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«...ESMU ROMANTIĶE, NE NOVĒROTĀJA»

Aspazijas prozas darbi viņas pārējo sacerējumu vidū

nekad nav īpaši izcelti. Vēstulēs un rakstos pati dzejniece

pasvītrojusi, ka objektīvs parādību vērojums, raksturu stu-

dijas, sadzīves deta|u atklāsme nav viņas stiprā puse. «Es

pēc aroda esmu romantiķe, ne novērotāja,» Aspazija rak-

sta Augustam Deglavam 1910. gada 20. janvārī. Viņa

augstu vērtē Deglava romāna «Rīga» kultūrvēsturisko un

māksliniecisko nozīmi, garus gadus nenoguruši mudina

Raini pievērsties monumentālās prozas sacerēšanai. Taču

savu spēku viņa jūt poētiskā ideju sintēzē, nevis detaļu
analīzē, aicinājumā, nevis stāstījumā.

Lielā mērā dzejniecei ir taisnība Atsevišķos atkārtotos

izdevumos vairākkārt iznākusi vienīgi bērnības atmiņu
grāmata «Zila debess zelta mākoņos». Tas ir labākais

Aspazijas prozas darbs. Pārējo sacerējumu līmenis ir vi-

sai neviendabīgs. Tie vairāk atklāj dzejnieces «es» nekā

ārējos notikumus, un bieži šis «es» ir fiksēts ar sakāpinātu

patosu, ar romantiķiem raksturīgu pievēršanos vienai iz-

jūtai, kuras izgaismojums gan ir spilgts, taču sašaurināts.

Daļā darbu konkrēti uztveramus tēlus aizstāj gadsimtu
mijā iecienītās alegorijas — Patiesība, Sāpes, Laime

utt.
—,

kuras šodienas lasītāja uztverei kļuvušas pasvešas.

Tomēr, no gadu distances skatoties, arvien skaidrāk kļūst
redzams, ka arī šiem sacerējumiem ir nozīmīga vieta dzej-
nieces radošajā biogrāfijā un latviešu literatūras vēsturē.

Aspazijas proza atklāj interesantas detaļas aizgājušo gadu
desmitu raksturojumā, sociālo un psiholoģisko problēmu,
gaumes, māksliniecisko izteiksmes līdzekļu dialektikā. Bet

dzejnieces personības stabilā «klātbūtne» dod materiālu

autores garīgās pasaules analīzei un reizē arī — Aspa-

zijas un Raiņa personību konfrontācijai.
Aspazijas pirmās noveles veltītas sievietes emancipāci-

jai un ir tipiski jaunības darbi. Populārākās — «Cīņa par
nākamību» (1894) un «Saulgriezīte» (1895). Pirmajā
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darbā — ass, bet mākslinieciski neveikls protests pret sie-

vietes nožēlojamo lomu sabiedrībā un ģimenē. Notikumu

attīstība gaužām neticama, neticama arī galveno varoņu
naivitāte. Taču nedrīkst aizmirst, ka 1894. gadā latviešu

laikrakstu skaļākais pārrunu temats ir tieši sievietes «go-
dīgums». Anonīmi un neanonīmi žurnālisti buržuāziskajos
izdevumos par «sieviešu dzimuma ideālu» izcej mājsaim-
nieci, kura māk «saprātīgi rīkoties laidarā, dārzā, ķēķī,
istabā un satiksmē ar citiem cilvēkiem; viņai vajag būt
labai lopu kopējai, dārzniecei, ķēkšai un saprātīgai sievai,
kas māk visur rīkoties, kas, mājas saimniecības darbus

strādādama, neaizmirst arī pati sevi un savas istabas

glīti uzkopt, kurai sirds silti pukst priekš visiem krietniem

darbiem, kas vīram ne tikvien uzticams palīgs, bet arī

gaišu prātu apdāvināts padoma devējs». (K. Graudiņš.
Jaunas idejas mūsu rakstniecībā. — «Baltijas Vēstnesis»,
1894, 8. jūnijā.) Ka sieviete varētu būt ierēdne, sabied-

riska darbiniece un pati sev pelnīt maizi, «ja liktenis vi-

ņai nav lēmis» vadīt šo izcilo vīra saimniecību, — tas

emancipācijas apkarotājiem neienāk ne prātā. Ja nu sie-

vietes tiecas vēl «pēc kaut kā augstāka», tad viņām
ieteic — pēc saimniecības darbu pabeigšanas —, «lai pie-
kopj kādu daili — viena muzicē, otra zīmē» utt. Daudzie

publicistiskie monologi «Cīņā par nākamību» vēršas tieši

pret šo visai pazemojošo sievietes sūtības izpratni buržuā-

ziskajās aprindās, latviešu «labākajā sabiedrībā». 1894. un

1895. gadā Aspazija emancipācijas jautājumus analizē arī

referātos «Tikumības jautājums lugā «Zaudētas tiesības»»

un «F. K. kungs un emancipācija».

Stipri atšķirīgs dzīves materiāla izvērsums veidojas
noveletē «Saulgriezīte». Autore pievēršas latviešu prozā
tobrīd vēl neskartam slānim. Viņa ieskicē savas laika-

biedres iekšējo portretu brīdī, kad tajā mostas sen iepro-

grammētās ilgas pēc plašākas, saturā bagātākas dzīves.

90. gadu mīlestības stāstos vēl arvien dominē vairāk vai

mazāk laimīgas kāzas. Aspazijas novelete vēsta par brīdi,

kad tiek atmodināta laulības ikdienā un dzīves pelēcībā
aizsnaudusies sievietes dvēsele un lepnums un pieprasa
savas tiesības. Sī atmoda kļūst jo traģiska tāpēc, ka Saul-

griezīte savā dziļākajā būtībā ir māksliniece. Izrauta no

ierastās vides un atkal atsviesta tajā, viņa nenovēršami

lemta bojā ejai.
Mākslinieka liktenim veltītas divas noveles gadsimtu

mijā — «Skats brīnumu pasaulē» (1899) un «Atēna»
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(1902). Pirmajai ierosmi devusi Aspazijas brāļa Kristapa
slimība, kuram ārsti 1899. gadā prognozē drīzu redzes

zudumu. Otrai — kāds avīžu ziņojums par sniega skulptū-
rām, ko veido mākslinieki ārzemēs. Abos darbos smeldz

sāpe par iznīcinātiem talantiem, kurus bojā ejai nolemj
līdzcilvēku neizpratne un dzīves posts. Tuva rada Aspa-
zijas pusaklajam burtlicim un Indriķim Svētniekam ir

Jāņa Poruka bālie zēni, īpaši Matīsiņš stāstā «Asaras»

(1898). Bet latviešu autoru sacerējumi savukārt sasau-

cas ar Henrika Senkeviča un Vladimira Koroļenko mūziķu
tēliem, ar tiem cittautu rakstnieku darbiem, kas pagājušā
gadsimta beigu posmā vēsta par trūkumā dzimušo, bez

izglītības palikušo mākslinieku nožēlojamo likteni, par

pārtikušo ļaužu vienaldzību pret kultūru.

Gan Poruks, gan Aspazija pievēršas arī t. s. «fantāzi-

jām». Tās ir pa pusei prozā, pa pusei dzejā rakstītas vīzi-

jas, kurās autori cenšas izteikt savu pasaules izpratni,
lielo dzīves jautājumu sintēzi, atbildēt uz ētikas jautāju-
miem. Arī fantāzijas ir raksturīga sava laika parādība.
Tās radniecīgas t. s. «ideju glezniecībai», kas bagātīgi
izmanto alegorijas, simbolus, abstraktu jēdzienu personi-
fikācijas. Aspazija dzīvi interesējas par Arnolda Bēklina

simbolistiskajām gleznām un jaunā vācu mākslinieka Sa-

šas Šneidera darbiem. 1899. gadā ir Šneidera gleznu iz-

stāde Rīgā, un Aspazija recenzē šo ekspozīciju, kaut gan

parasti par mākslas jautājumiem neraksta. Zīmīgi, ka

savā apskatā dzejniece izceļ tieši tos Sašas Šneidera

izteiksmes līdzekļus un tēlus, kādi ir viņas fantāziju ar-

senālā:

«...bet visdziļāko iespaidu uz skatītāju atstāj glezna
ar nosaukumu «Bēdas». Mēs redzam dēlu sēžam pie tēva

līķa, un skumjas riebīgas milzu sievietes veidā tam gul-
stas uz pleciem. Jauneklis izskatās tik vārgs, tik sāpju

sažņaugts un izdēdējis, bet riebīgā, kaulainā sieva nepa-

zīst žēlastības. It kā iz nakts un bezgalības izaugdama,
tā paceļas arvien lielāka, šausmīgāka, riebīgāka, liesmas

vijas viņai ap galvu, un tā ar saviem kaulainajiem pirk-
stiem iegraužas arvien dziļāk un dziļāk jaunekļa mie-

sās...» («Dienas Lapa», 1899, 28. janv.)
Pirmā Aspazijas fantāzija — «Patiesības augstā

dziesma» — ir apokaliptisks cildinājums tiem lielajiem
dzīves likumiem, uz kuru izpratni tiecas deviņpadsmitā
gadsimta domātāji. Aspazijai, tāpat kā daudziem citiem



8

šalaika māksliniekiem, šie likumi personifieejas Patie-

sības tēlā:

«Uz taviem pleciem guļ pasaules stiprums, un ar savu

pieri tu saturi debesis. Tu izstiep savu roku — un zeme

nodreb, viņas dziļumi sakustas, un bezdibeņi top baigi.
Tavi skati ir it kā šķēpi, kā griezīgs šķēpa asmins! Tie

spiežas zemes iekšās, pekle priekš tevis ir atklāta, un tum-

sībai nav vairs segas.»

Patiesības meklēšana ir atziņu meklēšana, kuras spētu

pārveidot dzīvi un cilvēkus. Patiesības tēma ir viena no

centrālajām tēmām arī 1896. gadā rakstītajās Raiņa pie-
zīmēs. Dzejnieks risina jautājumus par nākotnes cilvēka

ētiku, par altruismu un egoismu. Starp Raiņa rindām

atrodamas arī Aspazijas refleksijas — dzejnieki visas

idejas allaž apsprieda un attīstīja kopīgi. 1896. gada jū-
lijā publicētā «Patiesības dziesma» ir tiešs turpinājums
uzmetumiem, ko maijā piezīmju lapiņās fiksē Rainis:

«Es meklēju patiesību ar visu varu, saņemot pēdējos
spēkus, pie tam neko nesaudzēju, uzrakņāju visu pasauli,
pārmeklēju kalnus un jūras un runāju arvien vairāk un

vairāk, un domāju, ka man katrā ziņā tā jāatrod šajā
lielajā haosā, un tad tai arī jābūt kaut kam krāšņam, lie-

liskam, acīs krītošam, katrā ziņā kaut kam pārsteidzošam,
impozantam, ar ko varētu dižoties ļaužu un savā priekšā.»
(RLMVM, mv. Nb 59034.)

Rainis nekad fantāzijas žanrā nestrādā. Aspazija toties

pa fantāzijai un «dzejiskam tēlojumam» uzraksta gandrīz
ikkatrā mūža posmā. Krājumā «Spoži sapņi» (1909) daži

tēlojumi izvēršas gandrīz prāva stāsta apjomā («Via
Dolorosa» v. c). Tomēr visumā šis modernistiskais rakstī-

bas paņēmiens neattaisnojas, šobrīd kādreizējām «ideju
gleznām» pa lielākajai daļai ir tikai kultūrvēsturiska

nozīme — tās kalpo kā ilustrācija jaunu izteiksmes iespēju

meklējumiem. Spēcīgākās no fantāzijām ir īsās, dzejiskās
miniatūras. īpašu vietu starp tām ieņem «Dievazemīte»

(1907) — Aspazijas veltījums apspiestās revolūcijas pie-
miņai, cildinājums cīnītāju varonībai, drosmei, spītam.

«Un uzvarējusi tu būsi, kad arī pēdējā māte turēs sava

pēdējā dēla asiņaino galvu savā klēpī. Brīva tu būsi, kad

arī pār taviem klajumiem ziemelis šalks savu mūžīgo
dziesmu. Un, ja viss būs mēms, atsalis un sastindzis, tad

tavu izdegušo jumtu galos nometīsies ziedoņa bezdelīgas
un iz taviem kapiem augs ērgļa spārni. Brīva tu būsi,
mana dārgā, vienīgā varoņzemīte.»
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Kastaņolā Aspazija sāk strādāt pie liriskās biogrāfijas.
1910. gadā — gandrīz vienlaicīgi ar «Saulainu stūrīti» —■
parādās tēlojums «Kad rozes plaukst». Nelielajam prozas

darbam ir zīmīga vieta Aspazijas daiļradē. Tēlojums ar

publicistisku kaismi izceļ būtisku Aspazijas mākslas pa-

zīmi, kas parasti, runājot par viņas sacerējumu valdzi-

nošo savdabību, paslīd garām maz ievērota. Tā ir aizrau-

tīgā, dzejiskas izjūtas pilnā pieķeršanās nakts tēmai, kas

vibrē cauri Aspazijas lirikai jau kopš «Mēness starus

stīgo» sarakstīšanas. Nakts skaistuma, nakts dzīvīguma,
nakts labestības cildinājums:

«Mēs iedomājamies nakti kā smagu, bezveidīgu milzeni,
kurš uzguļas virsū visai dzīvībai un visas kustības apstā-
dina. Bet tāda viņa nebūt nav. Nakts ir netverami smalka

un nesaredzami daiļa, viņa iet tik maigi pāri pār zemi,
ka to nemaz neaizskar. Rokā tā nes zelta trauku, pārsietu
ar melnu segu, kurā glabā lielo radīšanas noslēpumu. Visi

dzīvības audu smalkie pavedieni, kuri rit un krustojas
dabas darbnīcā, tiek ievērti naktī. Viss, kas liels, top pa
nakti.»

Dzejā šo domu vistiešāk variē 1909. gadā sarakstītais

dzejolis «Ak, nakts nav dusa!»:

Kad tumsas tinums attinas,
Pa Visumu bez apstājas
Rit darbošanās klusa,
Ak, nakts nav dusa:

Vēl miegā viļņi krastu grauž. [..]
Viss, kas vien pārciests, pārdzīvots,
Top sirdī atkal saskaņots,
Kad dienas troksnis klusa,

Ak, nakts nav dusa:

Tā melodijas vienmēr gauž.

Un, kas jau atmests, neticams,
Tev rādās atkal iespējams,
Kad sāpes asrās kusa, —

Ak, nakts nav dusa:

No jauna spēks sev ceļu lauž!

_

Aspazija ir pirmā, kas latviešu lirikā ar tādu aizrau-

tību stāsta par nakti — dzīvības sargātāju un radītāju.
Nakts tēlā projicēti trauslākie, niansēm bagātākie dvēse-

les pārdzīvojumi, gan dzejas, gan tēlojumu varoņu izjūtas
saistītas ar mēness gaismā vibrējošās dzīvības nepār-
traukto pārtapšanu, zieda atraisīšanās neuztveramo no-

slēpumu. Klusā bijībā dzejniece aicina ieklausīties un

ieskatīties gaismas caurstarotajās Visuma tālēs. Gadsimta
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pirmajā gadu desmitā Aspazijas nakts poēzijai ar dzies-

mām par Zvaigžņu meitu un Zemes dēlu pievienojas

Fricis Bārda un gājienu uz Mēness dārzu savās ieceres

iezīmē Rainis.

Tēlojums arī atklāj, kā dzejnieces psihē iesakņojas šīs

labdabīgās tumsas poēzija un dzīves savdabīgā uztvere.

«Kā rozes plaukst» ir pirmais darbs, kurā Aspazija pie-

vēršas bērnības atmiņām, kas turpmākajos gados ieņems

izcilāko vietu viņas prozā.
1913., 1914. gadā rodas vairāki autobiogrāfiski tēlojumi.

Tagad tos dzejniece apzīmē ar virsrakstu «No atzīšanās

koka. Dzīves atmiņas». Žurnālā «Domas» un «Ausekļa
kalendārā 1914. gadam» iespiesti tēlojumi «Saruna ar

sirdi», «Veca balāde», «Bārenīte», «Mirt jaunam», «Grūt-

sirdīgais cīrulītis». Virkne tēlojumu parādās žurnālā «Jau-

nības Tekas». 1919. gadā «Jaunības Tekās» publicētos
darbus ar virsrakstu «No atzīšanas koka» atsevišķā grā-
matā iespiež Izglītības komisariāta apgādiens. Tā Aspa-
zijai pieder viens no pašiem pirmajiem padomju varas

laikā iznākušajiem daiļdarbiem.
20. gados dzejniece tēlojumus «No atzīšanas koka»

iekļauj grāmatā «Zila debess zelta mākoņos». Bet «Do-

mās» un «Ausekļa kalendārā» drukātais nenoskaidrotu

iemeslu dēļ palicis malā. Visticamāk, ka tas ticis vien-

kārši aizmirsts, jo neparādās pat kopoto rakstu izdevumos.

Šobrīd nelielās autobiogrāfiskās skices ir būtisks papildi-
nājums Aspazijas dzīves ainā.

1913., 1914. gadā rakstītajās atmiņās pārsteidz mino-

rais tonis. Te nav nekā no «Saulaina stūrīša» un «Ziedu

klēpja» atvieglojošā, atbrīvojošā gaišuma. Jau memuāru

ievadnodaļa — «Saruna ar sirdi» — pilna asaru sma-

guma un dziļa rūgtuma. Aspazija solās runāt to vārdā,
kuriem «vajag izspītēties, izgrauzties, izraudāties caur

dzīvi kā pilienam caur akmeni». To vārdā, kam prieka
rieciens lielāks «nebūs bijis kā plānā kviešu maizīte, kādu

saimniece ganiņam iedod pa Jāņiem, apsmērētu ar medu.

Gans vēl nav maizi krietni saņēmis rokā, kad medus no-

tek gar pirkstiem, apslapina piedurknes un maize nokrīt

zemē ar smago pusi uz leju.»
Memuāru noskaņu papilnam sagatavojusi visa iepriek-

šējā dzīve. Ne velti Aspazija 1911. gada 26. novembrī

raksta Rainim: «Mans pesimisms nav mākslots, viņš

dziļi mīt manī iekšā, jau pirms kā es tevi pazinu, un visa

mana dzīve mani ir viņā tikai tālāk stūmuse.» To veidoju-
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šas tēva un mātes nesaskaņas dzejnieces bērnibā, nelaimī-

gās laulības ar Maksi Valteru, pēkšņais kritiens no pār-
ticības trūkumā, Raiņa aresta un trimdas laiks. Un vis-

beidzot — emigrācija Šveicē, kad dzejniece ir pilnīgi at-

rauta no dzīves dzimtenē, par to saņem gauži vienpusīgu

informāciju. Abu brāļu un mātes nāve. Knapināšanās ar

līdzekļiem. Uzspiestā šaurība un gadiem garā divvientu-

lība ar Raini, kura gribot negribot gluži ikdienišķos pār-
pratumos un pagurumā noved pie stresa situācijām. As-

pazija sabrūk tīri fiziski, un sākas gari ārstēšanās periodi.
1912. gada 5. maijā dzejniece raksta dzīvesbiedram:

«Pamazām sāk atkal spēks kopā lasīties, tikai tas ir

tāds nikns, rūgts spēks. Man ir pāri darīts, briesmīgi

pāri darīts, tikai nezinu, kas man tā nodarījis un pret ko

man jāgriežas. Mehāniskie dabas ķermeņi spēj dzīvību

dot, saule var likt augiem zaļot un ziedēt, bet es ar savu

mīlestības pilno sirdi nekā nespēju ne raisīt, ne novērst.»

«Rūgtais spēks» zināmā mērā diktē atmiņu tēlojumu
rašanos un noskaņu. Dzejniece grib veidot darbu, kas rā-

dītu un skaidrotu dzīves pāridarījumu, tēlotu viņas ģimeni,
laikabiedrus, sabiedriskos notikumus. lecere ir grandioza.
1913. gada 16. janvārī Aspazija nosūta vēstuli Āronu Ma-

tīsam, kur teikts:

«...tagad rakstu savas memuāras, un tas taču būs tāds

vēsturisks dokuments, kuram nevarēs paiet garām, kad

tiks pētīti un sijāti mana laika cilvēki. Raksts būs plašs,
ap 30—40 loksnes; no sākuma es vairāk rādīšu pate savu

tapšanu un attīstību, lai tad pēc šī spoguļa slīpējuma va-

rētu spriest, cik pareizas sejas tas atspoguļo.»
Jau 1911. gada sākumā Aspazija ir izstāstījusi savu

ieceri mātei. Grieta Rozenberga allaž atbild meitas vēstu-

lēm ļoti pamatīgi un gari, kaut skolā nav mācījusies ne

pareizrakstību, ne īpašu stāstījuma māku. Bagātā Būd-

nieku saimnieka Dāvida Freimaņa meita, kas pēc tēva

otrreizējās laulības izbaudījusi bārenes bērnības bēdas,

smagnējā lauku sievas valodā pievieno dzejnieces rūgtu-
mam savējo: viņa raksta par tēva un pusbrāļu izturēšanos

pret pašiem tuvākajiem cilvēkiem patriarhālajā sētā, un

daļēji no šī rakstījuma arī izaug Aspazijas tēlojums
«Bārene».

«...man pietiek tas gods, ka man tādi bagāti brāļi, par

Mercfeldu es vēl nevaru teikt, tas man ir pāra reiz atme-

tis kādu kapeiku no savas bagātības, man nebij nekāda

tiesība no viņa gaidīt, kad viņa paša sirds to nejuta, es
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jau ar viņam neesmu neko devuse, bet Būdnieks, tas man

nav kapeiku devis, kur es esmu no sestā gada līdz 20-to

gadu kā verdzene kalpojuse dienas un naktis, bet, man

aizejot savā dzīvē, netika pieci kapeiki manā_ kabata

iemesti, tos pāra lopa kaulus, ko man iedeva, tā jau bij

manas nelaiķes mātes manta, kuru tēvs visu paturējis,
lai gan pagasta tiesa novērtējuse par četri simti, tēvs nu

tik dzīvoja priekš jaunās sievas bērniem. Tu jau gan vēl

atminēsi, ka Būdnieks vēl palīdzēja papum mūsu pēdējo
naudu izvilkt un apdzert, kur papus vairs mājā nenāca,

bet gulēja šeņķī un gaidīja tik Būdnieku, kuram bija iede-

vis naudas simtus, un abi kopā apdzēra. [..] Vai atmini to

pēdējo reiz, kad mēs dzīvojām pie žīda un turējām to

maizes pārdošanu, kad viņš atbrauca un atveda to zosi

un gribēja, lai papus brauc viņam līdz pie bankas un

izņem vēl mūsu pēdējo naudu un dod viņam, bet mēs to

papu iegrūdām malkas stallī un teicām, ka nav mājā.[..]
Cik tālu nu viņš tika ar savu lepnību, brauca gan pus-

karītē, un kučieris ar baltiem cimdiem, bet vēl parādi bij
bankā. [..] Gribēju tikai parunāt par to pagājušo dzīvi tam-

dēļ, ka tu solies rakstīt par to, bet, mīļā meitiņ, nesauc

viņus pie vārda, un tu solies mani pieminēt savos rakstos,
ko tad tu mani, nemācītu, vilksi pasaulē priekšā, kur es

neko teicamu neesmu izdarījuse, bet vilkuse tikai to smago
dzīves nastu, tikai tagad zinu, kas ir vieglāka dzīve, kur

jūs par mani gādājiet.»
Aspazijas tēlojumos atklājas ar sociāliem un psiholo-

ģiskiem kontrastiem piesātinātā Zemgales sēta, kur vien-

mēr atrodami dzīves pabērni. Izglītotā dēla nesaprasta

māte, kura tikai slepus drīkst atvērt grāmatskapi ar brī-

nišķīgiem stāstiem par tālām, svešām zemēm un cilde-

niem ļaudīm. Nabaga apkārtstaigātājs pauninieks, Mesi-

jas gaidītājs. Neaizsargātie dzīvnieki — kukainis ar

samītām kājām, puiku trenkāta vāverīte, suņu plēsts
pelēks, gudrs runcis. Dzejniece nebūt neaizstāv sevi, kā to

varētu gaidīt, lasot saraksti par memuāru tapšanu. Uz

savām kādreizējām lolotas un saudzētas saimniekmeiti-

ņas pozīcijām viņa skatās ar vieglu ironiju. Tēlojumu
ciklu «No atzīšanas koka» caurstrāvo līdzcietība nelaimī-

gajiem, nomalē nostumtajiem, rupja spēka un nevērības

sabradātajiem, gandrīz slimīga netaisnības apziņa un

stihisks protests pret ciešanu cēloni.

Pirmā pasaules kara notikumi pārtrauc memuāru rak-

stīšanu. Pie bērnības atmiņām Aspazija atgriežas tikai
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20. gados. Tad strauji — pa trīsdesmit lappusēm mēnesī,

cik nepieciešams kārtējam turpinājumam žurnālā «Jaunī-

bas Tekas», — top tēlojumi par dzejnieces bērnību Dauk-

šās un par pirmajiem skolas gadiem — «Zila debess» un

«Zelta mākoņi» (pirmpublicējumi 1924. un 1926. gadā; ar

kopēju virsrakstu «Zila debess zelta mākoņos» —

1931. gadā).

Pagātne nogrimis smags laiks. Senās brūces apdziju-
šas, sarūgtinājumi lielā mērā «norakstīti no sirds». Tēlo-

jumu tonis tagad kļuvis ievērojamāki gaišāks, kaut gan

sāpju stīga tajā neapklust nekad. Darbība nu daudz vai-

rāk apļo ap pašas meitenes topošo «es». Centrā nostājas

emocionāls, viegli sajūsmināms un viegli ievainojams
bērns. Bērnsj kurš visos apstākļos paliek uzticīgs savai

intuīcijai un sirdsbalsij. Bērns, kurš iemācās noslēgties

no ļaudīm un tomēr alkaini tiecas pret katru labestīgu un

nelaimīgu cilvēku. Nes sevī ilgas pēc neikdienišķā, izkopj
spēju iedrošināties, būt Pats. Dziļa, pat heroiska nopiet-
nība mijas ar topošās sievietes tieksmi pēc visa skaistā

un rotaļīgā, pēc tā, kas «Liekas tik košs, tik brīnum-

košs, / Ko maitā rūsa un kodes». Uzzibsnī griba uzvarēt,
būt pirmajai, godkāre, kas nepārvēršas netikumā, bet

rada iekšēju prasību visu veikt labi, spēt vairāk, nekā

prasa ikdienišķība un viduvējība.
Tēlojumos spēcīgi atklājas, sarežģītie sociālie un kul-

tūras procesi, kuru iespaidā top aizgājušā gadsimta ta-

lanti. Bagātu psiholoģisko izziņu glabā lappuses par to,
kā nākamā dzejniece kopā ar visai racionāli domājošo
māti no pasaules nošķirtā lauku sētā lasa Bībeli — orien-

tāliski krāšņo, pārhiperbolizēto stāstījumu par cilvēces

pirmtēvu maldiem un praviešu varoņdarbiem. «Zila debess

zelta mākoņos» pārliecinoši fiksē arī tos jaunos skatu-

punktus, ko paver saskare ar pirmajām īstajām zināša-

nām par Zemes daudzveidību un cilvēces dzīvi pagātnē.
Aspazija vairākkārt uzsvērusi, ka dabā viņai mācījis

ieskatīties Rainis. Taču «Zila debess zelta mākoņos» ap-

liecina, ka pati daba suverēni ieraksta topošajā dvēselē

savas zīmes un ainas, kuras no jauna atdzimst pieaugušā
cilvēka refleksijās. Sākot ar bērna skrējienu ziedošā Zaļe-
nieku pļavā, kad tālumā skan gana stabule, ar leduspuķu
rakstiem logu rūtīs un žagariņu dziesmām krāsns liesmās

līdz tam brīdim, kad runā sniegputeņi un vasaras negaisi,
«lai iedvestu mūžības nojautu un ar saviem pērkoniem
un zibeņiem paceltu mani lielumā».
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Dzejnieces proza virza jaunā loka spirāli, kas citā as-

pektā un ar citiem izteiksmes līdzekļiem sākta «Saulainā

stūrītī» un «Ziedu klēpī». Tiesa, Aspazijas īstais izteik-

smes lauks ir lirika. Stila izkoptības ziņā viņas proza

neaizsniedz Annas Brigaderes triloģijas un Jāņa Jaun-

sudrabiņa «Baltās grāmatas» mazos šedevrus. Tomēr

«Zila debess zelta mākoņos» ir viens no pašiem nozīmī-

gākajiem un saturā bagātākajiem stāstiem latviešu pirms-
padomju literatūrā, kas veltīta bērnībai.

Savas atmiņas kā daiļdarbu Aspazija tālāk vairs ne-

raksta. Apjomīgais memuāru krājums, kuru dzejniece
Šveicē solījusi laikabiedriem, paliek nerealizēts. Atsevišķi
fragmenti, kas stāsta par pirmajiem kopdzīves gadiem ar

Raini, tiek iestrādāti vēstuļu izdevumā «Rainis un Aspa-
zija. Dzīvē un mākslā» (1937). Kad 30. gados sāk iznākt

pēdējais kopoto rakstu izdevums Aspazijas dzīves laikā —

«Mana dzīve un darbi», dzejniece katrā sējumā ievieto

samērā izvērstu autobiogrāfijas daļu — «Mana dzīve».

Tematiski tā turpina tēlojumos «Zila debess zelta māko-

ņos» risināto pavedienu, bet bez pretenzijām uz mākslinie-

cisku vispārinājumu. Nāk klajā sešas daļas ar vērtīgām

biogrāfiskām ziņām un laikmeta detaļām, kaut gan vienā

otrā vietā atmiņu ainās sastopamas neprecizitātes. Noti-

kumu attēlojums sniedzas līdz pat Jaunās strāvas gadiem.
Tad sirmā rakstniece nogurst. Kā redzams no manuskripta
J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā, sep-
tīto — neiespiesto — daļu sagatavojis Aspazijas daiļra-
des pētnieks Pēteris Birkerts — viņš šeit apkopojis dzej-
nieces agrākās publikācijas un viņas arhīva materiālus.

30. gados Aspazija raksta savu vienīgo romānu — «Ru-

dens lakstīgala». Autore pievēršas Jaunās strāvas formē-

šanās posmam un tēlo divu mākslinieku īstās vietas mek-

lējumus šajā procesā. «Tie bij seni laiki, laimīgi laiki,

pilni jaunības sajūsmas, pirmās mīlas, pilni lielu ideālu,»

Aspazija saka tēlojumā «Viena vakara stunda» (1932. g.).
Arī tēma pati ir ļoti sena. Jau 90. gadu beigās Aspazija
neatlaidīgi mudina Raini ķerties pie romāna, kurš tēlotu

jauna tipa cilvēka, cilvēka cīnītāja izaugsmi gadsimta

nogalē, atklātu mākslas izcilo lomu nākotnes personības
veidošanā. Rosinādama Raini, viņa pati skicē virkni sa-

dzīves situāciju, komisku un traģisku atgadījumu, bet

1897. gadā, kad dzejnieks atrodas cietumā, iesūta viņam
pat savdabīgu plāna izvērsumu. Romāns tomēr paliek ne-

uzrakstīts.
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«Rudens lakstīgalu» Aspazija sāk rakstīt 1932. gadā,
taču pabeidz tikai pirmo daļu, turklāt publicējums «At-

pūtā» un pēc tam «Mana dzīve un darbi» 3. sējumā stila

ziņā paliek stipri nesakopts. Romāns ir īpatnējs un sa-

biedrisko situāciju izvērtējumā visai pretrunīgs. Sava

loma te faktam, ka Aspazija pie darba ķeras laikā, kad

viņa nonāk asā konfliktā ar Latvijas sociāldemokrātu

partiju, un zināmā mērā atmiņā atdzīvojas vecum vecie

pārpratumi no 90. gadiem. No otras puses — šajā pašā
laikā notiek tiesas prāva par Raiņa mantojumu, un pēc
buržuāziskās tiesas likumiem liela daļa dzejnieku kop-

īpašuma tiek atdota attāliem Raiņa radiem, tā morāli

degradējot Aspazijas lomu Raiņa dzīvē. Tas nosaka zi-

nāmas kompensācijas tendences daiļdarbā.
Romānā daudz izmantotas atmiņas. Vietām tās ir ļoti

kolorītas, piemēram, humora caurstrāvotajā stāstījumā par

to, kā Jelgavā ierodas divi zēni — nākošie revolucionāri

Dāvis Bundža un Kārlis Viļķers, kas aizbēguši no mājām,
lai sāktu savu «pretvalstisko darbību», līdz saniknotā

Viļķeru mamma atbrauc savākt stūrgalvīgo dēlu un ne-

paklausīgo ganu. Ar aizrautību un pacilātību Aspazija
tēlojusi 90. gadu gaisotni, Jaunās strāvas kopnoskaņu,
vēl neatrisinātās uzskatu pretrunas gan sociālajos jautā-

jumos, gan reliģijas problēmās, gan attieksmē pret sievie-

tes emancipāciju. Kas attiecas uz romāna galvenajiem
varoņiem, tad tos tieši identificēt ar konkrētiem jaunstrāv-
niekiem būtu aplam. Bagāti izmantodama faktus no savas

un savu laikabiedru biogrāfijām, Aspazija raksturos to-

mēr ienes daudz kā tāda, kas nesaskan ar reālajiem no-

tikumiem un konkrētu cilvēku rīcību šajā laikā. Spilgtā-
kais piemērs te ir Artas Augstkalnes tēls: Aspazijas
90. gadu daiļdarbi, raksti un vēstules atklāj cilvēku ar

gluži citu iekšējo pasauli, kaut neapšaubāmi jaunajā

dziedātājā Artā iekausētas vairākas Aspazijas «es»

līnijas. Radikāli atšķiras Eduarda Veidenbauma dzejas

vērtējums romānā un tajā pašā laikā rakstītās atmiņās
«Mana dzīve». Ja liktu vienlīdzības zīmi starp «Jaunās

Dienas» redaktoru Jarmutu Asminu un Jāni Pliekšānu,
tad «Dienas Lapas» vadītāja darbības sabiedriskā no-

zīme tiktu pārlieku sašaurināta.

Mūža pēdējos gadu desmitos Aspazija uzraksta virkni

atmiņu par laikabiedriem, galvenokārt par rakstniekiem

un aktieriem, ar kuriem saskārusies Jaunās strāvas laikā.

Spilgtākās no tām — stāstījums par Rūdolfu Blaumani.



Bagātas, bet fragmentāras ir atmiņas, piezīmes, skices

par Raiņa personību un daiļradi. Šobrīd tās pilnībā iz-

vērtēt vēl nav iespējams — nepieciešama plašāka faktu

konfrontācija ar pārējām literārajām arhivālijām, dzej-
nieku dzīves hronikas pilnīgāks izstrādājums. Cik sprie-
žams no Aspazijas uzmetumiem, viņa gatavojusies rakstīt

lielu pētījumu par Raini — gan kā par cilvēku, gan kā

par mākslinieku.

Vieni no pēdējiem Aspazijas mazās prozas darbiem ir

fantāzija «Viena vakara stunda» (1932) un novele «Ak-

trises pēdējā loma» (1930). Tāpat kā beidzamajos dzejoļu

krājumos, te asi iezīmējas Dzīvības un Nāves tēma. Dzej-
niece izjūt — mūža noslēgumā ikvienu baida aizmirstībai

un pazemojumiem nolemtais vecums. īpaši radošu cilvēku.

Bet nāvē baida «tās ledainais aukstums un stingums».
Novele «Aktrises pēdējā loma» ir variācija par lirikā

vairākkārt uzsvērto apliecinājumu:

Kvēlot līdz galam, ne atsalt trulības ledū,

Neļaut dabas procesam lēni no sevis irt,
Bet kā ziedoņa bitei pašdarītā medū

Salduma pārpilnai iekšā iekrist un mirt.

Fantāzijā «Viena vakara stunda» risinās saruna par

to, kas paliek pāri no cilvēka, tam ieejot nebūtībā. Mieri-

nājuma meklēšana lielā Nezināmā priekšā, tilta meklē-

šana starp pagātni un nākotni, starp mūžīgo un īslaicīgo.
Un apziņa — izsīkstot spēkam, izbālot atmiņām, aizejot
pašiem tuvākajiem draugiem, kā pārmantojuma vērtība

paliek dzīvē radītais un tālāk dodamais garīgums: nezi-

ņai atkarotā pieredze, pašaizliedzības, mīlas, labestības ap-

liecinājums. Tas spēks, kas ik dzīvi spēj pacelt spožumā
un pielīdzināt zvaigznei.

Saulcerīte Viese
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CĪŅA PAR NĀKAMĪBU

Novele

Kāda jauka svētdienas pēcpusdiena maija mēneša sā-

kumā bija izvilinājusi klajā X pilsētas iedzīvotājus; visi

steidzās baudīt ziedoņa svaigo, smaržīgo aromu, kuru

labprātīgā daba nepasniedza vis kā kādu īpaši sagatavotu
delikatesi zelta bļodās tikai bagātniekiem, bet to vienādā

mērā un labumā lēja tikpat labi kā dziedinošu balzamu

kropļa iztvīkušajās krūtīs, kā arī ar viņu kutināja bra-

maņa izlutināto degunu. īpaši nule atvērtais pilsētas va-

saras parks ar savām liepu un ceriņu alejām, koši ierīko-

tajām puķu dobēm ar dažādiem siltzemju augiem, kā arī

vēl krietno mūzikas kapelu bija pievilcis pārpilnu skaitu

apmeklētāju; visādu šķiru ļaudis maisījās viens caur otru,
cits citu stumdami un grūstīdami; labi tam, kas bija
ieguvis kādu vietu apsēšanai un varēja kā nedalībnieks

aplūkot šo raibo pūli.
Pie tādiem izredzētiem piederēja arī divi kungi, kuri

jau no paša sākuma bija ieņēmuši vietu zem kādas ēnainas

liepas un pie glāzes alus visā mierā noskatījās garāmgā-
jējos un gājējās, kuras savās jaunajās sezonas tualetēs

sniedza tiešām jauku acu barību. Bet arī mūsu abi aplū-
kotāji nevarēja vis sūdzēties, ka tie kā vijolītes slepenībā
nebūtu tikuši ievēroti, jau daži skatieni bija viņus aizķē-

ruši, vai tie nu uzliesmoja kā dzirkstelīte garāmejošās
zilacītes slepenā uzlūkojumā, vai pasaules kundzes pār-
drošā izaicinājumā viņus izšāva it kā ugunīgas bumbas,
vai vēl spējīgākus satriecošus šos skatienus raidīja meitu

mātes, ka tie it kā biedinošs «mene iekel» mūsu abiem

sēdētājiem likās uzsaucot: «Vai jūs tur abi nezināt, ka

jūsu laiks notecējis, ka jums it kā gatavam pļaujas lau-

kam būs tikt nopļautiem un savāktiem labības šķūņos!»
Tiešām, bija arī apskaužamas partijas, tikpat labi pa-

zīstamais rakstnieks Pļaviņš, kā arī viņa biedrs Osītis,
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kurš bija vispār atzīts un daudz meklēts jurists. Arī pēc

ārējā izskata tie bija visai pievilcīgi, katrs savādā ziņā:
Osītis liels, plecīgs, gaišmatains, it kā kāds ziemeļnieku
teiku varonis, spēja jau pēc sava uzskata vien katrai vā-

rīgai sievietei iedot paļāvību, ka tā no šīm stiprajām ro-

kām tiktu caur visu mūžu nesta un tai nebūtu jābīstas ne

no kādiem dzīves grūtumiem un cīņām; turpretim viņa
biedrs, no auguma sīkais Pļaviņš, varēja būt viņai de-

rīgs pavalstnieks tupeles monarhijai. Šī savādība, kura

jau valdīja ārējā izskatā starp abiem biedriem, parādījās
vēl jo straujāka viņu garīgajā satiksmē. It kā nepārva-
rams dabas spēks likās še ar draudzības saitēm savieno-

jis pozitīvo pusi ar negatīvo, tumšmataino skeptiķi ar

gaišo entuziastu, jo, kamēr pēdējā zilās acis raudzījās
dzīvē ar tādu uzvaras lepnumu, it kā tur nebūtu nekādu

aizžogojumu, pār kuriem nebūtu iespējams pacelties uz

cēluma, daiļjūtības, aizgrābtības spārniem, nekādu pre-

tekļu, ka tos nenomāktu šās stiprās rokas un ciešā vīra

griba, tad tomēr pēdējā kaislie, nervozie skati it kā bula

uguntiņas maldījās no viena priekšmeta uz otru, mēdza

ātri pieķerties kādai lietai, lai to tikpat ātri atkal atmestu,

meklēja vienmēr pēc baudījumiem un atrada — riebumu.

Varēja tādēļ iedomāties, kādēļ tie vēl nebija apprecēju-
šies, kaut gan jau atradās trešajā gadu desmitā, — viens

no sievietes domāja par daudz augsti, otrais to turēja par

zemu. Nupat bija atkal kāds dāmu pulciņš mūsu sēdētā-

jiem pagājis garām, kad Pļaviņš, uz savu draugu pagrie-
zies, sacīja:

«Vai tu pamanīji, kā viņa mazā blondīnīte mani uzlū-

koja? Tiešām debešķīgs skatiens! Rafaels to būtu izlieto-

jis savu madonnu acīm.»

«Nu, tad jau tu vari būt apskaužams,» atbildēja mehā-

niski viņa biedrs, kura domas likās būt aizklīdušas kur

citur tālumā.

«Apskaužams? Ha-ha-ha!» Pļaviņš smējās. «Saki — vai

viņa dāma mani būtu tāpat uzlūkojusi, ja es būtu kāds no

viesmīļiem, kas tur skraida? Es deru, ka tā ar savu mīlīgo
smaidu, kuru tā man piešķīra, līdzi aptaksēja manu stā-

vokli un manus gada ieņēmumus.»
«Kādēļ tad tas tikpat labi nevarēja attiekties uz tavu

personu vien,» viņa biedrs turpināja tāpat kā pirmāk, «pēc
taviem uzskatiem lūkojot, jau neviena laulība netiktu

slēgta aiz labpatikšanas un mīlestības, bet būtu vienīgi
tikai veikala lieta.»
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«Un tā viņa arī tiešām ir!» izsaucās tagad kaislīgā

uzbudinājumā Pļaviņš. «Viss ir veikals, tikai veikals. Sie-

viete atdod sevi, savas svētākās, augstākās jūtas par vīra

apgādību, lai caur laulību būtu nodrošināts stāvoklis nā-

kotnē. Caur ko tad viņa atšķiras no savas nicinātās līdz-

biedres, kura varbūt vēl aiz daudz atvainojamākiem
iemesliem spiesta no bada un trūkuma savu tikumu atdot

par naudu? Vai tas nav tas pats jēdziens, tikai īsāki iz-

stiepts? Viena prot izdabūt augstāku cenu nekā otra, tā

ir visa starpība. Saki pats — ja es tagad pieklauvētu pie
vienas vai otras meitu mātes durvīm, vai viņas man ne-

atvērtu vienādi laipni? Ja es precētu pēc vienas, otras jeb

desmitām, vai tās mani atraidītu? Vai tās visas nebūtu

gatavas apgalvot, ka tās mani mīl? Bet pie kuras no šām

desmitām lai es zinu atrast īsto patiesību? Kura mani

mīlētu nevis manas mantas un stāvokļa dēļ, bet vienīgi
tikai manu personu? īsta, pašaizliedzīga mīlestība, šī

ziedošā oāze dzīves smilšainajā tukšumā, šī pērle starp
putekļiem, šis starojošais dimants cilvēces vaiņagā, ir un

paliks nesasniedzams ideāls, lai fantasti par to sapņotu un

dzejnieki diezin cik apdziedātu.»
«Vai tiešām neaizsniedzams? Un kādēļ neaizsnie-

dzams?» Osītis iesāka tagad tikpat dedzīgi. «Vai tas būtu

kāds nenovēršams dabas likums, ka dažreiz pavisam pre-

tējas būtes ar varu tiek sakopotas un uz visu mūžu it

kā galeru vergi piekalti pie vienas važas, vai tikai cilvēku

pašu radīti apstākļi pie tam vainīgi? Tu saki, ka tu ne-

varot zināt, vai sieviete prec tevi vienīgi tevis paša dē!

jeb vairāk tavu apstākļu labad; tu arī īsto taisnību nekad

nedabūsi zināt, kamēr visa viņas eksistence atkarājas no

šās precības un tai bez vīra apgādības rēgojas pretī rūpju

pilna nākotne un nicinātais vecas jaunavas stāvoklis. Bet

pārgrozi šos apstākļus, dari sievieti brīvu un patstāvīgu,
ka tā zin viena pati tikt galā ar dzīves uzdevumiem, dod

viņai iespēju bez vīra aizbildnības iegūt stāvokli un no-

dibināt savu eksistenci... Tikai tad, kad visi materiālie

iemesli atkrīt nost, vienīgais dzenulis, kas sievieti ar vī-

rieti kopos, varēs būt mīlestība.»

«Ahā!» Pļaviņš viņu pārtrauca. «Te nu mēs atkal atdu-

ramies pie tā jautājuma, kas mūsu laikos gandrīz ikkatru

dienu tiek pārspriests un vienmēr apgrozīts it kā cepetis
uz iesma, pie sieviešu emancipācijas, bet tu neturi mani

par tumsoni, ka es laika garam gribētu strādāt pretī; es

varbūt par daudz gaismas gribu, ka es, kā viņš filozofs,
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dienas laikā staigāju apkārt ar lāpu, meklēdams cilvēku —

sievieti. Es neticu jūsu emancipācijai, jo es neticu sievie-

tei. Vai patiesi tās ir vienīgi slāpes pēc gara gaismas,
attīstības, zināšanas, kas sievieti pamudina uz emancipā-
ciju, vai zem spīdošās reklāmas tikai neslēpjas pavisam
cits kas? Sievietes visas no dabas koķetes, tās koķetē ar

savām tualetēm, ar labdarību un tāpat arī ar emancipā-
ciju. Parīzes modes žurnāli nespēj vairs neko sevišķi
jaunu pasniegt, greznošanās ar drēbēm ir par daudz vis-

pārēja, aprasta, tādēļ vajaga kaut ko jaunu, kas vēl kas

rets, nepietiek vairs koķetēt ar miesu, vajaga koķetēt arī

ar garu. Bet šis iemesls vēl būtu piedodams, tas ir tas

nevainīgākais; bet cik bieži arī neatgadās, ka ar šo ga-

rīgo reklāmu tiek savienots netikums. Kādēļ tad neizrādī-

ties par emancipētu, kad ar šo dabū brīvbiļeti — atļauju
sekot savām iekārībām un kaislībām — un vēl no kāda

piekritēju pulka tiek celta uz vairoga kā garīgā varone.

Tici man, ka gandrīz visas no šīm emancipētām sievie-

tēm būs savā ziņā bankrotējušas, ka tām ir katrai sava

pagājība, kura tām vairs nedod iespēju ieņemt cienījamu
stāvokli sabiedrībā, un tām tādēļ kā slīkonēm jāmeklē
glābiņš opozīcijas partijā.»

Pļaviņš gribēja vēl turpināt, bet te tas piepeši apklusa,
atkal kāda garāmgājēja dāma bija viņu uzskatījusi, tā

likās viņa pēdējos vārdus dzirdējusi, jo, cik īss arī šis

acu uzmetiens nebija, tomēr viņā viss atspoguļojās, kais-

līgs protests pret izsacīto apvainojumu, naids, izaicinā-

jums, biedinājums. Arī Osītis bija šo zvērojošo dusmu

zibeni pamanījis, bet, iekams tie viens vai otrs paguva

ko sacīt, dāma bija tikpat ātri garāmgājēju pūlī nozudusi

un nebija nekur vairs saredzama.

Kad abi biedri par velti viņu ar acīm bija nomeklējuši,
Pļaviņš atkal iesāka:

«Te nu bija dzīvs piemērs manam izsacījumam; vai tu

pazini šo dāmu, tā bija Štegmaņu Marija jeb «Felicite»,
zemkura vārda tā mēdz laikrakstos korespondēt.»

«A, tad tā bij Felicite!» Osītis izsaucās. «Personīgi gan

viņu nepazīstu, bet esmu lasījis viņas rakstītos artiķeļus,
tie ir tiešām ievērojami, talants, sparība, cenšanās pēc

gara brīvības.»

«Derētu tev ar viņu iepazīties, jo caur to tu it kā no

Eifeja torņa varētu pārskatīt visu mūsu sieviešu eman-

cipācijas raksturu. Šī Felicite ir pirmā, kura mūsu tiklo,

godīgo jaunavu vidū ar savām emancipācijas proklamam
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izsējusi pūķa zobus, no kuriem izaugušas dzelžainas jau-
navas. Kāds no maniem draugiem, kurš dzīvo turpat
N. pilsētā, kur viņa, man stāstīja, ka zem viņas iespaida
tur gribot sastādīties pulciņš, kurš pastāvēšot pa lielākai

daļai no tādām jaunavām, uz kādām tev pirmīt aizrādīju.
Par šo pašu dāmu mans biedrs stāstīja, ka to labās ģime-
nēs nekur neielūdzot un viņas pagājība arī esot tāda, kura

katram uzsaucot «noli mc tangere (neaiztiec mani)!».
Osītis ņēmās nepazīstamo dāmu aizstāvēt, kamēr Pļa-

viņš atkal šo to no savas puses iebilda; tomēr valoda vairs

tā negribēja veikties kā no sākuma; vai nu pie tam bija

vainīgs nogurums, vai iespaids, kuru uz viņiem bija at-

stājusi minētā dāma. Drīz vien tie izšķīrās, katrs uz savu

pusi aiziedams. Bija jau arī labi vēlu, viesi pa lielākai

daļai jau nošķīrās, tā ka pa atstatākajām alejām tikai vēl

rets kāds klejoja.

Osītis, kurš gribēja viens būt, iegriezās kādā sāņu ce-

liņā, viņu vēl dzīvi nodarbināja nupat pārrunātais priekš-
mets; tas būtu labprāt redzējis to sievieti, par kuru viņa
biedrs bija devis tik sīvu spriedumu un kas tādēļ viņa
interesi vēl jo dzīvāk iekustināja, bet tā nebija vairs

nekur ieraugāma. Droši vien tā jau bija pārgājusi mājā,
varbūt arī viņš to bija par maz redzējis, lai to atkal pa-
zītu. Šīs iedomas bija tādēļ atmetamas. Ar ātriem soļiem
viņš uzņēma teku, kura veda uz ārpusi; te tas sev priekšā
ieraudzīja kādu sievietes tēlu, viņa sirds sāka ātrāk puk-
stēt — vai tā varbūt nebija viņa? Šis slaikais stāvs tam

jau izlikās kā redzēts, bet tumsa bija par lielu, lai to pil-
nīgi varētu izšķirt. Osītis tādēļ paātrināja savus soļus
un bija viņu drīzi sasniedzis — un tiešām, viņš nebija
maldījies, tā bija tā pati, kaut gan, viņu tagad tuvumā

aplūkojot, tā darīja pavisam citādu iespaidu nekā pirmīt.
Kādus pāra soļus no viņas atstatu tam bija vaļas pētīt
viņas profilu, tā ka aplūkotā pati to nemanīja.

Tā likās apkārtni nemaz neievērojam. Kas šo slaiko

tēlu tagad redzēja sašļukušu, it kā no grūtas nastas no-

spiestu, gurdeni soļojam, nevarēja iedomāties, ka tā otrā

brīdī spētu atkal uzliesmot dusmās un sparā it kā bruņotā
Atēna. Bet dzīvē rodas acumirkļi, kur visstiprākajam, cī-

noties pret dzīves pārsvaru, pietrūkst spēka, kur tas it kā

piekusis kareivis nosviež šķēpu un bruņas un izmisis sa-

šļūk uz akmens ceļmalā. Šāds brīdis likās arī pienācis vi-

ņai, slaikajai, bālajai sievietei, kuras tumšās acis dedza

no atturētām asarām un kuras mute raustījās apspiestās
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sāpēs. Osītim, pētījot šos cieti grieztos ģīmja pantus, tie

izlikās it ka noslēpumaini hieroglifi, kuri saturēja veselu

dzīves vēsturi, pilnu neizsakāmu cīņu un ciešanu. Sis

smalkais, apaļais ģīmītis un viss koši veidotais stāvs

saistīja Osīti ar īpašu pievilkšanas spēku, tā ka tas vēl

ilgi klusēdams būtu viņu pētījis, ja abi nupat nebūtu sa-

snieguši dārza izeju. Tagad tas juta, ka tam viņai bija
jātuvojas, ja tas negribēja laist garām atgadījumu ar viņu

iepazīties. Tādēļ tas, viņai it tuvu piegājis, iesāka drusciņ
neveikli:

«Jūs, jaunkundze, pastaigājaties viena pati?»
Uzrunātā ātri pacēla galvu; tā viņā tūlīt pazina vienu

no tiem kungiem, kuriem tā pirmīt bija gājusi garām;
acumirklī viss sāpīgais šļauganums no viņas būtes bija
izzudis un tā saslējās pret viņu ar rūgtu spītību.

«Jā, es staigāju viena pati, un tādēļ jūs gan domājat,
ka nu jums īstais atgadījums man piedāvāt savu pava-
dību?»

«Jā, jā, patiesi to es lūgtu,» Osītis stostījās.
«Nevaru jums ņemt ļaunā, ka jūs man šādā veidā tuvo-

jaties,» tā atbildēja tikpat rūgti.

«Bet, jaunkundze, es domāju to vislabāko, e5...» Osītis

meklēja pēc vārdiem, jo tas šādu uzņemšanu no viņas
nebija sagaidījis.

«Jums nemaz nevajaga manā priekšā atvainoties vai

par ko aizbildināties,» viņa to pārtrauca, «es zinu, ka jūs
mani pieskaitāt tai sieviešu šķirai, pret kurām var visu

ko iedrošināties. Velti jums tādēļ izlietot lieku glaunumu,
sakiet jel itin vienkārši: es tevi gribu paņemt, tādēļ ka

ticu, ka tu esi katram paņemama.»
«Tas ir par daudz!» Osītis izsaucās. «Ne es jūs, bet

tagad jūs mani apvainojat! Kādēļ šie nejaukie aizsprie-
dumi pret mani?»

«Tādēļ, ka es jūsu pirmītējo sarunu dzirdēju, kuru jūs
vedāt ar savu draugu.»

«Bet tad jums arī vajadzēja dzirdēt, ka es jūs pret viņu

ņēmos aizstāvēt, ka es ļaužu izmelstām tenkām, kuras tas

teicās par jums dzirdējis, nepiešķīru nekādu vērību.»

«To jums nemaz nevajadzēja,» viņa turpināja, «ļaužu
tenkām savā ziņā taisnība. Jūsu draugs izsacījās, ka eman-

cipētās sievietes ir bankrotas un ka tās tikai tādēļ ņem

garīgu centienu nozīmi par segu, ka tās grib aiz viņas

paslēpt netikumu vai zaudētu nevainību, īsi sakot, to, ko

jūs nosaucat par pagājību.»
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«Bet es tam neticu,» Osītis viņu pārtrauca, «mazākais,
es jūs neturu par tādu!»

«Un kādēļ tad ne?» viņa turpināja. «Jūsu draugam ir

taisnība, mēs arī esam bankrotas, mums arī ir sava pagā-
jība. Vai tad jūs domājat, ka sievietes, kuras dzīvojam
košo stādu dzīvi — kā jau dzejnieki mūs daždien mēdz

salīdzināt ar puķēm —, kas tiekam atturētas no garīgiem
iespaidiem un no vecākiem dabūjam drēbes un maizi, lai

vēlāk tādā pašā kārtā atkal pārietu vīra apgādībā, — ka

mēs kaut kādējādi iespētu nākt pie gara attīstības, ja ne

caur pašu piedzīvojumiem; ja dzīve pati bez žēlastības

mūs kādreiz no drošas paspārnes nevilktu ārā, ja viņas

karstie, asie cīniņi, kuriem mēs neesam tikušas sagatavotas,
mūs neierautu savā mutuļojošā strāvā, vienalga, vai mēs

pret to stāvam vai ejam bojā... Laimīgākās pēcaudzes
tiks jau no dzimšanas sagatavotas uz šo cīņu, saprātīga
audzināšana attīstīs vienlīdzīgi viņu miesiskos un garīgos
spēkus, sabiedrība tām dos līdzīgas cilvēku tiesības, bet

mums, kurām vēl ceļš jāatrod vienīgi caur sevi un pret
visiem apstākļiem jācīnās, mums ieeja lielajā dzīves skolā

jāsamaksā daudzreiz ar savu dzīves laimi, ar miesas un

dzīves bankrotu. Ciešanas ir lielais mākslinieks, kurš

mūsu dvēseli izstrādā ar vissmalkāko tērauda kaltu, tikai

caur zaudējumiem mēs nākam pie ieguvumiem, un vainī-

giem mums jātop, kā saka rakstnieks, lai mēs taptu lie-

lāki par mūsu noziegumiem.»
Pie pēdējiem vārdiem tā nespēja savaldīt asaras, kuras

tai ar varu spiedās acīs, daba prasīja atvieglojumu. Brī-

dis pagāja, klusu ciešot. No pareta kaislīga uzelpojuma,
kuru jaunā sieviete ar varu centās apspiest, Osītis noģida,
kāda auka plosījās viņas krūtīs; tas gribēja kādu vārdu

teikt, gribēja viņu mierināt, bet atzina, ka tādos brīžos

cilvēkam vislabāk vienam pašam tikt ar sevi galā. Nevi-

ļus tie no galvenās alejas, kura veda uz āru, bija nokļu-
vuši kādā sānu celiņā. Mēness, kurš starp kokiem parādī-

jās, apspīdēja šos abus spēcīgos, slaikos tēlus, kuri it kā

būtes no citas pasaules, it kā divi «pārcilvēki» klusēdami

viens otram soļoja blakus. Marija, jo tā Pļaviņš bija ap-

zīmējis šīs sievietes vārdu, pirmā pārtrauca klusumu,
ātri saņemdamās; tā, uz Osīti pagriezusies, sacīja:

«Jums mana izturēšanās varbūt izliekas teatrāliska, bet

domājiet, ko gribat, man tas vienalga. Jūsu abēju saruna,

kuru neviļus dzirdēju, bija piliens vairāk, kurš lika manai

sirdij iet pāri. Es jūs negribēju apvainot, jo jūsu persona
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man sveša un vienaldzīga; tas, ko sacīju, varēja tikpat
labi zīmēties uz katru citu jūsu vietā, bet nu — ardievu.»

Atri apgriezdamās, viņa gribēja aiziet, bet te Osītis

satvēra viņas roku.

«Piedodiet, jaunkundze, ka jums vēlreiz uzmācos, bet

mēs, kas reiz dzīvē satikušies, nedrīkstam tā aiziet viens

no otra, lai visā turpmākā nākotnē nesaprastos. Jums,
mazākais, jāzin, ka jūs nestāvat vieni, ka jums ir līdz-

biedri, kas jūs un jūsu centienus cienī.»

Marija nemēģināja tam savu roku atvilkt, drūmi ta uz

viņu pavērsa savas lielās acis.

«Bet man varbūt maz līdzības ar to ideālu, kādu jūs,
ietērptu ideju glorijā, sev esat stādījušies priekšā. Es jau

jums sacīju, ka es ar savu iegūto atzīšanu neesmu piepeši
rādījusies it kā no Dzeva galvas izlēkusē Atēna, bet ka

esmu attīstījusies caur cīniņiem un man pielipuši dzīves

traipekļi un putekļi.»
«Tas tikai man ir iemesls vairāk, lai jūs cienītu: jo

dziļāk jūs dzīve ierāvusi savos bezdibeņos, jo grūtāk jums

ceļš bija atrodams uz augšu, jo varonīgāka jūs paceļaties
manās acīs, tāpat kā ne patiesība pati ir visaugstākā, bet

dzīšanās pēc viņas.»

Marija it kā neticēdama papurināja galvu.
«Man jūsu vārdiem ļoti grūti ticēt. Es negribu teikt, ka

jūs melojat, bet jūs apmānāt paši sevi. Jūs še domājat
mazāk uz manu personu nekā uz ideju, kuru jūs stādā-

ties sev priekšā diezin kādā lieliskā ainā, ietērptu varonī-

bas purpura mētelī. Pārstatot uz vienu cilvēku, šie cīniņi

top dažreiz smieklīgi un modina vairāk nicināšanu nekā

nožēlošanu. Cik dažu labu jocīgi bēdīgu atmiņu jums va-

rētu pastāstīt no savas dzīves, kad es, kura uzaudzināta

pilnībā un gļēvumā, uzreiz izkritu no ligzdas it kā putns,
kurš vēl neprot laisties. Es biju tikko septiņpadsmit gadus
veca, kad mans tēvs, kurš caur nelaimīgām spekulācijām
visu mantu uzreiz bija pazaudējis, sev iešāva lodi galvā.
Manā apgādībā palika nu slimā māte un nepieaugusē
māsa. Kā es ar šo uzdevumu tiku gatava, tas būtu tiešām

raibs gabals, kad to atstāstītu, varu jums tikai sacīt, ka

paciest lēni kremtošas ikdienas rūpes prasa vairāk dūšas

nekā vislielākais acumirkļa upuris.»

«Būtu veltīgi, ja es jums, kur jūs tik varonīgi līdz šim

esat pārspējuši apstākļus, tagad nāktu ar savu palīdzības
piedāvājumu,» Osītis sacīja, «tomēr, ja es kaut cik varu
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pavieglināt jūsu materiālo stāvokli, tad, lūdzu, griežaties
vien pie manis.»

«Pateicos,» viņa atbildēja, «esmu līdz šim viena pati ar

sevi iztikusi un varēšu to arī turpmāk. Bez tam materiā-

lie apstākļi nedara man vairs rūpes, es jau esmu ievingri-

nājusies, ieguvusi zināšanas, ar kurām varu viegli pelnīt
maizi, un, kamēr māte mirusi, man arī mazāk, ko gādāt.
Dzīves cīniņi man stājas tagad priekšā pavisam citādā

veidā.»

«Kādā tad?» Osītis jautāja.
«Kā cilvēku aizspriedumi.»
«Vai tas nav smieklīgi,» viņa turpināja zobgalīgi jautri,

«ka es, kura vēl citus vadījusi un apgādājusi, tagad lai

lieku sevi uzraudzīt kā nepieaugušu bērnu. Es viena pati
esmu skrējusi pa pusnakti un nekrietnajiem uzmācējiem,
kas mani iedrošinājās aiztikt, ar ielas akmeni galvas-
kausu iesitusi, un tagad lai es uz katra soļa sevi liktos

pavadīties no glauniem kavalieriem. Izejot uz ielu jeb
uz kādu atklātu izrīkojumu, man vajadzēs ņemt līdzi kā-

das krustmātes, pieklājības dāmas un tamlīdzīgu garni-
tūru, kas lai mani apsargātu, un, ja es uz balli aizeju
viena pati, tad mani uzskata par emancipētu, ar kuru

nosaukumu mēdz apzīmēt vairāk vai mazāk paklīdušu
sievieti.»

«Jums nav jāļaujas caur to sarūgtināties, ko lielais ne-

domātāju pūlis uz jums saka,» Osītis piemetināja, «atro-

das jau arī tādi, kas jūsu centienus zin cienīt.»

«Bet šis pretinieku pūlis ir pārsvarā, tik liels, un arī

mūsu piekritēji ir piekritēji vairāk teorijā, tie cienī ideju

pašu, bet ne personu. Tādēļ vēl sievietes, kuras tagad
cīnās sieviešu vispārējās brīvības labā, ir tikai līdzeklis

mērķa sasniegšanai, tām jāziedojas, lai bruģētu ceļu sa-

vām pēcnācējām.»
«Es nezinu, vai cienu ideju caur jūsu personu vai jūsu

personu tērpju idejā,» Osītis dedzīgi iesāka, «bet es nezin

ko dotu, ja man būtu bijis iespējams jums aiztaupīt to

rūgto kausu, kuru jūs savā mūžā jau esat tukšojuši, un

izraut ērkšķus, kuri jūs saplosījuši.»

«Pateicos par jūsu laipniem, sirsnīgiem vārdiem,» Ma-

rija atbildēja, «es tādus vēl neesmu dzirdējusi, tie man

izklausās it kā atbalss no kādas tālas, skaistas tēvijas,
kuru nekad neesmu pazinusi, kā mājiens uz saldu mieru

un dusu, kuram nedrīkstētu paklausīt. Es viņus paturēšu
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arvien atmiņā, kad man būs turpmāk vienai jāklīst pa

pasauli.»
«Nevis vienai!» Osītis izsaucās. «Atļaujiet man pie jūsu

sāniem stāvēt un līdz ar jums cīnīties. Ļaujiet man tam

būt, kas jūs saprot un jūt ar jums līdzi.»

Marija papurināja sērīgi galvu: «Nē, nē, labāk ir, ka

mēs ejam katrs savu ceļu, tā mums, mazākais, paliek
vienam no otra kāda ilūzija, diezin vai mēs, kopceļu
iedami, neatrastu, ka esam viens otrā maldījušies.»

«Tas tikai varētu zīmēties uz mani,» viņš pretojās, «va-

rētu būt, ka jūs, salīdzinādami manu tagadējo gribu Mt

manu turpmāko spēju, atradīsat mani par vāju, niecīgu

rīku, jūs turpretim man būsat arvien tā augstā, cēlā būte,
kādu man dzīve tikai vienreiz veda priekšā.»

«Diezgan, diezgan,» viņa mēģināja pretoties, «es ne-

drīkstu jūsu priekšā nostādīties labākā gaismā, nekā es

patiesībā esmu, jūs nerunātu tā, kad jūs pazītu visu manu

dzīvi, kas es biju, kas es esmu.»

«Vai tad man vajag jūs vēl labāk pazīt? Vai mēs neesam

viens tas pats, kas otrs, viena gara bērni, vai mūs nesaista

vienādas domas, vienādi centieni? Tā pati neapmierināmā,
kaislā ilgošanās, kas runā caur tavu muti, raud no tavām

acīm, deg arī manās krūtīs. Es tevi pazinu, kad es veļ

nezināju, vai tu esi pasaulē, es tevi jutu, kad tu biji jū-

dzēm tālu no manis. Tas pats lielais pasaules gars, kam

tu un es kalpojam, ir mūs savedis kopā, lai mēs roku

rokā cīnāmies, viens otram dodami spēkus, viens otru

papildinādami. Saki man — vai es maldos? Vai mana

iekšējā balss mani ir krāpusi, kad tā man teic, ka tu

tāpat jūti?»
No Marijas vaiga, uz kura krita pilnais mēness spo-

žums, bija izzudusi pēdējā asins pilīte, bezspēcīgi tā no-

šļuka uz kāda tuvumā atrodošā sēdekļa un spieda kram-

pjaini roku uz krūtīm, kuras viļņoja it kā bangains okeāns.

«Mans dievs, kādēļ jūs man to sakāt! Kādēļ jūs man to

sakāt...» viņa tikko spēja izrunāt.

Osītis satvēra viņas roku, to kaisli skūpstīdams: «Tādēļ,
ka mani pie tevis saista nepārvarams spēks — dvēseļu

vienība, mīlestība.»

«Apžēlojaties,» viņa lūdza, «nemaldiniet mani, neļauja-
ties aizrauties no acumirkļa, nemodiniet manā sirdī jūtas,
kuras es vairs nespētu apslāpēt. Es esmu dzīvē tik daudz

cietusi, tik daudz, es nespētu vairs panest, ja tiktu mal-

dināta!»
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«Es tevi maldinātu!» viņš izsaucās. «Tad jau man ne-

vajadzētu būt tam, kas es esmu, tad man vajadzētu sevi

pašu nicināt. Tu, mana dvēsele, mana dzīvība, man dosi

pilnīgāku dzīvi, tu mani pacelsi pāri pār mani pašu!»

Marijas vaigi tvīka un kvēloja kā drudzī, lūpas savil-

kās laimes smaidos, kamēr lielas, spožas asaras tai kā

dimanti ritēja pār vaigiem.
«Vai es tam varētu ticēt...» viņa sāka saraustītos tei-

cienos, «vai tad arī man zied laime pasaulē? Tu mani

nevari maldināt — nē, nē — tik briesmīgs tu nevari būt,

tik ļauna nav pasaule! Bet nesmejies par mani, mīļākais,

nesmejies. Rau, es esmu nejēgas bērns, es varētu gavilēt
un raudāt, man ir, it kā mani pirmoreiz aizskartu mātes

skūpsti, it kā no ilga, grūta cietuma mani iznestu lielā,

puķainā klajumā, — cik jauki viss zaļo, zied un smaržo,

un saulīte spīd tik spoži, tik spoži...»
«Mana dvēsele, mana dvēsele!» Osītis izsaucās un ap-

klāja ar skūpstiem viņas pieri, muti, lielās, spulgās acis

un tumšos, kuplos matus. Piepeši tā no viņa izrāvās un

pacēla rokas cēlā aizgrābtībā.
«Lielais pasaules valdniek!» viņa izsaucās. «Lai tu

būtu kas būdams, mājotu kur mājodams, es tevi neiespēju

piesaukt, kad nelaimes vētras pār mani gāja, tad es biju
auksta un cieta, bet tagad es pret tevi izstiepju savas ro-

kas, es varētu apkampt visu pasauli! Tiešām, ja dievs

gribēja pasauli redzēt pie savām kājām un lai tā taptu
svēta un laba, tad tam viņu vajadzēja darīt laimīgu, tik

laimīgu, kā es esmu! Un tu... tu...» viņa klusi noslīga
Osīša priekšā, tā ceļus apkampdama, «es tevi mīlēšu tik

bezgalīgi, tik neizsakāmi!»

Mēness, kurš tagad atspīdēja pilnā spožumā, it kā pries-
teris svētīdams lēja no dzirkstošā zelta kausa nebeidza-

mas gaismas strāvu uz šo divu cilvēku galvām, it kā tos

svaidītu par kādas jaunas valsts karaļiem.
Kāda ieva, kura pilnos ziedos nokārās pār Mariju, no

viņas drusku aizkustināta, apbēra to vispār ar saviem

baltiem ziediem. Tā atgādināja kādu skatu no tālās roman-

tikas zemes Indijas. Tur atrodas kādi no cilvēces izstumti

locekļi, bajadēras, kuras mājo karaļa pilī un tiek turētas

par līksmības un laika kavēšanas līdzekli. Pēc kaislas

mūzikas skaņām tās dejo savas trakās dejas, dejo savos

vieglos, baltos uzvalkos, starodamas dimantos un dārg-

akmeņos, dejo — ar asiņainu sirdi. Tikai reti tām iespē-

jams atkal atgriezties cilvēcē un tapt citiem līdzīgām.
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Sādā atgadījumā Indijas karaliene pati tām pārklāj baltu

šķidrautu, tas nozīmē, ka viņas ir brīvas un šķīstas. Vai

ieviņa, kura nebeidza atritināt savu balto ziedu šķidrautu,

nebija indiešu karaliene?

Viss, kas bija plosījies šā cilvēka bērna dzīvē, visas

sāpes, ciešanas, noziegumi tagad bija izgaisuši — izlī-

dzināti. Tā drīkstēja sniegties pēc laimes, pēc pilnīgākas

laimes, kura atpirkta ar asarām, iegūta caur cīniņiem,
dibināta uz — atzīšanu

...

Mēness lēja arvien dzidrāku gaismu no sava zelta

kausa, un pasakainā Indijas karaliene pārklāja viņai savu

balto šķidrautu, čukstēdama:

«Tu esi brīva — tu esi šķīsta.»

Daži mēneši pēc šī vakara bija aizgājuši. Kāds noti-

kums, svarīgāks nekā turku karš un Lisabonas zemes-

trīce, iekustināja visus X pilsētas iedzīvotājus. Kafija tika

dzerta tik daudz kā nekad, un visur, kur dāmas sastapās,
tās runāja par vienu un to pašu lietu: Osītis bija apprecē-
jies — un ar ko vēl!

Osītis, uz kuru visas meitu mātes bija likušas slepenu
cerību, kurš varēja vislabākajās ģimenēs sev izmeklēt

sievu, bija apņēmis klaidoni, sievieti, kura no labās sa-

biedrības izstumta, par kuru runāja to sliktāko.

Ar lielāko dedzību tika ziņas vāktas kopā par viņas pa-

gātni, ka tās tēvs esot bijis pašslepkava, ka viņa pati kādu

laiku bijusi restorācijā par kalponi un tur piekopusi visā-

das pazīšanās utt. Un tagad tā drīkstēja nākt un ieņemt
stāvokli sabiedrības priekšgalā! Nē, tāds noziegums ne-

drīkstēja palikt bez soda! Viņiem tādēļ arī aizslēdzās

visas durvis.

Labākās ģimenes, kuras Osītis senāk kā mājas draugs

bija jo bieži apciemojis, tagad izturējās pret jauno pāri tik

vēsi, ka tas pēc pirmajiem pieklājības apmeklējumiem tū-

liņ atrāvās vienaīnē un nekur negāja. Vēl jo sīvāka izrā-

dījās šī nicināšana, kad Marija kādreiz viena mēdza noiet

kādā sapulcē vai teātrī. Tad katrs mēģināja kādus soļus
tikt projām no viņas tuvuma un tā sastapa tikai vai nu

augstprātīgi vēsus skatus, vai slepenu, zobojošu sačuk-

stēšanos.

Nupat Marija tamlīdzīgu atgadījumu bija atkal piedzī-
vojusi, tā bija apmeklējusi jautājumu vakaru un tur sa-

stapusi kādu jaunkundzi, ar kuru tā senāk bija pazinušies,

bet, tikko Marija, viņu apsveicinājusi, ieņēma tai blakus
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atrodošos brīvo sēdekli, kad jaunkundze tūdaļ uzcēlās un,

kaut kā atvainodamās, aizgāja pie citām sēdēt. No daža

diktāk izrunāta vārda Marija varēja noskārst, ka tās savā

starpā par viņu sačukstējās, maz ko klausīdamās uz tā

vakara priekšnesumu. Marija negribēja savam vīram

neko stāstīt par nepatīkamo piedzīvojumu, tādēļ tā pēc
vakara slēgšanas vēl šurp turp staigāja pa ielām, pirms
tā pārnāca mājā, tomēr Osītis tūliņ nomanīja drūmo mā-

koni, kas apēnoja viņas balto pieri.
«Tev bijušas atkal nepatikšanas, mana dārgā?» viņš

izsauca, viņu apkampdams.
«Nekas,» viņa atbildēja, mēģinādama jautra izlikties,

«adatas dūrieni, vairāk nekas.»

«Bet šie adatas dūrieni dažreiz vairāk sāp nekā viens

sāpīgs zobena cirtiens, es nedarīju labi, ka es tevi atkal

laidu vienu,» viņš piebilda.
«Nē, nē,» viņa pretojās, «man jābūt patstāvīgai, kādēļ

tad lai nu uzreiz es sevi liktos sargāt un vadāt kā mazu

bērnu. Varbūt arī,» viņa jautri piebilda, «manas mīļās
biedrenes man nevar piedot, ka es, kas senāk tik patstā-

vīgi uzstājos, arī tagad pie vīra sāniem neļauju saistīt

savu brīvo individualitāti.»
«Bet tev tik daudz jācieš. Es domāju, ka man būs iespē-

jams tavas ciešanas atvieglot, bet tagad man jāredz, ka

tas gandrīz iznāk otrādi.»

«Tu tikai domā vienmēr pie manis,» Marija sacīja, «bet

to, ko tu caur mani zaudējis, par to tu nemaz nerunā.

Mani apprecēdams, tu esi pazaudējis visus savus drau-

gus.»

«Ak, par to gan man maza bēda,» viņš smējās, «iz-

tiksim bez viņiem gluži labi.»

«Bet šī lieta vēl nav tā svarīgākā,» viņa nopietni turpi-
nāja, «ir vēl daudz plašākas sekas: caur mani arī tava

labā slava cietusi. Mūsu pretinieki arī tagad tavu vārdu

grūž dubļos, un caur to ceļas materiāli nelabumi. Tu zaudē

jo dienas jo vairāk savu uzticību pie ļaudīm, un es no-

manu gluži labi, ka tavu klientu skaits jo dienas pa-

mazinās.»

«Un, kad mūsu apstākļi vairs nav tik spoži, vai par to

tev tik liela bēda?» Osītis prasīja.
«Man it nebūt ne!»

«Nu tad jau brangi. Mēs abi neesam bagātības izluti-

nāti un tādēļ to varam itin brangi paciest, un, kad abi
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strādāsim, tad jau arvienu mums tik daudz būs, ka va-

rēsim pārtikt.»
«Man tikai tas sirdi grauž,» Marija sacīja, «ka mana

peļņa samērā ar tavējo tik maza, tu zini, cik par literāris-

kiem ražojumiem maksā, un labi vēl, ka to spēju, citādi

man būtu no tavas gādības vien viss jāsagaida. Ļoti
naiva kārtība tā pie mums,» viņa rūgti turpināja, «kamēr

zemākajās ļaužu šķirās, kur patiesi vajaga vairāk rupjā
miesas spēka, darbs izdalīts vienādi starp vīrieti un sie-

vieti, tamēr izglītotās aprindās jūs, pasaules kungi, esat

visus arodus gandrīz sev vien piesavinājuši. Vienīgā iz-

vēle mums še vai nu būt par skolotājām, kuru skaits jau
ari pieaudzis par leģionu, vai knibināties ar kādiem ro-

kas darbiņiem, kuri samaitā acis un neienes nekādu

peļņu.»
«Mana bīstamā konkurente!» Osītis smaidīja. «Vaja-

dzētu mūsu kungiem tevi dzirdēt, tie tev vis par to ne-

pateiktos, ka tu gribi viņiem atņemt maizi.»

«Bet, ka viņi sievietēm atņem maizi, to viņi gan atrod

gluži dabiski? Varētu jau būt, ka mani pieprasījumi viņu

materiālajam stāvoklim ir kaitīgi, bet kas man par to

daļas! Mēs visi esam kandidāti lielai sadzīves cīņai, kura

nepazīst vīrieti un sievieti, bet tikai vājāko un stiprāko.
Ja jūs, vīrieši, mūsu gara spēju jau atzīstat zemāku par

savējo, kādēļ tad jūs bīstaties mūs pie šīs cīņas pielaist?
Ja mēs patiesi esam tās vājākās, tad jau jums nav nekā,

ko bīties, tad jau mēs paliksim apakšā pašas, bez kā jūs
vēl pie tam piepalīdzētu.»

«Es zinu, ka tu nekad apakšā nepaliktu,» Osītis izsau-

cās, «vai tu neesi divkārt stiprāka? Tev ne vien jācīnās
šinī cīniņā pašā, tev vēl jāiekaro tiesības šim cīniņam. Ar

tādu varoni kopā kā tu mums abiem nav jābīstas no ne-

kādām dzīves grūtībām.»
«Ja tikai tu no viņām nebīsties,» Marija sacīja, «tad jau

nu es it nebūt ne. Un cik niecīgi mazas pie tam vēl mūsu

tagadējās rūpes,» viņa turpināja, «drusku vairāk ekono-

mijas, un ar to ir līdzēts. Rau, no rītdienas es atlaidīšu

mūsu kalponi, es varu pati apkopt mūsu saimniecību. Pēc

gara darbiem man miesīga kustēšanās var būt tikai par

atpūtu. Un, kad arī man dzīvē atgadītos būt par vien-

kāršu kalponi, arī to es varētu uzņemties.»
«Un es atkal maisus nest,» Osītis piebilda pusjokā.
«Tad mēs tos stieptu abi kopā,» viņa sacīja, galvu tam

mīļi pie pleca piesliedama. «Es arvienu palīdzētu, ka tikai
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tev iznāktu vieglāk, un, ja vēl daudz grūtāk atgadītos,

pat tas briesmīgākais, ja tu, piemēram, zaudētu savus

miesīgos vai garīgos spēkus, ja tu taptu kroplis, tizls,

akls, tad es priekš tevis strādātu un, ja to nespētu, ietu

übagot no durvīm, tāpat kā tu priekš manis darītu to

pašu, ja tas man atgadītos un ja pat mums abiem būtu

ceļmalā jānomirst.»
«Tad mēs mirtu abi kopā,» Osītis dedzīgi krita starpā,

«ak tu, mana dūšīgā, labā, varonīgā mīļākā. Ar tevi kopā
mums dzīves ļaunums nevar it nekā padarīt, tas it vien-

kārši priekš mums nemaz nav uz pasaules. Es neapskaužu
nevienu karali, jo esmu tik bagāts, it kā man piederētu
visas pasaules valstis.»

«Teic, mīļākā,» viņš tērzēja, «ko tu gribi, un es tev

visu došu. Vai gribi visas pērles, kuras guļ jūras dzelmē,

jeb visu zeltu, kas slēpjas zemes iekšā? Es izplatīšu aus-

trumu pa tavu labo un rietumu pa tavu kreiso roku. Es

sataisīšu tev troni uz visaugstākās Himalaja galotnes un

likšu tev Indiju par kāju pameslu.»
«Tas vēl ir par maz,» viņa smējās, «es prasu no tevis

daudz vairāk, es prasu vienu tavu skūpstu.»
«Ak tu nesātniece,» viņš izsaucās, viņu apkampdams,

«bet, nopietni runājot, ko tu saki, kad mēs pārceltu savu

dzīvi uz kādu citu, jaunu vidu un izbēgtu visiem šiem uz-

brukumiem, kuri mums jācieš vietējos apstākļos?»
«Nē, nē,» viņa pretojās, «taisni še mums jāpaliek, mēs

nedrīkstam bikli bēgt. Šepat mums jācīnās pēc mūsu tie-

sībām — un kad arī mums būtu jāiekaro solis pa solim,

sprīdis pa sprīdim.»
«Tev taisnība,» viņš atbildēja, «mēs nedrīkstam slēp-

ties kaut kādos romantiskos padebešos, mums jāved rē-

ķins ar dzīves patiesību. Mums jāskatās mūsu pretinie-
kiem vaigu vaigā, mums no viņiem nav jābīstas, lai arī

viņu pārsvars cik liels nebūtu. Vai tu tā neteici?»

«Jā gan,» Marija atbildēja, «bet...»

«Nu, kādēļ tu apstājies?» Osītis jautāja.
«Man tādas muļķīgas domas allaž iešaujas galvā, it kā

mums kādas briesmas draudētu.»

«Mums jau mūsu pretinieku rīkošanās pazīstama. Es

nezinu, ar ko viņi sevišķi vēl varētu uzbrukt.»

«Es nedomāju, ka tas nāktu no viņiem.»
«No kurienes gan citur? Vai tu nesāc fantazēt, mīlulīt?»

«Es jau teicu, ka manas domas ir muļķīgas,» Marija
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smējās, «es tev arī tā skaidri tās nevaru pateikt, bet man

ir it kā, it kā ...»

«Nu?» Osītis prasīja, kad Marija apstājās. «Tu mani

gandrīz vai izbiedē ar saviem noslēpumiem.»
«Man ir, it kā...» viņa ar nospiestu balsi čukstēja,

«mums kas draudētu no mums pašiem.»
«Kas tās par blēņām!» Osītis smējās.
«Bet tu nezini,» viņa turpināja, «kā tādam ap sirdi,

kam kāds milzums neizsakāmi dārgu mantu un kas visas

šīs mantas būtu noguldījis kādā citā vietā; viņu moca

mūžīgs nemiers, ka viņam kāds šīs mantas nelaupītu. Tā-

pat arī es — kur viss mans dzīvības saturs, visa mana

būtība pastāv iekš tevis — vienmēr bīstos, ka tevi nezau-

dēju, jo tad, tad... man vairs nekā nepaliek, tad viss iekš

manis lūst un iet bojā.»
«Tās ir tiešām muļķīgas iedomas. Kas tev tik neiešau-

jas kādreiz prātā!» Osītis izsaucās.

«Nē, nē,» viņa sacīja, «man tās neienāca tikai tagad

prātā. Es jau allaž to pašu iedomājos, tikai bijos arvien

to izsacīt. Ak, tagad, kur par to iesākts runāt, man tev

jāatzīst, ka pat vislaimīgākajos brīžos mani pārņem bai-

gas jausmas — mana laime ir par lielu, ka tā varētu

pastāvēt!»
«Tu aiz manas muguras dzen kontrabandu un bez ma-

nas ziņas esi izfantazējusi veselu romānu,» Osītis mēģi-
nāja jokot, kaut gan arī pats nevarēja atgaiņāties pret
iespaidu, kuru uz viņu darīja Marijas drūmās domas.

«Vai tu nezini, ka viss, kas liels, ir arī traģisks. Mūsu

mīlestība man stājas arvien tādā savādā veidā priekšā.»
«Kādā tad?» Osītis prasīja. «Tā būs laikam atkal kāda

poēzija.»
«Es to redzu kā kādu lielu, cēlu eņģeli sniegbaltās

drēbēs, ar balti spīdošiem spārniem. Nevis kā kādu no tiem

eņģelīšiem ar amoretu galviņām, kādus redz zīmētus uz

madonnu bildēm. Es tos nevaru ieredzēt, bet tādu lielu,

impozantu, es gribētu atkal teikt — traģisku. Tam ir kaut

kas no Lucifera — bet no tāda Lucifera, kurš ir atkal

atgriezies un uzņemts pie savējiem. Bet tam tikai īsu laiku

lemts dzīvot, jau tumšas trūdu zīmes velkas ap viņa acīm,

ar katru paradīzes vēsmu, ko tas dziļi ieelpo savās iztvī 1

kušajās krūtīs, atrist kādi atomi no viņa dzīvības ... Klusu

tas soļo viens pats, atšķīries no gavilējošā pulka, viņš pa-

ceļas arvien lielāks un lielāks, viņa plivinošās drēbes spīd
tik dzidrā baltumā, viņa spārni izplešas arvienu spožāki,
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un tumšas trūdu zīmes ap viņa acīm top arvien dziļākas
ūn dziļākas ...»

lestājās brīdis klusuma, kuru Osītis pirmais pārtrauca:
«Tu jau dedzi romantisma gaišākajās liesmās, mans

bērns,» viņš sacīja uz Mariju. «Tevi uzklausoties, top pa-

visam neomulīgi, bet tagad ātri kaut ko prozaisku, citādi

tu man varētu tāpat izgaist kā tavs eņģelis.»

«Tūliņ,» viņa smaidīja, «tā labākā reakcija ir, kad es

tagad apklāju tējas galdu, ēstgriba ir labākais ierocis pret
romantismu.»

Ātri viņa pazuda ķēķī, un pēc brīža jau, omulīgi žuži-

nādama, parādījās tējmašīna uz galda. Osītis ar Mariju
vairs nenodevās pirmītējām drūmajām iedomām, bet pa-

vadīja laiku pie galda, jautri tērzēdami. Ne visai lielajā
istabā valdīja patīkams siltums. Sienas pulksteņa vien-

muļīgā tikšķēšana, tējmašīnas lēnā šņākšana sastādīja
kopā patīkamu idilli, likās, it kā caur visu istabu plūstu
silta, lēna dvēsma.

Arā turpretim bija auksta, slapja, vētraina novembra

nakts. Auka šņākdama svilpa gar namu stūriem, it kā tā

gribētu nosvilpot no pasaules skatuves šo muļķīgo laimes

skatu, kurš nepieder viņas lielajā traģēdijā. Tā plēsa un

raustīja logu slēģus, it kā tā šo idillisko miera mītni gri-
bētu drupās sašķaidīt, un kauca ar tūkstošām gaudu un

izsalkuma balsīm, lādēdama un apsūdzēdama, ka še nav

nekādas tiesības laimei nomesties, kamēr visapkārt pa-
saulē tik daudz nelaimes, ciešanu un trūkuma

...

Pēc vakariņām Osītis ņēmās caurskatīt šās dienas laik-

rakstus un pienākušās korespondences, kamēr Marija no-

grima lasīšanā. Laiciņš pagāja, abiem klusu ciešot un

katram ar savu priekšmetu nodarbojoties. Piepeši Osītis

iesaucās, kad tas bija nupat kādu vēstuli uzplēsis:
«Vai zini, mīļākā, kādi nedzirdēti brīnumi!»

«Kas tad ir noticis?» Marija pārsteigta prasīja.
«Mēs esam viesībās ielūgti.»
«Pie kā tad?»

«Pie mana senākā patrona, advokāta Vilmaņa.»
«Tas ir tiešām brīnums. Kā tad lepnā kundze ir spējusi

tiktālu pārvarēties, ka tā mūs, tas ir, mani tevim līdz

ielūdz!»

«Jā, es arī tam neticētu,» Osītis sacīja, «ja tas še ne-

stāvētu rakstīts melns uz balta. Palūko vien,» viņš teica,

Marijai pasniegdams vēstuli. «Ko tu saki, vai pieņemsim
šo ielūgumu?»
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Marija cieta brīdi klusu. «Es varu iedomāties, kas mani

tur sagaida,» viņa beidzot sacīja.
«Nu, tad paliksim mājā,» Osītis atteica.

«Bet tomēr iesim,» iesāka tagad apdomādamās Marija,
«vai mēs nupat nerunājām, ka nedrīkstam bēgt, ka mums

pret viņiem jākaro. Vērsi vajaga taisni pie ragiem tvert,
tad tas nav tik bīstams, un tādēļ mums viņus vajaga
taisni izaicināt, lai tiem pierādītu, ka mums netrūkst

dūšas.»

«Ar tevi roku rokā, tā es izaicinu savu gadu simteni!»

Osītis recitēja no Šillera «Dona Karlosa».

Abi nobalsoja ielūgumu pieņemt. Nākošās dienās Ma-

rija prātoja, kādu tualeti izraudzīties viesībām, jo, kā

dzirdams, tad tur bija ielūgti daudz viesi. Vilmaņa suare-

jas mēdza būt arvien spīdošas. Osītis Mariju zoboja, ka

tai, kā visām citām levas meitām, esot greznošanās kaite

piemetusies.
«Vai tad arī es nevaru būt kādreiz skaista?» viņa sa-

cīja. «Un skaistai man jābūt, tas arī ir man viens kara

ierocis vairāk.»

Pēc ilgākas pārlikšanas tā izvēlējās aprikožu krāsas

kleiti un tādus pašus ziedus matos. Kad tā, viesībām ap-

ģērbusies, stāvēja spogu}a priekšā, viscaur ietīta sārtā

mākonī, ar rožu vītēm kuplajos, tumšajos matos, kuri, vaļā

atlaisti, it kā biezs mētelis novēlās pār viņas pleciem, ka-

mēr viņas bālajos vaigos bija iededzies sārtums un tās

tumšās acis zibeņoja aiz uzbudinājuma, Osītis, viņu ierau-

dzīdams, bija pavisam apstulbis.
«Vai tu tā pati esi?» viņš izsaucās. «Tiešām, tik skaistu

es tevi nekad neesmu redzējis. Tu jau izskaties itin kā

Zālamans visā savā godībā!»

Viņš tai aplika mēteli ap pleciem, un abi iesēdās pie
durvīm piebrauktajā kalešā. Marijas sirds sāka bailīgi

pukstēt, kamēr kaleša viegli aizripoja pa nakti savam

mērķim pretī

Nebija nepareizība, ka Vilmaņa viesības tika dēvētas

par spīdošām. Visiem, kam vien bija diploms vai maks

un kas varēja nākt melnā frakā un glazē cimdos, bija
tiesības šinīs telpās ierasties, katram citam tās bija aiz-

slēgtas ar trejdeviņām tautiskām atslēgām.
Mirdzoša kroņa lukturu gaisma apspīdēja raibo viesu

pūli, kurš viļņoja pa plašajām istabām. Bija Jau prāvs
skaits ieradies, un tomēr viesi nāca arvien klāt. Ikkatru

reizi, kad durvis atvērās, visu acis vērsās turpu ar vis-



37

lielāko uzmanību un novērsās atkal, it kā maldinātas,
kad ienācējs nebija tas, uz ko tie sevišķi gaidīja. Pēc

brīža atkal durvis no sulaiņa tika atvērtas, un šoreiz viesu

ziņkārība tika apmierināta, ko varēja noģist no nāves

klusuma, kas visur iestājās.
Osītis ienāca ar Mariju pie rokas, stingri un droši tie

soļoja caur viesu pulku taisni pie mājas saimnieka, kurš

ienācējiem nāca pretī ar sevišķu laipnību. Osītim tika iz-

sacīti pārmetumi, ka tas ar mīlestības saitēm sevi licis

valdzināties, tā ka pat aizmirsis savus labākos draugus.
Vispār lieta tika tā nostādīta, ka Osītis iznāca tas vainī-

gais, kas sarāvis sakaru starp viņiem. Pēc īsas sarunas

Vilmanis viņu ņēma draudzīgi zem rokas un veda blakus

istabā, kur tam, ar veciem pazīstamiem glāzes piesitot,
atkal jāatjauno senākā draudzība. Osītis apskatījās pēc
Marijas, bet, tā kā viņš to atrada sarunā ar mājas kundzi,
tas apmierināts aizgāja viesu saimniekam līdzi.

Pēdējā bija Mariju apsveicinājusi ar tādu saltu laip-
nību, kādu mēdz parādīt karaliene, kad kāds sadzīves

pārijs, izstumtais, stāv viņas troņa priekšā. Visi bija tuvāk

pienākuši, šo sarunu uzmanīgi uzklausīdamies. Dāmas

ievēroja katru Marijas vārdu, vai tik tur neatradīs kaut

ko piedauzīgu, par ko būtu jānosarkst, aplūkoja katru

viņas kustēšanos, studēja ar lielāko uzcītību katru viņas
drēbes gabalu. Marija šo viņai piešķirto uzmanību maz

ko ievēroja, tā arī neredzēja, ka bez šiem aplūkotājiem
divas acis uz viņu raudzījās ar sevišķu interesi. Tas bija
Pļaviņš, kas, tur aiz citiem stāvēdams, nespēja savus

skatus novērst no šīs cēlās būtes, kura tik ļoti no citiem

atšķīrās, ka tā viņu vidū stāvēja it kā kāda no savas

valsts padzīta karaliene un tik lepni un droši pacēla uz

saviem kamiešiem galvu pret visiem uzbrukumiem.

Un skaista viņa bija, cik skaista! Pļaviņš to bez viņas

sastapšanās dārzā tikai vienreiz no tālienes bija pavirši
redzējis, tikai tagad viņš ievēroja viņas skaistumu. Tas

bija sevišķs skaistums, pilns liesmu un dzīvības, kas de-

dza katrā vaibstā, staroja katrā pantiņā. Bija saprotams,
ka Osītis no šās sievietes licies valdzināties. Pļaviņš

šņāca kaut ko nesaprotamu caur zobiem, kamēr kāda

savāda kvēle iedegās viņa acīs.

Vilmaņa kundze bija tik žēlīga apvaicāties pēc Marijas
dzīves apstākļiem, kā tā ierīkojusi savu jauno saimniecību,

pie kā smejoties padomus un kur tā apmeklējusi saimnie-

cības kursu priekš savas precības? Marija atbildēja, ka tai
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saimniecības arodā neesot nekādas speciālas zināšanas un

ka tā savus ēdienus pagatavojot tik vienkārši, cik spējams,
tādēļ ka tai tam neatliekot daudz laika.

«Saprotama lieta!» izsaucās, tuvāk nākdama, kāda

kneipista kundze ar milzīgām miesas dimensijām, tērpu-
sies sarkanā plīša uzvalkā, kura šlepe bija tikpat gara,
cik pašas valkātājas prāts bija īss.

«Diviem kungiem jau nevar kalpot, kam jau ar tinti

darīšanas, tas jau nevar pagatavot zupas.»

«Bet tinti gan vēl uz pusdienas galda neesmu devusi,»
Marija, aizskarta juzdamās, atbildēja, kaut gan tā ap-

ņēmās savu īgnumu cik spēdama savaldīt.

Pirmais signāls bija dots, kundzes to apstāja no visām

pusēm. Vilmaņa kundze, kura savu pienākumu bija darī-

jusi, Mariju ar citām dāmām iepazīstinādama, gāja rīkot

vakariņu galdus. Apkārt stāvošās dāmas nu ņēmās viena

caur otru izjautāt Mariju, pie kādas modistes tā liekot

gatavot savas drēbes, kādus rokdarbus tā pati izstrādājot,

prasīja arī, kur tā mācījusies to rakstīšanu un to dzejo-
šanu. Tās gribēja ņemt pie viņas mācības stundas dzejo-
šanā un rakstīšanā, jo viņa taču neesot uzreiz tik labi

pratusi rakstīt un dzejot un tai ar reiz bijis sākums.

Citas atkal gribēja redzēt paraugus, pēc kuriem tā savu

pūru darinājusi, ar kādām mežģīnēm un izšuvumiem iz-

strādāta viņas veļa.
Marija svīda baiļu sviedrus, tā atgādājās savus skolas

laikus, kad tai bija jāstāsta skolotājam Lejiņam augu
sistēma. Dūšu saņēmusi, tā ņēmās aprādīt, ka tai uz tam

maz vaļas, ka vispār esot veltīgs laika tēriņš nodarbo-

ties ar tādiem darbiem, ka sievietei, īpaši latviešu sievie-

tei, esot lielāki dzīves uzdevumi nekā savu laiku pavadīt,
Marlitas un Heimburgas romānus lasot un smalkus rok-

darbiņus strādājot, kurus var dabūt pirkt daudz glītākus,
no mašīnām izstrādātus un par to pašu cenu, ko tās mak-

sājušas, materiālu vien iepirkdamas.
Viņa ņēmās aizrādīt, ka pie lielām kultūrtautām, kuras

jau savu attīstību zināmā mērā nodibinājušas, mazāk

krītot svarā, ar ko kāda daļa sieviešu nodarbojas, pie
mazās Latvijas turpretim katram darba spēkam sava liela

nozīme un ka mūsu sievietes esot līdz šim it kā nedzīvs

kapitāls.
Vīrieši tiekot šinī ziņā pārāk apgrūtināti, tiem esot

divkāršs uzdevums — gādāt par savas ģimenes eksistenci

un rūpēties par visu tautu. Tiem nevarot tādēļ ņemt ļaunā,
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ka tie tautas uzdevumus mēdzot izšķirt tikai vaļas brīžos,
kad tie citus dienas darbus pastrādājuši, un visvairāk pie-
kopjot tautas intereses pie alus glāzes. Cik dažu labu

latviešu jaunekli, savas tautas nopietnu, karstu mīlētāju,
aiz pārmērīgām pūlēm jau dilonis bez laika kapā iedzi-

nis! Vai nevarētu arī sievietes šo vispārējo tautas labu

ņemt savās rokās? Vai nevarētu tās it kā senās priesterie-
nes kopt vispārējā labā svēto uguni, bet daudz lielākā un

cēlākā ziņā, gara gaismu izplatīdamas pār visu savu ap-
kārtni? Vai nevarētu dibināt sieviešu biedrības ar uzde-

vumu veicināt tautas izglītību, attīstīt un pārlabot tautas

sabiedrisko saimniecības stāvokli?

Dedzīgiem vārdiem Marija ņēmās pārliecināt, lai ne-

ļaujoties atbaidīties no aizrādījuma, ka sieviete mazāk

apdāvināta nekā vīrietis, ka mūsu jaunavām tikpat daudz

gara spēju un tās ar daudz lielāku dedzību mēdz pieķer-
ties kādai lietai nekā vīrieši, kuru sajūsmināšanas līdzeklis

pa lielai daļai ir alus glāze.
Jaunavas sāka arvien uzmanīgāk klausīties uz Mariju.

Jau kāda dzirkstelīte bija dažas labas krūtī kritusi, lai

tur vēlāk pārvērstos par liesmu, ja nebūtu tūdaļ gādāts

viņu apslāpēt.
Vecākās kundzes, kuras sākot aiz ziņkārības Marijas

runu bija uzklausījušās, nespēja vairs savas aizskartās

«mūžīgās sievišķības» jūtas atturēt un izgāza tās vis-

pirms vispārējā kņadēšanā un čalošanā, no kuras tagad
pacēlās kneipista kundzes plašais orgāns, kas bija tik spē-

cīgs kā Rīgas baznīcās milzu ērģeles.
Ar visu sparu šī kundze ņēmās pierādīt, ka sieviešu

goda kronis esot viņu atturība un kaunība, ka nevajagot
vīriešiem acīs lēkt un bāzties viņu darīšanās. Dievs pats

jau paradīzes dārzā esot vilcis robežu starp vīrieti un

sievieti.

«Taisni tur dievs nemaz nenodalīja darbu, kāds jādara

vīrietim, kāds sievietei,» Marija sacīja, «viņš nenoteica vis,
ka levai paradīzē kartupeļi jāstāda un Ādamam jādara
citi darbi, bet deva abiem jauko Ēdeni par kopēju pūliņu
un baudījumu īpašumu.»

i Bet dūšīgā kundze ņēmās «sievišķības» lietu aizstāvēt ar

-vēl lielāku sparību un visdziļākās sirdspārliecināšanās

ģenerālbalsī, it kā kāds Dēmostens, kurš apvilcis sieviešu

brunčus, tā trieca savas filipikas pretiniecei virsū un ņē-
mās pierādīt, ka viņa gribot izpostīt jaunavu labo slavu,

jo, kad tās sākšot tādās biedrībās kopoties un uz katedrām
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kāpelēt, tad jau visi viņās būšot ar pirkstiem norādīt un

precēties tās tad neviena nedabūšot. Vēl kāda cita kundze,
mēģinādama savu garo, dzelteno kaklu pār viņas pleciem
pārstiept, sacīja, ka, ja arī uz katedru uzkāpšot, ko tad

lai zinot runāt, aiz bailēm jau kādu kaiti vien dabūšot,
un ko tad muļķa sievišķis tautas labā varot darīt!

«Nu, muļķīgākas par zosīm mēs taču neesam, un arī tās iz-

glāba Kapitolu,» Marija pusdusmīga, puszobodama sacīja.
Tagad sāka kundzes pret viņu pašu griezties. Gan sākot

atturīgi, bet arvienu skaidrāki tapa teikts, kas tad gan šī

pati esot, kā viņa varot nākt pavest labu ļaužu bērnus.

Lai pasakot, kas šī esot agrāk bijusi, kāda esot tās pa-

gājība, kā šī varot nākt un sprediķot savas rūgtuma un

žults pilnās mācības nepieaugušu, nevainīgu bērnu au-

sīm? Šis pierādījums līdzēja. Jaunavas arvienu bailīgāki
no viņas atrāvās, un kundzes uzstājās arvienu sparīgāki
un sīvāki, tā ka, ja viņu vārdi būtu bijuši akmeņi, Marijai
droši vien tāds pats liktenis būtu bijis kā citkārt svētajam
Stepiņam.

Marija jau sen uz viņu uztraukumu nekā neatbildēja,
bet kundzes savā iekaisumā tagad arī nekā vairs nedzir-

dēja un kliedza viena pār otru. Marija skatījās apkārt,
nezinādama, kā lai no šī pūļa tiktu laukā, kad tai piepeši
nāca palīgs no negaidītas puses. Kāda kunga balss viņu
uzrunāja:

«Lūdzu, vai drīkstu jūs pirmo uzaicināt uz deju?»
Marija pagriezusies ieraudzīja Pļaviņu. It kā bez atjau-

tas tā lika savu roku viņa rokā, no blakus zāles jau at-

skanēja pirmie valša takti. Ar piktumu visu acis noskatījās
pakaļ Marijai, kura it kā paradīzes putns, savus spārnus
viegli paceldama, atstāja ķērcošo kovārņu baru.

«Tas bija pirmais varoņa darbs manā mūžā,» Pļaviņš

smējās, «ka es jūs izpestīju no viņa iekustinātā lapseņu

pūžņa.»
Tikai tagad Marija noģida, ka tā kādam iet blakus. Ap-

lūkojot savu pavadoni, tas nāca viņai atmiņā kā redzēts,

un zibens ātrumā tā atcerējās viņu pirmo sarunu dārzā.

«Mans vārds Pļaviņš, jūsu laulātā drauga senākais

biedrs,» tas stādījās viņai priekšā.
Marija tam dusmīgi atrāva savu roku.

«Ā,» Pļaviņš, ne drusku caur to juzdamies aizskarts,

izsaucās, «jūsu laulāts draugs, kā liekas, mani pie jums

nostādījis sliktā gaismā!»
«Man pašai savs spriedums,» Marija stingri atteica.
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«Pareizi, tagad es atceros, ka jūs toreiz dārzā dzirdējāt
manu sarunu ar jūsu laulāto draugu un ka es par jūsu
centieniem ne visai atzinīgi izteicos.»

«Jūs tādēļ sapratīsiet,» Marija ar ironiju piebilda, «ka

es ļoti par to brīnos, ka jūs mani šovakar izpestījāt un

negājāt drīzāk palīgā manām pretiniecēm, kuru domas

taču sakrīt ar jūsējām?»
«Domas!» Pļaviņš smējās. «Jūs mūsu kundzēm darāt

pārāk lielu nepareizību, ticēdami, ka viņas ko domā. Viņu
skaistajās, saskrullētajās galviņās, kuras izskatās it kā

apaļas odera pudelītes, tāda viela kā domas nevar atras-

ties, kad tur arī ar to vissmalkāko mikroskopu ņemtos
pētīt. Ko jūs uzskatāt par viņu domām un pārliecināšanos,
tā jau ir kāda viņām priekš gadu simteņiem priekšā aiz-

dziedāta meldija, kuru viņas tikpat mehāniski norunā

pakaļ it kā turku mullas savus rīta pātarus.»
«Tiem dzīves uzdevumiem, kādus jūs piešķirat sievietei,

viņai arī domu nevajag,» Marija sacīja.
«Jūs mani pārprotat, kundze,» Pļaviņš atbildēja. «Es

tikai šīs domas nenovēlu vispārībai. Es atzīstu par dzīves

uzdevumu tiklab vīrietim, kā sievietei vienīgi attīstīt sevi

pašu, visus spēkus, visas sulas sevī uzņemt augot un

briestot, it kā slaikam Libāna ciedram, kurš ar savu ga-
lotni aizsniedz mākoņus. Es cienu personu, kura nododas

kādai idejai, bet tikai personu viņas spēka un dedzības,

viņas individuālisma labad.»

Valsis sākās, pienāca arī viņu kārta stāties dejotāju
virknē. Pļaviņš, kurš pirmīt bija Marijas roku atlaidis

vaļā, tagad cieši apkampa viņas stāvu. Viņai pie šī ap-

skāviena izgāja it kā šalka caur kauliem, mehāniski viņa
sekoja dejas taktij. No pirmākā uzbudinājuma tā jutās

garā nogurusi. It kā miglā tā redzēja raibos dejotāju
pārus, kuri tai vijās visapkārt, viņa jutās it kā ierauta

kādā strāvā, kuras viļņi to rāva līdzi, un tai nebija spēka

pretī turēties.

Un kādēļ tad arī! Ko tad nozīmē viss dzīves cīniņš? Vai

Pļaviņām nebija taisnība, ka vienīgi tikai priekš sava «es»

jādzīvo?
Cik labi būtu, ja tā šovakar būtu palikusi mājā un sē-

dētu ar savu mīļoto dzīves biedri kopā — laimē, mierā,
mīlestībā, mielodami savu garu ar mākslu, daili, zinībām.

Ko viņa gribēja no pasaules? Vai viņa tai varēja likt

domāt un sajust, ko viņa. juta? Kas bija viņas vājā spēja?
It kā niecīgs smilšu graudiņš pret šo milzīgo pārsvaru!
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Ilgošanās pēc klusa miera un laimes nekad nebija vi-

ņas krūtīs tik karsti pamodusies kā tagad. Viņai likās, it

kā tā jau to būtu zaudējusi, it kā kas būtu noticis... Neiz-

sakāmā jaukumā pacēlās viņas acu priekšā viņas laimes

paradīze — tā sauca, māja, vilināja ar žēlu, ilgošanās

pilnu balsi. Marija izstiepa pēc tās savas rokas, bet viļņi
likās to aizraujam tālāk un tālāk

...

Pļaviņš apstājās dejot, viņš redzēja, ka Marija bija
tapusi bāla, un domāja, ka tā būs nogurusi.

«Apstāsimies še, pie šī staba,» viņš uz to sacīja, «un

aplūkosim viņu raibo pūli. Lūk, tā ir vispārība. Cik sekla

viņa ir, cik tukša un muļķīga! Ko viņa grib? Kurp tā

cenšas ar savu mūžīgo kustēšanos un steigšanos? Es

viņu nesaprotu, es viņu nezinu, tikai indivīdu es meklēju,
tikai personā es pielūdzu spēku, saprašanu, daiļumu.»

«Tad meklējiet jel tādu personu tur starp viņām dā-

mām,» Marija sacīja ar atraidošu rokas mājienu.
«Paskatāties jel uz viņām,» Pļaviņš turpināja ar neiz-

postāmu jautrību, «un sakiet man — ko jūs pie viņām
atrodat?»

«Vispirms jau vienu no jums meklēto īpašību —

skaistumu.»

«Jā, skaistas viņas ir it visas,» Pļaviņš teica, «tās līdzi-

nās viena otrai it kā tauku acis zupā.»
«Kādēļ jūs īsti tagad tik asi aplūkojat viņu nepilnības,

kādas jau mums katrai piemīt?» Marija prasīja.

«Tādēļ, ka man nekad nav tik strauji izrādījusies star-

pība starp viņu skaistumu un kādu citu. Viņas ir audzinā-

tavu vārīgās puķītes, piesietas pie kociņiem, audzinātas

zem stikla jumta, bet es mīlu rozi uz klinšu augstumiem,
dabas un brīvības bērnu, kuras pumpurus vētra un negaiss

attīstījuši un kas ar savu narkotisko smaržu mulsina vi-

sus prātus.»

Pēdējos vārdus viņš sacīja čukstot, tuvu pieiedams Ma-

rijai, tā ka viņa karstā dvaša aizķēra tās vaigu.

«Diezgan!» viņa sacīja, no viņa atraudamās. «Es ne-

zinu, kādēļ jūs mani esat izvēlējuši par savu uzticamo,

kam jūs savas jūtas izstāstāt.»

«Vai jūs varat par to dusmot, uz ko jūs paši, kaut gan

negribot, mani pamudināt, jūs esat tā brīnumroze, kas

mani valdzina.»

«Jūs nepamanāt,» Marija zobojās, «ka nupat esat iz-

darījuši lielu kļūdu. Pirms ko gribējāt, lai jūsu glaimiem
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ticu, jums taču vajadzēja atgādāties, ka man zināmi jūsu
agrākie izteicieni par mani.»

«Ka es jūsu centienus, mazākais, lietu, kuras labā jūs
cenšaties, atradu par nepareizu, to jums neesmu slēpis,»
Pļaviņš sacīja, «kā arī to, ko esmu teicis, zīmēdamies uz

jūsu piedzīvojumiem, uz dažām ēnām, kuras dzīve uz

jums metusi; bet taisni tas ir, kas jums piešķir sevišķu
burvīgumu, it kā mirdzošam briljantam melns iesējums.
Es nevaru jaukāku skatu iedomāties kā sauli starp tum-

šiem pērkona padebešiem.»

Marija, ne vārdu neatbildēdama, gribēja apgriezdamās
aiziet, kad tā atsitās pret Osīti, kurš nupat pienāca.

«Tas man šovakar viens labs piedzīvojums vairāk,» pie-
nācējs sacīja, «ka tie cilvēki, kurus mīlu, arī paši savā

starpā labi satiek.»

Marija uzskatīja Osīti, tā redzēja viņu priecīgu un ne-

gribēja to sarūgtināt; tādēļ, savai sarunai ar Pļaviņu
jocīgu krāsu piešķirdama, tā sacīja savam vīram: «Pļa-
viņa kungs man parāda daudz uzmanības, viņš grib lai-

kam panākt, ko tas nokavējis.»
Osītis stāstīja, ka tam ar Vilmaņa kungu bijusi saruna,

kura tam apsolot vislabākos panākumus. Tie tikuši no

viesiem traucēti, bet vēlāk tie pārrunājuši sīkāki lietu,
kura attiecoties uz kādu ļoti svarīgu kriminālprāvu.

Te pienāca Vilmaņa kundze un lūdza viesus uz vakari-

ņām. Visi sasēdās ap galdu, Marija sēdēja starp vīru un

Pļaviņu, tā ka viņai no savu naidnieču uzbrukumiem vairs

nebija jābīstas. Pēdējo iekaisums arī jau kādus grādus
bija kritis, un, tā kā tagad tika pārrunāti tikai vispārēji
notikumi un dienas jautājumi, tad vakariņas pārgāja itin

omulīgi.
No galda piecēlusies, Marija sūdzējās savam vīram par

nogurumu un gribēja uz mājām doties. Osītis taisījās viņu
pavadīt, bet viņa to atrunāja, lai paliekot un pabeidzot
savas darīšanas ar Vilmaņa kungu, gan jau tā viena pati

mājās pāriešot. Pļaviņš, kas bija viņu sarunu dzirdējis,
piedāvājās Marijai Osīša vietā par pavadoni. Marijai

nebija nekāda iemesla viņu atraidīt, tā negribēja arī ierā-

dīt, ka tā uz viņa pēdējiem vārdiem būtu kādu svaru

likusi, tādēļ tā viņa piedāvājumu pieņēma. Osītis bija ap-

mierināts, ka Marijai nebija vienai naktī jāiet; viņu līdz

durvīm pavadījis, atgriezās zālē, lai savu sievu aizbildi-

nātu pie mājas kundzes.
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Ja Marija klusām bijās, ka Pļaviņš ar viņu tādā pašā
kārtā iesāktu runāt kā pirmīt, tad tā atzina, ka bija mal-

dījusies. Visu ceļu tie gāja blakus klusēdami vai tikai
kādus retus, paviršus vārdus izmainīdami. Pie mājas
durvīm nonākušiem, Pļaviņš uz viņu atvadīdamies sacīja:

«Būtu veltīga cerība, ka es pie saviem pirmītējiem iz-

teicieniem, kurus jūs man Jaunā ņēmāt, cienītā kundze,
iedrīkstētos kādreiz savu draugu Osīti apmeklēt.»

«Mans vīrs nav no manis atkarīgs, viņš var savus

draugus saņemt kaut kurā laikā.»

«Es mīlu būt atklāts,» Pļaviņš sacīja, «un prasu jūs
tādēļ, vai arī tad drīkstu jūsu mājā ieiet un jūsu mieru

traucēt, ja šie mani izteicieni būtu pilnīgi tā sajusti, kā

viņus sacīju, un mani apmeklējumi notiktu tikai

jūsu dēļ?»
«Tie man par maz bīstami, ka tie man varētu kaitēt,»

Marija lepni atbildēja.
Atvadījies Pļaviņš aizgāja.

Marija bija nakti pavadījusi bez miega, tādēļ tā otrā

rītā izskatījās bāla un nogurusi. Osītis turpretim, kurš

gan bija tikai uz rīta pusi pārnācis, bet totiesu līdz

brokastīm cieti nogulējis, bija ļoti spirgts. Abi, uz sofa-

jas apsēdušies, stāstīja viens otram savus vakarējos pie-
dzīvojumus.

Arī Osītim bija līdzīgas debates bijušas ar dažiem kun-

giem par pēdējiem dienas avīžu strīdiņiem, par ideālismu

un reālismu. Viņš bija ņēmies aizrādīt, ka šī starpība starp
abiem nemaz tik liela neesot, kā tā izrādoties; ka arī kat-

ram reālistam ir savs ideāls, tikai tas viņam nekarājas
nekādos mākoņu augstumos, bet meklējams dzīves patie-

sībā, ka viņa uzdevums nav vis rādīt kādas jaukas neaiz-

sniedzamas debesis, ar kurām pliks nevar apģērbties, no

kurām izsalcis nevar paēst, kuras uzskatot dzīves rūpju
nomāktais gan uz acumirkli savas raizes aizmirst, lai

otrā brīdī tam viņas vēl tumšākā krāsā stātos acu priekšā,
bet ka viņam jārāda ceļš, kā no viņām tikt ārā; ka tam

jāatsedz bīstamā, satricinošā veidā dzīves kaites, puvumi
un vātis, lai tad ar savu pērkona spēku tīrītu atmosfēru;
ka tam jārāda vispirms, kur vaina meklējama, lai tad to

spētu dziedināt.
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Tāpat kā Marija, arī viņš, no jūtām aizrauts, bija tēlo-

jis nākamības ideālu, kurš nebija apslēpjams un iemidzi-

nāms ar zvaniem un mīlīgām dziesmu skaņām, bet kurš

šausmīgā cēlumā, it kā lielā pastara dienā, reiz soļos
caur Eiropu no viņas' rītiem līdz vakariem un, vienā rokā

turēdams zobenu, otrā cilvēka tiesības, taisīs sevim ceļu
caur visām tautām.

Par šādām runām viņa pretinieki to bija tūdaļ nosau-

kuši pēc slavenā parauga par «teļa entuziastu». Pēc tam

bija sparojušies dažādu strāvu aizstāvētāji, ideālisti un

reālisti, tautieši un netautieši, arheologi un pastalogi, it

kā toreiz visas mazās Āzijas tautas, kuras bija sanāku-

šas kopā vasaras svētku dienā, bet beidzot visas strāvas

taču bija satecējušas vienā vienīgā, tanī tautiskā, mīļā,
brūnā alutiņa strāvā, kaut gan arī vēlāk bija piedevām
nācis netautisks šampanietis ar tautiskām runām.

Osītim vēl stāstot, pie durvīm tika piezvanīts. Viesis

bija Pļaviņš, kurš bija nācis apjautāties pēc Osīša kundzes

labklāšanās pēc vakarējā uzbudinājuma. Marija atbildēja
vienaldzīgi, ka vakarējā saduršanās ar dāmām neesot uz

viņu tik lielu iespaidu darījusi, ka tā spētu kaitēt viņas
veselībai, un izgāja pēc tam apgādāt brokastis.

Osītis priecājās, ka viņa senākais draugs to bija sācis

atkal apmeklēt, un brīnījās, ka tam bijis iespējams iegūt
Marijas labpatikšanu, jo viņš zināja, ka tie labu prātu
viens uz otru neturēja.

Pļaviņš ar izveicību stāstīja, ka viņu pretējie uzskati

tos nemaz nevarot kavēt draudzīgā satiksmē, ka tie, savas

domas izmainīdami, tikai varot viens no otra ko jaunu
mantot, un ar laiku viņš cerot kundzes labpatikšanu ar-

vien vairāk iegūt; Osītis bija ar to pilnā mierā.

lenāca arī Marija saukt pie brokastīm, un nu valoda

tapa vispārēja. Osītis atstāstīja savu pēdējo sarunu ar

Vilmaņa kungu par zināmo prāvu, kura tinās ap kādu

ļoti sarežģītu krimināllietu, kur mantojuma dēļ bija no-

tikusi slepkavība.
Vilmanis, kurš šinī gadījumā nevarēja viens tikt galā,

bija uzrunājis par palīgu Osīti. Tagad arī izskaidrojās,
kādēļ tas Osītim tik laipni nāca pretī un to ar viņa sievu

bija lūdzis savās viesībās, jo Osīša retā izmanība tādās

lietās bija vispārīgi pazīstama, tas visgrūtākajā uzdevumā

zināja atrast padomu, kur citi sen jau zaudēja dūšu.

Osītis arī atgādājās, ka Vilmanis viņu šodien sagaidīja,
lai tie savas darīšanas varētu uzsākt. Pulkstenis bija pus-
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divpadsmit — norunātais brīdis, kad tam bija jāiet turpu,
tādēļ tas, cepuri paķēris, sacīja Pļaviņām, lai tas vien?

vēl paliekot, ja tam patīkami, un atvadījies aizgāja.

Marija ar Pļaviņu palika istabā vieni un klusēja brīdi,
tādēļ ka nezināja, par kādu tematu- lai iesāk runāt. Klu-

sām tie kā divi pretinieki nomērīja viens otra spēkus;
Marija it labi nojēdza Pļaviņa uzdīgstošo kaislību, bet tā

bija par lepnu piesaukt sava vīra piepalīdzību vai ķerties
pie kādiem citiem varas līdzekļiem, viņu no mājas aiz-

raidot. Tā gribēja vienīgi ar sava gara pārākumu še uz-

varēt, gribēja pierādīt, ka sieviete prot viena pati aizstā-

vēties. Var būt arī, ka šāds cīniņš viņu sevišķi kairināja.
Pļaviņš iesāka pirmais: «Jūsu laulāts draugs jūs tik

droši atstāj cita vīra klātbūtnē vienu.»

«Kādēļ tam bīties?» Marija atbildēja.
«Vai viņš greizsirdību nemaz nesajūt?» Pļaviņš

prasīja.

«Kas tā būtu par mīlestību,» viņa sacīja, «ka uz katra

soļa jāuzlūko.»
«Jūs taču neliegsat, ka tādu neuzticības gadījumu no-

tiek ik dienas daudzums?»

«Tad tā nav mīlestība, kura spēj tik tālu aizmirsties;

mazākais, tā nav pilnīga mīlestība.»

«Bet arī vislielākā mīlestība var atdzist,» Pļaviņš tur-

pināja, «vai nav piedzīvots, ka tie, kuri viskarstāk mīlas,

pēc notecējušā medus laika sāk viens otram apnikt. Cil-

vēks meklē arvien ko jaunu.»

«Jums pilnīga taisnība,» Marija sacīja uz Pļaviņu, «ka

cilvēks meklē arvien ko jaunu, tādēļ sievietei vajadzētu
vīrietim, tikpat kā vīrietim sievietei, arvien dot ko jaunu.
Cilvēka augstākais dzīves uzdevums ir pašattīstība, bet

vīrietis nespēj attīstīties viens, bez sievietes, tāpat kā sie-

viete bez vīrieša, tādēļ laulība izpilda šo augsto uzdevumu.

Ja nu viņa tiek slēgta bez šī mērķa, vienīgi aiz ārējās

patikšanas jeb ar cenšanos pēc fiziska apmierinājuma,
tad ir dabiski, ja tā, savu mērķi sasniegusi, stāv klusu

vai nu iet atpakaļ; kas tad vēl viņu uztur — ir ieradums

un jūtas, bet nav ne vēsts vairs no tā dedzīgā spēka, kas

tos sākot vilka vienu pie otra. Jauns turpretim arvien pa-
liek šis pievilkšanas spēks, ja tie katrs iet attīstībā uz

priekšu, un tas var tikai tapt jo dienas pilnīgāks un spē-
cīgāks, it kā katra dzīvība dabā iet uz priekšu, kad tai

tiek sniegtas arvien jaunas barības vielas.»
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«Hū! Te jūs nākat atkal ar savu filozofiju,» Pļaviņš
izsaucās, «jūs aiz viņas jūtaties tik droša, it kā Ahills aiz

sava vairoga. Vai jūs viņu lietojat katrā gadījumā?»
«Kā jūs redzat,» viņa sacīja. «Es arī neturu par vaja-

dzīgu pret jums ņemt palīgā citu ieroci. Es neraidu jūs
no mājas ārā un nepiesaucu nekādu palīgu, tādēļ ka ir

daudz vienkāršāki, pamatīgāki, kad pārliecinu jūs ar vār-

diem par jūsu nolūku bezsekmību. Tā mēs, mazākais, iz-

tiekam bez naida.»

«Es drīzāk vēlētos, ka jūs mani izsviestu, nekā panest
šo auksto pārākumu, ar kuru jūs tik droši liekat roku

uz čūskas galvu. Jūs gribat ar savu filozofiju apdzēst
veselu liesmu jūru it kā burvis ar saviem uguns vārdiem;
bet vai jūs nebīstaties, ka šīs liesmas jūs tomēr varētu

sagrābt? Neviens nav tagad mūsu tuvumā, ja es gribētu

pret jums izlietot varu ...»
«Arī tad man vēl laiks izlietot pēdējo konsekvenci,»

Marija sacīja, auksti roku izstiepusi pret Pļaviņu, kurš tai

bija itin tuvu pievirzījies, «tad es ar jums cīnītos un

sauktu pēc palīga. Drīzāk es atdotu savu dzīvību nekā

ļautos sevi uz ko piespiesties.»
Pļaviņš piecēlās un soļoja lieliem soļiem pa istabu.

«Nepārvarama, neaizsniedzama,» viņš rūca pie sevis,
«bet man viņa tomēr jāiegūst; vai tad es lai pirmoreiz
savā mūžā paliktu par nelgu?»

Marija pieceldamās sacīja Pļaviņām: «Ceru, ka tagad
būsat pārliecināti un savus nolūkus atmetīsat; es negribu
arī dusmot, ka jūs man ar tādiem tuvojāties, jo jūs likā-

ties vadīties no veciem aizspriedumiem, ka sievietes, kuras

brīvi izturas, ir arī tiklību zaudējušas. Var būt, ka nāka-

mībā savus uzskatus pārgrozīsat.»

Pļaviņš viņas pēdējos vārdus likās maz ko dzirdējis;
vēl tas brīdi, klusu ciezdams, soļoja pa istabu, tad piepeši

pakampa cepuri un, pret Mariju vēsi paklanīdamies,
aizgāja.

Pēc šīs dienas atkal bija vairāk nedēļas aiztecējušas.
Pļaviņš pa visu šo laiku bija bijis pie Osīša tikai kādas

pāra reizes ciemā. Viņa izturēšanās pret Mariju notika

stingrākajās pieklājības robežās, un varēja domāt, ka

viņa kaislība pret pēdējo būtu pilnīgi atdzisusi, ja viņa
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skati, kurus tas slēpu viņai uzmeta, nebūtu nodevuši, ka

viņa iekšā krājas vesels vulkāns, lai kādā brīdī ar savu

karsto lavu piepeši sprāgtu vaļā.

Marija pati vismazāk ko no tam noģida; tā klusumā

priecājās, ka viņas sacītiem vārdiem pie Pļaviņa bijušas
tik labas sekas, un sāka tam parādīt draudzīgu laip-
nību. Osītis pa šo laiku maz stāvēja mājā. lesāktā prāva
aizņēma visu viņa laiku un pūliņus, tam bija jāizbrauc,

jāsavāc pierādījumi un liecinieki, tā ka viņš kādreiz ve-

selu nedēļu bija projām. Marija, būdama viena mājā, no-

darbojās ar literatūras darbiem un apkopa savu mazo

saimniecību; pa vakariem tā, durvis aizslēgusi, mēdza

iet pastaigāties, lai, brīvā gaisā kustēdamās, atkal atjau-
notu savus spēkus. Pa reizēm tā arī nogāja teātrī vai

kādā izrīkojumā un palika tad ilgāk projām. Kādā vakarā

Marija atkal bija izgājusi, kad Osītis negaidot pārbrauca,
tam nebija bijis iespējams savu ierašanos ātrāk paziņot.
Nupat tas nāca no Vilmaņa, no kurienes tas bija paņēmis
līdz kādus svarīgus dokumentus, bet durvis bija aizslēg-
tas, Marija nebija mājā. Viņš gribēja tādēļ nolikt doku-

mentus un iet Mariju meklēt, cerēdams, ka to varbūt sa-

staps teātrī, jo šovakar bija atkal izrāde. Viņš izvilka

tādēļ no nama pakaļdurvīm atslēgu, kuru tas tādiem ga-

dījumiem mēdza paņemt līdzi, un, durvis atslēdzis, iegāja
istabā. Visur bija tumšs; Osītis iededzināja lampu, gāja
uz savu rakstāmo istabu, lai tur ieslēgtu dokumentus, bet

atrada durvis cieti. Marija tās mēdza arvien vēl sevišķi

aizslēgt. Osītis skatījās apkārt, kur lai atrastu derīgu
vietu papīru paglabāšanai; apdomājies viņš gāja uz Ma-

rijas guļamistabu un palika tos zem viņas gultas pa-

galvja spilvena, cerēdams, ka, ja arī viņa pārnāktu

pirmā, tā tos tūdaļ atrastu un paglabātu. Viņš arī uz-

rakstīja ar zīmuli zīmīti un atstāja to uz viņas galda
tam gadījumam, ja tas viņu nesastaptu. Tad tas, durvis

atkal aizslēdzis, steidzās uzmeklēt Mariju.

Viņš veselu nedēļu to nebija redzējis, tādēļ neizsakāma

ilgošanās pildīja viņa krūtis; tam bija tik daudz mīlestī-

bas, ko viņai dot, ar skūpstiem un mīļiem vārdiem viņš
to gribēja apbērt. Bet diemžēl viņam nebija lemts viņu

sastapt.

Kad tas iegriezās kādā šķērsielā, Marija patlaban nāca

uz māju Pļaviņa pavadībā; viņa bija pēdējo nupat sasta-

pusi, un, tā kā viņa sāka pret to turēt arvienu vairāk



49

uzticības, tā viņa laipno piedāvājumu viņu pavadīt lab-

prāt pieņēma.
Bija skaidra, zvaigžņaina decembra nakts, sals bija

pieņēmies. Pļaviņa dzīvoklis atradās labi tālu no Osīša

mājas, tādēļ Marija to ielūdza, lai izdzerot glāzi karstas

tējas, pirms tādā salā uzņemot tik tālu ceļu.
Pļaviņām Marijas paļāvība bija kā dzēliens sirdī, viņa

bija tik vienkārša, tik tikla un sirsnīga, ka viņš tai neuz-

drošināja tuvoties. Būtu jel tā viņu atraidījusi strupi un

no viņa bēgusi, tad tas būtu visus līdzekļus pret viņu iz-

lietojis.
Viņi iegāja iekšā; Marija iededzināja lampu un lūdza

Pļaviņu piesēsties, kamēr tā sagatavo tēju. Viņa vēl ne-

bija novilkusi virsdrēbes; cik pievilcīga tā bija savā cieti

piegulošā ziemas jakā, kuras kažoka apšuvums bija ap-
klāts ar sarmas pārslām; viņas acis spulgoja, sals bija
uz viņas bālajiem vaigiem izplaucējis sārtas rozes.

Pļaviņš sekoja ar acīm katrai viņas kustībai, kad tā

nolika cepuri un jaku, un viņas slaikais, simetriskais stāvs
nāca vēl vairāk redzams. Vai viņa tik bezbēdīgi tam

drīkstēja rīkoties priekšā ar savu daiļumu? Vai tā kā ne-

prašas bērns rotājās ar spožām bumbiņām, nezinādama,
ka tās pildītas ar nāves zālēm un varētu pie mazākās pie-
sišanas sprāgt?

Marija, iededzinājusi otru sveci, gāja uz savu guļamo
istabu. Pļaviņš palika viens, viņš saknieba dūres, tā ka

viņa nagi ierakās dziļi miesā.

Vai viņš nebija nelga, tīrais nelga? Viņa bija viņam
tik tuvu, neviens to netraucēja, mēnešiem viņš bija pēc
tāda brīža slāpis, visi viņa prāti dega kā drudzī...

Bet kādēļ viņš, kur šis izdevīgais brīdis atnācis, sēdēja
it kā pie vietas piesiets? Pie joda! Kādēļ viņš to darīja?
Vai tādēļ, ka Marija viņam uzticējās, ka tā viņu turēja

par labu cilvēku? Ha-ha-ha! Kādēļ viņa bija tik muļķe?
Kas ir labs? Vai gan tie muļķi, kuri stāv, rokas sali-

kuši, un skatās, ka laime viņiem aizšalc gar degunu, un

tad sūrojas par savu grūto likteni? Nē! Labam būt ir

gļēvuļa morāle, spēcīgajam tā neder.

Spēks ir dzīvības uzvaras parole, spēks, kas visu spēj

legūt, visu iznīcināt un sevi nostādīties par pasaules
centru.

Pļaviņš piecēlās, drebēdams no iekaisuma, viņš līda pa

tām pašām durvīm, kur Marija bija izgājusi. Trešajā istabā

viņš redzēja caur puspievērtām durvīm spīdam uguni, tur
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viņa bija. Pļaviņš lūkojās iekšā un ieraudzīja to puslz-
ģērbušos, viņa bija novilkusi savu izejas apģērbu, lai to

pārmainītu pret vieglāku mājas uzvalku. Šādā darbā tā

bija ieraudzījusi zīmīti, kuru Osītis bija atstājis uz galda.
Viņas mīļais bija pārbraucis, visu aizmirsdama, tā no-

grima uz brīdi laimīgos sapņos. Tur viņa stāvēja it kā

kāda marmora statuja. Pļaviņš redzēja viņas kailos ple-
cus, viņas viļņojošās baltās krūtis — ugunis tam sāka

lēkāt priekš acīm, it kā prātu zaudējis, viņš gāzās
iekšā...

Marija juta sevi no muguras puses sagrābtu, dreboši

pirksti urbās krampjaini viņas miesās un rāva to prom
no galdiņa. Tā ieraudzīja Pļaviņu, viņu pārņēma šaus-

mas — ar visiem spēkiem tā gribēja izrauties, viņa biedi-

nāja, lūdza, bet Pļaviņš nekā nedzirdēja; viņš to centās

dabūt savā varā. Marija izgrūda baiļu kliedzienu, sauk-

dama pēc palīga, bet neviena nebija tuvumā. Tagad iesā-

kās starp abiem cīniņš uz dzīvību un nāvi, beidzot Marijai
izdevās Pļaviņa galvu triekt pret gultas malu, ka tas uz

acumirkli zaudēja samaņu un viņu palaida vaļā. Zibens

ātrumā tā devās projām, ieskriedama blakus istabā, kuras

durvis tā cieti aizbultēja.
Pļaviņš, pie samaņas nācis, acumirklī nenoģida, kas ar

viņu noticis, viņš redzēja apgāztus krēslus, sarautu grīd-

segu, un pa zemi bija izkaisīti kādi raksti. Tagad tas at-

cerējās pirmītējo situāciju. Viņa kaislības reibonis bija

pārgājis, mehāniski tas sāka izkaisītās lietas salikt

kārtībā, viņš noliecās pie zemes salasīt izkaisītos doku-

mentus un pameta arī kādu skatienu uz viņu saturu.

Ar manāmu interesi viņš sāka tos tuvāk aplūkot, viņš

saprata šo dokumentu vērtību un noģida to arī no tā, ka

tie še paglabāti. Acumirklī velnišķs nodoms tam iešāvās

galvā — kā būtu, ka tas šos dokumentus piesavinātos?
Kad tas viņus izlietotu, lai Mariju piespiestu uz to, ko

tas ar varu pie viņas nespēja panākt?
Viņš spēlēja tagad smieklīgu lomu, viņa pēdējais mēģi-

nājums nebija izdevies: Marija varēja par to zoboties.

Osīšu durvis bija tagad viņam uz visiem laikiem aizslēg-

tas, kā apliets suns viņš tagad varēja vilkties uz māju.
Bet pie joda! Tādā apsmieklā viņš nevarēja palikt, viņš
gribēja tai atriebties.

Bez šiem dokumentiem bija Vilmaņa prāva zudusi. Vi-

ņai vajadzēja nākt lūgties, lai tas viņai tos atdotu, pie

viņa kājām tai vajadzēja locīties, aiz naida un dusmām
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drebošai, bet tomēr locīties. Tagad viņš bija tas stiprākais,
turēja jau uzvaru rokās.

Viņš apskatījās visapkārt, Marija bija aizbēgusi — lai

tā bēg vien, gan tā pati nāks atpakaļ. Rūpīgi viņš nogla-
bāja papīrus savu svārku iekšējā kabatā, paņēma cepuri
un izgāja pa tām pašām pakaļdurvīm ārā, pa kurām tie

bija ienākuši.

Marija, kas drebēdama sāņu istabā klausījās, dzirdēja
viņa soļus noskanam koridorā, vēl tā bridi nogaidīja un

līda tikai tad kā vajāta pelīte no savas slēptuves ārā.

Vispirms tā noslēdza durvis, bīdamās, ka Pļaviņš varētu

nākt atpakaļ, tad tā gāja apskatīt kaujas vietu, kur tā

bija cīkstējušies it kā citkārt senči ar sumpurņiem. Viņas
sirds pukstēja vēl arvien bailīgi, un pagāja labs laiks,
kamēr tā spēja pilnīgi apmierināties.

Te atskanēja durvju zvans, Marija dzirdēja Osīša balsi,
ar neizsakāmu mīlestību viņa to sagaidīja un apkampa
tik cieši, it kā to negribētu laist vaļā. Līdz pusnaktij

viņi sēdēja abi kopā. Osītim bija daudz, ko stāstīt par

saviem pēdējo dienu piedzīvojumiem, kamēr Marija tam

atkal īsumā pārstāstīja par saviem mājas darbiem. Par

savu atgadījumu ar Pļaviņu viņa nekā negribēja teikt,
tā turēja to par gļēvulību, klusa nicināšana bija tas lie-

lākais sods, ko viņa tam varēja parādīt, viņš pats tagad
zināja, ka tas vairs nedrīkstēja kāju celt pār viņas
slieksni.

Beidzot Osītis sacīja Marijai labu nakti, jo jutās no

ceļošanas ļoti noguris; Mariju līdz istabas durvīm pava-

dījis, viņš tai sacīja, ka tas viņas istabā zem gultas

pagalvja nolicis tādus dokumentus, kuras pēdējā līdz

ritam lai paglabājot, tad tas aizslēdzās savā istabā. Ma-

rija sāka meklēt pēc minētiem dokumentiem, bet tos ne-

atrada, viņa gribēja iet pie Osīša un saukt to palīgā

meklēt, bet apmierinājās atkal, domādama, ka viņš pats
tos pārskatīdamies laikam paņēmis līdzi uz savu istabu.

Viņa tādēļ negribēja to velti traucēt, no rīta jau varēja

par visu nākt skaidrībā.

Atnāca arī rīts, Marija ņēmās no jauna visu pie gais-
mas pārmeklēt, bet dokumentus tomēr neatrada.

Tagad tā gāja pie Osīša un prasīja viņam, vai tas tos

neesot pats pie sevis nolicis, viņas istabā tie neesot at-

rodami.

Osītis nobālēja, viņš zināja pilnīgi skaidri, ka tas no-

licis papīrus Marijas istabā; nevarēja būt, ka viņš tos



52

būtu atpakaļ paņēmis, tomēr viņš ņēmās arī savu istabu

pārmeklēt. Viņi meklēja abi kopā pa vienu un otru istabu,

pārmeklēja visu māju, bet papīru kā nebija, tā nebija.
Osītis prasīja, vai neesot kāds mājā ienācis, kas viņus

būtu varējis aiznest; bet zaglim taču šiem papīriem ne-

bija nekādas vērtības, tad jau tas būtu ņēmis citu mantu,

kura tur bija daudz vieglāk pieejama, un kas tad gan

zināja iet Marijas istabā un tur meklēt zem spilvena?
Marija atbildēja, ka neviens neesot bijis, bet te viņa

atgādājās Pļaviņu, izbailes viņu sagrāba. Vai tad viņš
viņus būtu ņēmis? Tas nevarēja būt, viņam nebija nekāda

iemesla. Vai lai viņa par to saka Osītim? Bet kā tā tam

lai izskaidro visu situāciju, kura nav īsiem vārdiem pa-
sakāma? Vai viņam šinī brīdī maz priekš tā bija jaudas,
kur viņa prāts bija saistīts pie cita priekšmeta, vai viņš

Mariju nebūtu pārpratis? Viņai jau vēl atlika laika par

to vēlāk sacīt, papīri jau vēl varēja atrasties. Var būt, ka

viņš tos no Vilmaņa nemaz nebija paņēmis līdzi. Osītis

gan šaubījās par šīm pēdējām Marijas izsacītām domām,

jo viņš varēja pat zvērēt, ka tas dokumentus palicis zem

Marijas spilvena un tos no turienes nebija izņēmis, tomēr,
tā kā cits nekas neatlika, ko darīt, viņš gribēja aiziet pie

Vilmaņa apvaicāties, ko tas par šo lietu domā.

Vispirms viņš arī apņēmās vēl apskatīties teātrī, kurp
tas vakar bija nogājis, Mariju meklēdams, vai taču viņš
tos uz turieni nebūtu nonesis un tur piemirsis. Brīnumi

taču nevarēja notikties, ka raksti paši no sevis būtu iz-

gaisuši; tiem vajadzēja kaut kur atrasties; ar smagu sirdi

viņš aizgāja.

Marija palika mājā nāves bailēs. Arvienu vairāk viņā
modās aizdomas, ka Pļaviņš būs dokumentus paņēmis.
Beidzot tā nespēja vairs izturēt, kādus drēbes gabalus

uzmetusi, tā steidzās taisni pie viņa, cik neizsakāmi grūti
tai arī šis solis nācās, bet izbailes sava vīra dēļ pārva-
rēja visu.

Gandrīz bez elpas nonākusi pie Pļaviņa durvīm, tā pie-

zvanīja. Kāda ļoti acīs krītoši ģērbusies istabas meita iz-

nāca tai pretī un, viņu zobgalīgi aplūkodama, sacīja, ka

cienījamā kunga tagad neesot mājā, ka viņš savus vie-

sus, īpaši dāmas, mēdzot saņemt tikai pa pakrēslu.

Marija pārgāja atkal mājā un cieta no jauna nezināša-

nas mokas, kuras dažreiz šausmīgākas nekā briesmīgākā
zināšana. Osītis ari vēl nepārnāca. Tagad viņa tam gri-

bēja izteikt visu, ka Pļaviņš jau no paša pirmā sākuma
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viņai tuvojies un ka pēdējā vakarā viņai ar varu uzmā-

cies, bet pienāca tumsa, un Marija bija vēl arvien viena.

No jauna viņa uzģērbās un devās atkal pie Pļaviņa.
Šoreiz to istabas meita ielaida, sacīdama, ka kungs pār-
nācis. Smalki paklanīdamies, viņš Marijai nāca pretī un

lūdza to savā kabinetā, viņai piedāvādams sēdekli; Marija

nepieņēma viņa piedāvājumu.
«Jums nav jābīstas, ka tapšu otrreiz ārprātīgs un jums

uzbrukšu ar varu,» viņš sacīja, pret Mariju pagriezies.
Pēdējā viņam prasīja īsi, bez kādiem aplinkumiem:
«Sakiet — vai neesat vakar paņēmuši kādus dokumen-

tus no manas guļamās istabas, kur jūs bijāt ielauzušies?»

«Jā,» Pļaviņš atbildēja tikpat īsi.

«Tad jūs esat nekrietnis!» viņa izsaucās.

«Bet, cienītā kundze,» viņš turpināja, «es tikai lietoju
kara taktiku, kura atvēl ķerties pie visiem ieročiem.»

«Bet ne pie negodīgiem; jūs esat nekrietns zaglis, es

jūs ļenīstu, nicinu!»

«Ā, vai nu jums reiz esmu bīstams tapis,» viņš sacīja,
zvērošām acīm Mariju uzskatīdams, «līdz šim es biju
jums neievērojams nieks, par kuru jūs varējāt zoboties.»

«Atdodiet man šos papīrus,» viņa sauca, «ja jūs gribat,
lai

es jūs vēl ieskatu par cilvēku.»

«Es jums jau teicu,» Pļaviņš atbildēja, «ka es lietoju
tikai kara taktiku. Karā mēdz izdot sagūstītu mantu pret
zināmu izpirkšanas maksu, jūs sapratīsiet, ko es domāju.»

Mariju sagrāba šausmas, cik briesmīgā kailumā viņai

tagad parādījās cilvēks.

«Ja jūs man viņus neatdosiet,» viņa sacīja no dusmām

drebošā balsī, «tad es iešu un izteikšu visu savam vīram.»

«Bet neaizmirstiet tad arī,» viņš ar velnišķiem smaidiem

turpināja, «ka tad nāktu gaismā, ka es, jūsu vīram prom

esot, esmu apmeklējis jūsu guļamo istabu. Man, zināms,

tur nekāda nelaime nebūtu, es varētu teikt, ka es aiz pār-

skatīšanās šos dokumentus esmu iebāzis jūsu mīlestības

vēstuļu vietā.»

«Jūs esat sātans!» Marija brēca, rokas lauzīdama.

«Ā, es sāku jūsu acīs parādīties jau arvienu lieliskāks,»

viņš sacīja smaidīdams.

«Nepriecājaties vis,» viņa drebēdama turpināja, «lai arī

es sevi nostādītos, kādā gaismā nostādīdamās, es tomēr

visu ziņošu Osītim.»

«Tas būtu gan ļoti aizgrābjošs skats,» viņš atkal sa-

cīja, Marijas priekšā rokas berzēdams, «kad jūs viņam
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šo šausmīgo stāstu priekšā tēlotu, tikai žēl, ka viņš, sē«~

dēdams uz soliņa pie jūsu kājām, viņā nevarēs uzklausī-

ties, jo viņam tāda maza nelaime atgadījusies ietikt

cietumā.»

«Ko jūs sakāt? Cietumā?» Marija iekliedzās.

«Vilmanis viņu šodien licis apcietināt par kādu doku-
mentu nepareizu piesavināšanos.»

«Un jūs to zinājāt? Jums šie dokumenti bija rokā, jums
nebija ne kauna, ne grēka grūst postā savu draugu.»

«Šis posts nav nebūt tik liels, ka viņu acumirklī neva-

rētu darīt par nenotikušu. Kad jūs tikai gribētu lauzt

savu lepno spītību, tam jums šie papīri tūdaļ rokā. Pie-

tiktu ar izskaidrojumu, ka viņi atrasti, un jūsu laulātais

draugs būtu atkal brīvs.»

«Neģēlis!» Marija izsaucās un izskrēja bez jaudas pa
durvīm ārā.

Kurp viņa skrēja, viņa nezināja, viņa skrēja, it kā viņai
kāds bars slepkavu dzītos pakaļ, viņa skrēja, kamēr tai

ceļi sāka trīcēt un mute kalst.

Pa bulvāriem neredzēja ejam neviena cilvēka. Sacēlies

negaiss bija katru iedzinis pajumtē; vētra grūda biezus

sniega vālus, tā ka Marija bieži atsitās pret kādu laternu

stabu un tai bez elpas bija jāpaliek stāvot. Bet negaisa
joņi nedeva tai mieru, tie plosīja viņas drēbes un grūda
to arvien tālāk un tālāk.

Aukas garajām gaudu meldijām pievienojās šoreiz kaut

kas no uzvaras gavilēm. Tai taču bija izdevies šo cilvēku

bērnu izdzīt no viņa drošās pajumtes. Ar vienu rāvienu

tā bij drupās triekusi viņu laimes mitekli un šo abu

cilvēku dzīvi noārdījusi līdz pamatam.
Gandrīz bez spēka Marija sasniedza savas mājas dur-

vis. Viņa iegāja iekšā, bet šausmīgs kapa tukšums viņai

rēgojās pretim. Viņas vīra tur nebija, viņš bija cietumā —

ar jaunu spēku šī briesmīgā vēsts iedzēla viņas sirdī.

Viņa devās atkal ārā, it kā vājš cerības stariņš viņā

atspīdēja. Tā gribēja iet taisni pie Vilmaņa un tur dabūt

skaidrību. Atkal tā cīnījās viena pret auku, biezas sviedru

lāses, kas noritēja viņai pār vaigiem un kaklu, bija ledū

pārvērtušās; viņas plānām kurpītēm apautās kājas bija
caur un caur slapjas. Bet Marija to neievēroja, viņa tikai

soļoja tālāk un viņai pakaļ negaiss — grūstīdams, mēdī-

dams, gavilēdams.

Viņa nezināja, kā tā pie Vilmaņa bija notikusi, ne-

zināja, ko tā viņam teikusi un kā tā atkal uz ielu tikusi
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ārā. It kā āmura sitieni viņai klaudzēja galvā Vilmaņa
cietie vārdi, ar kuriem tas viņas vīru bija apvainojis, ka

pēdējais šos dokumentus esot tiši pret labu samaksu at-

devis viņa pretinieku partijai, ka tas par kādu summu

esot pārdevis netaisnajiem mantiniekiem un ka ar šiem

dokumentiem iznīcināta visa prāva. Vēl viņš bija lāstu

vārdus izgrūdis, ka tas no viņas vīra licies apmānīties
un tam dāvājis visu uzticību, gan tas tagad par visu

atbildēšot.

Tātad viņas vīrs bija apcietināts kā zaglis un blēdis,
un viņa bija pie visa vainīga. Kādēļ viņa Pļaviņu nebija
tūdaļ ar riebumu atgrūdusi no sevis, kad tas jau pirmo-
reiz viņai tuvojās?

Kādēļ tā bija cerējusi ļaunu pārvarēt ar labu; ļaunums
cilvēkā bija taču stiprāks, tas pārmāca prātu.

Tāds pats negaiss kā ārā jaucās arī pa Marijas sma-

dzenēm. Visa dzīve viņai parādījās tagad citādā krāsā,

viņas uzskati mainījās, viņas paļāvība un cerība uz cil-

vēces labošanu lūza brakšķēdama it kā grūstoša ēka.

Bieza, melna sega nokrita priekšā visai viņas nākamī-

bai. Bez gribas, bez jēgas viņa streipuļoja uz priekšu.
Kad tā savu dzīvokli bija sasniegusi, izdzisa viņas pēdējā
enerģijas dzirkstele, bez samaņas tā pakrita uz grīdas.

Nedējas tā bija atkal aizgājušas. Marija tās bija pava-

dījusi grūtā karsonī. Viņas kaimiņi to bija atraduši bez

samaņas viņas dzīvoklī un nodevuši kādā slimnīcā. Ta-

gad tā sāka atveseļoties, un pirmais viņas gājiens bija
pie Osīša, bet cietuma pārlūks to pie viņa nepielaida, aiz-

rādīdams, ka parīt būšot iztiesāšanas diena, tad tā ar

viņu varēšot runāt. Marija bija klusa un drūma, bet ne

vairs tik izmisusi, uz viņas sejas atspoguļojās kāds ciets

apņēmums.
Gaidītais parīts tad arī pienāca, visa pilsēta bija kājās.

Dāmas aizmirsa savus vājos nervus, aizmirsa savu kaut-

rību vīriešiem nebāzties acīs, bet kopā ar tiem pildīt pil-

dīja visu tiesas zāli.

Visu sejās laistījās kāds slepens uzvaras prieks,_ kaut

gan tās arī bija gatavas sava nogrimušā tuvākā dēļ va-

jadzīgā brīdī kādu asaru noraudāt, kādam gadījumam tas

turēja gatavas skaistas, parfimētas kabatas draniņas.
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Osīša spriedumu varēja jau iepriekš zināt: kārtas tie*-

sību zaudēšana un cietums, ja ne vēl kas ļaunāks. Caur

visu zāli dunēja nepacietīga rūkšana, publika nevarēja
sagaidīt iztiesāšanas sākumu. Resnā kneipista kundze, kas

arī atradās starp skatītājiem, elsa aiz karstuma, bet, ja va-

jadzīgs, tā būtu šoreiz arī astoņdesmit grādus izturējusi.
Beidzot ienāca tiesneši, tiesas sēde tika atklāta. Sulai-

nis ieveda apsūdzēto Osīti, ko Vilmanis bija apsūdzējis

par dokumentu piesavināšanos un nepareizu lietošanu. Ap-
sūdzētais sēdēja uz sava sola drūmā bezdomībā, it kā cil-

vēks, kurš kritis par upuri kādam muļķīgam atgadījumam,
ko tas nevar ar savu prātu izskaidrot. Uz visiem tiesnešu

jautājumiem, kur tas izlietojis dokumentus, viņš tikai īsi

atbildēja, ka neko nezinot.

Tika nopratināti liecinieki. Te caur skatītāju pūli lau-

zās kāda sieviete, tā bija Marija. Visu galvas stiepās uz

augšu, tagad vajadzēja notikt kam jaunam, kam intere-

santam. Marija lūdza atļauju pasniegt kādas ziņas un tad

īsos vārdos izteica, ka viņa varot paziņot, kur dokumenti

atrodoties, ka Pļaviņš, kurš to vakaru, kad viņas vīrs tos

paglabājis zem viņas pagalvja spilvena, esot bijis viņas
guļamā istabā un tos no turienes aiznesis.

Kā pērkona spēriens šī vēsts iespēra pie klausītājiem.
Par paklīdušu, nekrietnu sievieti tie jau senāk viņu bija

turējuši, bet neviens tai nebija spējis kaut ko pierādīt,

tagad viņas negods nāca visā plašumā gaismā. Arī pie

sava vīra sāniem tā bija savu netiklo dzīvi vedusi tālāk,
tā bija laulības pārkāpēja, kas sava vīra prombūtnē bija
citu uzņēmusi pie sevis, jo kā tad citādi viņš būtu nācis

viņas guļamā istabā un izzinājis viņas gultas noslēpumus?

Vispār bija manāms uztraukums un slepena sačukstē-

šanās, tādēļ arī neviens nepamanīja, ka kāds vīrietis no

pakaļējiem sēdekļiem bija uzcēlies un izgājis ārā; tas bija
Pļaviņš.

Marija lūdza, lai Pļaviņa dzīvoklis tiktu no policijas

pārmeklēts. Tiesneši šo lūgumu ievēroja. Acumirklī divi

policisti nobrauca turpu un pēc kāda ceturkšņa stundas

atgriezās atpakaļ ar — zudušiem dokumentiem. Marija

pa šo laiku bija stāvējusi klusu, ne acis uz augšu nepa-

celdama. Viņa juta, ka tūkstoš skatienu viņu aplūkoja,

viņa zināja, ka nāves sods tika spriests — viņas go-

dam, bet viņa neturēja par vajadzīgu publikas priekša iz-

skaidrot īsto lietas sastāvu; viņa neatkarājās no publikas

žēlastības, vienīgi savam vīram tai viss bija jāizsaka, Ar
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neizsakāmām mokām tā gaidīja to acumirkli, kur tā būs

ar viņu viena kopā.
Tiesnesis pasniedza Vilmanim dokumentus, kurš atzina

tos par zudušiem. Spriedums tika spriests — Osītis bija
brīvs.

Bet kā gan apsūdzētais pats pa šo laiku bija izturējies?
Neviens to nebija ievērojis, tādēļ ka visa interese saistī-

jās pie Marijas; neviens nebija manījis dobjo ievaidēšanos

un ka viņa ķermenis it kā triekas aizņemts sašļuka pret
sienu. Viņa ģīmis pieņēma bālu pelēka akmens izskatu,
tas izlikās uzreiz kā desmit gadu vecāks. Kad tiesnesis

tam pasludināja, ka tas esot brīvs, viņš to nedzirdēja.
Publika to apstāja ar daudzumu, viņam laimi vēlēdama,
visu simpātija tagad piegriezās nabaga vīram, kurš no

savas sievas tik briesmīgi ticis piekrāpts.
Osītis uzklausīja visus līdzjūtības parādījumus, nenieka

neatbildēdams. Mehāniski tas piecēlās un streipuļodams
gāja uz durvju pusi. «Nabaga vīrs,» visi tam noskatījās
ar nožēlošanu pakaļ. Marijai bija izdevies no zāles tikt

ārā, lai gan visur, kur tai neizbēgami bija kādam jāiet
garām, viņa dzirdēja rupjus nosaukumus.

Viņa steidzās Osītim pakaļ, kurš jau bija uz māju pār-
gājis. Ar joni tā gāzās iekšā un devās uz viņa rakstām-

istabu, kur tā viņu arī tiešām atrada uz kāda sēdekļa
sabrukušu. Ar izstieptām rokām viņa tam traucās pretim,
bet palika it kā sastingusi uz vietas stāvam no kāda nā-

vīgi auksta, ledaina skatiena, kādu tas viņai uzmeta.

«Vīriņ mīļais,» viņa sauca, «uzklausies, dzirdi...»

Viņš tai pameta ar roku: «Ej ...»

Marija nokrita pie viņa kājām. «Ļauj man taču tev iz-

skaidrot, es neesmu vainīga — dzirdi, kā tas notika no

paša sākuma, es ...»

«Man nav nekas vairs jādzird, lieta jau izskaidrojusies;
vai tu pie savas nekrietnības vēl gribi pielikt nožēloja-
mus melus?»

«Melus! Apžēlojies...» viņa vaimanāja, «tu mani ne-

gribi uzklausīt, tu mani neesi nekad mīlējis!»
«Sieva!» viņš brēca, piepeši uzlēkdams, nāves bālumā

ar šausmīgi uzliesmojošām acīm. «Neizaicini manu mīles-

tību, jo — pie velna! — es tevi varētu uz vietas nožņaugt.
Bet tev sava dzīve vēl mīļa, ej, es tev viņu dāvinu.»

«Un tas ir tavs pēdējais vārds?» viņa drebēdama pra-

sīja. «Tu nekā negribi dzirdēt un dzen mani izsamišanā?»
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«Ej meklē citur, kur tu varētu nopostīt, pie manis ta\i*

iznīcināšanas darbs galīgi nobeigts. Būtu jel tu mani no-

nāvējusi, tad tu būtu tikai viena cilvēka dzīvību ņēmusi,
bet tu izdarīji slepkavību pie cilvēces, tu raki kapu savai

pēcaudzei...»
Marija neteica vairs ne vārda, neviena asara tai nenāca

no acīm, klusi tā iegāja savā istabā, nosēdās uz sēdekļa
un sāka prātot.

Viņa domāja ilgi, viņa pārdomāja visu savu dzīvi, no

pirmajiem jaunības iespaidiem sākot, cik vien tā spēja
atminēties. Rūgta bija šī dzīve bijusi, pilna neizsakāmu

rūpju un cīniņu, bet caur pašas piedzīvojumiem tā bija
nākusi pie atzīšanas, ka lielākā daļa cilvēces cīnās to pašu
cīniņu.

Viņa sāka tad savu lietu pievienot vispārībai, tā gribēja
aizmirst pilnīgi savu personu, visus spēkus ziedodama par

labu savām apspiestajām līdzbiedrenēm. Ar neizsakāmiem

grūtumiem tai bija jācīnās, tā taisījās jau pagurt, kad

viņai atvērās jaunas dzīvības avots — Osīša mīlestība.

Ar visu savu jaunās sirds dedzību viņa tai pieķērās, no

viņas jaunus spēkus smeldama. Bet arī viņas pretinieku
vara vairojās, ienaidnieki aplenca no visām pusēm — sle-

peni un atklāti.

Sabiedrība tai cēlās pretim un gribēja to izstumt no

sava vidus, Pļaviņš lūkoja samaitāt viņu pašu, bet viņai
vēl bija spēks atstāvēt tam pretim. Tad nāca pēdējais
trieciens, uz ko viņa nebija sataisījusies. Arī viņas vīrs,

kuru viņa mīlēja ne tikvien kā vīru, bet kas bija viņas

ideāls, viņas ideju un centienu miesīgs piemērs, — viņš

nosodīja un atstūma, viņš bija pievienojies viņas ienaid-

niekiem, kuru pārsvars tagad it kā milzu koloss nāca un

viņu samina
...

Viņa rēķināja un rēķināja, bet deficīts iznāca pārāk
liels. Pagājībā viņai nebija nekā, ko meklēt, nākamībai

tā nespēja vairs censties, kas tagad vairs uz viņu būtu

klausījies, — ar savu dzīvību tā nespēja vairs neko pie-
rādīt — varbūt ar savu nāvi.

Tai iekrita prātā, ka pašslepkavības cēlonis esot meklē-

jams sajauktās smadzenēs, bet viņa spēja domāt pilnīgi

kārtīgi, viņas pulss sita normāli. Lēni, apdomīgi viņa ap-

ģērbās un tad gāja ārā.

Pie durvīm viņa palika stāvot un vēlreiz atskatījās at-

pakaļ istabā. Tur bija viņas gulta, rakstāmais galds un

grāmatu skapis. Viņai likās, it kā šīs nedzīvās lietas žēli
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ievaidētos, katrs kaktiņš viņu sauca atpakaļ. Tā atcerējās,
ka tā no aizvakardienas nebija aplējusi savas puķes, tās

stāvēja, visas galotnes nolaidušas. Viņa ielēja ūdeni un

sāka tās aplaistīt, stādu pēc stādiņa. Viņai likās, it kā tie

būtu kāda iztvīkusi cilvēku paaudze, kurai viņa sniegtu

jaunu dzīvību.

Šis darbs bija padarīts, viņa varēja iet, vēlreiz tā pa-

skatījās uz sava vīra istabas durvīm, bet tur nekas nekus-

tējās. Viņa izstiepa rokas, vēlreiz jaunības spēks viņā uz-

liesmoja — ai, dzīvot, dzīvot, dzīvoti

Kad viņa vēlreiz varētu savu dzīvi no jauna iesākt

dzīvot, kad tā vēl kā mazs bērns šepat rāpuļotos pa grīdu,
kad — bet ko lai nozīmē šī liekā, veltīgā juteklība? Tagad
viņa vairs nekavējās un izgāja. Laukā bija tumšs, pulk-
stenis varēja būt pusastoņi; bodes vēl nebija aizslēgtas.

Marija iegāja kādā ieroču pārdotavā un nopirka sev

revolveri.

X pilsēta, kā likās, pēdējā laikā no notikumiem un pār-
steigumiem nemaz nevarēja tikt ārā. Briesmīgu uztrau-

kumu jau bija sacēlusi Osīša prāva, bet notikumi tapa
arvien raibāki. Tūliņ otrā dienā izpaudās vēsts, ka arī

Pļaviņš aizbēdzis. Bet lietas tapa vēl šaušalīgākas, kad

ārpus pilsētas bija atrasts kāds līķis, kuru pazina par
Osīša kundzi Mariju. Viņa nošāvusies, lode bija tai ap
sirds vietu gājusi krūtīs; savās sastingušajās rokās tā

turēja vēl cieti sažņaugtu revolveri. Līķis tika nodots

sekcijai.
Kad šī vēsts Osīti aizsniedza, tā viņu neko sevišķi ne-

satrieca, viņam jau Marija bija iepriekš mirusi, visa pa-
saule viņam bija mirusi, arī viņš pats bija miris. leslē-

dzies savā istabā, viņš sēdēja bezdomībā, paretam kādu

nepieciešamu barības vielu ieņemdams.

Trešajā rītā viņam tika pienesta vēstule, tā bija no

Pļaviņa. Kādas pāri stundas viņš to saturēja nelasītu,
bet beidzot to it kā mehāniski atplēsa. Vēstulē Pļaviņš

bija visu satiksmi ar Mariju atstāstījis, ka pēdējā pavisam

nevainīga. Osītim uzausa jauna dzīvība, bet šī dzīvība bija

briesmīga. Vēstuli nepabeidzis lasīt, viņš devās pa durvīm

ārā, viņš skrēja meklēt Mariju — un viņš to atrada.



Sekcijas zālē tā gulēja, patlaban nolikta uz galda, kai-

lajā, baltajā marmorā, cēlā rāmumā; viņas tumšie, biezie

mati nokarājās pāri pār galdu līdz grīdai. Anatoms, kāds

sirms, nopietns zinātnes vīrs, bija viņas sirdi izgriezis
un turēja to rokā eksperimentēdams, pētīdams, lai savā

zinātnes laukā atrastu glābiņa līdzekli nākotnei. Viņa
pati jau bija eksperiments, ar kuru izpētījams glābšanas
likums nākošai paaudzei.

Viņa bija cīnījusies un kritusi cīņā par nākamību, ļau-
numa un tumsības pārsvars to gan bija nomācis, bet ne

uzvarējis. Viņas lūpas gan vairs nespēja runāt, bet no

šīs sastingušās mutes plūda kāda valoda, straujāka un

spēcīgāka nekā uguns liesma, kura sirdis aizkustināja
līdz dziļākajam dibenam.

Osītis nokrita pie viņas ceļos, viņš skūpstīja viņas at-

dzisušās miesas, viņš izmisa, lūdza, vaimanāja; viņš sauca

to ar mīļākiem vārdiem atpakaļ dzīvībā, bet velti, nāve

savā cēlā majestātē nepielaiž nevienu pie sava ledainā

troņa.
Osīti nespēja nekāda vara atraut no Marijas līķa, vēlāk

to nodeva vājprātīgo namā.

Tātad sabiedrība šīs nezāles bija izravējusi, X pilsētas
kundzes varēja svabadi uzelpot, viņas bija paturējušas
virsroku. It kā slavas un pateicības upuri par šo uzvaru

visur kūpēja kafijas kannas. Kundzēm bija tagad daudz,
ko runāt, pārspriest un kopā pulcēties.

Kneipista kundze uz nākošu svētdienu bija salūgusi
daudz viešņu.

Šim gadījumam tā bija pasūtinājusi pavisam jaunu,
daudz lielāku kafijas mašīnu.
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SAULGRIEZĪTE

Novelcle

Katram dzelzceļa braucējam pazīstamas mazās sarga

būdiņas, kuras atrodas nelielā atstatumā viena no otras

un arī pēc ārējā izskata uz mata viena otrai līdzinās.

Katrai no šīm būdiņām ir savs zemes gabaliņš piedalīts,
kuru tās iemītnieki, tā sauktie būdnieki, izlieto par sakņu
dārziņu. Bez tam vēl tie pārējo daļu no savas algas par
dzelzceļa uzraudzību dabū izmaksātu naudā, un, tā kā

viņu darbs neprasa daudz spēka, tad to pa lielākai daļai
izpilda būdnieku sievas vai bērni, dodami zināmo zīmi

garām skrejošam vilcienam un ceļu uzraudzīdami, kamēr
vīrieši pa dienām citādi nodarbojas. Šādā kārtā tie itin

brangi pārtiek, ja tie vien daudz strādā un ar mazumu

pietiek. Ne gluži šāds liktenis bija būdnieka sievai Annai,
kuras vīrs bija dzērājs un apdzēra ne tikvien mēneša

algu, bet arī visu, ko tas blakām nopelnīja; nelīdzēja viņai
ne lamāšanās, ne lūgšanās, tiklīdz tās vīram bija kāds

grasis ķešā, tad arī prāts bija vējā. Anna jau bija ar savu

krustu apradusi un iztika gandrīz vienīgi ar to, cik tai

ienāca no mazā zemes gabaliņa; viņa turēja cūkas un kā-

das pāra govis, kuras drīkstēja ganīt pa dzelzceļa grāv-
jiem. Viņai arī nebija daudz vajadzību, tādēļ ka tās ģi-
mene nebija liela, tie tik bija trīs — viņa, vīrs un mazā,

septiņi gadus vecā Grietiņa — Saulgriezīte, kā to ļaudis

bija iesaukuši, tāpēc ka viņas spīdošie, zeltainie matiņi

tāpat riņķī ap galvu vijās it kā saulgriezes lapas, kura

auga sakņu dārziņā mājiņas priekšā. Saulgrieze un Grie-

tiņa bija vienīgais māju jaukums. Viena vienīga lepna
un vientule saulgrieze pacēlās augstu pāri pār biešu,

gurķu un salātu pulku, kuri to apskauda, ka tā ar viņiem

nebiedrojās un tik augstu viņiem pāri stāvēja, tie domāja,

tādēļ ka viņas lapas bija tik zeltainas, ka tā saulei itin

tuvu stāvētu, un tapa no skaudības un naida arvien za-
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lāki — dzeltenāki. Viņi nezināja, ka nabaga saulgriezi,
jo augstāk tā pati pacēlās, jo augstāks rādījās arī viņas
mērķis, spožā, liesmainā saule, pret kuru tā vienmēr savu

galvu grieza neizsakāmā, tvīkstošā, sapņainā ilgošanā.

Tikpat tālu atšķīrās mazā Grietiņa no savas rupjās ap-

kārtnes, it kā mīlīgs sudraba zvaniņš viņas bērna gaviles
skanēja cauri tēva rupjajiem lamu vārdiem un mātes klu-

sam saīgumam. Saulgrieze bija Grietiņas vienīgā mījākā

biedrene, pie viņas tā meklēja patvērumu, kad tai no tēva

vai mātes bardzības bija jācieš, jo pa lielākai daļai, kad

tie savā starpā rājās, arī Grietiņa nekad neizgāja
tukšā, — pie viņas tā cauras dienas pavadīja savās rota-

ļās. Bet šis jaukais rotaļu laiks beidzās, viņa jau bija tik

liela, ka tā varēja mātei kaut cik palīdzēt, un tādēļ to pie-
lika ganīt lielo cūku, kura nemaz nevarēja iedomāties,
kādēļ lai tā neganītos kaimiņu druvā, kad tai tur labāki

garšo. Cūka bija Grietiņas lielākā ienaidniece. Visās pa-
sakās — un tādu Grietiņai bija pulku, pa daļai tās viņa
izdomāja pati, pa daļai tās bija mācījusies no nelaiķes
aklās krustmātes — pirmējā spēlēja lomu kā burve, ra-

gana un visa ļaunuma priekšstats. Un kā lai Grietiņai ne-

bija cūku nīst, viņa izpostīja tās jaunības rotaļas, atrāva

to no mīļās, mīļās saulespuķes, kuru tā tikai rītos un va-

karos drīkstēja uzmeklēt un viņai raudādama visu sū-

dzēt, — cūka bija viņas likteņa ironija.
Sādā vienmuļīgā, parastā kārtā aiztecēja dažas dienas.

No ziemeļiem jau sāka pūst rudens aukstais vējš. Saul-

grieze dārziņā no ilgošanās slima, sāpīgā gurdenumā no-

lieca savu galvu, saule, it kā saltāka tapdama, tai aiz

līdzcietības vairs neraidīja tik siltus starus lejup kā se-

nāk
...

Un otra saulgriezīte, mazā Grietiņa, sēdēdama druvmalā,
ietinusies plānā uzsedziņā, sapņoja savus jaukos sapņus

par brīnumdaiļām princesēm ar zelta matiem, kuras stai-

gāja pa lieliem puķu dārziem; viņām bija stikla kurpes

kājā un tērpi no rožu un magoņu lapām. Grietiņa dzir-

dēja, kā tās sarunājās ar katru puķi, jo šinīs dārzos

bija arī tādas puķes, kas mācēja runāt, un viņas saulgrieze

bija pašā vidū uz zelta kalna, un saule bija nolaidusies

itin tuvu viņai virs galvas. Katra lapa sāka runāt brī-

nišķu, dīvainu valodu.

Saltais ziemelis spiedās caur Grietiņas plāno apģērbu,
un viņas kājiņas bija slapjas samirkušas, bet Grietiņa to

nemanīja ..,
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Kadā dienā notika kas sevišķs, kas pārtrauca mazās

mājas iemītnieku drūmo vienmuļību.

Bija pakrēslis, sestdienas vakars. Grietiņas tēvs piedzē-
ris izgulēja savu reibumu, un māte, durvju priekšā uz

sliekšņa sēdēdama, kasīja vakariņām kartupeļus. Nupat
tā piecēlās, lai braucienam, kurš tuvojās, dotu zīmi, kad

no dzelzceļa puses atskanēja troksnis un viens caur otru

sajukuši kliedzieni. Anna skrēja turpu skatīties un mazā

Grietiņa, kuras abas ar cūku bija svētvakaru uzņēmušas,
tai līdzi.

Netālu no būdiņas bija notikusi dzelzceļa brauciena va-

dītāja neuzmanības dēļ nelaime, daži vagoni bija no slie-

dēm izskrējuši, pasažieru uztraukums un izbailes bija lie-

las, izmisuši kliegdami, tie skrēja viens caur otru.

Kad visu atkal sakārtoja, izrādījās, ka divi no pasažie-
riem bija dabūjuši galu un daži smagi ievainoti, tos

vajadzēja nogādāt uz nākamās pilsētas slimnīcu.

Par visiem smagāk ievainots bija kāds kungs, kuram

bija pārlauzta mugura. Kaut gan viņa ceļa mērķis bija
kāda tikai pāra verstis atstatu no dzelzceļa sarga būdiņas
atrodošās muiža, kurp tas uz vasaras ceļojumu bija gribē-

jis braukt apciemot savu radinieku, tās pašas muižas

īpašnieku, tomēr ārsts, kurš tanī pašā braucienā atradās,

apliecināja, ka tam, mazākais, kādas dienas jāpaliek uz

vietas. Nepazīstamais smalkais kungs tika ienests turpat

dzelzceļa būdiņā, kur tam Anna sataisīja pēc iespējas
mīkstu guļas vietu. Nepazīstamā pavadonis bija viņa dēls,

gadu trīspadsmit vecs, kluss, bāls puika, kas, savu grā-
matu sainīti paņēmis, palika pie tēva gultas par kopēju.

Par notikušo nelaimi tika arī ziņots B. muižas īpašnie-
kam Hartfeldam, kurš ar savu meitiņu Alīdi tūlīt nāca

savu radinieku apmeklēt. Ārsts gan izbijušos apmierināja

un deva tiem cerību uz slimnieka atveseļošanos, tomēr tas

vēl nevarēja tikt uz muižu pārvests un tam vēl kādas

dienas bija jāpaliek pie būdniekiem. Vienīgais, ko Hart-

felds varēja iesākt, bija tas, ka viņš ar Alīdi pāris reizes

dienā nāca slimnieku apmeklēt. Būdniecei Annai bija
pulku darba, slimnieku apkalpojot, zināms, ka viņai par to

bijā gaidāma laba samaksa.

Sevišķi viss bija jauns mazajai Grietiņai. Tā kā viņai

tagad vairs nebija jāuzlūko cūka, jo māte to bija ielikusi

aizgaldā, tad viņa varēja caurām dienām visu noskatīt

un apbrīnot.
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Kas tas bija par kungu, kas tur gulēja gultā? Kādi vi-

ņam bija smalki, bāii vaibsti, pavisam citādi kā viņas
tēva no brandvīna uztūkušais, zili sarkanais ģīmis! Un

klusais, bālais puika, kas tur sēdēja pie viņa gultas un

arvien lasīja biezajās grāmatās, kuras viņam bija sainītī

līdzi, — diezin kas tur viņās bija iekšā? Vai tur tikai ne-

bija tā puķu valoda, kuru runāja Grietiņas princeses?

Kādēļ tad viņš tā sēdēja cauras dienas, viņās nogrimis?
Šis puika arī Grietiņai sevišķi labi patika, runājis tas gan

ar viņu nekā nebija, bet tas viņu arvien tā laipni uzlūkoja.
Gluži otrādi tas bija ar citiem svešajiem, kas slimo kungu
nāca arvien apmeklēt. Lepnais kungs ar resno zelta ķēdi
Grietiņai vēl būtu bijis pa prātam, jo tas viņai mēdza

arvien atnest līdzi kādus saldumus, bet mazo Alīdi, kura

bija ar viņu vienos gados, tā nevarēja nemaz ieredzēt. Šī

arī bija tik vīzdegunīga, izokšķerēja Grietiņas mantiņas,
visus viņas mīļākos kaktiņus, pie tam vēl visu nosmādē-

dama; viss viņai bija rupjš un prasts, arī saulgriezi tā

bija par prastu puķi nolamājusi. Grietiņai par šādu pār-
drošību spiedās asaras acīs. Mazā meitene bija ļauna.

Viņa nepiederēja pie princesēm ar zelta matiem Grietiņas

sapņu dārzā, viņai arī bija melni mati. Un cik droši tā

izturējās pret bālo puiku, itin kā tas būtu viņas brālis

bijis. Tā sēdās viņam klēpī, šķirstīja viņa grāmatas, sa-

burzīja lapas. Grietiņa, apķērusies saulgriezei, raudāja,
raudāja karstas asaras, viņa nezināja, par ko ... Tagad
vairs nebija lielā cūka Grietiņas ienaidniece, daudz nik-

nāka un briesmīgāka burve bija mazā meitene ar melno

galvu... Kad saule bija atkal nolaidusies un princeses
dziedādamas visas gāja ap liesmaino zelta kalnu, tad pa-

rādījās mazās meitenes galva ar melnajiem matiem un vi-

ņas piepeši apklusa ...
Kādu dienu, kad puika atkal lasīja biezajās grāmatās,

sēdēdams pie tēva gultas, Grietiņa nevarēja no ziņkārības
valdīties, un tā, viņam uz pirķstu galiem pielīduši, ar

pirkstu uz grāmatu rādīdama, prasīja:
«Dzi, vai tur ir tā puķu valoda?»

«Kāda?» zēns izbrīnīdamies, galvu pacēlis, jautāja.

«Nu, tā, ko runā saulgrieze un citas.»

«Nē,» viņš smaidīdams atbildēja, «puķu valoda gan tur

nav, bet tur ir daudz kas labāks iekšā.»

«Daudz kas labāks?» Grietiņa to nespēja iedomāties.

«Vai tu neej skolā?» zēns viņai prasīja.
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«Nē,» Grietiņa atbildēja, «tur jāskaitot daudz pātaru un

arvien ar līnijālu sitot uz pirkstu galiem, māte teica. Bet

vai tu ej?» viņa prasīja tālāk.

«Mans tēvs mani pats māca.»

«Tavs tēvs gan ļoti labs?» viņa atkal prasīja.
«Ak, cik labs! To tu nevari iedomāties!» zēns izsaucās

mirdzošām acīm. «Viņš man tik daudz mācījis, tik daudz

jauka un laba! Pateicoties viņam, es saprotu šīs biezās

grāmatas.»
«Tad tur tomēr ir iekšā puķu valoda?» gribēja Grietiņa

zināt, kuru biezās grāmatas arvien vairāk kairināja.
«Tur ir iekšā garu valoda,» zēns iesāka, «kas viņu ir

sapratis un uz viņu klausījies, tas spēj atminēt sarežģītās,

grūtsirdīgās cilvēces mīklas.»

«Garu valoda? .. .» Grietiņa aizturēja dvašu. Viņas
mazā sirds apstājās gandrīz pukstēt.

«Kad es pieaugšu, mans tēvs sacīja, tad arī mācēšu

viņa varenā gara valodu un es iešu tālu pa pasauli.»
«Vai tu arī viņu atpestīsi?» mazā, zēnam cieši piespie-

dusies, čukstēja.
«Ko tad?»

«Vai tu nevienam neteiksi?»

«Nē, nevienam.»

«Un melnmatainajai meitenei arī ne?»

Puisēns viņai apsolīja klusu ciest.

«Tad nāc,» viņa čukstēja un vilka to aiz rokas pa dur-

vīm ārā dārziņā.
Ārā bija jau tumsa iestājusies, pilns mēness gaišums

izplatījās pār mazo dārziņu. Saulgriezes lapas mirdzēja
bālā atspīdumā, it kā tai staru diadēma būtu galvā.

«Vai tu redzi?» viņa čukstēja, ar pirkstu rādīdama.

«Vai saulespuķi?» viņš prasīja.
«Tā ir apburta princese,» viņa tam uzticēja ar noslē-

pumainu ģīmi.
Zēns tikko skaļi neiesmējās, bet, ievērodams mazās

dziļo nopietnību, tas savus smieklus apspieda.

«Viņa nav no šejienes,» Grietiņa turpināja, «tai mājas
ir tur tālu, tālu aiz saules kalniem, tur, kur dzīvo citas

princeses ar zelta matiem, tāpēc viņa arvien tik skumji
galvu griež uz to pusi, viņa gribētu turp, bet ļaunais bur-

vis to ir apbūris, piesējis to melnā, cietā zemē. Mate

teica, kad ziema nākšot, tad visas lapas tapšot bālas un

visas puķes nomiršot. Nabaga saulgrieze tad vairs ne-

varēs tikt atpakaļ uz saules kalniem.»



66

Mazās smalkā balsīte pieņēmās arvien skaļāka un gau-

dīgāka, vakara vējš lēni iešalcās, un saulespuķe pamāja
ar galvu, it kā viņai piebalsodama.

«Apmierinies,» puika teica, «kad viņš, lielais gars, reiz

nāks, tad atpestīs ne vien tavu, bet simtiem tādu nīkstošu

saulespuķu, no cietās zemes viņš tās pacels citā — aug-

līgākā, kur tās uzplauks jaunā dzīvībā un attīstīsies visā

ziedu pilnībā.»
«Vai viņš tās aizcels tur uz saules kalniem?» viņa pra-

sīja.
«Ne turpu, bet viņš pats sauli zeme nonesīs, debesi un

visu viņas spožumu viņš atdos zemei! Tēvs to teica — un

tēvs nemelo.»

«Bet kad šis gars nāks?»

«Viņš nāks tad, kad daudzi pēc tā sauks,» zēns atbil-

dēja.
«Un kā tad viņš jāsauc?» viņa ziņkārīgi atkal prasīja.
«Tā valoda, kurā viņu atsauc, man jāmācās biezajās

grāmatās. Tēvs teica, ka man esot ļoti daudz jāmācoties,
jo es stāvēšot pie pirmajiem, kuriem par citiem jārūpējas,
kuri vieni paši nemāk un nespēj lielu garu atsaukt.»

«Bet vai mana saulgriezīte arī to sagaidīs?»

«Varbūt, varbūt arī ne,» puika atteica. «Vēl dažai labai

saulespuķei līdz tam būs cietā zemē jānonīkst, sauli ne-

sasniegušai.»

Grietiņa būtu vēl ko teikusi, bet no istabas atskanēja
mātes balss, kura to meklēja pie vakariņām. Bērni stei-

dzās iekšā.

Pēc kādām dienām slimnieks jau bija tiktāl atveseļojies,
ka to varēja uz muižu pārvest. No rīta agri ieradās pie
būdiņas Hartfelda ekipāža, kurā bija vēl sevišķi ielikti

spilveni slimnieka pārvešanai. Hartfelds pats ar mazo

Alīdi gribēja to kājām pavadīt. Ar skumjām Grietiņa, kādā

kaktiņā iespiedusies, noskatījās, kā bālais puika sakravāja
biezās grāmatas atkal savā somiņā. Viņš no šejienes
aizies, un diezin vai Grietiņa to vairs kad redzēs? Un

lielais gars ar visu apsolīto laimību pie saulespuķes gan

arī nekad nenonāks. Saulespuķe varbūt to sajuta, dziļāki
kā jebkad viņa nolieca galvu.

Drīz jau viss bija uz braukšanu sagatavots, zēns iz-

gāja dārziņā, gribēdams uzmeklēt Grietiņu un no tās at-

vadīties, pie saulgriezes viņš to cerēja sastapt. Ātriem

soļiem viņš gāja turpu, bet kas tas? Saulgriezes nebija?
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Viņš skatījās visur apkārt un nevarēja to ieraudzīt. Tu-

vāk piegājis, tas redzēja, ka saulgrieze bija — izrauta.

Viņam kā dūriens iedzēla sirdī — kas gan Grietiņas

vienīgo prieku varēja būt izpostījis? Bet, lūk, tur jau
Grietiņa pati nāca viņam pretī, un izrautā saulgrieze tai

bija rokā.

«Grietiņ, ko tu esi darījusi!» viņš izsaucās.

«Es — tev — viņu nesu,» viņa ar apspiestu elsošanu

tikko spēja izrunāt.

«Grietiņ, tavu visu, tavu vienīgo mantu, tu man dod

savu mīļo saulgriezi!» viņš izsauca aizkustināts.

«Man cita vairāk nav. Ņem ved viņu tālu projām uz

saules zemi, kur tā varēs labāki augt.»
«Un tu, tu paliec viena pati?»
«Es nebūšu viena,» viņa elsoja tālāk, «kad — kad tu

apsoli, ka tu mani neaizmirsīsi, ka tu mani turēsi par

labāku nekā melnmataino meiteni, kura tev kāpj klēpī un

plēš grāmatas.»
«Nekad es tevi neaizmirsīšu, Grietiņ — Saulgriezīt!»
Viņa tam cieši apķērās ar savām mazajām bērna roci-

ņām ap kaklu.

«Saulgriezīt,» viņš teica, pie viņas noliekdamies un

viņas zeltsprogu galviņu noskūpstīdams, «gaidi, arī tevi

es reiz pārvedīšu no rupjās, cietās zemes uz turieni, kur

tu piederi — saules mājokļos, lielais gars arī nāks pie
tevis.» Drīz pēc tam rati ar slimnieku un tā abiem pava-

doņiem Hartfeldu un Alīdi lēni aizvirzījās tālumā. Grie-

tiņa tiem noskatījās pakaļ, un, kad tā tos vairs nevarēja

saredzēt, tad viņa atsēdās tanī vietā, kur saulgrieze bija
stāvējusi, un sāka rūgti raudāt, arī princese ar zelta

matiem tai līdzi raudāja un lauzīja savas baltās liliju ro-

kas. Saule vairs nenolaidās uz zelta kalna, kur saulgrieze

bija stāvējusi, visapkārt bija tumšs — un tumsā atskanēja
mazās, melnmatainās burves apspiesti smieki...

Daži gadi pēc tam bija pagājuši. Laiks ar savu iznīci-

nātāju un atkal atjaunotāju spēku bija dažus labus bur-

tus no dzīvības grāmatas izdzēsis un to vietā atkal jau-

nus rakstījis.

Bija jauks pavasara sakums, ap kuru laiku dzelzceļu

braucieni mēdz būt pasažieru pārpildīti, kuri steidzas no
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pilsētas uz peldu vietām jeb zaļumiem meklēt sev atspir-
dzinājumu. Starp šādiem dzelzceļa braucējiem mēs sa-

stopam divus kungus, no kuriem viens bija tas pats cit-

kārtējais puika, kurš dažas dienas ar savu slimo tēvu bija
pavadījis dzelzceļa sarga būdiņā. Sis puika, tagadējais

privātdocents Bergers pie X universitātes, līdz ar savu

draugu, kādu medicīnas doktoru, pēc gadiem atkal brauca

uz B muižu pie sava tēva radinieka Hartfelda, kurš to jau
vairāk reizes, kaut gan par velti, bija ielūdzis. Jaunajam,
daudz aizņemtajam zinātņu vīram bija tik tagad kaut cik

laika atlicis Hartfelda lūgumu izpildīt; viņa jaukajā va-

saras muižā tas gribēja savus nogurušos nervus atspir-
dzināt.

Abi ceļotāji, kuri vientulības dēļ bija uzmeklējuši pirmās
klases vagonu, nupat beidza kādu dzīvu sarunu.

«Es tomēr pie tam palieku,» izsaucās Bergers, «ka īsti

talanti un ģēniji beidzot visiem grūtumiem izcīnās cauri

un panāk savu mērķi.»
«Un es atkal saku, ka cilvēks ir apstākļu produkts,»

pretojās viņa biedrs, «vislabākajam dīglim jānovārgst ak-

meņainā zemē un vislielākajam garam lēnām jānonīkst,
ja apkārtne tā attīstībai nav izdevīga.»

«Vai tu domā, ka no dabas dotā dievišķā dzirkstele ir

ar varu noslāpējama? Acumirkļi būs tomēr, kur tā kā zi-

bens no tumsas izšausies.»

«Jā, acumirkļi...» iesāka atkal nepārlabojamais skep-
tiķis, «pret acumirklīgiem grūtumiem, un lai tie arī kā

milzu kalns stātos pretim, var daudz ko iespēt, bet kādus

ieročus lai lieto pret lēni sagrozošo laika spēku, kurš ne-

manot pārvērš cilvēku un viņa iedzimto dzirksteli it kā pi-
lienu rožu eļļas izklaidē pa veselu jūru? Es tev varu pie-
vest piemērus

..
.» Te viņš apklusa, jo redzēja, ka Ber-

gers piepeši ar lielu interesi bija sācis skatīties pa vagona

logu.
«Kas tev tur?» viņš prasīja un gribēja līdzi galvu iz-

bāzt pa logu.
«Nekas,» Bergers atteica, «vai tu redzi tur viņu dzelz-

ceļa sarga būdiņu? Kad, man vēl puikam būdamam, abiem

ar tēvu uz šā paša ceļojuma atgadījās dzelzceļa nelaime,

par kuru tev jau esmu stāstījis, tad man viņā būdiņā ati

gadījās kādas dienas uzturēties.»

«Tās ir bēdīgas atmiņas,» dakteris piebilda.
«Mēs runājām nupat par piemēriem,» Bergers pēc brīža

iesāka, «man te būtu piemērs pie rokas. Viņā būdiņā es
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iepazinos ar kādu mazu meiteni, kurai piemita šī dievišķā
dzirkstele. Meitene bija dzejniece, un, no savas vienmuļās,

rupjās apkārtnes bēgdama, tā bija radījusi sev veselu

teiku pasauli, kurā tā dzīvoja.»
«Un tu gribēsi man laikam pierādīt,» dakteris viņu pār-

trauca, «ka mazā meitene ir par kādu lielu talantu attīstī-

jusies, par spīti visam savam nabadzības nospiedošam lik-

tenim.»

«Tev mani nav jātur par tik pārspīlētu, ka es par viņu
domātu, ka tā par kādu brīnumbūti būtu izkūņājusies;
droši vien tā būs savos nabadzīgajos apstākļos noslīdē-

jusi, ja ne pavisam bojā gājusi. Trūkums ir nāvīga salna,
kas nomāc viskrāšņāko ziedu.»

«Tā nav ikreiz nabadzība,» piebilda dakteris.

«Kas gan būtu ļaunāks par šo nikno kultūras ienaid-

nieku?» prasīja Bergers.
«Tikpat daudz arī noslīkst taukos.»

«No tam taču še nevar būt runa.»

«Es jau arī nedomāju arvien lielo kvantumu,» pretojās
dakteris, «kāds mazumiņš pieticības, kaut cik panesama

eksistence, un tas ir tas pats, kas salda diendusa.»

«Tev taisnība,» izsaucās Bergers, «ka pēdējais iemesls

ir gandrīz bīstamāks nekā pirmais. Viņš ir pielīdzināms
ledus laikmetam, kurā sastingst visa dzīvība, kamēr pir-
mais izaicina uz pretošanos, uz cīņu un it kā nospundēts
mutuļojošs vulkāns traucas ar varu salauzt savu smago

iežogojumu. Tiešām, kas cīnās, tas arī zina, kā labad cī-

nās!»

«Ja tas pavisam cīnās,» piebilda atkal dakteris.

«Tu taču paliec arvien vecais skeptiķis, kurš cilvēces

progresam negrib ticēt,» izsaucās nepacietīgi Bergers.
«Es tikai tam neticu,» turpināja lēnā garā dakteris, no

sava papirosa dziļi dūmu ievilkdams, «ka viens vienīgais
ko pret apstākļiem iespētu. Tas ir gluži nieks!»

«Bet no kurienes tad lai pārgrozība izietu?»

«Hm! Es kā ārsts to uzskatu par epidēmiju, kura, tā

sakot, guļ gaisā, kad zināmie dīgļi diezgan sakrājušies.
Tu kā progresists to nosauksi par laika garu.»

Bergers, nekā neatbildējis, nogrima domās, un dakteris

bija atkal iededzinājis jaunu papirosu.
Pēc brīža Bergers, it kā no sapņiem atmozdamies, vilka

ar roku pa pieri. «Te nu mēs runājam par cilvēces labo-

šanu un apstākļu pārgrozību, un vistuvākstāvošam mes

it kā farizeji ejam garām. Man sev jāpārmet, ka, par
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cilvēci rūpēdamies, esmu aizmirsis cilvēku. Ja meitene, par

kuru runāju, bojā gājusi, tad arī es pie tam esmu vai-

nīgs!»
«Oho, tu savu atbildību izstiep par daudz plašu!»
«Es viņai apsolīju, ka es nākšu un to uz labāku dzīvi

pārvedīšu.»
«Tas izklausās tīri pēc saderināšanās,» dakteris smējās,

«trūkst tikai, ka tev nav līdzi viņas gredzena!»
«Gredzena man gan nav no viņas,» atbildēja nopietni

Bergers, kas nevarēja sava drauga humorā iedzīvoties un

no grūtsirdības atkratīties, kura ar šo atmiņu iekustinā-

šanu bija viņu sagrābusi, «tā deva man ko citu, kas bija

viņas vienīgais dārgums, tā sakot, viņas sapņu dzīvais

simbols, — kādu saulespuķi. Es varu iedomāties, cik mei-

tenei nācās grūti šķirties no šī vienīgā zieda viņas tukšajā
dārziņā un tukšajā jaunībā, un viņa to, ar visām saknēm

izrāvusi, deva man līdz, lai es to pārstādītu citā — labākā

zemē, aizvestu uz saules mājokļiem, kā mazā sapņotāja
man teica.»

«Un ko tad tu iesāki ar puķi?» prasīja smīnēdams dak-

teris.

«Zināms, ka to ņēmu līdzi, es jau toreiz, būdams par

viņu vecāks un prātīgāks, negribēju izpostīt mazās sap-

ņus un atraidīt upuri, kuru tā manis labā nesa ar tādu

apbrīnojamu pašaizliedzību!»
«Tu jau toreiz esi bijis ideālists?» izsaucās dakteris.

«Esmu ziņkārīgs, kā tavs mazais romāns beidzās?»

«Gluži vienkārši,» atbildēja Bergers, «es puķi iesviedu

kādā grāvī, tā tik dziļi bija iesakņojusies līdzšinējā vietā,

ka tikpat citur nekur vairs nebūtu uzzaļojusi. Meitene

pati tagad smiesies par savām toreizējām iedomām.»

«Vai tu domā viņu uzmeklēt?» prasīja dakteris.

Skaļš lokomotīves svilpiens, kurš vēstīja stacijas tu-

vumu, pārtrauca Bergera atbildi. Abi draugi piecēlās un

sāka sakravāt savas ceļa somas. Vilciens arī tūdaļ pietu-

rēja, un viņi izkāpa. Stacijā jau gaidīja priekšā B. mui-

žas ekipāža, kura tos drīzumā pārveda uz Hartfelda jauko
piederumu. Hartfelds pats sagaidīja savus viesus uz ve-

randas. Viņš bija tas pats paresnais kungs ar laipno iz-

skatu kā senāk, tikai viņa mati bija drusku nosirmojuši.

Bergers to tūdaļ pazina un, no ekipāžas izlēcis, steidzās

pretī. Ne tik viegli nācās Hartfeldam pazīt Bergeru,
kuru viņš tikai kā puiku bija redzējis. No sākuma tas it

kā pētīdams bija abus piebraucējus uzlūkojis, nezinādams,
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kurš gan no tiem būtu viņa nelaiķa drauga dēls, kad Ber-

gers pirmais tam pretī sauca:

«Lūk, te jau es nāku, tēvoci, un tūdaļ daudzskaitlī!

Mans draugs, dakteris Zantars,» viņš stādīja priekšā.
«Daudzreiz sveiki!» izsaucās Hartfelds, «lai dievs pa-

sarg, Berger, kas jūs pa zaļoksni esat izauguši, ka gan-
drīz nemaz vairs pazīt nevar! Bet lūdzu kungus nākt

iekšā, būsat no garā dzelzceļa brauciena noguruši.»
Viesu istabā ieejot, viņiem Alīde nāca pretī. Bergers

palika pārsteigts stāvot, viņš to nebūtu pazinis, ja Hart-

felds, viņu iepazīstinādams, nebūtu viņas vārdu minējis.
«Es redzu,» pēdējais smaidīja, «ka es jūs tāpat pār-

steidzu kā jūs mani. Civilizācija arī manu mazo mežoni

ir pārvērtusi.»
Un tiešām, civilizācija bija īstais nosaukums Hartfelda

jaunkundzei. Skuķa trakulība bija tapusi par grāciju,
kura atspoguļojās katrā viņas smuidrā auguma lokanā

kustībā, viņas smalkos ģīmja pantos atspoguļojās garī-
gums, un pār visu viņas būti bija izplatīta jaunavas kaut-

rība it kā zilgana rasa pār neaizskartu augli, tikai kāda

sproga viņas melno matu, kas ar varu spraucās ārā no

modiskā sakārtojuma, kā melna čūska gar deniņiem le-

jup locīdamās, atgādināja kaut ko no senākās ķirzatas
dabas.

Bergeru ieraudzīdama, viņa dziļi nosarka, un neviens

no viņiem nevarēja lāgā vārdus atrast, kad Hartfelds

sāka viņu mudināt, lai tā viesiem kaut ko gādājot atspir-
dzinājumam.

Alīde bija laimīga, kad tā no viesu acīm bija projām,

viņai bija'tapis tā ērmoti, spiedīgi ap dūšu, ka pa lāgu

nevarēja no tā atsvabināties un izlikties mierīga. Tik

daudz viņa izšķīra, ka tas nebija vis bijis mazais, druk-

nais dakteris, kas uz viņu šo savādo iespaidu bija atstā-

jis, bet viņa biedrs ar savām sapņainajām acīm. Viņa sa-

līdzināja, ka tā to citkārt kā zēnu bija redzējusi, un sāka

ļoti kaunēties, ka tā ar viņu tik bezbēdīgi droši bija ap-

gājušies.
Kad vakariņas bija ienestas un kungi sasēdās ap galdu,

Alīde bija atkal savu pašsavaldīšanos tik tālu atdabūjusi,
ka tā bija atkal pilnīga salona dāma, kura nesaka ne

vārda par daudz, ne par maz. Šoreiz tā vairāk cieta klusu

un atstāja sarunu kungiem, kuri klausījās Bergerā. Pēdē-

jam bija jāstāsta par savu jaunību un studiju laiku, kurš

dzīvē vientuļi stāvošam jauneklim nebija bijis visai ieprie-
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cinošs. Viņa tēvs pēc zināmā nelaimes gadījuma bija kādu

laiku nīkuļojis un tad nomiris, dēlam tālākai izglītībai at-

stādams mazu kapitālu. Apdāvinātais puika ātri nobeidza

ģimnāziju un atstāja augstskolu, tanī kādu augstāku zi-

nātnisku grādu iegūdams. Pēc tam viņš bija sarakstījis
kādu brošūru par tautsaimniecību, kura ieguva lielu ievē-

rību. Katru brīdi tas varēja sagaidīt kādas profesūras pie-
dāvāšanu.

«Man tiešām prieks,» sacīja Hartfelds, kad Bergers bija
beidzis stāstīt, «ka jūs tik spīdoši piepildāt sava tēva ce-

rības. Viņš no jums daudz sagaidīja. Zēl, ka tas to ne-

piedzīvoja.»
Bergers, noraudams bēdīgās atmiņas, sāka par Hart-

feldu dzīvi apjautāties.
«Gluži dīkā arī mēs neesam stāvējuši,» Hartfelds atbil-

dēja, «mana Alīde ir diezgan mācījusies.»
«Ko nu, tēvs...» minētā iemeia starpā, «vai tad nu man

kādi zinātniski panākumi!»
«Esmu ziņkārīgs ko dzirdēt par jaunkundzes studijām,»

griezās Bergers pie Alīdes.

«Es tikai mēģināju izlabot savu noziegumu, ka toreiz

grāmatas saplēsu. Trūkstošo lapu saturu.es ievietoju
galvā,» viņa jokoja.

«Tu gan būsi ļoti daudz grāmatu saplēsusi,» viņas tēvs

jautāja, «ka nespēju tev viņas diezgan no ārzemēm pa-
sūtīt?»

«Tad jau jūs ļoti daudz nodarbojaties?» prasīja Ber-

gers, arvienu vairāk interesēts.

«Es mēģināju drusku sekot laika garam,» viņa piebilda.
«Izstāsti labāk kungiem visu savu programmu,» mu-

dināja Hartfelds, «tev nav jākaunas, ka ko māki. Vēlāk

varēsi arī savas gleznas parādīt.»
«Tad jūs, jaunkundze, arī esat daiļkrāsotāja?» prasīja

dakteris, kurš arī šinī mākslā kaut cik izmēģinājās.
«Jā, es zīmēju un grēkoju arī šinī mākslā,» viņa smē-

jās.
«Jus esat tiešām universalģenijs!» apbrīnoja viņu dak-

teris. «Jādomā, ka arī esat muzikāla?»

«To jau tu kungiem vari labāk tūlīt pierādīt,» uzaicināja

viņu atkal tēvs. «Priekš gulēt iešanas mēs kādu brīdi vēl

varam mūzikā noklausīties.» Kungi piebiedrojās Hartfelda

uzaicinājumam ar lūgumu no savas puses.
Alīde piegāja pie klavierēm, kamēr kungi, cigārus iede-

dzinājuši, atsēdās katrs savrup lēnkrēslā.
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Spēlētāja iesāka. Pēc pāris spēcīgiem akordiem tā at-

tīstīja kādu melodiju, kura, itin kā kāda kaskāde no apakš-
zemes izvirdama, arvien straujāk uz augšu putoja, arvien

pilnīgāka pieņēmās un līdzīgi dzīves strāvai pašai neval-

dāmi un neturami gāzās uz priekšu.
Bergers bija, apkārtni aizmirsdams, sevī nogrimis, mu-

ziķa arvien uz viņu atstāja otrādu iespaidu kā pie citiem.

Tā viņu nesavaldzināja un nepacēla augstākās harmoni-

jās, bet jo vairāk uzbudināja viņā neizsakāmu, nesapro-
tamu ilgošanos. Vientuļas skaņas, kuras tagad, no strau-

jās melodijas atdalīdamās, it kā no kapa pacēlušies gari
to sauca atpakaļ pagājībā. Atmiņa, kura jau pirmīt brau-

cot viņā bija pamodusies, tagad jo spēcīgāki viņu aiz-

grāba. Putojošā strāvā, kas viņam garām plūda, tas re-

dzēja paceļoties kādu mazu, zeltsprogainu galviņu, divas

bērna rokas izstiepās viņam pretī, bet jau viļņi tās nesa

tālāk, drīz tās nozuda, un uz viļņiem tikai drebēja vēl

kāds zeltains atspīdums!

Viņš būtu labprāt Hartfeldiem par mazo būdnieka mei-

teni apjautājies, bet bijās no sava drauga piezobojuma.
Arī Alīdes klātbūtnē viņš to labprāt negribēja darīt, labāk,
ka tas viens pats mēģināja šinī lietā skaidrību dabūt.

Ritā agri, kad citi vēl gulēja, viņš gribēja viens pats uz

dzelzceļa sarga būdiņu noiet.

Bija vēl ļoti agri no rīta, kad Bergers pamodās.
Viņš nebija lāgā gulējis, galva viņam bija smaga un

karsta, tas nespēja uzreiz apķert, kur tas atrodas, it kā

kāds smags slogs viņu nospieda, tikai viņš nevarēja uz-

minēt, kas tas bija.
Kad viņa jautājošais skats, pa istabu apkārt maldīda-

mies, atdūrās pret dakteri, kurš otrā istabas pusē savā

gultā vēl krāca visā omulībā, tad viņš uzreiz atgādājās
visu vakarējās dienas piedzīvojumu un piepeši uzminēja
arī, kas viņu tik smagi nospieda: tas bija apņēmums uz-

meklēt Saulgriezīti.
Viņš skatījās savā kabatas pulkstenī, kurš atradās bla-

kus gultai viņa vestes kabatā. Laiks bija agrs, knapi tikko

četri. Bet, ja tas gribēja savu nodomu izvest, ka to ne-

viens nepamanītu, tad viņš nedrīkstēja kavēties.

Klusām viņš piecēlās un mēģināja bez mazākā trokšņa
apģērbties, lai viņa draugs to nepamanītu. Tad viņš lē-

nām izgāja uz verandas. No muižas gājējiem visi jau bija

kājās, viņš redzēja, ka vecais Hartfelds, sētsvidū stāvē-

dams, likās puišus uz darbu rīkojot, jo sākās jau siena
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laiks. Viņš negribēja ar to satikties un tādēļ izlavījās no

muižas pagalma ārā uz lauka.

Viņš taisnu ceju uz sarga būdiņu nezināja, tas atmi-

nēja tikai, uz kuru pusi apmēram bija jāiet un ka tā ne-

tālu no šejienes atradās. Bija brīnumjauks rīts. It kā ne-

beidzami gaismas un gaisa viļņi likās pāri visai zemei

plūstot un visu projām skalojot, kas tur sakrājies no ne-

tīruma, iztvaikojuma, sviedriem un asarām, un visu smago,

tumšo milzu nastu, kas nospiež cilvēces brīvo elpu.

Bergers lielos vilcienos iezīda gaisa svaigo aromātu un

jutās tik pacilāts un jautis, ka tas būtu gandrīz uzgavi-
lējis, ja tam sirds nebūtu sākusi tik baigi pukstēt.

Viņš jutās it kā skolas puika, kurš iziet kādu pārgalvību

pastrādāt. Viņa iedoma bija tik romantiska! Romānos

mēdz pēc gadiem satikties tie paši cilvēki, bet ne dzīvē,

bet viņš jau pats šo atgadījumu radīja, viņš pats to uz-

meklēja. Bet vai viņam bija tiesība meiteni uzmeklēt, kad

tas visus gadus nebija par viņu nekā licies zināt? Viņi
sāka par to sev taisīt pārmetumus. No sākuma bija mazā,

zeltmatainā Saulgriezīte gan dzīvi puikas atmiņu nodar-

binājusi, bet vēlāk arvien jauni dzīves iespaidi, gādība par

paša attīstību ainu bija pamazām no turienes izdzēsuši.

Ziņkārība tomēr apklusināja šos pārmetumus. Kādu gan

viņš viņu atradīs? Vēl jau viņš visu varēja par labu

griezt. Fantāzija viņa meklējamo priekšmetu tam stādīja
visādos veidos priekšā. Drīz tas viņu redzēja it kā Hei-

nes burvju pilī nogrimušo jūras meiteni, un nevilšu viņš

citēja dzejnieka pantus:

Tur jūras dzelmē, pilsētā

Sēž meitene,
Uz rokām galvu atspiedusi,
Kāds nabags, aizmirsts bērns —

Es tevi pazīstu, tu nabags, aizmirsts bērns.

Tik dziji, pašā dzelmē

Tu paslēpies no manis

Kā maza nerātne

Un augšup kļūt vairs nespēji,
Un svešumā kā sveša niki

Vai simtiem gadu,
Kamēr es skumjās tevi meklēju
Pa visu pasauli
Un vienmēr meklēju;
Tu mīlulīte

Senzudusē,
Tu atkalgūta —

Es, tevi atradis, nu atkal raucos
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Tev saldā vaidziņā
Un mijās, gudrās acīs,
Un tavos smaidos —

Nekad no tevis vairs es nešķiršos
Un nonākšu pie tevis dzelmē. —

Dzejnieka gleznu daiļumā nogrimis, viņš vēl domās ka-

vējās pie šīs ainas, bet drīz tā mainījās un pieņēma citādu

veidu un stādījās viņam priekšā kā latviešu tautasdziesmu

bārenīte, kas stāv sava rožu dārziņa vidū un rozes ap-
laista savām asarām, kuras no tām jo kuplāki aug un

zied. Viņš bija ar latviešu valodu iepazinies, jau bērns bū-

dams, tādēļ ka viņa audzinātāja bija bijusi kāda latviete,
un arī daudz šīs tautasdziesmas lasījis, viņam izlikās tā-

dēļ, it kā visa tauta būtu šī bārenīte, kura savu dziesmu

aplokā stāv it kā šinī rožu dārzā, un visai tautai kopā
vienā personā bija Saulgriezītes seja, viņas spīdošais
zeltmatu vaiņags.

Tā, sapņos nogrimis, viņš bija brīdi bez nojautas uz

priekšu gājis; kad tas acis pacēla, viņš piepeši satrū-

kās — tam priekšā stāvēja dzelzceļa sarga būdiņa. Viņš
to uzreiz pazina, jo atmiņā viņas izskats tam bija dzīvi

uzglabājies. Pirmā jauda viņam bija uz vietas griezties
atpakaļ — var būt, ka Saulgriezītes tur nemaz nebija,
ka viņa bija mirusi. Un tad viņam bija bailes, ka tik kaut

kas neatgadītos, kas viņam nupat sapņoto jauko sapni
izpostītu. Vai nebija labāk, kad tas palika mūžam sap-

nis?

Pēc īsas pārdomāšanas Bergers tomēr to ieskatīja par

gļēvumu un saņēmies stingriem soļiem tuvojās būdiņai.

Viņš nonāca pie sētas, kur treliņu vārtiņi veda iekšpusē.

Pirmais, ko viņš pie vārtiņiem ieraudzīja, bija mazs puik3
ar sprogainiem, zeltainiem matiem, kurš viņu papriekš ar

savām lielajām, zilajām acīm plaši uzlūkoja un tad mu-

dīgi devās uz būdiņu, saukdams: «Mamm, žīds nāk! 2īds

nāk!»

Bergera ierašanās bija vispārīgu troksni sacēlusi;

suns, kurš mierīgi bija saulē izlaidies, piepeši sāka riet,

arī vista iekladzinājās, un liels, pelēks runcis, no suņa

riešanas izbiedēts,_ lielos laidienos stiepa pa sētu pāri. It

kā teiksmainajā «Ērkšķu rozītes» pilī pēc simtu gadu ilga

miega ar prinča ierašanos visi sāka piecelties, ta arī te

radās piepeši dzīvība.

Bergers samulsis skatījās apkārt, viņš gaidīja, ka Saul-

griezītei, tādai pašai, kā viņš to reiz redzējis, vajadzētu
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kaut kur no kāda kakta iznākt, tas aizmirsa, ka gandrīz
septiņpadsmit gadu bija pa to starpu aiztecējuši.

Būdiņas durvīs parādījās kāda ziedoša, pilnīga sieviete,

kurai aiz muguras slēpās mazs puika, kurš allaž, galvu

pabāzis, svešinieku arvien vērīgi aplūkoja, viņu arvien vēl

par žīdu turēdams. Mazais laikam citus svešiniekus ne-

bija redzējis kā tikai paunu žīdus, kuri allaž pie viņiem

iegriezās, tādēļ viņš Bergeru arī tūdaļ tanī pašā katego-
rijā iedalīja, lai gan viņam tagad par to sāka šaubas cel-

ties, jo šis žīds nebija kā citi žīdi, tam arī nebija ne pau-

nas, ne bārdas.

Jaunā sieviete, puikas māte, klusēdama svešo kungu
uzlūkoja un gaidīja no tā kādu izskaidrojumu: kā tas še

iekļuvis un ko viņš meklēja? Bet, tā kā pēdējais neko

neteica un viņu vienmēr stīvi un pētoši uzlūkoja, tad

viņa, zem tā skatiem it kā neomulīgi juzdamās, pārtrauca

klusumu, prasīdama: «Jūs gan būsat apmaldījušies, cienī-

jamais kungs?»
«Jā, būšu apmaldījies,» stostījās Bergers, kurš nezi-

nāja, kādu iemeslu uzdot par savu ierašanos.

«Tad es jums varēšu ceļu parādīt,» viņa laipni pie-
bilda, no būdiņas iznākdama.

«Pateicos ...» viņš murmināja, redzēdams, ka viņa no-

doms sāk izgaist un ka tas laikam nekā nedabūs zināt,
«bet esmu piekusis. Es lūgtu, vai drīkstētu pie jums kādu

brīdi atpūsties un dabūt glāzi piena?»

«Labprāt jums gribu pakalpot, lūdzu tikai ienākt

istabā,» viņa to vedināja, pa priekšu iedama un istabā

krēslu paceldama.

Bija paprāva, spodra istaba, izscgta ar grīdsegām,
kura norādīja, ka viņas iedzīvotājiem vajadzēja būt diez-

gan iztikušiem, jo divas gultas bija piekrautas ar spil-
veniem un apsegtas ar glītām, izraibotām segām. Pie sie-

nas bija jauna ozolkoka kumode un tādi paši krēsli. Zie-

došas puķes uz logiem papildināja vēl glīto iespaidu.

Bergers bija ātri un ziņkārīgi savu apkārtni aplūkojis,
bet viņam tapa neomulīgi, tas nevarēja nekādi nākt sa-

skaņā ar savām iedomām, jo viņš bija sev tēlojis pavisam
citādu skatu — ar riebīgu netīrumu un izsvaidītiem kanka-

riem.

Jaunā sieva, glāzi ar pienu uz galda nolikusi, gribēja

iziet, bet Bergers to lūdza palikt un viņam kādas ziņas
dot par šejieni, ko viņš kā svešinieks maz pazīstot.
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«Jūs gan šejieni nepazīstat un pirmoreiz šinī pusē at-

rodaties?» viņa prasīja.

«Nepavisam,» Bergers atbildēja, «esmu priekš gadiem
šinī apgabalā reiz bijis, bet maz ko atminu.»

Viņš gribēja nākt ar jautājumu klajā, kas tam uz sirds

gulēja, bet tam krūtis it kā sažņaudzās, un viņš, valodu

uz citu pusi novērsdams, prasīja:
«Jūs gan še pie dzelzceļa?»
«Jā,» viņa atbildēja, «mans vīrs ir dzelzceļa sargs.»
«Cik ilgi, kamēr jūs apprecējusies?»
«Būs jau septiņi gadi. Kā redzat, man jau arī prāvs

puika. Tas ir tas pats nerātnis, kas jūs pirmīt par žīdu

noturējis. Bet jums tas mazajam vīram nav jāņem ļaunā,

viņam visi svešinieki ir žīdi. Un viņš pats savu apvaino-
jumu gluži aizmirsis.»

Tiešām, mazais negrieza vairs nekādu vērību uz svešā,

un, skaļi runādams, viņš rotājās ar savu koka jājamo zir-

dziņu, kuram laikam aiz lielas skriešanas bija aste izmu-

kusi.

Bergeram tapa vieglāk ap sirdi, domas, kas viņu bija

mocījušas, ka jaunā sieva varbūt pati būtu Saulgriezīte,

tagad aprima. Tas nekādi nevarēja būt — viņa jau bija
precējusies. Kādēļ arī precējusies sieva nevarēja būt Saul-

griezīte, par to viņš sev nezināja lāgā dot atbildi.

Tagad viņš varēja droši sākt izprasīt:

«Jūs, no šejienes būdami, arī visus apkārtnes ļaudis

brangi pazīstat?»
«Kā nu ne,» viņa smējās, «ļoti brangi, prasiet vien, ja

jums par kādu vajag ziņu.»
«Tad jūs man varēsat pateikt, kas — kas — še agrāk

dzīvoja?»
«Mans tēvs,» jaunā sieva atteica.

«Nē, nē, es domāju — šinī mājiņā, šinī pašā mājiņa?»

viņš prasīja strauji, gandrīz bez elpas.
«Nu jā, šo māju es mantoju no saviem vecākiem.»

«Tas nevar būt!» viņš iebrēcās, no krēsla uzlēkdams.

«Kas nevar būt?» viņa prasīja, izbijusies līdzi piecel-
damās.

«Tad jūs esat tā pati. Jūs!»

«Es nezinu, kungs, par ko jūs mani turat?»

«Jā, jā, jā,» viņš sacīja, rūgti ar sevi runādams, «tātad

tam tā vajadzēja'būt! Viss jau iznāk otrādi, nekā domā.»

Viņa stīvi viņu uzlūkoja, arvien vēl izbrīnījusies par

viņa piepešo straujumu.
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«He,» viņš turpināja, ar roku pa pieri vilkdams, itin kā

tas būtu no kāda sapņa atmodies, «tad jau labāk, ka nekā

nesākāmies, nekad vairs neredzamies,» — un sāka iet

uz durvju pusi.
Bet jaunā sieva tam stājās ceļā. «Es nesaprotu, kungs,

pēc jūsu izturēšanās man liekas, ka esmu kādu nepatī-
kamu iemeslu devusi jūsu uzbudinājumam. Jūs gribat

par to mani atstāt neziņā un aizejat, pat nesacījuši, kas

jūs esat?»

Viņš atgriezās, tagad vairāk savaldījies. «Vai tad jūs
tomēr neatminat, kas es esmu? Es nedomāju savu vārdu,

jo to jūs nekad neesat dabūjuši zināt, ne arī manu per-

sonu, jo tā var būt pa gadiem pārvērtusies, bet vai kaut

kas, kāda iekšķīga balss jums mani neatgādina kā sen

gaidītu — sen pazīstamu?»
«Tiešām neatminos .. .» viņa stostījās, aizņemta no mīk-

stām skaņām, kādas piepeši pieņēma viņa dzijā balss.

«Jūs gan bijāt toreiz maza, un viss jau arī bija tikai īss

bērnības sapnis,» viņš piemetināja nopūzdamies. «Kādu

reizi, pēc kāda dzelzceļa nelaimes gadījuma, pie jums

uzturējās kāds slimnieks līdz ar savu dēlu, vēl nepieau-

gušu puiku .
.

.»

«Ak jāt» viņa pārtrauca. «Nu es zinu, jūs esat tas pats

viņa dēls, nu es skaidri atminos.»

«Tad jūs arī visu atminēsat?» viņš jautāja.
Viņa nosarka. «Tās bērnu muļķības, kuras jums toreiz

stāstīju. Jūs gan par tām vēlāk smējāties?»
«Vai jūs gan ātri centāties šis muļķības aizmirst?»

Bergers prasīja.-
--«Ko tad man bija darīt! Cilvēks taču pieaug un nāk

pie prāta.»

«Lūdzu, stāstiet jel man — kā tas notika? Vai drīzi nā-

cāt — pie prāta? Vai tik viegli nācās jums aizmirst?»

«Viegli nu gan ne,» viņa lēni iesāka, galvu nodūrusi un

drusku sāņus novērsdamās. «Es daudz pie jums domāju

un arī daudz — raudāju. Es raudāju arī pēc saulespuķes,
bet apmierinājos, ka tai pie jums labāki klāsies. Es sap-

ņoju, ka, pirms rudens salna to bija aizsniegusi, tā bija
liela izaugusi, tik liela, līdz pašai saulei, — un, kad saule

to pirmoreiz aizskāra, tad burvības vara bija lauzta. Saul-

grieze tapa dzīva, viņa pacēla savu galvu, un spožā saule

nolaidās uz viņas galvu un plūda ar ugunīgu sārtumu

pār viņas pleciem, viņas baltais uzvalks bija dzidrs kā

diena, un viņas acis staroja spožāk par rīta zvaigzni. «Ne-
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raudi,» viņa sapnī man sacīja. «Es tagad esmu brīva, es

esmu brīvība pati, kura bija gadiem saistīta, bet tagad
nāku, es nāku pie tevis un visiem, lielais gars mani

sūta . ..»»

«Ak,» viņa piebilda, «jūs jau zināsat arī, ko man toreiz

par lielo garu stāstījāt, kura valoda esot grāmatās?»
Viņš klusu pamāja ar galvu.
«Es arī toreiz gribēju lielo garu saukt, tāpat kā jūs,

bet grāmatas, kuras man bija sasniedzamas, bija tikai

kāda veca sprediķu grāmata, no kuras māte ik svētdienas

lasīja priekšā, kāda dziesmu grāmata un vēl kāds kalen-

dārs, kuru izlūdzos no kaimiņu ganu zēna. No šā paša
zēna es biju arī iemācījusies kādus neveiklus burtus rak-

stīt, tos pēc savas ziņas kopā sastādīdama, es pūlējos jums
un saulgriezei rakstīt vēstuli, kuru iesviedu upē tanī

pusē, kur straume tek. Un, kad viļņi šūpodami papīra ga-

baliņu uz priekšu nesa, tad es droši paļāvos, ka tie vēstuii

jums nonesīs. Lūk, tik bērnišķīga es biju!»
«Jums nebūt nav jākaunas,» Bergers piebilda, «stāstiet

vien tik.»

«Nav jau daudz, ko stāstīt,» viņa atteica, «nekas se-

višķs jau nenotika. Mans gudrības avots arī drīz izsīka,
kad ganu zēns otrā vasarā vairs neatgriezās un viņa vietā

kāda vecene ganīja lopus. Grāmatas man arī nebija pa

prātam, es atradu tās par bezgala garlaicīgām un varēju
tāpat jaukāk sev visu iztēlot, nekā tur iekšā stāvēja.»

«Jā, šī spēja jums piemita, tā bija jums no dabas dota,»

viņš sacīja, «un tādēļ es gribu zināt, kā tas varēja atgadī-
ties, ka — nu, ka jūs esat tā, kas jūs tagad esat.»

Jaunā sieva jutās kā aizskarta, bet sērīgums, kas viņa

pēdējos vārdos caurskanēja, to atkal apremdēja.
«Tā jau tas atgadās,» viņa turpināja, «ar laiku visu

piemirst. Es nācu lielāka, varēju sākt strādāt, un tā man

neatlika sev vairs laika. Pie tam vēl mana māte tapa slima

un tai pāris gadus bija jāguļ uz gultas, pirms tā mira.

Man vajadzēja visus mātes darbus uzņemties un turklāt

vēl viņu pašu apkopt. Pēc mātes nāves šādā kārtā vēl pa-

gāja pāris gadu, es jau biju pieaugusi, kad iepazinos ar

kādu jaunekli, kurš mūsu tuvumā strādāja pie dzelzceļa

būves ...»

«Tad jau turpinājums ir zināms,» Bergers viņu pār-

trauca, «jūs ar šo jaunekli apprecējāties.»
«Jā, mēs drīzi apprecējāmies.»
«Un jūs viņu mīlat?»
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«Kā tad lai sieva nemīl savas pašas vīru?» viņa prasīja
izbrīnījusies un gandrīz jautri ar visu savu nesamaitātā

dabas bērna nevainību.

«Ja, tā gan,» viņš sacīja, «un jūs jutāties pilnām lai-

mīga?»
«Mans Andrejs ir ļoti krietns un strādīgs. Kad arī tēvs

mira, tad viņš ieņēma viņa vietu. Senākais trūkums ir

novērsts, un mēs ar savu tagadējo dzīvi varam būt gluži
mierā.»

«Vai jums tomēr neslēpjas krūtīs kāda ilgošanās, nav

atlikusies kāda neizpildīta vēlēšanās?»

«Es nezinu,» viņa vilcinādamās atbildēja, «manas vēlē-

šanās neiet pāri maniem apstākļiem.»
«Tad viss ir pagalam,» viņš nopūtās un sāka lieliem so-

ļiem mērīt istabu.

Piepeši viņš apstājās jaunās sievas priekšā.

«Nē,» viņš teica, «jūs tomēr mani maldināt un nesakāt

man patiesību. Jūsu lepnums jums to neatļauj. Es esmu

vainīgs, ka apsolījos toreiz nākt jums pakaļ un nenācu.

Nabaga bērns, ko jums vajaga būt cietušai. Bet piedodiet

man, cik labprāt es gribētu visu par labu griezt! Izsakiet

man visas savas bēdas, savu zudušo dzīvi, sakiet man to

kā draugam, kā brālim. Domājiet, ka es nāku, sūtīts no

lielā gara, jūs atpestīt.»

Viņa purināja galvu: «Es jums tiešām visu izstāstīju,
man vairāk nav, ko teikt. Un, ka jūs toreiz savu puikas so-

lījumu neizpildījāt, uz to es vēlāk neliku nekādu svaru.

Viss ir aizmirsts, un, kā jau teicu, es ar savu tagadējo
likteni esmu mierā.»

«Saulgriezīt,» viņš turpināja dreboši mīkstā balsī, «at-

mosties, Saulgriezīt, nomet savus burvja valgus, kuri tevi

saista, saule tevi aizskar, topi dzīva!»

«Ko nu atgādināt arvien vēl bērnu pasakas,» viņa ne-

pacietīgi atbildēja, jo svešā kunga izturēšanās viņai tapa
arvien vairāk nesaprotama.

«Ek!» viņš iesaucās ar īgnumu, viņu piepeši pie elkoņa

sagrābdams un purinādams. «Es tevi neatstāšu, kamēr

nebūšu tevi no miega atmodinājis. Vai dzirdi, es tev saku:

«Atmosties!»» Viņš to purināja atkal, tā ka jaunā sieva aiz

sāpēm un bailēm izgrūda kliedzienu un no viņa izrāvās

Uz viņas kliedzienu ieskrēja arī mazais puika, un, no-

manīdams, ka svešais mātei dara pāri, viņš ar zvērošām

acīm nostājās tai par sargu priekšā.
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«Neaiztiec mammu,» viņš sacija. «Duksis nāks paligā,
tad tu redzēsi!»

Viņa māte izbailes skatījās apkārt, nezinādama, kas

lai notiek.

Bergers, šo skatu pamanījis, atlaidās no sava strau-

juma.
«Nebīstaties jel tik ļoti no manis,» viņš sacīja, «ne-

esmu nācis jums uzmākties jeb citu ko ļaunu nodarīt. Kas

mani šurp veda, bija citi iemesli, tagad redzu, ka tie

velti. Es jūsu omulību un laimīgo dzīvi vairs turpmāk ne-

traucēšu. Turiet mani manis dēļ par traku un aizmirstiet

mani, jūs jau šo mākslu tik brangi protat. Dzīvojiet
sveiki!»

Viņš ātri izgāja pa durvīm, un, kad jaunā sieva atta-

pās tam pakaļ skatīties, viņš bija nozudis.

«Vai žīds vairs nenāks?» mazais Pēterītis, jo tā viņu

sauca, prasīja mātei.

«Nē, vairs nenāks,» viņa viņu apmierināja.
«Lai tikai nāk!» viņš lielījās. «Es tevi, māmiņ, sargāšu,

mēs abi ar Dūksi sargāsim, un runcis arī piepalīdzēs.»
Jaunā sieva atjēdzās, ka tā bija aizmirsusi brokastu

taisīt; viņas vīrs varēja katru acumirkli pārnākt. Ātri ta

iesteidzās ķēķī, un drīz uguns gaiši sprēgāja uz pavarda.
Bet brokasts vēl netapa gatavs, kad gaidītais jau pa-

rādījās durvīs — jauns, zaļoksnis vīrietis ar sārtu seju
un tumšiem matiem. Viņš, sievu mīļi noskūpstīdams, ņē-

mās to drusku piezobot, ka tā šorīt gan esot aizgulēju-
šies, ka nule tik brokastu taisot. Viņa tam pastāstīja šī

rīta romānu, kurš tai ar svešo kungu bija atgadījies.

Andrejs, sievas stāstā noklausījies, brīnījās un smējās.

Viņš gandrīz to būtu par pasaku turējis, ja Pēterītis, nu-

pat ķēķī ienākdams, ar pilnu muti nebūtu sācis stāstīt

par svešo žīdu, kurš gribējis aizvest mammiņu.

Viņi beidzot vienojās tanīs domās, ka viss jāuzskata par

joku,' kuru pilsētas kungs savā pārgalvībā domājis dzīt ar

muļķīgu lauku sievieti. Viņa sāka pat nožēlot, ka bija tik

tālu runā ielaidušies un tā svešajam devusi iemeslu pret

viņu tik droši izturēties.

«Paskat,» Andrejs smējās, «es varu būt lepns uz savu

sievu, ka pat pilsētas kungi ap to sāk lakstoties.»

Jaunā sieva atkal draudēja, jokodama, ka, ja viņš viņu

zobošot, tad tā nākamu reizi patiesi svešajam būšot līdzi

iet.
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Drīzi brokasts bija pagatavots un visa ģimene sasēda

ap galdu. Tā pastāvēja no pieciem locekļiem: tēva, mātes,
mazā Pēterīša, Dukša un runča. Abi pēdējie likās caur

lielo apsardzības gaitu, kuru tiem Pēterītis bija piešķīris,
visas savstarpējās ķildas aizmirsuši. Visi kopā ēda no-

kavēto brokastu ar toties lielāku apetīti.
Šī mazā ģimene, kur sirsnīga mīlestība vienoja tēvu,

māti un dēliņu, sastādīja miera un laimības ainu. Tos ne-

traucēja ne baiga nākotne, ne tumša pagātne, ne izvirtu-

šas vēlēšanās, ne augsti lidinošās cerības. Tiem nebija ko

nožēlot vai vienam no otra ko apslēpt. Tikpat gaiši kā

rīta saule atspīdēja viņu istabā, tā atspīdēja viņu sirdis,
tanīs visus kaktiņus gaismā celdama. Svešinieka pirmī-
tējā ierašanās, kura kā mazs, biedinošs negaisa mākonitis

pie apvāršņa malas parādījās, tagad bija aizmirsta, viss

gāja pa vecam, un būtu bijis jāvēlas, lai arvien tā pa-
liktu. Tikai dzīvības noslēpumainā vara sver un mēro ar

citādiem svariem, nereti tā izsviež cilvēku no gludajām,
iebrauktajām omulības sliedēm, lai to pretī vestu lielu-

mam vai iznīcībai.

Bergers pa to starpu it kā trenkts devās atpakaļ uz

muižu. Sviedri viņam ritēja gar vaigiem, un viņš tā stei-

dzās, it kā tam būtu no kā jābēg, kas tam cieši bija uz

papēžiem. Viņš pats sev nespēja izskaidrot. Galvenās

jūtas, kas viņu nomāca, bija kauns, tas kaunējās par savu

muļķību un baidījās, mājā iedams, sastapt savu draugu —

dakteri, kas tam to varētu no ģīmja nolasīt. Krūts viņam
drusku atvieglojās, kad tas ieraudzīja Alīdi pretim nā-

kot caur muižas dārzu. Alīdes izskats bija arī tāds, kas

spēja izkliedētās domas valdzināt un pie sevis saistīt.

Savā baltajā rīta uzvalkā ar sarkano rozi pie krūtīm lā

pati līdzinājās vasaras rītam, kurš jau pāriet karstajā
dienvidū.

Šķelmīgi smaidīdama, tā uzrunāja Bergeru:

«A, tur jau jūs esat! Jūs gan gribējāt pazudušā dēla

lomu spēlēt, bet tur jūs maldāties, jums būs jāpietiek ar

pavēsu kafiju. Papiņš jau ar daktera kungu nodzēruši un

sēž pie kāršu galda, kur viņu radniecīgās dvēseles lie-

kas būt atradušās.»

Bergers atvainojās, ka tas gribējis jauko rītu baudit,

bet, apkārtni nepazīdams, drusku nomaldījies un tādēļ

aizkavējies.
Alīde lūdza viņu pie kafijas galda un solīja to nākamu-

reiz pie pastaigāšanās pavadīt. Kā pieklājīga saimniece
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arī viņa nebija brokastojusi, kamēr viesis pārnāca. Tagad
tie abi pie galda tērzēja, kamēr Hartfelds ar dakteri nu-

pat par kādu nobeigtu kāršu partiju strīdējās. Pa pusat-
vērtām durvīm bija viņu uzbudinātās balsis blakus istabā
dzirdamas.

Bergers pazina sava drauga kaislību kāršu spēlē, ja
tam izdevās tādu pašu pretinieku atrast, tad tas varēja
caurām dienām un naktīm kārtis spēlēt, visu ārpasauli
aizmirsdams. Un, kā likās, tad Hartfelds bija tiešām tāds

pretinieks, kurus kopā jau Alīde bija apzīmējusi par rad-

niecīgām dvēselēm. Tagad Bergers ar Alīdi bija vieni at-

stāti, ko abi nelikās nemaz nožēlojot. Pirmais sāka ar-

vien vairāk aizmirst savu šā rīta nepatīkamo piedzīvo-
jumu un ielaidās dzīvā sarunā ar savu daiļo biedreni,
kura attīstīja daudzpusīgas zināšanas un prata tik veikli

par visvienkāršākām lietām stāstīt, ka nevarēja beigt

viņā noklausīties. Pamazām viņa bija savu iesākto kaut-

rību atmetusi un kaisli sāka atdzīvoties gadījumā, kurš

tai pēc ilgas vientulības deva iespēju izmainīt savas do-

mas un jūtas ar cilvēku, kas to saprot.
Ar savu tēvu viņa tikai iespēja sarunāties par saimnie-

cību un tam kādu jautru «dejas» gabalu spēlēt priekšā.
Arī viņas sabiedrības aploks, kurš pastāvēja pa lielākai

daļai no «mietu pilsoņiem», nebija pietiekošs viņas dzī-

vajam garam. Viņas zināšanas gan nebija visai dziļas,
bet toties daudzpusīgas, līdzīgas viņas dabai, kas neno-

gremdējās dzīves dziļumos, bet it kā spīdošs putu burbu-

lis, kurš atspoguļo visas krāsas, laistījās pa virspusi.
Dažas dienas aizgāja. Mūsu četri pazīstamie bija nošķī-

rušies divās partijās, kuras tikai satikās pa ēdiena laiku.

Hartfelds ar Zantoru piederēja pie vienas partijas, Ber-

gers ar Alīdi pie otras. Dakterim gan arī sākot Alīde bija

patikusi, bet, kad viņš redzēja, ka tā viņa biedrim uzmet

laipnākus skatus, tas arī pēdējam atstāja priekšroku

un bija pilnām apmierināts ar Hartfelda sabiedrību, ar

kuru kopā tie apskatīja muižas darbus un jaunās saim-

niecības ietaises un visu pārējo laiku pavadīja, kārtis

spēlēdami.

Viņu toreizējā saruna ar savu draugu par Saulgriezīti,

kura' bija notikusi, šurpu braucot dzelzceļa braucienā,

tam likās pilnīgi izgājusi no prāta, mazākais, viņš nekad

par to neieminējās, kas Bergeram bija par lielu prieku.

Pēdējais tad vienīgi, ar Alīdi kopā būdams, padevās

arvien vairāk viņas iespaidam. Ar varu tas centās izlī-
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dzināt robu, kurš tam bija atgadījies caur viņa sapņu bojā
iešanu, un bez tam viņam pirmo reizi dzīvē bija izdevība
tik bieži kopā būt ar kādu sievieti un ar viņu tik tuvu iepa-
zīties; savā darba pilnajā mūžā tas vairāk bija gara nekā

jūtu iespaidam padevies un tam nekad tuvāks sakars ar

sievietēm nebija bijis. Alīde gan nebija visai līdzīga viņa
sieviešu ideālam, kuru tas neuzskatīja par kādu salona

rotas lietu jeb tikai par savas ģimenes turpinātāju, bet

par vīra centienu un darba biedreni. Viņš tomēr cerēja
šo velti izšķērdēto jaunības spēku derīgākiem nolūkiem un

cilvēces mērķiem piegriezt, it kā straujupīte, kura caur

puķu ieleju līku loču puto, tiek valdzināta dzirnavu ri-

teņu griešanai. Viņu sarunas, kuras no sākuma pastāvēja
vairāk kā jokošanās un abpusīgas ķircināšanās, tapa jo
dienas nopietnāka un dziļāka satura, tās grozījās ap sava

laikmeta vajadzībām un cilvēces spiedīgiem jautājumiem,
un Alīde bija vērīga skolniece, kura visam, kas viņas garu

iekustināja kā jauna parādība, pieķērās ar sevišķu de-

dzību.

Viegli un nemanot bija arī laiks aiztecējis mazajā dzelz-

ceļa būdiņā, Saulgriezītes mājotnē. Kamēr viņas vīrs pie
dzelzceļa strādāja, tai pietika diezgan darba, apkopjot
māju saimniecību, kas bija daudz plašāka nekā pa viņas
vecāku dzīves laiku, pie kuriem tā savu jaunību bija trū-

kumā un nabadzībā pavadījusi.

Tagad pie viņas valdīja arī visur kārtība, kura vispirms
krita acīs pie mazā dārziņa, kurš no senākā sakņu dārza

bija pārvērties par glīti uzkoptu augļu dārzu ar kādām

piecām līdz sešām ābelēm un ogu krūmiem; tāpat senākās

vientules saulgriezes vietā tagad bija sastādītas rozes un

lefkojas, kuru dobes stiepās visgarām gar zaļi krāsoto

treliņu žogu. Dārzā arī atradās kādi trīs bišu koki, no ku-

riem šorīt agri Saulgriezītes vīrs aizejot bija medu iz-

ņēmis.

Kad Saulgriezīte bija visu apkopusi, viņa nodomāja
savu radinieci apciemot un tai arī kādu krūzīti no medus

aiznest nogaršot.

Viņas radiniece bija, no citurienes atnākdama, nupat

kā uzņēmusi moderniecību Hartfelda muižā.

Kaut gan muiža, kā jau minēts, bija tikai kādas verstis

atstatu no Saulgriezītes būdiņas, tomēr viņa to no iekšas

nepazina un bija tikai kādas reizes garām gājusi. Viņa
arī nezināja, ka muižas īpašnieks Hartfelds ir tas pats,
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kuru viņa, bērns būdama, pie sevis mājā bija redzējusi,
tikpat maz tā arī zināja, ka viņa meita Alīde bija viņas
senākā mazā ienaidniece. Citādi jau tā būtu nākusi uz

domām, ka svešais kungs, kurš to priekš kādām nedēļām
bija izbiedējis, varētu muižā atrasties, un tad viņa ne soli

nebūtu turpu spērusi.

Uzposusies ciema drēbēs un apģērbusi mazo Pēterīti,

kuru tā gribēja līdzi ņemt, viņa ielēja medu krūzītē, un

tad abi devās ceļā.

Pēterītim, kurš pirmoreiz tik tālu drīkstēja iziet uz

lauka, bija neizsakāms prieks par raibām puķēm, kuras

ziedēja gan labībā, gan grāvmalās. Rudzupuķes, magones,

baltie āboliņi, zilie vanagu nadziņi ziedēja un smaržoja
cits caur citu, ka acis nevarēja beigt noskatīties.

Viņš jau bija pilnu padusi saplūcis, bet, tikko kādu puķi
ieraudzīja, tas no prieka iekliedzās, un mātei bija atkal

jāpaliek stāvot, kamēr viņš ar pietvīkušiem vaidziņiem
un spīguļojošām acīm tik plūca, ko plūca. Drīz atkal to

iekairināja kāds raibs tauriņš, kuram viņš dzinās pakaļ, ka

mātei bija beidzot abi rokā jāķer, tik tauriņš, kā puika,
kamēr viņu pašu atkal gūstīja bites, kuras, vai nu medus

pievilktas, kas bija Saulgriezītei rokā, jeb viņas pašas sār-

tās lūpas par kādu sevišķu ziedu turēdamas, tai pakaļ
dzinās un dūkdamas viņu vienmēr aplidoja.

Tā jokodami, skraidīdami un smiedamies tie bija muižu

sasnieguši un atradās pie pagalma vārtiem.

Saulgriezīte nezināja, pa kuru pusi tai jāiet, tādēļ viņa

uzņēma ceļu gar muižas dārzu, kas pieslējās pie pašas

dzīvojamās ēkas.

Gar sētas ārpusi iedama, tā neviļus paskatījās dārzā,

viņas skats vērsās uz kādu lapeni, kurā tā ieraudzīja di-

vus cilvēkus, kādu dāmu baltā apģērbā un viņai līdzās

sēžot kādu kungu.

Saulgriezīte bija šos cilvēkus pazinusi. Viņas skats tapa
stīvāks un plašāks, acu āboli tai spiedās no pieres, kamēr

pelēks baltums pārklāja viņas seju.

Dobju, paklusu kliedzienu izgrūzdama, tā taustīja ar

roku, it kā kādu balstu meklēdama, un tad sašļuka turpat
sētmalā uz kāda akmens.

«Māmiņ, kas tev notika?» prasīja Pētcrītis.

Viņa nekā neatbildēja.
«Vai tev bite iedzēla, māmiņ?»

«Jā, bite,» viņa vāji dvesa.
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Kamēr zēns skrēja ķert rokā nekaunīgo biti, tamēr Saul-

griezīte, galvu rokās iespiedusi, sāka pārdomāt. Viņai
bija, it kā tā piepeši būtu kādu sitienu dabūjusi, tā ka viņa
pirmā brīdī nezināja, kas ar viņu notiek. Tad tās sma-

dzenes sāka piepeši ātrumā strādāt, it kā ļaudis viens caur

otru iztraukti skrej, kad sacēlies ugunsgrēks.
Spilgtās krāsās, it kā tas vakar būtu noticis, viņas to-

reizējais bērnības piedzīvojums ar bālo puiku un meln-

mataino Jauno meiteni tai stājās priekš acīm. Viss jau
bija tāpat kā pa vecam, tikai gadi, neizdzēšami gadi gu-

lēja starpā. Viņa gan arī tagad neiedomājās, ka tā var-

būt puiku mīlējusi un ka viss būtu varējis citādi tapt.
Neizsakāms rūgtums viņā mutuļoja uz augšu. Pirmās

jūtas, kas viņā pamodās, bija naids, neizsakāms naids,
kurš tikai tanī ziņā bija pārgrozījies, ka tā neienīda vairs

ļauno burvi, bet lepno, smalko jaunkundzi.

Kad Saulgriezīte bija kaut cik atpūtusies un atkal sa-

ņēmusies, tā iegāja pie savas radinieces, no kuras tā visu

tuvāki dabūja zināt par muižas īpašnieka ģimeni un viņa
viesiem. Tiešām, viņas instinkts, ar kuru tā bija Alīdi

pazinusi, viņu nebija maldinājis. Radiniece stāstīja, ka no

viņu kunga meitas un no svešā kunga, kas še pa vasaras

laiku viesos esot, laikam būšot iznākt pāris, jo viņus ar-

vien redzot kopā. Viņš gan esot tāds paauksts un no-

pietns, bet Alīdes jaunkundze jau protot tik laipni un kai-

rinoši smaidīt, ka tā gan viņu iekarsēšot, un kur gan viņš
varētu sev labāku brūti atrast? Viņš jau būtu tīri akls,

kad tas viņu neņemtu, tā jau esot skaista, smalki mācīta

un sava tēva vienīgā mantiniece. Līdz šim tā arī katru

precinieku atraidījusi, bet nu jau tai nākot pāri pār div-

desmit gadu, kur laiks beidzot kādu izvēlēt, un svešais tai

no visiem liekoties vairāk būt pa prātam.
Radiniece tā pļāpāja vienā laidā, nezinādama, ka katrs

viņas vārds it kā dzelonis iedzēla viņas viesei.

Saulgriezīte, kura bija visu klusēdama uzklausījusi, pie-

cēlās, lai atvadītos. Mazais Pēterītis bija arī nemierīgs

tapis un prasījās vienmēr uz mājām.

Radiniece, viņu izvadīdama, gribēja to atkal gar mui-

žas dārzu vest, jo varot jau būt, ka viņu jaunkundze at-

kal ar svešo kungu dārzā atrodoties, Saulgriezīte tad da-

būšot viņus labi aplūkot, bet pēdējā aizbildinājās, ka viņai

jāsteidzoties, un devās pa taisno celiņu no muižas pa-

galma ārā.

Viņu māju ceļš nebūt nelīdzinājās viņu šurp nākšanai,
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jo visa jautrība un smiekli bija zuduši. Pēterītis bija
noguris, ka negribēja vairs pakaļ dzīties tauriņiem un

plūkt skaistās puķes, un, ja tam visai kāda krita acīs, tad

tomēr māte ne to ievēroja, ne arī uz Pēterīti klausījās.
Klusēdami viņi sasniedza māju. Bija jau stipri krēsls,

un Saulgriezītei bija jāsteidzas vīram pagatavot vakari-

ņas.

Andrejs pārnāca, un Pēterītis viņam atkal pirmais iz-

stāstīja, ka abi ar māti bijuši tālu, tālu ciemā. Viņš esot

ķēris pulku tauriņu un mātei iekodusi bite. Bijusi arī ļoti
neganta bite, jo viņai vēl dikti sāpot.

Patlaban Pēterītis nobeidza savu stāstu, kad māte

ienesa vakariņas. Viņa bija tikpat klusa kā pirmīt un maz

ko vērību grieza uz savu vīru, kurš, šodien sevišķi pie laba

prāta būdams, daudz jokoja. Beidzot arī pēdējais noma-

nīja, ka viņa sieva uz viņu neko neuzklausās un nav tāda

kā arvien.

«Kas tev, Čiepiņ?» viņš prasīja, viņas vārdu pēc para-
duma saīsinādams. «Kamdēļ tu neesi jautra?»

«Nezinu, aiz kāda iemesla lai es priecātos!» viņa pa-

strupi atbildēja. Tās iekšējais rūgtums viļņot viļņoja uz

augšu un meklēja sev ceļu lauzties uz āru.

«Vai tad nu arvien vajag iemeslu, kamdēļ jāpriecājas,

jautrs prāts jau nāk pats no sevis, tā ir īstā dieva dā-

vana,» Andrejs sacīja pārmezdams, jo sievas atbilde vi-

ņam izklausījās pavisam ērmota un neparasta.
«Bet tāda jautrība bez kādas jēgas ir muļķība. Tikai

teļi un jēri lēkā, nezinādami, par ko tie priecājas.»

«Ā, tagad es zinu!» iesaucās Andrejs. «Tu gribi man

pārmest, ka es tev nekādu prieku nesagatavoju. Bet, pag,

dabūsim arī iemeslu,» viņš teica, no kabatas naudas maku

izvilkdams, jo šodien las bija dabūjis savu algu izmak-

sātu. Maku lielīgi žvadzinādams, viņš to turēja Saulgrie-

zītei priekšā, bet viņa uz to gandrīz nepagrieza ne acis.

«Tev šī nauda nav saimniecībai vien jāizlieto,» viņš

sacīja, redzēdams, ka nekas cits neatliek kā pie pēdējā

līdzekļa ķerties, lai sievas prātu uzjautrinātu, «man tev

jāsaka kas jauns, vai zini, ka no nākamā mēneša mana

alga tiks paaugstināta par pieciem rubļiem mēnesī. Čiepiņ,
ko nu tu saki?» viņš prasīja, pats par to priecādamies,

ka sievai tādu pārsteigumu sagatavojis.

«Kas tad man jāsaka?» bija viņas sausā atbilde, pie
kam viņas vīrs par velti gaidīja, ka tās acis priekā iemir-

dzēsies.
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Viņš to sakampa ap viduci, viņu riņķī griezdams. «Nu

tik, Ciepiņ, mums būs dzīve! Priecājies nu, ko nu par
velti izliecies tāda nopietna.»

Bet viņa ātri no viņa atraisījās.

«Nu tu varēsi sev nopirkt jaunu kleiti un tādu lakatu,
kā tu vēlies. Tu arvien teici, ka tev patīkot zila zīda

šalle. Ej vien, sirsniņ, uz pilsētu un rītu pat sev to iegā-
dājies.»

«Kad gan lai es «pucējos»?» viņa atkal nicinoši pra-

sīja.
«Ciepiņ, es nudien nezinu, kas tev šodien noticis! Tu

prasi tik ērmoti, kādēļ lai tu «pucējies»? Nu, tāpat, lai tu

esi smuka. ledomājies tik, kad tev būs jaunā kleite un

šalle, tad jau tu izskatīsies tīri kā muižas cienīgā jaun-
kundze.»

Nezinot viņš bija aizskāris šo vārīgo vietu. Atri un dus-

mīgi viņa pret viņu apgriezās.
«Vai šī cienīgā jaunkundze ir tāds apbrīnojams die-

veklis, ka man jācenšas viņai līdzināties? Vai es par viņu
esmu tik daudzreiz sliktāka?»

«Sieviņ, mīļā,» Andrejs izbrīnījies teica, «kā tad tu

nāc uz tādām domām sevi salīdzināt ar cienījamo jaun-
kundzi?»

«Vai tad neesmu tāds pat cilvēks kā viņa?»
«Cilvēks gan, bet tā taču ir pavisam cita dzīves kārta.

Bet, Ciepiņ mīļā ...» vīrs prasīja, «vai es tevi nemīlu kā

savu acuraugu? Vai tad tev kāds teicis, ka es ko sliktu par

tevi runājis? Es citādi nevaru saprast, kas tevi tā uz-

budina.»

«Nu, tev,» viņa nicīgi atbildēja, «tev esmu laba, kad ari

es vēl būtu daudzreiz sliktāka.»

«Nu, tad jau labi,» Andrejs izsaucās atvieglots, «tad

jau mēs atkal varam dzīvot, kā dzīvojuši. Kas mums jā-
bēdā par kungiem, ne mēs iesim pie viņiem, ne viņi naks

pie mums, un sava iztikšana jau mums, paldies dievam,

arī ir, tā ka nebūt nav jānoskumst.»

«Dzīvot, kā dzīvojuši, jā,» Saulgriezīte, kura no sava

uzbudinājuma bija atlaidusies, tagad runāja sērīgi vien-

aldzīgi, «tā vienu dienu, tā otru un tā tālāk, un tālāk.»

«Cerēsim, ka dievs mums līdz mūža galam palīdzēs,»
viņas vīrs piebilda ar stipru paļāvību.

Viņa tam nekā vairs neatbildēja. Pie galda nosēdusies,

viņa atspieda galvu rokās un nogrima sapņos, visu ap
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sevi aizmirsdama. Neviļus viņas skati pavērsās uz spo-

guli, kurā tā sevi ieraudzīja, no sveces apspīdētu. Varbūt

pirmo reizi tā grieza uz sevi vērību un ieraudzīja, ka viņa
bija skaista. Ar saviem divdesmit četriem gadiem tā bija
uzplaukusi par pilnu ziedu, tā bija saulgrieze, kuru vēl

nebija aizsniegušas rudens salnas un kura ilgojās pēc sau-

les karstajiem skūpstiem.
Viņa pati nogrima savā izskatā, jo tā mīlīgā, daiļā

būte ar spulgajām acīm un smago matu pinumu, kas tai kā

vaiņags bija ap galvu apvīts, viņai izlikās kā sveša, kuru

tā vēl līdz šim nebija redzējusi. Andrejs, kas pirmīt bija
par velti gaidījis tās acis atspīdam, tagad tās redzēja
mirdzam brīnišķā spožumā, tikai tās viņu neredzēja un

lūkojās kur tālu projām.
Ar mīlīgu smaidu viņa iesāka, it kā sev pašai runā-

dama: kad es būtu augsta dāma, citādi jau man nevaja-
dzētu izskatīties kā tagad. Maniem vaigiem tik nevaja-
dzētu būt no vēja nopūstiem un rokām cietām sastrādā-

tām. Man būtu balta kleite mugurā kā vissmalkākais zīda

plīvurs, un mati man dziļi pār pleciem nokārtos, lūk,

tā, — viņa pakratīja galvu, tā ka kuplās bizes novēlas

uz muguru, — un ieietu lielā zālē, kas būtu pildīta ar

visvisādu puķu reibinošu smaržu un neskaitāmu uguņu

apgaismota, tikai šīm ugunīm vajadzētu visām sarka-

nām būt — un blakus kaut kur atskanētu mūzika, tāda

lēna, pilna neizsakāmas, sēras ilgošanās, un taptu arvien

skaņāka, arvien straujāka, tā vaidētu un gaustu it kā

dobji iekliedzieni, nākdami no izmocītas krūts, un visas

sarkanās ugunis man visapkārt sakustu vienā liesmā,
kura izskatītos it kā asiņojoša sirds

... Viņa apklusa un

likās klausoties skaņās, kuras viņa vien tikai dzirdēja.
Andrejs kratīja galvu, viņš nespēja no savas sievas tapt

gudrs. Viņa vairs neizskatījās tāda uzbudināta kā pirmii,
kur viņš domāja, ka tas droši vien viņu kaut kā nezinā-

dams būs aizkaitinājis, bet viņas tagadējā izturēšanās vi-

ņam izlikās vēl mīklaināka.

«Sieviņ, iesim pie miera,» viņš beidzot, klusumu pār-

traukdams, sacīja, «tu jau arī būsi nogurusi no pastaigā-
šanās.»

Mehāniski viņa piecēlās un, uz savu gultu iedama,
sāka noģērbties.

Andrejs nopūtās, jo viņa bija aizmirsusi tam labu

nakti sacīt. Viņš nevarēja saprast, kas viņa sievu tā pār-
vērtis, bet cerēja, ka no rīta atkal viss būs pa vecam.
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Sīs cerības tomēr viņu vīla, jo kaut kas bija viņu dzīvē

iemaisījies, ko viņš nespēja atminēt.

Grietiņa gan uzsmaidīja kā agrāk un rotaļājās ar Pēte-

rīti, bet tas notika arvien retāk, un bieži vien viņš to sa-

stapa, ka tā pašā darbā bija rokas klēpī salikusi un dziļi
domās nogrimusi.

Velti viņš mēģināja tās sapņu cēloni izzināt, no viņas
nebija nekas izdabūjams, jo ko lai Saulgriezīte būtu vi-

ņam varējusi teikt, kad tā pati sevi nesaprata. Viss jau
naca neviļus un viņai pašai nezinot.

Sapņu pavediens, kurš visus šos gadus bija pārtrūcis,
tinās atkal, it kā neredzamas rokas stiepts ap zelta spoli,
un vērpa tai visādas ainas priekšā, kurās attēlojās viss

tas, kas viņas dzīvē bija nesasniedzams jeb zudis.
Bet kādēļ zudis — viņa dažreiz, no saviem sapņiem

strauji uzlēkdama, sev prasīja. Vai ne pašas vainas dēļ?
Viņš taču bija še bijis, pēc viņas meklējis, un, kad viņš to

būtu atradis, kādu viņš domāja, vēl brīvu, vai tad viņa
nebūtu palikusi uzvarētāja pār lepno dāmu ar visu viņas
bagātību un smalkumu?

Kad pēdējai izdotos cerēto brūtgānu iegūt, viņa tomēr

nicīgi uz Saulgriezīti noskatītos, ne domāt nedomādama,
ka tai viņai par savu laimi jāpateicas, no kuras viena

vārda viss bija atkarājies.

Viņas asinis arvien straujāk ritēja, simtu dzenuļu to

dzina kaut ko iesākt, ko darīt, par ko viņa nevarēja nākt

skaidrībā. Viņa gribēja savai augstprātīgai līdzcensonei,
kura jau kā bērns bija par viņu zobojusies, pierādīt, ka

viņai tikpat lielas, jā, lielākas tiesības bija uz laimi un ka

viņa no šīm tiesībām bija brīvprātīgi atsacījusies.

Tādā ziņā pamodusies mīlestība uz viņas jaunības pa-
zīstamo parādījās naida veidā. Viņa vēl neapzinājās, ka

tā ilgojas pēc laimes, bet viņa sajuta, ka tā ienīda to, kas

draudēja šo laimi izpostīt.

Ap Jāņu laiku, kad dienas mēdz būt visgarākās, mēness

vienojas ar vakara sārtumu un, tumsai nolaižoties, gaisma
aust otrā debess malā. Likās, it kā diena dusētu pie nakts

krūts un pētītu viņas noslēpumus. Noslēpumainās jūtas,
kuras valda tad dabā, pārņem arī cilvēku, tā pati vara,

kas attīsta pumpurus, dzemdē krūtīs jūtas, tā atrisina

ziedu lapiņas tāpat kā jūtas tērpj vārdos.

Šāda vakara Hartfeldu muižas dārza lapene atradās

Alīde un viņas viesis Bergers. Pēdējais bija tagad viens
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pats muižā palicis, jo viņa draugu, dakteri Zantoru, darī-

šanas jau bija aizsaukušas prom viņa dzimtenē.
Arī Bergera aizceļošanas laiks tuvojās. Gaidītā profe-

sūra viņam jau bija tikusi piedāvāta, kura to aicināja pēc
kāda mēneša X pilsētā ieņemt savu vietu. Viņam tādēļ
bija jāsteidz savas darīšanas nokārtot un, tas galvenākais,
nākt ar Alīdi skaidrībā.

Soli pa solim viņi bija viens otram tuvojušies, abiem

bija viņu nolūki pazīstami, trūka tikai vēl izšķirošā vārda.

Abi varbūt juta, ka šis vakars viņus vedīs pie mērķa, jo
pēc kādas vienaldzīgas sarunas, kura derēja tik par segu

viņu uzbudinājumam, tie pilnām apklusa.

Viņš bija nolaidies lapenē uz sola, galvu rokās atspie-

dis, un viņa stāvēja lapenes durvīs, spēlēdamās ar kādu

rožu ziedu.

«Alīde,» viņš piecēlies teica, tās roku satverdams. «Jums

mana vēlēšanās nebūs sveša, un ceru, ka jūs viņu izpil-
dīsat. Mūsu kopdzīve ir mūs vienojusi vienādos uzskatos

un centienos it kā divas nešķiramas puses, kuras kopā
sastāda vienu veselu. Es justos dzīvē nožēlojams vientu-

lis, ja man būtu vienam jādzīvo, — vai jūs negribētu būt

mana mūža biedrene un kopā ar mani turpināt mŪMi

iesākto gaitu?»

Viņa bija savu «jā» vārdu devusi un ieslīga viņa rokās.

Vai šī mīlestība bija tā, kas apgroza cilvēka visdzija-
kos dzīvības pamatus, to pašu paceldama vai visaugstākos

augstumos vai nogrūzdama visdziļākā bezdibeni? Viņa

gan nebija tāda, bet var būt, ka tā savā ziņā bija la-

bāka. Tā līdzinājās palēnam dienvidus vējam, kurš ap-

augļo druvas lauku, kamēr pirmējā kā postoša auka iz-

rauj kokus ar saknēm.

Pēc brīža, kad tie savās jūtās bija vienojušies, viņi ap-

ņēmās pie Alīdes tēva doties, lai viņam kā saderinājušies
stādītos priekšā. Pēdējais pēc vakariņām negāja tū-

daļ gulēt, bet mēdza arvien savā saimniecības grāmatā
savest rēķinus, Bergers ar Alīdi tādēļ domāja, ka tie viņu
vēl kājās atradīs.

Kad viņi no lapenes izgāja, piepeši kas kokos iečabē-

jās un kāda ēna noslīdēja gar dārza žogu.
«Laikam kāds no muižas ļaudīm, kurš gribējis apciemot

ogu krūmus,» sacīja Alīde. «Nabadziņam nevajadzēja ne-

maz slapstīties, es šovakar labprāt visus ogu krūmus ci-

tiem novēlētu.»

Roku rokā viņi abi iegāja pie tēva.
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«Māmiņ, vai tu negribi, es tev atnesīšu kādu no rieksti-

ņiem, kuri tur vēl koka galotnē?» prasīja Pēterītis savai

mātei, gandrīz pa pusei raudādams, tādēļ ka pēdējā viņu
nemaz neievēroja un, dārzā zem koka sēdēdama, nodar-

bojās ar kādu papīra gabaliņu un vilka uz tā līkumiņus un

strīpiņas, no kuriem Pēterītis nekā nesaprata.
«Var būt, ka tev labāk garšo cukura zirnīši,» viņš ar-

vien nepacietīgāki prasīja, «es iešu un tev viņus sašķīšu.»
Bet arī šoreiz nenāca nekāda atbilde.

«Māmiņ, māmuliņ, māmuciņ!» viņš jau sāka raudāt

un raustīja viņu pie drēbēm.

«Jā, jā,» viņa, no tā vaļā raisīdamās, atteica, «ej vien

atnes.»

Kamēr Pēterītis mudīgi aizšāvās prom, apmierināts, ka

māte beidzot viņu bija ievērojusi, un, zirnīšus šķīdams un

pats viņus nogaršodams, pilnīgi savu gaitu aizmirsa, ta-

mēr Saulgriezīte ar neveikliem burtiem aprakstīja minēto

papīra gabaliņu.

Rakstam bija sekojošs saturs, kurš līdzinājās dzejai:

Mans miers ir beigts! Kā postītājs
Tu meti degli manā dzīvē,

Kur šausmīgi viss uzliesmo, —

Kas gadu gados uzcelts bij,
Nu sabrūk, sakrīt, top par pelniem!
Un uguns mēles, kāri laizot,
Visapkārt spiežas katrā vietā,
Jau viņas sagrābj priekškaru,
Kas sedza dvēsles dziļumus...
No bezdibeņiem paceļas,
Lūk, kāda būte — liesmu blāzmā

Mirdz viņas vaigs tik šausmains, skaists,
Kā apliets karstām asinīm. —

Vai tā ir mīlestība? — —

Tagad viņa sāka sevi saprast. Viņa jau bija nākusi pie
skaidrības, kad tā muižas dārza lapenē bija noklausījusies
slaiko vīrieti, kura bālo, smalko ģīmi apspīdēja pilnais
mēness spožums.

Pati nezinādama, ko dara, viņa to vakaru bija aizmal-

dījusies līdz muižas dārzam, kur tā noklausījās Bergera

sarunu ar Alīdi. Katrs viņa vārds bija kā šķēps tai krūtīs

griezies. Pēc tam, domādama, ka tie viņu pamanījuši, tā

bija kā bez nojautas skrējusi, kamēr tā vienos sviedros

bija nokļuvusi mājās.
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Ar degošu pieri pa gultu valstīdamās, tā cauru nakti

bija bez miega pavadījusi.
Ai, kādēļ tikai tagad viņai bija apzināties, ka pie svešā

vīrieša to vilka kāda nepārspējama vara, kur tas viņai
bija zudis!

Viņa bija dzirdējusi, kā tas ar viņas naidnieci, kura to

savā tīklā bija ievīlusi, bija slēguši mūža derību, un bez

tam jau arī viņa pati bija saistīta, viņa bija precējusies
un — māte.

Bet vai pie svešā kunga arī viņa nebija saistīta? Vai

šīs saites nebija vecākas nekā tās, kuras viņa pēc tam bija
uzņēmusies, pie sava tagadējā vīra iziedama? Viņa bija
savu bērnības saderēto atraidījusi, kad tas bija nācis viņu
uzmeklēt, un tomēr viņam bija bijušas tiesības to darīt.

Pārāk ātri viņa bija tam savu solījumu lauzusi, visu

aizmirsusi un pilnīgi savai tagadējai dzīvei nodevusies.

Tagad viņa saprata, ka tas viņu bija gribējis it kā no

miega modināt un tad izmisis no viņas aizgājis. Vai tas

būtu viņu mīlējis, kad tā būtu viņu sapratusi un uzņē-
musi? Bet kas tad lai būtu noticis? Vai tā būtu spējusi
no sava vīra šķirties, un ko tad pēdējais ar viņu zaudēja?

Viņš gan viņu bija precējis tādēļ, ka tā viņam patika,
bet vēl vairāk tādēļ, ka tas cerēja iemantot viņas tēva

vietu un māju. Kad kāda cita, mazāk skaista viņas vietā

būtu bijusi, viņš to tāpat būtu precējis.

Saulgriezītes sirds pukstēja arvien ātrāk, un viņas prā-

tojumi sapinās, ka tā nespēja tiem galu atrast. Viņa salī-

dzināja savas līdzšinējās jūtas, labāk sakot, bezjūtību,
kura pastāvēja iekš tam, ka tā ar savu vīru bija paradusi

dzīvot, ar to dzīvības pilno spēku, kas tagad saviļņoja vi-

ņas asinis un iekustināja katru dzīsliņu, un viņai izlikās,
ka pareizība stāvēja vairāk uz pēdējo nekā uz pirmējo

pusi. Bet ko šādi salīdzinājumi un sakarsēto smadzeņu

tēlojumi līdzēja?

Viss bija pagalam, viņš tai bija uz mūžu zudis! Kad

tikai viņš viņu nebūtu uzskatījis par tik nicināmu un no-

žēlojamu būti, no kuras tam it kā no nedzīva koka ga-

bala bija jānovēršas un kas nebija vairs vērta ne viņa

atmiņas, kādēļ citādi viņš tik ātri būtu ar citu saderinā-

jies?
Sis iedomas viņu mocīja, viņa nespēja tās panest.

Ak, tik vēl vienu vienīgu reizi ar viņu sastapties, vi-

ņam rādīt, ka tā tiešām nebija tik nicināma muļķe, lai
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tad, mazākais, tās sāpes, ko viņa cieta, atrastu arī pie

viņa atbalšu.

Arvien vairāk viņā modās nodoms Bergeram kādā ziņā
tuvoties. Vispirms viņa apņēmās tam rakstīt.

Mazais papīra gabaliņš, ap kuru viņa tā pūlējās, tur

neveiklus burtus vilkdama, bija šā nolūka vēstule.

Vēstuli norakstījusi, viņa to izlasīja un tad atkal sa-

plēsa. Tur nebija nekas no tā sacīts, ko viņa īsti gribēja
teikt. Kas šīs īsās slejiņas bija pret visu to, ko viņa

juta! Pie tam vēstule bija tik neveikli rakstīta, ka tā

varēja dot viņam iemeslu tikai zoboties. Un cik briesmīgi
ilgs tad izliksies laiks, kamēr tā dabūs atbildi. Šādu mo-

cošu dvēseles stāvokli viņa nespēja panest, labāk tūdaļ
nākt pie skaidrības, lai tad viņas liktenis izšķirtos kā iz-

šķirdamies. Viņas vīrs nebija mājā. Atri viņa apģērbās,
nodeva Pēterīti uzraudzīt kādai kaimiņienei un tad ar

stipri pukstošu sirdi uzņēma ceļu uz muižu . . .
Bergeram tomēr iznāca ātrāk aizceļot, nekā viņš bija

nodomājis. Kāda steidzīga vēstule viņu sauca tūdaļ pro-

jām uz viņa nākamo dzīves vietu, atlika tikai vēl kādas

pāris dienas, lai uz ceļojumu sagatavotos. Alīde viņam
gribēja līdzi doties, lai savu nākamo dzīves vietu ierīkotu.

Kad Saulgriezīte, muižas koridorā ieiedama, pie durvīm

pieklauvēja, viņu ielaida kāda kalpone un teica, lai pa-

gaidot, kamēr viņa pasaukšot cienījamo jaunkundzi. Kal-

pone to noturēja par kādu šuvēju, kuru Alīde bija pasūtī-

jusi.
Saulgriezīte savā uzbudinājumā bija aizmirsusi pateikt,

ka tā vēlas ar svešo kungu runāt, un attapās tikai tad,
kad kalpone jau bija projām. Tagad bija neizbēgami

viņai ar savu pretinieci satikties, «bet lai arī,» viņa do-

māja, «man nav no viņas jābēg,» — un naids, kas viņā
no jauna uzliesmoja, deva tai dūšu.

Alīde, kurai kalpone par šuvējas atnākšanu bija pazi-
ņojusi, ienāca ar kādu drēbju saini uz rokas.

Atnācēju uzskatīdama, viņa tūdaļ redzēja, ka tā nav

šuvēja, kuru viņa pazina, bet kāda sveša sieviete. Kaut

kas pazīstams tai arī pie viņas krita acīs, tomēr viņa ne-

spēja to atcerēties.

«Ko jūs meklējat?» viņa prasīja svešai.

«Es nācu pie svešā kunga, kurš atrodas pie jums vie-

sos . ..»

Alīde sarāvās, kas tad šai sievietei bija ar viņas brūt-

gānu par darīšanām, viņš taču še bija visiem svešs.
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«Bergera kunga nav mājā,» viņa atteica, «viņš izgāja
drusku pastaigāties, bet varbūt jūs varēsat man pateikt,
kāda jūsu darīšana.»

«Es nenāku darīšanās, bet kā viese,» bija Saulgriezītes
stingrā atbilde.

Alīde atkāpās kādus soļus — viņa nevarēja saprast,
vai šī sieviete bija kāda nekaunīga uzbāzējās jeb tai pa-
tiesi bija kāds sakars ar Bergeru.

«Jūs varbūt maldāties,» viņa teica, «tas kungs ir no

svešatnes un še nevienu nepazīst.»
«Tomēr — es esmu viņa jaunības draudzene.»

«Viņa jaunības draudzene? Jūs taču esat no šejienes?»
«Jā, no šejienes.»
«Kā tad jūs esat ar viņu nākusi pazīstama, viņš jau

šinī vidū nemaz nav uzturējies, izņemot kādu īsu laiciņu

pie kāda nelaimes gadījuma, kur viņa tēvs tapa uz dzelz-

ceļa ievainots un tiem pa pēdējā atveseļošanās laiku bija
še pie mums jāuzturas.»

«Jūs nerunājat taisnību,» Saulgriezīte sacīja, «šā kunga

tēvs_ neuzturējās vis pie jums, bet pie manis.»

«Ā, tad jūs esat...» tagad Alīde noģida, ka šī sieviete,

pie kuras viņai kaut kas pazīstams bija acīs kritis, varēja
būt tā būdnieka mazā meitene, pie kuras Bergera tēvs

kādas nedēļas bija pārgulējis.
Saulgriezīte nomanīja, ka jaunkundze bija viņu pazi-

nusi. «Tātad jūs redzat, ka varu gan atsaukties uz pazī-
šanos ar jūsu viesi,» viņa teica, katru vārdu uzsvērdama,

jo tas bija pirmais cirtiens, kuru viņa sagatavoja savai

ienaidniecei.

Arī Alīdē pamodās kaut kas naidam līdzīgs, viņa atcerē-

jās, ka tā jau toreiz mazo meiteni nebija varējusi iere-

dzēt.

Ar nicinošiem skatiem viņas mērīja viena otru, tomēr

Alīde, negribēdama likt manīt, ka šī sieviete, prasta būd-

nieka meita, varētu viņu kā aizskart, sacīja ar saltu nolai-

dību: «Tā, tā, tad jau arī mēs esam pazīstamas. Es gan

jūs neatcerējos, bet jūs jau varējāt mani uzmeklēt.»

«Man nebija vajadzīgs übagot,» Saulgriezīte lepni tur-

pināja, ne soli neatkāpdamās.
«Es jau nedomāju, ka jūs būtu nākusi kādu dāvanu iz-

lūgties,» viņas pretiniece, gari stiepdama, murmināja, ar-

vien vēl savu augstnieces izturēšanos piepaturēdama, «bet

jūs varējāt mani apmeklēt kā pazīstama. Atsēžaties jel,»
viņa to uzaicināja, krēslu pabīdīdama.
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«Es nezinu, kas mums varētu būt kopīgs, izņemot to,
ko jūs esat piesavinājusi,» Saulgriezīte atteica, viņas iz-

aicinājumu neievērodama.

Tagad Alīde nespēja vairs piepaturēt savu pašsavaldī-
šanos. «Par ko jūs runājat? Jūs topat nekaunīga, mana

mīļā!» viņa uzbudināta iesaucās.

«Es runāju par savu draugu ...»

«Tas ir mans saderinātais.»

«Bet pirms viņš man piederēja, man!»

«Jums! Nu, vai zināt, tas nu gan izklausās drusku

smieklīgi. Ha-ha-ha!» viņa smējās ar sausiem smiekliem,
kuri tai pa pusei kaklā sažņaudzās. «Tiešām jocīgi!»

Saulgriezīte nobāla.

Tanī pašā brīdī durvis atvērās un uz sliekšņa stāvēja

Bergers. Saulgriezīti ieraudzīdams, viņš palika itin kā

pienaglots. Viņai turpretim, izlikās, it kā viņas iekšķīgā
balss to būtu atsaukusi, ka viņam taisni šinī brīdī bija
jāierodas. Ar paceltām rokām viņa tam steidzās pretī,

gandrīz bez sakara visas savas degošās jūtas vārdu

straumē izliedama. «Es esmu te, es esmu gatava — bet

es gaidīju un gaidīju, un tad nāca pār mani tas, ko jūs

par miegu saucat. Ak, piedodiet, piedodiet, ka es visu aiz-

mirsu! Varbūt, ja man būtu sliktāk klājies, ja es, tāpat
kā savā bērnībā, būtu pa grāvmalām saluši un mirkusi,
tad es jūs, jūsu atnākšanu būtu sagaidījusi it kā brī-

numu, kā kādu debesu parādību, kurai jānotiek... bet

es kļuvu kaut cik pie pieticības, un tad es domāju, ka

man mierā jābūt, un tā es iemigu.»

«Saulgriezīt, nabaga Saulgriczit,» viņš teica līdzcietīgi.
«Jā, man klājas tāpat kā manai bērnības biedrenei saul-

griezei, arī es nevaru augt šinī cietajā zemē, ņemiet mani

līdz, es nespēju še vairs palikt nevienu dienu, it kā nā-

vīga salna saldē manu dvēseli, un jūs solījāt mani vest

uz saules mājokļiem, kur viss gaišs un silts.»

Alīde, kūra bija šī skata mēma lieciniece bijusi, tagad

griezās pie Bergera.
«Ko viņa runā? Es gribētu, lai tu man izskaidrotu.»

«Neuztraucies, Alīde, vēlāk tev visu izstāstīšu.»

«Ak, neklausāties uz viņu,» Saulgriezīte izmisusi lū-

dza, «neļaujiet viņai manu laimi izpostīt, ņemiet mani

līdz, ak, ņemiet mani līdz!»

Bergers satvēra viņas roku. «Apmierinies, nabaga

bērns, es nespēju tevi līdzi ņemt, tagad ir par vēlu, ne-

novēršams pienākums mūs katru saista savā vietā.»
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«Par vēlu?» viņa, gandrīz kliegdama, atkārtoja. «Un

jūs mani atstumjat? Jūsu vārdi bija meli!»

«Apdomā jel, tu esi cita vīra sieva ...»
«Cita vīra sieva, jā, cik tas priekš jums brangi, ar to es

esmu aprakta ...»

«Savaldies,» viņš to pārtrauca, mēģinādams atkal vi-

ņas roku satvert, «tu savā iekaisumā apvaino citus.»

«Ak, laidiet mani!» Viņa tam izrāva savu roku. «Viņa
ir jauna burve, kas manu dzīvi izpostījusi, viņa ir tumšā

ēna, kas nomāca manu sauli... es viņu ienīstu ...»

«Uzklausies ...»

Bet viņa vairs nedzirdēja, tā bija pa durvīm izskrējusi.
Pēc viņas aiziešanas Bergeram ar Alīdi bija dzīva

saruna, pie kuras pirmais savai brūtei visu izstāstīja.
Tikpat savu pirmo iepazīšanos ar Saulgriezīti puikas ga-

dos, kā arī savu pēdējo apciemojumu. Viņš nožēloja, ka

tas bija nabaga sievas mieru laupījis, un domāja, kā tas

viņai kaut kādi spētu atlīdzēt.

Kad tie abi ar Alīdi pēc šā traucējuma bija atkal izlī-

dzinājušies, tie nosprieda viņai priekš savas prombrauk-
šanas aizsūtīt kādu naudas summu; tāpat tie arī turpmāk
nolēma par viņas dēliņa izglītību gādāt, lai pie pēdējā
viss tas piepildītos, kas pie mātes tika nokavēts.

Tā kā viņi rīt jau bija nodomājuši aizceļot, tie šinī

pašā vakarā viņai nogādāja sūtījumu.

Pēterītis dzīvoja jautri pa sētsvidu, savus mazos koka

ratiņus vilkdams. Kad tas no skraidelēšanas bija noku-

sis, viņš nosēdās uz lielā akmens durvju priekšā un no-

darbojās ar kādu citu darbu, ar nazi izdrāzdams no koka

zobentiņu, kurš jau bija pa pusei gatavs. Divas lielas,

asaru pilnas acis viņu uzlūkoja, bez kā viņš to, savā darbā

nogrimis, pamanīja. Tā bija viņa māte.

«Mans dēliņ,» viņa čukstēja, «kas gan no tevis iz-

nāktu, kad manis vairs nebūtu?» Viņa domāja par to tā-

lāk, un viņas acis pildījās arvien vairāk ar asarām. «Un

tomēr,» viņa sacīja, «ko tad es tev varu dot? Ko tad es

pati spēju un varu? Ja daudz, es tevi darītu par to, kas

es esmu, un tad tu būtu tikpat nelaimīgs kā es. Jeb es

tevi izlutinātu, un tu taptu apaļš, drukns puika ar sarka-
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niem vaigiem un snaustu to pašu miegu tālāk, ko es

snaudu. Bet, kad viņi tevi stumdīs un grūstīs kā bērnu pa

svešām pavārtēm un tev katru kumosu mutē sarūgtinās,
tad tu mācīsies saprast, un var būt, ka tā ir labāki.»

Viņa piegāja tam klāt un apķēra viņu.

«Tu, māmiņ!» puika priecīgs sauca. «Vai redzi, kāds

man zobentiņš? Žēl tikai...» viņš gandrīz skumji pie-
bilda, «ka viņš negriež tā kā mūsu nazis.»

Viņa, noliekusies pie auss, tam kaut ko čukstēja.
«Jā, to es darīšu!» zēns izsaucās. «Es tev to apsolu,

māmiņ.»
«Un vai tu to neaizmirstu arī tad, ja es pie tevis vairs

nebūtu?»

«Vai tu, māmiņ, domā kur braukt?» zēns atbildes vietā

prasīja.
«Varbūt, es nezinu vēl.»

«Vai tālu?»

«Ļoti tālu.»

«Tad es, māmiņ, tevi iesēdināšu savos ratiņos un turpu
aizvedīšu.»

«Nē, mans dēliņ, tev šepat jāpaliek.»
Viņu sarunu pārtrauca Saulgriezītes vīrs, kurš sievu

sauca iekšā. Viņai esot pienākusi vēstule, tā esot liela

un smaga, diez kas tur būšot iekšā.

Kad Saulgriezīte drebošiem pirkstiem vēstuli atplēsa,
no tās izvēlās vairāk kredītbiļetes, visas simtu rubļu ga-
balos.

«Nauda!» vīrs iesaucās, acis atplētis. «Kam gan šī

lielā summa naudas?»

Naudai bija klāt pielikta vēstule, bet viņai viss priekš
acīm lēkāja, tā ka viņa neko nespēja salasīt.

«Dod šurp!» vīrs nepacietīgi sauca, viņai vēstuli no

rokām izņemdams.
Vēstulē bija rakstīts, ka Bergers ar Alīdi Saulgriezītei

šo naudu dāvina un apņemas arī turpmāk par viņas dēlu

gādāt. Parakstā bija viņu abu vārdi zīmēti.

«Sieva,» Andrejs brēca kā neprātīgs, «tā nauda pieder

mums, itin visa. Cik viņas ir?» Viņš sāka skaitīt. «Veseli

divi tūkstoši, ak dievs! Un to mums dāvina muižas cienīgā
jaunkundze abi ar kungu.»

«Ar to viņi grib manu dvēseli, manu dzīves laimi sa-

maksāt!» Saulgriezīte iebrēcās, it kā no čūskas dzelta.

«Ak, ko nu muldi blēņas, tev arvien ir savas iedomas!»
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sirds ir pārvērsta, viņš man to atņēma, es tikai mīlu

viņu!»
«Tu tiešām topi traka! Kur mums tāda laime uzsmaida,

tur tu sāc celt visādas aizrunās, diezin vai tu vēl negri-
bēsi, lai to naudu sūta atpakaļ?»

«Še, ņem, ja tev viņa patīk!» Viņa tam iesvieda naudas

vīkšķi acīs un devās pa durvīm ārā.

«Viņa tiešām ir dulna tapusi,» vīrs tai nomurmināja
nopakaļ.

Dzelzceļa brauciens, kurš aizveda Bergeru un Alīdi uz

viņu jauno dzīves vietu, nupat tuvojās Saulgriezītes
mājai.

Alīde ar nepatikšanu noskatījās, ka viņas brūtgāns,

viņas klātbūtni aizmirsdams, bija dziļās domās nogrimis,
tā zināja, ka viņa domas kavējās pie būdnieka sievas, bet,

zinādama, ka tās ir pēdējās ardievas, viņa savu greizsir-
dību apspieda un klusumu netraucēja. Viņa jau arī bija
kādu summu upurējusi, lai no šīs sievietes uz visiem lai-

kiem tiktu vajā.

Bergera atmiņā tēlojās viņa pirmā atvadīšanās no

Saulgriezītes, pie kuras tā viņam bija puķi līdz devusi,

lai viņš to pārvestu uz labāku zemi.

Diemžēl viņš nebija iespējis gādāt citādu likteni ne

puķei, ne puķes devējai, tās abas bija par dziju iesakņoju-
šās savā līdzšinējā zemē, tās citur vairs nespētu augt.

Viņš pielieca vaigu pie loga rūts, lai pēdējo reizi vēl no

tās atsveicinātos, te tas dabūja piepešu grūdienu sānos,

viss vagons satricinājās, un brauciens piepeši apstājās.
Izbiedēti pasažieri spiedās pa durvīm ārā. Izrādījās, ka

atkal bija nelaime notikusi, kā reiz priekš gadiem šinī

pašā vietā. Bija pārbraukts kāds cilvēks. Ļaudis visi drūz-

mējās ap kādu sievieti, kura tika izvilkta no ratu apakšas.
Kad Bergers piesteidzās, viņš nobāla — tā bija Saul-

griezīte. Dziji tas noliecās pār viņu, bet tā vairs neelpoja,

smagie riteņi tai bija pāri gājuši. Dedzīgās acis, kuras pēc
saules ilgojās, bija uz mūžu slēgušās — viņa tam atgādi-
nāja savītušo saulgriezi, kuru tas bija nosviedis ceļmalā.
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PATIESĪBAS AUGSTĀ DZIESMA

Fantāzija

Gadu tūkstošiem tava gaisma ir spīdējusi, radības cē-

lās un gāja bojā, kalni sadrupa, bet tavs krēsls nekustē-

jās mūžīgi.
Uz taviem pleciem guļ pasaules stiprums, un ar savu

pieri tu saturi debesis.

Tu izstiep savu roku — un zeme nodreb, viņas dziļumi

sakustas, un bezdibeņiem top baigi.
Tavi skati ir it kā šķēpi, kā griezīga šķēpa asmins! Tie

spriežas zemes iekšās, pekle priekš tevis ir atklāta, un

tumsībai nav vairs segas.

Ko tu uzskati, to tu iznīcini. —

Tu sagrāb debess plašumu pie viņa četrām malām it kā

autu un izkaisi zvaigznes, jo viņas nav tīras priekš tavām

acīm.

Tu esi skaidrāka kā austošs rīts un gaišāka kā visgai-
šākā diena. Saule priekš tava spožuma uzlec tumša un

mēness noriet.

Skaista tu esi, visuvarenā, skaistā! Tu iededzini savu

godību it kā lielu uguni uz kalniem.

Zeltota apvārkšņa mala ir tava drēbju vīle, purpurs
plūst pār taviem kamiešiem it kā kūpošas, karstas asi-

nis. —

Tu pacel savu balsi, un tavi vārdi iziet iz mutes it kā

dūmu stabi, tava dvaša ir it kā alkana liesma.

Tā izpleš savus sarkanos spārnus un apkampj ar tiem

visu pasauli.

Viņas dzirksteles skrej no pola uz polu, tās nokrit cil-

vēku sirdīs, aizdedzina arī viņu dvēseles. —

Un viņi ceļas un iet un liecina priekš tevis.

Tos sit krustā un nomētā ar akmeņiem, tavi mocekļi
skatās nāvei ņirdzošā vaigā un — gavilē.



Dzimumi tiek aprakti, un dzimumi atkal ceļas augša,
neizbēgama, nenovēršama nāk tava uzvara un tiesa.

Tava dzirkstele kvēloja manā sirdī, manās smadzenēs

tā kvēloja manu bezmiega nakšu karstās asarās. —

Es tevi meklēju un meklēju, mans gars piekusa, un

mana dvēsele pagura.

Bet nu, kur jutu tavu tuvumu, man bail no tevis.

Es esmu nabaga, zema un niecīga, atstāj mani, ak, at-

stāj!
Vai tu gribi mani samīt ka vēja nopūstu lapu un sa-

lauzt kā kaltušu zariņu?

Ļauj tad arī manim nogrimt dusā, mūžīgā neziņā, bez

atmiņas, bez nožēlošanas, bez drūmajiem sapņiem.
Bet tu sagrāb mani ar dzelžainām rokām un liec manim

dzīvot.

Tu aproc manas saknes \m pārstādi mani it kā jaunu
koku. Es jūtu tavu asmini pie manas dzīvības saknēm.

Ne nāvē, bet nāvei cauri ved ceļš pie tevis. —

Un vai nav neviena cita ceļa, kas pie tevis vestu?

«Neviena ~.»
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SKATS BRĪNUMU PASAULĒ

«Kas šovakar grib iet teātrī?» vaicāja redaktors, teātra

brīvkarti no krūšu kabatas izvilcis un to rokā vicinādams.

Nekādas atbildes. Istabā bija dzirdama tikai steidzīga

spalvas čirkstēšana; bija jāsteidzas nodot pēdējie manu-

skripti, jo redakcijas puika — šoreiz tā bija meitene —

jau gaidīja pie durvīm, lai tos nonestu burtličiem.

Bez redaktora un minētā skuķa istabā vēl atradās —

katrs pie atsevišķa galda — divi redakcijas locekļi, ku-

riem bija zināmā atstatumā vienam no otra iedalīti sē-

dekļi, tādēļ ka tie nebija viena sirds un dvēsele, kādiem

tiem pie kopīgiem uzdevumiem un kopīga darba vajadzētu
būt, bet drīzāk tās divas dvēseles-, par kurām Gēte savā

«Faustā» saka, ka tās, vienā krūtī mājodamas, viena ar

otru vedot sīvu karu.

Atbildes nesagaidījis, redaktors vēlreiz vaicāja:
«Tātad neiesat neviens?»

Viens no redakcijas kungiem pacēla galvu.
«Vecs gabals, diezin cik reiz jau redzēts. Kas tur par

prieku iet?»

Ari otrais, kurš nupat bija pabeidzis kādu svarīgu zi-

ņojumu par valzivju ķeršanu, tagad savu uzmanību va-

rēja piegriezt sarunas priekšmetam.
«Ko tur izrādīs?»

«Operu. Sābas karalieni,» atbildēja redaktors.

«Nu, tad jau karalieni dziedās tā vecā F...? Na, es

pateicos! Balss viņai jau tā izgrabējusi kā veca bleķa
skārda. Kad arī satura dēļ varētu iemigt, tad viņa tā

spiedz, ka tūlīt jāpamostas.»
«Sulamīte jau arī nebūs daudz labāka,» piebilda viņa

kolēģis, jo, tiklīdz pelamais priekšmets atradās ārpus vi-

ņiem pašiem, tad šīs divas naidīgās dvēseles tūlīt sakusa

saldā harmonijā. «Kaut jel tā nebolītu tā acis! Tikko tā

atver muti, tai acu zīlītes tūlīt nozūd aiz plakstiņiem, it kā

gailim, kurš taisās dziedāt. Un karalis Zālamans, vai jūs
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neesat ievērojuši? Viņš rīstās, it kā būtu aizrijis kādu lielu

asaku. Man arvien gribas skriet uz skatuvi un viņam
dauzīt pa muguru.»

Kungi gardi iesmējās.
«Visai teicami spēki šinī sezonā gan nav,» sacīja re-

daktors, «bet brīvkarts ir jāizlieto. Ja jūs, mani kungi,
negribat, atdošu to tālāk. Man pašam iet nav vaļas.»

Istabā kaut kas pakustējās.
Meitene, kura bija stāvējusi pie durvīm gaidīdama,

kādus soļus panāca uz istabas vidu. Kas viņu būtu aplū-
kojis, tas būtu pamanījis, ka tā pa sarunas laiku drīz

nosarka, drīz nobāla un ka viņas acis iedegās savādā spo-
žumā. Likās, it kā viņā pamostas kāds nodoms un ka tā

cīnītos pati ar sevi.

«Redaktora kungs,» viņa iesāka, «es jūs gribēju lūgt...»
Viņa apklusa, it kā tālākos vārdus norīdama, un apakšlū-
piņa tai sāka drebēt it kā bērnam, kurš taisās raudāt.

«Pagaidi, vai tu nevari gaidīt!» redaktors nepacietīgi
iesaucās. «Kad būs gatavs, gan tevi sauks!».

Meitene apmulsa un nokaunējās vēl vairāk, bet varēja
redzēt, ka kādas stiprākas jūtas tai lika visu kautrēšanos

pārvarēt un viņu neatturami dzina uz priekšu. Viņa saņē-
mās un sacīja drošāki:

«Es jūs lūgtu, redaktora kungs, kad jau neviens cits

neiet, lai jūs teātra karti novēlētu man.»

«Tev?»

Acumirklī visu galvas pagriezās un visu skati bija vērsti

uz meiteni.

Pirmajam no redakcijas kungiem fantāzija sāka strādāt

ļoti dzīvi. Viņam arī no visiem redakcijas locekļiem bija
tā svarīgākā nokrāsa. Dzirdēdams meitenes pārdrošo lū-

gumu, viņš tūlīt iedomājās: «Lūk, tur atkal pērle pīšļos,

paslēpts ģēnijs. Meitenei nevaldāma dziņa uz teātri, no

viņas ar laiku attīstīsies liela aktrise vai dziedātāja,» —

un viņš tagad ar visu uzmanību sāka pētīt meitenes iz-

skatu.

Bet diemžēl tur nebij it nekā tāda, kas varētu dot

iemeslu uz tik lielām cerībām. Viņas stāvs izskatījās ne-

attīstījies un reizē sašļucis, rokas bez muskuļu stingruma

karājās lokani gar sāniem it kā divi novītuši stiebriņi,
krūtis iekritušas, viss ķermenis uz priekšu saliecies, it kā

nospiests no kādas neredzamas nastas. Ģīmja vaibstiem

bija gan tāds pievilcīgs smalkums, un vaigs izskatījās
bāls un drusciņ pelēki iezaļganu nokrāsu, kuru manto
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caur nepietiekošu barību un uzturēšanos smacīgās tel-

pās. Jāpiezīmē, ka drukāšanas mašīnu nodala atrodas pa-

graba telpās, kur bija vienmēr drēgns gaiss un ūdens

pilēja no sienām. Šādā apkārtnē bija vai nu izperinājies,
vai ticis veicināts dilonis, kurš skuķa sejai jau bija viegli

uzspiedis savu nozīmi; viņas lielās acis mirdzēja no sa-

viem dziļajiem iedobumiem pie bālajiem vaidziņiem it kā

divas lāpas pie sniegbalta līķa auta.

Nē, no viņas nebija sagaidāma nekāda skatuves varone.

Bet kā skuķis nācis uz tādām ērmotām domām?

Redaktors nobrīnījās par meitenes pārdrošību.
«Redz, kur teātra dāma! Vai tu arī zini, kas ir teātris?»

«Zinu,» meitene čukstēja.
«Nedomā vis, ka tā ir tāda kumēdiņu būda uz tirgus,

kādā tu laikam esi bijusi.»
«Nē, es biju lielajā teātrī, galerijā, mani kaimiņiene pa-

ņēma reiz līdz. Viņa ir pie teātra garderobjere.»
«Tas tev ir vareni iepaticies. Tu kā liela dāma gribētu

ik vakaru sēdēt teātrī. Vai esi sagādājusi smalku tualeti?»

Klātesošie pameta acis uz meitenes nabadzīgo apģērbu
un pavīpsnoja.

Meitene gaiši nosarka, bet tad saņēmusies pacēla
galvu.

«Es nelūdzu priekš sevis.»

«Priekš kā tad?»

«Priekš — priekš — sava — brāļa.»
«Priekš sava brāļa? Kas tad tavs brālis tāds par

kungu?»

«Viņš bija pie jums par burtlici.»

«Burtlicis? Ah, atminos. Tas bija pērngad — viņu at-

laida. Neizpildīja kārtīgi savu vietu.»

«Viņš nevarēja,» meitene sacīja drebošā balsī. «Viņam
palika acis vājas, nevarēja vairs saredzēt likt burtus.»

«Un tagad viņam nav cita darba kā staigāt pa teāt-

riem?»

Meitene nebija paredzējusi, ka tai būs jāizkaro tik

sīvs cīniņš, jo citādi tā nebūtu izsacījusi savu piepeši pa-
modušos vēlēšanos. Viņa būtu arī tagad klusējusi, bet

viņa bija aizskarta tik sāpīgi, tik sāpīgi. Tie runāja tik

zobojoši par viņas mīļo, dārgo brālīti. Lielas, karstas

asaras tai lija par vaigiem, un viņa sāka saraustītā

balsī:

«Nē, mans brālis nav sliņķis — viņš uzturēja mūs ar

māti, bet tagad nevar vairs strādāt. Viņš bija slimnīcā,
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ārsts tam grieza acis. Viņš teica — teica, ka neesot

vairs cerības, — brālim jāpaliek — jāpaliek — aklam.»

«Ah, nabaga puika, tas ir bēdīgi.»
«Ai, cik briesmīgi!» izsaucās pirmais no līdzstrādnie-

kiem, un otrais piemetināja: «Nabadziņš! Es atminos, viņš

bija ļoti čakls puika, un tik jaunam zaudēt acu gaismu!»
«Tik jaunam. ..» Meitenes krūtis jūtas bija lauzušas

ceļu, un vārdi tai plūda kaisli no mutes. «Un viņš nekā

vairs neredzēs — un priekš viņa paliks arvien tumšāk un

tumšāk, un tad būs pavisam melna nakts, un viņš nere-

dzēs vairs ne gaismas, ne pasaules. Un es nevaru nekā

palīdzēt, nevaru it nekā darīt, it nekā, it nekā, un man

jāstāv un jāskatās un mātei tāpat... Tad es gribēju vi-

ņam vēl to pēdējo — es atminos, cik tas bija neizsakāmi

jauki, — es tik labprāt toreiz gribēju, ka viņš arī būtu re-

dzējis, — tad viņš taču varēs uz mūžu pieminēt.»
«Redaktora kungs, dodat arī meitenei to karti,» lūdza

līdzstrādnieki, «dodat, dodat!»

«Nu tad še ar,» redaktors teica, karti papriekš meitenei

priekš deguna nokratīdams un tad viņai iedodams, «ņem,

lai zēns iet un labi izskatās, es viņam, nabagam, to no-

vēlu.»

Meitene, karti saņēmusi un redaktoram roku pabučojusi,
gandrīz skriešus izskrēja no istabas.

«Tas ir nožēlojams fakts, ka acu slimības un vājredziba
tagad arvien vairāk pieņemas,» redaktors sacīja, savas

lietas iepakādams uz mājā iešanu, «mēs varētu rīt likt

laikrakstā kādu artiķeli par acu slimību dažādiem vei-

diem.»

Mazā Alma — tā sauca meiteni, ar kuru nupat iepazi-
nāmies, — pārskrēja lielā uztraukumā ar dabūto teātra

karti uz mājām. Tur viņas mīļotais brālītis sēdēja kā ar-

vien tumšā jumta istabiņā, kaktā, savas gultas kāju
galā; citkārt tik čaklās rokas bija saliktas klēpī un —

svinēja; ārsts tam bija aizliedzis ar ko nodarboties. Gadu

divdesmit vecs, slaiki noaudzis, viņš izskatījās vēl vai-

rāk sakritis un ielicis nekā māsa. Ģīmja panti tam bija
tādi paši smalki un nervozi, bet vēl vairāk pārklāti ar

pelēki bālu krāsu. Tikai piere izskatījās ļoti skaista un

cēla, it kā tai būtu iespēja aptvert visplašākās domas,
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viņas īpašniekam iegūt visaugstāko attīstību. Skolā puika
piederēja pie visapdāvinātākajiem skolniekiem. Pats naudu

sapelnīdams caur privātstundu došanu, viņš bija jau ticis

līdz augstākajām.klasēm, kad tas bija piespiests izstāties.

Māte, kura līdz šim bija nopelnījusi priekš visiem trim

ģimenes locekļiem maizi ar veļas mazgāšanu, dabūja
rokās reimatismu. Tagad dēlam bija jābūt ģimenes apgād-
niekam. Viņš izstājās no skolas un caur laimīgu gadī-
jumu dabūja burtliča vietu, kur tas īsā laikā bija tiktāl

savu arodu iemācījies, ka sāka dabūt algu. Bet viņa no

dabas vājās acis pie šāda darba palika arvien vājākas.
Piepeši tam bija jāmet darbs pie malas, un viņu pārveda
kādā acu klīnikā priekš mazturīgiem. Pēc neizdevušās ope-

rācijas ārsts vairs nedeva nekādas cerības, bet nelaimīgā

piederīgie viņam slēpa briesmīgo, neizbēgamo likteni, un

viņš pats stipri cerēja, ka acis atkal atveseļosies. Mātei ar

saviem savilktajiem locekļiem bija atkal jāuzņemas grū-
tais darbs — ģimenes apgādība, pie kam viņai mazā Alma

tagad gan savu daļu palīdzēja.
Kad pēdējā pasludināja savu priecas vēsti, tad brālis

un tāpat arī māte bija tik pārsteigti, sajukuši un gan-

drīz nobijušies, ka tiem pietrūka vārdu, bet lēnām, paslep-
šus un bailīgi uz viņu sejām izpletās tāds savāds, staro-

jošs spožums.

Ak, cik maz vajag tiem, kuri ir saltumā un pavēnī sē-

dējuši, lai tos sasildītu un iepriecinātu!

Kad nu visi ar šo prieku bija apradinājušies, tad sākās

lieliska rīkošanās un pošanās, kā tas pie citiem mēdz būt

uz kāzām vai pie citām svarīgām dzīves pārmaiņām. Tika

tāpat tīrīts un posts, kā kad māte dēlu apkopa pēdējā
dienā priekš iesvētīšanas.

Viņa to bija nosēdinājusi istabas vidū uz krēsla un ap-

likusi tam palagu ap pleciem un sāka cirpt matus. Šo fri-

ziera amatu viņa izpildīja pati. Kad arī šķēres kādreiz

gāja šķībi un izcirpās kāds robs, tad par to nebija nekāda

nelaime.

Viss jau bija tik tālu gatavs, slimais bija nomazgājies
un apvilcis baltu kreklu, vajadzēja tikai vēl virsdrēbju,

bet diemžēl to nemaz nebija, mazākais, nebija tādu, ar

kādām varētu rādīties starp tik lepniem ļaudīm, jo elkoņi

un ceļgali bija viscaur nolāpīti.
Alma jau tūlīt bija aizskrējusi pie pazīstamiem, lai kur

kādas drēbes dabūtu palienēt. Viņai arī palaimējās, un
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tā elsdama un pūzdama savu ieguvumu stiepa pa durvīm

iekšā.

Izrādījās, ka viss apģērbs bija stipri par šauru, tā ka

brālis, to mugurā uzģērbis, izskatījās it kā ieslēgts
inkvizīcijas «dzelžu jumpravā», māte stipri piekodināja,
lai tas, no dieva puses, nelokoties un nekustoties. Zābaki

atkal toties bija ērtāki, ar tieviem, gariem purniem, tīri

kā sniega kurpes.
Viss bija gatavs. Pulkstenis rādīja pusseptiņi. Māte

savu dēliņu noglaudījusi un noskūpstījusi Almas pava-
dībā izlaida pa durvīm.

Bija īstais laiks, kad tie nonāca teātrī, jo orķestris jau
skaņoja lēnām savus instrumentus. Viņš nolika virsdrē-

bes, un meitene brāli pavadīja līdz ieejas durvīm, kur to

sulainis, viņa karti paskatījies, ielaida iekšā. Meitene

devās atkal steigšus projām pie darba, lai, jo ātrāk pa-

beigusi, varētu pēc beigtas izrādes brālim atkal atnākt

atpakaļ.
Kad pēdējais iegāja zālē, tas, ieraudzīdams lielo ļaužu

pulku un spožo elektrisko gaismu, pavisam apjuka.
Ļaudis sāka palikt uzmanīgi uz jauno cilvēku, kurš

tādā ērmotā, nabadzīgā apģērbā tur stāvēja un grozījās.
Laikam kāds, gribēdams tikt uz galeriju, nebija ceļa

zinājis un šurpu apmaldījies, kur tikai sēdēja augstāku
šķiru publika.

Arī sulainis tapa uzmanīgs, viņš piesteidzās tam klātu,
lai šo nepiederīgo viesi izvadītu no zāles laukā. Bet neko

darīt, jaunajam cilvēkam bija biļete rokā, uz kuras bija
sēdekļa numurs pašās pirmajās rindās. Viņš saviebtu ģīmi
tam ierādīja sēdekli un aizgāja.

Zēns sēdēja pašā gaņģa malā, un, tā kā izrāde vēl ne-

bija sākusies un daudzi vēl nāca klāt, tad arī dažiem vi-

ņam bija jātiek garām. Jaunais cilvēks ikreiz godbijīgi

pacēlās, kad kāds tam gribēja tikt garām. Viņš nemanīja,
ka daudz acis uz viņu bija vērstas ar ziņkārību.

Viņa uztrauktie prāti un nepilnīgā acu gaisma saplūda
kopā neskaidros jēdzienos. Lielas miglas ainas it kā sa-

raustītas halucinācijas tam viļņojās priekš acīm, apžilbi-
noši spožā gaisma, starojošie dimanti, greznie uzvalki,
skaistās sieviešu galviņas — viss trokšņoja, kustēja, viļ-

ņojās, staroja, viņš nezināja, vai tas viņam bija patīkami
vai sāpīgi, bet kaut kas žņaudzošs un spiedošs tam darīja

grūtu elpošanu.
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Orķestris iesāka priekšspēli. Iz kaut kāda dziļuma vai

tāluma atskanēja balss, neizsakāmi tīra un maiga, gari,

gari izskanēdama.

Jaunā cilvēka sensitīvā daba bija sevišķi pret mūziku

ļoti jūtīga. Katrs smalkākais nervu nozariņš viņā iedre-

bējās, pār viņa miesu pārskrēja savāds tirpums, it kā to

viegli aizskartu tūkstoš tūkstošām adatiņu asumi. Visas

viņa jūtas un jūtiņas pamodās, sacēlās un virpuļoja cita

caur citu it kā no vētras vandītas sniega pārslas.
Vientuļai, melodiskajai skaņai orķestrī pēkšņi piebiedro-

jās citas skaņas, vieglas, seklas ņirgu disonanses, tās

viņu pārkliedza, samina un apbēra — it kā kapā. Vēl pē-
dējā cīnīšanās .. . pušu plēstas vaimanu skaņas par kādu

nodarītu pārestību... tad pēdējais kliedziens! dzīvoti

dzīvot!...

Jaunekļa dvēsele kliedza šo kliedzienu. Viņš nevarēja
neko skaidri nojaust, bet viņš juta, varbūt pirmo reizi ap-

zinājās, ka viņam tiek nodarīta kāda pārestība.
Vai viņš bija dzīvojis? Nē.

Vai tā bija dzīve, kas viņu sagaidīja? Nē. Pēc miglaina
rīta bez saules gaismas nāca nakts ... šausmīga nakts.

Viņam metās drusku nelabi, aiz uzbudinājuma tam

bija krūtīs trūkusi kāda asiņu kanniņa, un pie mutes pie-
liktā kabatas drāniņa krāsojās sarkana.

Uzbudinošā mūzika drīz aprima, vēl pēdējā bezspē-

cība, histēriskā uzelpošana, tad viss izskanēja — izdzisa.

Notinkšķēja elektriskais zvaniņš. Priekškars pacēlās.
Zālē bija tumšs, un tur, rau, it kā no spēja burvju vārda

piepeši iz zemes izburta, atklājās mirdzošā brīnumu pa-
saule.

Jauneklis bija pavisam aizmirsis sevi un savu apkārtni.
Drudžainā iekaisumā viņš jutās aizrauts kādā augstākā
sfērā, kur viss ārkārtējs izlikās dabisks.

Tāltālie jaunības sapņi, mīlīgie stāstiņi no Bībeles, kuros

tas kā mazs puika bija klausījies ar plaši atvērtām acīm,

sēdēdams uz solīša pie mātes kājām, un kuri bija nodarbi-

nājuši viņa garu un fantāziju un piepildījuši visu viņa
jaunību, — viņam tos tagad bija skatīt patiesībā it kā iz-

redzētam, par kādu viņš senāk bija sevi uzskatījis.

Saldas šausmas pārņēma viņa dvēseli, un spožas, ne-

valdāmas asaras tam lēnām ritēja pār vaigiem.
No skatuves atskanēja balsis drīz pa vienai, drīz ko-

pīgi, tās vijās, skanēja un locījās tik saldi, plaši un pil-
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dzied eņģeļi.
Ainai sekoja aina.

Zālamans parādījās visā savā godibā, un viņu apciemoja
karaliene no Sābas, pavadīta no neskaitāmiem, raibiem

kareivju pulkiem.
Tad nāca skats palmu birzē, kur karaliene nelaimīgai

Sulamītei atvilina mīļāko.

Pēdējā aina bija redzama tuksnesī, kur jaunais izraēlie-

tis guļ sabrucis zem kādas nokaltušas palmas un savā

nāves stundā redz gaisa spoguļojumā garām ejam kara-

lieni ar viņas kamieļiem un dārgām mantām. Tad sace-

ļas samums un visu aprok tuksneša smiltīs.

Izrāde bija beigusies: viss spožums un mirdzums bija
pagalam, gaisma izdzisa.

Drīz pēc tam izdzisa arī kāda cita gaisma
Übagu mājā starp citiem atrodas kāds vēl diezgan

jauns, akls übags. Pa lielākai daļai viņš mēdz, no citiem

atšķīries, sēdēt viens pats kādā kaktā, tur viņš tad laiku

pavada, sapņos nogrimis. Dažreiz, kad vientulība viņam
paliek nepanesama, tas sapulcē ap sevi citus übagus un

stāsta tiem, ka tas reiz redzējis — brīnumu pasauli,
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TAISNAIS SOĢIS

Fantāzija

Palsi, saplosīti mākoņi ...
Biezs, necaurredzams miglas

segs ietina un apslēpa zemi, lāstu apkrauto zemi priekš
mūžības starojošām acīm, tikai visaugstākās kalnu ga-
lotnes stiepās uz augšu it kā bālas, salstošas rokas, un

pār zemes tumšo ķermeni lidinājās smags, sarkans tvaiku

riņķis, it kā mocekļu asinīs samircis ērkšķu vaiņags. Bie-

dinoši pacēlās pelēkas miglas sienas, un aizsmakuse

vētra kauca un plosījās, it kā tā gribētu sagrābt un no-

žņaugt nakti, kura, milzīga un neaptverama iz bezdibe-

ņiem paceldamās, auga un vienmēr auga ...

Atskanēja it kā kliedziens ar miljonu balsīm, izmisuma

kliedziens: kāpēc dzīvot? kāpēc ciest? kāpēc piedzimt?
Nekādas atbildes

Tikai mūžīga dūkšana un rūkšana un noslēpumaina
vielu maiņa. Dzimšana un nāve — paisums un atbote

mūžības jūrā. — Miriādas zvaigžņu paceļas baltā, staro-

jošā spožumā, un miriādām viņu atkal noslīgst un no-

grimst šausmīgi melnajā tukšumā

Bet tur augšā ir mūžīgi dzidra, liliju balta diena. Bez-

galības jūrā plūst saules sārti viļņi, septiņkrāsainā gaisma
met savus starus uz visām pusēm, un noslēpumainā krāsu

vizmā laistās Oriona jostas trīs pērles. Planētu bari nāk

un iet, tie izceļo pār saules tēvijas slieksni itin kā pa-

zudušie dēli, kuri dodas svešumā, — gaisā trīs liegas,
vieglas skaņas it kā raudas un gaviles, neizsakāmi skaid-

ras. Tā ir dziesma, sen - aizmirstā, sen pazudusē saules

tēvijas dziesma, kura dzīves troksnī izskan un aiziet

klaidā. Bet ilgošanās tomēr paliek, neizsakāma ilgošanās,
tā aizskar mūs brīžam it kā skaņa vai krāsa, vai smarža.

Mēs nezinām, vai tas ir nākotnes sapnis vai pagātnes at-

miņa, un sirdi pārņem salds žēlums, un mēs meklējam un

meklējam, mēs nezinām, pēc kā
~,
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Un tur, pār zvaigznēm, sēd uz sava saules troņa viņš,
lielais un taisnais soģis, dzīvību radīdams un veidodams.

Iz viņa mutes iziet pirmpasaules dvesma. Viņš paceļ sa-

vas acis, un iz bezdibeņiem uzkāpj sārta, jauna gaisma,

viņš tās nolaiž — un top atkal nakts; viena viņa gigan-
tisko muskuļu pakustēšanās — un bezveidīgi miglas plan-
kumi savelkas par planētām un saulēm seko saules neap-

tveramā, nepārredzamā bezgalības gaitā. Un viņam vis-

apkārt darbojas viņa spēka izdzinums, rodošie gari, kuri

vada tālāk gaismas strāvas, izsēj viscaur dzīvības sēklu

un veido būtības veidus.

Un divi eņģeļi aizlaidās savā radītāju gaitā, lai ne-

dzīvo vielu iekustinātu uz jaunu dzīvību. Viens no tiem

aizlaidās tāļi, tāļi jūras vidū, kur vēl nebija bijuse ne-

viena dzīva radība. Tur, uz zaļgani mirdzošām putām, šū-

pojās kāda balta ūdens lilija. Viņas vārīgās, drebošās

ziedu lapiņas nebija tikušas aizskartas no dzīvības tvaiku

un putekļu izgarojumiem, tās mirdzēja sniega baltumā,
skūpstītas no rietošās un noejošās saules. Un eņģeļa gaita

kļuva lēnāka un lēnāka, viņš zemu izpleta savus spārnus
uz okeāna virsus un ņēma no lilijas apslēptākā kausiņa
kādu rasas pilienu — lilijas sirdsasinis — un aizlaidās ar

to atpakaļ pie dzīvības devēja troņa.
Arī otrais eņģelis aizlaidās tanī pašā gaitā. Viņš aiz-

laidās turpu, kur valdīja nāves klusums un posts. Iz kalnu

klēpja bija izkāpis tumšais nāves sūtnis, ietinies dūmu

mutuļos un uguns versmē. Tas sita savus sarkanos liesmu

spārnus, un iz viņa mutes plūda karsta lavas straume, tā

ka visa dzīvība tam apkārt sakrita un kļuva par pīšļiem.
Viss bija sastindzis un apklusis, un tikai pelnos vēl

kvēloja pa retai dzirkstelei. Un eņģelis nolaidās dziļi, dziļi
kalna iekšienē un uznesa kādu dzirksteli, kvēlošu, neap-
dzēšamu dzirksteli, un aizlaidās arī ar to dzīvības de-

vēja troņa priekšā.
Un dzīvības devējs aizskāra ar savu dvašu šīs abas

vielu daļas un pārvērta viņas cilvēcīgu būtņu veidos.

Priekš dzīvības radītas, dzīvībai nolemtas tur stāvēja divas

jaunavas, skaistas un brīnišķīgas katra savā īpatnībā.
Ar lielām un bailīgām bērna acīm viena no viņām rau-

dzījās dzīvei pretim, viņas skatiens likās jautājam: kāpēc
dzīvot? Kāpēc savu galvu noliekt un ieiet pa tumšajām,
zemajām zemes durvīm? Vai es neesmu saldā debess

dziesma, tīra skaņa, kura izplūduse no mūžības saska-

ņām? Es drebu un raujos atpakaļ no viņām nesaska-
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ņām... Bet strauji un izaicinoši pacēla savas rokas otra

jaunava un lūdzās: «Ak, dzīvību, dzīvību! Dod man dzī-

vību visā viņas plašumā, dziļumā un augstumā. Es

slāpstu, es drebu aiz izsalkuma, dod man pilniem malkiem

dzert un dzert, dod man tavas ciešanas un grēku, tavu

asaru un gaviļu pārpilnu mēru, dod man miesu un asini

un karsti pukstošu sirdi, lai es savu «es» sajūtu, izdzī-

voju katrā elpas vilcienā, katras dzīsliņas pakustēšanā.»
Un gudrais dzīvības devējs sacīja: «Ejat turpu!»
Un viņas gāja turpu tumsai pretim, viena, galvu dziļi

ietinuse, otra drošiem skatiem, kuri it kā zibeņi pāršķēla
tumsu

Viena no viņām atvēra savas acis pasaules gaismai, šīs

zilās, nenoziedzīgās acis, kurām nebija nekas paužams,
ne slēpjams, acis, kurām vēl bija svešas asaras, bet kuras

lūkojās tīri un dzidri, it kā mūžu avots, kurā ieskatoties

dvēsele atkal top jauna. Viss viņas ģīmja mīlīgais izskats

bija pussapnis, puscerība, un viņas saldā, klusā smieša-

nās atskanēja it kā zvaniņš, kurš iezvana feju deju.
Viņa auga sev un citiem par prieku, mīlēdama un mī-

ļota.

Viņa auga it kā sīkie, brūnie pumpurīši priekšpavasarā,
kad visu vēl apklāj ledus un sniegs. Bet gaisā viļņo kaut

kāda neizsakāma svaiguma dvesma. Cilvēku noraudātās

acis neviļus paceļas uz augšu, krūtis atveras plašāk un

kāri ieelpo svaigumu. Nelīdz ne gudrā padoms, ne stoiķa

apcietināšanās, ne sāpju visspēcība. Kāds šķelmīgs melu

gars atvelk drusku nost melno plīvuri, kurā esam ietinu-

šies, un čukst, un melš, un pauž, un mēs atkal ticam un

ceram un nezinām, ko. Kādas neizprotamas saldas jaus-
mas ... Vai notiks brīnums? Vai laime? Vai nekas? Bet

mēs priecājamies ... atkal vecvecā, saldā dziesma, neuz-

minamā mīkla ... mēs šūpojamies uz saulē mirdzošām

putām, un mūs straume rauj ātrāk un ātrāk projām uz

tumšo, neizbēgamo atvaru.

Viņa auga it kā vijolīte meža paēnā, dziļi noslēpusēs
garajā zālē, un tikai viņas saldā smarža izpauda viņas

būtību, bet saule atrada arī pie viņas ceļu, nemanot tā

kādā maija rītā bija uzplaukuse, un rasas pilieni mirdzēja
uz viņas zilajām lapiņām it kā zeltainās prieka asaras.

Tīra bija viņas sirds, tīra viņas apkārtne, pār viņas
mazās istabiņas slieksni staigāja iekšā un ārā neredzami

eņģeļi. Pa viņas lodziņu lūkojās iekšā balti ziedu zari, un

uz jumta mājoja balti baloži.
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It kā ugunīgi zīmēts burvju riņķis bija apvilkts ap šo

kluso mītni un atdalīja to no lielās pasaules trokšņa, ne-

skaņām un noziegumiem; še bija patvērums, še bija miers,
neizsakāmi dzijš, salds miers.

Bet grēks ielauzās arī še un iztraucēja šo klusumu. Viņš
kāri uzskatīja upuri ar savām zaļgani mirdzošām čūskas

acīm un uzpūta tam savu karsto dvašu. Bet viņa noslīga
ceļos, viņa pacēla savas mazās bērna rociņas, kuras dre-

bēja it kā ķiršu ziedu lapiņas, un lūdzās ar bērna paļā-
vību: «Tēvs, mīļais tētiņ, neatstāj mani, nenovērs savas

acis no sava nabaga bērna. Es esmu nieks un pīšļi, es

nevaru un nespēju nekā, es tevim pieķēros un padodos
ticībā un mīlestībā, glāb, ak, glāb mani!» Un tēvs arī

glāba savu bērnu, savu mīluli, un grēks no viņas atstā-

jās un gāja tālāk savu ceļu. Viņam sekoja viņa pavadoņi:
nožēlums, kauns, izmisums, vēl no tālienes bija dzirdami

viņu aizsmakušie smiekli un zemē redzamas dziļi iedegu-
šās viņu pēdas.

Un pie viņas nolaidās mīlestība uz rožu sārta mākonīša,

un pirmās ilgas līdz ar ceriņu smaržu ieviļņoja caur vi-

ņas logu un pildīja jaunavas dvēseli.

Viņa atdevās tam vīram, kuru viņa pirmo un pēdējo
reizi mīlēja, atdevās bez pretošanās, bez jautājumiem, bez

šaubām, viņa atdeva visu un neprasīja nekā — īsta, mū-

žīgi sicvietīga sieviete.

Visa viņas dzīve bija aizgādība un rūpēšanās par ci-

tiem, nepamanīta un neievērota tā nāca un gāja un rem-

dināja tuvāku sāpes un ciešanas, viņas skats nesa dziedi-

nājumu, un viņas būte izplatīja ap sevi dzīvības siltumu

Tādēļ arī sāpes it kā kautrējās viņas maigo būti satvert

ar saviem dzelžaini kaulainajiem pirkstiem, un. kad bei-

dzot viņas vakars tuvojās, kad pār viņas saulaino dzīves

ceļu sāka stiepties garas, slīpas mūžīgas nakts ēnas, tad

nāca nāve — nevis šausmīgā, draudošā veidā — nē! —

bet kā mīļa, veca pazīstama, kurai to bija atkal pārvesl
tēva mājās. Viegli un lēni viņa to ņēma savā klēpī un

iemidzināja it kā māte savu nogurušo bērnu.

Viņas nebija vairs, viņa izgaisa — pazuda, it kā, pa-

vasara vēsmām pūšot, pēdējais sniegs nemanot nobirst no

koka zara.

Un viņas eņģelis to nesa augšup, un. ik pa zvaigznei sa-

sniedzot, viņas būte kļuva arvien dzidrāka un caurspīdī-

gāka.
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Zemes dzīve priekš viņas nebija nekas vairs bijuse —

kā smagas, rupjas kalpones drēbes. Viņa tās bija novil-

kuse un bija tagad, kas tā arvien bijuse un būs un kādai

tai mūžam jāpaliek.

Biezi salapojis dārzs mēneša gaismā. Gaiss viļņojas,
līkst un tvīkst no reibinošas smaržas. Tālumā pareti pēr-
kona dūcieni. Tur mežmalā plātās bula zibens it kā kāds

milzīgs liesmu vēdeklis. Jasmīni smaržā un ilgās izstiepj
savus zarus turp, pret sarkanajām rozēm, kuras, augu
dienu dzerot saules liesmas, tagad reibumā un kaislībās

māj un klanās it ka dzērumā streipuļojošas bajadēras.
Godbijīgās, kalsnās tulpes sačukstas, un baltās, mazās viju

puķītes bailīgi aptveras ap lielajiem kokiem un piespiež
tiem savu galviņu, lai nekā neredzētu un nedzirdētu.

Lakstīgalas gavilē, gauž un pauž savus saldos noslēpu-
mus. Karstums, smarža aizņem elpu ... viss pilns noslē-

pumu, neziņas, gaidības
.. . Tikai tur lejā aiz dārza ce-

ļas pelēka migla, tik nepatīkami auksta, mikla, it kā atgā-

dinājums no slimības, nāves un visu lietu gala ... gala ...
Tur viņi sastapās norunātā vietā — viņa, kura bija sa-

rāvuse visus pienākumus, un viņš, pasaules vīrietis, kurš

bauda acumirkli un neprasa vairs rītu pēc tā, kas bija
šodien.

Rīts nāca un viņus izšķīra. Tie dzīvoja katrs tālāk savu

melu dzīvi un caur jauniem baudījumiem aizmirsa agrāko.
Tikai viens neizdzēšams traipeklis bij palicis, viena at-

miņa — šis lāstu un grēku bērns, kuram nakts, grēks un

noslēpums bija uzspiedis savu zieģeli. Meita auga un

līdzinājās saviem vecākiem, bet tomēr nē. Kaislības, kuras

tur piemita zināmā mērenībā un remdenibā it kā mazi

krokodiļi, kuri gozējas un valstās savā vaļā karstajās
smiltīs, še varbūt trakoja kā izsalkuši zvēri; varbūt tās

arī viņu nemaz neaizskāra un pagāja secen. Varbūt tas

bija tikai ķēmu spogulis, kas tur rādīja viņas tēlu, viņas
īstā būte tā nebija. Viņai piemita kas no viņām, sarkana-

jām rozēm, bet varbūt arī kaut kas no mazajām, balta-

jām viju puķītēm, kuras toreiz bailīgi paslēpa savu gal-
viņu. Viņai piemita no visa kas, un tomēr tai bija sava

īpatnība, savs nekam nepievienojamais, neaizskartais «es».

Bet šis «es» bija ietīts, nožņaugts, nomākts no tik daudz
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Diezām segām un svešiem kankariem, ka šie kankari bija
papriekš no miesām jānoplēš, jānodedzina — šī apslēptā
pērle bija papriekš jānomazgā ar karstām asaru strau-

mēm, lai tā atspīdētu sava neredzamā spožumā.
Viņa auga un attīstījās; pilna nevaldāmas dzīvības kā-

res tā izstiepa it kā tūkstoš tausteklīšus uz visām pusēm
un dzēra un dzēra jaunību, ziedoni, saules gaismu.

Vai viņa bija skaista? Vai neskaista un atbaidoša?

Katrs, kas to redzēja, aizmirsa pēc tā prasīt. Kas lai būtu

iespējis novērot, salīdzināt, spriest, kad tas viņas tu-

vumā aizmirsa pats sevi un visu
...

Un jaunā ziedoņa mīlestība nāca arī pie viņas un solīja
savas balvas: vienkāršu sirsnīgumu šaurā aplokā un uz-

ticības un mīlestības pilnu dzīvi līdz pat kapiem. Bet ko

lai viņa būtu iesākuse ar šo vienkāršo sirsnīgumu, kuram

bij tikai viens jautājums un viena atbilde, kamēr tūkstoš

jautājumi palika neatbildēti? Viņas prāts slāpa pēc dzī-

vības, plašuma un bezgalības. Viņa raudzījās apkārt ar

karstiem, ilgu pilniem skatiem, vai tur tālumā nepacelsies
zilais miglu plīvurs un neparādīsies cerētais brīnums un

cēlais plašums, kas piepildītu visu viņas būti un prasītu
visus viņas jaunos spēkus. Bet šī gaidība nepiepildījās,
un dzīve gāja tālāk vienmuļa, remdena, pelēka un vilka

viņu sev līdz pa plati izmīto ceļu.
Bet viņas ilgas auga un auga, un viņa meklēja tās mie-

rināt. Viņa gāja lepnās pilīs, kur valdīja spožums un grez-

nums, kur čaukstēja zīds, plūda vīns un laistījās un mir-

dzēja dārgakmeņi. Viņa gāja un nodevās sevi visa, grez-

nojās viņu zīdā un dārgakmeņos, dejoja viņu dejās un

mielojās pie viņu galda. Viņa metās straujajā virulī līdz

reibumam un pašaizmirstībai. Viņa dzēra viņu prieku kausu

līdz dibenam, bet šie kausi bija sekli, sekli — un seklums

un laiskums notirpināja viņas locekļus. Nē, še nebija mek-

leiais plašums, lielais, cēlais dzīves darbs un uzdevums.

Tikai ilgas bij palikušas, bet arī tās vairs ne tik dziļas.

Kaut kas bija viņā jau bojā gājis, it kā kādas daļas at-

drupušas no dārgā marmora tēla. Kādas neskaņas bij pie-

jaukušās klāt viņai, tīrajai skaņai, kura it kā uzvaras

sauciens to arvien bija mudinājuse: uz priekšu! Uz

priekšu!
Uz priekšu, jā, — viņa gurdeni sacīja, — bet vai man vēl

ir ko vēlēties un cerēt? Kur lai to meklēju? Lūk, tur dzīves

viduvējība, es iešu turpu, var būt, ka tur atrodu, ko mek-

lēju. Bet, cik lielas arī šīs viduvējības telpas nebija, viņas
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tomēr atkal bija tik šauras un tik zemas. Ikkatrām domām

te tika spārni apgriezti, katra jūta sašaurināta. Likās, it

kā bieza pakrēsla nomāktu saules gaismu. Viņa gribēja
plaši izplest rokas, bet nogrūda elkoņus asiņainus, viņa
gribēja iz pilnas krūts kliegt, bet prieku vai sāpju klie-

dziens bez atbalsa nodunēja biezajos mūros. Tie nāca un

gāja ar skudru solīšiem bez apstājas, bez mērķa, tie centās

turpu, no kurienes viņa bija nokāpuse, — nē, še slāpstošā
sirds nevarēja atrast apmierinājuma!

Viņa nokāpa vēl zemāk, dzīves zemumā, dubļos un iz-

virtībā! Nogurums un izmisums rāva viņu turpu. Viņa ne-

piederēja pate vairs sevim. Cēlie pasākumi bija beigušies,
domu pavedieni iziruši un satrūkuši un sapnī redzētās tē-

vijas, izredzētās zemes jaukās ainas sen jau izzudušas.

Viņai nebija vairs ne spēka, ne gribas, un pelēkais rie-

bums viņu satvēra un vilka arvien zemāk un zemāk.

Viņi apsmēja viņu, rādīja uz viņu ar pirkstiem un iz-

grūda viņu no sava vidus. Viņa bēdza naktī vētrā un

lietū, viņa bēdza bez apstājas, jo tai skanēja vēl ausīs

ļaunās izsmiekla balsis, un aiz viņas skanēja it kā viņas

saplīsušās dzīves drupas. Izmisums, saltums, bads raustīja
aiz viņas plānajām drēbītēm, ārprāts ņirdza viņai pretim,
bet nožēlums stājās viņam it kā milzis pavēloši ceļā un

uzsauca: nē, ne aizmirst! Visu apzināt ar degošu skaid-

rību, visu atminēt un pie tam sajust, ka tas vairs nekad

nav par labu griežams! Un sāpes ar neģēlīgi rupju spēku
uzvēlās uz viņas vārgajiem, smalkajiem kamiešiem un

spieda, spieda tos bez apstājas. —

Nāve? Jā, tā dotu aizmirstību un mūžu mieru. «Ne aiz-

mirstību,» sacīja nožēlums; «negods» nemirst, un pazau-
dēta dzīve vairs nevar tikt izlīdzināta. — Nevar? Viņa
domāja un domāja, kā tas gan bij nācis, ka viņa tik tāļu

bija nokļuvuse. Kādēļ taisni viņa? Viņai izlikās tas kas

šausmīgs un nedzirdēts. Viņa sajuta atkal savu bijušo cē-

lumu, viņa juta, ka tai ar pagājušo nekas nav kopīgs bi-

jis. Viņa bija izgājuse sava dzīves rīta agrumā meklēt pēc

saules, pilnības ceļa mērķa un bija aizmaldījusēs pa citiem

sāņu ceļiem, pa kuriem tā iestiga naktī un purvā, un tagad
dzīve pret viņu sacēlās un izsacīja par viņu savu nāves

spriedumu: pazuduse.

Viņa pacēla kāju, lai to nupat spertu pār tumšo nebūtī-

bas slieksni, bet atvilka to piepeši atpakaļ ...
«Bet ja es pate vēl nesaku — «pazuduse»? Ja es vēl

tomēr dzivoju tālāk?»



Kāda aizrietējuse dzīvības strāva, kura bija piepeši ti«

kuse vaļā, izgāzās it kā jauns spēks pār visu viņas būti.

«Kur tev pasaulē vēl ir vietas? Kurp tu gribi iet?» ņir-

gājās nožēlums.

«Atpakaļ pie tiem, kas mani izstūma.»

«Vai tu nezini, ka tevi tur gaida izsmiekls un ka katrs

no viņiem ir tavs ienaidnieks?»

«Es viņus gribu pārvērst par saviem draugiem!»
«Vai tu nezini, ka tava pagātne, tavi noziegumi un vai-

nas paceļas it kā nepārredzams milzu kalns?»

«Es šo milzu kalnu gribu nonest un nolīdzināt ar ma-

zām saujiņām.»
«Vai tu gan tagad domā atrast reiz meklēto un neat-

rasto dzīves cēlumu un plašumu?»
«Jā.»

«Kur gan?»
«Ikdienībā.»

«Pie tiem, kuri tev bija sveši, kurus tu nicināji un kuri

tevi pretim nicināja?»
«Jā, pie tiem pašiem, jo tiem katram piemīt kāda da-

ļiņa no viņa lielā visuma, kuru es meklēju. Es nejutīšu
vairs izbailes par dzīves tukšumu, jo mēs visi kopā esam

māsas un brāļi un saules tēvijas izstumtie bērni.»

Un viņa bez bailēm cēlās un griezās atpakaļ. Tumšie

baismu tēli bijīgi atkāpās, deva viņai ceļu, tikai sāpju

milzīgā ēna tai lēni slīdēja pakaļ.
Zemes dzīve it kā sapnis bija izgaisuse. Ēnas un nakts

vairs nebija, un visur nebeidzamas baltliesmas saules spo-

žums.

Uz sava troņa sēdēja cēlais, taisnais tiesnesis savu svēto

pulku vidū, un viņas stāvēja atkal viņa troņa priekšā, viņa,

mūžīgi skaidrā, un viņa — skaidra kļuvusē.
Pirmā tur stāvēja bez bailēm, saldi smaidīdama, bet

otra dziļā nopietnībā gaidīja pie sliekšņa un neuzdrošinā-

jās nākt tuvāk. —

Taisnais soģis pacēla savas acis un skatījās ilgi, ilgi
katra dvēselē un pārbaudīja katru īksti.

Svētas trīsas pārskrēja pār izredzēto pulkiem, kad tas

beidzot pacēla savu balsi.

Bet tā neskanēja kā satriecoši pērkona dimdieni, bet

kā mīlīgas vēsmiņas žužināšana.

Un viņš izstiepa savas tēva rokas un aicināja — viņu,

kura tur stāvēja nomalē, — un vilka viņu pie savas tēva

sirds
~,
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ATĒNA

Skice

Skolotājs viņu jau otrreiz bija uzsaucis. Šoreiz viņa
balss bija skanējusi skaļāki, bargāki un postu vēstoši.

Visapkārt sakustēšanās, čukstēšana; skolas biedri Indriķi
raustīja aiz kamzoļiem; viņš uztrūkās un, pa pusei piecē-

lies, ar lielām, baiļu pilnām acīm palika uz savas vietas

pussagubis stāvot.

Skolotājs nokāpa no katedra un, smagiem, gausiem so-

ļiem tuvodamies, apstājās puikas priekšā.

«Indriķ Svētniek, vai tu tiešām te klasē sēdi tikai priekš
snaušanas, ko? Vai tev tiešām nav ne kauna, ne baiļu ne

drusciņas?»

Ak, kauns Indriķim bija ļoti liels, viņa garais, priekš-
laikā izstiepies, bezveidīgais ķermenis saliecās vēl vairāk

uz priekšu, un bailes — kaut tikai kāds vien zinātu, kā-

das viņam bija bailes! Viņam bija bailes no visa, kas bija

ap viņu; tumšas, skaidri nenojaustas bailes no skolotāja,
no biedriem, no — jā, no visa kā.

«Tas tagad tā vairs ilgāk nevar iet,» skolotājs turpināja

ar negrozāmu apņemšanos, «semestris iet uz beigām, un

kādu skolas liecību, tu gan domā, es tev varu izdot? Pa-

lūk, piezīmju grāmatā neviena laba numura, tikai viene-

nieki vien it kā zaldāti pēc rindas, brīnums vēl, ka tanī

vēsturē tev vēl kaut cik attapības, citādi būtu jādomā, ka

tu esi gluži idiots. Bet tu vari mācīties, to es redzēju,
tu tikai negribi.»

«Dievs ir mans liecinieks,» skolotājs, pret citiem puikām

pagriezies, turpināja, «es neesmu pie jums pūles taupījis.

£smu jūs rājis un mācījis gan ar labu, gan ar Jaunu, ne-

esmu jums nevienam aizliedzies un pa desmitām reizēm

izskaidrojis, ja kāds ko nesaprata. Es esmu labo sēklu

sējis, ja viņa nav uzdīgusi jeb ļaunas nezāles viņu ir

nomākušas, tad tā nav mana vaina.»
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Skolotājs šos vārdus runāja vairāk sev par atvaino-

šanu un no pilnas apziņas, ka tas savu pienākumu izpil-
dījis. Jau trīsdesmit gadus viņš ar stingrāko uzticību savu

amatu bija izpildījis kā lauku skolotājs un saviem audzēk-

ņiem visu devis, cik viņam bija garīgas mantas, un tos

daudz vairāk mācījis, nekā skolas priekšrakstos bija pra-

sīts. Dzīve priekš viņa bija nopietni grūtu pienākumu
virkne, tā veda taisnā līnijā uz zināmu mērķi, tur nebija
ne šaubu, ne liekas prātošanas, un šis mērķis bija pēc
dienas darbiem jauks, apskaidrots vakars, kur varēja ro

kas salikt un, mierīgi uz visu pagājušo dzīvi nolūkojoties,
sacīt: «Es esmu savu darbu darījis, es varu iet dusēt.»

So pašu stingro pienākumu apziņu viņš gribēja iedēstīt

saviem skolniekiem. Viņš viņus gribēja vest pa to pašu
taisno, mierīgo, gludo ceļu, kur nebija ne augstumu, ne

zemumu, ne sajūsmības kalnu virsotņu, ne izmisuma bez-

dibeņu, ne kaislību plaismu, ne noziegumu tumšo alu —

viņiem visiem vajadzēja kļūt par krietniem, darbīgiem cil-

vēkiem.

Un krietni cilvēki tie arī bija, kuri kā produkti nāca

laukā no vecā skolotāja darbnīcas. Tie bija pa lielākai

daļai lauksaimnieki, kuriem, tā sakot, lielu mācību neva-

jadzēja. Un, ja tie arī daudz vairāk būtu zinājuši, tad

tie smaržojošās pļavās tomēr citu neko nebūtu redzējuši
kā krietnu sienu, viļņojošās druvās labības apcirkni, un

saulei un negaisam, un mākoņu spēlei priekš viņiem būtu

bijusi tikai tiktāl nozīme, cik no tās atkarīga siena vai la-

bības ievākšana.

Arī tie, kuri aizgāja uz pilsētu, lai augstākās iestādēs

tālāk izglītotos, būvēja tāļāk uz vecā skolotāja liktā pirmā

pamata. Tie piederēja pie tiem, kuri mācās ļoti čakli, no-

liek kārtīgi eksāmenus un, tā kā tie uzņem ļoti daudz mā-

cības materiālu, tad no desmit materiāliem iztaisa vien-

padsmito, kuru tie izdod par savu un kuru tiem arī ne-

viens nevar nostrīdēt. Kaut kā iedzimta īpatnīga tiem

nav un arī nevajag. īsta ģenialitāte turpretim ar dabisku

instinktu turas pretim daudzu materiālu uzņemšanai no

ārpuses it kā raibas mozaīkas sakopošanai; viņa ir klusa,
cēla un vienkārša. Skolnieki no šīs šķiras skolas stundās

mēdz būt ļoti asprātīgi, bet tie ir laiski nodarboties ar

māju mācībām. Pirmāk minētie skolnieki turpretī ir īsti

«urbēji». Tie izurbjas ar lielu enerģiju līdz pašam gala

mērķim, ieņem ienesīgas vietas un kļūst par tiem barve-

žiem un pīlāriem, uz kuriem raugās visu acis un kuru
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galva tiek apvīta ar tautisku nopelnu svētspožumu. Krietni

vīri! Krietni paraugi! Lai katrs dara viņiem pakaļ, kas
taču tik viegli.

Vai dzīvot ir tik viegli?
Vai dzīves mīkla ir tik vienkārši uzminama kā kāds

matemātisks uzdevums — šī sāpīgā, vecvecā mīkla!

Ir kāda «neapzināmā» filozofija, bet vēl vairāk ir kāda

«neapzināmā» gars. Šis neapzināmais, neaptveramais, re-

beliskais gars ir tas, kas jau no paša sākuma iekustina

jis dzīvības mehānismu. Nekāda atjaunošana, nekāda pār-
grozība pasaules kārtībā nav notikusi bez viņa. Viņš ir

tas, kas izcērt jaunai dzīvei ceļu, pa kuru tad vēlāk lielais

pūlis iet un uzskata sevi par uzvarētāju. Daiļums un pa-
tiesība, maldīšanās, ģeķība izplūst no šī viena paša avota.

Sis gars runā vai nu vētras šalkonī, vai ar ugunīgām cil-

vēku mēlēm, vai aizgrābj dvēseli ar smalkāko skaņu ietrī-

sējumu. Viņš ir tas, par kuru Fausts prātoja, vai sākumā

bija «vārds» vai «prāts», vai «darbs», vai «spēks», kas

tomēr ir viens un tas pats.

Bet, kur šis apkārtklejošais beztēvijas gars nolaižas un

ieņem sev māju vietu sirdī un smadzenēs, tur viņš it kā

ērglis Prometeja krūtīs iecērt savus nagus un nedod savam

upurim vairs miera ne dienā, ne naktī. Sākumā tas moca

kā neizprotama ilgošanās, kura tiecas pēc kaut kāda no-

darbošanās veida, kurā tā varētu ieliet savu iekšķīgo sa-

turu. Šā gara bērni ir dzīves diletanti, kuri bieži vien

izšķiež veltīgi spēku un laiku, meklēdami ārējo formu

priekš sava iekšķīgā satura, un tikai vēlāk dzīve viņus
noved turp, uz kurieni viņiem bija jāiet . . .

Vai arī šmaugais puika ar lielajām baiļu acīm, kurš tur

salīcis stāvēja skolotāja priekšā, piederēja pie šā gara
bērniem? Kas to lai zin.

«Kaut tikai es zinātu, ko lai ar tevi iesāku!» skolotājs
runāja tagad vairāk ar sevi, pieri savilcis krunkās un

lieliem soļiem mērīdams klasi. Viņš sākot bija apņēmies

puiku ņemt priekšā visā bardzībā, bet, redzēdams viņu tik

ļoti izbijušos, viņš nojēdza, ka šoreiz viņš tikpat maz pie
viņa panāks kā visas citas reizes. Pat kad viņš pēc vecās

audzināšanas metodes to būtu krietni nopēris, puika tomēr

būtu cietis klusu it kā upuru jērs. Vecajam skolotājam,
kā jau senākam praktiķim šinī lietā, bija roka kādreiz tā

neviļus paskrējusies, un viņš bija puiku tik stipri sapuri-

nājis aiz matiem, ka tam pie rokas bija palikušas dažas

no šīm mīkstajām, gaišajām šķiedrām, bet puika nebija
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pat ne ievaidējies, ne seju savilcis, šāda klusu ciešana at-

stāja uz skolotāju ļoti nepatīkamu, gandrīz šausmīgu
iespaidu, kuru skolotājs pats sev nevarēja izskaidrot. No

tā laika viņš tam nepiedūra vairs ne pirksta un ņēmās to

vēl tikai rāt ar vārdiem, kuru satriecošais iespaids tik dzīvi

parādījās pie citiem skolniekiem. Tikai še cerētās sekas

izpalika.
«Mēms kā vijole bez stīgām, stulbs kā izdzisis spogu-

lis!» skolotājs bieži bija nopūties, jo viņš tik labprāt gri-
bēja izpētīt katra sava skolnieka iekšējo cilvēku, viņš gri-
bēja būt audzinātājs, kurš katru loka uz to pusi, uz kuru

tam prāts nesas.

«Kas zemkopis — tas zemkopis, kas amatnieks — tas

amatnieks, un, kas grib būt mācīts, tas atkal citādi — to

visu vajag zināt un noredzēt,» skolotājs mēdza izskaidrot

tēviem, kuri sestdienās atbrauca bērniem pakaļ, lai tos uz

svētdienu pārvestu mājās, un ar kuriem tad tas mēdza

noturēt garas konferences par bērnu nākotni, jo viņa skol-

nieki viņam visi bija, tā sakot, pie sirds pieauguši un viņš

gribēja, lai neviens no tiem neietu pazušanā un nenoklīstu

reiz dzīvē no ceļa, vienalga, vai tas bija turīga saimnieka

vai nabaga kalpa bērns.

Priekš skolniekiem, kuri gribēja pēc lauku skolas no-

beigšanas iestāties augstākās mācību iestādēs pilsētā, sko-

lotājs pasniedza mācības pēc citām grāmatām ar sarežģī-
tākiem uzdevumiem, kuras skolnieki viņu biezuma dē|
mēdza uzlūkot ar lielu respektu.

Sevišķi uz matemātiku skolotājs lika lielu svaru.

Pēc beigtām skolas stundām viņš pēcpusdienās mēdza

stāstīt daudz no ģeogrāfijas un vēstures par tāļām brī-

numa zemēm un senlaiku varoņiem un viņu darbiem, sa-

vus stāstus vēl paskaidrodams ar bildēm, kuras tas skol-

niekiem rādīja kādā lielā grāmatā.
Uz šām pēcpusdienas stundām mēdza sanākt tikai ve-

cākie un apdāvinātākie skolnieki. Jaunākie zeņķi pa tam

čalodami skraidīja pa laukumu skolas priekšā un apmē-

tāja cits citu ar sniega pikām.
Arī Indriķis Svētnieks ņēma dalību pie šīm pēcpusdie-

nas stundām. Nevis tamdēļ, ka pie viņa būtu bijusi no-

manāma kāda sevišķa interese, bet to vienkārši varēja iz-

skaidroties tā, ka viņš bija tāds nekustīgs un aizmidzies.

Viņam pa lielākai daļai bija pēc nobeigtām priekšpus-
dienas stundām jāpaliek klasē nosēdēt, tādēļ ka tas sko-

lotājam nebija varējis atbildēt, un, tā kā viņš reiz sēdēja,
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tad tas palika arī vēl tāļāk sēžot, kad iesākās pēcpusdie-
nas stundas. Pie tām jau varēja piedalīties vai nepiedalī-
ties, skolotājs te katram bija atstājis brīvu vaļu.

Ar prieku skolotājs noskatījās, ka puikas ar mirdzošām

acīm noklausījās viņa stāstos un viņu bieži pārtrauca ar

jautājumiem, kuri bija dažkārt tikpat naivi, cik vīzdegu-
nīgi. Bet nekas par to, ja tikai interese priekš pašas lie-
tas bija dzīva.

Tikai Indriķis, kā likās, sēdēja ar izdzisušām acīm,
kuras skatījās un nekā neredzēja, viņš sēdēja, sevī ierā-

vies it kā gliemenis savā gliemezī.
Tikai reiz skolotājs bija novērojis viņa acīs dzīvi uz-

liesmojam kādu dzirksteli. Tas bija kādā dienā, kad viņš
skolniekiem plaši bija stāstījis par sengrieķu mākslas dar-

biem un par «zelta laikmetu» Grieķijā, kur māksla un

garīgā dzīve bija sasniegusi augstāko pakāpienu un kur

iesākās arī viņas lēnā panīkšana: Sokrātam bija jādzer
ģifts kauss, Anaksagors tika nosodīts vēl savā vecumā uz

smagu cietumu, un Feidijs, kurš grieķiem bija dāvinājis
Atēnu un citus nemirstīgus dailes darbus, tika apsūdzēts
kā vienkāršs zaglis uz aizdomām, ka tas no zelta un

dārgakmeņiem, kurus tas bija lietojis pie Atēnas tēla iz-

greznošanas, kādu daļu būtu paslēpis priekš sevis.

«Feidijs — un zaglis!» bija piepeši atskanējis izsau-

ciens, un, kad visu galvas pagriezās uz to vietu, no ku-

ras bija nācis izsauciens, tie redzēja tur Indriķi nobālušu,

ar cieti sakniebtām lūpām un lielām, zibošām acīm, no

kurām tagad bija izzudušas bailes un kurās mirdzēja sa-

jūsmība, dusmas, sāpes, kuras atraisījās mitrā valga-
numā.

«Ko tu teici?» prasīja skolotājs, kuru bija arī ļoti pār-
steidzis puikas izsauciens.

«Feidijs nav zaglis,» Indriķis tagad čukstēja atkal no-

kaunējies, kaut gan bālums arvien vēl nebija atlaidies uz

viņa sejas.
«Kā tu domā? Izskaidro tuvāk,» prasīja skolotājs, prie-

cīgs, ka tas reiz atradis ieeju šā puikas dvēseles labirintā.

Bet atbilde nenāca — kā arvien. Pagāja brīdis, skolotājs
atkārtoja savu jautājumu, bet Indriķis bija mēms un sa-

stindzis.

Skolotājs stāstīja tāļāk, ka Feidijs tomēr spīdošā veidā

pierādījis savu nevainību. Viņš jau iepriekš bijis pare-

dzējis atēniešu nepateicību un viņu samaitāto prātu un

tādēļ ar gudru ziņu savu mākslas tēlu bija tēlojis tā, ka
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katrs gabals bija izņemams un atkal saliekams kopā. Ga-

bali tika izārdīti un zelts svērts, pie kam izrādījās, ka no

svara neiztrūka ne vismazākās daļiņas, un apsūdzēta-

jiem, dziļi apkaunotiem, no agoras bija jāiet mājā.
Tikai tagad bālums mazpamazām bija atlaidies no

Indriķa sejas un atdevis vietu dabiskai krāsai.

Sis bija tas vienīgais gadījums, kur skolotājs pie viņa

bija nomanījis kādu dzīvāku interesi, viņš līdz ar to bija
arī noģidis, ka puika, kaut gan tas izskatījās, it kā neka

nedzirdētu, viņa vēstures stāstiem tomēr bija sekojis. Bet

šāds gadījums vairāk nekad nebija atkārtojies, un puika
no tā laika likās it kā vēl bailīgāk pats sevī ierāvies.

«Kad sestdien tavs tēvs atbrauks tev pakaļ, es teikšu,
lai viņš tevi pēc Ziemassvētkiem uz skolu vairs neved,»

skolotājs tagad beidzot nāca klajā ar savu gala nolē-

mumu, kurš viņam pašam, kā te bija redzams, nebūt ne-

nācās tik viegli. «Man visas pūles pie tevis ir bijušas vel-

tīgas, lai ņem tevi tēvs un dara ar tevi, ko zin, kaut gan

arī viņš manim izsūdzējās, ka tu mājā pa brīvlaiku esot

tāds pat sliņķis kā te skolā un nekur negribot rokas pie-
likt un viņam palīdzēt pie saimniecības darbiem.

Jā, bet saki man tā īsti,» skolotājs turpināja, «nebai-

dies, es jau tevi par to nesodīšu, runā droši, saki — uz

ko gan tevim prāts nesas, kas tev patīk darīt?»

Indriķis pa parastam klusēja.

«Atbildi, es tev saku, es tiešām esmu apnicis ar tevi

kā ar mēmu vienmēr sarunāties. Kaut ko jau tu vari at-

bildēt!»

«Es nezinu,» dvesa Indriķis, skolotāju uzlūkodams ar

savām lielajām baiļu acīm.

«Ko tu lasi pa brīvstundām?»

«Es nelasu.»

«Ko tad tu dari? Vai ar mazajiem zēniem skrej, ripas
sizdams?»

Puikas visapkārt sačukstējās un sasmējās.
«Es zinu, ko Indriķis dara!» iesaucās viens no mazāka-

jiem puikām. «Viņš aiz klētīm taisa sniega vīrus.»

Indriķis sarāvās un nosarka.

«Viņš vienumēr tikai taisa sniega vīrus,» puika apstip-

rināja savu izteicienu, kamēr citi puikas tagad skaļi

smējās.
Indriķis tiešām juta, it kā viņš stāvētu uz karstām

oglēm, kamēr viņa iedzimtās bailes tam izspieda sviedru

lāses uz deniņiem. Atklāts, it kā ar varu tam no krūtīm
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izrauts bija viņa noslēpums. Viņi par to smējās, viņi to

nomēdīja un nesaprata. Viņa jaunā dvēsele jutās it kā

agrs, zaļš pumpurs, kuram tiek atplēstas lapiņas, kaut gan

nebūt no tām vēl nebija noredzams, kādu ziedu tās sevī

slēpj.
«Ja tev tiešām prāts nesas uz tādu taisīšanu,» skolotājs

pēc īsas pārlikšanas sacīja, «tad vislabāk būtu, ka tu mā-

cītos par amatnieku, vai nu par namdari, vai par gald-
nieku. 2ēl, ka man tas jau neienāca agrāk prātā, nebūtu

bijis jāizšķiež tik daudz veltu pūliņu. Bet, kad rītu at-

brauks tavs tēvs, tad es tūlīt viņam par to runāšu. Viņš
ir prātīgs vīrs un man pilnīgi piekritīs. Pēc svētkiem tu

tūlīt varēsi iestāties amatā.»

Skolotājs uzelpoja atvieglots. Viņš zināja priekš katra

stāda un kukainīša, kurus tas pa vasaru kopā vāca, savu

rubriku un priekš katra skolnieka viņa nākamo dzīves uz-

devumu. Tagad ari šim nenoteicamajam radījumam, kurš

tik ilgi vecajam skolotājam bija darījis galvas griežus,

bija atrasta sava vieta.

Stundas un līdz ar tām arī šā pusgada mācības bija
slēgtas Rītu tikai vēl skolniekiem bija jāsaņem savas sko-

las apliecības, tad tie bija atlaisti uz Ziemassvētku brīv-

dienām.

" Skolotājs bija izgājis no klases.

Trokšņodami skolnieki tagad piecēlās no savām vietām

un kravāja kopā savas skolas lietas, tērzēdami un cits

citu grūstīdami un dažādi ķircinādamies.

«Miega pūzni, kur tu iesi? Miega pūzni!» saukāja pui-

kas, Indriķi raustīdami aiz kamzoļiem.

«Ej taisi atkal sniega vīrus, gan mēs viņus atkal sa-

gāzīsim! Vai tu vēl atmini, kā toreiz? Ha-ha-ha!»

Indriķis atgrūda tos ar elkoņiem un, ātri savas grāma-
tas saņēmis, devās caur pūli cauri uz āru it kā aizšauts

zvērs. Ātri viņš pa trepēm devās uz augšu, uz vispārējo
skolnieku guļamo istabu, kur katram pie sienas bija no-

likta sava gulta un blakām lādīte ar ēdienu. Istabā biļa
tikai vecā. pakurlā skolas kalpone, kura beidza uzmazgāt

grīdu. Indriķis iesēdās savas gultiņas kājgalī un ievilka

sev līdz kājas gultā.
Beidzot taču viens! Projām no visu skatiem, kurus tas

sajuta uz sevi krītam it kā starus caur dedzināmo glāzi.
Bet ko nu tagad? Puika piederēja pie tiem, kuri vairāk

domā un prāto nekā dzīvo. Pagātnes un nākotnes tēli pie-
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tikai vēl sekoja kā bāla bezasiņu ēna. Viņš juta, ka kas

izšķirošs viņa mūžā notiksies, viņu pārvedīs no skolas

mājā, bet ne te, ne tur viņam nebija mājas. Nekad viņš to

tik skaidri nebija sajutis kā tagad. Kaut jel māte būtu

bijusi tāda kā agrāk. Viņa īstais tēvs jau sen bija miris,
Indriķis tā vairs neatcerējās, ļaudis par to stāstīja, ka tas

esot bijis tāds vieglis cilvēciņš, kuram dzīvē nebijis vie-

tas. Savu māju, dzīvi un saimniecību tas bija nolaidis un

pats nobeidzies dzērumā. Indriķis toreiz bija palicies mātei

vienīgais bērns, un viņa to bija bezgala lutinājusi, pa

ziemu tā viņu bija tikai paretam laukā izlaidusi, un, kad

tā viņu izbraukdama kaut kur bija paņēmusi līdzi, tad tā

viņam arvien bija uz mētelīša vēl uzvilkusi kažoku un

šalli trīsreiz aptinusi ap kaklu. Tādēļ Indriķis bija arī iz-

audzis tik vārīgs pret katra vēja pūsmu. Ar savu garo,

nesamērīgo stāvu un bālo, neveselīgo ģīmja krāsu tas

līdzinājās silti mitrā, tumšā pagrabā pārāk agri izdiedzē-

tam asnam. Sevišķi pie šalles aptīšanas ap kaklu viņš bija

pieradis. Bet, kamēr māte bija apprecējusies ar otru vīru,

viņa tam šalli bija aptinusi arvien retāk un retāk un

beidzot vairs nemaz. Viņai jau nu bija citi, mazāki bērni,
ko lutināt. Indriķis bija liels diezgan un varēja pats uz

sevi uzmanīt, ka nesasaldējas. Patēvs bija krietns cilvēks,
kurš pacēla atkal palaisto māju dzīvi, viņš nebija arī ciets

pret Indriķi un būtu pēdējo labprāt laidis skolā, ja vien

tam būtu ar mācībām vairāk gājis no rokas. Bet tas viss

nebija tas, ko šai bērna dvēselei vajadzēja, kuras būte

un īpatnība spēja tikai attīstīties pate pēc saviem liku-

miem un ne pēc parastās caurmērības, un, ja tā tos ne-

atrada, tā novērsās no dzīves saules puses vientulības

paēnā un tapa klusa un nepieejama.
Un viņš bija atradis vietu, kur tas, no dzīves bēgdams,

varēja paslēpties, — tā bija māksla.

Sākot tas ar bērna ziņkārību bija aplūkojis grāmatās
senāko mākslas tēlu nobildējumus. Ar izbrīnīšanos un sa-

jūsmību tad bija klausījies, kā tos cilvēku rokas bija iz-

cirtušas no akmeņa un ka šos cilvēkus sauca par māksli-

niekiem. No vecā skolotāja stāstiem viņš tikai to bija uz-

ņēmis, kas tam bija vajadzīgs bijis priekš viņa fantāzijas

iekustinājuma. Pārējos paskaidrojumus un piekārto mo-

rāli viņš nebija dzirdējis, tādēļ ka viņš sapņos bija tālu

projām citā pasaulē un viņa skatiens bija uz iekšieni

vērsts. Bagātība, kura brieda viņa krūtīs, traucās uz āru,
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tvēra un meklēja rec kaut kada izteikšanās un tēlošanas
veida.

Viņa dievinātais paraugs bija tēlu cirtējs, grieķu sla-
venais meistars Feidijs, un puika gribēja viņam paka]
darīt, gribēja tapt tāds pats kā viņš.

Bet kur ņemt līdzekļus, kur marmoru, rīkus un kas tur

klāt piederēja? Kas viņu būtu mācījis un viņam ko rādī-

jis? Kam viņš ko varēja sacīt, bez kā tas būtu dabūjis rā-

jienu un dzirdējis izsmieklu par savu plānprātību? Neaiz-

sniedzamais daiļums, nemirstīgā māksla, lielās kultūras

tautas visaugstākais panākums, nebija priekš kāda na-

baga bērna kaut kādā zemes stūrī starp ļaudīm, kuri

mākslu uzskatīja kā pasaku, bet nevarēja iedomāties, ka

tā varētu viņu vidū dzīvot. Ģēnija stars, kurš citur kādu

krūti būtu sasildījis kā dievišķa liesma uz augstiem dai-

les darbiem, še bija postoša kvēle, kura, neatrazdama iz-

ejas, sagrauzdēja dvēseli.

Radīt! Radīt! Ja arī neviena nebija, kas Indriķim būtu

ko pamācījis, tad viņš tomēr viens pats gribēja mēģinā-
ties gluži klusītiņām. Bet galvenākais — kur ņemt vielu?

Viņš domāja un domāja, un viņa sapņojošie skati raudzī-

jās caur logu tālumā. Ārā gulēja sniegs, balts un dzidrs,

un skaistākā no vielām, kāda vien virs ze-

mes varēja būt. Indriķim uzliesmoja galvā piepešas iedo-

mas. Tā kā viņam nebija marmora, viņš savus tēlus gri-

bēja radīt no sniega. Viņš tikmēr gribēja mēģināties, ka-

mēr tam izdosies kas neredzēts, pilnīgs, tad viņš arto drīk-

stēja nākt klajā, un tad viņu redzēs un sapratīs, un tad

varbūt ceļš pašķirsies tālāk. Un, kas tālāk būs, Indriķi
vairs tā nenodarbināja, galvenais viņam bija radīt, izliet

savas jaunās, karstās jūtas.
Savus pirmos mēģinājumus viņš bija sācis turpat sko-

las tuvumā, bet citi puikas bija viņu pārsteiguši, un, kā

tie palaikam viņu izsekoja, tie arī tad bija viņa sniega
tēlus nojaukuši.

No tā laika Indriķis bija savu darbnīcu ierīkojis mežā,
kurš no skolas nama atradās kādas divas līdz trīs verstes

atstatu. Kādā egļu biezienā, kuru vidū bija palicis kāds

neliels laukums, jaunais mākslinieks varēja netraucēts

rīkoties. Viņš tad arī priekš tam izlietoja katru brīdi, kur

vien tas varēja netraucēts aizzagties projām. Pa naktīm,

kad citi gulēja un mēness gaiši spīdēja, viņš cēlās no gul-
tas un devās uz mežu, uz savu burvīgo, mirdzošo mākslas

pasauli, strādāja tur tik ilgi, kamēr mēness norietēja. Kas
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šinī slēptuvē būtu iemaldījies, tas piepeši būtu juties it kā

pasakā, un šie baltie tēli, lieli un mazi, izstrādāti visos

smalkumos cilvēka veidā, tik dzīvi un dabiski ar paceltām
rokām, runājošiem vaibstiem, viņam būtu izlikušies kā zie-

mas gari jeb tiklo baltās, nemirstīgās dvēseles, kuras iz-

cēlušās no kapa.

Pēdējais Indriķa darbs bija dieviete Atēna, kuru tns

gribēja pilnīgi pakaļ darīt sava lielā meistara nemirstī-

gajam mākslas tēlam. Tēls bija jau gandrīz gatavs, un

trūka tikai kādu mazu nogludinājumu. Šonakt tas bija vi-

sādā ziņā jāpabeidz, jo rītu patēvs tam atbrauks pakaļ
un tad tam būs jāatstāj mežs un sava darbnīca.

Indriķim dvēsele dedza, un viņš nevarēja sagaidīt, ka-

mēr puikas būs cieti iemiguši pirmajā nomidzī.

Pēc stundām, kuras tam izlikās garas kā mūžība, va-

kara pātari tika noturēti uņ puikas bija sagājuši guļam-
istabā. Vēl brīdi smiekli un čalošana, tad klusums un

vienmērīga, dziļa elpošana.

Indriķis izlīda no savas gultas. Kaut jel nebūtu šonakt

tik neganti salis! Indriķis drebinājās un apvilka mēteli.

Viņam ienāca prātā, ka māte to kā bērnu bija tik cieši

saģērbusi, laukā izlaizdama turpat pagalmā. Ak, kaut

jel māte ari tagad viņam būtu aptinusi šalli trīsreiz ap

kaklu, tad viņam būtu bijis tik silti, tik labi. Bet tā vairs

nebija, un viņš it kā mātes vietā ņēma un pats sev ap-

tinās šalli, gluži tāpat kā māte bija darījusi. Tad tas lēni

izlīda no istabas un devās ātriem soļiem uz mežu. Bija
patlaban pilns mēnesis, un zeme balta bija viscaur pār-
klāta it kā ar burvīgu staru šķidrautu.

Kad Indriķis sasniedza savu mazo meža templi un stā-

vēja savas Atēnas priekšā, viņu pārņēma šalkas un brī-

numi.

Tur viņa pacēlās viņa priekšā, liela, cēla un neaptve-

rama, kaut kas neizsakāmi augsts, un, kaut gan tā bija
viņa roku darbs, viņš nedrīkstēja tai vairs tuvoties, ne

viņu aizskart, viņam nebija vairs ko viņai pielikt, tā dzī-

voja pati par sevi it kā kāda būte, kura nolaidusies no mū-

žīgajiem augstumiem.

Pilnais mēneša spožums applūdināja viņas balto, šķīsto
tēlu it kā tekošs sudrabs un gulēja uz viņas galvas it kā

svētspožums. Apstarota no šī svētspožuma, viņas seja rau-

dzījās bargi, it kā tā gribētu sacīt:

«Tu mani ar varu atsauci dzīvē, es tev parādījos kā



saviem izredzētiem, bet vai tu nezini, ka es par to prasu

tavu dvēseli?»

Indriķi sagrāba bailes, viņš gribēja steigties projām,
bet viņa kājas bija it kā pie zemes pienaglotas, un viņš
nespēja kustēties ne no vietas. Un Atēna viņa priekšā
auga un auga, viņam izlikās, it kā viss baltais sniega kla-

jums būtu vienīgi tikai dievietes baltā drēbe, kuru tā

iedama gari vilka sev pakaļ. Nolūkodamās viņa tam stiepa
pretim savas baltās, saltās rokas, un viss bargums un

satriecošais cēlums bija no viņas sejas izzudis, un viņa
tam mīlīgi uzsmaidīja un vilka to pie savas ledus sirds

Puikam piepeši kļuva tik labi, tik silti, viņš tagad pirmo-
reiz sajuta, ka tam mātes vairs nevajadzēja. Un Atēna

guldīja to uz baltām, mīkstām cisām un pārklāja to ar

mirdzošu šķidrautu. Viņam likās, it kā visi viņa tēli bija
visapkārt atdzīvojušies un apstāja tam visapkārt. Viens

stāvēja viņa kāju galā un kaisīja uz viņu baltus ziedus,
cits turēja zelta trauku, no kura uzkāpa rožu sārta, smar-

žojoša migla un plūda pār viņu, tā bija mūžīgs ziedonis,

mūžīga dzīvība. Puika juta, ka viņam auga spārni, tas

piecēlās un lidoja ... Atēna satvēra to pie rokas, un tie

abi lidoja arvien augstāk un augstāk, kamēr puikam ap-

ziņa zuda un tas jutās saplūstam kopā ar rožu sārto

miglu un neizmērojamo tālumu

Puiku vēlāk atrada mežā nosalušu pie sava baltā tēla

kājām.
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DZĪVES BRAUCIENS

Heisā! Kā mans trakais brauciens dodas pa kalniem un

lejām un lejām un kalniem. Meži, lauki, krūmi tik tā vien

sagubuši metas man garām, it kā visa pasaule būtu iz-

bijuses no manas piepešās ierašanās.

Es stāvu augšup ratos un turu uguņu grožus rokā.

Mani zirgi sprauslo vētru, un zeme dimd zem maniem

vara ratiem.

Es stāvu cēli un lepni visā savā greznumā un rotām

appušķota.
Ap kaklu man vijas rožu sārtas, caurspīdīgas pērles it

kā netraucētas prieku dienas, tur noslēpumaini vizuļo za-

ļais cerību smaragds un zilie ilgu akmeņi, un manos vaļē-
jos matos ir ziedi, mani mati ir pilni ar smaržainiem, tikko

uzplaukušiem ziediem.

Ap pleciem, vēja raustīts un purināts, plivinājās tālu

mans sarkanais sajūsmības mētelis.

Ak, jaunā dzīve, ak, vētrainais brauciens! Traukties!

Steigties! Steigties!
Un es sarauju ugunssarkanos grožus: heisā!

Un trakāk joņo uz priekšu trakais brauciens dimdot,

šķ stot, vizot.

Samītas druvas, nobraukti asniņi liekas sakām: «Ap-
turi, stājies, skaties visapkārt, tās ir tavas dzīves druvas,
kuras tu nomīdīji!»

Kas man par to! Manas bagātības zeļ vienmēr no jauna.
Ziedonis neprasa pēc tiem miljoniem dīglīšu, kurus tas iz-

šķiež un kas aiziet klaidā.

«Kurp ved tavs ceļš?»

«Kurp? Kādēļ man to zināt! Tikai vienmēr pret sauli!

Kaut kurp nebūt tur zilajos tālumos! Tikai uz priekšu!»
«Tu nobrauci pa tūkstoš sāņu ceļiem, un saule stāv

jau augsti. Tev jābrauc pa vienu ceļu un jātura acīs viens

mērķis, citādi tu aiziesi klaidā kā putas virs viļņiem un

kā saules stars pa puķēm.»
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«Tiešām, saule jau augstu! Ak, kā es to nemanīju.
Pēkšņi tikai sajutu viņas dedzināšanas starus. Man ir arī,
it kā es jau kopš brīža justu nogurumu. Un mani zirgi
arī pieguruši un nosvīduši. Lūk, kā no viņiem uzkāpj
ģiftssarkani tvaiki; mani vara rati kvēlo zem manis, un

groži deg manās rokās.»

Nav laika atdusēt, tagad tikai vēl ātrāk, tagad jāsa-
sniedz mērķis, jāsasniedz miers, jāsasniedz laimīgā bez-
vētru mala.

Man liekas, saule sāk jau pat slīdēt uz leju. Nu —

ātrāk! Ātrāk!

Puķe manos matos sāk vīst... ātrāk, steidzaties jel!
Saule grimst, saule patiesi jau grimst!

Mani straujie vētras zirgi, raujat mani viesuļos uz

priekšu, mani lepnie rati, izplešaties kā vara spārni, ne-

sat mani pa gaisiem it kā saules dievieti!

Jūs nekustaties? Jūs stāvat? Man liekas, it kā jūs būtu

pie zemes piekalti!
Un saule grimst...

Ak, mani lepnie saules zirgi, vai jūs esat kļuvuši kā

nodzīti klamzas, ka nevarat uz priekšu? Kā jūs nāsis plē-
šat un kūpat, un garojat, kā ģiftssarkanie tvaiki mūs

ietin, un kā vara rati kauc zem manis!

Un saule grimst...
Uz priekšu jel! Dzirdat! Ak, vai tad balss man aiz-

žņaugta, es nevaru izkliegt. Sist es jūs gribu, sist, lai jūs
mani klausītu.

Koki, lauki, krūmi, kas pirmīt no manis bēdza, tagad
apstājas, tie sačukstas, tie mani mēda

...

Un saule grimst, grimst, grimst...
Un vai tur gar pakalniem nelien, locīdamies kā čūskas,

kādi neaptverami tēli? Tie lokās uz manu pusi.
Vakara ēnas ...

Jūs, mani nodzītie zirgi, es esmu piekrāpusēs ar jums,
kad uzņēmu lepno saules braucienu. Tagad jums to būs

just. Jūtat manus pātagas cirtienus: hel Heisā!

Kā ēnas aug, kā tās milst un briest!

Skrejat, ko jaudājat, pār grāvjiem, pār akmeņiem, ātri

ātri!

Melnie tēli man arvien tuvāk. —

He! Heisā! Vai jau gribat saļimt? Vēl cirtiens un vel!

Lai asins putas jums nāk pa nāsīm, es nevaru kavēties,

mums jābēg — lai iet uz dzīvību un nāvi!
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dzirdu ...

He! Heisā! Nekrietnās bestijas, es gribu jums miesu

pārcirst līdz kaulam, ja jūs vairs nespējat skriet.

Klau, kā tie smejas, kādi šausmaini smiekli! Jums ne-

būs mani tvert, jūs, melnās fūrijas, jūs, tumšās varas!

Vēl es izbēgšu... ha! Jūs saļimsat, nolādētie! Paliekat

ceļmalā, paliekat, mani lepnie rati, es skriešu viena pate,
es vēl varu skriet.

Vai jūs jau metat savu ēnu pār manim, tumšie bie-

dēkļi? Še, še! Es jums nometu savas rožu sārtās pērles,
savas jaunās prieka dienas; skaitāt viņas, uzkavējaties,
dalāt viņas savā starpā.

Un es skrēju un skrēju. Manas kājās jau asiņo, saplo-
sīts no ērkšķiem un krūmiem mans sarkanais sajūsmības

mētelis, un kankari nesedz vairs manus kailos plecus. Es

tikai skrēju.
Bet jau atkal tās man tuvu — ak šausmas!

Še mani zaļie smaragdi, manas cerības, še mani zilie

teiku akmeņi, manas ilgas, ņemat visu!

Tagad man nekā vairs nava, it nekā man nava. —

Un atkal ēnas aiz manis. —

Tās man jau tuvu, es viņas pazīstu! Nožēlums, izmi-

sums, šausmas un aiz viņām tumša un nevairāma —

nāve.

Mani spēki mani atstāj, es nevaru vairs
...



132

GAISMA BĒDZA IZ PASAULES

Gaisma bēdza iz pasaules.

Viņa bēdza no kaut kā neizsakāmi šausmaina un bries-

mīga, kas tai pakaļ dzinās, bēdza no lejām uz kalniem,
no kalniem atkal lejā — nāves izbailēs.

Izrisuši tai ap galvu plandījās viņas garie, sarkanie

mati.

Gar asajām klintīm, krūmiem un žogiem skrejot, palika
karājamies garas svītras no viņas saplosītā purpura mē-

teļa un atspīdēja uz platajām, pelēkajām lapām kā va-

kara sārtums.

Citi gabali iekrita jūrā un tālu sārtoja saviļņoto līmeni

it kā nupat izlietas asinis.

Bēgošai gaismai sekoja krēslas milži.

Viens no tiem izklāja savu plato mākoņu mēteli pa

lejām un apmetās tur uz dusu.

Otrais ar visu svaru pārliecās pār mežiem, tā ka zari

smagi nošņācās un putniņi bailīgi iečirkstējās savās

ligzdiņās.
Trešais atvēzējās un ar varenu lēcienu uzlēca uz

kalniem.

Tikko viņi savās vietās bija apmetušies, te pa kalnu

uz augšu nāca, smagi vilkdami un sprauslodami, lieli,
melni zirgi.

Viņi vilka aiz sevis augstus ratus ar melniem torņiem,
it kā līķa ratus.

Tie bija tumsas triumfa rati.

Tumsa nupat svinēja savu uzvaras gājienu pasaulē, un

pie viņas triumfa ratiem, aiz matiem piesieta un caur

putekļiem vilkta, sekoja — uzvarētā zeme.
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SOKRĀTS UN BAKHANTE

Dialogs

Sokrāts (nopūzdamies). Nē, es netieku vaļā, es ne-

tieku nekad vaļā! Šī pretruna paliek.
Bakhante (neredzama). Pareizi, tu netiec nekad no

manis vaļā.
Sokrāts. Kas tu esi?

Bakhante. Es esmu balss iz tavas klusēšanas.

Sokrāts. Tā i.' atkal tava maldu skaņa, ar kuru tu

mani vienmēr bez mērķa esi apkārt vadājusi. Bet man

reiz jāizpētī lietu cēlons, man jāzin, kur tevi tvert, kur

tu esi.

Bakhante. Es esmu visur. Ja gribi zināt, es esmu

tevī pašā, es vāļojos tavu sapņu zaļajā zīda gultā, un pār
mani kvēlo tavas ilgas.

Sokrāts. Sapņi rādās tikai tiem, kam dzīvē nav nekā,
ko darīt. Es nesapņoju, es meklēju.

Bakhante. Nu, tad es esmu vēl dziļāk: es esmu

tavās domās.

Sokrāts. Manas domas necieš neko neizprotamu, ne-

sakarīgu; un, ja es tevi tur būtu atradis, es tevi būtu iz-

racis kā dārznieks slimu sakni.

Bakhante. Ka tu man vienmēr apkārt un apkārt raki,
to es sen jutu. Tās bija sāpīgas, neizteicamas jūtas. Tu

dzirdēji arī manu vaidēšanu, kas skanēja kā ievainota

jūras gliemeža dziedāšana, bet tu mani nežēloji. Kādēļ tu

biji tik bargs? Vai tad tas, kas neizprotams, ir tādēļ

naidīgs?
Sokrāts. Viss, kas tumšs, ir gaismai pretī, un vis-

bīstamākais ienaidnieks ir — neredzamais ienaidnieks.

Bakhante (parādās). Nu, tad redzi mani tuvumā un

saki — vai es tev tuvojos kā ienaidniece? Vai es neesmu

visu darījusi, lai tev patīku?
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Sokrāts. Oh! (Nodrebēdams ietinas ciešāk savā

uzvalkā.)
Bakhante. Redzi, es izvadīju caur savu dvēseli

skaidru straumi un aizskaloju projām visu, kas Jauns. Es

apviju savu miesu ar puķēm, kuras plūcu no svēto kapiem.
Un, ja tu domā, ka es tumsai piederīga, tad zini, ka es

esmu dzimums, radīts no dēmona un eņģeļa. Es stāvu

starp tumsu un gaismu kā starp diviem milzu spoguļiem,
kuri manu tēlu rāda no visām pusēm.

Sokrāts. Jā, es tevi pazīstu, tu esi mūžīgais maiņu
un māņu mirdzums, tu esi — daile.

Bakhante. Un reizē tev tad arī jāatzīst, ka tas, ko

tu sauc par maiņām, nepastāvību un pretrunām, ir mana

īstā būte, ka tas nav kaut kas, kas man no ārpuses būtu

pieķēries. Ja es esmu daile, tad tu esi patiesība, mēs

esam gan divi savādi, bet tomēr līdzīgi spēki.
Sokrāts. Mēs neesam līdzīgi, mums nav nekā kopīga.
Bakhante. Taču, Sokrat, taču. Vai tu neteici, ka esi

meklētājs? Vai tad es esmu kas cits? Kas ir daile? Har-

monija, kas laužas cauri caur tūkstošiem disonansēm,

pestīšanas meklēdama. Tā ir gaisma un ēna, grēks, maldi,

sarežģījumi, gaviles un izmisums, mūžīga maiņa, mūžīgs
nemiers. Bet arī, tikai kamēr tā ir cīņa un ilgas, viņa ir

skaista. Sasniegusi mērķi un mieru, tā sāk panīkt, un vi-

ņas piepildīšanās ir — viņas nāve. Saki — vai tu nekad

neesi burvīgi saistīts ticis no ūdenskrituma, kas, ar va-

renu spēku pa klinšu klintīm šķeldamies, no augstuma

gāžas zemē? Kāda tur dzīvība un dažādība! Kāda mir-

dzoša krāsu spēle!

Sokrāts. Es lūkojos blakām bezdibenā, un tas bija
kluss un dziļš.

Bakhante. Jā, tas ir kas priekš tevis! Tur tava pa-
tiesība var mājot.

Sokrāts. Tavs daiļums līdz turienei nevar sniegt.

Bakhante. Es tev jau teicu, ka daiļums ir viss:

bezdibens un augstums, krišana un pacelšanās.
Sokrāts. Tādēļ tas nekur nav viss, bet pastāv tikai

no daudzām daļām. Lielajā Visumā tam jāpazūd bez at-

likuma.

Bakhante. Tu esi nejauks, īgns paļātājs! Tu meklē

mani sašaurināt un pazemināt, bet es tev saku, manai va-

rai tomēr nav robežu.
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Sokrāts. Tu pati vilki sev robežas! Vai neteici, ka

tavas varas augstākais pakāpiens ir reizē tava pagrim-
šana?

Bakhante. Bet nīkšana ir reizē atjaunošanās, un

nāve ir tikai veidu maiņa. Tā iet visa dzīve: uz priekšu
un atpakaj, augšup un lejup, kā viļņi.

Sokrāts. Tu spried pēc sevis. Tu ej sievas un čūskas

ceļu — līču loču. Mans ceļš ir vīra un ērgļa ceļš, es eju
taisni. Dzīve nav tikai laiska viļņu rotāšanās, dzīvē ir arī

zvaigznes, tās caur nezināmām tālēm izsūta taisnā ceļā
savus starus, lai modinātu uz dzīvību tukšas, neapdzīvo-
tas planētas. Šie sūtņi savu mērķi sasniedz tikai pēc mil-

joniem gadu, bet tie negriežas atpakaļ, tie to tomēr sa-

sniedz.

Bakhante. Tad iznāk, ka tu pats mērķi nemaz ne-

sasniedz, bet tikai tavs pēcnācējs.
Sokrāts. Varbūt arī mans pēcnācējs ne un vesels

dzimums ne. Tas ir garš, grūts un lietū izmircis ceļš, kas

ved pa stāvām klintīm uz augšu. Bet, ja arī deviņdesmit
deviņi dzimumi ceļā pakrīt un savas rokas pret asajām
klintīm asinīs saplosa, simtais dzimums tomēr sasniegs
saulaino galotni.

Bakhante. Pūles bez izredzes! Darbs bez algas! Blē-

ņas! Desmit tādas dzīves neatsver vienu manu nāvi. Kas

gan skanētu saldāki un vilinošāki par manu aicinājumu:
«Baudīt un mirt!»

S o k r a ts
.

«Atsacīties un dzīvot!»

Bakhante. Karaliska nāve ir vairāk vērta nekā

übaga dzīve! Tu šo nāvi nepazīsti, tu, dzīves askēts, tu

viņu nepazīsti! Kā daiļumā viss ir daiļš, tā arī dailes

nāve ir daiļa. Tu nezini saldkaislīgo reibumu — grimt un

grimt kā baltām rožu lapām pildītā bezdibenī, kamēr virs

tevis lidinās mākoņi baltu tauriņu, kuru spārnos staro

viegls sārtums kā asins viļņu atspīdums. Aizviļņot, aiz-

skanēt kā zvana pēdējam sitienam. Nekā vairs neatstāt

pēc sevis, beigties it kā kādas lielas piepildīšanas pēdē-
jam vārdam.

Sokrāts. Tava rožainā nāve gan izliekas jauka, bet

tā arī tikai tāda izliekas: ar rožu lapām ir pārklāts pūs-
tošs purvs, un tikai nespēks grib mirt. Bet spēks dzīvo,

spēks dzīvo uz priekšu, nākamībā iekšā.

Bakhante. Tu mani tīšām negribi saprast, Sokrat,

es teicu, ka nāve nav nespēja, bet tikai spēka noslē-

gums — ne tādēļ, ka tas nevarētu, bet tādēļ, ka tam nav
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vairs ko varēt. Kas gan vairāk vēl var būt, kā kad cilvēka
dzīve daiļumā noslēdzas kā zelta gredzens ar mirdzošo

nāves dārgakmeni?
Sokrāts. Tu runā tikai par viena cilvēka dzīvi.

Bakhante. Jā, es runāju par viena cilvēka dzīves iz-

pildīšanos. Tas ir kas vesels, noslēgts un daiļš.
Sokrāts. Bet dzīve nepastāv no vieniem cilvēkiem

vien, bet daudziem. Tavs rāmis priekš tiem ir par šauru,
un tavam spožajam gredzenam jāpārtrūkst, jo tas nevar

apņemt tūkstošus un miljonus.
Bakhante. Es nesaprotu, ko tu runā.

Sokrāts. Es saku, ka viena cilvēka nāve nav nekas.
Bakhante. Viena cilvēka nāve nebūtu nekas?

Sokrāts. Un arī viena cilvēka dzīve nav nekas.

Bakhante. Un viss, ko cilvēka gars spēj radīt daiļu
un augstu? Viss, kas tam mantojums no priekštečiem vai

paša panākums?
Sokrāts. Ir tikai viens akmens lielajā būvē. Vienam

jāpieslejas tiem daudzajiem bez vārda, bez slavas, bez

daiļuma.
Bakhante. Bet kā tad nu, Sokrat? Tu pretojies, kad

es uzskatīju nāvi kā iznīkšanu un pazušanu jeb daiļuma

pēdējo veidu. Bet vai tā, ko tu sludini, nav īstenā nāve?

Vai tā nav pilnīga pazušana bez vēsts, kur taču, kā tu

teici, viens cilvēks nekā nenozīmē?

Sokrāts. Nenozīmē tikai viņa paša īsajā dzīvē. Viņa
nozīme parādās tikai pāri pār dzīvi. Nāve nav tādēļ no-

slēgums, bet turpinājums. Kas tā mirst, tas dzīvo tālāk

vispārībā, idejā, nākotnē. Tādēļ mana mācība ir dzīvības

mācība, kamēr tavējā ir nāves mācība! Mēs mirstam, lai

dzīvotu, jūs dzīvojat tikai, lai mirtu.

Bakhante. Un kuru tu gan spēsi vilināt ar savu

mācību? Vai tu tiešām domā, ka tu ar to iespētu uzstā-

ties pret mani?

Sokrāts. Tā gan neder taviem ļaudīm.
Bakhante. Tā neder nevienam, es tev saku, nevie-

nam! Ej tuksnešos un sprediķo, var būt, ka tur tu atra-

dīsi piekritējus. Man vēl visi dzīves vārti ir atslēgti, es

eju kā uzvarētāja, un panteri ar zelta kroņiem velk ma-

nus triumfa ratus. Mani pielūdz, dievina un sagaida visi,

jo es dodu, ko katrs kāro, es dodu laimi.

Sokrāts. Un ja nu kāds vairāk gribētu nekā laimi?

Bakhante. Kas gan būtu vairāk vēl nekā laime?
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Saki pats — vai tu gribēsi liegties? — saki — vai es

neatrodu tevī pašā sev slepenu pabalstītāju? Kad tu auk-

stajās naktīs vientulis stāvēji uz klaja lauka un acis pa-
cēli uz zvaigznēm, kuras mirdz tik bezjūtīgi un tāli, un

kad tava nogurusē galva nošļuka uz cietu akmeni, vai tad

tu nevēlējies dusēt pie dzīvības siltajām krūtīm? Saki —

vai tad ilgas pēc manis tev kā karsts vilnis nepārlējās
pār sirdi?

Sokrāts. Nē, es to nenoliedzu. Es nenoliedzu cīņu,
jo tad man būtu jānoliedz arī uzvara. Tā ir ilga, sāpīga
tapšana, kamēr cilvēks paceļas pats līdz sevim.

Bakhante. Ak, Sokrat, tu nogurušais meklētāj, at-

stāj šo sūro cīņu, atstāj uzvaru, kura tik maz nes prieka,
un nāc un baudi! Nāc manās rokās! Es apvīšu ar magoņu
vītēm tavas domu sfinksas pelēko akmens kaklu, es uz-

likšu tev galvā pārpilnības smago diadēmu un vēdināšu

pār tevi aizmirstības vēdekli. Nāc un baudi tikai vienu

acumirkli!

Sokrāts. Viens acumirklis pret visu dzīvi?

Bakhante. Nu tad mūžība pret dzīvi! Vai nezini,
ka drūmā, neiekustināmā mūžība reiz iemīlēja jaunekli,
kas bija ģērbies baltās linu drēbēs un kam mati bija kā

dzeltena saule, — tas jauneklis bija acumirklis. No tā

laika tiem, kas mīl ar to pašu mīlestību, mūžība var būt

acumirklis un acumirklis — mūžība.

Sokrāts. Un ko tu visu man ar nevarētu dot, tu

man — nepietiec.
Bakhante. Es tev nepietieku? Es! Visuvarenā, visu-

vienīgā, visuskaistākā?

Sokrāts. Tu man vairs nepietiec, mēs katrs piede-
ram savam laikam, savai pasaulei.

Bakhante. Tu drīksti marti atstumt! Ha! Bīsties mana

naida!

Sokrāts. Naids ir vienīgā attiecība, kāda starp mums

var būt.

Bakhante. Jā, es tagad sajūtu, ka es īstenībā tevi

vienmēr esmu nīdējuse. Mēs esam uz dzīvību un nāvi cī-

nījušies, kaut arī citā laikā un citā veidā. Tā bij tā pati

cīņa, kurā reiz cīnījās Ormucs ar Arimanu.

Sokrāts. Un tā būs vienmēr tā pati cīņa, kamēr nāko-

šais cīnīsies ar pastāvošo, nākotne ar pagātni. Tā būs

cīņa starp divām pasaules valstībām, no kurām vienai

visādā ziņā jāiet bojā.
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Bakhante. Bet tev tādas pasaules valstības nebūt

nav. Es pat neredzu, no kā tu tavu nākotnes valstību

gribi dibināt?

Sokrāts. Iz pagātnes sāpēm.
Bakhante. Un tavi ļaudis, kas to apdzīvos, būs tad

tie, kas no manis nekā negrib zināt?

Sokrāts. Tie būs tie, no kuriem tu nekā neesi gribē-

jusi zināt. Tie būs tie, kas tavās laiskuma gultās nebūs

gulējuši un kas ar tavām vīstošām rozēm nebūs grezno-

jušies.
Bakhante. Kas tā gan būs par savādu, drūmu

tautu!

Sokrāts. Tā būs par drūmu, lai par dzīves nopietnību
varētu smieties, bet par stipru, lai nodotos izmisumam.

Viņu rokas būs rupjas un cietas, bet viņu sirds būs
smalka un mīksta.

Bakhante. Kad tu no visām lietām tikai otro pusi

rādi, kad tu man gribēji sacīt, cik es tev nevajadzīga, pat

nīstama, kādēļ tad mani aicināji šurpu?
Sokrāts. Vai es aicināju? Un, ja es aicināju, tad tā

ir mīkla cilvēka dabā — kādēļ mēs pēdējā acumirklī vis-

karstāk gribam to turēt cieti, ko zaudējam, kas mums ir

jāzaudē? Kādēļ divām līnijām jākrustojas, lai tās nekad

vairs nesaietu kopā?
Bakhante. Arī es par šo mīklu esmu domājusi. Kā-

dēļ tas, kam būtu jāsakausē divas būtes kopā, tās taisni

šķir? Kādēļ pavasara saule divus ledus gabalus, kuri turē-

jušies kopā, pārkausē un aizraida katru uz savu pusi lie-

lajā jūrā?
Sokrāts. Es nu varu doties projām lielajā jūrā. Es

tevi pēdējo reizi redzēju.
Bakhante. Tavā tumšajā valstībā man gan nekad

nebūs vietas.

Sokrāts. Kad tu pate nāksi. Kad tu nāksi citāda,
kāda tu tagad esi...

Bakhante. Kādai tad man jānāk?
Sokrāts. Tev būtu pirms jāuzņemas liels ceļojums.
Bakhante. Uz kurieni?

Sokrāts. Uz pārtapšanu. — Tev būtu jātop vēl daiļā-
kai, tik daiļai, ka tu kļūtu — patiesa.

Bakhante. Un, Sokrat, — vai tev nebūtu jādara tas

pats? Vai tavai patiesībai nebūtu jātop tik patiesai, ka tā

kļūtu — daiļa?



Sokrāts. Cik brīnišķi! Jā, tu to izsacīji, man ari

turpu jāiet.
Bakhante. Un tad — kad daile būs patiesa un pa-

tiesība daiļa kļuvusi — aiz tā... Sokrat! Kāds noslēpums,
kāda laime! Vai tu nejūti? Kad mēs garo ceļu katrs bū-

sim nogājuši — tur pie svētās saules pilsētas vārtiem..,

Sokrāts. Tur mēs atkal tiksimies!
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DIEVAZEMĪTE

Skaista tu biji, iz jūras putām dzimusē dzintara

meitiņa!
Tavas lūpiņas bija kā strauta burbulīši, tavas mazās

austiņas kā divi gliemežu vāciņi un tavas nevainīgās
actiņas kā linu ziediņi.

Tikla tu biji kā balta auzu skariņa. Tavas krūtis kautri

viļņoja kā kviešu lauks vējā.
Nevainīga tu biji kā dūņu ligzdiņā izperinātā pirmā

bezdelīga un vienkārša kā pelēkais zvirbulītis.

Ak, vai tu neprasīji, priekš kā tu biji skaista, tikla un

nevainīga?
Tava dzīve bija noslēgta kā tava istabiņa, un tava

sirds kvēloja kā tava pavarda uguntiņa.
Tavas dienas šķetinājās kā linu kodaļiņa, un visa tava

gaita bija, ka tu tecēji no istabiņas uz klēti un no klēts

uz istabiņu — vienmērīgi un žigli kā cekulotā irbīte.

Klusi rūca tavas dzirnaviņas, un vāji dega tavas

svecītes.

Zemi stiepās dūmi pār tavu jumtu galiem, un tavas

ilgas negāja pār dūmiem tālāk.

Turpat pie strauta tu vij i savus vaiņagus, un turpat
vītolā tu griezi savas stabules.

Sīciņa un sēra kā purva odam skanēja tava balss, kad

tu dziedāji savas tautas meldiņas.
Miegains vējiņš šūpoja tavu bērzu zarus, un tavi sapņi

it kā iemiguši putniņi dusēja, spārnus pieglauduši turpat

uz taviem kokiem. Arvien dziļāk un dziļāk tu pate miegā

iegrimi it kā ziemas sniegā iesniguse būdiņa mežā, un

vienmuļība izplētās pār tevi kā zaļā dūņu sega pār taviem

dīķiem.
Jā, sēri skaista un idilliski padevīga tu biji kā tavas

zemes daba tev apkārt.
Kā tu arī būtu varējusi būt citāda, kad zema, plata

migla tevi sedza it kā mātes mētelis, zem kura vakaros
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jālien bērniem, kad tiem pavēlēts gulēt iet, kaut gan acti-

ņās nebūt nav miegs un tā gribētos patrakot, palēkāt v»

reiz it skaņi uzgavilēt.

Nē, nē! Skaļu gaviļu tu nekad neesi pazinuse.
Bet dziļu izmisumu arī ne.

Tev trūka dziļu, strauju upju —

Tev trūka putojošas pretestības —

Tev trūka bangaina nemiera —

Tev trūka šļācošu dusmu —

Tev nebija augstu kalnu priekš kāpšanas un lielu mērķu
priekš cenšanās —

Tev gaisā trūka brīvo ērgļu —

Pār taviem tīrumiem lidinājās zemos riņķos tikai vaska

vanadziņi, un tavu durvju priekšā spēlējās mazi kaķīši.
Tu nepazini karstas saules, ledainu pavēņu, postošo

negaisu un vētru patvarību.
Ziedonī uz tavām smalkajām, sīkajām puķītēm lija pe-

lēks lietutiņš, un rudenī uz taviem jumtiem vienmuļīgi
krita retas, smagas lāses kā gara, klusa raudāšana.

Tavu ziedu lapiņas bija aizvērtas kā mutītes — bez

šaubu, bez jautājumu.
«Tecēdama tu sviedrus slaucīji un stāvēdama asaras,»

kā tava tautasdziesma saka.

Nepretodamās tu arī ļāvi sev aplikt it kā brūtes rotas

vienu pēc otras — vergu valgus un kapitālisma važas.

Verdzība, padevība, mietpilsonība kā bieza sodrēju
kārta sakrājas uz tava pavarda, uz taviem galdiem un

krēsliem.

Tu nepretojies ...
Galvu nokāruse, tu stāvēji kā nodzīts zirdziņš, kuru

taisās vest uz vārnu lauku.

Jeb vai es maldījos?

Vai tu tikai tādēļ nepretojies, ka tavs spēks vēl dusēja
saistīts? Saistīts padevībā un tavā dzelzs arklā?

Vai tu tādēļ nepretojies, ka tavi jumti bija par zemiem,
lai zem viņiem izaugtu varoņi?

Vai šos jumtus vajadzēja pirms salauzt, lai tie dabūtu

ieskatīties brīvības gaisā?

Tu audzināji savus pērkoņdēlus, un tā bija tikai —

teika.

Tu sūtīji viņus karā pret jodiem, un tā bija tikai —

dziesma.
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Dievazemīte, tev ir izauguši citi dēli, un viņu cīņa
vairs nav teika, un viņu darbi vairs nav dziesma.

Jā, ilgi auga tev tādi dēli; ilgi kā sarkanās saknes

auga tavi — asiņainie varoņi.
Smagi un lēni krājās un brieda tavi spēki kā pērkons

ap pusnakti...
Tu esi nu kļuvuse gluži cita!

Dievazemīte, es tevis vairs nepazīstu!
Vai tu esi savu dieviņu zaudējuse jeb dieviņš tevi?

Vai tu viņam kā spoža zvaigznīte esi izkrituse iz azo-

tes vai kā podziņa atrāvusēs no viņa zilā debesu mēteļa?
Bezdievīga tu esi kļuvuse, fanātiska, ateistiska!

Vainadziņa vietā tavu galvu rotā sarkana frīģiešu

cepure.
Tu nestāvi vairs, iebriduse magonēs un rozēs, bet —

asinīs.

Tu esi kļuvuse lielāka nekā daba tev visapkārt, tavas

jūtas ir dziļākas kļuvušas par tavām upēm, tavi centieni

augstāki par taviem kalniem.

Tu esi atzinuse, ka vairāk nekā baltā nevainība un pe-

lēkā padevība ir brīvības asiņainā varenība.

Lai d liesmās stāvēdama, tu esi cieta kļuvuse kā

tērauds.

Karsta kā kauja ir tava dvēsele, tavas acu dzīles mirdz

kā zobengali pret sauli.

Tu izplati sev visapkārt sajūsmību it kā staru kroni.

«Tikai cīņā ir dzīvība!» — tā skan tavs sauciens, un

ap tevi lūst un gāžas kā ozolu mežs zem cirvja zvēlieniem.

Ak, vai tu nezināji, ka cīņā var arī būt tikai nāve?

Tu sūti savus dēlus vienu pēc otra pretī melnajam
žņaudzējam eņģelim, kas apstaigā pasauli.

Jaunus un daiļus tu viņus atrauj no savas sirds, it kā

koks maija mēnesī nokrata visas savas lapas.
Tu zini, viņi vairs neatgriezīsies, tavi dēli, tik jauni,

tik daiļi! Tik maz tie bij vēl dzīvojuši.

Kas tas ir par spēku, kas viņus atrauj no tevim un

tevi no viņiem?»

Kas ir stiprāks par mātes mīlestību, dārgāks par līga-
vas skūpstu un lielāks par laimi?

Kas tiem liek nāvi nicināt un uz moku beņķa smaidīt?

Vai tāds spēks varētu iet bojā?

Kad pats niecīgākais puteklītis, kuru vējš nes pa gaisu,

nevar aiziet neziņā, kā gan varētu izgaist tas, kurā tūksto-
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svētākā kopideālā sakausējušas?
Katra varoņa nāve iededzina vienu jaunu zvaigzni.
Vai te nav skaidrāk nekā jebkur nojaušams, ka mēs

stāvam cieši pie nemirstības robežas?

Saltā nāves dvaša, kas še ledaini dveš pretī, ir reizē

arī jaunas dzīvības pavasara vējš.
Tādēļ es saprotu tavu aicinājumu:
«Cīņā ir dzīvība! Nāvē ir uzvara!»

Ja tev tavu labo roku nocērt, tu vairies vēl ar savu

kreiso!

Un uzvarējuse tu būsi, kad arī pēdējā māte turēs sava

pēdējā dēla asiņaino galvu savā klēpī.
Brīva tu būsi, kad arī pār taviem klajumiem ziemelis

šalks savu mūžīgo dziesmu.

Un, ja viss būs mēms, atsalis un sastindzis, tad tavu

izdegušo jumtu galos nometīsies ziedoņa bezdelīgas un

iz taviem kapiem augs ērgļa spārni.
Brīva tu būsi, mana dārgā, vienīgā, mazā varoņzemīte.
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VIA DOLOROSA

Fantāzija

Es biju kļuvis nemierā pats ar sevi.

Pamazām es biju izvērties no jautra pavasara bērna

par drūmu rudens cilvēku.

Smiedamās nāca katra jauna diena un uzmeta man uz

pleciem savu balto gaismas segu, bet es staigāju melnā

sēru uzvalkā, ar asinssarkanu saiksni ap pieri.
Katrs rīts man kļuva smagāks par vakardienu, un mana

dzīve kā grūta nasta lauza man plecus atpakaļ.
Kā tas bij nācis? Vai tad es nebiju mākslinieks?

Vai tad es nevarēju uz laiku sacīt: «Stāvi klusu!» —

un uz mūžību: «Atveries!»

Gaisma man stāvēja pa labo roku un tumsa pa kreiso,

un, kad tās abas apkampās, vai tad nedzima mani sapņi?
Vai man pagājušais un nākošais nebija tikai ainas?

Un sāpes un prieki tikai krāsas un dzīves atspīdums? Vai

es katru brīdi nevarēju vienu pret otru mainīt: esošo pret

neesošo, neesošo pret esošo?

Un es taču jutos tik nabags!
Man bija brāļi un māsas, tie dziedāja savas saldās

aizpasaules dziesmas un vija savus sapņus vaiņagā, bet

mani sapņi bija izkaisījušies kā pēkšņi pārrauta pērļu
virkne.

Tas viss bija noticis no tā laika, kamēr es biju nācis

viņai tuvu.

Viņai, kas pasaulē atnes prieku un sāpes, — patiesībai.
Garām skrejot, viņa mani bija aizskāruse ar savu

melno, plaši izplesto spārnu galiem...
Sis aizskāriens it kā elektriska inde bija mani viscaur

saviļņojis šalkās un sajūsmībā.
Un es zināju tikai to, ka es savu brāļu vidū_ vairs ne-

deru, ka man it kā putojošam dzērienam bija jālejas pāri

pār trauka malu, jāplūst ārā — kaut arī no zelta kausa.
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Man bija jāiet — un es gāju.

Projām iedams, es vēl svinīgi greznojos, es greznojos
kā tie, kuri iet uz uzvaru vai uz — upuri.

Es tērpos savu jūtu bāli vizošā zīdā, apspraudītā ar

manu sapņu degošiem dimantiem. Es apviju ap galvu

līdzīgi turbānam ilūziju plīvuri un uzmetu uz pleciem
sarkano sajūsmības mēteli.

Pie pašas krūts es slēpu savu kokli.

Es izgāju pa zelta vārtiem ārā no ideālu zemes.

Aizdarījušies aiz manis bija zelta vārti, es zināju, ka

tie vairs nekad neatdarīsies.

Es atrados uz klaja lauka, brīves un vēju patvaļā.
Es gāju to pašu ceļu kā mākoņi, kas laidās man virs

galvas, kaut gan es nebiju redzējis, ka tie jebkad būtu

atpakaļ atgriezušies.

Vējš asi pūta, bet es ietinos savu jūtu siltajā zīdā un

ievilku galvu ilūziju šķidrautā.
Es gāju uz priekšu, un tālu plivinājās mans sajūsmī-

bas mētelis.

Mani pavadīja trīs putni, kuri, kā likās, man jau bija
sekojuši no pašiem vārtiem.

Viens no tiem bija jauns, bezbēdīgs, zaļš vanags, tas

jautri riņķoja gaisā man pa kreiso, un viņa kliedziens

atskanēja: «Rīta drosme! Rīta drosme!»

Augstāk pār viņu, man taisni virs galvas, sita spār-
nus varens, sarkans ērglis, un viņa kliedziens bija «Pus-

dienas darbs! Pusdienas darbs!»

Tālāk, man pa labo, laidās balts balodis, un no tālie-

nes es tikai varēju sadzirdēt viņa maigo balsi, kas ska-

nēja it kā aicinājums: «Vakara atpestīšana!»

Es savā jaunajā drosmē un sajūsmībā nevarēju būt

tālu gājis, kad manām acīm atvērās lieliska dabas aina.

Tā bija it kā pasaule pati priekš sevis, caur klintīm un

plaisām atdalīta no savas apkārtnes.
Tur bija redzami tūkstošgadēji koki, kuru platie, tumšie

zari smagi uz zemi nolaidušies it kā ievainota ērgļa

spārni. Brūni pelēkā miza visa bija sašķēlusies plaisās,
kas stiepās, dziļi iegriezdamās kokā kā grumbas domā-

tāja pierē.

Kur zeme šur tur bija pašķīrusies, varēja redzēt milzī-

gas saknes dziļi stiepjamies iekšā, bezgalī, it kā milzeņu

muskuļainās rokas, kas grib satvert zemes smagumu.
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Caur tumšo koku starpām bija redzami vizoši ezeri it

kā sapņu parādības, un zem kājām atskanēja apakšzemes
avotu dobjā mutuļošana.

Cauri kokiem un gar ezera malu stiepās neskaitāmas

līku loču ejas, kurām nebija ne sākuma, ne gala, un pa

viņām es redzēju staigājam cilvēkus, kurus varēja no-

turēt par tēliem no Bēklina «Svētlaimīgo birzes», ja, tuvāk

aplūkojot, nebūtu izrādījies, ka tiem nekas nepiemīt no

ēteriskā apskaidrojuma. Viņu veids bija pilns drūma sma-

guma, līdzīgs lielajam pērkona mākonim, kas apsedza
visu ainu, bet tomēr nekad neatraisījās zibeņos un arī

neizlaida no sava klēpja nevienas pašas veldzinošas lie-

tus pilītes.
Es gribēju kādu no garāmgājējiem uzrunāt, bet neuz-

drošinājos, un apmulsis es noliecos un plūcu vienu pum-

puru no puķēm, kas atradās man turpat tuvumā.

Kad es pumpuru grozīju starp pirkstiem, es pamanīju,
ka tas vienos sānos bija tārpa iemaitāts.

«Arī viņš ir noplūcis no šaubu puķēm,» es dzirdēju sa-

kām kādu garāmgājēju.
«Kur es esmu?» es beidzot iedrošinājos jautāt.
«Vai tu to nezini?» bija atbilde. «Mēs esam meklētāji:

tu atrodies meklētāju ielejā.»
«Meklētāju ielejā?» es brīnējos. «Kāda drūma vieta!

Pat vējš še šņāc tik smagi caur kokiem.»

«Tās ir Fausta ilgas ...»
«Un apakšzemes ūdeņi man tik dobji mutuļo zem kā-

jām.»
«Tās ir Hamleta šaubas.»

«Ar kādu dārdošu troksni tur atlūzušie klints gabali
nokrīt bezdibenī.»

«Tie ir Lucifera smiekli, ar kādiem tas aplūkoja jaun-
radīto un par pilnīgu dēvēto pasauli.»

«Un gaisma te spīd tāda dzelteni nespodra un pilna

kvēpu un dūmu?»

«Tā ir Prometeja uguns, kura cīnās ar tumsu un ar

māņiem.»

«Un, ja jūs meklētāji esat, ko tad jūs meklējat? Un uz

kurieni ved izeja no šīs ielejas?»

«Ja šī atbilde būtu tik viegla, tad jau gadu tūkstošiem

nebūtu ticis pēc viņas prasīts.»
To sacījuši, garāmgājēji no manis aizgriezās un gāja

tālāk.
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«Bet apžēlojaties,» es ievaidējos, «neatstājiet mani tā,
arī es, arī es esmu meklētājs ...»

«Katram jātiek pašam ar sevi galā,» kāds, galvu at-

griezis, piebilda, «bet, ja tev ir griba pie mums piederēt,
tad dzer tur no viņa avota.»

«Kas tas ir par avotu?» es prasīju.
«Tas ir sāpju avots, mēs jau visi esam no tā dzēruši.»

Es gāju uz norādīto avotu, kas man rēgojās pretī
dziļš un melns it kā bezdibeņa acs.

No viņa bija jau labs gabals nodzerts, un man bija
dziļi jānoliecas, tā ka man apslapējās visas krūtis, ka-

mēr es sasniedzu tumšo dzērienu, kas bija tik rūgti sājs
it kā asaras, jauktas ar vērmelēm.

Kad es piecēlos, pār mani bija nācis klusums kā fatāls

miers un es jutos sevi līdzīgu smagajam mākonim, kas

tur aizklāja visu debesi, bet neizlējās zibeņos.
Dzeltenajā fosfora gaismā es redzēju otrā pusē lauku-

mam paceļamies milzīgus sfinksu tēlus; spocīgas, mēmas

un lielas viņas tur gulēja, ar plaši atplestām akmens

acīm un likās visu sev apkārt sastindzinām klusumā un

mēmumā.

Vai man pie viņām iet? Vai man viņām prasīt pēc
mērķa, pēc ceļa, pēc manas dvēseles slepenām ilgām?

Aķ nē, es zināju, ka viņu akmeņu lūpas nekad neatvēr-

sies un tās man nesacīs, ko tās zin.

Noguris es atšļuku uz kādu akmeni, un roka man ne-

viļus ķēra pēc manas kokles, ko es slēpu pie krūtīm.

Kad es viņu paņēmu rokā, es redzēju, ka viņas spoži
mirdzošās stīgas bija kļuvušas — melnas.

Tagad es atcerējos, ka, krūtis apmērcēdams sāpju avotā,
es biju līdzi arī apmērcējis savu kokli, un sājais slapjums
it kā rūsa bija noēdis viņu spožumu — tās tagad bija

gluži melnas.
Man tapa ap sirdi vēl drūmāk, un skaņas, kuras pa-

klusi un drebēdamas ieskanējās zem maniem pirkstiem,

izklausījās it kā ievainota putna spārnu sišana.

Te man kāds aizskāra plecu.
«Es tev gribu palīdzēt, bezcerību sapņotāji»
Es pacēlu acis un ieraudzīju savā priekšā staltu jau-

nekli. Viņa skats bija — paļāvība, viņa smaids — uzvara,

un muskuļi viņam bija norūdīti stipri kā jaunam pan-

terim.

«Seko man,» viņš atkal teica, kamēr es vēl nebiju pa-

guvis viņu aplūkot.
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«Pa kuru ceļu tu mani vedīsi?» es prasīju. «Kā tu zini,
kura no šām simtām krustiem un riņķī esošām tekām ir

pareizā?»
«Es neiešu ne pa vienu, bet taisni visām pāri.»
«Kā? Taisni pāri pār šo nule saplaukušo, zaļdzelteno

mauru? Pār šiem puķu biķerīšiem un rožu audiem?»

«Darbs iet pāri pār sapņiem,» bija viņa cietā un īsā

atbilde.

Tā mani gan nepārliecināja, bet spēks, kas manī bija
sastrēdzies, meklēja izeju un spieda mani jauneklim sekot.

Kad mēs bijām pa sfinksu vārtiem izgājuši ārā, zaļais,
jautrais vanags, kas mani pirmāk bija pavadījis, tagad
bija nozudis, bet jo tuvāk, man taisni virs galvas, vare-

nais, sarkanais ērglis sita savus spārnus, kamēr baltais

balodis sekoja tikko saredzamā attālumā.

«Tev nevajag ļauties atbaidīties,» jauneklis, drusku ap-

stājies, mani drošināja, «mums jāiet pa īsāko ceļu, un tur

tu redzēsi tos, kas ceļa malā krituši.»

«lesim, iesim,» es tagad pats skubināju it kā drudža

sagrābts.
Jo tālāk mēs gājām, jo kailāka un drūmāka tapa visa

apkārtne.
Upes mums vērās pretī, izsīkušas līdz pašam dibenam

it kā sausas acis, kas izraudājušas visas asaras.

Gar ceļa malu auga koki, visi ar nolauztām galotnēm
un aplauzītiem zariem.

Pa tam jau ari bija uznākusi nakts, baiga, melna nakts.

Vētra kauca un gaudoja, it kā suņi kauc, saoduši līķa
smaku.

Starp skrejošiem mākoņiem parādījās retas, sastin-

gušas zvaigznes it kā plaši atvērtas miroņa acis, kas

mirstot palikušas neaizdarītas. Mēnesis vērās pretī bāls,

izģindis, ar sarkaniem traipiem, it kā ar asins šļakām

apskrējuse nocirsta mocekļa galva.
Viņa nedrošajā trīsu pusgaismā es ieraudzīju... ak

šausmas!

Kas gan šinīs laikos varētu vēl ticēt spokiem? Kas

varētu iedomāties, ka tādi, kas nedabiskā nāvē miruši,

paceļas kā gari un bez miera staigā apkārt?

Elpa man aizžņaudzās kaklā un baiļu sviedri spiedās

uz pieres. Es redzēju baigus tēlus kā garas ēnas kusta-

mies, atkāpjamies un tuvojamies. No krūtīm tiem lēni

pilēja vēl asinis un vaigs bija pāršķiebts nāves krampī.
«Redzi, redzi!» es izbailēs čukstēju jauneklim.
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«Jā,» viņš sacīja, «tie vienmēr staigās, tie miera ne-

atradīs, jo tie tēli tur, kurus tu redzi, tie ir — nepabeigti
darbi, nobendētas domas...»

«Un tā cēlā, karaliskā sieva tur viņu vidū?»

«Tā ir nožņaugtā patiesība.»
Mēness uz acumirkli iezvēlās gaišāks, un es pamanīju

sev pie kājām viennotaļ kā kurmja rakumus uzmestas

kapa kopiņas.
«Un tie?» es jautāju.
«Kas lai viņus visus zin un saskaita, tie ir bez vārda,

bez miņas mocekļu kapi. Viņi krita patiesības cīņā, un

viņu nepabeigtie darbi un domas, kā tu redzi, staigā še

kā gari apkārt.»
Elsodams es nokritu uz tuvāko kapu kopiņu, es spiedu

krūtis pie aukstās zemes, ar savām rokām es apskāvu
kopiņu, un manas asaras jaucās ar smiltīm.

«Jūs, kurus es nekad neredzēju, nekad nepazinu, jūs,
mani brāļi,» es elsoju, «es nekā cita nespēju, es nevaru

jums to atdarīt, bet es gribu izteikt to, ko jūs nespējāt
izteikt, es būšu jūsu balss, jūsu sods, jūsu liesmas.»

Un gulētāji likās manu solījumu izdzirduši, jo kapi vis-

apkārt sāka kūpēt un no katra no viņiem pacēlās maza

liesmiņa.
Un es ņēmu viņu naidu, viņu sāpes, viņu atriebšanos

un ieliku to savā koklē.

Manas kokles melnās stīgas iededzās un sāka zvērot

kā ogles.

Tās dzirkstījās sarkanas visās nokrāsās no iesārtā

kauna nosarkuma līdz dusmu vara sarkanumam un nik-

numa melnam receklim.

Un, kad es dziedāju, mana dziesma iešāvās, it kā

liesma švirkstēdama uzskrej sausā kokā līdz pat galotnei.
«Un tagad,» jauneklis sacīja, mani atkal pie rokas sa-

tverdams, «mums laiks tālāk iet. Kas krituši, paliek pa-

gātnei, mūsu ceļš iet arī viņiem pāri uz — nākotni.»

Es viņam sekoju. Bet mana sirds bija tikpat pilna sma-

guma, cik mani apavi bija piesmēlušies pilni ar smiltīm.

Atkal mūsu ceļš veda pa to pašu laukumu, kur visiem

kokiem bija aplauztas galotnes.

Nāca pret rītu, un, kur necaurredzama tumsa bija val-

dījusi, tagad parādījās pelēku rīta staru apspīdēta svina

pelēka, dūmu pilna debess — smagums un nogurums bez

gala.
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Te uzreizi visa debess no vienas malas līdz otrai pār-
šķīrās kā gara asins rēta no milzīga šķēpa grieziena un

visu zemi pārlēja ar asiņainu krāsu.

«Mēs esam pie manas valsts robežām,» sacīja jauneklis.
«Kur ir tava valsts?»

«Mana valsts ir cīņas valsts. Viņas robežas gan vēl ir

šauras un manu pavalstnieku skaits ir mazs, bet tie ar-

vien pieaug un viņas robežas izplešas. Drīz tās būs aiz-

sniegušas nemirstības zelta kalnus! Un uz turieni tev

manis vairs nevajaga; turp tu ceļu atradīsi viens pats.»
To sacījis, jauneklis mani atstāja. Tikai ērglis vēl bija

palicis, tas tagad brēkdams sita man virs galvas savus

sarkanos spārnus.
Kad tuvāk aplūkoju savu apkārtni, es redzēju, ka tā bija

pilna ar snaudošiem vai gulošiem tēliem, līdzīgiem grieķu
hermām. Pastarpām gāja daži, kas tos purināja un cēla

augšā, bet tie visi gulēja dziļā miegā.
Es redzēju, kas man bija jādara, un satvēru kokli.

Es spēlēju visas sāpes, visas dusmas, visu rūgtumu, kas

dedza šinīs stīgās; manas sirds bezdibeņi atdarījās, un

manas jūtas izlējās kā uzplūduse upe.

Te es, sev par brīnumu, pamanīju, ka lielais gulētāju
pulks man visapkārt savā miegā sāka palikt nemierīgs
un svaidīties.

Bet es spēlēju tālāk; mani vārdi zibēja kā pret sauli

pacelti šķēpu gali, manas skaņas plūda kā augšāmcelša-
nās zvani.

Te slēgtās acis atvērās, uz vienaldzīgajām sejām pa-

rādījās nojausma, saprašana. Acis sāka zibēt, muskuļi

stiepties.
Es spēlēju tālāk: mana dvēsele lūza skaņās, it kā no

klinšu paugura atbirst gabali un rībēdami pa klintīm

brūk bezdibenī.

Te gulētāji vairs ilgāk neturējās, tie lēca kājās un

nokratīja visas siltās, biezās segas.
Es spēlēju vēl: manas stīgas bija satrūkušas, un ar

mokām man rāvās katrs vārds no krūtīm ārā, it kā dzī-

vam putnam tiek izrauta spalva pēc spalvas.
Mana pēdējā skaņa vēl nebija izdzisuse, kad es redzēju

sevi sajūsmināta bara aplenktu. Mani skūpstīja, mani

apkampa un lūdzās:

«Ved mūs, ved! Saki, ko mums būs darīt!»

«Tur,» es rādīju atpakaļ, «ejiet turpu, mēmie jums to

sacīs.»
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Izcīnīta bija lielā pasaules cīņa. Šķīstīts bija zemes

klons. Cilvēki varēja priecāties bez sāpēm un saule spī-
dēt bez tvaikiem.

«Dziedātāj, ved mus tālāk, ved mus uz nākotni!» tie,
mani apstājuši, lūdza

«Lai tava dziesma mūs ved!» lūdzās citi. «Lai tā dod

mums spārnus, lai iededzina mums sirdīs sajūsmības
dzirksteli, lai vada mūsu domu virzienu un dara dzīvu

mūsu roku darbu!»

«Dziesmu, dziesmu! Dziedi mums nākotnes dziesmu!»

arvien straujāk bija dzirdama vēlēšanās.

Kā lai es būtu varējis dziedāt nākotnes dziesmu, kur

es biju sajutis visu pagājības varu!

Mans spēks bija lauzts, mans ērglis pagalam...
Tuvāk aplūkodams, es ieraudzīju, ka zem sarautajām,

sarkanajām stīgām vēl slēpās kādas smalkas stīgas vājā
zelta spīdumā, sērā daiļumā, it kā mirušās mīļākās zelta

mati, kuri palikuši uz krūtīm, pie kurām tā pēdējoreiz
dusēja.

Tās bija stīgojuma atliekas no sapņu zemes, tās bija
stīgas, kuras es reiz biju vērpis no sīkas dzīves un no

lielām ilgām.

«Es varu tikai jums dziedāt dziesmu, kuru gudrie ap-

smej un kas nelgām patīk,» es sacīju.

«Mana dziesma ir tikai iemigušo sāpju sapnis par

prieku.»

«Dziedi! Dziedi!»

«Dziedi mums iemigušo sāpju sapni par prieku, dziedi

mums dziesmu, ko gudrie apsmej un kas nelgām patīk.»

Es biju viņiem dziedājis savu pēdējo dziesmu.

Es biju dziedājis par jaunām zvaigznēm, kuras iedegas

uz veco pasauļu drupām.
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Par lielākām dimensijām laika un telpas mērā un lie-

lākiem sapņiem, kuri mazo pasauli paceļ it kā uz Atlasa

pleciem.
Par kalniem, kuri tik augsti, ka tos vēl neaizsniedz

neviena doma.

Par lielajām vētrām, ar kurām dzimst jaunas patie-
sības.

Par jauno zemi, pilnu auglības un noslēpumu, kurā

visi tie vārgie stādi, kas gadu gadiem bija vītuši pavēnī
un drūmos pagrabos, pa vienu pašu nakti varēja zaļot un

uzplaukt ziedos.

Es dziedāju par visām tūkstoš un miljonu straumēm,
kuras nāk no zemju zemēm, skanēdamas, šņākdamas, pu-
todamas nevaldāmā priekā un brīvībā, visas traukdamās,
it kā dzīslas uz sirdi, uz vienu mērķi: uz jūru, uz lielo

jūru.
Liela un bezgalīga viņa tur izpletās smaragda zaļuma

ar sidraba gliemežiem un dzelmes pērlēm.
Uz viņas ūdeņiem mirdzēja atspīdums — par dzidru,

lai to varētu salīdzināt ar mēnesi un zvaigznēm.
Nelielie viļņi vērās un slēdzās it kā smaidošu acu plak-

stiem.

Un viņas vidū pacēlās — vieglāka par putām un skais-

tāka par sapni — brīnuma pilsēta.

Viņu varēja arī dēvēt par brīvības salu, par laimes

mītni, par aizvēja ostu — tas bija viens un tas pats.

Domātāji pa gadu gadiem bija viņas pamatus cēluši

un sapņotāji to izgreznojuši ar savu sapņu dārgakmeņiem.
Uz skanošiem stabiem tā augsti pacēlās, starodama jūtu

sarkanumā, domu zeltā, dzejas pērlēs. Gar viņas vaļņiem

lejā mētājās pārdzīvoto tradīciju miroņu galvas un baltie,
izkaltušie kauli.

Visi pasaules vēji nolaidās uz viņas mūriem un katrs

atnesa zem spārniem jaunas problēmas un jaunus jautā-

jumus.
Plaši atvērti stāvēja viņas vārti, lai uzņemtu visu lai-

mīgo cilvēci, kura baru bariem šurpu peldēja ilgu laivi-

ņās pa viņām tūkstoš straumēm.

Tā es dziedāju un būtu vēl tālāk dziedājis, bet manas

pēdējās zelta stīgas bija satrūkušas un manas sāpes pa-

modušās no prieka sapņa.

«Mēs dosimies turp!» atskanēja man visapkārt gaviles.
«Mūsu laivas ir gatavas. Nāc mums līdzi!»



Bet es novēršos no viņiem, es jutu, ka man prieku
valstī nebūs vietas, ka man jāiet pa citu ceļu.

Es novērsu savas acis no spožuma un skatījos tumsā,
un es ieraudzīju atkal balto balodi, kuru es biju jau no

acīm zaudējis.
Tagad es zināju: man bija jāiet atpakaļ — uz meklē-

tāju zemi, man bija jāstīgo mana kokle ar jaunām stīgām.
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SARKANU ZIBEŅU LAIKĀ

Debess smagi nokarājās, pilna sarkanu, draudošu

zibeņu.
Mākoņu klēpis piebērts ar šķēpiem, kuri, kopā trīda-

mies, allaž dobji iežvadzas.

Šausmas... Nezināšana... Gaidīšana... Lieli noti-

kumi ...

Pie apvārkšņa gaida izbailes, acis iepletušās:
«Kas nāks?»

Vai tādā laikā varētu kāds rasties, kas iespētu sacīt:

«Man gar visu to nav nekādas daļas!»
Arājs ar laukā

...

Vai viņš ar izbailēm nenoliks savu arklu un neizjūgs
zirgu?

Vai viņš nesteigsies meklēt sev patvērumu un pajumtu,
pirms viņam virs galvas iesāk melnos mākoņu velēnus

cilāt zem saviem lemešiem sarkanie zibeņu arkli?

Kuģotājs brauc uz klajas jūras, viņš norūdīts vētrās

kā vecs kareivis.

Bet viņš tomēr paceļ acis un skatās ar rūpēm un bai-

lēm, kad mākons viņam tuvojas, pilns sarkanu zibeņu.
Noslēdzies savā vientuļā darbnīcā, tēlotājs veido mar-

morā savus sapņus.

Savā gara pasaulē viņš atrodas tālāk nost no elemen-

tiem un viņu cīņas nekā tie, kas dzīvo ikdienā.

Bet pēkšņi viņš noliek kaltu un paliek klusu tās lielās

ainas priekšā, kas tēlo savus tēlus — sarkano zibeņu
laiku.

Un baltie, nekustošie marmoru tēli, vai tie piepeši ne-

pārvēršas? Vai tie nepieņem savādu dzīvību, kad pār vi-

ņiem laistās krusta ugunis sarkanu zibeņu laikā?

Un, vēl tālāk no pasaules nost atrāvies, kāds lūdzējs
pielūdz savu dievu.

Bet neviļus viņa lūpas saka:



«Saudzi mani! Tavs spēks ir kā negaiss un tavas dus-

mas — kā sarkanie zibeņi!»
Bet tālāk nekā jūras braucējs un dziļāk nekā dieva

lūdzējs atrodas tas, kuru ierāvuse kaislība savā dzelmē,

pie pielūgtās būtes kājām.
Bet kādā veidā viņš tai tēlos savu mīlestību? Ko viņš

sacīs, kas nebūtu tas pats, ko tur ārā daba saka:

«Mana sirds ir pilna kā negaisa mākons, un mana kais-

lība vijas ap tevi kā — sarkanie zibeņi!»
Vai būtu iespējams atrast kaut vienu, kurā lielo spēku

cīņa tur ārā neatrastu atbalšu?

Vai dzejnieks viens pats lai saka:

«Man gar sarkano zibeņu laiku nav nekādas daļas!»

Putniņi steidz uzmeklēt platos zarus sev par pajumtu,
un lapiņas bailīgi tinas kopā ...

Bet vai dzejnieka dvēsele nav vairāk uztraukta nekā

putniņš?
Vai viņa netinas bailīgāki kopā nekā lapiņa?
Vai viņa fantāzija nav sakopota iz tiem pašiem elemen-

tiem, kas tur ārā plosās — sarkanu zibeņu laikā?

Vai tā nav viegla kā vējš, plūstoša kā ūdens, degoša
kā uguns?

Vai dzejnieks nav visu siržu sirds, izņemts kā degoša
ogle ārā iz cilvēces lielā ugunskura?

Vai viņš viens pats varētu garām iet sava laika šaus-

mām, spožumam un uztraukumam un sacīt;

«Man gar to nav daļas!»
Vai viņa viena paša lai trūktu, kad pretstati izlīdzinā-

jās un kad pasaule top atkal jauna — sarkanu zibeņu
laikā.



156

MEITENES MIRTE

Pasaciņa no īstenības

Cilvēkiem tik daudz darīšanas ar savu pašu priekiem
un bēdām, ka tiem neatliek laika ieskatīties tuvāk savu

tf-iiļo pusmāsiņu — puķu dzīvē. Tikai tad, kad māte zeme

tiklab vienus, kā otras ņem atpakaļ savā klēpī, tie redz,
cik tuvu tie savā starpā rada bijuši un cik vienādu dzīvi

dzīvojuši.

Tāpat kā liktens loka cilvēkus, vējš loka puķes, un tās

pašas ilgas, kas kustina sirdis, liek arī lapām drebēt.
Tikai puķēm ilgas laikam grūtāk panest nekā cilvēkiem.

Jo, kad cilvēks pēc cilvēka sāk ilgoties, tad tas ceļas un

iet, iet cauri purviem un mežiem, kamēr atrod to, pēc kura

ilgojas.

Un, kad ilgas top vēl lielākas, tad cilvēks cilvēkam

saka: «Es tevi mīlu!»

Bet puķes nevar noiet viena pie otras, viņas var tikai

galviņu noliekt uz to pusi, kurp iet viņu ilgas.
Un viņas nevar viena otrai sacīt: «Es tevi mīlu,» —

viņas ir mūžīgi klusas un mēmas ar visām savām sārta-

jām mēlītēm un zeltainajiem zvaniņiem.

Bet viss tas, ko viņas iekšā jūt un nevar balsī sacīt,
laužas uz āru un izteicas krāsās. Krāsas ir puķu valoda.

Un kas tā par valodu, pilna ilgu, sēru un daiļuma!
Kādi zeltaini, violeti, zili un rožaini vārdi!

Un iz visiem dveš ārā smarža — puķu dvēsele.

Un kādi staipeknīši tur stiepjas, kādi vijumiņi vijas,,
kādi robiņi robojas, lai dziļajam krāsu saturam dotu daiļu
ārēju veidu!

Visi dzejnieki mācās saprast šo krāsu valodu un ņem

to savām mākslas jūtām par izteiksmes līdzekli, bet pu-

ķēm pašām ar to vēl nepietiek, un viņas bēdīgi nokar
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galviņas un vīst, jo viņas nav varējušas visu izteikt,
ko jūt.

Un tādēļ arī puķes raud; viņas raud daudz vairāk nekā

cilvēki. Ik rītā un ik vakarā viņu samtainie vaidziņi ir

apklāti spožām asarām. Kas to nezina, sauc šīs asaras

par — rasu.

Būtu jau nu gan arī tādi mīlestības vēstneši, kuri kā

vidutāji pasacītu, ko puķes viena priekš otras jūt, un

iznēsātu baltās un krāsainās ziedu lapiņu vēstulītes ar

saviem zeltainajiem ziedputeklīšu vārdiņiem, tikai —

daudz paļauties uz šiem vēstnešiem vis nevar.

Viens tāds vēstnesis, piemēram, būtu vējš, bet tas ir

ļoti aušīgs un nepastāvīgs. Galva viņam vienmēr pilna ar

citām darīšanām, un viņš skraida apkārt pa visām pa-
saules malām.

Gan viņam piekodināts, lai ietu lēnām un ar prātu, lai

nedrebinātu nevienu lapiņu, lai nepazaudētu ceļā nevienu

ziedu puteklīti, — bet ko viņš dara!

Tikko viņam iedota tāda vēstulīte, viņš sāk nebēdīgi
svilpot, aizmirst visus piekodinājumus, iesēžas koku za-

ros un šūpojas ar visu sparu, tā ka izbirst visi ziedu

puteklīši.
Gadās gan arī, ka viņš vēstules nepamet, bet tad viņš

atkal ceļā aizmirst, kurp tās bija jānes un kurai puķei
kura jānodod.

Viņš vēstules tad nones pavisam uz citu malu un no-

dod gluži svešām puķēm un pārnes arī atpakaļ — gluži
svešu atbildi.

Tādā gadījumā izceļas liels apjukums, un puķes ļoti no-

kaunas un top pavisam sārtas.

Uzticamāki vēstneši nekā vējš jau nu būtu dažādie ku-

kaiņi un sevišķi bites.

Pēdējās nav nekādas pasaules klaidones, bet godīgas
pilsones, kas nodibinājušas pašas savu pilsētu ar vaska

namiņiem.

Puķes tad nu arī uz viņām paļaujas un uztic tām visus

saldos noslēpumus, kurus slēpj savās dziļākās ziedu kausu

sirsniņās.
Bites arī visu apsola izdarīt, sanēdamas «jā, jā», un

nodievojas mīlas vēstulītes nonest īstā vietā. Bet, būda-

mas lielas praktiķes, ar reāliem dzīves uzskatiem, viņas

apdomājas, ka daudz prātīgāki būtu visus tos zeltainos,
saldos ziedputeklīšus pārvērst medū un paturēt sev pa-

šām.
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Tā tad arī notiek.

Tāds mēdz būt vispārējos vilcienos puķu liktenis jeb
liktenītis. Bet man te vēl jāstāsta par vienu puķi, kurai

bija savs sevišķs liktenis.

Man jāstāsta par puķīti ar mazu, mazu sirsniņu un —

lielām sāpēm.

Sr puķīte bija mirte, un viņas sirsniņa taču nu arī ne-

varēja būt lielāka par sīku miršu lapiņu.
Mirte nebija auguse laukā un brīvībā kā citas puķes,

bet kādā mazā, patumšā istabiņā ar vienu pašu lodziņu.
Tā bija kādas šuvējas istabiņa.
Pie loga sēdēja bāla meitenīte ar smalkiem sejas vaib-

stiem un, galvu nepacēlusi, vienmēr šuva.

Šī meitenīte bija bijusi mirtes liktenis.

Viņa pēdējo bija pacēlusi aiz sētas žoga, kur dārznieks,

apgraizīdams ar šķērēm kādu lielu, skaistu mirti, to kā

lieku zariņu bija nometis nost. Zariņš, lūk, būtu bojājis
lielās mirtes slaido, graciozo augumu. Pēdējā gribēja pa-

likt savā skaistumā kā pasaules dāma un negribēja būt

par māti un audzēt atvasītes.

Meitenīte bija mazo atradnīti iedēstījusi mālu podiņā
un nolikusi aiz baltā priekškara uz lodziņa.

No sākuma gan mazais miršu bērniņš nebija gribējis
augt, jo viņš taču bija radies citādos apstākļos lielā,
skaistā gaismas pasaulē, ar saldu smaržu pildītā siltum-

nīcā.

Bet meitene savu audzēknīti bija ļoti kopuse un nezin

ar kādu savādu ūdeni dzirdinājusi. Dārzniekam tāda

ūdeņa nebija bijis nevienā no viņa daudzajām lejkan-
nām.

Tas bija bijis tāds mīlīgs, silts un dzidri spožs ūden-

tiņš, kas pa pilieniem bija ritējis meitenei no vaigiem lejā,
kad tā bija bijusi pār mirti noliekusies.

Mazā mirte tad arī no šī brīnumūdens bija sākusi maz-

pamazām atspirgt.

Nu jau viņa pacēla savu mazo, zaļo galviņu un sāka

jau stiept savus smalkos zariņus kā bērna rociņas pretī
savai audzinātājai.

Puslīdz vientulīga bija mazās mirtes dzīve, jo ar biedre-

nēm, kas tai auga blakām tam pašā logā, viņai nebija
nekā kopīga.

Viena no tām bija ļoti žirgta pelargonija ar rupjām,
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apaļām lapām un ļoti pilna dzīves prieka. Tā ziedēja
vienmēr brašiem, krāsainiem ziediem un vēlējās, lai tikai

pasaulē vienmēr viss paliktu pa vecam.

Par mirti viņa allaž mēdza nobrīnīties: kam pēdējai va-

jagot tik daudz smalku zariņu un sīku lapiņu? Par kādām

pārdabiskām lietām tā gan domājot un sapņojot un uz

ko gan gaidot, ka nemaz negribot sākt ziedēt? Pieticīgai

vajagot būt, tā esot galvenā dzīves gudrība, pieticīgai
un jautrai! Laime neesot jāmeklē ārpusē, bet iekš sevis

pašas. Viņa pati, lūk, vienmēr ziedot, vai saimniece to

aplaistot vai ne.

Mirtei šī kaimiņiene nebija simpātiska, viņa bijās no

katras pieduršanās pie tās asajām, rupjajām lapām un

vilkās arvien vairāk atpakaļ un bailīgi rāvās čokurā.

To manīdama, pelargonija jo platāk iepletās logā, tā

ka gluži aizņēma visu saules pusi.
Bet mirtei karstās pusdienas saules nemaz nevajadzēja,

no tās viņa taisni bijās; tāpat kā bijās no visa, kas pārāk

spilgts un ass, un straujš kā pati dzīve.

Bet agri no rīta, kad kaimiņienes vēl dusēja, mirte

pirmā pavēra acis. Visa viņas augšana, lapošana un

attīstība notika rīta saulē, kad tikai sapņi staigāja vēl

apkārt un nomods nebija sācies. Kad nāca pusdiena un

īstenība, mirte stāvēja ēnaina un atvilkusies iekšpus baltā

aizkara.

Otra mazās mirtes kaimiņiene bija kāda kalsna, gari

izstīdzējusi ģerānija, bet no tās arī bija maz prieka.
Viņa bija jau pārāk veca un nesaprata vairs ne šādas,

ne tādas dzīves parādības, bet visu tikai skauda un nīda

un grieza aiz dusmām savus lapurobu zobus, cik nu pē-

dējo pavisam vēl bija.

Par trešo kaimiņieni arī gandrīz nebija vērts runāt,

jo tā pati sevi uzskatīja it kā pasaulei nepiederīgu. Tā

bija podā iedēstīta tabaka, kura bija atvilkusies galējā

loga kaktiņā.

Viņa bija ļoti svētulīga un uzskatīja dzīvi tikai kā īsu

pārejas brīdi. īsto dzīvi viņa domāja sākamies tikai pēc
nāves. Tad tādu lapu tabaku kā viņu izkaltētu tīšot kopā
cigāros vai bāzīšot pīpjos, un viņas būte tad, atpestīta no

matērijas smaguma, celšoties augšup un viļņošot zilos

dūmu mutuļos un loku ločos.

Jo mazāk mirtei kopības bija ar kaimiņienēm, jo vairāk

tā pieķērās savai audzinātājai. Rīta saulīte un smalkā,
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bālā meitenīte — tās abas bija tās, starp kurām mirte

dalīja savu mīlestību, izplezdama savus abus dvēseles

spārnus vienu uz vienu, otru uz otru pusi.
Bet tikpat atkarīga, cik mirte bija no meitenītes, bija

arī meitenīte no mirtes.

Viņas bija viena otras liktenis, un turpmāk viņu abu

likteņi saplūda vienā pašā.
Kad meitenīte mazo stādiņu nomestu bija atradusi un

podiņā iedēstījusi, viņa bija nolēmusi: «Augs stādiņš,
augs arī mana laime — tad manā dzīvē kaut kas notiks,
kaut kas pārvērtīsies citādi, nekā līdz šim bijis.»

Bet, kas tas īsteni būtu, kas varētu notikt un pārvēr-
sties citādi, viņa nezināja. Tikpat maz viņa zināja jebko
no dzīves pašas. Vientulībā dzīvojot, viņai trūka salīdzi-

nājuma ar ārpusi.
Lielo apkārtnes dzīvi mazā šuvēja bija redzējusi tikai

visārējākās parādībās, kad tā tai ātri pa ielu garām
skrēja, darbu aiznesot vai pārnesot.

Viņa bija māju strādniece kādai lielai veļas priekšmetu
magazīnai, un viņas ceļš veda viņu taisni uz pilsētas
trokšņaināko un glaunāko kvartālu, garām gar milzīgiem
skatu logiem.

Tur dzīve lūkojās ārā ar tūkstošām briljantu un dārg-
akmeņu acīm.

Dzīve ar gracioziem soļiem gāja garām, čaukstēdama

smagā zīdā.

Dzīve aizripoja bez trokšņa vēja ātrumā uz gumijas

riteņiem vieglās karietēs.

Dzīve vakaros, kad tumšs metās, uz vienu mājienu uz-

ziedēja neskaitāmās elektriskās ugunspuķēs un visu pār-
lēja ar mirdzošu gaismu — kā pasaka, kā burvība, kā

parādība.
Dzīve viļņoja mūzikas skaņās un dziesmās pa plaša-

jām koncerta zālēm smalkas, izglītotas publikas priekšā,
"kura prata muzikāliski klausīties un estētiski baudīt.

Dzīve norisinājās teātrī traģēdijās un komēdijās, aiz-

raudama un pārmezdama pāri pār ikdienību.

Dzīve uz katedrām runāja zinātnes un nākotnes vārdus.

Mazā šuvēja visu to novēroja, tikai garām ejot, skatī-

damās ar nabadzības acīm un klausīdamās ar atsacīšanās

ausīm.

Neviena dziesma, neviena skaņa neatlidoja pie viņas

šurpu pacelt arī viņas dvēseli uz saviem spārniem.
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Neviens nākotnes solījums nenāca ņemt viņu sevim

līdzi, lai rādītu no kalna gala izredzēto zemi.

Viņas mūžs bija bez izejas. No dzīves durvīm bija iz-

kritusi un pazudusi atslēga; viņai bija jāpaliek ieslēgtai
iekšā.

Nabaga meitene to sajuta, un ilgas pārņēma viņas dvē-

seli; tādās reizēs viņa aplūkoja savu mirti; mirte un

viņa — abas sapratās labi.

Arī mirte savā mazajā lodziņā, aiz baltā aizkara slēp-
damās, bija novērojusi citu — skaistāku dzīvi.

Pāri ielai otrā pusē bija redzams liels, skaists dārzs

ar oranžēriju. No turienes plūda ārā vesela smaržu simfo-

nija. Dzīvības dažādība tur tēlojās visādās krāsās un

nokrāsās.

Katrs savā veidā tur izteicās gan blāzmainais iesār-

tums, gan ekstātiskais sarkanums, gan gavilējošais za-

ļums.

Un tad — šie smagi uz zemi līkstoši dzelteni violetie,

neizsapņojamie sapņi! Šie sapņi!

Visretākās puķes no dažādām pasaules daļām tur at-

radās vienkopus. Samtainās austrumu zemju centifolijas
glauda savus mīkstos vaigus pie asi dzeloņainā Āfrikas

kaktusa. Blakām orhidejām, sarkanām kā izlijušām asiņu

paltīm, vizēja bālas, mēnessērdzīgas narcises.

Bet neba šīs lepnās puķes bija tās, kas tik ļoti saistīja
mazās mirtes uzmanību, ka tā caurām dienām turpu lūko-

jās. Viņa tās gan aplūkoja un apbrīnoja, bet šī krāsu

un narkozes pilnā pasaule bija taču tik sveša, tik nesa-

protama mazajai, kaunīgajai māju mirtītei.

Šinī raibajā pūlī mirte bija ieraudzījusi vēl ko citu —

tas bija kāds liels, tumši zaļš, dziļi nopietns lauru koks.

Šis lauru koks nopietnībā un cēlumā pacēlās pāri pār
visu savu apkārtni.

Viņš neievēroja pavedinoši saldo smaržu, kas uz viņu
tika raidīta, neredzēja sārtos smaidus, kas viņu kairināt

kairināja; tumšā, garā ēna, ko viņš meta, darīja viņu vēl

nepieejamāku.
Bet brīnums! Šo lauru koku uzskatoi, mirte nejutās

tik zema, nicināta un nospiesta, kāda bija jutusies, salī-

dzinādama sevi ar greznajām puķēm. Un taču lauris bija
tik daudz pārāks pār viņām un tik nesamērojami lielāks

par vienkāršo mirti!
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Mirtē pirmo reizi pamodās tā apziņa, ka viņa kaut ko

spēj, ko tur tās greznās puķes vis nespēj, viņa juta, ka

spēj augt un lielāka tapt, un to tās izstiedzējušās siltum-

nieces vairs nevarēja.
Sī apziņa viņā bija pamodusies, lauri ieraugot, un ta-

gad, ikreiz, kad viņa par viņu domāja, viņa kļuva lielāka.

Viņas būtē raisījās un brieda nezināmi spēki. Visas su-

las sāka viļņot un spiedās uz augšu pa dzīsliņu dzīsliņām,
pa stiebriņu stiebriņiem — līdz pat sīciņo lapiņu gali-
ņiem.

Kad viņas kopēja to kādu rītu aplūkoja, tā ieraudzīja,
ka mirtītei bija aizmetušies tikko manāmi zaļi pumpuriņi.

Kaut kas tamlīdzīgs bija arī noticis meitenes dzīvē, jo
viņas abas taču bija viena otras liktenis.

Tas bija atgadījies kādā vakarā, meitene bija atkal aiz-

nesusi nodot savu darbu un nāca patlaban mājā.
Garām ejot kādai mājai, viņa bija ieraudzījusi, ka tur

drūzmējas daudz ļaužu. Durvis stāvēja vaļā, un iekšā va-

rēja iet, kas gribēja. Neviens glauns sulainis ielas pub-
liku nedzina projām.

Publika, kas tur spiedās iekšā, pastāvēja pa lielākai

daļai no vienkāršiem ļaudīm; tie nupat kā no darba nāca

mājā un nebija vēl paspējuši noģērbt savas ikdienas drē-

bes.

Meitene saņēma dūšu un iegāja citiem līdzi iekšā.
Tas bija kāds priekšnesumu vakars, kādu daudz mēdz

būt, bet meitene tādās sapulcēs līdz šim vēl nebija bijusi.
Ļaužu drūzmēšanās izskaidrojās ar to, ka šovakar

turēja priekšnesumu kāds rets viesis, kuram bez tam bija
vēl liels pievilkšanas spēks.

Runātājs bija tikko runāt sācis, kad meitene iegāja.
No pagarās zāles otrā gala, kur viņa bija pie durvīm no-

stājusies, viņa tā seju nespēja vājā apgaismojumā lāgā

noredzēt, bet viņa dzirdēja viņa balsi.

Sadzirdot pirmos vārdus, meitene jau juta, ka viņai
zuda visas bailes. Tanī balsī nebija ne barguma, ne rā-

jiena, ne nosodījuma, kā taču vajadzēja būt, kad viens

runā uz daudziem, tur bija dzirdama tikai dziļa līdzcie-

tība.

Meitene gan daudz nesaprata no priekšnesuma satura,

bet tik daudz viņa noģida, ka tā nebija līdzcietība vien

un dvēseļu mierinājums, kas plūda no runātāja lūpām,
bet ka tas reizē bija arī kāds solījums, nākotnes solījums.
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Viņš bija sacījis, ka visi tie pie malas bīdītie un dzīves

aizdurvē stāvošie reiz nākšot uz priekšgalu, ka tie, kam

neesot tagadnes, būšot īstie nākotnes mantinieki un ka

tie, paši sevi atpestīdami, reizē atvēršot vārtus visai cil-

vēcei.

Meitene būtu varējusi rokas izstiept un izsaukties:

«Mans brāli!» Bet viņa juta, ka dēvēt viņu par savu brāli

būtu netaisnība pret citiem. Tā būtu atņemšana un pie-
savināšanās.

Viņa pacēla acis un pārlaida skatu visapkārt: tur sē-

dēja vīri ar rūpju grumbām sejās, sēdēja sievas, kuras

bez laika bija vecas kļuvušas, sēdēja meitenes bez jau-
nības — tāpat kā viņa. Vai tie visi nebija viņas brāļi un

māsas? Vai viņus visus nevienoja vienas un tās pašas
ciešanas? Meitene to sajuta ar tādu sirsnību, ar kādu

tikai jūt pirmās jūtas.

Kad runātājs bija beidzis, visi spiedās ap viņu, katrs

gribēja kaut ko sacīt un ļaut tai stīgai tālāk skanēt, ko

runātājs pats bija aizkustinājis.
Meitene kaunīgi atkāpās, viņai jau no bērnu dienām

bija iemācīts nekur priekšā nespiesties un visur pazemīgi

gaidīt.
Bet viņa juta, ka te viņa jau savu daļu bija dabūjusi,

ka tik daudz laimes un gaismas neviens nepārnesa mā-

jās kā viņa.

Kā balta zvaigznīte viņa steidzās pa tumsu uz mā-

jām. Tukšs ielu bruģis ieskanējās no vieglajiem soļiem,
kā dimants, kad to aizskar slepena princese.

No rīta, kad mirte, kā arvien, pirmā pamodās, sagaidī-
dama rīta sauli, viņa izbrīnījās, ka meitene jau uzcēlusies

papriekšu.

Jeb vai tā nemaz nebija gulējusi?
Lielās acis, zem kurām ēnas bija vēl tumšākas kļuvu-

šas, mirdzēja tādā savādā spožumā.

Šīs mirdzošās acis tūlīt griezās uz mirti. Meitene no-

ņēma podiņu no loga, nolika to sev priekšā uz galda,
izgrozīja to uz visām pusēm un izsaucās:

«Ak, mirtīt, mīļā, mazā mirtīt, kaut tu to zinātu!»

Bet mirte to jau zināja, viņa zināja vēl vairāk nekā

meitene.

Kamēr pedeja bija bijusi projām, mazajā istabiņa bija
ienācis Liktenis, vezdams sev līdzi savas abas meitas, pie
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vienas rokas Laimi, pie otras Sāpi, un bija licis pirmai
tur palikt.

Te vēl jāpiebilst, ka vecākā meita, Sāpe, savam tēvam

bija ļoti paklausīga, jaunākā turpretim nepaklausīga un

nepastāvīga.
Viņa nepalika nekad ilgi tur, kur Liktenis tai dažureiz

lika palikt.
Un Liktenis bija mazajai mirtei tādu lēmumu lēmis:

viņa ar lauri savienošoties, bet tikai tad, kad divi cilvēku

bērni savienošoties, no kuriem viens tikšot vaiņagots ar

šo pašu mirti, otrais ar pēdējās ilgoto lauri. Abiem pā-
riem būšot kāzas vienā un tanī pašā dienā.

Mirte nu zināja ļoti labi, ka neviens cits no viņas vai-

nadziņu nevīs kā viņas mīļotā kopēja. Un, kad nu viņa
redzēja meiteni pārnākušu, viņa tūliņ noprata, ka pēdē-
jās sirdī bija pamodusies mīlestība.

Tagad viņa zināja, ka tas ir viņu abu laimes sākums,

jo meitenes izredzētais taču nevarēja būt neviens cits kā

tas, kas tiks vaiņagots ar lauru, tā taču Liktenis bija
lēmis.

Tikai to mirte nevarēja nojēgt, kas tas tāds bija, kas

bija modinājis meitenes mīlestību. Pēdējā gan mirtei

stāstīja tik daudz par viņu, un mirte, noliekusi zaļo gal-
viņu, klausījās un klausījās, bet taču neko tuvāk nevarēja
izprast, ne kā šo nezināmo sauc, ne arī no kuras puses

un kad tas nāks.

Bet meitene atkal nesaprata, kādēļ mirte griezās vien-

mēr uz ārpusi un rādīja uz lauru.

Tas tomēr viņu nekavēja sarunāties ar viņas zaļo mā-

siņu, un viņa tai sacīja tik daudz mīļu, saldu vārdiņu,
cik vien mirtei bija sīku, smalku lapiņu.

Un, ak, kāds salds laiciņš tagad iesākās mirtītei un

meitenei, laiciņš, kur vienai brieda pumpuri, otrai sir-

sniņa.

Laiciņš tādēļ bija tik salds, ka mazajā istabiņā patla-
ban atradās Laime, kuru Liktenis te bija atstājis.

Neredzama tā sēdēja uz koka soliņa pie galdiņa un

bezbēdīgi kā bērns šūpoja savas zelta kurpītēs apautās

kājiņas.

Likās, ka Laimei bija iepaticies pārmaiņas dēļ padzī-
vot arī kādreiz tādā nabadzīgā istabiņā.

Galdiņa otrā pusē sēdēja meitene un strādāja savu

darbu.
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Tas viņai gāja tagad daudz ātrāk un vieglāk no rokas

nekā senāk.

Spožā adatiņa zibsnīdama šaudījās virs baltā audekla,
it kā dvēselīte virs balta mākonīša. Tā būtu aizlaidusies

pavisam projām, ja smalkais diedziņš to nebūtu turējis
un vilcis vienmēr lejup atpakaļ.

Bet te kāds no ārpuses pievēra mazu durvju šķirbiņu,

un Sāpe, pabāzusi savu tumšmataino galvu, sacīja uz

savu zeltaino, jaunāko māsiņu Laimi:

«Cik ilgi man gan būs aiz durvīm jāgaida? Esmu pie-
kususi un nosalusi. Laid mani iekšā sasildīties, kur pie-
mīt tik daudz sirds siltuma. Ļauj man pasēdēt tev bla-

kām uz soliņa.»

Kad Sāpe bija istabā ienākusi, viņa savas dzijās, no-

pietnās acis pārlaida pār apkārtni un atrada, ka viņas
nebēdīgā māsiņa Laime bija atkal daudz pārgalvību iz-

darījusi, kuras bija kaut kādi izlīdzināmas.

Un, pagriezusies pirms uz mirti, viņa to sāka rāt:

«Tu, zaļā nelga, vai tu jel maz vari iedomāties, ka lep-
nais lauris tevī varētu iemīlēties!

Vai nezini, ka mīlestība viņam ir sveša, ka viņš zina

tikai slavu? Tu esi radīta ikdienai un māju dzīvei, un tu

arī rotāsi tikai tādas sievietes pieri, kura nekad nepacel-
sies pāri pār ikdienību.»

Tikpat asi Sāpe griezās arī pret meiteni. Viņa tai sa-

cīja, ka tas, kurš gribot visu cilvēci aptvert un kura mēr-

ķis esot ceļu izlauzt nākotnei, nevarot saistīties pie mājas

žoga un pie vienas un turklāt vēl neievērojamas sievietes

un nogrimt sīkā ģimenes dzīvē.

Abas jaunās grēcinieces, tik stipri norātas, dziļi nolieca

galviņas.

Spožā adatiņa vairs neskraidīja zibsnīdama pār au-

dekli kā dvēselīte virs balta mākonīša, bet gulēja līdz ar

nolaisto roku smagi meitenes klēpī, samirkusi no asaru

lietus, kas ritēja uz viņu zemē.

Sāpe vēl piekodināja abām, ka tās nemaz vairs ne-

drīkstot domāt pie saviem ilgu priekšmetiem.

Un, lai turpmāk vairs nenotiktu tādas aplamības, Sāpe

nobīdīja Laimi nost no soliņa un nosēdās viņas vietā pati,
modri lūkodamās ar savām asajām, skumjajām acīm.

Laime tomēr negāja ārā, bet palika stūrgalvīgi sēžot

uz sliekšņa.
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Mirte savus pumpuriņus gan ievilka dziļāk zem lapi-
ņām, un meitene, kaut gan tai bija likts aplamās domas

mest no prāta ārā, paglabāja tās tomēr kaut kur dziji
sirds pagrabiņā. Bet prasīt pēc. tā, pēc kura viņa ilgojās,
un kaut ko tuvāk par viņu izzināt viņa gan nekad nebūtu

iedrošinājusies.
Tanī vietā, kur viņa to bija pirmo reizi redzējusi un

dzirdējusi uz ļaudīm runājam, viņa viņu vairs nekad

neredzēja. Likās, ka viņa pilsētā vairs nemaz nebija.
Pa tam dzīve gāja tālāk savu gaitu un laiks brieda

pretī savai gatavībai...
Kā priekšpavasara atkusnī upju ūdens kāpj uz augšu

un lejas pāri pār krastiem, kaut gan to vēlāk ledus kaļ
atkal savos žņaugos, tā arī kaut kas tamlīdzīgs notika

dzīvē.

Ziedoņa vārdi, kurus agrāk drīkstēja cits citam tikai

klusu ausī iečukstēt, tagad jau tika skaļi runāti, un tie

atskanēja skaļāk un skaļāk un aicināja visus nākt ārā

no tumšajiem, drēgnajiem dzīvokļiem pie jaunās gaismas.
Atnāca kāda brīnumjauka ziedoņa diena. Meitene sē-

dēja kā arvien, galviņu noliekusi, pie sava darba.

Te viņa izdzirda uz ielas troksni — tas pieauga un nāca

arvien tuvāk, bija dzirdami saucieni.

Viņa atvēra logu un ieraudzīja lielu ļaužu baru, kas

drūzmējās viņas tuvumā. Vairākkārtīgie saucieni sauca

kādu vārdu.

Viņa redzēja, ka daži vīri no pulka ņēma vienu, pacēla

sev uz pleciem un nesa pa ielu, nebeidzamu gaviļu pa-

vadīti.

Vēl meitene nevarēja tā seju saredzēt, kas tur tika go-

dināts, bet tad tas pagriezās šurpu uz viņas pusi, un —

ak! — tas bija tas pats, tas pats viens, blakām kuram

un pār kuru neviena cita viņai vairāk nebija.

Gaviles kļuva arvien skaļākas. Otrā ielas pusē ļaudis

atdarīja dārza vārtus, tā paša dārza, kurā auga lepnās
puķes un lauris, un — tagad bija arī mirtes reize uz-

traukties — likteņa stunda sita... Lauris, lepnais lauris

deva savus zarus, tie tika vaiņagā vīti, vaiņags rotāja

varoņa galvu.

Meitene gan saprata, ka tas tur, kuru pūlis vaiņagoja,

nebija cilvēks pats par sevi, ar saviem personiskiem no-

pelniem. Vaiņagodami savu izvēlēto, ļaudis vaiņagoja

paši sevi un meta laurus uz savu pašu nākotnes ceļu.
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Un atkal meitene jutās nešķirama un neatdalāma no

lielā vairuma. Viņa piederēja visiem un visi viņai —

un šis lielais loks, kas visus ieslēdza, bija ciešāks nekā

zelta gredzens uz līgavas pirksta un lielāks nekā — mī-

lestība.

Un tuvu, gluži tuvu uzvaras gājiens plūda garām gar

viņas lodziņu.
Vai tur tas vaiņagotais sīko meiteni ar pārdabiski spo-

žajām acīm bālajā sejiņā bija pamanījis vai ne, nebija
zināms.

Varbūt taču! Jo pēkšņi viņa atrāva galvu nost no loga
un aizklāja acis ar abām rokām.

Kad viņa iedrošinājās rokas no sejas atkal atņemt nost,

gājiens sen jau bija garām un troksnis atskanēja tālumā.

It kā nesajēgdama, kas noticis, viņa skatījās apkārt pa

istabiņu.

Te viņas skatiens pavērās uz mirti, un, lūk, pēdējā bija
pēkšņi uzplaukusi, tā stāvēja vispāri apklājusies ar bal-

tiem ziediem...

Laime savās zelta kurpītēs sāka pārgalvīgi dejot pa

istabu, un Sāpe stāvēja, galvu novērsusi un atvilkusies

dziji kaktā.

Bet bālā meitene bija kļuvusi vēl klusāka un nopiet-
nāka, lai spētu priekam atdoties ilgāk nekā tikai vienu

acumirkli.

Viņa apsauca pārgalvīgo Laimi un, uz Sāpi pagriezu-
sies, sacīja:

«Nāc tuvāk, varbūt es tev esmu darījusi pāri, ka ne-

esmu gribējusi tevi mīlēt.

Varbūt tev ir kas, ko man sacīt, un — man šķiet —

es ar tevi sapratīšos vairāk nekā ar tavu gaišo, saldo

māsu.»

Un Sāpe pacēla savas lielās, sērās acis uz meiteni un

sacīja:

«Nabaga mazā meitenīt, es tevi gribu pacelt līdz sa-

vam lielumam, līdz kuram es tik savus izredzētos pacēlu,
un es tevi gribu stipru darīt, lai tu varētu panest to, kam

jānāk.»

Un, kam bija jānāk, tas arī nāca.

Neilgā laikā ziema bija iespējusi atbīdīt atpakaļ pār-
agro ziedoni.

Pa savu lodziņu meitene novēroja, ka Jaudis vairs
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nelasījās kopā bariem kā agrāk, bet katrs klusi atvilkās

atpakaļ savā malā.

Nebija ari vairs dzirdami skaļie saucieni un priecīgās
balsis, bet pār visu bija nolaidies kā tumša debess no-

spiedošs drūmums.

Bet nelaime runā arī bez skaņas un bez vārdu, un vi-

ņas balss spiežas cauri caur biezākajām mūru sienām.

Kādā dienā, kad atkal tāds pats mēms klusums valdīja
pa ielām, meitene uzreiz izdzirda dobju dunēšanu no sma-

giem, vienādi nomērotiem soļiem ...

Kad soļi tuvojās, viņa atkal steidzās pie loga, bet tas,
ko viņa tagad ieraudzīja, lika viņas asinīm sastingt visas

dzīslās: viņa bija ieraudzījusi atkal viņu!
Tikai šoreiz viņu vairs nepavadīja gavilējošs ļaužu

bars kā tanī dienā, bet viņš atradās gluži citā, nemīlamā

pavadībā, kas tam vairs neatļāva ne soli spert turp, kurp

viņš gribēja.
Nekas vairs no senākās godības! Tas bija vienkāršs

cilvēks, nabaga cietējs.
Bet tagad, kur tas gāja savu Golgātas ceļu viens pats,

visu atstāts, meitene juta, ka viņai uz viņu bija vairāk

tiesības, ka viņš tai piederēja vienai.

Viņš laida savu gaišo skatienu visapkārt, it kā meklē-

dams, kam vēl pēdējās ardievas sacīt, un tagad —

šoreiz par to nebija vairs ko šaubīties — šis skatiens

nolaidās uz meiteni un palika tur ilgāk un siltāk, it

kā vakara saule rietēdama apspīd baltu puķīti noras

malā.

Tas bija tikai īss acumirklis, bet divas dvēseles, kuru

miesīgie cilvēki bija viens otram gluži sveši, tā ka pat
viens otra vārdu nezināja, sakusa kopā, dzīvoja un izjuta
cauri mūžu mūžus ...

Bet tad meitene vairs nekā neredzēja — viņai priekš
acīm kļuva nakts.

Grīļodamās viņa tvēra visapkārt, kur pieturēties, un

krizdama norāva sev līdzi mirtes podiņu, kas sašķīda ga-

balu gabalos...
Kad meitene palika bez samaņas uz grīdas guļot, Laime

ar izbailēm, savus plīvurainos svārciņus saņemdama, lai

tikai vairs nepieskartos gulētājai, izsteidzās pa durvīm

laukā.

Bet Sāpe klusi piegāja pie saļimušās un, aizskardama

viņas plecu, sacīja:
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«Celies augšā! Topi stipra, tagad tu piederi vienīgi
man. Tas, ko tu zaudēji, dzīvi, laimes varbūtību un kā to

arī vēl nedēvētu, nav daudz; tas, ko tu iegūsti, ir vairāk.

Tu izmainīji puķes pret zvaigznēm.
Klusi piecēlās meitene un atļāvās Sāpei, kura no šā

brīža palika pie viņas kā nešķirama māsa.

Tā piešķīra viņai balvas, kādas Laime nekad nebija

spējīga nevienam dāvāt.

Jo Laimes neīstais zelts, ar kuru bija apzeltīta tikai

lietu ārpuse, nogāja, tiklīdz to apslapināja asaru mitrums.

Bet Sāpei bija brīnišķīgi kristāli, kuri bija izveidoju-
šies no asarām, un tai piederēja dvēseles dārgakmeņi,
kurus ilgi bija slīpējusi ciešanu roka.

Ar šiem dārgakmeņiem izrotāta kā līgava, meitene

tagad gaidīja savu līgavaini.
Viņa zināja, kam bija jānotiek, un gaidīja sagatavoju-

sies un bez uztraukuma.

Mirte, kura no kritiena bija aizlūzusi, lēni vīta un ne-

gribēja vairs atspirgt.

Meitene tomēr viņu laistīja katru dienu un gribēja tik

ilgi uzturēt, kamēr to iespēja viņam nodot kā savas mīlas

dāvanu.

Un tā diena nāca, tie «viņu» klusi ielaida kapā...
Tad meitene ņēma un nogrieza savu mirti, kurai bija

atlikuši tikai vēl pēdējie zaļie zariņi.

Kad mākoņus sārtoja rīta saule, ko mirte tik ļoti bija

mīlējusi un pret kuru tā vēl tagad grieza savas vīstošās

lapiņas, tad meitene, kas jau bija piecēlusies un priekš
iziešanas apģērbusies, nogrieza mirti un, aplikusi tai ap-
kārt papīra segu, devās ārā.

Gājiens veda ārā no pilsētas uz kapu vietām.

Kaps, kuru meitene meklēja, vēl nebija ar uzrakstu

apzīmēts, bet mīlestība to zināja atrast tāpat.
Kad viņa piegāja kapam klāt, viņa uz tā citas nevienas

puķes neredzēja kā tikai vienu lauru zaru.

Kāda nezināma roka to bija tur uzlikusi.

Bet mirte ietrīsējās visos savos smalkajos zariņos, jo

viņa lauru bija tūdaļ pazinusi. Tas bija tas pats cēlais,

nopietnais lauris, pēc kura viņa nebija nekad beigusi ilgo-
ties.

Tagad Likteņa lēmums izpildījās:
meitene noliecās pār kapu un savu balvu nolika kopā

ar zaļo zaru — lauris un mirte tagad abi bij savienoti.



Līdzīga savienošanās notika arī ar meiteni un aizgā-
jušo.

Tas, kas no mirušā bija atlicies nemirstīgs un ko kaps
nespēja segt, pārgāja uz dzīvo, uz meiteni. Viņa juta, ka

tas, kas iekš viņas bijis mirstīgs viņas līdzšinējā dzīvē,

mira, un viņai iesākās kas jauns, gluži cits.

Tas bija tās dzīves sākums, ko īstenībā var saukt par
dzīves otro pusi. No pirmās dzīves tas izšķiras tāpat kā

cieti sasalušais, caurspīdīgais virspuses ledus no apak-
šējā tekošā, nemierīgā un duļķotā ūdens.

Tas ir tāds kristalizēšanās laiks, kas iestājas katra

dzīvē pēc kāda liela lūzuma.

Mēs tad zinām, ka bēdas, kas vēl var nākt, nespēj bē-

dināt, ne prieks vairs iepriecināt, bet mēs zinām arī, ka

tie, kuriem vairs nav nekā, ko cerēt, un nekā, ko bīties,

spēj būt gatavi dzīves lielumam.
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KĀ ROZES PLAUKST

Pasaciņa

Kad mēs agrā pavasara rītā pēc saules lēkta izejam
dārzā, mēs redzam, ka tur notikusēs liela pārvēršanās.

Vakar vakarā lapas bij tādas satinušās un novērsušās,

it kā negribētu pat ne ar vēju sarunāties, un pumpuri
bij tik cieši saslēgušies kopā kā jaunu skuķu lūpas, kad

tās neparko negrib izpaust to, ko tās viskarstāk vēlas.

Un tagad — viss atvēries, viss atklājies! Noslēpums
kļuvis par brīnumu, brīnums par skaistumu, un pelēkie
pumpuri pārvērtušies par brīnumskaistiem, lieliem, sar-

kaniem ziediem!

Te taču, acīm redzot, ir kāds darbojies, kas visu tik ļoti
pārvērtis! Un tas laikam ir bijis kāds liels brīnumdarītājs,
kuram klausa slepeni spēki?

Tā ir bijuse nakts.

Mēs iedomājamies nakti kā smagu, bezveidīgu milzeni,
kurš uzguļas virsū visai dzīvībai un visas kustības ap-
stādina. Bet tāda viņa nebūt nav.

Nakts ir netverami smalka un nesaredzami daiļa; viņa
iet tik maigi pāri pār zemi, ka to nemaz neaizskar.

Rokā tā nes zelta trauku, pārsietu ar melnu segu, kurā

glabā lielo radīšanas noslēpumu.
Visi dzīvības audu smalkie pavedieni, kuri rit un krus-

tojas dabas darbnīcā, tiek ievērti naktī.

Viss, kas liels, top pa nakti.

Vislielākās sāpes tiek izraudātas naktī, un vislielākā

laime tiek no dienas patiesības pārnesta uz nakts sapņiem,
kā tropiska puķe uz siltu audzētavu, lai par agri neno-

vīstu.

Arī vislielākās domas tiek domātas pa nakti. Tādēļ ik-

viens jūt it kā bijību un cienību pret nakti. Bieži dzird

gan ar nicināšanu minam pelēko ikdienību, bet neviens

vēl nav sūdzējies par melno iknaktību.
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Bet, ja nu nakts plaši atver savas telpas priekš visām

ilgām un spārnotiem sapņiem, kuri dienā neietilpst, tad

tomēr vienus vārtus viņa neatdara, tos, kuri ieved lie-

lajā darbnīcā pašā.
Varbūt viņa ari domā, ka neviens neatradīsies, kam

būtu kāre pēc tādām nevajadzīgām lietām pētīt.
Tomēr rodas tādi, kuri paši ir nevajadzīgi ļaudis, un

tie grib arī zināt visu, kas nevajadzīgs.
Šoreiz tā nu bij kāda pavisam maza meitenīte. Viņa

izskatījās tādēļ jo mazāka, ka viņas ziņkārība bij par

viņu pašu trīsreiz lielāka.

Vienmēr tā uzbāzās lielajiem ar jautājumiem, uz ku-

riem tie nevarēja atbildēt.
Tie mazo nosauca vai nu par muļķīti, vai arī teica, ka

tā tapšot ātri veca, kad visu gribēšot zināt.

«Lai paliktu veca, pavisam veca, kaut tikai visu zinā-

juse!» vēlējās klusām mazā.

Arī māte tai deva atbildes vietā skūpstus un saldumus,

māmiņa jau nezināja, kas ir vēl daudz saldāks par skūp-
stiem un cukuriņu.

Nupat atkal mazās ziņkārību bija pamodinājis lielais

rožu krūms, kurš auga ārā, durvju priekšā. Ik rītu viņa
piecēlusēs atrada, ka vakarējie pumpuri bij uzplaukuši
par kupliem ziediem.

Mazajai par tiem bij gan liels prieks, bet reizē viņa

jutās it kā pievilta un apbēdināta.
Cik bieži viņa arī dienā nebij izstāvējusēs klāt pie rožu

krūma, pacietīgi gaidīdama uz to brīdi, kad pumpuri vaļā
\ersies, tomēr nekad to nebij iespējusi sagaidīt. Bet, tikko

nakts bij klāt un viņa apgūlusēs, pumpuri otrā rītā bij
uzplaukuši.

Meitene stāvēja atkal pie krūma un redzēja, kas bij
noticis. Bet te, par lielu prieku, viņa ieraudzīja pazaros
vel kādus neuzplaukušus pumpurus. Tie arī nu tikai vēl

gaidīja, kad viņa apgulsies, lai no rīta par viņu smietos:

«Lūk, mēs bijām par tevi gudrāki, nedabūji vis redzēt,
kā mēs plaukām.»

Bet viltība pret viltību! «Kad jūs tādi esiet,» mazā no-

domāja, «tad es arī būšu tāda! Gan es jūs novaktēšu.»

Un viņa apņēmās nākošu nakti pie rožu krūma tik ilgi
sēdēt un gaidīt, kamēr pumpuri vērsies vaļā.

Nebij jau viņai vis viegli savu nodomu izvest galā. Ko

gan māmiņa viņai sacītu, kad viņa vakarā negribētu gulēt
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iet? Katrs bērns zin, kādu atbildi tas tādās reizēs dabūn

jeb ko tas atbildes vietā dabūn.

Un kas nu vēl būtu, ja viņa sacītu, ka pa nakti grib
laukā palikt!

Nakts bij tik drēgna, auksta un melna, un pilna bais-

mas, ka katram bērnam, tikko vakars metās, bij jānāk
iekšā un, vakariņas paēdušam, tūdaļ jālien gultiņā.

Bet ja nu viņa saņemtos un sacītu visnoslēptāko vēlē-

šanos, ka — grib — redzēt — rozi plaukstam? Ak, ari tad

viņa itin labi iepriekš zināja, ko māmiņa atbildēs.

Tā mīļi pasmaidīs, viņu apglaudīs un teiks, ka rīt viņas
luteklis varēs plūkt rožu, cik grib.

Bet vai tas bij tas, ko mazā gribēja? Ne gatavo viņa

gribēja saņemt, bet to, kas tikai vēl top, lai pate tam

līdzi taptu.
Un kā lai viņa mātei to tā sacītu, ka māte viņu sa-

prastu, kad viņa pate sevi nesaprata un nojauta tikai kādu

tumšu iekšēju dziņu, kas viņai lika, tāpat kā puķītei, taus-

toties laist zemē sīkās saknītes.

Bez tam viņa ari savu noslēpumu nekad nebūtu spējuse
dabūt pār lūpām, viņai bij kauns.

Tas bij pavisam citāds kauns, nekā viņa toreiz bij kau-

nējusēs, kad bij krekliņā vien kā balts tauriņš ieskrējuse
ļaužu istabā un māte viņai bij uzsaukuse, ka esot jākau-
nas.

šoreiz viņu neviens nebij mācījis kaunēties. Dvēselīte

kaunējās pate un daudz, daudz vairāk, nekā kad viņa būtu

skraidījuse apkārt pavisam bez krekliņa.
Ko iesākt, ko darīt?

Viens ceļš palika tikai pāri, kad tā gribēja savu mērķi
panākt, — apmānīt māti, melot.

Viņa nekad nebij melojuse. Meli, tas bij kaut kas bries-

mīgs! Aiz meliem it kā aiz kāda liela vīra muguras slēpās
neizdibināmas šausmas. Kas reiz melojis, tas pārvēršas
un top citāds.

Bet viņai jau ari nemaz nevajadzēja melot, ja — tā

atkāpās no tā, ko gribēja.
Tomēr reizē viņa atkal nojauta, ka ar to atkāpjas no

sevis pašas un kaut ko zaudē, kas vairs nav iegūstams.
Divi tik niecīgi, sīki jautājumi, kādi tikai varēja no-

darbināt bērna dvēselīti, te bij izauguši par milzīgām

pretējībām, kuras stāvēja viena pret otru kā divi mūri

un draudēja saberzt sīko dvēselīti savā starpā.
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Bet plūstošā jaunā dvēsele tapa cieta un apvilkās ar

gribu kā ar biezu garozu, un auga tāli pāri pār saviem

gadiem nākotnē iekšā.

Izvēle bij notikuse: mazā zināja, ko viņa atdeva, bet

viņa zināja arī, ko iegūs pretī.
Klusi un labprātīgi viņa izģērba savas drēbītes, kad

māte tai bija likuse gulēt iet, un tikai ar vienu actiņu

palūrēja, vai varēs tās atkal tumsā atrast. Tad viņa ieli-

kās gultiņā un saritinājās zem segas kā kamoliņš.
Tagad tikai nu vajadzēja nogaidīt, kamēr māte arī ap-

gulstas un iemieg, tad pirmās grūtības bij pārspētas.
Bet te radās vēl kāds gluži neparedzēts šķērslis — mie-

dziņš.

Ak tu nebēdnis miedziņš! Kā tu vēlāk dzīvē no tiem

bēdz, kuri pēc tevis tik ]oti ilgojas, bet bērniem, tiem tu

ar varu mācies virsū.

Varbūt tu bērniem tādēj esi tik draudzīgs, ka tu pats esi

tāds maziņš, salds un viegliņš kā puķu pūslītis, tērpies
savā plati uzpūstā magoņlapu mētelītī.

Viegli tu uzgulsties uz krūtīm kā putas uz viļņojoša
ūdens un ar saviem sīciņiem pirkstiņiem, kuri tievāki par

zirnekļa kājiņām, ieķēries acu vākos un velc tos uz leju.
Var saprast, ka tev nepatīk pūlēties ap tādām acīm,

kuras jau ir daudz raudājušas un kuru vāki tik grūti aiz-

taisāmi cieti kā mitrumā sabriedušas durvis.

Bet šoreiz miedziņam bij jāpiedzīvo, ka arī gluži jau-
nas actiņas nebij aizdarāmas. Viņš ņēmās gan ar visu

sparu, ka vai nadziņi atlūza, un tad nobrīnījās un aiz-

bēdza, ka mētelītis vien noplivinājās.
Mazā pacēla galviņu un pārliecinājās, ka māte guļ. Tad

viņa klusi un steidzīgi apvilka drēbes, cik nu to pa tumsu

varēja paķert, atstādama kājiņas neapautas.
Viegli kā kaķītis ar baltām samta pēdiņām viņa tad

izšmaucās pa durvju šķirbiņu un atradās laukā.

Patlaban bij pilns mēness, un viņa atspīdumā viss vi-

zēja nedrošās trīsās un lauztās līnijās, bāli pelēks, sudra-

bots un caurstarots.

Visa apkārtne mazajai izlikās gluži citāda nekā dienā.

Kur nespīdēja gaisma, tur ēnas bij tik melnas un milzī-

gas, un visi kakti bija pilni ar baidēkļiem.
Labi vēl, ka pašam rožu krūmam bij apkārt palss gais-

mas loks, it kā apvilkts ar burvju krītu.

lestādamās šinī gaismā un pietupdamās krūmam cieši

klāt, mazā jutās drošāka. Viņas bailes pārstāja vēl vairāk,
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kad tā visu uzmanību saka vērst uz vaktējamiem pum-

puriem.
Turpat jau nu viņi visi bij, pelēki un resni! Jā, tie bij

vēl resnāki kļuvuši nekā dienā, bet cik blēdīgi viņi izska-

tījās, cik blēdīgi!
Nakts bij stipri pavēsa. Mazā drebēja aiz aukstuma

un kailās kājas savilka sev gluži klāt, tomēr viņa ne aci

nenovērsa no pumpuriem, gribēdama tos it kā ar maģisku
varu piespiest, lai tie tūliņ raisītos vaļā.

Viņa pat dzirdēja, ka tie, galvas sabāzuši, klusi cits

citu mudināja: «Laiks ir klāt, šķilsimies nu ārā iz savas

brūnās olas un ieiesim pasaulē!»
«Plauksim, plauksim!» izsaucās, ceļā posdamās, visa

pumpuru nometne.

«Drošāk ir plaukt mēneša gaismā,» sacīja vecākais pum-

purs, «mums jāpierod pie gaismas, saule par daudz ap-
žilbinātu acis, tā tik spilgti jau spiedās cauri caur mūsu

sienām.»

«Bet, lūk, kas tur?» iesaucās piepeši kāds pumpurs.
«Kas tās par divām uguntiņām, kas mums taisni virsū

spīd?»
«Tās ir cilvēka acis!» sabijies čukstēja vecākais pum-

purs, kurš tās arī bij ieraudzījis.
«Acis, acis!» uztraukti čukstēja visi pumpuri.
«Tā ir tā pate meitene, kura mūs dienā arvien novēro,»

iesaucās kāds cits pumpurs.
«Ak vai, ko nu darīsim!» visi locījās vaimanādami.

«Mēs nevaram plaukt, kad tās acis virsū spīd! Cilvēka

acīm ir ļauna, dedzīga gaisma, tā nenāk ne no saules,
ne no mēneša.»

Patlaban arī vējš, kurš skrēja garām, bij izdzirdīs pum-

puru bēdas un solījās tiem palīdzēt.
Aši viņš devās projām uzmeklēt kādus palīgus.

Pirmais, ko viņš ceļā satika, bij iesnu zēns, kurš pa

naktīm arvien mēdz apstaigāt pasauli un to apveltīt ar

savām dāvanām. Padusē tas nesa paprāvu groziņu, pilnu
ar svaigām iesnām it kā ar smalku tabaku.

Katrs gan laikam pazīst šo nekrietno puiku, jo nevienu,
kuru viņš nakti satiek, tas nepalaiž garām, bez kā tam

nebūtu iesviedis labu sauju iesnu taisni pašā sejā.

Tikko noklausījies vēja stāstīšanā, puika priecīgi stei-

dzās prom pie apzīmētā rožu krūma un mazajai meite-

nei, kas tur sarāvusēs tupēja, iesvieda veselu riekšavu
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iesnu sejā un piedevas piemeta vēl klāt, jo žēl viņam sa-

vas mantas nebij.
Bet meitene par to neko nebēdāja; viņa nošķaudījās un

sarāvās tikai vairāk kopā. Sejas panti tai bij līdz pēdē-
jam savilkušies uzmanībā un acīs vēl spilgtāk dedza tā

gaisma, kas nebij rada saulei un mēnesim, bet gribēja

tāpat ziedus izburt laukā kā viņi.
Un šī degošā, ļaunā gaisma draudēja, ka — ja gaidītā-

jai būtu par velti jāgaida, ja viņai nebūtu spēka pumpu-

rus piedabūt pie plaukšanas — viņa tad ņems un noraus

visus ziedus, gluži kailu noplūks visu bagāto rožu krūmu,
līdz pēdējam sīkākam pumpurītim visus saraus un saplo-
sīs šķiedru šķiedrās un arī turpmāk nevienam pumpurī-
tim neļaus vairs vietā uzmesties.

Bet arī dabas spēki sacēlās pretim: vējš jau bij pagu-

vis pa visām malām aplaist vēsti par cilvēka bērna pār-

galvīgo ielaušanos dabas noslēpumos.
Izskrēja iz savas mājotnes ārā pats lielais meistars

karsoņa drudzis; viņš bij gluži zils pārskaities par tādu

nedzirdētu nekaunību.

Pēc izskata viņš bij kā cirkus stiprinieks vai kā kalēja
meistars, ar resniem roku un kāju stilbiem, atlocītām

krekla piedurknēm un īsām biksēm, kuras sniedzās tikai

līdz ceļiem. Kājās tam bij garas, sarkanas zeķes.

Aizelsies viņš skrēja uz nedarba vietu un, ceļā satik-

dams iesnu zēnu, iesita tam savās lielās dusmās bez va-

jadzības stipru pliķi, tā ka pēdējam izkrita groziņš no

rokām un izbira visas iesnas, un nabagam nu pašam ar

lielu šķaudīšanu tās bij jāgrābj kopā.
Tikko drudzis meiteni bij ieraudzījis, viņš tai ar pāra

lēcieniem bij klāt, pagāza to gar zemi un ņēma nu viņu

nežēlīgi kratīt visos kaulos, tā ka zobiņi klabēdami cirtās

kopā.
Mēness arī bij norietējis, un, kas tāļāk notika, pār to

nakts pārklāja savu melno segu. Kad rīta saule lēca,
rožu krūms stāvēja viss vienos gavilējošos ziedos.

Pēdējie bij uzvarējuši: viņiem pie kājām gulēja gar

zemi nokrituse mazā meitene. Acis tai bij cieti, elpa dvesa

ātri un saraustītos vilcienos un vaidziņš dedza karsoņa
kvēlumā.

Turpat viņu atrada māte, kura jau bij ļoti nobijusēs,
kad tā pamodusēs bērna gultiņu sev blakām ieraudzīja
tukšu.



Bet, kā mazā ārā nokļuvuse un kādēļ tā puskaila gu-

lēja zem krūma, to māte vairs nevarēja dabūt zināt, jo
gulētāja jau atradās pilnos murgos un platām acīm lū-

kojās, viņu vairs nepazīdama.
Baigas un garas gāja dienas: no drudža sūtīta, pie slim-

nieces gultas atnāca arī nāve un kā gandarījumu prasīja
šo jauno dzīvību. Tikai soli pa solim šai drūmajai apsū-
dzētājai bij jāatkāpjas ar savu pārāk bargo prasījumu.

Tagad jau no viņas nakts notikuma ir pagājuši gari
gadi. Mazā, pārgalvīgā meitene ir kļuvuse nopietna sieva.

Viņa arī vairs nav ne tik ziņkārīga, ne strauja. Klusi tā

tura rokas klēpī saliktas un lūkojas ar acīm, kuras ir

dzīvē iekšā ieskatījušās un tagad skatās pār dzīvi pāri.
Varbūt tagad tām ir kāds līdzīgums ar zvaigznēm. Tikai

dažreiz šī klusā sieva atver savu aizsegto dvēseli un atvēl

arī citiem savus piedzīvojumus un noslēpumus, kā koks

rudenī nober savas lapas, kuras priekš viņa paša vairs

nekad nevar zaļot...

Starp citām lietām tad arī viņa atstāsta savu toreizējo
piedzīvojumu pavasara naktī. Viegli viņa var smaidīt par

to, kas viņai gandrīz bij maksājis dzīvību.

Tikai tad viņa top nopietna, kad kāds prasa, ko viņa
novērojuse un kāda bijuse pate rožu plaukšana.

Izvairīdamās viņa tad saka, ka to spējot atstāstīt tikai

kādā svešā, sevišķā valodā, kuras vārdi vijoties un raiso-

ties tāpat kā rožu lapas un esot tikpat pilni krāsas un

smaržas.

Bet būtu veltīga laika tērēšana — viņai piebilst — vi-

siem šo valodu piesavināties. Tā piederot pie izmirušām,

jo viņā sen atpakaļ runājuši dievi. Priekš ikdienas vaja-
dzībām šī valoda neesot lietojama, viņa saucoties —

poēzija.
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SARUNA AR SIRDI

Cik grūti man šoreiz ķerties pie spalvas?
Roka, manas sirds ašā pavēļu izpildītāja, guļ klēpī un

negrib kustēties... Vai tad spalva nav mans pastāvīgais
rīks, mans medijs, mana staru metēja, ar kuru es proji-

cēju savu iekšējo būti uz ārpasauli?
Vai melnā tintes sula manas fantāzijas dzīslās nav jau

daudzreiz mani dzinuse starot un krāsās iedegties, plaukt
un vīst, mīlēt un nīst, izmutuļoties un izvētroties, izsmie-

ties un izraudāties tiku tikām?

It sevišķi izraudāties.

Cik labi raudāt uz papīra ritmiskas un stilistiskas asa-

ras, mirdzošas poēzijas varvīkšņainajos uguņos kā pus-
nakts rasa rīta saulē!

Un, galvenais, šīs asaras nav jāraud pašam, bet tās var

ritēt kādam dzejas varonim vai varonei iz acīm, ar kuru

gan publika jūt un cieš līdz. —

Bet tu, rakstītājs pats, vari nolīst kādā klusā paseknī
kā sikspārnis pa dienu jumta pažobelē, un, ko tu dari, tā

ir tava paša darīšana, gar to nevienam nav nekādas daļas!
lekāpurojies un ietinies tinumu tinumos, tu vari raudāt

tādus rūgti sājus, smagus pilienus, bez skaistuma, bez

poēzijas, bez ritmiskas grācijas.
Tādas asaras, protams, nevienam nevar patikt. Bet vi-

ņas neprasa pēc patikšanas un rit pašas no sevis. Es

viņas nevaru ne valdīt, ne stilizēt.

Liekas, it kā kāda atdalīta daļa no manis kaut kur

manā tuvumā raud.

Es viņu pierunāju ar vismīļākiem glaimu vārdiem, kā-

dus vien zinu, bet viņa mani neklausa un raud.

Ak, tā jau esi tu, slepenā raudātāja, — mana sirds!

Tiklīdz es pie šīs pašas spalvas ķēros, man jūtas, it kā

es ar.viņas aso galu iedurtu caurumu vecas, piesumējušas
laivas dibenā un ūdens, pelēks un netīrs, sūktos iekšā

lēni, piliens pa pilienam un gribētu laivu novilkt dibenā.
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Topi brīva no šī smaguma, mana sirds! Lej smieda-

mies ārā pelēko, netīro ūdeni, kas tevi velk dibenā, un tu

tapsi viegla vieglītiņa. Tu sacelsi savas baltās buras un

pludināsi savus viegli drāztos dēlīšus iz cīrulīša žokļa
kaula priekš tāla brauciena uz tām zemēm, kuras tu re-

dzēji sapnī.
Bet tu raudi atkal, mana sirds?

Tu jūti, ka, atdalīdama no sevis nostu to, kas tavs sma-

gums un sāpīgums, tu atdali līdzi daļu no sava dzīvā es,

un tu pat vēl nezini, cik šī daļa ir liela. —

Mana nabaga balto buru laiviņa, par ciešu tavi spārni
ir pie pagātnes piesaluši. Kā polipu staignāju vijums tev

apvijies apkārt naids un mīlestība un tura tevi cieti.

Ak — mīlestība!

Gudrie saka, ka cilvēka vērtība un dzīvības faktoru kop-
summa tiekot skaitīta tik liela, cik viņš savā mūžā mīlē-

jis un varot mīlēt.

Te nu gan es būtu pie jauka gala nonākuse! No manis

prasītu mīlestību, un ko gan es lai atbildētu?

Izredzēti saules bērni, tie var daudz mīlēt un tikt mī-

lēti. Dzīve tos ved uz augšu kā pa kāpenēm. Viņus dēvē

par pilncilvēkiem, dzīves māksliniekiem.

Citādi ir ar tiem, kas ēnā mituši un tumsā sēdējuši.
Tiem vajag izspītēties, izgrauzties, izraudāties caur

dzīvi cauri kā pilienam caur akmeni.

Vārgiem un kusliem kā jaunplauku ozola lapai tiem

jāizgriežas caur biezo mizu cauri, kad tie grib ziedoni

redzēt.

Kāda sena, saldsērīga dziesmiņa gan ausīs skan:

Ļauni ļaudis, ļauna diena

Stūma mani lejiņā,

Dieviņš ņēma pie rociņas,
Veda mani kalniņā.

Bet tas bij senāk! Tad. dieviņš bij citāds. Viņš bij na-

badziņš ar salāpītu mākoņu kamzolīti, un viņa klienti bij
tādi pat brālīši tukšulīši un bēdulīši, sīki un maziņi kā

dīķa proletārieši grunduliņi.
Bet tagad ir liels un bagāts dievs, un viņa acs redz tos,

kas ir centušies būt viņam līdzīgi, lai tiem nenokristu ne

mats.

Nē, tagad mēs zinām, ko dievs ved kalnā, ko ne.

Bet ja nu tu, dievpamestais, tomēr pats gribi kalnā?

Un ja tu nu kalnā esi uzrāpies, caur dzelkņiem un



180

akmeņu lauznem, viscaur dubļains, netīrs un asiņojošs iz

brūcēm?

Ja tu kādu krauju esi sasniedzis, no kuras tu vari pār-
skatīt leju un tos šķēršļus, caur ķuriem tu esi cauri cī-

nījies, vai tad tu jūti — atzīsties tā itin īsti — vai tad nu

tu jūti prieku?
Atkal tu raudi atbildes vietā, mana sirds! Arvien tu

izvairies, it kā mēs būtu svešas un atsevišķas. Es runāju
ar tevi kā galotne ar sakni, kura nekad nav gaismas re-

dzējuse un par to nevar stāstīt.

Tu neesi gaismas redzējuse, un mani ir vētra lauzuse

Redzi, mēs taču varam saprasties un esam abas viena

būte, viens koks.

Mēs zinām, ka tas, kas izcietis visas nakts šausmas,
stāv apklāts ar sviedriem un kratās aiz aukstiem drebu-

ļiem, nevarēdams rīta saulē sasilt...

Prieks, saldlaimīgais vārds! Kā tas pats no sevis ple-
šas un izplatās! Kā tas san un skan! Koklītes istabā, spē-
lītes klētiņā, stabulīte pagalmā! Nē, tāda prieka vairs nav.

Tas ir palicis tur lejā.

Bet, ja nu prieka vairs nav, mana sirds, taisni tāda

prieka, tad taču tā vietā man tagad ir kas cits?

Spēlītes un stabulītes gan no rokām ir izkritušas, bet

es turu kādu citu rīku, kurš man ir tas pats, kas pētnie-
kam kristāls un burvim noslēpumainais opāls.

Šis rīks ir atziņa.

Viņa maģiskie stari spiežas iekšā pagātnes tumsā, un

nākotnes migla lokās un rāda lietu īsto vērtību.

Viņš apgaismo arī to, ko tu, sirds, mēdz par prieku
dēvēt un nožēlot.

Cik liels tas prieks gan var būt bijis, ka par viņu būtu

jāskumst? Cik lielu laimes riecienu ekonomiskā Laimes

māte tev, sirds, saldumkārumniece, nogrieza?
Lielāks jau gan tas rieciens nebūs bijis kā plānā kviešu

maizīte, kādu saimniece ganiņam iedod pa Jāņiem, ap-

smērētu ar medu.

Gans vēl nav maizi krietni saņēmis rokā, kad medus

notek gar pirkstiem, aplipina piedurknes un maize nokrīt

zemē ar smago pusi uz leju.
Vai to ir vērts nožēlot?

Lai krīt iz rokām! Lai notek un aiztek i medus, i me-

dus atmiņa!



Varbūt pat ir atmiņa nav pareiza? Bauda bij tikai bau-

das iespēja, un medu jūt uz mēles, kad ir medus laiks

mūžā.

Ir taču tāds laiks, kad, jāsaka, pat ūdeņa līmenis zied

savādos burbuļos un uz akmeņa sūnas atrod patīkamu
mitrumu priekš zaļošanas.

Ķermenis tad sastrēdzies pilns kā baltais medus ābo-

liņš pats no savas sulas, kura nevar visa patērēties priekš

šūniņu audzēšanas.

Pārpalikušais spēks taisa visādus neprāta lēcienus un

aušību kūleņus, ko neko izdomādams un iedomādamies

un sevi apmānīdams.
Mums tad liekas, ka tur ārpusē notiktu tas, kas iekš

mums pašiem tik notiek.

Pie tādām nelgām tu piederēji, mana sirds, un turēji
mani savā valdā.

Bet es esmu izrāvusēs no šī valda. Aušības mani vairs

nevar virpuļot apkārt, un nejēdzības mani nedrīkst kūle-

ņot augšup un lejup.
Kluss ir ap mani tapis.
Tik kluss, kas es visu to, kas bijis un izbijis un mie-

sas tēlos tērpies, dzirdu garām ejam.
Laiku pašu es dzirdu sev pāri šalcam.

«Kluss ir ap tevi,» tu saki, «bet tas nav sapņotāja
klusums.

Visu, kas bijis un izbijis un miesas tēlos tērpies, tu

laid garām iet, bet tev trūkst lēnprātīgo smaida un žēlo-

tāja apžēlošanas. Tev trūkst gudrā valodas.

Tu neatklāj ar savām acīm to, kas bijis, un neapglaudi
ar savām rokām to, kas izbijis.

Laiks ies tev garām un atradīs, ka tu, viņa mērotāja,
vēl neesi pati gatava un savā mierā iegājusi.»

Jā, mana sirds, es atzīšos, man trūkst lēnprātīgā
smaida un žēlotāja apžēlošanas!

Man nav ne sapņotāja klusuma, ne laika gatavības.
Kas ir bijis, nav vēl izbijis, un, kas- ir sāpējis, vēl sāp.

Man trūkst gudro mēles, bet man ir patiesības mēle.

Lai viņa stāsta par to, kas ir bijis un kas ir sāpējis.
Es neprotu runāt, kā Zaratustra runāja. —

Es runāšu, kā tu, mana sirds, runā.



182

VECA BALĀDE

Moto:

Nicht gedacht soli

seiner voerdenl

H. Hein.e

Gribu sākt ar to, kas priekš manas būtības tas svarīgā-
kais bijis un tai uzspiedis savu noteicošo zīmogu — tas bija
no manas mātes puses mans vectēvs, Dāvids Freimanis.

Priekš publikas un vēstures viņam nav pietiekoši indi-

viduēlas nozīmes, lai viņa izcelšana kā vienas personas

par sevi būtu attaisnojama, bet mums no tuvākās pa-

gātnes, no klaušu un vergu laikiem, nav personu vēstures,

mums jāaprobežojas ar tipiem, un kā tips Dāvids Freima-

nis cienīgs reprezentēt savu laiku.

Es ņemu pirmo akordu no tās drūmi sērās dziesmas,

kura skan kā viduslaiku balāde par feodālisma dižkun-

dzību, par savas cilts un apkārtnes varmākām, par viena

cilvēka neaprobežotu varu pār daudzām dvēselēm.

It kā tvaiku un dūmu apdvesti ir tādi stāsti, it kā miglā
ievērpjas mana balāde, un tikai viens pats tēls iz tās pa-

ceļas gausā gaitā, smagiem soļiem, pavēlošs un bez žēlas-

tības.

Tāds bij vecais Dāvids Freimanis, manas mātes tēvs,
kurš tik neizdzēšami manā dzīvē un atmiņā iespiedies, ka

viņš man visā bārgumā pat sapņos rādās, kad par viņu

gribu rakstīt.

īstenībā jau es personīgi maz par viņu zinu, jo es vēl

biju bērns, kad ar viņu satikos. Es tad vēl ar prātu ne-

spēju novērot, un man ir uzglabājušies tikai jūtu iespaidi.
Visa mūsu satiksme aprobežojās ar to, ka viņš pie mums

atbrauca sērst vai atkal mēs pie viņa, t. i., es ar māti,
tēvs labprāt nebrauca. Viņam bij tā kā slepeni bail. Ak

jā! — tad arī man jautrie smiekli bij jāapspiež, jābūt klu-

sai kā pelītei, jāiet uz pirkstu galiem un jābučo vectēva
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platā roka, kuru viņš nesteigdamies pacēla un man snie-

dza pretī.
Es iepriekš jau biju stipri iemācīta, lai būtu rātna un

godīga. Kas tā rātnība bij, to es gan lāgā nezināju un

ari tagad vēl nevaru īsti noteikt. Bet to gan es tad mācī-

jos, ka man kas iekš sevis jāapspiež, jābūt citādai, kā

esmu, jāliekuļo.
Arī māmiņa, kā man likās, bij rātna vectēva priekšā,

viņas balss skanēja citādi, viņa runāja par lopiem un

laukiem, un tas izklausījās tik lietišķi, un viņas sejas

panti arī izskatījās citādi. Pārgalvīgais mīlīgums izdzisa,
kā vakarzvaigzne no mākoņiem nomākta, zibošais spo-

žums acīs apvilkās kā ar plēvi, viņa tad izskatījās daudz

vecāka un ļoti krietna.

Un kur nu vēl tēvsi

Kad viņš veselu nedēļu vai vēl agrāk no mātes bij ticis

ne visai laipni pārliecināts, ka tam jābrauc līdz pie vec-

tēva, un, kad viņš pats redzēja, ka nekā vairs nevar iz-

vairīties, tad lika sev bārdu noskūt, viksēja zābakus un

klāja priekšā sastīvinātu krāgu, un pieņēma tādu izskatu,
it kā tam būtu jābrauc uz baznīcu.

Arī māte un tēvs bučoja vectēvam roku. Tikai tiem vec-

tēvs atvilka drusku ašāk roku atpakaļ nekā man. Ar tēvu

viņš runāja par sēšanu un ražu, un labības sugām, uz ko

pirmais arī neīstā tonī atbildēja, jo viņš nekad labs zi-

nātājs šinī arodā nav bijis.
Projām braucot, bučojām atkal visi vectēvam roku. Es

pašās beigās un vēl uz sevišķu mātes pavēli, kaut gan es

jau to tāpat zināju darīt.

Pēdējā bučošana notikās, kad vectēvs gulēja zārkā un

bērniem tika atļauts to uz pieres bučot. Es tad laikam

biju kādus četrpadsmit gadus veca. Nekad es vēl miro-

nim nebiju pieskārusēs, nedz iedomājusēs, ka tas varētu

būt tik savādi auksts.

Bezbēdīgi, it kā tagad viņš man vairs nekā nevarētu

padarīt, es savas siltās lūpas viņam uzspiedu uz pieres,
un — ak šausmas! — es atlēcu atpakaļ... tik ledains!

Uz manām lūpām bij palikušies viņa aukstie nāves

sviedri. — Bērēs bija vēl citas meitenes manā vecumā.

Miroņa tuvums darīja uz mums noslēpumu un šausmu

iespaidu. Kopā salīdušas, mēs čukstējām, ka tam, kam

pielipuši miroņa sviedri, pašam jāmirst. Es neteicu, ka

man tā noticis, bet ilgu laiku es staigāju apkārt kā nā-

vei nolemta.
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Vēl tagad es nezinu, kādēļ no vectēva visi baidījās. Es

pat neatminu, ka viņš kādreiz būtu rupjus vārdus lieto-

jis vai kam skaļi uzkliedzis. Viņa vārdi bij tikai negro-

zāmi un viņa pavēles kā ar cirvi nocirstas. Ikviens zināja,
ka tur nekā nevar izdarīt. Mēdza teikt, ka tur, kur vecais

Freimanis ejot, vairs zāle neaugot. Bet galvenākais, kas

pierādīja Freimaņa varu, bij tas, ka visi Zagares un Jel-

gavas žīdi no viņa baidījās. No tālienes viņu ieraudzīdami,
tie teica: «Oj, tur brauc atkal to vece Būdnieke!»

Vecais Freimanis pēc mājām saucās par Būdnieku.

Ļaudis mēdza teikt: «Tās nav mājas, tā ir muiža,» —

un tur Jaudīm bij taisnība.

Pie Dziņu muižas piederīgie Būdnieki atrodas kādas

četras jūdzes no Jelgavas. Mājām ir vairāk par četrsimt

pūra vietām labākās aramās zemes un mežs. Manā atmiņā
vēl redzās māju ēkas, staltas, jaunas, no ķieģeļiem būvē-

tas. Visstaltākā pati dzīvojamā ēka, kur kungu galā bij
zāle tik liela «kā ar zirgu skrejama».

Ap mājām atradās liels koku, puķu un sakņu dārzs. Tur

es allaž iezagos un ēdu negatavas ogas, par ko arvienu

dabūju pērienu. Bet es tikpat ēdu.

Kalpiem bij sava vieta kalpu galā. Arī tur bij lielas un

gaišas istabas, bet starp kalpu un kungu galu pastāvēja
bieza materiēla un immateriēla siena. Tādas sienas arī

pie citiem bagātiem mājturiem pastāv starp saimniekiem

un kalpiem. Tik tuvu kopā dzīvodami, tie tomēr ir ļoti
tāli viens no otriem. Puiši redz saimnieku istabas tad, kad

tie tur ieiet algu prasīt, un meitas, kad tās viņas apkopj.
Arī visādi lauksaimniecības rīki un mašīnas bij Būdnie-

kos pēc visjaunākās ietaises un tad, kad citiem vēl tādu

nebij.
Mani tur visvairāk interesēja kāds «graudu zābaks»,

pa kuru graudi no kādas augšas tika lejā bērti apcir-

kņos. Tur kāds puisis esot reiz iekritis un graudos noslāpis.
Vai tas patiesi noticis vai tikai tā man tika stāstīts, lai

mani pašu atbaidītu no zābaka nost, to es nezinu.

Staltajiem, modernajiem Būdniekiem mugurpusē tomēr

bij kāda veclaiku palieka: kāds gluži nomelnojis, izburbē-

jis un noplīsis tilts, kurš par velti tik plats un augsts stie-

pās pāri pār mazu, gandrīz izsusējušu strautiņu.

Mazais, bēdīgais strautiņš bij tikai atmiņa no kādas

straujas, lepnas upes, kura pārāk nevaldāmi tecējusi un

tādēļ izgaisusi tāpat kā visi postā skrējēji.
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Melnais, velvētais tilts virs sausā strautiņa līdzinājās
kapu velves jumtam. Patiltē bij velniem sava vieta tāpat
kā kalpiem kalpu galā.

Un kur tad nabaga velni lai būtu patvērušies modemi

attīstītajā pasaulē? Tiem taču ari vajadzēja savas vietas!

Pa nokrēslu tie esot arī rādījušies visvairāk ganu bēr-

niem, un es jau nu visādā ziņā viņus tiku redzējušo.
Vilktin vilka mani turp kāda nezināma vara, kaut gan

aiz bailēm mati vai stāvus cēlās.

Vecais Būdnieks klaušu laiku smagumu nebij tik bārgi
sajutis kā dažs labs cits saimnieks. Uziņu muižā toreiz

bijis kāds izčabējis barons f. Ginters, ar kuru vecais

Būdnieks atradies visai labās attiecībās.

Būdnieka vecākā masa, man pazīstama kā tante Grieta,
kuru tēloju «Zaudētās tiesībās», gan esot Dziņu muižu

darbos gājusi, bet kungs tai pārāk uzbāzies ar mīlestību,
tā ka viņai beidzot muižu gaita bijuse jāpārtrauc. Viņas
vietā tad muižā gājis kāds pakurls vai paklibs liekais

cilvēks, jo tādu pakurlu, paklibu un pamuļķu liekaču to-

reiz, kā pasakā, bijusi vesela izlase.

Pašam vecajam Būdniekam bijis daudz darīšanu un

plaši tirdznieciski uzņēmumi, visvairāk uz leišu pusi.
Kādā veidā šie uzņēmumi bijuši, par to es nekad ne-

esmu interesējusēs, tikai tas man atmiņā palicis, ka vec-

tēvs bija ļoti bagāts.
Kapitāls tam bijis bankā un naudas skapis mājā. Kād-

reiz, kad tam patlaban bijis daudz naudas mājā, kuru

viņš vēl nepaguvis noguldīt, kāds ļaunprātis naktī aiz-

dedzinājis māju. Tā sadegusi līdz ar naudu. Bet Būd-

nieks nodegušās vietā uzcēlis jaunu, staltāku māju, par
kuru jau stāstīju.

Jādomā, ka uguni pielicis kāds no viņa paša puišiem.
Viņam allaž bij dienestā tādi puiši, kurus tas bij izpircis
no karaklausībām.

Es nezinu, vai puiši par tādu atpestīšanu bij priecīgi
un vai tie kādreiz sev klusu nejautāja, vai nebūtu labāk

bijis nodienēt zem Nikolaja divdesmit piecus gadus. Man

tikai atmiņā, ka puiši esot runājuši par gadu skaitīšanu:

vai kādreiz neataustu brīvības diena? No cerības barojas
katrs, kam cita nekā nav.

Vecais Būdnieks bij divas reizes precējies, un viņam
bij divi dēli un četras meitas.

Abi dēli uzturēja visu vecās dzimtas cienību. Sevišķi
tas jāsaka par jaunāko dēlu, Kristapu Freimani, kurš vēl
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stipru garīgu fizionomiju — kā sava laika ideju nesējs.
Arī 1905. gadā viņš spēlēja lomu, par ko vēlāk būs runa.

Manu atmiņu tālākais pavediens allaž ar minētiem pēc-
nācējiem kopā vērpsies, un man tad būs izdevība par

viņiem sīkāki atstāstīt.

Tagad visa šī paaudze jau guļ apakš zemes.

No tālākās paaudzes, maniem māsēniem un māsīcām,

mani dzīve par tālu ir aizvedusi projām. Tāpat arī viņiem
nav nekādas dzīvākas intereses priekš manas personas.
Patriarhāliskās radu saites ir izirušas, un mēs esam kļu-
vuši cits citam sveši.

No tālienes arī neesmu dzirdējusi, ka kāds starp tiem

ieņemtu sabiedrībā kādu redzamu vietu ar vispārības no-

zīmi. Viņu priekšrocības ir visvairāk viņu no tēviem at-

stātā manta.un nami.

Tuvākā atmiņā man tikai palikušas divas māsīcas, mī-

līgā Doriņa Ginter, ar kuru pavadīju kopā skolas gadus,
un kāda no jaunākām māsīcām, Kate Zorgenfrei.

Pēdējā ar ārējo simpātisko izskatu savieno garīgas spē-

jas. Palikuse bārenīte un bez mantas, viņa viena, ar sa-

viem spēkiem situsēs caur dzīvi un nobeiguse kādus aug-

stākus kursus.

Vecais Būdnieks mira ap sešdesmit gadu vecs, neviena

sirma mata nepiedzīvojis.

Kopā ar saviem bērniem it kā vienā ģimenes gultā
viņš guļ ēnainā vietā saldu dusu Ūziņu kapos.

Tikai viens bērns guļ pamests kaut kur citur. — Tā ir

mana māmiņa.
Uz dzimtas kapa paceļas lepns piemineklis un aug

skaistas puķes.
Visuvarenais laiks ies ar dzelžu zābakiem par visu

pāri un nomīdīs i puķes, i piemiņas rakstus un darīs katru

paaugstinājumu līdzenu.

Tad arī Zagares un Jelgavas žīdi bez bijāšanas ies pār
šo vietu pāri:

«Nicht gedacht soli seiner werden!»
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BĀRENĪTE

Celies, mana māmuliņa,
Es pacelšu velēniņ';
Es tev gribu pasacīt,
Ko man dara sveša māte.

Tautas dziesma

Man jāatstāsta atmiņas no tās, kas man jau pate par
atmiņu tapuse, no manas māmiņas.

Pēc sava likteņa tā piederēja pie bārenītēm, par kurām

mūsu tautas dziesmās dzirdamas visdziļākās skaņas. Tā

laikam skan stabulltes, griezties no vītoliem pie nāves

upes krastiem.

Liels daudzums ir šo bārenīšu, bet viņu liktens ir viens

pats. Dziesmas gleznojumā mēs redzam, ka tās, saulei

rietot, visas sēd uz pakalniņa un ka no viņu asarām, kas

kopīgi rit lejā, izceļas upe; tā viņu žēlabas aiznes uz

līdzjūtības zemi, kas apdzīvota no vēlākām paudzēm.

Starp daudzām bārenītēm būs tomēr arī tādas bijušas,
kas piecēlušās un no pulka ārā, savrup nogājušas, un

raudājušas varbūt rūgtāk un karstāk, ne maigas padevī-
bas, bet niknas spītības asaras.

No tādām asarām neizplūst ne strauts, ne upe; viņas

izgaro turpat smiltīs.

Ja šās asaras neiet gluži zudībā, tad gadās, ka viņas
atrod kāds, kam pašam sirds pilna žēluma un sāpju.

Šādus zudušu asaru atradējus sauc par dzejniekiem.
Kur tautas dziesmas beidzas, tur dzejnieka dziesma sā-

kas: tautas kopu dziesma dzied par kopu bēdām, viņu
viendziesma par vienlikteņiem. No tipa tā atšķiras ar per-

sonību.

Manai mātei bij visas īpašības priekš attīstības par

personību, ja tā tikai nebūtu dzīvojuse patriarhāliskajā
dzīves iekārtā un nebūtu bijusi bārenīte.
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Pēc dabas Margrieta Freiman nebij tāda maiga, liriska

latviete, kas pate sev griež rīkstes no ābeles, bet sava

tēva īstākā meita: ar lepnu gribu un gaišām acīm.

Daudz bij dzīvei ko lauzt, kamēr tā salauza viņas
lepno gribu un padarīja tumšas viņas acis.

Dāvidam Freimanim, viņas tēvam, no pirmās sievas bij
divas meitiņas: vecākā — Anniņa un jaunākā, mana

māte, Grietiņa.

Kad Grietiņa bijuse tikko četrus gadus veca, viņai no-

miruse māte.

Freimanis itin drīz pēc pirmās sievas nāves pārvedis
sev otro sievu.

Anniņai un Grietiņai nu sākās bāreņu dienas.

No saimnieku istabām tās tika tūdaļ pārvietotas uz

kalpu galu un nodotas tantes Grietas audzināšanā.

Krustmāte Grieta bijusi drusku pakūtra, pēc dabas fleg-
matiķe, tikai mēles darbība vien tai bijusi visai attīstīta.

Audzināšana tātad norisinājusies vairāk rājienos un

pamācībās nekā konkrētākā veidā — žagaros. Ar krust-

māti Grietiņa varējusi iztikt.

Tikai viens bēdu iemesls mazajai bijuši viņas pašas
mati.

Tie bijuši tik kupli un gari, ka grūti nācies viņus su-

kāt, sevišķi vēl, kad šī procedūra tikai pa reizai nedēlā
tikuse izdarīta.

Kad mati bijuši vaļā atlaisti, tad krustmāte tos dusmīgi
saukuse par melno mežu.

Un šo mežu viņa tad arī apstrādājusi ar īstu līdum-

nieka sparu, tā ka mazā raudādama arvien draudējusi:
«Ak tu meža Miķeli, ko tu man dari! Pagaidi, kad

celsies mana māmiņa no kapa, tad es tai gan visu izstās-

tīju!»

Tādi draudi krustmāti neko netraucējuši, un tā mazo

mežoni bieži aiz tiem pašiem matiem piesējusi pie krēsla,
kad nevarējusi citādi ar viņu tikt galā.

Kad Grietiņa kaut cik pieauguse, tā ap septiņiem asto-

ņiem gadiem, tai bijis jāiet ganos.

Te viņa atradusēs tieši zem pamātes režīma.

Pamāte bijuse vairāk darītāja nekā runātāja. Ja tā

nebijuse ar kaut ko mierā, tad nepalicis pie matu plūk-
šanas vien.

Pamāte pate sevi dēvējusi par stingru sievu un tei-

kuse, ka bez stingrības nevarot būt nekādas labas audzi-

nāšanas.
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Diemžēl savus īstos bērnus viņa nav tik labi audzinā-

jusi.

Drusciņ labāks liktenis bijis arī Grietiņas īstai māsiņai,

par pāra gadu vecākai Anniņai.
Tā bijusi vārgāka un smalkāka, un pamāte to nolēmusi

apmācīt kaut kādos rokdarbos. Krietna strādniece tikpat
neiznākšot ne rijā, ne laukā pie labības siešanas, esot

tik tāda «plāno galdiņu urbēja».
Grietiņa bijuse brašāka, spēcīgāka, ar vairāk tempera-

menta, un viņai tad nācies «urbt biezo galdiņu».
Ganu liktens katram pazīstams: agri, auksti rīti, rasā

samirkušas kājas, no asarām slapji vaidziņi.
Puikām iet labāk, tie dara tikai vienu darbu, uzlūko

lopus, bet meitenēm iedod vēl līdz rokdarbu un iemēro,

cik no tā jānostrādā.
Grietiņa bijuse savu biezo galdiņu līdz divpadsmitam

gadam paurbuse, kad viņas tēvs iedomājies, ka nebūtu

īsti labi, kad Grietiņu nemaz skolā nelaistu.

Ļaudis tam acīs, protams, neko nesacītu, jo viņš savā

apkārtnē bijis vienvaldnieks, bet varētu slēpu kāds kādu

vārdu izmest.

Apstākļi arī bijuši ērti, jo paša meita Doroteja, no ot-

rās sievas, jau gājuse skolā.

Viens ceļš — viena braukšana, un abas meitenes, Grie-

tiņa un Doroteja, katra ar savu ceļa kulīti tikušas nova-

dītas uz Berķenes skolu.

Grietiņa gan redzējusi, ka pusmāsas ceļa somā atradu-

šies cepti cālīši, baltmaize, ievārījumi utt., kamēr pašai
tik bijis iedots līdz gabaliņš balta speķa un kukulis meln-

maizes, bet par to viņai bij vismazākā bēda.

Tagad jau sākās viņas mūža vislaimīgākais laiks:

skola! Grietiņai bij spilgtas gara dāvanas. Nedaudzās ne-

dēļās tā piesavinājās gadiem nokavēto un drīzi tapa par

savas klases pirmo skolnieci un par tādu priekš-

zīmi, uz kuru arvien mēdz aizrādīt.

Berķenes skolotājam bijusi sava mācīšanas metode:

viņš, piemēram, vēsturi atstāstījis pāra stundu no vietas,

un skolniekiem pēc nedēļas bijis jāatstāsta, cik tie no

stāstītā atmiņā paturējuši. Pie tā pieslēgušies jautājumi,
kā katrs savu atstāstījumu sapratis un kādus slēdzienus

no tā taisījis. Palīga grāmatu nekādu nebijis.

Grietiņa še pārspējuse visus ar plašu atmiņu un asu

prātu.



190

Bet vēl kada liela dabas dāvana viņai bijuse — skaista

balss.

Zemākās skolās daudz tikuse piekopta dziedāšana, un

tā bērniem bijuse izdevība parādīt, kāda kuram balss.

Skolotājs pat ierunājies vecajam Freimanim, vai neva-

rētu mazo Grietiņu par dziedātāju izglītot. Bet par to

nevarēja būt ne runas!

Dāvids Freimanis mūziku saprata. Viņš pats esot

skaisti kokli spēlējis. Varbūt arī viņā slēpās kāds neiz-

veidojies mākslinieks.

Es varu iedomāties, ka vakaros viņa mīļie būs ap viņu
sasēduši pulciņā un ka zem viņa cietajiem, zemnieciska-

jiem pirkstiem būs liegas, vieglas skaņas plūdušas, kas

jūtas noskaidro no dienas smaguma un dara tās lielas

un tāļas.
Es viņa kokli nekad netiku dzirdējuse.
Redzējuse gan to tiku, kā tā karājās kādā patumšā

sānu kambarī un man izlikās tik vilinoša un noslēpu-
maina.

Es sniedzos uz pirkstu galiem un būtu labprāt to aiz-

skāruse, bet es vēl biju tik maza, un vectēva kokle karājās
tik augsti un bij man neaizsniedzama kā viņa sirds.

Līdz ar vasaras pusgada beigšanos beidzies arī Grieti-

ņas skolas laiks.

Rudenī bijis nolemts Doroteju laist pilsētas skolā, un

tad vienās pašas Grietiņas dēļ nebijis vērts zirgu brau-

kāt uz Berķenes skolu.

Pats skolotājs gan ļoti aizlūdzis par Grietiņu, ja arī

negribot izglītot dziedāšanā, lai vismaz vēl skolā laižot.

Bet Freimanim bijis svarīgs iemesls skuķi paturēt mājā:
vajadzējis gana.

No savas dzīves spožākā laikmeta Grietiņa nu bij at-

vesta atpakaļ senākajā grūtajā dzīvē.

Cik liels viņas izmisums bijis, par to viņa vienmēr mē-

dza stāstīt, pat sirmā vecumā.

Uz ganāmā lauka bijis taisni tāds mazs uzkalniņš, no

kura tā varējuse saredzēt Berķenes skolas namu.

Uz šī pakalniņa viņa ik rītu uzkāpuse un raudājuse
neizraudāmas asaras un, kā viņa pati tēlo, «uz zemi kriz-

dama un matus plēsdama».
Tās ir vissāpīgākās asaras, kādas var dzīvē raudāt.

Viņas nelīdzinājās tām asarām, kādas raud par kādu iz-

postītu mīlestības ilūziju vai par kāda mīļota cilvēka

nāvi.
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Zaudējums ir neredzams un netverams, bet tas ir lie-

lāks par cilvēku pašu, jo te ir aizskarts pats dzīvības

likums, pēc kura katram jāattīstās.
Kas te tika aprakts un noslāpēts, tas bija garīgais

cilvēks; miesīgais dzīvo tālāk, kaut gan turpmākā dzīve

īstenībā mēdz būt tikai tāda lēna iekšēja asiņu notecē-

šana.

Grietiņa bij miesīgi stipra un veselīga un tātad pār-
cieta pate sevi.

Šo jauno spēku arī tūlīt lika lietā: ar četrpadsmit ga-
diem tā nobeidza savu gana dzīvi, un tūlīt bagātais Būd-

nieks vienu algotu kalponi turēja mazāk un lika savu

pašu vēl nepieaugušu bērnu pie visiem grūtajiem norūdī-

tas kalpones darbiem: tai bija mazgāt lielas veļas baļļas,
kult rijā un pļaut laukā.

Par iekšējo saimniecību un kalponēm gan arī pārzi-
nāja saimniece, ne saimnieks, un viņam par atvainošanu

vēl noder tas, ka viņš bij aizņemts daudz ar ārējām da-

rīšanām.

Pamāte, kura, pēc viņas asajiem sejas pantiem vien

vērojot, nebij apbalvota ar mīkstākām jūtām, atrada pašu
par sevi saprotamu, ka pameita noliekama par kalponi.

Saimnieka meitas tiesības viņai palika tanī ziņā, ka tā

kalpoja bez algas.
Būtu kauns bijis paša bērnu algot kā kalpu!
Pēc kādiem trim četriem gadiem Grietiņas dzīve atkal

grozījās.
Tēvs ar pamāti sāka piedomāt, kā viņu izprecināt. Ve-

cākā meita Anniņa jau bija tiklab kā saderināta.

Šāda rūpība izskaidrojās ar to, ka pašu meita Doro-

teja nāca mājā no pilsētas skolas un jaunākā, Lizete, arī

bij paaugusēs meitene.

Bez tā abas bārenītes Anniņa un Grietiņa no precenie-
kiem bijušas kā ielenktas. Kur vien tās atklātībā rādīju-
šās, tās tūlīt spēlējušas pirmo lomu.

Kāda mana māte jaunībā izskatījusēs, es nezinu, jo

viņai nebij nevienas pašas ģīmetnes no tā laika.

Galvenais pie viņas gan būs bijis viņas intelekts, kas

izstaroja iz viņas būtes neredzamas simpātijas staros.

Bez tā viņai bij divas gara iztulkotajās miesas valodā,
divas dvēseles planētas, viņas acis.

Ne forma, ne krasa nebij pie šīm acīm ievērojama, bet

katrs, kas ar māti iepazinās, runāja par viņas acīm, katrs
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meklēdams pēc īstā apzīmējuma: cits teica — kādas laip-
nas, cits — kādas gudras, cits — kādas mīļas acis.

Tā bija acu darbība, ne viņu veids, kas dzīvoja pate

par sevi savu dzīvi un stāstīja savu stāstu.

Kad vecīte gulējusi uz nāves gultas bez kustības un

bez valodas, tad acīs vien vēl deguse pēdējā dzīvības

dzirkstele. Tās lūkojušās nenovērsdamās uz istabas dur-

vīm, lai vēl ieraudzītu kaut ko sengaidītu, kam visādā

ziņā būtu jānāk, no pēdējā gribas spēka vien pievilktam.
Tikai kad istabas durvis neatvērās, aizvērās šīs acis

kā pēdējās dzīvības durvtiņas.

Atgriežoties atkal pie mātes jaunības, vēl jāmin par

viņas mīlestības vēsturi.

Viņa stāstīja, ka tai par citiem labāk paticis kāds tā

paša pagasta saimnieks. Tas pēc viņas arī precējis, bet

tēvs negribējis no šās precības ne zināt, jo bildinātājam
nebijušas necik lielas mājas. Pārāk stipra tomēr šī mī-

lestība nebūs bijuse, jo Grietiņa neaizgāja ar varu un

pašas gribu pie mīļotā vīra. Noraudājusēs gan viņa, no-

raudājies arī brūtgāns, bet ar to arī šis mīlestības stāsts

izbeidzies.

Vispār viņas daba nebij tik stipri sievietīga, ka tā visa

ar vienu mīlestību vien būtu izsmejama.

Daudz stiprāka enerģija tai bijusi pretoties, kad tēvs

to gribējis saprecināt ar citu, pavecu, bet bagātu saim-

nieku. Tad viņa tēvam draudējuse, ka aizbēgšot vai iešot

upē.

Apstākļi tomēr tiktāl nesastrēgušies, jo pa to starpu

bij radies atkal jauns precinieks.
Tam bij pietiekoši liela māja, lai drīkstētu Būdnieka

meitu bildināt.

Pats Būdnieks aizbraucis vietraugās: ēkas gan pave-

cas, bet zeme ļoti laba, meitu varēja dot projām.
Pats brūtgāns, Zaļenieku Daukšu saimnieks, pēc ārējā

izskata bijis diezgan stalts un par Grietiņu tikai sešus

gadus vecāks.

Viņa pati arī nevarējusi taisni sacīt, ka tas viņai nepa-

tiktu, un ko tad vairāk.

Viena saskatīšanās, derības un kāzas — un lieta darīta.

No tēva apsardzības meita pārgāja nu vīra apsardzībā
vai, pareizāk, no tēva īpašuma vīra īpašumā — kā kus-

tama manta.



Ārpus šā stāvokļa septiņpadsmit gadu vecai meitenei

sabiedrībā cita nav.

Nu vēl nāca izšķirt jautājumu par līdzdalāmo pūru.
Grietiņas un Anniņas māte, Būdnieka pirmā sieva, bij

vīram pūrā atnesuse līdzi lielas mājas, jo viņa bij vienīgā
Jēkabnieku Cūcenu mājās. Pēc taisnības abām bārenītēm

nācās mantot savas mātes mājas, ja arī pats tēvs nekā

nedeva.

Bet taisnība cieta klusu, un netaisnība arī nebrēca.

Mana māte kā sāpīgu joku atstāsta, ka tā dabūjusi no

tēva līdzi divas govis, četras aitas un divdesmit septiņus

rubļus naudā.

Anniņas pūrs, kura jau bij precējusies, arī nav daudz

lielāks bijis.
Tagad nu māte bij apgādāta un izprecēta.
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MIRT JAUNAM

Moto:

Nāve ir vismaigākā dzives forma.

Sopcnhauers

Robeža starp atstāstījumiem, kurus es no citiem dzir-

dēju par manu pirmsbērnību, un starp manām pašas at-

miņām bija, kad es skaitījos četrus gadus veca.

Tā bij nāves atmiņa, kad mani kādi pāra pulsa puk-
stiem šķīra no nebūtības.

Priekš Lieldienām ap gavēņa laiku visi kalpu bērni

mūsu mājā izgulēja šarlaku. Slimība viņiem neesot visai

grūta bijuse, un tie ātri atkal atspirguši. Sievu parasta-

jam teicienam bij taisnība:

«Kas nu kalpa bērnam kaitēs! Skraida salā pliks pa

lauku, ka i puņķis piesalst kā tapa pie deguna; tādu pats
velns neraus!»

Bet mani, izlutināto siltumnīcas stādiņu, mani, saim-

niekmeitiņu, gan velns gribēja paraut.
Šarlaks man bij pielipis kā pēdējai no visiem, un tādēļ

tas bij jo smagāks.

Es mēdzu, kā māte izteicās, līst pie tiem kalpu palaid-
ņiem un viņiem šo un to iznest vai nu no ēdamām lietām,
vai no savām mantiņām, un ar viņiem kopā rotaļāties.
Lielā starpība starp saimnieka meitu un kalpu bērniem

tad man vēl nebij tik stipri ieskaidrota.

Aiz pašas labsirdības laikam es to arī nebiju darījusi,
jo tanī vecumā maz apzinās savu paškultu, bet vienkārši:

es biju viena un meklēju sev izklaidību un rotaļu biedrus.

Kad es ilgāku laiku vairs neesot bijusi redzama, sie-

vas savā starpā katra no sava kakta sarunājušās, kā kāda

kalpone vēlāk mātei atstāstīja. Citādi tās pa lielākai daļai
mēdza bārties un bieži plūkties.
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«Diez kur tas saimnieku skuķis vairs nerādās? Citādi

te vienmēr vilkās šurp.»

«Viņa jau ari esot slima,» otra atbildējusi.
«Kas tā par slimību!» pirmā noteikusi. «Kad saimnieka

bērns drusku apslimst, tad dakteri tūlīt visapkārt. Brī-

nums, ka saimnieki pavisam mirst!»

«Tai meitenei bij tomēr laba sirds,» otra esot nomur-

minājuse, kura jau nu arī nebij pārāk devīga ar atzinī-

bas diplomiem pret saimniekiem.

Es nezinu, kādēļ es šo atstāstījumu vēl atminu pēc tik

ilgiem gadiem, kur visas sievas aizmirsušās un izputē-

jušas, ka es no tām vairs neatminu ne vārdu.

Kādēļ man tik mīļi un saldi vēl ausīs skan: tai meite-

nei bij tomēr laba sirds.

Vai tad es nu vēlāk dzīvē nebūšu tādu atzinumu daudz

vairāk dzirdējuse, kur es zināju, ko tie nozīmē, un kur

man bij veiklības un takts jūtas diezgan labai izrādīties,

lai nu es pēc dabas būtu kāda būdama.

Kas ir šī nabaga aizmirstā sieviete kalpu kaktā, tālā

pagātnē!
Un es pati toreiz... es to atminu gaiši, pārāk gaiši,

it kā kādu halucināciju.
Es gulēju mātes lielajā gultā, apsegta ar platiem, bal-

tiem palagiem. Es gulēju zem šīs baltās segas kā snieg-

pulkstenīte ziedonī zem sniega, kad saknītes apsalušas
un stiebriņš vairs nevar stāvu noturēties.

— Es fiel ein Reif m der Frūhlingsnacht...
Logu slēģi guļamistabā bij atdarīti, un viss tik gaišs —

it kā uz lielām svinībām. Citādi guļamistabā vienmēr

bij slēģi cieti, un es to tādēļ vēlāk nosaucu par sapņu

pusi.
Pie manas gultas zemē, gluži sakumpuse uz ceļiem, gu-

lēja māte un stipri elsoja.
Ko viņa tā raudāja? Es jutos tik labi. Nemaz es neap-

zinājos, ka guļu gultā un esmu slima.

Gultas galvgalā stāvēja vecais vācu ārsts fon Cernijs
un turēja manu mazo roķeli savā, vājo, izbeidzošos pulsu
skaitīdams. —

Es drusku vēl varēju pirkstu pakustināt un atminu,
kāda viņa rokai bija smalka āda.

Tas bij pēdējais dzīvības iespaids, tad mani samaņa

uzreiz atstāja ...

Nezinu, cik ilgi bez samaņas gulēju, tad es uzreiz jutu
it kā sitienu pa muguru.
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Diezin no kada speķa — vai no izbailēm vai no ciia

kā — es pacēlu galvu.
Atkal grūdiens, bet no iekšas, un asiņu gabali man

vēlās pa muti, lieli gabali melnu, savirušu asiņu, kuri

pārplūdināja un aptraipīja visu balti segto gultu, manu

sarkofāgu.
Māte skaļi iekliedzās, un es dzirdēju, ka ārsts viņu

mierināja: es, kā par lielu brīnumu, esot glābta. Viņš
vairs nekad nebūtu ticējis, ka es būtu dzīvotāja. Asiņu

gabali, kas man pa muti vēlušies, esot bijuši tie, kas

mani glābuši.
Cik labi man bij tagad! Tā nebij vairs pirmā saldā

iemigšanas sajūta, bet es biju atmodusēs. Gluži jauni,
citādi jutekļi manī bij radušies, un es redzēju un dzirdēju
citādi nekā iepriekš.

Es skatīju sienas zilganbalto mūri, skatīju griestu ap-
malu, uz kura es nekad nebiju griezuse vērības, un skai-

tīju, cik tur krāsu iekšā. Apmales platumu es arī vēl tagad
gaiši atminu un zinu, ka pirmā strīpa bij tumši zila,
otra bāli zila, trešā zaļgana, kura pārgāja violetā iesār-

tumā.

Šī spilgtā dzīves sajūta pastāvēja tik īsu brīdi; atkal

pagāja labs laiciņš, no kura nekādas pēdas manā atmiņā
nav uzglabājušās.

Es biju tātad ar nāvi ļoti tuvu iepazinusēs — un varu

sacīt: mirt jaunam nav grūti. Psihe tikko iz matērijas

kāpura tin vaļā savus spārnus, jaunais cilvēka bērns ne-

apzinās ne savus spēkus, ne pats sevis. Trusis kā jauns
kociņš, kā zālīte tas nopūšas — un tik vien ir tās dzīvī-

biņas.
Otra tuva pāreja no dzīvības uz nāvi mēdz būt tā ap

piecpadsmito gadu, kad spēki briest un locekļi top tik

gurdeni un smagi kā jauni, sulas pilni bērza zari.

Šis saldais nogurums, kurš jūtas kā pusžēlums, pus-

ilgošanās, nav nekādi aptverams, bet bieži vien tas top
tik spiedošs, ka gribētos uzcelties un aiziet labi tāli, lai

nebūtu vairs jāatgriežas atpakaļ uz dzīvi.

Bet vēlāk, jā, vēlāk... jo nabadzīgāka dzīve top, jo
biežāk cerības mums priekšā irst un atmiņas aiz mums

aug, jo vairāk tad mēs dzīvei pieķeramies. —

Aiz spēka pārpilnības mēs gribējām iz dzīves aiziet, aiz

spēka zuduma mēs no nāves vairāmies, kura lien mums

ik uz soļa pakaļ nedzirdamiem soļiem, lai to nejaušā
brīdī mums uzmestu. —



Bet pirms tā izzog mums iz krūtīm prieku kā bitenieks

bitei medu, izdzēš iespaidu sajūtu, padara šļauganu mūsu

spēku kā skrejošas mašīnas siksnas, un šo izrietēšanu un

lēnu apstāšanos mēs tad cildinām kā dabisku procesu.
Par maz mēs apzināmies paši sevi un savu spēju ap-

mērus, lai tos īstā laikā un veidā izlietotu. Savas druvas

mēs protam gan ekstensīvi, gan intensīvi izlietot, tikai

savu dzīvi vien ne.

Bet par ilgu es sēdētu uz nāves upes krasta, ja es vēl

par šo drūmo tematu runātu. Man salst sēru vītolu vēsajā
ēnā, es esmu tik jauna, tikko četrus gadus palikusi, es

gribu priecāties un skriet pretī saulei un dzīvībai.

Pirms es dodu dzīves facītu, man jārāda dzīve pate,
lai atvasinātos iz tās viņas likumus.

Es redzu gan, ka tu nepacietīgi savus čūsku matus

purini zem sarkanā magoņvaiņaga, melnā nāves dieve,
tev nepietiek ar maniem tintes upuriem vien, tev nepietiek
ar šiem vājajiem, nespēcīgajiem burtiem, kuri, izbērti še

uz balta papīra, pamirst kā kukainīši uz sniega ar čokurā

sarautām, tievām kājiņām. Manas dzīvās, siltās sirds tu

gribētu, kas tik nešpetni prot pukstēt un tik karsti var

mīlēt un tik karsti nīst — bet tās es tev vēl nedošu, pa-

gaidi vien! Pirms man vēl ir jāupurē dzīvības dieviem:

Nežēlībai, Neģēlībai, Varmācībai, Rupjumam, Gļēvumam
un kā vēl viņus visus nesauktu, tos baidēļus un riebekļus,
ar kuriem dzīve tik pilna kā irdena zeme ar tārpiem.

Un blakām un pāri pār visiem tiem man jāsaka — cik

dzīve tomēr ir skaista, cik bezgala skaista priekš tā, kam

spēka diezgan atraut viņas biezām bultām noslēgtos pa-
radīzes vārtus vai arī pār aizliegto žogu pārlēkt, vai vis-

maz ārpusē pa žoga šķirbiņu palūrēt dārzā iekšā.

Un vispirms man ir jāzvana mazs, sīks sidrabzvaniņš —

dzīvībai par meslu: mani gaišie, saldie bērna smiekli.

Tie ir katram bērnam jāsmejas, kur tad lai manējie pa-
liktu! Bez tiem bērnība nemaz nav bērnība. Es gribu smie-

ties!
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GRŪTSIRDĪGAIS CĪRULĪTIS

Pēc manas atveseļošanās manā dzīvē iestājās pavisam
cita kārtība. Es neaugu vairs savā vaļā, kā jauns bēr-

ziņš ar puslapiņām plaukst dieva dārziņā. Māte nolēma,
ka tagad esot stiprāk manis jāuzrauga un mani jāau-
dzina.

Mana audzināšana iesākās ar to, ka nu mani nekad

vairs nelaida kopā ar kalpu bērniem. Pat ne redzējusi es

tos vairs netiku, tikai kādreiz es tos biju pamanījusi slais-

tāmies aiz dārza žoga ar garām sejām un vecām, nodris-

kātām drēbēm.

Vai tie pēc manis ilgojās tāpat kā es pēc viņiem?
Laikam taču ne, jo viņi bija pulciņā, un es tikai biju

palikuse viena.

Man tika ieskaidrota lielā starpība starp saimnieku

un kalpu bērniem: saimnieki esot smalki un kalpi prasti.

Jā, tā bij taisnība. To es tūlīt redzēju no drēbēm. Es

staigāju vienmēr apģērbta skaistās kleitiņās, visbiežāk

baltās, ar zilām bantēm manās kuplajās, gaišajās bizēs.

Kalpones glaimodamas arvien teica, ka es izskatoties

skaista kā pienā mazgāta.
Par manu izskatu man jāsaka, ka man gluži pretēji

manai mātei ar viņas melnajiem, mežonīgajiem matiem

un asinssārtajiem vaigiem nebij nekur nekāda spil-

gtuma — ne matos, ne sejā, ne augumā. Es biju izbalē-

jusi kā tauriņa spārni bez saules.

Tikai iekšā dziļi manī bij paslēpies kāds piliens ve-

cās rasas asiņu, kas tur vārījās kā pūķu ģifts un šad un

tad izlauzās uz āru, kad dvēsele bij tikmēr liekta un atkal

liekta, kamēr iedzimtā gravitācija ņēma pārsvaru un iz-

šāvās kā uguns caur jumtu.

Es būtu varbūt tūlīt pretojusēs mātei, kad tā mani ar

bargu pavēli šķīra no kalpu bērniem, ja manas pašas
sajūta nebūtu mani pārliecinājusi, ka viņai taisnība.



199

Māte tikai bij ašāk atdarījusi manas acis. Man nebij
vairs izdevības savu kleitiņu aptraipīt ar dubļiem un

kalpu bērnu netīrajiem pirkstu skārieniem.

Es paliku balta un skaista — un vientuļa.
Bet šo vientulību es arī uzreiz nepamanīju, tā pama-

zām ap mani apsala kā plats ledus loks.

Mīksti soļi, paklusa runāšana, atturēšanās no rupjās
apkārtnes — tāda atmosfēra apņēma mani.

Kādu laiku jau es barojos no šīs pārākuma sajūtas,
bet vienu es nemanīju, ka gribu smieties, bet ka mani

smiekli neskan; ka tie pamazām apklust, jo smieties var

tikai kopībā un ne viens pats. Es nezināju, ka man kā

bērnam vajag prieka. Arī māte to nezināja.
Viņa tikai varēja no sava rūgtā kausa savu daļu pār-

liet manējā.
Bet prieku, skaļu prieku, šo jūtu vētru, šo nervu mū-

ziku, kas, nezin no kurienes nācis un kā sirdī iekritis,

pārnesas uz visu organismu, saviļņo visu cilvēku it kā

vējš druvas lauku, šis prieks man jaunībā tika atņemts.
Pašā ziedonī es jau lēni vilkos apkārt kā rudens muša.

Un tomēr es nebūt nepiederēju pie tām pasīvajām, me-

lanholiskajām dabām, kas pašpieticībā grauž kā lācis sa-

vas ķetnas.
Iz manas iekšienes ārā mani dzina centrifugāla sajūta

it kā ledus lauzējs vējš — visus apkampt, visus mīlēt.

Lai kalpu zēniem bij puņķoti deguni, vai tad es tos,
tāpat kā senāk, nevarēju noslaucīt ar savu balto batista

kabatas autiņu?
Es tik gārdi biju smējusies, kad es senāk to darīju

un tirdīju puikas, sacīdama: «Ak vai, ko nu tu darīsi?

Puņķis nu ir beigts.»

Kalpu meiteņu pinkainos matus es biju sukājuse ar

savām dzintara ķemmītēm un bieži vien tās viņām matos

atstājusi, it kā saulīte aiziedama atstāj koku galotnēs
savus zelta vizuļus.

Un kā mēs kopā pulciņā bijām lēkuši, ka dubļu tašku-

tas vien gar ausīm gāja!
Kā mēs bijām smējušies, ka visi sīki putniņi un cīruļi

bij izbijušies un apklusuši.
Ar ko tad lai nu es lecu un smejos? Tagad cīruļi va-

rēja mierīgi dziedāt, viņiem konkurentu vairs nebija.
Es pati biju tapusi klusa kā grūtsirdīgs cīrulīts.

Toties vairāk es dzirdēju tikai rājienus: kauns, kauns

un atkal kauns!



Kaut gan es vēl tagad nezinu, par ko man bij ta jā»
kaunas.

Toties vairāk es ik dienas un ik stundas dzirdēju labas

mācības, no kurām es, paldies dievam, itin nevienu pašu
vairs neatminu.

Tikai viena liela, smaga sajūta it kā fatālisma mākonis

uzgūlās manim virsū.

Tumšas, mistiskas bailes, no kurām es visu mūžu ne-

esmu vajā tikuse, mani pavadīja ik uz soļa: lai es ko

daru vai nedaru, viss vienalga, mēraukla, kas pie manis

tika likta, neiznāca.

Un taisnība, mans dzīvības tempo tapa gauss kā pie-

putējis stundenis.

Mana sangviniskā, straujā daba savā kustībā apsīka
kā Lētes upes līmenis bez vēja, bez viļņiem.

Ak, kāds kluss un rātns bērns es tapu, īsts izgriezuma
paraugs priekš bilžu ābeces.

Kad kāds svešnieks mūsu mājā ienāca, tad tas teica:

«Kas tas par labu bērnu, nemaz nezin, ka bērns būtu

mājā.»
Vai lai es priecājos, ka nāves eņģelis man bij secen

aizgājis?
Mans prieka nāves eņģelis taču bij pie manis palicis

un ar saviem melnajiem spārniem apēnoja visu manu

saulaino jaunību. Kas man atdos manus bērna smieklus?
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I daļa

PARADĪZES ZARIŅŠ

Atmiņa ir vienīgā paradīze, no

kuras mūs neviens dievs nevar izdzīt.

Zans Pauls

Visskaistāko, ko var iedomāties, dēvē par paradīzi.
Bet es vēl nekā nevarēju iedomāties.

levingrojusies fantāzija salasa kopā visspilgtākos ie-

spaidus un darina no krāsām, skaņām, gaismas un ēnas

daijuma ainu un nostāda to kā vēlējumu mērķi.
Man nebij ne vēlējumu, ne iespaidu, ne nojautas par

gaismu un ēnām, par daiļu un nedaiļu.
Nebija arī vēl pašas fantāzijas, tā dusēja dzīves rīta

miegu, un tikai plakstieni vien paraustījās uz drīzu atmo-

šanos.

No manis pašas bij tikai tik daudz kā viens mazs cil-

vēka gabaliņš.
Es biju taisni gadu veca.

Ne lielāka par mani bij mana varēšana un zināšana.

Runāt es jau esot runājusi, tikai kājas vien vēl ne-

klausījušas. Tās gājušas tupu rāpu, celšus un velšus —•

kā paģirniecei no leļļu krodziņa.
Mans pasaules plašums bij tās četras sienas, starp

kurām es mitu ieslēgta kā kodoliņš rieksta čaumalā.

Man nebij ne jausmas, ka tur ārpusē ir cita pasaule —

vējš un saule, un brīvs gaiss.
Lai gan jau tik liela biju, tomēr mani ne reizi nebij

iznesuši ārā, bīdamies, ka vienīgā meitiņa neapsaldētos
un nenomirtu.

Caur logu es gan biju redzējusi, ka koki tā savādi

līgojas, bet kalpones arī līgojās, kad tās vērpa vai vilnu

plucināja. Tātad kokiem nāca miedziņš.
Viņi gan bij lieli snauduļi, jo tie līgojās vienmēr.



Par kokiem gan man bij stāstīts, kas tie tādi par tē-

liem, tādēļ ka tie bij redzami, bet par vēju, kas kokus

šūpo, es nezināju nekā.

Te nu kādā dienā gadījās, ka māte bij izbraukusi, kura

mani nekad neizlaida no acīm, un vecmāte arī, kura mani

neizlaida no rokām.

Laikam tās būs bijušas aizbraukušas baznīcā, varbūt

pie dievgalda, kā jau reiz pa gadu mēdza darīt, citādi es

nemaz nevaru iedomāties, kā mani būtu tā atstājuši.
Es nu biju nodota kalpoņu uzraudzībā, kurām bij pie-

kodināts un piedraudēts — it kā zem septiņiem zīmo-

giem — no manis ne acu nolaist, ne nost atkustēties.

Bij taisni svētku diena, Zaļā ceturtdiena. Visiem bij
svētku drēbes, svētku sajūta.

Arā agra, skaista pavasara.
Citas meitas skraidīja ārpusē pa zaļo mauriņu un rota-

ļājās — kā lai nu mana aukle viena pati būtu sēdējusi
istabā kā piesieta pie bērna!

Bet bērnu vienu atstāt tā arī nedrīkstēja. Padoms bij
aši pie rokas: mani apģērbt un līdzi nest laukā. Gan

jau šo nedarbu kaut kā apslēps.
Tas nu bij mans pirmais piedzīvojums, kuram neviens

cits manā vēlākā dzīvē nelīdzinājās.
To, ko es jutu, var tikai sajust, kad no viena dzīves

elementa tiek pārstādīts gluži citā, kurš nelīdzinās ie-

priekšējam.
Es pēkšņi dabūju jutekļus, kādi manī vēl nebija bijuši.

Es redzēju, dzirdēju un nojautu citādi kā līdz šim.

Itin skaidri es vēl tagad redzu, ka māju priekšgalā
bij nolikta kāda vecmodīga, tukša gulta ar skadriņiem

gar vienu malu un ar otru malu pieslieta pie sienas.

Tanī gultā mani ielika, lai es neizkristu, kamēr mana

auklētāja aizgāja ar citām meitenēm skraidīt pa mau-

riņu.
Vispirmais iespaids man bij vējš: «Kas tā par lielu,

stipru dvašu, kas man pūta virsū? Kur bij pats pūtējs,
ka es viņu nemaz neredzēju?»

Bet tālāk es arī netaujāju ne sev, ne citam un sāku

tikai priecāties un gavilēt, ka pūtējs tā pūta, ka man

visi matiņi juka ap galvu.
Man jāsaka, ka es vispār nepiederēju pie tiem bērniem,

kuri mēdz daudz jautāt par katru lietu.

Mani arī neapmierināja, kad es dabūju izskaidrojumu,
jo man tad bij, it kā iespaids mazinātos un izgaistu. Tas
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iznāca citāds, nekā es to biju iedomājusies, un bieži man

tad uzmācās tāds neapzināms žēlums.

Ja es būtu Ādama un levas paradīzē bijusi, tad es

droši vien pirms būtu ķērusies pie dzīvības koka un ēdusi

nemirstības augļus.
Atzīšana varēja piedevām nākt vēlāk.

Tobrīd manā paradīzītē priekšgalā, vecajā gultā, ne-

vienam neienāca prātā man kaut ko izskaidrot.

Ko tad man arī būtu varējuši sacīt, kas manu jūtu pil-
numu būtu varējis pavairoti

Tiesa, ka palika dažs kas daudz svarīgāks neievērots.

Par sauli es neko nebrīnījos, jo vējš, kas man patika
daudz labāk, bij aizņēmis visas manas jūtas.

Skatījos gan arī uz augšu, kas tā tur par spožu zelta

ripu, bet actiņas apžilba, ka riņķīši vien metās priekšā,
un es vairs turp nelūkojos.

Tad es savu ievērību sāku piegriezt vecajai gultai.
Gultai gali bij izgriezti ar savādiem vecmodes zīmēju-
miem.

Tur bij tādi svešādi putni ar gariem kakliem un ga-

riem spārniem.
Es vilku ar pirkstiņu pakaļ pa slaidajiem lokumiem, it

kā es pati tiem putniem līdzi laistos.

Nemaz es arī nebrīnījos, ka tādus ērma putnus nekad

nebiju redzējusi.
Zīmējums bij trejās krāsās, kurām es tik vēlāk atradu

nosaukumu: indigo zilums, terakotas sarkanums un tāds

iepelēks, nodilis baltums.

Kad es tagad pēc ilgiem gadiem redzēju gleznotāja
Tomasa pazīstamo gleznu ar līdzīgiem putniem, tad man

tūlīt bij jādomā pie vecmodīgajiem putniem uz gultas
galiem.

Tagad es arī zinu, ka tie, toreiz redzētie, bij bijuši brī-

numa putni.
Kamēr es vēl ar savu mazo pirkstiņu braucu pa putnu

ceļiem, jautrās rotaļnieces, ar sevi vien nodarbodamies,

bij aizmirsušas, ka bērns arī atrodas laukā. Beidzot, mani

atminēdama, pieskrēja meitene. Viņa bij nolauzusi no

ērkšķu ogu krūmiņa mazu zariņu un iedeva man to rokā.

Zariņš bij tikko aizplaucis ar maigām, dzeltenām la-

piņām. Tam nebij ne rožu, ne vijolīšu smaržas, bij tikai

dvesma no pirmā pavasara zaļuma, bet es to odu un at-

kal odu. Nezinu, vai es pirmoreiz dzīvu zaļumu turēju
rokā jeb vai pirmoreiz tik mani jutekļi bij atvērusies.
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Tas laikam bija paradīzes zariņš, jo vēlāk man neviena

puķe nav tik skaisti smaržojusi.
Pēc tam ari smarža ir palikusi tā, kas dara visstiprāko

iespaidu uz maniem jutekļiem un modina manī veselu

virkni citu jūtu.
Turēdama zaļo zariņu cieši saspiedusi pirkstos, es ie-

raudzīju, ka man pa roku lokās uz leju sīks, sarkans

strautiņš, kura avotiņš bij tumša asiņu pilīte mana pirk-
sta galā.

Paradīzes zariņam bij klāt bijis ērkšķis.

GUGIŅA

No tā laika, kamēr es biju paradīzes dārziņā bijusi,
bija pagājuši kādi pāra gadu. Man nav nevienas atmi-

ņas par to laiku.

Liekas, it kā tiltiņš aiz manis būtu tūdaļ noiris un ka

nebūtu vairs nekādas pārejas no zemes uz paradīzi.
Paradīzē jau arī drīkst tikai vienreiz būt.

Tagad es biju zemes dārzā. Tas bij tas pats mūsu

dārzs kā toreiz, tikai mana sajūta bij cita. Bet arī tā bij
skaista.

Bij taisni Lieldienu sestdiena. Māte ar dienestniecēm

naski rīkojās, cepdamas raušus un pīrāgus priekš svēt-

kiem.

Mani izlaida dārzā, lai es nebūtu lielajiem pa kājām.
Tikai Gugiņa, apsēdusies zālītē pie ogu krūmiņa ar

adīkli rokā, mani uzraudzīja.
Gugiņa — tā es savā bērna valodā biju iesaukusi tēva

māti, kuru māte sauca par Grosiņu. Viņa bija tāda sa-

kņupuši vecenīte, mugurā tai brūngans kažociņš, kā riek-

sta čaumaliņa.

Viņa mani esot ļoti mīlējusi un pirkusi man skaistas

drēbītes tin citas lietiņas, un mani pat vairāk lutinājusi
nekā māte.

Pie krūma sēdot, nu Gugiņa man sākot paklusi uz-

sauca, lai tik tūliņ neskrejot projām, bet drīz viņa nekā

neteica, un es tik skrēju ka skrēju pa mīksto, zaļo zālīti.

Iztālēm es allaž paskatījos, kā Gugiņa sēd, galvu drus-

ciņ noliekusi; adāmās adatas, krustiski saliektas, spoži

spīd saulītē kā sacelti spāru spārni.
Gugiņa allaž mēdza iesnausties, kad tai vajadzēja

mani uzlūkot.
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Es noplūcu puķītes un nesu viņai tās dot.

Gugiņa ne ņēma, ne neņēma; rokas tai nekustējās.
Es uzliku puķes viņai uz rokām. Lai pati zinās, kā tās

paņem.

Puķes palika Gugiņai uz rokām; nebija vēja, kas tās

projām nestu: varbūt arī tas bij piemidzis.
Nu es atnesu saplūktas zāles.

Gugiņa ļāva tās likt sev klēpī un neteica: «Met nost,
tās ir tikai zāles!»

Es biju priecīga devēja un, piegrābusi priekšautiņu ar

smiltīm, bēru visas Gugiņai klēpī.
Arī tās viņa neatraidīja, sacīdama: «Ber zemē smiltis!

Notaisīsi priekšautiņu!»
Pēc smiltīm sāku stiept klāt sīkas oliņas.

Visu, ko nesu, Gugiņa ņēma pretī, visu ļāva kraut

klēpī, ne rokas nepakustinādama.
Vai viņa zināja, cik viss ir brīnumskaists un ka tā

nebij ne zāle, ne smiltis, ne akmentiņi, bet pavisam kaut

kas cits un citādāks, nekā lieli cilvēki to redz?

Arī Gugiņa šoreiz bij citāda. —

Un es tik nesu ka nesu gan zāles, gan puķes, gan ak-

mentiņus un katrreiz, savu mantu pamezdama, skaļi ga-

vilēju: «Gugiņl Gugiņ! Gugiņ!»
Tikai apbalvotā neko ne atbildēja, ne arī pakustējās.

Kā likās, bij dziļi aizmigusi.

Kad pēc kāda laika māte iznāca dārzā, viņa Gugiņai
uzsauca:

«Ko nu, Grosiņ, tā esat appušķojušies!»
Arī mātei Gugiņa nekā neatbildēja.

Māte, pie Gugiņas noliekusies, skatījās.

«Kas tas nu par dziļu miegu! Lūk, ļāvuši acīm pielīst
pilnām ar mušām!»

Es arī skatījos: acu plakstieni zilganbāli un virsū kā

melnas krelles mušas raibin raibs!

Māte viņai piedūrās klāt un sabijusies iekliedzās un

uzlēca kājās.

Viņa sāka raudāt un sauca meitas.

Es stāvēju un nezināju, kas notiek, un sāku arī raudāt.

Meitas iznāca un sāka vaimanāt, tad viņas visas sa-

ķērās Gugiņai klāt un to ienesa istabā. Manas puķes
un akmentiņi nobira zemē. Es paliku viena, un neviens

nelikās gar mani zinis.
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Kad es pēc kāda laiciņa iegāju iekšā, Gugiņa gulēja
Istabas vidū, nolikta uz gariem soliem un apklāta ar baltu

palagu.
Blakām bij sveces iedegtas, un māte ar meitām bij no-

sēdušās un dziedāja no dziesmu grāmatas — tāpat kā

pātaros.
Kad tās bij apklusušas, es nobaiļojusies pieskrēju gu-

lētājai klāt un raustīju aiz palaga.
Mani apsauca un teica, lai stāvot mierīgi, vecmāte esot

nomirusi.

Kas tas bij — nomirusi?

Es nemācēju jautāt, un neviens man ari nebūtu to iz-

skaidrojis. Ko visi izskatījās tādi savādi? Kā bargi, kā

nobēdājušies?
Ko tie tā staigāja un rīkojās?
Kādēļ neviens nelikās gar mani zinot un raidīja mani

tik pie malas un lika stāvēt klusu?

Man metās tik bail, ka es pat raudāt nedrīkstēju. Es

ielīdu kaktiņā un neatminu, ko domāju.
Diezgan agri nāve mani bij ar sevi iepazīstinājusi, kad

es viņas noslēpumu nemaz vēl nesapratu.

Jaunības vieglums nestāv nekādā samērā ar šo drūmo

smagumu.

Neizprašana, šausmas, atmiņas aši pārgāja.

Dvēselīte, garām skrejot, kā viegls tauriņš bij uzlaidu-

sies uz tumšo noslēpumu kā uz plēsīga tīģera muguru,
noturēdama zvēra raibumus par puķēm.

Kad taurenītis atrada, ka šīm puķēm nebij nekādas

medus rasas, tas tikpat viegli aizlaidās projām.

PIRMĀS SĀPES

Savu pirmo zaudējumu, priecīgo kopdzīvi ar kalpu bēr-

niem, kura man pēkšņi bij tikusi atņemta, es vēl uzreiz

tik spilgti nejutu. Bez tam manai dvēselei bij daudz elas-

ticitātes: kā mīkstu bērzu zariņu ziedonī to varēja gluži
salocīt, tā tomēr vēl zaļoja.

Ārā mani nelaida, kaut gan jau visur lapas metās za-

ļas. Pēc tik grūtas slimības es taču arī varēju apsaldē-
ties. Un tad — mana skaistā kleitiņa, manas mīkstās

kurpītes un āra lielie dubļi, lielie vēji un netīrie kalpa
bērni... kā tas lai saderētu kopā!
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Bet tā, ka jau teicu, saimniekmeitenes pārākuma sa-

jūta, cik smieklīga tā arī nebūtu, cik niecīga šī starpība

starp saimniekiem un kalpiem pret kaut kuru privileģē-
tāku muižas īpašnieku neizklausītos, — šī lupatu aris-

tokrātisma sajūta manī ne tikvien tika iepotēta, ta jau

bija manī iedzimusi.

Es jutos kā karaliene bez valsts jeb kā valdniece, ku-

ras zeme ir aiz septiņiem kalniem, aiz septiņiem mūža

mežiem un kuru tā nekad ne redzēs, ne dabūs.

Vismaz kalpi mani vienmēr godināja par māju manti-

nieci, un arī tas man nenoskanēja garām gar ausīm.

Bet mani draugi, prastie draiskuji, kalpu bērni, ak,
mani mīļie draugi!

Man deva vietā lelles un lika rotaļāties uz mīkstas

grīdsegas.
Lelles man drīz vien apnika. Tām bij tik zilas acis

un sārti vaigi, bet tās nekustējās. Pat uz kājām tās ne-

varēja nostāvēt — lai velns rauj tādas lelles!

Es ņēmu un vienai no tām tīšu nositu galvu, bet tā

man arī to ļaunā neņēma.
Drīz vien es atradu kaut ko dzīvu, kam dvēsele varēja

pieķerties.
Kādu rītu pār istabu pārrāpās iestūriem pāri kāds

melns kukainis ar pulka kājām visapkārt. Viņš rāpās tik

aši, ka es viņa kājas nevarēju saskaitīt.

Bet lai rāpjas mīļā radibiņa! Kaut tik viņam neviena

vēsmiņa neuzpūstu virsū, neviens puteklītis neaizkrus-

totu ceļu.

Viņam taču bij tik brīnumskaistas kājiņas. Daudz ga-
dus vēlāk es lasīju Šekspīrā par feju karalieni Mabu, kura

arī ar smalkām kājām rāpjoties pār acu plakstieniem un

atnesot miegu. Es atminēju tad savu kukaini: nē, tas bij
ar vēl smalkākām kājām!

Otrā rītā... ak tavu prieku... kukainis atkal rāpās pa
to pašu vietu pāri istabai!

Ak tu zelta kukainītis! Es nolūkojos pakal kā kādai

skaistai parādībai — kas vēlreiz parādās un neatgriežas.
Bet kukainis rāpās katru rītu un vienmēr pa to pašu

vietu.

Klusā priekā es nogulos uz zemi un arvien raudzīju tā

kājas saskaitīt, bet nekad nevarēju.
Kāda kalpone vienu rītu teica: «Ko tas adatu zaglis

te vienmēr rāpjas!»
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Ak tu neģēle kalpone! Manam kukainītim tādu vārdu

dot! Es dusmojos un no viņas vairs neļāvos ģērbties. Es

spārdījos, kodu viņai rokā un mācījos pati ģērbties.
Arī vakarā priekš gulētiešanas, kad man bij jāskaita

oficiālie pātari un jāaizlūdz par tēvu, māti, māju, mantu

un lopiņiem, man vēl bij kādas slepenas darīšanas ar

mīļo dieviņu tētiņu.
Pēc «āmen», pabāzusi galvu zem segas, es ļoti stipri

mīļo tētiņu arvien aizlūdzu par kalpu bērniem un arī —

par kukaini.

Ar nepacietību es ik rītus gaidīju, kad kukainis rāp-
sies pār istabu, un viņš rāpās arī.

Savu vienīgo draugu es mīlēju tikai no tālienes, jo tu-

voties es tam nedrīkstēju, bīdamies, ka viņš mani varbūt

neieredz vai pat nobīstas.

Tikai cukuru un šo to es viņa tuvumā pakaisīju, un,

ja viņš neņēma, tad man šķita, ka manas dāvanas tam

nebij labas diezgan.
Bet klusu, notālēm ar maniem skatiem viņu apglau-

dīt — to taču viņš varēja atļaut, ar to es viņam neko

pāri nedarīju.
Kādā rītā kukainis rāpās kā arvienu, un es, galvu pie

zemes pielikusi, mīlinādama viņu ar acīm pavadīju. Es

un papus bijām vieni kambarī — te uzreiz notika priekš
manis kaut kas briesmīgs ...

Kā tas nācās, kā ne, papus bij uzminis kukainim.

Es nespēju glābt, es nespēju novērst, nespēju pat ne

skaņas pār lūpām izdabūt, redzēju tik, ka kukainis pus-

dzīvs ar dažām atrautām kajam klibodams ievilkās kāda

šķirbā.
Tad es atdabūju balsi un, kliegdama aiz neizsakāmām

dusmām un sāpēm, sagrābusi, kas pirmais bij tverams —

tās bij šķēres —,
metos tēvam pie kājas klāt. Bet tad es

redzēju, cik tā bij liela, resna un lempīga, garā ādas

zābakā ieauta. Pirmoreiz es nojautu, ka rupjums bij sa-

minis smalkumu. Ko es tur varēju atriebt, ko izlīdzināt?

Es jau pati biju tik liela kā papa kāja!

Viņš tikai pakratīja mani nostu un teica, ko es ālējo-
ties. Kas man noticis?

Kad ienāca māte un es elsodama stāstīju par kukaiņa

nomītajām kājām, tad arī tā mani aprāja un teica, ka

simtiem esot tādu samītu kukaiņu, vai nu par katru jā-
raud.
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Bet mani tas neapmierināja, par daudz man sāpēja

mana mazā sirds, un es elsoju raustīdamās:

«Kur nu paliks viņa sieva un bērni? Pārnāks mājā,

nobeigsies, visi nomirs badā!»

Bij sanākušas arī kalpones, un tagad visi — tēvs, māte

un kalpones — ļoti gardi smējās par manu naivo stāstu.

Bet es raudāju un raudāju, it kā visu dvēseJi gribētu
izraudāt.

Tātad nekur žēlastības, nekur līdzcietības — un vēl

simtiem esot tādu samaitātu kukaiņu...
Es ielīdu kaut kur kaktā tāpat kā nomītais kukainis un

nemitējos raudāt.

Un vienu lielu mācību es smēlos pirmoreiz savā sāktā

mūžā, ka nedrīkst izrādīt savas patiesās sāpes, jo par
tām mēdz smieties.

Tikko četrus gadus veca palikusi, es zināju, ka ir jā-
liekuļo un citādi jāizliekas, nekā patiesi jūt.

Otrā rītā es ar pukstošu sirsniņu gaidīju: vai tomēr

vēl kukainis nerāpsies, kaut ar atrautām kājām.
Bet kukainis vairs nenāca.

Viņš nekad vairs nenāca

Es daudzus rītus pēc tam raudāju, bet slepeni, tā ka

neviens to neredzēja, un izlikos, it kā kukaini sen būtu

aizmirsusi.

Sāpes un dusmas nogūlās kā pirmie padibeni manā

jaunā dvēselē, no kuras tās nekad netika ārā vestas, kā

no ilgi aizbērtām pagraba telpām, kur sakrājās ģiftīgas
gāzes.

Bet to es zinu — ja kādreiz kaut kādās mūžu mūžī-

bās notiktu kaut kāda izlīdzināšanās, kaut kāda pasauļu
harmonija un taisnība un ja visa mana dzīve tiktu likta uz

svaru kausiem, un ja mani apsūdzētāji pret mani sacel-

tos, tad kā pēdējais aizstāvis atrāptos kukainis ar nomī-

tajām kājām, un tās asaras, ko es tiku raudājusi, manas

pirmās sāpju asaras par pasaules netaisnību, smagi
svērtu svaru kausā man par labu.

VIENĪGAIS DRAUGS

Mana paslēptuve bij augšā uz bēniņiem, tur es biju
droša, ka neviens neredzēs, ka es raudu, un par manām

muļķībām nesmiesies.

Pēc kukaiņa nāves, varbūt arī pēc pārciestās grūtās
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slimības, kura manu organismu bij stipri vājinājusi, es

biju ļoti jūtīga, un katrs asāks vārds, katrs niknāks ska-

tiens mani sāpināt sāpināja, un es vienmēr slēpos un

raudāju.
Varbūt es jau no pašas dzimšanas biju tāda bijusi; to

es lāgā nezinu.

Tikai tagad iekš manis bij kaut kas atmodināts ticis,
kas vairs nekad neiemiga: ciešanas apziņa.

Ne māte, ne kāds cits manu slepeno būti nemanīja,
jo visi saimniecībā bij aizņemti ar saviem darbiem.

Tikai viens bij mani novērojis, viens, kam es nebiju
nekādu sevišķu vērību piegriezusi.

Kad es biju viena palikusi savā viendabā — vai nu

rotaļājos uz grīdsegas, vai ēdu pie sava mazā galdiņa,
pie manis bij piesēdies allaž kāds liels pelēks runcis.

Es atminos, ka es viņam kādreiz tiku piedāvājusi bur-

kānus, kurus kalpone nebij labi notīrījusi, un raudzīju

viņu pierunāt, lai ēd, mudinādama:

«Ēd nu vien un nekaunies!» Bet runcis burkānus tomēr

nebij ēdis, kaut gan, pēc mana prāta, viņš tik smalks

vis nebij, ka nebūtu varējis ēst to, kas man nesmēķē.
Māte viņu bij dēvējusi par veco sliņķi, kas nevīžojot

vairs medīt. Kādreiz tā arī iebilda, ka esot jau ari tādēļ

kūtrs, ka diezgan vecs un jau reiz gājis caur suņu na-

giem.
Kādā dienā, kad es atkal biju uzgājusi savā bēniņu

slēptuvē un, galvu rokās iespiedusi, raudāju, es sajutu,
ka man kas mīksts un silts apķeras ap kaklu.

Kad es galvu pacēlu, es ieraudzīju lielo, pelēko runci,
kurš ar kājām skāvās apkārt un ar platu mēli laizīja
asaras nost, kuras pašas no sevis vēl bira pār vaigiem.

Paceltu balsi viņš rūca un spiedās man ar varu pie
krūtīm.

Runcis bij mani uzmeklējis, mani sapratis. Viņš jau
arī bij gudrs un bij jau gājis caur suņu nagiem. —

Es nu vairs nebiju viena, un man bij žēlotājs un

draugs, un no tā laika es ar runci slēdzu ciešu, slepenu
draudzību: es guldināju viņu mīksti, atdevu arvien pusi
no tā, kas man smēķēja, un vienmēr kopā ar vinu rota-

ļājos.
Par manu draugu man vēl uzglabājies kāds no senā-

kiem dzejoļiem, kurš manā pirmā biogrāfisko dzejoļu krā-

jumā sava reālā stila dēļ nederēja, bet še var tikt pievie-
nots:
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BĒDU BIEDRS

Aug lapa pie lapas,
Pie niedras aug niedra;
Es augu viena,
Bez brāļa, bez biedra.

Nekur es neradu

2ēlotāju,
Arvienu slēpu
Es raudāt gāju.

Reiz jutu, ka mani

Kāds purinātu:
Liels, pelēks runcis

Man glaudās klātu.

Tas pats, ko kā zirgu
Es ratiņos jūdzu,
Ko leļļu kāzās

Kā lielkungu lūdzu.

Kas vienmēr man līdzās

Pie galda sēdās,
Tas vienīgais jutis bij
Manas bēdas.

Un ņēmās viņš mani

Mierināt, mīlēt:

Ar asu mēli

Pa vaigu vīlēt.

Nekad tā nebij viņš
Glaudies un rūcis,
It kā tā dzirnavām

Mājamā trūcis.

Un es tās sāpes,

Ko sevī krāju,
Viņa kažociņā
Nu izraudāju.

Un kjuva man atkal
Tik līksmi, tik labi:

Viņš rūcot, es raudot —

Mēs iemigām abi.

Mana drauga stāsts vēl nav galā.
Priekš viņa kaķa mūža viņam pie manis pāra mēnešu

labi gāja. Papus gan viņu allaž gribēja dzīt ārā, sacī-

dams, ka kaķa vieta esot laukā, ne istabā, un bieži gri-
bēja sist ar rīkstēm, bet es, to aizstāvēdama, apklāju
ar savu ķermeni un sagaidīju, lai mani sit, cik grib, tikai

ne manu draugu.
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Bet nāca pavasaris. Māte ar mīļiem vārdiem pieru-
nāja, ka siena šķūnis esot pilns ar pelēm, ka runcis istabā

pavisam nosmokot. Šķūnī un pa lauku staigājot, viņš
dabūšot ne tikvien peles, bet jaunu, spožu kažoku un

palikšot arī vesels no stīvuma, kas tam mita kaulos no

agrākā suņu koduma.
Es pārdomāju: mātei varēju ticēt, viņa nebij runci

situsi, bij laipna pret viņu bijusi, viņa bija tik daudz

gudrāka par mani un zināja, kas manam draugam labāk

der.

Un kā lai es viņu savu rotaļu dēļ vien lai būtu paturē-

jusi, kad viņam tur tik labi ies?

Es runci nobučoju un noskatījos pakaļ, kā māte to uz

rokām, vēl apglaudīdama, iznesa pa durvīm ārā.

Pati līdzi iet laukā, uz lielo šķūni, to es nedrīkstēju.
Arā bij vēl sniegs, un man vēl kā augam bij jāmīt

zemē, kamēr laiks nav atnācis asniņus ārā laist, kaut gan

es ļoti labprāt būtu visam sniegam cauri gājusi un no-

priecājusies par mana drauga lielo labklājību.
Bet es zināju, ko drīkst un ko nedrīkst, un mātes lē-

mums mani saistīja tikpat kā liktenis.

Palikusi viena, es tagad jau apzinīgāki sajutu savu

vientulību nekā agrāk, tikai es tai vēl nepratu piemēro-
ties.

Arī vientulība jāmācās nest kā smags ledus vaiņags uz

galvas ar asiem kristāla dzelkņiem.

Siltā kopības dvēsma arī vēl vēsmoja pa istabu. Tur

gulēja dažādās krāsās šalles un šlipses, kuras es runcim

biju ap kaklu sējusi. Ratiņi arī stāvēja izjūgti, jo nebij
vairs, ko viņos priekšā jūgt.

Kaktiņā pie krāsns stāvēja runča gulta
Bet viņam jau taču gāja tagad labi.

Es spiedu pieri cieši pie loga rūtīm un skatījos neap-

zinīgi tālumā. Man likās, it kā man kaut kas sāpētu

jeb vai es ko paredzu.
Māte mani bāra par tādu klusu, ilgu skatīšanos un

atvilka nost, lai es neapsaldējoties.
Es nezinu, kā pēc tam pagāja dažas dienas. Klusi es

gan iedomājos, ka runcis savā labklājībā mani gluži aiz-

mirsis. Vai tad nu viņš savā spožajā, jaunajā kažokā

nevarēja kaut uz īsu brītiņu atnākt un mani arī apcie-

mot?
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Bet varbūt viņš baidījās nākt pāri pagalmam: mums

bij tik lieli, nikni suņi. Labāk arī ir, ka viņš gaida, ka-

mēr es drīkstēšu pie viņa noiet.

Tās pašas dienas vakarā ienāca māte ar kādu aizsegtu
knupīti uz rokas.

Es aiz ziņkārības pieskrēju klāt, bet viņa man to ne-

gribēja rādīt un sāka papriekšu labināt, lai es nebēdājot,
gan jau viņš izveseļošoties.

«Kas? Ko?!»
Lēni viņa atvilka lakatiņu nost, kurš, kaut gan tumšas

krāsas, tomēr no asinīm bij vēl tumšāks samircis.

Runcis bij gluži vai gabalos saplēsts no suņiem, kaut

gan vēl vecā, sīkstā dzīvība iekšā turējās. To liecināja

zaļās, platās acis, no kurām vēl nebij izdzisis dzīvības

spožums.
Mani ieraugot, mēmie redzokļi ar grūtībām vērās uz

manu pusi
Es neraudāju, un māte noticēja, ka tā mani aplabinā-

jusi, tāpat kā es toreiz viņai biju ticējusi, kad tā man

ar mīlestību bij runci izvīlusi.

Viņa arī tagad tik maigi runci noguldīja viņa senākā

vietā pie krāsns kaktiņā un paņēma sviestu ierīvēt brū-

ces, kaut gan sakostais ķermenis raustījās, kad tam pie-
dūrās.

Es apmetos runcim blakām uz grīdas un nolēmu viņu
kopt, lai man ļauj vai neļauj.

Kaut kādas cietas un dzeļošas jūtas manī bij pamodu-
šās, izcēlās starpsiena starp mani un māti.

Še, kaut arī sīkos apmēros, bij notikusi pārestība, ku-

rai vēlāk dzīvē vajadzēja kaut kādas izlīdzināšanas: tās

bij traģēdijas klusas ieskaņas.
Māte jau gan ar taisnu nodomu nebij kaķi atdevusi

suņiem, bet viņa varēja zināt, cik vecs un stīvs bij jau
reiz sakostais runcis un nespēja izbēgt asinskārīgajiem
zvēriem, kuri bij labi paēduši un kuriem vajadzēja kāda

sporta.
Stiprākā sports jau arvienu ir — saplosīt vājāko.
Viņa varēja arī zināt, ka viņa man atņem mīļāko un

vienīgo dzīvo radībiņu.
Bet sīki apstāklīši viņai bij krituši vairāk svarā: citi

bij smējušies, ka es esot savāds bērns, nodarbojoties vai-

rāk ar kaķi nekā ar lellēm. To visu es nojautu ar savu

bērna prātu — un naids, tikpat liels kā sāpes, slepeni un

dziļi palika manā dvēselē.
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Kādas sešas dienas es, gandrīz nemaz gultā neapgul-
dāmās, tupēju uz grīdas blakām runcim un, ja arī apģēr-
busies gultā uz brīdi ielikos, tad drīzi atkal trūkos augšā
un gulēju labāk uz grīdas blakām sakostajam.

Māte tagad arī nemaz neuzdrošinājās mani aprāt. Kaut

kas ciets un negrozāms manā sejā bij redzams, kaut gan
es citādi biju tik bailīga un padevīga.

Nabaga cietējam es drīzi klāju slapjas lupatas virsū,
drīzi mēģināju iekairināt viņa ēstgribu, iemērkdama pirk-
sta galu saldā krējumā, ko viņš citādi tik labprāt bij
ēdis, un liku viņam to pie mutes.

Bet viss neko nelīdzēja.
Tikai lielās, platās acis liecināja, ka dzīvība vēl mīt

viņā un ka viņš cieš.

Kad neviens neredzēja, tad arī man pa acīm plūda
asaras kā straume.

Nabaga kustonis to redzēja — un likās, it kā visus vēl

iemītošos dzīvības spēkus salasītu savā skatā, ko man

atbildēt.

Tad pamazām viņa skats tapa nekustīgs, stiklains un

apvilkās ar plēvi.
Es ietinu viņu savā labākajā zīda lakatiņā un apraku

dārzā, kur vēlāk uzstādīju rožu krūmu. Zeme pa tām

starpām bija atkususi un deva viņam žēlīgi kādu stūiīti

savā plašajā klēpī.
Es tapu citāda pēc šī laika.

GAIĻA DEJA

Starp kalpiem, kas pa Jurģiem atnāca, bij kāda mei-

tene, tā starp četrpadsmit, sešpadsmit gadiem, saukta

par «ganu Līzi».

īstenībā viņa ganos nemaz negāja vai tikai reti. Viņa

bija puskalpone, kas izpildīja sīkākos darbus, kā žagaru

ciršanu, pelavu sijāšanu utt.

Viņa bija vienīgā, kurai es drīkstēju pieslēgties un ko

arī darīju. Es gāju tai līdzi uz pelavu šķūni, uz augšie-
nēm un pie žagaru ciršanas un tai ļoti pieķēros.

Reiz tā mani uzaicināja: rītu es tev parādīšu, kā mūsu

lielais gailis prot dancot.

To es viņai nemaz negribēju ticēt, bet viņa apgalvoja,
un mēs salīgām, kurai paliks taisnība.
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Mūsu lielo gaili es ļoti labi pazinu. Viņš arvien dzie-

dāja no rītiem tādā stiprā, sonorā balsī.

Es tad agri mēdzu uzcelties, izgāju laukā un priekš
gaiļa taisīju visādus libreti. Allaž es viņu mēdzu arī ķir-
cināt, ka nostājos viņam priekšā un dziedāju līdzi. To

viņš necieta, jo pēc pāra vilcieniem griezās apkārt un

dziedāja uz citu pusi. Bet es atkal no jauna nostājos

viņam priekšā un atkal dziedāju līdzi. Arvien viņš mēģi-

nāja no manis aizgriezties prom, bet es tikmēr viņu kai-

tināju, kamēr viņš, saskaities par tādu nemākuli kā mani,

apklusa.
Bet galu galā es viņu mīlēju, jo es viņam apķēros un

to uz sekstes nobučoju.
Un viņš man arī ļauns nebij, jo atļāva, ka es to daru.

Tā es allaž ar gaili biju nodarbojusies, un mēs viens

otra spējas labi pazinām.
Ka gailis var dancot, to es neparko neticēju un tādēļ

tik droši ar ganu Līzi salīgu.
Otrā rītā viņa mani paagri cēla un teica, lai nu es

nākot skatīties, kā gailis dancošot, kad viņa to vaļā pa-

laidīšot, jo gailis tai bija jau padusē.
Es puspamiegiem aši apģērbos un viņai sekoju.
Man jau nepatika, ka gailis tik mierīgi bija ļāvies no-

ķerties.
Viņa izveda mani ārā pie žagaru strēķa, kur atradās

bluķis, uz kura viņa mēdza allaž žagarus cirst, un bla-

kām ass cirvis.

Kādēļ tad taisni šinī gružainā vietā gailis dejos, kur

bij tik daudz žagaru un stumburu? Es zināju, ka priekš

dejas vajag gludas grīdas un ka deja ir grūta māksi =1,
kuru es nekad neiemācīšos.

Līze uzlika gaiļa galvu uz beņķi.
«Skaties nu šurp!» viņa smiedamās sacīja.
Es skatījos gan, bet vēl nesapratu, kādēļ gailim prieks"

savas dejas vēl vajadzēja tādu iepriekšēju ceremoniju.
Tad viņa saķēra aši cirvi, pirms kā es to varēju aiz-

kavēt, un nocirta gailim galvu.
• Viscaur asiņains — gailis skrēja labu gabalu, spārnus
izplētis un taisni man virsū. Es aiz šausmām un mēma no

sastinguma nespēju neko sacīt, ne izvairīties.

Viņš uzskrēja man taisni virsū, it kā glābiņu meklē-

dams, un apšļāca manu kleitiņu un vaigu ar asinīm.

Galva gulēja turpat zemē atsevišķi, un vaļējās acis vēl

skatījās, pirms tās pamazām sastinga.
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Līze tik smējās ka smējās un teica, ka nu esot derību

vinnējusi, jo gailis nu esot dejojis.
Es atceros, kā viņa izskatījās: druknēja, gluži melnūk-

snēja un piķa melniem matiem, ar atņirgtiem, baltiem

zobiem un rupjiem vaibstiem, tīri kā rītzemju Judīte, ja
tik būtu skaistāka bijusi.

Es turpretim maza, bāla, drebēdama kā vāja atspulga
no grieķu menādes ar savu asins apšļakstīto apģērbu.

Man sāka iekšā vārīties: es jutu, ka man bij jāglābj
un jāatrauj, bet kam? kā? ko?

Ak! Par daudz neģēlīga ir dzīve un miršana!

Un ganu Līze varēja bendēt un smieties! Bet viņai jau
tā bij likts, ko tad viņai bij darīt!

Bet smieties gan viņai nebij likts. Viņa beidzot vēl

noteica, ka es esot liela muļķe, jo putni taču esot jākauj.
Est es gaiļa cepeti nevarēju, lai man diez cik labu

gabaliņu izmeklēja.
Šausmas kratīja manu dvēseli, un es riju lejup savas

neizrādītās asaras.

BALTĀS PUĶES

Tanī laikā, kad es vēl biju bērns, mums bij istaba

vecā stilā, ne jaunā, staltā ēka, kurā nodzīvoju jaunekles

gadus.
Vecajā mājā bija kalpu galā patumšs ķēķis un nams

ar pliena grīdu priekšā.
Āra durvis priekšnamam bij plaši atvērtas, un tādēļ

ķēķī izskatījās arī gaiši.
Tas bij tanī pašā pavasara laikā.

Mums gar mājas paspārni bij visapkārt salikti priekš
baložiem plauktiņi. Baloži arī allaž ielaidās istabā iekšā,
kad tiem ko deva ēst.

Pa ziemu baložu bars ēda kopā ar citiem putniem, kad

tiem pabēra graudus.
Pavasarī bij daudz jaunu balodīšu, pa lielākai daļai

balti, un visi vēl tupēja ligzdās un tika baroti no sa-

vām mātēm, kuras tie gaidīja dūkdami un kaklus izstie-

puši.

Kalpi apgalvoja, ka tie baloži, kas viņu galā, piederot
arī viņiem.

Māte neko neķildojās, jo abu precēto kalpu sievas

prata neganti lamāties.
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Man tomēr jāatgriežas pie veca nama durvīm, jo tas

atrodas sakarā ar baložiem.

Reiz tās, kā par brīnumu, bij pavērtas, un kalpu Jānis

patumšā ķēķa kaktā tā savādi rikojās.
Uz ķēķa galda bij čupiņa baltu puķu galviņu.
Par tādām es tās, mazākais, noturēju.
Ar ganu Līzi mēs allaž bijām baltas margaritu galvi-

ņas no kātiņiem noplukušas un ar tām pakaisījušas
istabu, ko uz laukiem svētku dienās bieži mēdza darīt.

Es biju pilnīgi pārliecināta, ka uz ķēķa galda guļ čupiņa

saplūktu margaritu galviņu, un tādēļ jautri pieskrēju
klāt un grābu ar roku, lai paostu smaržu, jo — kā jau
reiz sākumā teicu — smaržu sajūta pieder pie maniem

visattīstītākiem prātiem.

Tādēļ bij arī dzenulis puķu galviņas tūdaļ grābt ar

sauju cieti un tūdaļ likt pie deguna.
Bet, ak, kā noslīdēja roka ar visām puķu galviņām,

kāds mīksts šļauganumsl
Es apskatījos tuvāk — tās jau nemaz nebij puķes, tās

bij baložu galviņas! Baltas baložu galviņas čupiņā uz

galda saliktas. Mana sauja visa bij aplipuši ar viņu
asinīm! Tagad es arī piegāju Jānim klāt un apskatījos
tuvāk, ko viņš tur rīkojās.

Jā, es jau biju pusuzminējusi: viņš kāva jaunos balo-

žus, tāpat kā bij ticis kauts lielais gailis. Kā vispār putni
esot jākauj.

Bet tā bij citāda kaušana.

Gailis bez galvas bij asiņains vēl lēcis, un tur bij no-

risinājies Salomējas akts.

Jānis turpretim nelietoja ne cirvi, ne nazi, vienkārši

ņēma un katram balodim ar roku norāva galviņu.
«Kas nu iešot sameklēt nazi! Viņu esot tik daudz, un

tādā veidā ejot daudz ātrāk.»

Jā, viņu bij tik daudz, un viņi arī nemaz nepretojās.
Uz galda gulēja vesela kaudzīte balto, asiņaino puķu,

un es tīrīju ar riebumu savu aplipušo roku.

BRONĀ GRĀCIJA

Dzīve ir vēl dažādāka, nekā dzejnieks var izdomāt.

Reiz dienas laikā, kad puiši kūla vēl ar spriguļiem

rijā, — man gadījās būt netāl ārpusē — no rijas salmiem

izskrēja pēkšņi brūna vāverite.
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Es pirmoreiz šo kustonīti dzīvu redzēju.
Aši tā metās pa koku augšā. Diemžēl rijas priekšā

auga tikai pāra vecas bumbieres.

Te tūdaļ visi puiši, kādi seši vai astoņi, kliegdami un

brēkdami, ar spriguļiem, dakšām un rungām apbruņoju-
šies, metās kustonītim pakaļ kā uz lielu kauju.

Un kustonītis bij tik maziņš, tik viens pats, tik neva-

rīgs pret šo baru, kas visi kliedza:

«Ķer, ķerl Lūk, tur! Sit nost!»

Es redzēju, kā nabaga kustonītis nāves izbailēs lēca

no vienas koka galotnes uz otru slaidos lokos, vēl nāvē

ar grāciju.
Es nevarēju noskatīties un aizgāju prom.
Pie pusdienu galda dzirdēju kalpus priecājamies, ka

taču vāverīti rokā dabūjuši un nosituši.

Kas par varenu uzvaru! Ja cilvēkus bendē un moca

visdažādās inkvizīcijas ar visādu spīdzināšanu, vai tas

nav tas pats kā ar nabaga kustoni?

Cilvēks, dedzināts uz sārta, sists krustā un spīdzināts,
pat visjaunākos laikos izcieš gan visādas mokas un ne-

var miesīgi pretī turēties.

Bet pretī turas gars, ko nevar nokaut. Viņš paliek ne-

mirstīgs caur savu ideju, bet nabaga kustonis beidzas.

LIKTEŅA LOMĀ

Mums bij jauni kaķīši, jau labi prāvi paaugušies, tīri

pusroku.
Ak, kā tie jautri rotaļājās un meta dažādus graciozus

kūleņus, ka es nevarēju beigt noskatīties.

Reiz māte sacīja, ka esot mājā par daudz kaķu, un

vīrs Jānis, kurš dažreiz brauca uz Režu muižu, uz ku-

rieni veda ceļš caur lielu, biezu mežu, teica, ka viņš

kaķīšus ņemšot līdz un palaidīšot mežā, gan jau tur viņi
izpūšot.

Jāņa braukšana bij nolikta uz nākošo nedēļu, bet manā

domu dialektā sākās tūlīt.

LIKTEŅA LOMĀ

Es atminējos, ka kaķim esot ļoti sīksta dzīvība un ka

tie varot nodzīvot vai četrpadsmit dienas, pirms badā

nomirstot. Labs un humāns pētnieks, kā liekas, to ir iz-

mēģinājis.
Tālāk manas domas sacīja — mazie kaķīši ir vēl

muļķi, neprot vēl medīt. Viņu māte tos zīdināja un pie-
nesa tiem peles. Arī es savu tiesu viņus arvien pabaroju.
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Kā tie vakaros gaidīja māti, un cik mīļi un silti visa

ģimene tad kopā gulēja uz augšienes mīkstā sienā!

Un piepeši tie paliks bez mātes, bez ēdiena, bez pa-

jumta.

Lūgt māti, lai viņa man tos atstāj? Nē! To viņa nebūtu

darījusi. Vai tad viņa nebij teikusi, ka esot par daudz

kaķu? Vai viņa nebij teikusi uz mani, ka es esot kaķu

draudzene, kad bij redzējusi, ka es klusām tos baroju, un

ka visi mani apsmiešot un saukšot par plānprāti? Nē!

Tur nebij nekā, ko cerēt! Es pat nojautu, ka māte mani

nekad nebūtu sapratusi, lai arī viņa mani diezin kā mī-

lēja pēc sava veida.

Domas atkal atgriezās pie bada nāvei nolemtiem kaķī-
šiem.

Es iedomājos, ka tie no sākuma nekā nenojēgs, varbūt

vēl spēlēsies, bet tad pamazām sāks žēli ņaudēt, ēst gri-
bēdami. Es redzēju garā, ka tie apgrauza katru zālīti,

briesmīgais bads lēni ņem savus upurus uz kalsnajām ro-

kām un valsta bezzobainā mutē.

Diena, kad Jānis taisījās uz braukšanu, arvien vairāk

tuvojās.
Priekš tam māte viņam iedeva grozu ar vāku, kas cieti

aiztaisāms, «lai neizrāptos».

Nu es zināju, kas man bij jādara. Vakara nokrēslā,
kad Jānis smērēja ratus, es uzmeklēju kādu kulīti, bet

labi cieti nošūtu un no stipras drēbes.

Tad es uzkāpu uz augšieni, kur atradu visus kaķīšus

mierīgi kopā sagulušus.

Es biju apsegusies ar lielu lakatu, un man padusē
bij kulīte ...

Nebij viegli man uz augšieni uzkāpt, jo kulītes dibenā

atradās liels akmens, bet vēl grūtāk man bij — mazos

snauduļus celt no miega. Labi, ka viņu māte vēl nebij
pārnākusi.

Cik ilgi lai es kavējos! Arvien metās tumšāks, un bei-

dzot varēja sākt mani meklēt.

Tad viss nodoms būtu ticis izjaukts un liktenis būtu

stiprāks bijis par mani.

Es paņēmu kaķīšus, vienu pēc otra, izglaudīju un iz-

bučoju un sabāzu kulītē, kuras galu cieti jo cieti aizsēju.
Es jau būtu varējusi akmeni iebāzt kulītē, kad būtu no-

kāpusi lejā, bet tad tas būtu kaķīšiem uz galviņām spie-
dis.
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Nē, viņiem nebij ciest, nevienu mirklīti ciest, līdz ka-

mēr ...

Beidzot taču bij sasniegts mērķis — aiz mājām dīķis,
kur rudeņos mēdza linus mērkt.

Tagad ūdens vēl tur bij dzidrs un skaidrs, tā ka pat
mēness, kurš agri bij uzlēcis, viņā atspoguļojās.

Es biju uzņēmusies likteņa lomu, un tā man bija jāiz-
pilda. Bet briesmīgi tomēr bij nogalināt šīs dzīvībiņas,
kuras nekā no tā nezināja, kas ir nāve.

Ilgi jau tiem nebūs jācieš — smagais akmens

vilks tūdaļ lejā, un biezo kulīti tie ar saviem sīkajiem
zobiņiem nevarēs pārkost.

Viens mirklis nāves moku pret četrpadsmit dienām.

Un viena roka, kas to izdara...

Viens drošs, elastisks sviediens, un ūdens dobji no-

gārguloja...
Tad viss tapa klusi, un sīkie viļņi mirdzēja mēness

gaismā. Nekas neizpauda, ka tur apakšā notiek nāves

cīņa.
Man bij jāpaliek un jāpārliecinās, vai tie tomēr nepār-

kož audeklu un neizpeld ārā.

Vaigi kaita, un rokas drebēja, un es būtu skrējusi, it

kā visi nelabie man būtu pakaļdzinušies.
Bet es piederēju pie tiem, kas dzer rūgto kausu ne līdz

pusei, bet līdz pašam dibenam.

Es zināju: tagad es esmu bende un esmu vēl nokāvusi

dzīvības, kuras es mīlēju.
Kad es biju kādu pusstundu noskumojusies, es mierīgi

atgriezos un klusām ielīdu savā gultiņā.
Otrā rītā es noskatījos, kā Jānis kāpj ar grozu uz aug-

šieni, lai tur saliktu bada nāvei nolemtos kaķīšus.

Diezgan ilgi viņš tos meklēja: «Diezin kādā paseknē
būs tie pagāni ierāpušies!»

Lai meklē vieni Ak, kāds man Jauns prieks par viņa
neizdošanos un reizē kādas saldas jūtas, ko jūt tikai

tas, kas pats sevi pārspējis.
Es biju it kā augusi, es nebiju vairs piecgadu bērns,

bet atriebšanās fūrija un reizē žēlastības dieviete.

Cik labi bij tiem, kas jau rūgto nāvi bij izcietuši!

Veltīgi izmeklējies, Jānis kāpa zemē un paēda brokasti.

Tad tas kopā ar māti kāpa vēlreiz uz augšieni kaķīšus
meklēt.

Bet, kā par brīnumu, kaķīši kā neatradās, tā neatra-

dās.
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Arī vēlāk tie palika nozuduši, un vienīgā, kas varēja
brīnumus izskaidrot, tā prata klusēt.

Lieku|odama es jautri spēlējos, it kā man gar visu ne-

kādas daļas nebūtu.

BĒRNU PRIEKS

Dvēseles kustība ir kā saviļņots ūdens līmenis: apakšā

paliek padibeņos gļotas un dūņas, bet augšā plūst mir-

dzošs sudrabs, un arvien jauni pieplūdumi stumj viļņus
uz priekšu.

Jaunība ir tekošs ūdens: tai vajag arvien jaunu vētru,

arvien jauna daiļuma. Kāda stīga manī dusēja vēl pa-

visam neaizskarta — mana gara pamošanās.
Tanī pašā gadā māte kādā dienā pārveda mazu grā-

matiņu ar virsrakstu «Bērnu prieks» un teica, ka man

jāmācoties burtot.

Es kļuvu reizē ziņkārīga un neapzināmi līksma.

Grāmatiņa bij ar gaiši dzeltenu vāku un dvesa man

pretī kā pirmā maija puķīte.
Kad paskatījos grāmatiņā iekšā, tad melnā burtu ģtfts,

ar kuru var garīgi nokaut un atkal dzīvu darīt, man iz-

skatījās tik nevainīga, it kā katrs vārdiņš būtu par sevi

tada ērmota puķīte un rindiņas, kuras sekoja cita citai,

kā savītas puķu virknītes.

Māte nodrāza arī smailu kociņu un teica, ka tas jālie-
kot katram vārdam klāt un jāburtojot.

Ar kociņu?! Ak, kā es smējos, kā kutināta. Var būt, ka

mani smiekli izteica to, ko es pati nepratu: kā lai es eju,
uz kruķa atspiedusies, kad man ir spārni, ko laisties.

Pēc nedaudzām dienām es jau biju tiktāļ, ka varēju
kopā lasīt.

Nu nāca atsevišķi gabaliņi, no kuriem vēl tagad dažus

atminu.

Tur bija «Grieta vērpj mīkstus hnus; modere baro trek-

nus teļus; Sīmanis maļ smalkus miltus,» — utt.

Bet nu nāca priekš manis vislielākais brīnums, ko es

devēju par pasaules pārdalīšanos, par šķiršanu starp
sapņu pasauli un īstenību.

Tur bija: «Grieta vērpj mīkstus linus.» Bet mūsu kalpo-
nes nevienu nesauca Grieta, un patlaban viņas nevērpa
linus, bet vilnu.
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Un kur ir modere ar trekniem teļiem? Es it kā redzēju,
kā viņi izskatījās: gan brūni, gan raibi.

Un tādu Sīmani es ari nemaz nepazinu, kas smalkus

miltus maļ, tikai samaltus tos biju klētī redzējusi.
Tomēr es šīs vēl nekad dzīvē neredzētas dzirnas re-

dzēju, kā tās griezās un rūca un kā milti dikti putēja.
Kad es vēlāk pēc daudziem gadiem redzēju īstās dzir-

nas, tad atmiņu veidols man stājās priekš acīm un es

tas abas salīdzināju.
Protams, ka īstās dzirnas ar iedomātām nesaskanēja.
Arī sapņotā Grieta ar gariem, smalkiem liniem izskatī-

jās daudz skaistāka par mūsu kalponēm.
Nu es biju kaut ko atradusi: es varēju visu citādi

iedomāties, nekā īstenībā ir, un ka grāmatiņa vēl pie-

palīdz.
Drīzi vien es sāku iedomāties ne vien to, kas citādi

ir, bet arī to, kā nemaz nav.

Manas lelles man jau nekad nebij patikušas, tādēļ ka

tās nekustējās, krita gar zemi un palika arvien vienādas.

Es sāku iedomāties pavisam citādas lelles, ar gariem,
mīkstiem zelta matiem. Tās staigāja kā cilvēki un ru-

nāja.
Mana jaunā sapņu zeme nu bij atrasta.

Kad mani neviens nepamanīja, es ielīdu guļamistabā,
kur bija aizvien aiztaisīti slēģi. Es vēl uzvilku lakatu

uz galvas, lai nekā nedzirdētu un neredzētu, un sapņoju
visu, kas tik vien man patika.

Māte gan mani reiz bij uzgājusi un teica, ka ērmoti

esot tā kaktiņā tupēt ar apsegtu galvu. Viņa nodomāja,
ka man miegs nāk, un tādēļ atstāja mani mierā.

Ak, cik daudz man nāca tāda miega!
Es tad redzēju, ka samītais kukainis bij atdabūjis sa-

vas kājas un ļāva man visas tās saskaitīt. Saplosītais
runcis cēlās no kapiem un atnāca man pieglausties gluži

jaunā, spožā kažokā. Lielais gailis dziedāja skaļā balsī,

un brūnā vāverīte netraucēti lēkāja no zara uz zaru. Arī

kalpu bērni bij sanākuši man apkārt un līdzi atveduši

mazos kaķīšus no dīķa dibena a,tkal dzīvus un priecīgus.
Visi kopā mēs bijām priecīgi, un man likās, ka viņi

visi kopā tā nebūtu priecājušies, ja manis trūktu, tāpat
kā es viena tā nepriecātos bez viņiem.

Daudz stāv cilvēka varā. Ar cietu gribu, izturību, ap-

dāvinājumu var daudz panākt, tikai — laimi vien ne.

Laime un prieks arvien atrodas pie cita cilvēka.
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Bet toreiz es to vēl nezināju, bet atdūros uz ko citu:

mans sapņu pavediens pēkšņi pārtrūka... No visa, ko tik

dzīvi biju iedomājusies, taču nekā nebij: kukainis ar ap-
mītām kājām laikam sen bij nobeidzies, saplosītais run-

cis gulēja zem rožu krūma parakts, vāverīte nosista, kalpu
bērni prom, un kaķīši no manas pašas rokas noslepkavoti
dziļi ūdeni.

Es uzlēcu un norāvu lakatu no galvas. Man bij tik žņau-
dzoši sāpīgi. Pirmoreiz es bezveidīgajai un niknajai pa-
tiesībai noprasīju: kādēļ?

Kādēļ puiši bij nosituši nespēcīgo, mazo vāverīti, kas

nāves bailēs lēca no koka uz koku? Kādēļ bij runcis no

suņiem saplosīts ticis? Kādēļ es pati biju nonāvējusi ka-

ķīšus, kurus es tā mīlēju?

Kam, kur, ko atriebt, gandarīt, izlīdzināt?

Karsts naids vārījās manā mazajā dvēselītē kā melns

virums kristāla trauciņā. Es izskrēju ārā no sapņu pu-

ses — kā dēvēju guļamo istabu — pilnā dienas gaismā.
Es biju gatava uzņemt cīņu ar šo bezveidīgo, nezināmo

«kādēļ», kas visus un arī mani pašu bija spiedis darīt

citādi, nekā sirds liek.

Nekad es negribēju nevienu vairs mīlēt, ne mīlēta tikt,

kad mīlestība pati pārgriežas otrāda.

Savas sirds durvis es gribēju aizdarīt trejdeviņām bul-

tām un atslēgām un aiznaglot ar naglām... Gan jau reiz

atnāks mans laiks visu izlīdzināt!

Es tad izskrēju laukā un skrēju tikmēr, kamēr gluži
aizkusu.

Kad ievilkos atkal gluži klusi istabā, manas acis krita

uz vienu dzeltenu punktiņu — «Bērnu prieks».

TRAKAIS BRAUCIENS

Māte bij aizbraukusi ciemā.

Mani tā nebij ņēmusi līdzi: bērni esot tik par pinek-
ļiem, maisoties lielajiem pa kājām!

Bet es to ļaunā neņēmu, es ļoti labi nojautu to robežas

līniju, kas bija novilkta starp lielo cilvēku pasauli un

starp mazajiem: tā bij tāda barga, augsta un nepārkāp-
jama.

Kas mazs, tam bij tik ilgi jācieš, kamēr izaug.
Ak, kādēļ es tik lēni augu!
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Man priekš acīm izauga puķes un kociņi, un lopiņi

kūtī, kas nupat vēl bij mazi bijuši, tik es pati nemanīju
un neredzēju sevi augam, kaut gan allaž sevi vēroju.

Un cik gari vilkās gadil Es skaitīju pa dienām, kad

būs man pieci gadi pilni, bet apniku un sāku raudāt.

Bet pag, pag! Kad es nu taču izaugšu liela, tad es jo
biežāk braukšu uz ciemu!

Taisni tāpat kā mātei man puiši iejūgs zirgu. Es sēdī-

šos viena pati ratos un turēšu grožus, un pratīšu braukt,

un zināšu visus ceļus.
Taisni par spīti es nebraukšu ar lēno zirgu, ar kuru

māte mēdza braukt, bet ar melno, trako ērzeli, kuru ne

puiši nevarēja valdft un kuru tādēļ gribēja pārdot.
Es gan pati nobijos no savām iedomām, bet sapņot taču

varēju. Sapņos braukt ar melno, trako ērzeli bij tik jauki!
Sapņos mani neviens nevarēja aprāt, ne man ko aiz-

liegt, es biju visspēcīga, viss bij mans un visu es drīk-

stēju.
Pa sapņiem es arī nekad maza nebiju, es jau biju vien-

mēr liela izaugusi un stipra un droša. Nekad es vairs

neraudāju, bet gāju, skaļi smiedamās, galvu atmetusi,

un atriebos visiem par visu, kas bij kam pāri darīts.

Tagad es pa sapņiem atriebos mātei, kad liku aizjūgt
melno, trako ērzeli.

Es redzēju, ka viņa bārās un draudēja:
«Vai traka esi! Nu tu nositīsies!»

Lai es esmu traka! Lai es nositos! Prieks man bij ne-

bēdāt par māti, ne pašai par sevi.

Bet tad māte sāka izmisusi raudāt. «Ak tu mana mīļā
zelta meitiņa, es tevi vairs neredzēšu! Es to nepārcie-
tīšu!»

Bet arī tas bij velti.

Zelta meitiņa sarāva grožus, uzšāva vēl ar pātagu

melnajiem ērzelim, kurš bija saslējies gaisā, un aizdrā-

zās projām.
Es braucu garām gar nikno kaimiņmāju Bleķu suni,

kurš aiz niknuma nevarēja pariet un tikai aiz ķēdes raus-

tījās.
Māte arvien mēdza teikt, kad citkārt īstenībā bijām tur

garām braukušas:

«Kad tas tiktu vaļā, tad tas mūs uz vietas saplēstu,
kā toreiz paunu žīdu.»

Es arvien tad biju galvu bailīgi zem ratu ādas segas

pabāzusi, lai suņa nikno Taustīšanos neredzētu.
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Tagad es pacēlos ratos stāvu un cirtu suņam ar pā-
tagu, kā atmaksu par nabaga žīdiņu, kurš toreiz, kā māte

teica, ar divdesmit pieciem rubļiem esot ticis samaksāts.

Cik tur taisnības šai notikumā, nezinu, bet cilvēku ma-

teriāls jau toreiz bij pārāk lēts.

Tad es braucu pāri pār dziļo gravu, kura pat vasaras

laikā neizžuva, un tad tālāk stāvu no kalna lejā pa Jēkab-

muižas tiltu.

Tad jau ceļš gāja lēnāk, bet nu nāca šausmīgā «kāķa
vieta» ap Kugrēnu mājām, kuras pēdējo notikumu vēl

māte jaunībā bij līdz piedzīvojusi un par kuru stāstīšu

atsevišķi.
Bet nu jau mans ērzelis sāka iet lēnāk, viņš bij gluži

putās sabraukts, un man tapa tik baigi, tik nelabi ap
sirdi.

Tad nāca pats bīstamais Gudēnu tilts, pār kuru bij pāri
jābrauc pie pašām Gudēnu mājām.

Bīstams viņš bij tādēļ, ka bij vecs, ar caurumiem un

bez lēnēm abās pusēs.
Māte arvien bij bēdājusies, ka reiz nu gan kāds ielū-

zīšot un galu dabūšot.

Es biju tilta vidū — un notika lūzums...

Lūzums tomēr nenotika tiltā, bet manā dvēselē.

Nupat jau māte īstenībā brauca pār šo tiltu. Nupat
tā pati varēja būt ielūzuši, jo bij pavasaris un lieli plūdi.

Es redzēju, ka plūdi bij tiltu pavisam nocēluši un māti

ar visiem ratiem kā rieksta čaumaliņu nesa projām.
Arī pašus plūdus es redzēju: citādus, lielākus un bries-

mīgākus nekā patiesībā.
Šņācoši tie vēlās pāri pār visu blāknumu ne iegarenās

līnijās, bet glukstošos mutuļos, gandrīz kā greizi kvad-

rāti, tikai lieli, briesmīgi lieli.

Visu to ar vaļējām acīm sapņojot, es gulēju tāpat uz

grīdas, rokas izpletuši, uz muguras. Tāda man bij arvien

paraša gulēt, kad es biju uztraukta.

Pulkstenis sita pusnakti, un kalpone mani neparko

nevarēja gultā iedabūt.

Māte arvien vēl nebij pārbraukusi, un es izmisumā

gaidīju un gaidīju.
Es jau redzēju, ka zirgs ar ratiem peldēja savrup un

viļņu mutuļi bij māti sagrābuši un rāva dibenā...

Aizspraugotā un aizžņaugotā mīlestība, nez kur kādu

šķirbiņu dabūjusi, ar varu lauzās no sirds laukā:



228

«Mijā, mīļā zelta māmiņa! Es tevi vairs nekad nere-

dzēšu ...»

Nu bij asarām pakļuvis brīvs ceļš. Es nezinu, cik ilgi
es tā elsodama biju sagulējusi, kamēr kā bez samaņas

aizmigu.
Tad kalpone mani bij ielikusi gultā.

LIELAS LIETAS

Māte tiešām caur plūdiem bij tik vēli aizkavēta tikusi

un tikai pēc pusnakts pārbraukusi, kad es jau gulēju
dziļā, letarģiskā miegā, jo citādi man kā bērnam bij ļoti

maz miega, un bieži es pa naktīm nemaz negulēju. Katra

pakustēšanās mani būtu uzmodinājusi.
No rīta, vēl gultā atrodoties, māte sacīja, ka mani sa-

gaidot kāds prieks.
Kāda prieka man vairāk vajadzēja, kad viņa sveika

un vesela gulēja man pie sāniem. Man acis laikam spī-
dēja kā kurmēnam, kas saules neredz, bet pārtiek no sa-

vas iekšējās gaismas.

Neparko es mātei nebūtu sacījusi, ka es viņas dēļ tā

biju bēdājusies un ka es tagad tā priecājos,
Nekad es viņai visā mūžā pati no sevis nebūtu apķēru-

sies un kādu mīļu vārdu teikusi.

Tad jau es aiz kauna būtu vai zemē ielīdusi.

Tas prieks, kas bija solīts, arī drīz vien atklājās.
Kad biju apģērbusies, māte teica, ka esot man pār-

veduši skaistas mantiņas; kāds kalpa zēns Gudēnos, ga-
nos iedams, esot no priedes krijas izgriezis govis un

aitas, un veselu pajūgu ar zirgu priekšā.
Visas tās man māte izkrāva uz galda priekšā, un

tiešām tik skaisti izgrieztas rotaļiņas es vēl līdz šim ne-

esmu redzējusi, jo tās man pārāk labi atmiņā uzglabā-
jušās.

Sos daiciņus kravādama, māte teica: «Kad tas nebūtu

nabaga kalpa zēniņš, kas viņus izstrādājis, tad no viņa
dienās iznāktu lielas lietas.»

Es gan paņēmu rotiņas un par tām ļoti priecājos, bet

man neizgāja no atmiņas mātes teiciens:

«Kad tas nebūtu nabaga kalpa zēniņš, tad no viņa
dienās iznāktu lielas lietas.»

Kas tas bij par mistisku vārdu «lielas lietas»?
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Prasīt es nevienam to nevarēju, jo tad mani būtu ap-

smējuši, un atbildes es arī nebūtu dabūjusi.
Lielie nedod tādas atbildes, kādu mazie grib.
Un tādēļ nabaga kalpa zēniņš nekad nevarēja pie tā tikt?

Kas tā atkal par nepārkāpjamu sienu?

Es sāku domāt, kā zēnam palīdzēt.

Lūgt, lai māte viņu ņem pie sevis?

Bet es zināju, ka gani nolīgti uz veselu gadu un ka

tas ir nepārkāpjams likums.

Un tad vēl māte bij teikusi, ka tādēļ vien no viņa ne-

kas nevar iznākt, ka viņš ir kalps.
Ak, kaut es būtu tik liela bijusi kā māte, tad es ne

par ko nebūtu bēdājusi un zēnu uzņēmusi pie sevis, lai

no viņa iznāk lielas lietas.

Es atkal slepeni par zēnu raudāju, kuru es nemaz ne-

pazinu.
Bet vēl uznira kāds cits jautājums manā dvēselē, no

kura es tā nobijos, ka sākot es to nemaz nemācēju vārdos

tērpt.
Es visu dienu rotaļājos ar skaistajām mantiņām, bet

neizteiktais jautājums vai vēlēšanās tomēr kā sīks kukai-

nītis knibinājās pie ziedu lapiņas — pie manas mazās

dvēseles.

Beidzot vakarā, tanī pašā dienā, es zināju, ko es biju

vēlējusies:
«Ak, kaut jel tā mazu, mazu drusciņ no manis arī

reiz iznāktu «lielas lietas» ...»

Pusgadu pēc tam mācītājs fon Zaks apbraukāja mājas
un iegriezās pie mums īsti tādēļ vien, ka viņam pie mums

pusdienas smēķēja, pie kuras māte bij pielikusi daudz

pūles. Bērnu mūsu mājā nebija, jo es biju tā vienīgā.
Viņš mani neņēma nopietni, tādēļ ka es esot par jaunu,
un vispār gribēja mani vieglāk palaist.

Bet cik padevīga un bailīga es arī biju, tikpat es biju
nikna un pārdroša.

Dusmīga kā pūce es nostājos mācītājam priekšā un

teicu, lai man arī ko prasa.

Mācītājs smaidīja un kā pa jokam paņēma Bībeli un

uzšķīra man, kā nu pagadījās, vienu vietu praviešos un

deva man to lasīt.

Es lasīju skaidri un skaņi.
Fridrihs fon Zaks tapa nopietns, pabrīnējās un prasīja,

vai es arī jēdzot, ko lasot.
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Es visu lasīto no galvas atstāstīju. Viņš pavisam no-

brīnējās un sāka man šādus un tādus slēdzienus prasīt.
Es nekautrējos un pēc sava prāta uz visu atbildēju.
Tad viņš mani paņēma klēpī, un es jutu, ka viņa asaras

man noritēja uz pieres.
«Tāda bērna es vēl visā savā mūžā neesmu redzējis,»

viņš mātei teica.

«Tā dieva svētība guļ uz tevis,» viņš mani glāstīja,
«žēl, ka tu neesi vīrietis; tad no tevis iznāktu lielas lie-

tas.»

Es nolēcu viņam no klēpja, ieskrēju guļamistabā un

palīdu zem spilveniem.
Tur es pirmoreiz rūgti raudāju sava ģēnija rokās.

No manis nevarēja iznākt lielas lietas, tādēļ ka es biju
meitene, tāpat kā no nabaga ganu zēna, tādēļ ka tas bij
kalpiņš.

Mācītājs mātei lūdza atļauju mani uzmeklēt. Beidzot

viņš mani atrada un noklāja man visu savu krātuvi no

bildītēm un grāmatiņām priekšā, lai es izvēloties, cik un

kādas gribot.
Pēc tam māte ar lepnumu stāstīja, ka nākošā svētdienā

mācītājs no kanceles sludināšot, ka viņš vēl tāda bērna

visā mūžā neesot atradis, kas tik jauns un tik daudz mā-

kot.

Diemžēl F. fon Zaks to pašu vasaru nomira.

AIZKRĀSNES LAKSTĪGALAS

Pārāk bieži es tomēr nedrīkstēju kalpu galu apciemot,
mūs šķīra robeža, slieksnis starp saimnieka un kalpu
istabas galu.

Pirmais bij daudz tīrāks un glītāks. Grīdas spodri iz-

berztas, gultas ar baltiem pārsegiem, logi daudz gaišāki,
puķes, un pie sienām raibā rindā nelielas gleznas.

Tie bija tēlojumi pa lielākai daļai no svētiem rakstiem.

Vienā gleznā skaists puika ar cirtainu galvu glaudīja
apkampis jēru. Otrā bij redzama saviļņota jūra zem ne-

gaisa mākoņiem, bet Pestītājs staigāja mierīgi bangām
pa virsu, kamēr Pēteris, nāves izbailēs grimdams, bij
viņa svārkus satvēris, bet Pestītājs to mierināja: «Ak, tu

mazticīgais, kādēļ tu šaubiesl»

Uz citas gleznas gulēja gultā slima, bāla meitiņa ar

aizdarītām, dziļi iegrimušām actiņām. Ap gultu stāvēja
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Jaudis, un meitiņas vecāki raudāja, bet pie galvgaļa bij
piegājis atkal Pestītājs un uzlicis meitiņai roku uz pie-
res — un sastingušās actiņas sāka lēni vērties vajā.

Es jau zināju: tā bij Jairus meitiņa, un Pestītājs to

uzmodina no miroņiem.
Bet starp svētajām gleznām bij ari citas, gluži pretēja

rakstura, pat vēl nesvētas, sevišķi viena, par kuru mā-

miņa bij šaubījusies, vai to neņemt pavisam projām. Vai

tādu turēt blakus svētajām bildēm nav par apgrēcību?
Zē\ tikai glītā rāmīša un stikla!

Sinī gleznā norisinājās neganta kauja: zobeni lidoja
pa gaisu, zirgi bij priekškājas gaisā saslējuši, jātnieki
vēlās zemē, viņiem blakām vāļājās atcirstie miesas ga-

bali, kājas un rokas asiņu paltēs, kopā ar noslīdējušām

cepurēm un salauztiem zobeniem. Tiem pa virsu mīdīja

zirgi un, līdzi nogāzdamies, sakrita ar cilvēkiem vienā

gubā.

Briesmīgs bij šis skats, tāds pat kā negaiss uz jūras,
nē, vēl daudz briesmīgāks! Bet pār negaisu valdīja Pes-

tītājs, kas bij tik lēns un mīlīgs, un te visām briesmām

vidū stāvēja kāds vīrs uz pakalniņa un noraudzījās uz

visu gluži mierīgi ar sakrustotām rokām. Arī viņš likās

ar savu skatu vien visu valdām, bet tas nebūt nebij mī-

līgs, tas bij drīzāk baismains savā ledainā mierībā, bais-

maini lepns un drūmi skaists.

Kas gan šis vīrs bij? Arī māte to nezināja pateikt, zem

gleznas bij tikai paraksts: «Kauja pie Vaterloas».

Lai šausmu gleznas iespaidu mazinātu, tai bij nolikts

par kaimiņu kāds cits, pavecs vīrs, kas izskatījās kā pati
iemiesota miermīlība un omulība; tas bij Mārtiņš Luters;
māte to bij dabūjusi kā pielikumu pie «Latviešu Avīzēm».

Man no katras gleznas bij savs iespaids. Puika ar cir-

taino galvu, kas turēja jēru apkampis, man nepatika tā-

dēļ, ka tas izskatījās kā meitene, slimo, bālo meiteni tur-

pretim un Pestītāju, kas to uzmodināja no miroņiem un

savalda trakojošo jūru, es biju ļoti iemīļojusi; es to pa-

zinu jau no Bībeles.

Bet par lepno vīru negantā kaujā es nevarēju nodibināt

nekāda sprieduma, tikai es uz to ilgāk lūkojos nekā uz

citām gleznām un pat uz pašu Pestītāju.

«Tas nebij nevienam līdzīgs! Tas ari nebūtu vētru sa-

valdījis, bet drīzāk to sacēlis. Viņš arī nebūtu ar lēnu

pacietību diedziņus un mezgliņus atrisinājis kā Ansis,
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bet tos visus sarāvis,» — tā es galu galā nodomāju un

piegriezos tad Luteram.

Ari to es aplūkoju no visām pusēm un beidzot sāku

mātei noprasīt:

«Māmiņ, kāpēc Luteram tik resns ģīmis?»
«Kam tev jāprasa, nerātne,» māte mani aprāja, «vai

tu neredzi, ka tas ir svēts vīrs?»

Es vairāk neko neiebildu, bet paliku pie sava rezultāta:

man Luters nepatika.
Bez visām šīm gleznām bij istabā vēl kāds pulkstenis.
Šim mājas greznumam bij arī savi citi trūkumi, kas

viņa lielā vecuma dēļ bij saprotami un piedodami.
Pārāk aši viņš nekad nesteidzās, bet kādēļ laiku dzīt

uz priekšu, kas pats no sevis pārāk aši dzīvē steidzas

projām?

Trūka arī vēl kāds cits nieks, mazais stundu rādītājs;
tās bij nolūzis tik īss, ka nesniedza vairs rādāmo stundu

ciparu, bet nebūtu jau ar to nekas panākts, ja viņš to kaut

kā būtu aizsniedzis, trūka arī pašu ciparu; tie vienā pusē

bija gluži izdrupuši, un ko gan rādītājs tukšumā būtu rā-

dījis!

Un, ja ari nevarēja lāgā sazināt laika mēru, vai tādēļ
neausa rīts un neatnāca vakars, un neaizgāja diena?

Šie sīkumi tomēr vēl nebija vienīgie: pulkstenis ari ne-

sita pareizi: drīz tas sita par maz un dažreiz pat pa

vienam vien sitienam, bet, ja kādreiz bij saņēmies, tad

sita tik daudz, ka nebij nemaz apstādāms, un tad iznāca,
it kā diena būtu četrdesmit piecdesmit stundu gara.

Bet to varēja vēl paciest, grūtāk gāja vēl, kad pulkste-
nis galīgi apstājās un nemaz vairs nebij uz priekšu pa-

dzenams, kā vecs, aizkusis žīda zirdziņš, kas vairs ne-

klausa pātagas sitieniem un pakrīt pār ilksi.

Māmiņa tādās reizēs mēģināja viņa dzīvības gaitu at-

kal ierosināt no jauna: viņai šķita, ka bumbu svars lai-

kam par vieglu ticis, un tādēļ tā kāra smago bumbu ga-
los vēl visādus daiktus, kā vecas pakavas, miezerus, ķie-

ģeļus, un beidzot vēl savu veļas gludekli.

Ak, cik laimīgi mēs tad visi bijām, kad vecā metāla

sirds sāka atkal no jauna pukstēt!

Tiešām, pie šīs vienmērīgās tikšķēšanas saistījās visa

mūsu klusās dzīves harmonija; ja šī iemidzinošā skaņa
apstājās, tad apstājās pēkšņi arī paminas laika austu-

vās, kuras, diedziņu pa diedziņam stiepdamas, ieauda
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mūsu kluso lauku kaktiņu pasaciņu plīvuros, ārpasaules

prombūtībā.
Laiks še pagāja citādos apmēros, turēdamies vairāk

pēc vecā pulksteņa pareizības nekā pēc saules un mēness.

Bez šī vecā simbola mums bija arī vēl kāds cits laika

noteicējs, tikpat vienmērīgs kā vecais tikšķis, tikai klu-

sāks un skaistāks.

Tā bija mēnešroze podā pie loga.
Neizsīkstošu dzīvības sulu bagāta, tā katra mēneša sā-

kumā ziedēja pilna tumši sārtu ziedu, tādēļ jau viņai bija
arī vārds: mēnešroze. Un, lai ārā būtu arī diezin cik

stipra ziema un sala, roze mūsu valstībā atnesa arvienu

jaunu pavasari.
Arī saimniecībā viņa māmiņai noderēja par laika rādī-

tāju.
Kad bija kādi jauni darbi jāiesāk, māmiņa skatījās, vai

rozei nav jau aizmetušies jauni pumpuri. Pat sivēnus

priekš barošanas viņa nebūtu aizgaldā metusi, ne vistas

perēt likusi, ja viņa šādu pumpuru nebūtu pamanījusi.
Tādās reizēs arī papiņš turējās progresa virzienā: ap-

cirpa sev matus, nogrieza nagus un iztīrīja sava pīpja
mēneša krājumu.

Pīpja sulu viņš tad no savas puses kā upura balvu līdz

ar visiem tabakas pelniem gribēja kratīt rozei virsū, bet

atdūrās pret māmiņas asu protestu, kura tādu racionālu

barošanu negribēja atzīt. Viņa pati zināja labāk, kas

rozei der un kur tas ņemams, un bagātīgi arī viņa savu

mīluli ar to apgādāja, par ko roze tai arī ar saviem kupla-
jiem ziediem kvitēja.

Var būt, ka šo mūžam ziedošo pavasari paveicināja
arī savu daļu mūsu istabas pārmērīgais karstums, kurš

līdzinājās gandrīz tropiskai temperatūrai un uzbūra ilū-

ziju, it kā mūsu apkārtne atrastos citā zemes joslā, netāli

no ekvatora, tā bij īsta sapņu siltumnīcas temperatūra.
Sī lielā siltuma radītājs bija mans papiņš, kuram lielā-

kais prieks un it kā dzīves uzdevums bij kurināt krāsnis.

Ar lielu sparu viņš jau no agra rīta stiepa iekšā lielus

klēpjus skaistas bērza malkas ar baltām, atplaisājušām
tāsīm. Krāsnī iemestas, tās gaišās liesmās čokurojās,
malka sprakstēja un smaršoja, it kā tā būtu no dārga
zandeju koka.

Toreiz tādu izšķiedīgu krāsns kurināšanu varēja dažs

labs sev atļauties, tad Kurzemes meži vēl nebij izlaupīti
un izcirsti.
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Istabas lielais siltums bija pievilcis ari vēl citus iedzī-

votājus — lielu daudzumu circeņu; tie savas teltis bij
uzcēluši aizkrāsnē un skaitā vienmēr pieņēmās.

Māmiņa gan tiem lēja virsū vārošu ūdeni, un papiņš
lietoja savu universāllīdzekli — pīpja sulu, bet tas viņu
radībai neko nekaitēja. Pa dienu tie arī izturējās gluži
klusu un nebija nekur redzami, ne atrodami, bet, tikko

metās tumsa, tad sākās viņu valdība.

Kad nakts ietina savā melnā segā istabas kaktus un

rozes sārtos ziedus un aizbīdīja vecā pulksteņa tikšķē-
šanu tālāk projām, tad it kā no pašiem tumsas dziļumiem

izkāpa šis noslēpumainais koris un sāka savu tūkstošbal-

sīgo dziesmu.

Dziesmu par jaunību, par dzimteni, par laimi pašu,

kura, mēness gaismā sudrabiņus kaisīdama, tik tuvi, tik

tverami lidoja apkārt pa istabu.

Un dziesma atskanēja arvien skaļāk, arvien žēlāk, it

kā tas, par ko tā dziedāja, nebūtu turams un aizlaistos

projām arvien tālāk un tālāk, laika bezgalībā izplūzdams
atmiņu zilā miglā.

Arī māmiņa, kas citādi nebija circeņu draudzene, va-

karos, kad tie sāka dziedāt, ieteicās: «Nu jau dzied aiz-

krāsnē tīri kā lakstīgalas!»
Jā, tas bija īstais vārds. Es no tās reizes circeņus

citādi nesaucu kā par «aizkrāsnes lakstīgalām».
Vakaros, kad es savus teiksmainos zirgus un feju pa-

jngu biju izjūgusi un govis sadzinusi papīra staļļos, es

apsēdos tumšā kaktiņā uz mazā soliņa un, rokas salikusi,
noklausījos šinī brīnišķīgajā korī, savā jaunības mūzikā.

Pat nakti pusmiegā es, galvu pacēlusi, klausījos, kā

dzied — aizkrāsnes lakstīgalas.

BRĪNUMPUĶES UN ZELTA ŽAGARIŅI.
LIELAIS UN MAZAIS VEVERIS

Pie saimnieka kambara cieši pieslēdzās kalpu istaba,
un, kaut arī pēdējo no pirmās atdalīja tikai viens sliek-

snis un vienas durvis, tā tomēr bij cita pasaule ar gluži
pretēju raksturu.

Kamēr saimnieku kambarī valdīja tropisks karstums

un uz loga bēģelēm ziedēja skaistas puķes, un aizkrāsnē

dziedāja lakstīgalas, tamēr te viss bij auksts un sastin-
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dzis, bez dziesmu, bez zaļuma, tā ka varēja iedomāties

pēkšņu pārcelšanos no ekvatora uz ziemeļpolu.
Aukstums cēlās no tā, ka logiem trūka priekšlogu un

arī pati istaba bij stipri plaša samērā ar iedzīvotāju

skaitu, kurš patlaban viņā ietilpa.
Istabas vienā pusē divas kalpones vērpa pie ratiņiem

dziju un otrā vēveris pie loga auda lielās austuvēs; tre-

šajā istabas kaktā kalpa sieva mācīja savu puiku, Anša

jaunāko brāli, ābecē. Tikai nesen atpakaļ istabas iedzīvo-

tāju skaitu bija pavairojis kāds iegātnis, mazs, pelēks
ezītis. Ļaudis to bij kādā ceļmalā atraduši un mazo dzī-

vībiņu pārnesuši mājā. Viņam bij ierādīts par mitekli

kluss kaktiņš siena groziņā, un viņš arī ļoti ātri ar to

bij apmierinājies un ar visiem mājas ļaudīm iedraudzē-

jies.
Pa dienam, kad bija auksts, viņš saritinājies gulēja

kā pelēks kamoliņš savā groziņā, kaut gan viņam bij

savs adatu kažociņš. Vakaros istabā kurināja plīti, un tad

ļaužu saradās daudz vairāk, jo puiši bij pārbraukuši no

meža, kur pa dienu bij malku cirtuši. Viņu bij četri un

kuprainais Ansis piektais, kurš allaž tika līdzi ņemts par

palīgu pie zaru lasīšanas un vezumu kraušanas.

Istaba bij brangi iesilusi, uz galda kūpēja vakariņas,
un apkārt raisījās jautras valodas; katrs stāstīja par sa-

viem dienas piedzīvojumiem.
Tad arī ezītis izlīda no savas mājotnes un pukšķinā-

dams tekalēja pa istabu. Tagad varēja viņam visas kā-

jiņas redzēt un snuķīti, un divas spožas, gudras actiņas.
Viņš nebūt nebaidījās no ļaudīm un kāpa pat uz galda
pie ēdiena, nevarēdams savas vakariņas sagaidīt.

Kad bija paēdis, viņš negribēja vairs iet savā kaktā

atpakaļ un uzmeklēja, kur meitām sietiņš ar sakārstu

vilnu, un tur notinās tādā ciešā kamolā ar visu vilnu, ka

meitas no rīta, kad gāja pie vērpšanas, nobijās, uzķēru-
šas aso kamolu, un pukojās par savilto vilnu, jo tā bij
jākārš no jauna.

Dažreiz viņš arī pakārās linu vai pakulu vērkulī un uz-

meklēja vispār, kur vien kas mīksts un silts, vai nu vīru

bārdās, vai sieviešu matos.

Viņu par to nevarēja ne iepērt, ne kaut kā nosodīt, viņš
savā adatu kamolā ārējām varām bij nepieejams, jā, viņš
rukšķināja pat vēl pretī, jo viņš zināja arī, ka atrodas

zem manas apsardzības.
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Bet, pirms ko es vēl tuvāk pakavējos pie šīs vakara

idilles, man jāatgriežas pie rīta gaitas un jāatstāsta mans

ceļojums pa kalpu galu, kurš bij pilns dažādu brīnumu

un atradumu.

Tikko uzcēlusies un apģērbusies, es tūdaļ devos kalpu
istabā. Te mans pirmais darbs bij pabarot šo pašu ezīti;

tas, manu balsi izdzirdis, nāca pakšķinādams man pretī.
No sākuma es viņu biju ēdinājusi kopā ar savu kambar-

kungu, agrāk aprakstīto pelēko, lielo runci, bet viņi nebij
satikuši. Ezis bij viens pats izplēties pār visu piena bļo-

diņu un nelaidis otro klāt, un, kad runcis bij lūkojis viņu
atsist, tas pret viņa adatām neko nebij paspējis. Tā cits

nekas neatlika kā ierīkot šķirtas saimniecības.

Paēdinājusi ezīti, es tagad meklēju ko citu darīt.

Manu uzmanību dzīvi saistīja logos kalpu puķes.
Un tiešām, tās arī bija pavisam savādas puķes, izaugu-

šas dabas brīnumdārzā: ak, kādi tie bija lieli ziedu cekuli!

Kādi kopā saauguši čumuri! Kādas smalkas stīgu stīdzi-

ņas, kādas izlocītas, izrobotas, izkrustotas lapiņas! Un

kāda brīnišķīga, sudrabota, caurspīdīga krāsa! Bet brī-

nums un skaistums tapa vēl lielāks, kad saule lēca: tad

visi caurspīdīgie zari un ziedi sāka rožaini blāzmoties

un kā varavīksna visās krāsās zaigoties; tās patiesi bij
brīnumpuķes!

Tomēr — visām šīm puķēm, cik burvīgi skaistas tās

arī nebija, trūka kaut kā, viņām trūka dzīvības.

Tās bija ledus puķes, iesalušas logu rūtīs.

Es braukāju ar pirkstiņu pa puķu izlokiem un gribēju
izdibināt viņu rakstu, bet kalpones smiedamās mani mu-

dināja, lai labāk liekot mēlīti klāt un labu brītiņu patu-
rot un tad ar joni raujot nost.

Es prasīju: «Kas tad būs?» — un viņas man atteica,
ka es tad dabūšot redzēt Rīgu.

Rīgu! Tas bija tāds burvju vārds, kas tūlīt dabūja
krasu un skaņu, tikko to pieminēja vien. Man tēlojās
priekš acīm caur tālu, zilu miglu kaut kāds plašums un

skaistums, bez tēla, bez kontūrām, tikai spoži torņi stie-

pās uz augšu līdz pašām debesīm.

Rīgu kādreiz redzēt, uz Rīgu braukt un — ak! — Rīgā
dzīvot, cik laimīgs, kas to sasniedzis! Bet es to nekad

nepanākšu, to jau es nomanīju. Vai tad kalpones mani

bieži neizsmēja: «Ar muti Rīgā, Jelgavā, ar sēdekli pel-
nos!»
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Ka ar mēles piesaldēšanu pie loga varētu Rīgu ieraudzīt,
kaut arī tikai kā parādību, tam es neticēju.

Drīzāk būtu jāatrod vai jāizdomā kādi spārni, bet tas

tik aši nevarēja notikt, bij jāgaida, vēlāk, daudz vēlāk,
tad gan visādā ziņā es gribētu turpu nokļūt.

Šimbrīžam vēl tepat manā apkārtnē bij daudz brīnumu

un skaistumu.

Vislielākais istabas brīnums bij austavas jeb stelles,

kurās stiepās dažādi audumi ar krāsām un raibumiem.

Vēveris tur darbojās, paminas mīdams augšup un lejup,
atspole šaudījās šurp un turp kā zibens, un sistavas ik

uz sitiena, ko tas piesita, nodimdēja ar lielu troksni.

Es noskatījos, kā audums zem viņa rokām auga un

tapa un no nieka dzijiņām izvijās liels, skaists musturs,

un ka viss tas notika ar šņākoni un dūkoni, un man izli-

kās tas kā liels radīšanas darbs, līdzīgs pašai pasaules
radīšanai, par kuru man māmiņa bij tik dzīvi stāstījusi,
it kā pati tur būtu bijusi klāt, dieviņam par rokas meitu.

Es stādījos sev priekšā pasaulsvēveri, tikai tas bija

daudz, daudz lielāks nekā mūsu māju vēveris un strādāja
arī daudz ātrāk.

Mazais vēveris bieži auda veselām nedēļām, ka gaidīt
apnika, kamēr iznāca raibais uzmetums, un dieviņš taču

vienā pašā dienā bij noaudis visu plato, zilo debess

audumu ar tik daudzām zvaigznēm.
«Ak, kas tā tur gan bija par lielu aušanu,» es nodo-

māju, «kad pasaule tika radīta!» Kādi briesmīgi pērkoni
tur rūca, kad dievs paminas mina, un kādi zibeņi laistī-

jās, kad viņš atspoli svieda! Un kā viņš beidzot tumsu

un gaismu atšķīra kā divus lielus auduma gabalus!
Cik tur gan nebij darba — noaust kažokus visiem put-

niem un zvēriem! Cik krāsu tur nevajadzēja — krāsot

visus pumpurus un ziedus, un lapas! Kā tur eņģeļi skrai-

dīja klupdami krizdami ar zelta spaiņiem rokā un mai-

sīja krāsas un locīja varavīksnai dzīparus!
«Vai dieviņš vēl vienmēr auž, kad pērkons rūc?» es

sev prasīju tālāk. «Vai pasaule vēl nav gatava un kļūs
vienmēr skaistāka un lielāka?»

«Citādi jau ar nemaz nevar būt,» bij mans slēdziens,

«jo dievs taču nestāvēs dīkā!»

Un cik skaistām gan nevajadzēja būt debesīm, kuras

taču jau bija gatavas!
Kādas izskatās debesu istabas, to jau varēja noredzēt

no mākoņiem, kuri vakaros, kad es allaž mēdzu skatīties
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pa logu, tur augšā pret baltajiem sniega laukiem lejā un

lielo, sastingušo vienmuļību atspīdēja visādās krāsās:

gan lillā, gan safrāndzelteni, gan bāli zaļi un zeltā un

rožainā sārtumā. Bieži, kad saule zemu laidās, viss sniegs

pie logiem atspīdēja sarkans, tad gan laikam pavērās de-

besu durvis un kāds eņģelis, galvu pabāzis, lūkojās lejā,
ko mēs te darām.

Debesīs gan arī visi durvju kliņķi bij no tīra zelta un

grīda no stikla, pa kuru varēja iet kā pa ūdens virsu.

Pats dievs, es domāju, sēd zelta krēslā kā bite ziedā

un ir mūžīgi aizplīvurojies ar mākoni. Kad viņš to at-

vilktu nost, tad visi, kas to ieraudzītu, paliktu akli noliela

spožuma.
Debesīm apkārt ir arī lieli meži ar sudraba, zelta un

dimanta kokiem un sudraba skudru pūžņiem ar dimanta

skudriņām. Bet grūti ir mežiem cauri tikt, kamēr notiek

debesīs, tos apsargā lieli, pinkaini lāči un vilki, kuriem

zobi kā krusa zemē birst, kad tie savā starpā kaujas.

Vai arī es kādreiz debesīs kjūšu tāpat kā Rīgā? Tas gan
būs daudz grūtāk un bez spārnu jau nu nemaz neies! Bet,
tā īsti atzīstoties, es jau arī nemaz negribēju debesīs tikt.

Man izlikās, ka tur būs ļoti garlaicīgi, jo būs vienmēr jā-
skaita pātari un, uz vaiga krītot, dievs jāslavē. Es jau
tepat nevarēju beigu sagaidīt, kad māte sestdienas vaka-

ros un svētdienas rītos sapulcēja māju jaudis un dziedāja
garu garās dziesmas un lasīja sprediķi, un skaitīja lūg-
šanas.

Bet ellē degt un ciest mocības, «kurām nekad nebūs

gala», to es arī negribēju. Ak, kādas šausmas, to iedo-

mājot vien!

Bet kur tad palikt pēc nāves? Ak, kaut jel būtu bijumi
vēl kāda trešā izvēle: apgulties, aizmigt tāpat kā te, mā-

miņas gultā, aizkrāsnes lakstīgalām dziedot un mēnesim

pa logu spīdot, tas būtu jaukāk par visām debesīm.

Tā es biju līdz šim prātojusi: bet tagad, kopš es stipri
sāku iedomāties, ka pasaule vēl nav gatava un ka dievs
to vienmēr rāda tālāk un debesīs visiem būs daudz skaista

darba viņam līdzi darīt, es biju arī ar mieru sagatavoties
priekš debesīm.

Var būt, ka man dievs uzdos priekš māmiņas mēneš-

rozes ik mēneša jaunus ziedus taisīt? To es labprāt da-

rīšu. Es nosēdīšos uz mēness radziņa kā uz soliņa un vīšu

sārtās lapiņas vienu pēc otras caur pirkstiem. Arī ledus



239

puķes logos es lūkošu ar visiem rakstiem un vijumiem
izraibot.

Tā, savā dabā klusi prātojot un novērojot, man allaž

pagāja diena.

Nāca vakars un atnesa svaigus pieplūdus.
Kad krēsla metās, kalpones gāja laukā novākt izkārto

veļu un sanesa to istabā žāvēt uz izstieptam virvēm. Ve-

ļas gabali vēl bija stingri sasaluši, kad tos sanesa iekšā,
un tikai pamazām atlaidās: viena pacelta krekla roka

noslīga ļogana pēc otras.

Kad meitas bij uz kūti aizgājušas lopus apkopt, man

vienai uznāca krēslainā istabā bailes. Šīs rindas sastin-

gušo, balto tēlu, kuri pamazām kustējās, man izlikās kā

no kapiem piecēlušies miroņi. Visa istaba bij pilna mi-

roņul Es aiz bailēm vai sastingu un nezināju, kur slēp-
ties.

Labi, ka ļaudis atkal saradās istabās, man bailes pār-
gāja, un tagad man uzplūda vesela svaiguma strāva

reālas dzīvības.

Puiši bij no meža pārbraukuši un pārveduši vezumus

ar jauncirstu malku un svaigiem žagariem. Ansis stiepa
klēpjus zaļu žagaru ar visām skujiņām iekšā un sāka ku-

rināt plīti.
Ak, kā tie smaržoja ar tādu neizsakāmu svaiguma

dvesmu! Svaigums jau bij izplūdis no sastingušās veļas,
un tagad zaļās skujas vēl pievienojās ar savu aromātu.

Puiši pa tam bij ar troksni un skaļām runām sanākuši

istabā, sakāra zirgu lietas uz vadžiem pie sienas, pa-
bāza cirvjus pagultē un pārmainīja slapjos apavus pret
sausiem. Meitas skraidīja šurp un turp, uzlikdamas uz

galda vakariņas, un ķircinājās ar puišiem. Suņi, kas bij
līdzi ienākuši istabā, plēsās un rējās pagaldē ap kādu

kaulu.

Viss šis troksnis un skaļums man bez iespaida kā dū-

koņa pagāja garām gar ausīm.

Es sēdēju uz žagaru čupiņas plīts priekšā un lūkojos
degošā krāsnī.

Svaiguma un zaļuma smarža mani bij apņēmusi ar

saldu skurbumu. Tās bij jausmas no senās, pārdzīvotās

vasaras vai arī no tāla, tāla pavasara. Es neatminēju
vairs vienas un nepazinu otra, bet manā nojautā abi tapa
dzīvi un smaržoja un zaļoja man apkārt.

Žagariņi un sktfļiņas, paslapji krāsnitē iebāzti, sāka sī-

kām balsītēm un žēlām, savādām svilpītēm spiegt un
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dziedāt. Vesels koris šo savādo muzikantu tur locījās un

dziedāja, bet man likās, ka es vēl atsevišķus zarus katru

par sevi varēju izšķirt.
Tur kāds slaids bērza zars sīca: «Es atminu, ka uz

mani bij uzlaidusies lakstīgala un dziedāja un vija pēr-
kliti.»

Resnais zars sprakstēja, sīkais sīca, i mazā skujiņa
atsaucās:

«Uz manis bij zīle! Uz manis sienāzītis!»

Un visi zari ugunī locījās tāpat kā vēja un visi sauca:

«Mēs atminam! Mēs atminam!»

Beidzot dziesma apklusa, žagariņi bij izdeguši, bet, kā

par brīnumu, neviens nesakrita pelnos, bet visi stāvēja

augšup un visi bij no degoša, kvēla zelta, vesels brīniš-

ķīgs musturs zelta žagariņu.
Ja jau man no rīta bij ļoti patikušas iesalušās brīnum-

puķes logā, tad vakarā man vēl jo vairāk skaisti likās

zelta žagariņi krāsnī.

No rīta skaistums, vakarā skaistums, tā diena slēdza

savu gredzenu.
Pa tam istaba bij stipri iesilusi, puiši bij nolikušies

gulēt, un visapkārt valdīja klusums. Tikai mazais ezītis

bij izlīdis no savas slēptuves un tecēja pukšķinādams pa
istabu apkārt.

Es zināju, ka māte mani drīzi meklēs, lai eju gulēt.
Bet es piegāju vēlreiz pie loga.

Ko es redzēju! Ledus puķes savu veidu bij sākušas pār-
mainīt, bij sākušas jau izzust.

Vai varbūt ledus puķes bij klausījušās žagariņu žēlajā
dziesmā un tām bij sākusi sirds kust?

Turpat bij jau pavēries liels caurums, pa kuru debesis

redzējās.
Pa caurumu iekšā iespīdēja liela, milzīga zvaigzne.
«Ak,» es nopūtos, «vai es reiz spēšu sev noaust tādu

lielu, skaistu zvaigznil»

VELNA LAVĪZE

Nākošā diena noritēja gandrīz tādā pat kārtībā kā

iepriekšējā. Puiši atkal agri no rīta aizbrauca uz mežu

malkā, un kalpu istabā meitas palika vienas.

Tikai pret vakaru, kad jau visi mājas ļaudis sāka kopā
lasīties, iebrauca viesis, garais Krišus, tas bija vīrs ar
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lielu, allaž tukšu vēderu un ar vēl lielāku bārdu, kas šo

vēderu apklāja.

Viņš bij mums no tēva puses attāls radinieks, dzīvoja
kādā pusmuiželē par vagaru un bija iekrājis savu labu

grasi.
Pēc rakstura viņš bija loti skops un nevīdējās pat pa-

ēst mājā, un lūkojās vienmēr, kur varētu citur labi atēs-

ties.

Šādā nolūkā viņš bij ari pie mums ieradies un gribēja
reizē izubagot kādu vezmeli lopu ēdamā, jo esot barga
ziema un ēdamais lopiem pietrūcies. No vezmeļa, protams,
iznāca liels vezums siena vai āboliņa, «bet radam jau jā-
dod, ko lai dara», tā māte nopukojās.

Arī pats Krišs nebij nemaz piecienājams. Viņš izēda

kādas trīs lielas bļodas ar kunkuļiem sataisītas ķērnes
piena, šķīvi pilnu izceptas gaļas un šķīvi sviesta, un

lielu kukuli maizes, un tad tikai aprima viņa rūcošais

vēders, kas gurkstēja kā varžu dīķis pavasarī.
Paēdis viņš atsēdās nomaļis pie plīts krāsns, kura jau

kurējās, un sāka iepīpot. Arī tabakas viņam nebij līdz, un

pīpi viņš vispār lūdza, lai tēvs viņam iedāvinātu par at-

miņu, un man bij jāsameklē viņam sērkociņi.
Arī tos viņš neizlietoja priekš pīpja iededzināšanas, bet

iebāza kabatā. Pīpī viņš ielika no krāsns oglīti.

Labi iepīpojis, viņš jutās visai omulīgā garastāvoklī
un meklēja tagad kādu biedru sarunai, viņš pats nemīlēja
daudz runāt, bet labāk uzklausījās.

Tādu dalībnieku jeb, vēl labāk, dalībnieci viņš drīz ari

atrada.

Bij patlaban pārnākusi mana senākā aukle, vecā Lavīze;

viņa kādas dienas bija pavadījusi kaimiņos, linus vērp-

jot, jo bija pazīstama kā laba linu vērpēja un kā tāda ļoti
meklēta.

Sākot viņa bija bijusi tikai mana aukle vien, bet, man

paaugoties, šis viņas amats bij izbeidzies. Māte tomēr

deva viņai dzīvokli un maizi joprojām, un, cik tā vēl spēja

ar vērpšanu pastrādāt, bija viņas tiešā peļņa.
Pēc sava izskata viņa bija saīgusi, drūma vecene ar

rupjiem sejas pantiem un lielu degunu, bet visvairāk pie

viņas atbaidoša bija viņas šķībā galva, kura bija sagrie-
zusies uz viena pleca un vairs nebij uz priekšu atliecama.

Šo šķībo galvu Lavīze bija iemantojusi tādēļ, ka viņa
teicās vienu nakti redzējusi velnu. Ļaudis viņas velna
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stāstu pazina un viņu pašu citādi nesauca kā par Velna

Lavīzi.

Varbūt šī palama viņai bija dota ari vēl tādē}, ka

viņa lūkoja allaž ļaudis izbiedēt. Neraugoties uz drūmo

un saīgušo izskatu, viņas šķībā galva bij pilna visādu

niķu un stiķu un veselas spoku romantikas. Sevišķi lētti-

cīgajām un bailīgajām kalponēm bij daudz no viņas jā-
cieš.

Neraugoties uz visu to, es savu aukli ļoti mīlēju un

vienmēr klausījos viņas velnu un spoku stāstos.

Citas sievas gan manu māti biedināja, lai mani nelaistu

pie Lavīzes, jo tā man iemācīšot visādas blēņas, palaikam
jau gadoties, ka bērns iznākot tāds pats kā aukle; varbūt

es dabūšot pat vēl šķību galvu.
Bet viss tas neko nelīdzēja, es no savas aukles nebiju

šķirama.

Tagad, kur Krišus bij atbraucis, es ļoti labi zināju,
ka Lavīze tam stāstīs savu velna stāstu, ja viņš to vēl

nebija dzirdējis, un tādēļ jau gaidīt gaidīju.
Visas pazīmes jau arī uz to norādīja: Lavīze iešņauca

tabaku, nokraukājās un pievirzījās Krišam arvien tuvāk,
esot «rokas jāapsilda».

Rokas sildot, iesila ari mēle, un Lavīze bij jau tiktāl,

ka varēja sākt savu stāstu.

Kalpones gan iesaucās: «Nu jau Lavīze atkal stāsta par
velnu!» — bet visi tomēr no jauna klausījās.

Lavīzes piedzīvojums bij noticis gadus divdesmit vai

vairāk atpakaļ. Kādā vēla rudens vakarā viņa no ciema

gājusi uz mājām. Metusies jau tumsa, un viņai bijis
caur mežu jāiet, bet ko darīt, lai arī diezin cik bail, atpa-
kaļ palikt nevarējusi, rītu agri viņu saimnieks gaidījis

pie steidzama darba.

Piesaukuši mīļo dieviņu un pārlikusi bozīti ar nastiņu

galā pār plecu, viņa steidzīgiem soļiem devusies uz

priekšu.

Ceļš vedis caur Zaļās muižas lielo, biezo parku un

taisni pār to vietu, kurai bijusi nelaba slava, tādēļ ka tur

mituši visādi spoki un nelabi gari, un kura iesaukta par

Zaļās muižas Ellīti.

Viņa tā steigusies, ka krekls aiz sviedriem pielipis pie
muguras, tomēr tumsa jau uznākusi, tikko viņa iegājusi
parkā, un bīstamā vieta vēl bijusi priekša. Tumsa tīri kā

krišus uzkritusi un bijusi tik bieza un melna, it kā būtu

uz galvas uzmests biezs, melns lakats.
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Uzreiz ari ceļš pazudis, it kā zem kājām izrauts, un

bijis taču plats, balts lielceļš. Un nu viņa atradusies dziļa,
svešā mežā un nezinājusi vairs, kur atrodas un uz kuru

pusi griezties un meklēt izeju.
Līdz ar to arī iesācies ap viņu tāds pavisam savāds

troksnis, tāda šņākšana un brakšķēšana, it kā visapkārt
tiktu koki lauzti un zari plēsti. Viņa nekurp nevarējusi
paiet, jo pa kājām vēlušies muskuļi un koku gabali, un

allaž kas cits. Viņa nodomājusi, ka tie būs koku zari, un

noliekusies, lai vienu paceltu. Bet — ak tu dieviņi — ne-

bijis vis nekāds zars, bet kails, sažuvis kauls, miroņkauls,
un viņai pa kājām mētājušās arī apaļas miroņgalvas.

Gribējusi gan kliegt, bet nedabūjusi nevienas skaņas

pār lūpām, rīkle bijusi kā aizžņaugta; gribējusi skriet,

bet palikusi kā pienaglota — un kur aklā naktī bez ceļa
lai skrietul

Nu tik ari viņa pamanījusi, ka nastiņa, kas viņai pār
plecu bozītes galā piekārta, top arvienu smagāka un

smagāka un lauž pavisam plecu atpakaļ. Mēģinājusi bo-

zīti pārlikt uz otru plecu, bet tā pie muguras it kā pie-

augusi un paliek tik smaga, vairs ne pakustināt.

Gribējusi paskatīties atpakaļ, kas pie bozītes tik smagi
piekāries klāt, bet nedrīkstējusi, jo jutusi, ka viņai kāds

uz kakla pūš karstu dvašu.

Beidzot nodomājusi: «Lai nu notiek kas notikdams,
skatīšos atpakaļ!» Jutusi gan ari reizē, it kā kāds ar

varu grieztu viņai galvu atpakaļ, lai skatās, un te nu

viņa vai sastingusi no briesmām, jo ieraudzījusi pašu
nelabo.

Tas bijis zaļš, viscaur zaļš — zaļš ģīmis, zaļi svārki,

zaļas rokas, gari, zaļi nagi kā kārklu ceri, bet asi kā

plēsīgam putnam. Arī bārda un mati bijuši zaļi, un katrs

mats stāvējis savrup, uz augšu sacēlies kā meža kuiļa
sari. Acu dobēs deguši divi ugunīgi caurumi, no kuriem

plīvojusi liesma laukā kā no degoša piķa, un no acu kak-

tiņiem tecējušas posās ārā no sveķa un sēra. Ausu vietā

tam bijušas divas lielas piepes, un pusatvērtā mute bijusi

noputojusies ar zaļām putām. Mutes kaktiņi bijuši izpu-
vuši, un mēles vietā locījusies lodena čūska.

Viss tēls bijis ietīts bālgana, trekna līķu tvaikā un

palsas gaismas apspīdēts no viņa paša acim.

Lavīze nezināja talak pastāstīt, kas ar viņu noticis,

tik to vien atminējās, ka kaut kā no meža tikusi laukā,
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kad jau rīts ausis, un kaut kā arī mājās pārkjuvusi. Bet

tad viņa kritusi nesamaņā un ilgi sagulējusi slima.

Kad beidzot piecēlusies, tā nevarējusi vairs galvu at-

liekt atpakaļ un tā palikusi šķībi sagriezta uz viena pleca.
Stāsts nu bij galā. Krišs paskatījās uz Lavīzi, it kā

nule to būtu ieraudzījis, piecēlās tad, nospļāvās un sacīja:
«Tas bija senāk, tagad pasaule izšķīstīta un spoku vairs

nav.»

Laiks bija vēls, citi jau bij apgūlusies, arī Lavīze

ielīda savā kaktā, un Krišs uzmeklēja viņam ierādīto

gultu.
Varēja jau būt laba stunda pagājusi, kopš visi bij no-

grimuši saldā miegā.
Te uzreiz kāds pēkšņi iebrēcās:

«Vai manu! Vai manu! Glābiet!» Kliedziens bij nācis

no Kriša gultas.
«Kas tur ir? Kas tur kliedz?» prasa kāds puisis pamo-

dies.

«Es, es!» vaimanāja Krišs. «Ļaudis, ceļaties, palīdziet!»
«Ko kliedz pa sapņiem un nejauj cilvēkiem gulēt, kas

pa dienu izstrādājušies?» sirdās puisis.
«Apžēlojaties, mīļie ļautiņi, velns mani rauj, izpestiet

mani!»

«Vai tu gan redzi, šo velns rauj,» atrūc otrais puisis,

«pārēdies, nu bļauj pa sapņiem.»

«Mīļie brālīši,» Krišs žēlīgā balsī lūdzās, «nav pa sap-

ņiem, velns patiesi man uzkritis un rauj aiz bārdas, glā-
biet jel mani!»

Visi sāk piecelties un meklē pēc sērkociņiem, un drīz

iedegas uguns.

Krišs, izlēcis no gultas, kratās un purinās un tikai

bļauj.
Nekāds velns nekur nav redzams.

«Tur velns viņam gan vēderā,» zobojas puisis, «tā iet

lielvēderiem!»

«Nē, bārdā! Bārdā!» kliedz Krišs.

«Nu, rādi šurp savu bārdu!» smejas kāds puisis, viņam
klāt pienācis. «Liela jau arī ir kā slota, aiz tās velnam

būtu tiešām laba raušana, ja tik vien tāds būtu.»

«Jā! Ir, palūko!» sauc Krišs un rāda bārdu.

Puisis ķeras pie Kriša bārdas, un tiešām — tā ir smaga,
it kā kāds tur būtu svina bumbu piekāris. Viņš sāk to tu-

vāk apčamdīt, arī citi pienākuši klāt un grib izpētīt trok-
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šņa cēloni, kas nakts vidū visus ļaudis uztraucis no

miega.

Kalpones nodomā, ka Velna Lavīze būs Krišu nobūrusi

un tam patiesi velnu uzlaidusi.

Tuvāk izpētot, arī velns nāk klajā; ne par velti Krišs

bij kliedzis, ka to rauj aiz bārdas; bārdā bij pakāries

un cieši ietinies ezītis, jo viņam bij iepatikusies šī mīkstā

guļas vieta, uz kuru pūta virsū silta dvaša no mutes.

Ezis arī nebūt nedomāja savu gultas vietu atstāt un

nebij nekā no bārdas izdabūnams laukā; kur viņam reiz

patika, tur viņš palika.
Pr daudzām pūlēm cits nekas neatlika kā bārdu griezt

nost, visu šo viņa lepnumu, kura gadiem bij tikusi audzi-

nāta.

No rīta agri Krišs, vairs nenogaidījis brokasta, patumšā
savu vezumu piekrāvis un devies uz mājām.

Par vezumu viņš šoreiz bija samaksājis dārgu maksu —

savu bārdu.

Bet ezītis netraucēts savās mīkstajās cisās gulēja tālāk.

DIVAS PASAULES

Jau sen, kopš Lavīzes velna stāsta, mājās valdīja tāda

savāda baismu un spoku atmosfēra. Sevišķi abas kalpo-
nes bija bailīgas dabas un ļoti bijās no spokiem.

Pa novakarēm, kad krēsla metās un tām bij jāiet uz

laidaru lopus apkopt vai ari uz riju pēc lopu ēdamā, tās

nekad negāja pa vienai, bet turējās cieši kopā un pat i tad

vēl nepalika bez trīsām: spoki jau gan rādās tikai, vie-

nam ejot, bet te, mūsu mājās, bij gadījies, ka spoki rādī-

jās i diviem un vairākiem.

Dažreiz, pašā gaišā dienvidū, kad meitām bij jāiet uz

riju, kura atradās diezgan attālu no mājas, savrup no

citām ēkām, tām pa ceļu ejot, piepeši no grāvja pacēlās
tēls, baltā palagā ietinies kā mironis. Meitas, neganti

pārbijušās, tā skrēja, ka ne kājas pie zemes nepiedūrās,

un pārskrējušas aizelsušās stāstīja, ka spoku vai mironi

redzējušas.
Mana māte gan viņas par viņu bailību aprāja un cieši

apgalvoja, ka ne spoki, ne miroņi apkārt nestaigājot, bet

meitas klusēdamas tomēr vairāk ticēja tam, ko bija ar

pašu acīm redzējušas.
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Vēl bīstamāka reize bij, kad meitām vēlu vakarā priekš
gulētiešanas vēlreiz bij jāiet uz kūti lopus apraudzīt.
Tādās reizēs tās gan negāja vienas, bet kopā ar puišiem,
kuri bij no meža pārbraukuši un gāja zirgus lūkot, bet

ari tas neko nelīdzēja, spoki bij pārāk nekaunīgi. Tikko

visi, atpakaļ nākot, bij iegriezušies mājas tumšajā priek-
šiņā, te kāds iekliedzās, jo bij uzķēris uz kailu, siltu miesu.

lekliedzās tāpat otrs, trešs, bet, kad sameklēja sērkociņus
un iededza uguni, tad neko nevarēja ieraudzīt.

Baismu sajūtas pavairoja arī vēl tas, ka Lavīzei, kura

cauru dienu sēdēja klusa un saīgusi, galvu ierāvusi la-

katā, vakarā — un sevišķi pret gulētiešanu — mute kā

darīt atdarījās, un tad tā stāstīja visādus briesmu un

spoku stāstus un pasakas.
Meitas aiz bailēm tādās reizēs nevarēja ne iemigt. Un

notikās arī, ka pašā nakts vidū vienai otrai kāda roka

pārbrauca pār seju vai saķēra aiz irTatiem.

Dažreiz meitas gan sāka šaubīties, vai tikai tā neesot

bijusi Lavīze, kas viņas baidījusi, bet pēdējā nikni at-

rūca, kā jel maz tādas blēņas no viņas varot iedomāties.

Nāca vēl kāds notikums priekšā, šausmīgāks par visiem

iepriekšējiem, kas meitām iedvesa vēl stiprāku ticību uz

spokiem un gariem.
Tas notikās kādā dienvidū ap kluso stundu: meitas bija

pusdienu nokopušas, un tad tās kādu stundu drīkstēja pa-
vadīt atpūtā un savā vaļā. Tāda bija vispārīgi māju pa-

raša. Ļaudis tad vai nu gāja gulēt, vai strādāja kaut ko

priekš sevis.

Tad arī visi centās būt ļoti klusi, un tad iestājās tāda

pat baisma kā ap krēslas stundu.

To dienu meitas bij uzkāpušas bēniņos, kur atradās

viņu mantas noliktava. Katrai meitai bij sava liela lāde,

pildīta ar veļu, drēbēm un dažādiem sīkiem krāmiem un

tualetes bundžiņām, kādas, lai arī cik primitīvā sastāvā,
netrūka pat i kalpu kaktā.

Te nu kā tualetes piederumi glabājās gan kartupeļu
milti, gan sīki saberzti rīsi, gan biešu sula un rozā pul-
veris, kas no preču žīdiem bij iemantots. Bet netrūka arī

visādu burvības līdzekļu un talismanu, ar ko saistīt un

pievilkt to, no kura gribēja tikt mīlētas, kā, piemēram, ar

deviņiem mezgliem saistīta sarkana dzija, kura nemanot

zināmai personai bij apkārt apvilkta, vai arī apburti cu-

kura gabaliņi, kuri bij ēdienā vai dzērienā jāiemet, lai tas,
kas tos ieēd, tūdaļ pats kā cukurs izkustu, vai arī kādi
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izkaltēti vardulēna kauliņi, ar kuriem vajadzēja tikai aiz

drēbēm pavilkt, lai zināmās personas sev pievilktu.
Visas šīs lietiņas jau bij vairākkārt savu stipro burvī-

bas spēku pierādījušas un meitām deva vielu vienmēr par

viņu iespaidu pārrunāt.
Kad šķirstu vāki bij plaši vajā atdarīti un meitas sē-

dēja katra sava šķirsta priekšā, tad te atvērās īsti raiba

romantikas pasaule.
Cik te nebij ko tērzēt un smiet, un stāstīt par dažādiem

piedzīvojumiem! Cik saldu nopūtu un cik sāļu asaru gan

nebij ieritējušas šinīs bundžiņās! Cik cerību un cik vil-

šanās un atkal cerību nebij kopā saistītas ar šiem burvju
dzijas mezgliem!

Bet viss tas tomēr bij tik saldi un viss notika tik no-

slēpumaini, ka meitas tikai savstarpīgi čukstēja vien, lai

kāds nenoklausītos, un tikai šad un tad skaļi smiekli kā

sudraba raķetes uzšāvās gaisā.
Netrūka jau arī, kas visu noklausās, un vēl, kam pa-

visam tādas lietas nebij jādzird: tā bij ganu meita, kas

kaut kur tuvumā bij kaktā ielīdusi un klausījās.
Arī ganu meitai, lai cik mazs viņas šķirstiņš nebij,

tomēr pēc tam ieradās savas bundžiņas, savas dzijiņas,

un, ja viņa tās citādi nevarēja iemantot, tad paķēra tāpat
vien no lielajām meitām, kad tās kādreiz bij savas lādes

aizslēgt piemirsušas.

Es, kas biju vēl tik maza, jau nu pavisam nedrīkstēju
šinī bēniņu mistērijā piedalīties, kaut gan es tik labprāt
būtu skatījusies, kad meitas pārcilāja savu šķirstu rai-

bumus un noslēpumus: bērns taču varot kaut ko noklau-

sīties un savā nejēgsmē izpļāpāt, par ko visiem būtu ko

smieties.

Un tomēr ■— arī es dabūju skatu mest aiz šiem aiz-

slēgtiem vārtiem: ganu meita mani paņēma līdzi savā

paslēptuvē, un te mēs abas, elpu aizturēdamas, noklausī-

jāmies lielo meitu nostāstos.

Lai gan nu mēs abas neko lāgā no visa nesapratām un

reizē tik ļoti baiļojāmies, lai mūs nepamanītu, tad tomēr

visa šī klausīšanās un drebēšana bij pati par sevi tik pa-

tīkama, tik saistoša, ka mēs atkal un atkal uzmeklējām
savu paslēptuvi, kamēr kādā dienā visi noslēpumi nāca

gaismā.

Bet, pirms es pie gala nāku, man vēl jāapskata otrā

puse, kāda katrai lietai piemīt.
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Ari bēniņiem bij sava otrā puse un galējā kontrastā ar

pirmējo, kas jo vairāk tādēļ bij iespējams, ka tie bij ļoti

plaši un stiepās pār visu mājas virsu. Pašā vidū atradās

biezs un plats mūra skurstenis, kas abas puses pāršķīra
kā siena. Viena puse, kurā atradās meitu šķirsti un kurā

bij liels logs, bij gaiša, otrs bēniņu gals turpretim, ar

mazu lodziņu pie paša jumta, bij gandrīz tumšs.

Šinī tumšajā pusē bij nolikti divi pavisam atbaidoši

daikti, kuri tomēr katram bij visnepieciešamākie mēbeļu

gabali, — tie bij zārki. Protams, tie bij vēl tukši un tikai

dibenos iepildīti ar ēveļu skaidām, bet viņu būtība pati

par sevi bij apdvesta ar šausmām.

Un taisni tādēļ, ka tie tukši, tie jo vairāk biedināja:
tie gaidīt gaidīja uz gulētāju, ko viņos iekšā liks.

Tādi zārki toreiz šur un tur pa lauku augšienēm bij
sastopami, tos turēt bij veclaiku paraša:

«Sak, cilvēks sava mūža galu nevar ar roku apraudzīt,
var gadīties, ka tu uz vietas nomirsti, un kur tad tu

skriesi, kur sev zārku sameklēsi, kad nebūsi to pie laika

iegādājies!»
Bet lai nu vecajiem bij sava taisnība un ekonomija

saimniekot pat ar miršanu, jaunībai gar to nebij daļas.
Un tātad nu bēniņu vienā pusē kūsāja un sprikstēja

smiekli un tērzēšana un jaunība sapņoja savus sapņus un

otrā pusē viss sastinga un klusēja un satrūka visi raibie

sapņu un cerību audi — un abas šīs puses bij tik tuvas,
tik radniecīgas.

Vienā pusē rozes, otrā ģindeņi — tāda bij viņu glez-
nieciskā aina.

Arī es šad un tad biju bēniņos bijusi, tikai nekad

viena, bet vienmēr kopā ar citiem, jo man no zārkiem

bij neganti bail, un nekad vēl es nebiju viņiem klāt pie-

gājusi un iekšā ieskatījusies.
Arī minētā dienā, kad meitas tērzēja pa parastam pie

savām mantu lādēm un es ar ganu Līzīti abas, kaktā

noslēpušās, klausījāmies viņu sarunās, man vienmēr bij

jāskatās uz zārkiem, kurus gan aiz skursteņa nevarēja

saredzēt, bet kuri man likās tik tumši un noslēpumaini
šurp glūnam.

Meitas tomēr šos baidēkļus bij gluži aizmirsušas un

dziļi nogrimušas savās valodās. Uz klēpja tām bij izklāts

kāds šujamais, gaiši zils kā pavasara debess, un spožās

adatiņas skraidīja apkārt kā sudraba cīrulīši.
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Kas tādas gaišas ainas priekšā lai pie nāves domātul

Te — pašu saldo valodiņu vidū kaut kas nobrīkšķēja...
viena meita to bij pamanījusi un, darbā apstādamās, sāka

klausīties. Otra jautāja, ko šī tā klausoties.

«Vai nedzirdēji mazu troksni?» pirmā jautāja. «Man

likās, it kā viņā galā zārks būtu nobrīkšķējis.»
«Ej, niekus!» atteica otra. «Kas tur brīkšķēs no tukša

zārka! Tev pašai tik tā ausīs liekas — tu esi par daudz

bailīga.»

«Nu, tu jau arī neesi nekāda drošprāte,» atjokoja otra,
un abas šuva atkal tālāk un turpināja aprautās valodas.

Tā pagāja kāds brīdis.

Te atkal atskanēja brīkšķis un stiprāk vēl kā pirmoreiz.
Tagad to bij abas dzirdējušas un saslēja galvas stāvu

kā purvā meža raudavas, kad dzird mednieka bisi.

Abas klusēdamas klausījās, bet nekas nenotika.

«Būs ārpusē kaut kas sprādzis, un mēs tikai iebaidītas

vien esam, ka tūdaļ domājam par zārkiem,» mierināja
drošākā, un abas lūkoja atkal starpgadījumu aizmirst,
kaut gan ap sirdi vairs nebij tik visai labi un valodas

arī neveicās.

Drīz jau arī bij darbs jāliek pie malas un jākāpj zemē

pie saimnieka darba, jo dienvidus stunda beidzās. Vēl

tikai nedaudz adatas dūrienu.

Abas klusēdamas steidzās, šad un tad pa pusacij pa-
mezdamas uz zārku pusi.

Bet nu — ak tu žēlīgo dieviņ! — notiek liels brīkšķis —

atsprāgst vaļā zārka vāks... tas tiek nogrūsts nost...

un no zārka slejas stāvu baltos palagos ietinies mironis...

Meitas to visu redz ar stingām, baiļu platām acīm. No

sākuma tās kā triekas noņemtas nespēj no vietas pakus-
tēties, tad tās, skaļi iekliegdamās, metas uz trepju pusi.

Nokāpt tās savās izbailēs nespēj, bet metas pa diezgan
augstām trepēm tāpat zemē.

Vienai vēl rokā asas šķērītes un otrai duncītis, kurus

tās nav paspējušas nomest.

Abas krīt un paliek apakšā guļam...
Bet ne viņas vien krīt, viņām pakaļ noveļas pa trepēm

vēl viens muskuls, ganu meita Līziņa, un uzkrīt tām

virsū — un vēl viens mazāks muskuliņš kā piedevas uz-

krīt pašā virsū šai dzīvai kaudzei un pārveļas tai pāri —

mans ķermeņa mazumiņš.
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Un nu mēs visas guļam nekustēdamās un tikai klie-

dzam: nezin vai nelaime notikusi vai kāda sevi sadūrusies,
vai kādi locekļi salauzti.

Ganu meita pat i izkliegt nevar un funkcionē, kā vēl

spēj.
Uz kliedzieniem saskrien kopā citi māju ļaudis, ari

saimniece izskrej no kambara un skatās uz šo savādo

ainu, kuru nevar iztulkot.

Pamazām baiļu spiedzieni sāk rimt un dzīvais kamols

raisās vaļā.
Par lielu laimi, nekāda nelaime nav notikusi, ne dū-

rums, ne lūzums, visas bijām veselas — pietika tikai ar

izbailēm vien.

Nu sākās stāstīšana un izskaidrošana, un viena meita

par otru centās briesmas jo lielākas iztēlot un zvērēja, ka

patiesi mironis no zārka piecēlies un ka tukšos zārkos pa-

laikam izguļoties tādi miroņi, kuriem kapā miera neesot

un kuriem nolemts kā gariem virs zemes staigāt.
Mana māte neko daudz viņās neklausījās, jo tā vien-

mēr vēl mani taustīja un nomeklēja, vai tik man kaut

kas nebūtu nolūzis vai kāds matu galiņš atbirzis, kā ma-

zajai porcelāna princesītei uz kumodes.

Bet es tiešām tik viegli biju kritusi, ka man tikai vie-

nīgi manas garās matu pīnes bij aptinušās apkārt.
Man pašai bij tikai sajūta no lidošanas, kaut gan

tā bija bijusi lidošana uz apakšu un ne uz augšu; reizē

ari man bij prieks par lielo visas mājas uztraukumu,
tikai smieties vien es nedrīkstēju, jo visi bij vēl tādi uz-

budināti un noskaitušies.

Arī māte sāka piegriezt vērību notikumam un ņēmās
lamāties uz Lavīzi, jo, pēc viņas domām, cits neviens

miroņa lomu nevarēja būt izpildījis kā atkal tikai viņa.

Un visa rinda devāmies Lavīzi uzmeklēt un sodīt, bet

atradām to cieti aizmigušos viņas gultā: viņa, kā likās,
no dienvidus miega nemaz vēl nebij pamodusies.

Meitām, protams, atkal bij taisnība, ka mironis bij īsts

mironis bijis un ne pakaļdarināts, kāds nāves statists.

Tomēr vēlāk es dzirdēju, ka māte vienatnē stipri bāra

veco Lavīzi un teica, lai jel reiz tādu blēņošanos metot

pie malas; esot jau diezgan veca un pašai jādomājot pie
kapa un nevis citi gandrīz jāiedzenot kapā. Cik tur gan
esot trūcis, ka meitas nebūtu nodūrušās vai citu kādu

nelaimi dabūjušas.
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Arī man māte ņēmās ieskaidrot, ka miroņi nemaz ap-
kārt nestaigājot un spoku ari vispār nemaz neesot, un

lai es turpmāk nebīstoties, kad Lavīzei atkal ienāktu prātā
izdarīt kādas blēņas. Tagad nu gan viņa būšot mierā lik-

ties.

«Kā? Spoku nemaz nebūtu? Un miroņi arī nestaigātu

apkārt?» es nodomāju, un mani it kā kaut kas sāpīgi aiz-

dzēla. Es paliku bēdīga: «Labāk tomēr būtu, ja spoki
būtu...»

Māte laikam tādēļ vien man grib iestāstīt, ka nekā

nav, lai es nebaidītos.

Bet es pati — kas par to, ka man bail! Es gribu vēl

vairāk baidīties, es varu pat nobeigties, lai iet pāri pār
biedinošo robežu «cik tur trūka», bet spoku un miroņu
vajag, un baiļu vajag.

Jaunās dvēseles līmenis gribēja vizēt un mirdzēt, un

viļņoties, un stipram vējam vajadzēja būt, kas to dzen.

Un patiesi, ja arī spokiem visas eksistences tiesības ir

ņemtas un ja miroņiem vairs nav koncesijas pēc nāves

apkārt blandīties bez noteiktas vietas uzrādīšanas, un ja
asajā prāta apgaismojumā it nekā vairs nava, tad tomēr

kaut kas ir...

Tomēr kaut kas bija ...

Spoku nebija, bet bija — pasaciņa.
Tā jāja garām sirmā kumeliņā un ar zelta zizli viegli

aizskāra manas acis, sacīdama:

«Skaties uz iekšu! Aizdari acis, un tu redzēsi visu, ko

tu ar vaļējām acīm nevari ieraudzīt.»

To teikusi, viņa pazuda.
Bet tā arī notika. Un no tā laika es zināju, ka mani

acu plakstieni ir tikai starpsiena starp divām pasaulēm,
starp reālo un ireālo. Tie bija man kā vāciņi no kādas

lielas mantu lādes, kurā slēpās daudz vairāk brīnumu un

skaistuma nekā meitu pūra lādēs uz augšienes.

BALTA VILNA UN SARKANA ASINS

Kopš baismu pilnās katastrofas uz bēniņiem, kur miro-

nis no tukša zārka bij augšā cēlies un kalpones un es

līdz ar viņām aiz bailēm būtu vai galu dabūjušas, man

no mātes bij stingri noliegts uz turieni kādreiz uzkāpt:
lai rotaļājoties tepat pa istabām, te esot telpu diezgan.
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Tātad mana trešā valstība, kas man bez saimnieku

kambara un kalpu istabas bij bijusi, — augšiene nu

man bij zudusi.

Šad un tad gan es paglūnēju uz pavērto lūka caurumu,

bet tas man izlikās tik tumšs un draudošs, ka es i bez

aizlieguma nebūtu vairs uz bēniņiem kāpusi.
lai vietā māte man gribēja atvērt citu pasauli.
Viņa ņēma mani sev lidzi, kad gāja uz kūtīm lopus

raudzīt. Šis gājiens no istabas uz kūtīm bij priekš manis

vesels ceļojums, ne mazāks kā vēlāk dzīvē pa nebeidza-

mām sniega stepēm, lieliem ledus kalniem un klinšu blu-

ķiem.

Un kā priekš liela ceļojuma mani māte arī saģērba un

satina tik daudzos lakatu lakatos, ka es būtu varējusi
droši vien uz pašu ziemeļpolu doties.

Vispirms nāca apakšā plānāks lakatiņš uz galvas, lai

gaisu cauri nelaiž, tam virsū villaina šallīte, lai silti būtu,
tad vēl lakatiņš pāri, lai ciešāk klāt piespiestu, un tad —

man par lielu nepatikšanu — pārpierīte, ap pieri apsieta,
lai galvu nesasaldē, un mutes lakatiņš mutei priekšā, lai

aukstu gaisu neieelpotu un kaklu nesasaldē, un beidzot

vēl itin liels lakats visiem citiem pāri, uz muguras krus-

teniski sasiets, lai vispār nesasaldējas.
Es gan pret šādu pārāk stipru ieģērbšanu gribēju

ierunas celt, bet mana balsīte skanēja tik vāji — kā no

zemes apakšas, un mātes noteikums bij tik kategorisks:
ka esot jāpacieš, ja gribot laukā iet, — ka es pacietu ari.

Viņa vēl piebilda, ka īsteni vajadzētu vēl šķidrautiņu
aizkārt acīm priekšā, tikai tāds neesot šoreiz pie rokas.

Nākošu reizi tā izgriezīšot savai vecai cepurei dibenu.

Es biju laimīga, ka vismaz šoreiz solītais šķidrauts man

pagāja secen un ka netika uzcelta šī pēdējā starpsiena
starp mani un skaisto pasauli laukā.

Man jau pietika arī ar šo sīko caurumiņu, kas man bij
vēl vaļā atstāts, un manas actiņas, brīnumu gaidošas un

pašas brīnumu pilnas, mirdzēja kā kurmīša spožās actiņas
no dziļās zemes alas laukā.

Cik maz īsteni jaunai dvēselei vajag ārējās esamības

un taustāmības, lai uzceltu sev veselu pasauli un radītu

reizē pati sevi! Tādai dvēseles šūniņai ir miljoniem taus-

teklīšu, lai no visnabadzīgākās apkārtnes un viskailākā

kakta izzīstu paradīzisku saldumu. Vai šūniņa neaug uz

akmens, un cik tai, lūk, smalkas lapiņas!
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Nu es biju laukā! No pārkurinātas, nevedinātas istabas,
kur nedēļām, mēnešiem biju pavadījusi, pēkšņi pārcelta

vissvaigākā ziemas gaisā. Tā bija kā viena no radīšanas

dienām, kad uznira vēl nebijuši elementi!

Svaiga, asa gaisa strāva šāvās man pretī pa manu

mazo lakata caurumiņu, un man šķita, ka mana lakatu

nasta pēkšņi būtu viegla palikusi, un es vēlos ripeniski
vien tuntuju tuntujiem uz priekšu, tīri kā mans mazais

ezītis ar savām īsajām kājiņām.
Arā vēl visu klāja bieza sniega kārta, un tā bij tik tīra,

tik balta kā māmiņas tamborētā galdsega, ar kuru tā svēt-

dienās apklāja galdu. Svētdienas iespaidu darīja arī dzi-

ļais miers un sastingums, kas visu bij apņēmis; visi koki

arī stāvēja rindās tik drūmi un nekustīgi, it kā tiem pret
pašu gribu būtu jāskaita gari, gari pātari. Un tad — pār
visu pāri šie neskaitāmie zelta puteklīši, šīs dimanta

drumsliņas, kas saulē zibēja un mirdzēja, ķa acis apžilba
skatoties, — vai tie nebij puteklīši no dieviņa goda krēsla

kājām, kas uz zemi bij noputējuši, kad eņģeļi uz lielām

svinībām bij debesis posuši?

Ceļā bij ko skatīties vēl lielā malkas kaudze, kuru

puiši bij no meža pārveduši un sakrāvuši.

Rindās tur gulēja gar zemi nogāzti skaisti bērzi baltos

tāšu kreklos — kā miroņi baltos audumos.

Vai tie bij tie paši bērzi, kas pavasarī bij zaļojuši un

smaržojuši ar mīkstām, salddzeltenām lapiņām un savus

pakariņus vējā vēdinājuši?
Cauri caur ziemas skarbumu man uzpūta kā salda

dvēsma no tāla, bijuša pavasara, smarža, kas pūta šurp
no mana mazā atmiņu dārziņa.

Ak, tālais pavasaris, kaut jel tas drīzāk nāktu! Es sa-

maksātu ar visiem ziemas dimantiem viņa dzīvo zaļumu!

lespaidi drīz vien mainījās, jo nu mēs savu gala mērķi
bijām sasniegušas.

Vispirms tas bij lielais siena šķūnis, kurš bij līdz gries-

tiem pilns ar sienu un āboliņu.

Kalpones grāba lielus klēpjus un nesa tos prom uz

govju kūti.

Arī es ņēmu savu klēpīti, cik nu lielu varēju saņemt, un

stājos ar meitām vienā rindā.

Ak, kā siens smaržoja, kad to tikai pacilāja vien! Visas

pērnās vasaras smaržainās zālītes un puķu galviņas bir-

tin bira apkārt ar saldu aromātu.
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Govis, rindā kūtī gar sienām piesietas, gaidīja jau uz

savu gardo barību un ēda to, šņākdamas un allaž tik pa

kušķītim gaisā pavicinādamas un lēni paīdēdamas, ko va-

rēja saprast: «gards, vī!» vai «varen labs!».

Starp visām divdesmit govīm man bij arī sava govs,
kas man no nelaiķes mātesmātes bij par mantojumu at-

stāta; tā bij lielas sugas pelēka govs ar baltiem raibu-

miem. Es tai noliku priekšā savu klēpīti, kuru meitas vēl

papildināja. Man tomēr šķita, ka pelēķe manas zālītes no

citām izlasīja, tāpat kā es mēdzu izlasīt rozīnes no balt-

maizes, un tās gardāk apēda.

No govju kūts devāmies uz aitu kūti, un tur atklājās
vēl- dzīvāka aina. Aitas nebij piesietas kā govis un visas

skraidīja savvaļā, un viņu bija kādu divdesmit. Bet tas

vēl nebij viss skaits. Pienācis klāt bij pulks mazu jēriņu,
tikpat daudz kā lielo aitu un vēl vairāk.

Gan balti, gan raibi, tie visi bij ieģērbti zīda sprogu

kažociņos un, tikko atvērās kūts durvis, lēca aiz prieka
ar tādiem lēcieniem un tādu plastiku, it kā būtu samācīti

no kāda baletmeistara. Es gavilēju līdzi un situ plauk-
stās, kad tie man lēkdami joņoja garām un pa kūts dur-

vīm drāzās iekšā un ārā.

Es vienu noķēru un, glāstīdama viņa zīda kažociņu,

prasīju mātei, vai es to varēšu priekš sevis paturēt.
«Vai nu šo,» māte teica, «vai kaut kuru citu no pulka,

kurš tev patiks, tu varēsi izvēlēties, to tad paturēsim.»
«Un tie citi,» es prasīju, «kur tie paliks?»
«Nu, viena dala būs jāpatur un tie citi jākauj.»
«Kā — jākauj?» es nesaprazdama jautāju.
«Kad atnāks rudens, tagad jau vēl ne,» māte viegli

mierināja, nomanīdama, ka bij par agru man ko nevaja-

dzīgu izteikusi.

Pamazām es sāku saprast, un man priekš acīm iznira

šausmu aina — mani jaunie nervi liedzās to uzņemt, bet

kāds neapzināms spēks manī dzina mani iet līdz galam.
«Kā — nokaut? Tā — ar nazi?» es ar platām acīm

jautāju.
«Kā tad citādi!» māte negribot norūca.

«Vai! ! !»

Es biju iekliegušies, man satumsa priekš acīm: es jutu,
ka pa šo zīda kakliņu, ko es nupat glāstu un turu rokās,

vienā dienā, vienā brīdī nenovēršami ies pāri spožs naža

asmins — ka pa balto vilniņu uzšausies sarkana asins
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straume — ka siltā sirsniņa, kas man pukst rokās, stāsies

un vairs nepukstēs.
Dzīves špetnā roka ar briesmīgu noskaņu bij grābusi

manas jaunās dvēselītes sudraba stīdziņas tā, ka tās vēl

ilgi notrīsēja.
Vai tāda jau bij skaistās dzīves dziesmas prelūdija?
Nāves spoks, kas man bij rādījies uz bēniņiem, bij tikai

rupjš joks bijis, nāves burleska, tas mani arī nebūt nebij
uztraucis un drīzāk patīkams bijis, bet te man nāve

drusku Jāva uzminēt viņas īsto seju un iepazīties ar tām

ciešanām, kas visiem dzīviem radījumiem stāv priekšā.
Cik stiprai gan dzīvei vajag būt, lai tā ar savu pozi-

tīvo varu visām šausmām un ciešanām spētu atstāvēt pretī
un vēl iegūt virsroku?

Māte mani nu vedināja no kūts projām uz istabu. Viņa

pati bij nobijusies no mana iekliedziena un mani norāja,
ka es nieka jēra dēj varot uztraukties, vēl jau nekas ne-

esot ne darīts, ne noticis, tāda mujķīte vien es esot.

Viņa nezināja, ka es nupat biju gudra kjuvusi.
Es ātri piecēlos un bēgšus bēdzu no kūts ārā, jo es

vairs nekā ne redzēju, ne dzirdēju un man priekš acīm

vizmoja tikai divas krāsas — balta vilna un sarkana

asins.

SUDRABA DOZE AR TRIM ZĒNIEM

Dzīve arī nepalika savu tiesu parādā un steidzās pir-

mītējo drūmo iespaidu ja ne galīgi izdzēst, tomēr atbī-

dīt nost, stādīdama priekš acīm gaišākas ainas.

Kalpones arī bij no kūts pārnākušas un nosēdušās pie
ratiņiem atkal vērpt vilnu.

Sāda vērpšana, protams, nekad nenotika klusu ciešot,

bet viņām bij arvien ko tērzēt vai arī pasakas stāstīt un

mīklas minēt. Viņas Joti mīlēja arī dziedāt un uzdot ro-

tāju mīklas.

Nupat tās bij sākušas uzdot tādu rotāju mīklu, kurā

pasolīja vai izdalīja «sudraba dozes».

Tas notika tā. Mīklas uzdevējs sacīja: «Es tev došu

vienu sudraba dozi.»

Otra, kas to saņēma, prasīja:
«Kas tur labs iekšā?»

Devēja sacīja: «Trīs jauni zēni.»

Un otra noprasīja: «Kādās drānās ģērbušies?» — vai

arī: «Kā tie izskatās?»
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Tad sākās tēlošana, visvairāk pēc drēbēm, kā šie trfs

zēni izskatās, pie kam viss tika tik noslēpumaini izkrā-

sots un sagrozīts, ka nekādā ziņā nevarēja uzminēt, kas

šie tādi zēni varētu būt. Bet tas jau ari bij mīklas mērķis.
Tagad nu minētājai bij viens no šiem zēniem jāizvē-

las, kurš tad arī tai uz visiem laikiem būs jāpatur, jo
šāda izvēle tika reizē ņemta nopietni kā orākuls priekš
dzīves.

Ar bailēm un sirdspukstieniem minētāja nu šinī svarī-

gajā gadījumā lūkoja, šā un tā apkārt taujādama, izdabūt,
kas jel viens no zēniem varētu būt. Bet noslēpuma plīvurs
neatklājās ne ar vienu stūrīti, un jāizvēlas bij viens no

zēniem tāpat uz labu laimi.

Laime bieži arī gadījās laba, un, kad nu izvēlētais tika

atklāts, tad tas izrādījās par kādu kaimiņu puiku vai arī

tepat no mājinieku. Tāda paša veida bija arī tie otrie

divi, un arī tie nemaz nebūtu peļami bijuši, ja izvēle uz

tiem būtu kritusi.

Bet ikreiz laime nebūt nebij laba un izvēle krita pavi-
sam neapmierinoša, bet tas tomēr nekavēja arvien no

jauna izmēģināt sudraba dozes laimi.

Arī es piebiedrojos un lūdzu, lai man kādu dozi dotu.

Meitas gan negribēja, ka es kā bērns tādās lietās jau-

coties, un smēja: «Cik lielu dozi tad man varot dot?»

«Uzpirksteņa lielumā!» zobojās viena no viņām. «Un

ko tad tev lai liek viņā iekšā?»

«Nē, es gribu dozi ar trim zēniem,» es sirdīgi uzplijos.
Meitas smīnēdamas saskatījās un teica: «Nu, labi, še

tev viena sudraba doze!»

«Kas tur labs iekšā?» es dziļi nopietni prasīju.
«Trīs jauni zēni.»

«Kādās drānās ģērbušies?»
Man galvenais šķita drēbes un pats zēna saturs kā pie-

deva.

Grieta — tā sauca mīklas uzdevēju — aprakstīja:
«Tas viens viscaur ģērbies brūnos samtos ar sarkanu,

augstu cepuri, ceļas agri no rītiem un valda savu saimi.»

«Tas būs kaimiņu saimnieks,» es nodomāju, «bet kur

tas tādus brūnus samtus būtu ņēmis? Un sarkana cepure!

Ej nu sazini, to es gan neņemšu.»
Otrais zēns bij ģērbies pelēkās, pašaustās drēbēs, ļoti

laipnas un piemīlīgas dabas pret citiem, bet pats arī

mīlēja ēst gardus kumosiņus un daudz gulēt mīkstās

cisās.
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«Tur gan nav daudz, ko minēt,» es iesaucos, «tas jau
kāds no mūsu pašu māju puišiem!»

«Pagaidi, pagaidi vēl to trešo,» viņa sacīja.
«Un kāds tad ir trešais?» es prasīju.
«Tas trešais,» Grieta smaidīja, «tas ir ļoti augsts kungs,

tik augsts, ka tu pati viņu nevari sasniegt, ja citi tev to

nedod. Viņš vienmēr zaļās drēbēs ģērbies un ir ļoti bargs.
Bet to jau tu laikam neizvēlēsi!»

«Kāpēc nevēlēšu!» es sacīju. «Vai domā, man bail no

viņa bardzības? Taisni šo es izvēlos no visiem trim, un

tagad saki man, kas viņš tāds ir!»

«Kad tik tu nenožēlo,» viņa vilcinājās.
«Kas tur ko nožēlot, saki vien!»

«Ha-ha-ha!» abas meitas tagad smējās pilnā kaklā.

«Nu tu gan labu izvēlējies: tas kungs ar zaļajām drēbēm,
kas tev tā patīk, tas ir, zini, Bērza Mārtiņš! Augsts viņš
ir tādēļ, ka stāv pašā bērza galotnē, kur tu, mazais ru-

pucēn, viņu pati nevari sasniegt, un bargs viņš ir, jo tu

ar viņu dabon pērienu. Tagad nu tu zini, ko esi sev iz-

vēlējusies.»
Viņa nebeidza smieties, un es paliku ļoti dusmīga.
«Un kas tie abi pārējie?» es pusraudu prasīju.
«Tas ar pelēkajām, pašaustām drēbēm, kas gardi ēd un

ilgi guļ, nav vis mūsu puisis, bet tavas pašas pelēkais
runcis.»

«Un tas trešais?»

«Trešais, kas staigā brūnos samtos un sarkanā cepurē,
tas ir mūsu lielais gailis; un vai nav taisnība, ka viņš ce-

ļas agri no rītiem un valda savu saimi, savas vistas?»

Nu man bij diezgan! Tātad mani ieskaitīja vai nu par

mazu, peramu bērnu, vai arī par muļķa vistu! Es aiz-

bēdzu otrā kaktā un gudroju, kā viņām atdarīt par tādu

apvainojumu.
Pēc brīža man bij padoms rokā, un es, viņām klāt pie-

tecējusi, sacīju:

«Grieta, es tev arī došu vienu sudraba dozi.»

«Kas tev tanī doželē būs iekšā?»

«Vai nu mūsu baltais Valis,» otra piebilda, «vai kai-

miņu brūnais Resbus!»

«Nē, trīs itin riktīgi zēni,» es apgalvoju, «ne tādi, kā-

dus tu man devi.»

«Labi, labi, saki vien — kādās drēbēs ģērbušies?»
«Tas viens,» es iesāku, «ir varens kungs, garš no
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auguma, brauc pats ar savu zirgu un valkā pats savu

bārdu, kuru tas allaž noņem.»

«Ūja!» meita iesaucās. «Tā jau būs liekā bārda, kuru

var noņemt!»
«Nē, viņa paša,» es apgalvoju un turpināju aprakstu.
«Otrais zēns ir bāls, slaiks jauneklis ar tik dzijām

acīm, kādas nav nevienam; viņš staigā garās, baltās drē-

bēs vai arī nekādās ...»

«Ko, vai gluži kails?» Grieta prasīja. «Vai tad nemaz

nav kauna!»

«Ja tev tas netīk, tad klausies trešo,» es sacīju, «tas ir

ļoti saģērbies viscaur zaļās drēbēs, tas arī ir vēl lielāks

kungs un runā vāciski.»

«Ja zaļas drēbes,» Grieta teica, «tad jau būs tavas pa-

šas Bērza Mārtiņš. Tu man viņu gribi atdot atpakaļ!»
«Nav vis Bērza Mārtiņš,» es apgalvoju, «bet nu izvē-

lies!»

Grieta man neticēja un sacīja: «Ja jau nu jāizvēlas,
tad izvēlēšos to balto jaunekli, es jau viņam neļaušu kai-

lam staigāt, gan es viņam kaunu iedzīšu.»

«Tas baltais jauneklis — vai zini, kas tas ir?»

«Nu?»

«Tas ir mironis, kas pacēlās bēniņos no tukšā zārka ...»
«Tfu!» Grietai neviļus trīsas pārskrēja, un tā bārās:

«Ak, tu nerātne, vai tev mironis sudraba dozē jāliek!»
«Ņem to otro, ja tev tas netīk,» es piedāvāju, it kā manā

mazajā rociņā būtu likteņa lozes.

«Es ņemšu labāk to zaļo kungu!» Grieta izsauca.

«Ņem zaļo! Tas ir zaļais velns, ko Lavīze mežā redzēja,
viņš tevi iemācīs pa vāciski runāt.»

«Tu esi ļauns bērns!» Grieta dusmojās. «Tu dod man

vai nu velnu, vai mironi!»

«Tas trešais ir cilvēks!» es izsaucos.

«Kas tas par cilvēku,» viņa teica, «kam drīz bārda ir,
drīz nav, būs jau atkal kāds biedēklis!»

«Tas ir garais Jānis,» es atzinos, «un garās bārdas vi-

ņam vairs nav, viņš to ar dzirklēm nogrieza, kad ezītis

tanī bij satinies.»

Arī šis dozes kandidāts Grietai nebij visai patīkams,
un rotaļa ar dozēm mums visām sāka jau apnikt. Vārdu

«mironis» pieminot vien, kā baiga vēsma bij pārlaidusies,
sevišķi Grieta likās to tā sajūtam. Bet vai es biju prie-

cīga ar savu Bērza Mārtiņu, es jutos dziļi apkaunota, ka

mani ved sakarā ar pērienu.
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LĒCIENS BALTĀ BEZDIBEŅA UN BRAUCIENS PA

ZAĻZELTAINIEM DEBESIEM

Otrā dienā mēs ar kalponēm atkal bijām mierus salī-

gušas; citāda nodarbošanās izdzēsa vakardienas atmiņas
un deva mums jaunus iespaidus.

Kalpones bij patlaban vienu partiju vilnas pabeigušas

vērpt un gatavoja otro.

Pašā istabas vidū krājās liela kaudze smalkas, baltas

vilnas, kurai tās stāvēja katra savā pusē un arvien vēl

papildināja, plucinādamas virsū neplūkto vilnu.

Kaudze jau auga līdz griestiem un bij tik plīvurīgi sa-

pūkota, ka tā līdzinājās čokurotam rīta mākonītim pie
debess vai arī mēness apspīdētiem sarmas cekuliem mežā

uz egļu zariem.

«Cik skaisti būtu tādā baltā mākonī laisties iekšā,» es

nodomāju un izsacīju savu vēlēšanos klaji.
Meitas bij gatavas to tūdaļ piepildīt. Viņas uzaicināja

mani kāpt viņām uz pleciem un tad ar joni lēkt kaudzē

iekšā.

Man metās drusku bail, jo kaudze jau sniedzās līdz

griestiem, kuri bij diezgan augsti, un meitas pašas, lai

viņu sniegtu, bij uzkāpušas uz augstiem krēsliem, un man

nu bij jākāpj pašā augšā, lai varētu mesties zemē.

Tamlīdzīgu lidojumu es jau biju piedzīvojusi, kad to-

reiz, no miroņa izbijušās, visas krišus nokritām no aug-

šienes, bet tas nebij noticis brīvprātīgi, un es pati nemaz

nebiju atjēgusies, kā es biju zemē nokļuvusi.
Te lieta sastāvēja citādi. Es brīvprātīgi gribēju nolēkt

dziļumā, kuru mana fantāzija izjuta kā lēcienu bezdibenā;
es īsteni gribēju rotaļāties ar nāvi. Vai grūti būtu mirt,
ja es tiešām tā nogāztos no kāda augstuma? Kāda ir

miršana, kad ne tikvien citus redz mirstam, bet pats to

izbauda? Var būt, ka ir labāk, kad pats mirst?

Šādas domas un jautājumi izšāvās caur manu mazo

galvu, un viss, ko jau biju piedzīvojusi, man spilgti uz-

nira priekš acīm.

«Nu, labi,» nodomāju, «drusku zināt es gan gribētu, kā

ir...» Es uzrāpos gar krēslu margām vienai meitai uz

pleciem, sašūpoju tad abas rokas kā jauns putnēns spār-

nus, kas pirmoreiz mēģina laisties, un ar lēcienu sviedos

iekšā baltajā bezdibenā. —

Tas, ko es krītot izjutu, bij ļoti skaisti: es grimu, grimu
un nejutu nekur dibena, baltie viļņi mani apņēma un
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pārsedza, ka es nekā vairs nesaredzēju un paliku tā guļat
it kā mazs akmentiņš, iemests ezera dibenā.

Man netika celties, un, vilnā viscaur ievijusies, es ne-

atsaucos, kad mani meklēja, un meitām bij pūles mani no

lielās kaudzes izdabūt laukā.

Kad viņas bij pabeigušas vilnu plucināt, tās sēdās pie
ratiņiem un sāka no jauna vērpt.

Tagad nāca jauns numurs mūsu programmā — tā bij
dziedāšana.

Viņas ļoti mīlēja dziedāt, kaut gan dziedātājas balss

nevienai no viņām nebija.
Pēc viņu ieskata, skaista dziedāšana bij tā, kad varēja

ļoti augsti izdziedāt, pāri pār savas balss robežām, kas

izskatījās kā neganta spiegšana un smilkstēšana.

Sevišķi augsti meitas spiedza, kad radās publika, kas

viņas uzklausa, un kad puiši bij no meža pārbraukuši.
Pēdējie gan mēdza prasīt, kur te suņi tiekot pērti, ka

tik žēlīgi smilkstot, bet meitas šādu novērtēšanu uzņēma
kā labvēlīgu kritiku un spiedza vien tālāk, kamēr balss

gluži pārrāvās.
Viņām bija arī savs izmeklēts dziesmu repertuārs, kā,

piemēram:

Bij pilī daiļa jumprava
Ar vārdu «Rožu Marija», — utt.

Kāds tālāk bij šīs dziesmas teksts un kas ar Rožu

Mariju notika, es neatminos; šī dziesma man nepatika.
Vairāk man pie sirds kļāvās kāda cita dziesma:

Annin, tā daiļā, ar mīlīgo prāt',
Tā turēja Kārli par sulaini klāt.

Tā beidzās bēdīgi, un es nevarēju saprast, kādēļ puiši
smējās, tikko meitas šo dziesmu iesāka dziedāt.

Bet visbēdīgākā no dziesmām bij sekojošā:

Tumšā dārzā, zaļā zālē

Apkampušies sēdēja
Kārlis, Anniņa, tie abi,
Uzticīgā mīlībā.

«Anniņ, mīļā,» Ksīrlis feice,
«Nu es tagad aiziešu,
lekam pirmās rozes ziedēs,
Es pie tevis pārnākšu.»

Bet Kārlis nepārnāca, viņš laikam bij karā kritis vai

citādi nobeidzies.

Meldiņa bij gari stiepta un tik žēli smaga kā rudens vēja
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gaudošana caur sastingušiem zariem. Viņa arī visvairāk

atgādināja smilkstēšanu, un suņi aiz loga, to izdzirduši,
sāka līdzi kaukt, bet dziedātājas nelikās traucēties, un es

arī ar savu balsīti stiepu līdz, kaut gan tā no meldiņas
sliedēm nošķiebās gluži uz citu pusi, tā ka mēs visi

kopā — meitas, suņi un es — sastādījām pavisam savādu

kori. Tomēr mūsu jūtas bij tik īstas, kā dzīvē reti kur

tādas sastopamas, un mūsu greizajos meldiņos ritēja līdzi

patiesas asaras par iedomātās Anniņas un Kārļa nelai-

mīgo likteni.

Nākošā dienā mani gaidīja kāds priecīgs pārsteigums:
mūsu vēveris uzšķērēja dzijas uz šķēru kokiem priekš

jauna auduma.

Tas bij sevišķs gadījums, jo tāda uzšķērēšana notika

tikai pāra reižu gadā, kad bij nodomāti lielāki audumi.

Un šoreiz bij aužamas gultsegas no dažādiem raibiem

dzīpariem.
Tādi audumam piederīgi rīki kā šķērkoki, kā arī vispār

aušana pilsētniekiem gan maz pazīstama, un arī uz lau-

kiem tā reti vairs sastopama, jo, patriarhāliskai dzīvei

pamazām irstot un lielrūpniecībai ar fabrikas darbu ievie-

šotics, šai daiļajai idillei jāizbeidzas. Mana bērnība to-

mēr vēl iestiedz šinīs maigi zilajos rītos, kaut gan vē-

lākā dzīve jau tvīkst dūmiem piesmakušā karstas pusdie-
nas gaisā.

Tādi šķērkoki tomēr līdzinājās karuselim: tie bij četri

gari koki, no griestiem līdz grīdai, ar bomi vidū, ap kuru

tie griezās kā ap savu asi. Vēveris tos grieza riņķī, un tā

ap tiem tinās dzijas viens celiņš pēc otra, iedalīts dažādās

nokrāsās, un locījās, no apakšas sākot, augšup līdz gries-
tiem.

Vēveris mani uzaicināja, lai es sēžot virsū uz vidus

spraišļiem, kas kokus saturēja kopā kā spieķi riteņa ap-

jomu, un pieslejoties pie vidus bomja, jo viņš griezīšot
mani ātri riņķī.

Tas nu bij fantastisks brauciens, līdzīgs raganu skrējie-

nam pār zilzaļiem, sarkaniem mežiem. Bet es toreiz raga-
nas vēl tik labi nepazinu un domāju drīzāk, ka lidinos uz

debesīm caur raibi krāsainiem mākoņiem.
Pirms locījās ap mani tumšs zaļums, taisni kā zaļa

zālīte pašā ziemas vidū, tā tapa arvien gaišāki zaļa un

pēkšņi pārgāja oranžu zeltā, līdzīgi vakara mākoņiem
tuvu pie saules. Krāsas auga arvien augstāk un augstāk,
un ritenis ar mani griezās arvienu ašāk lokā, ka galva
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sāka reibt. Te oranžu zelts pieņēma violetu krāsu dažādās

noskaņās un sniedzās jau man augsti pār galvu, ka es

no apkārtnes neko vairs neredzēju un biju gluži ievērpta
savā fantastiskajā pasaulē.

Vēveris arī tielējās, ka mani vairs ārā nelaidīšot, kamēr

es sevi neizpirkšot. Es biju ar mieru turpat palikt, jo
vakarsaule nupat spīdēja krāsām virsū un padarīja manu

mājokli vēl burvīgāku.
Beidzot man taču bij jānāk laukā, jo vēveris tina dzi-

jas nost, bet izpirkšana man bij jāmaksā. Nezinu, cik tā

bija liela, bet mans debesu brauciens nebij par dārgu sa-

maksāts.

KĪKLOPA ACS. ROZĀ PORCELĀNA SAPNIS

Valstība viņpus sliekšņa bij no manis jau puslīdz iz-

smelta; tur atkārtojās gandrīz vienmēr tas pats: meitas

vērpa, dziedāja, šad un tad uzdeva minēt mīklas un da-

līja sudraba dozes, bet man netika vairs nevienu no tām

izvēlēties, un mīklas es arī jau visas iepriekš zināju. Tāpat
arī bēniņu notikumi ar zārku un mironi jau manā atmiņā

bij nobāluši.

Mani sīkie dienas darbi, kas jau no mazotnes kā pie-
nākumi man bij uzlikti, arī daudz neaizņēma laika. Man

no rītiem bij jāizslauka istaba, jānoslauka logu rūtis no

rasas un jāaplej puķes. Pēc tam kad kapija bij padzerta,
man bij jānokopj savs mazais galdiņš, kurš man bij pašai

priekš sevis vien un pie kura es arī viena pati sēdēju
tikai pelēkā runča sabiedrībā.

Ar istabas slaucīšanu man gāja grūtāk, grīda bij ne-

krāsota, un man tā bij jāslauka ar lielu bērza slotu,

garā kātā iedzītu, kurš augstu stiepās man pār galvu. Es

pret slotu izskatījos kā sīka skudriņa, kas nes desmitreiz

garāku smilgas stiebru. Reiz es sasitu lampu pie gries-

tiem, un no tā laika man slaucīšana vairs netika uzticēta.

«Griestiem aci es esot izsituši, varot arī cilvēkam tāpat
acis izdauzīt.» Es caur šādu dispensēšanu nejutos vis at-

vieglināta, bet drīzāk apkaunota par savu neveiklību. 2ēl

man arī bij griestu, kam caur manu vainu nu trūka acs,

kura tiem diemžēl tikai viena pati bij. Platais lampas sir-

mis virs sasistās stikla kanniņas nokarājās kā bēdīgs acu

plakstiens pār neredzīgu acu dzīlīti.



263

Mans nedarbs, kaut gan noticis bez pašas vainas, tomēr

tik dziļi iespiedās manas jaunās sirds mīkstajā vaskā, ka

vēlāk, kad es skolā mācījos teiku par Odiseju un Kiklopu,
man pie Kjklopa izdurtās acs bij jādomā par manu izmai-

tāto griestu aci. No atmiņas bij izaugusi atziņa, bet bla-

kām atziņas ērkšķiem uz tā paša celma bij aizmeties sle-

pens jūtu pumpurīts: es nebūt nestāvēju uz Odiseja puses,
kaut gan tas bij liels grieķu varonis, bet man žēl bij drī-

zāk nabaga Kjklopa, kuram tik nežēlīgā veidā ar node-

dzinātu mieta galu bij izmaitāta viņa viena pati acs.

Man šķiet pat, ka viss mans turpmākais dvēseles izvei-

dojums pamatojas uz šiem iespaidu pirmsākumiem. No

kaut kādas neapziņas protoplazmas līdz apziņas šūniņām

pamazām attīstās viss lielais dzīvības koks, savas mizas

rievās iezīmēdams visus piedzīvotos sauļu un vētru mū-

rus.

Tagad vēl es pati ar visiem saviem darbiņiem un iespai-
diem biju sīka un maziņa kā viegla kristāla plāksnīte vai

atoma atbirstiņa. Savu nākošo uzdevumu es veicu kā ra-

sas meitiņa, kas tiek Saules mātes izsūtīta rītos, lai priekš-
autiņā salasītu nakts asaras. Logi lūkojās noraudājušies
ar platām, asaru pilnām acīm. Es paņēmu vieglu lupatiņu
un steidzos saulītei papriekš viņus nosusināt. Drīz vien

tā arī pati nāks un skatīsies pa logu iekšā, vai viss pa-
darīts.

Tur jau arī vēl putekļi gulās, kas bija slaukāmi: tie jau
bij tik spītīgi, ka, tikko viņus noslaucīju nost, tie no jauna

gulās virsū. Kā tu viņus izmācīsi, kā iestāstīsi: «Te zaļa
puķes lapiņa, te nav jūsu vieta dusēt, te galdiņš, kur lik-

sim maizīti, negulstaties nu jūs pirmie virsū!» Situ vi-

ņus, tad tik īsti tie ceļas gaisā pretim un pieputina pat
acis. Labāk asaras žāvēt nekā pa putekļiem dzīvot!

Darbs nu bij puslīdz darīts, tikai vēl trauciņi jānotīra.
Man bij skaisti trauciņi, rozā porcelāna tasīte ar apakš-
tasīti un šķīvītis. Māte man tos bij iedāvinājusi uz pēdējo
dzimumdienu, teicās tos Rīgā nopirkusi pie Jakša, un, kas

no Rīgas nāca, tas jau pats par sevi bij apdvests ar ilgu
un romantikas dvēsmu. Bet trauciņi i bez tā bij skaisti;
rozā porcelāna šķīvītim uz dibena bija glezna: tur stāvēja
divas jaunavas vaļēji nokrītošos kroku svārkos, kas vēlāk

man izskaidrojās kā grieķu klasiskais uzvalks, viena —-
lepna, cēla, ar tumšiem, vaļējiem matiem, bet otra, maiga

un nespēcīga, bij savu gaišmataino galviņu atslējusi uz
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pirmās pleca; abas šķita māsas esam. Ar lielu patiku es

ikreiz noraudzījos šinī šķīvīša gleznā, kad trauciņus spod-
rināju, sevišķi mīļa un tuva man likās jaunava, kas tur

tik augsti saslējusies stāvēja: es arī tā gribu stāvēt!

Tikai viena nelaime: es nezināju, kas tās par jaunavām
bij un kā viņas sauca, un māte arī nezināja, kaut gan

viņai reižu reizēm prasīju, lai jel kaut cik atminas, kas

viņas varētu būt. Ne māte, ne arī kāds cits man to ne-

varēja pateikt, un glezna būtu palikusi tikai rozā porce-

lāna sapnis vien, ja pats laiks nebūtu nācis palīgā un

vēlāk, pēc gadiem, man šo sapni izskaidrojis. Abas jau-
navas bij māsas, tālās, senās daiļuma zemes Grieķijas
bērni, aklā karaļa Oidipa meitas, un saucās Antigone un

Ismēne. še viņas bija tēlotas mākslinieka Tumaņa atglez-
nojumā, kur Antigone kā varone iet pret dieviem un liku-

miem apbedīt savu kritušo brāli un par to tiek dzīva

iemūrēta. Kas šo varones tēlu ar savām bērna acīm ska-

tījis, tas no viņas acu uguns būs sasilis visu mūžu.

Tomēr laiks, kas man vēlāk deva sapņa izskaidrojumu,
nedarīja vis to par velti. Laiks neko nedara par velti: ja

viņš ko dod, tad viņš kaut ko ņem vietā; to viņš nesauc

vis par tirgošanos, bet par veidu maiņu. Tā arī, dodams

man sapņa izskaidrojumu, viņš bij paņēmis vietā sapni

pašu. Beigti tagad sen mani gleznu trauciņi, mans rozā

porcelāna sapnis! Sasists drupās nezin kad un kur, tas

kādā nomalē guļ. Beigta visa sēri daiļā bērnības idille ar

visu manu rotaļu biedru runci, kuru laiks bij atdevis su-

ņiem saplēst; arī mans mazais galdiņš un krēsliņš visi

aiznesti, pārdoti, aizmirsti, — bet vai tad šim straujajam
iznīcības plūdumam neko nevar stādīt pretī, nekādu aiz-

sarga valni, ne dambi, kas to apturētu? Es jutu, protams,
vēlāk, ka manī pašā ir kaut kas, kāds spēks, kas laika

varai nepadodas, — bet šī neiznīcināmā daļa nav tikai

manī vien, bet ari lietās ārpus manis. Katrā visniecīgākā
puteklītī ir blakām pārejošam sava mūžības sēkla, vajag

prast tik to atrast un no matērijas kodola izlobīt.

Priekš tā nevajag ģēnija acu vien, bet lielas, dziļas
sirds. Lielā mīla, kas nāk no tādas dziļas sirds, ir pati

par sevi radoša, tā visu redz, visu izjūt, visu atmin, vi-

ņas spēks pats par sevi izstaro uz ārpusi un dara ne-

kustību dzīvu, bez kā to iemiesotu kaut kādos noteiktos

mākslas vai citādos darinājumu veidos. Mīlai ir tūkstots

dzīvības ceļu. Kas tādu mīlu spēj gūt, tas pats ir ne-

mirstīgs.
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DEBESU ĢEOGRĀFIJA. NOASA UPURIS

Kad mani rīta darbi un pienākumi bij izpildīti, man vēl

atlika daudz laika. Visa diena stāvēja man priekšā, kura

tagad, februārī, palika arvien garāka un baltāka un pra-

sīja no manis, lai es to pildu. Tumsa aizsedz, krēsla at-

vaino, nakts liek sapņot un dusēt, bet diena prasa: «Ko tu

darīsi ar savām vingrām rokām? Kurp tu aizskriesi ar

savām čaklām kājām, un ko tu skatīsi ar savām gaišām

acīm, kas spoži spīd kā dvēseles lodziņi?»

Jā, kurp lai es skrēju? Visapkārt laukā sniegs, dziļš
sniegs, lielās kupenas mana loga priekšā tupēja uz vietas

nekustēdamās un perēja kā lielas zosu mātes. Diezin ko

tās izperēs? Vai zaļu, dzīvu zālīti un zeltainas puķes?
Bet pavasaris vēl tik tālu, un es neredzēju vēl neviena ce-

liņa, ne sīkas taciņas, pa kuru es ašāk turpu pie viņa aiz-

skrietu, ja viņš nenāks pie manis. Kājām bij jāpaliek
mierā.

Manas mazās rokas arī neko nespēja, kaut gan tām bij
desmit pirkstu, bet šie desmiti bij visi tik muļķi kā mazi

bērni un nevarēja iemācīties ne adīt, ne šūt un vispār

negribēja zināt no nekāda rokdarba, kas katrai godīgai,
tiklai meitenei jau agri jāmācās.

Bet vairāk nekā rokas un kājas meklēja acis sev darbu.

Tās spēja veiklāk visu aptvert nekā rokas un tālāk aiz-

skriet nekā kājas. Bet kurp? Kur bija acu ceļi, kur sirds

taciņas?
Es pacilāju savu mazo grāmatiņu dzeltenā vākā «Bērnu

prieks», bet šo prieku es jau biju izpriecājusies cauri, un

es arī vairs nejutos kā tik mazs bērns, jo nākošā mēnesi

es jau paliku septiņus gadus.
Izlasīta un izsmelta bij arī mana otra grāmatiņa rozā

vākā «Marija Refararvo», kuru mācītājs Zaks man viņu-
ziem bij iedāvinājis; mans garīgais avots tagad bij tukšs,

un jaunā dvēsele slāpa kā mazs gliemezītis, kas tausteklī-

šus stiepj, lietus laika gaidīdams.
Bet palīdzība naca no kalniem — no paša augšējā

skapja plaukta.

Kādā dienā māmiņa man sacīja: «Ko te īdi, ko stai-

pies bez darba! Se, sāc lasīt Bībeli!» — un, krēslu pie

skapja pielikusi, viņa pakāpās un nocēla lielu, smagu

grāmatu melnā, biezā vākā, ka es tīri sabijos, to ieraudzī-

dama,
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«Te nu būs tā dzīvības maize,» viņa svinīgi sacīja pa-
celtā balsī un sarautām uzacīm, «tā maize, kuru tu vari

ēst rītos un vakaros un kas arvienu būs jauna un dos

tev spēku.»
Pie tam viņa sāka grāmatu klapēt un putekļus slaucīt

nost, kas tur bij biezā kārtā nogūluši, un man likās, ka

viņa pati šo dzīvības maizi nebij ēdusi ne rītos, ne vaka-

ros un varbūt pat veselu mēnesi ne, ko pierādīja biezā

putekļu kārta.

«Ak tu, mīļais dieva vārdiņš, kāds noputējis!» māte

tagad vairāk priekš sevis runāja, putekļus nost pūzdama.
«Sak nu, cilvēks, kad tev tā laika atliek palasīties; slīksti

arvien dziļāk pats savos grēkos iekšā, tīri kā mālu skrīnī.»

Pa tam bij ienākusi kalpu sieva un brīnījās: «Lūk,

nu, mazajai nolikta tik liela grāmata priekšā, kad tad to

izlasīs!» — un tad, pret māti pagriezusies, viņa prasīja:
«Sakāt, saimniec, — vai to Bībeli arī kāds cilvēks izlasī-

jis savā mūžā?»

«Laikam gan ne,» māte atbildēja, «un, ja arī kāds iz-

lasītu un viņš visam gribētu ticēt, kas tur iekšā, tad tas

zaudētu prātu; tā pats mācītājs no kanceles teica. Tas

pats Zīraks,» .viņa turpināja, «savā gudrības grāmatā

saka, ka neesot nekādas augšāmcelšanās un cilvēks no-

krītot kā lops un paliekot guļot, kamēr citā vietā Bībelē

runā par augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu.»

«Jā, nu,» nopūtās kalpu sieva, «ko nu es, prasts cil-

vēks; tas jau jāzin tiem študierētiem.»

Sāda saruna, kurai mani vajadzēja atbaidīt no Bībeles,
mani drīzāk pie viņas pievilka. Man šķita, ka es stāvētu

pie kāda tumša, noslēpumaina dārza vārtiem, kur gan

auga brīnišķi koki un puķes, bet kur reizē slēpās nāvīgas
čūskas un nezvēri.

Tikko sieva bij izgājusi, es vēru vaļā smago, melno vāku

kā noslēpumainus vārtus — un manā priekšā atklājās
pirmā lapa.

Te nu man notēlojās visas septiņas radīšanas dienas

kā debesu ģeogrāfija, zīmēta ar gaismu un tumsu un

krāsu ugunslīnijām.
«Sākumā viss bij tukšs un neiztaisīts» — cik dobji tas

skanēja, kā aizsmacis pērkons ārā no nezināmiem dziļu-

miem, bet «dieva gars lidinājās virs ūdeņiem» — ainava

man samazinājās, un es tikai vēl redzēju lielu ezeru, virs

kura liels spāris lidoja ar zaļiem, caurredzamiem stikla

spārniem,
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«Bet tad nāca pats dievs tēvs, un tam gāja aši no ro-

kas.»

Pirms viņš šķīra gaismu no tumsas un nodalīja augšu
no apakšas. — «Tā bija pareizi, tā vajadzēja, zin, kur

katrs paliek.» Man pašai bij iemācīta kārtība, un tādēļ es

dieviņa rīcībai piekritu.
Un tas viss pamazām tapa dzīvs un pildījās! Zeme sa-

zēla ar zaļu zālīti kā zaļš suseklītis, puķes bāza ārā gal-

viņas vienu skaistāku par otru, koki stiepās cits citam pār
pleciem, strautiņi un upes šalca, putoja un ritēja, pa

augšu dziedāja visvisādi putniņi, pa apakšu čirkstēja un

dūca raibi kukainīši, un pa vidu pūta vēji no visām pu-

sēm gan mīlīgi, gan asi. Bet uz lielas, zaļas pļavas dzel-

tenu puķu vidū stāvēja pats dieviņš, acis tam bij zilas

kā vizbulītes un mati balti kā pienenes pūku galva un

pilni ar dūcošām bitēm kā ziedu zars, un virs galvas tam

dziedāja cīrulīši, un augstāk, vēl augstāk vērās zvaig-

znes, lielas un spožas, — tās pašas zvaigznes, kuras es

vēl tagad ik nakts redzu pa savu logu.
Kad dieviņš savu radīšanas darbu noslēdza ar cilvēku

un Ādamu radīja no mālu pikas, man vairs neizlikās tik

lieliski. Kādēļ viņš tam nelika izaugt no zemes kā kokam

vai puķei, vai tad taisni māls bij jāņem par darināmo

vielu?

Māte, kura turpat pie galda sēdēja ar kādu rokdarbu,

mēģināja manus iebildumus atspēkot:

«Dieviņš taču esot arī daudz citu vielu pielicis klāt un

visu pirmatnējo rupjumu pārtaisījis.»
Acis viņš ņēmis no zvaigznēm, matus no saules sta-

riem un visu miesu no baltiem mākoņiem.
Tā man patika, «bet,» es iebildu, «mori ir melni,» —

jo es tādus biju kādā bilžu grāmatiņā redzējusi.

«Tos dievs pa nakti radījis,» viņa paskaidroja.
Es biju priecīga, ka dievs pie manas radīšanas nebija

līdz naktij novēlojies, jo tad es arī būtu melna kā maza

morene.

Kad vēlāk es paliku viena istabā, es uzkāpu uz krēsla

pie spoguļa un skatījos, kādas tad ir acis,_ kas no zvaig-
znēm ņemtas, un cilāju savas garās, kuplās bizes: «Luk,
te ir kūlītis sasietu saules staru.»

Bet tie bij tik pārāk gaiši, tikai ar mazu, zeltainu at-

blāzmu, kamēr saules stari laukā izskatījās ka dzelteni

zīda pavedieni, medū mērkti un gaisā tecināti.
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«Saule uz sniega,» es nodomāju; es jau arī ļoti agri
esmu pasaulē ienākusi, pašās pirmajās marta dienās, kad

vēl neviena puķe nedrīkst no zemes ārā līst un nav ne

siltas saulītes, ne baltu, pūkotu mākoņu.
Es biju priekšziedoņa bērns, salikta no sīkiem saules

gabaliņiem kā saules mozaīka.

Kad māte atkal ienāca istabā, es turpināju savu lasī-

šanu un viņa deva vajadzīgos komentārus.

Ādams ar levu jau bij no paradīzes izdzīti, un «mums

par to jācieš,» māmiņa nopūtās, «starp ērkšķiem un da-

džiem mums šinī grēku pasaulē jānodzīvo.»
Es aši aplaidu acis apkārt: tā taisni nu nebija, es vis-

apkārt pie sienām redzēju tapetu musturu ar rozā pušķī-
šiem.

«Tomēr — paradīzē, mamiņ, gan bij jauki, neizsakāmi

jauki, ko?» es līdzi viņai skaņi nopūtos.

«Ko nu par to vairs runāt!» māte atmeta ar roku. «Kas
beigts — ir beigts! Nebūtu jel tā leva to aizliegto ābolu

ēdusi! Vai tad tur nu augļu nebija pilns dārzs, diezin cik

gardu! Nē, viņai taisni tā ābola vajag! Tā iet, kad cilvēks

nevar savus kārumus savaldīt. Tā tu arī mācies dienās

sargāties.»

Es ierāvu kakliņu, un sirds man bailīgi pukstēja: «Kaut
tik es nu varētu izsargāties!»

«Bet, māmiņ,» es prasīju, «vai tas ābols, ko leva ēda,
bij ļoti gards?»

«Kā nu tas gards nebūs,» māte sacīja, lūpas apvīstī-
dama, it kā uz tām būtu uz mirkli sajutusi paradizes

garšu, «kad jau nu reiz viņa to ābolu ēda, būtu jel mums,

pēcnācējiem, arī kādu gabaliņu atstājusi pasmeķēt!»

Ar to tad nu radīšanas nodaļa bij nobeigta, un lasīšana

gāja aši vien uz priekšu.
Es jau biju nonākusi pie lielajiem grēku plūdiem un

Noasa šķirsta, te man atkal uzmācās kāds sāpīgs jautā-
jums:

«Vai tad dieviņam nepietika jau, kad viņš cilvēkus bij
no paradīzes izdzinis, vai tad nu vēl vajadzēja uzlaist

lielos plūdus un visus apslīcināt?»

«Cilvēki bij ļoti ļauni,» māte atkal komentēja.
Bet, kas ir ļauns, bij priekš manis vēl neuzminēta

mīkla — es jau arī vēl nebiju no atzīšanas koka ābola

nekā dabūjusi.
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«Bet Noass bij taisns,» māte turpināja, «un dievs tam

arī atļāva šķirstu būvēt, kas pa ūdens virsu peld, un vi-

sādus zvērus un putnus paņemt līdzi iekšā.»

Es sev stādījos priekšā lielos, šņācošos plūdus, kur

viļņi ceļas augsti kā māja un šaujas garām kā milzīgas
čūskas ar pelēkām putu galvām, un dārdēja un rībēja
visapkārt, jo nami gāzās, torņi sabruka, koki, no saknēm

izrauti, skrēja plūdiem līdzi un pastarpām cilvēki kliedza

un vaimanāja.
«Ak, cik bargs bij dievs,» es nodomāju, «es gan nebūtu

cilvēkus tā sodījusi, lai arī tie diezin cik ļauni, — labāk

jau kādu vieglāku sodu tiem uzlikt.»

Tad man tēlojās priekš acīm, ka arī mūsu istaba tāpat
varētu plūdiem pa virsu peldēt un es tur ieņemtu iekšā

visus mūsu māju lopiņus: lielo, pelēko govi un manu

runci un ezīti pašus pirmos, un tad visus citus — zirgus,
aitas, govis. Putniņus es salaistu pa logu iekšā. Tikai su-

ņus vien es negribēju ieņemt, tie bij ļauni, asinskārīgi

zvēri, kas saplosa nevainīgos kaķīšus, mīlīgākos un skais-

tākos kustonīšus, cilvēka vistuvākos draugus. Man bij
riebums pret suņa smaku, kas tam nāca no purna. .

Bet pāri pār drūmajām ainām un pār visu izpostīšanas

lauku, kur vairs nebij nevienas dzīvas dvašas un kur pa-
ēdušies plūdi kā rāmi nezvēri Jogāja gurdi savus uztūku-

šos vēderus, parādījās viena maza dzīvībiņa.
Noass atvēra logu, un izlaidās balodīts, balts, ar sar-

kanām kājiņām, un izpleta spārniņus, kuri kā divas liesmu
mēlītes zibēja, iedegtas pret sauli.

Tik maziņš, tik sīks dzīvības nesējs šinī lielajā nāves

blāknumā! Es jau baidījos, ka arī viņš nepazūd, — bet,

lūk, viņš atgriežas, viņš nes savā knābītī vienu zaļu la-

piņu!
Es par šo zaļo vēstulīti, rakstītu no pašas dzīvības ro-

kas, ne mazāk priecājos kā toreiz pats Noass.

Bet visskaistākā aina nāca pašās beigās, kad pie debe-

sīm uznira spoža varvīksna. To dievs bij devis kā solī-

jumu, ka nu vairs tādus plūdus nelaidīšot ļaudīm virsū.

«Te nu bij!» māmiņa sacīja. «Pašam žēl palika, redzot,
ko izdarījis!»

Varvīksna — tā gandrīz bij vēl skaistāka parādība nekā

saule ar mēnesi un zvaigznēm, kaut gan tā ne sildīja,

ne spīdēja un izzuda tik ātri: te ir, te nav vairs, acis vien

pakaļ nomeklē!

Es ziemā biju redzējusi varvīksnu, kaut gan tādu bālu
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un dziestošu, un, kad es aiz brīnumiem iekliedzos un at-

saucu māti, tā man teica, ka tas esot man solījums no

laimes, kuru dzīvē piedzīvošot.
Māte tagad man sacīja, lai es Noasa stāstu izlasot līdz

beigām, un tad šodien pietikšot.
Es sekoju Noasam, kad tas līdz ar visu saimi bij no

šķirsta izgājis un tagad sakūra lielu uguni un iededzināja
dievam pateicības upuri.

Jautrā uguns cēlās augsti un sprēgāja uz visām pusēm,
it kā tepat kurētos, un tas man ļoti patika.

Tikai nu sekoja kaut kas, kas man atkal nemaz netika.

Noass stādīja vīna kalnu un no saldā vīna tik daudz

dzēra, ka piedzērās. Es biju dzērājus diezgan redzējusi,
un tie man bezgala riebās.

Tie, lūk, bija grēcīgi cilvēki, un tādiem nudien derēja
otrus plūdus uzlaist virsū, bet Noass taču bij svēts vīrs,

ko pats dievs bij atzinis.

Ko nu līdzēja, ka plūdi bij pārgājuši, kad te sākās vīna

plūdi.
Ko līdzēja skaistā varvīksna, kura, pēc māmiņas izskaid-

rojuma, bij tilts uz debesīm! Dzērāji pa šo tiltu gan ne-

kad debesīs neuzkāps, un tos tur iekšā nemaz nelaidīs!

. Šodien nu man bij gan. Es aiztaisīju grāmatu cieti, un

māte aizgāja uz laidaru lopus raudzīt.

Saule nupat laidās lejup, un krēsla tuvojās. Tā bija
mana sapņu stunda, kur es palaikam mēdzu stāvēt pie

loga un nolūkoties saules rietā, kurš arvien vēl sarkani

atblāzmojās uz baltā sniega, kaut gan tas dilstot jau bij
sācis pieņemt iepelēku krāsu.

Visa pagājusē diena ar saviem iespaidiem tad mēdza

atdzīvoties manā garā, un es viņas krāsas un notikumus

grupēju un liku tādā veidā, kā man patika; to es vēlreiz

pārradīju, no rupja materiāla izceldama svarīgāko un no-

zīmīgāko.
Sarkanā saule man pie tam palīdzēja, savas krāsas do-

dama, un bālais mēness, kas uzlīda otrā debess malā, lū-

kojās man pār plecu, it kā mudinādams, ka tagad mans

sapnis tikai mazs sākums, ka reiz visa dzīve būs jāpārrada
kā viena aizlaista diena un ka no tās būs jāprot atšķirt
paliekošais no pārejošā un tam sava gara veids un zī-

mogs jāuzspiež.
Es vēlreiz pārdzīvoju visu radīšanas darbu, it kā pati

līdzdarbodamās, ne tikai skatitājas lomā vien. Es pel-
dēju vēlreiz pa lielajiem plūdu mutuļiem un biju jau no-



271

laidusies ar visu šķirstu no augstā Ararata kalna. Te es

apstājos pie lielās upura uguns, ko Noass bija iededzinā-

jis, dievam pateikdamies par glābšanu.
Noejošā saule man pārāk dzīvi tēloja upura liesmās. 2ēl

tikai, ka saldās smaržas nebij, ko upuris ap sevi izpla-
tīja, un sprakstēšana arī nebij dzirdama.

Neviļus es laidu acis apkārt pa istabu un ieraudzīju
kaktā saliktus kadiķu zarus. Māte tos no rītiem allaž

mēdza iededzināt un nesa tos degošus visām istabām

cauri, lai izplatītu jauku smaržu un noslāpētu sasmakušo

atmosfēru. Man ļoti patika kadiķu stiprā sprēgāšana un

smaržīgie dūmi.

Patlaban neviena nebija istabā, jo visi vēl bij kūtīs pie

lopiem, es tagad brangi varētu aizdedzināt vienu zaru,

tad es, tāpat kā Noass, būtu iekūrusi altāra uguni.
Domāts — darīts. Izmeklēju kuplāko zaru, paņēmu

vienu sērkociņu un to aizdedzināju. Sprakstēdama plata
liesma apņēma zaru un šāvās gaisā. Es nu skrēju, dur-

vis pavērusi, pa visu māju, un dzirksteļu strīpa viļņoja
man pakaļ. Arī saldie dūmi klīda un ietina mani pašu
veselā mutulī.

Te es nomanīju, ka nedeg zars vien, bet līdzi aizde-

dzies mans plānais priekšautiņš. Es ļoti nobijos un ar

pirmo instinktu skrēju uz gultu un metos tur uz muti

iekšā, liesmai virsū. Par laimi, liesma priekšautā likās

apslāpusi, un gruzduma smaka vien izplatījās no drēbju
atliekām. Bet briesmas tomēr vēl nebij novērstas: degošais

zars, kuru es skrejot nebiju paguvusi no rokas izlaist, bija
ķēris šķidro aizsegu loga priekšā, jo gulta, kurā es metos

iekšā, atradās tuvu pie loga. Acumirklī arī viss logs jau
dedza gaišās liesmās, un uguns draudēja izplatīties pa

visu istabu.

Es nezināju, ko darīt, un sāku kliegt visā balsī.

Par laimi, manu kliedzienu bij izdzirduši ļaudis un visi

skrēja no kūts šurp.
Māte neganti pārbijās, kad, durvis verot, ieraudzīja, ka

istaba pilna dūmu, logs deg gaišās liesmās un es pati
kliedzu ar apdegušām drēbēm.

Viņa saķēra mani, kamēr kalpones, paķērušas ūdens

spaiņus, metās uguni dzēst. Ātri arī izdevās to apslāpēt,
jo tā nebija vēl paspējusi tālāk izplesties.

Arī māte no savām izbailēm atģidās, kad vairākkārt

mani bij apskatījusi un nekādas deguma brūces nebij at-

radusi. Pietika šoreiz ar bailēm vien.
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Bet manas bailes vēl nebij galā, jo nu es gaidīju
krietnu bārienu par savu nedarbu, kaut gan tas priekš
manis bij gluži kas cits bijis kā bērnu nedarbs.

Māte tomēr bij vēl tik uztraukta, ka bāriens izpalika,
visas domas pie viņas pārvarēja prieks, ka es biju izglā-
busies no liesmām, kurām es un visa māja būtu par upuri
kritusi.

Viņa skūpstīja mani un glāstīja, un tad es viņai arī

šņukstēdama izstāstīju, ka es biju gribējusi aizdedzināt

Noasa upuri.
Mans upuris tiešām būtu liels bijis!

EŅĢEĻI NĀK CIEMĀ. TREPES UZ DEBESIM.

UGUNSSTABS

Pēc mana upura dedzināšanas, kurš pēc sava apmēra
būtu pārspējis Noasa upuri, ja vien būtu izpleties uguns-

grēkā un visu māju nodedzinājis līdz ar mani pašu, un

nebūtu pašā sākumā ticis nodzēsts, man nu stingri bija
aizliegts tās ainas un iespaidus, kurus es caur lasīšanu

biju ieguvusi savā fantāzijā, pārtēlot dzīvē; māte manu

meklēšanu pēc veidiem nosauca vienkārši par nedarbiem

un pat vēl vairāk: tāda āļošanās, viņa teica, esot grēks,
kuru dievs stingri sodot.

Es gan tādam grēkam īsti neticēju, jo, kad jau dievs

bija pieņēmis žēlīgi Noasa upuri, kādēļ viņam nebūtu

labpaticis arī manējais?
Bez tam dievs priekš manis nebij toreiz nekāds bargais

dievs, bet mīļais baltais tēvs ar sudraba matiem un zilām

vizbulīšu acīm.

Bet nekas par to, ka mana ārējā darbība tagad bij ie-

robežota, viss, ko mana apkārtne man varēja dot, bija
jau no manis izsmelts: siltais kambaris ar ziedošām ro-

zēm, kalpu istaba ar mirgojošām leduspuķēm logu rūtīs

un baismainā augšiene ar visiem saviem brīnumiem, at-

radumiem un piedzīvojumiem bija jau caurdzīvotas. Arī

uz lopu kūti es labprāt negāju tādēļ, ka bij par daudz

cieti jāsaģērbjas, un man tā vien likās, ka saule tagad
vairāk nekā sala spiestos cauri caur visiem septiņiem
mātes lakatiem.

Vienīgi vēl mani varēja interesēt kaut kādi noslēpu-
maini podi, kuri aitu kūtī mēslos esot aprakti ar Indijas
krāsu, ar kuru būšot puišiem zeķes krāsot, jo toreiz
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puišu lepnums bij garas, zilas zeķes, pastalās ieautas; bet

uz podu ārā rakšanu bij vēl jāgaida — līdz pavasarim.
Arī viss cits tika uz pavasari atlikts: tad ņemšot tauku

iešņavas no vārcelēm zemē, tad, ap sēšanas laiku, vārīšot

žāvētu cūkas asti, lai gari rudzi augot, tad arī likšot

visas pīles, zosis un vistas perēt; bija tā, it kā līdz tam

visam bij jāsnauž un jāgaida un ka pavasarī visi zemos

un debess logi atdarītos un visi dzīvības avoti sāktu rie-

tēt, un mūsu māju dzīve pārvērstos gluži cita.

Arī laiks vēl skrēja garām ar baltiem puteņu spārniem,
un tam vēl daudz jūdžu bij jāskrej līdz tai zemei, no ku-

ras atnes pavasari.
Man vajadzēja tādēļ aust vēl savu iekšējo pasauli ar

viņas krāsām un ainām: es ņēmu atkal priekšā Bī-

beli un turpināju ceļu pa brīnumu zemi. Cik labi, ka

māmiņa man ar kādu rokdarbu sēdēja blakām un mēs par

visu varējām dzīvi pārspriest.
Mēs bijām patlabanpie jūdu ciltstēva Ābrama. Kas tas

par savādu vīru, šis Ābrams! Visa viņam bija papilnam:

māja ar mantu, kalpi un ganāmi pulki, un te kādā dienā

dievs viņam saka: «Atstāj itin visu un celies un ej uz

kaut kādu nezināmu tāli, uz nezināmu zemi, kur es reiz

tevi darīšu par lielu tautu.» Un viņš klausa arī un ceļas
un iet! «Vai tādam maz ir prāts!» māmiņa sirdās. «Ja kāds

viņam ko iepūš, viņš tūdaļ kā nelga lec kājās un poš tik

projām! Vai gan es,» viņa teica, «ietu atstāt mūsu mājas
ar visu iedzīvi un lopiem, lai arī diezin kāds dievs man to

raudzītu iestāstīt! Cik tad nu tam dievam pašam tā prāta
tur ir bijis!»

Māmiņai bij taisnība, protams! Tā neviens prātīgs cil-

vēks nedarīs.

Bet kas tā tomēr var būt par tādu savādu dziņu visu,
itin visu atstāt un iet tāli, uz nezināmu, noslēpumainu
tāli. Ak, cik tādā tālē gan var būt brīnumu un šausmu!

Cik tā atbaidoša un tomēr reizē cik pievilcīga un cik

skaista! Kādi tur briesmīgi nezvēri rūc pretī ar atplēstām
rīklēm, bet turpat viņiem virs galvas kokos dzied brīniš-

ķīgie paradīzes putniņi. Vasarā, kad mūsu puķu starpā

ziedēja kaktuss ar lieliem, sarkaniem zvaniem, māmiņa
man bij stāstījusi, ka tur svešās zemēs, tāli no mums, tāds

kaktuss, kas pie mums mazā podiņā ziedot, esot liels kā

koks un ziedi tam tik lieli, ka vienā sarkanā zvanā bērns

varot iesēsties kā šūpotnēs. Tur zālē mirdzot raiba rasa,

no rītiem vizuļojot visādi kukainīši un mušas pat skraidot
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apkārt ar spīdošiem spārniem kā iedegtām uguntiņām.
Un putniņš tur dziedot, tāds savāds brinumputniņš, kuru

saucot par Bilbili; kad viņa dziesmā klausoties, paejot
tūkstoš gadu un to nemaz nemanot. Pie mums arī gan
atmaldoties šis putniņš, bet te viņš rādoties tikai pelēkā

kamzolīti, un skrejot tam kakliņš aizsalis, tā ka viņš tik

mazu drusciņ varot izdziedāt no tās dziesmas, ko viņš
tur dziedot. Te viņu saucot par lakstīgalu.

Es toreiz prasīju mātei, vai tas Bilbilītis Ādamam, kad

tas no paradīzes izdzīts, pakaj izskrējis.
Māte man to arī apstiprināja.
Tādā veidā mana fantāzija radīja sev tāles ainu, kurā

sabirzēja kopā krāsas no orientāliskajām tūkstots un vie-

nas nakts pasaciņām un Ābrama zvaigžņu ilgām.
Kā bite iedvesma ņēma medu no visām puķēm un jauca

to kopā, lai tās būtu vai reibinošas rozes vai aromātiskas

lilijas.
Raibā virknē un krāsu maģijā tagad uzplauka viena

aina pēc otras manu iekšējo acu priekšā. Un, jo lielākā

kontrastā tās atradās ar tiešamību un ar manu apkārtni,

jo kvēlaināki tās iedegās fantāzijas vizmā.

Apkārt manim izpletās lauku vientulība, sniegs un sala

klusas ziemeļzemes apjomā, un tur teikā žūžoja Mamres

ozoli milzīgā kuplumā un deva platu paēnu, «kad dienā

bij viskarstāk». Še nomalē pa ziemu reti kāds ciemiņš at-

brauca vai paunu žīds un übags uzklīda, tur pat eņģeļi
nāca kā ciemiņi.

Kad Ābrams bij dienvidū atlaidies zaļā, smaržīgā zālē

zem saviem kuplajiem ozoliem, viņš ieraudzīja savā pa-

galmā staigājam trīs vīrus garās, baltās drēbēs. Viņš tū-

līt nomanīja, ka tie nav vis vienkārši cilvēki, jo no viņu

vaiga un drēbēm izstaroja savāds spožums.

«Kādēļ pie mums nekad vairs eņģeļi nenāk ciemā?» es

prasīju mātei.

«Nāk gan,» viņa atbildēja, «tikai mēs viņus nevaram

ieraudzīt, jo mums ir grēcīgas acis.»

Man par to bij jādomā, un vēlāk, kad Bībeli biju noli-

kusi, es ilgi skatījos pa logu ārā, vai kaut kur neierau-

dzīšu kādu eņģeli, ja arī ne pašu svētāko, tad vismaz

kādu puseņģeli un, ja ne vairāk, kādu drēbes gabalu spī-

dam, bet, cik ilgi arī neskatījos, vairāk neko es nevarēju
saskatīt kā mūsu baltraibo suni Vali pa sniegu bradājam.

«Tātad arī man bij grēcīgas acis,» bija mans slē-

dziens.
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Es piekāpu pie spoguja un ņēmos apskatīt, kādas gan
izskatās grēcīgas acis, un, ieraudzīdama divus tumšus

apaļumus pretī mirdzam, es nu zināju: tā bij bieza grēka
kārta, kas tur spīdēja pretī.

«Ak, cik skaisti bij tie laiki,» es nopūtos, «kad cilvēki

bij bez grēkiem un eņģeļi ar viņiem sarunājās kā draugi.

Tagad nemaz nezini, kad un kā esam visi grēkos iebriduši

līdz ausu galiem, ka visas acis ar grēkiem aizlipušas un

nezin, kā nu ārā tikt.

Ak, labāk nemaz šinī pasaulē nedzīvot!»

Es nu arvien vairāk aizdomājos prom no tiešamības un

dzīvoju pa sapņiem skaistajā Palestīnā pirmatnes cilvē-

ces dzīvi, kas norisinājās kā naivi mīlīga ganu idille.

Es cejoju līdzi, kur Eliazars devās ceļā priekš sava

kunga dēla, Izaka, bildināt Rebeku. Saiņos mēs paņēmām
līdzi dārgas mantas, sprādzes un auskarus un jājām uz

kamieļiem, kādus es bildē biju redzējusi gar kalnu malu,
kur uz nokarēm auga rožu krūmi un citas skaistas pu-

ķes, un laimīgi nonācām Mesopotāmijā Naharas pilsētā.
Un tur iznāca Rebeka, Betuēla meita, viņa nesa uz ple-

ciem ūdens krūžu un bija ļoti skaista.

Man uznāca vēlēšanās, kaut es būtu bijusi tā pati
Rebeka un tik skaista. Un, kad viņa nolaida krūžu no

pleciem uz Eliazara lūgumu un sacīja: «Dzer, kungs, es

padzirdināšu arī tavus kamieļus,» — tad tas bija kā ar

manu muti runāts, es gluži to pašu būtu teikusi un tāpat

darījusi.
Viss saskanēja, tikai mazu druscītiņ tur kaut kā iz-

trūka: es nebiju Rebeka. —

Spārnotā gājienā nu norisinājās turpmākās ainas manā

Bībeles ceļojumā, tā ka nepilna mēneša laikā es biju
izņēmusi materiālu, ne tikai lasot vien, bet arī caurjūtot

un garīgi pārstrādājot visu jūdu pirmatnības vēsturi līdz

Mozus likumiem, kuri mani vairs neinteresēja un kurus es

arī nevarēju saprast.

Vēl vairāk nekā Ābrama mani aizrāva Jēkaba stāsts.

Vēl skaistāka par Rebeku bija Rahele, un Jēkabs arī

viņu tik ļoti iemīlēja, ka viņas dēļ kalpoja septiņus gadus,
un, kad to ir tad nedabūja, vēlreiz septiņus gadus. Es jau

baidījos, ka viņu vēlreiz nepiemāna un ka tam nebūtu

jākalpo vēl trešoreiz septiņi gadi.

«Un tik ļoti Jēkabs mīlēja Raheli, ka visi šie garie gadu
meti tam šķita kā viena diena.»
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Nu es zināju, kāda ir mīlestība un kāds mērs pie tās

jāpieliek.
Cits, gluži cits iespaids mani pārņēma, lasot turpmāk

par Jēkaba cīņu ar dievu.

Kad Jēkaba dzīve jau ritēja skaisti un mierīgi, te kādā

naktī viņam uzbrūk noslēpumains vīrs, kura vaigs it kā

miglā nav saredzams, tas, viņu sagrābis ap viduci, sāk

ar viņu lauzties, un Jēkabs cīnās ar viņu klusā, niknā

cīņā, ka karsti sviedri līst no pieres, cīnās cauru nakti līdz

rīta ausmai, un tomēr pie visa tā viņš jūt, ka šis uzbru-

cējs nav nemaz viņa ienaidnieks, ka šī noslēpumainā cīņa
tiek vesta dēļ kā cita, un, kaut arī svētais viņam gurnu iz-

mižģē, Jēkabs beidzot lūdzas viņa svētību, jo viņš nu sāk

nojaust, ka ir cīnījies ar pašu dievu, un lūdzas, viņu sa-

tvēris:

«Es tevi neatlaidīšu, pirms tu mani neesi svētījis.»
Savā tumšā bērna nojautā es jau tad izjutu, ka šī

Jēkaba cīņa ir simbols cilvēka cīņai pēc dzīves augstā-
kiem ideāliem un vērtībām, ka šie ideāli tik tad atklāj
savu dievišķo būtību un dod savu svētību, kad pēc

viņiem esi cīnījies karstā, neatlaidīgā cīņā, sviedriem

ritot un simboliski gurnu izmižģējot. Kā arī vispār ide-

āls tik tad parādās, cik tas liels, ja to mēro pēc cīņas

ap viņu.
Otra noslēpumaina parādība bij Jēkabam sapnis, kurā

viņš redzēja trepes, kas taisni veda uz debesīm.

Neilgi pēc tam arī es redzēju gluži tādu pašu sapni.
Mūsu pagalmā bij trepes, kurām katra kāpe mirdzēja tīrā

zeltā. Tikai viņas bij ļoti stāvas un bez pieturas spraišļiem
veda taisni uz augšu, mākoņos iekšā. Es stāvēju lejā,
pašā galā, un ļoti baiļojos, ka man būs jākrīt, ja es pa vi-

ņām kāptu. Tomēr es saņēmos un biju jau kāju uzlikusi

uz pirmo kāpi, kad es nezin no kāda trokšņa pamodos. Es

tomēr vēl biju tā sasapņojusies, ka lēcu no gultiņas pēkšņi
ārā un vienā krekliņā skrēju laukā pagalmā pilnā pārlie-
cībā, ka trepes tur vēl atrodas. Tikai kad mani pie dur-

vīm kāds apturēja, kur es tik agri skriešot, jo gaisma tikko

austot, es atjēdzos, ka sapņojusi vien tik esmu. Sapnis
tomēr bij tik dzīvs, ka tas atšķīrās no citiem sapņiem un

ar savādu suģestiju pārvaldīja manus prātus. Es slēpu
sevī vienmēr klusu cerību, ka, ja arī šoreiz debesu trepes
man priekš acīm izgaisa, es tās tomēr reiz redzēšu un

pa viņām uzkāpšu. Un man jāatzīstas, ka šī bērna ticība

jeb, labāki sakot, parādība arvien vēl bij uzglabājusies
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vēlākā dzīvē manā sirdī. Un vai es tīri tāda nelga esmu?

Vai katra sajūsma nav tādas Jēkaba trepes, kas pa spo-
žām kāpenēm ved uz augšu?

Pēc Jēkaba vēstures nāca mīlīgā Jāzepa teika, kā brāļi

viņu bedrē meta, pārdeva, kā viņš nonāca Ēģiptē un otr-

reiz smaka cietumā un vēlāk tika iecelts lielā godā un

piedeva saviem brāļiem, ko tie viņam darījuši.

Ak, kā es priecājos un biju klāt, kad to ietērpa baltos

zīda svārkos un tam aplika ap kaklu resnu zelta ķēdi, un

sēdināja viņa goda ratos, un lika jātniekam priekšā jāt un

izsaukt, ka pēc Vārava viņš ir kungs pār visu zemi.

Cik labi, cik skaisti pēc ciešanām un pazemošanas sa-

ņemt tādu algu! Man likās, ka no viņa spožuma stari

arī uz mani kristu.

Mans Bībeles kurss šo ziemu noslēdzās ar pēdējo jūdu
varoni Mozu.

Man gan nepatika, ka visi šie mani no fantāzijas tik

spoži apdvestie varoņi saucās tik nelāgos vārdos: Ābrams,
Jēkabs, Jāzeps un galu galā vēl Mozus, — ka atgādināja
preču žīdus, kas apkārt staigāja ar paunām un bij netīri,
un vispār ka tie atgādināja žīdus, bet ko tur darīt, pār
viņu vārdiem bij jālūkojas pāri" uz viņiem pašiem.

Cik savāds bija arī šis Mozus!

Turēts pie galma kā karaļa dēls un dzīvodams visā go-

dībā, viņš tomēr pieķērās savai nabaga tautai, kas pastāv
no nicinātiem vergiem, un galu galā visu godību atstāj
un iet projām. Gluži tāpat kā Ābrams! Tikai vēl vairāk,
Mozus neiet sevis paša labā vien prom, viņš izved visu

tautu no zemes un vada to ilgus gadus pa nezināmu

tuksnesi un izredzēto zemi.

Kas tad viņus visus dzen atstāt drošo, labo dzīvi un

visu godību un tiekties pēc kaut kā nezināma un varbūt

nesasniedzama?

Kas tad bij šis nezināmais? Ar kādu mistisku spožumu
tas bij apdvests?

Tuksneša ceļotājiem tas nakti gāja priekšā kā gaiši

degošs, ugunīgs stabs, un dienā tas kūpēja kā sarkana,
dūmaina liesma.

Bads un slāpes vārdzināja ceļotājus, vara čūskas tos

dzēla, un tomēr tie gāja vien uz priekšu, un saldā debesu

manna, kas viņus veldzināja, bij viņu pašu ticība uz

spožo tāli, uz apsolīto medus un piena zemi.
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Daudzi mērķi nesasniedza un nomira turpat tuksnesī,
bet, tā šurpu turpu domājot,_man likās, ka labāk tomēr bij
iet nekā palikt par vergiem Ēģiptē.

Un Mozus pats, kas izredzēto zemi skatīja tikai no

kalna gala un kam arī bij jāpaliek tuksnesī, cik skaists

viņš man izlikās, cik liels, un kā spīdēja viņa vaigs! 2ēl

tikai, ka viņu par Mozu sauca! Es sāku jau meklēt visā-

dus skaistus vārdus, ko viņam dot, un griezos pie māmi-

ņas pēc padoma.

Viņa atteica: «Ko tad tu gribēji, kā lai viņu sauc? Vai

par Jeku? Vai nu iesi pārkristīt to, kas sen jau miris!»

Es neko vairs neatbildēju, bet klusībā es Mozu tomēr

gārkristīju citā vārdā. Viņš arī nebij miris, bet dzīvoja
tālāk citos laikos, zem cita vārda.

RAGANAS LIDOJUMS. ZVAIGZŅU SAIMNIECE

MĒNESĪTE

Februāris jau gāja uz beigām, un ziedoņa dvēsma spie-
dās iekšā cauri caur mūsu dubultlogiem. Arī ledus puķes

kalpu logos bija līdz ar savu sudraba ziedoni noziedēju-
šas.

Sudraba laikmets ar ziemu un salu saka pariet, un nu

sākās zelta laikmets ar sauli un siltumu.

Jo spilgtāka kļuva gaisma ārā, jo vairāk iekšā viss iz-

likās netīrāks, un visi zirnekļa audi tapa redzami.

Putekļi, vīdamies spožās spirālēs, cēlās gaisā, un zir-

nekļi paši, ieraudzīdami, ka saule lielām zelta rīkstēm

draud pa logu iekšā, izbijušies metās bēgt un apzeltītām
kājām skrēja patvērumu meklēt pa kaktiem.

Saule ielauzās arī pie kalpu bērniem, kuri dziļi aizkrāsnē

bija sacelti gultās, lai nemaisītos lielajiem pa kājām, un

apzeltīja viņu netīros degungalus, ka tie mirdzēja vien.

Aizkrāsnes lakstīgalas nevilka savu meldiņu vairs tik

žēli un gari kā ziemā, bet dziedāja retāk un tā īsi un ap-

rauti: «Nāk! nāk! nāk!»

Kas tad lai nāk?

Nekas ne nāks, ne būs! Paliek tā pati istaba ar pelēkām

kaļķa sienām un apkvēpušajiem griestiem, tā pati krāsnīte,

tas pats soliņš, uz kura sēdu.

Tikai nakti bieži pa sapņiem es tik spilgti jutu, it kā

nomodā būtu, ka uzsēžos uz soliņa, apķēros tam labi cieši

ar abām rokām apkārt, lai nenokristu, un soliņš ar mani
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sāk celties un lidot pa istabu arvien augstāk un augstāk,
līdz pašiem griestiem, un es lidoju šūpodamies no vienas

sienas uz otru.

Šis sapnis man tik bieži atkārtojās, ka es dienā sāku

mēģināt sēsties uz soliņa un labi cieši pieglausties klāt,
lai tas nesāktu celties gaisā tāpat kā pa nakti, un, kad tas

nenotika, tad es gaidīju tikai uz nakti, jo tad es zināju,
ka es lidošu.

Kad es citiem stāstīju par savu lidošanu, tad tie teica,
ka es esot ragana un ka vecā Lavīze mani nobūrusi.

Apvainota es cietu klusu: tas taču nebija nekas ne-

jauks un nelabs, ko es jutu, bet, tiklīdz lielie par to sāka

runāt, viss tapa citāds un man pašai vairs nepatika.
Dvēsele gribēja pati par sevi veidoties un tapt par

formu, bet rupja roka to spieda un spundēja atpakaj kā

garaiņus šaurā traukā.

Es sajutu, protams, bērnišķi un neapzinīgi, ka man

vienai pašai par sevi jātop, ka citi manu ilgu māju man

nevarēja palīdzēt celt.

Bet pārāk daudz man bij ceļamā materiāla, un es ne-

zināju izvēles, un ziedonis laukā, kas jau sāka tuvāk vir-

zīties, man pieveda materiāla vairāk un vairāk un krāva

savas zelta kaudzes pie kājām kā rītzemju princesei.

Nezin vai kokiem tur ārā, kuriem sula sāka kāpt augšup
zaros, bij tik daudz dzīvības brieduma iekšā kā manī? Ne-

skaitāmas sajūtas, saldas un mocošas, viļņoja manī aug-

šup un lejup; es biju kā mazs gliemezīts, kuram iekšā šalc

visa lielā jūra, ko var sadzirdēt, kad to pieliek pie auss

un klausās.

Bet manu sirsniņu neviens neņēma rokā kā mazu glie-
mezīti un nelika pie auss klausīties, kādas tur iekšā šalc

skaņas no lielās jūras.

Tuvākā draudzene un audzētāja man sāka palikt mana

nedzīvā apkārtne un daba, kura ar mani runāja bezlūpu
balsī un rādījās man beztēla skaistumā.

Mana iekšas dzīve istabās man bij devusi ziemas pasa-

kas un dziesmas, no kurām es vairāk biju dzirdējusi ne-

stāstītas un nedziedātas nekā tās, ko manas ausis bij jau
gatavas uzņēmušas.

Ārā ziema man bij devusi savas krāsas, un, kad tai

cita nekā nebij, tā pret balto sniega blāknumu izcēla kailo

zaru melnos, brīnišķi izlocītos ornamentus un iesprauda
tanīs kā rāmjos zeltā degošās vakara saules gleznas.
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Circeņi ar mani bij runājuši, un vecais pulkstenis pie
sienas bij tikšķēdams gausā balsī ar mani bubinājis kā

vectētiņš, stāstīdams par sen pagājušiem skaistiem lai-

kiem.

Un tad vēl Bībele! Tā manu dvēseli bij 1 ietin pielējusi
kā Jahves upura kausu ar savu zvaigžņu dzērienu un kū-

sājošo poēziju.
Uguns, tumsa, sniegs — tās bija bijušas ziemas krāsas,

tagad nāca ziedonis ar savām, un tas bija priekšlaikus gan
vēl tas pats sniega baltums, bet tas kūstot pletās un no-

laidās vienmēr zemāk kā mirstoša gulbja spārni, kamēr

zilums debešos vērās vienmēr plašāk vaļā — kā jaunas
pasaules acis.

Es sāku novērot, ka viss tapa vieglāks un steidzīgāks:
mākoņi un vēji skraidīja kustīgāki, un pat cilvēku soļi
nedimdēja vairs tik smagi uz grīdas.

Sevišķi man patika vakaros novērot pilno mēnesi, kad

tam drūzmējās apkārt sīki, mazi sudraba mākonīši; es

nodomāju: «Ko viņi tur meklē?» — un ieraudzīju, ka mē-

nesī sēd meitiņa uz sudraba krēsliņa, pati vienā sudrabā,

un nu es zināju: tā bij mēness paša meita, Mēnesīte, kura

veda zvaigžņu saimniecību un kurai karājās pie sudraba

jostas debess atslēdziņas, ar kurām tā atslēdza debesis

un ielaida zvaigznes iekšā, kad nakts bij pagalam un ausa

diena.

Es iedomājos sevi pašu Mēnesītes lomā un gribēju to

pakaļ tēlot. Pa novakaru, kad visi izgāja pie lopiem, es

sameklēju pa kumodi visus vecos sudraba rubļus, kuri man

no krusttēva bij iedāvināti, apgulos tad grīdā uz mugu-
ras un atlaidu vaļā savas matu pīnes un apliku sev visap-
kārt sudraba rubļus — tā nu es biju mēnessmeitiņa, Mē-

ncsīte, un rubļi bij mani mākonīši, kuri drūzmējās man

klāt, lai es tiem stāstītu pasaciņas par debesīm.

JĒRIŅŠ AR SUDRABA RADZIŅIEM. BĀLĀ GRIETA

Kaut gan jau ziedonis stipri tuvojās un marts gāja otrā

pusē, tad tomēr vēl daudz izkurtuša sniega gulēja zie-

doņa durvju priekšā un it kā sāpes nospieda sirdis.

Tāds savāds drūms klusums bij iestājies, kas neļāva ne

skaļāk runāt, ne diktāk staigāt. Arī man bij cieši piekodi-
nāts nebļaustīties, jo man esot tāda sudraba balstiņa. Un

es arīl Ja jau visi bij bēdīgi, par ko lai es priecātos, kaut
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gan man uz vasaru bij tik daudz cerību un solījumu: mani

vedīšot uz dažādiem ciemiem pie radiem, — bet tas ne-

būt nebij viss, un tad — vasara pati ar skaistām puķēm
un zaļu zāli, un daudzām baltām taciņām, pa kurām es

varēšu skraidīt pēc patikas, — bet tas arī vēl nebij viss;

man dziļi no sirds pašas bij daudz vairāk solīts nekā viens

ziedonis un visi radu ciemi kopā, tikai es vēl nezināju,
kas tas bij. Es tikai nojautu, ka tam bij arī daļa ar to

drūmumu un sāpēm, kas kā mākonis gaisā viļņoja.
Tās jau arī nebij neviena personiskas ciešanas, bet vis-

pārējas, jo patlaban bij pasaulsciešanu laiks — gavēnis.
Gavēnis bij identisks ar reliģisku sajūtu, ar pātariem

un dziedāšanu. Pa darbdienām gan pātarus neskaitīja,
bet, tikko pulkstenis sita divpadsmit, visi nolika darbus pie
malas un svinēja. Kad pulkstenis sita divi, darbi atkal

sāka ritēt un pamazām ieskanējās aizturētās valodas; visi

it kā uzelpoja.

Man tomēr šis baigums un klusums bij paticis, jo tam

bij liels, universāls raksturs, es biju it kā tāli aizlidojusi
projām, kamēr pie pirmā ikdienišķā vārda es atkal atgrie-
zos atpakaļ un nokritu no augstuma mūsu istabā.

Kad nāca sestdienas vakari un svētdienas, tad pie mums

bij vēl svinīgāki. Ļaudis gāja uz pirti un nomazgājās tīri

no darba sviedriem un — no grēkiem. Visiem bij balti

krekli mugurā, kuri stipri atcēlās no pirtī sakarsušiem

sarkaniem ģīmjiem. Uz gultas klāja baltus, pašaustus au-

dekla palagus, kuri izplatīja patīkamu svaiguma un linu

smaržu. Māmiņa izkāra pie sienas katram tīrus audekla

dvieļus, kuri bij gari un spoži balti — kā ceļš uz debesīm.

Citādi darbdienās puiši staigāja piesmērētos aitādu ka-

žokos; gar piedurknēm tie slaucīja acis, varbūt asaras, gar

sāniem speķainos pirkstus un gar zeķēm, paliekdamies un

nošņaukdamies, deguna ražojumu.
Pec pirts visi, puiši un meitas, sasēda ap galdu pie pā-

tariem.

Meitas, tagad puišiem blakām sēdēdamas, spiedza vēl

vairāk nekā pie laicīgām dziesmām, jo nu viņām taču bij
publika tuvumā, puiši turpretim rūca kā dunduri un se-

višķi klusi, kad tiem gribējās ēst.

Māmiņa sēdēja galda galā un vadīja pātarus, arvien

meldiņu uzņemdama. Viņai bija ļoti skaista, plaša balss,

kura visiem augsti lidinājās pāri kā ērglis māju zvirbu-

ļiem; viņa jau bija arī izdaudzināta kā dziedātāja, un
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citos laikos tā arī būtu slavena kļuvusi, bet — viņas
ziedonis nekad nenāca.

Kad viņa dziedāja, tad man arī daudz kas bij vairāk

saprotams, nekā ar vārdiem sacīts, tad es zināju, kas ir

gavēnis.
Pie šīs balss sēri smagām, vibrējošām metāla skaņām

es redzēju it kā velkamies gausā gaitā melni apsegtus līķa
ratus ar tādiem pat melnām segām apsegtiem zirgiem

priekšā. Man bij jāraud, nezin vai par Jēzus ciešanām jeb
vai tādēļ, ka māte dziedāja. Arī puiši šņaukāja degunus
vairāk, nekā vajadzīgs.

Dažā reizē gan bij tā viņas balss vien, bet citā reizē

mani arī saistīja saturs. Māte dziedāja:

Ak, šķīstais dieva jēriņš,
Viss asinīm notraipīts,

Tu, lēnīgs dieva bērniņš,
Pie krusta gauži staipīts.

Es redzēju viļņojam lielu, sarkanu asinsjūru, un tur

peldēja slīkdams balts jēriņš ar sudraba radziņiem. Ra-

dziņi vien bij redzami uz virspuses, bet pats jēriņš no-

grima dibenā.

Arī šī glezna man vēlāk skolā papildinājās ar grieķu
teiku par Friksu un Helli, kuri, bēgdami no ļaunās pamā-
tes, peldēja pār jūru uz jēriņa ar zelta ādu. Helle no-

slīka jūrā, no kuras jūra dabūja vārdu «Hellesponts», bet

Frikss izglābās un dieviem upurēja jēriņu, zelta ādu uz-

kārdams svētnīcā. Šī teiksmainā āda bija par cēloni vē-

lākai argonautu teikai. Bet viss šis izveidojums slēpās
priekš manis vēl nākotnes klēpī.

Šimbrīžam mans dzīves pavediens saistījās vēl pie mā-

jas sliekšņa un viņas šaurajiem notikumiem.

Un notika arī vēl kaut kas, kas ziedoni darīja vēl bē-

dīgāku, nekā gavēnis bij spējis.

Viena no mūsu kalponēm, Grieta, maigākā un skaistākā

no abām, kura arī mani mīlēja, kļuva dien' no dienas bā-

lāka un bēdīgāka. Viņa arī vairs nesēdēja kopā ar citiem

un staigāja, lakatiņu dziļi uzvilkusi uz acīm.

Es prasīju mātei, kadeļ Grieta vairs nesēd pie citam

meitām.

«Grieta precēsies,» mate atbildēja.
Es gan biju dzirdējusi runājam, ka viņai esot līgavai-

nis, mūsu pašu māju puisis Empelis, bet ka esot ļoti jā-

steidzoties ar kāzām.
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Tas jau bija ļoti jauki, ka kāzas bij gaidāmas. Es gan

nevienas kāzas nebiju redzējusi, bet es iedomājos, ka tad

sīki, mazi zvaniņi zvanīs un ka visi ļoti priecāsies. Bet

Grieta nemaz neizskatījās priecīga, un es jautāju vien tā-

lāk:

«Vai tad, kad precas, neiet vairs pie citām meitām sē-

dēt un vērpt?»
«Tad jau pie vīra jādzīvo.»
«Bet Grieta nedzied arī vairs dziesmiņas līdz kā senāk?»

es jautāju tālāk.

«Nevar jau vienmēr aušoties.»

«Vai dziedāšana ir aušošanās?»

«Kad paliek prātīgāks, vairs netīk dziedāt.»

Ar to man tomēr nekas vēl nebij izskaidrots, un es ne-

atlaidīgi prasīju:

«Bet kāpēc Grieta paliek arvien bālāka un bēdīgāka?»
«Es jau teicu,» māte īgni rūca, «Grieta precas.»

«Vai tad visi, kas precas, paliek bāli un bēdīgi?»

Es vairs nedabūju atbildes, jo māte aizgriezās un slau-

cīja acis.

Drīz arī atnāca kāzas, bet citādas, kā es biju iedomā-

jusies.
Grietai gan uzlika galvā miršu vainagu ar garu, baltu

plīvuri un uzvilka baltu kleitu, bet neskanēja nekādi zva-

niņi, ne smiekli.

Grieta savā baltā kleitā gulēja stīva un auksta, un

viņu ielika tukšajā zārkā, kuru nonesa no augšienes.
Es stāvēju klāt ka sastingusi un domāju: «Vai jāmirst,

kad precas?» — un es nolēmu — es gan nekad neprecē-
šos.

TINTE — SAVĀDA SULA. SUDRABA LAIVIŅA.

SAULES SPĀRNI

Bez Bībeles kursa, kuru es nu biju izgājusi cauri, man

vēl stāvēja priekšā kāds liels uzdevums, kurš man vēl bij
jānoveic pirms ziedoņa atnākšanas: bij jāmācās rakstīt —

un vēl ar spalvu un tinti! Un pie tam uz gluži balta,

spoži gaiša papīra, kas nebij ne saburzīts, ne apdrukāts

un kur neviena greiza strīpiņa, neviens tintes traipeklītis

nevarēja apslēpties, ne kaut kādā krociņā ielīst, bet viss

nāca gaiši redzams.



284

Tas manā līdzšinējā dzīvē bij visgrūtākais uzdevums.
Līdz šim es visu biju veikusi rotaļādamās, bet te man

bij jāpieliek pūles.
Lasīt es jau biju pratusi nepilnus četrus gadus veca,

bet rakstīt uz tāpeles es mācījos tikai gadu vai vēl vēlāk;
un man jāatzīstas, ka arī šī vienkāršā rakstīšana man

nepadevās ne pusi tik viegli kā lasīšana.

Gluži pietvīkusi sejā es vilku toreiz uz tāpeles pirmās
strīpiņas, kuras māmiņa man bij priekšā aizvilkusi, gal-

viņa nošķiebās gan uz viena pleca, gan uz otra, un degun-

tiņš strādāja arī savu tiesu līdzi, un daža laba asara no-

pilēja kā mirdzošs ziedoņa lietus uz neauglīgo tāpeles
plienu un nedzīvo, pelēko gripeli.

Tukšs un neiztaisīts! — Vai tāds arī nebija haoss pirms
pasaules radīšanas? Un tomēr gars bija pār viņu lidinā-

jies un darījis to dzīvu.

Gan arī es panākšu, ka mana nedzīvā tāpele pildīsies
ar dzīviem burtiem kā jaunā pasaule ar dziedošiem putni-

ņiem!

Gan arī manas stingās, pelēkās rindiņas sāks ziedēt

un locīties un vīties kā vijīgas upītes un zaļi uzkalni.

Grūti bij gan šo gripeli valdīt, ļoti grūti, kura nemaz

tik nedzīva nebij, kā viņa izlikās, man priekšā uz galda
gulēdama. Bieži vien, kad to paņēmu rokā, tā šāvās pār
tāpeles malu pāri kā jauns, neiebraukts kumeļš vai pat kā

spārnots pasaku zirgs un no viena burta iztaisīja lielu,

garu šleifi.

Arī burti paši, kad tie nu reiz bija uzvilkti, bija visai

nepaklausīgi: drīz tie atzvēlās augšpēdu, drīz nokrita

plakani uz vēdera, drīz paklupa ceļos un negribēja nemaz

celties augšā. Papiņš, skatīdamies tāpelē, teica, ka tie iz-

skatoties kā zaldāti, kas patlaban noturot manevrus.

Gan jau es tos mācīšu augšām celties, gan!
Arī Jēkabs bij cauru nakti cīnījies ar dievu, ka karsti

sviedri lija no pieres un gurns tika izmižģēts, un beidzot

tomēr viņš bija veicis.

Arī es cīnīšos, līdz veikšu.

Tiesa gan arī, ka pie manas neveiksmes rakstīšanā bija
savu daļu vainīgi mani skolotāji.

Lasīt mani bij mācījusi māmiņa, un ar to viņa varēja
lepoties, bet rakstīt viņa neuzņēmās mani mācīt; varot

iznākt slikts rokraksts.

Viņa pati no sava tēva bij tikai sešas nedēļas tikusi
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laista skolā, par ko jau agrāk minēju, un tādēļ arī pati

nejutās droša rakstīšanas mākslā un tādēļ šo svarīgo uz-

devumu nodeva tēvam.

Tētiņš skaitījās par visai izglītotu, jo viņš bija četrus

gadus vai ziemas sagājis skolā un pie tam vēl kādā pri-
vātā vācu ģimenē — un viss, kas vācisks, taču bij aug-
stākā kultūra.

Diemžēl šī kultūra un skola gan bij pastāvējusi vairāk

bērnu auklēšanā nekā kādās mācībās, kaut gan tētiņš visai

nelabprāt atgādājās sava aukles amata, bet tāda nu reiz

bija bijusi viņa skola. Pie viņa nesekmības bija gan savu

tiesu vainīgs viņš pats, jo viņam — gluži pretēji apdāvi-
nātai māmiņai — bija cieta galva un ar rakstīšanu un la-

sīšanu viņš gandrīz nekad nenodarbojās.

Visjaukās viņa atmiņas bija, kad tas kādureiz pa vā-

ciski varēja uzdziedāt:

Aile Vogel sind schon da,
Aile Vogel, aile:

Amsel, Drossel, Fink und Star,
Und die ganze Vogelschar
Wunschen dir ein frohes Jahr,
Lauter Heil und Seģeni

Pie šīs dziesmas viņam uzreiz arī radās balss ar aug-
stiem un skaņiem toņiem, kaut gan, pie pātariem dziedot,

viņš, māmiņai par lielu nepatikšanu, rūca kā dundurs.

Šo vācu dziesmu arī abi skaļi nodziedājām, pirms kā

uzņēmāmies grūto rakstīšanas darbu; protams, ka es ne-

viena vārda no šīs svešās valodas nesapratu, bet papiņš

teica, ka nemaz nevajagot saprast, lai tik dziedot vien, tad

būšot man lielāka drosme pie darba ķerties.

No šī pirmsākuma bij nu labs laiciņš pagājis; es cīņā
ar burtiem un gripeli biju uzveikusi, es par tiem biju vald-

niece, un tiem bij jālokās manā priekšā. Tētiņš mani at-

laida no skolas ar apliecību, ka mani kareivji manevru

izturējuši.
Bet tā bija bijusi tikai pirmā pakāpe rakstu mākslā, ta-

gad sākās otrā, un tā bij daudz grūtāka.

Tinte — tā bij pavisam savāda sula! Melnais, smagais

piliens, kas spalvas galā svērās, vai tas nebija tāds pats
kā asinspiliens, kas nopilēja no sagriezta pirkstiņa? Asins,
teica man, esot dzīvības sula cilvēkiem tāpat kā ūdens un

viss mitrums priekš augiem — tātad tinte arī bij dzīvības

sula.
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Bijība un cienība manī ieviesās pret tādu melnu tintes

pilienu, kuram tik daudz spēju slēpās iekšā, ka tas bur-

tos tāpat spēja rietēt un tecēt kā asins dzīslās, kā mitrums

zaros un likt dzīvot, plaukt un ziedēt!

Un reizē es taču par viņu varēju valdīt un uzburt bur-

tus, ak, kādus skaistus, raibus, vijīgus burtus! Tie nemaz

vairs nebij burti, tie bij ziedi!

Mana pašapziņa auga un domas raisījās vaļā no viena

vien priekšmeta ierobežojuma. Es tagad atradu, ka savus

sapņus, kuri paši gāja un nāca pēc savas patikas un iz-

zuda kā rīta migla, es tagad varēju turēt cieti. Ja es tos

uz papīra uzrakstu, tad tiem jāpaliek, tur vairs nekas ne-

līdz!

Nu arī mana metāla spalva varēja tapt par visu, ko es

gribēju.

Es jau redzēju, kā tā pārvērtās par sudrabotu burvju
laiviņu un baltais papīrs par spožām, baltām burām, un

es braucu pa lielu jūru, pa to pašu viļņojošo, sarkano

asinsjūru, pa kuru jēriņš ar sudraba radziņiem bij peldējis
un kura bij radusies kā no zemes avota, no viena paša
melna tintes piliena. Es devos tālumā; ne vien uz Rīgu,
bet daudz, daudz tālāk — uz pavisam neredzētām svešām

zemēm.

Citā reizē tāds ceļojums notika vēl ātrāk: tad baltais

papīrs, kas, tik skaisti izklāts uz galda, vizēja man priekšā,
pārvērtās par spožiem, baltiem spārniem un pieslējās man

katrā pusē pie pleciem. Nu man vairs nevajadzēja cieši

apķerties ap savu soliņu, ne arī uz nakti gaidīt, lai pa

sapņiem varētu laisties; es tagad varēju celties ne tikvien

līdz griestiem kā sapnī, bet pāri pār tiem, ārā, pāri pār

jumtu un augstāk, un augstāk kā meža gulbis es laidos

pa mežu galiem zilās debesīs iekšā

Protams, bieži vien jau gadījās, ka mana sudraba lai-

viņa apgāzās un draudēja sarkanajā jūrā noslīkt, bet tā

atkal uznira augšā, un es devos tālāk.

Tāpat arī mani spārni mani bieži nometa no augstu-
miem zemē, bet, lai es arī kā nesasitos no tāda lidojuma,
es tomēr arī tālāk uzticējos šiem papīra spārniem.

Un, ka patiesi velak izrādījās, tie nebija bijuši Ikara

spārni vien, bet paša Hēlija saules spārni.
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KOMĒDIJA. TRAĢĒDIJA. LAUPĪTĀJA VIRSNIEKS

Savu iekšējo pasauli es jau biju sākusi izbūvēt, un ar

saviem papīra spārniem es jau spēju laisties, toties sve-

šāka man kļuva reālā, ārpasaule, un saistīta pie šauras

vietas; es arī nekā nepiedzīvoju.
Nekur gan nevalda tāda vientulība un noslēgtība kā

lauku mājās, kuras labi atstatu cita no citas, ziemas

sniegā ieputinātas, dzīvo šaurā lokā savu dzīvi.

Satiksme pa dažādiem izrīkojumiem, teātriem un koncer-

tiem toreiz atradās pirmsākumā un reti tikai notika.

Mana māte bij vientulīgas dabas, tā negribēja braukt

ne ciemos, ne viesībās, un tēvs jau bij gluži pasīvs, un

kas gan mani, bērnu, būtu uz izrīkojumiem vedis; toreiz

jau lauku bērni no sabiedriskās dzīves vispār nedrīkstēja
neko zināt, gluži pretēji tagadējiem bērniem, kuri jau no

mazotnes tiek vesti teātrī un audzināti pēc dažādām me-

todēm.

Laimīga paaudze, kura atrod jau visu gatavu priekšā un

kurai pašai nav nekas no jauna jāiegūst. Tā var brīvi at-

tīstīties un ziedēt mūsu izlauztās kultūras līdumā kā jauna
zelme uz pērnās vasaras trūdiem.

Es pie šīs laimīgās paaudzes nepiederēju, jo es biju

par agru nākusi pasaulē.
Es biju radusies pārejas un tapšanas laikmetā, un pa-

audze, kas tādā laikā dzīvo, ir traģiska paaudze, tai jā-

sagatavo citiem ceļš un jābūt tiltam priekš pārgājējiem.
Tātad es no tagadējiem kultūras labumiem un ieguvu-

miem nekā ne zināju, ne baudīju.

Vārdu «teātris» es gan biju dzirdējusi, bet nezināju,
kas tas varēja būt.

Ja māju ļaudis gāja ķekatās un bļaustījās, tad vecie no-

skatīdamies sacīja: tas tikai esot īsts «teātris».

Vēl tiešākā nozīmē es dabūju iepazīties ar šā vārda

jēdzienu, kad reiz atnāca pie mums kādi pāra akrobātu ar

leijerkasti un spēlēdami locījās un meta kūleņus. Mājas

ļaudis nostājās visapkārt skatīties teātri. Visi smējās, sita

plaukstās un teica, ka «te esot sunim jāsmejas».

Man nu gan nemaz smiekli nenāca, man drīzāk riebās

un reizē arī žēl bij noskatīties, ka nabaga puikam tā bij

jāmokās un jālauzās. Es skatījos arī apkārt pēc suņiem —

vai tie tiešām arī smejas? Nē, arī suņi nesmejas, arī tiem

nepatika tāds teātris.
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Ja nu tāds bij teātris, tad es to nemaz vairs negribēju
redzēt.

Es gan arī atcerējos lāča vadātāju, kāds reiz pie mums

bij atklīdis ar lielu, brūnu lāci, ķēdē piesietu, ar sarka-

niem pušķiem izrotātu pie katras auss. Lācis gan man bij

paticis un pat ļoti, tikai žēl man bija bijis, ka tas bij

ķēdē piesiets un tam pēc katra iegribas bij jādanco. Arī

māmiņai bij žēl lāča, un tā iznesa viņam veselu spainīti
salda piena ar visu krējumu, ko viņš arī ar lielu garšu
izdzēra.

Šāds teātris manī bij modinājis pirmo traģikas sajūtu,
un smags žēlums nogūlās manos sirds padibeņos.

Bez šiem savādajiem mākslas baudījumiem, kādus man

bij vienīgi izdevība skatīt, man arī jāliek raibā rindā uz-

nākt uz manas dzīves skatuves tām personām, kuras

ietilpa manā toreizējā sabiedriskā aplokā.
Te nu uznāk šausmonis, laupītāju virsnieks Tilmanis.

īsti tādā činā viņš gan nebija, bet viņš bija visā plašā
apgabalā un vēl tālāk pazīstams zagiu vadonis un se-

višķs speciālists zirgu zagšanā. Visi saimnieki viņu gan

pazina, bet neviens nedrīkstēja viņu sūdzēt, ne uzrādīt,

jo padarīt tam nekā nevarēja, ikreiz viņš no cietuma iz-

pirkās laukā, un zināt viņš arī ikreiz izzināja, kas viņu

uzrādījis, un tad tam smagi atriebās, vai nu galīgi aplau-

pīdams, vai mājas nodedzinādams.

Viņš dzīvoja mierīgi visu acu priekšā kādās mājās uz

nomu un turēja arī šur un tur slepenus šķūņus un nolik-

tavas, kur viņam pieveda zagtos zirgus un citas nolaupītās
mantas. Sienu un āboliņu priekš ēdamā viņš dabūja no

saimniekiem kā meslus, jo katram, kam viņš ieprasījās,
savs vezums bij jādod, un to arī katrs labprāt darīja, lai

tikai varētu mierā dzīvot. Tanī pagastā tad viņš arī ne-

laupīja un nejāva citiem laupīt, bet izplatīja savu popula-
ritāti tālākos apvidos.

Gāja baumas, ka Tilmanis esot arī izdarījis slepkavī-
bas un izlējis cilvēku asinis, bet par to tik sačukstējās
slepeni; atklāti to neviens nebūtu iedrošinājies apgalvot.

Pāra reižu Tilmanis gan arī bij ticis aizdzīts uz Sibīriju,
un Sibīrija cara laikos bij tā dēvētais nāves kambaris, no

kurienes vairs neviens dzīvs neiziet laukā un kur nelaimī-

gie ieslodzītie nobeidzās lēnā moku nāvē. Bet abas reizes

Tilmanis bij itin drīz atgriezies atpakaļ un pie tam sveiks

un vesels. No tā laika viņa slava vēl īsti auga un viņš uz-

stājās vēl bramanīgāki. Visi, kas viņu ieraudzīja nākam
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vai braucam, mistiskās bailēs grieza viņam ar lielu līkumu

ceļu vai arī sveicināja, ja bij neizbēgami jāsastopas.
Es Tilmani nebiju redzējusi un arī bijos viņu ieraudzīt,

bet es sev iztēloju, kāds viņš gan varētu izskatīties. Es

iedomājos lielu viru, mežonīgi glūnošu, platmale tam bij

dziļi uzmaukta uz acīm, ap viduci plata, sarkana josta, un

pie jostas karājās lieli, asi dunči un šaujamie. Ap kaklu

tam bij ķēdes veidā uzkārta šņore, uz kuras bij savērtas

kā krelles cilvēku ausis no visiem tiem, kurus viņš bij
nogalinājis, un pie sāniem — tas bij vēl šausmīgāk — tur

karājās kulīte, kurā bij kā zirņi sabērtas cilvēku acis.

īsts un briesmīgs laupītājs, pēc mana ieskata, bez tādām

piedevām nemaz nevarēja būt.

Māmiņa gan lielo Tilmani tēloja daudz reālāki, jo viņa
to itin labi pazina un pat vēl vairāk — viņa ar to pie
sava tēva bija kopā gājusi ganos. Tomēr šādu pazīšanos

viņa ļoti nelabprāt atcerējās, un, kad par to arī ierunājās,
tad viņai saskrēja asaras acīs un viņa nožēloja: kāds lāga

godīgs puisītis viņš esot bijis un par kādu briesmoni nu

izvērties.

Labs laiciņš bij pagājis, kopš par Tilmani neko nedzir-

dēja; dzīvoja visi mierīgi.
Kādā vakarā mēs sēdējām pie vakariņām, visi māju

ļaudis nebija kopā, divi puiši bij aizbraukuši kādās darī-

šanās un tikai divi bij mājā, te iebrauc pagalmā, pulkste-

ņiem skanot, divas kulbas, vienā sēd trīs vīri, otrā divi,

lielos kažokos saģērbušies, kaut gan ārā jau bij sācies at-

kusnis.

Māmiņa paceļ galvu un gluži nobālusi izsaucas: «Vai

dieniņ, Tilmanis klāt, nu mēs būsim pagalam!»

Kalpones aši nobēg, un abi puiši stāv, gaidīdami, kas

nu notiks.

Vīri kāpj ārā no kulbām, piesien zirgus, uzmauc tiem

auzu kulītes galvā un uzsedz segas uz muguras un paši,
zābakus no sniega noklapējuši, nāk visi pieci rindā pa

durvīm iekšā.

Es, kaktiņā aizslēpusies, arī skatos kā sastingusi ar

lielām baiļu acīm, vai nu mūs visus pēc kārtas no-

kaus.

Māmiņa stāv saslējusies galda galā, viņa ir uz visu

gatava.
Gaidu, ka nu viņš, ne vārda neteicis, tūlīt ķersies pie

dunča, bet nekā! Viņš itin godīgi noņem cepuri un dod

labvakaru. Arī citi dara tāpat; es neredzu arī dunčus pie
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jostas karājamies, kaut gan plata, sarkana josta tam bij
apjozta, taisni kā es biju iedomājusies, bet tādas jostas
tolaik gan valkāja visi; arī papiņam bij tāda.

Seja tam arī nebij tik briesmīga un glūnoša, kā es biju
sev iztēlojusies, un dziļās platmales vietā galvā tam bij
jērenīca. Arī šņores ar virkni savērtu cilvēkausu es tam

neredzēju ap kaklu, bet varbūt tāda vēl slēpās zem

kažoka. Diezin kur viņam karājās kulīte ar acīm?

Tilmanis, māmiņu ieraudzījis, tūlīt tai klāt, sniedz roku

un priecīgi iesaucas: «Ak tu, mana paša audzinātā Cie-

piņa, gribēju tevi pēc ilgiem laikiem redzēt, iegadījās
taisni garām braukt. Vai atmini, kā abi gājām ganos? Es

tev palīdzēju tavas aitas piegriezt, tu jau biji vēl tik

maza!»

«Atminos gan, Kristap,» māte teica, «toreiz jau tu biji
labs zēns, bet tagad nu tu esi aizgājis pa citiem ceļiem.»

«Nu, nu, Ciepiņ, labāk nerunā,» viņš atbildēja, «kas tev

daļas gar maniem ceļiem! Vai man iet slikti, ko? Labāk

dod man un maniem ļaudīm ko iekost, jūs, redzu, ēdat

vakariņas, un mums visiem gurkst vēderi kā varžu dīķi!»
«Dot jau nu došu ar mīļu prātu,» māmiņa teica, «es

nezin kā tevi uzņemtu, kaut tu tikai »

Viņai notrūka vārds uz lūpām, jo Tilmanis uz viņu
dusmīgi paskatījās, un tagad es ieraudzīju, cik nikns viņa

sejs pārvērtās, ka tagad gandrīz tas varēja atgādināt
laupītāju virsnieku.

Māte izgāja steidzīgi ārā un ienesa pilnu bļodu ar gaļu
un sviesta šķīvi.

Labos kumosus ieraugot, visi tā kā atlaidās, kas līdz ar

pašu vadoni bija sākuši ieņemt draudošu stāvokli. Tie kāri

ķēra pie gaļas un sāka steidzīgi ēst. Parādījās arī šņabja
pudeles, kuras tie izvilka no azotēm, un tagad tie palika
īsti omulīgi un savstarpīgi sarunājās un smējās.

Labi paēduši un iesmēķējuši, tie cēlās kājās un skatījās
apkārt, kur saimniece palikusi; māte bij jau no sākuma

nogājusi pie malas.

Tilmanis viņu sauca, lai nākot šurp.
Es lielās izbailēs domāju, ka nu sāksies kaušana, un

gribēju kliegdama no savas paslēptuves skriet laukā, bet

nekas nenotika.

Tilmanis atkal itin draudzīgi mātei sniedza roku: «Es

tev, Ciepiņ, gribu pateikties, ka tu mūs tik labi paēdināji.
Dzīvo mierīgi, tev ne matiņš netiks aizskarts — kamēr
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Tilmanis dzīvs būs,» viņš vilcinādamies piemetināja, «bet

tu arī— piemini mani ar kādu labu vārdu.»

Māte apslaucīja acis. «2ēl man tevis, Kristap, žē1...»

«E, ko nu!» viņš atmeta ar roku. «Man labi! Kas tev no

tavas dzīves!»

Atbildes tālāk nenogaidījis, viņš, pret pavadoņiem pa-

griezies, uzsauca: «Upā, zēni, sēž iekšā, un nu laidīsim,
ka taškas skrej gar acīm!»

Visi arī uz pavēli izgāja ārā, sasēdās atkal kulbās, uz-

sauca zirgiem un skanēdami drāzās gar māju stūri pro-

jām.
Es pa logu paglūnēju pakal un ieraudzīju, ka vienam

kamanās bij prāva muciņa, tāda kā alus muciņa; bet — es

nodomāju — var jau būt, ka tā ir pilna ar asinīm
...

Tagad arī mājas ļaudis līda laukā, kur nu katrs bij ielī-

dis. Cits uz cita pētoši skatījās: vai patiesi visi bij dzīvi

palikuši un nevienam nekā netrūka, ne ausu, ne deguna,
un gandrīz paši sāka sevi aptaustīt; bet viss bij kārtībā,

katram savs deguns bij vietā un rokas un kājas klāt. Pēc

tam visi pārmeklēja savas mantas, bet arī no tām nebij
nekas nozagts; laupītāji jau nemaz nebij no galda piecē-
lušies.

Visi uzelpoja: lielais Tilmanis bija bijis un atkal pārgā-

jis kā draudošs negaiss.

VECAIS PRAVIETIS. MESIJAS NĀKŠANA

Pēc lielā Tilmaņa apciemojuma mēs uz katra garām-

gājēja un braucēja skatījāmies ar zināmu neuzticību, tā-

dēļ ka bailes vienmēr vēl nebij no kauliem izgājušas; ci-

tādi mums mūsu lauku vientulībā katrs tāds garāmgājējs
atnesa patīkamu pārtraukumu.

Labi, ka arī neieradās neviens gluži svešs, bet visi, kas

nāca, bij kaut cik pazīstami. Bez radiem un kaimiņiem,
kuri ne visai bieži mūs apciemoja, visvairāk pienāca žīdi.

Tanī Zemgales apgabalā bij daudz žīdu, un pie saim-

niekiem tie bij arī iecienīti; katrās mājās, kur tie iegrie-
zās, viņi dabūja par velti ēst un naktsmājas.

Tādu žīdu bij dažādas grupas: gan preču žīdi, kas pre-

ces izvadāja, bagātākie braukšus, nabagākie tāpat, uz

muguras nesot, gan tējas žīdi ar tējas preci, kura gan bij

ļoti lēta, bet bieži pastāvēja no uzkrāsotiem, veciem tējas
biezumiem. Māmiņa arī reiz bij tādu tēju nopirkusi, bet,
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kad tai uzlēja vārošu ūdeni, tad tā palika melna kā piķa
krāsa un garšoja pēc neizdibināmām vielām. Bez šiem

preču žīdiem bij vēl trauku žīdi, kas braukāja apkārt ar

trauku vezumiem, un visi tie vēl piekopa blakus amatu —

gan kā precinieki, gan arī kā grāmatu iznēsātāji un bieži

arī kā paskvilu izplatītāji, kas tolaik arī tika stipri pie-
koptas.

Es atceros, ka caur tādiem žīdiem es dabūju pirmoreiz

dzejas lasīt no Lapas Mārtiņa un Dinsberga.
Māte gan grāmatiņas nepirka, bet es tanīs dabūju

ieskatīties, kamēr žīds gulēja pa nakti, un — man tās ļoti
patika: tur tās rindiņas tā savādi vijās un locījās, it kā

apkamptos un skūpstītos; ar muti tā nekad nevar skūp-

stīt; tikai par saturu man gardi bij jāsmejas.

Rīga, Rīga, tā dažs saukā,
Kur tie lepnie kungi braukā,
Preilenes un dāmas staltas,

Kuplas, plašas, sarkanbaltas!

Vai tad tāda tā Rīga bij? Tad jau es, pelēka, maza

lauku pelīte, tur nekad nedrīkstēšu rādīties.

No rīta žīds mēdza izkravāt preci, un tur bij atkal

daudz, ko skatīties. Arī kalpones sanāca apkārt ap raiba-

jiem katūniem un dažādiem lakatiem, un tad tikai sākās

liela andelēšanās ar kaulēšanos un diņģēšanos, pievircota
ar lāstiem un zvērestiem, kamēr žīds tomēr beidzot par
solīto cenu atdeva, kaut gan apgalvoja, ka pašam jāpa-
liekot gluži nabagam.

Māmiņa arī nopirka rūtainu «ģingā» priekšautu drēbi

un maksāja ne skaidrā naudā, bet, kā viņi teica, graudā,
un man izlikās jocīgi, ka tāds grauds nebij vis kā citi

graudi apcirknī, bet pastāvēja no cūku sariem un vēl par
citām precēm no teļa ādas, pie kam astei vēl bij sava

īpaša vērtība.

Bez šīm minētām žīdu kategorijām bij vēl viena —

skroderi. Lielie skroderi, kas šuva saimniekiem drēbes,

bij latviešu meistari, un tie strādāja saimnieku istabās un

ēda arī ar saimniekiem kopā, bet priekš kalpu drēbēm tika

ņemti žīdu skroderi, un tiem vieta bij kalpu galā, un tie

vārīja paši savus ķiļķenus.

Un cik maz tādam žīdiņam vajadzēja priekš pārtikas!
Kad tas no rīta izvārīja mazu grāpīti ar ķiļķeniem, tad

tas viņam bija priekš visas dienas, un bieži vien tas iztika

ar gabaliņu sausas maizes un glāzīti piena; gaļas jau
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žīds nekad neēda. Mūsu kalpi turpretim ik dienas ēda gaļu
un bez tās vēl tukšoja lielas bļodas ar citu ēdienu. Tolaik

kalpi ēda vēl visi saimnieka un ne savu maizi, tāpat arī

tiem algu izmaksāja zināmajā «graudā», kas atkal pastā-

vēja no apaviem un pašaustām drēbēm, kuras saimniekam

bij tiem jānodod gatavas pašūtas; priekš puiša cilvēkiem

tika arī nolīgts skaits labības zemē sēts un priekš precē-
tiem turēti lopi.

Aiz šī iemesla bij arī žīdu skroderiem daudz darba,

kalpu drēbes šujot.
Nupat bij Jurģi priekš durvīm, un tad bij jāsteidz atdot

pēdējās drēbes, kas algā nolīgtas.
leradās tad arī skroderis Pīslis, kurš bij pazīstams kā

ātrs šuvējs, kaut gan tas bij pēc dabas ļoti nikns un par
katru nieku skaitās. Bet puiši viņu labprāt gribēja, tādēļ
ka viņa šūtām drēbēm bija laba fasona, tās piekļāvās au-

gumam kā uzlietas.

Pīslis bij mazs vecītis, un, kaut gan tam nebij kupra
mugurā, tas tomēr izskatījās līks, uz priekšu saģībis. Uz

krūtīm tam nokarājās gara, kupla, balta bārda kā patriar-
ham, un lielo pieri ietvēra balti mati kā gaišs vaiņags.

Bet, kas viņam piešķīra sevišķu izskatu, bij viņa lielās,

gaiši zilās acis, kuras mirdzēja un zibsnīja fanātisma

uguņos kā divi debesu logi negaisa laikā.

Viss viņa veids izdvesa cēlumu un atgādināja drīzāk

kādu vectestamentes pravieti nekā nabaga lauku skrode-

rīti.

Viņš arī dzīvoja vairāk Bībelē un bauslībā nekā dienas

darbā.

Visa viņa manta pastāvēja no šujamās mašīnas, Vecās

derības, baušļu siksnām un pātaru segas.
Arī ķiļķenu grāpīti viņš nesa visur līdzi pats savu, jo

no kristīgo goju traukiem viņš nekad nebūtu ēdis.

Viņš arī vispār maz ēda un pārtika tikai no sausas mai-

zītes un drusku piena. Māmiņa teica, ka viņš pastāvot
tikai no kauliem un ādas un no savas lielās bārdas un ka

vējš viņu kādā dienā pa gaisu aizpūtīšot ar visu baušļu

segu.
Citādi viņš arī nevarēja beigties, es nodomāju, tikai

vējš viņu neaiznesīs pa gaisu, bet viņš aizbrauks uguns-

ratos uz debesīm kā vecā testamentē pravietis Elija.
Pātarus viņš skaitīja trīs reizes dienā un ļoti garus;

māmiņa gan bažījās, ka no darba nekas vairs neiznākšot,

jo vecāks tiekot, jo vairāk skaitot pātarus.
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Tomēr, kad Pīslis no sava dieva sapņa pamodās, bij
bikses, kuras viņš šuva, viens un divi gatavas: pirmkla-
sīgs darbs, nebija ne ko iebilst.

Bez pātariem Pīslis arī ļoti mīlēja strīdēties par reli-

ģiskiem jautājumiem, un tur viņš īsto partneru bij atra-

dis manā māmiņā; tādēļ viņš arī tik labprāt nāca uz mūsu

mājām.

Temats, par kuru tie debatēja, bij gandrīz vienmēr tas

pats.
Māmiņa pārmeta:
«Jūs, žīdi, bijāt tie, kas Pestītāju krustā sita.»

Pīslis iedegās niknumā: «Oi! kas jūsu pestītājes ir!

Vienes meites bērns, tas nav nekādes dieves. Bet to rik-

tīge pestītāje vēl nāks, un tad būs briesmīge negaise un

pērkone rūks, un zibene metīs, un tad vins nāks stāve no

debesīm zemē.»

Māmiņa ņēmās tomēr atkal arī visu apstrīdēt, kas no-

beidzās ar to, ka Pīslis gribēja atstāt bikses pusšuvumā
un pakāja mašīnu kopā un taisījās iet prom.

Bet tad viņi atkal nezin kā saderēja mierus. Māmiņa tad

pati priekš viņa vārīja ķiļķenus un Pīslis ēda tos, no vi-

ņas rokas gatavotus un ar viņas karoti.

Un vēl kādā lietā māmiņa Pīslim bija ļoti izpalīdzīga:
viņam bija puika pieņemts par mācekli, zēns, gadus četr-

padsmit vecs, ļoti nerātns, kurš nevīžoja strādāt un tikai

izgāja uz visādiem nedarbiem. Bieži vien, kad meistars

pātarus skaitīja, viņš iebēra zirņus šujmašīnā, lai mašīna

maitātos un lai nebūtu jāstrādā.
Vecais gribēja puiku pērt, bet nevarēja nekad dabūt

rokā, pēdējam bij pārāk ašas kājas, un vecim bij bez ne-

spēka vēl dusulis krūtīs, tā ka tas aizelsies pakrita un zēns

smiedamies un mēdīdams aizskrēja projām.
Tādās reizēs māmiņa gāja Pīslim palīgā, un par abiem

kopā tie zēnu dabūja rokā un krietni nopēra, jo māmiņai

bij ievingrināta roka, — par to tad arī vecis bija viņai

dziļi pateicīgs, un tā viņu starpā nodibinājās draudzība.

Es arī ļoti dusmojos par nerātno puiku, kas zaimoja
veča svētumus un dažreiz noglabāja arī baušļu siksnas,

par ko vājais vecītis vai trieku dabūja no dusmām.

Ar lielu bijību es turpretim noskatījos, kā viņš skaitīja
savus pātarus, sevišķi no rīta, kad saule lēca. Tad viņš

stāvēja pret logu, uzņēmis uz pleciem balto, plašo segu

ar melnām strīpām, tā dēvēto pātaru deķi, un ap pieri

aplicis baušļu radziņus. Viņa acis bij pārdabīgā spožumā
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vērstas pret debesīm, un viņa vaigs spīdēja kā Mozum,
kad tas nokāpa no kalna.

Arī pērkona laikā Pīslis piecēlās un izgāja laukā, zem

klajas debess. Tur viņš stāvēja aiz rijas, galvu atmetis

un rokas izstiepis pret debesīm, gaidīdams arvien vēl uz

Mesiju, kuram bij jānāk ar lieliem pērkoniem un zibeņiem,
bet kurš ikreiz vēl nenāca

...

Tā viņš bij gaidījis pagājušā vasarā, bet tagad vēl

bij tikai aprīļa sākums, un vēl bij jāpaciešas līdz Mesijas

gaidīšanai; varbūt viņš nu šovasar taču atnāks.

Kad darbs bij pabeigts, Pīslis steidzīgi kravāja kopā
savus baušļus un mašīnu, jo viņu jau gaidīja citur pie
Šūšanas.

Ardievojies no mātes, viņš aizgāja. Pats viņš ar saviem

svētumiem gāja pa priekšu, un puika nesa šujmašīnu no-

pakaļus.
Bija jau drusku sebu novakarē, kad viņi abi aizgāja.
Laiks, kas līdz šim bij atlaidies, atkal bij pieņēmies sala.

Uz nakti sāka pat stipri salt, un māte baidījās, kaut tikai

Pīslis nonāktu ātrāk pajumtē, jo viņam bij mugurā tikai

plāns svārciņš un viņš bij liedzies no viņas pieņemt kādu

drēbes gabalu.
Pāra dienu pagāja, un par Pīsli neko nedzirdēja. Do-

māja, ka viņš strādā savā jaunajā darbā.

Te atnāca bēdīga vēsts: Pīsli bij otrā rītā pēc tam, kad

tas vakarā bij izgājis, atraduši garāmgājēji uz grāvmalas
guļam — nosalušu.

Lielās acis bij plati vaļā palikušas, arvien vēl gaidīda-
mas uz Mesiju . ..

Puika bij viņu atstājis guļam vienu uz grāvja malas

un pats ar visu šujmašīnu aizbēdzis.

SPARĪGS lENAIDNIEKS. LIELDIENAS PŪPOLI.

SALSTOŠS CĪRULĪTIS

Lielais dīķis istabas logu priekšā sāka palikt nemie-

rīgs: pēkšņi viņš bij nometis savu ledus kažoku un baltā

plūdu uzvalkā kāpa ārā no gultas un žāvādamies un bur-

buļodams stiepa savus strautiņu locekļus pāri visu atmatu.

Nez kā viņš tā drīkstēja tik brīvi un pēc patikas izples-

ties? Vai nekādas bargas varas nebij, kas viņu norāj un

atbīda atpakaļ?
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Vēji pūta gan asi, bet viņš tikai smiedamies viļņoja un

izpletās jo platāks.
Kad beidzot pats ar savu gribu viņš atkal nolikās atpa-

kaļ vecā vietā, izlīda no zemes maza, ziņkārīga zālīte un

spicēja asnu austiņas ...

Un, kad zālīte jutās itin droša un palika ārpusē, līda

arī citas viena pakaļ otrai viņai līdzi no zemes ārā un

pārklāja visu atmatu. Un tad zaļuma vidū uzziedēja dzel-

tenas, spožas puķītes.
Ak, tava dzeltenuma! Ak, tava skaistuma! Otra tāda es

vairs neesmu nekad redzējusi.
Tikai nezinu, vai tas bij puķīšu dzēlīgais dzeltenums

vai manas pašas acu spožums.
Kas būtu drīkstējis pāriet pār dīķi laipu un atmatā no-

plūkt šīs dzeltenās puķes, tas būtu laimīgākais cilvēks

pasaulē.
Bet es šis laimīgākais cilvēks nebiju: pļava vēl esot

pilna ar palu ūdeni, un es varot sabrist kājas.
Tomēr tik stingri māte mani iekšā vairs neturēja kā

ziemu. Es varēju biežāk skraidīt uz lopu kūti, un ar laka-

tiem mani arī vairs nesēja tik cieši. Pārpierītis un mutes

lakatiņš jau bij nolobījušies nost, un tikai vēl mātes lie-

lais lakats smagi spieda manu muguru.
Totiesu atkal taciņi bij gludāki un no sniega atbrīvoti

un veda uz visām pusēm: gan uz laidariem, gan uz šķū-
ņiem, gan uz klētīm.

Sevišķi mani aicināt aicināja kāds liels, plakans akmens

klēts durvju priekšā. Es jau sen viņu biju novērojusi pa

logu.

Pa dienu tas izskatījās pelēks, labsirdīgs, draudzīgs, it

kā sacītu: «Nāc vien un sēdies uz mani,» — tikai pa nakti

tas pārvērtās melns un dusmīgs. Tomēr ar šo akmeni es

vēlāk ļoti sadraudzējos.

Vispirms es tagad devos uz kūtīm, kur bij saradusies

vesela jauna pasaule.

Perēja gan vistas, gan zosis, gan pīles, un liels pulks
dzīvu radībiņu jau bij izperēts un čiepstēja, un čiepstēja,
un rāpojās, un mudžēja pa kūts klonu. Mazi, jocīgi zoslē-

niņi ar pūku krūtiņām kā dzīvi spilventiņi un cālīši kā

apaļi vates viekulīši, un spārniņi visiem arī klāt, vairāk

gan joka pēc nekā priekš laišanās.

Es aizrādīju māmiņai, ka viņai vajadzēja likt perējumā
ne vien baltas olas, bet arī rozā, zaļas un apzeltītas, kā-
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das pa Lieldienām krāso, tad būtu tādi pat cālēni un zos*

lēni izšķīlušies, bet viņa manus padomus neievēroja.
Visjocīgākais bij, ka kāda vista bij izperējusi pīlēnus.

Tie, ieraudzījuši grāvī pie kūts ūdeni, visi iekšā un peldē-
jās, kamēr vista izmisusi skraidā glukstēdama gar grāvja
malu un sauc veltīgi savus nepaklausīgos bērnus nākt

laukā.

Māte man prasa, lai es labāk atbildot, vai nu pīlēniem
esot jāatsakoties no peldēšanas un jāpiemērojoties vistai,
kas taču esot viņu māte, vai vistai jāpiemērojoties bēr-

niem un jāmācoties peldēt?

Es padomāju un atbildēju, ka vistai gan būs vairāk jā-

piemērojas pīlēniem, jo pīlēnu ir vesels ducis un viņa viena

pati. Tādēļ, ja vista kaut ko zaudē, par pīli palikdama, tad

ir tikai viens zaudētājs bet, ja pīlēni aizmirstu peldēt,
tad ir divpadsmit zaudētāju. Bez tam man vēl šķita, ka

peldēt ir vairāk nekā staigāt vien un vienmēr jāmācās no

tā, kas ko vairāk prot.
Māte ar manu izskaidrojumu bij mierā, tikai atradās

kāds, kas nebūt nebij mierā, ka es viņa paša spārnoto
cilti aizstāvu.

Es tikko biju paņēmusi rokā vienu mazu zoslēniņu un

cilāju viņa spārniņus, kuri man izlikās kā harmoniku kla-

pītes, kad lielais zosu tēvs, kas turpat tuvumā staigāja ap-
kārt kā patriarhs, savas cieņas apzinādamies, piepeši ar

lielu kara kliedzienu metās man mugurā un ar spārniem
sāka mani nežēlīgi dauzīt. Viņš būtu mani gluži zilu sa-

sitis, ja mani šoreiz nebūtu aizsargājis mātes lielais, bie-

zais lakats, kas man citādi izlicies tik nepanesams. Kad

māte pati piesteidzās mani paglābt, mans vajātājs nemaz

nebij atraujams nost no manas muguras.

Nezin par ko es tādu ienaidu no viņa puses biju iegu-
vusi, jo ne šoreiz vien, bet arī vēlāk, tikko viņš mani iz-

tālēm pamanīja, viņš kliegdams un brēkdams dzinās man

pakaļ, ka man bij lielās bailēs jāskrien, ko māk, lai spētu

izbēgt.
Vai viņš gribēja pierādīt, ka spārni noder ne priekš li-

došanas vien, bet priekš kaušanās arī? Bet kādēļ viņam
savs piemērs bij jādemonstrē uz manas muguras?

Bet nepateicība ir pasaules alga, tas man bij jau jāpie-
dzīvo pat pie zosīm.

Šo sīko piedzīvojumu es varēju viegli aizmirst, jo nu

nāca jauni, patīkami iespaidi.

Tuvojās Lieldienas.
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Bij sestdiena priekš Pūpolu svētdienas, un meitas kalpu

istabā jau sarunājās, ka rītu visi jāperot ar pūpoliem, lai

izdzītu ziemas slinkumu un miegu. Kuru ritu agri atradis

aizmigušu gultā, tam pēriens, kurš bus nomodā, tas pats

būs mudīgs un pērienam izbēgs.
Arī mani apdraudēja ar pērienu. Bet es nu gan cieši ap-

ņēmos labāk visu nakti neaizmigt nekā ļauties, lai mani

pārsteidz pēriens.

Meitām bij savas bažas, kur ņemt pūpolus, jo pavasaris

bij vēl agrs un ārā pumpurīši bij tikko aizmetušies.

Bet gan jau nu kaut kā sadabūs, pameklēs pa kaimiņu
kārkliem.

Un tiešām, pret vakaru es pamanīju, ka viņas nesa kaut

kādas noslēpumainas zaru buntes un kaut kur nogla-
bāja.

«Mani jau nu nepārsteigsat,» es nosmējos zem sevis, «es

būšu viltīgāka par jums!»
Bet tik droša es vis nebiju savā apziņā: bet kad nu to-

mēr mani pārsteidz?
«Kas nu liels, ja ar pūpoliem noper, sāpēt jau nesāpēs,

un tas jau arī netiek darīts sāpju dēļ; joks vien tik ir,
veca paraša!» es sevi mierināju.

Bet bail ir, arvienu vairāk bail; viss ir apdvests ar tādu

savādu noslēpumu, viss tā pilda dvēseli ar saldām šaus-

mām: kas nu būs? kas notiks?

Jaunā dvēsele kaisa dēku drudzī un alka notikumu

un piedzīvojumu, kā ziedoņa atvērtās zemes cilās gaida
apaugļojoša lietus, lai savā klēpī raisītu valgmi un aug-

lību.

Vakars nāca, un es aizgāju gulēt ar spožām, viltīgām
acīm, aizdarīdama tās cieti un izlikdamās, it kā gulētu, un

sāku pat nedabīgi stipri šņākt, tā ka māmiņa man blakām

gultā iesaucās: kas nu esot? es šņācot kā kalēja plēšas,
citādi es mēdzot tik viegli gulēt, ka nemaz nedzirdot mani

elpojam.
Es mitējos gan šņākt, bet acis turēju vaļā kā pūce, tā

vislabāk var miegam atturēties pretī.

Bet plakstieni kļuva smagi, it kā kāds tos lejā vilktu

pār acīm. Miedziņš tomēr neļāva sevi piemānīt: viņš bij
uzsūtījis man sīku, mazu sudraba zirneklīti, un tas, ieķē-
ries vienā pašā skropstas matiņā, vilka visu acu vāku

zemē.
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Es biju aizmigusi. —

Pēkšņi es uzrāvos un skatos: kur nu pērējas, kur pū-
poli? Bet viss vēl klusu, un gaisma tikko vēl pelēka aust.

Vēl jau var pagulēt vienu mazu mirklīti, gan jau atmodī-

šos.

Galviņa atkal iegrima spilventiņā, un miegs, tīri par

spīti, uzmācas pavisam salds un dziļš, un es būtu vēl ilgi
gulējusi, ja nebūtu piepeši sajutusi lielus plaukšķus ar

pūpoliem uz savas segas, pavadītu no sparīgiem saucie-

niem:

Apaļš kā pūpols! apaļš kā pūpols!
Skaidiņu lasīt! skaidiņu lasīt!

Te nu man bij! Par visu gudrību un gaidīšanu pēriens
tāpat kā visiem, jo pa istabu apkārt cirta ar pūpoliem, ka

plīkšķēja vien, un izsmiekls arī vēl klāt, ka es esot, aiz-

krāsnes žargonā sakot, liela «miega cūka».

Bez tā mani interesēja savādais pavadu teiciens: «Skai-

diņu lasīt!» Kādas skaidas lai es eju lasīt? Un visus tā-

pat vien sūtīja uz skaidu lasīšanu, kaut arī nekur nekādu

skaidu nebij. Arī vēlāk es nekad neesmu izdibinājusi, ko

tas īsti nozīmēja.

Kad pēriens pārgājis, apskatos — visa gulta piebirusi
ar maziem, pelēkiem zīda pūpoliņiem un blakām nomesti

zari, kur pūpoliņi vēl turas klāt.

Paņēmu zariņu rokā: cik tie vēl maziņi! 2ēl uzskatīt,

viņiem laikam sala, jo tie vēl bij ierāvušies brūnos kažo-

ciņos, — es sajutu, ka arī man pašai sala, jo bija vēl ļoti
agri no rīta, un rīta zvaigzne lūkojās pa logu iekšā.

Agrs rīts, agrs pavasaris, jo dzirdēju lielos runājam,
ka vēl neviens putniņš neesot atnācis; agrīte arī es pati.

Visi šie jēdzieni sakusa manī vienkopus, kamēr skats

kā saistīts kavējās pie zvaigznes laukā, un rokā vēl es tu-

rēju pūpolu zaru.

Tagadnē un nākotne saplūda zilā, bezveidīgā miglā, no

kuras tikai vēlāk raisījās topošais vārds:

Tad putniņiem vēl spārni sala,
Vēl nebij nācis cīrulīts,
Tik kļāvās klāt pie zara gala
Mazs, pelēks zīda pūpolīts,
Un vērās tur, kur debess mala,
Tāds sasapņojies auseklīts.
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KRĀSAINAS DIENAS. SKUMJĀS VAKARIŅAS.

MAGDALĒNAS ZELTA MATI

Nākošā nedēļa pagāja, sagatavojoties vien. Gandrīz

katrai dienai bij savs darbs, sava krāsa. Tas tādēļ, ka ne-

dēļas vidū bij viena diena ar noteiktu krāsu, kura savu

gaismu meta uz visām citām, un tām tad arī vajadzēja
atzīt savu krāsu: tā bij Zaļā ceturtdiena.

Nezin kādēļ šī diena saucās zaļā? Nekur nekāda za-

ļuma neredzēja ne iekšā, ne ārā. Bet varbūt kaut kur no

kādas malas plūda mirdzoša, zeltaina, zaļa gaisma kā

silta saules migla un tikai līdz mums vien neatplūda.
Ja nu ceturtdiena bij zaļa, tad piektdiena, kura saucās

Lielā piektdiena, bij dzeltena, sēra dzeltenumā, kas pār-

gāja arvien tumšākā oranžu krāsā un safrāna brūnumā

un nobeidzās ar to, ka viss debess apvārsnis bij apvilkts
ar melnām malām.

Bet vidū, pašā gaišākā dzeltenumā, pacēlās melns

krusts, un pie krusta karājās balts, caurspīdīgs tēls, viņš
bij jau miris, varbūt viņš arī nekad nebija dzīvs bijis,
jo viņa ciešanas būtu manu daiļo gleznu izjaukušas, bet

tā audās kopā no krāsām, mirdzuma un porcelāna, un

tikai sīkas, sarkansiltas asinslāsītes lēni ritēja pa balto

miesu lejā kā sarkana rasa no baltām lilijām.
Sestdiena bij pelēka, skumja, ar kapa klusumu ap-

dvesta.

Bet dienas darbi tomēr bij darāmi. Viss tika mazgāts,

posts un tīrīts.

Meitas mazgāja un berza ar grīstēm, rāpus izmetušās,

istabu grīdas un pēc tam izklāja tās ar salmu garkūļiem,
kurus noņēma tikai Lieldienas rītā.

Istabā kurējās lielā krāsns un tika cepta visāda balt-

maize, gan rupjas kviešu karašas, gan smalkā maize ar

safrānu un rozīnēm un kriņģelīši, un pīrādziņi.
Visām kājām un rokām bij jākustas un visiem jāskrej

pa kaklu pa galvu. Notika arī grūstīšanās un lamāšanās,
kad meitas ar pīrāgu plātīm sastapās un viena otru ap-

balvoja ar tādiem tituliem, kādus vēl nekad nebiju dzir-

dējusi.
Es lēkāju un smējos, bet arī es dabūju dunku sānos,

ka nokritu kūleniski salmos.

Māte savu tiesu man vēl uzkliedza, lai nemaisoties pa

kājām, un iedeva vienu darba nozari — kriņģeļu un pin-
teņu taisīšanu: lai mācoties vieni
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Es mācījos arī, jo šis darbs man patika, un vēlāk es

viņā ieguvu tādu meistarību, ka mīkla zem maniem pirk-

stiņiem tapa it kā dzīva un es no viņas izveidoju tādus

pinteņus, ka tie izskatījās ļoti līdzīgi tēlnieka skulptū-
rām.

Kad citi darbi bij pabeigti, beidzot vēl nāca vistīka-

mākais darbs — olu krāsošana.

Tas nebij bez savām bažām: toreiz nebij olu krāsas ga-

tavas dabūnamas kā tagad, bet tās bij jāsagatavo pašiem.
Pika maisītas kopā visādas mikstūras: gan sīpolu mizas

priekš dzeltenām olām, indigo priekš zilām, gan lupatiņas
sietas apkārt, lai iznāktu māzerainas, un pat smiņķu po-

diņi izlietoti priekš rozā olām; tika ņemti palīgā visi

līdzekļi, lai tikai olas iznāktu skaistas un pārākas par kai-

miņu meitu olām, kuras, protams, centās gluži tāpat mū-

sējās pārspēt.

Pa to starpu puiši jau glūnēja aiz durvīm, vai nevarētu

olas nozagt vai sadauzīt. Bet nekā! Durvis bij noslēgtas,
un puiši ātrāk olas nedabūs, kamēr būs uzkārtas šūpoles
un meitas labi izšūpotas.

Šūpoles! — Ak, kā es uz tām gaidīju! Bet māte agrāk
tās neļāva uzkārt kā tikai trešo Lieldienu, jo abas pirmās
svētku dienas skaitījās par svētām un šūpošanās taču bij
pasaulīgs prieks.

Pirmo Lieldienas rītu es vēl gulēju gultā, kad saime

skaitīja pātarus. Atkal skanēja māmiņas balss visiem

augsti pāri, bet ne vairs tādā sērā smagumā kā gavēņa
laikā. Arī citas balsis pievienojās skaļāk un priecīgāk. Bij
it kā izbiedēts putnu bars, kas pēkšņi spārnos saceltos

gaisā.

Kā spoži spīd mans Jēzuliņš!
Kā rīta zvaigznes spožumiņš!

Tas izskanēja māmiņas balsī tā, it kā sienas atkāptos
no vietas, jumts noceltos nost un liels spožums pārlietos

pār visiem pāri.

Pēc pātariem nāca mielošanās ar kapiju un raušiem, un

gaļas uzkožamiem, un tad sāka posties, kas gribēja iet uz

baznīcu.

Māmiņa papu atkal iebāra, ka tas esot «grēku prauls»,
jo viņš nekad negribēja iet uz baznīcu, bet viņa pati arī

labprāt negāja un arī šoreiz palika mājā, kaut gan smagi

nopūtās, ka tādiem bezdievjiem nevarot labi klāties.
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lad nu man bij jāņem lielā sprediķu grāmata un jālasa

priekšā Lieldienu sprediķis, man esot patīkama balss pie

sprediķu lasīšanas, un bērna balsi dievs ari labāk uzklau-

soties, jo Jēzus taču esot teicis: «Laidiet tos mazos pie
manim nākt!»

Es nu gan sevi par mazu vairs neskaitīju un gribēju
labāk viena pati pie Jēzus iet nekā tādu mazu smurgu-
līsu pulkā, kuri vēl klēpī ņemami un kuriem deguns jā-
slauka. Droši vien tie Jēzum būs dažādi bikses notraipī-

juši. Te es iecerējos un prasīju, vai Jēzus gaišas bikses

valkājis.

Māmiņa man teica, ka nekādas, ka tur, siltās zemēs,

staigājuši tikai uzņemamos svārkos, kā uz bildēm redzot.

«Nu, tad jau viņš pēc tam nemaz vairs nevarēja ļaudīm

rādīties,» es iesaucos, «un otrreiz gan vairs tādus gru-

žus neņems klēpī.»
Mans domu pavediens tomēr vērpās tālāk. Es izlasīju

visu ciešanu nostāstu, un tas man tēlojās priekšā dzīvās

gleznās ar visu apkārtnes ainu.

Es redzēju plašu, garenu zāli ar zemiem griestiem un

maziem logiem, kuru vakara krēsla pielēja ar neizsakāmām

skumjām. Krēsla jau pati par sevi bij priekš manis vien-

mēr pilna ar nesaprotamām skumjām un draudošām nā-

kotnes jausmām. Bet šī krēsla bij tāda, it kā tūkstoš ne-

zvēru sejas ar zvērojošām acīm lūkotos ārā aiz logiem
un visi kakti būtu pilni ar baismu.

Skumji tie visi garā rindā sēdēja ap galdu un ēda vaka-

riņas. Valodas neveicās, un katrs iesākts vārds trūka

pušu.

«Šovakar es ar jums pēdējo reizi ēdu vakariņas...»
Kumoss tapa mutē rūgts un sažņaudzās rīklē...
«Patiesi, es jums saku, viens starp jums mani nodos ...»

Nu šausmas bij ne tikvien ārpusē, tās iemita iekšā viņu
pašu starpā, un tās auga pēkšņi kā melna nakts un izple-
tās pa visu istabu,,. arī man izpletās acis, un es nespēju
vairs ne paelpot.,,

Te notiek kaut kas negaidīts:
atveras durvis, un it kā vesela straume zelta gaismas

ieplūst pa tām istabā.

lenāk sieviete, jauna, skaista, pasaulīga, ar greznām
rotām. Zelta gaisma izplūst no viņas zelta matiem, kuri

to apņem kā vesels mākonis.
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Pret viņas gaismu visiem biedēkļiem jāatkāpjas, un visi

nolaistie plakstieni atkal paceļas uz augšu.

Viņa nes rokas traukus ar ļoti dārgam smaržu zālēm, un

rožu smarža pilda visu istabu.

Un šī greznā, skaistā sieviete nometas ceļos pie Jēzus

kājām, mazgā tās ar šīm dārgām eljām kā ar ūdeni, izlie-

dama veselu bagātību, un beidzot dara to visaugstāko —

žāvē viņa kājas ar saviem zelta matiem ...
Visi pārsteigti. .. «Kas tā par izšķērdību,» kāds kurn,

«vai to nevarēja pārdot un izdalīt nabagiem!»
Bet Jēzus, nabagākais starp nabagākiem dzīvē, tagad,

nāvē iedams, saņem šo bagātību:
«Laidiet! Ko viņa man darījusi, to pieminēs visos lai-

kos ...»

Un Magdalēnas vārds mirdz joprojām kā zvaigzne ar

zelta stariem apkārt.
Kad durvis aiz viņas atkal aizvērušās, baisma no jauna

metas virsū.

Un tad nāk šausmainā nakts.

Jēzus viens Ģetzemanes dārzā.

Viņa mācekļi nomocīti, pārbēdājušies guļ, un viņš viens

pats, nogājis attālu no tiem, sāk trīcēt un drebēt.

Koki ar vēsām, platām lapām noliecas pār viņu, auksts

akmens vēsina viņa karsto pieri, jo viņš ir tikai akmens

un vairāk nespēj līdzēt.

Un atkal Jēzus redz parādību, eņģeli, kas viņu mierina.

Vai tas bij tāds pat eņģelis, kā Ābramam rādījās?

Nē, man šķita, ka šis eņģelis bij citāds: varbūt viņš bij
ja ne zeltmatainā Magdalēna, tad vismaz tas parādījās
viņas veidā, jo kurš cits gan būtu spējis Jēzu tā apmieri-
nāt viņa nāves bailēs un dot tam spēku . ..

Līdz šejienei es visu ciešanu stāstu biju ne tikvien iz-

lasījusi, bet reizē izdzīvojusi cauri. Tālāk visu šausmu

procesu es jau biju lasījusi Lielajā piektdienā, un tas man

arī bij par smagu, lai to iztēlotu sev plašāk priekšā.

Es grāmatu noliku un ar dabūto iespaidu pavadīju abas

svētku dienas, kuras pagāja klusi un viena no otras neko

neatšķīrās.

Vienīgi tikai, ka krāsotās olas tika jau gatavībā nolik-

tas priekš rītdienas un puiši no savas puses sarīkoja sta-

bus un virves priekš karamām šūpolēm.
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ŠŪPOLES UN VIŅU SEKAS

Trešo Lieldienu pēc brokasta šūpoles jau bij uzkārtas

laukā, rijas galā, un apkārt tām jau stāvēja un gaidīja

Šūpojamie kandidāti — kalpa bērni un es.

Ārā bij vēl stipri auksts, kaut gan jau bij pavasaris, un

māmiņa par mani ļoti baidījās, ka es nesasaldētos, bet es

pēc tik ilgas gaidīšanas vairs nebiju turama. Viņa iepa-
kāja atkal mani lakatu bandrolēs un palaida arī, «lai nu

skrejot vien!».

Bet es — tikko no mātes acīm biju prom, nometu visus

lakatus nost un nu tik šūpolēs iekšā.

Sākot gan puiši mani šūpoja palēnām, jo es nebija

apradusi un man vēl galva reiba, un es baidījos, ka neiz-

krita laukā.

Bet tad pamazām bailes zuda, un nu gāja augstāk un

augstāk.
Sasvīduši un sakarsusi, ar zibošām acīm es tik vēl uz-

saucu, lai sviež mani augstāk, lai sviež līdz jumta pavē-
lām, pār jumtu pāri, vienalga, lai es arī izkristu, lai es

pavisam nosistos — tā lidināties ir tik neizsakāmi skaiti.

Tā nu bij mana lidošana sapnī pa nakti, mans raganu

skrējiens; jā, es nu biju ragana!
Puiši, kas mani šūpoja, bij jau apkusuši un teica, ka

augstāk nemaz vairs nevarot, jo tad šūpoles pārsviežolks

pašas ap sevi, un nu esot diezgan. Lēnāk un lēnāk es at-

kal nolīgojos lejā un redzēju kalpu puikas, kuri ar kārām,
žēlām acīm gaidīja, lai arī viņus ielaistu šūpolēs.

lelaida viņus arī, kaut gan tos neviens nešūpoja, bet

viņi saķērās pa diviem kopā un, viens otram grūdienu un

atsparu dodami, šūpojās vieni paši, lai gan viņu lidojums
negāja nebūt tik augsti kā manējais.

Pēc viņiem sēdos atkal es no jauna šūpolēs un no jauna
atkal cēlos gaisos un padebešos, un, iejūtā aizmirsdama i

virves, i šūpotājus lejā, lidoju augstāk un augstāk.
Tā pārgāja, pārmaiņus šūpojoties, visa diena; ēdiens

man nebūt nebija prātā, un, kad māte ar varu ieveda

istabā, es aši kaut ko noriju visā steigā un biju atkal pa

durvīm laukā un pie šūpolēm projām.
Cik žēl, ka diena jau beidzās, ak, cik tāda skaista diena

ir īsa, cik īsa, kādēļ viņai tā jāsteidzas!
Bet tumsa reiz nu nāca, un gulēt arī bij jāiet, un, ja

citādi nekas nebij izdarāms, tad šūpoles tika raisītas

nost.



305

Es pa logu redzēju, kā lēni noslīka virves, it kā sa-

lauzti spārni, kā puiši tās satina ritulī — un beigas bij;
skaistā diena vairs nenāks.

Kad es biju apgulušies un jau iemigusi, māte esot dzir-

dējusi mani aši elpojam, arī vaidziņi bijuši piekarsuši un

sārti jo sārti.

Ap pusnakti es jau gulēju drudzī.

Tā nu beidzās mans raganu lidojums! Mani gan nede-

dzināja sārtā, kā senākos laikos raganas tikušas dedzinā-

tas, bet mani dedzināja manas pašas iekšējā uguns.

Temperatūra cēlās arvien augstāk, un es bez samaņas

svaidījos gultā apkārt, neviena vairs nepazīdama.
No rīta agri māte sūtīja pēc Zaļās muižas ārsta Cer-

nija.
Tas gan bij pazīstams tādā ziņā, ka priekš visām slimī-

bām viņš parakstīja vienādas zāles, tikpat cilvēkiem, ka

lopiem: ik pa divām stundām vienu ēdamu karoti, un, kam

bij jāmirst, tas nomira tāpat, un, kas izveseļojās, tas ari

izveseļojās tāpat, bet ko tur darīt! Viņš bij reiz pagasta
ārsts, no grāfa iecelts, un cita ārsta nebij. Ja viņam kādus

rublīšus piemaksāja klāt, tad viņš arī deva drusku citā-

das zāles, un šādā pārliecībā māte arī pēc viņa sūtīja.
Man jau no visa tā nebija nekādas jēgas, es gulēju

dziļos murgos un jutos ļoti labi, un viss, kas manā īsa

mūžiņā, īsti mūža fragmentā, pārdzīvots, viss, kas vien

iedomāts, pieņēma spilgtākas krāsas un lielākas kontūras

nekā īstenībā un raibā haosā virpuļoja manu sakarsēto

prātu priekšā. Asā robeža starp dzīvību un nāvi te bij
galīgi izdzēsta, un pāreja bij tik viens vienīgs lidojums:
augstāk, arvien augstāk!

Ak, mirt nav grūt!
Tik jaunam būt!

Ārsts bij aicinājumam tūdaļ paklausījis, jo viņš mūsu

ģimeni ieskatīja par labākiem ļaudīm, un devies šurp.

Viņš bij tūdaļ konstatējis, ka mana slimība esot smagā-
kais veids no masalām, es tās esot dabūjusi caur pielip-
šanu.

Un bija arī tā, ka kalpu zēni jau priekš kādām nedē-

ļām bij masalas pārgulējuši, bet ļoti viegli, gandrīz ār-

pus gultas, un neviens uz tiem tālāk nebij vērību griezis.
Kad es pa Lieldienu laiku ar viņiem biju sanākusi kopā,

slimības baciļi bij uz mani pārgājuši un toties izvērtās

pie manis grūtāk.
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Kā tālā miglā es nojautu, ka esmu rokas pār galvu at-

pakaļ pārstiepusi un kāds vīrs tur manu roķeli savā un

tausta pulsu. Viņam ir ļoti smalka roka, kāda nevienam

nav no mūsu ļaudīm.
Es it kā gribēju vēl pirkstu pakustināt, lai viņa roku

aptaustītu, bet vairs nespēju, samaņa mani atstāja...
Ārsts esot gaidījis katru brīdi mani izdziestot, un māte

esot nokritusi pie manas gultiņas ceļos.
Te uzreiz es jutu kā stipru sitienu pa muguru.

Asiņu gabals man izveļas pa muti, un es it kā nāku pie

samaņas.
Tad sāk velties gabali sarecējušu asiņu, cits pēc cita,

un māmiņa iekliedzas, domādama, ka es atrodos nāves

cīņā.
Bet es atveru acis, es sāku elpot, man top viegli, it kā

smags akmens no manis būtu novēlies, es esmu glābta.
Ārsts atzīstas, ka viņš nekad nebūtu ticējis, ka es būtu

dzīvotāja. Asiņu gabali, kas man pa muti vēlušies, esot

taisni mani glābuši, jo citādi tie būtu mani nospieduši.
Man arī esot stipra daba, viņš liecināja, un tas nākot no

tam, ka māte esot mani ļoti ilgi zīdinājusi, un mātes piens
esot tas, kas dodot priekš vēlākās dzīves vislielāko atsparu
un spēku.

Un tiešām, māte stāstīja, ka viņa mani tik ilgi zīdinā-

jusi, kamēr es esot sākusi runāt un viņu pat uzaicinājusi
uz zīdīšanu un pati pienesusi krēsliņu apsēsties.

Tādēļ es arī vēlāk dzīvē biju stipra no rūgtā kausa

dzert, jo es biju iepriekš no saldā, dievišķā kausa dzērusi,
ko tik viens vienīgs cilvēks pasaulē spēj dot — māte.

Cik labi nu man bij! Tā nebij vairs pirmā, saldā iemig-
šanas sajūta, bet es tagad biju gluži atmodusies. Gluži

jauni, citādi jutekļi pamodās manī, un es redzēju, dzir-

dēju un jutu spilgtāk nekā iepriekš.
Es aplūkoju sienas zilganbalto mūri un apmali, kas tai

stiepās apkārt, un skaitīju, cik tur krāsu iekšā. Pirmā

strīpa — es vēl tagad atceros — bij tumši zila, otrā —

bāli zila, trešā — zaļgana, kura pārgāja violetā iesār-

tumā.

Šī spilgtā sajūta tomēr ilga tikai brīdi, tad es ielaidos

dziļā, veselīgā miegā. Gultu tomēr es tikai varēju atstāt

pēc dažām nedēļām.
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sīkas broces. lieli grēki

Mana atveseļošanās negāja tik ātri uz priekšu, kā mā-

miņa un es pati būtu vēlējušās. Protams, es vēlāk skaitī-

jos kā galīgi izveseļojusies, tomēr kāds mazs aizlūzumiņš

organismā bij palicis pāri, tāpat kā ieplīsusi sīka Svītriņa
manā porcelāna šķīvītī, kura gan tikko redzama, bet glāb-

jama un aizķitējama vairs nebij, tā pamazām plīsa arvien

tālāk. Svītriņa gāja taisni pāri pār Antigones plecu.
Es gan jau biju daudz dziļākas brūces no dzīves man-

tojusi, bet tās man nebūtu pat atmiņā palikušas, ja viņas
nebūtu atstājušas ārpusē redzamas pēdas.

Tā es gadus četrus veca biju, mātei puķes apgriežam,
uzskrējusi uz naža, un viss paplatais galda naža gals
bij man ieskrējis kreisajos deniņos, kur vēl tagad rēts

redzama. Ārsts teicis, ka gandrīz nekas neesot trūcis, ka

es būtu bijusi pagalam, bet man pašai no šī piedzīvojuma
nopietnības nebij ne jausmas.

Vēl niecīgāks skaitījās gadījums priekš manis, kad šķē-
rītes man izdūrās kāju pēdai cauri; cik tanī brīdī nosā-

pēja, tik vien bij! Lielā straume jaunībā nes arvien savus

spēka pieplūdus klāt, un ko nozīmē tanī laikā miesas brū-

ces un dūrieni pret tiem griezumiem, kas vēlāk dzīvē gāja
caur dvēseli!

Tikai pēdējā slimība, kuru es mierīgi biju pārlaidusi
gultā, atsaucās ilgāku laiku ne tikvien uz manu orga-
nismu, bet arī uz manu psihi: es biju kļuvusi trauslāka

pret visiem iespaidiem, vārīgāka, gandrīz bailiga un reizē

sērīga, manā spirgtuma tekošā ūdenī bij nogūlušies me-

lanholijas padibeņi.
Apkārt skraidīt pa lauku es vēl biju par vārgu un ieel-

poju svaigu gaisu, tikai sēdēdama pie loga, ievīkstīta at-

kal savos septiņos lakatos kā pirmā vizbulīte lapās; tikai

galviņa vien bij vaļēja ārpusē.
Sevišķi mīļi man bij agrie ziedoņa vakari, kad mēness

spoguļojās loga priekšā plašajos palos, kuri vēl nebij
pārskrējuši. Skani un sudrabaini atskanēja zaļās vardes

un zemes vēža tālā irdēšana, kurai piebalsoja korī vien-

kāršo varžu kurkšana. Šādai dabas mūzikai ir sava dziļa

mistika, tā raisa vaļā dvēseli no miesas esamības un ta-

gadnes un ievelk to līdzi lielajā dabas korī un aiznes

neaptveramā tālē, kura ir vilinoša un reizē atbaidoša.

Jurģi pienāca, kad es jau varēju pa lauku skraidīt, un

tie ienesa dažādu pārmaiņu. Vecie kalpi aizgāja un jauni
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nāca vietā. Appušķoti zirgi ar mantu vezumiem atbrauca,

zvaniņiem skanot, un viss pagalms skanēja vien no smiek-

liem un sarunām. Sevišķi svarīgs notikums bij kādas tan-

tes atbraukšana, kura tagad, kā māmiņa bij teikusi, pie
mums taisījās apmesties uz dzīvi. Vīrs viņai bij miris, un,

palikusi viena pati, viņa gribēja māmiņai palīdzēt saim-

niecībā.

Kad viņa iebrauca pagalmā, viņa nemaz tik ātri neva-

rēja no ratiem izkāpt laukā un sauca māti palīgā. Kad tā

bij izkāpusi, izrādījās, ka viņa nespēj daudz kustēties sava

plašā miesas apmēra dēj. Māmiņa jau tūlīt noģida, ka viņa
nevis sev palīgu bij ieguvusi, bet drīzāk pašai bij jāiet
tantei par palīgu. Arī par dažādām sāpēm un ligām tante

sūdzējās un kunkstēdama sauca mani, lai es palīdzot
mantas izkravāt. Te nu nāca dienas gaismā visādi vecmo-

des brunči un ņieburi un citādi krāmi, kā arī dažādas zā-

les un plāksteri un starp tabakas lapām arī pa šņabja
butelitei.

Tantei bij arī sava literatūra, kura pastāvēja gan vai-

rāk no veclaiku dziesmu un lūgšanu grāmatām.
Kad tīne bij izkrauta, tante mani piesauca klāt un ar

svarīgu ģīmja izteiksmi iedeva man zeķu pāri un, pirkstu
kratīdama, teica:

«Na, valkā nu un esi godīga.»
Es lāgā nesapratu un prasīju, ko lai es daru, jo par

kādu godu un negodu man vēl nebij nekādas sajēgas.

«Nenoklīsti nekad no tā labā ceļa.»

Atkal es nesapratu, kas tas par labo ceļu, bet redzēju,
ka es te skaidrībā netikšu. Es aplūkoju zeķu pāri un no-

domāju, kā ar tādām zeķēm man jāstaigā, lai es būtu go-

dīga.

Zeķes bij adītas no rupjas, smagas vilnas, un tagad,
vasarai tuvojoties, man tāda staigāšana pa labo ceļu ne-

būt neizlikās pievilcīga.
Bet šāda tantes pamācība bij tikai ievads vien, likās, it

kā viņa taisni manī būtu atradusi īsto darba lauku, kur

izsēt «labo sēklu». To pašu vakaru es vēl dabūju dzirdēt

gudrā Zīraka mācības, «ka skaista meita bez tikuma esot

kā cūku kūts ar dakstiņu jumtu» vai arī «kā zelta riņķis,
ievērts cūkas nāsī».

Man sametās bail no tik bargām mācībām, un es ne-

maz nevarēju iegaumēt, kādēļ tās uz mani zīmētos un ko

es īsti esmu tik cūcīgu nodarījusi.
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Uz maniem jautājumiem es tikai dabūju tālākas pamācī-
bas, ka tagad pasaule esot pilna ar ļaunumu un ka grēki
cilvēkus vairāk kožot nekā utis.

Nu es biju droša, ka man grēku nav, jo man utu arī

nebij. No tāda stāvokļa ņemot, man šķita, ka tad kalpi ir

visgrēcīgāki un it sevišķi kalpu mazie puikas, kuriem tāda

audzējuma bij matos bagāta raža.

īss tomēr bij mans prieks, jo, tiklīdz es tantei to pa-

teicu, tā mani tūlīt bargi aprāja par manu iedomību, tā

jau pati par sevi esot grēks, un es pie citiem redzot «ska-

bargu acī, bet baļķi savas pašas acī es neredzot».

Ak, kas tie par bargiem vārdiem, un kas tas par baļķi
manā acī! Es nemaz nevarēju iedomāties, kā var liels,
resns baļķis vispār būt kādam acī.

Kad es par to prasīju izskaidrojumu, es atkal dabūju

atbildi, ka es esot vīzdegune un ka dieva vārdu neklājoties
grozīt un pulgot, tas esot liels grēks.

Tātad visur grēks! Griezies kā griezdamies, grēks

priekšā, grēks pakaļā.

Un tiešām, pēc tantes kodeksa es dabūju īsti iepazīties,
kas viss nav grēks!

Labākas drēbes apvilkt — grēks!
Gardāku kumosiņu ēst — grēks!

Te nu es tiešām apzinājos, ka esmu gan grēcīga, jo es

kāroju allaž kādu saldumiņu iebāzt mutē, ja ne vairāk,
kādu cukura gabaliņu, un skaistas kleitiņas man arī pa-

tika. Nupat jau viena jaunpašūta rozā katūna kleitiņa ka-

rājās skapī, un to lai nu es vairs mugurā nevilktu!

Bet, kas man par to būs, to jau es drīz vien dabūju zi-

nāt. Novakarēs tante mēdza dziedāt garas jo garas dzies-

mas pēc kādas ļoti vecas dziesmu grāmatas (tāda grā-
mata bij atrodama Šiliņa vadītā muzejā Latv. biedrībā,

tagad pilsētas bibliotēkā), un tur tika piedraudēts:

Vai skaistas drēbes gaidi?
Tev' ģērbis lieli vaidi,
No s— svārki kļūs ...

Bet šī dziesma bardzības ziņā tomēr palika tāļu pakaļ
kādai citai, kura tiešām ir klasiska mūsu garīgajā litera-

tūrā:

Se kopā, ļaudis, nāciet,

Jūs, grēcinieki, sāciet

Tās mokas klausīties:
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Kas tiem tur virsū spiežas,
Kas še no dieva griežas,
Tam velnam padevušies.

Un tad nu sekoja tāds reģistrs, ka man baiļu sviedri

plūda noklausoties, bet reizē bij gar zemi jāveļas no

smiekliem, kurus nevarēju savaldīt.

Tagad nu tantei bij skaidrs pierādījums no manas ap-

grēcības, un tā, mati atsaukusi, piekodināja:
«Valdi tu savu skuķi, gan tu redzēsi, kas no viņas die-

nās izaugs, tad tev būs mati jāplēš no galvas un rūgtas
asaras jāraud!»

Es tiku bargi aprāta no mātes un izturējos tagad klusi

kā pelīte.

Tantei bij pa tam dziesma sajukusi, un viņa uzņēma
atkal citu, pie kam viņa taustījās pēc meldiņas, tverdama

gan augstāk, gan vai veselu oktāvi zemāk, un tad vēl tā

pati uzķertā meldiņa, kā jau vienmēr, gāja Šķibi un greizi,
kamēr iegāzās grāvī, bet visu to atsvēra dziesmas teksts:

Apdziedam vīru bagātu,
Sakupušu un greznu,
Ar kārībām izpušķotu,
Izbarotu un resnu ...

Es atkal nespēju noturēties, un man izspruka skaļi
smiekli, es zināju, ka labi nebūs, un metos bēgt, bet aiz-

ķēros ar savām garajām bizēm aiz tantes ratiņa, un tā

viņa mani saķēra un aiz tām pašām bizēm vilka atmugu-
riski atpakaļ.

Es gaidīju, kas nu būs, bet viņa, ar vienu roku mani

turēdama, ar otru meklēja pa savu mantu tīni un, izvil-

kusi plānu grāmatiņu, man to iedeva, sacīdama:

«Palasi nu, un tad tu redzēsi, kas tu esi un kā tev

ies!»

Grāmatiņas virsraksts bij «Ceļš uz debesīm», un tā bij
pušķota ar ilustrācijām.

Ko runāts vārds pie manis nepanāca, to panāca dru-

kāts; pret grāmatu, lai tā būtu kāda, es sajutu lielu cie-

nību un tādēļ ar dziju nopietnību ņēmos grāmatiņu lasīt.

Tur bij aprakstīts, kāds ir labais un ļaunais jeb dieva

un velna bērns un kā tiem beidzot klājas. Dieva bērnu

eņģeļi ievada debesīs, bet ļaunajam bērnam velns atbrauc

pakaļ ar melnu cūku. Briesmīgāks vēl nekā pats teksts bij
bildes; vienā no tām bij tēlota grēcinieka sirds, kura mv-
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džēt mudžēja no velniem visādās pozēs un karikatūrās, un

otra turpretim bij pilna ar eņģeļiem, kuri tur staigāja ap-

kārt, spārnus sacēluši.

Ja nu es ņēmos savu sirdi salīdzināt ar visām trim

prasībām, kādas labajam bērnam jāizpilda, un iegaumēju
vēl biedinājumu, ka neviens pats grēciņš netiks piedots,
tad nu iznāca, ka mana sirds ģeometriski nesakrita kopā
ar labās sirds tēlojumu, un tātad es biju velna bērns un

varēju sagaidīt, ka pats velns [savā] personā man at-

brauks pakaļ melnas cūkas pajūgā.
Sāds šausmu iztēlojums ieguva pār mani suģestīvu

varu, un es ar izbailēm sāku atmiņā meklēt kopā visus

grēkus, kādus es varēju būt nodarījusi.
Es biju biežāk gājusi pie ievārījumu podiem, nekā bij

atļauts, es biju slēpu izplēsusi kādu bildīti no grāmatiņas,
es mēdzu sajaukt māmiņai olekšu skaitu, kad tā meta

audeklus, tā ka viņai arvien no jauna bija jāsāk skaitīt. Ar-

vien jauni grēki uzpeldēja manā atmiņā, un es iegādājos
arī, ka papiņam biju no pīpja izkratījusi tabaku un tur

iebērusi smalku cukuru un šņaucamās tabakas dozītē

rus, bet vislielākais grēks man šķita tas, ka es pa pātaru
laiku garlaikojos; jo garāki un svētāki bij pātari, jo vai-

rāk man nāca žāvas. Tas nu tiešām bij pierādījums, ka

mana sirds bij tik pilna ļaunuma, kā tur bildē redzams.

Bailes un reizē rūgtums mani sāka pārņemt. Tātad vairs

ne pakustēties nevar, ka tūlīt negrēko, Kā lai īsti dzīvo?

Kā lai izturas? Plūstošā, jaunā dzīvība manī kā strauja
upe tika aizdambēta ar valni un sāka mutuļos vārīties.

Vai tāds bij dievs, kurš man līdz šim bij parādījies tikai

skaistumā un brīnumos? Kas iededzinājis sajūsmā manu

dvēseli tāpat kā savu degošo krūmu? Līdz šim es pa-

zinu tikai labu vien, un nu man bij jāiepazīstas ar ļau-

numu, un dievs vairāk nekas nebij kā bargs soģis, kas

staigāja apkārt ar pātagu?
Var būt, ka tomēr spēšu kaut kā nebūt viņu pielūgt un

taisni izdzīvot, un iekļūt debesīs, kaut gan man, klusi at-

zīstoties, viņas nebūt neizlikās tik pievilcīgas; bet ko lai

dara, kur lai paliek? No elles tomēr man bij briesmīgi
bail, jo mokas tur bij sagaidāmas neizsakāmas un neap-

rakstāmas.

Un es apņēmos stipri dievu lūgt un dienā vai desmit

reižu uzmeklēju klusus kaktiņus vai nu kādā šķūnī, vai

uz augšienes un skaitīju gan lūgšanas, kuras no grāma-
tas biju izmācījusies, gan arī pašas sadomātas.
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Reizē es arī pacietīgi lūkoju noklausīties visos pātaros
un nesmieties par tantes dziesmām. Visa mana garīga
būtne pārvērtās, apklusa un noslāpa it kā zem kāda ne-

redzama smaga spiediena.
Ļaudis jau sāka brīnīties: kas tam bērnam noticis? Ko

viņa staigā, galvu nodūrusi, un vairs nesmejas? Bet mā-

miņa saprata to it kā manas grūtās slimības sekas un ik-

reiz smagi nopūtās, kad mani uzskatīja.
Es pārdzīvoju dziļu iekšēju krīzi, par kuru neviens ne-

zināja un kur man arī neviens nebūtu varējis palīdzēt,
kā pie manas ārējās slimības dakteris Cernijs.

Vesela pasaule aiz manis sabruka un jauna vēl nebij
atrasta. Es biju kā Noasa balodīts, izlaists ārā lielajos
plūdos, kur tam nebij kur kāju uzlikt un ari kur nebij
redzamas nevienas zaļas cerību lapiņas.

Es nezinu, kas ar mani būtu noticis, ja man nebūtu pa-

līgs nācis no ārienes, kas manu krīzi gan vēl paasināja,
bet reizē deva spēku to pārvarēt un rādīja izeju.

NĀVES PUĶES. ZIBENS SPĒRIENS

Šis glābējs nebij neviens cits kā pats ziedonis, kurš

mani kā laipns draudziņš ņēma pie rociņas un izveda savā

plašajā dziedinātavā, dabā.

Ārsts mātei bij ieteicis, ka man priekš manas atveseļo-
šanās tagad daudz vajagot uzturēties laukā, sevišķi tagad,
kur laiks jau bij tik silts un viss zaļoja un ziedēja.

Man tagad māmiņa atļāva, lai es dzīvojot pa dārzu,
cik gribot, tikai lai nekur tālāk neejot.

Cik viegli elpoja krūts, un kā mazas prieka uguntiņas

iedegās acīs!

Viss bij tik jauks un skaists un ik uz soļa mani saistīt

saistīja, aizmirsti bij visi grēki un visas aizlūgšanas un

baiļošanās par tiem.

Viens skaistums gan bij zudis, tas no debesu dārziem,
bet otrs atvērās tepat mūsu vienkāršā dārziņā, kuram bij
tā priekšrocība, ka viņš bij pieejams.

Turpat jau durvju priekšā zaļajā zālītē balinājās iz-

stiepti māmiņas audekli. Tie saulē vizēja tik spoži un

balti, kā «ceļš uz debesīm».

Ja būtu tik daudz audeklu, ko vienu otram siet galā,
tad droši vien varētu pa tiem nokļūt uz debesīm.
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Tūlīt tālāk parādījās dārzā paniattonis dzeltena krāsā:

tās bij plaši izplatītas, populārās kriņģelites. Viņas bija
starp citām puķēm tas pats, kas starp putniem zvirbuļi.
Māte viņas lāgā neieredzēja un gribēja iznīdēt no dārza

laukā, bet tas neizdevās. Nelīdzēja ne ravēšana, ne lamā-

šana, arī nekāds ziemas sals, viņas palika savā vietā. Un,
tikko iestādīja citas puķes, te jau starpā parādījās atkal

kriņģelites, kuras vairojās kā Ābrama dzimums.

Bez viņām auga un ziedēja vēl daudzas citas, skaistā-

kas puķes: zilās kurpītes, kurās kukaiņi pa nakti mēdza

pārgulēt, un tām blakām zelta krāsā bišu krēsliņi.
Vai viņus tādēļ tā sauca, ka tur sēdēja bites? Kādēļ

ne! Ja turpat blakām kukaiņi gulēja zilajās gultās un vā-

lodzes dzēra no rasu podiņiem, kādēļ lai bites nesēdētu

zelta krēslā?

Bet tikpat uzbāzīgas kā kriņģelites bij puķu lēciņas.
Viņas spraudās visām puķēm padusēs un skārās pat ga-

rajām kāršu rozēm ap kaklu, apliecinādamas savu mīles-

tību, vai nu pēdējās to gribēja vai ne.

Tā es apstaigāju visas puķes un mēģināju sev iztulkot

viņu darbību un nozīmi.

Par smaršīgajiem dievkociņiem un zalpijām es zināju,
ka sievas tos ņem līdzi baznīcā pret nelabu smaku.

Kad es visas puķes dārzā biju aplūkojusi, es devos

tālāk, it kā pasaku kamoliņš man tecētu pa priekšu un

mani kaut kur aicinātu.

Dārzu noslēdza plats, garš dīķis, un otrā pusē sākās

pļaviņa, uz kuru bij jāpāriet pa garu, šauru laipu, saliktu

no diviem apaļiem baļķiem. Kalpones allaž sūrojās, ka

pa viņu esot grūti pāriet un varot iekrist dīķī.
Dīķis man neizlikās biedinošs, ūdens viņā tecēja tik

klusi, ka nevarēja noģist, vai tas tek uz priekšu vai at-

pakaļ.
Kā nezināma vara vilka mani pāriet pār laipu uz pļa-

viņu. Man bij stāstījuši, ka tur augot tādas savādas, dzel-

tenas puķes, kuras nedrīkstot aizskart, jo tad tūlīt esot

jāmirst.
Es labprāt būtu redzējusi, kā šīs puķes izskatās; pro-

tams, ka es sargāšos tās aizskart.

Bet laipa — kā par to tikt pāri?
Es gribēju tomēr pamēģināt.

Uzkāpu uz apaļajiem baļķiem un pagāju trīs četrus so-

ļus, bet tad, paskatoties uz ūdeni zem manis, man saka

reibt galva. Apgriezties un rāpties atpakaļ es lāgā
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nevarēju un rāpos vien tālāk. Ja kāds būtu mani redzējis,
es būtu Joti nokaunējusies par savu bailibu un par stā-

vokli, kādā es atrados.

Beidzot kaut kā es tomēr tiku pāri un atrados uz pļa-
viņas.

PJaviņas malā auga iestādīta rinda skaistu, jaunu bēr-

ziņu, kuri smaržoja pirmā zaļumā un balti spīdēja savu

tāsu krekliņā.
Tikai vienam bij iedurts sānos varbūt no kāda nedarbja

puikas, kas bij meklējis pēc bērzu sulas, un bērziņš stā-

vēja bēdīgs, lapiņas nolaidis, un taisījās vīst.

Viņš atgādināja Pestītāju ar caururbtiem sāniem, bet

es jau vairs pie Bībeles notikumiem negribēju domāt un

raisījos no visiem iespaidiem, kas man vēl ik uz soļa bija
sastopami.

Te nu man priekšā gulēja mazā pļaviņa, kura jau man,

pie loga sēžot, bij smaidījusi pretī kā zaļa paklāta villai-

nīte. Vienā pusē viņai stiepās rudzu lauks un pa vidu te-

cēja strautiņš.
Iztālēm magones locīdamās mani apsveica un rudzu

puķes ar zilām acīm uzlūkoja mani, jautādamas: «Vai

tu nu atnāci?» Mazie vanagu nadziņi jocīgi rāpuļoja ci-

tām zālēm un labībai pa kājām kā mazi bērni, kuriem

nevar visur pakaļ izrāpuļot. Bet strautiņam gar malu, pa

pusei mirkdamas ūdenī, auga neaizmirsteles.

Es viņas labprāt būtu pušķītī salasījusi, bet viņām bij
tik sēri žēlīgs vārds, ka man bij žēl viņas noplūkt un

viņu īso mūžu darīt vēl īsāku.

Kad es stāvēju pļaviņas vidū, man likās, ka es būtu

karaļbērns kā senā pasaciņā un visas puķes klanītos manā

priekšā.
Bet kur nu bij bīstamās nāves puķes?
Ā! Tur jau viņas lūkojās man pretī aiz citām — uguns

dzeltenas ar mitru mirdzumu — un izskatījās ļoti skais-

tas.

Vai nāve ir tik skaista?

Strīpoti dunduri un raibi tauriņi viņām skraidīja ap-

kārt, bet tiem jau bij spārni, tie varēja aši aizlaisties, tikko

pamanīja, ka nav labi.

Bet man nebija ne mazāko šaubu, ka, tikko būšu pa-

ņēmusi rokā vienu no šo puķu spoži dzeltenajiem zvani-

ņiem, tad apstāsies arī mana sirds pukstēt.
Es aizgāju tālāk no puķēm un sāku skraidīt pa pļa-

viņu. Vējš šūpoja garo zāli, kura man sniedzās gandrīz
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līdz viducim, un plivināja manus vaļējos matus, ka es

pati varēju būt puķe starp puķēm, un man bij tik labi,
tik jautri ap sirsniņu; es negribēju mirt.

Paskraidījusies es tomēr atkal aiz ziņkārības tuvojos
nāveklēm, bet es šļūcos lēni un bailīgi, vēl bailīgāk, nekā

pa laipu rāpjoties.
Itin tuvu es jau viņām biju piešļūkusies — vai tad nu

tiešām no viņām jāmirst?
Gandrīz negribot es pār viņām noliecos un izstiepu

roku ...

Ja tā ir nāve, tad skaisti būtu nokrist tepat pļavā, puķu
vidū, kur man apkārt viss ziedētu un smaržotu un raibi

tauriņi man lidotu virs galvas un zeltaini kukainīši rā-

potu pāri.
Jautrā pārgalvībā es saņēmos un noplūcu pašu kuplāko

nāves zvaniņu un, to rokā turēdama, gaidīju, ka nu tur-

pat uz vietas saļimšu ...
Tikai es nebiju iedomājusies, vai sāpes arī jutīšu.

Nē, nesāpēja it nemaz, un krist arī vēl nenokritu.

Varbūt es par maz biju noplūkusi; noplūkšu vēl.

Es saplūcu veselu pušķi, bet man vēl nekas nekaitēja.
Es plūcu vēl un vēl un pieliku puķes pie pašas sejas un

dziļi iezīdu viņu smaržu.

Tad es labu brīdi nostāvēju uz vietas, gaidīdama uz

savu pēdējo elpas vilcienu. —

Bet, kas dzīvs, tas dzīvs!

Ak, tavas sīkstas dzīvības! Tīri kā mūsu vecajam zir-

dziņam!

Man, velti gaidot, ienāca prātā, ka puķes būs pa nakti

jāpaliek zem pagalvja, var būt, ka tad no rīta būšu pa-

galam.
Tā arī darīju.

Bija jau arī pienācis vakars, un es ar savu puķu klēpi
šļūcos atkal pāri pa laipu, kā nākusi. Ceļš šoreiz bij vieg-

lāks, jo es vairs par iekrišanu nebēdāju, kad nāve tā kā

tā gaidāma.
Pārnākusi es puķes paliku zem savas gultiņas pagalvja

un, gulēt ejot, noskūpstīju māmiņu un tētiņu ilgi un mīļi,
tā jau bij atvadīšanās no viņiem un no dzīves.

Tad es ielīdu gultiņā un iemigu saldi virs nāves pu-

ķēm. —

Otrā rītā es pamodos agri un tūlīt domāju:
«Vai nu esmu dzīva vai mirusi?»
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Bail man bij atvērt acis, jo nekur nebij eņģeļu dziedā-

šana. —

Tātad es neesmu vis debesīs? Es tiešām esmu ellē?

Visas manas lūgšanas neko nebij līdzējušas!
Bet es jau arī pašās beigās biju grēkojusi, kad es pret

aizliegumu biju rāpusies pār laipu un plūkusi nāves pu-

ķes!
Tomēr, ja nu atronos ellē, kādēļ man nesitas degunā

dūmu smaka no grēciniekiem, kurus patlaban cep vai arī

kuri jau izcepti?
Vai nu nāks mana reize?

Bailēs un dzīta no ziņkārības, es nu mēģināju caur pus-
viru skropstu palūrēt, kur es īsti atrodos un kāds lik-

tenis man gaidāms.
Skatos — elle gluži tāda pat izskatās kā mūsu krēs-

lainā guļamistaba, un krāsnīte arī turpat kaktā, bet tur

neko ne dedzina, ne cep.
Un velnu arī nekur neredz! Tikai blakus istabā dzirda-

mas vīriešu balsis. Vai tad velni runātu tāpat kā mūsu

puiši?
Es kļuvu arvien drošāka un vēru acis arvien platākas

vaļā.

Tagad itin skaidri redzu: kur vakarā esmu apgūlusies,
turpat arī atrodos, savā gultā. Nekādas pārmaiņas nav

notikušas. Nav ne debesu, ne elles.

Nav pat ne nāves.

Es itin patiesi biju dzīva, jo es varēju kustēties un biju
viscaur silta.

Es sevi visapkārt aptaustīju, vai tik pie manis nav

kaut kādas zīmes no miroņa. Bet nekur tādu nebij.

Un man ienāca prātā puķes, kuras es, gulēt iedama,

biju pabāzusi zem pagalvja.

Turpat arī viņas vēl atradās. Bet kādas tās bij novītu-

šas! Lapas ļogani karājās, un ziedi pavisam galviņas no-

kāruši un maziņi.

Varēja tās tagad droši ņemt rokā un paost, nekaitēja
neko.

Tikai smarža tām piemita tik salda un reibinoša, it kā

vējš to būtu atpūtis šurpu no nāves dārziem.

Tātad viņas bij mirušas un ne es. Es biju stiprāka par

nāvi!

Jeb vai viņas nemaz tik nāvīgas nebij un viss aizlie-

gums bij meli? Vai vispār visi draudi un šausmu tēlojumi,



317

kas mani tā bij izbiedējuši un mocījuši, tik nebij salti

meli?

Un vecā tante? Vai nu viņa man liekuļoja, jeb vai

pati bij tikai muļķa vecenīte?

Vismaz es viņu vairs neņēmu nopietni, un viņa bij zau-

dējusi pār mani savu varu.

Jauni spēka un veselības pieplūdi mani tikpat miesīgi,
kā garīgi nesa uz augšu, un jautra pārgalvība kā spriksto-
sas uguntiņas dedza man pirkstu galos.

Sevišķi tas vērsās tagad pret veco tanti, es tai gribēju
atdarīt par manām ciešanām.

Kad tante iesēdās atkal plaši un ērti krēslā un taisijās

uzņemt garu garās šausmu dziesmas par nāvi un pastar-

dienu, tā grābstījās apkārt un kaut ko meklēja — nebij

briļļu; diezin kur tās palikušas?
Bet ne dievs vien, arī es to zināju, jo es viņas biju

noglabājusi.
Un sākās ilga meklēšana, un līdz ar brillēm visa

dziesma bij pagalam.
Arī otro un trešo dienu par velti pēc tām izmeklēja.

Tikai sestdien, kad sviestu kūla, tās atradās krējuma ķēr-
nītē.

Vai tad nebij itin dabīgi, ka tante bij pie krējuma lai-

zījusies un brilles no deguna tur iekritušas, kaut gan viņa

zvērējās un lādējās, ka tā neesot bijis. Kad tik tā kņīpa —

tā viņa mani sauca, kad bija dusmīga, — neesot te nedar-

bus izdarījusi!
Bet māmiņa teica, ka viņa jau esot veca un atmiņa sā-

kot zust.

Pēc laiciņa atkal brilles nozuda un vēlāk atradās —

gludināmā mašīnā un citā reizē krāsnītē pelnos.
Bet izskaidrojums palika tas pats, ka tante veca un

neatmin, kur savas lietas zaudē.

Mani nedarbi jau man pašai sāka apnikt, jo es atcerējos
skrodera Pīšļa zēnu, kurš bij šujmašīnā bēris zirņus, un

man palika kauns, ka es tagad tāpat daru. Bet, pirms kā

es savus nedarbus beidzu, es tiem vēl gribēju uzlikt kroni,
tad tikai, man šķita, tante bij diezgan sodīta.

Es zināju, ka viņa ļoti baidās no pērkona un bargā
laikā gaida, ka katrs spēriens viņu ķers.

Viņa arī pie katra zibens meta krustus un skaitīja pā-
tarus.

Šo gadījumu es gribēju izlietot un uzņemties zibens

lomu.
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Tantes gultas galā virs krēsla, kurā viņa sēdēja, atra-

dās pie pašiem griestiem plaukts ar dažādiem tantes pie-
derumiem.

Starp tiem bija groziņš ar veciem dzelžiem, bleķiem un

naglām.
Kad uznāca bargs laiks un tante atkal baidījās no spē-

rieniem, es, viņai nemanot, pakāpos pie plaukta, un, tikko

meta zibens, es ar visu sparu kārbiņu ar dzelžiem triecu

zemē, ka visi dzelži skanēdami un grabēdami tantei bira

uz galvas.
Viņa tikko paguva nokrist zemē ceļos un izsaucās:

«Dievs, esi žēlīgs, es tev pavēlu savu nabaga dvē-

seli!» — un tad palika guļot, domādama, ka nu viņa pa-

galam, no zibens nosperta.
Pa tam es veikli biju projām — un kārbiņa bij pati no

sevis nokritusi.

Kad tante beidzot atģidās un redzēja, kas tas par spē-
rienu bijis, viņa ticēja, ka, ja arī ne taisni zibens, tad

tomēr tas esot dieva pirksts bijis. Tas brīdinājis un licis

stiprāk lūgt un pātarus skaitīt, jo tā pastarā katram va-

rot uznākt kā slazda valgs.
Man turpretim ļauna prieka uguns dedza acīs, un es

klusi pie sevis smējos: bij taču arī par daudz jocīgi, ka

dieva pirkstam bij sakars ar manu roku.

Bet es nu biju atriebusies.

DIVI VIENTUĻI UN LIELA DONAVA

Pēc agrajiem pērkoniem bij atkal apmeties auksts, un

man, it kā par sodu par maniem nedarbiem, bij atkal jā-
pavada dažas dienas istabā, sēžot pie loga. Es biju spēlē-

jusi zibens lomu, un tagad man pašai bij jāvīstās savos

lakatos tāpat kā zibenim mākoņos, un dobjais kāsis, kas

man šad un tad uzmācās, arī atgādināja pērkona dobjo
ducināšanu.

Tādā pasīvā lomā es būtu ļoti garlaikojusies, ja man

nebūtu atkal pavērušās kādas mazas durtiņas uz manu

garīgo pasauli.
Zīds bij atkal ar paunu pārstaigājis mūsu apvidu un

līdz ar lakatiem un drēbēm atnesis arī garīgo mantu.

Tās bij uz šaurām, garām papīra strēmelēm nodrukā-

tas ziņģu rīmes, tūlīt lasāmas uri dziedamas kā karotē

vārīta putra, lai neatdzistu.
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Ar tādu piekodinājumu žīds tās iedeva kalponēm rokā

un lūkoja pats meldiņu izdziedāt priekšā, jo tā esot uz-

nākusi modē un visur uz tirgiem tiekot dziedāta.

Meitas arī sapirkās ziņģu rīmes, bet tām nebij patlaban
vaļas viņas ne izlasīt, ne izdziedāt, un viņas iesvieda man

tās klēpī.
«Še, izlasi tu papriekšu un tad pastāsti, kas tur iekšā,

mums jāiet lopi kopt.»
Palikusi viena istabā, es sāku lasīt:

Antonijuss viens vārgulīts,
Bez tēv' un mātes palicis...

Es tūlīt iedzīvojos situācijā. It kā ar sāpīgu sitienu man

kas sita pret sirdi: «Cik ļoti vientulis ir Antonijs! Vai vēl

kāds pasaulē ir tik neizsakāmi vientulis kā viņš?» Man

jau gan tēvs un māte bij, bet it kā no nezināmiem dziļu-
miem izaugusi melna ēna apņēma arī mani vientulība.

Varbūt es, pašai nemanot, kaut kādā veidā biju ar vien-

tulību iepazinusies un tikai tagad, otru tādu vientuli sa-

stopot, sāku pati sevi nojaust. Es lasīju tālāk:

Viņš gar Donavas upi iet,
Tur savu dzīvīb' pabeigt šķiet...

Kāda liela un plaša tur skrēja Donavas upes! Zilgan-
pelēki putodami un mirdzēdami, viļņi vēlās saules gaismā,
ledus segu nometuši. Arī tur, tāpat kā pie mums tagad

laukā, bij pavasaris un pūta silti vēji. Tikai tas nebij šis

pavasaris, ne arī še ārā, bet kaut kur kādā nezināmā un

neatminamā tālumā, kuru es arī nemaz nepūlējos atminēt,
bet gāju vien tālāk līdzi Antonijam.

Man arī nerūpēja Antonija seju redzēt, jo viņš gāja,
cieši satinies, pret vēju, kas plivināja un raustīja viņa drē-

bes un viņu pašu apšļakstīja viscaur ar lieliem, mirdzo-

šiem putu gabaliem.
Bet viņš ne par ko nebēdāja, jo viņš bij stiprs un ne-

maz neizskatījās pēc tāda vārgulīša, kā dziesmā apdzie-
dāts.

Arī savu dzīvību viņš negribēja pabeigt tādēļ, ka tam

tēva un mātes trūka.

Un, kad viņš beidzot pacēla savu vaigu, viņa acis, lie-

las un gaišas, vērās taisni pret zilajām debesīm, saules

nebīdamās, un ieraudzīja tur skrējām lielu ērgli, kas ar

platiem spārniem šķēla gaisu.
Šim ērglim Antonijs pats bij līdzīgs, kā lai viņš būtu

varējis domāt pie savas dzīvības beigšanas?
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Bet vēl atiadās kads, kas bij līdzīgs i ērglim gaisos,
i Antonijam un kas staigāja gar platās Donavas kras-

tiem ...

Bet nē, nē. Ko es tik neiedomājos. Es taču biju pavisam

maza, nieka meitene, ne es ko zināju no Antonija, ne An-

tonijs no manis.

Es te sēdēju istabā un nedrīkstēju pat ārā iet, jo man

nebij atjauts, pat lasīt es nedrīkstēju, jo man bij iedots

adīklis, mans pirmais rokdarbs, kas man bij jāmācās, lai

«no manis iznāktu krietna un tikumīga jaunava» — tāda

pat kā tante, es klusi domās piemetināju. Vairāk reižu man

jau tas bij sacīts, tikai es to nespēju ne paturēt, ne lāgā

aptvert.
Katru brīdi arī varēja durvis atvērties un māte no āra

ienākt, un tad tā atkal stingri uzprasītu:

«Nu, kā iet ar darbu? Vai esi ko padarījusi?» Un es tad

no viņas balss skaņas vien būtu sadrebējusi kā notverts

putniņš saujā, kam strauji sitas sirsniņa; tik maza un bai-

līga es biju!
Bet — diezin vai es šoreiz būtu drebējusi, jo Antonijs

man tagad stāvēja blakām un lielais ērglis, spārnus iz-

pletis, lidoja man virs galvas. Arī es, tāpat kā Antonijs,
nāves nebīdamās un dzīvības nežēlodama, skatījos ar pla-
tām acīm gaisos un dzirdēju sev šalcam garām lielo Do-

navu.

Nē, es un Antonijs nebijām sveši, mēs jau sen bijām
redzējušies un pazinušies, bet tas bij ļoti sen atpakaļ,
kaut kādos citos laikos, kad es nebiju maza, bailīga mei-

tenīte, bet liela, stipra un lepna ...
Kad meitas vakarā atprasīja man dziesmu atpakaļ un

sāka visu garo tekstu par vārgulīti Antoniju nodziedāt

sērā, gaudīgā balsī, tad tas mani vairs nebūt neaizkusti-

nāja, es jau visu biju pārdzīvojusi un daudz spilgtākās
ainās skatījusi.

Ko viņas zināja no lielās Donavas šalkšanas!

VĪTOLS, DĪĶIS, AKMENS. TĀLI CEĻI.
KLĒTS NOSLĒPUMI

Aukstums bij pārgājis un atkal iestājies silts, un nu

es varēju pa āru skraidīt- un iepazīties ar skaisto ārpa-

sauli, kurā papīra lapu vietā aug zaļas lapas un izlocītu

burtu rindiņu vietā lokās tērces un urdziņas ar dzīvu

ūdeni un ne ar melnu tintes sulu.
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Manu burtu pasauli bij apspīdējusi un darījusi dzīvu

manas fantāzijas saule, mani pašu tās vietā tagad sildīja
un plaucēja debesu saule.

Vai tad mana galviņa ar dzeltenajiem matiņiem būtu

mazāk vērtīga bijusi nekā viena no daudzajām pienenīšu

galviņām, ar kurām tagad ziedēja pilns mauriņš durvju
priekšā kā apšļakstīts viscaur ar lielām zelta lāsēm no ne-

zināma dārznieka?

Bet, cik droša un izaugusi es jutos jau savā garīgā pa-

saulē, tik nedroša un bailīga es biju ārā, īstenības pa-

saulē, un man katrs solis bij jāizmēģina un jāiegūst.
Mani tuvākie draugi, ar kuriem es biju jau iepazinusies,

pa logu skatoties, bij platais, garais dīķis, kurš pavasara

palos tāpat bija pārplūdis kā manas ilgas, un lielais, ve-

cais vītols mana loga priekšā, kuram zari zemu nokarājās
kā pāršauta putna spārni.

Dīķis gan ziemu bij aizsalis un ar mani tad nerunāja
savā burbuļu valodā, bet vītols šalca cauru ziemu ari ar

kailiem zariem un man tik daudz stāstīja, tikai diemžēl

toreiz es viņa valodas vēl nesapratu.
Trešais man par īstu draugu kļuva liels, plats akmens

klēts durvju priekšā. Tas bij tik viesmīlīgs un pacietīgs,
ka ļāva man uz savas platās muguras ne tikvien sēdēt

pašai, bet izkravāt uz tās arī savas mantiņas un visu, kas

patika.
Labsirdīgi viņa platais vaigs smaidīja saulē un ļāva,

ka pār viņu kāpj pāri tik daudz kāju, jo viņš bij nolikts

klēts priekšā kā bruģis.
Tikai kad nāca nakts, tad viņš izskatījās melns, drūms,

draudošs un izauga daudz lielāks; neviens viņam

pāri nestaigāja, un man likās, ka, ja es viņam tad būtu

uzsēdusies virsū, viņš būtu sācis kustēties un cēlies gaisā
kā burvju zirgs, mani līdzi aiznesdams. Tikai pret rītu

tas atkal palika par akmeni un nokrita turpat savā vietā

klēts priekšā ...

Vēlāk, kad manis vairs tur nebija, kad man no ma-

niem draugiem, no mājas, no visa bij jāšķiras, akmens

esot arvienu dziļāk un dziļāk zemē iegrimis.
Ari lielais dīķis ar platām acīm skatījies, manis meklē-

dams, bet tam'acis tikušas ar zemi aizbērtas, lai vairs

neskatās.

Tāpat arī vītols, kas tik sēri šalca, ticis nocirsts —

kas vēl pāri palicis, esmu tikai es, lai vītola šalkšanu

tālāk nestu. Tāpat ari aizbērtais dīķis ik palu laikā
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atplūst pie manis, un uz pelēkā akmens es dažreiz pa

nakti mēdzu pa gaisu aizbraukt.

Vēl man piemiņā kāda meža ābelīte netālajā kaimiņu,
Bleķu, mežiņā. Viņas āboliņi, man teica, esot kalpu bērnu

un ganiņu īpašums, lai tos neaiztiekot. Es tos arī neaiz-

tiku, bet, kad es zer/i ābelītes apsēdos, tad āboliņi paši

rūgti un negatavi man bira klēpī, it kā aicinādami, lai

es viņus neapsmādētu, kādi viņi esot.

Bet es negribu aizsteigties laikam priekšā, kurš nāk

pats no sevis — nenovēršams. Es atgriežos atpakaļ pie
sava akmens, kurš man, jau saulē sildams, ar platiem,
labsirdīgiem smaidiem māja: «Nāc vien tik!»

Un es nācu ari. Bet tā nebij vienkārša iešana vien so-

līšos, bet tecēšana, skriešana, pat auļošana.
Es neatminu, ka es bērnībā būtu citādi staigājusi kā

vien teciņiem.
Nekur tālu es gan neaizskrēju, un visa mana ceļošana

aprobežojās ar ceļa gabalu jeb, labāk sakot, mazu taci-

ņas gabaliņu kā norautu pavediena galiņu no istabas uz

klēti un no klēts uz istabu.

Tas atkārtojās dienā neskaitāmu reizi un būtu bijis pā-
rāk vienmuļīgi, ja es pati nebūtu sevi iedomājusi visādās

lomās.

Drīz es biju zirgs un sprauslāju un spārdījos ar kājām,
drīz atkal putns, un tad es, rokas sacēlusi, plivināju tās

kā spārnus. Vislabāk man patika būt par mākoni, un tad

es paņēmu katrā rokā lakatu, gan sarkanu, gan raibu, un

biju tad vai nu rīta, vai vakara debess.

Ceļa mērķis, klētis pašas, arī man atvēra daudz ne-

redzētu lietu, tās bija īsts mantu kambaris kā citkārt

faraonu piramīdas. Tolaiku saimniekiem uz laukiem bij
visiem vienādas tādas klētis un pastāvēja no mantu un

labības klētīm zem viena jumta, kurām galā vēl pieslējās
trešā, mazākā, piebūve, kalpu klētis.

Mantu klētī pa lielākai daļai glabājās skapji ar drēbēm,
un tā pa vasaru tika izlietota arī kā dzīvojamā istaba,

tādēļ ka tur valdīja patīkams vēsums.

Skapji atvērās priekš manis tikai tad, kad māmiņa iz-

vēdināja drēbes; ar patiku es apskatīju katru kleitu un

nodomāju, cik labi būtu, ja es tādas kleitas jau varētu

valkāt; meitas, kas apģērbušas skaistas drēbes, man izli-

kās kā dzīvas puķes, kas, no kātiņa atraisījušās, staigā

apkārt.
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Sevišķi man patika kāda lillā kleita ar pagaru šlepi.
Man likās, ka man tā noderētu labāk nekā mātei, jo viņai
bija melni mati un man zeltaini. Apģērbusi lillā kleitu, es

būtu kā garlapotā īriss ar zelta bārkstu kronīti vidū, bet

māmiņa man nejāva pārvērsties par puķi.
Skapja otrā puse pastāvēja no dažādām atvilktnēm, tur

vienā glabājās mātes aubes ar mākslīgām puķēm, kādas

toreiz bij modē, un es labprāt tur būtu no vienas aubes

vaiņaga izplūkuši vienu skaistu, lielu, sarkanu rozi — bet

māte par to i dzirdēt negribēja.
Būtu es to rozi dabūjusi, ak, cik es tad būtu bijusi prie-

cīga, bet prieks un roze abi nesastapās. Var būt, ka vēlāk

es arī tādu rozi dabūju un vairāk vēl nekā vienu, bet

prieks, burvības prieks, skaistais brīnumputniņš, bij aizli-

dojis tālu prom, un sāpīgi iedzēla atmiņu ērkšķis. —

Citā atvilktnē glabājās skaisti, lieli pēperkoki ar cukura

puķēm, kas māmiņai bij sadāvināti jau no pērnajiem Mi-

ķejiem, kad puiši pārdeva savu labību, jo tad bij para-
dums tādus dāvināt, — bet arī tos es nedabūju baudīt.

Beidzot tos bija sākušas grauzt peles. Māte atdarīja vēl

vienu atvilktni un teicās man rādīt kaut ko sevišķu: tā

bij balta bērna jostiņa ar rozā zīda maliņām, tā esot

bijusi pirmā jostiņa, kurā viņa mani tinusi. Jostiņai līdzās

glabājās arī mazs vīkšķītis nogrieztu bērna matiņu, tie bij
balti kā lini ar tikko manāmu dzeltenu atblāzmu, un tie

bij bijuši mani pirmie matiņi.

Māte man tos deva rokā apskatīt, bet es tos tikko ne-

nometu zemē, un man saskrēja pilnas acis asaru: ak, kāds

man bij kauns, ka es nu varēju būt tik maziņa bijusi! Un

šie matēji, tie man izlikās pretīgi — kaut jel māte man tos

nemaz nebūtu rādījusi, un kam viņai vajadzēja tos pa-

glabāt!

Es būtu pavisam bēdīga atgriezusies no klēts iespai-

diem, ja piepeši man virs pašas galvas nebūtu atskanējis
kāds stiprs burkšķis, līdzīgs mazam pērkonam. Kas tas?

Es sākot nobijos, bet burkšķis atkal atkārtojās un tā tur-

pinājās vairāk reižu vienādos rīboņos. «Savāds pērkons,»
es brīnījos, «jāj kā koka zirgā, un kur tad zibens?»

Māmiņa smējās un teica — laikam tas esot pērkona

puika, kas tur ālējoties, tas vēl zibeni neprotot uzlaist. Bet

drīzi vien arī izskaidrojās pērkona cēlonis: tas bija lie-

lais veļas rullis, kas tur burkšķēja, jo meitas patlaban rul-

lēja veļu.



324

Beidzot vēl māte man atslēdza kādu lielu lādi zaļā
krāsā, skaisti apkaltu: tur glabājās spilveni, lieli zīda un

vecmodes lakati un tautiski audumi. Pēdējie bij tik skaisti

darināti, ar lielu krāsu gaumi un dažādām rozēm un vīt-

nēm, ka es tik skaistus vēlāk nekur neesmu sastapusi.
Māte teica, ka tie visi esot mantojums no kādas vec-

vecmātes un ka tie nākšot reiz manā pūrā. Vecmāte mir-

stot tos esot man nolēmusi.

Diemžēl tie nolemto mērķi nesasniedza, laiks visu pa-

ņēma; žēl tikai, ka tie nav varējuši nākt atklātībā un īstā

tautas pūrā, bet palikuši nogrimušā pilī, kurā laikam vēl

šo baltu dienu glabājas daudz tādu neatklātu skaistumu.

Ar to bij klēts saturs izsmelts; otra klēts, kur glabāja
labību, patlaban bij tukša, un apcirkņi bez satura rēgojās
ar atvērtām mutēm, kā putni ligzdā, gaidīdami barības.

KAD PASAULE TOP GAIŠĀKS?

Gaišāk top pasaulē ne no saules, mēness un zvaigznēm
vien, bet kad caur viņu izgājis cauri kāds sirdsskaidrs cil-

vēks, kas līdz galam izcietis.

Pa vasaru māmiņa mēdza apmeklēt radus un braukt pa

ciemiem. Viņa brauca pa lielākai daļai viena pati, jo tē-

tiņš bij tūļīgas dabas un grūti izkustināms no mājām.
Bet tagad arī viņai vairs nebij vienai jābrauc, jo es

biju tiktāl pieaugusi, ka mani varēja ņemt līdz, un viņa
man arī to jau sen bij apsolījusi.

Nevaru sacīt, ka es uz šo braukumu būtu sevišķi prie-

cājusies vai ka tas man būtu devis ko sevišķi jaunu; es

taču savos sapņos biju pārbraukusi kopā ar māmiņu tra-

kajā braucienā, kādā īstenībā mēs droši vien nebrauksim.

Tikai tad man sāka mūsu ceļojums iepatikties, kad māte

teica, ka mēs brauksim pirms pie Gudēnu mammas; tas

bij viņas mīļākais ciems.

Bet arī es ļoti mīlēju Gudēnu māmiņu.
Šī mūsu abu mijamā māmiņa bij kāda gluži salīkusi

vecenīte ar stipri drebošām rokām, un tāpat arī acu plak-
stiem pār viņas lielajām, zilajām acīm raustījās pastāvīgi.

Viņu varēja turēt par astoņdesmit gadu vecu, kaut gan tai

nebij vēl sešdesmit pilni. No gurdajiem locekjiem tomēr

varēja noredzēt, ka tā bijusi liela, stalta auguma.

Salīkusi un nevarīga, kāda viņa bija, viņa tomēr mēdza

šad un tad pie mums atčāpot, atspiedusies uz savu bozīti.
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Viņa būtu varējusi braukt ar visbrašākajiem zirgiem, jo

viņas dēlam, pie kura viņa dzīvoja, piederēja vislielākās

mājas Zemgalē, skaistā vietā, uz Svētes upes krasta. Dēls

jau arī viņai nebūtu neko liedzis, jo viss taču bija viņas

pašas un nelaiķa vīra manta, bet viņa gribēja būt vien-

tuļa un sevišķi pie mums atnākt viena pati.
Klusi tā ielīda pie mums, tik klusi, it kā vakara vējš

būtu durvis atvēris, un tad tikai mēs to pamanījām, kad

tā jau stāvēja istabas vidū un mūs apsveica.
Man tā vien likās, ka Gudēnu mamma nāk īsteni tikai

pie manis, to es izjutu no viņas runas.

Ar māti tā sarunājās par parastām lietām, visvairāk

par saimniecību, vai arī atļāva mātei izstāstīt visas bēdas,
kas tai uz sirds gulēja.

Bet, kad Gudēnu mamma palika viena ar mani, tad viņa
runāja gluži citādi un nemaz tā kā ar bērnu, bet kā jau ar

pieaugušu.

Viņa man stāstīja dažādus stāstus, bet visvairāk tādus

par tālām zemēm un prata tik dzīvi tēlot, it kā pati būtu

ceļojusi.
Savas zināšanas viņa bij ieguvusi caur lasīšanu, jo

viņas dēlam bij diezgan prāva bibliotēka, kura atradās

garos plauktos klētī, un viņš pats arī skaitījās priekš tā

laika par diezgan izglītotu.
Dārzā izgājušas, mēs nosēdāmies zem kāda ēnaina oša,

viņa uz soliņa, es turpat zālītē viņai pie kājām, un viņa
man stāstīja gaudīgā, drusku paceltā balsī, caur ko vien

jau vārdi ieguva ārpuslaicīgu nozīmi, par zemēm, skais-

tām zemēm, par Grieķiju, par Romu un par cilvēkiem,
kādi tur dzīvojuši.

Bet arī par tagadējiem laikiem un zemēm viņa zināja
stāstīt un sevišķi uzkavējās pie skaistās Šveices. Tur pūšot
lieli vēji, viņa man tēloja, pa kalnu spraugām tie esot

tik stipri, ka sagrābjot un aiznesot ne vien cilvēkus pa

gaisu, bet nonesot pat veselas kalnu būdiņas. Paši kalni

esot tik lieli un augsti, ka dienām varot kāpt un kāpt un

tomēr nekad nenonākot galā. Un tur arī neviens cilvēks

neesot uzkāpis, tur tikai lidojot milzīgi ērgļi, bet visap-
kārt paceļoties drausmīgas klintis un rēgojoties šausmu

pilni bezdibeni, kamēr apakšā, ielejā, ziedot puķes.
Arī kalnu gali brīžiem izskatoties, it kā ziedētu vai

degtu lielā ugunsgrēkā; tas notiekot tad, kad saule lecot

vai rietot.
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Bet visvarenākais tomēr esot leduslauzējs vējš, kam

pašam savs vārds, tikai viņa to neatminot; tas brāžoties

pāri pār visiem bezdibeņiem un augstumiem.
Es prasīju, it kā gribēdama savādā vēja pūšanu pati

sadzirdēt, vai tik ļoti tur pūš tas vējš.

Viņa sapņaini atbildēja, ka ļoti, ļoti.
Man ar to pietika.
Labu brīdi mēs abas klusējām un klausījāmies lielā vēja

pūšanā tālajos kalnos, kuru nekad nebijām dzirdējušas
un tomēr dzirdējām.

Likās, te sastapās divas radniecīgas dvēseles, kas to-

mēr tik ļoti atšķīrās viena no otras: viena no dzīves cī-

ņas nogurusi kā sudmalas ar vēja saplēstiem, nolaistiem

spārniem un otra tikai dzīves sākumā un cīņas gatavībā,
kuru viņa sāka tikko drusku pazīt.

Reiz es, atceros, Gudēnu mammai tiku ieprasījusies,
kādēļ pie viņas viss dreb — i rokas, i galva, i pat acu

plakstieni.
Viņa lāgā negribēja atbildēt, bet tomēr beidzot teica:

«Esmu visa piekususi, bērniņ.»
«Vai daudz raudājāt?» es prasīju.

«Raudāju gan, mīļā meitiņ,» bij viņas atbilde.

«Vai tādas slapjas vai sausas asaras?»

«Visas.»

Nu es arī iegādājos, kā Gudēnu mamma manai mātei

sarunās tā blakām bij ieminējusies, ka viņas nelaiķis bijis
bargs un vienmēr sapīcis. Viņš nekad neļāvis viņai darīt,
ko viņa gribējusi.

Bet ko tad viņa bij gribējusi?
Ak, to jau zināja visa apkārtne, visi kalpiņi, pat visi

sīki putniņi.
Visiem viņa bij gribējusi darīt labu un pār visiem iz-

bērt savu pilno dvēseli kā magone savu sēklu pilno

trauku; it visur, kur vien auglīga zeme bij un kur kāds

graudiņš varēja dīgt. Viņa tik labi zināja un prata atšķirt
labu no ļauna jeb auglību no neauglības.

Dvēseles skaidrība izstaroja no visas viņas būtnes un

apgaroja visu, kam tā pieskārās.
Daudz viņa bij cietusi, kamēr tik skaidra kļuvusi. Es

ar saviem bērna prātiem to tumši izjutu.

Pagājušā vasarā es biju kādreiz bijusi Gudēnu ciemā

un tur kādas dienas no mātes atstāta paviesoties.
Ar lielu ziņkāri es biju skatījusies uz plašo bibliotēku,

kas Gudēnu mammas dēlam jeb jaunajam Gudēnam, kā
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viņu sauca, bij salikta klētī plauktos, bet Gudēnu mamma

man iečukstēja, ka es tai nedrīkstot nemaz pieskarties,
arī viņa pati to nedrīkstot.

Bet paslepu viņa bij tomēr daudzas no grāmatām la-

sījusi un lūkoja arī man to saturu savā veidā atstāstīt, un

ikreiz, kad viņa sāka stāstīt un iegrima dziļāk tēlošanā,
viņas balss izklausījās, it kā tā vaimanātu — tāpat kā

kalnu vējš.
Tanī reizē es dabūju arī redzēt pašu jauno Gudēnu.

Salīdzinot ar viņa māti un tās garīgo vieglību, viņš uz

mani darīja smaguma iespaidu. Viņš runāja mierīgā, lēnā

balsī, un likās, it kā katrs vārds viņam būtu apsvērts un

nosvērts kā algādzim iemērots sieks.

Viņš nemēdza rāties, bet toties viss izteicās viņa sejā.

Viņš zināja daudz, bet savu zināšanu neizteica uz āru,

tāpat arī savas grāmatas viņš nedeva nevienam, tikai

reti kādreiz kaut ko no viņām pastāstīja.
Tā pagājušo ziemu viņš, ciemā pie mums atbraucis, bij

mātei stāstījis par kādu noslēpumainu grāmatu, kādu viņš
esot lasījis, kur esot stāstīts par mūsu sentēviem, latvie-

šiem, kā tie no kungiem dažādi mocīti, un atstāstīja kā

piemēru kādu gadījumu, kur muižā kungs licis kādai kal-

ponei acis izdurt.

Es, tuvumā rotaļādamies, to biju noklausījusies, un tas

ar šausmām neizdzēšami bij iespiedies manā atmiņā.
Savu stāstu beidzis, viņš bij piezīmējis, ka šo grāmatu

nekur nevarot grāmatu bodēs dabūt pirkt, tā esot no

ķeizara aizliegta, bet, ja pie kāda viņu atrastu paslēptu,
tad par to uzliktu lielu sodu un iesēdinātu pat cietumā.

Cik noprotams, tad šī grāmata ir bijusi Merķeļa «Lat-

vieši», kura tiešām senāk bij aizliegta un grūti kaut kur

atrodama.

Vairāk no Gudēnu onkuļa stāstiem un grāmatām es ne-

tiku dzirdējusi, tikai vēlāk, pēc gadiem, kad es jau gāju
skolā, viņš iedeva man uz manu lūgumu lasīt kādu vācu

grāmatiņu «Vber den Stockfischfang», ļoti piekodinādams,
lai to nenosmērējot, un drīz vien atkal atprasīja atpakaļ.

Es arī nezināju, ko ar šo grāmatu iesākt, jo pat vācu

valodas es lāgā vēl nepratu.
Bet totiesu atkal Gudēnu mamma man pēc tam bij stās-

tījusi garu, skaistu stāstu no Venēcijas par Santerokas

grāfu, kurš ar lielu zvanu nolaidies jūras dibenā pēc no-

gremdētām mantām, Stāsts bij pilns sarežģījumu un raibu

dēku, dienvidus krāsas un mirdzums man vizēja vien
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priekš acīm un manu fantāziju saistīt saistīja. Ilgi pēc tam

es atmiņā biju dzīvojusi Venēcijā un braukusi ar kuģiem
pa dienvidus jūru.

Šo stāstu es arī vēlāk sastapu grāmatā kā «Venēcijas
asinsnakts».

Tagad nu es atkal braucu uz Gudēniem kā pagājušo
vasaru un cerēju, ka nu dabūšu dzirdēt atkal daudz jaunu,
skaistu stāstu, jo viņa no dēla bibliotēkas būs paguvusi
daudz izlasīt.

Ceļā, kurš gan nebij garš, pat ne veselas stundas brau-

ciens, es spilgti visu atmiņā atkal pārdzīvoju. Vārdu pa

vārdam es atcerējos mūsu pēdējo sarunu.

Viņa vismīļāk bij atkal atgriezusies pie kalniem un man

par tiem stāstījusi.
Es viņai prasīju:
«Ko tad redz, kad kāpj uz kalniem?»

«Lielāku sauli.»

«Un kad kāpj un kāpj?»
«Rožainas un visādas ugunis — kalni sāk degt un

ziedēt.»

«Vai ir sadeguši?»
«Nē, no rīta vēl baltāki kļuvuši.»
Ar to mums bij jābeidz saruna, jo mani veda uz mā-

jām. Tagad man bij atkal daudz jautājumu, kurus vienīgi
tikai Gudēnu mamma varēja paskaidrot.

Ceļā man šķita, ka zirgs pārāk lēni iet un ka ratu ri-

teņi nemaz negriežas.
Beidzot mēs taču pārbraucām pār Gudēnu tiltu, kurš

man šķita diezgan bīstams, jo tas bij šaurs, ar pacilus
vidu un abās pusēs nebija nekādu aizsarga margu.

Mēs bijām pāri un braucām gar dārzu uz augšu.
Man šķita, ka rozes mammas durvju priekšā, kuras iz-

gāja taisni uz dārzu, šoreiz sevišķi kupli ziedētu. Viss

dārzs bij pilns ziedu un saules spožuma it kā kādos lielos

svētkos.

Mēs abas iegājām no sētas puses priekšnamā, un māte

brīnījās, kādēļ Gudēnu mamma mums nenāk pretim, jo

viņa mēdza to vienmēr darīt, saskatījusi mūs braucam jau
no tālienes.

legājām istabā, bet arī tur viss tik tukšs un kluss, un

tikai kāds apjucis circenis kaut kur istabas kaktā skaļi

vaimanāja pašā dienā, it kā būtu nakts.

Beidzot taču sāņistabas durvis atvērās — un ienāca

pats Gudēns.
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Viņš paziņoja, ka māte pusdienas laikā esot nolikusies

gulēt un vairs neesot atmodusies; laikam trieka viņu
ķērusi.

Pa tam kalpi, mus sadzirdējuši, arī sanāca kambarī un

visi sāka žēli raudāt.

Kāda vecenīte šņukstēdama stāstīja, ka Gudēnu mamma

priekš pusdienas teikusi, ka viņai uznācis tāds salds, pa-
visam salds miedziņš un ka iešot gultā drusku atpūsties.

No saldā miedziņa māmiņa arī vairs nebij atmodusies.

Es stāvēju kā sastingusi, bet, ja Gudēna paša paziņo-

jums mani bij satriecis, tad no vecenītes stāsta viss raisī-

jās ap mani tik saldi un viegli, it kā Gudēnu mammas

nāve nemaz nebūtu miršana, bet aizlidošana.

Viņa nu bij uzkāpusi uz kalniem un redzēja vislielāko

sauli un dzirdēja lielos vējus šalcam; es tikai viena biju
palikusi lejā.

GANU CIEMS UN GOVJU MŪZIKA

Beidzot nu bij iestājusies mīļā, jaukā vasara savos

pilnākos ziedos. Vispēdējā asākā vētra bij aizsteigusies

prom uz vētru zemi, un dienas nāca garos, sudrabplīvuro-
tos mākoņu uzvalkos, ar saules vaiņagu galvā — un visas

tās nu piederēja man.

Ziemā naktis ir bagātākas par dienām, tās visas ir pil-
nas ar sapņiem kā teiksmainais pērļu koks ar pērļu zie-

diem un augļiem. Vasarā turpretim dienas ir bagātākas
par naktīm ar saviem īstiem smaržotiem un briestošiem

pumpuriem un augļiem.
Dzīvos ziedus baro saule un lietus, bet sapņu ziedus

plaucē slepenas asaras un dienā neizpildītas ilgas.
Sapņu ziediem tikai viena priekšrocība: tie paliek vie-

nādi un nevīst, kamēr īstie ziedi aši steidzas uz priekšu
savā augšanas procesā pretī vīšanai.

Arī man bij jāsteidzas, lai izietu cauri visas saules un

ziedu pakāpes.
Vi! )!s mana loga priekšā man to atgādināja. Viņš savu

pirmo zeltu jau bij izmainījis sudrabā. Arī zvirbuļi čivi-

nāja, pa celiņu lēkādami: «Civ! čiv! civ! — brīv! brīv!

brīv!»

Jā, brīv nu bij skraidīt pa lauku, cik patīk; dubļu arī

vairs nebij, kas varētu drēbes aptašķīt un kājas slapināt,
un bārieni par to arī vairs nebij.
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Māmiņa man atjāva uzturēties laukā, tikai lai nekur

tālu neaizejot, varot apmaldīties un kāda nelaime uz-

brukt, lai rotaļājoties tepat ap mājām.
Bet ko līdz ziedonim sacīt: «Bīsties!» — un tekošam

ūdenim: «Apstājies!»

Māju apkārtni es jau biju izskraidījusi un sāku tagad
domāt par tālākiem ceļiem. Briesmas? Varēja jau būt, ka,
tālāk ejot, uzglūn visādas briesmas, bet, kas pašas nāves

puķes plūcis un nav miris, tas arī pārvarēs citas briesmas.

Es jau gan biju arī tālāk bijusi ap mūsu diezgan pla-
šajiem laukiem, kuri stiepās divu verstu tālumā: māte un

tēvs, kad tie pa svētdienām apstaigāja laukus, vērojot,
kā labība šogad paauguši, bija arī mani kādreiz paņēmuši
līdzi. Līdzi mums gadījās arī kāds atbraucis ciemiņš, bet

tad bij mūžīgi runa par robežu strīdiem ar kaimiņiem un

par procesiem, kas mani nemaz neinteresēja. Es gandrīz
nedzirdēju, ko viņi runāja, un tādās reizēs arī nekā ne-

redzēju, bet gāju, ievilkusies sevī kā gliemezis savā mājā;
mani dvēseles logu slēģi bij aizdarīti.

Māte mani gan mēdza modināt kā no miega un sa-

cīja: «Skaties nu tu arī, tev dienās par šiem laukiem būs

jāzin, jo tu esi māju mantiniece.»

Arī tas man pagāja garām gar ausīm. Kas man bij
šie lauki, kad man piederēja mēness sudraba lauki un sau-

les zilās pļavas!
Māte sāka jau par mani bažīties, ka es esot ļoti nevē-

rīgs, miegains bērns. Viņai bij taisnība: es īsti atmodos,
kad es biju viena.

Kādā jaukā dienā, kad tēvs un māte bij izbraukuši, es

uzņēmos viena pati apstaigāt laukus un iet turp, kur vēl

nebiju bijusi. Es dzirdēju, ka ganu zēns kaut kur aiz me-

žiņa ganot govis, pie kaimiņu Melderu laukiem, turp es

gribēju doties.

Es nogaidīju dienvidu, kad visi bij uz pāra stundām

nolikušies gulēt, noguruši no siena pļaušanas, tad es ne-

pamanīta varēju izlīst laukā.

Tas man izdevās, un es jau biju aiz mūsu kūtīm.

Viss dabas klēpis ar plašajiem laukiem kā noklāts gu-

lēja manā priekšā.
Par kādu «dabas klēpi» te gan īsteni nevarēja runāt.

Ja iedomājos Zemgales plašos līdzenumus, kur atradās

mana dzimtene un pirmā māju vieta.

Nebija nekādu augšup kāpjošu kalnu, ne dejojošu pa-

kalnu, ne izvītu upju, ne plaismotu gravu.
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Arī krāsu te nebij ne pārāk drūmu, ne pārāk spilgtu,
tikai maigos toņus pārvaldīja zils, zaļš, zelts ar blondu

ziedoni un kastaņbrūnu rudeni.

Pat vētras, šalkdamas pāri šiem līdzeniem klajumiem,
neizskanēja lūstošās un graujošās skaņās kā tur, kur tām

jāšķeļas pret kalnu prete-kļiem.
Te pūta liriski vēji mīlīgi dzidrā plūsmā, un tikai vēlā

rudenī tie pārgāja gari vilktās, žēlabainās skaņās, kurām

pievienojās pelēkās, miglainās lietus dienas kā nebei-

dzama raudāšana.

Tomēr, kas ārējai dabai trūka, tas izveidojās no manas

iekšienes kontūrās, krāsās un skaņās. Jaunība redz ar

skudras acīm un dzird ar peles ausīm.

Jāņu zāle pa grāvja malām vēl nebij nopļauta un stie-

pās pilnā augstumā man pāri pār galvu, kad es gāju pa

grāvja vidu. Dzeltenbālie vīgrieži kā lieli, balti akāciju
koki cēla savus vēdekļus man pār galvu pāri, rožaini rai-

bās vilkumēles stiepās no garās zāles laukā, kaut gan

vilku pašu nekur neredzēju, un violeti vanagnadziņi ieķē-
rās man drēbēs, it kā es būtu sagūstīta bezdelīga.

Ziedi sniedzās pār galvu un piebēra matus, ziedi vāļā-
jās pa kājām, ka bail bij pāri tiem bradāt ar kājām;
ja jau uz nokritušu maizes drupatiņu uzmīt bij grēks, vai

tad puķu galviņas samīt nebij vēl lielāks grēks?
Maizīte, dieva dāvana, man ikreiz bij jāpaceļ un jāno-

skūpsta, ar nomītām puķu galviņām es darīju to pašu.
Bet tad viņas saradās par daudz un es bridu tālāk vien

iekšā grēkos un skaistumā.

Un cik daudz gaismas un spožuma visapkārt! Kā visur

mirdzēja, spulgoja, zaigojās, vizuļoja, blāzmojās, laistī-

jās, zibēja un spīdēja! Kā kāds zāles asniņš pagriezās uz

citu pusi, tanī atmirdzēja citāda gaisma kā feju spo-

gulī — gan rozā, gan violeta, gan zilganzaļa visās no-

krāsās.

Bet vēl dažādāki par puķēm un zālēm bij kukainīši, kas

pa smilgu stiebriem rāpās augšup un lejup. Tie pec

sava izskata un krāsām bij tik raibi un dažādi, ka es ne-

spēju viņus aptvert un arī nevarēju kavēties, ja gribēju
tālāk tikt.

Es gāju vien pa grāvi uz priekšu, bet, jo vairāk es no

mājām attālinājos, jo lielākas man šķita briesmas, kuras

gan nekur vēl nebij ieraugāmas.
Uz akmens grāvja malā gozējās saulē jauna, zaļa ķir-

zatiņa, bet, tikko tā ieraudzīja mani un es viņu, mēs abas
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metamies bēgt viena uz vienu, otra uz otru pusi. Nezin,
kura no mums vairāk nobijās, vai viņa no manis vai es

no viņas?
Es saņēmos un turpināju savu gaitu. Kaut tikai nebūtu

tik klusu visapkārt! Pa dienvidiem valda uz laukiem tāds

pat klusums un baigums kā pašā pusnaktī.
Man bij stāstījuši, ka pa dienvidu staigājot apkārt pa

laukiem rudzu ruņģis un grābjot bērnus cieti, ja laukā

satiekot.

«Nieki vien! Kas tas par tādu rudzu ruņģi, un kas nu

es vairs par bērnu!»

Bet tādā bezelpas klusumā, kur visi guļ, varbūt tomēr

kādi gari staigā apkārt? Tik spiedīgi karsts, ka vaigi
kvēlo un sviedri līst.

Tomēr jāiet vēl tālāk. Kad atskatījos atpakaļ, man likās,
it kā ceļš būtu pazudis un es vairs nezinātu pāriet uz

mājām.
Man iešāvās prātā visas pasakas, kuras es zināju, un

tās tapa par īstenību.

Tur iztālēm, uz grāvja malas, kaut kas mirdzēja, zālē

nomests. Vai tik tas nebij čūsku kronis? Kas viņu atrod

un paceļ, to čūskas ceļ par karalieni un pārved uz savu

pili, tas nav vairs atgriezies atpakaļ pie cilvēkiem.

Es jau biju arī ar mieru palikt par čūsku karalieni, bet

tad es iedomājos māti un māju.
Māte rūgti raudās, kad manis vairs nebūs, arī tētiņš

slaucīs asaras, pīpi smēķēdams. Logi paliks no rītiem

aprasoti kā asarās, kad tiem nebūs sava slaucītāja, un

putekļi gulēs bieza kārta. Arī mans jaunais runcis, melns

ar baltām krūtīm, kuru es audzināju sava pelēkā nelai-

ķīša vietā, kas man bij glābis dzīvību, — vai māte viņu
tik labi baros kā es? Nē, viss mani sauca atpakaļ, un es

būtu vai tūdaļ atgriezusies, ja iztālēm nebūtu ieraudzījusi
mežiņu, sava ceļojuma mērķi, kur ganījās govis.

Es izkāpu no grāvja un gāju gar tīruma malu. Vējā
līgojās dzelteni dzintara kvieši, sudraba rudzi un skarotas

auzas it kā feju auskari.

Bet visiem pa vidu — ak tu manu nedienu! — rēgojās
velna auzas, melnas un treknas, un dzīrās labo sēklu vai

nomākt.

Māte arvien sirdījās par šīm velna auzām, ka tās ne-

maz nevarot iznīdēt ne ar arklu, ne ar ecēšām, it kā pats
velns tās tur būtu iekaisījis, labai sēklai par spīti.
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Man arī iešāvās prātā pasaka par velna auzām.

Kad dieviņš savās dusmās Ādamu un levu no paradī-
zes izdzina, viņam pēc tam iežēlojies, ka tiem nu būs badā

jānobeidzas, un viņš izsūtījis kādu eņģeli ar labības

maisu tiem pakaļ. Eņģelis sācis labību izsēt, bet te arī

velns klāt un min uz graudiem virsū. Eņģelis gan paspē-
jis velnu aizdzīt, bet pēdējais, projām skriedams, paguvis,

mazākais, uz dažiem graudiem uzspļaut. Tās bijušas taisni

auzas, kuras tad no velna spļāviena pārvērtušās par ne-

zālēm un palikušas melnas. Tās pašas arī bija tā dēvētās

velna auzas, kuras tik treknas un melnas līgojās pa

pulku citai labībai un draudēja to nomākt.

Es steidzos ātrāk tām garām, jo, kur velna auzas

auga, tur arī pats velns nevarēja būt tālu.

Beidzot es sasniedzu mežiņu un atguvu elpu. Pēc spie-
došā dienvidus karstuma mani apņēma patīkams vēsums

koku paēnā.
Mežiņš gan nebij visai liels, un viņā arī nebij lielu,

vecu koku ar platiem zariem; pa lielākai daļai viņā auga

alksnīši un šur tur jauni bērziņi un apses.

Zem apsēm vēl ziedēja pēdējās atslēdziņas ar dzelteni

skarainiem ziediem, kuri saldi smaržoja pēc medus un

saules.

Noplūkusi pušķīti, es nogūlos bērziņu paēnā uz muguras

un lūkojos, kā bērza galotnes līgojas vējā, drīz kopā liek-

damies un apkampdamies, drīz atkal attālinādamies viena

no otras. Katru paliekšanos vadīja vēja šalkoņa kā mūzi-

kas takts.

Mani pārņēma pussapnis, pusnogurums, es gulēju ne-

kustēdamies un būtu varējusi pavadīt veselu mūžu, no-

raudzīdamās galotņu rotaļā un it kā saplūzdama ar tām

kopā.
Man bij jādomā pie tētiņa, kurš tā mēdza uz muguras

cēlieniem gulēt gultā, pīpi smēķēdams un allaž tikai iz-

pūzdams pa kuplam dūmam.

Varbūt mēs abi, tā gulēdami, sadzirdētu teiksmaino

brīnumputniņu, kurš tik jauki dziedot, ka, viņā klausoties,
nemanot aizejot laiks un, kad beidzot pamostoties, esot

jau pagājuši tūkstoš gadi.
Arī es beidzot ar visu varu lūkoju piecelties, bail bij,

ka tiešām nesāk putniņš dziedāt kaut kur mežiņa biezumā

un ka nepaiet tūkstoš gadu, ko tad māja sacīs!

Kad biju piecēlusies, es gandrīz būtu devusies atpakaļ

uz mājām, jo es atrados vēl sapņa varā, bet tur, mežiņa
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otrā malā, es jau sadzirdēju govis maurojam un īdam.

Turpat būs ganu zēns, un, kad nu nodomājusi esmu, būs

arī turpu jāaiziet.
Es atradu ganu zēnu pie meža grāvja vītolu paēnā gu-

ļam un no vītoliem sev stabuli griežam.
Teicu, ka esmu atnākusi viņu lūkot un lai viņš man

ko uzspēlētu.
Viņam izlikās jocīgi man spēlēt priekšā; bij gluži ci-

tāda publika nekā es, kurai viņš spēlēja, tā bija viņa ra-

gaiņu saime.

Kad es neatlaidos, viņš prasīja, ko es gribot, lai viņš

spēlētu: vai ko bēdīgu vai priecīgu, priekš dejošanas?
Es teicu, ka katra spēlēšana ir bēdīga un dara bēdīgu.
«Nekā,» viņš pretojās, «ir priekš dejošanas arī.»

«Bet kur tad tev tie dejotāji?» es prasīju.
«Nu, govis; kad es spēlēju, tās sāk bizot, astes sacē-

lušas.»

Vai nu viņš ar mani jokoja, vai kautrējās spēlēt, īsto

iemeslu es nevarēju izzināt, bet pie spēlēšanas viņu tomēr

nepiedabūju.
Mēs pārgājām pie citas nodarbošanās, un viņš mani no-

veda aiz kāda celma rādīt, kur zemes bites jeb kamenes

bij ietaisījušas medu.

Paņēmis platu lapu par bļodu, viņš uzlika labu gaba-
liņu šā zemes medus un mani pacienāja.

Pēc tam mēs gājām «pūslīšus sist» un «ar poļiem kau-

ties».

Tā ir vienkārša rotaļa, kuru katrs lauku bērns pazīst,
jo poļi ar gariem stiebriem un pelēkām, garenām, pūko-
tām galvām aug katrā grāvja malā.

Mēs saplūcām labu pušķi poļu, pārdalījām tos uz pusēm
un gājām kaut; kurš pretiniekam pēdējo galvu nocirta un

pats vēl sveikā palika, bij uzvarētājs. Gadījās arī, ka cēr-

tot abas galvas reizē krita, tad neviens neuzvarēja.

Pūslīšu rotaļa bij vēl vienkāršāka, bez sacensības iekar-

suma, vajadzēja tikai prast tā uzsist uz pūslīša galviņas,
ka tā ar skaņu plīsa.

Es to nepratu un nolūkojos, kā viņš rīkojās.
Zālē sēžot, mums pārskrēja pār galvu gaisā garā rindā

meža raudavas. Mēs noprātojām, kādēļ māju zosis nevar

laisties un meža zosis var.

«Mēs arī nevaram laisties,» es sacīju, «tātad mēs esam

tādi paši kā māju zosis.»
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Gudra saruna mums arī bij par to, kurp aiziet mākoņi,
kas tik ļoti steidzas. Beidzot mēs gājām sacensties, kurš

var taisni saulē skatīties.

Neatceros, kurš to ilgāk paspēja, atminu tik, ka man ap-
reiba galva un palika tumšs acu priekšā, un virmoja vis-

apkārt sarkani uguns riņķi.
Kad ganu zēns man vēl bij parādījis, kur viņam gla-

bājas cīruļa oliņas un kur atrodas lazda ar riekstiem,
kuri bija vēl par zaļu priekš baudīšanas, es sāku domāt

par mājām; vakars arī vairs nebij tālu.

Kad biju kādu gabaliņu no meža izgājusi, es ieklausī-

jos, ka ganu zēns sāka pūst stabuli.

«Tātad priekš manis viņš nespēlē, bet priekš savām go-

vīm,» es nodomāju.
Meldiņa bija tik salda un reizē žēlīga, ka es nevarēju

ticēt, ka tā būtu priekš muļķa lopiem.
Es apstājos, lai labāk uzklausītos, bet reizē apstājās arī

meldiņa. Es varēju gaidīt, cik gribu, bet viņš tālāk ne-

pūta.
Tikko sāku iet uz priekšu, arī meldiņa sākās no jauna

un bij tik salda, it kā spēlētājs savu stabulīti būtu iemēr-

cis tanī pašā zemes bites medū, ar kuru viņš mani pa-

cienāja.
Es lūkoju vēlreiz apstāties un klausīties, bet reizē ap-

rāvās arī meldiņa, pašā vidū pušu trūkdama.

Gāju atkal, un atkal turpinājās meldiņa, arvien saldāk

ritēdama un plūzdama, it kā skaņās pārvērsts medus, kas

no stabulītes ritēja ārā kā no bišu kārītes.

Tagad nu es gan zināju, ka tā netiek spēlēta priekš
govīm, bet priekš manis.

Jo lielāks kļuva atstatums starp mani un spēlētāju, jo
saldāk un sērīgāk pūta stabulīte.

Es apdomājos un sāku piepeši skriet, gribēdama zināt,
kādu iespaidu tas darīs.

Pēkšņi apsitās arī meldiņa citā tempā un sāka bērt

tādus skaņu burbulīšus, it kā stabulīte būtu pieburta pilna
ar cīruļoliņām un viņš man tās saujām sviestu pakaļ.

Es nu tik skrēju, un meldiņa traucās man pakaļ, bur-

buļodama, pērļodama, pārslodama un mani viscaur ar

skaņām apbērdama.
Lēkdama vien es pārskrēju mājā, un man bij jāsmejas,

ka es biju tāpat bizojusi kā govis.
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PĀRĀK AUGSTU PAKĀRTA CIMBOLE

Starp siena laiku un labības pļauju bij iestājusies pa-

vajā, un māmiņa teica, ka nu mums esot jāizbrauc visi

ciemi. Visus radus gan nevarot apciemot, bet vismaz gal-
venākos.

Kādi mums radi bij un cik viņu, to es īsti nekad lāgā
nezināju, un, kad māmiņa man kādreiz pēc tiem prasīja,

es nevarēju eksāmenu izturēt un jau pēc pirmā auguma

izkritu cauri.

Nezinu, kā tas nācās, kaut gan man citādi bij atmiņa,

bet, tikko māte sāka radus uzskaitīt, mani jau pie otra

auguma pārņēma tāda salda tīksme, it kā es ieelpotu sa-

kaltušu rožu smaržu. Māmiņas vārdi skanēja arvien tālāk

un tālāk, un es iegrimu — mazā, maigā miedziņā.

lejūsmināta pati no sava temata, māmiņa nemaz ne-

manīja, ka es neko nedzirdu, un skaitīja tik vien tālāk

līdz trešam augumam.
Kad nu beidzot izrādījās, ka es nekā nezināju, viņa

Joti sirdījās, bet nākošo reizi un tāpat ik reizes vēlāk

notika tas pats, it kā miegs turpat kaktā gaidītu, lai tik

māmiņa sāk stāstīt.

...Ak, mījā māmiņa, kā es tagad visus radus zinātu

uzskaitīt no augumu augumiem, vai no paša Ādama, ja
tu tik vienu vienīgu reizīti gribētu mani uzklausīties un

pacelt velēnu sedziņu. Bet tagad nu māmiņa neklausās,

tāpat kā senāk es, un viņas miedziņš ir vēl dziļāks...

Vispirms mēs gribējām doties pie vistuvākajiem radiem,
un tos es pazinu, jo tie arī mūs mēdza apciemot.

Gudēnos mēs jau bijām bijušas un tagad devāmies

ce]ā uz Būdniekiem, pie mātes tēva.

Tētiņš atkal bij grūti izkustināms no mājām, un visa

nedēļa mums pārgāja ar sagatavošanos vien. Tēvs lika

bārdu noskūt, zābakus viksēt un veļu stīvināt, tīri kā uz

baznīcu braucot, un, kad atnāca diena, kurā bij nolemts

izbraukt, mēs agri jo agri bijām visi kājās.
Būdnieki no mātes mājām bij atstatu kādas četras

jūdzes, un, pirmoreiz manā mūžā atrodoties tik garā
ceļā, man bij daudz, ko jautāt.

Ceļš veda cauri Zaļās muižas parkam, pāri pār Ellīti,
kuru es jau pazinu no savas aukles pasakām, un tagad
dabūju to īstenībā redzēt.

Dienas laikā cauri braucot, protams, nekādu šausmu

nebij, velni jau ari zina, kad viņiem īstais laiks cilvēkiem
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rādīties, tikai lielie, augstie koki deva patīkamu paēnu

pret dienas karstumu, un viņu šalkoņa mūs ievērpa ro-

mantiskā tīksmē.

Tēvs atlaida grožus svabadāk, un zirdziņš soļoja lēnāk,
it kā līdzi iegrimdams teiksmainā sapnī.

Garām braucot dažām mājām, man bij ko skatīties gan

uz dārziem, gan uz ēkām. Māmiņa man šo to pastāstīja

par viņu saimniekiem un māju iekārtu. Mēs bijām jau no-

nākuši ūzenieku pagastā, kurš, tāpat kā Zaļenieki, pie-
der pie Zemgales bagātākā un lepnākā viduča.

Bet par visām staltākas pacēlās Būdnieku mājas, uz

kurām jau bijām nobraukuši. Jaunbūvētā dzīvojamā ēka,
celta no sarkaniem ķieģeļiem, izskatījās drīzāk pēc pils
nekā pēc lauku dzīvojamās ēkas. Skaisti tā atcēlās no

plašā, zaļā dārza fona, kas to ierāmēja visapkārt. Būd-

nieki jau arī skaitījās ar savām pāri par četrsimt pūr-
vietām zemes vairāk par muižu nekā par mājām. Viņas

jau arī bija piederējušas kronim un ne dzimtkungam un

tādēļ arī vergu laikus un feodālisma spaidus mazāk iz-

jutušas.
Tādos apstākļos arī māju īpašnieka raksturs varēja iz-

veidoties neatkarīgs, brīvs un lepns.
Un tāds arī bij vecais Dāvids Freimanis, manas mā-

tes tēvs; visā apvidū viņš bij ļoti cienīts un visu mūžu

nodzīvoja kā pagasta vecākais un tiesnesis.

Viņš bij arī pazīstams tirgotājs un tirgojas ar miltiem

un labību un uzturēja sakarus pat ar Lietavu. Leišu

valodu viņš brangi pārvaldīja un piekopa to arī dažreiz

mājā; arī mana māte pa daļai to prata.

Pēc ārējā izskata Būdnieks atstāja valodā, gaitā un

žestos noteicošu, pasmagu iespaidu. Steigties nekur ne-

steidzās, bet visu panāca, nerunāja bargi, bet visi no

viņa bijās; viņš turēja visu saimi un ģimeni rokā kā

zvejnieks tīklu ar zivīm.

Arī man no vectēva sametās bail, kad man bij jāiet

apsveikties un bučot viņam roku.

Viņš man uzlika šo roku uz galvas, kā maziem bērniem

mēdz darīt, un teica:

«Tā, tā, audz vien liela, būsi dienās mātei palīgs saim-

niecībā.» Vairāk viņš gar mani tanī reizē nelikās zinot.

Arī starp māmiņu un viņu valdīja tāds bijīgs, salts at-

statums, viņi runāja tikai par saimniecību un vispārējo

valodu; nekāda tuvāka un siltāka jūsma neieplūda starpā.
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Mans tēvs jutās pavisam lieks un tikai šad un tad ierūca

kādu vārdu, sarunām piebalsodams.
Tēvs un meita laikam bija atsvešinājušies no tā laika,

kamēr pirmais bij pa otram lāgam apprecējies un viņam
bij no otras sievas bērni, divi dēli un meita. Visu savu

rūpību un gādību viņš piegrieza šiem pēdējiem un domā-

jās pret manu māmiņu savu pienākumu izpildījis, izpreci-
nādams to pie saimnieka ar prāvām mājām.

Kā viņai tālāk klājās un kāda bija viņas iekšējā dzīve,

par to viņš maz likās zinot; nebija jau arī viņam, izpil-
dot savus dažādos amatus, priekš tā laika.

Un tomēr māmiņa arvien meklēja pēc šīs tēva

sirds, jo māte viņai, vēl šūpulī guļot, bij mirusi un viņa
jutās gluži bārenīte. Vai viņa to kādā retā brīdī vai var-

būt pat tagad caur ikdienas valodām cauri būtu sadzir-

dējusi runājam, to es nezināju un arī nebūtu spējīga bi-

jusi ar savu bērna prātu uztvert.

Man bij turpat biedrenes, manas māsīcas, viena ar mani

vienādos gados, otra jaunāka, un brālēns, drusku par

mums vecāks. Tie bija Būdnieka jaunākās meitas bērni,
kura tanī reizē arī bija atbraukusi sērst, jo tika kāda

dzimumdiena vai kādi citi ģimenes svētki svinēti. Sī jau-
nākā māsa bija izprecēta bijusi pie Zaļās muižas skolotāja
Zorgenfreija, kurš gadu atpakaļ jau bij miris.

Atraitne, kura vēl skolā uzturējās, kādas stundas do-

dama, taisījās tagad ar visiem bērniem pārnākt uz dzīvi

pie tēva.
Bez viņas Būdniekam no otras sievas vēl bija divi

dēli: vecākais jau saimniekoja līdzi tēvam turpat mājās,
un jaunākais bij Berķenes skolā par skolotāju.

Kristaps Freimanis tika ieskatīts par ļoti gudru cil-

vēku un par lielu grāmatnieku, jo viņam bij plaša bib-

liotēka. Skolotāja vietā viņš tomēr negribēja palikt, jo

jutās ar krūtīm ne visai spēcīgs un interesējās arī par

zemkopību. Tēvs viņam jau bij nopircis lielākas mājas
Aurumuižas pagastā, Martlaukus jeb Mercfeldus, kā viņas
toreiz sauca. Arī tas bij šoreiz ieradies ciemā pie tēva.

Es uz viņu noskatījos, un man viņš visvairāk imponēja
ar to, ka viņam bij kupla, brūna bārda, jo vīri ar bārdām

man toreiz iedvesa arvien bijību un cienību, it kā tie būtu

gudrāki par citiem. Bez šīs gudrības bārdas viņam tie-

šām bij gudras, dzīvas acis ar caururbjošiem skatiem,

un pie tam viņš smēķēja cigārus ar tik saldu dūmu, ka

es gluži apreibu.
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Viņš vēl atradās puisī, bet vecākais dēls jau bij ap-

precējies, un viņam jau bij mazi bērni.

Visiem tomēr bij pajumte tēva mājā, un visi tagad bij
sapulcējušies ap tēvu kā zari ap cilts koku.

Pēc mielasta es ar savām abām māsīcām skraidījām
pa lauku. Viņas te jutās gluži mājās un izvadāja mani

pa visām malu malām.

Izstaigājām dārzu, bet tur nekas daudz nebij atrodams,

jo ogas vēl nebij ienākušās, kaut gan mēs arī zaļas labu

tiesu iebaudījām, jo aizliegti augļi vienmēr ir saldi, un

mums bij stingri aizliegts zaļas ogas ēst, tādēļ ka to

vasaru apkārtnē valdīja holera.

Izstaigājušas dārzu, mēs gājām tālāk pa lauku. Būd-

nieku apkārtnē arī nebij nekādas dažādības, visur izple-
tās vienmērīgi, līdzeni, plaši labības lauki, kuri, kupli
paauguši, mums, meitenēm, sniedzās pāri pār galvu un

aizsedza visu tālāko izredzi.

Mēs negājām tāli un palikām turpat uz pļaviņas aiz

mājas. Pļavu pāršķērsoja strauts, un pār viņu pāri veda

braucamais ceļš ar tiltu. Šis tilts bij jau ļoti vecs, bet
liels un masīvs, it kā tas būtu uzcelts pār kādu bezdi-

beņu, kaut gan grava viņa apakšā bij gluži izsusējusi
un tilts bij lieks. Māsīcas — Auguste un Kātiņa — tā

viņas saucās — par šo tiltu zināja dažādus nostāstus: kā

tur apakšā, melnajos grodu iedobumos, dzīvojot velni.

Pa dienu gan tie cilvēkiem nerādoties, tikai spraugās esot

nomanāmas viņu garās sūnu bārdas, pilnas ar pelēju-
miem, un piepju cepures, bet pa nakti tie uzbrūkot da-

žādos veidos. Varot gan gadīties, ka viņiem iepatiktos tiltu

piepeši izraut zem kājām, kad taisni kāds tur pāri iešot

vai braukšot, vai arī gājēju ar visu tiltu pacelt gaisā un

aiznest projām.
Aši mēs bēdzām no tilta nost, it kā nupat tā ar mums

varētu notikties, un aizelsušās pārskrējām mājās, jo mums

šķita, ka velni rībēdami mums dzītos pakaļ.
Kad bijām apmierinājušās, gājām tāpat pa mājām ap-

skatīt visu, kas skatāms, un izkāpelējām pa augšienēm.
Vislielākā parādība bij nesen celtās klētis ar ķādu sa-

vādi ierīkotu «graudu zābaku».

Šis zābaks laikam nebij nekas cits kā kāda praktiski
ierīkota nolaižama trūba, pa kuru labība tika nobērta no

augšas lejā, lai nebūtu jānes ar maisiem. Varbūt šī ietaise

bij vairāk komplicēta, ko es vairs neatceros, bet man,

šinī caurumā ieskatoties, toreiz tas izlikās baigs un tumšs,
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un Auguste man ari čukstēdama stāstīja, ka tur kāds

puisis, graudus bērdams, esot graudos iekritis un no-

slāpis.
Tas man izlikās šausmīgi — jo, kad cilvēks var ūdenī

noslīkt, to var iedomāties, ūdens ir derīgs, bet reizē ari

naidīgs elements tāpat kā uguns, bet graudos, taisni vis-

labdarīgākā dabas dāvanā, maizītē, ko ik dienas ēdam,
kā tur var cilvēks nobeigties, tas man izlikās pretdabīgi
un vēl šausmīgāki.

Kad viss jau bij apskatīts un lielie taisījās braukt uz

mājām, mēs vēl ielīdām kādā sānu pieliekamā kambarī:

tur bija sakrauti šādi tādi nelietojami daikti, visi apklāti
ar bieziem putekļiem.

Bet starp putekļiem es pamanīju kaut ko spožu karāja-
mies pie pašiem griestiem — tās bij vectēva cimboles.

Māsīca man atkal paskaidroja, ka vectēvs protot ļoti
skaisti sist uz cimbolēm visas vecmodes dejas, kā «eko-

sēzi», «puķīti pa dambi» v. c. Pa novakarēm viņš kādreiz

sapulcējot visus savus bērnus pagalmā vai ari istabā un

tad spēlējot un liekot dejot. Ak, cik tad esot jauki! Vec-

tēvs arī tāpat mākot skaisti spēlēt.
Man palika tā sāpīgi ap sirdi, ka es tanī jautrajā

pulciņā nebiju un ka arī vectēva spēli nekad neesmu

dzirdējusi.
Kad bijām no kambara izgājušas, es viena pati ieslap-

stījos viņā atpakaļ. Es gribēju, mazākais, dzirdēt, kā pali
cimbole skan, ja arī spēlētāju nedzirdēšu. Kaut arī tikai

vienu pašu stīdziņu spētu aizsniegt, lai tik dabūtu no-

jautu no skaņas! Bet cimbole karājās pārāk augsti. Es

kāpu uz kastēm, bet tomēr nespēju sniegt; tad es vēl uz-

cēlu virsū krēslu un uzkāpu uz tā. Stiepdamās gandrīz

jau es ar vienu pirkstiņu sniedzu stīgu, te krēsls kaut kā

pakustējās, un es ar troksni nogāzos zemē. Lielie iestei-

dzās iekšā un atrada mani uz grīdas, ar putekļiem apklātu
un pārplēstām drēbēm, kuras bij aizķērušās aiz kastes

naglām.
Māte mani sabāra un sagrūstīja aiz pleciem: «Ko es

tur esot līduši, ko meklējusi!» Es neteicu nekā un klusēju.

Bija jau arī jābrauc uz mājām. Mēs ardievojāmies un

atkal sasēdām ratos.

Māte bij skumja un cejā nerunāja nekā, domās ka-

vēdamās. Arī zirdziņš aši skrēja, it kā atvieglots, ka va-

rēja doties projām.
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Kad māte no domām atģidās, viņa vēlreiz mani sabāra,
ka es lienot, kur neesot jālien, un meklējot, kas neesot

jāmeklē.
Bet vai viņa nebij darījusi to pašu, un vai viņai bij

izgājis labāk?

Es nebiju aizsniegusi vectēva kokli un viņa — tēva

sirdi.

MELNĀ GRĀMATA. SPOKU ISTABA. ĶIRŠU DĀRZS

Vasara skrēja aši uz priekšu ar sarkanām kurpēm,
ka zibēja vien, pakaļ noskatoties, bet mums ar māmiņu
vēl priekšā bij apciemojumi.

Vistuvākais ciems bij mātesmāsas mājas, Platones pa-

gasta Spuri, kuri no mums atradās vairāk par jūdzi at-

statu.

Spurene gan šad un tad mēdza pie mums atbraukt viena

pati, bet tas notika uz īsu brīdi pa darbdienām, kad ne-

bija vaļas un kad bij šāda vai tāda vajadzība, un tāpat
arī māte pie viņas. Kādu brīdi sirsnīgi izrunājušās un asa-

ras noslaucījušas un kādu ašu palaunadzi uzkodušas, vi-

ņas atkal šķīrās. Ja es atrados tuvumā, tad Spurene pār-
meta manai mātei: «Ko tu brauc pie manis viena pati un

nekad nepaņem to meiteni līdz!» Man priekš tā bij dzirdī-

gas ausis, un es sajutu pret viņu pateicību. Labprāt es vi-

ņai būtu pieglaudušies, bet es vienmēr kaunējos savas jū-
tas izrādīt un vispār nebiju pieglaudīga. Kas mani no acīm

nepazina, turēja mani par nemīlīgu skuķi. Labāk jau
bija, kad bija troksnis, daudz viesu un skaļas valodas, tad

neviens negrieza uz mani vērību.

Tas notika tad, kad bij kādi pļaujas svētki vai talkas

un apkūlības, vai- arī kādas dzimumdienas.

Tādas svinības bija taisni notikušas manā pēdējā dzi-

mumdienā pavasarī, 17. martā. Tad bij atbraukusi visa

Spuru ģimene: Spuris pats un viņa brālis Ģinters, Spu-
rene un māsīca, mīlīgā Spuru Doriņa.

Šinī reizē es nu neizbēgami biju bijusi galvenā persona

jeb vismaz personas gabaliņš, ap kuru visi grozījās.

Spuru tante man bija šķiņķībām atvedusi pašadītu šal-

līti un pušķīti mākslīgo neaizmirsteļu un Spuru Ģinters
melnas, skaistas drēbes kurpītes, apšūtas ar zaļām zīda

bantītēm. Šallīte pastāvēja no trim krāsām: rozā, melnas



342

un pelēkas, kuras bij atsevišķās strīpās adītas un kā mat-

pīne sapītas kopā. Tante, man šallīti nododama, svinīgi
teica: «Ņem šo šallīti, kuru es pati noadīju, viņa nav tik

vien kā šallīte, bet viņai ir daudz dziļāka nozīme; vēlāk

tu to sapratīsi. Šis neaizmirstelīšu pušķītis lai tev to at-

gādina.»
Toreiz es patiesi Spuru tantes mistiskos vārdus nesa-

pratu, bet tagad man liekas, ka tante ar šiem dažādiem

krāsu celiņiem būs domājusi manus dzīves celiņus; rozā,

melns, pelēks, tādi man viņi gandrīz liekas, un varbūt

es toreiz ar zaļajām zīda kurpītēm staigāju pa rozā dzī-

ves taciņu, tikai es to nezināju.
Arī citādi mana dzimumdiena bija tikusi pavadīta tik

omulīgi, ka man viņa ilgi glabājās atmiņā. Pie omulības

palīdzēja daudz Spuris pats. Viņš bij ļoti simpātisks vīrs,

liela, kalsena auguma, dedzīgu temperamentu, ar skaļu,
ašu valodu, kura viņam, dusmās iedegoties par šādu vai

tādu pārestību, tūdaļ bij pie rokas ar daudziem jaunradī-
tiem lamu vārdiem. Viņa lielās, zilās acis bij ļoti izteik-

smīgas pie katra uztraukuma. Visdziļākā viņa īpašība bij
tomēr lielā sirsnība, kuru viņš ap sevi izplatīja kā savu

īpatnēju atmosfēru ar audzelīgu siltumu. Viņa brālis Ģin-
ters bij viņam līdzīgs, tikai viņa temperaments vēl iztei-

cās jauna puiša trakulībā.

Kā trešā viņiem līdzīga izrādījās māsīca Doriņa,
kura pēc dabas un izskata līdzinājās tēvam, tikai viņas
skaistās, zilās acis vairāk atmirdzēja maigumā nekā

temperamentā, un, kad smagie plakstieni lēni cilājās, bij,
it kā sirds vārtiņi atvērtos un aizvērtos. Vēl vairāk mai-

guma viņai piedeva viņas kuplie zelta mati. Kaut gan

viņa bija par manim dažus gadus vecāka, es ar viņu
vairāk saprātos nekā ar citām māsīcām un viņu ļoti mī-

lēju.
Kamēr lielie piekopa savas valodas, mēs sarunājāmies

savā starpā. Doriņa man bij uzticējusi ļoti dziļus noslē-

pumus, tādus, par kuriem tikai itin slepeni drīkstēja pa-

čukstēt: viņa bij atradusi Ģinteram zem gultas pagalvja
mazu grāmatiņu «Mīlestības gaudu dziesmas» un atmi-

nēja ari šo to, kas tur bijis iekšā. Un tad vēl — ko viņa

nebij atradusi un ko arī neviens cits nebij redzējis, bet

par ko visi slepeni melsa — Ģinters esot burvis, viņam
esot kaut kur paslēpta «melnā grāmata», ar kuru varot

garus atsaukt. Kāda kalpone esot skaidri redzējusi, ka

viņš pa nakti garus sasaucis. Visa istaba bijusi pilna ar
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miroņiem, gan liesām, gan treknām dvēselēm, un daži pat,
rindā uz krāsns satupuši, kaulus klabinādami, žēlojušies,
ka salstot. Meita aiz bailēm gandrīz pamirusi un nezi-

not, kas tur tālāk noticis. Arī melno grāmatu tā pati kal-

pone teicās citā reizē, gultu taisīdama, zem spilvena at-

radusi, tā bijusi pati viscaur melna ar melnām lapām
un baltiem burtiem, un, kad viņa to atšķīrusi, tad pa is-

tabu sācis čabēt un grabēt, it kā visos kaktos kustētos.

Viņa to nometusi zemē un bailēs metusies bēgt. Kur grā-
mata palikusi, to viņa vairs nezinot, jo no tā laika viņa
Ģintera gultu vairs neapkopjot.

Tādus spēcīgus noslēpumus nu mēs, mazās meitenes,
ari zinājām, jo kalpone tos Doriņai bij uzticējusi, un mēs

pratām tos arī pie sevis paturēt, allaž tik viena uz otru

nozīmīgi paskatīdamies it kā kādas svarīgas sazvērestības

biedrenes.

Pēc vakariņām lielie bij spēlējuši uz trumpām un mēs

darījām to pašu. Viņi spēlēja «aitas galvu» un «prefe-
ransi» vai arī «vienkāršo» un «dubulto kazu», un mēs

gājām atsevišķi pie maza galdiņa uz «krustiem» jeb
«ūsām». Katra uzvilka sev priekšā ar kritu trīs krustus un,

kura vienu gājienu vinnēja, nodzēsa vienu krusta radziņu,
bet tā, kas ašāki krustus izbeidza, bija spēli vinnējusi.
Tā tad drīkstēja savu pretinieci visapkārt apkrītot, gan

uz sejas, gan uz drēbēm, ar ūsām, caur ko cēlās liela

ķerstīšanās un jautra skriešana pa visām istabām, gal-
diem un gultām. Bieži gan arī sanācām spēles iekaisumā

asā konfliktā, bet aši atkal salīgām un, skūpstīdamās ar

apkrītotiem deguniem, šķīrāmies tikpat mīļas kā bijušas.
Tā bij pagājusi mana dzimumdiena, un nu kādā jaukā

rītā mēs atkal braucām uz Spuriem.
Ceļš bija tas pats, pa kuru bijām braukušas uz Gudē-

nicm; tas veda cauri vecajai Kurzemes lielkungu laiku

«Jēkaba muižai» un vijās gar Svētes robotiem krastiem

projām uz Dziņu un Platones pagastiem.
Tie paši iespaidi radās ari ceļā, un baismas mūs pār-

ņēma, braucot garām klinšu robam, kur bija norisinā-
jies kāds neticami briesmīgs notikums ar māti un bērnu,
kuru še nevaru atstāstīt, lai neaptumšotu manas «zilās

debesis», bet kuru uzglabāju vēlākiem laikiem.

Kad bijām gabalu pabraukušas, mums bij jānogriežas pa

kreisi lielā priežu mežā, pa kuru mums kādu triju verstu

platumā bij jāizbrauc cauri. Pa mežu vijās daudz ceļu,
viens otru krustodami, un tur varēja viegli apmaldīties;
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bet māmiņa atlaida zirga grožus svabadi un ļāva tam

iet pēc viņa prāta, un tas ceļu labāk atrada par mums.

Mežā iebraucot, mūs apņēma brīnišķīgs aromāts no

saulē sakarsušiem priežu sveķiem un medainiem viršiem.

Burvīgo sajūtu pavairoja vēl dziļais klusums, kura vie-

nīgā elpa bij priežu šūpošanās vējā, kas izklausījās kā

stikla mūzika, kad priežu un egļu sīkās adatiņas sasitās

kopā. Mēs būtu varējušas ilgi kavēties šinī teiksmainajā
atmosfērā, ja zirdziņš nebūtu atvieglots nosprauslājies,
sacīdams: «Te nu es jūs izvedu mežam cauri, un jūs man

labu auzu kuli parādā!»
Iztālēm parādījās jau arī Spuru mājas, paceldamās uz

kāda pakalniņa un iztālēm mirdzēdamas ar jauncelto ēku

sarkaniem dakstiņu jumtiem. leslēgtas visapkārt plašā
lokā no tumšiem, lieliem mežiem, tās atradās skaistā ap-
vidū. Auglīgie tīrumi ar stipru kviešu zemi tos ieņēma it

kā savā platā klēpī, un strautiņš ar zaļo, bārkstaino pļavu,

gar pašām mājām tecēdams, tos apvija kā ar zaļu zīda

jostu.
Šāds noapaļots ieslēgums visapkārt, kas neļāva izplūst

plašumā un neaizklīst tālumā, deva stipru koncentrācijas
un sirsnības iespaidu. Mežu josta, kas apjoza laukus,

saturēja kopā arī iedzīvotāju jūtas.
Spuru ģimeni mēs visu atradām mājā, un visi prie-

cājās par mūsu atbraukšanu. Bez minētām personām
ģimenes locekļi bij vēl divi puikas, Krišanītis un Zamuēls,
un viena veca grosiņa.

Abi puikas bij jaunāki par māsu. Vecākais no tiem,

Krišanītis, bij priekš saviem gadiem pārāk izstīdzis,

vārgs un smalks kā pagraba dīglis, kaut gan pēc izskata

tas bij kā pienā mazgāts un ar medu barots. Pārāk liela

jūtelība bij viņa dzimuma mantojums. Mātei viņš tā bij
pieķēries, ka baidījās viņu pavisam no mājām izlaist. Tā

pagājušo reizi, kad māte bij taisījusies braukt uz mūsu

mājām, viņš bij paņēmis šķēres un sagriezis gabalos mā-

tes gluži jauno kleitu, kuru pēdējā bij nolikusi, lai vilktu

mugurā.
Otrais puika, Zamuēls, turpretim bij dzīvs un ener-

ģisks, un tēvs no viņa cerēja dienās iznākam lielas lietas.

Vecā grosiņa bij turpretim nokaltis zars pie ģimenes

koka; veca, salīkusi, sevī iedubusi, tā staigāja bubinādama

pa māju apkārt, un tukšais zārciņš bēniņos jau uz viņu

gaidīja. Jāsaka, tādas grosiņas — kā viņas visur sauca —

bij tolaik visās mājās, vienāda izskata, un vienādi zārki
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arī visos bēniņos bija priekš viņām nolikti. Visām viņām

bij vienādi ieskati, ka, dzīvam esot, jādomā pie nāves.

Mēs, visjaunākā paaudze, bijām pret to dzīvs protests,
mēs augām, dzīvojām, ziedējām nākotnē iekšā ar kūsā-

jošu pārgalvību un vētrainu temperamentu.
Kamēr lielie pa iekšieni sarunājās par saimniecību,

mēs skraidījām pa lauku. Spuriem bij arī skaists augļu
dārzs, un āboli jau brieda gatavībai pretī. Vislabākā to-

mēr bija vecās grosiņas ābele ar mīkstiem cikatāboliem,
kuru tā ar savu bezzobu muti varēja sagrauzt kā veca,

sirma pelīte.
Dārza otrā pusē atradās «vecā istaba», kura ļoti sen

atpakaļ bij būvēta un tādēļ gluži vecmodīga, ar tā dēvēto

namiņu priekšā un savādām durvīm, kuras augšā un

apakšā bij sevišķi veramas. Griesti bij zemi, un lodziņi
līdzinājās vairāk dūmu caurumiem nekā logiem. Tagad

jaudis to vairs neapdzīvoja, bet toties tur mitinājās vai-

rāk spoki un miroņi, kādu tolaik arī bij papilnam. Kā
Būdniekiem bija savs vecmodes velnu tilts, tā Spuriem
bij sava spoku istaba un sava melnā grāmata.

Mūs, meitenes, šī romantiskā istaba visvairāk saistīja,
un drebēdamas un baiļodamās mēs izložņājām visus kak-

tus, bet neviens spoks neturēja mūs par cienīgām, lai

mums rādītos.

Vienīgais atradums bij mums lielas, kuplas rozes, ku-

ras biezos puduros auga taisni spoku istabas galā, it kā

no neredzamām rokām dēstītas un koptas.

Nosmērējušās viscaur ar putekļiem un sodrējiem no

rāpujošanas pa kaktiem, bet appušķojušās ar rozēm un

ar lieliem rožu vaiņagiem galvā, mēs atgriezāmies istabā.

Tur mēs savukārt izmeklējāmies pēc melnās grāmatas,
bet arī to neatradām; ne spoki, ne gari negribēja ar mums,

mujķa meitenēm, ielaisties.

Gluži tukšā mans Spuru ciems tomēr priekš manis ne-

palika. Mēs sameklējām kādas citas grāmatas, kuras

Spuru tante man teicās līdzi dot, tās bij dažāda satura,

kā, piemēram, «Gumals un Līna», «Priežukalna Roze»,
«Brandavīna glāzē noslīkst vairāk nekā ezerā», «Par velti

mīlēts», «Kā Palejas Jānis savu būšanu kopis», «Lietde-

rīgi padomi par vaislas lopu vairošanu» un viens sējums
«Tūkstoš un viena nakts».

Bez izvēles man deva, un es tik ņēmu pretī visu, kas

drukāts, kā aizbadējusies bite ziedus. Laimīga ir ar savu
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nastu pārbraucu mājās, cerēdama no tās sev daudzām

nedēļām gara barības.

Dažas nedēļas pēc apciemojuma Spuros mēs gatavojā-
mies nobraukt vēl uz Kupenu Jurīšiem, kur arī dzīvoja
mūsu radi un ar māmiņu ļoti tuvu sagājās. Sevišķi vecais

Kūpenis bij ļoti lāga vīrs, kas prata visus saistīt ar savu

neizsīkstošo humoru un omulību.

Kūpenim bij divas pieaugušas meitas un dēls, vēl jauns

puika. Vecākā meita nāca allaž pie mums kaut ko pašūt,
un tā mēs bijām ļoti saradušas kopā.

Es priecājos, kad braucām uz Kūpeņu ciemu. Ceļš bij
tas pats, kas veda uz Gudēniem un Spuriem, tikai bij vēl

tālāk jābrauc, labas divas jūdzes, bet tas, jo tālāk, jo
skaistāk izlocījās pa kalnainu apvidu, vienmēr līdzteku ar

Svētes upi.

Kūpeņu mājas pašas atradās visskaistākā vietā, uz

augsta upes krasta, kas viscaur bij noaudzis dažādiem ko-

kiem un izvijās lielā augstumā dažādās robotās plaismās
un gravās.

Tikpat skaisti bij arī Kūpeņu plašie dārzi, divi lieli

ābeļu dārzi un divi ar ķiršiem un citām ogām.
Dārzi bij mājas lielākie ieņēmumi, jo tīrumi te nebij

lieli un zeme smiltaina un ne tik auglīga.
Dārzi turpretim, kuri bij iznomāti kādiem Rīgas augļu

tirgotājiem, deva tik lielus ienākumus, ka Kūpeņi skaitījās
par pārtikušiem ļaudīm.

Ķiršu dārzu viņi bij paši sev paturējuši, un tas patla-
ban laistījās vien itin sarkans no lielā ogu daudzuma,
kurš atradās pilnā gatavībā, kad nobraucām.

Tā nu bij īsta Lejputrija vai ķiršu paradīze, kad mūs

ieveda dārzā un skubināt skubināja, lai tik nu ēdot, cik

vien spējot. Māmiņa gan teica, ka vairāk, kā cilvēks spē-
jot, ēst jau nevarot un jāapdomājot, kas pēc tādas pār-
ēšanās rītu būšot. Bet nevarēja jau nemaz acis pavērst
ne uz vienu, ne otru pusi, ka neaicinātu ķirši, tik brūni,
tik saldi un sulīgi, ka paši no sevis slīdēja mutē iekšā.

Edām, ka vai asaras bira, apgājām pa dārzu apkārt un

ēdām atkal no jauna.
Tādus burvju dārzus ar tādu dievišķu mielastu jau arī

piedzīvo tikai vienreiz mūžā.

Bet ar ķiršiem mielasts vēl nebūt nebij galā. Kad bei-

dzot izgājām no dārziem laukā un iegājām istabā, tad

tur jau gaidīja tikai īstais mielasts — ar ceptiem cālī-

šiem un lieliem vēžiem.
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Kupenu izlīčotā upē piemita ne tikvien zivis, bet ari

daudz vēžu pakrastes alās. Visur tur varēja baudīt no

dabas pirmās rokas; Kūpeņus ar viņu dabas bagātībām
un skaistumu tiešām varēja dēvēt par īstu Lejputriju.

Bagātīgi no visa baudījuši, mēs no šīs poētiskās vieti-

ņas šķīrāmies, līdzi pārvezdami pūru ar brūniem ķiršiem,
ko lāga ļautiņi bij mums ratos ielikuši, un vēl lielāku

mēru skaistu atmiņu.
Kūpeņi bij mūsu pēdējais ciems šinī vasarā.

KUĢIS NORVILA. NOVEMBRA VĒTRAS

Pie maniem šīs vasaras ceļojumiem piederēja vēl divi

tāli braucieni: viens, kad māte mani paņēma līdzi uz Lab-

renču tirgu, otrais, kad pirmo reizi mani aizveda uz Jel-

gavu.

Tirgus pats man nemaz nepatika: pārāk daudz tur bij
ļaužu kopā, kas trokšņoja un ālējās, un daži pat gulēja
pavisam piedzēruši. Dažas kumēdiņu būdas arī tur bija
ar raibām izkārtnēm un pērtiķiem durvju priekšā; man tie

bij riebīgi, un es sāku pat baidīties, tā ka māte mani veda

projām.
Satikāmies vēl ar dažiem pazīstamiem, kuri mūs cie-

nāja ar kvasu un piparkūkām, bet es tik tiecos uz mājām.
No visa tirgus labākais bij pats brauciens pa kalnaino

apgabalu, kur augsti no lielceļa varēja lejā plaši pārre-
dzēt visu apgabalu, ar tumšiem, lieliem siliem un Tērvetes

upi, kura tur kā čūska vijās loku lokos.

Notālēm bij arī redzamas vēsturiskās Kalnamuižas pils
drupas, un māmiņa man tikai zināja pasacīt, ka tur senāk

lieli kari bijuši un ka uz nomelnējušiem mūriem vēl tagad
varot redzēt sažuvušas asinis, bet par Zemgales vēsturi

un par mūsu tēvu varonīgām cīņām viņa neko tuvāk ne-

zināja, jo tolaik mūsu pašu vēsture mums bij sveša.

Drīz pēc šī tirgus brauciena mani aizveda māte pirmo
reizi uz — Jelgavu. Mani iepriekš biedināja, ka Jelgavā
tik viegli nelaižot iekšā: ceļa malā stāvot žīdi ar iesmiem

un katru badot, kas pirmo reizi iebraucot.

Es to uzskatīju par joku, bet, kad tuvojāmies pilsētai,
es tiešām ieraudzīju žīdus ar iesmiem, un tie arī gāja
klāt pie braucēju ratiem un kaut ko tur badīja.

Tie pienāca arī pie mūsu ratiem, es ieraudzīju dzelzs

iesmus žīdiem rokā un izbailēs sāku līst zem ratu ādas,
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bet tad māmiņa, kura līdz šim bija smējusies, mani mie-

rināja, ka tie meklējot labības maisus un ne cilvēkus.

Es nokaunējos par savām bailēm un ieskatījos, ka tie

tiešām dur iesmus labības maisos, noprovēdami jaunkulto
labību.

lebraucot pilsētā, es ļoti brīnījos par bruģētām ielām,

par lieliem, skaistiem namiem, kas tik bieži bij sablīvēti

kopā cits pie cita, un par tik daudz ļaudīm, kas tur tik

steidzīgi skraidīja pa ielām, nezin uz kurieni un kādēļ.
Daudz tur bij redzami arī tādi meiteni kā es: tās visas

bij skaisti ģērbušās, un tām bij cepures galvā ar puķēm
klāt un plīvošām lentām.

«Ak dieviņ! Cik skaistas viņas izskatās un cik laimīgas
tās var būt, kam tādas cepures galvā!»

Cik niecīga es sev izlikos, tupēdama ratos mātei līdzās,
ierāvusies savos laucinieku lakatos, pelēka kā suņu sēnīte

uz cērpa. Kaut tik neviens cilvēks mani neievērotu, un

kaut es varētu pavisam pazust.
Es biju tā nokaunējusies, ka neko daudz neredzēju un

arī negribēju redzēt, un biju laimīga, kad atkal varējām
braukt mājā.

Te, brīvā dabā un starp līdzīgiem cilvēkiem, es atkal

varēju atveldzēt savu sāpošo galviņu un bēdīgās actiņas
kā slima cielaviņa pie meža strauta.

Daba vēl deva savas pēdējās saulesdienas, jo rudens

jau tuvojās un miglainie rīti spieda un žņaudza maigos
mākonīšus, kuri pa debesu durvīm bij iznākuši ka bērni

vienos baltos krekliņos.
Es nogāju uz strauta pļaviņu, kur bij nopļauta otrā

zāle jeb atāls. Līdzi nopļauta gulēja arī kāda neaizmir-

stele un skatījās vēl ar zilām actiņām uz sauli, bet tā viņu
vairs nežēloja, un slaidais kātiņš jau bij mīksts un sa-

šļucis.
Arī lauki pa lielākai daļai bij nopļauti un vēlajās auzas

stipri dzeltēja, tikai velna auzas vēl bij melnas un trek-

nas, vīšķos sagriezušās kā velna meitu auskari.

Grāvja malā arī tāda puspelēka, izčabējusi zālīte, aiz-

lauztas smildziņas.
Es ieraudzīju skaisti lillā vanaga nadziņu un gribēju

to noplūkt, bet redzēju, ka tas bij cieši apvijies pēdējai
rudzu puķei ap viduci, negribēdams no tās šķirties.

Es viņu atstāju arī, lai nozied līdz beigām, jo, kad viņu
noplūkšu, rudzu puķe paliks atraitne.

Es nogāju līdz mežiņam, ar tur jau bij nonācis rudens,
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Bērziņi bij pavisam caurspīdīgi dzelteni, un lapas lidoja
projām bez vēja kā tauriņi. Viņi jau pirmie bij dzeltējuši,
kad vēl neviena asāka vēsma tiem nebij uzpūtuši; laikam

vasarai tie bij vismīļākie un tā viņus negribēja atstāt

vētrai un rudenim un ņēma sev līdzi.

Kokiem pa apakšu bij savijušās kazenes cita ap citu

kā meitenes rotaļās, lūkodamas viena otru gar zemi no-

sviest. Tikai viena pacēlās par visām augstāk un stīgo-
jis ap lazdu uz augšu.

Visur tāds grūts, spiedošs skumjums. Rudens pave-

dieni, rokām netverami, man sitās sejā, un mazi, zaļi
zirneklīši stiepa spožus diegus kā nāves audumus.

Es salasīju dzeltensarkanas apšu lapas un nopinu no

tām sev garas vijas, ar kurām aptinos visapkārt kā kāda

meža meitene un savēru sev ap kaklu rotu no sarkaniem

pīlādžu koraļļiem; es gribēju arī mazdrusciņ būt skaista

kā lepnās pilsētas jaunkundzes, kuras man no atmiņas ne-

izgāja.

Kad es mājā pārnācu, meitas iesaucās:

«Ūja! Kā nu izpucējusies, tiri kā lapsas aste!»

Es par tādu atzīšanu nebiju visai priecīga un gribēju
ko labāku dzirdēt; bet, kad es sievām piegāju klāt un

teicu, lai uz manim paskatās, tās teica: «Kas sunim asti

cels, kad pats necels.»

Vairāk apbrīnotāju man nebij, jo ar ganu zēnu es biju
sagājusi ienaidā.

Tas bij iznācis tā: viņš priekš manis bij uzbūvējis
«brango kuģi Norvilu», ar kuru es gribēju doties tālumā

pa mūsu pašu dīķi.
Būvmateriāls bij bijusi veca govju sile, buras — mātes

priekšauts, un drošības pēc bij pielikti arī airi — divas

kāda übaga atstātas bozes.

Es būvmeistaram arī biju uzticējusies un sēdos droši

kuģī iekšā, rīkodamās reizē ar burām un airiem.

Diena bij bijusi jauka, un mātes arī nebij mājā, un da-

žas citas briesmas, kādas bij aprakstītas jūrnieku stāstos,
arī nedraudēja, nebija ne klinšu ragu, ne jūras nezvēru,

ja neskaita par tādiem mazos grundulēnus, kas mudžēja
visapkārt pa dīķi, — un es varēju mierīgi braukt tālāk.

Bet te nu notika tas negaidītais: bez vētru, bez briesmu

kuģis Norvila cieta avāriju: sile kā šauta apsviedās ap-
kārt ar dibenu uz augšu, un es gulēju dīķa dubļos.

Te nu skaidri bij redzams, ka vainīgs vienīgi bij
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būvmeistars, ganu zēns, kas kuģi tik slikti bij taisījis;
no tā laika es ar viņu nemaz vairs nesatikos.

Šo nepatīkamo piedzīvojumu es centos drīzi aizmirst,
un tas bij jo vieglāk izdevies, kad man bij nācis palīgā
liels, nopietns darbs.

Tā bija labības vadāšana. Šī darbība norisinājās starp
lauku un šķūni. Pilnie vezumi no lauka bij, vezumam bla-

kām ejot un zirgu aiz pavadas turot, jāpārved mājā. Rū-

pīgi bij ari jāuzmanās, ka rati kaut kur neaizķeras un ve-

zums neapgāžas. Tukšie zirgi jau gaidīja priekšā, tie bij
jābrauc atpakaļ uz lauku. Vezumu vedot, bij jāiet soļiem,
bet, tukšā braucot, jāsēd ratos un jālaiž zirgs skriet, ko

māk. Varēja ari zirgam sēst mugurā un laist aulekšiem.

Bailīgi es šo amatu iesāku, bet drīz vien es jau kļuvu

par meistaru un visā nopietnībā skaitījos par labu zirgu
vadītāju, jo manā vadībā notika visašākā vezumu izmaiņa.

Rati gāja, ka rībēja un grabēja un pa celmiem lēkāja
kā kunkuļi gaisā un bieži apgāzās, bet es par to neko

nebēdāju. Arī zirgs kādreiz sāka trakot un nebija valdāms,
bet es tomēr tiku ar visu galā; kas gan bij priekš manis

vienkāršs darba zirgs, kur es jau biju jājusi uz zilā ilgu

zirga ar pērļotām pavadām un nojājusi līdz zvaigznēm
un mēnesim!

Tagad nu bij visi darbi galā un rudens miers plēta pār
visu savus vēsos spārnus. Lauki bij kaili un mežiņā visas

lapas nobirušas. Līdz ar to izbeidzās arī mani lauku ceļi
un bij jāaprobežojas atkal ar istabu.

Sākās atkal garie rudens vakari, pilni veļu un baismu.

Rīts ar vakaru likās it kā ar varu kopā sabīdīts, lai re-

dzētu, cik viens bāls un otrs sarkans.

Ak, kā novembra vētra raustīja slēģus pie logiem un

kauca skurstenī! Kā sitās un brīkšķēja gar māju stūriem!

Vai tur neskrēja garām vēja kamanas ar pelēkiem zir-

giem, ka krēpes plivinājās un pulksteņi skanēja?
Kā būtu, kad viņās iekšā sēdētu?

Bet bieži ari, kad melni, saplosīti mākoņu gabali smagi
vēlās garām gar logu, man šķita, it kā tie būtu pekles
ērgļa asins piemirkušie spārni un ka skrietu garām bries-

mīgais ērglis, kurš jābaro ar cilvēka miesas gabaliem.
Vēl baismīgāk kļuva, kad aukas grūdieni norima un

lēns vējš vaidēja gari vilktās, žēlās skaņās. Tās izklausī-

jās, it kā vaidētu mani mirušie, noslīcinātie kaķīši, izkā-

puši no dīķa dibena.

Cik skaisti tie būtu bijuši, un kā tie saulītē būtu spēlē-
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jušies! Tagad tie spēlējās vējā, pelēkās vēja dvēselītes pū-
polu kažociņos.

Šādas un tamlīdzīgas baismu ainas atspoguļojās manā

dvēselē kā pāri ejoši mākoņi avota spogulī, bet dziļi iekšā

dīga kāds kluss spēks baigās un gaišās ainas ne tikvien

uzņemt, bet tās arī pārveidot pēc sava likuma.

KARAĻA KRONIS. MANS DĒMONS.

PAZAUDĒTĀ PARADĪZE

Laikam pašam, kā likās, nepatika vairs aust melno ru-

dens baismu un iznīcības audumu uz nāves austuvēm,

viņš apstājās, apdomājās un sāka lēni to ārdīt nost, ac-

tiņu pēc actiņas, minūti pa minūtei, tā ka saulīte atkal

sāka spīdēt cauri.

Ziemsvētki tuvojās, un adventes steidzās viņu nākšanu

vēstīt.

Māte ar saimi sāka atkal biežāk skaitīt pātarus, kas pa

vasaru un darba laiku bij gluži paputējuši; dievs jau pats
arī zināja, ka cilvēkiem nebij vaļas, un varēja pagaidīt.

Adventes dziesmas bij identiskas ar gaidīšanu, ar rīta

krēslu, un viņas mani nedarīja vairs tik skumju kā gavēņu
dziesmas.

Ak, esi līksma, dzied un dej,
Tavs ķēniņš ir atnācis.

Vai tas nebij taisni it kā man sacīts?

Vēl es gan paša ķēniņa neredzēju, ne viņa kroņa, bet

gaidīšana pati mani iejūsmināja.
Es jau arī neticēju, ka patiesi kāds ķēniņš nāks — un

vēl pie manis, bet kaut kas man tomēr nāks. Vai nu ta-

gad, vai vēlāk, daudz vēlāk no kaut kādas nezināmas staru

zemes, no tālas, tālas sapņu ielejas kaut kas nāks — un

taisni pie manis — un liks man savu kroni galvā.
Tikai jāgaida bija, kamēr tas notiks. Jāizgaidas, jāiz-

ciešas, jāizraudas un jāizurbjas dzīvei cauri kā ozola lapai
caur biezo mizu, un sirdī jātura uguntiņa klusu —

klusu

Bet pa tām starpām kaut kas gadījās, kas manā būtnē

izsauca dziļas pārveidības. Es biju labos garus līdz šim

saukusi, cerību, ilgu un radošos garus, bet reizē bij pa-

modušies arī mani dēmoni, un tie man stājās pretī, lai

ceļš uz gaišajiem augstumiem man netaptu viegls.
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Ziemsvētki jau bij durvju priekšā.
Tie ir īstie jaunības un bērnības svētki. Tad deg lielās,

gaišās sveces un pukst mazās, siltās sirdis.

Vecāki dod saviem bērniem dāvanas, bet tās nav dāva-

nas vien, ko viņi dod, tā ir viņu mīlestība, kas še atra-

dusi veidu visspilgtāk izteikties, un prieks, ar kādu bērni

dāvanas saņem, arī nav tikai prieks vien, bet pretmīles-
tība — sirdis sastop sirdis it kā stars staru, apvienoda-
mies vienā liesmā, no kuras izaug gaisma un saules sā-

kums.

Mana māmiņa bij dažas dienas priekš svētkiem pilsētā
bijusi iepirkties ēdamās vielas un saldumus, un spožos
riekstiņus, jo eglīte tika gatavota.

Es redzēju, ka viņa kādu noslēpumainu pakiņu no ma-

nis slēpa un aši ieslēdza kumodē, lai es nepamanītu. Ci-

tādi jau es visus iepirkumus palīdzēju izkravāt, un arī par

eglītes pušķošanu mēs kopīgi apspriedāmies.
Bet kas tā par pakiņu, ko viņa no manis slēpa? Ka tur

atradās kāda dāvana, ar kuru māte mani gribēja pārsteigt
un iepriecināt, par to es nešaubījos.

Es būtu viņai prasījusi par to, bet viņa staigāja apkārt
ar tik noslēpumainu ģīmi un ar tik viltīgu prieku acu

kaktiņos, ka es negribēju viņai šo iepriekšbaudu izjaukt.
Man likās, ka māmiņa šoreiz bij naivāka par mani.

Lai nu viņa priecājas, es nodomāju, nelikšos neko zi-

nāt, gan jau nu es arī priecāšos, kad dāvanu dabūšu.

Bet diezin vai tā man maz patiks? Un tik ilgi ir, ko

gaidīt!
Mana nepacietība auga, bet māmiņas ne mazāk. Viņa

jau sāka tādus vārdus mētāt, ka tagad Ziemsvētku gariņi
staigājot pa naktīm apkārt un katram kaut ko atnesot; vai

tad nu īsti mani tukšā atstāšot.

Tiešām, tādi gariņi gan staigāja apkārt, bet starp tiem

bij ari kāds mazs, melns gariņš, mans mazais dēmons.

Tas man neatlaidīgi čukstēja ausīs: «Paskaties slēpu,
kas tanī pakiņā iekšā, pavelc tik mazu drusku papīrīti

vajā.»
«Bet tad jau es mātei nolaupīšu visu prieku: viņa taču

grib mani pārsteigt.»
«Tev jau nav nemaz jārāda, ka tu ko zini; izliecies, ka

tu it nekā nezini, tad viņa priecāsies tāpat.»
«Bet tad es liekuļošu un melošu mātei.»

«Kas nu par liekuļošanu, un kas par meliem! Viņai tas

neko nekaitēs, un tu — tu būsi gudrāka par viņu.»
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«Bet kur mans prieks?»
«Vai tu tagad priecājies?»

Nē, es tiešām nepriecājos, es tikai gribēju zināt un

baidījos pat, ka man dāvana varbūt nemaz nepatiktu, un

man tad būtu jāizrāda, ka patīk, lai māti neapbēdinātu.
Vai tā nebūtu melošana?

Es sāku jau apgurt, cīnoties starp šiem diviem spēkiem,
kuri mani vilka katrs uz savu pusi, man bij jāizšķiras,

jātaisa pēdējais slēdziens.
Mans prāts izpalīdzēja man ar sofismu: meli ir tikai

tad jauni, ja viņi kam kaitē. Ja es mātei nekaitēju, tur-

pretim labu daru, tad es varu melot.

Un kādēļ vispār lietot tādu nejauku, baidošu vārdu

«meli»? Es tikai gribu apmierināt mazu ziņkārību un

nieka dēļ sevi nomocu ar šaubām.

Lieta bij izšķirta.
Tagad tikai vajadzēja dabūt rokā kumodes atslēgu.

Māte to tagad cieši glabāja aiz jostas un tikai vakarā,

gulēt iedama, pabāza zem sava pagalvja.
Nogaidīju arī nakti un, kad nomanīju, ka māte aizmi-

gusi, es izkāpu no savas gultiņas un tuvojos lēni, elpu

aizturēdama, viņas gultai.

Ak, kāds nejauks gājiens! Es drebēju aiz bailēm un

sāku pat aizmirst, kādēļ man īsti atslēgas vajadzēja.
Bet es atrados kā hipnozē, un melnais dēmons mani

bīdīja tikai uz priekšu.
Māmiņa gulēja tik mierīgi, tik saldi, mēness stars pat-

laban apspīdēja viņu kā kādu gaismas būtni. Un te nu

stāvēja viņai blakām viņas mīļā meitiņa un gribēja tai

uzkrist kā laupītāja ...

Vai viņa pret mani šinī brīdī nebij gaismas eņģelis un

es tumsas dēmons?

Un ja nu viņa pamostas?
Ko tad es teikšu? Sviedri man lija no pierītes, domas

strādāja, vēl smadzenes izdomās nebij ievingrinājušās.

Nu, tad — es teikšu, ka nācu viņu apmīļot, vai arī, ka

man auksts un es gribu ielīst pie viņas sasildīties, kā jau
šad un tad mēdzu darīt, un tie tad bij mūsu mīļākie
brītiņi!

«Meli!» atkal kāda balss man iekšā uzsauca. «Arī tos

mīļākos brītiņus tu ar meliem gribi sagānīt.»
Vēl pēdējais mēģinājums mani vilka atgriezties atpa-

kaļ.
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Bet ko tas līdzēja! Ja nu es ari atgriežos, atslēgas
neņēmusi, un māte tomēr pamostas, tad man tā kā tā

jāmelo un jāslēpj īstais iemesls, kādēļ es viņas gultai
esmu tuvojusies.

Viens vienīgs solis jau mani bij valgos sapinis, un dē-

mons nelaida mani vairs vaļā: ja jau jāmelo, tad par to

vajag kaut ko panākt.
Aši es pabāzu rociņu zem spilventiņa un tūdaļ atradu

atslēgas.
Viegli es tās izvilku, un māte nepamodās.
Gandrīz priecīga par labo izdošanos, es uz pirkstu ga-

liem līdu atpakaļ.
Bet, it kā žēli vaimanādama, atkal balss man sauca:

«Zagle, zagle, apzagi pati savu māmiņu!»
Es to vairs neklausījos. Dēmons tagad, par mani bū-

dams drošs, bij ievietojies manī iekšā, un es spītīgi sev

atbildēju:
«Ko tad esmu zagusi, naudu vai kādu mantu? Tās pa-

šas atslēgas es atbāzīšu atpakaļ.»
Es iegāju blakus istabā, kur atradās kumode, aiztaisīju

durvis un aši atslēdzu kumodi.

Pakiņa man bij rokā, un tikai plāns, vaļējs papīrītis
mani šķīra no lielā noslēpuma ...

«Varbūt vēl tagad, pēdējā brīdī, ir iespējams neskatīties,
kas tur iekšā, pakiņu atlikt atpakaļ un atslēgu pabāzt,
kur viņa bija?»

Tad nu gan es būtu pēdējā nejēga, visus grūtumus pār-
spēdama un ieguvumu nesaņemdama!

Pirkstiņi drebēdami rāva paši no sevis šņorītes nost,
mezgliņus neatraisījuši, — un papīrītis krita uz grīdu.

Kaut kas neizsakāmi maigs un samtains glaudās man

rokā un bij diezgan prāvs.
Es piegāju pie loga pilnā mēnesī, lai to apskatītu.
Ak tu dieviņ, cik skaists!

Bāli rozā zīda šalle, ar sīkiem zelta pavedieniem caur-

austa! Tādu es toreiz biju Jelgavā redzējusi kādā logā
un sacījusi, ka tā ir skaistākais, ko var pasaulē iedomā-

ties. Tikai šī bij vēl lielāka un skaistāka.

Tātad māmiņa nebij to aizmirsusi un visu laiku piedo-
mājusi, kā man šo prieku darīt.

Te nu šis burvīgais skaistums izpletās manā priekšā,
pārliets vēl ar mēness spozmi. Tādi gan izskatījās pazu-
dušās paradīzes ziedi un augļi, kuros pa zelta dzīslām

kā šiem mirdzošiem diedziņiem ritēja nemirstības sula.
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Asaras, divas lielas asaras man bij izlauzušās no acīm,

un mēness šīs divas smagās, karstās piles ņēma apsudra-

boja ar savu sudrabu un ievērpa iekšā audumā. Tās vēl

tur piederēja klāt — zemes asaras pie paradīzes auduma.

Tas bij īss, skaists aizmirstības brīdis, tad...

Es uztrūkos kā no miega, dzija plaisa atvērās man acu

priekšā, es nometu audumu, it kā tas man rokās degtu.
Man gar viņu vairs nebij nekādas daļas. Es nebiju vairs

cienīga viņu saņemt. Paradīzes vārti aiz manis aizkrita

cieti — es paliku ārā — izstumta.

Mehāniski es satinu atkal šalli papīrā, atliku atpakaļ
kumodē un aiznesu atslēgas un iebāzu atpakaļ zem spil-
vena.

Māte arī tagad nepamodās, netraucēta es varēju atlik-

ties savā gultā, un nakts apraka manu nedarbu.

Es iemigu tikai pret rītu.

Kad pamodos, man šķita, ka ar mani būtu notikusi

kāda liela pārgrozība.
Daudz, daudz vecāka es jutos, it kā pa šo nakti būtu

pārdzīvojusi gadu desmitus, it kā man nekas vairs nebūtu,
ko cerēt un par ko priecāties.

Es uzcēlos. Actiņas tik karstas, kājiņas tik gurdas, it

kā es būtu tālu ceļu nogājusi.

«Vai tev, meitiņ, kas kait?» māte prasīja, manu uz

viena pleca nokārušos galviņu taustīdama.

«Nekas,» es nokunkstēju.
«Būs istaba bijusi par karstu sakurināta,» viņa manu

gurdumu sev izskaidroja.

Un nāca visgrūtākais — paši svētki.

Ziemsvētku vakarā visi skraidīja, gatavojās, nesa iekšā

zaļu, smaržīgu eglīti.

Ak, cik es citkārt būtu labprāt līdzi skraidījusi un bi-

jusi priecīga! Bet tagad es slapstījos pa kaktiem kā

gurda rudens muša.

Kāra egles zaros vizuļus un zelta riekstus un iededza

svecītes, bet manā mazajā dvēselē bij tumšs, tur nekas

ne spīdēja, ne mirdzēja.
Tad nāca svinīgais brīdis, visas sveces bij iedegtas eg-

lītē un visi māju ļaudis sapulcējušies apkārt. Māmiņa
katram pasniedza pa dāvaniņai: puišiem šalles, meitām

priekšautus un lakatus. Papiņam jaunu pīpi un tabakas

maku. Vecajai tantei jaunmodes lūgšanu grāmatu, uz

kuru viņa diezgan šķībi noskatījās, un pat priekš pelēkā
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runča karājās zarā līkums desas, kuru tam uzmauca

kaklā. Visi bij ļoti priecīgi.
Tagad nu māte sauca mani: «Nāc nu tu, mans īstais

Ziemsvētku bērns!»

Es bailīgi tuvojos, un viņa pasniedza man tik labi pa-

zīstamo pakiņu.
«Vai tu vari uzminēt, kas tur iekšā?»

Ak vai! Ko viņa mani tā tirdīja!
Prieks starot staroja viņas vaigā, it kā viņa būtu ap-

dāvināta un ne es.

Brīdi klusēdama un izbaudīdama sajūtu, ka mani lai-

mīgu dara, viņa skubināja:
«Taisi nu, taisi vaļā un skaties!»

Kad es tūļājos, viņa pati attina papīru, pacēla šalli

gaisā, lai visi redzētu, un plaši aplika man to ap ple-
ciem.

Es saņēmu visus spēkus un mēģināju smaidīt; tas

priekš manis bij briesmīgs brīdis. Es jutos kā notiesātā,

pie kuras izpilda sodu.

Tad es ieslīgu mātei rokās un paslēpu galvu pie viņas
krūtīm. Ak, cik laimīga viņa bija, iztulkodama to kā manu

lielu prieku un pārsteigumu!

Labi, ka kalpones man noņēma šalli no pleciem un ap-

brīnodamas laida no rokas rokā, kamēr beidzot māte teica:

«Diezgan nu, ka nenotraipās no pirkstiem, jāliek pagla-
bāt kumodē.»

Kad svecītes taisījās izdzist, ļaudis izklīda un sāka ēst

svētku vakariņas.

Es nevarēju ne kumosiņu baudīt, kaut gan bij izcepta
safrāna maize ar rozīnēm un citi gardumi.

Māte bažīgi uz manim nolūkojās un domāja, ka es esot

sasaldējusies. Lai es ejot vien agrāk gulēt.
To vien tik es gaidīju.
Nu es varēju būt viena, es ielīdu savā gultiņā, pabāzu

galviņu zem segām un ļāvu vaļu savām aizturētām asa-

rām, kas tagad aumaļām plūda karstā straumē. Tās bij
sāpju asaras par pazaudēto paradīzi, bērnības nevainīgo

prieku, atzīšanas asaras, ka katra atziņa ir nesamērīgi

dārgi jāsamaksā.

Viena pati es gribēju savu ziegu nest un mātei arī vēlāk

neko nesacīt.

Ķo man viņas piedošana un aplabināšana būtu līdzējusi,



ar to mani spēki nebūtu auguši un es būtu vāja palikusi,
ārpusē meklēdama glābiņu.

Bet es gribēju būt stipra, ne tikvien savu ziegu pati
nest, bet pati arī izpirkt.

Viena pasaule aiz manis bij noirusi, bet es gribēju
meklēt ceju, kas ved uz jaunu pasauli. Un, ja arī mana

zilā debess bij aptumšojusies, ja tā arī nekad vairs pār
mani nesmaidīs pirmā ziedoņa rita gaismā, es meklēšu

savu ceju arī zem apmākušās debess, es iešu cauri nak-

tij un vētrām uz citu, jaunu rītu.

Šā ceļa sākums jau man vērās priekš acīm.

Pēc svētkiem māte sāka mudināt, ka nu es liela diezgan
un man jāsākot iet skolā.

Drīz pēc tam mani noveda uz Zaļās muižas pagasta
skolu.
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II daļa

ŠĶIRŠANĀS. ZELTA MĀKOŅI. JAUNAIS CEĻŠ

Bija agrs marta rīts.

Šogad ziedonis bij agrāk atsteidzies, nekā parasts.
Ar palu plūsmām tas jau bija zemes vaigu nomazgājis

tīru no ziemas sniegu noslāņojumiem it kā no biezām

pūdera kārtām, kas ar visu savu spilgto baltumu tomēr

bija bijusi nedzīva krāsa vien. Ar silto vēju, zīda dvie-

ļiem visur to nosusinājis sausu.

Visur modās dzīvība.

No zemes cēlās augšup salda dvesma, no briestošiem

pumpuriem, un gaisā šalkoja dūkoņa un zaņa kā no ne-

redzamiem spārniem.
Viss bij ievīts noslēpumos un plīvuros, pilns ilgu un

varbūtību.

Arī mūsu Daukšu mājās šorīt itin agri, pulksten četros,
visi jau bij kājās. Skraidīja visi šurp un turp naskā ro-

sībā, it kā sagatavodamies uz kādām dzīrēm vai citu lielu

notikumu.

Un liels notikums tas ari bija priekš šīs klusās lauku

mājas un dzīves ...

Mani, saimnieku vienīgo meitiņu, šodien pirmoreiz iz-

vadīja uz skolu.

Tas bij notikums, savienots ar uztraukumiem un pār-
dzīvojumiem, it kā kāds gabals būtu jālauž nost no vese-

las dzīves.

Visu ziemu jau māte bij runājusi, ka mani jālaiž skolā.

Mājā* nebij ko darīt. Visas grāmateles, kādas vien bija

mājā un kādas vēl šur tur no kaimiņiem varēja sadabūt,

jau bija izlasītas, gan jauki, gan nejauki stāsti, visas

iespējamības, kādas māju dzīve savā lauku noslēgtībā
varēja dot, arī bija izdzīvotas cauri, vajadzēja nākt kam

jaunam, lai dzīvi pildītu ar jaunu saturu.
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Arī rokdarbos, lai nu cik garus pavedienus es biju sa-

vērpusi uz sava mazā ratiņa, arī tiem bij galu galā jāiz-
tck; es taču savu mūžu negribēju palikt par vērpēju vien,
tagad man bij jānovērpj mans dzīves pavediens pats.

Galvenā mana likteņa lēmēja bija māte, un viņas lē-

mums noteica:

«Lai mana meita top augsti mācīta, lai viņa panāk to,
ko es nespēju panākt, lai viņa top gudra, slavena.»

Tāda vienkāršas lauku zemnieces griba bija pārmērība,
las bija tikpat kā no kaut kura zema kakta celt trepes uz

debesīm.

Tolaik visā apkārtnē vai visā Zemgalē nebij kaut cik

augstāk izglītotas sievietes un — droši vien var sacīt —

visā Latvijā nebij vēl dzimis uzskats, ka sieviete gara un

izglītības ziņā varētu būt līdzīga vīrietim.

Mana māte šos uzskatus arī nebij no ārpuses vai no

grāmatām piesavinājusies, tie bija jau iedzimti viņai asi-

nīs; Freimaņu dzimtas garīgā pārākuma apziņas dēmons

pārvaldīja arī viņu.

Protams, ka visi šie dzenuļi te valdīja, vēl neraisīti

elementos, liesmas gruzdēja un svēla, un sagruzdināja
viņu pašu, bērniem vajadzēja tālāk iet un gruzdošo liesmu

pārvērst par balto gaismu, kas staro un silda.

Nenācās vis viegli mātei savu nodomu izvest. Visu uz-

skati tam bij pretim.

Visu ziemu bija jau iepriekš par to runa, un katrs ra-

diņš mātes nodomam vilka baļķi ceļā un baidīja no visām

pusēm. Viens teica, ka tāda sievietes izglītošana nākšot

par samaitāšanu un meita noklīdīšot no ceļa un tapšot par
netikli un palaidni.

Diemžēl tie bija taisni mani abi onkuļi, augsti inteli-

ģenti un paši izglītoti cilvēki, kuri šādus uzskatus aiz-

stāvēja.
Mazāk apzinīgie radi biedināja, ka skuķei no mācībām

galva palikšot dulla, kur tad tāda mujķīte pa pasauli ap-
kārt klīdīšot.

Arī tēvs pats sacēlās pret māti, viņš visvairāk baidījās,
ka tik jaunu bērnu nevarot laist ārā no mājas, visādas

nelaimes varot atgadīties un droši vien no mācībām sa-

maitāšot galvu.
No mātes puses tiešām vajadzēja ārkārtīgas enerģijas,

lai savu nodomu izvestu cauri, bet tā bij viņas dzīves
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pēdējā trumpa, ko viņa izspēlēja, viņa sajuta, ka viņa
cīnās par sevi pašu, un — viņa šinī cīņā šoreiz palika
uzvarētāja.

Lieta jau nu bij tiktāl, ka iebarots zirgs stallī jau gai-

dīja uz manu aizvešanu un izsmērēti rati durvju priekšā.
Visa māja, kā jau sacīju, agri jo agri bija kājās un

skraidīja cits caur citu, kaut gan īsti nebija ko darīt,

grūstījās un sastrīdējās par neko un salaba atkal par
neko, tēvs smērēja zābakus un bāza pīpē tabaku.

Vecā tante arī jau agri bija piecēlusies un skaļi lasīja
dieva vārdu, lai no manis novērstu visu ļauno. Viņa jau
visvairāk redzēja visu tikai tumšās krāsās un pilnu ar

biedēkļiem un ne mazumu bij māti atrunājusi, lai mani

nelaistu skolā. Bet tagad, kur nenovēršamais bij noticis,

viņa cerēja vēl mani glābt caur aizlūgšanām.

Māte pati, kura varēja justies priecīga, savu nodomu

panākusi, tomēr neizskatījās vis kā tāda, un es novēroju,
ka viņa allaž aizgriezās kaktos un slaucīja asaras. Arī

tēvs skaļi šņaukāja, tabaku bāzdams, un daža laba asara

iebira līdzi tabakā.

Es pati biju gan ļoti priecājusies, ka varēšu iet skolā,
bet tagad es sapratu un sajutu šā brīža nopietnību un

smagumu. Cik labprāt es būtu pietecējusi mātei un viņai
apķērusies un sacījusi: «Raudāsim kopā!» — bet es paliku
uz vietas, es kaunējos.

Es panesu šā brīža smagumu un biju spēcīga to nest.

Dvēseles smalkais zīda diedziņš izturēja smagumu, kas

viņā pakārts, un nepārtrūka.
So smagumu jau es biju uzņēmusies pirmoreiz, kad

slēpu savu grēku tanī Ziemsvētku vakarā, kad biju aiz-

liegtos augļus baudījusi un tikusi izstumta no paradīzes.
Kļūt vientuļam jau ar astoņiem dzīves gadiem — ko

tas nozīmē?

Vientulība jau agri uzspiež savu dēmonisko zīmogu
tiem uz pieres, kuriem dzīvē nolemts iet savu ceļu, šķirtu
no citiem.

Vai varbūt es jau tad nojautu, kurp šis ceļš vedīs? Uz

kādiem kalniem man būs jākāpj un gar kādiem bezdibe-

ņiem jāiet? Kādas rozes smaržos gar viņa malām man

pretim, un kādi ērkšķi plosīs mani asinīs? Cik daudz sal-

dmes un rūgtuma, pazemojumu un triumfu, naida un

mīlas?
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Vai arī uz mani varēja zīmēties dievišķā meistara vardi:

Ailes geben die Gotter, die hohen,
Ihren Lieblingen ganz:

Die unendlichen Freuden ganz,
Die unendlichen Schmerzen ganz.

1

To visu es tik gaiši nenojautu, es gāju kā reibonī, nezi-

nāšanā un jūtu miglā, ar vienu aci smiedamās, ar otru

raudādama, jo jaunā sirsniņa visām nākotnes baismām un

drausmām ziedēja cauri kā zila puķīte garām, pelēkām
smilgām.

Māmiņa skubinādama teica:

«Sakrāmē nu savas lietiņas, saliec grāmatas, es iešu

sataisīt ceļa kulīti.»

Kādas gan nu manas lietiņas un grāmatas bija? Tā pati
vecā «Vācu valodas mācība» pēc Špīsa, kurā es, mājās mā-

cīdamās, līdz kādam trīsdesmitam vai četrdesmitam ga-
balam biju nokļuvusi, un nule nopirktā jaunā dziesmu grā-
mata, vecās tantes dāvinājums, līdz ar Jauno derību, tad

vēl melna, jauna tāpelīte, rakstāmās lietas un dažas burt-

nīcas zilos vākos.

Sevišķi svarīga lietiņa bija mazā, jaunā butelīte ar to

noslēpumaino, brīnišķo sulu, kuru tik vienkārši nosauca

par «tinti».

Es viņu bijīgi ietinu vairākos papīrīšos: kad es ar viņu
pratīšu rīkoties, tad tā būs priekš manis kā radīšanas

diena. Es spēšu saistīt un darīt paliekošus vārdus, kas, ar

mutes dvesmu runāti, izgaist un, ar gripeli uz tāpeles
rakstīti, izdziest, es būšu valdniece pār garu valsti.

Kad nu viss bij sabāzts un nobāzts somiņā, es laidu

acis visapkārt, lai apskatītos, vai vēl kas nebija aizmirsies,
un — lai atvadītos.

Kaktā kastītē sakrautas bija manas bērnības rotaļu lie-

tiņas, lelles, apputējušas un ar pārsistiem deguniem. Vi-

ņas bija bijušas kalpones manā mazajā feju saimniecībā,
savu lomu manā sīkajā dzīves vēsturē viņas bij izpildīju-
šas, bet tas jau bij tik tāli, tas bij tapis jau par pagātni.

Es mērojos ar savu pagātni, un tā man likās tik smiek-

līga, tik bērnišķa. Arī mazais krēsliņš stāvēja turpat,

1 Visu dod augstie dievi

Saviem mīluļiem pilnīgi:
Bezgala priekus pilnīgi,
Bezgala sāpes pilnīgi.

(Autores tulk.}
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uz kura es biju kā ar spārniem laidusies. Kas tie nu bija

par spārniem — jāsmejas! Es gribu laisties ar pavisam
citādiem spārniem.

Bet tūdaļ es kļuvu atkal nopietna, kad laidu acis ap-

kārt pa pašu istabu un visām tām lietām, kuras es nebiju

sev par simboliem darījusi un pārdzīvojusi. Tie sāka pa-

likt dzīvi, it kā no stinguma atburti, un runāja katrs savu

valodu: nokvēpušie griesti sāka spīdēt, logu rūtīs atblāz-

mojās sudrabbaltās ledus puķes un sāka ziedēt ar kristāla

ziediem. Zemās durvis cēlās un vērās plašas kā vārtu

galodas adventes dziesmās, pa kurām ķēniņš izjāja.
Un sapņu puse istabā, mana tumšā sapņu puse ar aiz-

klātiem logiem, kur es aiz gultām biju ielīdusi kaktiņā,
kur biju vienmēr ielīdusi, kad biju vai nu bēdīga bijusi,
vai sapņojusi, jeb sapņojusi, kad bēdīga bijusi, kas pie
manis arvien saplūda kopā kā teksts ar notīm — sāpes
bij teksts, sapnis mūzika, — un sapņu puse šķiroties sāka

runāt:

«Kur tu arī neiesi, pa kādiem ceļiem tu arī nestaigāsi,
tavi sapņi tevi visur pavadīs, tie sekos tev kā liels dūjiņu
bars, būs bēdīgie.»

Vēl pēdējais skats — un visas atsevišķās lietas aši sa-

kopojās vienā pašā iespaidā un kļuva par gleznu, kā jau

viss, kas tagadējs un plūstošs, ieturēts pagātnes rāmjos,

top par kaut ko citu, par vienmēr skatāmu gleznu.
Māte pienākusi man sacīja: «Nu, meit, brīdis ir klāt,

viss jau ir ratos, tava gultiņa, tava lādīte, nu tikai jā-
ģērbjas, lai laikā nonākam. Velc nu tik mētelīti un kar

jauno somiņu uz muguras. Bet pag,» viņa apstājās,
«pirms vēl tas svarīgākais, pielūgsim vēl dievu, lai nu

viņš tevi pavada un dod tev savu svētību.»

Mēs abas iegājām kaktiņā, tumšajā istabas pusē, manu

sapņu aplociņā, un nometāmies blakām ceļos. Māte skai-

tīja pusbalsī ar nopūtām kādu pazīstamu lūgšanu, kuru

es tikai pa pusei dzirdēju. Es lūdzos klusi, pavisam klusi

dievu ar savas pašas vārdiem. Varbūt dievs nemaz ne-

varēja sadzirdēt, ko es īsti izlūdzos, bet, ja viņš to dzir-

dēja, tad viņš gan būs savu sirmo, debešķīgo, mākoņ-
cirtaino galvu kratījis un ar savu zibeņpirkstu man drau-

doši kratījis par tādu neprātīgu un pārgalvīgu lūgšanu.
Mēs piecēlāmies, un māte man apvilka mētelīti, kurš

bij jauns pašūts, un piešnallēja somiņu uz muguras.

Pēdējā gan man, tā pakārta mugurā, īsti nepatika, tā

atgādināja tādus mazus bērnus, bet vēl ko ļaunāk, tā
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sauca man atmiņā veco skroderi Pīsli, kurš tāpat bija
nesis savu šujmašīnu uz muguras.

Gribēju jau pretoties un somu labāk nest rokā, bet tad

aši pārliku:

«Labi, lai tad ari tāl Pīslis ar savu šujmašīnu palika
grāvja malā un nosala, nesagaidījis Mesiju atnākam, kā

bij cerējis, tas lai man atgādina, ka man tālāk jātop, ka

es nedrīkstu savā dzīves ceļā grāvja malā palikt, mērķi

nesasniegusi un savu Mesiju nesagaidījusi.»
Galvu pacēlusi un ar somiņu mugurā es kopā ar māti

gājām vēl no mājiniekiem atvadīties. Papiņam un vecai

tantei es skūpstīju pēc likuma roku, kaut gan tāda pa-
devības zīme man ari nemaz nepatika, un no kalpiem at-

vadījos, tāpat roku sniegdama. Tas man izlikās daudz

cienīgāki un pēc liela cilvēka.

Tad, garā virknē visu pavadītas, mēs ar māti sēdāmies

ratos. Gultiņa ar lādīti tur jau gaidīja priekšā.
Māte grožus pievilka, zirgs nosprauslājās, atskatīda-

mies atpakaļ, kas šoreiz ar viņu brauc, un, redzēdams, ka

tās ir tikai sievietes un viena vēl tikai puse no sievietes,
sāka vēlīgiem soļiem, bet ne visai steigdamies rikšot.

Robeža nu bija pārkāpta, kas šķīra pagātni no nākotnes.

Abas tās pārdalījās pušu kā divi ledus gabali ziedoņa

palos. Viens lēni aizpeldēja pa klusajiem ūdeņiem uz

Nāves salu, otrais straujoja iekšā zilajā ziedonī taisni

projām uz Svētlaimības salu.

PIE DABAS CIEMĀ. SKOLAS NAMA. PASAKU

PRINCESE. TRAĢISKAIS SKOLOTĀJS

Mēs braucām abas klusēdamas, katra nododamās sa-

vām domām. Es vairāk kavējos pie ārienes nekā pie pār-
domām, jo tik agrā gada laikā es pirmoreiz atrados brīvā

dabā.

Pali jau šur tur bij pārskrējuši, un gar ūdens malām

rādījās jau zaļa zālīte līdz ar dzeltenām strautu puķēm.
Debess bij zila un pilna nelieliem zelta mākoņiem,

kuri čokarojās un drūzmējās, gatavodamies uz tāliem pēr-
koniem.

Es pamanīju, ka aiz zelta mākonīšiem slēpās debesu

kaktiņā viens pelēks, bailīgs mākonītis; acis man tapa pil-
nas brīnumu un asaru, un es baidījos, kad tik tie lielie,
zeltainie viņu neaiznes projām uz savām zelta mugurām,
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kaut kur uz nakts atmatām; kaut tik nenāk miglas puķi

un viņu neaprij.
Es laidu acis apkārt: cik liela un plaša bij daba! Te

ārpusē, ratos braucot un viņas svaigo aromātu ieelpojot,
man viņa bij daudz vairāk aptverama nekj uz šaurā ista-

bas loga.
Man likās, ka es šoreiz pie dabas cie«*iā brauktu, jo

līdz šim viņa bija vienmēr pie manis nākusi. Viņa arī ta-

gad, man pa jaunuzņemto dzīves ceļu svešumā dodoties,

bija pirmā, kas nāca pretī kā laipna radiniece, kā māsa.

Viņa man arī nebija sveša, jo viņa man bija rādījusies
visādos veidos un tēlos.

Jau no agra rīta tā man kā zaļa gaisma bij acīm pa

logu mirkšķinājusi un vakaros kā sarkana saule savus

purpura audus uz balta sniega priekšā izklājusi.
Negaisa pelēkie jātnieki bij gar mūsu māju garām

skrējuši, ka brīkšķēja visi pamati, un krusa ar ledus kur-

pēm bij uz mūsu jumta lēkusi un dejojusi.
Ziemā tā man bij nesusi sapņus un vasarā ilgas.
Es biju vaigu vaigā saskatījusies ar zvaigznēm un glās-

tījusi mēness zīda matus.

Es biju sasūkusies ziedoņa grūtsirdīgo saldmi kā bite

pirmo pumpuru medu un jutos pati daļa no viņa, un biju
dabā iekšā ar katru viņas pārmaiņu, kad tā mira un atkal

cēlās augšā.
Mēs tuvojāmies arvien vairāk gala mērķim un iebrau-

cām Zaļās muižas parkā.

Ceļš bija tas pats, pa kuru es jau ar māti bijām brau-

kušas pagājušajā vasarā uz Būdniekiem ciemā. Tas veda

pāri pār Ellīti, kura šoreiz bij tukša no velniem.

Arī nostāsti par «zaļo vācieti» man jau sāka izlikties

par nevarbūtīgu, vismaz tas šķita par sen pagājušu.

Kad bijām bīstamai vietai pārbraukušas pāri, ceļš no-

dalījās divās pusēs, un mēs nogriezāmies uz Zaļās mui-

žas pusi. Tas man bij gluži nepazīstams.

Nu nāca brīnumi pēc brīnumiem.

Zaļās muižas parks vien jau bij priekš manis brīnums.

Tur auga pavisam citādi koki, nekā es mežā biju redzē-

jusi. Slaidas Vāczemes egles ar mīkstām skujiņām, pape-
les un daudz citu nepazīstamu koku, arī tādi, kam nebij
nemaz lapu un zari vien izdvesa reibinošu smaržu.

Koki pašķīrās, un iztālēm bij redzama pati Zaļās mui-

žas grāfa Medema pils.
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Ak tu baltais brīnums! Ar stāvu stāviem, logu rindām

un torņiem kā pasaku pils. Tādu es vēl nekad nebiju re-

dzējusi!
Es būtu to ilgi skatījusi un apbrīnojusi, bet māte uzšāva

zirgam, kurš arī bij palicis stāvot un brīnījās līdzi, un

mēs braucām tālāk.

Koki arī tūdaļ slēdzās cieti kā durvis un neatļāva vairs

neviena skata. Skaistums jau arī nav priekš tā, lai to ilgi
skatītu, viņam piemīt tāda īpašība, ka viņš tad zaudē

savu burvību.

Kad bijām gabaliņu pabraukušas uz priekšu, nāca jauns
pārsteigums.

Zaļās muižas upe — Tērvete, kuru vēlāk mācījos pazīt
no citas puses mūsu tautas vēsturē.

Upe tecēja gar pili uz skolas namu. Sinī apvidū viņa

bija ar lēzeniem krastiem un netecēja tik strauji kā tālāk,
Kalnamuižas virzienā. Krasti tomēr bij dažādi izlīčoti un

atklāja ļoti plašu un romantisku ainavu, kuru vispilnīgāk
varēja pārskatīt no paša skolas nama, kurš atradās uz

paaugsta uzkalniņa.

Skolas namu jau varēja iztālēm saredzēt: tā bij div-

stāvu dzeltena māja, kas izcēlās ļoti stalta un iedvesa

man cienību un bailes.

Sirds man pukstēja arvien ātrāk: «Kā nu es?»

Izkāpām no ratiem, un māte, paņēmusi mani aiz rokas,
veda taisni iekšā pie skolotāja.

Tādu īstu, dzīvu skolotāju es arī vēl nebiju vaigā ska-

tījusi un pazinu to tikai no bilžu grāmatiņas, kur tas bij
tēlots visā bardzībā ar koku rokā.

Protams, ka nebaidījos, ka šis izglītības rīks varētu arī

ar mani nākt sakarā, bet svešie apstākļi vien mani no-

spieda.

legājām iekšā pie skolotāja.
Mums nāca pretim slaiks vīrietis, vēl diezgan jauns,

bet ļoti kalsnējs, ar gluži dzeltenu sejas krāsu un lielām,

melnām acīm, kuras mirdzēja nedabiskā spožumā.

Viņš mums uzsmaidīja ļoti laipni, bet viņa smaids bij
nezin kādēļ tik sērīgs, tik sāpīgs.

Es aizmirsu visas bailes, jo man sametās viņa žēl, tik

žēl. Es manīju, ka nosarku, un acīs man saskrēja asaras.

«Nebaidies, bērns,» viņš mani aicināja un uzsēdināja
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sev uz ceļiem. «Tev ies labi, tu mācīsies grāmatās un iz-

augsi par lielu, gudru meitu.»

Viņš glāstīja man galvu, un nu tikai īsti es nevarēju
valdīt asaras.

«Vai tu gribi atpakaļ uz mājām?» viņš jautāja.

«Nē, palikšu pie — jums.»
Varbūt skolotājs nojauta, ka bērna dvēsele instinktīvi

izmana viņa traģiku, viņš it kā nobāla un nolaida mani

lēni no ceļiem.
Pārāk redzami jau arī nāve viņam bij savu zīmogu uz

pieres uzspiedusi. Skolotājs Zeltiņš, tā viņu sauca, bij
slims ar diloni pēdējā stadijā un līdz ar šās pašas vasa-

ras beigām aizgāja kapā, kaut gan pēc gadiem vēl atra-

dās dzīves ziedonī.

Viņš piederēja pie tās virknes tipisko mūsu tautas jau-

nekļu, kuri ar trūkumu kaudamies un ar pārpūliņu patērē
visus savus jaunības spēkus, lai sasniegtu karsti kāroto

mērķi — kļūt pie izglītības un gara gaismas, un nu, kur

gaismas durvis atvērās, kur tie varētu iet iekšā un saņemt

savu pūliņu augļus, lai tos tālāk dotu citiem, tur tiem bij
jāsabrūk uz sliekšņa.

Tā nebija individuēla traģika, tā bija visas mūsu jaunās
tautas traģika. Un daudz bij viņai tādu nosalušu pirmo
cīruļu.

Lai novērstu uzmanību uz citu pusi, skolotājs piecēlās,
paņēma mani aiz rokas un pieveda mani pie sienas, kur

plauktos atradās viņa diezgan plašā bibliotēka.

«Redzi,» viņš man teica, «tur tās biezās grāmatas, arī

tev tādas savā mūžā būs jāizlasa un varbūt vēl vairāk.»

Tad, uz māti pagriezies, viņš teica:

«Jūs darāt labi, jau tik agri vezdami savu meitiņu pie
izglītības. Nekā augstāka uz pasaules nav kā izglītība.
Kad cilvēks top izglītots, viņam atmostas dvēsele. Un,
ko viņš nekad nebūtu zinājis, kas viņam dus iekšā, to

viņš tad sāk apzināties. Tā mazā gan vēl to tagad nesa-

prot, bet ar laiku redzēs. Viņai jau tagad tādas gaišas
acis,» viņš piebilda.

O, jā! Es viņu sapratu jau tagad! Manas acis gan dega
karstāk par gaismu un nevarēja atrauties no grāmatām.

Grāmatas! Ak, cik daudz grāmatu! Cik daudz bij šinīs

biezos vākos ietverts neapzināmas laimes, cik daudz sais-

tītu ilgu, cik daudz neatmodušos sapņu! Kad tie visi pa-

mostos, tad tie kā spārnots bars piepildītu visu istabu.
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Es nebiju vēl beigusi brīnīties, kad pavērās sānu durvis

un pa viņām ienāca skolotāja kundze.

Atkal jauns pārsteigums priekš manis. Ko es tur grā-
matās biju redzējusi, tas man tagad rādījās kā dzīve.

Skolotāja kundze bij ārkārtēja skaistule, kādas tikai reti

dzīvē sastop: ja tā būtu dzimusi citos apstākļos un citā

tautā, tā būtu vērsusi uz sevi lielās pasaules uzmanību.

Arī vēlāk, pēc ilgiem gadiem, man viņa uzglabājās atmiņā
kā skaista parādība.

Ja nemaldos, tad viņa pēc sava vīra Zeltiņa nāves vē-

lāk apprecējās ar nākošo Zaļās muižas skolotāju Sūbertu

un būtu tātad mūsu jaunā, ģeniālā komponista Sūberta

māte.

Viņas skaistumu izcēla vēl viegls spiču apģērbs gaišā
krāsā, kurš tik harmoniski piegūlās viņas slaidajam, kla-

siskajam stāvam.

Es nevarēju no viņas acu novērst, un tā man šķita kā

pasaku princese.
Laikam viņa pati jau arī bij nomanījusi, kādu acu

upuri es viņai nesu, jo viņa nāca man klāt un mīļi mani

skūpstīja, un solīja mielot ar saldumiem.

Ak, viņu uzskatīt jau saldāk par visiem saldumiem!

Tikai grūti man bij redzēt, kad tiem abiem gadījās būt

blakām, viņai ar skolotāju. Tas bij ziedošākais ziedonis

blakām rudenim ar dzeltenām, birstošām lapām vai arī —

viņa pirmā roze jau uz viņa kapa.
Brīdi vēl viņi abi sarunājās laipni ar māti un veda tad

mani ierādīt man jauno dzīves vietu.

Skolas apkalpotāji pa to laiku jau bija manu lādīti un

gultiņu no ratiem izcēluši un novietojuši meiteņu dzīvo-

jamā istabā.

Tā bija plaša telpa apakšstāvā blakām klašu istabām,
kur gar sienām bij saliktas gulta pie gultas un katrai

galvas galā lādīte, līdzīga manējai, ar ēdamo un citiem

piederumiem.
Augšējā stāvā atrodas puiku istaba līdzīgā veidā. Bez

tās augšējo stāvu ieņēma vēl palīga skolotāja un saimnie-

ces istabas.

Bērniem visu nedēļu bija jāpārdzīvo skolā; tikai sest-

dienās tiem katram no savām mājām atbrauca pakaļ.
Siltu ūdeni priekš tējas skolēni dabūja no skolotāja vir-

tuves, citādi tiem bij jāiztiek ar sausu, aukstu ēdienu,
kurš līdz nedēļas galam, ieslēgts lādītes šaurā telpā, sabo-

jājās un bērnu veselību nebūt neveicināja.
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Tādos apstākļos toreiz atradās priekšteču paaudze; tai

trūka visas tās labierīcības, kādas bauda tagadēja jau-

natne, no kuras varam sagaidīt veselākus un laimīgākus
cilvēkus.

T3et ēdiens un miesas uzturs toreiz jaunatnei nebij ne

prātā, un, ja kādam nedēļas vidū no mājām atveda kādu

zupu podiņā vai labāku kumosiņu, tad tas gāja apkārt no

mutes mutē; bija tik ko nogaršot — un apēsts viss bij!
Un tomēr — laimīgais laiks, kurā dzīvoja vairāk no

gara un dvēseles nekā no miesas!

Tikko es biju novietota, kad atskanēja liela rīboņa un

skaļas balsis. Stunda klasē patlaban bij beigusies, kuru

pasniedza palīga skolotājs, un bērni devās visi savās ista-

bās vai arī laukā.

Bars meiteņu saskrēja istabā un, mūs ieraudzījušas,
tūdaļ pulcējās ap mums, jo te bij jauns notikums.

Neparasti arī bij ieraudzīt tik mazu meitiņu kā mani

lielo meiteņu vidū, kuras par manim bij trīs, pieci gadi
vecākas.

Starp viņām atradās mana māsīca, Doriņa Ginter no

Spuru mājām; un viņas gādībā un uzraudzībā es arī tiku

nodota, jo gluži starp svešiem māte nebūtu iedrošināju-
sies mani atstāt.

Viņa mani arī tūdaļ apsveica, priecīgi izsaukdamās:

«Tad tu nu esi atbraukusi! Labi gan. Turies nu tik man

lidzi un nebēdā neko, gan jau iedzīvosies.»

Māte vēl ar asarām viņai piekodināja, lai tā mani no

acīm neizlaistu, un tāpat arī skolotājs ar kundzi noteica

lielajām skolniecēm ar mani labi apieties. Tad tie, no mā-

tes atsveicinājušies un mani vēlreiz apglaudījuši, izgāja
no istabas. Drīz jau bij jāsākas nākošai stundai, kuru pa-
deva skolotājs pats.

Meitenes mani apstāja ar visādiem jautājumiem. Cik

es veca? No kurienes? Vai kaut ko jau mākot? Vai protot
kaut cik jau vāciski utt. Jautājumi bij tik nevienādi, ka

vienas mani pārvērtēja, it kā es par daudz prastu, un

otras atkal, it kā es nekā neprastu un pat ne lasīt.

Es nemaz nezināju, ko viņām visām atbildēt; sevišķi

es kaunējos, ka neprotu vāciski, jo es nodomāju, ka viņas
visas ir lielas vācietes, kaut gan vēlāk izrādījās, ka viņas
pašas nemaz neprot vāciski.

Labi, ka atskanēja zvans, kas aicināja klasē.
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JAUNA PASAULES AINA. LILLĀ TINTE.

SARKANĀ TINTE

Kad zvans bij nozvanījis, visi tiecās uz klasi. Pirmie

ar lielu rīboņu pa trepēm no augšistabām noskrēja zēni,
tad tiem sekoja meitenes; es pieslējos tām kā pēdējā.

Pie klases durvīm stāvēja palīga skolotājs Frīdenber-

ģis, kurš reizē izpildīja kārtībnieka uzdevumu, un. garā
rindā skolēnus iekšā laizdams, arvien atkārtoja: «Pa lē-

nam, pa godam!»
Kad man bij jāiet viņam garām, viņš mani satvēra aiz

bizēm un iesaucās: «Paskat, kāds kanārijas putniņš atlai-
dies! No kurām zemēm tad tu nāci šurp?»

Es jutu, ka man kaita vaigi, jo man loti nepatika, ka

viņa roka gulēja smagi man uz galvas it kā mazam bēr-

nam vai uzruna bij tāda savāda un man ne visai patī-
kama. Viņa bija arī vērsusi uz mani visu skolēnu uzma-

nību, jo, tiklīdz kā es iegāju klasē, tie apstāja mani un

skatījās uz mani kā uz kādu ērmu.

Māsīca paņēma mani aiz rokas un teica: «Nāc sēdi man

blakām.» Tas tomēr nevarēja būt, jo skolnieki sēdēja pēc
saviem nopelniem, un māsīca, kā jau lielāka skolniece,

ieņēma vietu trešā solā no augšas.

Skolotājs gaidīja, kamēr visi bij kārtīgi ieņēmuši savas

vietas, tad viņš mani aiz lielajiem nosēdināja kā vispē-

dējo, sacīdams: «Lai mācās pirms izpelnīt augstāku
vietu.»

Es gan jutos kā mazs krūmiņš lielo koku paēnā, jo visi

skolnieki varēja būt par mani trīs, pieci gadi vecāki un

daži starp tiem bij tīri izauguši cilvēki, tomēr labi bija
ari tā — es biju slēpta no viņu ziņkārīgiem un nebūt laip-
niem skatieniem.

Kādēļ īsti es viņiem nepatiku? Vai viņi domāja, ka es

ālēšos kā bērns un traucēšu viņus mācībās, un maisīšos

viņiem citādi pa kājām? Ak, es jau būšu tik klusa un uz-

manīga pret tiem, ka tie manu klātbūtni nemaz nemanīs.

Vai viņiem varbūt nepatika, ka es, tik jauniņa, sēdu

ar viņiem, lielajiem, tanī pašā klasē un mācos tās pašas

mācības, it kā es gribētu viņus izsmiet vai pat ar viņiem
sacensties?

Bet es taču biju tik sīka un pazūdoša viņu barā; viņu

bija daudz — es viena.

Vai vispār te varēja būt runa par kaut kādām preteš-

ķībām, par naidu un pat par cīņu?



370

Neapzinīgi un nenoteikti šādi jēdzieni pēc pirmā
iespaida viļņoja manā mazajā sirdī. Viens bij tikai

skaidrs: sveša dvesma bij uzpūtuši man virsū, tādās at-

tiecībās ar ārpasauli es vēl nebiju atradusies.

Labi, ka stunda sākās un ka pēc kādām desmit minū-

tēm skolotājs ienāca klasē.

Šoreiz tas bij Zeltiņš pats, un, viņu ieraugot, man

sirds tūlīt nomierinājās.
Es iedrošinājos pacelt acis un aplūkot savu apkārtni.
Klase pati jeb divas klases kopā ar augš- un apakšno-

daļām, viņas atradās vienā istabā, kura bija plaša, ar aug-

stiem griestiem un vairākiem lieliem loka logiem. Pa vidu

gāja garš gaņģis, un tam katrā pusē bija salikti rinda

solu, skaitā ap piecpadsmit sešpadsmit. Pašā galā atradās

melna katedra priekš skolotāja ar lielu, melnu koka tāpeli
blakām. Pa labo roku no skolotāja sēdēja puikas, pa
kreiso meitenes.

Man tūdaļ ienāca prātā Bībeles līdzība, ka pa kreisi

tiks nodalīti āži un pa labi avis jeb grēcinieki un izre-

dzētie, tikai te, pēc manām domām, notika otrādi.

Gar sienām bij pakārtas milzīgi lielas papīra lapas ar

raibiem plankumiem, par kuriem es nobrīnījos, nezinā-

dama, ko tie īsti nozīmē. Gleznas tās taču nevarēja būt?

Tādas gleznas es līdz šim nebiju redzējusi.
Pēc nepilnas stundas mani brīnumi izskaidrojās: plan-

kumi uz pelēkzilā fona bija zemes, zemes daļas, un viņām
bija tādi savādi vārdi: Eiropa, Āzija, Āfrika, Austrālija,
Amerika. No kurienes viņas bija šos vārdus dabūjušas?
Kāds mācītājs bija viņas kristījis? Kā vispār varēja zināt,
ka viņu tik daudz un ka pasaulei ir savs gals un sākums,
un robežas?

Līdz šim es pasauli biju pazinusi ziemā tikai no savas

istabas loga un vasarā no māju pagalma, ja daudz, tad

pa lauku apejot apkārt vai arī aizbraucot uz netāliem

ciemiem.

Kad ziemas puteņi grieza sniegu virpās, manim šķita,
ka visa pasaule būtu uzvandīta kā liels klēpis baltas, iz-

plucinātas vilnas, sniegu sniegos, virpu virpās! Bet aiz

visiem tiem sniegiem, lediem un puteņiem atradās zaļš
mežs, kurā dziedāja brīnumu putns, par kuru pasakas

stāstīja. Bet tas bij tik neizmērojami tāli — kas lai uz

turieni spētu noiet? Mani jau pat no istabas neizlaida

laukā!
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Siltos vasaras vakaros es visbiežāk biju kavējusies sap-

ņos, kur varētu būt pasaules gals, kad zilā mežu mala

noslēdza visapkārt skatu kā milzīgā lokā.

Tur, kur debess saslēdzās kopā ar zemi, vajadzēja būt

mūžīgai saules dienai, pilnai ar kūsājošu saules zeltu un

rožainiem mākoņu plīvuriem.
Kas uz turieni ietu, tas pats pamazām izraisītos no mie-

sas kā pumpurs no lapām un pārvērstos par rožainu mā-

koņu ziedu. Sārtie un zeltainie mākoņi, kas šurp atlidoja,
bija vēja atpūstas ēteriskas rožu lapas no cilvēku izgai-
sušām miesām.

Ziemu tas bija bijis mans sapnis, vasarā manas ilgas.
Tagad pienāca klāt kaut kas trešs: zināšana.

Es nezinu, vai ar šo trešo dāvanu es kļuvu bagātāka
vai nabagāka; garam robežas bij jeb viņš tādas meklēja,
sapnim, ilgām robežu nebij, un tie arī tādas negribēja
meklēt.

Lepna un pacilinoša apziņa tā tomēr bija, ka cilvēka

gars var kaut ko zināt un aptvert.
Krūtis man plētās un brieda, es jutu, ka mana līdzši-

nējā pasaules ainava vairs nederēja, tā bija jānojauc un

jārada jauna.
Skolotājs stāstīja par svešām zemēm un viņu klimatu

un audzelību. Protams, tikai vispārējās lielās kontūrās,
nekādi uzdevumi priekš skolniekiem ar to nesaistījās.

Viņš stāstīja par lielo tropu audzelību, par palmām un

citiem brīnišķiem kokiem, par straumēm un ezeriem, kādi

tur plūst, un par lielajām jūrām un okeānu, uz kura visas

šīs pasaules peldēja kā vaļējas kļavu lapas, uzpūstas no

vēja.
Viss bija kļuvis aptveramāks un reālāks.

Ja lūkojos atpakaļ sevī, tad manā, kaut arī mazajā
mūžā pamats šai jaunajai virsbūvei bij likts: vai tās ne-

bija tās pašas Ābrama ilgas, ar kurām tas atstāja tēvu-

tēvu iedzīvotās mājas un izgāja meklēt svešas, nepazīsta-
mas zemes?

Vai tās nebija izredzētās zemes, kuras Mozus skatīja
mirstot no kalna gala?

Vai tas, kas manā krūtī tagad darbojās, jaunu uzņem-

dams, gan vairīdamies, gan tam tuvodamies, — vai tā

nebija Jēkaba cīņa naktī ar Dievu?

Vai arī manā mazajā krūtiņā nedega tāpat Emaus

sirdsdegšana kā mācekļiem Lieldienu vakarā?
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Man bij dots materiāls: uz senam leģendām, mītiem un

simboliem es cēlu savu mūža ēku.

Nākošu nedēļu skolotājs solīja stāstīt par zvaigznēm;
tas manī modināja vēl jo karstāku interesi.

Nākošā bija reliģijas stunda, to deva palīga skolotājs.
Te man nebija nekas jauns: visā īsumā te bija saņemta

Bībeles stāstos Vecā derība, kuru es ne tikvien kā labāk

pazinu no paša pirmavota, Bībeles, bet biju to izjutusi
un dzīvojusi cauri.

Skolēni te to aši un sausi stāstīja, un sevišķi puikas to

bēršus nobēra kā zirņus uz cieta plāna. Varēja redzēt, ka

viņiem nebija klāt ne mazākās iejūsmas un intereses.

Acis tiem pa logu vien ceļoja uz āru, un jāsaka, to pašu
darīja arī skolotājs. Es pat ieraudzīju, ka viņš gribēja
žāvāties un tik tikko noturējās.

Citādi, pavisam citādi bija, kad es viena pati mājā biju
Bībeli lasījusi. Tur pie viena notikuma, vienas gleznas
vai domas es varēju kavēties ilgi, ilgi, un, kad vēlāk to

pašu pārrunājām kopā ar māmiņu, tad tas bija pārgājis
ne tikvien manā atmiņā, bet tas tika kausēts manā sirds

ugunī un pārveidots manā garā.

Māmiņai bij savāds veids visu darīt tuvu un dzīvu,

viņai bij savs rotaļīgs un elēģisks humors, tā sakot, smai-

došu asaru mirdzums, ar kuru tā visu apdvesa, bez kā

lielajiem notikumiem laupītu viņu cienību.

Tā, piemēram, viņa sirdījās gluži ikdienišķā veidā par

levu, kas tā nevarēja nemaz savu lielo apetīti novaldīt

un apēdusi to paradīzes ābolu, bet reizē ari piemetināja,
vai vismaz mums arī nebūtu varējusi atstāt kādu gaba-
liņu nogaršošanai.

Mēs abas gan smējāmies, bet reizē sajūtām it kā uz

mēles aizliegtā paradīzes ābola saldo garšu.

Sinī stundā nu skolnieku vidū no visa tā nekā nema-

nīja. Projām bija visa burvība, te trūka pat jebkuras per-

soniskās notēs.

Nākošā stunda bij nolemta daiļrakstīšanai. Es biju sap-

ņojusi un cerējusi, ka nu te skolā mācīšos rakstīt uz pa-

pīra ar tinti un man rādīs, kā pareizi turēt spalvas kātu,
lai burti paši par sevi iznāk skaisti; es biju arī no mājām

apgādāta ar mazu butelīti tintes, spalvām un pāra burt-

nīcām. Visi tie daikti, ieslēgti manā lādītē, gaidīja uz

augšāmcelšanās dienu — bet diemžēl tāda vēl nenāca, un

nebija arī izredzes, ka tā tik drīzi varētu nākt.
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Tikai pēdējā, visaugstākā nodaļa klasē drīkstēja rīko-

ties ar šiem kultūras ieguvumiem, priekš mazajiem un pat

vismazākajiem, kāda es biju, to iedomāties vien bij pār-
mērība.

Man lika ņemt priekšā savu tāpelīti un ar grifeli atkal

rakstīt — un pat ne veselus vārdus, bet tikai atsevišķus

burtus, kaut gan es jau mājā biju rakstījusi kopā.

Skolotājs Frīdenberģis pats man dažus burtus aizvilka

priekšā un lika tiem rakstīt pakaļ.

Viņš aizrādīja, ka rakstīt vajagot daudz, lai panāktu
skaistu rokrakstu, bet tad arī skaists rokraksts esot tikpat
kā talismans dzīvē un kā stiprs ierocis pret visām dzīves

vētrām. Kam skaists rokraksts, tas visur tiekot cauri.

Tas nu gan izklausījās pēc pravietojuma, arī viņa man

priekšā rakstītie burti man izlikās kā no augstāka gara

apdvesti, bet viss tas man tomēr nepalīdzēja neko. Ar

visu to es paliku bēdīga un jutos it kā pazemota.

Reizē man arī izzibsnīja caur galvu, ka es tādu skaistu

rokrakstu nekad neiegūšu un tātad arī dzīves vētrām ne-

Spēšos turēties pretim, un galviņa man pavisam nolaidās

uz tāpelīti.

Es gan pamanīju, ka daudzas skolnieces man apkārt
tāpat norakstīja un tāpat arī puikas otrā pusē, bet tas

man neko nepalīdzēja. Vai tumsa caur to top gaišāka, kad

vairāk tumsoņu sanāk kopā? Nē, tā top tikai vēl biezāka.

Ar deguna galu vien jau sveci nevar aizdedzināt.

Kad tāpele bij pierakstīta, bij jāpaceļ roka un jāgaida.
Skolotājs nāca tad vai nu pats apskatīt, jeb māja, lai

skolnieks aiznes pie viņa savu darbu. Pie manis viņš at-

nāca pats, paskatījās manā rakstā un pakratīja galvu,
piezīmēdams, ka man būšot vēl labi ilgi jāmācās rakstīt,
bet

— neviens meistars jau no debesīm nekrītot.

Tad viņš no jauna uzvilka burtus priekšā tāpeles otrā

pusē, un man atkal bij jāraksta.
Tādas burtu rakstīšanas un vēlāk kopā rakstīšanas bija

ļoti daudz; ar to bij aizņemta lielākā daļa no visa sko-

las laika. Pakāpenes bija tikai no tāpeles rakstītājiem uz

papīra rakstītājiem, un to vidū pacēlās atkal glītrakstī-
tāji.

Ak, kādas kalnu galotnes pēdējie jau bija aizsnieguši!
Es pamanīju, ka dažas meitenes, kaut gan ļoti nedaudzas,

rakstīja pat ar — lillā tinti!
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Lillā tinte! Ak, kāds skaistums, kāds brīnums! Lillā

tinte uz balta papīra ir tikpat kā skaista varavīksna pie
maija debesīm ziedoņa rītā.

Kas ar to prot rakstīt, tam tiešām atdarās visi dzīves

vārti! Es nezinu, vai es vēlāk dzīvē, aplūkojot kādu māk-

slas darbu, esmu lielāku cienību jutusi nekā toreiz, uz-

lūkojot vienu veselu burtnīcu, pierakstītu pilnu ar lillā

tinti.

Mana māsīca arī piederēja pie tiem izredzētiem klasē,
kuri drīkstēja rakstīt ar lillā tinti, protams, pēc tam, kad

tā visas stadijas bija izrakstījusi cauri ar melno tinti, bet

viņa jau arī trīs gadus atradās skolā.

Ikreiz, kad viņa bij beigusi rakstīt, viņa savu butelīti

aizkorķēja cieti un, paņēmusi līdzi, ieslēdza savā lādītē.

Reiz es viņai lūdzu, lai iedod man arī butelīti, vismaz

apskatīties. Bet viņa to dusmīgi izrāva man no rokām,

sacīdama, ka tinte neesot vis priekš skatīšanās, bet priekš
rakstīšanas; ņemšot un vēl izlaistīšot.

Es sāpīgi nopūtos: vai nu es tik bērnišķīga biju! Es

jau, tāpat kā viņa, tagad gāju skolā!

Gadījās tomēr savs brīdis, kad viņa bij izgājusi laukā

un atstājusi atslēdziņu lādītes durvīs. Es piegāju klāt,

kārdinājums bij pārāk liels — uz vienu mirklīti tikai es

gribēju paņemt un tuvāk apskatīt viņas lillā tintes bute-

līti un pierakstīto burtnīcu; es jau zināju, kurā stūrītī

šīs lietas glabājās.

Bet, tikko es biju butelīti paņēmusi un korķiņu atvāzusi,
te — ak tu nestunda! — māsīca nāca pa durvīm iekšā,

jo viņa, it kā ļaunu paredzēdama, bij agrāk atgriezusies
no pastaigāšanās atpakaļ.

Man bija, it kā zibens mani būtu ķēris. Butelīte, kriz-

dama man no rokām, aplēja visu viņas parauga burtnīcu

un otru daļu šķidruma izgāza man uz rokām un drēbēm,
kamēr palika gluži tukša.

Arī māsīca, šo skatu ieraugot, uz pirmo mirkli gluži

sastinga un nevarēja izrunāt ne vārda. Bet tas bija tikai

klusums priekš vētras.

Tad nāca īstā vētra, kura varbūt līdzinājās tām dzīves

vētrām, uz kurām skolotājs Frīdenberģis bij aizrādījis.
Bet māsīcas rājiens, kas tagad pār mani izgāzās, ne-

pārskrēja vis tik ātri kā vētras, kas atstāja savas sekas:

par manu nedarbu dabūja tūlīt zināt visas meitenes, pēc
tam visa klase un no tā brīža ienesa man nosaukumu:

«Nerātne, nebēdne meitene».
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Meiteņu istabā visas jau sāka no manis sargāties, ka

es viņām ari neizdaru kādu nedarbu un nesabojāju kādas

lietas.

Sirds man k|uva rūgta: vai tad es maz biju gribējusi
kādu nedarbu darīt! Un ko tad lai es viņām sabojātu vai

izlietu? Lillā tintes viņām nebūt nebija; bez manas māsī-

cas vēl tikai vienai tāds dārgums bij īpašumā, tā bij pati

prīmene, un tā nebūt uz mani neskatījās tik naidīgi un

aizdomīgi kā šīs citas tukšinieces.

Un cik labi es par viņām visām biju domājusi! Kādi

cēli nolūki man priekš viņām bija bijuši! Es biju sapņo-

jusi, ka tad, kad es būšu iemākusi rakstīt un daiļi rakstīt

ar visskaistāko rokrakstu, tad es visām savām skolas

biedrenēm rakstīšu vēstules, garas un jūtu pilnas, un vi-

sas būs rakstītas ne ar melnu, bet ar lillā tinti.

Es sev iztēlojos, kāds tas būs viņām pārsteigums un

prieks.
Bet tagad mana plašā sirds sarāvās šaura un noslēdzās:

nē, es viņām vairs nerakstīšu ne garas, ne īsas vēstules

un ar lillā tinti jau nebūt ne!

Vispār lillā tinte sāka izgaist no manas fantāzijas ap-
loka un pacēlās neaizsniedzamā augstumā, viļņodama kā

lillā migla vakarmākoņos.
Es sāku tagad sapņot par gluži citādu tinti — tā bija

sarkanā tinte!

Protams, tā nebija priekš daiļrakstīšanas, bet kalpoja
citādiem nolūkiem: skolotājs ar šo tinti pastrīpoja skol-

niekiem burtnīcās kļūdas, lai raksts būtu rakstīts diezin

cik daiļā rokrakstā.

Tātad bija vēl kāda augstāka vara par daiļumu — tais-

nība! Barga taisnība.

Jo kļūdas bij rupjākas, jo resnāk tās skolotājs pastrī-

poja un jo vairāk tas pats iedegās dusmās.

Trīsas un izbailes pārņēma skolnieku, kad tas, atvēr-

dams burtnīcu, ieraudzīja to daudzās vietās sastrīpotu
ai sarkanu tinti... Labi nebūs, to viņš nu zināja, jo soģa

paceltā roka ar sarkanām pātagām draudēja iztālēm.

Bet šī bargā sarkanā tinte bij tikai augstākās varas iz-

pildu ierocis, un vienīgi tikai skolotājs drīkstēja ar to rīko-

ties! Skolniekiem tā bija nepieejama.
Par šo sarkano tinti nu es sāku sapņot, ka reiz tā arī

būs manā varā un ka es ar to atdarīšu tiem, kas man

dara pāri.
Mans lillā spožums bij dzisis.
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ZIEDONIS — SIRŽU DZIEDINĀTĀJS. VAKARA

LOGSANA

Mana dvēsele tomēr bij par jaunu, lai varētu sevī au-

dzēt naidu. Naids un atriebe arī nekad nav īstais pret-
svars pret nodarīto pārestību.

Vai lielās meitenes zināja, cik man bij sāpējis, ka tās

mani uzskatīja par neģēli skuķi un kā ar tādu joprojām

apgājās?
Un cik liels gan mans noziegums bij! Es jau māsīcas

lillā tintes pudelīti biju gribējusi tikai apskatīt, ne pie-
savināties; arī izlijusi tā bij ne aiz ļaunprātības, bet aiz

bailēm. Viss bij noticis īsā mirklītī, un par to šī sodīšana,
kurai nemaz nebij gala!

Kad stunda beidzās un skolnieki gāja ārā pastaigāties,
meitenes slēdza savas lādītes cieti: «Lai tas knauķis nesāk

atkal ošņāt un kādas blēņas neizdara.»

No sākuma mani nemaz neņēma līdzi, kad pašas gāja
ārā. Māsīca noteica: «Sēdi pie loga un mācies grāmatā,
un tā ka tu nekustētos no krēsla!»

To es darīju, bet acis man maldījās pār grāmatu pāri,
un es redzēju fantāzijā biezas, sarkanas strīpas, ar kādām

es piestrīpoju pilnas viņu burtnīcas. Es iztēloju sevi kā

skolotāju un biju barga tiesnese un atriebēja.
Ar laiku pamazām sarkanās strīpas kļuva bālākas man

priekš acīm, arī naids pārgāja citā sajūtā, tāpat kā sar-

kans vakara mākonis pāriet violetos, oranžu un citos to-

ņos.
Tās bij sāpes, ka es tik atstumta, tik vientule un tik

maza un nespēcīga esmu.

Mani ārējie apstākļi drīzi drusku uzlabojās.
Māsīca atļāva: «Tagad tu vari iziet ārā svaigā gaisā;

tikai neej nekur tāli, bet pastaigājies tepat gar māju ap-

kārt.»

Līdzi sev lielās mani vēl neņēma.

Negaidot es tomēr vairāk atradu, kā man bij ņemts.
Arā izgājusi, es sastapu kādu mīļu draudziņu, kas man

smaidīdams un rokas atplētis nāca pretī.
Tas bij ziedonis.

Ziedonis ir siržu brālītis un visu mazo draudziņš.

Sevišķi priekš mazajiem viņš no pirmās rokas audzē

visas sīkās puķītes, vizbulītes, vijolītes, sniegzvanītes un

zeltainās atslēdziņas, un pēc tam tikai krāšņās, spilgti
krāsainās puķes priekš lielajiem.
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Un nemaz nebij pēc viņām tālu jāiet. Lielais grāvis ap

skolotāja dārzu bij pilns ar tādām puķēm. Arī noplūkt
neviens neliedza, tās jau auga ārpus dārza.

Bija jau arī aprīlī dziļi iekšā, un laiks stāvēja pie maija
zaļajām durvīm ar zelta puķu atslēdziņu rokā, lai tās

slēgtu vaļā.
Skaista bija diena, bet skaists bija arī vakars.

Visskaistākais bij — vakara mākoņi, kuri izvijās un

veidojās tādā krāsu dažādībā un bagātībā, ka man priekš
šīm krāsām nosaukuma nebij un manu acu skatieni viņa
mirdzumā pazuda kā divi zelta pilieniņi lielajā debesu

kausā.

Te bija redzams, ka ziedonim ir ne tikai zila un sar-

kana tinte vien, bet vēl daudz un dažādas tintes, un kas

pret šādām tintēm gan bij manas lillā tintes ilgas un pie-
dzīvojumi, un sāpes!

Lielais mirdzums tur augšā atrada atspoguļojumu
apakšā.

No paaugstā pakalna, uz kura skolas nams atradās, va-

rēja tālu pārskatīt apkārtni un ar acīm aiziet, kurp kājas
nespēj aizkļūt.

Tur tecēja upe, tā pati Tērvete, kuru jau ceļā biju pa-

manījusi, šurp braucot uz skolu.

Tur viņa bij tikai pazibējusi vien kā sudraba ķirzatiņa,
te izliecās visā platumā un gozējās vakara saulē.

Krasti izdobojās romantiski apauguši, un uz Zaļās mui-

žas pusi bij pārredzams viss parks un pat baltā grāfa
pils līdz ar torņiem. Uz otru pusi upe plūda garām baz-

nīcai un aizgāja nezin kur.

Man bij tik daudz, ko redzēt, ko uzņemt sevī, ka es

gluži kā apreibusi iegāju iekšā vakarā, kad lielie jau
trokšņodami plūda kopā no visām pusēm un zvans aici-

nāja skolas istabā uz vakara pātariem.

Es pat nezināju, ka tādi skolā tiek turēti, jo mājās

pātarus skaitīja tikai pa svētdienām un sestdienas vaka-

riem, bet te, kā dzirdēju, ik rītus un ik vakarus.

Troksnis apklusa, kad skolotājs Frīdenberģis ienāca un

sēdās pie ērģelēm. Tās atradās drusku iesāņš, netālu no

katedras.

Skaņas plūda pa plašo telpu:

Nu dusēs visas lietas —-

Un meklēs gu]u vietas,
Kas vien šai pasaulē.
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Neizsakāms baigums un kāds salds žēlums pārņēma
mani.

Bij, it kā kāds liels smagums visam uzveltos un saule

un diena vairs neatgrieztos nekad, nekad.

It kā tas, kas uz neatgriešanos aizgāja, būtu kaut kas

liels un skaists bijis. Bet, kas tas varēja būt, to es nezi-

nāju.

DIVAS DRAUDZENES. SMALKA SKRODERIENE.

TRIS LABI CEĻI

Jauni piedzīvojumu viļņi vēla laika straumi uz priekšu.
Tie nebija lieli, vētru sakulti viļņi, bet sīki ikdienu vilnīši,
kas gan gausākos, gan ašākos ritmos plūda uz vienu

mērķi, bijušo un pagājušo atstādami aiz sevis.

Skola pati mani nešūpoja augšup tanī sajūsmā, kādā

es biju uz viņu tiekusies un kādu es pirmajos brīžos tiku

arī izbaudījusi.
Skolotājs Zeltiņš maz vairs rādījās klasē, jo viņa sli-

mība līdz ar ziedoni stipri progresēja, un jaukās ģeogrā-
fijas stundas, kurās viņš bij atvēris durvis uz lielo, plašo
pasauli, atkal lēni aizvērās. Turpat palika arī ar ievadī-

jumu pasaules vēsturē.

Ļauni tumsības gari aizplēta savus melnos spārnus
priekšā, sacīdami:

«Lūk, tur gan ir gaisma un plašums, bet jums, lauku

rāceņiem, to nebūs iegūt! Palieciet, kas esat!»

Ģeogrāfija un vēsture jau arī nebij nekādi obligato-
riski priekšmeti, tos skolotājs bij devis no brīva prāta.

Vispār kaut kādu tādu obligatorisku priekšmetu nebij
gandrīz nekādu.

Glīti norakstīt un lasīt — tas bij toreizējais astoņ-
desmito gadu tautskolas saturs.

Mācīja gan arī vāciski, bet ar piemaksu.
Skolas ziemas kurss beidzās līdz ar aprīli, kad kalpu

bērniem jāiet ganos.

Tad sākās vasaras skola, kuras ilgums un saturs atka-

rājās gandrīz no skolotāja vien. Par to bij sevišķa maksa

jeb vispār maksa, jo ziemas skolas, atskaitot nelielus ma-

teriāla izdevumus, bij par velti.

To arī apmeklēja kalpu bērni, kamēr vasaras skolā gāja
tikai saimnieku bērni.
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Šo vasaru uzņēmās to izpildīt palīgskolotājs Frīden-

berģis gandrīz viens pats. Viņš vadīja norakstīšanu, rē-

ķinus, dievvārdus un — kā augstāku gara kultūru — pa-
sniedza arī vācu valodu.

Ar rakstīšanu man neveicās visai labi, un visā manā

tautskolas gaitā es pie rakstīšanas ar tinti — ne ar melnu,
ne ar lillā — netiku. Es paliku pie savas melnās tāpeles
un pelēkās grifeles kā lauku zemnieks pie zemes un arkla.

Reliģija, ietilpināta sausos, īsos bībelstāstos, dogmu
veidā, apdzēsa to skaisto un gaišo liesmu, kas bij apspīdē-
jusi manu bērnību.

Noasa upuris, iededzināts uz augsta kalna, bij apdzi-
sis. Jēkaba trepes uz debesīm bij nogāzušās, un Mozus

vaigs vairs nespīdēja, kad tas mirstot skatīja izredzēto

zemi. Biezi mākoņi to bij aptumšojuši.
Tikai Ābrama ilgas vēl šad un tad uznira sirdī: varbūt

nāks kas jauns, varbūt sirds atdzīvosies.

Zināms, es čakli mācījos. Drīz vien es panācu lielos

tikpat bībelstāstos, kā rēķināšanā; sevišķi vācu valoda

man raisīt raisījās, tā ka es drīz vien griezu ūz sevi sko-

lotāja ievērību un tas mani nostādīja citiem par priekš-
zīmi.

Klasē bij viens liels zēns, gadu sešpadsmit vecs, vārdā

Gilnieris, tas bij tik stiprs un liels, ka būtu varējis baļķi
no meža pārvilkt, bet mācības tam galvā negāja ne

drusku.

Skolotājs mūs, abus kontrastus, viņu, klasē vislielāko,
un mani, vismazāko, mēdza nostādīt blakām, sevišķi vācu

stundās.

«Skatāt nu, bērni, kā tas mazais cinis gāž lielo ve-

zumu.»

Šāda uzslava gan iepotēja manī godkārību, bet man

nabaga lielā Gilniera palika žēl: ko viņš varēja darīt, ka

viņš bij tik liels un saprašana viņam tik maza!

Tāpat es arī kaunējos, ka mani izceļ par tādu priekšzī-
mes skolnieci, tas mani vēl vairāk attālināja no citiem.

Lielās skolnieces tomēr neņēma lietu nopietni un uzska-

tīja mani par bērnu, kuru mēdz apglaudīt.
Pamazām arī aizmirsās tintes notikums, un pamazīti-

ņām es drīkstēju viņām piebiedroties, kad tās gāja pa-

staigāties.
Nu jau es varēju daudz tālāk iet un iepazīties ar skaisto

apkārtni, ko es, viena iedama, nebūtu drīkstējusi. Viena

lieta man tikai nepatika: meitenes mēdza bieži staigāt
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gar kādu apaļu laukumu, kur puikas sita ripas. Tai vie-

tai nekāds jaukums nepiemita: apaļš, nomīdīts maurs, vai-

rāk nekas! Ne koku, ne puķu virsū!

Un kas par muļķīgu spēli tāda ripas sišana — vai cita

nekā labāka tie neprata?
Un tad vēl meitenes runāja tādas savādas valodas,

kuras es lāgā nesapratu, un varēju aptvert tikai to, ka

tas zīmējās uz puikām.
Kas tur tik daudz ko ievērot no tādiem nejēga puikām!
Bet mana sprieduma jau neviena neprasīja, man šķita,

ka viņas nemaz nemanīja, ka es teku līdzi, jo citādi viņas
arī man kādu vārdiņu būtu bildušas.

Māsīca jau nu gan bija mana tuviniece, bet viņas visa

saruna ar mani pastāvēja tikai no aprājumiem un brīdi-

nājumiem.
Tuvākas kļuva manas attiecības ar divām no lielajām

meitenēm, kuras šovasaru gribēja skolu beigt, jo bija jau
četrus gadus viņā sabijušas un reižu reizēm visu mācību

materiālu izņēmušas cauri.

Viena saucās Miller un bija laikam saimniekmeita no

Putnu-Kakaiņa mājām, otrās ģimenes vārdu neatminu,

tikai zinu, ka viņa bija no Mežkalēju mājām. Viņas abas

bija jau iesvētītas.

Pirmā bij ļoti nopietna; viņa neturējās daudz ar citām

kopā, bet pastaigāšanās laikā gāja viena pati, tamborē-

dama kādu skaistu, spilgti lillā lakatiņu. Tādās reizēs es

gāju arvien viņai līdzās un ņēmu lielu līdzdalību ar viņas

tamborējamo lakatiņu, kurš dienu pa dienai auga un ple-
tās kā lillā ziedoņa mākonītis.

Man tā likās, it kā es pati darinātu viņu līdzi, jo es

arvien prasīju: «Kādas acis nu mēs metīsim, un kādu

cilpiņu nu mēs vilksim?» — kaut gan apzinājos, ka man

nekādas tiesības nebija uz šo «mēs» un ka es šādu darbu

gan nemūžam nepratīšu darināt.

Cik grūts tāds darbs bij, to jau varēja nomanīt, ka

darbone pati sarauca uzacis tikpat cieši kopā, kā tambora

acis ar adatu savelkot, un izstiepa tik garu apakšlūpu kā

izvelkamo cilpu. Lūpa arī tad vēl palika karājoties, kad

cilpa sen jau bij izvilkta. Bet tas jau nāca no pārciestām
grūtībām!

Tādās reizēs es zināju, es nedrīkstēju ne vārda bilst,
un gāju blakām gluži mēma, tikai smagi nopūzdamās, un

tas bij labi, to es izdarīju viņas vietā, jo viņa pati tā

bija aizņemta, ka i ne nopūsties nepaguva.
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Alga man arī nāca pēc nopelna. Kad kāds grūts cilpo-
jums bij izdevies, viņa tad nolaida tambori klēpī un, laip-
nām acīm manī vērdamies, sacīja:

«Ak, tu tāds pintiķītis, kur tu iesi, būdama tik maza

augumiņa!»
Es gan par tādu aizrādījumu sabijos, jo neviens man

līdz šim nebija teicis, ka es būtu maza auguma. Bet tad

es drīzi nomanīju, ka mana lielā draudzene, sajuzdama
mani kā sev līdzīgu, bij gluži aizmirsusi, ka es pavisam
vēl esmu bērns. Viņa jau bija divas reizes tik veca kā es.

Es viņai gan to neatgādināju, bet aizrādīju tikai, ka

gribu ilgi iet skolā un ka māte nolēmusi mani stipri iz-

glītot.
«Ja, ja,» viņa teica, «tev gan derētu, ka māte liktu tev

izmācīties par smalku skroderiem. Visiem, kas jau tādi

mazi, jāprot kāds amats.»

Nu bij mana reize bēdāties un viņai nopūsties, jo kā

augstāko mērķi sasniegt skroderienes amatu gan man ne-

bij ne prātā ienācis.

Arī citām meitenēm viņa mēdza uz mani norādīt, ka es

mācīšoties par skroderiem', it kā tas būtu likteņa lēmums.

Es būtu pat draudzību ar viņu izbeiguši, ja lillā laka-

tiņš tas nebūtu bijis, kas mūs ar spožiem, smalkiem pa-

vedieniem saistīja kā kopējs darbs un kopējas grūtības.
Gluži citāda rakstura bija mana otra draudzene Mež-

kalējiene.
Arī tā ar citām meitenēm neturējās kopā jeb viņas ar

viņu. Viņa bija tāda aušiņa, mēdza tās drusku pamēdīt,
paķircināt, un viņas par to no viņas vairījās un apklusa
sarunās, tikko viņa piegāja klāt.

Mežkalējiņš par to daudz nebēdāja un meklēja ko citu

vietā. Tā mēs abas, jautrās bēdules, sastapāmies.
Es gan priekš sava vecuma biju pārāk nopietna, bet aiz

nopietnības mākoņiem slēpās jautrības saulīte; arī es gri-

bēju smieties.

Vai! tam bērnam, kas nepagūst jaunībā izsmieties! Vē-

lāk dzīve ir skopa ar smiekliem un gaišā prieka tai tikpat
kā nemaz nav. Tikai tukšie cilvēki var par neko vienmēr

smieties, garīgie cilvēki ir sēri.

Mēs tad abas ar Mežkalējiņu izgudrojām visādas jocī-
gas situācijas, kas mums darīja prieku: mēs sacentāmies,

kura no mums spēj ašāk aizskriet, kura augstāk uzlēkt,

un — it sevišķi — kura var ātrāk novelties no kalna zemē.

Arī savāda veida plastiku mēs inscenējām: viņa sametas
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četrrāpu un bija zirgs, un es kā segli pārkāros tai abās

pusēs pār muguru. Kad zirgs sāka par daudz lēkāt un

spārdīties, tad arī segli tapa dzīvi un sāka pretī spārdīt.
Skaistāk bij, ka viņa bij puķe un es — taurenītis; tad

es viņai šūpojos uz pleca.
Bet ne tik labi man gāja, kad viņa bij beķeris un es

rausis. Tad viņa tik ilgi vēla un klapēja, kamēr rausis

palika dzīvs un negribēja vairs par to būt, kas viņš bij.
Arī citas skaistas mākslas viņa gribēja man iemācīt,

kā dejot un peldēties, bet tas vēl bij laika jautājums.
Nāca priekšā citi dzīves uzdevumi, kas pēcpusdienu pa-

staigāšanos saīsināja: skolā ieveda kā jaunu priekšmetu
meitenēm rokdarbu stundas.

Par šīm ārpus programmas stundām skolotāju algoja
sevišķi, un tās īsteni bij ievestas tādēļ, lai nelaiķa skolo-

tāja Zorgenfreija atraitnei, kurai bij jāapgādā četri bērni,
būtu kāda peļņa.

Zaļās muižas grāfs pats lietu pabalstīja, jo nelaiķis

Zorgenfreijs bija dzīves laikā muižā bijis labi ieredzēts.

Laikam grāfs arī maksāja par to no savas privātkases.
Rokdarbu skolotāja, kā jau agrāk minēts, bija mana

tante. Viņa ar visiem bērniem tagad bij pajumtu atradusi

tēva mājās Būdniekos un no turienes brauca divas trīs

reizes nedēļā uz Zaļās muižas pagasta skolu padot rok-

darbu stundas.

Meitenēm šīs stundas ļoti patika, un viņas bija kā spār-
nos: parādījās uz galdiem visādi raibumi gan izšuvumos,

gan tamborējumos un brodējumos, gan diedziņi, gan vil-

nas dzijiņas uz kanevā raibu raibās. Adatiņas šaudījās
kā mazi zibentiņi, puķes plauka uz rītkurpju šūdekļa, un

visa klase bij pārvērtusies par savādu darbnīcu.

Pār visu valdīja tantes gars un sekoja katras meitenes

darbam. Ik pēc brīža bij darbs jānes klāt pie katedras

un jāuzrāda.
Bez rokdarbiem tante vēl mācīja morāli, un to viņa

darīja par velti.

Sievietes augstākais tikums pastāv rokdarbu prašanā
un saimniecībā. Kas to neprot, tā esot palaidniece un

staigājot bez kauna priekš ļaužu acīm netīra un noplīsusi,
un noklīstot pavisam no labā ceļa.

Atkal labais ceļš! Vai tas nebij tas pats Bībeles labais

ceļš, par kuru vecā tante jau bij runājusi?
Es atceros vēl kādu augstāku tikumu un labo ceļu,
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kuru bij ieteicis skolotājs Frīdenberģis — tas bija daiļš
rokraksts. Kas to protot, tas visur dzīvē tiekot uz priekšu.

Tātad trīs laba ceļa rādītāji un trīs labi ceļi?
Pa kuru nu man iet?

Es atceros, ka Bībelē līdzībās biju lasījusi par plato
un šauro ceļu un ka daudzi ir tie, kas pa pirmējo staigā,
un reti, pārāk reti, kas iet pa šauro ceļu.

Tā, protams, bij tikai morāles teorija. Dzīve pati vēlāk

mācīja ar piedzīvojumiem, ka šis šaurais ceļš ir pārāk
grūts, ka pati mērķa virsotne, pa viņu ejot, diezin vai sa-

sniedzama, un, ja arī kam izdodas gabalu pa viņu noiet,
tomēr jāsabrūk un jāpaliek ceļa malā.

Šīs drūmās ēnas tomēr vēl manu jaunību neapēnoja.
Mana debess vēl bij pilna zelta mākoņu, un melnie mā-

koņi gulēja kā aizmiguši plēsīgie suņi pie apvāršņa...
Tante, ieraudzījusi mani, pienāca man klāt un apsveik-

dama sniedza man skūpstīšanai roku.

«Tā, tā! Nu tu arī lielo meiteņu pulkā,» viņa sacīja,
«nu tev arī jāmācās līdzi un jāpieņemas labos tikumos.»

Padomājusi drusku, viņa no kādas lielas, raibi izšūtas

tašas, kuru vadāja sev līdzi ar dažādiem paraugiem un

musturiem pilnu, izvilka kādu baltu kokvilnas zeķi, jau
labu gabaliņu ieadītu un visām adatām iekšā.

«Še, ņem,» viņa teica, «un mācies adīt! Zeķi adīt ir

pirmais darbs, kas katrai krietnai sievietei jāprot. Ja tu

to spēsi tikpat glīti noadīt, kā te jau priekšā adīts, un tad

vēl būtu iemākusi papēdi adīt un purnu noraukt, tad pār-
iesim pie citiem rokdarbiem. Tā! Tagad ņemies nu čakli

un uzmanīgi, ka acis nenolaid!»

Teikusi viņa aizgāja, un es nu ar visu uzmanību sāku

zeķi adīt.

Par spīti visiem labiem apņēmumiem, darbs neveicās,

jo izrādījās pārāk vienmuļīgs. Domas bij spārnotas un

negribēja saistīties pie adīkļa pavediena.

Viņas nemanot bij aizklīdušas nezin kur, kad es ar

bailēm pamanīju, ka esmu zeķē nolaidusi vienu aci.

Sāku skatīties — vēl viena acs un vēl, un vēl!

Un pat adīklis ar visu paraugu nosmulēts netīrs no

maniem apsvīdušajiem pirkstiņiem. Nolaisto acu cauru-

miņi, pielipuši ar sviedriem, izskatījās paši kā acis, pil-
nas asaru.

Zeķe raudāja, un es raudāju līdz, jo es ļoti kaunējos:
ko nu tante sacīs? Kā nu es pastāvēšu?
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Nevienā labā tikumā es nevarēju pieņemties, uz ne-

viena labā ceja es nepratu staigāt — kas no manis iz

nāks?

KRUSTĀ KĀRTIE TAURIŅI. JAUNA GARA DVESMA

Zaļā zeme vizuļoja un viļņoja ziedoņsaulē kā pilnum
pilna pielieta smaragda bļoda, un miljoniem rasas pilienu
dzirkstēja vissīkāko asnu galiņos kā mazas, apaļas zemes

lodītes, ievītas varvīksnas atmosfērā.

Es jau biju kaut ko nojautusi par lielo zvaigžņu pla-
tību pie debess, un tādēļ es arī gribēju zvaigznes ierau-

dzīt virs zemes, sev gluži tuvu pie kājām.
Sapņodama un vērodama es staigāju viena pati pa zie-

doņa zaļo valstību, manas abas draudzenes, viena bēdīgā,
otra jautrā, nezin kur bija aizklīdušas. Man arī šķita. l<a.

vienai ejot, es daudz vairāk ko atrastu un ieraudzītu nekā

kopā ar citām.

Man arī likās, ka ziedonis, kam tik daudz dzīves bagā-
tības un prieka, man gribētu vēl ko sevišķu rādīt, ko viņš
it kā aiz aizslēgtām durtiņām pataupījis priekš saviem

mīluļiem.

I n bij arī kaut kas sevišķs, ko es dabūju redzēt.

Kad biju pa lauku labi izstaigājusies, es ienācu iekšā

Bija jau labi pret vakaru, un stundas bij beigušās. Sko-

lēni visi klīda pa āru, un klases logi visi bij plaši atvērti

lai ielaistu svaigu gaisu.
Māja bij tik klusa un tukša, un tikai iztālēm atskanēja

jautras balsis, kur skolēni rotaļājās.
Es uzkāpu augšējās telpās — arī tur viss tukšs un

kluss. Skolotāja Frīdenberģa durvis stāvēja plaši vaļā.
un neviens nebij istabā.

Ziņkārība mani vilka apskatīt arī šo telpu, jo es te vēl

nekad nebiju bijusi.
Istaba bij plaša, ar lieliem logiem, un uz visiem bij

salikti ziedošu puķu podi.
Mani skati krita uz kāda lielāka puķu poda — kas tur

rēgojās raibās rindās uz pašas zemes gan zilgani, gan

dzeltenraibi, gan brūngani ar punktiņam?
Vai tie bij izgriezti papīra pušķīši? Bet — vai es varēju

savām acīm ticēt — tie kustējās?
Es skatījos un soli pa solim virzījos tuvāk — patiesi

tie kustējās. Drīz vienam kā spārniņš pacēlās, drīz, lēni
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ietrīsoties, nolaidās, un citi karājās pavisam šļaugani
lejā.

Es pati sāku drebēt un piegāju pavisam klāt: tie bija
taurenīši, skaisti taurenīši dažādās krāsās un raibumos,

un visiem tiem bij taisni vidū izdurtas cauri kniepadatas,
un tie rindās bij sabāzti pa visiem podiem.

Citi, kā likās, bij jau beigti, bet daudzi vēl lēni kustē-

jās.

Augšā ziedi un apakšā rinda krustu — krustā sistie

tauriņi!

Lēnā, ilgā, moku pilnā nāvē tie tur mirdami kustējās
stundām, dienām, varbūt nedēļām cauri.

Un tie bija ziedoņa skaistākie, maigākie bērni! Puķes,
kas bij dzīvas tapušas un no kātiņiem pacēlušās gaisā.

Un te nu nāca cilvēki un nomocīja un nobendēja tos

visnežēlīgākā veidā!

Kas gan vēl ir tik nežēlīgs un briesmīgs kā cilvēks!

Es raustījos aiz elsām, un man bij, it kā kāds būtu

sagrābis mani aiz pleciem un kratītu visu manu ķermeni.
Vai tas nebij ziedonis pats, kas tagad raudāja ar ma-

nām asarām?

Vai viņš nebij mani pie rokas ņēmis un šurpu atvedis,
lai rādītu, kāda pārestība tam nodarīta?

Vai viņš negribēja sacīt, ka aiz visa daiļuma un ziedu

pilnās dzīvības slēpjas nāve, mokas, šausmas?

Arī man bij tāpat, it kā man būtu kniepadata izdurta

caur sirdi cauri un ka man pamazām būtu jānoasiņo lēni,
varbūt visu garu mūžu cauri...

Tās nebija manas personiskās sāpes vien, ko es izjutu,
tās bija visas lielās dabas sāpes, ar kuru mēs organiski
esam saauguši kopā.

Līdz ar šo gadījumu manā, kaut gan vēl tik sīkā at-

miņā uznira un tapa dzīvi visi citi pārdzīvotie iespaidi.
Es atminējos, ka ganupuikas vasarā bija noķēruši dun-

durus un tiem iesprauduši garu smilgas kātu miesā un

tad palaiduši gaisā, lai skrej, paši par to priecādamies un

skaļi smiedamies.

Es vēl atminējos, ka puiši ar rungām un kliedzieniem

bij trenkājuši pa mežu vāverīti, kas nejauši bij iekļuvusi

mūsu māju pagalmā un nāves bailēs lēkāja no viena koka

galotnes uz otru.

Arī savu veco, pelēko runci es priekš acīm redzēju, kuru

labi barotie suņi aiz asinskārības vien bij saplēsuši un

kas asinīs gulēja pie manām kājām.
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Visas šausmas un pārestības it kā manu mazo dvēseli

bij izvēlējušās, lai tur paliktu ierakstītas kā pergamentā
ar neizdzēšamiem burtiem.

Kad es biju nonākusi lejā un nemitējos raudāt, lielās

meitenes mani atkal apstāja un iztaujāja manu sāpju cē-

loni.

Es arī elsodama to vaļsirdīgi viņām izstāstīju, jo es

domāju, ka viņas to vēl nebūtu redzējušas un ka nu visas

ies skatīties, un ka viņām tāpat sāpēs, skatoties tauriņu
nāves mokas, kā man.

Bet viņas to jau sen zināja, un es atkal dabūju dzirdēt,
ka es maza muļķīte vien esot, kas no tādām lietām nekā

nezinot. Frīdenberģis jau ik vasaras tādus tauriņus un

kukaiņus krājot, un viņam esot vesela kolekcija.
Un par visām mokām un sāpēm ne vārda! Roku atmetu-

šas, tās aizgāja. Māsīca tikai vēl piekodināja, lai atkal

nebāžot degunu, kur nevajagot.
Ne tik viegli es ar savām jūtām tiku galā.
Nakti pusmiegā gulēdama, es katru brīdi trūkos augšā

un domāju, kādas mokas cieš šinī pašā acumirklī mir-

stošie tauriņi. Reizē manī arī vārījās karstas dusmas uz

nežēlīgo skolotāju. Ja es būtu spējīga bijusi, es viņam

tāpat būtu lielu adatu izdūrusi caur krūtīm, kā viņš bij da-

rījis ar tauriņiem, bet es taču nekas vairāk nebiju kā

maza nieka meitenīte.

Es karsti lūdzos dievu: «Mīļais debesu tētīt, dari mani

tik lielu un stipru, ka es varētu atriebt visu pasaules pā-
restību.»

Arī otrā dienā es nevarēju atrast mieru: tā nevarēja
palikt, nabaga dzīvībiņas tā nevarēja atstāt mocāmies!

Bet kā palīdzēt? Vai es, mazs bērns, drīkstēju skolotājam
ko sacīt!

Bet tomēr — es nogaidīju, kad atkal bij visi izgājuši pa

lauku un skolotāja istabas durvis atstātas vaļā priekš vē-

dināšanas, es iegāju iekšā — un kaut arī durvis būtu bi-

jušas cieti. Atkal tas pats šausmu pilnais skats: tauriņi
vēl kustējās, kā bija kustējušies un diezin cik ilgi vēl

kustētos. Ar drebošiem pirkstiem es sāku vilkt adatas

no viņiem laukā, bet par vēlu — tie nokrita turpat zemē

un nespēja vairs spārniņus cilāt.

Ko man darīt? Es saņēmu vīstoklī savu priekšautiņu un

viņā salasīju visus uzdurtos tauriņus, cik vien viņu

bij pa visiem puķu podiem, labi apskatīdamās, lai tikai

neviens nepaliktu pāri.
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Tad es nokāpu zemē un iegāju virtuvē, kur patlaban
plīts krāsnī kurējās uguns. Noraisīju priekšautiņu un to

ar visiem tauriņiem, kuri tur bij salipuši klāt,'iesviedu
liesmās.

Labāk aša nāve nekā ilgas mokas. Nu arī manai sirdij
bij miers, un asaras tik vēl noritēja no skropstām kā re-

tas lāses pēc lietus no bērza zariem.

Kad mans darbs vai nedarbs nāca gaismā, skolotājs
Frīdenberģis tā bij pārskaities, ka nezin ar kādiem sodiem

mani gribēja sodīt vai pavisam no skolas izdzīt.

Bet ko lai ar tādu mazu mujķi kā mani izdara! Nebija
jau īsta mēroga, pēc kura manu noziegumu vērtēt! Palika
vien tāpat bez soda.

Vienu es tikai nomanīju, skolēni — un tie šoreiz bij
puikas — neskatījās vairs tik izsmejoši kā agrāk, es pat
dzirdēju, kā tie sačukstējās, ka tie uz mani skatījās pat
kā apbrīnodami: es taču biju pašam skolotājam cēlusies

pretī, jā, vēl vairāk, es biju ar savu darbu viņu klusi no-

sodījusi.
Es biju kļuvusi viņu acīs par mazu varoni.

Es jutu, ka es kādu mazu dzirkstiņu biju citu sirdīs

iemetusi un kā caur mani bij atpūtusi jauna dvesma.

PIE UPES. UZ KAPIEM. NEGAISS NAKTI

Dažas dienas pēc šī notikuma meitenes nolēma iet pel-
dēties un man atļāva iet līdzi.

Es biju priecīga, ka nu es arī iemācīšos peldēt. Tomēr

to prieku, kā agrāk, es tagad vairs nesajūtu. Pārdzīvotais

notikums manī bij atstājis dziļas pēdas, un īsto bērna

jautrību es laikam vairs nekad neatdabūju atpakaļ.
«Labi jau būtu, ja es arī prastu peldēt tāpat kā lielās

meitenes,» es nodomāju, «bet, ja nu neiemācīšos, arī ne-

kāds zaudējums nebūs, un, ja es peldoties noslīktu, vai

tā nu arī būtu liela nelaime? 2ēl tikai atstāt māti, tā

ļoti raudātu.»

Mēs devāmies visai netālā ceļā. Bij jāiet kādu versti līdz

Zaļās muižas baznīcai, kur upe lēzenāka un platāka un

noderīga peldēšanai.
Pēc peldēšanās mēs visas gribējām uzkāpt kalna pie

baznīcas un apmeklēt kapsētu.
Reizē meitenes gribēja saplūkt visādus zaļumus: gan

mētras, gan staipekņus, kādu kapos bij daudz atro-
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damu, — un nopīt kroņus un vītenes priekš durvju ap-

pušķošanas, jo tuvojās svinīgs gadījums — skolotāja Zel-

tiņa dzimuma vai vārda diena, kuru ik gadu mēdza svinēt.

Laiks šo pēcpusdienu bij spiedoši karsts, un mīlīgie
zelta mākoņi, kuri dažas dienas jau bij peldējuši gaisā
kā zelta gulbji, sāka satumst un pieņemt draudošāku iz-

skatu.

Bet nekas! Tā vien viņi bij draudējuši un atkal izklī-

duši; nekāds negaiss nebij uznācis.

Upes malā nonākušas, meitenes arī nometa drēbes vienā

lielā gubā un jautri lēca ūdenī. Es arī gribēju tāpat da-

rīt un lūdzu, lai mani ņem līdzi un pamāca peldēt, kā

jau bij solījušas.
Bet tad tikai es dabūju dzirdēt, ko nebiju gaidījusi.
Ko es vēl neiedomāšoties! Tāds mazs meitēns gribot

iet upē! Gan noiešot dibenā, ka noplaukšēšot vien, kā

vardulēns.

Citas vēl pazoboja, lai nu tas «dūšīgais skuķis» izrā-

dot savu dūšu un ejot viens pats upē peldēt.
Jāsaka, ka viņas atkal uz mani laba prāta neturēja,

kopš puikas pēdējā notikumā mani par tādu bij atzinuši.

Bet māsīca man kategoriski noteica, ka viņas ņēmušas
mani līdzi nevis priekš peldēšanas, bet lai es būtu par

sargu, ka nenoņem kāds garāmgājējs viņu drēbes, ka-

mēr pašas aiziet pa upi tālāk.

Viņas nolika mani pie drēbju gubas un piekodināja, lai

nekur nekustoties un lai acis arī nelaižot apkārt.
Tas nu tiešām nebij patīkams uzdevums, kur visapkārt

ziedēja un zajoja un vilināja sveša apkārtne, nosēdēt pie

drēbju gubas un acis nenovērst no ne visai tīrās veļas.

Jāatzīstas, ka es nenoturējos vis sava uzdevuma augstu-
mos. Kādu brīdi gan es nosēdēju noliktā vietā un stin-

griem skatiem raudzījos nepievilcīgā ainā, bet tad mani

sāka pārņemt īgnums. «Vai tādēļ es gan biju šurpu nā-

kusi, lai būtu par veļas sargu? Vai tie bij tie sudrabotie

viļņi, par kuriem es biju sapņojusi, kuros iegrimstot es ar

kājas pirksta galiņu būtu pieskārusies pie nogrimušās

pils vārtiem?

Svešu, neredzētu puķu vieta, kādas še cerēju atrast, šie

netīrumu traipekļi! Nē, tas par daudz!

Lai ņem viņu drēbes, kam gadās garām iet, lai tas

būtu žīds vai čigāns, es iešu viena pati savu ceļu, kur

man tīk.
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Mierīgi es atstāju savu sarga vietu un kapu augša uz

kapsētu.
Tāda kapsēta es īsti vel nebiju bijusi un to mierīgi ap-

lūkojusi.
Pāra gadu atpakaj gan māte mani bij līdzi paņēmusi

un rādījusi vecās Gugiņas un citu radu kapus, bet, kad

es tur biju gribējusi ilgāk pakavēties un saplūkt puķes,
viņa mani bij vedusi projām.

Nu es biju viena un varēju visu apskatīt, cik ilgi man

tika.

Zajās muižas pagasta kapsēta ir diezgan veca un ļoti
plaša. Tur atrodas daudz labi koptu kapu ar skaistām

puķēm un akmens krustiem, no kuriem mirdz pretim zelta

burtos aizgājēju vārdi, viņu dzimšanas un nāves dati un

daži skaisti, no Bībeles izņemti pantiņi.
Es gāju no viena kapa pie otra. Saldā puķu smarža no

tik daudzām puķēm vienkopu, kura jaucās ar izgarojošo
trūdu dvesmu, spiedošā karsme no tuvojošos negaisa —

viss kopā apņēma mani ar saldu reibumu un ievērpa mis

tiskā sajūtā, it kā es nemaz vairs uz pasaules nestaigātu,
bet atrastos zem zemes veļu pagalmos un plašajās ēnu

ielās.

Palsā gaisma, kura nāca no negaisa aizmākoņotās sau-

les, darīja vēl savu tiesu: zelta burti uz pelēkajiem krus-

tiem mirdzēja tik spilgti kā veļu uguns bez karsmes, pan-

tiņi sāka skanēt un dziedāt, kā no neredzamām bālām lū-

pām dziedāti, un visi tie dziedāja dzīvības dziesmu:

«Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība ...»
«Mīla neizbeidzas ar nāvi . . .»

Vesels koris tamlīdzīgu dziesmu skanēja no kapu ko-

pām, vesels mistisks koris.

Kādēļ mistisks, baišmains, spocīgs? Tādēļ vien, ka es

to vēl nesapratu, ka mani orgāni bija par rupju saprast
ētera un atbrīvināta gara valodu.

Bet vai tad tūkstošas domas, kas no galvas nāk un

iet, vai tūkstošas jūtas, kas plūst caur sirdi kā neredza-

miem spārniem, arī nav saucamas par veļu parādībām,
tādēļ ka tām nav miesas, kāju un roku?

Vai tādēļ viņām mazāk dzīvības, kad tās miesiskā veidā

nestaigā apkārt? Vai tās nav tūkstoškārt dzīvākas, jo vi-

ņas spēj aptvert pagātni un nākotni un priekš tām nav ne

tālumu, kuru tās mirklī nevarētu aizsniegt, un ne dziļumu,

pār kuriem tās nespētu pārlaisties pāri?
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Vai tāds spēks, vai tāda sajūta var beigties ar nāvi,
kad to nesaista uz vienas vietas vairs miesas audi? Nē!

Miesas dzīve ir par īsu priekš gara, tas dzīvo tālāk:

«Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība!»

Protams, ka es kā bērns tik konsekventi nedomāju un

nekādus slēdzienus nesecināju vienu no otra, bet kāda

liela, neapzinīga sajūta jeb apakšsajūta mani tomēr pār-

ņēma, kurā viss tas bij ietverts iekšā, kas vēlāk izcēlās

reljefi apziņā.
Tādā jūtu un reibuma stāvoklī klejojot pa kapiem, bij

jau pagājušas pāra stundas.

Meitenes pa tam bij pārgājušas mājā. Mani neatradu-

šas vairs sarga vietā pie drēbju kaudzes, viņas bij nodo-

mājušas, ka es jau būšu iepriekš pārskrējusi un ka mani

atradīs priekšā.
Arī es uztrūkos no savas mistiskās sajūtas un domāju,

ka nu man laiks atgriezties un uzmeklēt meitenes.

Bet es taču vēl gribēju puķes saplūkt, un tās te auga

tik skaistas, un viņu bija tik daudz.

Bet vai no kapiem drīkst puķes plūkt? Vai tās nebij
citādas kā puķes dārzā vai laukā?

Lūk, sarkanā roze paša kapa vidū. Vai viņas saknes

nebij ieaugušas taisni sirdī, kas zem viņas gulēja?
Un zilās puķes galvgalī? Vai tās nebij savu krāsu dabū-

jušas no dusētāja zilajām acīm?

Un maijzvanītes! Visi kapi kā bērtin apbērti ar maij-
ziedītēm!

Mazie, apaļie ziediņi, kas karājās smalkos stiebriņos,
izskatījās gluži kā pilieniņi.

Jā, nu es sapratu: šie ziedošie pilieniņi bij pārvērstas
asaras.

Miroņi, kas citādi vairs nevarēja ar dzīvajiem sapras-
ties un sarunāties, sūtīja uz augšu no sava kapa puķes.
Tām bij stāstīt par viņu sapņiem un dzīves ciešanām.

Un maijziedītes bij viņu asaras, kuras tie dzīvē sarau-

dājuši vai pat kapā vēl nebeidza raudāt.

Nē, no tādām puķēm es nedrīkstēju plūkt neviena zie-

diņa, tās bij svētas!

Sapņos nogrimusi, es nebiju pamanījusi, ka jau sāka

mesties vakars. Bet pēkšņi sega, kas uzreiz pārklāja de-

besi, nenāca no vakara vien, tas bij negaiss, kas nemanot

bij tuvojies un tagad ar joni gāzās virsū.

Spožs, krustisks zibens un bargs pērkona dārdiens mani

tā izbiedēja, ka es pie zemes pieklupu.
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Visu laiku es biju ar zemzemi runājusi, nu runāja de-

bess, un tā bij varena, barga runa!

Kur es lai, nabaga zemes nieciņš, dzīvs puteklītis, pa-

lieku, iespiests starp veļiem un pērkoniem!
Putniņi, kuri priekš tam bij te koku zaros dziedājuši,

visi bij kaut kur paslēpušies. Kur man slēpties?
Nekad es vēl klajā laukā nebiju negaisu piedzīvojusi,

jo mājās visi pērkona laikā baidījās un slēpās istabas tum-

šākos kaktos. Es līdzi biju trīsējusi un baiļojusies, un te

es nu atrados atstāta viena — un vēl kapsētā, kur nevienas

dzīvas dvēseles nebija tuvumā.

Ko nu mana māmiņa darītu, kad zinātu, kur viņas
bērns tagad atrodas?

Pie tam jau arī nakts bij uzkritusi, un starp daudzajiem
kapiem un krustiem es nezināju, kur iet un kur griezties.
Es biju apmaldījusies.

Vai man saukt, lai kāds dzirdētu, vai raudāt?

Par velti, te neviena nebij, kas mani dzirdētu, un pēr-
konā mana vājā balstiņa pavisam pazuda.

Es piespiedos pie kāda krusta un pusstingusi gaidīju,
kas ar mani notiks.

Nāca zibens pēc zibeņa un dārdiens pēc dārdiena, it kā

viss debess jumts ugunīs sprāgtu pušu un kristu zemei

virsū. Vismelnākā tumsa mainījās ar visspožāko gaismu.
Un tad līdz ar vētru sāka šļākdams gāzties lietus. Koki

šalca un stenēja visapkārt, it kā ar pātagām tiem cirstu

smagas brūces.

Smagās lietus lāses kapāja arī manus plecus un drīz

vien saslapēja viscaur manas drēbes.

Visām šausmām cauri es sajutu tomēr kaut ko lie-

lisku. Vai pērkons, negaiss un spožie pilieni nerunāja ar

mani savu valodu?

Vai tās nebija lielas, ugunīgas kristības, ar kurām daba

pati mani tagad kristīja?
Ne par velti viņa tik dažādos veidos bij ar mani ru-

nājusi. Viņa vispirms man bij rādījusi radības sāpes un

tad vedusi šurpu, šinī veļu apkārtnē, lai iedvestu man

mūžības nojautu un ar saviem pērkoniem un zibeņiem pa-

celtu mani lielumā.

Bet, jo tuvāk es nācu dabai, jo talak es atgāju nost no

cilvēkiem.

Kad pēc pārgājušā pērkona meitenes tomēr nebij necie-

tušās un nākušas mani meklēt, tad es tām vairs neko ne-

stāstīju par savu piedzīvojumu un izjūtām.
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Stūrgalvīgi es tagad cietu par visu klusu un paliku
priekš viņām tikai tā nerātne, kas nebij gribējusi drēbes

sargāt un aizgājusi savā patvaļā, sagādādama viņām tikai

rūpes, ka es varētu būt nomaldījusies vai pat upē no-

slīkusi.

MAZĀ BAKHANTE. PIE NĀVES VĀRTIEM.

SVEŠA NĀKOTNE

Lielā nakts, pavadīta briesmās un skaistumā, kur es

bargā negaisā viena pati biju palikusi kapsētā starp ve-

ļiem un pērkoniem, tomēr mani nebij tiktāl satricinājusi
un sabaidījusi, lai no tam būtu izcēlusies kāda nopietna
slimība.

Pēc pāra dienām es atkal biju jautra un spējīga uz-

ņemt jaunus iespaidus.
Likās pat, ka tagad, bērnībā, kā arī vēlākā dzīvē es

lielākiem satricinājumiem biju spējīgāka turēties pretim
nekā sīkiem ikdienas peļu grauzumiem.

Var būt arī, ka jaunība pati ir ar vitalitātes spēku
tik pilna kā pielieta glāze un ka gadiem pietiek, lai pa

pilienam no viņas patērētu.
Un jauni iespaidi nāca ari itin drīzi.

Pēc pāra dienām svinēja galvenā skolotāja dzimum-

dienu.

Visi skolnieki mīlēja ļoti skolotāju Zeltiņu un tāpat
arī viņa skaisto kundzi, un tādēļ tie bija savākuši vai ve-

selu vezumu puķu un zaļumu. Vija gan zaļas vītnes gar
visam sienām un durvīm, gan pina vaiņagus no snieg-
zvanītēm, maijziedītēm un dzeltenajām atslēdziņām. Pie-

kaisīja pat visas grīdas pilnas ar vizbulītēm.

Bet tā varbūt vēl bij Zeltiņa pēdējā dzimumdiena.

Viņa lielais, iekaitušais sejs tapa arvien caurspīdīgāks
un melnās acis mirdzēja pārdabiskā spožumā. Tāpat arī

klepus ilga, ka viņš nevarēja atgūties. Stundas klasē viņš

gandrīz vairs nemaz nepasniedza.

Neraugoties uz to, viņa kundze tomēr izsacīja viņa

gribu, lai skolēni būtu jautri viņa dzimumdienā.

Tika rīkota tēja ar saldumiem un uzkožamiem un atai-

cināts pat kāds muzikants vai pat divi, lai uzspēlētu de-

jas.
Priekšpusdienā vēl tika noturētas stundas, bet tās bei-

dza ātrāk, un visa pēcpusdiena un vakars piederēja iz-

priecai.
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Jaunībai to nevajag sacīt divas reizes. Tā ir pilna prie-
cas un smieklu kā ziedoņa mākonis pilns negaisa.

Darbs tikai kādam iegrūst otram sānos vai iekniebt

ausī, vai skaļāk iesaukties, un tūlīt sprāga vaļā smieklu

raķetes ar raibām ugunīm un sprēgāja valodas ne par

šo, ne to.

No sākuma gan vēl tā kā savaldījās, un, kad ienāca

pats dzimumdiennieks, skolotājs Zeltiņš, tad tapa klusi,
ak, cik klusi. Tas tomēr nebij nekāds klusums zem autori-

tātes iespaida, bet tā bija aizgrābtība un dziļš sirsnīgums.
Visi apstāja ap viņu lokā, un visiem viņš sniedza roku,

saņemdams apsveikumu, kas īstenībā bija klusa atvadī-

šanās.

Kad pienāca mana reize, viņš mani paņēma uz rokām,

pacēla gaisā un noskūpstīja uz abām acīm.

«Audzi liela un nes savu saulīti dzīvē.»

Pēc tā iestājās atkal pauze. Visu acis raudzījās it ka

zvaigznītes uz skolotāju, visu sirdis silti pukstēja tam

pretī.

Viņš uzaicināja, lai nu visi ēdot un dzerot, un prie-

cājoties bez viņa, jo viņam jāejot atpūsties.

Viņš aizgāja, un mēs, bērni, sasēdām visi ap garajiem,

apklātiem galdiem. Palīgskolotājs Frīdenberģis mūs uz-

mudināja uz ēšanu, un saimniece pasniedza pēc kārtas

tēju.
No sakuma gan laga vairs neveicas ne ar ēšanu, ne

ar jautrību, bet pamazām sāka visi it kā atkal iesilt un

pārvarēt smago iespaidu, ko skolotājs aizejot bij atstājis.
Dzīvība prasīja savu tiesu.

Un kā dzīvības signāls arī bija, kad blakus istabā ieska-

nējās mūzikas skaņas; muzikanti patlaban bij atnākuši

un skaņoja savus rīkus.

Muzikanti un viņu instrumenti, protams, nebija no

pirmās, bet no pēdējās un pat vēl aiz vispēdējās šķiras.

Kaut kādas skaņas čirkstēja un čarkstēja, un gaudoja,
bet pietika ar tām, lai priekam atraisītu spārnus.

No ēšanas vairs ne domāsi Tējas glāzes palika pusē

izdzertas, maizītes pusē apēstas, un pat kumosi saspiedās
kakla. Visi devās uz blakus istabu, kur soli bij iznesti

laukā, lai būtu telpas dejošanai un rotaļām.
Lai saprastu, ko to laiku nozīmēja deja un vispār iz-

prieca, tad jāpiezīmē, ka iepriekšējās paaudzes bērniem

jaunie, vārīgie nervi nebija bezlaikā notrulināti no da-

žādiem izrīkojumiem, dejām, teātri un citām izpriecām
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kā tagad, kur caur pārāk saprātīgo pedagoģisko, estē-

tisko un ētisko, un pat māksliniecisko audzināšanu bēr-

niem vairāk tiek dots, nekā tie spēj ar nerviem uzņemt,

un priekš vēlākās dzīves neatliek vairs nekāda kāpinā-
juma.

Bet es atgriezīšos pie temata: toreiz bij jaunība pa-

tiesi jauna, tā nepazina ne skepticisma, ne dzīves apni-
kuma, un maz, ak, cik maz vajadzēja, lai dvēsele gavi-
lētu kā jaunstīgota kokle.

Deja sākās. Pirms tā kautrīgi, bailīgi, nemākulīgi, ne-

viens jau nebija pie kāda dejas meistara kursus ņēmis;
tādu meistaru un kursu jau toreiz nemaz nebija.

Bet jaunos locekļos jau pats par sevi šūpojās ritms

un sirds lēca mūzikas taktī.

Dejas, kā jau tolaik, bija vecmodīgas: polkā, franku-

sēze etc, tad vēl tādus izaicinošus, nekautrīgus šīberus

nepazina.
Sākot dejoja tikai lielie puikas un lielās meitenes vien,

gausi, atturīgi, nemākulīgi.
Bet tad drosme un jautrība pieauga, mūzika čīgāja par

sevi, un deja gāja par sevi. Lēcieni tapa arvien augstāki,
un puikas dejoja ar puikām un skuķi ar skuķiem un ap-

svaidījās tikai savstarpēji ar puķēm.
Es turējos kaktiņā, aiz citām aizslēpusies, jo es dejot

nemaz nepratu un ļoti par to kaunējos.
Bet diemžēl, kad prieks sāka augstāk kūsāt un gaviles

piepildīja visus kaktus, tiku arī es pamanīta.

Kāds pāris lielo puiku, mani ieraudzījuši, piesteidzās
man klāt, vilka mani aiz rokām no kakta ārā un teica:

«Nu tā mazā krietni jāizdancina.»

Un tad sākās arī deja, kādu es savu mūžu nebiju de-

jojusi un vairāk nedejoju.

Lielais Gilnieris, tas pats, kuru skolotājs bija salīdzi-

nājis ar vezumu un mani ar cinīti, kas lielo vezumu gāž,

uzņēma mani uz pleca un lēca kā traks gaisā, kamēr citi

mūs apmētāja ar puķēm.
Es aiz bailēm, ka nenokritu no tāda liela vezuma, ieķē-

ros viņam ar abām rociņām matos. Manas pašas garās
bizes bij attinušās un pilnas piebirušas ar ziliem un bal-

tiem ziediem.

Citi puikas kliedza: «Dod man, man viņu arīl» — un

tā mani svaidīja pa gaisu no pleca uz plecu, kamēr no-

kritu zemē.
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Tad ar mazākiem puikām es sāku dejot apaļās dejas,
valsi un polkā, kā jau pieklājas, un nezin, kā tas pats par

sevi nācās, kā ne, es ari pratu dejot. Locekļi līgojās ritmā,

uguns sprēgāja acīs, es biju pati mūzika, balles karaliene,
bakhante.

Lielās meitenes nezin kā bij atbīdītas vai palikušas
gluži sāņis. Es vienīgi gāju no vienām rokām uz otrām,
bez jēgas, bez samaņas, kamēr sviedri lielām lāsēm ritēja

pār vaidziņiem un sirds vai no krūtīm gribēja lēkt ārā.

Es instinktīvi sajutu, ka es visus pārvaldu, ka esmu

skaista, tikpat ārīgi, kā garīgi, un tas mani pašu aizrāva

un pacēla.

Beigu beigās, kad taisījos pavisam zaudēt samaņu,

man izdevās izbēgt un iziet laukā.

Zaļās muižas skolai bija garš koridors, kur vējš aurē-

dams pūta cauri.

Ak, cik labi man darīja šis caurvelkošais vējš, jo es

biju caur un cauri sasvīduši un gandrīz bez elpas.
Neviens jau mani neredzēja, neviens man nesacīja, ka

nav labi stāvēt tik sasvīdušai stiprā caurvējā. Lielās

meitenes turpināja atkal deju, un tā neviens mani nepa-

manīja.

Es biju ielīdusi savā gultiņā un ieslīguši smagā miegā.
Kad no rīta pamodos, man bij tāda sajūta, it kā es

atrastos kaut kur tāli projām un kājas vien staigātu pa
šo vietu.

Kāda no lielajām meitenēm gāja kājām uz mājām un

paņēma mani līdzi.

Man bij ļoti grūti iet kājām, jo tās bija tik smagas
kā ar svinu pielietas, pat parunāt es vairs lāgā nevarēju.
Kur nu bij palikusi vakarējā jautrība un dejas omulība?

Kaut kā jau nu biju mājās pārkļuvusi, arī mana pava-

done bij nomanījusi, ka ar mani vairs nav labi, un node-

vusi mani taisni mātes rokās.

Kā man vēlāk stāstīja, es tūlīt esot iekritusi gultā un

smagi elpojusi, visa degdama vienās ugunīs.

Bez samaņas tā esot pavadījusi ilgas nedēļas un pār-

gulējusi vai nu tīfu, vai karsoni. Ārsts vairs neesot devis

nekādas cerības, tikai mana jaunā, stiprā daba bija nāvi

pārvarējusi. Sekas no slimības bija, ka man ausis bij

galīgi aizkritušas un es gandrīz neko nevarēju dzirdēt.

Kad beidzot atspirgu, man bij kā bērnam jāmācās stai-

gāt un es izskatījos kā vārga, lauzta puķīte.
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Ārējos apstākļos pa tam bija notikuši daži pārgrozī-

jumi, kas uz mani darīja iespaidu.
Man bij radies mazs brālītis un pat jau nokristīts. Viņu

sauca mātesbrāļa vārdā: Kristaps Roberts.

Man par lielu izbrīnēšanos, es, jau pie samaņas nākusi,

ieraudzīju, ka manai gultai blakām karājas šūpulis un

atskan bērna spiedzīga bļaušana.
Sākot es domāju, ka vēl murgoju, jo es visu laiku biju

pavadījusi vienos murgos, bet tā izrādījās par īstenību.

Kaut kas svešs un neparasts bija iespiedies manā

dzīvē, un es nemaz nevaru sacīt, ka tas mani iepriecināja.

Pārāk liela jau arī bija gadu starpība, jo es jau biju
deviņus gadus veca, un bez tā es biju visu laiku pieradusi
pie vientulības.

Man ļaudis sacīja: «Priecājies nu, tev ir mazs brālī-

tis,» — bet citi smēja un zoboja mani.

«Nu tu vairs neesi māju mantiniece, nu ir mantinieks

vietā, nu ar tavu godību ir beigas!»

Mani tas ļoti sarūgtināja, jo es gan nekad nebiju ieju-
tušies tādā mantinieces lomā, un man ari bija gluži vien-

aldzīgi, kad kalpi mani allaž par tādu godināja, bet nu

gan es sajutu, ka man kaut kas trūktu un ka esmu ap-
kaunota.

Arī mātes mīlestība, kura bij visa piederējusi man,

tagad vērsās uz mazo ienācēju ģimenē.

Bija jau nu gan brīži, kad viņa arī mani apglaudīja un

man mīļus vārdus deva, bet jūtas bij dalītas un lielākā

daļa vairs nepiederēja man.

Vēl ļaunāki kļuva apstākļi, kad mani nolika pie bērna

šūpuļa par šūpotāju.

Ārā patlaban bija pilna vasara, viss ziedēja un smar-

žoja, un līgot līgoja krāsās un skaņās. Visi ļaudis rosījās
pa lauku, un es vienīgi biju nolikta tumšā kaktā pie bērna

šūpuļa.
Tās bija priekš manis nebaltas dienas. Es sāku savu

mazo brālīti nīst. Kādēļ mātei vajadzēja tādu pasaulē
raidīt? Vai viņa nevarēja pietikt ar mani vien? Skaidri

redzams, ka viņa vairs mani nemīlēja. Ak, kādēļ es biju
no slimības piecēlusies! Kādēļ es nebiju uz mūžu iemi-

gusi un vairs neatmodusies! Jaunam mirt nav grūt. Es

biju atstāta dzīvē, lai izbaudītu naidu, sāpes un ļaužu

apsmieklu.
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Dusmās iekaisusi, es tik dikti šūpoju šūpoli, ka bērns

lēca uz augšu un sāka neganti bļaut, un būtu pat izkritis

laukā.

Bet tad es atkal aprimu. Ko tas mazais dzīvnieks tur

vainīgs, ka viņš pasaulē nācis? Viņš varbūt pats to ne-

maz nav gribējis un dzivība tam uzspiesta ar varul

Nē, nē, tur citi visi vainīgi un, galvenais, māte, tikai

ne viņš.
Es ieskatījos tuvāk viņa sejiņā.
Ak, cik tā izskatījās vārga un bāla! Cik pats cilvēciņš

bij sīciņš un maziņš, kā saujā saņemams vīšķītis.
Tas jau nemaz nebij cilvēks, tas bija cilvēka gabaliņšl
Maza vaska lellīte ar pērļu dvēselīti!

Ko lai ar tādu izdarās, ja nu viņš reiz pasaulē ir ieri-

pojis kā mazs zirnītis citiem pa kājām?
Ja es viņu sāktu labi stipri šūpot, tad viņš no šūpuļa iz-

lēktu un būtu beigts. Pat ja galviņu piesistu stiprāk pret
šūpuļa malām, arī tad jau viņš apklustu un sastingtu.

Cik nu tur tās dzīvībiņas bija! Kā mazs pilieniņš lēzenā,

plāniņā stikla trauciņā.
Un viņš tā kliedza, it kā saprazdams un no manis bai-

dīdamies. Neviena jau nebija istabā, un viņš bij atdots

pilnīgi manā varā. —

Greizsirdība, naids, kas man bij uzlaidies uz pleca kā

melns krauklis ar asiņainu knābi un bailīgām acīm, aiz-

laidās prom, un viņa vietā uzlaidās balts, balts balodī-

tis — žēlums:

«Dusi, mazā pērļu dvēselīte, es tev nekā nedarīšu!

Dusi, Kristapiņ, Cipīt, Cipulīt!

Dusi, es pie mātes mīlestības arī savu sirdssaujiņu
pielikšu klāt!

Un, ja māte arī mani nemaz vairs nemīlētu un ja man

būtu jāmirst aiz bēdām vai citādi, audzi tu liels!»

Maza skudriņa, nez kur gadījusies, pārtecēja viņam

pār sejiņu. Es to ar vieglu dvašu nopūtu nost.

Divas zilas acu vizbulītes man atvērās pretī no pieres

aplociņa, likās, it kā mana siltā dvaša tās būtu uzplau-

cējusi kā pumpuriņus.

Asariņa mirdzēja vēl katrā acī kā rīta rasa puķu kau-

siņā, bet raudāšana aprima.

Lēni un liegi līgojās tagad šūpulis zem manām rokām,
savās četrās baltajās aukliņās pakārts pie griestu līkstes,
kā ķiršu zari vēdināti no ziedoņa vēja.
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Es dūdoju paklusi kādu bezvārdu aiju-paiju dziesmiņu,
kuru biju noklausījusies ziemu no aizkrāsnes lakstīga-
lām, circeņiem, un mazais puisītis iemiga.

Pēc šīs pirmās pārvēršanās es ar savu brālīti biju sa-

līguši un piedzīvoju to brīnumu, ka mīla netop mazāka,
kad viņu dod projām, bet dota arvien pieaug, kā rozes

zari, kad tos nogriež, sit ārā jaunus asnus un pumpurus.

Pie šūpošanas arī mani vairāk nelika, jo ieradās kāda

vecenīte, kas šo darbu uzņēmās.
Būtu jau arī varējusi vecā tante šo darbu izpildīt, bet

viņa vairāk noņēmās ar dieva vārdu un teica, ka vairāk

jāgādājot par dvēseli nekā par bērnu.

Bez tā viņai arī būtu grūti nācies bērnu auklēt, jo

\ airāk auklējams bija viņai viņas pašas plašais miesas

apmērs.
Man patlaban bij uzdots cits darbs laukā, jo mani jau

ieskaitīja par lielu, lai es tāpat klenderētu apkārt.
Darbs pats par sevi būtu patīkams bijis, ja tikai viņam

nebūtu bijis tāds nepatīkams nosaukums: mani nolika

par gani.
Es varēju izvēlēties — vai nu ganīt cūkas, vai zosis.

Vai te nu maz vajadzēja apdomāšanās! Cūku gane, tas

ir pēdējais un pazeminošākais amats, kāds vien pasaulē
var būt. Lielsaimnieku meita pie cūkām, lai dievs žēlīgais
nedod!

Zosis? Tas varēja iet, tas gandrīz joks vien bij — pie-

lūkot, kā viņas tepat ēd pie mājām pa grāvjiem treknās

pieneņu lapiņas. Mazie zoslēniņi paši bija tik zeltaini kā

pieneņu ziediņi.

Vēl skaistāk bij ko redzēt, kad tie bij piekusuši un

māte tos sedza plati ar spārniem, un mazās, dzeltenās

galviņas pa spārnu starpām šur tur bij izbāztas ārā.

Jautrā vivināšana, ar kādu tie bij sarunājušies, zālīti

plūkādami, pārgāja arvien garākās un garākās skaņās,
kamēr tie beidzot pavisam iemiga.

Tas tomēr nebij ilgi.

Tad visa zeltainā tauta šāvās augšā un laidās dīķī iz-

peldēties, māte pa priekšu, stalti kaklu izstiepusi, un visa

dzeltenā fregate pakaļ.

Bet katram amatam savas grūtības. Kamēr es mazos

novēroju, tamēr citas lielās zosis bij uzmeklējušas tuvējo
miežu lauku un šķina vārpas palēkdamies, šad un tad ie-

saukdamās: «Ak, cik gardas!»
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Es gan devos ar rīksti pakaļ un tās iztrencu laukā, bet

nebija ilgi, kad viss bars rindā atkal devās turpu.
Nelīdzēja neko, ka es viņām pasniedzu ar rīksti lek-

cijas par morāli, ka nedrīkst aizliegtu mantu aiztikt; vi-

ņām šinī ziņā bija savi uzskati, un, kad es viņu stūrgal-
vību gribēju lauzt un ar riksti devu pa muguru, ka pauk-

šķēja vien, tad tas arī neko nelīdzēja, jo viņu baltais

spalvu kažoks bij pārāk biezs, lai tam cauri kaut ko

sajustu.
Izcēlās pat protests no viņu puses pret mani. Sevišķi

pats zosu ķēniņš neturēja uz mani laba prāta, un, greizi
no sāniem skatīdamies, viņš bij novērojis, ka es viņam
nekāda pretiniece nebūšu.

Tiklīdz es rīksti pacēlu, viņš man metās mugurā un

mani tā dauzīja ar spārniem, ka mugura palika gluži zila.

Es sāku kliegt, bet reizē kliedza arī viss zosu bars,
kaklus izstiepušas un priecādamās par savu uzvaru.

Pieskrēja ļaudis un mani ar pūlēm izglāba no niknā

uzbrucēja varas.

No tās dienas es nedrīkstēju vairs šai spārnotai tautai

ne tuvumā rādīties.

Tikko mani notālēm ieraudzījušas, viņas visas barā ar

karali priekšgalā, kaklus uz priekšu izstiepušas, kliegda-
mas un brēkdamas devās pretī.

Otra atentāta es vairs negribēju piedzīvot, un mana

vietā tagad bij atrasts cits gans, kāds puika ar līkām

kājām, bet lielu, garu nūju, kura viņa kājām skrēja pa

priekšu un uzbrucējas nelaida nemaz tuvumā.

Priekš manis tagad iesākās cits laikmets. Māte sāka

runāt, ka mani jālaižot uz Jelgavu skolā. Māsīca

Doriņa Ģinter Zaļās muižas pagasta skolu bij nobeigusi

un virs jeb smalkāko izglītību gribēja iegūt Jelgavas sko-

lās pa kādiem pāris gadiem.

Parocīgi atkal bija mani nodot viņas uzraudzībā, jo
tik mazu meiteņu kā mani māte būtu baidījusies vienu

atstāt tālā pilsētā.

Pie sava nodoma dot man plašāku izglītību viņa ar-

vien vēl palika, kaut gan es vairs nebiju vienīgā kā viņas

lepnums un man tagad bij mazs brālītis.

Es pati arī no grūtās slimības biju atveseļojusies, un

ausis ari man no kurluma bij atkritušas vaļā. Kaut kādā

dienā kāds liels troksnis un šņākšana man notika galvā,
un es pēkšņi sāku dzirdēt.
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Mana daba jau no mazotnes padota tādiem likumiem,
ka viņā visas pārejas uz labu vai jaunu notika pēkšņā,
revolucionārā ceļā un ne lēnā attīstības gaitā. Lecošā at-

tīstība, eksplodējošs temperaments — tās bija manas gal-
venās iezīmes.

Viss jau tika priekš manis taisīts un gādāts. Atnāca

no kaimiņiem šuvēja un uzšuva man pāra kleitiņas, mē-

telīti un veļu.
Tad vēl vajadzēja visādas zīmes, krustāmās un baku

zīmes.

Man iepotēja pa otram lāgam bakas un izņēma krus-

tāmo zīmi.

Mācītāja Zaķa vairs nebija, viņa vietu ieņēma Zaļās
muižas draudzē mācītājs Serafims.

Augusta mēnesī sākās Jelgavas skolas, un mēs jau gri-
bējām iepriekš tur būt, lai uzmeklētu korteli un aprastu
kaut cik ar pilsētas dzīvi.

Te pašā pēdējā nedēļā priekš prombraukšanas notika

kāda nelaime, kas draudēja izputināt gandriz visus jau-
kos nodomus un izjaukt visu braukšanu.

Man nozuda visi papīri, kas no mācītāja, ārsta un pa-

gasta bij izdoti.

Gan es izmeklēju visu istabu, visas atvilktnes un malu

maliņas, bet papīri kā neradās, tā neradās.

Māte uz mani ļoti sirdījās un teica, ka nu būšot jāpa-
liek mājā.

Es biju izmisusi un rūgti raudāju, un meklēju un atkal

meklēju, bet, kas neradās, tas neradās. Laukā es taču

viņus nebiju iznesusi, priekš tā man nebij nekāda iemesla,

ne arī kāds no ļaudīm tos bij redzējis, un visa istaba

jau bij reižu reizēm riņķī apgriezta.
Tā tas gāja dažas dienas, es biju pavisam izmisusi

un nezināju vairs, ko darīt, kur meklēt palīdzību.
Te man ienāca prātā, ka tomēr varētu kāds man pa-

līdzēt, kad nekur glābiņa vairs nav. Kā būtu, kad es

grieztos ar lūgšanu pie vecā debesu tētiņa, lai viņš man

apgaismo prātu un pasaka, kur varētu nozudušās zīmes

atrasties.

Tiešām, to es ari darīju.

legāju kādā klusā kaktiņā un pati ar saviem vārdiem

karsti un ar asarām lūdzos dievu.

Un savādi, tikko biju piecēlusies, es tīri kā hipnotizēta
gāju atkal pie kumodes un nemeklēju vairs pašā kumodē,
bet izvilku kumodes aizvilktnes pašas galīgi lauka vienu
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pēc otras, un, lūk, pašā dibenā zem atvilktnēm atradās

tik karsti meklētās pazudušās zīmes.

Varbūt es tagad par to būtu brīnījusies un to noturē-

jusi par loģisku domāšanas procesu, bet toreiz es gluži
nekā nedomāju, cēlos tikai un gluži mehāniski, it kā mani

kāds būtu paņēmis aiz rokas, gāju un atradu nozudušās

lietas.

Jā, toreiz es ticēju dievam un viņš mani paklausīja.
Nu bij viss kārtībā, un māte arī priecājās, kaut gan

viņa mani vēl par manu nolaidību nobāra, bet tas bij
tāds bāriens kā pārgājis pērkons, kas vēl ducina tālā
debess malā.

Diena, kur bij jābrauc uz Jelgavu, bija klāt. Tēvs pa

parastam atkal pretojās un domāja, ka labi nebeigsies,
un vecā tante skaņi lasīja dieva vārdu. Bet es ar māti sa-

sēdām ratos un braucām projām.

CEĻĀ UZ JAUNU PASAULI

Aizlauztā puķe tomēr atdzīvojās un varēja ziedēt un

lapot tālāk. Jaunība ir brīnumārsts, kas visu dziedē. Tikai

izredzētus mīluļus dievi ņem jaunus pie sevim, citiem

tādiem turpretim tie ļauj padzīvot, lai noskatītos, kā tie

izlietos līdzdotās dāvanas. Pie pēdējiem es piederēju.
Jauns posms sākās manā dzīvītē: mani taisījās rudenī

vest uz Jelgavas skolu. Tas priekš manis bij tikpat kā

pariet pavisam uz jaunu dzīvi vai pārcelties uz jaunu
pasaules daļu, it kā no Eiropas uz Ameriku.

Ak, kā jaunā sirsniņa pukstēja! Ak, kā tā baiļojās: kā

nu būs, kā nebūs! Tur pavisam sveši cilvēki, tie runā

pavisam svešu valodu, kuru es nesaprotu! Man būs jā-
dara, ko nespēju, jāvar, ko nevaru.

Tā sapņo jauns meža gulbju bērns savā ligzdā zem

mātes siltiem spārniem, ka tam būs jālaižas pār tāliem

mežiem un pāri pār jūrām, kad tam spārni nemaz nav

uzauguši.
Un tomēr es gribēju darīt, ko nevaru, spēt, ko nespēju,

un iet, kurp nezinu. Dievišķā dzirkstele «griba» bij ma-

nās krūtīs iemesta un kvēloja un svēla, lai taptu par

liesmu.

Atkal viss tika gatavots un priekšlaikus taisīts, kā da-

žus mēnešus atpakaļ, kad veda mani uz Zaļās muižas

skolu.
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Tagad, protams, lieta bij nopietnāka, jo pilsētas skola

bij daudz tālāk par pagasta skolu, un māte mani neva-

rēja tik bieži apraudzīt kā tad, un bez tā viņai jau tagad
bij mazs bērns mājās, mans brālītis Kristapiņš.

Zināma drošība un garantija jau, protams, bija atkal

māsīca Doriņa, kuras uzraudzībā mani atstāja, jo citādi

jau mani māte tik mazu vēl nemaz nebūtu laidusi uz

tālo pilsētas skolu.

Priekš mums abām bij izraudzīta Dorotejas skola, kura

atradās Jelgavas galvenākā — Lielajā ielā un bija līdzīga
mūsu tagadējai sešklasīgai pamata skolai.

Viņa atšķīrās no citām Jelgavas meiteņu skolām ar to,
ka viņā valdīja internacionāls gars.

Viņu apmeklēja latviešu laucinieces, kā arī vācietes

un žīdu un krievu, un poļu meitenes, kamēr citās vācu

skolās mācījās visvairāk vācu mietpilsoņu meitas, kā, pie-
mēram, «Trinitates» meiteņu skola, kura tika pārkrievo-
šanas laikā pārvērsta par septiņklasīgu ģimnāziju, un

stipri noslēgtā «Otto» privātskola, kura ar savu dārgo
skolas naudu bij pieietama vairāk tikai augstmaņu šķi-
rām.

Dorotejas skola skaitījās par vienkāršu, kaut gan pati

priekšstāve bij muižniece, kāda fon Osten-Saken. Viņā to-

mēr, kā jau minēju, valdīja zināma brīvība, un tādēļ tā

bij tā pārpildīta, ka tur nemaz netika, kas laikā nepietei-
cās. Mūs ar māsīcu jau aizveda turpu, tikko pieteikšanās
laiks bija sācies.

Kādā jaukā augusta mēneša dienā ieripoja divi tam-

borrati Jelgavā. Abēju braucējiem bija norunāts vienā

laikā un vienā iebrauktuvē ierasties, lai kopīgi uzmeklētu

pansiju, kur mani ar māsīcu nodot.

Kad, Jelgavā iebraucot, rati sāka klabēt un grabēt pa

ielu akmeņiem, es galvu ierāvu pavisam lakatos, kuros

jau tā kārtu kārtām biju ietīta. «Ak, kaut es varētu kaut

kur pazust, kaut tik neviens mani neredzētu!»

Gar ielas malām staigāja meitenes, gan lielākas par

mani, ar skaistām kleitēm mugurā un cepurēm galvā, no

kurām plīvoja plīvuri un vēdinājās lentas.

Ak, cik viņas gan laimīgas! Kā viņas smaidīdamas

staigā! Viņas man šķita kā augstākas būtes, kā lai nu

es, pelēkā lauku pele, drīkstēšu iet tām līdzās!

Bet apstākļi izvērtās tomēr man par labu.

Spuru tante bija nolēmusi savai Doriņai cepuri pirkt
un iebilda manai mātei: «Vai tad tu savai mazajai arī
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nepirksi? Kā tad viņa nu ies ar lakatiņu galvā, tas tādā

smalkā vācu skolā nemaz nepasē.»
Ak, vārds, taisni man no sirds runāts! Kā es tantei

biju par to pateicīga!
Noveda tad arī mūs abas pie cepurnieces Lēvenberģe-

nes Lielajā ielā un — ak tu laimīte! — nopirka abām

vienādas cepures, platām malām, ar plivinošos bāli zilu

plīvuru.
Kā mazs cilvēka pumpurs es iztinos no savām pelēkām

lakatu lupatām un uzplauku cepures ziedā.
Māte gan nopūtās, ka pulka naudas izejot, jo cepure,

cik atceros, maksāja veselus sešus rubļus, bet ko lai nu

dara, kad maks vaļā, nauda birst laukā!

Tagad es pa ielu gāju ar pavisam citādu drosmi un

laikam biju pieņēmusi izaicinošu izskatu, jo kāds lauci-

nieks, garām iedams, iesaucās:

«Lūk, kur divas govis bizo, astes sacēlušas!»

Man saskrēja asaras acīs par tādu nepelnītu nolamā-

šanu, bet ko tu viņam padarīsi! Viņš jau bij labu gabalu
projām.

Vispār man bij brīnums, ka te bij tik daudz cilvēku

kopā un ka tie tā steidzās, it kā tie kaut ko meklētu vai

arī, ka tiem būtu kaut kas jāglābj.
Un kā tie nami te bija biezi sablīvēti kopā, it kā plašajā

pasaulē nebūtu nemaz telpas!
Arī vējš te pūta citādi nekā lauku klajumā. Elsdams

viņš lauzās gar namu stūriem un spraugām kā nebrīvs.

Vai vēja kamanas bij salūzušas un viesuļa zirgiem
groži satrūkuši?

Man tomēr nebija daudz laika salīdzināt un pārdomāt,
jo katrs solis veda jaunā dzīvē, un šodien bij daudz jā-
nokārto.

Vispirms mūs abas ar māsīcu veda uz skolu pierakstīt.

Mūs pieņēma pati direktrise, vācu preilene fon Osten-

Saken. Viņa lauzīdamās runāja latviski un vairāk vā-

ciski.

Pie māsīcas sāniem turēdamās, es gandrīz neko no

vācu valodas nesapratu, jo dzīvā valodā es to nekad ne-

biju dzirdējusi, bet valodas skaņas man viegli ieglaudās
ausīs.

Bet, galvenais, man patika direktrise pati, viņa tik

dzīvi runāja, it kā dzirksteles mētādama.

Vēl tagad man viņas tēls dzīvi stādās priekš acīm.
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Pēc gadiem viņa varēja būt veca jaunava, viņa bija
ģērbusies melnā muarē zīda kleite un bija slaida auguma.

Gluži melni, spoži bija viņas mati, kā kraukļa spārni,
kas spīd pret sauli. Bet galvenais bija viņas lielās, zilās

acis, mirdzošas kā divi debess avoti, no kuriem cilvēku

dvēselēm jādzer, kad tās taisās pagurt.
Šinīs acīs dega uguns, kura nekad neapdziest, un jau-

nība, kas nekad netop veca.

Reti ir tādi cilvēki pasaulē, un laimīgi tie, kas tādus

sastop, jo viņu prometejiskā uguns uz tiem pārsviežas

pāri.
Viņa gan uz mani bažīgi noskatījās, ka es vēl tik jauna,

bet apglaudīja mani un teica, ka varot arī palikt un vis-

maz iepazīties ar skolu. Mani ierakstīja sagatavošanās
klasē.

Mūs atlaida, jo nāca jau citi pieteikties, un mēs nu

gājām iepirkties apzīmētās grāmatas un burtnīcas.

Visas bija dabūjamas gan pa jaunam, gan pa vecam

pie vecā Lēvenšteina Lielajā ielā, iepretim Pasta ielai.

Tādi Lēvenšteini tolaik Jelgavā atradās divi: par veco

Lielajā ielā bija viens vēl vecāks Skrīveru ielā. Tas tir-

gojās tikai ar antikvariātu un arī pats izskatījās kā tāds.

Tas bij vecs žīds ar garu, baltu bārdu. Jauns viņš nekad

nebij laikam bijis un vecs nekad palicis: īsts Metuzāla

pēcnācējs.

Viņš iepirka no skolniekiem, kuri kādu klasi bija bei-

guši, grāmatas par ļoti lētam cenām un pārdeva tās daudz

dārgāk. Tādā ceļā viņš bija palicis ļoti bagāts.
Bieži nācās arī, ka skolnieki viņam lika ķīlā vajadzī-

gās grāmatas jeb, tā sakot, «ieknallēja», lai vēlāk tās ar

lielu procentu izpirktu; tas notika, kad vecāki tiem nebij
devuši pietiekoši kabatas naudas vai kad tā bij nelaikā

patērēta.

Visi šie mazie kapeiku grēciņi tomēr bij tik sīki, salī-

dzinot ar tagadējām dažu skolnieku nerātnībām, ka tos

varēja salīdzināt ar mušu raibumiem uz logu stikliem

pret citiem traipekļiem.
Viena izdzerta alus butele no puikām bij liels nozie-

gums un viens papiross — aizliegts auglis.

Skuķu noziegumi pastāvēja iekš tam, ka tās tērēja
naudu uz mazām bildītēm, kuras līmēja piemiņu burt-

nīcās, kādas tās cita citai rakstīja, vai arī pirka bonbon-

kus.
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Ak, cik daudz rājienu bij sagaidāms par tādiem grē-
kiem, ja nenāca vēl kas jaunāks. Vecāku autoritāte toreiz

stāvēja uz stipriem pamatiem, un tāda pat stingrība val-

dīja arī skolās.

Skolnieki skatījās uz skolotājiem kā uz augstākiem ide-

āliem un, neraugoties uz viņu bardzību, dažus ļoti die-

vināja.
Drīz vien man nācās ar šādu laiku raksturu iepazīties.
Kad nu visi iepirkumi bij nodarīti, abas mātes veda

mūs uz pansiju, kura jau agrāk no viņām bij izraudzīta.

Tā bija kāda vācu ģimene, kura pastāvēja no pieciem

locekļiem: tēva, mātes un divām pieaugušām meitām —

Augusti un Albertīni. Trešā meita, Ella, bij ar mani vie-

nos gados un bij iestājusies tanī pašā skolā un klasē kā

es.

Ģimenes vārds bij Janson, pats viņas galva bij pēc
dzimuma prūsis, ieceļojis sen atpakaļ Latvijā un appre-

cējis latvieti, bet ģimenē runāja tikai vāciski, un tā tu-

rējās ari pēc tēva par vāciešiem.

Pats Jansons pēc amata bij virssulainis vai pārzinis
muižnieku kazino, kurš atradās Upes ielā trīspadsmit un

kur muižnieki sarīkoja bieži greznas dzīres.

Jelgava toreiz skaitījās kā veca Kurzemes galvaspil-
sēta un muižniecības centrs, kaut gan pati hercogu pils
stāvēja pustukša un viņas valdnieki, svina zārkos iebal-

zamēti, valdīja varbūt nāves valstībā dziļi pils pagrabos.
Starp tiem atradās arī slavenais Bīrons, spožākais lo-

ceklis muižnieku vēsturē, un ap viņu vērpās dažādi mīti.

Arī es vēlāk dabūju ar šiem nostāstiem iepazīties.

Pirmais iespaids priekš manis bij Jelgava pati.
Un tāpat arī tagad jāievēro, ka Jelgava un Rīga ir spil-

gtākie vārdi Latvijas vēsturē un ka abas pilsētas ir inte-

resantas ar savu gluži pretējo raksturu.

Jelgava bij pagātnes pilsēta, Rīga turpretim kā taga-

dējā rezidence tagadnes un varbūt nākotnes pilsēta.

Jelgavā valda sapņi, romantika un dziļdziļa nogrem-

dēšanās pagātnē it kā nogrimušā pilī. lelas paliek ar-

vien klusākas, cilvēki staigā arvien lēnākiem soļiem, tiem

ir daudz laika. Un ap Jelgavu atrodas daudz vecu,

skaistu kapu ar izdzisušiem uzrakstiem un sensenām at-

miņām.

Rīgā turpretim novērojama liela traukšanās, steigšanās
nezin kurp. No vienas puses, tā varbūt ir meklēšana uz
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nākotni, no otras — veikalniecisms ar skolām, biržām,
bankām un visādiem uzņēmumiem.

Te maz laika un telpu sapņiem, arī mirt te neviens ne-

domā, jo kapi atrodas tāļi ārpus pilsētas un uz tiem

grūti tikt tikpat mirējiem, kā viņu apmeklētājiem.

PIRMIE IESPAIDI. PANSIJAS MAMMAS IDEĀLS

Man bij lemts savu dzīves ritu pavadīt Jelgavā.
Sinī vecajā, sīkajā pilsētas dzīvē valdīja šaurums, ga-

rīga aprobežotība un kafijas dāmu klačas, kur sīko ie-

rēdnīšu sievas cita citu aprunāja un, tā sakot, visu, kas

dzīvāks un kustīgāks, nolika līdz pēdējam.
Bet kopā ar to jaucās jaunu siržu dīgstošā plaukšana,

jo te sanāca ļoti daudz skolēnu. Kad rudenī sākās skolas

laiks, tad vēsturiskā Lielā iela mudžēt mudžēja no sko-

lēnu bariem.

Se cits citu centās sastapt un sveicināties. Puikas sa-

vās jaunās ģimnāzistu rotās sveicinādami rāva cepures

pa gabalu nost. Skuķes nosarka un smaidīja, un vairījās,

un bēga, bet tomēr bij atkal sastopamas.
Te norisinājās pirmās jūtas, pirmie papirosi, pirmā mī-

lestība, pirmā revolūcija pret visu vecu un sastingušu
un pret visiem aizspriedumu žogiem.

Gaiss bija pilns ar ideju dīgļiem, ar priekšpavasara
atomiem, kādi lidoja 80. gadu beigās un 90. gadu sā-

kumā.

Šinī atmosfērā es biju nu ievērpta iekšā un iesūcu te

savas pirmās dzīvības sulas.

Kad māte aizbrauca mājās un mēs ar asarām bijām
šķīrušās, es jutos ļoti vientuļa.

Māsīca, kura pa tiem gadiem, ko bija pavadījusi pa-

gasta skolā, prata jau kaut cik vāciski un sarunājās ar

lielajām meitenēm, bet es, piespiedusies pie savas gulti-
ņas, klusēju.

Man pienāca mazā Ella, bet tā gandrīz nemaz neprata
latviski, un es viņai uz viņas daudziem jautājumiem neko

nevarēju atbildēt.

Tomēr kaut kāda saprašanās mūsu starpā notika, jo
mēs abas bijām vienā vecumā, un tā ir bērnu vecumā

stiprākā saite.

Viņa mani ņēma pie rokas un izveda dārzā.
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Dārzs pieslēdzas pie musu dzīvok|a, un mēs tanī drīk-

stējām uzturēties.

Nams pats piederēja kādiem poļu muižniekiem, Dim-

žām, un atradās uz Pētera un Zaļās ielas stūra.

Sis nams priekš manis bij liktenīgs, jo man nācās tur

vairāk posmus savā dzīvē pārdzīvot.
Dārzā mēs ar Ellu gājām rotaļās, ķērām viena otru

rokā un visādi jokojāmies. Vārdu pa vārdam es ari no

valodas biju tik daudz iepratusies, ka varēju atbildēt; tā

bija īsteni mana pirmā lekcija.
Tad man pamazām nācās iepazīties ar citiem ģimenes

locekļiem un apstākļiem.
Vecākā meita, Auguste, bij laipna, piemīlīga, ar brū-

nām stirnas acīm un brūniem matiem, kura, tāpat kā otra

māsa, valkāja tīkliņu un ap galvu melnu samta lentu.

Tā bij vācu mode, un es redzēju dažas no skolotājām tā-

pat matus valkājam.
Otra māsa, Albertīne, bij liela auguma, vairāk blonda

nekā brūnēta, mazrunīga un ar noslēgtu raksturu.

Reti es tādu raksturu dzīvē tiku redzējusi kā viņai.
Viņa prata dzīvot, un — vēl vairāk — viņa prata mirt.

Viņa mira jau divdesmit četru gadu vecumā.

Viņai bij kādu deviņpadsmit gadu, un vecākā māsa

skaitīja divdesmit vienu, tomēr jaunākā ar savu augumu

un nopietnību izskatījās kā vecākā.

Auguste man tūdaļ ar sirsnību nāca pretim un lauzī-

damās ar mani sarunājās latviski; man bij ļoti jāsmejas
par dažiem viņas teicieniem. Viņa smējās līdzi, un

smieklu duetā saskanēja sirdis.

Albertīne turpretim maz smējās vai pat nemaz, arī ar

mani tā daudz neielaidās runās, bet vēlāk tomēr iznāca,

ka es kļuvu viņas mīlule, kamēr māsīcai Doriņai vairāk

saskanēja ar Augusti.
lenāca arī pati mamma, viņa bija liela, resna, bet

vaigs tai smaidīja kā mīļā saulīte.

Es pret viņu nesajūtu nekādu svešumu un jau pie pir-
mās iepazīšanās sāku saukt par mammu un drīz vien

par mīļo mammu.

Arī pret mani viņa sajuta lielu simpātiju, jo viņas
ideāls un sapņi visi tiecās uz lauku dzīvi, un es taču

taisni nācu no laukiem.

Ar kādu sajūsmu tā cēla no groziem laukā šķiņķus un

pīles, un salda krējuma buteles, kuras māmiņa bij
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līdzi iedevusi priekš manas pansijas uztura, kurš gandrīz
pastāvēja produktos vien.

Jansonu mamma neparko negribēja, ka tai pansiju
maksā naudā, jo «kas tas esot, ko te, pilsētā, par naudu

varot dabūt! Un kas vispār pati pilsēta esot!»

Bet uz laukiem, tur barojot treknas cūkas un kaujot
pīles un zosis, un kāds tur sviests un krējums! Tur viss

uz mēles kūstot ārā.

ledomājoties savus lauku sapņus, viņai vaigs sāka

spīdēt kā apsmērēta maize saulē vai, labāk sakot, kā Mo-

zum, kad tas no kalngala skatīja «izredzēto zemi».

Tāda pat izredzēta zeme vai pat paradīze šķita Jan-

sonu mammai lauku dzīve, un allaž un allaž viņas runa

uz šo tematu atgriezās, un ikreiz viņas vaigs laistījās un

acīs radās savāds spožums.
Auguste par to smējās un teica: «Nu tev, mamma, acis

atkal peld kā sviestā ceptas neaizmirsteles.»

Mani, kā jau no laukiem ienākušu, viņa tūdaļ sāka iz-

prasīt, cik cūku barojot, cik pīļu un zosu kaujot un vis-

pār — cik mums zirgu un govju.
Kad izrādījās, ka esmu lielsaimnieka meita, viņa jo

vairāk par mani sajūsminājās un mani iemīlēja.
Man turpretim tādas sarunas nebūt nepatika. Kā lai

es nu būtu sākusi interesēties par cūkām un govīm un

vispār pa lauku saimniecību, kur man visas dziņas tie-

cās no laukiem projām uz pilsētu un uz augstāku gara
dzīvi.

Jansonu mamma tomēr par to nedeva ne graša, un,

neraugoties uz īgnām atbildēm, kādas es viņai devu,

un uz novirzīšanos no šāda temata nost, tā uzņēma to

no jauna un man stipri piekodināja:
«To es tev piesaku — preci tikai bagātu lauku saim-

nieku, jo tie pilsētnieki ir visi tikai plūksnas vien, un

te uz akmeņiem nav nekāda dzīve. Es tad iešu pie tevis

par saimnieci, un tad tik mēs barosim cūkas un zosis

un ēdīsim, ka tauki pil no lūpām.»
Man aiz dusmām un īgnuma saskrēja asaras acīs: vai

es ar saviem deviņiem gadiem lai sāku domāt par pre-
cību!

Un tad vēl laucinieku, kas man priekš acīm tēlojās kā

resns papa ar lielu vēderu un platu valodu, — tas tik

vēl trūka!

Es nezin ko viņai strupi atcirtu, bet mamma to nebūt

neņēma ļaunā, un, ja arī šodien mūsu sarunas izbeidzās,
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turpmāk tās tādā pašā veidā atkārtojās un mani ļoti sa-

rūgtināja.
Kad es viņas smaidošo ģīmi un spožās acis ieraudzīju

no tālienes, es tūdaļ zināju, par ko viņa runās un ko viņa
man liks pie sirds.

Es viņu sāku nicināt kā pēdējo materiālisti un viņai
atklāti sacīju, cik zemi tā grimusi manās acīs, bet viņa

it neko neņēma ne vērā, ne ļaunā un tikai vienmēr ru-

nāja par to pašu.

ĢIMENES GALVA. BISMARKS UN JEZAJA

Vēl viens ģimenes loceklis bija, ar kuru es tikai vēlāk

dabūju iepazīties, un tas nebija loceklis vien, bet pats
galva.

Tas bija Jansons pats jeb «papa Jansons».

Otrā rītā agri es izdzirdu pagalmā skaļu dziedāšanu:

Jesti, geh voran

Auf der Lebensbahn.

Latviešu dziesmu grāmatā:

Jozu, pavadi
Ceļā žēlīgi.

Es redzēju, ka Jansonu mamma skatījās pie loga un sa-

cīja: «Tur nu viņš atkal nāk, tas vecais nelietis, nu tik

jāiet ar slotu pretim!»
Tur tiešām nāca pati ģimenes galva no pagalma puses,

jo ielas durvis bij aizslēgtas. Bet galva nespēja lāgā uz

kājām noturēties, un kājas gāja streipuļodamas līku loču

līnijā.
Papa Jansons bij piedzēries jeb pārdzēries, un tiešām

viņam bij Jēzus jāpiesauc, lai pavada viņu ceļā žēlīgi,
jo bieži vien notika, ka viņš pārnāca vai nu ar pārsistu
galvu, ko bij iemantojis, krizdams dzērumā pret kādu

ielas akmeni, vai ar citu kādu dziļu brūci.

Tie nu bij dzīves dubļi, ko es tagad redzēju, bet cik

daudz zelta slēpās šinīs dzīves dubļos! Tikai vēlāk dzīve

man to noskaidroja.
Jansons pēc izskata bij sīks vīriņš, jau labi pasirms,

kaut gan ne no vecuma, bet no dzīves, kura viņu bij ierā-

vusi savā virpulī. Viņam bija vaigu bārda uz divām pu-

sēm, kā jau sulaiņi mēdza valkāt, un zilas acis, kā logi,
pa kuriem spīdēja sirds laukā.
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Nākdams no muižnieku dzīrēm, viņš bij ģērbies melnā

frakā, kura bija ar dubļiem aptašķīta.
Bieži vien, kā vēlāk redzēju, viņš tādās reizēs pār-

brauca ar fūrmani, un tad notika, ka viņš pēdējam at-

svieda visu savu maku ar sapelnīto dzeramnaudu, bet

šoreiz viņš bij uzticējies pats savām kājām un tās arī

viņu laimīgi pārnesušas mājā.
Jansonu mamma, kura viņam iepriekš bij devusi ne

visai skaistus titulus un solijās iet ar slotu pretim, tomēr

to nedarīja.
Es ļoti brīnījos, kad viņa to mīlīgi ņēma pie rokas

un teica: «Nāc nu, Janson, tūlīt gulēt!»
Bet papa Jansons ne domāt nedomāja pie gulēšanas.

Viņš sāka revidēt visu māju.
Pirms viņš iegāja ķēķī, un es dzirdēju, ka blīkšķēja un

blākšķēja: visus traukus, kurus viņš atrada netīrus un

nemazgātus, viņš laida pret sienu, ka sašķīda gabalos,
un drumslas bira apkārt kā krusas graudi pērkona laikā.

Jansonu mamma savu vīriņu tādās reizēs pazina: viņa
ne drusku neuztraucās, laikam pa gadiem jau šādu paš-
disciplīnu bij iemācījusies, jeb arī tas bija viņas rak-

sturā, gluži mierīgi un mīlīgi viņa to ņēma pie rokas

un mudināja:
«Papiņ, nāc gulēt!»
Papa gan no viņas rokas izrāvās un skraidīja apkārt

pa istabām un meklēja, vai vēl kam nevarētu uzbrukt vai

ko izpostīt. Saķēra drēbju gabalus un meta tos uz grīdu,
apsmēja savas meitas, ka neesot diezgan skaistas, kaut

gan tā nebūt nebija, īsi sakot, meklēja, kur un kā tik vien

varēja troksni celt.

Bet mamma staigāja viņam neatlaidīgi pakaļ un tik

vienmēr mudināja: «Papiņ, nāc nu gulēt!»
Beidzot tas viņai arī izdevās un viņa to iedabūja gultā,

novilkdama pa gabalam viņam drēbes.

Bet pie tam viņai bija arī savs nolūks: viņa izčamdīja
kabatas un izvilka, cik nu vien atrada, naudas. Tās nebij
vis tik maz, jo muižnieki toreiz mēdza dot lielas dzeram-

naudas, un par skurbuli arī nebij nekas jāmaksā, jo to

varēja iegūt no atlikušiem vīniem.

Bet papa Jansons pazina arī savu mammu: viņš savu-

kārt mīlīgi lūdza:« Lothen,» — tā mammu sauca, — «pa-

dod man kādu vajadzīgu trauku,» — un, tikko mamma bij

aizgriezusies, viņš aši paķēra noglabāto naudu un iebāza

to aši mutē. Protams, ka mamma no sākuma šādu pa-
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slēptuvi nevarēja uziet, jo Jansons tad vairs nerunāja
un tikai ņurdēdams smējās.

Vēlāk gan mamma arī šo vietu izzināja, bet naudu no

mutes izdabūt tai nenācās tik viegli.
Ikreiz gan papa naudu nepārnesa, un ikreiz gan viņš

tik viegli nebij apklusināms, kad arī mamma to gultā
iedabūja.

Tad viņš sāka runāt viens pats ar sevi monologos jeb,
labāk sakot, dialogos, jo viņš arvien sarunājās par un pret
ar kādu partneru, kam viņš mēģināja ko pierādīt.

Šinīs pašrunās bij daudz asprātības, pacilātības un sa-

jūsmības, un, kaut gan tās notika reibuma stāvoklī, tās

nebija bez savas loģikas, cik es vēlāk no atmiņu stāvokļa

varēju spriest.
Sarunu galvenie priekšmeti bija savāda rakstura, bet

tie atkārtojās arvien tie paši: tie bija vai nu Vācijas poli-
tika, kura aptvēra Bismarka laikmetu, vai arī no Bībeles

vecās testamentes pravieši, it sevišķi Jezaja.
Par pirmējo es neko nevarēju teikt, jo es no politikas

kā bērns nekā nesapratu, tikai zinu, ka papa Jansons

bij liels Bismarka cienītājs un ar viņu savās sarunās ap-

spriedās, kā Vāciju šā vai tā iekārtot.

Neko ļaunāku papam nevarēja nodarīt, kā kad Bis-

marku aizskāra, bet mamma to bieži darīja tādās reizēs,

kad viņš negribēja naudu atdot. Pietika, ka viņa Bis-

marka vārdam sagrozīja pirmo burtu un «B» vietā lika

«P», lai Jansons lielās dusmās lēktu no gultas laukā un

sāktu viņu lamāt.

Bet to jau tikai Jansona mamma bij gribējusi panākt.
Jo, tikko papa atdarīja muti vaļā, lai teiktu platu vārdu,

sāka nauda birt laukā, ko viņš bija aiz vaiga aizbāzis,
un mamma to mierīgi lasīja no grīdas un pagultes kopa.

Papam pietrūka aiz dusmām vārdu un naudas ari, ka-

mēr mamma, visu uzlasījusi, gāja mierīgi pa durvīm

laukā.

Šādi skati norisinājās allaž un ikreiz no rītiem, kad

viņš pēc nakts pārnāca. Es par to, galvu zem segas ierā-

vusi, ļoti smējos, jo man bij jādomā pie ēzeļa pasakā, ku-

ram ari bira nauda, tikai ne no mutes.

Savas pašas mājās, kur arī bij notikuši līdzīgi skati

starp tēvu un māti, kad pirmējais ne pēc vienas vien, bet

pēc vairākām naktīm mēdza nākt mājā ar tukšām kaba-

tām un pilnu galvu un es tik bieži redzēju mātes asaras
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un arī dzirdēju nelabus vārdus, es biju arvien mātei līdzi

bēdājusies un raudājusi.
Te viss notika no komiskās puses, es mācījos smieties.

Es sāku smieties gaišos, sudrabainos smieklos, bez ku-

riem bērns top vecs, pirms kā tas bijis jauns.
Ak, es te vēl daudz ko mācījos, kas pamazām audzēja

manu personību. Te viss izlīdzinājās mīkstās pārejās un

ne visai asās pretešķībās, kādās līdz šim biju izaugusi.
Mana jaunā dvēsele bija kā negatavs ābols ar baltām

sēkliņām, kurām vajag saules, daudz saules, lai ietecē-

tos.

Un te bij saule.

Ik diena man nesa ko jaunu. Es mācījos skolā un mājā.
Bet tā nebija mācīšanās vien, tā bij piedzivošana un

pārveidošanās.
Ar jauniem, dzirkstošiem vārdiem es ātri visu uzņēmu

un piesavinājos sev to, kas man bij vajadzīgs un radnie-

cisks ar manu temperamentu.
No sākuma man darīja grūtības vācu valoda, bet pēc

divām trim nedējām es to jau diezgan labi biju piesavinā-

jusies, tā man, tā sakot, gulēja asinīs, un neviena no va-

lodām, kuras vēlāk man nācās tik daudz dzirdēt un mācī-

ties, man nav tik radniecīga bijusi kā taisni šī.

Dzērājam Jansonam bija, kā jau minēju, vēl otrs te-

mats bez Bismarka, par kuru viņš sajūsminājās un ar-

vien pats ar sevi par to disputēja: tā bija Bībele un sevišķi
vecās testamentes pravieši: Jezaja, Jeremija, Hecekiēls un

Daniēls.

Sevišķi Jezaja bija viņa dievinātais mīlulis.

Es gan Bībeli jau pazinu, jo mājās tā bij mans vienī-

gais lasāmais materiāls bijusi, bet es pazinu to no epis-
kās puses ar viņas pirmstāstiem par Ābramu, Izaku un

Jēkabu, kā tie ceļojuši un ar dievu cīnījušies, kamēr tas

viņus svētījis.
Arī Zālamana Augsto dziesmu es biju lasījusi, tikai

es to viņas erotiskā satura dēļ kā bērns nebiju sapratusi.

Tagad es dzirdēju kaut ko citu, lielu liriku, tik lielu,
kāda varbūt pasaules literatūrā ir vienīgā.

Sākot es vācu valodas dēļ, kā jau minēju, to nesapratu.
Bet pa vārdam vien, ko uztvēru, man vilktin vilka pie

sajūsminātā papa gultas.
Es aizmirsu visas bailes, visu svešumu, aizmirsu, ka

tas ir mazs, niecīgs cilvēciņš un pat dzērājs, bet caur

viņa muti runāja lielais pravietis Jezaja:
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«Jūs. kalni, ceļaties, un jūs, ielejas, līksmojat!»
Te visa daba tika personificēta un dabūja citādu seju.
Vēlāk es visu sapratu un man atvērās jauna pasaule,

Jahves pērkoni ap mani grāva, un es jutos viņu vidū.

Vecais Jansons mani drīz vien iemīlēja, un es kļuvu,
tā sakot, viņa savāda veida skolniece.

Un vēl ko viņš man mācīja. Viņš mani iepazīstināja ar

Silleru.

PA SILLERA PĒDĀM. BALTAIS ĢENERĀLIS

Viņš uzdeva man vienu dzejoli izmācīties un viņam uz-

sacīt, kad viņš otru rītu pārnākšot.
Protams, tā nebij skolas lekcija, ne uzdevums, bet es

tomēr izmācījos. Dziesmiņa skanēja tā:

An der Cuielle sa|3 der Knabe,
Blumen wand er sich zum Kranz,
Und er sah sie fortgerissen,
Treibend m der Wogen Tanz.

Ach, so fliehet deine Jugend
Wie die Quelle rastlos um,

Und so eilen deine Tage
Wie die Blumen schnell verblfih'n.

Latviski apmēram:

Puisēns sēdēja pie upes,

Puķes vija vaiņagā,
Un viņš redzēja tās krītam,

Projām rautas straujumā.
Tava jaunība tā līdzi

It kā upes ūdens līst,
Un tā tavas jaunās dienas

Līdz ar puķēm ātri vīst.

Bez apstāšanās un kļūdīšanās es to viņam uzsacīju un

domāju, ka ar to viņš būs apmierināts.
Bet Jansonu papa kratīja galvu un smējās: «Nē, mans

bērns, tā tā lieta neiet! Tev priekš acīm jāredz, ko tu iz-

saki, un vēl vairāk — tev priekš savas redzes jāatrod
izteiksme, lai citi to arī redzētu.

Nfemsim nu dzejoli vēlreiz priekšā.
Tu redzi puisēnu sēžam pie upes un puķes vijam vai-

ņagā.

Raugi vārdu «puķes» izteikt ar tik maigām, dvēsošām

skaņām, it kā tavs teiciens ari puķes būtu.

leliec maigumu un žēlumu savā balsī!»

Es nu darīju, ko varēju, un nezinu, kā tas man izdevās.
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«Bet nu tālāk,» papa skaidroja. «Tu redzi, ka viņam

puķes izirst no rokām un ka straume tās nes projām. Tev

balsī jāliek izmisums un jāizstiepj rokas pakaļ, it kā tu

tās vēl gribētu saķert.»
Es atkal pūlējos un vairāk reižu atkārtoju pantiņu.
«Bet nu tālāk,» papa mācīja. «Tagad mierigāk, sērīgi,

ar rezignāciju, it kā tev balsī būtu paslēptas asaras:

Un tā manas jaunās dienas

It kā puķes ātri vīst.»

Šāda veida lekcijas mums ar papu Jansonu atkārtojās
bieži, tā ka citi mājnieki mūs abus bieži aprāja un teica:

«Ko jūs te abi ālējaties.»
Šāda «ālēšanās» man tomēr vēlāk nesa lielu svētību,

jo es skolā uzdotos pantiņus pavisam citādi uzteicu nekā

citas skolnieces.

Skolotājs tapa uz mani uzmanīgs, slavēja mani un no-

stādīja mani drīz vien citām par paraugu.

Mājās es jau sen biju kļuvusi par Jansona papus mī-

luli, un viņš, būdams sapīcis pret citiem un lai kādā ga-

rastāvoklī, pret mani vienmēr bija laipns.
Viņš vēlēja man vislabāko, ko vien varēja iedomāties.

Un, tā kā Jansona mamma man mēdza piekodināt, ka

man, kad izaugšot liela, jāprecot bagāts lauksaimnieks,

kam pulka zosu un cūku, tā papa man apsolīja jeb pra-

vietoja gluži ko citu.

Kādā dienā, kad būšot liela un skaista kļuvusi, atjāšot

uz balta zirga kāds ģenerālis un uzcelšot mani sev līdzi

seglos un aiznesīšot nezin kur tāļu pasaulē.
Šādu pravietojumu viņš bieži atkārtoja un nezināmo

ģenerāli dažreiz nosauca par Skobeļevu, kurš tam bij
palicis atmiņā no pēdējā krievu-turku kara kā populārākā

persona, kura ar dažādiem mītiem bij apvīta un ļaužu
mutē ieguvusi nosaukumu «baltais ģenerālis».

Diemžēl šis baltais, mistiskais ģenerālis bij par agru
dzimis un es par vēlu, un tā viņš man sen papriekšu bij

aizjājis garām un mēs nekad dzīvē nesastapāmies.
Manā fantāzijā valdīja jau vēl kāds cits mistisks ēnu

tēls, tas bij lubu dzejā apdziedātais bālais Antonijs, kurš

jutās pārāk vientuļš pasaulē.
Tas gar Donavas krastiem iet,
Tur savu dzīvīb' pabeigt šķiet.

Bet tad ierauga ērgli:

Tas ērglis arī viens pats skrej,
Tak savu dzīvīb' neapsmej.
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Un šis vientuļa Antonijs smeļas no ērgļa paraugu un

domā, ka dzīvē vēl ir daudz, ko darīt, un tādēļ aiziet pie
karaļa un prasa «plinf un zobenu» un aiziet cīņā.

Šis Antonijs bij laikam pārveidojies par «balto ģene-
rāli» un saplūda vienā ēnu tēlā, kā arī vēlāk viņš man

vēl citos, netveramos veidos tika rādījies un uz sava

baltā zirga garām pajājis.
Vispār pirmie iespaidi jau dzīvē paliek, tikai formas

izveidojas, tāpat kā koks nevar mainīt savu sakni.

šī grūtsirdīgā poēzija jau toreiz iemiesojās manī, un

mūza ar melno lauru vaiņagu bij pirmā, kas man skūpstu
spieda uz pieres.

Tāds skūpsts nekad neizdziest!

Tikai ar otro, Jansona mammas solīto kandidātu, zemes

ipašnieku ar daudzām cūkām un zosīm, man nebij nekā

kopīga, un to es arī dzīvē bez nožēlošanas arvien esmu

palaidusi garām.

VIJOLĪŠU SMARŽA. PASACIŅA PAR SĀTANU

Vēl dažus citus iespaidus man atgadījās uzņemt šini

mājā.
Vecākā meita Auguste bij apdāvināta zīmētāja, un es re-

dzēju dažas lielas, skaistas ģīmetnes, kuras viņa bij zīmē-

jusi, bet viņa tās labprāt nerādīja un turēja paslēptas.

Viņa teicās esam vēl negatava skolniece, kurai daudz

jāmācoties, un viņas sapnis bij nokļūt, lai papildinātos
izglītībā, Itālijā un sevišķi Romā.

Diemžēl arī viņas sapnis nekad neizpildījās, un viņa
nenokļuva nekad Romā, bet pēc gadiem kādā vājprātīgo

tumšā, šaurā kambarītī.

Arī par viņu man būtu stāstāma raiba pasaciņa, bet

tā pieder pie tām reālajām pasaciņām, kādas dzīvē daž-

reiz atgadās.
Tagad minēšu tikai sākumu.

Pie viņas nāca kāds zīmēšanas skolotājs Gross un deva

viņai divas trīs reizes nedēļā stundas.

Viņiem bij zīmējumi priekšā, un viņš šur tur ko aizrā-

dīja vai izlaboja.
Bet ikreiz, kad viņš nāca, viņam bij līdzi mazs vijolīšu

pušķītis, ko viņš Augustei dāvināja un kuru viņš teicās

pats plūcis.
Tāda pušķīša netrūka ne vasaru, ne ziemu, un nezin kur
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viņš ikreiz varēja tādu plūkt, vai viņš tik tādēļ vien nebij
braucis uz pašu Itāliju.

Auguste pušķīti sprauda pie krūts un viegli sarka, bet

smarža kā mākonis ietina viņus un pildīja visu istabu.

Ak, cik salda bij šī smarža!

Arī es stāvēju iztālēm un to ieelpoju, bet mazā Ella

stāvēja Grosam aiz muguras un rādīja garu degunu.
Es baidījos, ka viņi to neierauga, bet Ella apgalvoja,

ka tie abi neko ne redzot, ne dzirdot un ne jau par zīmē-

jumiem vien tie sarunājoties, tie runājot jau sen par citu

ko.

Bez tā viņa piebilda, ka viņa Grosu nevarot ciest un

ka tas viņai nemaz nepatīkot.
Es ņēmos viņu apskatīt: jauns, slaiks cilvēks, melnēk-

snis ar tumšām acīm, glīti ģērbies brūnās drēbēs. Kas

tur ko patikt, kas nepatikt! Un kādēļ vispār kam jāpatīk?
Ja sieviete apvelk skaistu kleiti, tad viņa patīk, bet

vīrietis jau nekad nevar tā apģērbties, ka viņš varētu

patikt.
Es arī mīlēju skaistas drēbes un biju dievam patei-

cīga, ka viņš mani bij radījis par sievieti.

Te no visas tās lietas man patika tikai saldā vijo-
līšu smarža.

Es labprāt būtu kādu pušķīti paņēmusi, kad Auguste
to nomestu, bet, kā redzams, viņa to nenomētā vis, lai

tas arī bij cik maziņš un stiebriņi tik tieviņi kā saulē

izžuvuši cīruļa kauliņi.
Cik daudz viņai vajadzēja būt tādu pušķīšu, jo Ella

taču teica, ka viņš jau sen viņai tādus esot nesis.

Jau sen, sen bij pasaciņa vērpusies, bet es viņu nesa-

pratu.
Tikai beigas es redzēju, un tās nāca tik pēkšņi.
Vienā dienā, kad Gross bij atkal atnācis pasniegt zīmē-

šanas stundu, viņi skarbi sarunājās.
Auguste pēkšņi uzlēca, steidzīgi nomauca no pirksta

gredzentiņu, kuru es arī līdz šim nebiju pamanījusi, un

tinkšķot to nometa Grosam pie kājām.
Spožs akmentiņš, kas gredzenā bij bijis, izlēca no ieka-

luma un kā spoža asara aizripoja pa grīdu.
Gross aizgāja.
Es nojautu, ka viņš bij ļoti bēdīgs.
Otrā rītā es redzēju, ka Auguste vilka no kādas pa-

slēptuves daudz, ļoti daudz tādu sakaltušu pušķīšu laukā

un meta tos visus krāsnī, un pielaida uguni.
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Liesma gaiši cēlās it kā upuruguns kādam nezināmam

dievam.

Vēl no sadegušajiem pelniem izplatījās salda smarža

pa istabu kā atmiņa no kaut kāda zuduša daiļuma.
Arī visas zīmētās ģīmetnes tā vilka no rakstāmgalda

laukā un sameta kādā kastē, un lika uznest uz bēniņiem.
Gross uz nākošo zīmēšanas stundu vairs nenāca, arī

uz pēcnākošo vairs ne — viņš nenāca vairs nekad.

Vai nu viņš bij viens pats aizceļojis uz Itāliju, vai

pavisam pazudis no zemes virsus.

Augusti es redzēju bieži raudam — un ar to pasaciņa
beidzās.

īsteni tā jau nebij nekāda pasaciņa ar atstāstāmu sa-

turu.

Smarža bij tikai pārlidojusi pāri kā dziesma bez vār-

diem.

BALTAS ROZES. ĒRKŠĶU KROMS

Gluži citāda rakstura bija Jansona otrā meita, Alber-

tīne. Ap viņu nedvesa salda vijolīšu smarža, bet skarba

dvesma, kaut arī ne bez sava aromāta. It kā no saulainas

pļavas ieietu tumšā egļu biezoknī, kur valda noslēpu-
maina šalkoņa un valdzina sveķu smarža.

Jau pēc izskata viņa bij citāda nekā saulainā Auguste.
Liela un plecīga auguma, viscaur proporcionēta, viņa ar

saviem deviņpadsmit gadiem izskatījās vecāka par div-

desmit divu gadu veco Augusti.
Vecākā māsa, kaut gan tumšmate, mīlēja ģērbties gai-

šas krāsas drēbēs, it sevišķi rudzupuķu zilās, jaunākā
turpretim nevalkāja citādas kā vien tumšas kleites. Vie-

nīgi savus pelēkblondos matus viņa, tāpat kā otra māsa,

nēsāja pelēkā tīkliņā un ap galvu sēja melnu samta banti.

Bet vēl vairāk Albertīne atšķīrās no savas māsas ar

savu nopietno un noslēgto būti un raksturu.

Varēja sacīt, ka vecākā meita līdzinājās papam un jau-
nākā mammai, bet mamma jau taisni bij ļoti atklāta,

runīga kā vaļējas durvis.

Albertīne varbūt arī no dzimuma tāda bij bijusi, tikai

viņa caur dzīvi bij citāda tapusi.

Diezin kādas vētras viņai, tik jaunai, bij pūtušas pāri,
ka visi smiekli un jautrība bij no viņas aizbēguši, kā
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nimfas un fauni aizbēg rudenī no meža, kad saltie vēji
sāk pūst

Ko viņa bij zaudējusi, un kas gan viņai bij palicis?
Ir cilvēki dzīvē, kuriem nevar paiet garām, neapstā-

jies un nepētījis pēc viņu noslēpuma.
Albertīne bij tāda, bet es biju vēl par jaunu minēt

sfinksas mīklu, un tā neminēta moca vēl tagad manu at-

miņu.
Tikai vienu es zinu: viņa kaut kādā veidā bij noveikusi

dzīvi un droši skatījusies acīs nāvei, jo, kā jau minēju,

pēc nedaudziem gadiem viņa mira.

Tomēr kaut kādas puķes, kuras viņa bij aizmirsusi iz-

raut, auga arī viņas dzīvības dārza stūri.

No puķēm sevišķi viņa mīlēja rozes.

Weifie Rosen fur die Toten,
Weil3e Rosen sind so bleich —

Und an banger Todesahnung
Und an stiller Sehnsucht reich.

(Baltas rozes tiem, kam jāmirst, —

Bāls ir balto rožu vaigs —

Viņā visas slēptās ilgas,
Viņā tuvās nāves baigs.)

Es šos pantus gan lāgā nevarēju aptvert, bet man tie

dvēselē skanēja kā salda, sēra mūzika.

Es drīzi pamānīju, ka Albertīnei ir kāda neliela, pa-

bieza klade, kurā viņa norakstīja dzejas, kuras viņai

patika.

So kladi viņa rūpīgi slēpa, bet es nezinu, kā tas nācās,

reiz šī klade nokļuva manās rokās, un viņas dzejoļu sa-

turs mani tā valdzināja, ka es ilgu laiku, varbūt vairāk

stundu, pie viņas kavējos lasīdama un nemaz nepama-

nīju, ka Albertīne stāv manā priekšā un novēro, ka es

viņas noslēpumu esmu atklājusi.
Beidzot vina man ieprasās, vai man tādas dzejas pa-

tīkot.

Es nezināju, ko atteikt, bet man bij tā ap sirdi, it kā

es būtu tanī teiku mežā nokļuvusi, kur brīnumputniņš

dzied, un kurā klausoties paiet tūkstots gadu un tos ne-

maz nemana.

Albertīne laikam bij arī bez vārdu sapratusi, kādu

iespaidu dzeja uz mani dara, un viņa man no tā laika lab-

prātīgi atļāva savu dzeju kladi, kurā viņa arvien jaunus
dzejoļ-us pierakstīja klāt.
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Bet tie visi bij tik bēdīgi, ak, tik bēdīgi!
Mani, viņus lasot, arvien pārņēma tādas neizprotamas

skumjas, it kā es tās senos senlaikos, priekš savas dzim-

šanas, jau būtu izjutusi.
Kādureiz Albertīne man lika lasīt kādu dzejoli priekšā,

kurš nobeidzās ar pantiņu:

Uns aile hat es belogen,
Uns aile hat es betrogen,
Das sonnige Mārchen vom Glūck.

(Mums visiem melojusi,
Mūs visus piekrāpusi
Laimes saulainā pasaciņa.)

Viņai laikam bij paticis, ka es lasu priekšā, jo no viņas
pašas papa es taču biju mācījusies dzejā ielikt jūtas, un

no tā laika man viņai bieži bij jālasa dzejoļi priekšā.
No tā laika vērpās mūsu dvēseles saites kopā un starp

mums nodibinājās draudzība.

Viņa bij devēja un es uzņēmēja, jo viņa man atvēra

poēzijas vārtus jeb ieveda teiku mežā, un man taču vairāk

nebija kā mana varbūt jūtīgā vai melodiskā balsīte, ar

kuru es viņai dziedāju kā teiku putniņš priekšā viņas
melanholiskās dzejas.

Albertīnes liktenis piepildījās ātri, viņas dzīves loks

slēdzās divos trīs gados, kamēr es pie Jansoniem mitu

pansijā.
Viņa ar saviem deviņpadsmit gadiem bija par jaunu,

lai tā galīgi no dzīves noslēgtos. Viduslaikos gan mū-

ķenes tā mēdza darīt, bet mūsu modernajos laikos dzīves

vilinājumi un izpriecas ir pārāk tuvu, tā ka negribot pie
tiem jāpieduras kā pie svilinošas uguns.

Nezin, kas bij Jansonu abas lielākās meitas pierunājis
ņemt dejas kursus, varbūt pati dejas skolotāja bija vi-

ņām personīgi pazīstama un viņas tāpat uzaicināja kādā

vakarā ņemt dalību. Tā bija kāda Neimaņa kundze, kura,

kā sludinājumos esmu lasījusi, arī vēl tagad rīko dejas
kursus Rīgā, var arī būt, ka tā ir viņas meita.

Dejas vakarā Albertīne bija daudz dejojusi un stipri
svīduši. Ārā valdīja sals, un viņai bij jāgaida pie mājas
vārtiem, jo atslēgas māsas nebija paņēmušas līdzi, nedo-

mādamas, ka tik ilgi aizkavēsies, un naktssargs ar savām

atslēgām arī nezin kur bij aizklīdis prom, tā ka bija jā-
gaida sasvīdušām un plāni apģērbtām māsām kādu pus-
stundu ārā stiprā salā.
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Otrā rītā abas jutās gurdas. Auguste gan nekādas sli-

mības zīmes nemanīja, viņa bija vai nu bijusi ciešāk

apģērbusies, vai arī mazāk dejojusi, pie viņas pēc izgu-
lētā noguruma nekādas ļaunas sekas neparādījās.

Gluži citādi notika ar Albertīni.

Viņa sajuta stipras sāpes locekļos. Atsauca gan ārstu,

bet viss neko nelīdzēja. Arī visādi mājas līdzekļi izrādī-

jās veltīgi.
Akūta ģikts lēkme rāva viņai visas dzīslas kopā.

Viņa likās uz gultu un vairs nepiecēlās. Veselus trīs

gadus viņa tā samocījās, un no lielās, staltās meitas bija
tikai izžuvis dzīslu kamoliņš palicis pāri, kuru varēja

viegli paņemt un nēsāt uz rokām.

Sevišķi briesmīgas bija viņas naktis, kuras viņa bez

miega bij pārlaidusi un kurās sāpes parādījās visasākā

veidā, tomēr neviens žēlošanās vārds nenāca pār viņas

lūpām.

Mājās gan visi viņu rūgti nožēloja un kopa, bet caur

savu ilgu gulēšanu tā bij kļuvusi visiem par nastu.

Vienīgais prieks viņai bija, kad es pie viņas gultas
sēdēju un lasīju viņai dzejas priekšā, bet vai tad mani,
tādu jaunu vējgrābsli, varēja daudz pie vietas saistīt,

un vai es maz viņas sāpes sapratu!
Par atalgojumu viņa man atļāva, uz skolu ejot, nēsāt

savu ziemas cepuri. Pašai diemžēl man ziemas cepures

nebija, jo māmiņa stingri noteica, ka pietiekot ar vasa-

ras cepuri vien, un ziemai lika man uzšūt melnu, biezi

oderētu kapšonu, lai ausis neapsaldējot.
Es gan par to rūgti raudāju, jo man ausu nebūt nebij

žēl, lai tās salā vai nokristu pavisam, bet kapšonu valkāt,
kā mazi bērni, es sajutu par kaunu.

Var iedomāties, kāds liels prieks man bij, kad Albertīne

man atļāva nēsāt savu cepuri.
Tā bij melna samta ar melnām gaiļu spalvām un man

daudz par lielu, bet es, viņu valkājot, jutos pacilātā ga-
rastāvoklī un, pa ielu ejot, garāmgājējiem uzmetu tādus

skatus, it kā gribētu sacīt: «Paskaties uz mani, kas es

esmu!»

Vēl citu prieku man darīja slimā Albertīne. Toreiz mē-

dza matus, protams, kam tādi bija, vīt ap paresnu, apaļu
koku un valkāt tos garās cirtās.

Albertīne arvien priecājās par maniem matiem, kuri

bij kupli un zeltaini, un vija tos bieži ar savām slima-

jām, sāpīgajām rokām ap resno koku, kuru vēlāk izvilka,
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tā ka mati dabiskās cirtās man kā zelta mētelis pārklāja
visu muguru.

Ari skolā manas skolotājas par tiem priecājās un

iesauca mani par «zelta Elzi». Tāds nosaukums nāca no

Marlitas romāniem, kuri toreiz bij modē un visur tika

lasīti.

Arī mūsu mājā abonēja «Gartenlaubi», kurā atradās

visi Marlitas un Verneras romāni.

No sākuma es gan tos nesapratu, bet vēlāk es tos la-

>siju ar lielu aizrautību.

Par šām abām rakstniecēm man jāmin, ka viņas vēlāk,
reālisma laikmetam uznākot, tika ļoti nicinātas un pat iz-

zobotas.

Vācu humorists Oskars Blūmentāls, attiekdamies uz

kādu Marlitas romānu «Das Geheimnis der alten Mam-

scll», rakstīja:

G, wārc doeh ailes, was gesehrieben,
Das Geheimnis der alten Mamsell gebliebcnl

(Ak, kaut viss, ko viņa rakstījusi, būtu palicis vecās

mamzeles noslēpums!)
Tomēr viņam nebij taisnība, un vēsture, nemaldīgā pa-

tiesības lieciniece, runā savu valodu.

Viņa mēro un sijā, un atšķir pārejošo no paliekošā.
Visām šīm rakstniecēm, Marlitai, Vernerai un viņu tre-

šajai biedrenei — Heimburgai, gan ir varbūt pārejošs
saturs, dibināts uz senvācisku morāli un mietpilsonību,
bet viņām ir viena lieta — apbrīnojama meistariska teh-

nika.

No tās var visi romānu rakstnieki mācīties.

Un, kā par brīnumu, visas šīs sen apraktās un aizmir-

stās grāmatas ceļas augšā un tiek no jauna izdotas skais-

tos un lētos izdevumos ar ilustrācijām.
Tas tādēļ vien iespējams, ka viņas daudz tiek lasītas.

Nesen es šos izdevumus ieraudzīju kādā lielā vācu grā-
matveikalā par piecdesmit rubļiem gabalā.

Bet kas tad pie mums vēl vāciski prot?

Mūsu vidusskolās gan māca franciski un angliski, di-

vas ļoti nevajadzīgas valodas, kuras der tikai priekš dār-

gās reprezentācijas un valsts parādu maksāšanas, bet

citādi nav zināms, kur tās vēl noderētu.

Turpretim abas ļoti vajadzīgās valodas — vācu un

krievu — netiek obligatoriski skolās ievestas, kaut gan
mūsu kaimiņos atrodas abas lielvalstis, Vācija un Krie-
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vija, un mūsu maziņā Latvijiņa ar saviem nepilniem di-

viem miljonu iedzīvotājiem ir starp tām iespiesta kā

grauds starp diviem dzirnu akmeņiem.

Tāpat ari no mūsu skolām ir izmesta klasiskā kultūra,
kura gan neder priekš tirdzniecības un saimniecības kā

vācu un krievu valodas, bet uz kuras taču dibinās visa

līdzšinējā Eiropas attīstība.

Tagad diemžēl jāsaka, ka mūsu skolu beigušie vidus-

skolnieki neprot lāgā nevienas valodas.

Atceros, ka pāra gadu atpakaļ dzejnieks deputāts
Skalbe Satversmes sapulcē uzstājās ar runu, ka mums

vairāk nevajagot saprast kā tikai vienīgi latviešu valodu,

ar to pietiekot.

Varbūt viņam bij tā pārliecība, ka latviešu valoda pār-
valdīs visu Eiropu.

Man tas atgādina kādu Krilova pasaciņu, kur varde

peļķi, kurā tā piemita, iedomājās par okeānu.

Lai nu no dzejnieka mutes tas ietu dieviņa ausī.

Attiecībā uz minētām rakstniecēm krīt vēl svarā mana

neaizmirstamā kolēģa nelaiķa Rūdolfa Blaumaņa sprie-
dums.

Es, būdama pēc tā laika modes reālisma cienītāja, kādā

sarunā ar viņu izsacījos ar nicināšanu par minētām vācu

rakstniecēm.

Bet mans kolēģis man ļoti nopietni atteica: «Nerunā-

jiet vis tā, bet ejiet labāk un mācāties no viņām, gan
nākotne viņas atzīs!»

Viņam bij taisnība. Blaumanis bij labs vācu valodas

un kultūras pratējs, un viņš man arī atzinās, ka viņš

ierosinājumu kādai savai klasiskai novelei «Andriksonam»

ņēmis no vācu laikraksta «Daheitn» pielikuma kalen-

dāra.

Tāpat arī dažus citus motīvus viņš smēlies no vācu

valodas.

Bet atmiņas par Blaumani ir cits temats: šimbrīžam

man vēl jāatgriežas pie balto rožu karalienes, slimās Al-

bertīnes.

Rozēm diemžēl lapas bij nobirušas, jo tās bij lemtas nā-

vei, ne dzīvībai, un līdz ar viņām Albertīne vīta un kalta

kā rožu lapa.

Viņas pēdējā vēlēšanās bij, lai viņai uz kapa krustiņa
rakstītu sekošu dzejoli:
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Wenn ich tot bin, pflanzt mir auf das Grab

Einen Dornstrauch, Sinnbild meines Lebens,
Werfet keine Blumen mit hinab,
Denn der Toten duften sie vergebens.
Dafi niehts store die errung'ne Ruh,
Die mir Unverstand und Hārte rāubten,
Deckt das kalte Herz mit Erde zu,

Da sie nimmer andas warme glaubten.
Stich, o Dornstrauch, jeden, der es wagt,
Diesen Wunsch der Toten nicht zu ehren,
Nur die wahre Reue, wenn sie klagt,
Dafi zu spāt sie liebte, laßt gewāhren.

Tulkojumā tas apmēram būtu:

Kad es miršu, stādāt man uz kapa
Ērkšķi, manas dzives simbolu,
Nemētāt nevienu rožu lapu,
Mirušai tā velti smaržotu.

Man miera trūkst, ko ieguvuši
Cietsirži, neviens lai nenāk klāt,
Mana aukstā sirds, nu zemē dusi,
Silto sirdi jūs jau atstūmāt. —

Duri, ērkšķi, asiem dzelkņiem duri.

Kas šīs sāpes cienīt nesaprot,
Tikai īstās jūtas neatturi,
Kas še nāk par vēlu nožēlot.

Kādā dienā Albertīne skaidrā balsī sauca: «Sanāciet

nu visi kopā un klausāties, ko es jums teikšu!»

Visi sapulcējās ap viņas gultu, un viņa gaiši un

skaidri teica:

«Nu es jums vairs nebūšu par nastu, tagad es mirstu.

Sveiki! Pateicos!» Un, nolikusi galvu uz spilvena, viņa
mira.

ASINSDRAUDZIBA. BRIESMAS UN DĒKAS.

ASINSSUŅI. MIRUŠIE HERCOGI. KARUSELIS

Gluži cita skaņa uz dzīvības instrumenta man ieskanē-

nējās Ellā, trešajā Jansonu ģimenes loceklī, augstais C

vai pat D dūra skaņojumā, tas bija bērnības prieks, bēr-

nības dzīve — rotājas.
Vientule uzaugusi, tādas nebiju pazinusi, lelles man

drīz bij apnikušas, tādēļ ka tās nedzīvas, un mans vie-

nīgais draugs, pelēkais, vecais runcis, kurš man bij, kā

jau atstāstīju, dzīvību glābis, bij ticis no suņiem saplo-
sīts.

Tagad man bija cita, dzīva rotaļu biedrene, mazā Ella.
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Diemžēl tas viss bij nācis par vēlu, jo man jau bija

deviņi gadi pilni un es gāju desmitā un biju mācījusies

raudāt, pirms kā sāku smieties.

Mēs spēlējām «ģimnāziju», kuru izvelk smiltīs ar strī-

pām un noslēdz ar torni galā. Te, no zemākās klases

sākot, katrā klasē jāmet oliņa un, uz vienu kāju lecot,

jāizsper akmentiņš laukā, tā ka neaizskar nevienu otras

klases līniju un oliņa izlec pa zemo galu laukā.

Kad pārnācām no skolas, mēs ar šo rotaļu nodarbojā-

mies, bet Ella mani bieži viņā pārspēja, jo viņa jau'

agrāk tanī bij vingrinājusies, kamēr es ar to iepazinos
tikai tagad.

Tas man nepatika, un es uzņēmos ko citu, kur viņa
mani nevarēja pārspēt.

Es varēju lielā augstumā staigāt un no liela augstuma
nolēkt zemē.

Mūsu sētā atradās kāds šķūnis ar bēniņiem, kurš ta-

gad izbūvēts par dzīvokli.

Tur es pa vaļējo lūku mēdzu lēkt zemē, rokas plivinā-
dama un kā putns lidodama, jo šķūnis bij diezgan augsts.

Tāpat es arī varēju nostaigāt pa pašu jumta virsotni,
tā ka Jansonu mamma, mani ieraudzījusi, rokas vien sa-

sita un izbailēs sauca, lai es tūdaļ kāpjot zemē, jo es

nositīšoties un viņai būšot jāatbild.

Bet priekš manis tas nebij nekas, jo es taču biju mē-

ģinājusies vēl lielākā augstumā staigāt mājā pa mūsu

rijas šķērsbaļķiem kā īsta cirka akrobāte. Varbūt es būtu

pat par cirka mākslinieci kļuvusi, ja dzīve mani būtu uz

to pusi vadījusi. Cilvēkā ir daudz neapzināmu talantu,

kuri panīkst un aiziet bojā, jo netiek attīstīti.

Bet arī augstumu lēkšana un staigāšana, tāpat kā «ģim-
nāzija», man drīz vien apnika.

Mēs ar Ellu uzmeklējām citādas dēkas un avantūras.

Vispirms mēs noslēdzām romantisku draudzību: iegrie-
zām katra sev pirkstā, iepilinājām asinis kopēji vienā

glāzītē un pa pusei katra izdzērām, tāpat kā senāk asins-

brāļi «Nībelungās» bija darījuši. Šo draudzību mēs arī

uzturējām līdz skolas beigām un arī vēlāk, kamēr Ella

mira.

Un viņa mira ļoti jauna, jo viņa bij dievu mīlule, un

dievi par agri ņem pie sevis tos, kurus viņus mii.

Kā jau visi bērni, mēs saldumus ļoti mīlējām. Ja vien

kādai no mums kāda kapeika gadījās, tūlīt skrējām uz
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bodi pirkt bonbonkus, bieži par vienu līdz trim kapeikām,
un mēs tos dālijām vienmēr uz pusēm.

Ja gadījās, ka viena savu bonbonku apēda ātrāk, tad

pēdējo, kas atlicis, no vienas mutes devām otrā sūkt

Uz dēku meklēšanu mūs sevišķi pamudināja Makss

un Morics, kuru kopā lasījām, bet māju rajonā mēs savu

darbību vairs nedabūjām attīstīt, ja daudz, tad uzsprau-

dām kādam cedelīti uz muguras vai arī poļu muižnieku

sunim kādu aprakstītu papīrīti ar nerātnībām piesējām

pie astes. Par to mūs Jansonu mamma nikni izbāra, so-

līja mums apsiet cūkas ādu ap pieri, un ar to mūsu dar-

bība likvidējās.
Meklējām citu romantiku ārpus mājas un tādu drīzi

vien atradām; tā bija senā Jelgavas hercogu pils, kura

tolaik atradās vēl pilnā sastāvā, jo, kā zināms, tā kara

laikā no vāciešiem tika nodedzināta.

Pils bija celta pēc franču Versajas pils parauga un

sastāvēja no bezgala daudzām istabām, koridoriem un

stāviem.

Pašā apakšā bij līķu velve, kur atdusējās Kurzemes

bijušie hercogi, starp kuriem it kā izcilu vietu, vismaz

ļaužu atmiņā, ieņēma slavenais Bīrons.

Ļaudis stāstīja, ka tie visi esot iebalzamēti un nesa-

trunēšot līdz pastarai dienai un augšāmcelšanai.
Mūs abas ar Ellu laida uz pili tādēļ, ka tur dzīvoj.i

kādi Jansonu tuvi radi, Berģi.
Bet mūs turpu nevilka vis radu mīlestība un labdienu

nodošana, bet pavisam citas lietas.

Vispirms mūs interesēja plašais parks ar grantētām
ejām, kurš skaitījās par publikas izpriecas vietu un svēt-

dienās mudžēt mudžēja no apmeklētājiem.
Bieži tur arī spēlēja mūzikas kapelle, sastāvoša no

septiņiem prāģeriem.
Pa šo parku mēs nu izskraidījāmies tiku tikām un uz-

meklējām visus apslēptākos un aizaugušos taciņus, pa
kuriem vairs publika nestaigāja.

Bet ar to vien nepietika.
Mēs sākām interesēties par pašu pili.
lekšā, noslēgtajās, vēsturiskās telpās, kur valdīja vecā

greznība ar izdilušiem gobelēniem un nobālušām seno

hercogu un hercogeņu portrejām zelta rāmjos, protams,
mūs nelaida.

Vispār šīs telpas nebij publikai pieejamas, un viņu at-

slēgas likās iekritušas mūža dzelmē.
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Mēs ari nebūt negribējām tur kļūt iekšā un lūkojāmies
tikai pa atslēgas caurumiem, kur jau sākās mistika un

dvesa pretim mūžības dvesma.

Mēs tikai laidāmies lejā pa plašo akmeņu trepju abām

slīpajām malām, kuras abas puses atradās aiz kapeņu

galiem.
Tas bija lidojums tīri kā vējš, tā ka mēs nobraucām

tālu vēl no kāpenēm uz pliena, tīri kā Alpu kalnu spor-

tisti uz sniega ragaviņām.
Kad ar šo darbu pietika, mēs sākām uzmeklēt visādas

šausmas un briesmas, kādām, pēc mūsu iedomām, šinī

mistiskajā pilī visādā ziņā vajadzēja būt.

Viens pils spārns bija reāls, tur nodarbojas visādi

skrīveri, un tas mūs maz interesēja. Tāpat otrais, kuru

apdzīvoja augstākie ierēdņi.
Bet vidū zem klusajām, mistiskajām istabām stiepās

gari, tumši gaņģi. Ella bija dzirdējusi, ka tur pie ķēdām
tiekot turēti briesmīgi asinssuņi, kurti, kuriem neviens

nedrīkstot tuvoties un kuri barojoties tikai no cilvēku

gaļas vien.

Kas viņus tur baro, par to mēs tālāk nepadomājām.
Bailīgi mēs lūkojāmies pie gaņģu ieejām, un mums

šķita, it kā dzirdētu kaucam un smilkstam asinssuņus,
kuri bij saoduši cilvēka smaku.

Ja nu kāds no ķēdēm atrautos va]ā un mūs saplosītu?
Drebēdamas mēs viena otrai ciešāk piespiedāmies, lai

briesmu brīdī kopā mirtu, bet prom no šausmu gaņģa
tomēr negājām.

Bet, tā kā no visa gaidītā nekas nenotika, mēs gājām
uzmeklēt citas briesmas.

Mēs mēģinājām pa dzelžu aizkrustotiem, zemiem līķu
velves lodziņiem ieskatīties iekšā.

Miroņi jau paši par sevi bij bīstami, kur nu vēl tādi, kas

gadusimteni un vairāk bija miruši un tur velvē dusēja
pēc izskata ne dzīvi, ne miruši.

Ella atkal zināja, ka tiem, kas līķu velvē pa lodziņiem
ieskatās iekšā un ieelpo trūdu smaku, ir jāmirst, kaut

gan ne uz vietas, bet drīzi vien.

Visu to zinādamas, mēs tomēr lūkojāmies iekšā, lai

kaut ko piedzīvotu vai ieraudzītu: vai vismaz kāds zārka

vāks nesprāgs vaļā un kāds sapelējis hercogs ar zelta

kroni galvā mums nedzīsies pakaļ, lai kā vampīrs mums

asinis izsūktu.
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Diemžēl arī tas nenotika.

Viss, ko mēs varējām ieraudzīt, bija zārki un atkal

zārki no nomelnējuša svina, un uz viena no tiem bij uz-

liktas uz vāka zelta brokāta tupelītes, arī jau stipri no-

melnējušas.
Cik mēs dabūjām zināt, tad tupelītes piederējušas kā-

dam übagam, kurš Bīronam dzīvību glābis un par to ticis

iecelts lielā godā.
Kurzemes hercogu vēsture par to zinās vairāk vēstīt,

nekā es še savās no baumām savārstītās atmiņās varu

pastāstīt.
Neko nepiedzīvojušas, mēs no miroņu un briesmu valsts

sākām kādu dienu meklēt piedzīvojumus reālajā pasaulē.
Bija jau vēls rudens, un nāca tirgus laiki, Māras un

Miķeļi, kuri Jelgavā tika plaši svinēti.

Tad sabrauca daudz laucinieku un uz tirgus laukuma

tika saceltas visādas būdas ar saldumiem un raibiem

ķiņķēziņiem.
Zvēru būdās, kur uz izkārtnēm bija nobildēti briesmīgi

tīģeri un lauvas, mēs iekšā negājām, jo tie taču varēja
būt stiprāki par neredzamiem asinssuņiem pagrabos un

mirušiem hercogiem.

Par visu vairāk mūs pievilka tirgus galvenais punkts —

karuselis, no kura jau iztālēm nāca skaja mūzika.

Kad mēs tam tuvojāmies, viņu jau ieslēdza bieza rinda

skatītāju, sastāvošu visvairāk no ielu puikām.
Mēs kaut kā izlauzāmies cauri, un mums atklājās aina

visā viņas skaistumā.

Ak, kādi apmālēti zirdziņi dažādās krāsās un ar seg-
liem mugurā un kuplām astēm! Cik lepni bij puikas, kas

tiem varēja sēdēt virsū un samaksāt trīs kapeikas!

Bija tādi izredzēti, kas spēja vēl otrreiz samaksāt trīs

kapeikas, tie nemaz nekāpa zemē un ar nicināšanu norau-

dzījās uz apkārtējo publiku.

Kamaniņās, kuras arī bij izraibotas dažādās krāsās, pa
lielākai daļai sēdēja skuķi un pat labi pieauguši — līdz

piecpadsmit vai sešpadsmit gadiem.

Mēs brīnījāmies, kādēļ tām visām bij tik bālas sejas
un kādēļ tās liecās tik zemu uz vienu pusi.

Kad mūzika apstājās, dažas nemaz nevarēja izkāpt ārā

un bij pavisam noreibušas, un pat ģība.
Bet tas mūs nebūt nevarēja atturēt no braukšanas.
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Sameklējušas pa visām kabatām kopā kapeikas, lai iz-

nāktu pienācīgā summa, katrai pa trim, mēs ar bravūru

kāpām iekšā kamaniņās.
Mūzika ar bungu sitieniem no kādas neredzamas leijer-

kastes sāka dūkt, un mēs braucām.

Tas bij brauciens, kādu tik vienreiz dzīvē brauc un

par kuru mūs var apskaust visi mūsu tagadējie braucēji
ērtos automobiļos, kuri ar rensiem vēderiem un plikiem
pauriem brauc uz zināmām izpriecas vietām.

Mūsu brauciens veda uz jaunības zemi, uz kurieni tie

vairs ne par kādiem miljoniem nevar tikt.

Arī mēs bijām gluži bālas un vai ģībām, bet kas par

to!

Skaists bij šāds brauciens, ak, cik skaists!

Sēdāmies vēl otrreiz iekšā, jo tik daudz naudas mums

vēl tika, un laidām, ka vējš skrien gar ausīm, un galvas

jau sāka nokarāties kā pogas, bet ko mēs par to bēdā-

jām!
lelu puikas, kuri apkārtnē stāvēja lokā, apmētāja mūs

ar sapuvušiem āboliem, tā ka vai visas acis piešķīda, bet

mēs arī uz to negriezām vērību, kaut tikai brauciens ilgtu
vēl ilgāk, un kaut tikai tas nekad neapstātos!

Cik niecīgs viss tas izliktos un smejams priekš mūsu

tagadējās jaunatnes un viņas notrulušiem nerviem, kura

tik labi apzinās, ka viņa ir jauna, un to vienmēr pati uz-

sver, bet mēs, kas mēs neapzinājāmies savu jaunību, būtu

varējušas apgalvot, ka mēs par viņu bijām laimīgākas,
daudz laimīgākas!

Kad mēs ar aptraipītām sejām pārnācām mājās, Jansonu

mamma atkal sasita vien rokas un izsaucās: «Jesses! Kādā

caurumā tad jūs esat bijušas?»
Bet mēs tikai smējāmies un klusējām, un viņa arī smē-

jās vien līdzi, kad mēs beidzot tai visu izstāstījām.

Ak, mīļā Jansonu māmiņa, tavas laipnības un labsirdī-

bas stari vēl no tālās pagātnes klīst šurp uz manu sa-

stingušo sirdi.

Visas nerātnības, visus nedarbus tā mums piedeva un

tikai smaidīja vien, kaut gan viņas pašas dzīve arī nebij

vieglā, jo viņa strādāja kā baronu smalkās veļas mazgā-

tāja ar kaulu sāpju savilktām rokām, bij gandrīz vienīgā

ģimenes uzturētāja, jo pats papa, kā jau minēju, bieži

visu sapelnīto naudu apdzēra.

Es, protams, no abām pusēm saņēmu mīlu, un tāpat arī
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Ella vairāk pieslējās papam, neraugoties uz viņa trūku-

miem.

Viņš mūs kā bērnus mīlēja abas, un arī man, kā sve-

šam loceklim, atkrita šad un tad kāds saldumiņš, ko viņš
izvilka no savas apsmulētās kabatas otrā rītā kā atkritumu

no muižnieku dzīru galda.
No šiem pāra mana mūža vislaimīgākiem gadiem, pava-

dītiem Jansonu ģimenē, man vēl prātā kāds spilgts
iespaids.

Jansonu papa mums bieži bija solījis paņemt mūs līdzi

uz muižnieku dzīrēm un reizi to arī izpildīja.
Atminos, ka mums bij jākāpj pa trepju trepēm, kamēr

nokļuvām lielā augstumā, kur spēlēja muzikantu koris.

Aiz tā nu mūs paslēpa tīri kā naudu aiz cepures oderes un

atļāva mums pa šķirbiņu paskatīties, kas apakšā zālē no-

tiek.

Ak, kādos vizošos un mirdzošos apģērbos tur staigāja
muižnieces, un kā kungi melnās frakās pret viņām locī-

jās!
Muzikanti rāva vaļā, tā ka mums viņu tuvumā vai

ausis aizkrita, un tad sākās deja.
Bij tīri ko pabrīnīties, kā kavalieri spēja izlocīties ap

tik garām šlepēm, kādas tolaik bija modē.

Dejas laikam bija pēc franču parauga, vai nu me-

nueti, vai fransēzes, vai kotiljoni, es jau no tam nekā nesa-

pratu un redzēju tikai raibo, grezno mudžekli un visādu

locīšanos.

Nevaru sacīt, ka pie tā būtu lielu patiku atradusi.

Kad dejā bij iestājusies pauze un kungi bij iegājuši
otrā zālē ēst vakariņas, Jansonu papa pie mums ieradās

un vedināja mūs aši kāpt zemē un caur dejas zāli izskriet

cauri un doties uz mājām, jo nu jau mēs esot diezgan tā

jaukuma atskatījušās.
Kā pelēkas pelītes mēs arī aši skrējām cauri greznajām

telpām un pa glumo grīdu, un es gandrīz uz kādas no-

mestas rozes būtu pakritusi, jo varbūt šī roze bij pie
muižnieces krūtīm dusējusi un ņēma ļaunā, ka tāds zem-

nieku skuķis viņai drīkst mīt virsū.

Tas bij mans personiskais iespaids no toreizējās Kur-

zemes muižniecības, kura atradās savas varas un spožuma

augstumos.
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PĀRKĀPTAIS MORIS. KOKS AR ZELTA LAPĀM. ZI-

LAS NEAIZMIRSTELĪTES UN BALTAS ATRAITNĪTES

Līdz šim es runāju tikai par māju dzīvi pansionātā, ko

tā man bij varējusi dot, un tas bij diezgan daudz, zelts

rūdā.

Te es biju redzējusi raksturu stiprumu un enerģiju pie
Jansonu Albertines, kaut gan tā direkti vēl mani pašu
neveidoja, bet palika tikai atmiņā kā paraugs, lai vēlāk

attīstītos personība.
Un personība ir cilvēces augstākais likums, kā lielais

Gēte saka:

Hochstes Glūck der Erdenkinder

Ist doch die Personlichkeit.

(Visaugstākā zemes bērnu laime ir personība.)

Protams, manī, mazajā cilvēciņā, viss vēl bij plūdums,
nekur vēl nebij rakstura sacietējuma, nekur pārliecības

spēka un protesta asuma; tikai brīnums vien, kas uz visu

raudzījās ar lielām acīm.

Bet tikai sēklas graudiņš visur krita, lai no tā vēlāk

izaugtu koks.

Noteiktāk jau bij atskanējis zvans, kas veda uz poēzi-

jas zelta durvīm, to man bij zvanījusi vecā dzērāja Jan-

sona sakaltusī, dzīslainā roka un visa apkārtne, kura ne-

bij līdzīga reālajai dzīvei ārpusē.
Bet tas viss jau slēpās arī manī pašā iekšā, kaut arī

saistītā veidā, jo citādi tas mani nebūtu varējis iespaidot.
Tāpat es arī stipri ticēju vecā papa solījumiem, ka reiz

atjās ģenerālis uz balta zirga un mani seglos uzcels sev

līdzi, aizaulekšodams nezināmā tālē, jo mana mazā sir-

sniņa bij radīta, lai ašāk pukstētu un kā debesu zirdziņš
zem sudraba pātadziņas aizskrietu tālumā.

Ar mazo Ellu es dabūju izšalkoties un izvirpuloties
bērnu trakulībās un rotaļās, priekš kurām es jau biju par

nopietnu kļuvusi, lai tās mani ilgi saistītu; tās nāca par

vēlu ...

Bet vēl kas mani bij skāris it kā garāmskrejošu spārnu

dvesma, kam es vārda nezināju, bet ko atceroties es ieel-

poju vijolīšu smaržu.

Tas bija cēlies no Augustes satiksmes ar zīmēšanas

skolotāju Grosu.

Bet visi šie 'iespaidi no māju dzīves bij tikai paralēle

no skolas dzīves, kura taču bij mans īstais mērķis, jo ve-
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cāki neved bērnus pilsētā priekš māju dzīves, bet lai bērns

ietu skolā.

Māju dzīve vispār nekrīt svarā, salīdzinot ar skolu, kā

melnā mēness mala ar spožo.
Un pirmās dienas, pirmās nedēļas skolā patiesi līdzi-

nājās Šai melnajai malai.

Vislielākās grūtības man sagatavoja vācu valoda, kurā

bij jāmācās visi citi priekšmeti.
Mani gan ielika sagatavošanas klasē, bet tur arī gadī-

jās, ka visas citas skolnieces bij par mani labi vecākas,

un, kaut gan pa lielākai daļai lauku meitenes, tomēr kaut

cik tās jau bij apmācījušās vāciski.

Citādi jau arī nedrīkstēja savā starpā sarunāties kā

tikai vāciski, un, kad dzirdēja vienu vārdu latviski, tad

par to dabūja tūdaļ sliktu atzīmi klašu grāmatā.
Klases prīmene bij kāda vāciete, vārdā Nedlere, labi

jau pieaugusi, bet ļoti laiska un nolaidīga, bet totiesu

nikna pret savām apakšniecēm.
Drīzi vien tā sava slinkuma dēļ krita, un viņas vietā

nāca kāda cita prīmene, Kulikovska, latviete, laikam no

Vircavas puses: tad mums sāka labāki klāties.

Man bij ne vien bailes, bet arī kauns par manu va-

lodas neprašanu, jo, tikko sāku lauzīties un izteicu kaut

ko vācu valodai līdzīgu, kad bij jāatbild skolotājai, visas

skolnieces tūdaļ skaļi smējās.

Skolotāja, kura priekš kādām piecdesmit skolniecēm bij
viena pati, bij direktrises fon Osten-Sakenes māsa, arī

jau paveca jaunkundze, blondīne, liela auguma, bet ļoti
labsirdīga.

Viņa apsauca smējējas, bet neprata labi rāties un bēr-

nus turēt disciplīnā, tādēļ tie arī daudz vairāk iedrošinā-

jās, nekā skolā pienācās.

Bez tam vēl man bij kauns, kad man pirmajā dienā kā

lekciju uzdeva uzmācīties no galvas kādu vācu peršiņu:

Ich bin noch Meln, ich kann noch nicht

Mit m die Kirche gehen
Und muß mit traurigem Gesicht

Hier hinterm Fenster stehen;

Die andern geh'n.mit frohem Sinn

So all' zusammen immer hin.

(Es vēl esmu mazina, es nevaru līdzi iet baznīcā, un ar bēdīgu

seju man jāstāv pie loga un jāredz, kā citi priecīgi arvien iet turpu.)

Vai tas nu nebij kaunsl
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Lauku skolā es jau biju izaugusi tik liela, un te mani

tikpat miesīgi, kā garīgi nostādīja par vismazāko no ma-

zākiem.

Es tādu mu|ķīgu pantu, kuru sajutu taisni uz mani zī-

mētu, negribēju mācīties, un tas man arī negāja galvā,
bet aiz respekta pret vācu valodu un aiz bijāšanas no sko-

lotājas es to kaltin iekalu tā, ka tas man vēl tagad skaidri

atmiņā.
Bet kur nu vēl visi citi priekšmeti, kuri man nākošās

dienās bij jāmācās un kuri man rēgojās priekš acīm kā

augsts, nepārkāpjams mūrisl

Ak, bēdas, bēdas! Man šķita, ka es šo mūri nekad ne-

pārkāpšu.

Sevišķi krievu valoda un rēķini man likās grūti, un es

tos būtu vai no pasaules izdeldējusi laukā.

Kad māte iebrauca no laukiem, es lūdzos, lai viņa iet

pie Saken jaunkundzes un to pierunā man šos priekšmetus
atņemt.

Māte lietu gribēja pārlikt un tūdaļ negāja, mani mie-

rinādama, ka iešot nākošu reizi pie skolotājas, kad

iebraukšot.

Mājā viņa par to bij pastāstījusi tēvam, un tas viņai

bij uzbrucis ar pārmetumiem, ka nu skaidri redzams, ka

viņa pati savu bērnu gribot nogalināt.
Vēl spēcīgāk savu daļu apdraudējusi vecā tante un tei-

kusi, lai mani labāk tūlīt ņemot no skolas laukā un neļau-

jot nogrimt tādā zaņķī.
Tāda skološana esot tikai lepnība un grēks pret dievu,

kas bez soda nepalikšot.
Lai vedot labāk ik svētdienas baznīcā nekā skolā.

Māmiņa bij pārdomājusi — un nebij klausījusi ne tēva,

ne tantes, ne arī bijusies no grēka un dieva soda; viņai

pat nebij žēl manu asaru, un tā cieti bij apņēmusies, kad

iebrauktu nākošu reizi, atstāt mani visās manās nepārva-
ramās grūtībās un neiet pie skolotājas ar lūgumu, lai

man mācības atlaiž.

Viņa gribēja mani ar mīļiem vārdiem mierināt, lai ne-

raudātu un vēl paciestos.

Kad nu viņa pēc pāra nedējām atkal iebrauca — viņa
ar nodomu bij pat vilcinājusies —, viņa piedzīvoja mazu

pārsteigumu: manās acīs vairs nemirdzēja asaras, bet bij
ieradies mazs spožumiņš kā stariņš no cerību zvaigznī-
tes.
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Ari deguntiņš vairs nenokarājās, bet bij pacelts lepni
uz augšu.

Es mātei vairs nelūdzos, lai tā ietu pie skolotājas un

man tiktu atvieglotas grūtības ar krievu valodu un rēķi-

niem, bet, gluži otrādi, es piekodināju, lai viņa labāk ne-

ietu.

Tā arī palika.
Pār krievu ābeces žuburainajiem burtiem es biju pārkā-

pusi pāri kā pār žagaru kūļiem un celmiem, kas aizšķērso
ceļu, un pat svabadi jau lasīju kopā un burtnīcā ar tinti

norakstīju.
Ar franču valodas pasākumiem man gāja vēl vieglāk,

jo tur bij darīšanas ar latīņu burtiem, kas man likās pat

pazīstami.
Izruna man arī labāk padevās kā krievu valodā.

Vācu valodā man šķīrās pavisam viegli, jo te man pa-

līdzēja sarunas skolā, kā mājā.
Visas trīs valodas es norakstīju burtnīcās un drīkstēju

rakstīt ar melnu vai lillā tinti.

Diemžēl pati rakstīšana man neizdevās, jo es vasarā,
būdama mājās, biju pati sākusi rakstīt ar tinti un nebiju

pratusi turēt spalvaskātu, kā pienākas, jo es biju to tu-

rējusi, pirkstus augsti sakniebusi, it kā ko karstu skar-

dama, vai arī spalva gulēja augšpēdu, kā putns laizdamies

uz muguras.
Arī traipekļi, kaut gan no lillā tintes, bieži izplūda kā

mazi lillā ezeriņi.
Nelīdzēja pat ne daudzās kaligrāfijas stundas, laba nu-

mura es nekad nedabūju un arī ar šo baltu dienu nevaru

skaitīties par daiļu rakstītāju.
Ar mācībām man gāja gluži citādi.

Drīz vien man vairs nebij jāmācās tādi dzejoļi, kuru

saturs mani nostādīja kā mazu bērnu, bet līdz semestra

beigām visa lasāmā grāmata bija jau izņemta cauri, gan

stāstiņus atstāstot, gan dzejoļus no galvas mācoties, un es

it kā pa kāpēm ik nedējas kāpu augstāk un augstāk.
Daži dzejoji man ar savu saturu loti patika, tā, piemē-

ram, par koku, kurš nebij mierā ar savām zaļajām lapām
un iegribējies, lai tās būtu citādas.

Papriekš tas gribējis sudraba lapas, bet tās viņš drīzi

vien bij apnicis, vai arī citādi kāda klizma ar tām bij no-

tikusi.

Pēc tam koks bij vēlējies zelta lapas, un viņa vēlēša-

nās bij arī piepildījusies.
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Kad rīta saule bij uzlēkusi, viņš bij starojis un mirdzē-

jis vienā zeltā.

Koks nu bijis laimīgs, bet viņa laime atkal drīzi vien

nobeigusies: kāds paunu žīds gājis taisni garām un tanī

pašā dienā visas zelta lapas noplūcis un sabāzis maisā.

Nu kokam bij jāstāv gluži kailam, un nu citas vēlēša-

nās tam vairs nebijis kā atdabūt savas senākās, zaļās la-

pas atpakaļ.
Tās nu vairs nebij tik viegli iegūstamas. Pagāja labs

laiciņš, kamēr tās pamazām atzēla un izauga.
Bet diemžēl pa tam jau bij pienācis rudens, un lapām,

kas tikko bij uzaugušas, bij jākrīt nost.

Es neiegaumēju šā stāsta morāli, kas laikam biedināja
no pārgalvības, es atminos tikai mirdzošo lapu skaistumu

un dažādību, un es koku vis nenosodīju, bet man tā bij
ļoti žēl.

Es pati viņa vietā, apzinājos, nebūtu darījusi citādi.

Līdzīgs stāsts par «muļķa Ansi» man tāpat gāja pie
sirds.

Tam savā muļķa laimē bijis pirms liels zelta gabals,
kuru tas drīz vien izmainījis pret zosi vai citu kādu lietu.

Zosi tas atdevis pret kreklu un tā vienmēr iemainījis vienu

lietu, mazvērtīgāku par otru, līdz beidzot tam palikusi
rokā tikai maza oliņa.

Patika man arī stāsts par dažādām krāsām, tas nebij
tikvien kā jāstāsta, bet mums pašiem bij jāizvēlas, kura

krāsa katrai vismīļākā, un jāpamato, kādēļ.
Manas jaunības krāsas bij gaiši zilas un baltas, jo at-

minos, ka māmiņa viņās mani vismīļāk ģērba, un tās bij
arī viņas pašas vismīļākās krāsas. No puķēm arī viņa vis-

vairāk mīlēja neaizmirstelītes un baltās atraitnītes.

Vēlākos gados, kad mēs pēc lieliem zaudējumiem kritām

nabadzībā, tad — vasarā, lai arī maizes nebija, neaizmir-

stelīšu pušķītis vai kronītis arvien atradās ūdenī uz viņas

loga.
Tagad — baltas atraitnītes un zilas neaizmirstelītes

aug uz viņas kapa.
Mana karstākā vēlēšanās arī būtu, ka kāds ziediņš no

tām tur tiktu uzstādīts, ja manas rokas vairs nespēs.
Tam līdzīgi stāsti un dzejas man skolas dzīvi darīja

interesantu, un arī citas mācības man šķirtin šķīrās.
Uz pusgada beigām es jau biju tiktāl uzkāpusi, ka tiku

par prīmeni.
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SĀPJU APLOCIŅŠ. PĒKŠŅS UZLIESMOJUMS

Nākošā pusgadā es biju jau pārcelta no sagatavošanas
klases uz nākošo jeb īsto pamatskolas klasi.

Te divas klases bij apvienotas un skaitījās kā augšas
un apakšas nodaļa. Visa skola pastāvēja no četrām kla-

sēm un vienas sagatavošanas klases, kuru es nupat biju
nobeigusi.

Te nu es atkal savā lidojumā atsitos kā putns pret
sienu.

Mācības te bij daudz grūtākas, aritmētiskie uzdevumi

daudz sarežģītāki, bij jāmācās visās valodās gramatikas,
jāraksta diktāti, ekstemporāļi un mazi domu raksti.

Atkal tas pats bēdu aplociņš, pār kuru bij jāpārlec
pāri.

Reizē man darīja bēdas mana apkārtne, es jutos te tik

sveša, tik sveša!

lepriekšējā klasē bija tikai viena pati skolotāja, un es

to tā biju iemīlējusi, tā ka man ar asarām bij no viņas

jāšķiras.
Arī es biju viņas mīlule, un ikreiz, kad viņas skatiens

uz mani pavirzījās, tas mani skāra kā mīļa, silta vasaras

saulīte.

Te bij vairāk skolotāju, un viņas visas bij tik bargas,
tikai krievu skolotāja, Fadajeva, bij maiga un labsirdīga.

Visniknākā bija kāda Adolfija, un taisni tā padeva
stundas vairākos priekšmetos. Viņa lamāja visas sliņķes
un neprašas, un parastais viņas lamu vārds bij «Unho-

sel», kuru tā laikam bij ņēmusi no franču revolūcijas sans-

kilotiem jeb «bezbikšiem».

Bet vēl vairāk kā skolotājas darīja man bēdas līdzskol-

nieces.

Klase bij plaša un skolniecēm pārpildīta. Kā jau mi-

nēju, tā sastāvēja no divām nodaļām.

Es atkal biju pēdējā starp pēdējām, maza, neievērota

ne no skolotājām, ne skolniecēm. Skolotājas man gandrīz
nekā nenoprasīja.

Skolnieces noslēdzās arī savstarpīgi. Mana māsīca Do-

riņa jau bij tūdaļ tikusi ceturtā klasē bez sagatavošanas
klases, jo viņa taču trīs gadus bij apmeklējusi pagasta
skolu.
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Viņa atradās augšējā klasē jeb nodaļā un turējās kopā
ar lielajām meitām.

Es redzēju, ka viņas visas savstarpīgi knaibījās, slepeni

smējās, cita citai suflēja aiz muguras priekšā un arī viena

no otras norakstīja.
Pamanīju arī, ka starp viņām cirkulēja kādas bilžainas

burtnīcas, kur viena otrai ierakstīja kādu atmiņas panlu
un pielipināja klāt bildīti.

Ak, cik skaistas bij bildītes, un cik labprāt es arī ko

būtu ierakstījusi, un kāds man būtu prieks, ja man arī

tāda burtnīca būtu bijusi.
No visām meitenēm tomēr viena manis iežēlojās, viņa

saucās Ģeinert un arī sēdēja starp pēdējām. Viņa bija
liela auguma un ļoti labsirdīga, bet diemžēl nebij apdā-
vināta un nezināja atbildēt, kad skolotājas viņai ko no-

prasīja.
Likās, ka viņa šinī nodaļā sēdēja jau otro pusgadu, bet

tālāk netika. Es viņai šad un tad suflēju priekšā, un tā

starp mums nodibinājās draudzība. Viņa arī bez tā, es

sajutu, būtu mani iemīlējusi.
Reiz nu arī Ģeinerte man pasniedza tādu piemiņas

burtnīcu ieskatīties, kura bij nodota viņai priekš ierakstī-

šanas.

Es nu ņēmos no gala lasīt cauri visus pantiņus, bet,

ak, cik tie bij muļķīgi! Nekādā ziņā tie nesaskanēja ar

klāt pieliktajām bildītēm.

Citēšu te dažus piemērus, kuri raksturo manu līdzskol-

nicču gara līmeni.

Viens pantiņš bij sekojošs, protams, tikai vācu valodā:

Emilie, Emilie, denk an mich!

Ewig, ewig lieb ich dich,
Wenn ich auch nicht bei dir bin,

Steh ich doch im Stammbuch drin!

(Emīlija, Emīlija, piemini mani,

Mūžīgi, mūžīgi es tevi mīlu!

Kad arī es nebūšu pie tevis,
Es būšu tavā piemiņas grāmatā.)

Es nodomāju, kas tā par mūžīgu piemiņu, kur katrs pēc

gada varbūt aizies uz savu pusi.
Citi panti bij vēl muļķīgāki:

Rosen und Vergifjmeinnicht
Bhihen auf dein Schafsgesicht.
(Rozes un neaizmirstules

Zied uz tava aitas ģrmja.)
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Vai atkal:

Lebe glucklich und sei froh

Wie der Konig Salorno!

(Dzīvo laimīga un esi priecīga
Kā ķēniņš Zālamansl)

Jā, to viņas varēja darīt, un tādas bija viņas pašas.
Man nebij tur nekā, ko nožēlot, ne viņu draudzība, ne viņu

skalugrābju panti.
Vēl vairāk mani aizskāra, kad viņas sāka nozaimot

kādu skolotāju.
Zīmēšanas stundas mums pasniedza kāda veca, ļoti gara

auguma, kalsna jaunkundze Stavenhāgena. Viņa bij klusa,

nerunīga un, aši vien apskatījusi skolnieču zīmējumus, šo

to piezīmēja un atkal apklusa.
Toties runīgākas bij skolnieces.

Viņas smīnēja, sačukstējās un rakstīja cita citai zi-

ni tes.

Reiz tāda nāca arī manās rokās, un es aiz dusmām un

līdzjūtības uz skolotāju varēju raudāt.

Vienā tādā zīmītē bij rakstīts:

Frāulein Stavenhagen,
Darf ich wagen,
Sie zu fragen,
Wieviel Kragen
Sie vertragen
Auf der Reise
Nach Kopenhagen?

Šādu gara ražojumu viņas nabaga skolotājai piesūtīja
anonīmi un, kad pēdējā nelikās neko manīt, uzsprauda
viņai to uz mēteļa muguras.

Nezinu, par ko viņas nabaga skolotāju tā nicināja. Vai

tādēļ, ka tā bij tik klusa un neviena barga vārda skolnie-

cēm neteica?

Ādolfijai turpretim, kura viņas rāja un turēja stingrā

autoritātē, viņas to nebūtu uzdrošinājušās darīt.

Vai tiešām'tā mēdz būt dzīvē, ka vājākais un labākais

tiek samīts?

Es to neizturēju, un, kad skolotāja apvilka mēteli un

taisījās ar visu piesprausto zīmīti iziet uz ielas, es uz

to viņai aizrādīju.
Viņa jau bij tāda, ar skatu, uz iekšu vērstu, kas ne-

mana, kas ap viņu notiek.

Klusu viņa noņēma zīmīti kā riebīgu tārpu un nometa

to zemē.
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Man viņa nekā neteica, neuzmeta pat ne pateicīga
skata, bet es jau arī biju par ātri aizskrējusi prom, lai

to pamanītu vai gaidītu.
Bet citas skolnieces gan manu aizrādījumu bij pamanī-

jušas un mani par to sāka ienīst, un vēl vairāk noslēdzās

pret mani.

Tikai lielā, labsirdīgā Ģeinerte man vēl bij draudzīga,
un ar to man pietika.

Bet vēl kāds cits gandarījums man nejauši tika.

Vairāk kā pussemestri neviena skolotāja man neko ne-

bija noprasījusi, ne arī mani ievērojusi.
Te kādā dienā niknā Adolfija pārāk noskaitās uz kādu

žīdieti. Bij taisni vācu stunda, kur stāstiņi bij jāstāsta
vai arī jāuzsaka kāds dzejolis.

Bija uzdota Šillera balāde «Dēmetras žēlabas» par zu-

dušo meitu, kuru Plūtons bij ierāvis upes dzelmē. Balāde

bij diezgan grūta un gara.

Zīdiete, kaut gan jau labi paauguši un pirmā nodaļā,
to neprata nemaz. Bez tā viņai bij paraša pie uzteikša-

nas no vienas uz otru kāju līgoties un vēderu grozīt.

Viņa bij ļoti resna un darīja tādu iespaidu, it kā kuģis
svaidītos vētrā.

Kad tā teksta nezināja, viņa, klusu ciezdama, svaidījās
tāpat un atstāja ļoti komisku iespaidu.

Visa klase būtu smējusies, ja vien Adolfijas stundā to

būtu drīkstējusi.

Adolfija pati galīgi pārskaitās, dzina viņu atpakaļ solā

un uzsauca citas, bet neviena balādi neprata.

Nu skolotājas dusmu mērs gāja pāri, un viņa it kā pa

jokam uzsauca mani.

Nekā viņa no manis nebij gaidījusi kā tikai klusēšanu,
bet te notika kaut kas negaidīts.

Es ne tikvien garo, grūto balādi pratu uzteikt no gal-

vas, bet uzteicu to arī ar jūtām.
Adolfija apklusa. Viņas acis pletās arvien platākas,

diemžēl viena bij ielikta no stikla, bet otrā pamirdzēja

asara.

Viņa uz mani paskatījās, neteica nekā un lika ap-

sēsties.

To pašu nedēļu, kā par brīnumu, visas skolotājas mani

uzsauca, un visas bij pārsteigtas.
Nākošā nedēļā mani no pēdējā sola aicināja laukā un

lika nosēsties par piektā galda priekšsēdētāju.



439

Tādu priekšsēdētāju bija par visu klasi divpadsmit.
Es biju pēkšņi kā ar gaismu aplieta, pat līdzskoinieces

sāka no manis bīties un dāvināja man bildītes, un, galve-
nais, es biju kļuvusi visu skolotāju un sevišķi niknās

Adolfijas mīlule.

Nu es būtu varējusi kā ar spārniem laisties, ja tikai

nebūtu nācis atkal vilnis, kas mani atsvieda atpakaļ,
tas bija kāds pārgrozījums vai notikums manā māju
dzīvē.

BADA LAIKS. PIRMĀ ROMANTIKA. MAZĀ PELĪTE.

SIRDS, DEBESU TRAKULITE

Mana dzīve jau no sākta gala nav gājusi taisnā līnijā
uz priekšu, bet, viļņodama kā jūra, tā mani drīz cēlusi

augšup, drīz nogrūdusi lejā.
Ja skola mani bij pacēlusi pēkšņi augstumos, tad māju

dzīve mani atkal novilka zemē.

Es gan divus gadus sadzīvoju Jansonu ģimenē vispār,
kurus es arī pieskaitu pie savas bērnības laimīgākiem

gadiem, bet tie nebija bez pārtraukuma.

Pastarpām es dzīvoju vēl citur.

Mana māte bij slima, tādēļ ka bij atnākuši man atkal

jauns brālītis ar māsiņu, un viņa bij saistīta pie gultas.
Pa to laiku mana māsīca bija kļuvusi ļoti nemierā ar

Jansonu pansiju: vecais papa esot piedauzīgs, jo vienmēr

iedzerot, un ēšana arī neesot tik laba, kādai vajadzētu būt

samērā ar ievestiem produktiem.

Kad iebrauca viņas māte, viņas abas klusu sačukstējās
un gāja un uzmeklēja kādu citu istabiņu.

Iznākot taču daudz lētāk, kad no laukiem ievedot pro-
duktus un meitenes pašas sev tos pagatavojot.

Man, protams, bij jāklausa un jāiet visur līdzi, kurp
ved, kaut gan man bij ļoti žēl no Jansoniem šķirties.

Vēlāk es gan atnācu pie viņiem pansijā atpakaļ, bet pa

šo starplaiku man nācās daudz ko izciest, kas stipri bo-

jāja manu veselību un atstāja sekas uz visiem laikiem.

Vispirms nelaimīga bij istabiņas izvēle — tā atradās

mājā, kur bij dzertuve, un mūsu durvis bij taisni dzertu-

ves durvīm blakām, tā ka mums bieži nācās ja arī ne



440

redzēt, tad tomēr dzirdēt dzērJīju riebīgo ālēšanos, jo mūs

šķīra tikai viena siena, tāpat ari mūsu durvis gāja uz ko-

ridoru, kur visiem bij jāiet garām.

Gadījās pat, ka, ja mūsu durvis nebij no iekšpuses aiz-

slēgtas, kāds istabā iestreipuļoja iekšā un nebij tik viegli
izdabūjams ārā.

Es kā bērns pa to tikai smējos, tomēr tagad nesaprotu,
kā mana māsīca un viņas māte ar to varēja apmierinā-
ties. Bet laucinieki tanī laikā vēl bij ļoti naivi.

Ālēšanās un troksnis dzertuvē, kur bieži arī spēlēja
šādi tādi ielu muzikanti, stipri traucēja mūs arī skolas

darbos, bet māsīca uz to negrieza nekādu vērību, kaut

gan taisni viņai nenācās visai viegli mācīties. Toreiz jau
arī mājās bija jāmācās daudz vairāk nekā tagad, kur pēc
jaunākām metodēm lielāko daļu mācību materiāla pār-
strādā skolā.

Lielākais ļaunums tomēr neslēpās te, psihikas dzīvē,
bet taisni materiālā, sevišķi man ļoti grūti gāja ar ēšanu.

Kaut gan bij nolemts, ka mēs ēdienu pašas gatavo-

sim, tad tomēr tas mums nebij iespējams, jo nebija jau
laika priekš tā un ne arī virtuves, kur varētu kaut ko

izvārīt.

Tikai pareti, kad iekūrām krāsnīti, jo sākās patlaban

rudens, mēs trumulī novārījām kartupeļus, un šī siltā mal-

tīte mums tad ļoti garšoja.

Citādi mums bij jāaprobežojas ar aukstu ēdienu vien,

bet tas jau pēc divām trim dienām, lādītē iekšā stāvēdams,

samaitājās, un tad sākās īstie bada laiki, kur bij jāēd

ievārījumi ar sausiem kartupeļiem vai arī sausa maizīte,

jo sviests arī drīz palika vecs.

Pa lielākai daļai mēs sabojāto ēdienu izmetām laukā.

Māsīcai klājās drusku labāk, jo tai māte iebrauca pa di-

vām nedēļām vai vēl biežāk un atveda allaž ko svaigu,
kamēr mans tēvs iebrauca tikai pa divām trim nedēļām.
Es zināju, ka māte, kura tagad bij slima, viņu ne labprāt
laida, tādēļ ka arī viņš diemžēl, kā jau minēju, bij alko-

hola draugs un notērēja visu naudu, palikdams visu nakti

cauri tanī pašā dzertuvē, jo tur reizē atradās ari iebrauk-

tuve.

Māja atrodas vēl tagad ar to pašu iekārtu Jelgavā,
Lielās un Pētera ielas stūrī, un tanī pastāv arī mūsu mazā

istabiņa, kura pieredzējusi manus smieklus un asaras.
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Par citiem dzērājiem es savā bērna nevainībā biju smē-

jusies, un mana dvēsele visam ļaunam kā balts tauriņš
melnam purvam bija pārlidojusi pāri, bez kā tā spārni sa-

slaptu, bet redzēt savu pašu tētiņu šinī purvā — tas tau-

riņa spārnus darīja mitrus un smagus, un grūti tam bij
laisties.

Raudādama es ikreiz tēvu skubināju, lai brauktu mājā,
un dažreiz viņš mani arī paklausīja, bet pa lielākai daļai
gan ne.

Viņš gan mani mīlēja un savu mīlu mēdza man pierādīt
ar to, ka iedeva man vairāk tēriņa naudas nekā māte.

Ja māte man deva trīsdesmit kapeikas, tad viņš šo

skaitu dubultoja, skubinādams:

«Ej un pērc kriņģeļus!»
Tas bij tikpat teikts kā «ej iztrakojies un dzīvo pār

mēru».

Māmiņa turpretim, naudu dodama, nokratīja pirkstu un

teica:

«Nu tik dzīvo taupīgi un godīgi!»
Es tikko varēju sagaidīt māti aizbraucam, kad tūlīt

ieskrēju Līkopa un Lankovska bodē, kura atradās tanī

pašā namā, un nopirku par piecām vai desmit kapeikām
citrona bonbonku, tie man vislabāk garšoja, un es krimtu

tos, ka zobi vien krakšķēja.

Tā es sapratu mātes pamācības pirmo daļu.
Otras desmit kapeikas tika izpirktas uz bildītēm Kup-

fera vai Lēvenšteina bodē Lielajā ielā, kur jau visi skol-

nieki pirka.

Es nevarēju noskatīties vien spoži krāsainajās puķītēs,
kuras lipināju burtnīcās, vai arī novelkamās bildītēs, ku-

ras no sākuma izskatījās kā mīkla neredzamas un vēlāk

tikai, saslapinātas un uz papīra novilktas, atkļāja savus

brīnumus, kā, piemēram, «Sniegbaltīte» vai «Ērkšķu ro-

zīte», vai «Zābakotais runcis».

Protams, bija jau arī citi kairekļi, kas saistīt saistīja:
netālu bij kāds pagrabiņš ar augļiem un saldumiem, kuru

turēja kāds resns krieviņš, bet viņam piemita ta nelaba

īpašība, ka viņš bija ļoti dārgs samērā ar manu kapitālu,
un tātad pēc trim četrām dienām viss mans naudas ma-

ciņš bij tukšs un taupība un godīgums vējā.

Ēdiens lādītē, turēts siltā istabā, arī bij jau samaitā-

jies, un tad sākās īstie bada laiki, kuri ik pēc pāra nedē-

ļām atkārtojās.
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Tā jau no sākta gala mani dzīve svaidīja augšup lejup,
it kā es ar mazu laiviņu būtu iebraukusi lielos ūdeņos.

Bet manai dzīvītei bij vēl kāda puse, kurai bij kaut

kāda attiecība ar romantiku, kas man uzpūta ziemā kā

dvesma no tāliem ziedoņa dārziem.

Mūsu istabiņas durvīm pretim veda kāpes uz augšējo
stāvu, kuru apdzīvoja dzertuves turētāji Nordmaņi.

Viņu ģimene sastāvēja no trim locekļiem, paša Nord-

maņa, viņa kundzes un pēdējās māsas. Tie bij ļoti laipni
un smalki cilvēki, un it sevišķi Līziņas jaunkundze kļuva
mums par draudzeni.

Protams, ne man, bet māsīcai, jo es nekur vēl neskai-

tījos līdzi.

Līziņa bija maza auguma, ar melniem matiem, joti
piemīlīga un gracioza.

Ar māsīcu viņas vienmēr runāja par precēšanos un mī-

lestību, kaut gan es šādām runām piegriezu maz vērības,
bet šad un tad kāds vārds man ieslīdēja ausī.

Atceros, ka Līziņa vienmēr runāja, cik daudz preci-
nieku viņa atraidījusi, un nupat, pagājušo svētdien, baz-

nīcā kāds ieskatījies viņā un ar vari spiedis simts rubļu

ņemt kā rokas naudu, lai tik vien pie viņa ejot, bet šī gan

neesot ņēmusi.

«Ak tu dieviņ,» es nodomāju, «kas par laimi!» Simts

rubļu, cik tur nevarētu sapirkt bonbonku un bildīšu!

Vispār tā man likās tik liela summa kā šimbrīžam mil-

joni.

Bez Līziņas romantikas vēl kāda cita krāsota lapas puse

līdzīgi novelkamām bildītēm pašķīrās manas dzīves burt-

nīcā.

Nordmaņi turēja arī pansionārus, kādus trīs puikas, di-

vus pēdējo klašu reālskolniekus, Samuelu Veilandu un

Eisberģi, un trešo — mazāko puiku, Kristapu Dreimani,

mūsu abu radinieku, kurš tikko gāja Pfeifera pamatskolā.

Pēdējais varēja būt divpadsmit gadu vai vairāk, bet

gara gaismas viņam maz bij galvā.
Toties vairāk viņš nodarbojās ar citu gaismu, ar sēr-

kociņiem, kurus viņš pastāvīgi nēsāja kabatā, un, tikko

mēs bijām no skolas pārnākušas, ar rībienu, pa trim kā-

pieniem ņemdams, sviedās mūsu istabiņā un, pretējā kaktā

nostājies, uzlika sērkociņu kā bultu uz loka un laida

mums acīs; sevišķi man, jo es biju mazākā un nespēcī-

gākā.
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Ja viņš netrāpīja acīs, tad vismaz apsvilināja matus vai

pieri un par to ļoti priecājās.
Kaut gan es viņu lūdzos, lai to nedarītu, tad tomēr

šāds eksperiments viņam darīja lielu prieku un viņš to ik

dienas atkārtoja.
Šīs bēdas jeb bēdiņas bij tomēr mazas, salīdzinot ar

vēlākām, un es uz tām atskatos ar sērīgu smaidu, kā uz

jaunības piederumu.
Savs prieks jau arī mums bij, kad mēs varējām pie

Nordmaņiem uziet augšā un tur pakavēties. Nordmaņa
kundze bij allaž slima un jutās ļoti laimīga, kad viņu

apciemo.

Kā likās, viņa ar savu eleganto vīru labi nesatika, bet

es par to nevarēju spriest.

Pie Nordmaņa kundzes ejot, mums arvien bij jāiet
cauri puiku istabai, un priekš tā mana māsīca arvien

uzpucējās, skatījās spogulītī, kāds nu mums bija, un

sarkdama gāja cauri, kad lielie puikas piecēlās un svei-

cināja.
Es no visa tā nekā nesapratu, kas tur ko sarkt, bet

sekoju viņai, kā jau parasts.

Reiz es Nordmaņa kundzei kaut ko lasīju priekšā, tā

bija pasaku grāmata, un viņā bij pasaka par «Ķēniņieni
un mazo pelīti».

Es to lasīju skanīgā balsītē, un puikas blakus istabā

bija to noklausījušies un mani no tā laika iekrustījuši par

«mazo pelīti».
Ak, kā es par tādu nosaukumu skaitos, bet tas neko

nelīdzēja, es nu biju un paliku «mazā pelīte».
Reiz gadījās kādā pievakarē, kad krēsla laidās un mē-

ness uzlēca, mana māsīca stāvēja pie loga, savas lie-

lās, zilās acis atpletusi, un es redzēju, ka mēnessgaismā

viņai lija pār vaigiem spožas asaras, kas mirdzēja kā

sudrabs.

Man viņas palika ļoti žēl, un es, piegājusi tai, prasīju,
kas viņai kait, — vai tā būtu slima?

Viņa purināja galvu, ka ne.

Atkal es prasīju, vai viņai ēst gribas, un dabūju to

pašu atraidošo atbildi.

Par ko tad viņa raudāja? Es viņai apķēros apkārt un

lūdzu, lai viņa man iemeslu saka, jo man bij viņas ļoti
žēl.
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Tad viņa man arī atzinās, neievērodama, vai es to sa-

pratu vai ne, ka viņa esot «iemīlējusies» un tas esot vai-

rāk nekā, slimība un ēstgriba, jo sirds sāpot un to neva-

rot dziedināt.

«Ak tu žēlīgais dievs,» es nodomāju, «kāda briesmīga
nelaime, bet ko tur lai dara?»

Atkal es viņai apķēros un, līdzi raudādama, apsolījos,
ka palīdzēšu viņai arī līdzi mīlēt.

Tad tikai es sāku prasīt pēc priekšmeta, un viņa man

nu, kad reiz strāva bij pakļuvusi va|ā, teica, ka tas esot

viens no tiem pašiem puikām, kas tur dzīvojot augšā.
Kad es tālāk prasīju, kurš tas būtu, viņa atbildēja, ka

tas esot Eisberģis un viņa to mīlot tādēļ, ka viņš izskato-

ties tik bāls un nelaimīgs.
Nu drusku kaut ko zināju, kādēļ jāmīl: tādēļ ka kāds

izskatās bāls un nelaimīgs.

Doriņa tomēr manu piepalīdzību negribēja pieņemt.
Viņa teica, ja jau es viņai gribot līdzi mīlēt, tad lai labāk

mīlot to otru, Samuelu Veilandu.

Bet kā lai es tādu mīlu, kas izskatās gluži pretējs mī-

las ideālam, jo tas nebija ne bāls, ne nelaimīgs, bet tam

bij melni mati un tik sarkani vaigi, it kā tie ziedēt zie-

dētu un viņš staigātu vienā laimē.

Vai tādu var mīlēt!

Bez tā viņš mani bij stipri nokaitinājis, iesaukdams

par «mazo pelīti».

«To es viņam nemūžam nepiedošu!» es nodomāju.
Bez tā arī lielajiem puikām bij nelāga paraša, kad mēs

viņu istabai gājām cauri, mūs ķerstīt rokā un dažādi ķir-
cināt.

Apakšā mums bij jācieš no Kristapa sērkociņu bultām

un augšā no lielo puiku kaitināšanas.

Sevišķi Veilands mani ķēra rokā, kā jau nu pelīti, kas

es biju un paliku.

Es gan spārdījos un kodu viņam rokā, ko peles nemēdz

darīt, bet viņš par to neko nebēdāja.

Un ko es viņam varēju padarīt? Viņš bij liels no

auguma un pēdējās klases skolnieks un es — maza mei-

tenīte.

Kā ābolu viņš mani, ja izdevās noķert, svieda gaisā un

atkal uzķēra. Viņš nemaz nedusmojās par maniem spļāvie-
niem un kodieniem.
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Tikai vienu reizi, atceros, es viņu stipri aizkaitināju. Tas

bij no rīta, viņš sēdēja pie galda istabas stūrī un dzēra

kafiju. Es no otra istabas stūra paķēru viņa garo, dub-

ļaino zābaku un sviedu viņam taisni virsū, tā ka kafijas
tase ar visu saturu nokrita uz grīdas un saplīsa. Nu bija
brokasts pagalam!

Tad gan viņa sarkanie vaigi satvīka vēl sarkanāki, liti

es nomanīju, ka nu vairs nav labi. Tikai neatceros, kāda

veidā viņš man atriebās.

Bet laiks dziedē visas brūces, varbūt arī saplīsušas
tases.

Neilgi pēc tam augšējie puikas sarīkoja kādā vakarā

lielu mielastu no viņu pašu vārītiem ķiļķeniem, uz kuru

mūs arī ielūdza.

Doriņa kaunējās iet: kā nu kopā pie galda sēdēšot!

Labāk paslēpties.

Bet nebijām vēl paguvušas apdomāties, kad dzirdējām,
ka puikas rībēdami nāk pa trepēm lejā mums pakaļ, lai

ar varu mūs vestu pie ķiļķenu mielasta.

Ak tavu baiļu!

Bēdzām nu, kur katra paguvām, jo nu vairs nebij laika

uzmeklēt kopēju paslēptuvi.

Nezinu, kur Doriņa palika. Viņu dabūju rokā, bet es

aizbēgu iebrauktuves otrā galā un tumsā palīdu zem kā-

diem ratiem, kur labu stundu notupēju, aiz aukstuma dre-

bēdama, plānā svārciņā, bez virsdrēbēm, caur ko arī stipri

saaukstējos un dabūju zobu sāpes.
Bet bail man bij, neganti bail, un sirds tā pukstēja, it

kā tā gribētu izlēkt vai no krūtīm laukā. Vai nu tiešām

tā būtu liela nelaime bijusi, ja man siltā istabā būtu pie

galda bijis jāsēd un jāēd ķiļķeni?

Bet ej nu saproti mazas meitenītes sirsniņu, kura pati

sev bij mīkla!

Samuels Veilands mani gan beidzot bij ieskatījis par

loti muļķīgu skuķi, viņš man deva lasīt Reklāma izdevuma

Ruso «Emīlu jeb domas par audzināšanu» un Zoržas Zand

«Indiāņu». Bet priekš manas mazās galvas tāds uzdevums

bij par stipru, un es, grāmatiņās ieskatījusies, tās nemaz

nelasīju.
Vel šadi tadi sīki notikumi norisinājās, mums pie Nord-

maņiem mazajā istabiņā dzīvojot, kuri priekš liela cil-
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vēka ir pārejoša dienas parādība un kuru vairs otrā dienā

neatmin, bet priekš bērna viss iespiežas atmiņā, it kā tas

būtu iegravēts ar neizdzēšamiem burtiem uz metāla pla-
tēm, tiklab ļaunais ar melnu svinu, kā labais ar zeltmir-
dzošiem burtiem.

Tikai atmiņa, kaut gan neko neviltodama, to redz citādā

gaismā un paceļ to citā skaņu kārtā.

Kā žēli raudoša vijole saldā meldiņā tā mums tēlo bēr-

nību.

Bēdas? Kas nu bērnam var būt bijušas par bēdām! Tās

jau tīri vai priecīgas bēdas, kā mazi, rotaļīgi kaķīši pret
vēlākiem tīģeriem.

Un bērnu sīkie, mazie prieciņi ar spožām actiņām? Kā

sīki aptiekas grami pret vēlākiem pudiem!
Un tomēr šie sīkie grami nav atsverami vairs ar pu-

diem.

Un kur tas noslēpums glabājas? Ne vielā pašā, bet vi-

ņas uzņemšanā.
Sirds, ak, sirds, šis visas dzīvības motors, kas jaunībā

visu uzņem kā debesu trakulīte un zvaigžņu pārgalvīte,

top ar gadiem arvien smagāka, kūtrāka, nejūtīgāka un

visu sajūsmas putojošo plūdumu, ko ar joņiem sasmēlu-

sies, iztecina pilienu pa pilienam, kamēr beidzot top pavi-
sam tukša, un nervi, viņas sulotie zari, atslābst un top
truli vai neiecietīgi, kā dreboši sikspārņa spārni, kad tiem

pieskaras.

Ak, cik liela un pašapzinīga es jutos, kad man pirmo-
reiz pašai bij kādas naudas kapeikas kabatā un es pati
iegāju pie maiznieka un nopirku kādu kriņģeli!

Pati arī es biju ielas atradusi un viena pati no skolas

pārgājusi mājā.
Kā viss tas pacēla mani manas pašas apziņā un caur to

il kā ķieģelītis pēc ķieģeļa uzcēla manas personības ēku.

Vai tas nebij brīnums par sevi — staigāt pa pilsētas
ielām, kur staigāja tik daudz cilvēku, tik dažādi ap-

ģērbti, un tad tie pārdotavu logi — kas tur nebij izlikts

un skatāms!

Protams, ar vienu diviem gadiem es jau pie visa tā

biju pieradusi, un brīnums man vairs nestaigāja līdzi kā

neredzams vadonis, ar burvju zizli visu pārvērzdams.
Man šķiet, ka dzīves māksla vai audzināšana pastāv

iekš tā — pamazām visu uzņemt, lai nervi netiktu caur

daudzu materiālu uzņemšanu par agru notrulināti un ne-

aizsteigtos priekšā fiziskai attīstībai.
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Man šķiet, ka esmu še to jau teikusi, bet ar ziņu atkār-

toju to vēlreiz, un manas pašas augšana un tapšana, kā

arī kaut kura cita bērna manos apstākļos, lai noder par

piemēru tagadnei gan negatīvā, gan pozitīvā ziņā.

brīnumi un noslēpums, rūgtais kauss

Kad par pirmiem brīnumiem vairs nebrīnījos un acis kā

bites no apkārtējiem dārziem bij ziedus salasījušas, tās

sāka laisties tālāk: es sāku meklēt pēc noslēpumiem.
Kas gan varēja būt aiz tiem augstajiem dārzu žogiem,

kuri no dēļiem bij celti un neļāva caur nevienu šķirbiņu
ieskatīties iekšā?

Vai tur auga pavisam vēl neredzētas puķes un koki kā

pasakā ar zelta un sudraba lapām? Vai tur nestaigāja an

skaistāki cilvēki nekā uz ielas un neieelpoja brīnišķi sal-

das smaržas it kā debesu dārzos?

Varbūt tur lēniem soļiem vilkās kā mēnessērdzīgi tādi

bāli un nelaimīgi jaunekļi, kuri visādā ziņā jāmīl?
Vai tik tur nebij viņu pulkā arī tas «bālais Antonijs»,

par kuru jau kā gluži maza meitenīte biju dziesmu dzir-

dējusi un kas vēlāk bij pārvērties par «balto ģenerāli»?
Lai nu kā! Varbūt tur slēpās pavisam cits kas, bet iz-

dibināt es to nevarēju, un noslēpums palika noslēpums.
Vēl kads cits pusnoslēpums, pusbrīnums man bij jā-

piedzīvo.
Es nekad vēl nebiju redzējusi dzelzceļu un lokomotīvi

ar braucienu.

Radās izdevība man to redzēt.

Pie Nordmaņu Līziņas allaž nāca ciemā kāda viņas ra-

diniece, kuras tēvs bij dzelzceļa ierēdnis.

Mēs ar māsīcu ar viņu iedraudzējāmies, un kādā reizē

tā mūs ielūdza noiet pie viņas uz dzimumdienu.

Viņa dzīvoja pie paša dzelzceļa, un, kad mēs turpu no-

gājām, lokomotīve šņākdama un elsdama ar garu va-

gonu rindu stāvēja nupat brauciena gatavība.

Tur nu gan bij ko skatīties!

Kādi lieli dzelzs riteņi, un kādi rati, augsti kā mājas!
Arī cilvēki viņos cits pēc cita kapa iekša.

Pašā priekšā lokomotīve, garu dzelzs kaklu izstiepusi

un šņākdama un dūmus pa muti izgruzdama kā pasaka

pūķis!
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Vai tiešām viņa nebūtu dzīva? Ko tad tā sāka smagos

dzelzs locekļus kustināt un stūma drīz uz priekšu, drīz

atpakaļ? Bet tad uzreiz tā izgrūda tādu spiedzienu, ka es

vai uz vietas sastingu.
Tā kvieca uz laukiem rudeņos cūkas, kad tās kāva.

Es ikreiz tad aiz bailēm un žēluma biju galvu dziļi pa-

slēpusi spilvenos.
Vārds «kāva» ir tik nodeldēts un parasts mūsu ausīm,

ka mēs vairs nekā pie tā nedomājam. Bet kam vēl ir

jūtīga sirds, vai tas nevar izjust, kas ir siltai, pukstošai
dzīvībai pēkšņi grūst aukstu asmeni krūtīs? Vai cūka nav

tāpat dzīvība kā kaut kura?

Sī dzelzs cūka gan nespiedza aiz sāpēm, un drīz atkal
tā izgrūda otru un trešo vēl neģēlīgāku spiedzienu. Arī

zvans atskanēja pa trim reizēm, un tas arī nebij nekāds

bēru zvans, tad tā sāka elsdama kustēties un pēkšņi aiz-

joņoja tik ātri, ka tā no acīm pazuda un dūmi vien nokū-

pēja pakaļ.
Pie Līziņas radinieces dzimumdienā gāja ļoti priecīgi.

Bij diezgan viesu sanākuši un gāja rotaļās.
Man ļoti patika, ka mani uzņēma lielo vidū, un, kad

gāja rotaļā «Viens zemnieks brauc uz mežu», tad arī es

bieži vien tiku izvēlēta kā aktīva līdzdalībniece. Tāpat
arī rotaļā «Ādamam bij septiņi dēli».

Senāk, uz laukiem, man cita uzdevuma nebija bijis kā.

ķīlas izpērkot, «grūst piparus», t. i., palēkāt uz vienas

kājas, to tikai maziem bērniem vien uzdod.

Reti kad es esmu tā izpriecājusies kā šo vakaru. Vēlu

pēc pusnakts mēs tikai pārnācām mājā.

Bet saldās atmiņas vēl ilgi noviļņoja pa nervu stīgām
kā lēni vibrējoša pēcskaņa pēc mūzikas.

Ar varu pie manim viss tiecās augt, ar varu sniegtie?
uz augšu.

Skola tomēr bija mans galvenais attīstības lauks.

Tolaik viss dibinājās uz sacensību, uz pārsēdināšanu,
uz slavu un smādēšanu un uz skolotāju autoritāti.

Es biju savā īstajā elementā: bij jācenšas, kura visātrāk

var izrēķināt sarežģītākos aritmētiskos uzdevumus, un

tur es biju vienmēr pirmā.

Tāpat arī vācu, franču, krievu diktātā man bij vismazāk

vai nekādu kļūdu.
Skolotājas izlasīja priekšā kādu vācu vai franču stās-
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tinu, kurš bij jāatstāsta vai jāuzraksta, — atkal es to vis-

labāk varēju, jo man bij sevišķi laba atmiņa.
Mani domraksti tika bieži kā paraugi lasīti priekšā.
īsi sakot, es biju visur pirmā, nervi zibsnīja, galva

kvēloja, bet acīs mirdzēja uzvaras prieks.

Nebija gads pagājis, kad es jau biju augstākās noda-

ļas jeb visas klases pirmā, skolotāju mīlule, no visām lidz-

skolniecēm apskausta.

Gada beigās es dabūju cenzūru visos priekšmetos ar

5+
.

Tikai diemžēl zīmēšanā un dailrakstīšanā numuri

bij zemāki, tur citas mani pārspēja, jo mūsu klasē bija
pāris apdāvinātu zīmētāju.

Bet ar manu skaisto cenzūru notika maza nelaime, kura

man tolaik izlikās ļoti liela: man to nozaga kāda līdz-

skolniece. Tā ar gumiju izdzēsa manu vārdu un ielika

vietā savu, lai mājā ar to varētu lepoties. Citas skolnieces

to bij redzējušas un faktu atstāstīja.

Es raudāju gaužas asaras, jo es biju priecājusies cen-

zūru mājā parādīt, un nu man bij jāiet tukšām rokām kā

palaidnei. Varbūt mani nemaz vairs skolā nelaidīs.

Skolotājas tomēr manu asaru cēloni bij dabūjušas zi-

nāt un izrakstīja man no jauna cenzūru, tādu pašu kā

bijušo.

Varēja jau arī saprast to skolnieci, kas mani bij apza-

gusi, un viņai piedot. Viņa bij bārenite zem niknas pamā-
tes. Slinka tā ari nebij, tikai neapdāvināta. Pamāte to

droši vien būtu situsi, ja tā būtu ar sliktu cenzūru pārgā-
jusi mājā. Bez tā tas bij viņas pēdējais gads, jo vairāk

to skolā nelaida.

Nu mans garīgais darbs bij vaiņagots un es varēju ga-

vilēt, ja tik man būtu miesa izturējusi līdzi.

Arvien aukstu un samaitātu ēdienu ēdot jeb, labāk sa-

kot, badu ciešot, es kļuvu ik dienas bālāka, vājāka un gan-
drīz ēteriska.

Skolotājas to nomanīja un pierunāja mani, lai es ar

mācībām nesteidzoties, jo esot vēl par jaunu.
Bet mācības man nekādas grūtības nedarīja, īsto

iemeslu es kaunējos viņām sacīt.

Beidzot kaut kā direktrise tomēr bij dabūjusi par to

zināt un tūdaļ ik dienas sūtīja man siltas pusdienas
no sava galda. Porcija bij tik liela, ka mēs ar māsīcu
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abas varējām no tās paēst, tomēr tas viss nāca jau par
vēlu.

Slimības dīgļi manī perinājās un pārrāva visu manu

spožo attīstības gaitu.
leradās niknas galvas sāpes, un ik novakares, kad me-

tās krēsla, es nolikos gultā, lai pēc kādām stundām atkal

celtos un mācītos.

Varbūt arī uz manim bija sliktu iespaidu darījis tas,
ka es par to kabatas naudu, ko tēvs man iedeva, vairs ne-

pirku citrona bonbonkas, bet citronus pašus un ēdu tos tā-

pat bez cukura; man viņi nemaz neizlikās skābi.

Varbūt tas darīja iespaidu uz manām asinīm un tās

pašķidrināja, jo līdz ar skolas beigām es sasirgu ar

dzelteno slimību.

Mana māsīca jau pārbrauca mājā, un man vēl bij jā-
paliek pāra dienu vienai mazajā, vientuļā istabiņā.

Visu to laiku es gandrīz nogulēju gultā ar drudžainu

temperatūru. Nordmaņu Līziņa gan nāca mani apmeklēt,
bet es vislabāk jutos viena.

Pussapņos, pusnomodā es atrados mistiskā stāvoklī;
tas bij tik sāpīgi salds un tik pilns ilgu, ka es to nevarēju
izprast un arī nemaz pēc tā necentos.

Nokrēsla, kuru es mīlēju, ienesa arī savu tiesu jūtoņas,
un blakām, šeņķa istabā, bez apstājas kliedza un spiedza
kāda neskanīga vijole gan rupji smiedamās, gan ķērcoši
raudādama. Kas viņu spēlēja — nezināju; bet tā jo la-

bāki, viss bij nezināms.

Nezināmas jūtas saviļņoja manu dvēseles līmeni.

Vai man bij kaut kas zudis vai neatsaucami pagājis?
Nē taču! Man jau nemaz vēl pagātnes nebij.

Sāpes? Sastrēgušos jūtu asie dzeloņi manai bērna dvē-

selei vēl nebij tik dziļi iedūrušies.

Nākotnes jausmas? Kāda nākotnes sajūta var būt ne-

pilnu divpadsmit gadu vecai skuķei?

Ilgas? Pēc kā? Un tomēr no visa kaut kas juku jukām
kā sapnis, kā sāpes, kā vīzija drebināja manus nervus.

Tā bij tuvojošās traģika no visa, kas savu melno ēnu

no tālienes iepriekš meta.

Un tad vēl šī ķērcošā vijoles elsošana, kas spiedās caur

visām sienām cauri!

Es jutu, ka dvēsele tāli aizlidoja projām kaut kur, kur

miesa nevarēja sekot... predisponēta traģiska dvēsele,
dzimusi ar zvaigzni uz pieres.



Kad man iebrauca pakaļ un pārveda mājās, es grūti
saslimu ar dzelteno kaiti.

Kad no tās izveseļojos, tā bij atstājusi savas sekas:

acis man bij palikušas pavisam slimas, un ar labo aci es

gandrīz nekā neredzēju. Tāpat arī labā auss, kura jau bij
reiz cietusi, atkal kļuva nedzirdīga, un visa labā puse

ķermenim bij kļuvusi vājāka. Man bij jāzaudē no skolas

gandrīz vai vesels gads, jo es vairs nevarēju ne redzēt, ne

dzirdēt.

Tas nu bij visgrūtākais malks, ko dievi man sniedza no

sava rūgtā kausa.
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RAKSTI UN RUNAS PAR SIEVIEŠU EMANCIPĀCIJAS

JAUTĀJUMU

F. K. KGS UN EMANCIPĀCIJA

Sieviešu jautājums pēdējā laikā ari pie mums atradis tik dzīvu

atbalšu, ka tas pat «Baltjijasļ Vēstnļeša]» korespondentam F. K. k.

laupījis sirds mieru, tā ka pēdējais garu garās slejās ņemas pārrunāt
mūsu jauno paaudzi, lai tā pēc svešas svilpes nelēkājot, un mēģina

tai atkal «uzlikt slāpētāju» ar vecajām, nodilušajām frāzēm, kā:

emancipācija esot izvēršanās no sievietības, kura mūsu tautai ne-

derot, mīlestība un ģimene esot sievietes vienīgais uzdevums un

sievietes attīstība esot karošana pret dabu utt, utt. Šādi aizrādījumi,
kuri jau tik daudzreiz izsacīti un tik daudzreiz atspēkoti, mums tikai

vēl tad spētu imponēt, kad F. K. kgs tiešām viņus spētu no pamata reiz

izskaidrot jeb bīstamajai emancipācijas epidēmijai atrast kādu jaunu

glābiņu līdzekli. Bet F. K. kgs savā garajā rakstā jau no paša
sākuma Joti vaļsirdīgi atzīst savu nespējību apspriest tādu kultūras

parādību, sacīdams, ka bargas aukas gan trakojot pār visām tautām,

bet viņš nezinot, no kurienes tās nākot un kurp tās ejot. Ja pret
kādu ļaunumu grib karot un to izdeldēt, tad arī jāizpēta šā ļaunuma

cēloņi, parādības, viņu attīstīšanās, it kā ārstam organisms. Se nepa-

līdz F. K. kga svars un subjektīvā autoritāte vien, lai tas ari vēl

Laurai Marholm zem rokas ķeras, bet vajag lietišķas zināšanas. Kur

viena sieviete izsacijusi emancipācijai pretīgas domas, tur simtām

atradīsies, kuras atkal viņu atspēko, un beidzot pats F. K. kgs, kurš

Lauru Marholm uzstāda par vienīgo kompetento spriedēju, ņemas

atkal sava raksta pēdējā daļā viņu sīvi norāt un tās teorijas apgāzt,

tā ka galu galā iznāk, ka mums pie F. K. kga vienīgā it kā pie cietas

klints šinī auku laikā jāturas; savu «klinšu dabu» viņš jau agrāk

pietiekoši apliecinājis. Bet te mums vispirms pie šī nemaldīgā soģa
duras acīs viņa vēstures neprašana, jo tas, ko F. K. kgs sauc par

mūžīgu, negrozāmu dabas likumu, kurš arvienu tāds bijis un tāds

būs, ir tikai pāri tūkstoš gadu kultūras solis, kurš pat šinī laika
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sprīdī piedzīvojis visādas pārgrozības; viņam jāzin, ka sievietes stā-

voklis nav vis- arvienu tādā kārtā pastāvējis kā tagad, ka sievietei

senatnē, «mātes tiesību» laikmetā, bij daudz vairāk brīvības un pat-
stāvības nekā tagad un ka tad, kad mūsu līdzšinējās sabiedrības

primitīvā forma iesākās ar privātīpašuma nodibināšanu, līdzi ar to

arī ieviesās sievietes verdzība. Aprakstīt, kā sievietes laupītas, it kā

prece pirktas un pārdotas, še būtu par plašu, to visu var dabūt zināt

vēsturē, un, ja F. K. kgam citas grāmatas nav pie rokas, tad var

par to lasīt arī Dēbnera Bībeles stāstos. Ir gan ļoti bēdīgi, bet tomēr

patiesi, ka F. K. kga paša pierādības runā viņam pretī! Tur viņš

redzēs, ka senāk ir pastāvējusi poligāmija (daudzsievība) un ka mo-

nogāmija (viensievība), ar kuru stāv sakarā F. K. kga «sievietes

vienīgais svētais, mūžam pastāvošais ģimenes uzdevums», savā taga-

dējā kārtā tika nodibināts 16. gadu simtenī Trientas koncilā. No visa

tā F. K. kgs varēs redzēt, ka tas, ko viņš sauc par mūžam nepār-

grozāmu dabas likumu, vienmēr ir pārgrozījies un pieņēmis citādu

veidu, tāpat kā arī emancipācijas jautājums nav palicis tāds pats kā

agrāk un, uz priekšu iedams, savus prasījumus arvien noteiktākus

liek cilvēcei priekšā. Ir gluži dabiski, ka tikai apdāvinātākās un inte-

liģentākās sievietes sāka pirmās sajust grūto slogu, kurš gulēja uz

visa «vājā dzimuma», un sāka saukt pēc brīvības, bet šie saucieni

toreiz attiecās vairāk uz indivīda brīvību, uz viņu pašu jūtu apmieri-
nāšanu un sirds tiesībām, kuras nospieda šaurais ģimenes stāvoklis.

Ar šādiem prasījumiem uzstājās vispirms Francijā emancipācijas

priekštece Aurora Didevan (2orž Zand), kura cīnījās pret buržuju

šaurajiem uzskatiem, un šādā kārtā viņai arī pieslējās Vācijā Ģētes

laikmetā Veimāras ģeniālo garu sabiedrība, kurā atradās dāmas, kā

Rahele, Betina Armin, Stein kdze un citas. Vispārim mūsu gadu

simteņa sākumā visi jautājumi tinās ap indivīda brīvību, toreiz pra-

sīja priekš ārkārtējām jūtām ārkārtējas tiesības, lai

būtu iespējams visu spēku attīstīt, visu sajust un cauri dzīvot. Sādu

ģeniālo, plaismoto un mūžam neapmierināmo cenšanos reprezentē

Bairons, kurš it kā modernais Ahasverus klejo apkārt, nekur nespē-

dams mieru atrast. Tādu pašu cenšanos arī izsaka simonistu laik-

metā Francijā Satobriāns savā «Renē», kurā tas sūdzas, ka viņa

sirds iekšā deg un tomēr paliek auksta, un izsaucas: «Es garlaiko-

jos! garlaikojos! garlaikojos!» Sāds laika raksturs arī atspoguļojas

Ģētes «Verterā» un ar Fausta vārdiem «In der Begierde schmacht ich

nach Genufi und im Genuß verschmacht ich nach Begierde». Kā re-

dzams, tad viss tikai attiecas uz ārkārtēju, lielu jūtu apmierināšanu,

kura bija romantikas laikmeta tendence un viņas kara sauciens. Sa-

protams, kādēļ dažas dāmas tanī laikā ieģērbās vīriešu drēbēs un

meklēja pēc romantiskiem gadījumiem. Gluži kas cits ir ar mūsu

laikiem, še nav runa par apkārtējiem apstākļiem, par indivīdu tie*
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sībām, bet par vispārējo sabiedrības labumu. Tur bija ņemti izņēmuma

gadījumi par pamatu, še rēgula pati. Emancipācijas jautājums, kurš

senāk attiecās uz sirds un jūtu tiesībām, tagad pamatojas uz saim-

nieciska stāvokļa, ar kura pārgrozījumu arī pirmējos prasījumus būtu

iespējams apmierināt, jo esam nākuši pie pārliecības, ka nevis cilvēki

rada apstākļus, bet apstākļi cilvēkus, kā to klasiķiem aprāda jaun-

laiku rakstnieki. It kā piliens izgrauž akmeni, tā apstākļu slogs un

dienas rūpes nomāc vislielāko spēku, tāpat kā to dara, no otras

puses, dzīves pieaugšana un jutekļu pārkairināšana. Ari vislielākais

ģēnijs nespēj attīstīties, kad viņa laikmets un apkārtne nav priekš
tā izdevīgi. Ja Ģēte nebūtu kā bagāta Frankfurtas patricieša, bet kā

nabaga kurpnieka dēls piedzimis, tad viņš arī par tādu būtu palicies

un nekad nebūtu tapis par Veimāras lielhercoga ministri. Neviens

vairāk kā viņš pats neatzīst, kāds svars ārējiem apstākļiem. Ja die-

zin cik apdāvinātu bērnu izaudzina starp mežoņiem, tad tas arī līdzi

taps par mežoni. Arī laika gars nav rādījies vienā pašā galvā, it kā

Atēna izlēca bruņota no Dzeva [Zeva] galvas, viņš ir vispārējas sa-

biedriskas dzīves ražojums. Aristoteļam nevarēja būt Darvina idejas,

un Darvinam vajadzēja citādi domāt nekā Aristoteļam. Tādēļ arī do-

mas, izsacītas piecdesmit gadu agrāk, paliek bez iespaida, kamēr

tās piecdesmit gadu vēlāk spēj iekustināt visu pasauli. Ķeizars Sigis-
munds drīkstēja 1415. gadā likt Husu Konstancē sadedzināt, Kār-

lim V, kurš bija daudz varenāks karalis, vajadzēja Luteram 1521.

itin mierīgi no Vormsas sapulces ļaut iet savu ceļu. Apstākļi arī pie

tam vainīgi, ka sievietes nav iespējušas sasniegt to garīgās attīstības

pakāpienu kā vīrieši, bet F. K. kgs drošu prātu nosaka, ka viņas

mazāk apdāvinātas par vīriešiem. Ikkatrs loceklis, kurš netiek lietots

un vingrināts, zaudē savu spēju. Miljoniem sēklas graudiņu iet bojā,
kad zeme, uz kuru tie krīt, nav izdevīga. Ja apgalvo, ka sievietēm

nav gara spējas, tad arī jāpieņem par patiesību, ka arī starp vīrie-

šiem tikai tie ģēniji atrodas, kuri līdz šim par tādiem izrādījušies,

bet katrs lauku skolotājs var pastāstīt, cik daudz talantu iet bojā,

ja tie nedabū vajadzīgo izglītību. Un tomēr arī zem neizdevīgiem

apstākļiem sievietes savu gara spēju parādījušas, kā to pie vīriešiom

reti atrod. Par piemēru lai noder, kur tās ar lielāko saprašanu turē-

jušas pat valdības grožus savās rokās, lai pieminam Katrīnu Lielo

Krievijā, Elizabeti Anglijā, Mariju Terēziju un citas. Cik dažam la-

bam lielam vēstures vīram būtu stipri jāsaplok, kad izzinātu, cik tas

pats sev, cik citiem pateicas. Pētījumi izrādījuši, ka Mirabo visus

savus darbus licis no citiem izstrādāt. Kā tālāku nespējības pierādī-

jumu pieņem arī to, ka sievietēm esot mazāk smadzeņu nekā vīrie-

tim. Uz šo teoriju atbalstoties, mežoņiem patagoniešiem un polinē-

ziešiem vajadzētu būt visinteliģentākajiem cilvēkiem, tādēļ ka tiem

daudz lielāks smadzeņu mērs nekā mūsu izglītotajiem eiropiešiem.
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Patiesībā garīgā spēja neatkarājas vis no smadzeņu daudzuma, bet

no viņu iekārtošanas un kādā veidā tās organizētas. Pat pie lopiem

pieredzams, ka taisni mazākie kustoņi, kā bites un skudras, pārspēj

inteliģences ziņā lielos, kā aitas un vēršus. Smadzenes, tāpat kā katru

citu orgānu, vajag lietot un vingrināt, kad to grib pilnīgi attīstīt.

Miesas ziņā gan sieviete pie mums mēdz būt vājāka par vīrieti, bet

pie nekultivētām tautām tas ir nereti otrādi. Cik audzināšana no

pašas bērnības iespēj, to pierāda akrobātenes un cirkus dāmas, kuras

spēka un izveicības ziņā var sacensties ar katru vīrieti. Amerikā, kur

sievietēm atvērts plašāks attīstības lauks, jau pieredzētas visskaistā-

kās parādības. Mieiganas prezidents Vaits apliecina, ka viņa vislabā-

kie skolnieki matemātikā un citās zinībās esot sievietes. Amerikas

lapas 1894. gadā uzskaita vairāk atradumu un mašīnu, kuras iz-

gudrojušas sievietes.

Visur, kur vien atspīd brīvības pirmie rīta stari, tur sievietes

pierāda savu gribu un spēju un ņem ar vislielāko dedzību dalību

pie lielā kultūras cīniņa. Ka mūsu mazajā Latvijā vēl maz no tā no-

manāms, atkarājas no tam, ka viņas attīstība pati vēl tikko sākusies

priekš kādiem gadu desmitiem. F. K. pārmet, ka latviešu sievietes

zinību laukā neko ievērojamu nav ražojušas; bet ko tad mūsu kungi

pie visas savas brīvības ir slavenu sasnieguši? Vai starp tiem atro-

das jel kāds pētnieks, kas slavenajiem ārzemju zinību vīriem varētu

blakus stāties? Daiļajā literatūrā, kura vienīgā pie mums sākusi pa-

mosties, sieviešu ražojumi nebūt nestāv vīriešu ražojumiem pakaļ, to

pats F. K. nevar noliegt, un, attiecoties uz kādām iestādēm ar ļoti
šaubāmu zinisku krāsu, kā, piem., mūsu daudzinātā zinību komisija,
F. K. k. nemaz nav jādomā, ka sievietes tur nespētu to pašu uzde-

vumu izpildīt kā vīrieši — sēdēt un, ja daudz, šķirot kādu materiālu.

Kāpēc zinību un teātru komisijās un citās iestādēs un biedrībās sievie-

tes nekur netiek uzņemtas par aktīvām līdzbiedrenēm? Kad F. K. k.

arī ir pārliecināts, ka tām citādi nav ne jēgas, ne saprašanas, tad,

mazākais, tās zinās par brunčiem spriest, kurus tās pašas valkā. Vie-

nīgā žēlastība, kuru mūsu kungi sievietēm novēl, ir tā, ka tās drīkst

nabagus ēdināt un ballēs kādreiz kungus uzaicināt uz kadriļu. Pēc

F. K. kga izsacītām domām, emancipācijas jautājums latviešiem esot

gluži svešs, un tūlīt pāra rindiņas tālāk savā rakstā viņš atkal pats
savus izteicienus pilnīgi apgāž, aprādīdams, ka uz laukiem viscaur

valdot emancipācija tanī ziņā, ka sievietēm ar vīriešiem esot vienāds

darbs, tās kopā pļaujot un kuļot utt. Jautājums, vai latviešu sievie-

tei vajaga emancipācijas, ir tikpat daudz kā jautājums, vai latviešu

sievietei vajag ēst. Es jau aizrādīju, ka mūsu tagadējais emancipāci-

jas jautājums neattiecas tikai uz gara attīstību vien, bet uz vispārēju
ekonomisku apstākļu pārlabošanu. Cik mūsu jaunavām nav jāklist
ārā no tēva mājas un jācīnās pēc maizes kumosa — un te nāk F. K.
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un sprediķo savu svaidīto morāli, ka sievietes vienīgais uzdevums

esot mīlēt un kopt ģimeni. Bet cik sievietes tad nu tiek pie ši vienīgā

uzdevuma izpildīšanas, kad lielākā puse nemaz netop apprecētas, kad

viņām šī apgādāšanas iestāde aizslēgta un viņām jāmeklē patstāvīgs

darbs, lai nemirtu badā? Ja nu F. K. šīs «neizdevušās» sievietes,

kuras, pēc viņa domām, neizpilda savu «vienīgo uzdevumu», grib

glābt, tad tam jāgādā, ka viņas dabū apprecēties, un, tā kā mūsu

apstākļi tādi, ka nākamībā arvien mazāk spēs dabūt vīru, tādēļ ka

pēdējais nespēs sievu uzturēt, tad F. K. kgm būs jāuzņemas diezgan

grūts veikals — jādibina tautisks pretemancipācijas precību kantoris.

Arī savā tālākā izskaidrojumā F. K. uzskata mīlestību un emancipā-

ciju kā divus jēdzienus, kuri viens otru izslēdz. Ikkatra ziniski iz-

glītota sieviete ir, pēc viņa domām, paklīduši avs, kura tikai tad vēl

var uz laimi cerēt, kad tai izdodas kādu ganu atrast, un, ja ne, tad

tai jāiet bojā; kā piemērus viņš ņem Kovajevsku un citas ievērojamas

sievietes. Saprotama lieta, ka mīlestība ir liels dzenulis visā dabā,

bet kur tad ir sacīts, ka emancipācija Šo dzenuli grib no sievietes

krūts izraut? No šīm F. K. kga domām, kā arī no visa viņa raksta

var redzēt, ka viņš emancipāciju nemaz nesaprot, jo tad viņš zinātu,

ka viņas nolūks nav vis šo dzenuli izskaust, bet taisni uzcelt par

savu likumu devēju, ka viņa grib dot nākamībā iespēju vīrietim ar

sievieti savienoties nevis aiz spekulācijas, kā tagad lielākā daļa no

mūsu laulībām top slēgtas, bet vienīgi tikai aiz šiem dabiskiem dze-

nuļiem. Mīlestība īsti turpmāk tālā nākotnē darīs to, ka mums «pa

zelta trepēm nebūs jākāpj uz debesīm», bet ka visu atradīsim jau še

virs zemes. Turoties pie minētā piemēra, F. K. k. domā, ka Kovaļev-

ska tikai tādēļ esot kļuvusi nelaimīga mīlestībā, ka tā esot bijusi
viscaur «smadzeņu sieviete» un pie tam vēl neskaista, bet vai F. K. k.

ir pārliecināts, ka viņa būtu kļuvusi laimīgāka, kad tā nemaz nebūtu

izglītota? Vai viņa caur to būtu tapusi skaistāka? Vai neskaista sie-

viete, kad tai nav nekādas garīgas īpašības, nebūtu pavisam übadze?

Vai izglītotas sievietes mīlestība nav daudz daiļāka, augstāka, pilnī-

gāka un dziļāka? Izglītota sieviete prasa daudz vairāk, daudz aug-

stāku no mīlestības, tādēļ ka viņa pati daudz augstāku dod. Kas

daudz prasa, tam grūti atrast meklēto apmierinājumu, t. s. «ideālu»,

bet, ja viņš to atrod, tad viņa laime neizmērojami augstāka par

ikdienišķo laimi. Cik nelaimīgu mīlestību tad neatrodas starp neizglī-

totām sievietēm? Kāda smieklīga un tomēr bēdīga sacensība valda

starp mūsu jaunavām «vīra medībās». Cik te nav šķelšanās, greiz-

sirdības un nelaimīgu upuru? Cik netop liekuļots jūtu ziņā, cik ma-

teriālu nelabumu te neizceļas caur lieku, veltīgu greznošanos, kur

viena otru cenšas pārspēt, lai tiktu pie iekārotā mērķa, ko viņām ari

nevar ņemt ļaunā, tādēļ ka tā ir cīņa dēļ eksistences un precība no-

drošina viņu nākotni. Bet vai arī tās, kuras šinī cīņā paliek par
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uzvarētājām un savu mērķi sasniedz, ari ikreiz top laimīgas? Ja mēs

visu ģimeņu dzīvē, kuras ar visiem spēkiem cenšas savu iekšējo

postu slēpt, spētu leskatīties, tad varētu smalku statistiku sa-

stādīt no nelaimīgām laulībām. Nepārredzamas ir visas sekas, kuras

šāda kopdzīve rada, kad virs un sieva sāk katrs uz savu roku ārpus

mājas sev meklēt atlīdzinājumu par neapmierinājošo ģimenes dzīvi;

var iedomāties, kādus iespaidus dabū bērni, kuri šādā ģimenē uzaug.

Sās Ir nenovēršamas sekas, kad jaunavām vienigi jāiziet uz viru me-

dību. Pat arī tanī ainā, kuru stāda priekšā mūsu laimīgās laulības,

nav sievietes — tās īstās ideālās sievietes, kādas F. K. pa prātam, —

loma visai apskaužama. Sai lidinojošai, poētiskai nārai, šim mūžī-

gajam ideālam vajag tomēr turklāt labi prast rēķināšanas mākslu,

lai varētu līdzsvaru noturēt savā saimniecībā, bet citādi tai kā mai-

gai ziedoņa vēsmiņai vajag savu pavēlnieku un mājas kungu apli-

dot, katru viņa vēlēšanos tam no acīm noredzēt, ar savu mazo,

mīksto rociņu tā pieri gludināt, kuru tas sakrunkojis, prātodams
varbūt pats par savām muļķībām. Arī šādos vissvinīgākos gadījumos
sieviete, kā F. K. k. pats to nosauc, ir tikai zemāks rīks, kura tura

kārtībā saimniecību un turpina ģimeni, jo no garīgas līdzības F. K.

taču nekā negrib zināt. Emancipācija turpretim, kura grib sagādāt
sievietei patstāvīgu stāvokli, tā ka tās nākotnei nav jāatkarājas no

vīra apgādības un materiālais jautājums atkrīt nost, dibinās šādu

kopdzīvi vienīgi tikai uz mīlestību un atņems arī šķēršļus, kuri tagad
daudzu pāru savienošanai stāv ceļā. Ari F. K. k. var redzēt, ka eman-

cipācija, kura grib sievieti pacelt materiālā un garīgā ziņā, nekādi

nestāv mīlestībai ceļā, bet to īsti attīsta, tā negrib laupīt sievietību,

bet caur izdaiļotu dvēseli un paceltu garu tai ļaut uzplaukt visā

ziedu maigumā. F. K. kgm tādēļ ari nemaz nav jāprāto, ka Kova-

ļevskai un citām gara varonēm būtu savas lielās dāvanas jāapslāpē
un no attīstības ceļa jāatsakās, lai nāktu pie īstas laimes. Var būt,

ka viņu ciešanām pavisam citāds cēlonis, kuru tādi gari, kas pār

ikdienišķību nespēj pacelties, nekad nevar saprast.
Ikkatru reizi, kur jauni pasaules uzskati ar veciem sanāk naidā,

notiek traģiski satricinājumi, ikkatru reizi ari pirmajiem tādiem kul-

tūras ceļa lauzējiem, kuri it kā giganti ar gaismas lāpu iet cilvēcei

pa priekšu, jākrīt par šāda konflikta upuriem. Zinība un gaisma gan

uzvar, bet viņas kāpenes uz augšu ir bruģētas ar līķiem. To pierāda

Sokrāts, kurš dzēra nāves zāles, Galilejs, sadedzinātais Džordano

Bruno un visi citi mocītie, vajātie, izstumtie cilvēces labdari, kuriem

bija jākrīt par upuri savām idejām. Tādām pat vajāšanām bija pa-

dotas sievietes, kuras pirmās iedrošinājās saraustīt savas vergu sai-

tes un ar savām līdzbiedrenēm sludināt gaismu un brīvību. Senlaikos

slavenā filozofē Hipatija tika Aleksandrijas pilsētā 415. g. [pēc]
Kristus piedzimšanas savu brīvo mācību dēļ nokauta. Napoleona laik-
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metā pat lielā Nekera meita, madāma Stāl tika izstumta, un tāds

pats liktens ari bijis Zorž Zand kdzei, kura kādā rakstā izsaka savu

izmisumu: «Neviens nav vairāk ticis nolamāts un apkaunots kā es,

neviens nav ar vairāk sāpēm un izmisuma pieķēries pie cerības uz

debesu taisnību un pie savas pašas nevainības. Kamēr daži mani

raksti nākuši klajā, kuri bijuši par taisniem un par atklātiem, nekā

tos sievietei varētu piedot, esmu tikuse nogānīta ar visnekrietnāka-

jiem meliem, mans vārds ticis aptraipīts ar visādiem kauna nostās-

tiem. Nevienu soli neesmu spējuse spert, nevienu rindiņu rakstīt, bez

kā mani tīrie nolūki nebūtu tikuši visnekaunīgākā veidā sagrozīti.

Kāpēc man liktenis Jāvis tapt par tik nelaimīgu! Vai viņš to var pa-

ciest, ka slikti cilvēki labos samin dubjos! Likten, likten, kā tu domā,

kad tu aizgādā par vissīkāko zāles asniņu uz pļavas un dārgo goda

puķi ]auj no katra nekrietna vazaņķa zem kājām mīt! Vai cilvēks,

kura galva no domāšanas un sāpēm noliekta, tev nekā nav vērts?

Vai es tev esmu mazāk no svara nekā dadzis, kas tur brīvi drīkst

augt kapsētas malā? Ak, skaties šurp, paklausi mani, gādā man

taisnību!»

šādi iz dvēseles plūstoši vārdi lai pārliecina F. K. k., ka ir vēl

citas ciešanas, nekā viņš domā, un ka tās netop aiztaupītas nevie-

nai sievietei, kura cīnās pēc brīvības. F. K. k. pats savā rakstā at-

zīst, ka ļoti retām sievietēm izdodas šo karu izkarot, ka tās zaudējot

veselību, laimi un nereti arī dzīvību. Bet kādēļ tad viņš pats, F. K.

kgs, pieder pie tiem, kuri brīvības cenšanai stāv cejā un met virsū

akmeņus? Viņš runā par skaļo piekrišanu, kura man tikuse parādīta,
kā tas līdz šim vēl nekad nav noticis, bet cieš klusu par to, ka šie

lauri tikuši atsvērti ar tikpat daudz ērkšķiem, ka tie, kas man vienā

dienā jūsmīgi uzgavilēja «hoziannat», otrā dienā vēl skajāk kliedza:

«Nost ar viņu!» Cik daži laikraksti nav nopūlējušies manus vārdus

sagrozit un mani pašu līdz pēdējam noķengāt, cik mani nav apkau-

nojuši pat ar personiskiem uzbrukumiem, un F. K. kgs nāk un aplie-

cina, ka pie mums sieviešu centieniem nekas nestāvot ceļā! F. K. k.

aizrāda, ka emancipācijai vajagot karot pret netiklību un netikliem

vīriešiem, bet, kad es kādā savā rakstā «Dienas Lapas» pagājušā

gada 275. numura ievadā taisni šādas domas izsaku ar sekošiem

vārdiem: «Es neprasu, lai sievietēm ari būtu atļauja

uz netikumību tādēļ, ka vīrietis ir netikumīgs,

bet es prasu, lai tie abi vienādi būtu tikumīgi. Ja

vīrietis no savas nākamās dzīves biedrenes prasa,

lai tā būtu nevainīga un neaizskarta, tad tai tie-

sības taisni no viņa to pašu prasīt,» — tad man par

to no visām pusēm uzbruka un teica, «ka es gribot ieviest netiku-

mību» (?!). Viņš pats, god. F. K. k., savā rakstā šos manus iz-

teicienus piesavinājies un tad dod labu padomu it kā no savas
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puses un emancipācijas centienus nostāda tādā gaismā, it kā mēs

gribētu ko citu. Tāda apmēram ir goda rikošanās, kāda no pretinieku

puses tiek izlietota, un var jau notikties, ka, pret šo kungu

netīrākiem, saģiftētajiem ieročiem cīnoties, kādreiz visstiprākajam

jāpagurst un jāiet bojā arī uzvarot. Saprotams, nav daudziem

dūšas šo cīņu pret lielo tumsoņu, smējēju un nievātāju baru uzņem-

ties, tā no pirmajām celmu lauzējām prasa tikai atsacīšanos, tām

jāupurējas, lai sagādātu laimi nākamajām paaudzēm, laimi un lab-

klājību ne tikvien priekš retām izredzētām, bet priekš visiem cilvēces

locekļiem.
Arī viszemākajā būdiņā šai atpestīšanas valstij būs nokļūt, pie

visciešāki noslēgtiem vārtiem pieklauvēt, visstiprākās saites saraut;

cilvēces locekļiem, kuri gadu simteņu ilgā verdzībā smakuši, tai būs

sludināt, ka arī tiem tiesības piedalīties pie vispārīgā cilvēces uzde-

vuma un nodibināt viņas nākamību, jo liels un spējš ir mūsu gadu

simtenis, tas ir cīņas un pāreju laikmets, kurš sauc pie ieročiem iz-

karot gaismas karu. F. K. kgs nezina, no kurienes vējš nāk un kurp
tas iet, bet mēs zinām, ka tas ir spirgts rīta vējš, kurš apsola

jauku dienu. Jo tik tiešām, kā pēc tumšas nakts uzlec spoža saule,

tāpat arī brīvībai un taisnībai būs pārvarēt gadu tūkstošu ilgo ver-

dzības tumsu.

KĀDS LABUMS MUMS NO MŪSU STUDĒJOŠĀM SIEVIETĒM?

Laika jautājums

Moto: J'accuse! —

Emile Zola

Kad mūsu progresīvākos laikrakstos starp citiem dienas jautāju-
miem tiek runāts par sieviešu kustību, tad tās tomēr vienīgi tagad
ir proletāriskās sievietes, pie kurām saistās visa interese.

Gan taisnība, ka proletārisko sieviešu jautājums un vispār prole-
tāriskais jautājums ir galvenākais, bet, ievērojot visas dzīves parā-

dības, mēs nedrīkstam gluži nomaļā atstāt mūsu pilsoniskās sievietes

jeb mūsu studējošo sieviešu inteliģenci.

Vienīgais, ko par pēdējām laikrakstos lasa, ir «ka atkal tāda

un tāda nolikuse savu doktora eksāmenu»*, bet tālāk arī neviens

viņas gaitai neseko. Kā gan pret mūsu «kultūras ziedu» tāda vien-

aldzība varējuse rasties, un kā tā izskaidrojama? Lai tikai vēl

* Diemžēl arī tas lasāms pārāk reti, jo daudz to studējošo, bet
maz izstudējošo. («Mājās Viesa» redakcijas piezīme.)
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atceramies gadus desmit atpakaļ, kāds burvīgums saistijās pie vārda

«studente»! Patiesa, īsta studente, kas jau imatrikulēta, vai tā ne-

bija it kā kāda augstāka būte? Vai visām pēdējo klašu skolniecēm

nesāka sirds ātrāk pukstēt, iedomājoties šo ideālu, uz kura sa-

sniegšanu tikai reta varēja cerēt? Kādi grūtumi un šķēršļi nebija

jāpārvar, lai pie šī ideāla tiktu! Kādam tur nebij jāpārkāpj pāri aug-

stam valnim, celtam iz vecu veciem aizspriedumiem! Priekš mūsu

patriarhāliskajiem ģimenes tēviem un mātēm sieviete, kas atstāj

ģimenes klēpi, izraujas iz mātes rūpīgās uzraudzības un dodas platā

pasaulē, sēd kopā ar jauniem studentiem vienā auditorijā, piekopj
vienādu dzīves veidu un, galvenais, palaiž vēl garām labākos

precības gadus, ierakdamās grāmatās, tā nu visādā ziņā bija samai-

tāta un palaidne. Tīri ekonomiskais studēšanas jautājums toreiz

bija ētisks jautājums, un, viņu izkarojot, bija jāsagrauj vesela veca

pasaule.
Kad mūsu tautībnieki saimniekdēli, bāliņi runā un raksta par

grūtumiem un šķēršļiem, ar kādiem tiem kā «pirmajiem cīruļiem»

bijis jākaujas, pirms tie kļuvuši pie augstskolas durvju virināšanas,

tad viņi gan ne pusi nebūs izcietuši no tā, ko cietušas «pirmās bez-

delīgas».
Visniknāk šī uzskatu cīņa tika izkarota presē. Kad deviņdesmito

gadu sākumā Rīgā «Dienas Lapā» zem Pliekšāna (Raiņa) redakcijas
uznira jaunas pasaules vērtības — kā strādnieku jautājums, vēsturis-

kais materiālisms, darvinisms, reālisms —, tad arī sievietes līdzšinējā

vērtība tika pārvērtēta un sieviešu jautājums bija tas, ap kuru

visasāk iededzās abu pretēju lēģeru cīņa. Sieviešu kustības torei-

zējiem pretniekiem nebija nekādi līdzekļi netīri diezgan priekš savu

mērķu sasniegšanas; visnekrietnākie meli un inzinuācijas tika pa-

līgā ņemti, lai toreizējās cīnītājas nostādītu vai nu par netiklēm,

vai par karikatūrām un darītu smieklīgus viņu mutē sajūsmibas vār-

dus. So rindiņu rakstītājai, kura atradās cīnītāju priekšējās rindās,

nācās pretinieku naidu visvairāk izbaudīt, tai, piemēram, pēc kāda

atklāta priekšlasījuma par sieviešu tiesībām tūlīt bija jāzaudē vieta

un maize.

Mēs zinām, kā šī asā cīņa beidzās un kas uzvarēja. Jauns arvien

uzvar vecu, bet neuzvar, kā to vēlamies un kad to vēlamies. Uzvara

nāk tikai tad, kad uzvarētājs par to vairs nevar priecāties, — tā nāk,

kad «daudz karstas sirdis ir pukstēt rimušas» un daudzu dvēseļu

uguns atdzisis ...
Un kas ievāca šās uzvaras augļus?
Man te tomēr jāpiezīmē, ka, aizskarot deviņdesmito gadu cīņas

laiku, šo mūsu «garīgo ziedoni», no kura izauguši visi lielie panākumi,
es tomēr nevaru pie viņa ilgāk pakavēties, bet ka man iz tā jāatšķe-

tina priekšmets, par kuru te ir runa.
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Tātad arī sieviešu lieta uzvarēja. Kas toreiz ziedoņa negaisos

tika sēts, tas vēlāk nesa skaistus augļus. Bet vai sējējas dabūja pa-

šas savus augļus ievākt? Mēs zinām, ka neviena no toreizējām sie-

viešu tiesību izkarotājām netika pie studēšanas. Pirmajām bezdelīgām

bija jāpiedzīvo, ka mērķa priekšā vētra viņas sagrāba un aiznesa tāļu

projām.

Sī vētra toreiz nomēza visus pirmos cīnītājus no atklātības klona.

Arī pretinieki apklusa, jo nebija jau vairs pret ko bultas raidīt, viņi

bija nu paturējuši virsroku, bet to viņi gan juta, ka virsroka nebija

uzvara.

lestājās klusums, gaidīšanas un šaubu pilns klusums: sētie graudi

gulēja zemē iekšā, un neviens nevarēja zināt, cik dzīvības spējīgu

dīgļu tur būs palikušu, cik no bārgās ziemas izmaitātu.

Tā pagāja gadi divi trīs; un kas nu notika? Tie, kas bija gudri

attāļumā un klusumā turējušies, kad pirmie kliedzēji kliedza, tagad

mazpamazām viens pēc otra pabāza galvu un apskatījās, ka tie lielie

plūdi pārskrējuši un ka tā lieta īstenībā nemaz tik bīstama nava.

lesakņojušies ģimeņu tēvi, veco svētumu sargātāji, kuru devīze ar-

vien bija bijuse, ka meitai jāpieder pie mājas, ka tai jābūt tautas

karoga šuvējai un dēliem šā karoga vicinātājiem, tagad sāka pār-

domāt, kā būtu, kad meitiešiem arī ļautu drusku to karogu pavicināt?
Un tāda študierēta meita, no kuras varētu iznākt dakters vai advo-

kāts, vai pat mācītājs — hml — tas nebūtu nemaz slikti. Tas ienestu

savu labu grasi peļņas, jo tādam pirmajam sieviešu dakterim jau
būs ļoti daudz pacientu. Zeltenītes saimniekmeitas arī bija apniku-
šas pa zaļumballēm līgot, vajadzēja jaunas sensācijas, pamodusēs

godkārība gribēja kādu ievērojamu lomu spēlēt, un tas bija tik viegli

panākams, jo viņu tēviem taču bija — nauda. Un, kad jau pirmais
tēvs savu meitu bija aizlaidis uz augstskolu un ar savu nākošo dak-

teru lepojās pie visiem kaimiņiem, tad gadījās tūlīt art otrais,

kas sašutis izsaucās: «Kā? Vai man mazāk naudas? Es savu meitu

varu tikpat labi laist studēti» Ar lepni paceltām būrām krietnās,

centīgās tēvu meitas nu viena pēc otras sāka doties uz augstskolu,
un mums jākonstatē fakts, ka gandrīz visas tās bija bagātu
saimnieku vai citu mantīgu tēvu meitas un no tām ir nodibinā-

jušās mūsu studējošo sieviešu šķira. Viņu skaits ik gadus pieaug,

jo bagātie tēvi nāk arvien vairāk pie pārliecības, ka kapitāls,

garīgi apgrozīts, var nest vēl labākus procentus un tad vēl var

nākt klāt tas ieguvums, ka bagātnieks var arī garigi pacelties pār

citu.

Tagad jau nu šī parādība kjuvuse tik vispārīga, ka vienīgi tikai

studētājas pašas sevi uzskata par tām ārkārtējām un augstākām bu-

tēm, kādas tās tēlojuši senāk fantastisko skuķu sapņi, bet tauta uz
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viņām raugās vienaldzīgi vai, tā sakot, ar viņām vairs nemaz no-

rēķinājās.

Tas Ir gluži līdzīgs piedzīvojums, kāds bija 60. un 70. gados,
kad tauta mūsu pirmos studējošos jaunekļus arī uzskatīja par gais-

mas nesējiem un augstākiem radījumiem, no kuriem tā cerēja visu

ideālu piepildīšanos. Sāda tautas psiholoģija ir ļoti viegli saprotama,
ja iedomājamies, ka mēs, latvieši, esam maza tauta un ka mazai

tautai jārēķinājas ar visiem saviem spēkiem un jāsaņem visa ener-

ģija, lai varētu noturēties līdzās lielajām tautām. Mazā, bet intensīvā

saimniecībā arī nekas nedrīkst bojā aizieti Kur nu vēl tie spēki, kas

stāv pašā priekšgalā, uz kuriem tauta lūkojas ar lepnumu un mīles-

tības pilnām acīm, it kā māte uz savu pirmdzimto, kuram tā atde-

vuse savas labākās sirdsasinis! Kā nu šie studētie gaismas nesēji

piepildījuši uz viņiem liktās cerības? Tie ir pārlaiduši savus jautros

un — ak! — tik atvainojamos laikus kā «alus kausa Jēkabi» un tad

nostiprinājušies savā arodā un praksē un sākuši naudu krāt. Visi

mūsu ārsti, advokāti v. c. ir ieskatāmi tikai kā privātpersonas, ar

plašāko vispārību tiem gan maz sakara; tauta ir tikai viņu klienti,

un viņi ir tik naivi («nekaunīgi» būtu neliterārisks vārds), ka domā-

jas tautai labu darot, kad liekas sev smagi samaksāt. Un ilgi tauta

ir uz viņiem cerējuse, to pierāda bagātīgi ziedotie ikgadējie graši

priekš studentu stipendijām, kuri tikai pēdējos gados sākuši retāki

palikt.

Kad jau nu tauta pie saviem dēliem nepiedzīvoja to, ko viņa īsti

bija gaidījuse, tad viņa otrreiz vairs negribēja ļauties maldi-

nāties cerībās uz savām meitām. Tādēļ saprotams, ka mūsu stu-

dētās sievietes nav vairs vispārējās intereses priekšmets, un laik-

raksti, runājot par sieviešu kustību, tagad stingri šķiro starp proletā-

riskajām sievietēm un pilsoniskajām, ierindodami pēdējās ļoti šaurā

aplokā.

90. gados šīs abas šķiras nebūt vēl nebija tik asi nošķirotas, un

tādēļ mums jāzin, ka sievietes, kuras tagad studē, ir gluži kas cits

nekā tās sievietes, kuras toreiz tikai gribēja studēt.

Kā jau sacīts, 90. gadu sākums bija reizē visu lielo sākumu laiks.

Tad vārdi nebija tukši avīžu vārdi, bet aiz tiem slēpās karsti puk-
stošas sirdis. Tad arī aiz vārda «studēt» slēpās gluži cits kas

nekā sausa aroda iemācīšanās un centīga urbšana. Tad tas nozī-

mēja ņemt dalību pie visiem cilvēces lielajiem jautājumiem, visu

aptvert, visu līdzi just, «sevi pilnīgu darīt, lai priekš citiem

ziedotos». Un pār visu — tā bija ceļa meklēšana, meklēšana pa

nakti un tuksnesi, un purviem, lai atrastu jauno, skaisto, izredzēto

zemi.

Tagad šis ceļš ir atrasts, un tā paaudze, kas pa viņu ērti un
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omulīgi staigā, noskatās ar nicināšanu uz to, kas šo ceju meklēja:

te, lūk, Ir nopietnis darbs un spējīgs cilvēka panākums, un tur bija
tikai tukša murgošana.

Bet nepaliksim pie pagātnes un viņas traģikas, bet lūkosimies

tāļāk un prasīsim, kādu labumu mūsu jaunā sieviešu paaudze, kura

stāv uz vecās paaudzes pleciem, tautai nes jeb, mazākais, grib nest?

Kādu labumu mūsu izstudējušās dāmas tautai ir nesušas, tas jau

ir pieredzēts. Gandrīz neviena pate no tām, kad tās savu iekš- vai

ārzemes doktoru nolikušas un to latviešu laikrakstos izsludinājušas,

nepaliek pie savas tautas, bet izmeklējas sev darba lauku tāļāk Krie-

vijā vai citur, kur tas plašāks un ienesīgāks. Ka mūsu mazajai tau-

tai caur to iet spēki pazušanā, gar to viņām nav ne mazākās daļas,

svarā krīt tikai veikals. Cik zināms, tad tikai pāra sievietes, kas bei

gušas Maskavas augstskolas kursu dabas zinātniskā un filoloģiskā

fakultātē, darbojas kā skolotājas tepat Rīgā, bet tās tad arī laikam

ir vienīgais izņēmums, kas savus spēkus un zināšanas ziedo priekš
tautas.

Bet varbūt būtu priekš tautas vēl ko cerēt no tām, kuras

vēl studē? Varbūt tām būtu kādi ideālāki mērķi, kas ietu tāļāk par

personisko labumu? Pa lielākai daļai viņas studē ārzemēs, un šo

rindiņu rakstītājai ir izdevība bijuse ar dažām tuvāk izrunāties

par viņu nākotnes nolūkiem. Vispirms labākais par viņām jā-

saka, ka viņas visas ir ļoti čaklas un kārtīgas, ko, piemēram, par

krievu studentēm vis nevar sacīt. Pie profesoriem viņas arī sevišķi

ir iecienītas sava čakluma, kārtības un latviski lēnīgās dabas

dēļ. Viņas ir pat tik strādīgas, ka mācās visas brīvdienas un

neatļauj sev atpūtas, ko mūsu vīriešu studenti gan laikam nekad

nedara.

Bet priekš kā tad nu tik daudz čakluma, tik daudz jauna, svaiga

spēka? Atbildi dzird no visām vienu un to pašu: nolikt eksāmenu

un nodibināt krietnu praksi! Ja runā par kādu plašāku darba lauku

un vispārības uzdevumiem, tad par to dzird tikai izbrīnēšanos: «Kas

tad ārstam vai advokātam vairāk jādara nekā ar savu praksi jāno-

darbojas? Un vai tad tā jau nav uzupurēšanās cilvēces jeb vispārības

labā, kad ārsti dziedē slimus un mācītājs norāj grēceniekus, un ties-

lietu zinātājs dod neprašām padomus?» Ja arī izskaidro pretī, ka,

no šā stāvokļa raugoties, galdnieks, kas taisa priekš cilvēces gal-

dus, un skroderiene, kas šuj priekš cilvēces kleites, ir tādi paši

labdari, jo tie ari tikai apmaina savu darbu pret naudu, tad ar

to ideālā labdarības pašapziņa tomēr nav izrunājama. Vai tad

kā dzīvi piemēri nestāv priekš acīm mūsu vīriešu studētie ārsti

un advokāti, kas arī cita nekā nedara kā piekopj tikai savu praksi?

Ko tad sievietes var pilnīgāku un lielāku iedomāties nekā nostāties

pirmajiem blakām? Bet te vēl jāsaka, ka šie piemēri jau ir nodi-
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binājušies, praktiķi, kas pārlaiduši visus jaunības maldus un aiz-

rautību, sēd silti savās vietās, un te vēl ir jaunība, te rit siltas

asinis, te ir sievietes, kas vispār ir jūtīgas un vieglāki sajūsmi-

nājās nekā vīrieši, un ko lai pārmet sausam kokam, kad tas notiek

ar zaļu koku!

Vēl kāds cits mērķis, kas varētu kairināt, būtu nodošanās zinātnei

kā tādai, pēc nobeigta kursa un iegūtā svešā zinātņu materiāla pētīt

pašam tālāk, iet jaunus ceļus, kalpot zinātnei kā ideālam! Vai cil-

vēka gars gan var ko jaukāku un lielāku iedomāties nekā šo mūžības

atslēgu atslēgšanu? Vai vēl kas vairāk gan spēj sirdi iededzināt un

garam iedot spārnus? Protams, ka te nepietiek ar sajūsmības uz-

liesmojumu vien, ka te vajag ilgas, dzijas un klusas mīlestības, tādas

mīlestības, kas atrauj no pasaules un liek ieslēgties vientuļā pētnieka
istabā, kur ar citu nevar satikties kā vienīgi tikai ar savu zvaigzni.
Un bez šīs mīlestības vēl vajaga liela gara, liela talanta! Bet vai

tad mums, latviešiem, nebūtu tādu garu, tādu talantu? Kādēj mums

Jau tik daudz arodnieku un tik maz zinātņu vīru, par sievietēm ne-

maz nerunājot? Varbūt tas tā izskaidrojams, ka mēs esam jauna

tauta, kurai nav savas kultūras pagātnes, ne garīga iepriekšēja iero-

sinājuma? Par nelaimi vēl, mūsu tautas jaunība norisinājās kapitālis-

tiskajā laikmetā. Kā bērni mēs skatāmies uz vecajām Rietumu Eiro-

pas tautām un darām tām pakaļ. Bet tās jau sen savu jaunības un

sajūsmības laikmetu ir pārlaidušas un tagad tikai iziet uz to —

katru garīgu vērtību un vispār katru vērtību pārvērtēt jo lie-

lākā naudas vērtībā. Sis paraugs pavedina arī mūsu jaunību uzlūkot

dzīvi tikai no praktiskās puses un iegūtās zināšanas pārvērst labā

praksē.

Mūsu studējošām jaunavām gan mazāk vajadzētu šo praktisko

mērķi turēt priekš acīm, tādēļ ka tās, kā jau minēts, ir pa lielākai

daļai mantīgu tēvu meitas. Atrodas jau nu arī starp viņām tādas,

kas cīnās ar trūcīgiem apstākļiem, bet tās arī citu neko jaukāku

nevar iedomāties kā reiz tikt labā maizē un atēsties.

Sievietes nu gan pēc dabas mēdz būt mazāk objektīvas, un reti

mēs pie viņām atradīsim mīlestību uz lietu pašu, kur nu vēl uz tik

abstraktu lietu kā uz kādu zinātni, bet, ja viņām šā dzenuļa trūkst,

jo vairāk pie viņām ir attīstīta godkārība; slavas un sensācijas kāre

ir viena no galvenajiem dzinēju spēkiem bijuse mantīgo pilsoņu sie-

viešu kustībā. Bet ar to vien, ka sieviete izstudē, viņa tagad vairs

nevar imponēt. Augstskolas pilda tagad tikpat daudz vīriešu kā sie-

viešu, un, ka sievietes smadzenes spējīgas uzņemt garīgu materiālu,

ir jau sen pierādīts.

Jaunu slavu sieviete tikai vēl spēj iegūt, kad tā pierāda, ka viņa

ne tikvien spēj garīgi materiālu uzņemt, bet spēj to ari pārvērtēt
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un pate tālāk pētīt un ko jaunu dot. Zinātnē nav nekādas barā

iešanas, ne pakaļdarīšanas, te ir izdevība būt katram pašam par

sevi.

Visus šos pārmetumus un pamudinājumus tomēr nebūtu vajadzīgs

bijis izsacīt, ja mēs dzīvotu citā laikā nekā tagad un ja mēs būtu

cita tauta nekā tā, kas esam. Kāda vajadzība gan būtu šos sporta un

luksus ļautiņus pabārt, ja mums būtu brīvdienas un atpūtas laiks

gadu simteņu kalendārā! Lai tad dzīvo un dara katris, kā grib, lai

palustējas vai lai pakrāj naudiņu, mums priekš visa laika diezgan!
Bet mums nav laika! Mums nav atpūtas, bet mums ir darba laiks!

Un vēl vairāk — mums ir tagad vēsturisks brīdis! Nupat mēs esam

pārlaiduši vienu tādu vēsturisku posmu. Ko šovinisms nebija panācis,
to panāca pretšovinisms: latviešu vārds diezgan skaņi minēts lielas

preses mutē, mēs esam uzbīdīti uz tautu skatuvi un nevaram no tās

vairs nepamanīti noiet projām. Ko mēs darīsim? Kā mēs iesim pretī

nākotnei? Bijušais vairs neatkārtosies, mazākais, ne tādā veidā; nekas

nenotiek dzīvē otrreiz tāpat kā pirmoreiz. Nāks varbūt lielāki laiki

un prasīs arī lielākus spēkus. Un mums vajadzīgs, lai mēs vis-

pirms mācītos paši sevi pazīt — kas mēs esam?

cik mēs esam? un ko mēs varam? Kad mēs esam cēluši

akmeni un tas izrādījies par smagu, tad mēs, otrreiz pie tā iedami,

gribam iepazīties ar celšanas likumu, mēs gribam plašāk skatīt un

dziļāk zināt, un tādēļ mūsu tagadējā lozunga ir «kultūra». Un tā

viena patiesība mums par visām lietām jāatzīst, ka mazas tautas,

kā mēs, kam citādi jāpazūd ar laiku starp lielajām tautām, tikai

tad var uzturēt savu eksistenci, kad tās atrodas uz ļoti augsta kul-

tūras pakāpiena.

Priekš šī mērķa lai mēs vācam un aicinām kopā visus savus

spēkus, ziedoņa sējas laikā visiem, kas vien spēj roku pielikt, jāiet
ārā uz tīrumu.

Un vai šinī sējas laikā lai paliktu dīkā mūsu sievietes, kuras

taču iztaisa pusi no mūsu nelielā darbenieku skaita? Vai šinī talkā

nebūtu kā pirmajām jānāk tām, kuras citādi lepojās kā pirmās ar

savām iegūtām zināšanām? Te viņām būtu plašākais lauks savu zi-

nāšanu izplatīt tālāk un to pārvērst aktīvā darbībā. Ja arī nebūs

liels skaits, kuras savas tautas kultūru varētu pušķot un pacelt ar

kādiem jauniem zinātniskiem ieguvumiem, tad tomēr priekš vispārības

var darboties katra. Talanta var trūkt, bet mīlestības nedrīkst trūkt

nekad!

Lai tai saucējas balsij, kas gadus atpakaļ sievietes aicināja

ārā iz mājas un mudināja tās cīnīties pēc cilvēciskām tiesībām, ir

atļauts atkal aicināt un sacīt: «Nepietiek ar to vairs, kas līdz šim

iegūts! Pierādītais vairs nav jāpierāda, jāiet tāļāk. Sieviete ir
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pierādījuse, ka viņa ir cilvēks, bet ce|š no cilvēka ved tājak uz —

cilvēci.»

Diemžēl man še bija mūsu studējošām jaunavām jāizsaka pārme-

tumi un jālieto rakstnieka asais vārds: «J'accuse,» (es apsūdzu) —

man tomēr nebūtu nekas tik patīkami kā turpmāk piedzīvot, ka esmu

maldījušās. Labprāt es tad šī nosodošā vārda vietā lietotu citu:

«Je m'excuse!»

ATBILDE PROTESTĒJOŠĀM BERNIETĒM

Lasot «M. V.» nr. 20 pretrakstu uz manu apcerējumu «Kāds la-

bums mums no mūsu studējošām sievietēm?», mani Joti pārsteidza,
ka šādu rakstu sarakstījušas bernietes. Kādēļ taisni bernietes? Ir

naivi, ka tās pašas sev piemērojušas tādu lielu reprezentācijas lomu

un nostājušās ne vien visu studējošo, bet arī visu izstudējušo sie-

viešu priekšgalā, kaut gan turpat pašas atzīstas, ka no viņām neko

nevarot prasīt, jo tās «beržot vēl skolas beņķi».

Kā bernietes tik naivi iedomājas, tas tomēr Izskaidrojas caur to,

ka viņas mana raksta lietišķo saturu un pašu ideju nemaz nav

sapratušas, bet izlobījušas ārā iz tā kaut ko personisku un novelk

visu lejā par vienkāršu sieviešu Maču.

Viņas, ņemot sevi par paraugu, citādi nevar iedomāties, ka ma-

nam rakstam vajag zīmēties uz zināmām personām un ka šīs perso-

nas atkal citas nemaz nevar būt kā tikai bernietes.

Uz šā viņu liktā pamata viņas tad nu ņemas visprastākā repor-

tieru stilā un — izglītotu ļaužu starpā — visneparastākā prastību
tonī atstāstīt, ka es taisījuse mazu ceļojumu un kādā universitātes

pilsētā satikusēs ar latviešu studentienēm — tas būtu, ar bernietēm —,
runājuse ar tām par laiku un klimatu utt. (ka es būtu «ar viņām iz-

runājusēs tuvāk» par ko citu, esot «tieši meli» — laikam gan ber-

nietes atzīst, ka ar viņām nevar runāt par citu kā tik par laiku un

klimatu) un tūlīt pēc tam aiz skaudības, ka studentienēm bagāti
tēvi un laime studēt, laidusi klajā savu rakstu.

Te man vispirms jākonstatē, ka mans raksts nevar būt zīmēts

uz bernietēm, jo tas bija sarakstīts daudz agrāk par šo «izpausto»

mazo ceļojumu novembra beigās un atradās redakcijā vai drukātavā

Rīgā grām. tirg. E. Eķa kga ziņā jau septembra sākumā. Līdz ar

citiem šāda veida rakstiem, kuriem no jauna bija apgaismot sieviešu

jautājumu, tas bija nodomāts priekš kāda sieviešu kalendāra, kuru

es slimības dēļ nepaspēju pagatavot. Pēc tam šis pats raksts tika

nolemts priekš «Stariem», bet, tā kā šis žurnāls mitējās iznākt, tad

tas pārgāja uz «M. V.» redakciju un tika tur š. g. nr. 1 un nr. 2 no-

drukāts.

Tāpat es arī nevaru dalīt viņu iedomību, ka taisni bernietes būtu
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visu sieviešu reprezentantenes. Mans raksts vispār neattiecās uz

personām, es griezos pret pašu kapitolu un ne pret tā sargātājām
Bernā.

Bet tik zemu es arī bernietes nekad nebūtu nostādījuse, kā viņas

pašas sevi ir nostādījušas, padarīdamas par personisku klaču ideju,
kura caur pretrakstiem, ja tie lietišķi, būtu dabūjusi jaunas perspek-
tīves.

Es arī nedomāju, ka zem «protestējošām bernietēm» saprotamas
visas studējošās latvietes; vismaz man par dažām no viņām vēl citāds

uzskats. Pretraksts no visu berniešu skaita parādījies anonīmi, pat

bez apzīmējuma, cik īsti ir to protestējošo. Vai šādā veidā varbūt

parādās viņu «apakšzemes skudru darbība», ar kuru viņas tik ļoti

lepojas? Vesels homaskojies pūlis uzbrūk man vienai, kur es savu

pārliecību biju parakstījuse ar savu pilnu vārdu!

Varbūt arī aiz šī protestējošā daudzskaitļa slēpjas tikai kāds

pāris, varbūt pat bernietes vienskaitlā?

Vispār raksts ir skolnieciski neveikls, tā ka netrūkst pat gramati-

kālisku kļūdu, kā piemēram, «mūs dzejniece, mūs nolūks», un tas ir

pilns loģisku pretrunu, kuras nevar pat projām aizskalot jau tik ļoti
noskalotais «devītais vilnis», pie kura arī rakstītājas meklē palīgu.
Vēlāk redzēsim, ka viņas savos apgalvojumos bieži sapinas un pašas
sevi apgāž.

Sinī ziņā būtu neauglīgs darbs, polemizējot ar protestējošām

bernietēm, ja viņu uzbrukumi, resp., atbilde, neaizskartu vēl citas

lietas.

Nepietiek ar to vien, ka viņas reprezentējas kā visu latviešu stu-

denteņu priekšstāves, viņas savā reprezentācijas lomā iet vēl tālāk

un, mani noraidīdamas pie malas kā birģelieni, pašas uzstājas arī

kā proletariāta aizstāves, jo, kaut gan viņām esot labvēlīgi apstākļi
un bagāti tēvi, viņas tomēr esot īstas proletārietes, t. i., citiem vār-

diem, viņas piederot pie visnabadzīgākām šķirām! Nepārspējamas vi-

ņas top, kad tās sāk runāt pat visa sociālisma vārdā. Te gan vis-

stiprākajam ticētājam uznāks šaubas, vai proletariāts tiešām būtu

priekš sevis pilnvarojis šādas priekšstāves. Līdz šim, mazākais, tam

tādas vēl nav bijušas!
Un tomēr šo pašu proletariātu, kuram nav ne laimes, ne bagātības,

bet pie kura labi situētās rakstītājas grib piederēt, tās reizē no sevis

nicinoši atbīda nost, augstākā tonī runādamas, ka «viņas gan

nevienu nenicinot, kas neesot studējis, bet cienīt

vis tādēļ ari nevaroU.fl!)
Arī mani kā nestudējušu viņas nosauc par «kaut kuru garām-

gājēju», kuram tās neiešot «klāstīt priekšā savas dvēseles apslēptākās

mantas: savus ideālus», kuri laikam būs tie paši neizdibināmie deka-

dentisko dvēseļu mistiskie noslēpumil
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Manu birģelisko dvēseli viņas turpretim ir uz rāvienu caurskati-

jušas un zin pateikt, ka es nīstot visas izstudējušās sievietes un mans

raksts esot maziska dusmu un skaudības izlaišana pie viņām par

to, ka viņām esot bijis vairāk laimes realizēt savus nodomus nekā

man.

Uz šo pēdējo manas personas raksturojumu es gribu še sevišķi
atbildēt.

Un es gribu atbildēt nevis vairīdamās un atsizdama uzbruku-

mus uz šā papīra kaujas lauka, bet, kā dzejnieks saka, savu krūti

atsegt visām brūcēm.

Tikai še mana atbilde nav priekš uzbrucējām — viņas jau var

ieroci, kuru es iz rokas izlaižu, nākošu reizi sekmīgāk pret mani

vērst, nekā viņām līdz šim izdevies, — es atbildu tai publikai, kura

manu rakstu lasīs. Tā man gan ir sveša, bet es zinu, ka cilvēks cil-

vēkam stāv tad vistuvāk, kad tas atklāj savu vienkāršāko patiesību
un savas dziļākās sāpes.

Un es atzīstos: «Nē, laimes man nav bijis.»

Un, ja kāds priekš apmēram divdesmit gadiem būtu nācis un

man pārmetis visas tās jūtas, kuras var saviļņot cilvēka krūti, re-

dzot citus to mērķi sasniedzam, pēc kura pats velti izjutis visdego-
šākās slāpes, tad man būtu bijis jāatzīstas, ka pārmetējam taisnība.

Bet man toreiz salīdzinājumu ar citiem trūka, jo es tad nevienas stu-

dējošas latvietes nezināju un teorētiskā cīņa dēļ šī jautājuma tika

«Dienas Lapā» izcīnīta tikai dažus gadus vēlāk.

Un es gribu vēl vairāk atzīties.

Es gan tagad drīkstu par sevi sacīt, ka man tautā kā dzejniecei jau
ir kaut cik pazīstams vārds (tiktāļ arī bernietes nevar noliegt citu

spriedumus, kaut gan tās tos šinī ziņā tura par aprobežotiem cilvēkiem),

tomēr, ja man priekš tiem pašiem divdesmit gadiem kāds būtu ļāvis
izvēlēties starp zinātni un dzeju, tad es, bez šaubām, tomēr būtu

izvēlējusies pirmo. Zinātne bija manas jaunās, eksaltē-

tās dvēseles augstākais ideāls un mērķis pats

par sevi, bez tā prātīgā berniešu nolūka nodibināt caur to vēlāk

ienesīgu praksi vispirms zemstvās.

Bet pa tām starpām ir pagājuši gandrīz divdesmit gadi, un laika

gaita un rezignācija ir divas žēlsirdīgas māsas, kuras ar maigām

rokām dziedina katru dziļi ievainotu.

Bet man tuvojās vēl kāda cita, spēcīgāka dziedinātāja, un tā

bija — dzejas māksla.

Protams, ka es to nesaucu par mākslu, pat ne par dzeju, tās bija

sākumā tikai manas asaras — asaras, kuras raudāja mana nelaimīgā
mīlestība uz zinātni. Bet mazpamazām šīs asaras kļuva par kris-

tāliem un es sāku nojaust ritmiskās veidošanas būtību un likumus,
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nojaust un — līdzi veidot. Kaut gan man jāatzīst, ka arī še mans

ceļš bija pārāk grūts un man nebija iespēja iepazīties pat ar mūsu lite-

ratūras cienījamiem priekštečiem, kuri man būtu bijuši par ce|a va-

doņiem.
Un tātad es esmu aizgājuse uz citu pusi, nekā sākumā pate biju

vēlējusēs, un es esmu jau staigājuse pa to ceļu veselu rindu gadu,
ziedodama savam darbam visus savus spēkus, tā ka tagad to ;it-

mest būtu tikpat daudz kā sevi pašu atmest un otru apskaust būtu —

sevi atzīt par mazāk vērtīgu un savu darbu nicināt.

Bet es savu darbu mīlu. Es, tam kalpodama, esmu to iemīlējuša
kā Jēkabs Raheli un gribu tam kalpot septiņus un atkal septiņus

gadus, ja mani dzīvības spēki to atļaus.
Un par ko lai es arī bernietes apskaustu, un ko lai es pie vi-

ņām atzīstu lielāku, salīdzinādama aroda zināšanas ar mākslas cen-

tieniem?

Ar to es nebūt nesaku, ka es ar savu mākslu lepotos; es to vēl

nekad neesmu darījuse; es apzinos labāk nekā citi, cik nepilnīgs tas

viss ir, ko es lidz šim esmu darījuse, un cik daudz man vēl jāmācās

un tālāk jāattīstās, bet tādu nicināšanu, kādu man bernietes izradi*

jušas, man gan ir tiesības atraidīt. Par manām spējām un visu manu

atklātības darbību spriedīs vēsture, kura neies padomu prasīt pie

skolniecēm, un tā sacīs savu spriedumu tad, kad mana gaita būs no-

slēgta.

Līdz tam visa mana dzīve un darbs ir mūžīga tālāk meklēšana,

mana laiva nevar palikt sapinusēs krastmalas niedrās, tā brauc tālāk

pa tekošiem ūdeņiem, un es gribētu, lai viņā būtu daudz līdzbrau-

cēju un visvairāk to, kuri man ir vistuvākie — sievietes.

Aiz šā iemesla es arī sarakstīju savu rakstu «Kāds labums mums

no mūsu studējošām jaunavām?». Sieviešu jautājums jau pie mums

ir piecpadsmit gadus vecs, tā ka gan varētu to tuvāk apskatīt, kādus

pozitīvus panākumus tas devis un kādu virzienu ņēmis, kaut gan

bernietes stingri noliedz, ka par to nedrīkstot runāt.

Tikai tas, kas pats ir visa jauna ienaidnieks, varēja manā rakstā

izlasīt kaut kādu ienaidu. Ja es ko nīstu, tad tā ir sastrēgusēs

pieticība ar to, kas jau iegūts. Un, ja tur dusmas atrodamas, tad tās

varētu būt tikai vecākās māsas dusmas, kura labprāt gribētu, lai vi-

ņas jaunākās māsas tāļāk tiktu par viņu.

Otrais ne mazāk svarīgs motīvs manam rakstam bija mana

mīlestība uz manu tautu. Uz to bija pamatoti mani galvenākie

prasījumi, uz kuriem bernietes, tikai personisko meklēdamas,

nemaz nav atsaukušās. Man tie tādēļ visā īsumā jāatkārto vēl-

reiz.

Es sacīju, ka mūsu mazā tauta, pārlaizdama pēdējos vēsturiskos



473

brīžus, ir redzama kļuvuse uz tautu skatuves un ka līdz ar to priekš
viņas ir sācies kultūras laikmets.

Ka maza tauta tikai tad vien var pastāvēt
lielo tautu starpā, ja tai ļoti augsta kultūra.

Es aizrādīju uz inteliģento speķu trūkumu un, meklēdama tā cē-

loņus, salīdzināju senāko ideālismu ar tagadējo indiferentismu.

Vēsturiskais atskats veda mani arī atpakaļ uz 90. gadu sākumu,

kur «D. Lapā» tika izkarota cīņa starp vecu un jaunu un kurš bija
lielu pasākumu un iniciatīves laikmets. Sevišķi asa šī cīņa bija
1894. g., un es aizrādīju, ka sieviešu jautājums tur arī ieņēma vienu

no galvenākām vietām un ka man kā vecai lidzcīnitājai, kura toreiz

stāvējuse šās kaujas pirmajās rindās, ir tiesības tagad prasīt: kur

palicis tas, kas toreiz ar sajūsmību ticis sēts? Turklāt es salīdzināju,
ka toreizējais sieviešu jautājums bija ētiska rakstura un tagad
tas kļuvis tikai par ekonomisku.

Es uzsvēru, ka mums tagad spiedoša vajadzība vākt kopā visus

inteliģentos spēkus, lai tiktu daudz krāšņāka pļauja vākta no pa-

gātnes apaugļotās druvas.

Sakarā ar to es aizrādīju, ka tie, no kuriem visvairāk varētu pra-

sīt, vismazāk dod. Un ka sevišķi sievietes, kuras ir dzīvības uguns

kūrējas, nedrīkst ļaut šai ugunij izkvēlot pelnos un apmierināties ar

iegūtām aroda zināšanām un ar vairāk vai mazāk ienesīgu

praksi.

Asi bija mani pārmetumi tanī ziņā, ka mūsu izstudējušās jauna-

vas izklīst pa tālo Krieviju un mūsu pašu tautai labuma caur to nav

nekāda.

Tas bija mana raksta galvenais saturs, ap kuru viss cits grupē-

jās tikai kā papildinājums.

Cik nu bernietes uz to ir atbildējušas, un kāda ir viņu atbilde?

īstenībā viņas nekā nav atbildējušas, un, ko viņas ir atbildējušas,

ar to tās tikai manus pārmetumus ir pastiprinājušas.

Kad es taisni pārmetu, ka viņas līdz šim nekā nav priekš tautas

darījušas, tad viņas arī atbild: «Mēs neesam tautai devušas iemesla

ne uzbudināties, ne sajūsmināties.» Un reizē taču ņemas apgalvot, ka

viņas tautai tuvu stāvot un es nebūt ne.

Kad es tālāk pārmetu, ka viņas, aiziedamas pie tālās Krievijas

zemstvām, atrauj mūsu mazajai tautai nedaudzos studētos spēkus,
tad viņas atkal, manus pārmetumus neapgāzdamas, bet pastiprinā-

damas, atbild, ka viņas aizejot gan pa zemstvām, un piesprauž
turklāt man par pēdējām pamācības, kaut gan laipnās pamācītājas

var zināt, ka es Krieviju esmu vairāk tuvumā redzējuse nekā

viņas.
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Bet ari pie šis atzīšanās viņas atkal piemetina, ka tauta esot ar

viņām vienis prātis un ar mani ne.

Ko lai pēc šādām atbildēm sakal Vispareizākais vārds būs tas,
kuru viņas pašas laikam lieto savā starpā sarunādamās un kurš arī

lepojas viņu protestā, tas ir: pašiedomīgas nelgas.

Neizdibinājami tik ir, kur bernietēm radusēs tā neapgāžamā pār-

liecība, ka viņas tautai tik tuvu stāv un ka pēdējā visur ar viņām

vienis prātis?

Un ar kādu drošību viņas mani nošķir nostu kā birģelienl

un pašas sevi sauc par proletārietēm, kur viņu eksistencei taču

par drošu pamatu — kā viņas pašas atzīstas — ir viņu tēvu

masīvais naudas maks un visa mana eksistence turpretim balansē

manas algotas spalvas galā? Vai proletariāta jēdziens tagad
tā saprotams? Savu cīņu par tēvu maku atdarīšanu un mātes baiļu

nomierināšanu bernietes var saukt par proletārisku cīņu, cits to

nedarīs...

Un šīs pašas savādās «proletārietes», kuras ir «legālas līdz pat
tiešai ādai», ar gluži atklātu nicināšanu runā par legālā marksisma

laikmetu un viņa darbiniekiem, kuri bijuši «tikai tukšu frāžu kalēji»,

protams, salīdzinot ar neredzamajām skudrām — bernietēm.

Bet to gan viņas mēģina — atšķirt no šā laikmeta Doru Pliekšān

un pierindot to pie sevim. Dora Pliekšān, man šķiet, bija iniciatīves

devēja, ne barā gājēja un pakaļdarītāja, un, kad es runāju savā

rakstā par bezdelīgām, kuras vētra mērķa priekšā atspieda atpakaļ,
tad es taisni domāju viņu kā vispirmo. Bernietes bija atkal tik

gudras man to pateikt, ko es taču drīkstētu labāk zināt, jo Dora

Pliekšān un Jānis Pliekšāns ir vienas miesas un viena gara

bērni.

Bija jādomā, ka nav vairs iespējams iet tālāk naivitātē nekā ber-

nietes ar legālā marksisma nicināšanu, bet šīs neredzamās skudras

parāpušās taču vēl tālāk, pārspēdamas pat tās pasakas mušas, kuras

lielījās ar saviem pūliņiem aršanā, sēdēdamas uz arāja zirga mu-

guras. Bernietes atsaucas vēl uz «proletariāta asinīm un dzīvību,

kuras liktas uz pārliecības altāra», ar klusu cerību, ka laipnais

lasītājs nomanīs, ka arī bernietēm tur daļa. Bet tas nu arī priekš

laipnā lasītāja par daudz, jo uz šā svētā altāra, kuru gan vaja-
dzētu kautrēties ievilkt polemikā, nav tecējuse itin neviena pilīte

no berniešu asinīm, ne tik daudz, cik viņas ieskrambā netīši ar

lanceti.

Tik maz, ka viņas kaut kādas idejas dēļ ir cietušas, tikpat maz

viņas arī ir kaut jel ko priekš tautas darījušas, lai pašas diezin kā

lielītos.

Un vaļsirdīgi naivi, kā redzējām, viņas to arī pašas reižu reizēm
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negribot atzīst, beigās vēl itin mierīgi piebilzdamas, ka viņām ari

nemaz neesot vajās priekš tautas ko darīt.

Kurš latvietis gan var par sevi sacīt, ka tam vaļas? Mazā tautā

un pie tam vēl progresējošā visi spēki par daudz koncentrēti. Mums

katram jāstrādā divi darbi: viens maizes, otrais savas mīlestības

darbs.

Bez tā studentienēm ir garas brīvdienas, vasarā pat līdz trim

mēnešiem. Ko viņas pa tām dara?

Mēs zinām, kā mūsu tautskolotāji pavada savas vasaras brīv-

dienas. Kad tie cauru gadu ir elpojuši piesmakušu gaisu, mācīdami

par ļoti nepilnu algu loti pilnu klasi ar bērniem, tad šie novārgušie

ideālisti, starp kuriem dažam labam jau perinājās diloņa dīgļi krūtīs,

mācās vēl paši, apmeklēdami vasaras kursus.

Vai mūsu akadēmiski izglītotās dāmas ir iedomājušās no savu

zināšanu pilnajiem galdiem atmest arī kādas drumslas priekš viņiem?

Vai šīs proletariāta barvedes ir kaut kur piedalījušās kādos priekš
tautas sarīkotos brīvkursos?

Līdz šim tas vēl nav noticis. Un tie jau arī ir tikai pāris piemēru,

kurus te minu. Mīlestībai uz tautu ir acis redzēt vēl daudz vairāk,

kas būtu jādara, un tā arī zinās atrast priekš darba laiku.

Mani bernietes var nonicināt un uzbrukt man vēl rupjākā veidā,

nekā viņas jau darījušas, bet atklātības balsi viņas nevar apklusināt,

un tā vai nu ar manu, vai arī ar kaut kura cita muti var un drīkst

prasīt:

«Kāds labums mums no mūsu studējošām sie-

vietē m?»

ASPAZIJAS RUNAS SATVERSMES SAPULCĒ

1920. gada 10. decembri

Augsti godātā sapulcei Pirms pārejam uz vispārējām debatēm,

es gribēju izteikties par visu šo likumu. Es gribēju augstai sapulcei

aizrādīt, ka mums šodien ir loti svarīga diena, svarīga visā mūsu

tautas attīstībā. Mēs esam še diezgan svarīgus gadījumus pārlaiduši.

Es atzīmēju, ka šinī augstā namā tika pieņemts likums par feodā-

lisma atlieku krišanu. Priekš mums toreiz tās bija pacilātas jūtas, ar

kādām mēs gājām mājās pēc šī likuma pieņemšanas. Mums ir bijuši

arī citi svarīgi likumi, kā agrārais likums, likums par skolotājiem, bet

šodien ir vēl viens sevišķi svarīgs izcilus likums. Tā ir liela plaisa

laikmetā, pār kuru mēs tagad, sevišķi kā jauna tauta, ar vienu lē-

cienu pārejam pāri. Tā ir pāreja no baznīcas laulības uz pilsonisko
civillaulību. Tas ir atzīmējams kā atsevišķs fakts, tas ir progress,
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kurš pilnīgi vēl noskaidrosies debates, iztirzājot atsevišķus pantus.

Tomēr tas ir tik liels progress, ka to Ir spēruši arī reakcionāri pret

savu gribu. Ja mēs nesen atcerēsimies, ka pie skolotāju likuma tika

iztirzāts reliģijas jautājums, par kuru uzstājās, ka tas ievedams sko-

lās, tad redzam, kādu lielu soli mēs tagad spēruši, uzstādamies par

vai pret šo soli. Tagad, ķeroties pie civillaulības jautājuma, uzņemot

to kā likumu, mēs esam sagrāvuši daudz mūru un spraugu, kas mūs

šķīra no progresa. Mēs esam šo lielo plaisu tagad pārlekuši. Un, lai

ari cik nepilnīga būs jaunā būve, mēs viņu būvēsim, mēs viņu celsim

arvienu tālāk. Vispirms visas vecās atliekas un drupas nostl Lai

atceramies, kāds svētums bija līdz šim baznīcas laulība. Tā sakala

divu cilvēku likteni uz visu mūžu, vienalga, ja viņi ar to grēkoja

pret pašu dzīvības likumu; tas te nekrita svarā, svarā krita tik tas,

ka divi cilvēki ir no baznīcas apzieģelēti uz visu mūžu. Bija ari,

protams, laulību šķiršana, bet, ar kādām grūtībām tā bija savienota,

to vislabāk zinās mūsu teologi. Kad divi cilvēki radīja nākošo audzi,

kurai bija turpināt nest veselu tautu, attīstīt tautu uz augšu, tad ne-

prasīja, vai šie pēcnācēji būs garīgi spēcīgi, būs mīlestības augji, kaut

gan bieži tika pārkāpts bioloģijas likums. Pat to neprasīja, reiz tas

nedara iespaidu uz visu tautas vēsturi. Mūsu mazai tautai ir no svara,

vai mūsu bērni ir garīgi veseli. Protams, ka tas nekrita svarā baz-

nīcas likumiem. Mēs, kas esam šī likuma priekšteči, kas bijām ga-

diem par to sludinājuši, teikuši, ka laulibai vajaga būt tikai mīlestī-

bas laulībai, mēs tikām toreiz ar dubjiem apmētāti, un nebija diezgan
netīru dubļu, kurus mums nemestu virsū. Tagad mēs stāvam aci pret
aci — mēs ar savu jauno likumu, jūs ar savu veco. Mēs esam uz-

varējuši — kas mums dos gandarījumul? Jūs tagad esiet spiesti
dot gandarījumu, spiesti dot civillaulību. Mēs par savām ciešanām

šodien ar šo jauno progresu svinam savu uzvaru, un sevišķi priekš

mums, sievietēm, tā ir uzvara. Tādēļ šī diena mums ir atzīmējama

ne mazāk kā feodālisma atlieku sagraušana. Tāpat kritis vēl

citas autoritātes — tā būs patriarhālā vecāku un aizbildniecības

iekārta, ar kuru līdz šim vecāki, kas bija meitas uzaudzinājuši, vi-

ņas nogādāja arī vīru rokās. Sieviete, kad tā vēl nav sprieduma

spējīga, kad viņa ir jauna un par savām jūtām maz ko zin, kad

viss tai liekas kā pavasars, katra satiksme dod ierosinājumu jūtu

Izplūdumam un visas jūtas nenoteiktas, tad ņem vecāki un aizbildņi

un saprecina to ar vīru, un baznīca to spriedumu sankcionē un no-

lemj visu mūžu dzīvot kopā, vienalga, kāda arī šī kopdzīve nebūtu.

Kā mēs tagad lai prasām vecāku un aizbildņu gādību, kā lai iz-

lūdzam no viņiem atļauju kā nepilngadīgi; kā lai sameklējam visus

onku]us vai tantes kopā, mēs, sievietes, kas tagad iestājušās
tai pašā vēsturiskā posmā, kurā jūs esiet, kas esam līdztiesīgas

pilsones un sēžam vienos krēslos ar jumsi Mēs esam visu laiku
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vecākus apgādājušas un strādājušas, jo visas sievietes ap šo laiku

Ir darbā dažādos resoros un strādā garīgu darbu vai kādu citu.

Mēs jau sen esam no bērnu autiem izaugušas, un nu lai mēs vēl

ietu atjauju prasīti Nēl Vajag krist baznīcai un patriarhālai aizbild-

niecībai!

Tad vēl ir trešā autoritāte, kurai jākrīt, t. 1., vīriešu virskundzība

laulībā. Laulības līdz šim ir bijušas dibinātas uz vīriešu kundzibu,

kaut gan pašā dabiskā pirmatnējā stāvoklī bija visa laulība tur, kur

māte ar savu bērnu atradās, māte piederēja pie bērna, un kā tāda tā

tika cienīta. Bet līdz ar darba dalīšanu, līdz ar pārtikas līdzekļu

trūkumu, sašaurināšanos, līdz ar sabiedrības apstākju grozīšanos,
kā jau jūs no vēstures ziniet, nāca Šī virskundzība, jo vīrs bija tas,

kas sagādāja pārtiku ārpusē. Sievietei bija jāpaliek mājā, un darbs

sāka dalīties. Līdz ar to pārgāja valdība uz vīrieti, un tā nodibi-

nājās tā virskundzība. Kamēr vīrietim bija daudz mantas, viņš va-

rēja turēt vairāk sievu, bet, tiklīdz pārtikas līdzekļi sašaurinājās,

bija jāpietiek ar vienu. Tā pamazām iekārta pārgāja uz vienlaulību.

Sai vienlaulībai baznīca deva savu sankciju. Tā uzskatīja kā svētu

lietu vienlaulību, kurā nedrīkstēja vīram nevienas sievas blakus būt.

Kā šis svētums tika izpildīts, to katrs itin labi zin. Katrs dzīvoja uz

savu pusi, kaut gan sieviete tika apzīmēta kā ģimenes māte (atvasi-

nājums no vārda familia, tas pats, kas famulus — kalpība). Vecie

likumi viduslaikos ir gājuši pat tik tālu, ka vīrietim devuši tiesību

ņemt sievietes dzīvību, un pat visjaunākos laikos Nīče saka: «Kad

tu ej pie sievietes, neaizmirsti ņemt pātagu līdzi.» Ja arī vīrietis

pielūdz sievieti kā dievieti, tas tomēr nenozīmē, ka viņš to kā cilvēku

cienīja. Tagad mēs mācāmies sievieti arī kā cilvēku cienīt,

kā jums līdzīgu biedreni, kas līdzi ar jums strādā, līdzi ar

jums cieš, līdzi ar jums uzņemas arī ārējās cīņas, ne tikai iekšējās.

Sakiet — vai tad jūs ar to ko zaudējiet? Vai jūs tagad vairāk ar

to neiegūstiet? Vai līdz šim jūs sievietes nebijāt dalījuši tā, ka jums
vienā pusē bija sieviete mājasmāte un otrā pusē jūs meklējiet pie

citas sievietes dzīves baudas un jaukumus. Bet, ja nu sieva tagad

savieno vienā personā abas īpašības, vai jums no psiholoģiskā redzes

stāvokļa tā nebūs pavisam jauns radījums? Vai tā nebūs jaunradīša-

nas diena visā pasaulē? Vai jūs atkal, ja jūs tādā atziņā ar sievieti

satiksieties, vai tā nebūs jauns cilvēks priekš jums? Ja jūs ar Šo

biedreni kopā strādāsiet, kāds progress tas būs priekš visas tautasl

To visu es ar gribēju iepriekš sacīt, pirms mēs stājamies pie vispārē-

jām debatēm.
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1921. gada 1 februāri

Augsti cienītā sapulce! Te mēs atduramies pret vienu vienīgu

vārdiņu «vai». Cik nesvarīgs arī šis vārdiņš neliktos, no viņa tomēr

atkarājas visi tie pravieši un tā bauslība, jo šis vienīgais vārdiņš
«vai» apgāž visu likumu. Viņš nostāda mūsu baznīcu lidzīgu civil-

iestādēm, dēļ kurām tas lielais karš iznāca. Tādā nozīmē mēs esam

velnu izdzinuši, un Belcebuls nāk atkal atpakaj. Mēs esam visas dur-

vis aiztaisījuši, un pa vienu lodziņu nāk atpakaļ melnā reakcija un

bāž no jauna savu galvu iekšā. Paskatīsimies, kādu stāvokli ieņem

baznīca pie mums un kāds ir viņas iespaids un viņas vara. Ja pie

mums būtu tā, ka baznīca būtu šķirta no valsts, tad tā lieta nebūtu

ne tik bīstama, ne arī tik kaitīga. Bet pie mums pastāv vēl baznīca

nešķirta no valsts, ar visām savām tradicionālām tiesībām, ar visu

savu varu un iespaidu. Viņa ir tautu audzinājusi gadu simteņiem,

viņa ir izdarījusi šo suģestīvo spiedienu uz tautu, un, ja viņai tā

vara paliek rokā, tad viņa ies to pašu ceļu kā līdz šim. Tad mums

būs visas iestādes, visas konsistorijas. Mēs jau pagājušo reizi ap-

skatījām, kādu ainu dod mums šī konsistorijas šķiršana, kādas ne-

ķītrības, kādu nejaukumu, kad liecinieki tika saukti priekšā, un ko

mēs visu neesam redzējuši un dzirdējuši. Katrs zinās, ko viņas no-

zīmē. Tas jautājums ir arī vēl materiāls jautājums. Visu šo ierēdnie-

cības aparātu uzturēt nozīmē arī viņu samaksāt. Tas ir klerikālais

birokrātisms, kas no jauna tiek ievests: tas nozīmē to, ka tās važas,

kuras mēs nokratījuši, no jauna mauksim kaklā. Tas nozīmē to, ka

visas asaras, visas ciešanas, ko sievietes izcietušas, no jauna ņemtu

uz sevi. Ja jūs šo pantu pieņemtu, kā jūs to liekat priekšā, tad jūs
atbildētu par visām tām asarām, kas plūdušas no sieviešu acīm. Tāpēc
es lieku priekšā pie otrā lasījuma pieņemtās redakcijas mūsu līdztie-

sīgo baznīcu mest nost. (Aplausi kreisā pusē.)

Man šoreiz jāatbild personīgā lietā. Abi cienījamie prickšrunātāji,
Irbes kungs un Reinharda kungs, ņēma mani kā konkrētu piemēru

priekš saviem aizrādījumiem. Irbes kungs teica man, ka es jau laikam

gan personīgi zināšot, ko nozīmē konsistorija. Cienījamais Irbes

kungs, es neliegšu, ka zinu, kas ir konsistorija. Es varētu teikt, «kas

tur ieiet iekšā, tas lai atstāj visas cerības aiz sevis». Tad attiecībā

uz Reinharda kungu. Viņš teica, man esot tā baznīcas laulība lielu

svētību nesusi un, otrkārt, es varētu viņai pateikties par to, ka es

esmu atbraukusi Latvijā. Tas man ir gluži kas jauns. (Reinhards

no vietas: «Tā es neteicu!») Tā jūs teicāt. (Jautrība.) Es nezināju,
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ka man jāpateicas tieši baznicai, ka es esmu iebraukusi Latvijā. Tad

jau es esmu dievam parādā. Bet nu tā svētība. Kādu svētību man

tiešām tā baznīca ir nesusi. Es nebūt negribēju, mani ieskati nebūt

nesaskanēja ar baznīcu, bet tikai apstākji tiešām mani piespieda pie

baznīcas laulības, jo citādi, no otras puses, man nāca policija virsū,

un es negribēju pazemoties, negribēju ieņemt to stāvokli dzīvē, kāds

ir sievietēm, par kurām jūs pagājušo reizi izteicāties. Otrkārt, šī

baznīcas laulība nenotika taisni baznīcā. (Jautrība.) Te taisni man

Joti patīkami, ka tas garīdznieks, kas mani laulāja, sēž tepat šo

cienījamo deputātu vidū, un viņš varēs gan pateikt, cik skaisti un

laicīgi viņš runāja, kad mani laulāja. (Aplausi.) Bet viņš nerunāja,

viņš izlaida, piemēram, to pantu, kur ir teikts: «Jūs, sievas, esiet

paklausīgas saviem vīriem, jo tas vīrs ir tā sievas galva.» Par to

pantu man viņam jāsaka pateicība, ka viņš to izlaida. (Aplausi, jaut-

rība.) Tātad tās vīra galvas man trūkst. Man jāiztiek ar manas

pašas galvu, un pie tās es arī palikšu, un tā mani vadīs, un ne

baznīcas laulība man to svētību ir nesusi. (Aplausi.) To es piezīmēju

personīgā lietā.

So 51. pantu, kur ir pieprasījums uz vienpusīgu vēlēšanos pēc

laulības šķiršanas, liek priekšā strīpot. Kāpēc taisni šo pantu? Un

kas to liek strīpot? Tie ir kungi no labās puses. Es prasīju motīvus,

man teica, ja šo pantu nostrīpos, tad būs sievietes tās, kas vairāk

cietīs. Man par to liels brīnums, kāpēc tie kungi uzreizi tādi žēlotāji

par sievietēm? Gadu simteņiem viņi nav mūs žēlojuši, un nu uzreizi

viņi mūs žēlo: mēs cietīšotl Apskatīsimies tagad no abiem stāvokļiem,
ko sieviete zaudē un ko vīrietis — materiēli un ētiski. Materiēli sie-

viete nezaudē tanī ziņā, ka vainīgam būs taču jāmaksā. Kungi saka,

ka nevarot piespiest maksāt, bet pēc mūsu jaunā likuma tos, kas

nemaksā, var apķīlāt un ir pat tiesība viņus izkratīt. (Jautrība.)

Teiksim, ja abi ir nabagi, ne vienam ir kas, ne otram, — tad arī abi

ir vienādi, tikpat vīrs, kā sieva. Bet sievietei taču ir tikpat daudz

tiesības uz darbu kā vīrietim. Līdz šim faktiski bija tā, ka sieviete

nevarēja darbu dabūt un tāpēc fiziski un materiēli cieta. Līdz šim

sievietes jautājums sastāvēja no sievietes vērtēšanas. No viņas vēr-

tēšanas kā cilvēka, no ētiskās puses, un no viņas darba spējām —

vai viņa to pašu darbu var darīt kā vīrietis? Vai viņai ir tās pašas

gara spējas? Ap to grozījās viss pagājušais sievietes jautājums,
kuru mēs tagad jau, paldies dievam, esam iztirzājuši, par kuru tagad

nešaubāmies, jo sieviete strādā tāpat līdzīgi vīriešiem visās iestādēs

un resoros un mūsu sievietes tāpat nodod līdztiesīgas balsis pie
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velēšanām, un sievietes līdz ar jums sed tepat uz deputātu soliem un

ir jums pilnīgi lidztiesigas. Tāpēc sievietēm arī ir tiesības dabūt darbu

tāpat kā virietim, un, ja viņas to nedabū, tad pie tam ir vainīgi

apstākļi, kuri tad nav normāli. Ja apstākļi nebūtu tiktāl attīstījušies,

vai tādēļ mums jābremzē visa ētiskā Kungi, ņemsim piemēru,

vai zirgam ir jārīkojas pēc arkla? Vai zirgam jāvelk uz priekšu, jeo

vai arkls velk zirgu atpakaļ? Te ir dzīvais spēks pret nedzīvo spēku,
te ir augstāka vērtība pret zemāku vērtību, un, ja pagaidām mums,

sievietēm, jācieš, tad tomēr sievietes tiesības ir nodrošināmas. No

materiēlā stāvokļa te mums nevar būt nekādu kavēkļu. Ņemsim no

psihiskā, ētiskā stāvokļa. Te saka: jā, kas tad būšot, ja vīrietis sie-

vieti atstāšot? Kungil Tas vīrietis, kas aiziet prom no sievas, kas

iet pa bulvāriem, pa kafejnīcām, kas piedzeras, kas ir izvirtulis, sie-

vietei nevar patikt, un viņa tādu vīrieti neturēs. Vai tad jūs domā-

jiet, ka vīrs sievietei ir tik dārga manta, ka tai būtu viņš jāzaudē?

(Smiekli.) Nē, tā tas nav! Var notikt, ka mēs, sievietes, varam sākt

pārvērtēt jūsu vērtēšanu un mūsu jūtas var sacelt vergu dumpi pret

jums. Paskatīsimies, kā jūs esiet līdz šim vērtējuši sievietes. Jūs

esiet iedalījuši viņas divās kategorijās — vienā pusē stāv mājas jeb
ģimenes dzīve un otrā — ielas dzive. Ģimenes sievietēm, mātēm,

sievām, piekrīt loma, kad jūs pārnāciet mājās ar paģirām, izgludināt

jūsu krokas, piedot, raudāt un atkal piedot, un nest krustu, kā lidz

šim nesušas. No otras puses, tās sievietes, kuras jūs redziet uz ielas,

tas jūs paši pagājušo reizi raksturojāt. Tur, Reinharda kungs, jūs

atcerēsaties ļoti labi, jūs izlietojāt teicienu: «Tādu sievieti es nometu

pec tam kā vecu tupeli.» Tas bija jūsu parlamentāriskais izteiciens

pagājušo reizi. (Troksnis un smiekli pa labi.) Taisni pēc šiem diviem

iedalījumiem jūs esat iekārtojuši ari visu savu sociālo dzīvi. Ja iz-

ejam uz ielu, ja noskatāmies daudzajās kafejnicās, varietē, šantānos,

mēs prasām, priekš kam tad tas viss vajadzīgs. Vai priekš sievietēm

visas tās celtas? Taču jūsu dēļi Vai prieka nami mūsu dēļ celti? Nē,

jūsu dēļi Te, redzams, nekādas lielas žēlastības no jūsu puses nav.

Bet, ja sieviete atstāj jūs, ko tad jūs zaudējiet? No vienas puses, jūs

zaudējiet pirmām kārtām ģimenes ērtības, kur jūs varējāt savu ne-

tīro morālisko veļu izmazgāt. Jūs zaudējiet visu jūsu kungu morāli,

kas jums gadu simteņus pastāvējusi. Sievietes jūs esat uzskatījuši

par savas ģimenes un mantas sargiem, par jūsu ģimenes turpinātā-

jām. Jūs viņas no kungu stāvokļa esat nostādījuši tā, kā teikts ari

devītā bauslī: sieva un mājas, bērni un lopi, un cita manta. Tādā

rindā jūs esat viņas nostādijušil No otras puses, jūs zaudējiet ielas

brīvību, izvirtību, izpriecul Jūs zaudējiet to, tiklīdz nāk jauna morāle.

Tie prieku nami, tie šantāni, tie varietē kritīs uz jums pašiem atpakaj.

Tā brīvā sieviete, tas jaunais sievietes tips, kurš nāks, nepadosies

jūsu aprēķiniem, tas salauzīs jūsu žogus. Ja jūs arī nepieņemsiet šo
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likumu, tad sieviete ies pāri pār jūsu baznīcas liktām robežām, un,

ja vēl apgaros viņu tas elementārais spēks, tā tīrā, brīvā mīlestība,

kas radusies tikai no divu cilvēku patiksmes un sirds sakusuma, tad

jūs variet to ar desmit mācītājiem laulāt vai šķirt, tie viens otram

piederēs un pārkāps visus jūsu likumus. Tādēļ dodiet ceļu nākošai

jaunai sievietei un atkāpjaties pie laika, citādi viņa ies jums pāri!

(Aplausi.)

1922. gada 27. janvāri

Augstā sapulce! Apstājoties pie šī panta, man jārunā par māj-

kalpotājiem, sevišķi attiecībā uz vienu mājkalpotāju šķiru, kura tie-

šām pelna, lai viņu tuvāk apskatītu, jo viņas stāvoklis ir tik kliedzošs,

ka, ja še šinī vietā par to nerunās, tad laikam nekur par to netiks

runāts. Es runāju par mājkalpotājām, par dienestmeitām. Viņu likte

nis ir tāds, ka viņas gandrīz varētu salīdzināt ar baltām verdzenēm.

Ja ir runa bijusi par darbu, tad par viņu darbu līdz šim itin nekāda

runa nav bijusi. Tie, kas aizstāv virsstundas, motivē to ar vajadzību

pacelt strādnieka materiālo un garīgo stāvokli. Apskatīsim, kādā

veidā še kalpoņu garīgais un materiālais stāvoklis tiek pacelts. Die-

nestmeitas, kā zināms, strādā cauru dienu. Viņas sāk varbūt no

pulksten sešiem vai septiņiem rītā un strādā varbūt līdz pat pulksten

divpadsmitiem naktī. Kuras nu ir kalpones darba virsstundas, kas

par tādām še varētu tikt uzskatītas? Kur sākas viņas kārtīgais darbs?

Viss viņas darbs ir arī viņas virsdarbs. No dienestmeitas prasa, ka

viņai viss jāzin. Viņai līdz divpadsmitiem naktī ir jāstrādā un jā-

gaidā mājās sava kundze. Viņa strādā virsstundas, bet vai viņai par

tām tiek samaksāts? Tādā veidā dienestmeitas garigais līmenis arī

nevar pacelties. Viņai neatliek laika grāmatas lasīt, viņa nevar abo-

nēt laikrakstus, nevar aiziet uz sapulcēm (Sauciens: «Ohol»), teātriem

vai ņemt dalību sabiedriskā dzīvē. Tādā kārtā viņas garīgais līmenis

tiek pilnīgi piemērots savas kundzes garīgam līmenim. Kalpones ir

karikatūras no savām kundzēm. Mums vēl ir bēdīgas atliekas no

vācu laika, kur mājkalpotājas atradušās zem baronu iespaida. Arī

baronu kalpotājas bija tikai vācietības karikatūras. Tāpat arī tagad,

tikpat materiālā, kā garīgā ziņā, dienestnieku stāvoklis ir bēdīgākais

no visiem. Te nekādā ziņā neattaisnojas motivējumi, ka caur virs-

darbu tiekot pacelts garīgais un materiālais stāvoklis. Ir vēl viens

trešais jautājums, kurš ir vēl sāpīgāks, un tas ir ģimenes jautājums.

Ja pie strādnieka vēl nekrīt svarā, vai viņš ir precējies vai ne, pie

dienestmeitas tad mēs zinām, ka neviena kundze nepieņem precētas
dienestmeitas. Tātad arī viņas ģimenes dzīve ir izpostīta, un var

teikt, ka tikai vecas meitas dabū apprecēties. (Jautrība.) Sinī vietā
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materiālā stāvokja. Ja iet runa par sevišķa likuma izdošanu dienest-

meitām, tad tas nozīmē to pašu, ka viņas paliks tanī pašā stāvokli

kā līdz šim, nebūs notikusi nekāda modifikācija, nekas netiks pārla-
bots. Ja vēl attiecībā uz laukstrādniekiem varētu izdot sevišķu likumu,

runājot par dažiem svarīgiem darbiem, kā, piemēram, pļaujas ievāk-

šanu zināmā laikā, tad uz mājkalpotājiem šis likums nekrīt svarā,

bet te jāpiemēro vispārējais prasījums pēc astoņstundu darba laika.

Te nekāda atsevišķa likuma nevajadzētu, jo tas novestu atkal uz

sāņu ceļiem vai atpakaļ pie tā paša vecā. Tādēļ dienestmeitām ir

jāpiemēro likums, kāds mums ir bijis pieņemts par astoņu stundu

darba dienu, citādi mums būtu atkal viena nožēlojama šķira, kas

būtu atliekas no veciem laikiem un kurai revolūcijas ieguvumi ne-

kādu labumu nenestu. Tādēļ es uzturu to, ka astoņu stundu darba

diena būtu priekš visiem pieņemama.



483

II

NO RAKSTIEM PAR PROZAS PROBLĒMĀM

NĀKOTNES ROMĀNS

Kāpēc modernajam tautām nav vairs tautiska eposa? Kāpēc eposs

ir vienīgi tautu jaunības laikmeta dzejiskā valoda?

Šādai parādībai, kura tik noteikti pierādāma, vajaga būt savu

iekšēju cēloņu. Daži valodnieki, kā Fr. A. Lahmans un K. Volfs, ap-

galvo, ka lielie eposi nemaz nav no viena paša cilvēka radīti. Tanī

laikmetā, kad tie cēlušies, bija veselas dziesminieku šķiras, kuras it kā

audējas tautas poēziju ieauda varoņu laiku vēstures visās malās.

Ļaudis tad caur izglītību un valsts amatiem vēl nebija nošķīrušies

dažādās sabiedrību nozarēs. Tautas eposs ir vienīgais mākslas darbs,

kuram nekad nav bijuši reklāmas taisītāji un arī nekad nav vajadzē-
jis pabalstītāju, kas to tālāk izplatītu. Viņš ir poēzijas pirmais avots,

tāpat kā tautas reliģija ir pirmais dvēseles avots, iz kura visi sev

smēla dzīvu ūdeni, pirms vēl bija nošķīrušās dažādas sektes ar vi-

sādiem sagrozījumiem un burtu pētījumiem.

Bet pie iekšējiem iemesliem pienāk vēl klāt ārējie, kuri, protams,
ir tikai pirmējo ārējā parādība. Tiklīdz kā kultūra iet uz priekšu un

priekšmeti pieņem lielāku dažādību, klausītājam ar to vien vairs ne-

pietiek, ka šos priekšmetus, tikai garām ejot, min un nosauc vārdā,

dzejniekam arī vajaga uzrādīt lietu iekšējo sakaru. Darbs un dzīves

uzdevums pieņem arvienu dažādāku veidu. Ļaužu šķiras arvien vairāk

attālinās cita no citas. Mediniekam jau ir pavisam cita valoda nekā

kalējam. Amati un amata rīki prasa arvien vairāk saprašanas. Tanī

brīdī, kad cilvēks savus amata rīkus vairs nevar pagatavot pats,

bet dabon tos gatavus un svešus no cita rokas, eposam ir situse

nāves stunda. Sos panīkšanas sākumus jau var sastapt pie Homēra,

kurš samērā vēl ir diezgan vēls savas kultūras bērns, to, piemēram,

var nomanīt slavenajā kuģa aprakstā, kur viņa citādi tik

naivais un dabiski dzīvais skats sāk pagurt. Homēra laikmeta

kuģis jau bija kļuvis par daudz komplicēts, un dzejniekam še, tāpat
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ka pie Ahila vairoga apraksta, lietas aprakstot, bija arī jāizskaidro

viņu iepriekšējā vēsture.

Ja kultūra ir eposa nāve, tad pilsēta ir viņa kaps. Uz laukiem vēl

bērns visas kultūras parādības var redzēt un sataustīt ar sava paša
roku. Ja kur cūka tiek kauta, viņš arī ir klāt, viņš pazīst no pašas
bērnības kalēja smēdi un visas citas darba iestādes, kuras vēl no liel-

rūpniecības nav kjuvušas pārvērstas par fabrikām. Savā ziņā viņš- ir

izglītotāks nekā pilsētas bērns, kurš visas kultūras lietas redz 'tekat

gatavas un visu uzņem it kā pasakas un brīnumus, kaut gartfofci.*

drīz vien dabon zināt, ka tie nav nekādi brīnumi, ne pasakas: (Salur

to reizē tiek nogurdināta viņa fantāzija un pa daļai arī viņa sapra-

šana. Viņš redz sev visapkārt pasauli, kuru tas nespēj ne aptvert, ne

sajēgt. Viņam vispirms jākļūst par lielu vai mazu zinātnieku. An

pieaugušie no viņiem apkārt atronošās kultūras saprot tikai mazāko

daļu. Neviena dzejnieka spēja nesniedz tiktāļ, lai aprakstītu kādas

lielpilsētas kultūru. Viņam vajag būt tehniķim, inženierim, matemā

tiķim, dabas pētniekam. Tagadnes rakstnieku māksla vairs nav lietu

aprakstu, bet lietu konfliktu poēzija.
Jo tālāk kultūra iet uz priekšu, jo eposs kļūst arvien neiespēja-

māks un pat pretdabisks. Priekš piecdesmit gadiem ceļojumu apraksti

bija daudz poētiskāki. Kamēr mēs, tā sakot, tehniski ceļojam, ceļo-

jumu apraksti, ja arī nav zaudējuši poēziju, tomēr tos vairs nevar

dēvēt par episkiem attēlojumiem. Jo sarežģītāki kļūst dzīves apstākļi,

jo šaurāks paliek episkā dzejnieka darba lauks. Tas nenotiek aiz ne-

jaušības vien, ka dabas un tualetu apraksts modernajos romānos

spēlē tik lielu lomu, daba un tualetes vēl ir vienīgās, ko mēs pazīs-

tam no pašu redzēšanas. Protams, nav arī trūcis mēģinājumu priekš

eposa iegūt moderno dzīvi. Zolā to ir mēģinājis ar Hērakla rokām.

Bet pie tam viņš zaudēja iz acīm drīz dzīves patiesību, driz poēziju,
īstenais eposs ir paslēpies tagad iekšējā dzīvē un dzīves apraksta vietā

kļuvis par dvēseles aprakstu. Daudz lasītie romānu rakstnieki pie

tam taisni pratuši uzķert un izlietot ļaužu pūļa tumšākos instinktus.

Jo raibāks, kutelīgāks un ar dažādiem briesmu nostāstiem pildīts
kāds romāns ir, jo lielāks viņa lasītāju skaits. Par mūsu gadu sim-

teņa īsteno epiķi varētu dēvēt daudzrakstītāju — Eiženu Sī.

Ja jau nu tik grūti un pat neiespējami aprakstīt episkā veidā mo-

derno dzīvi, tad mēs, garā paceldamies nākotnes miglas zemē, eposa

pamatu zaudējam pavisam. Visiem tā dēvētiem nākotnes romāniem

ar poēziju ir maz darīšanas un ar eposu it nekādas vairs. Ja jau

telegrāfs, telefons, elektriskā loka lampa, lokomotīve, fotogrāfija un

citas kultūras lietas priekš eposa ir pilnīgi nelietojamas, kā lai tas

tēlotu to, kas vēl pavisam uz pasaules neatrodas, un aprakstītu lietas,

kuras pat vēl zinātne nespēj skaidri aprakstīt un uzskata par grūti
atrisināmu problēmu?
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Visus nākotnes romānus var iedalīt divās da|ās: nākotnes valsts

aprakstu romānos un jaunu atradumu romānos. Abi ir saprotami tikai

kā uzstādīti piemēri. Filozofs grib izskaidrot savas idejas un pie-
ņem tādēj kādu lietu kā notikušu, kaut gan tas tā nebūt nav. Viņš
tēlo nākotnes valsti, nākotnes sabiedrību, kuras nemaz nav. Viņš

grib, lai viņa teorija kļūtu acīm redzama, un pārceļ to tādēļ dzīvē.

\&sa šo romānu vērtība, sākot no Platona līdz Belamijam,

-«stāv iekš idejas, kura viņos atrodas, vienalga, vai tā ir izlikta kaila

ajethtar dzīves ietērpumu. Galvenais mērķis pie tam taču paliek tas,

nifeā) rakstnieks, filozofs vai dzejnieks publikai var darīt sevi sapro-

tamu. Modernajam epiķim jāņem aizlienējumi pie filozofa, tautsaim-

niecības pratēja, dabas pētnieka un filozofam un fiziķim pie dzej-
nieka. Zinātne un dzeja atraduse savienojumu pie Sellinga, Kirke-

garda un Nīčes. Daži dzejnieki un zinātņu vīri turpretim ir ķērušies

pie feļetona, kurš patiesībā ir nākotnes romāna pamats.

Jaunu atradumu romāniem ir vēl grūtāks uzdevums. Viņi grib tē-

lot problēmus iz dabas zinātnes it kā jau pilnīgi izskaidrotus un

aprakstīt lietas, kuras nav aprakstāmas, ja tās patiesībā būtu, kur nu

vēl, kad to nemaz nav. Tādēļ arī viņu mēģinājums nav nekas vairāk

kā fantastiski feļetoni par tehnikas un dabas zinātņu problēmiem.
Visiem šā aroda romāniem ar cilvēku kā kultūras nesēju pašu ir

maz darīšanas jeb tikai tiktā), cik tas ārīgi nāk sakarā ar tehniku

un dabas mācībām. Tādēļ ari cilvēka tēlojumi viņos, kur tie kaut cik

mēģināti, ir tik vāji izdevušies. Pie tam jāievēro vēl viens grūtums.

lekustinātie problēmi nav atrisināmi, jo rakstnieki tad gan sargātos
šos romānus rakstīt. Viņi ņem atradumus gatavus un neizskaidro,
kādā ceļā tie atrasti, visi grūtumi lasītājam paliek noslēpums. Fantā-

zija pie tam nerāda, ka tā pate arī ko jaunu atrod, viņa tādēļ dzīvi

nepavairo, viņa to vēl pamazina un sašaurina. Tas pats arī notiek,

tēlojot cilvēkus. Rakstnieks rāda cilvēkus ar viņu iedzimto dabu, rak-

sturu un kaislībām kā labotu un šķīstītu. Bet kā gan cilvēki un

valstis tiek laboti? Ja tas būtu tik vienkārši, tad par to nebūtu ne-

kādi romāni jāraksta. Var jau arī iedomāties valsti un sabiedrību

bez zemām īpašībām, kaislībām, netaisnībām un nejaušiem gadī-

jumiem, kuros visvairāk pastāv mirstīgo nelaime un dzīves traģēdija.
Bet caur to tiek gabals no dzīves atgriezts nost un viss kļūst šau-

rāks un tukšāks. Lieliskie nākotnes romāni tini ziņā, attiecoties uz

mākslu un uz cilvēcību, ir nabagāki un tukšāki. Drīzāk tie savu uz-

devumu varētu izpildīt kā audzināšanas romāni, ja dzejnieks viņos

ieliek saprotamā un taustāmā veidā, ko kāds gudrs gars izdomājis.
Bet pat Ģētes «Ceļojumu gadi» — šis brīnišķi dziļais darbs — tiek no-

stādīts ēnā caur dzejnieka pašbiogrāfiju. Neiespējamo nespēj pat vis-

lielākais ģēnijs. Šekspīrs ar tādiem mēģinājumiem neielaidās, viņš tē-

loja burvjus un raganas, kuras viņš pazina. Reālistiskais tēlošanas
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veids nekad nesaka: «Tā vajaga būt, — viņš ari nesaka: «Tā Ir.» Vi-

ņam pietiek ar to, ka tā Ir. Priekš reālistiska rakstnieka pasaule ir tāda,

kādu viņš to ar paša acīm redz. Mākslinieks, sevišķi epiķis, nepazīst

šaubas, kuras arvien paliek, ja grib uzstādīt kādu hipotēzi, un, ja

arī viņam uzmācas šaubas, tad viņš tās redz divējādos tēlos, kā labu

un Jaunu eņģeli, kā Luciferu un Dievu, kā Jupiteru un Prometeju, un

liek tiem Izcīnīties dramatiskā cīņā, neatraudams viņiem reālisma pa-

matu zem kājām.

Cilvēku nākotnes valsts jeb kaut kāda nākotnes forma turpreurn
Ir Joti izdevīga priekš satīras. Grieķi, kuri tik īsā laikā un tik šaura

telpā izdzīvoja cauri visus mākslas un filozofijas jautājumus, var

šinī ziņā noderēt par paraugiem, sevišķi caur savu dzejnieku Aristo

fānu. Vislabāk ir, ja tagadnes politisko dzīvi izzobo, kā pēdējais

darījis savos «Putnos», ja noposta teorijas caur to, ka rāda viņas

kā piepildījušās, lai tad tās viņu kailumā un pretdabīgumā nodotu

publikas izsmieklam kā viņa «Sievu valsti». Tagadnei vislabāk var

piekļūt, ja par viņu smejas un nostāda viņu jau kā pārdzīvotu. Caur

to tiek viņas saites sarautas un viņa pārspēta. Nākotnei tikai priekš

dzejnieka ir vērtība kā tagadnes spogulim, bet nekad pašai par sevi.

Piemēra dēj aplūkosim vēl tuvāk pašus tā sauktos «nākotnes ro-

mānus», kuri jaunākā laikā sarakstīti. levērojamākais no tiem ir

Kurda Lasvica sarakstītais romāns «Uz divām zvaigznēm», kurš «Mā-

jas Viesa» lasītājiem jau pazīstams A. Deglava veiklā tulkojumā. Sis

romāns ir tipisks piemērs iz tādiem gari stieptiem feļetoniem par ta-

gadnes dabas zinātniskiem un tehniski ētiskiem problēmiem. Romāns

ir sarakstīts ]oti interesanti un lasītājiem var noderēt par patīkamu
laika kavēkli, tikai nevajag pie viņa pielikt augstāku mērauklu cil-

vēcības un mākslas ziņā. Rakstnieks iztēlo sapni, ka uz Marsa dzīvo

cilvēki, kuri, raugoties uz planētas lielāku vecumu, arī pilnīgāki ir

ētiskās kultūras ziņā. Uz Marsa apmēram Izskatās tā, kā, pēc Ber-

tas fon Zutner domām, vajadzētu izskatīties zemes virsū, bet īste-

nībā dzīve gan tur daudz neizšķiras no zemes dzīves. Par Marsa

ledzīvotāju morāli arī nekas daudz nav, ko sacīt, viņi to ņem puslīdz

viegli, jo viņu dzīslās netek asinis, bet ūdens. Vispārīgi Lasvics

savos tēlojumos turas pie zemes apstākju parauga, un kā lai arī būtu

citādi! Kāds Kols atrod Zemi, tāpat kā Kolumbs reiz atrada kādu

zemes daļu. Bet viņš vairs netiek atpakaļ uz Marsu un apprec kādu

vācieti skolotāju. Viņu dēls ir tātad divu planētu bērns, un tā kultū-

ras ideāls ir šo abu planētu savstarpīga satiksme un Marsa iedzīvo-

tāju, tā saukto numiešu, tuvāka iedraudzēšanās ar cilvēkiem. Caur

lieliskajiem tehnikas panākumiem uz Marsa šāda satiksme ir viegli

nodibināma. Rakstnieks pelna visādā ziņā atzinību par lielo izvei-

cību, ar kādu tas prot aprakstīt visneiespējamākās lietas. Viņš la-

sītājam palīdz ar fantāzijas spēju pārkjūt pāri pār vislielākajiem grū-
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tumiem, un ar to viņa darba galvenākais nolūks ir panākts. Viņa

spalva tek viegli un patīkami, viņš stāsta dzīvi un saistoši, ar hu-

moru un asprātību, mākslas ziņā arī vēl jāievēro viņa kompozīcijas

izveicība. Ja jau tāds divu sējumu biezs romāns spēj lasītāju līdz

galam saistīt, tad tā ir liecība par rakstnieka dāvanām.

Pagājušā gadu simtenī literatūrā bija modē populārie filozofi. Kā

populāram dabas zinātniekam Kurdam Lasvicam būtu vēl lielāki no-

pelni. Viņam tikai jāsargās modernos dabas zinātņu un tehnikas

problēmus un parādības samaisīt un atšķaidīt ar savu morāles ūdeni.

Lasītājam vēl dara prieku, ja tas pat zinātņu grūtumiem ar fantāziju

var viegli pārlēkt pāri, bet morālē un politikā tas ir citādi un iz-

rāda rakstnieka nespēju. Dzejnieku un mākslinieku lielums taisni pa-

stāv iekš tam, ka viņi iekustina sīkākus jautājumus, cej dzīves noslē-

pumus pie gaismas un grūtības vēl pavairo.

Kāds cits nākotnes romāns «Planētu uguns» no Ataksa Hausho-

tera stāv «Divām zvaigznēm» tālu pakaļ, ne tikvien zīmējoties uz

mākslu un problēmu atrisināšanu, bet sevišķi caur savu kompozīciju,
kura ir visai neizdevusēs. Arī te ir runa par lieliem tehnikas brīnu-

miem, kurus lasītājs nemaz lāgā nedabū redzēt. īstenais notikums

šinī romānā ir Mēneša saduršanās ar kādu zvaigzni, caur ko ari

Zeme tiek savā stāvoklī apdraudēta. Bet tas taču nav nekāds cilvē-

ces nākotnes problēms. Jo vairāk tiek iztēlotas citas blakus lietas.

Romāns ir īsts compositium mixtum iz visādām slepenām nomalēm

un noziedznieku romantikas, kur ir sabāzti iekšā vai seši romāni, ku-

riem arī ārīgi maz sakara. Redaktora Srēdera sievas slimības no-

stāstam, aktrises Leonoras un milzīgi bagātās cilvēces draudzenes

Eteles piedzīvojumiem nav vienam ar otru nekādas attiecības, un

ar pasaules galu tiem vēl mazāk ir darīšanas. Rakstnieks, kā liekas,

ļoti daudz ir turējies pie pazīstamajiem angļu kriminālromāniem un

tos vēl izpušķojis ar visādiem brīnumiem. Ar lielu izbrīnēšanos la-

sītājs dabū zināt, ka zinātniskā tehnika jau ir tiktāl attīstījušās, ka

tā iespējot atdzīvināt visus mirušos, un nožēlo tikai, ka tas pats to

nedabon piedzīvot līdzi. Bet par to rakstnieks viņu mēģina mierinot

ar kādu simbolisku morāli — bet ar kādul Vai mums gan nav liels

apmierinājums dzirdēt, ka arī pēc simtu gadiem morāle uzvarēs,

rakstnieks to pierāda, jo visi viņa ļaundari tiek beigās saplosīti no

trim lielām valzivīm. Tātad tehnika ļaunajiem nekā nepalīdz, tā pa-

līdz tikai labajiem. Valzivis necieš, ka Jaunie izlieto tos pašus teh-

nikas līdzekļus.
Pēc nākotnes romāniem slēdzot, psiholoģija atradīsies tanī pašā

stāvoklī kā tagad un arī muļķības pamats nebūs necik satricināts.

Mietu pilsoņiem un nelgām nebūt nav jābīstas, ka viņiem pēc simtu

vai tūkstoš gadiem klāsies ļaunāki
Pat šo romānu neaizsniedz vēl beidzot kāds trešais romāns. «Uz
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ziemeļpolu un zemes iekšu», stāsts iz divdesmitā gadu simteņa no

Franka R. Stoktona. Romāna virsraksts ir ari viņa saturs. Ari še

kāda bagāta dāma dod kādam zinātņu vīram iespēju pārvērst patie-
sībā viņa atradumus, no kuriem sevišķi divi sacēluši lielu ievērību.

Zinātņu vīrs izrīko ziemeļpola ekspedīciju zem jūras, kaut gan tā priekš
zinātnes vairāk nekas nav kā veltīga niekošanās. Viņš arī nolaižas

pašā Zemes viducī, kuru tas atrod kā milzīgu dimantu. Ari šim

otram atradumam, kurš sacēlis lielu ievērību, nav nekāda mērķa, raia-

zākais, romāna varonis Rolands vairs otrreiz negrib nolaisties Zemē

iekšā. No viņa atrastais dimants tiek pārdots kā «karaļu

Pie kronēšanas ar viņu drīkstēs rotāties karalis, kura kārta pienā-

kusi, un starplaikā tas tiek uzglabāts pasaules vislielākajā bankā.

Ar to romāna varonis savas cenšanās mērķi ir sasniedzis, tagad
kāzām ar viņa labvēlētāju dāmu vairs nekas nav ceļā. Viņam neva-

jag vairs nekādu atradumu. Taču — beigās viņš vēl atrod, kur kāds

putniņš ietaisījis savu ligzdiņu kādā tomātu bundžiņā. Par šo atra-

dumu priecājas visvairāk viņa «mazā sieviņa», jo nu viņš priekš
laulības ir īsti gatavs. Mietu pilsoņu laime un māņticība paliks tā

pate arī vēl divdesmitajā gadu simtenī. Pie ziemeļpola ekspedīcijas
arī vēl ļaunais skaitlis 13 spēlē lielu lomu. Visas savas ģeķības mēs

arī paņemsim līdz nākamajā gadu simtenī. Nav jābīstas un jātic, ka

saprašana ies uz priekšu. Tehnikas attīstība noderēs tikai priekš

tam, lai dzīve būtu ērtāka.

Laika zīme tomēr ir, ka gars, no tagadnes bēgdams, meklē patvē-

rumu un savu sapņu piepildīšanos nākotnē. Jo lielāka šī ilgošanās

kļūst, jo vairāk tā pierāda, ka tagadējie sabiedriskie apstākļi nespēj

mūs apmierināt un atbildēt uz dzīves sarežģītiem jautājumiem. Vi-

duslaikos bija pilnos ziedos sapnis par Miliasmu jeb tūkstošgadīgo
valstību. Pie katra laikmeta maiņas fantāzija stīgojas iekšā nākotnē.

Visur literatūra ir pilna ar jauniem laikiem, jauniem apstākļiem un

jauniem cilvēkiem. Rakstnieks tomēr nedrīkst ar Ikara spārniem no

tagadnes pārlaisties nākotnē, viņam jārāda ceļš, pa kuru var arī lie-

lais pūlis turpu nokļūt, ceļš, kurš iz tagadējiem šaurajiem un sarež-

ģītajiem apstākļiem izved ārā uz plašāku, laimīgāku dzīvi.

PAR FORMU

(Aspazijas piezīmes «Nākotnes cilvēka» projektam)

Tikai ne izplūduši episku, kā, piemēram, «Odiseju» vai Danti. Kurš

cilvēks tos lasa, izņemot vecā stila skolotājus vai zinātniekus? Ja

mēs tagad tos lasām, tad tomēr uzskatām kā novecojušos, vienmē-

rīgā intonācija iemidzina domu. No formas katrā zinā atkarīgs ļoti
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daudz — tai tad koncentrēti, dzīvi, ugunīgi jāmainās, jāizdziest.

Jāpielieto pilnīgi tie paši likumi, kas mūzikā. Zēl, ka mēs abi nekā

nesaprotam no mūzikas teorijas, citādi pilnīgi varētu veidot pēc tās;

tas būtu oriģināli un piedotu pamattoni, no kā viss attīstās un uz kā

viss pamatots. Kā Tu domā, mīlulīt, vai mums nebūtu jāizstudē kāda

gtārnata par mūzikas teoriju, varbūt Vāgners? Tu jau pa to laiku

varētu rakstīt atsevišķas daļas atkarībā no tā, kā Tev iznāktu —

kriski, episki vai dramatiski. Ņemt to visu kā drāmu nebūtu atkal

Piespējams. Tieši smalkākās nianses drāma neizteic, b«-t atsevišķas

dramatiskas vietas būtu ļoti labi izveidojamas, tāpat ari episkās. Li-

rika, kā es jūtu, būtu jāietilpina visvairāk, it sevišķi pie maigajiem

minora toņiem, dramatiskas varētu būt sarunas ar patiesību. Tu

domā Nīčes «Zaratustru», bet tur nav pamatlikuma. Tev, manuprāt,

vajadzētu veidot vēl citādāk, un es netieku vaļā no muzikālā

likuma.*' Kā romānu ar kaut kādu varoni jau es nebūt nedomāju,
kādēļ gan nesniegt neaizplivurotu savu Es? Es arī nedomāju par

noteiktām šķirām, sīkpilsoņiem un lielsaimniekiem, vispirms taču pir-
mām kārtām jāsniedz subjektīva psiholoģija, neņemot vērā apkārtējo
vidi. Vēlāk, kad to prasa Patiesība, var it visur, rēķinoties ar katru

šķiru, to mērot ar viņas pašas mērauklu. Tādējādi vispirms būtu

egoisms vai individuālisms (kas sevi vienīgo uzskata par pilntiesīgu)
kā nesamierināts pretstats masas vispārīgumam (apmēram kā pārcil-

vēks, Fausts, smejošs lauva), vēlāk masu izaicinājums kliedzošā pret-
runā ar indivīdu, beidzot abu apvienošana, harmonija: nākotnes cil-

vēks ar smalko egoismu.2 Fantāzijas jāieliek daudz — krāsu labad,

bet arī krāsām jābūt modernām (simbolisms). Kā aprakstīt Patie-

sību?3 Man acu priekšā tēlojas, piemēram, Fausta Mātes. Lasot gūst

neparasti valdzinošu iespaidu. Kas ir ar tiem senajiem Saules mī-

tiem? Es Tev še pielieku no Vāgnera kritikas izgrieztu gabaliņu,

izlasi, mīļo zeltputniņ. Vai nevajadzētu sacīt, ka cenšanās pēc pir-

matnējās Patiesibas visām tautām atrodama pamatā (dažādi mīti)? 4

Vai Patiesībai gaidpilnajam skolēnam nebūtu jāparādās dažādos

veidos — kā Ķibelei, Rejai, Izidai, Sfingsai, ietītai seno Saules mītu

plīvuri, kamēr viņš izlaužas lidz tās patiesajai sejai, kad tā kā bries-

mīga, asinssarkana dieviete stāv uz kalniem un māj, līdz pārdalās
lielais melu priekškars un paceļas smirdoņa un trūdēšana, un vētra

satver sabiedrības pīlārus, līdz tie brīkšķēdami sabrūk viens pār
otru?

Sādā traktējumā jau to var dalīt trijās nodaļās vai cēlienos.

Dzīve, nāve, augšāmcelšanās vai citādi. Katrā ziņā nodaļās, par to

* Raiņa pieraksti: 'Bet vienotas rindas, iespēja būt dramatiskam

un liriskam. 2 Bet Patiesību? tikai Patiesību? 8 Aprakstīt? 4 Prologa,

vides vietā.
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nav šaubu, 3 vai 5, kā katru reizi. Ideja ar prologu ari nav slikta,

te var sniegt vidi (I jab a m ari ir prologs, savam laikam pavisam

piemērots), tikai tas nedrīkst kļūt pārāk garš. Bet es nezinu, kā

aprakstīt vidi, iziešanu cauri literatūrām, te var izlīdzēties vienīgi

ar romānu. Vai romāns nebūtu jāraksta kā paralēle? Vai tas nav

iekjaujams jaunajā formā? Varbūt tomēr pārdomā, samtkukai-

nit, es vēl nezinu, bet man ir tā, it kā ari to varētu. Un tomēr es

atkal domāju dalīt 2 dajās, atsevišķu romānu un pēc tam poēziju.

Romāns varētu nākt vispirms, tad poēzija, pēc tam tas pats, filozo-

fiski nopamatots. Romāns kā priekštecis daritu saprotamāku, skaid-

rotu, poēzija pēc tam padziļinātu, un, beidzot, filozofija zinātniski no-

pamatotu. Visiem trijiem varētu būt viens nosaukums — «Nākot-

nes cilvēks». Mīlulīt, ko Tu saki par to? Atraksti man. Es vēl

lasu pārējās lapiņas. Te arī man jāsaka, ka ir tiešām prieks par

šādu domu apmaiņu, es katru dienu par to rakstīšu. Tu jau gribēji,
lai tā būtu, un tas mani un Tevi dara svētlaimīgus. {. J

Bet drāmai vajaga pārāk daudz ārējo apstākļu un no ārienes iejau-
cošos momentu, pat «vientuļu cilvēku». Ka taču arī jābūt jaunai psi-

holoģiskai drāmai, to par daudz jau noteikuši ārējie apstākļi. Pie

tam drāmas apstākji nav tādi, kas atspoguļojas visā dzīvē, bet gan

ir izķerti tie svarigākie, kas aptver tikai īsu laikposmu. Tev taču

nav vajadzīga ārējā darbība, bet «Es» psiholoģijas smalkākās nian-

ses. Es nespēju vairs atbrīvoties no tā, ko Tev rakstīju par formu.

Esmu šad un tad pārdomājusi un nešaubīgi ticu, ka vienīgais parei-

zais būtu «Nākotnes cilvēku» iedalīt 3 daļās. I izdevums: Garboraga
veida psiholoģisks romāns vai «Mistērijas». Tur var iepīt gleznas,

noskaņas, dzejoļus, kas nav saistīti ar stāstījuma pavedienu.

Romāns, kas vārdam dod ļoti daudz rīcības brīvības un pieļauj

plašumu, Ir vislabākā forma, lai publikai vispirms darītu saprotamu

ideju. Pēc tam kad tā pietiekoši sagatavota, nāk II izdevums — tā

pati ideja liriski dramatiskā (jaunatrastā) formā ar simbolistiskām

un impresionistiskām krāsām. Tas ideju padziļinātu, jo nav vairs

vajadzīgi daudzie šikie ārējie momenti, jo tie bija domāti romānā.

Tūlīt otrā izdevuma priekšvārdā var sacīt, ka tas ir pirmā turpinā-

jums. Tad beidzot nāk trešā un visgrūtākā forma: filozofiskā, — bet

publika tagad jau ir izvesta cauri 2 stadijām. Būs gluži cita parte-

jiska interese, jo ir jau zināms, kas meklējams filozofijā: ideja jau

ir, tagad kāri tieksies pēc pierādījumiem. Ir, es domāju, interesanti

un svaigi sniegt ideju 3 reiz, vienmēr apgaismotu no citas puses. Tā

tad būtu liela triloģija, bet tā tomēr nevar būt pārāk plaša, jo iznāk

taču atsevišķi. Kad es pagājušoreiz savam mīļukukainitim par to

rakstīju, es vēl svārstījos un nebiju par to pārliecināta. Tagad esmu



to aptvērusi ar jūtām, kas jau ir mana vienīgā mēraukla, un man

ir galīgi skaidrs, ka jāiznāk šādos 3 turpinājumos pēc kārtas. Ta-

gad saki Tu savu galīgo vārdu, zeltdraudziņ, un, kad mēs būsim

izlēmuši formu, ķersimies pie satura plānošanas. Pēc tam ies ātri no

rokas, un mazais zeltputninš sāks strādāt. «Mistērijas» es varētu

likt atsūtīt no Rīgas, jeb vai mums būtu jānogaida, kamēr mēs paši

turp atgriezīsimies.
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III

VĒSTULES

GRIETAI ROZENBERGAI

1902. gada 24. augustā

Mīļā māmiņ! Nu esam nonākušas Maskavā un pēc pusdienas

brauksim atkal tālāk. Turamies pie veselības, kaut gan esam drusku

nogurušas. Vagonos ir silts, un tie ir visai pilni. Vieta priekš guļas

gan bija abas naktis. Uz kuģa būs labāk. Doriņai gan pietiek, ko

skatīties. Kad tikai Jūs mājā turētos uz kājām. Palieciet nu abi

veseli, varbūt, ja iznāks laiks, vēl rakstīšu.

1907. gada 23. jūlijā

Mīļā māmiņl Atnāca laikraksti, bet vēstules atkal no Jums nav.

Kādēļ tik ilgi nerakstiet? Vai neesat veseli vai no cita kā aizņemti,
vai daboniet savu pārtikas naudu piesūtītu? Mēs ļoti rūpējamies, ka

nekā nezinām. Atrakstiet tūlīt kaut vārdiņu! Kā jums tur visiem iet?

Pie mums stipri karsts, bet naktis vēsākas nekā mājā, tas tādēļ, ka

saulīte agri aiziet aiz kalna, mēs te nedabonam redzēt, kā saule

lec un noiet, tad jākāpj kalna galā. Vai manu vēstuli dabūjāt vairāk

kā mēnesi atpakaļ?

Daudz mīļu labdienu. Elza.

[1908. gada sākumā]

Sirdsmīļā māmiņl
Nāku nu pie Jums atkal paciemoties ar savu vēstuli; esmu Jums

jau sūtījuse divireiz kartes. To vienu sūtījumu ar četrām kartēm,

kā redzu, esat saņēmuši, jo no Dores dabūju atbildi, bet tad vēl aiz-

sūtīju uz Jaungadu kartē Jums vienu šejienes zemnieci ar lielu kurvi,

pilnu ar laimēm. Tādi kurvji, kādu Jūs redzat, +c ir visām sievietēm,
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tie izpilda zirga un vezuma vietu, ar tiem nes augšā mēslus uz kal-

niem, ko viņa kokus mēslot, jo ar zirgiem tur nevar uzbraukt, tanī

kurvi ari novadā nopļauto sienu, to tad nokrauj lielu kā ēku, ka tīri

brīnums, cik daudz var sieviete panest; pie mums mājā tādus darbus

gan nedarītu. Rudeņos atkal krauj kurvjus pilnus ar sausām lapām,
ko govis kaisīt, jo salmu te nav, tādēļ ka nesēj labību. Zeme priekš

tā ir* par dārgu. Te audzē pa lielākai daļai vīnu, dažādas saknes un

rīsus. Vēl te ir viena lieta, par kuru Jūs brīnētos un smietos, sie

vietes te vecas un jaunas visas valkā tādas savādas koka tupelītes,
kādas Jūs tai zemniecei redzat kājās, divi dikti spici papēži priekšā
un pakaļā, un turas pie kājas klāt tikai ar vienu šauru siksniņu,
ādas, kas saturētu, arī gar malām nav, tā ka, ja Jūs tādas uzautu

tad Jūs tūlīt būtu gar zemi. Kad ejam staigāt, tad mēs te arvien

satiekam tādu vecu māmiņu ar tādām tupelītēm, tad man arvien pie

Jums jādomā, bet cik viņa ar visu vecumu un resnumu žirgti tek

ar tām spicajām tupelītēm! Kad nu es kādreiz pārbraukšu, tad es

Jums gan tādas pārvedīšu. No Slobodskas es Jums pārvedu krievu

vaļeņkas, bet tagad pārvedīšu itāliešu kurpes.

Dzīvojam nu te savu parasto dzīvīti, janvāris te bija ļoti jauks

un saulains, staigājot bija jāvelk mētelis nost, bija tā līdz 8 vai

9 grādi siltuma. Savu krāsnīti iekūrējām tikai vakaros, jo ogles te ir

dārgas. Esam jau nu arī pieraduši pie tā iekšas aukstuma, un ar

reimatismu iet vieglāk nekā pērn[ajā] ziemā. Mums tas līdzeklis ir

masāža, braucīšana, klapēšana, knaibīšana, tas palīdz visādā ziņā,
kad vairākreiz atkārto, jo tas paveicina asins riņķošanu, un reima-

tisms cits nekas nav kā asins sastāšanās vienā vietā. Un to līdzekli

lietojiet visādā ziņā Jūs arī, tas jau ir līdzeklis pret visām slimībām.

Tikai vajag pareizi masēt, tā, kā asins riņķo, kājas un rokas arvien

no apakšas uz augšu, jo visas asins iet uz sirdi. Locekļus un

skrumšļus vajag spaidīt un klapēt ik rītā un ik vakarā un vien-

mēr locīt.

Ar to dzīvokli Jums gan kādreiz vajadzētu pārkravāties, ja jau

neiznāk pārdošana, tad jau Jūs tos 6 mēneši no aprīļa līdz septem-

brim cauri varētu dzīvot Dubultos un no oktobra līdz aprīlim paņemt

vienu istabiņu Jelgavā vai Rīgā Hāgenskalnā [Āgenskalnā], savas

vecās grabažas Jūs varētu pārdot un sev paturēt tikai pāra krēslu,

gultu, galdiņu un kumodi, pārvadāšanās par vienu vezumu maksā

tikai 4 rubļi. Kristapiņu Jūs varētu braukt arvien apraudzīt. Labāki

tomēr ir, kad Jūs viņu atstājat slimnīcā, tur viņš, mazākais, ir pie

malas nolikts un tiek apkopts. Kāds tad nu viņš tagad jūtas? Vai

apron vairāk ar savu dzīvi? Tiem kopējiem gan vajag iedot drusku

dzeramas naudas. Savas vecās trauku grabažas Jūs ari varētu pārdot,
kam tad Jums tāda pūžņa vajag, arī mūsu traukus un šķīveļus Jūs

varētu pārdot, paturat tikai atpakaļ to tējmašiņu un nažus.[..]
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1910. gada 19. janvārī

Sirdsmī|ā māmiņ!

Vai saņēmāt mūsu karti ar laimes vēlējumu, kuru nosūtījām Jums

uz svētkiem? Mēs savus svētkus pavadījām klusi un mierīgi savā

istabiņā, tāpat kā Jūs savā, pieminējām Jūs un domājām, cik labi

būtu, kad reiz varētu mēs atkal kopā būt. Es gan ceru, ka nākoša

rudenī, mazākais, es varēšu uz mājām braukt. Pa to vasaru gan vēl

gribu tanī labajā gaisā un siltumā iestiprināt savu veselību. Es jau
Jums rakstīju, ka nu jau iet daudz labāk. Es eju allaž nosvērties,

un tagad, kad pēdējo reizi svētku nedēļā svēros, tad izrādījās, ka

kopš šā rudeņa esmu par astoņām mārciņām svarā pieņēmusēs, tā

jau tad nu man pašai bija tā lielākā svētku dāvana. Bet tad nu ari

ir dikti jāuzpasējas ar ēdienu un ar visu. Man jau tā slimība ir pa

gadu gadiem ielaista, bet, ja nu es dikti kopšos un izpasēšos, tad es

ceru ar laiku veselāka kļūt, nekā es jebkad esmu bijuse. Galvenākā lieta

jau ir, ka vajag pašam sevi pazīt kā grāmatu, ko var un ko nevar.

Otra nelaime te ir ar tiem caurvējiem, te jau katra māja tiek tūlīt

tā būvēta, lai tikai labi vilktu vējš cauri, tiek pat caurumi atstāti

mūrī, un visi ķieģeļi ir ar cauriem vidiem, un sienas ir viena ķieģeļa
biezumu. Kad viņi sēd istabā, tad tura arvien divus logus vienu

otram pretī vaļā. Sauli viņi arī negrib nemaz redzēt. Kad ierauga

drusku sauli jau tagad janvārī, tad tūlīt grūž slēģus cieti, bet tie

slēģi arī ir viennotaļ ar caurumiem, un tad nu sēž — slēģi cieti un

logi vaļā — vienā vēsumā un caurvējā. Dubultus logus te neviens

nepazīst un, kad stāsta, tad par tādiem smejas. Istabas pa ziemu

te arī neviens nekurina, tikai viesnīcās, kur sabrauc svešinieki, tiek

drusku kurināts. Mums arī ir ierīkota tāda maza dzelžu krāsnīte,

kurināma ar oglēm. Nekurinātā istabā ir 8 grādi tikai silts, kad ieku-

rinām, tad uzdzenam līdz 12 un pat 14 grādiem. lekurinām tik tā

pret vakaru, jo dienu, kad saule spīd, ir silti. Te jau ir saules pusē

uzziedējušas mazas, dzeltenas puķītes, tādas pat gailenītes kā pie
mums mājā uz laukiem, tikai īsākiem kātiņiem. Pirmās narcises arī

mums ir glāzē uz galdiņa. Lauri un mirtes, oleandri te ir zaļi cauru

ziemu. Ļoti skaisti ir tie garie, slaikie ciprešu koki. Martā ziedēs

kamēlijas un peski. Pēdējie ir apklāti vieniem rozā ziediem, bez lapu,
tās tikai nāk vēlāk.

Tā daba jau te mums arī ir tas vienīgais jaukums, kad izejam
ārā pastaigāties. Staigājam divas reizes dienā.

Tāpat arī kāposti un dažādi salāti te ir zaļi cauru ziemu. Še-

jieniešu mīlamais ēdiens ir salāti, sataisīti ar eļļu un etiķi, un klāt

tāda maisa miltu biezputra, kuru sauc par pulentu, un sarkanais vīns.

Tad atkal biezs, balts speķis ar ķiplokiem. Ķiploki pie itāliešiem
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Ir lielā cienā un tiek likti pie katra ēdiena klāt. Speķi ari viņi te

nežāvē dūmos kā mēs, bet ēd tikai sālītu vien.

Tāda te nu ir tā mūsu dzīvīte un apkārtne. Es labprāt Jūs te

izvadātu, lai Jūs arī to Itāliju dabūtu redzēt. Uz tiem kalniem jau

nav jākāpj kājām, bet var uzbraukt ar drāts tramvaju. Kad nu izdo

tos Jums labi to māju pārdot, tad es liktu Jūs atvest un mēs visi

kopā aizbrauktu apskatīties Venēciju, kuru Jūs no stāstiem pazīstiet,

'tur mēs izskatītos visas dodža pilis, un es ar Jums kopā tad pār-

mauktu mājā.

Tagad nu Jums būs atkal pūles ar to mājas izīrēšanu un būs

atkal agri jābrauc turpu, bet ko lai dara, žēl, ka Jūs no tās žide

nes nepaņēmāt rokasnaudu. Tad es vēl Jūs gribētu lūgt, mīļā māmiņ

lai Jūs man to prieku darītu un aizietu pie fotogrāfa un liktos sevi

noņemties. Es Jūs jau sen esmu lūguse, man nav no Jums te ne-

vienas bildītes. Atsūtiet man to, tad tā man būs tā dārgākā dāvana.

Es jau arī Jūsu vēstules glabāju, it kā Jūs tā pate būtu.

Man tagad iznāca drukā mani jaunības dzejoļi, es rakstīju izde

vējam, lai aizsūta divas grāmatiņas Jums, viena būtu Jums, otra

Dorei. Tur ir iekšā viena dzeja Jums dāvināta. Dorei es jau rudeni

aizrakstīju vēstuli un uz Jaungadu karti, bet atbildējuse viņa vēl

nav, laikam nav vaļas. Ko dara Kristapiņš? Vai ar freileni ari

satiekaties? Sveiciniet tāpat arī Spurus. Rakstiet, vai tās grāmatiņas

dabūjāt. Un nu rakstiet drīz, mīļā, dārgā māmiņ, un neaizmirstiet to

bildīti. Paliekat mīļi skūpstīta no Baviem

bērniem.

1911. gada 21. martā

Mīļā, dārgā māmiņl

Rakstu Jums šodien taisni savā dzimumdienā, lai mana vēstule

noietu taisni kā viesis uz Jūsu dzimumdienu. Jānis Jums vakar

izsūtīja 5 rubļus ar kapeikām, lai Jūs sev izceptu kliņģeli uz dzi-

mumdienu, un še pielieku klāt savu fotogrāfiju, labprāt aizsūtītu

Jums arī citu kādu mantiņu, kas Jums prieku darītu, bet muita uz

robežām, sevišķi par privātsūtījumiem, ir tik liela, ka Jums tur būtu

gandrīz tas p-ats jāsamaksā, ko tā lieta maksā, un tādēļ to nedaru

No Jūsu puses es atminu, ka Jūs toreiz man, kad es gāju vēl skolā

un biju taisni 12 gadu veca, un biju panzijā pie Jansoniem, bijāt
iebraukuši un es, no skolas pārnākuse, atradu priekšā dzimumdie-

nas galdu ar visu kliņģeli. Jūs tad bijāt uzminējuši, ko es visvai-

rāk vēlos, un bijāt man nopirkuši mazu zelta kapselīti melnā samta

bantītē. Ak, kā es tad priecājos! Es to prieku neaizmirsīšu visu

mūžu, un katrreiz, kad nāk dzimumdiena, es redzu mazo medaljonu
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samta bantītē un sajūtu, ka Jūs toreiz tā bijāt man sirdī ielīduši un

izzinājuši, kas man patīk, bet ko es nekad nebūtu iedrošinājusēs
izteikt. Tās kapselītes pašas man gan vairs nav, bet atmiņa par to

ir tikpat, kā man viņa būtu. Un, ja es kādreiz sev tādu pate iegādā
šos — te jau tādas var dabūt daudz lētāk un skaistāk

—, tad tā būs

tā pate kapselite, ko Jūs man toreiz dāvinājāt. Tagad, manos gados,

gan vairs nemēdz ar tādiem niekiem nodoties.

Te nu Jums ir fotogrāfija no pagājušās vasaras, puslīdz tāda

es izskatos, tikai sīkās krunciņas ir ar retušu pārlaķierētas.
Bet nu mēs abi Jums novēlam uz dzimumdienu vēl ilgu mūžu

un veselību, cik nu iespējamu, un dzīvošanu bez rūpēm. Kad jau nu

vien tas Kristapiņš, tas sāpju bērns, labāk noliktos īstā miera vietā,

tad būtu viņam pašam vislabāk un mums visiem arī mazāk sirds

sāpētu. Jūs, māmiņ, vēl varat ilgi dzīvot, Jums vēl ir tāds dzīvības

spirgtums acīs, un tad tas galvenais — Jums ir stipra sirds, tas ir

tas galvenais pie dzīvības. Cits viss tur blakām un apkārt, ka Jums

ir nelaba māga un citas kaites, varētu kaut cik pielāpīt, ka Jūs prastu
savu veselību kopt, bet ar to var dzīvot, tāpat arī tā

ausu dūkšana nav nekas bīstams, tas ir palikums no influences un

ausu katars, kurš ievilcies galvā. Man jau arī tā pate vaina. Kad

jau nu es pārbraukšu, tad par visu varēsim izrunāties, es jau tagad
daudz ko vairāk zinu. Mēs lasījām avīzēs par kādu sievieti Jelgavā,

kura sadzīvojuse simtu un četrdesmit gadu un esot vēl ļoti spirgta un

garīgi spējīga, tik vecai tad nu Jums arī jātop. Jums jāieliek zobi,

tagad ir jauna mode ar skrūvi skrūvēt iekšā, ne vairs tādi ārā ņe-

mami, un apakšā jāiztaisa maza operācija, kur Jums tā vaina ir, tad

Jūs atdzimtu no jauna. Ja nu es pārbraukšu, tad es braukdama Jūs

atvedīšu uz Sveiciju, kur priekš operācijām ir slavens profesors, un

tad mēs visu izdarīsim.

Par savu mājā braukšanu es esmu aptaujājušās zināmās vietās

un dabūjuse zināt, ka man nebūs nekādu šķēršļu ceļā, tikai no

vienas vietas man vēl jādabū zināt. Un par ko gan arī lai man

būtu ko baidīties, es taču nekur neesmu piedalījušās, es pat uz

sapulcēm nebiju klausīties, jo es arvien ar saviem vājiem nerviem

biju ļoti noguruse, citādi jau varbūt būtu arī aizgājuse. Kad kāds

grib otru nomelnot, tad jau viņš var diezin ko sacīt, bet pierādījumu
taču arī vajag. Man tikai veselības ziņā jāiespirgst, jo man būs

grūti šejienes dienvidus klimatu pārmainīt pret ziemeļiem. Nogaidī-
sim līdz jūlijam, tad redzēsim, kā būs, galvenais jau ir mani vājie

nervi, kuri caur dažādiem uztraukumiem dabūjuši triecienu, ar

to ari savienota visa mana zarnu kaite. Divas reizes biju slima,

tādēļ arī tik ilgi Jums nerakstīju. Vienreiz dabūju influenci caur

mazu saaukstēšanos un otrreiz dabūju izsitumus uz muguras caur

sabojātu asins riņķošanu, abas reizes mani ļoti novārdzināja, tā ka



497

nevarēju nemaz strādāt, pat ne vēstules uzrakstīt. Bet ar Jums es

tik bieži satiekos sapnī, tā ka man liekas, ka nemaz mēs caur tā-

lumu nebūtu šķirtai. Arī papu es allaž redzu sapnī, bet arvien tad,

kad šis vai tas no jauna notiek, vai labs vai slikts, viņš tad tikai

parādās, bet runāt nerunā, un es zinu, ka viņš tad ir nācis ko jaunu

pavēstīt.

Jūs tagad būsat dzirdējuši, ka Jāņa luga ļoti labi iet, labi būtu,

ka arī Jūs to dabūtu redzēt, Doriņa Jūs varētu kādreiz uz Rīgu no-

vest, bet Rīgas teātris taisās ar šo lugu braukt uz Jelgavu, es tad

rakstīšu, lai Jums aizsūta biļeti.

Kā tad Jums pašiem iet ar veselību? Cikreiz to plenci atkal

būsat gulējuši? Jūs jau neprotat sargāties un sasvīduši beržat ista-

bas. Jūsu kortelis arī ir ļoti auksts, vai Jūs nevarētu tos vecos Jāņa

rītasvārkus valkāt? No tām lietiņām paturat sev vai pārdodat, kas

Jums patīk, par to gramafona kastīti gan Jums maz maksās, kopā ar

gramafonu viss maksāja 16 rubju. Labi, ka tos albumus izglābāt, es

lūgšu, lai man Doriņa atsūta, kurus es apzīmēšu, tāpat arī da]u

no tās vēstuļu kulītes, jo tās ir priekš mums tīrā nauda, tur ir visas

jaunības vēstules, kuras var izlaist drukā.

Arī savā dzīves aprakstā es visu par Jums rakstīšu, visu, kas

Jums pāri nodarīts, tā būs tā atmaksa, es viņiem nekā nepiedošu

un visus saukšu vārdā, Jūsu labo tēvu arī. Tikai to es vēl tagad

klajā nelaidīšu, bet vēlāk. Es atminu itin visu, ko Jūs man esiet

stāstījuši, jo priekš tādām lietām man ir laba atmiņa. Pat to es

atminu, ka Jūs iz skolas izņēma un lika ganos un Jūs uz nokalniņa

skatījāties uz skolu un raudājāt karstas asaras. Tās asaras nav

zemē kritušas, tās ir tās pašas, kurās es ietērpju dzeju un kuras

tagad ļaudis apbrīno un par tām samaksā, tik viņi vēl nezin, ka tās

ir manas māmiņas asaras. Jūsu mēle bij saistīta, bet mana ir at-

raisīta, un tā apsūdz, kas mums pāri darījuši.

Atrakstiet nu atkal un ieprieciniet mani ar savu vēstuli. Man

visas Jūsu vēstules stāv īpaši kumodē kā kāds liels dārgums.

Dļeglavs] tagad sen nav rakstījis, mēs nezinām neko, vai ledus

ir ievests.

Jūs sirsnīgi skūpsta Jūsu bērni.

Elza

1911. gada 25. jūnijā

Mīļā, dārgā māmiņ! Nu mums ir atkal grūts brīdis un jāraud

katrai citā malā. Man tik neizsakāmi žēl nabaga Kristapiņa, kura

dzīve bij tikai ciešana. Tagad jau nu viņam ir viegli un labi un
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nekait vairs nekas. Es vēl nevaru pārbraukt, un, kamēr es arī šķēr«

žļus novērstu, tamēr jau viņš dusētu zem smiltīm.

Man Dļeglavs] rakstīja, ka Jūs arī atkal ar savu kaiti apsli-
muši. Uzturieties un kopjieties, mīļā māmiņ, lai es Jūs dabonu atkal-

redzēt un lai mēs par visu varētu izraudāties un izrunāties. Atrakstiet

nu tagad par Kristapiņu.

Elzīte

1912. gada 10. aprīli

Mījā, dārgā māmiņ!
Neesmu nu atkal Jums ilgi rakstījuse, bet totiesu jo biežāk pie

Jums piedomāju, nepaiet gan neviena diena, kad par Jums nedo-

mātu, un, kad abi esam kopā, tad jau arvien par Jums runājam.

Izprātojos visādi, kā ar Jums satikties un Jūs vēl redzēt, bet to nu

es esmu apņēmusēs, ka šovasar gribu ar Jums kopā būt, lai nu iz-

nāktu kā iznākdams. Papriekšu domāju tagad pavasarī taisni uz

mājām braukt, bet Jānis bēdājās, ka iebāzīšot mani kādā caurumā,

un tad nebūs nevienam no manis nekā kā tik bēdas vien. Es jau
nekā tāda gan neesmu darījuse, bet vai tad pēc tā es taču

esmu atklātības persona, uz kuru visi skatās, un, kad mani pēc pāra

mēnešiem kā nevainīgu izlaiž, tad tomēr mana veselība būs cietuse

un Jūs arī aiz bēdām paliksat pavisam slima. Nelaime ir tā, ka ta-

gad taisni Domes vēlēšanas stāv priekš durvīm un no manis do-

mās, ka man būtu kādi slepeni uzdevumi, kā dēļ tad es taisni tagad
šovasar braucu mājā. Izdomājos atkal Jūs pie sevis atvest likt te

šurpu, bet tas būs vairāk nekā 3 dienu brauciens bez apstājas, un

es nezinu, kāda Jūsu veselība ir, ka Jūs nepaliekat ceļā slimi. Tomēr

negribēju atlaisties un izdomāju trešo padomu. Es braukšu gan pie

Jums, bet ne taisni uz mājām un likšu Jūs pie sevis atvest vai

nu Dļeglavam], vai kam citam. Brauciens Jums būs viena diena, un

to Jūs gan izturēsat. Tad Jūs atkal atspirgsat. Padzīvosim, kur ir

mežs un jūra un kur mēs abas varam izmazgāties, jo arī man maz-

gāties ir nepieciešami vajadzīgs. Es domāju braukt vai nu maija bei-

gās, vai jūnija sākumā un, tiklīdz būšu nobraukuse, tad likšu arī

Jūs atvest uz jūrmalu. Līdz tam laikam Jūs to maija mēnesi varētu

varbūt padzīvot pie Sīpola jūrmalā un palīdzēt viņam izīrēt un pa-

ņemt, kas Jums tur no mantām palicies. Es ātrāk nevaru braukt,

tādēļ ka man daži papīri jāapgādā. Cīriķē [Cīrihēļ es nodzīvoju 6 mē-

nešus, māga man gandrīz ir vesela, tikai vēl tāda untumaina, negrib
vēl visu ēst, bet citādi sāpju un caurejas vairs nav un istabā varu

sēdēt, neaptinusēs ar lakatu. Bet nervi, tie man vēl nav kārtībā, pa
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naktīm lāgā neguļu un par visu dikti uztraucos. Kad pārbraucu

šurp, tad sāka arī zobi sāpēt, cik nu vēl to zobu ir, jo te ir gan

siltāks un mīkstāks gaiss un laukā skaistāki, bet ir mitrāks, caurvējš
un nav arī skuju mežu. Ceru, ka vasarā to panākšu. Ar tām dažādām

pārkravāšanām aizkavējos arī Jums rakstīt, mīļā, dārgā māmiņ, un

domāju, ka nu Jūs būsat dikti nogaidījušies un domājat, ka es

slima. Jānis jau mēnesi ātrāk pārbrauca mājās, viņš arī Cīriķē tādu

laiciņu paārstējās, bet ne tik ilgi un pamatīgi kā es, tādēļ viņš arī

nejūtas tik labi, un tie nervi jau viņam no laika gala vāji.

Vai tik Jūs no D[eglava] dabonat arvien kārtīgi samaksātu savu

mēneša naudu? Kad tik viņš ar savām lielām darīšanām kādreiz ne-

aizmirst. Vai dabūjāt manu «Ziedu klēpi» piesūtītu? Jums jābrauc
uz Rīgu redzēt Jāņa «Induls un Ārija», kuru tagad aprīlī uzvedīs.

Tie plikie sikspārņi man tagad pa avīzēm liek mieru, īstenībā jau

viņi mani nolūdzās. Līdz ar šo vēstuli es Jums aizsūtu 5 rubļi, ko

uz Rīgu aizbraukt. Ja Jums vajadzīgs pie Sīpola braukt, tad prasāt
vien Dļeglaļvamļ, viņam jau ir teikts. No Dores allaž dabonu vēstu-

les, tikai neesmu viņai arī paguvuse atbildēt, rītu rakstīšu. Grūti jau

nu viņam gan no sākuma būs, un tās tiesības viņš arī tagad nedabūs.

Dorei vēl tāpat būtu jāpaliek vietā, un labi būtu, ja viņa noliktu

provizorenes eksāmenu, tad viņa varētu uz sava vārda nomāt ap-

tieku un viņš viņai palīdzētu. Mazpamazām viņam tas sods kļūs

mīkstāks, tikai viņam nav tur jāplēšas ar visiem gardavojiem. Vai

tad viņš no savām mājām neko nedabon? Viņam taču vajadzētu

uz to pastāvēt, lai viņa daļu izmaksā, sevišķi tagad, kur otrs brālis

prec bagātu sievu.

Paliekat nu, sirdsmīļā māmiņ, no mums abiem skūpstīti un svei-

cināti un atrakstiet tūlīt, ka jūs esat ar mieru ar to braukumu.

Jūsu bērni.

DORAI ROZENBERGAI

1908. gada 1. aprīli

Mīļā māsiņ!
Daudz paldies par dzimumdienas laimes vēlējumu, kartiņa ir

ļoti skaista, te tādu nava, pie mums vairāk daba pārvalda nekā

māksla. Gaidīju jau labi sen no Tevis garāku vēstuli. Tavā dzīvē

taču notikušas dažādas maiņas un pārgrozības. Mēs stāvam tepat uz

vietas, un tikai laiks iet garam, savu daļu līdzi ņemdams no dzīvības

spēka un veselības. Kad raksti, atzīmē savu privātadresi, uz aptieku

negribu rakstīt. Līdz tam paliec no mums sirsnīgi sveicināta.
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1909. gada 23. jūlifā

Mīļā māsiņ! Gaidīju visu laiku no Tevis atbildi uz vēstuli, kuru

biju Jums abām kopā ar mamu rakstījuse tanī pašā dienā, kad da-

būju Tavu telegrammu par Zāmus nāvi. Tas bij 30. jūn[ijs] jaunā
stilā. Es rēķināju, ka vēstulei bij nonākt taisni bēru dienā, kad Jūs

abas esat kopā. Šodien nu es dabūju no mamas vēstuli, no kuras

noredzu, ka nemaz neesat dabūjušas. Vēstule bij apdrošināta un ne-

var zust. Varbūt guj tur pastā, kad mama brauks pie Kristapa, lai

paņem. Es tur par visu biju rakstījuse. Tomēr rakstīšu drīzumā

atkal.

Elza

1909. gada 24. augustā

Mīļā māsiņ! Tavas divas kartiņas saņēmu. «Neb[ēdni] meit

[cni]» un Tavu ģīmetni. Pēdējā diezgan laba, atsūti pie gadījiena

man arī Tavu lielāko bildi un Zāmu, un tās citas, arī mama lai no-

ņemas. Ja gadās skatu kartes ar mūsu dzej[oļiem], arī atsūti.

«Mēn[ess] stļarus] stīgo» man jau ir. Vai nav «Pasaciņas»? Ceru,

ka pa tām starpām būsi jau manu zudušo vēstuli dabūjuse, rakstu

tādēļ šoreiz tikai karti. Kādēļ mama neatbild? Es viņai rakstīju rec.

vēstuli, un jau ir vairāk par mēnesi. Vai viņa nav slima? Man ar

veselību iet drusku uz labo pusi, bet vēl lēnām. Mīļā māsiņ, atraksti

garāku vēstuli par visiem iekšējiem tuviem un ārējiem piedzīvoju-
miem. Tad vēl iedod D[eglavam] priekš nosūtīšanas abus Corvinus

un, ja ir, vēl Kiperta vēsturisko atlasu līdz ar krievu kronoloģijām.
Gaidīšu uz Tavu vēstuli. Sirsnīgi sveicinu —

Elza.

1910. gada 3. oktobri

Mana mīļā, nabaga māsiņ! Es ļoti priecājos, ka ar to raksta

galiņu no Tevis nācu atkal ar Tevi dzīvā satiksmē. Kaut Tu būtu

no laika gala man uzticējusēs, tad es varbūt būtu varējuse visu

Tavu likteni pavieglināt. Bet tagad neko negribu pārmest un drīzāk

Tev teikt kādu uzmundrinošu vārdiņu. Nebēdā nu tik daudz, ja arī to

eksāmenu nevari nolikt. Caurkrišana jau bieži un daudziem atgadās.
Dari, ko vari, un kas tad notiek, lai notiek, pacietīsim to kopēji.
Tavas bēdas un Tava nopietna griba Tevi dara atkal par manu mīļo,
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mazo māsiņu. Arī par savu veselību Tev nav daudz jābēdā, tas viss

nāk no piepūlēšanās un mazasinības, kad tiksi pie atpūtas, gan atkal

atlabsi. Mīļi skūpstu. E.

Es rakstīšu arī Dļeglavam], lai Tev vēl sūta naudu.

1910. gada 25. oktobri

Mīļā māsiņ, es nevaru izšķirt, vai Tev Maskavā palikt vai mājā

braukt, kad nepazīst tuvāk Tavus apstākļus. Nekā es nezinu, vai

Tu tur stundas ņem pie tiem pašiem skolotājiem vai privāti? Cik

dzīve maksā? Cik maksā eksāmeni? Kādēļ tie tiek sadalīti, ka citi

rudenī liekami, citi pavasarā? Ja Tu mājā vari to pašu panākt, tad,

protams, ir labāk, kad brauc mājā, bet, ja Tu caur to riskē pašu

lietu, tad paliec. Es tik varu sacīt, ka mēs esam labprātīgi darīt, kas

vien iespējams. Bet atraksti plašāk, cik un kā Tev vajag. Dļeglavs]

nupat raksta, ka viņš 25 r[ub]us] aizsūtījis. Paliec sirsnīgi sveicināta

no mums. Tevi skūpsta Elza.

1911. gada 31. novembri

Mana mīļā, senākā māsiņ! Mēs esam atkal tās pašas. Asaras Ir

visu nomazgājušas, kas starp mums bija. Varbūt mēs k|ūsim vēl tu-

vākas, kad satiksimies, Tu esi daudz attīstījusēs un stipra kļuvuse,

un es atkal esmu savu ceļu gājuse, un, kas reiz gar to klinti garām

tiek, kur «Nichts zu hoffen und nichts zu fiirchten», tas top stiprs.

Tādēļ atraksti man arī to «mazo noslēpumu», man saudzibas neva-

jag, atraksti tūlīt. Adrese Schmeiz, Zūrich, pr. adr. Mmc Dr. Farbstein

Turner Str. 22. Tava Elze.

1913. gada 29. oktobri

Mīļā, dārgā māsiņ!

Divas Tavas kartiņas saņēmu, uz abām Tu solijies rakstīt un

neraksti. Nevajag jau daudz, kādu pāru rindiņu, tad es zinu, ka vēl

tur mazā dzīvībiņa pukst, kas man tik tuva ir. Ar to katalogu sa-

rakstu Tev ari nav jāsteidzas, kad atliek laika, tad uzraksti, un, no

tām vecām vēstulēm un ģīmetnēm kad Tu man kādu kušķīti atsūti,

tad Tu man ar to dari prieku. Par Tevi pašu gribu sacīt, lai Tu

dzīvi sev velti nesarūgtini. Neprasi neiespējamo. Salīdzinot ar ve-

cumu, Tu vēl esi jauna, Tu stāvi dzīves pusdienā. ledali savu laiku

starp darbu un atpūtu. legādā labas drēbes un nenomet tās prom,

ej uz teātri un izrīkojumiem, atlicini ari drusku naudas, Tev darīs
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prieku, kad krāsies. Tas Alfrēds ir jauns puika, viņš Tev neder, un,

taisnību sakot, man viņa raksturs un viņš pats nepatīk, man vispār

šmurguļi nepatīk, meklē taču vairāk garu, ne izskatu. Atraksti par

visu, kā Tev iet, kaut arī īsi.

Tava Elza

1915. gada 8. janvāri

Mīļmāsiņ!
Nezinu no Tevis nekā un neesmu arī atbildes uz Tavu vēstuli

dabūjusi. Bet nevar to Jaunā ņemt, ka uz personiskām darīšanām

neliek tik daudz svara. Tādēļ arī manā vēlējumā jaunā gadā ir, lai

Tu atrastu mērķi un līdz ar to laimi ārpus šaurām personiskām jū-
tām. Tu atrodies tādā vietā, kur Tu priekš mūsu dzimtenes Latvijas un

lielās mātes Krievijas vari daudz laba darīt un, priekš vispārības

labu darīdama, pati līdzi lielumā pacelties. Tagad ir laiks stiprāk
mīlēt un nīst un savu sirds bagātību izdalit uz visiem. Elza.

Sirsnīgus sveicienus. Jānis.

1920. gada 16. apriti

Mīļā, dārgā māsiņl
Gaidu Tevi kopš otrdienas, bet Tu nenāc. Svešie kaut cik ir pār-

gājuši, un nu es varēšu Tev piederēt. Neņem ļaunā, mīlulīt, ka es

biju aizņemta, bet pienākums bij jāizpilda. Gaidu nu Tevi, lai Tu ņem

atvaļinājumu un nāc tūlīt pie mums. Šodien aizgāju viena pate Rīgu

apstaigāt, bet esmu jau ielas aizmirsuse. Neaizmirsti nodot savu balsi

par mūsu listi N° 3, mums katra balss no liela svara, un piektdien,

16., ir pēdējā diena. Gaidīšu Tevi ļoti.

Elzīte

PAULAM

[Ap 1912. gadu]

Godājamais Paula kungsl
Man bij gods 1905. g. vasarā ar Jums iepazīties Jūsu apkaimē, Jē-

kabmuižā. Tur Jūs laipni mani uzaicinājāt, lai es kādreiz apciemotu

savu bijušo dzimteni, Jums tagad piederīgās Daukšu mājas. So Jūsu
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laipnību es nevarēju izlietot, jo uztraukumu pilnais 1905. gads, kā

arī vēlākie notikumi neļāva katram rīkoties pēc personiskas patikas.

Viņš laiks daudzus izklīdināja uz visām malām, izmeta tālu prom no

dzimtenes un it sevišķi tos, kuriem sava cieta zemes pamata zem

kājām nebij. Bet arī mierīgākā laikā man nebūtu visai viegli nācies

staigāt pa tiem celiņiem, kur es būtu vēl spējuse saredzēt savas se-

nākās pēdas.
Būdama tomēr tanī pārliecībā, ka Jūsu laipnais uzaicinājums bij

labi domāts, es viņu gribu sajust kā man no likteņa caur Jums pie-

šķirtu mazu gandarījumu, tikai lūdzu, [lai] Jūs man tagad šo laip-
nību parādītu citādā veidā, kurš būtu sekošais.

Es nupat strādāju pie savām memuārām, kurām gribētu arī klāt

pielikt kādus skatus no tām vietām, kur es pavadīju savu bērnību

un pirmo jaunību. Tādēļ es Jūs lūgtu, ja pie Jums ierodas kāds

kungs ar fotogrāfisku aparātu, lai Jūs atļautu viņam uzņemt dažus

skatus no mājām, māju iekšienes un apkārtnes. Varbūt tagad, kur

Jūs visu citādi būsat pārbūvējuši, daudz greznāku un staltāku, Jūs

aizrādīsat uz kādiem kaktiņiem, kuri vēl kā senās atliekas būs uz-

glabājušies. Arī no istabas iekšienes es gribētu kādas fotogrāfijas
redzēt uz papīra, piemēram, savu mazo darbistabiņu un dibens is-

tabu, tāpat arī māju no ārpuses. Ceru, ka Jūs manam vēlējumam ne-

būsat pretī, un ceru, ka šāds izmantojums mākslai par labu nebūs

priekš Jums nekāds zaudējums. Es ļoti priecāšos tādā veidā ar savu

dzimtas vietu atkalredzēties, un, reizē juzdama, ka Jūs man šo prieku

atvēlēsit, es, dzimtenē atgriežoties, par to Jums izdevības gadījumā

gribu sirsnīgi roku spiest.

Visā cienībā

ANDREJAM JESENAM

-1910. gada 22. martā

Godātais kungs!

Priecājos, ka Jums mana pasaciņa patikuse, bet es bīstos, ka

kritika nebūs ar Jums vienis prātis un atradīs to jaunībai ne gluži

piemērotu. Vismaz pēc tās kritikas spriežot, kura bij «Izglītībā», Jums

ir novilktas priekšā stingras robežas, un viss ir kritizēts tikai no

tā stāvokļa, cik tālu tas saskaņots ar pirmo jaunību. Es šo laika

posmu līdz ar «Saulfainuj stļūrīti]» esmu noslēguse, un mans nākošais

krājums būs mīlestības pirmā atmošanās; vai tāds tonis «Jaun[ības]

Tļekāsļ» drīkst jel maz ieskanēties? Tāpat nākošie krājumi manā

biogrāfijā, kuri nāks arvien komplicētāki, ne tik nedrīkst rādīties, un

ārpus tiem es objektīvā garā nemaz nedzejoju. Es tiešām nezinu,
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kā lai pie vislabākās gribas Jums pakalpoju? Ja tik vien man kas pa-

dosies uz to pusi, tad jau Jums labprāt došu. Tepat ari pielieku līdzās

R[aiņa] dzejolim vienu savu, tā sakot, bailīgi taisītu dzejoli. Attie-

coties uz Rļaiņa] dzeju, jautājums top vēl grūtāks, jo viņa dzeja ir

vēl daudz komplicētāka par manējo. «Zelta zirgs» būtu priekš Jums

kā likts bijis, un R[ainis] to Jums būtu no visas sirds devis, bet kā

lai R[ainis] varēja iedomāties, ka Jums viņš derētu, kad Pīpiņš to

neņēma «Izglītībai», tādēļ ka priekš tāda veida žurnāla esot par garu?

[Nesalasāms teksta svītrojums.] Viņš pats lugu ieteica dot «D[ie-

nas] Lapai», un tā tad arī notika. Tiešām ļoti žēl, ka zirgs nenāca

Jūsu glītajās telpās, jo «D[ienas] Lapas» šaurajā stallī un gari stiep-

tajā braucienā viņš nevar vis justies ērti. Ja turpmāk kas tamlīdzīgs

mums būs, tad dabūsat to Jūs. No «Sauļlainaļ stļūrīša]» izņemat

vien, kas Jums patīk, bet maksu par to es nekādā ziņā negribu; es ci-

tiem arī par pakaļnodrukāšanu neesmu to prasījuse, bez tam man nā-

cis negaidīts ieņēmums — Litļeratūras] fļonda] prēmija. Citādi ar Jūsu

honorāriem esam ļoti mierā, un es pateicos Jums par tagad maksā-

jamo. Lai nebūtu Jums pū|u ar sūtīšanu, iedodat to manam pilnvar-

niekam Dļeglava] kgam. Priekš visiem sūtījumiem adrese tā pate.

Ar sirsnīgam labdienām no manis un Rļaiņa].

Asp[azija]

N. B. Mikelsona kga adresi mēģināsim dabūt zināt.

1914. gada 7. aprīli

Godājamais kungs!
Jūsu vēstuli līdz ar honorāru (200 frļanjkiem) saņēmu. Daudz

paldies! Tos pirmos gadus un visus pārdrukājumus es Jums tāpat
devu. Lai mūsu rēķini tagad kārtīgi sākas no maija. Es Jums kār-

tīgi piesūtīšu manuskriptus (nezinu, kurš termiņš Jums vislabākais).

Un Jūs es lūgšu honorāru man personīgi piesūtīt. Ar Deglava kungu
lūdzu neko nerunāt, tur būs kādi pārpratumi bijuši, viņam, kā jau

ar darīšanām apkrautam cilvēkam, būs piemirsies, tādēļ, ja Jums ir

kādas kvītes, atsūtāt man. Man ļoti neērti, ka es Jums honorāru pra-

sīju, bet diemžēl kopš manas jubilejas es neesmu vairs nekādus ho-

norārus saņcmuse, izņemot Upīti-Birznieku, kurš man par manu

biogrāfiju kādu summiņu ik mēneša iepriekš maksā. Tādēļ viņam

arī šoruden došu savu memuāru I da]u (kādas 10 loksnes). Man gan

no citas puses ir solīti ļoti augsti honorāri, bet es nu reiz kā de-

mokrāte nedrīkstu to darīt, ko dara, piemēram, citi, kuri atklāti pro-

testē un turpat raksta. Manis dēļ atkal izceltos tracis, dēļ kura ne-
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gribu neproduktīvi laiku izšķiest. Jūs es lūdzu man vēl nosacīt,-cik
lai es Jums ik mēneša sūtu prozu un dzejoļus. Es arī labprāt turos

pie viena žurnāla vien. Ja Jums iespējams, tad klāt pieliktos 3 dze-

joļus ielieciet vēl maija burtnīcā. Ar Jūsu solīto honorāru esmu mierā,

ceru, ka arī ar Upīti vienošos. Runāju ar Raini, viņš par pārdrukā-
tiem dzejoļiem neko negrib. Adrese paliks šī pate, ja arī man vese-

lības dēļ būtu klimats jāmaina.

Ar sirsnīgu sveicienu

Aspazija.

1914. gada 16. jūnijā

Godājamais kgs! Domāju, ka no «Atmiņām» vairāk neiznāks kā

5—6 lļapas] pļuses], kā vēlējāties. Ja iznāk vairāk, tad par to Jums

nav jāmaksā. Līdzi izsūtu arī 4 dzejoļus, izlietojat no tiem, cik tīk,

tikai «Atmiņas» lūdzu nenoraut, jo viņas puslīdz sader kopā. Uz

priekšu nezinu, vai varēšu sakarā sūtīt, jo man septembrī jau jāno-
dod 10—12 loksnes. Iznāks pavisam 3 daļas, līdz 30—40 loksnes,

un no kukaiņiem aizrāpsimies arī pie visām mana laika ievērojamām

personām. Lūdzu man noteikt datu, kad vēlaties manuskriptu. Es

esmu precīza. Sveiki. Aspļazijaļ.

[Atklātnes priekšpusē zem trīs kaķēniem. — S. V.]
Šie ir kaķīši, kurus pati noslīcināju.

AUGUSTAM DEGLAVAM

1907. gada 3. decembri

Mīļo, labo brālīti

Rak»tu Tev šoreiz es. Jānis saaukstējies un paslimo pa gultu,

bet, cerams, drīzi atspirgs. Laiks pie mums tāds grozīgs: pēc liela-

jiem lietus gāzieniem uznāca jauks, tā ka varējām pat staigāt va-

saras drēbēs, bij līdz 12 gr[ādiem] R[eomīra] siltums. Tagad sāk

atkal mainīties ar lietu, un mēs novembra beigās tikai sākām kurināt;

saimnieks ienesa padusē krāsniņu un nolika jau mūsu istabā.

Bet nu pie atbildes! Tikai gribētu vēl Tev iepriekš pasacīt kādu

labu vārdiņu par Tavu vienmērīgo mīlestību un gādību. Jums pa-

šiem iet diezgan grūti un tomēr nebeidzat par mums rūpēties. Lai

nu mēs arī cik esam cietuši un zaudējuši, bet mums tagad ir brā-

lītis un māsiņa, un, kad mēs savā starpā runājam, mēs tikai Jūs

tā saucam un visus nākotnes plānus taisām ar Jums kopā. Lai nu

mums turpmāk ietu kā iedams, mēs to panesīsim kopā, un jācer
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taču, ka ies kādreiz labāki. [..] Vai «Virpulis» nu gatavs? Kā iet?

Lai Zeltiņš atsūta kādus 5 eksemplārus, jāizdala arī emigrantiem.
Par Jāni A[saru] arī nupat bijām dabūjuši dzirdēt no citas puses.

Tas tiešām ir briesmīgs liktens! Varbūt taču būs glābjams, tas nācis

no pārpūlēšanās un nenormāliem apstākļiem, un uztraukumiem. Iz-

saki Hermanim mūsu dziļo līdzjūtību un saki, lai viņš tos materiālus

priekš biogrāfijas sūta. Bet vai nebūtu labāk, ka Jānis raksta? Viņš
to grib rakstīt labprāt, no visas sirds, ja jau kādas mazas nesaska-

ņas kādreiz bijušas, tad tagad par to vairs nevar būt runas. Ja es

rakstu, vai tas neizskatītos kā veikals? Pretenieki to izlietos un teiks:

viena roka mazgā otru. Vai nebūtu arī iespējams, ka tā Lit. fonda

biedrība priekš Aļsara] sarīko vakaru? Kā viņa priekš Akuratera

sarīkoja, tā viņi lai sarīko tagad priekš Aļsara]. Mēs abi piedalītos,
cik spētu. lekustini, mīļo brālīt, to lietu; visādā ziņā vajaga to laiku

izlietot, kur visu simpātijas priekš Aļsara] ir iekustinātas. Kā tad

gāja ar Akuratera vakaru? «Mļājasļ Vļiesī]» par to nekas nav rak-

stīts. Atsūti pie gadījiena pa numuram no tām citām avīzēm, kā solī-

jies. Kas tad ir tie rakstītāji «Rīta blāzmā»? Vai «Dienas Lapa» vairs

neiznāks? Tu ieminējies par Poruka likteni, bet mēs neko nezinām,

lasījām tikai pavasarā, ka cien. dzejnieks saslimis, tad Ligotnis atkal,

«Dļienas] L[apa]» pasniedza nepacietīgajai publikai ziņas, ka cien.

dzejnieks esot pilnīgi spirgts. Pēc tam no viņa bija rakstits «Zalktī»

un «Staros», no kuriem šad un tad dabonam pa numuram. Priekšpē-

dējā «Staru» numurā viņš vēl bija mani apspriedis, ka visa mana

dzeja esot indiāniešu deja, kura esot vērta, ka to ar pulveri uzsper

gaisā, — palasi, ja nezini. Mēs domājam, ka viņš saslimis kā allaž,

sevišķi paģiru dienās, un atkal atspirdzis kā allaž, — nu Tu runā

par kādu bēdīgu likteni? Sabojāti nervi nav vēl vājprātība, tādus

nervus pie mums arī varētu atrast. [..]

1909. gada 22. februāri

Mīļo brālīti

Jānis Tev rakstīja 3. febļruārī] un es 8-tajā, bet neesam vēl at-

bildes dabūjuši. Biju arī pielikuse dzejoļus priekš «Mļājas] Viesa»,

bet redzu, ka nav nodrukāti, un domāju, ka vēstule būs pazuduse.
Piezīmēšu tik to galvenāko: «Laupītāji» mums ir jau pārdoti un

maksa dabūta, ja Der [īgu] Grļāmatu] Nodaļa grib ko, tad piedāvā
«Ķabale und Liebe» no Šillera vai «Otello», kuri abi ir iesākti tul-

kot. Parunā par to drīzāk. Biju Tev arī vairākkārt lūguse, lai at-

sūti man «Meitenes mirti», kura bij pie Eķa priekš «Stariem». Tas

pats izdevējs grib izdot manas skicītes sakopotas un iemaksāja arī

jau, ja nu man tā gabaliņa nav, tad man otrreiz jāraksta, un tas man
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no atmiņas ļoti grūti, kur vēl slima esmu. Vai zini, Tu varētu reizē

man arī atsūtīt Tavu lugu «Pārcilvēki] un sabiedriskie]», es apska-
tītos, vai to nevarētu priekš cenzūras piemērot, es tanī ziņā esmu

veca praktiķe, un, kā redzu, Tu jau par sevi neproti pats gādāt. Ja

«Mfājasļ Viesis» to «Mirti» var aši nodrukāt, lai pāra dienās no-

drukā, bet man sūti to rakstīto eksemplāru, bet a š il

Es nezinu, kas īsti «Mļājas] Viesim» der. Gribētu arī par Tevi

rakstīt un vilkt līniju no Purapuķes, Niedras un Tevis, Tu esi mūsu

laika vienīgais reālists ar ideju, un to tie kritiķi ar visu savu reā-

lisma cildināšanu neviens nesaprot, ja Tu domā, ka «Viesis» to ņems,

tad es rakstīšu «Par mūsu laika romānu». Varētu jau arī to rakstu

drusku pārtaisīt un mīkstināt, kas bija Bihnera priekšvārdā, Jānis saka,

lai Tu to arī atsūti, to viņš var rakstīt «Izglītībā» vai «Dzīvē».

Un nu daudz mīļu labdienu un skūpstu abiem ar Emsīti no

mums. Raksti biežāk, kaut arī pa kartiņai.

Elze

1909. gada 21. maijā

Mīļo brālīti Rakstu Tev tādēļ, ka neesam dabūjuši «Mājas Viesi»

pēdējo numuru (laikam 17.). Tur laikam iekšā kāds pretraksts, kas

priekš manis no svara. Varbūt Tu tādēļ to arī nebūsi sūtījis, domā-

dams, ka tas mani uztrauks un man kaitēs. Bet man tas jāzina, un,

ja Tu nesūti, tad man tikai tiek apgrūtināta dabūšana citā ceļā,

tādēļ, mīļais, esi tik labs to tūdaļ atsūtīt. Tad vēl lūgšu Tevi uz Va-

saras svētkiem aizsūti memītei ekstrā bez tās mēneša naudas 5 rub-

ļus. Par citu visu jau Tev Jānis aizrakstījis vēstulē, uz kuru gaidām
atbildi. Pie mums ļoti silts, un es tādēļ sāku drusku laboties. Pa-

liekat abi no mums sirsnīgi sveicināti. E.

Kad Gļulbis] Tev piesūta naudu, atsūti.

1909. gada 28. jūnijā

Mīļo, labo brālīt! Saņēmām grāmatiņu sūtījumu un kartiņu. Lai

Tev nu neizsakāmi mīļu paldies un daudz skūpstu par Tavu brāļa

sirdi un neapkūstošo gādību. Vāka zīmējums ir sevišķi skaists, tā

ir liela dramatiska fantāzija un turklāt ļoti raksturiska. Senais ērk-

šķu vijums bija vairāk individuāls un attiecās uz grāmļatas] pirmo

pusi, šis turpretim uzsver otro pusi. Varbūt Tu esi uz to savu inicia-

tīvi devis. Arī pate grāmata ir ļoti glīta un lasās tekoši, kad tas cc

atlaists nost. Izsaki zīmētājam sirsnīgu paldies un tāpat arī tiem

citiem, kas līdzi gādājuši.
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Tagad kopā ar šo karti nosūtu zināmo pretrakstu, nodod to

«M[ājas] Vļiesa]» redakcijai un palūdz, lai tūlīt uzņem, ja nav

tūlīt iespējams, lai nākošā numurā aizrāda, ka pretraksts saņemts.

Slimodama nespēju tik ātri atbildēt uz to pamfletu. Lasām arī, kā

Tu raujies. [..] Skūpstām jūs abus sirsnīgi, mīļie.

Reizē arī iet līdz manuskripts bērnu grāmatai. Gaidām uz vēstuli

1910. gada 20. janvāri

Sirdsmīļo brālīti

Daudz mīļu paldies par Jaungada sveicienu, bet kāds tad Tev

tas jaungadiņš, kad Tev ar pārsistu galvu un uztūkušu seju jāsēd

mājāl Ak Tu nabaga mīļo brālīt! Mēs sabijāmies, kad lasījām Tavā

vēstulē par to nelaimes gadījumu, cik viegli varēja notikt, ka Tu

būtu varējis pavisam nosisties. Pie visas nelaimes vēl jāuzskata par

laimi, ka esi dzīvs palicis. Uzskatīsim to par labu omenu, ka Tu ari

turpmāk visām klizmām un lēkmēm iesi cauri kā uzvarētājs. Ar Tavu

māju jau Tev būs darba diezgan, tik daudz personu pārvaldīt, tas

tiešām jau ir vesels pagastiņš! Bet iznāks arī tā, ka Tu nebūsi vie-

nīgi tikai mājas saimnieks, bet arī tas garīgais centra punkts, un pie

Tevis tie nabaga ļautiņi nāks arī ar visām savām personiskām lik-

stām un vajadzībām, bet reizē Tev arī kā rakstniekam atvērsies plašs
darba lauks priekš novērošanas. Tev gan vajadzētu kādu lielāku ro-

mānu atkal rakstīt. Zēl, ka Tu nevienu lugu neraksti priekš teātra.

Visi tie īsākie gabaliņi, kurus Tu tagad esi rakstījis, varēja ari

tikpat labi būt lugās izstrādāti, un ienākumi Tev arī būtu vairāk. «Poē-

ziju un prozu» izlasījām ar interesi, tas ir veikls atstāstījums, un

morāle var arī savu mērķi aizsniegt. Tikai mums tā dzīve tur gluži
sveša! Tu saki, ka tā esot parasta, bet, kad tik tālu prom dzīvo

un ziņu nekādu nedabon, izņemot «Dzļimtenesļ Vēstnļesij», tad ne-

maz nevar to iedomāties. Arī «Olimpa kandidātu» tagad dabūjām tikai

visu lasīt, jo mums jau laikraksti pienāk vēlāk. Sastopam tur vecus

pazīstamus, kurus Tu purgatorijā esi ieslodzījis un kuriem tur grūti

klājas. Stāstīšanas veids ir transponēts reālisms, tas pie Tevis ir

jauns un veikli izdevies. Ja personas nebūtu tik reālas, resp., pazīs-

tamas, tad tas būtu simbolisms. Tikai tas vīrs ar sarkano degonu

no «Vēstnļešaļ» redakcijas mums nav pazīstams. Kas tad tagad ir

tas garīgais vadītājs pie «Vēstneša»? Vai Berģis tur spēlē lielu lomu?

Vai Līgotnis ir cieti angažēts? Lūdzu, atraksti par to. Vai Andrļejam]

Upīšam ir pastāvīga vieta? Kā tur visas tās avīzes stāv? Ka ar

abonentiem? Kura pastāvēs, kurai jākrīt? Vai Jaunais teātris varēs

pastāvēt, un vai vecais teātris atsvabināsies no Veinberģa nākošo

sezonu? Par visām tām lietām Tu taču to zināsi? Mums nav ne-
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viena, kas par to kādu vārdiņu sacītu. Vai «[Mājas] Viesim» ir spo-

žākas izredzes ar dekadentu programmu? Mani tas sludinājumos ir

nolicis pavisam pēdējā vietā aiz Kārļa Krūzas. Kur Bērs kdze

tagad ir? Kur Krūmiņš, vai vēl Jēkabmuižā? Kā iet Zēfeld jkdzēm,
vai esi dzirdējis? Sveicini Muceniek jkdzi, es viņai gribētu rakstīt.

Redzi, ko es visu gribētu zināt, bet Tu jau neatminēsi atbildēt, un

nav Tev arī laika, un tās ir tālākas lietas, kad tikai zinātu gal-

venāko. Mums grūti ir, ka visas mūsu intereses un garīgā dzive ir

tur un mēs atrodamies tāļu nost. Tagad, kad pa svētkiem uzveda

Jāņa lugu, nebija neviena, kas kādas rindiņas atraksta, kā gāja,

vai labi vai slikti. Avīzes cieš pilnīgi klusu. Pirmo ziņojumu lasījām
no Tevis «M[ājas] Viesī», bet tas ir oficiēls un nāk no drauga. Die-

zin vai slikti neizrādīja? Kā ir bijis apmeklēts utt. Kas mums to

sacīs1 Kā tas nākas, ka par novitātēm vairs nedod kritikas? Var būt,

ka nu galu galā ir, bet mēs no pirmā janv[āra] vairs nedabonam

avīzes. Esi tik labs un pastellē atkal «Vēstnesi», no pirmā sākot.

«Dzīvi» varbūt dabūsim, bet tur ir vairāk Liepājas ziņas. «Mūsu

dzimt[enes] kalendāru» neesam saņēmuši.

[..] Par Tevi, mī|o brālīt, labprāt rakstīšu, kad Tu mani apgādāsi

ar materiāliem. Tu varētu arī pats uzrakstīt priekš manis, ko Tu kā

visīstāko par sevi gribētu, lai saka, otrs to tā nezin, bez tam Tu

zini, es pēc aroda esmu romantiķe, ne novērotāja, es došu sintēzi,

Tev man jādod analīze. [..]

1911. gada 20. oktobri

Manu mījo, labo brālīti

Nu mēs, tā sakot, esam viens otru iz acīm pazaudējuši, un es

nezinu nemaz, ko Tu teiksi, ka tik ilgi neesmu Tev nekā rakstījuse.
Es runāju tagad vienskaitā tādēļ, ka esmu viena. No tā vien Tu

jau redzi, ka pa visu šo laiku ir bijušas lielas pārgrozības. Beidzot

taču nu esmu saņēmusēs un atrodos pie kādas ārstenes klīnikā. Pie

manas vispārējās spēku panīkšanas man nemaz nebija enerģijas
vairs priekš kaut kā saņemties vai interesēties un vismazāk priekš

manas pašas personas, bet taču nu galu galā esmu še! Pa tām star-

pām esmu strādājuse pie sava otra dzejoļu krājuma, un arī daži viesi

pie mums bija, kamēr biju Lugānā, kas viss kopā aizņēma daudz laika.

Vēstules visas gulēja neatbildētas, jo arī Jānim savs «Indulis un

Ārija» ir jāsteidz kā termiņa darbs.

Bet vislielākais un skaistākais iespaids no visa tā laika man Ir

Tavs romāns «Rīga». Ak tu mīļais zelta brālīt, kā es

par to sajūsminājos, Tu varbūt pats nezini, cik tas ir skaists, ar
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cik dziļām jūtām un lielu mākslas spēju tas ir rakstltsl Tas ir

mūsu pirmais lielais vēsturisks romāns, un es esmu lepna, ka to

jau varēju te dažiem sacīt, kas te bija. Kad būšu Rīgā atkal, tad par

to runāšu skaļāk. Te ir daži labi, kuriem no senlaikiem pret Tevi

aizspriedumi. Tos tad ar nu ņēmu sadrāzti Es esmu tikai līdz tai

vietai lasījuse, kur viņi pie tā galdnieka pulcējas, tas nu ir 3 ne-

dēļas atpakaļ. Jānis man ar savu nevaļu nekādas avīzes nepiesūta,

bet ar to man pietika. Neviens to laikmetu tā neizjutīs un neizpratīs
kā Tu.

Nezin, vai priekš tava kalendāra vēl ir laiks ko dot? Pielieku te

vienu dzejoli klāt, ja vairs neder, tad sūti tūlīt atpakaļ, jo man

tā lapa priekš krājuma vajadzīga. Steidzos ļoti Tev rakstīt, jo man

ārstēšana ir savienota ar to darbu, kurš drīz jādabū gatavs. Ar

veselību, kopš te esmu (3 nedēļas), iet jau labāk. Ņemu vannas, ma-

sāžu, elektricitāti. Mana slimība nav organiska, bet tikai uz nerviem

pamatota, sabiezējušas asinis, kuras jādabon atkal pie tecēšanas,

pazaudēts miegs, nosēdušās vielas, kuras jādabon no ķermeņa ārā,

citādi es tādā letarģijā pēc 3 gadiem būtu caput. Uz šā pamata man

būtu cēlies aklās zarnas iekaisums grūtā veidā vai citi nikni

augoņi — un tad nevienam no mums abiem ar Jāni nebūtu līdzēts.

Viņš nu gan ir palicis viens, un viņam būs grūti. Pēc darba beig-
šanas arī viņš domā šurpu nākt. Nezinu,, vai viņš Tev ir atbildējis

un kas vēl bij jāatbild, jo vēstules taču palika pie viņa. Tagad Tev

jāraksta mums katram savrup, es būšu priecīga savā renesansē

no Tevis saņemt kādu rindiņu. Atsūti man 100 rubļu no tekošā

mana tūkstots. Pastāsti visu Emsītim un paliekat abi daudz, daudz-

reiz skūpstīti — Elza.

1912. gada 24. aprīli

Mīļo brālīti

Vakar no Dores saņēmām telegrammu: «Mamma ļoti slima, brauc

tūlīt.» Kā tas mani satrieca, Tu zināsi. Tāpat Tu arī zināsi, kā ir

ar manu braukšanu, tā nav uz vietas izdarāma. Ja mamma atve-

seļojas, tad šovasar gan gribu tikties, bet, ja jau būtu par vēlu, tad

šis tiešais solis būtu par velti. Esam 2 reizes ar telegrammu pra-

sījuši, Dore neatbild vēl. Aizsūtījām arī naudu 40 rubļus, bet tie

pienāks pēc 7 dienām. Dari nu, mīļais brālīt, kas darāms, es ar sa-

viem spēkiem vairs daudz nespēju. Par visām lietām gribu skaidrību

zināt, bet varbūt taču Dore atbildēs. Nobrauc turpu un redzi.

Elza
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[1912. gada 30. aprīli]

Mīļo brālīti

Uz Tavu mījo vēstuli atbildēšu drusku vēlāk, rītu braucu uz sana-

toriju un tur palikšu, cik man vajadzēs. Kad Doriņai 3 reizes pa

telegrāfu pieprasa, tad tik ko dabon zināt. Šodien vēsta, ka māte

mirusi. Tagad, mīļo brālīt, izpildi nu vienu lūgumu, cik svarīgi, to

Tu zini, gādā Tu pēdējais par mamu. Lieta vēl tāda: pēc dažu jau-

nāko pētnieku ieskatiem medicīnā, nāve šādos gadījumos tik drīz

neiestājoties, tā esot bieži no nesamaņas pāreja tikai pamiršanā,

un tāds mirējs ļoti bieži atmostoties un noslāpstot. Mīļie piederīgie
arvien steidzas zārku aiztaisīt. Mana griba ir, lai mamu ašāk neap-

bedī, kamēr trūdu zīmes parādās, smaka etc. Kādēļ tik aši bēres?

Kad viņa īsti mira? Lai pastāv velvē, un vāku netaisīt cieti. Lai

vēl otrais ārsts izmeklē. Vēl tagad tas, ko sauc par nenovēršamību,

ir tikai medicīnas nezināšana.

Sveiks, mīļo, dārgo brālīti

Elza

1913. gada 25. augustā

Mīļo brālītī

Pāra dienas atpakaļ aizsūtījām Tev abi manuskriptus priekš Tava

kalendāra: Jānis vienu skatu no savas lugas «Jāzeps un [viņa] brāļi»

un es nodaļu no savas biogrāfijas par māti. Taisni Tev es no sirds

novēlēju šo piemiņas nodalu, jo Tu jau biji nelaiķes māmiņas aiz-

gādnis. Ja Tev tomēr izrādītos, ka nodala par garu, tad atdod to

Pīpiņam. Es visu laiku neko neesmu strādājusi, jo gribēju arvien

atpūsties no smagajiem pārdzīvojumiem. Pagājušais rudens un ziema

pagāja ar veselību diezgan neapmierinoši, vienreiz pat kritiski ar

sirds vājumu. Pa vasaru gan atspirgstu un pat svarā pieņemos. Tikai

miega pa naktīm trūkst un vienmēr jāpalīdzas ar mākslīgiem līdzek-

ļiem. Tagad kopš augusta esam uz īsu laiku Cīriķē. Ņemam abi

jaunmodes «Lichtbāder», kuras mums pa šiem 2 gadiem briesmīgi

daudz maksājušas, bet kaut cik palīdz. No Dores dabonu paretam

vēstules, bet priecīgas tās nav, un es nezinu, kā tur palīdzēt, jo

pienākums man taču pret viņu vienmēr ir. Tagad, brālīt, kad Tu

man naudu sūti, atvelc nost to parādu, ko viņa no Tevis esot paņē-

musi. Tāpat arī mans pienākums ir gādāt par mātes kapa kopšanu.
Nesen es viņai arī drusku aizsūtīju, bet Tu jau zini, ka viņai daudz

vajag. Atsūti man nu to pusgada rēķinu par lugu honorāriem un

arī procentus, kas augustā ienāk. No tiem 400, kas vēl stāv uz
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tekošā, Tu ar vari pievienot un paturēt, cik taisni priekš kādiem izde-

vumiem vajadzētu Tev, apmēram I—2oo.1 —200. Mana adrese tagad: Rigi-

steg 4, bei Frau Stachle, Zūrich. Paliekat abi ar Emsīti sirsnīgi skūp-
stīti.

Elza

1914. gada 15. janvāri

Mījo, labo brālīti

Vispirms sirsnīgus skūpstus un laimes vēlējumus uz jaunu gadu

Tev un Emsītim. Ceru, ka šādā reizē Tu arī atvainosi, ka tik ātri

un plaši neatbildēju uz Tavām vēstulēm. Jānis Tev gan nupat rak-

stīja, bet uz visiem iekustinātiem jautājumiem viņš nebūs atbildējis,
un no šejienes arī ir grūti iedomāties turienes plūstošā dzīvē un uz

katru aktuēlu gadījumu atrast īsto atbildi. Bez tā nāk klāt nervozi-

tāte un garīgais nogurums. Jānis ir pārstrādājies, un es šos 2 pēdē-

jos gadus nevaru uzrādīt nekādus darbu panākumus. Tu vari sa-

prast, ka tas nevar darīt ne priecīgu, ne kustīgu, un tādēļ es arī kavējos

ar visām vēstulēm un sarūgtinu arī visus tos, kas man vēl raksta.

Fs tomēr jauno gadu negribu sākt ar pesimismu, bet ar cerību un

tādēļ solos Tev arī ašāk atbildēt, kad turpmāk rakstīsi.

Par manu Dori es Tev nekā nevaru sacīt. Četras reizes es viņai

esmu rakstījuse, bet neesmu nekādas atbildes dabūjuse nu jau vairāk

mēnešu. Mēģināju viņu priekš šā un tā ieinteresēt, teicu, lai pieda-
lās biedrībās — «Auseklī» un «Darbā», bet, kā liekas, viņu neinteresē,

un, kā viņai trūkst, to es viņai nespēju dot. Viņai ir iedzimts, var-

būt arī ieaudzis pesimisms un slepens rūgtums; viņa nekur un nekad

nejutīsies laimīga, kad arī viņa visu sasniegtu, ko vien tik vēlas.

Apejaties ar viņu ļoti saudzīgi, mēģināt pie viņas iekustināt kādu

interesi. Vispār viņa pieder pie tiem, kuri gaida, lai viņus uzmeklē,

un, kad tie otru apvaino, tad viņi vēl vienmēr ir tie, kas jūtas ap-

vainoti. Bet es pazīstu Emmu, ka viņa ir zelta dvēsele, kas sevī

slēpj tik daudz smalkjūtības un mīlestības, ka tā spēj visu panest
un vienmēr siltumu iz sevis ārā starot. Varbūt viņa pati priecāsies,

ja tai izdosies Dori glābt no tā paša likteņa, kas izpostīja viņai tik

radniecīgo brāli Kristapu. Lai Emma izzin arī, kā stāv ar to jauno

cilvēku, vai tas vēl vienmēr ekspluatē Dori jeb vai nu reiz šīs saites

ir sarautas.

Par citām lietām maz ko teikt: Upīts man vēl nav atbildējis, es

uzskatīšu Jansona rakstu kā viņa atbildi un uz to tagad atbildēšu.

Bet vienu lietu es Tev varu teikt, attiecoties uz Tevi pašu. Lai cik

asi Tu ar Upīti nestāvētu, viņš tev ir pārvarams ienaidnieks, varbūt
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pat vēl iegūstams, tikai nedomā nekad, ka Tu varētu kaut jeb kur ar

Jansonu sastapties. Pret naidu var karot, bet ko var izdarīt ar sa-

stingumul «Dienas Lapas» līdzstrādnieku sēde 18. dcc. jau ir noti-

kusi, un tur mums nebij tiesības līdzi runāt, jo mēs nestāvam līdz-

strādnieku sarakstā, bet esam tikai iesūtītāji. Par Universfālo] bib-

liotēku un Gulbi Jānis Tev rakstīs savā reizē plašāki. Es no savas

puses pateicos par mījo, silto simpātiju, ko Tu man parādi, Hartmani

dāvinādams. Sopenhauers un Hartmanis — tie ir mani mīļākie filo-

zofi no jaunākiem. Ja arī es visus viņu darbus neesmu spējusi iz-

lasīt, tad tomēr diezgan daudz par tiem zinu. Ar Aizupja datiem

stāv tā, ka par to laiku ir sīki rakstījis nelaiķis Dinsberģis, kurš to

laiku līdzi dzīvojis. Viņš savus darbus atstājis vairākos eksemplāros

pie dažādām personām. Zīmi par šīm personām viņš atstāja arī mums,

tā palika manā rakstāmā mapē, iebāzta aiz vāka. Kā zini, tad visi

mūsu papīri palika mājās. Kāda maza daļiņa tika šurpu atsūtīta,

bet tur manas mapes nebij. Viena persona, pie kuras glabājas Bebru

dumpja apraksts, bij skolotājs Plāķis Pārdaugavā. Pie mums Dļins-

berģis] atstāja rokrakstu «Zaļais Krišs», kuram arī vajag būt starp
mūsu papīriem, ja tie nav iznīcināti. Izmeklē vēl pats visu; varbūt

Tu atradīsi mapi un cedelīti, un to manuskriptu.
Uz Jankava brošūru taču Jānis nevar pazemoties un atbildēt,

par daudz tā bezkaunīgā ielu tonī rakstīta un esot arī ļoti maz ek-

semplāros drukāta.

Naudas sūtījumu saņēmām, par to daudz mīļu paldiesl Tikai

atsūti aprēķinu, lai zinām, kas katram no mums nākas. Ja Saldus

biedrība iekrituse un liek Tev man par to rakstīt, tad, protams, neva-

jag ņemt honorāru. Cik daudz neaiziet bojā! No vecā teātra par kā-

dām 4 izrādītām lugām nekad nav maksāts honorārs. Tu labprāt tur

neej, un citu sakaru mums nava. Vai Tu nevarētu pieprasīt ar rakstu?

Es ļoti priecājos, ka Tu nu tagad turpini rakstīt «Rīgu», tas

ir mūsu pirmais lielais vēsturiskais romāns. Tādēļ jau arī Uļpīts]
Tevi skauž. Raksti nu vien dūšīgi uz priekšu, lai šogad iznāk trešā

daļa.
Paliekat abi no mums sirsnīgi skūpstīti.

Elza

1917. gada 1. maijā

Mīļo, labo brālīt!

Nu reiz no Tevis vēstule rokā, vesela gara vēstule, kaut gan

viņa nākuse ir vairāk nekā divus mēnešus, bet tagad ir uztraukuma

un pārmaiņas laiks, un tad jau visu var panest un pieciest, jo līdz
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ar lielo pārmaiņu mūsu mijā dzimtenē tagad viss rādās rožainās krā-

sās. Ko lai par lielo pārmaiņu sakām! Mēs te tālumā, tik ilgus ga-

dus prom būdami, ilgodamies un bēdādamies esam no prieka aizra-

duši un negribam savām acīm ticēt, kad lasām, ka Krievijā notiek

liela revolūcija. Pārāk piepeši kā pavasars pa nakti tā atnākuse,

laikraksti uz to nemaz nebij sagatavojuši. Tagad nu lasām cītīgi
avīzes un sākam domāt uz mājā braukšanu, bet veselība mums abiem

vēl stipri vāja. Es gan pamazām atveseļojos, bet Jānis šoziem ilgi

noslimoja ar influenci un tagad vārgo ar nieru kaiti, kā lai to garo

un grūto ceļu izturam? Arī briesmu pilns ir šis ceļš, jo patlaban
lasām, ka kuģis ar 200 emigrantiem nogremdēts. Nogaidīsim vēl

kādus mēnešus, var būt, ka pa tam notiks kas izšķirošs. Tātad Tu

vairs pie «Dļienas] Lapas» neesi? Vai Tu tur tik maz pelnīji, ka neva-

rēji iztikt? Kāda vieta un peļņa Tev ir tagad? Cits pa kara laiku ta-

gad ļoti mantā iedzīvojies, citiem toties iet sliktāk. Sevišķi mums vi-

siem tiem literātiem. Kā ironija pie visa vēl klāt, ka Tu apzagts arī

vēl esi. Kad iedomājos, ka Tu pie «Dļienas] Lapas» un Tūters izdevējs,

tad no paša sākuma domāju, ka viņš mēģinās Tev ar algu noknapināt,
bet kā Tu ar Mierkalnu, kurš tik tiepīgs un patvarīgs, vari satikt, arī

ir ļoti problemātiski. Kad tu vēl tur biji redakcijā, es kādas 5—

6 reizes pa vasaru rakstīju, bet laikam manas vēstules tur mētāsies

Tev nenodotas. Tavs nodoms, ka vajadzētu vienas jaunas avīzes, kas

izteic mazāko ļaužu un biedrību vajadzības, būtu ļoti teicams, se-

višķi tagad, kur prese ir brīva kļuvuse un kur reakcionārie laikraksti

savu lomu izspēlējuši: «Baltija» arī, kā liekas, vairs neiznāk.

Ar jauno laiku jau nu Tev darba būs pilnas rokas, nodrošini

tikai savu materiālo dzīvi, ka vari garīgi strādāt; ļoti labi būtu, ka

Tu tagad par šo laiku kādu romānu rakstītu, Tavai plastiskai tēlo-

šanas spējai un smalkai novērošanai būtu daudz materiāla, aptverot

revolūcijas laikmetu, ja Tu to nerakstīsi, rakstīs citi, mazāk spējīgi.
Ar krājumiem un kalendāriem Tev tikai nepatikšanas, un bagāts jau

netiksi; būtu jel atsūtījis to krājumu mums arī iepazīties, mēs to

nepazīstam. «Dienas Lapu» pērn gan dabūjām, bet šogad vairs ne-

piesūta.

Tagad nu par mūsu darīšanām: vispirms Tev mīļu mīļo paldies,
ka gribi vēl rūpēties, es jau sāku domāt, ka Tu pavisam apslincis
būtu un pats ar savām darīšanām aizņemts, Jānis gan mani mieri-

nāja un par Tevi nešaubījās, bet Tu zini, kāda dusmīga pūce es

esmu un nebūt tāds balodītis, kā Tu domā. Reizē man arī bija rūpes,

ka mūsu rezerves mazums varētu beigties un kur tad še ko dabū-

sim. Tagad nu vismaz ir izredzes uz drīzu apstākļu pārmaiņu, un

tad mums vēl ir ko iztikt līdz tam, tāpat arī dabūjam kādu sum-

miņu, no Maskavas atsūtītu. Tātad, mīļais, no Petrogradas jaunā

teātra iekasē gan, viņu pēdējā maksa bij 1915. g. februārī simts
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rubju, un kopš tā laika tie it nekā nav maksājuši, kaut gan teātrim

avīzēs ir sludināts labs atlikums. Viņi vienmēr vaidēja par sliktiem

apstākļiem, un tādēļ mēs arī kautrējāmies prasīt, tagad grāb viņu9
cieti par mūsu abu lugām. Bet necel lērumu, prasi tāpat ar godu.
No Rapas Tu arī vari labāk atprasīt nekā mēs no tālienes. Par

«Zelta zirgu» dabon vismaz aprēķinu no Golta. Tās lauku biedribas

nekādiem patriotiskiem mērķiem lugas neuzved, bet priekš savas ka-

batas un visus izrīkojumus grib sev paturēt. «Taurētājā» ir izrādes

saskaitītas, no tām Tu vari atprasīt; no kā lai dzīvojam, kad par

savu darbu nesaņemsim algu. Uz Rīgas krājkasi es gan mēģināšu

pate aizrakstīt. Kad te Kastaņolā dzīvojam, tad mēs izdodam ļoti

maz, es pate visu iepērku un pagatavoju, eju vienmēr uz Lugānas

tirgu, es vien jau tā ēdāja esmu un tagad pēc slimības sāku uzbaro-

ties. Jānis ēd tikai 3 reiz dienā skābu pienu un drusku sviestmaizes

klāt un rīsus, citu gandrīz neko nevar panest. Ģērbties arī nevajag,

var iet kā uz laukiem, tikai sāk nu aptrūkt cukura, kartupeļu un

cita; dabonam pret kartēm. Vai Jums tagad pēc revolūcijas dzīve

nepaliks lētāka? Tu savu namu varēji labāk pārdot, citi esot pārde-
vuši un daudz pelnījuši.

Man ļoti, ļoti žēl nabaga memsīša, nedabūsim vairs redzēt. Ari

mīļajam nabaga Emsītim tēvs miris, es viņai no sirds līdzi jūtu
un to skūpstu.

No Dorītes nupat dabūju vēstuli, viņa ir drusku mierīgāka. Paliec

nu, mīļais brālīt un Emsīt, no mums abiem skūpstīti.

Elza

ĀRONU MATĪSAM

1910. gada 19. martā

Godājamais Ārona kungs!
Jūsu vēstule man atnesa ļoti priecīgu pārsteigumu, lūdzu tādēļ

izsacīt cien. Litļeratūras] fonda valdei manu sirsnīgāko pateicību

par piešķirto prēmiju, kura man dažā ziņā dod godinošu gandarī-

jumu. Tāpat arī sirsnīgi pateicos par Jūsu personīgo rūpēšanos, man

tiešām tā labāk, ka lieta tiek nokārtota caur Jūsu laipno vidutājību.

Sūtījumu visērtāk varat nosūtīt caur pasta pārvedumu uz to pašu

adresi, kāda bija Jūsu vēstulei. Sādā kārtībā mēs līdz šim visātrāk

esam visus sūtījumus saņēmuši. Reizē man un Rļainim] būtu ļoti pa-

tīkami, kad Jūs kādas rindiņas piemetinātu par to, kā Jums un Jūsu

cien, kdzei klājas un kas notiek mīļā dzimtenē; mēs pārāk maz
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zinām turienes apstākļus, un mūsu ziņu avoti ir tikai atklātības or-

gāni «Dzfimtenesj Vēstnfesis]» un «D[ienas] Lapa». Rfainis], ie-

raugot vēstuli ar Jūsu rokrakstu vien, sajuta kā atkalredzēšanos ar

senu, miju draugu.

Dzejoļus priekš «Dz[imtenesļ Vēstneša» labprāt došu, nosūtīšu

kādus nākošā reizē.

Ar sirsnīgākām labdienām Jums un cien. kundzei no mums abiem

Aspazija.

[1911. gadā ap 21. janvāri]

Godājamais Arona kungs!

Gribēju Jums līdz ar jauno gadu rakstīt, gribēju Jums nosūtīt

dzejoļus līdz ar kādu mazu rakstiņu prozā, bet pār visiem tiem

«gribēju» nāca viena nikna slimības lēkme un pārvilka strīpu un

nosvieda mani vairāk kā nedēļu uz gultu, tā ka nespēju piecelties,
kur nu vēl rakstīt. Aizvakar piesēdos uzrakstīt Jums dzejoļus, kuri

bij tikai norakstāmi, bet roka tik stipri drebēja, ka vēl pāra dienu

atliku un tikai tagad rakstu. Pa daļai jau arī bij mana vaina pie

slimības, jo domājos būt stiprāka, nekā vēl esmu, un iedrošinājos,
ko nevarēju. Tagad nu kaut cik esmu uz kājām un gribu pamazām

savus darbiņus rubināt, varbūt iespēšu šogad vairāk ko izdot, jo pērn

no manis nevienas grāmatiņas neiznāca un bij tik tie dzejoļi, kuri

galvenā kārtā pie Jums nodrukāti. Ar prieku apsveicu, ka Jūs man

esat ierādījuši vietu savā mājā un pasnieguši līdz ar poēmu manu

ģīmetni, es to uzskatīju par svētku dāvanu. Līdzīgāka gan es iz-

skatos tai ģīmetnei, kura iznākuse manos pēdējā izdevuma Kopotos
rakstos, kura ir no pagājušās vasaras. Saņēmu arī honorāru 149 fran-

kus, par kuru daudz paldies. Tātad pagājušajā gadā esmu no Jūsu

redakcijas saņēmuse 4 sūtījumus 37+82-+-66+149 franki, kurus da-

būju 15. jūnijā, 26. okt., 29. nov. un tagad janvārī. Es vēlētos zināt,

vai tur arī ierēķināts dzejolis «Pirmais sniedziņš», kurš bij nodrukāts

pašās novembra beigās vai decfembra] sākumā. Bet Jūs man esat

allaž uzmaksājuši virsū, tā ka tas laikam izlīdzināsies. Kāds kungs,
kuram ar Jūsu redakciju sakari, tēloja, ka Jums, t. i., redakcijai jeb

akcionāriem, esot ļoti spoži apstākļi un ka arī redakcijas personāls
esot stipri papildināts. Es nezinu, vai Jūs šādā gadījumā varat lie-

tot kādus prozas rakstiņus arī, kādus šad un tad gribu piesūtīt.

Te man vēl jāpiemin, ka tās nebūs kompilācijas pēc šādām vai

tādām grāmatām, bet mans oriģināls. Es tādā gadījumā gribu vismaz

prasīt 5 kap. par rindiņu, kādu honorāru es jau senlaikus esmu sa-

ņēmuse no nabagākām avīzēm. Ja būtu kompilācija, tad arī es ne-

prasīšu [vairāk) kā Jūsu parastos 2Va k[apeikas] p[ar] rindu, un,
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ka es pārāk daudz neapgrūtinu ar manuskriptiem, par to jau gādā
mana slimība. Attiecoties uz dzejoļiem, es gan gribētu 20 kļapeikas]

p[ar] rindiņu. Jums jeb tiem akcionāru kgiem jāiedomājas, ka Jūsu

līdzstrādnieki Ir visi zem jumta un dabon savu zināmu mēneša algu.
Bez tam es taču nāku ar pilnu vārdu un piedodu klāt avīzei literā-

risku nozīmi, kamēr algotie spēki nāk tikai ar šifru un publicistiku.

Vispār man būtu ļoti vajadzīgs zināt, cik liels var būt budžets, par

kuru es varu pie Jums par gadu sastrādāt dzejoļus un prozu, ne-

ieskaitot lugu, kuru, ja Jūs negribēsat ņemt, man kaut kurš grāmļatu]

tirgotājs ņems. Tik daudz par to veikalisko pusi, kur es ceru, ka

Jūs mani stipri pabalstīsat, tiem kungiem lietu pareizā gaismā no-

stādīdami. Blakus minot, man jāsaka, ka 15 kap. man piesolīja citas

avīzes arī jau pagājušo vasaru (man tas ir rakstiski), tikai es tur

nedevu. ledomājaties, ka arī es daudz zaudēju, dodama pa atse-

višķiem dzejoļiem, man taisa pakaļ, apradina ar to publiku, un es

nepanāku to efektu, kad nāku uzreiz ar veselu krājumu gluži jaunu.

Tas ir tas pats, ka salona skaistule nāk ar gluži jaunu tualeti, kura

nav iepriekš redzēta un paka] taisīta.

Tad vēl par dažām disharmonijām starp mums pašiem, kuras

līdz ar pagājušo gadu gribu nogludināt, un ceru, ka sapratīsimies,

jo es Jūs cienu kā sirdscilvēku un ideālistu.

Jūs domājat, ka es esmu patmīlīga tādēļ, ka mani varējis aiz-

skart Teodora spriedums. Man jāsaka, ka, ja Teodora uzslava būtu

attiekusēs uz kaut kuru no maniem vecākiem kolēģiem, kuri strādā-

juši un pūlējušies tāpat kā es, tad tas mani nebūtu aizskāris, kaut

gan tas man būtu sāpējis un tāpat arī manam vīram, ka mēs no

viņa tā pie malas nobīdīti, jo mēs abi Teodoru cienām, kaut gan viņš

dažreiz pārsteidzas un dzen politiku, kura viņam ne ikreiz izdodas.

Bet viņa «meisteriski un neaizmaksājami» attiecas uz pirmziemnie

kiem, no kuriem dažs par papīra kurvja malu tālāk netiks, un tie

taisni bij no mums nočiepuši un vārdus sakropļojuši. Gandrīz katru

vārdu var uzrādīt. Jūs zināt, cik ilgiem gadiem es esmu cīnījusēs,
kamēr uz augšu tiku, un te darbs tikai pirmziemniekiem pāra dzeju

pakaļtaisīt, un tie ir «meisteriski un neaizmaksājami»! Es gan, par

spīti visam, esmu tikuse uz augšu, bet mani spēki ir salauzti veselī-

bas ziņā, un nespējnieki tiek no Teodora veicināti! (Lasīju viņa

«Jauno Ražu», kura mudžēt mudž no pirmziemnieku aklas fantāzijas

un nesagremotiem teicieniem.) Ka es protu cienīt to, kas par mani

lielāks, tas pierāda, ka es atkāpjos pret Raini. Nekad un nekur ne-

gribu, ka es viņam tiktu priekšā nostādīta, ko Līgotnis šinī Ziem-

svētku apskatā ir darījis, tāpat arī neaizrādīdams uz viņa grāmatām.

Citu iemeslu, ko bīties, nebija, jo arī mācītāji, Rļaiņa] lielākie preti-

nieki, viņu ir atzinuši par pirmo latvfiešu] dzejnieku. Ar tādu

Lļīgotņa] sprieduma nodošanu man nav nemaz pakalpots, bet mums
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abiem pāri darīts. Mēs abi ar prieku atzīstam katru jaunu talantu,

tāpat Andrfeju] Upīti, tāpat arī Antonu. Kādēļ Lļīgotnis] arī bīstas

minēt Antona «Nolādējumu», I daļa patiesi ir labi rakstīta, to taču

kaut cik pratējs var pierādīt. [Vispār mēs nezinām, kurš kuram un

kurš mums ir draugs vai ienaidnieks, lūdzu, par to atrakstiet.] 1 Ar

mīļu sveicienu Jums un kdzei no abiem.

[1911. gada pavasari]

Godājamo kolēģil

Atvainojat, ka uz Jūsu sirsnīgajām vēstulēm nespējām līdz šim

ne viens, ne otrs atbildēt un ka šoreiz atbildu es ar tik viena pati.
Manas nerakstīšanas cēloņus jau Jūs paši varējāt iedomāties. Piepe-

šais, negaidītais sniegs, kurš te uznāca, kad koki bij pilnos ziedos,

un aplauza zarus, ievēla arī mani gultā un kādas nedēļas tur no-

turēja. Ar R[aini] ir tā, ka viņš no sirds rakstīs par Sirmo, bet

tikai drusku vēlāk, viņš nupat cieši strādā pie savas iesāktās lugas,
un mums, rakstniekiem, iet tādi, ka, ja darbu atlaiž, tad tas kā cieši

savilkta stīga var trūkt.

R[aiņa] jaunākais darbs, kurš tam nupat zem rokām, ir luga
«Induls un Ārija». Viņu jo ciešāk pie darba ķerties pamudināja kāda

laikraksta notice, kur teikts, ka arī Lautenbahs Jūsmiņš apstrādājis
kā drāmas «Induli un Āriju» un «Zilā kalna līgavu jeb naidīgos

brāļus», kura laikam ir tas pats Imanta motīvs. Daži no Rļaiņa]

pazīstamiem zinās, ka viņam arī jau kopš jaunekļa gadiem guļ kā

drāma apstrādāta piecos cēlienos Imanta teika. Pie tās ļoti maz kas

pārgrozāms, tā ka nākošā sezonā abas lugas varētu tikt uzvestas

mūsu teātros. Bez tam vēl rakstniekam ir daudz vēsturisku un mito-

loģisku tematu gan iesāktu, gan pusdarbā. Kādēļ viņš ar tiem līdz šim

nav klajā nācis, izskaidrojams ar to, ka varēja paiet līdz 10 gadu

un «Uguns un Nakts» netika redzēta. Var būt, ka tagad, kaut arī

vēlu, būs atnācis tas laiks, kur Rainis tiks redzēts savā visumā.

Interesanta parādība bez tā priekš mūsu literatūras vēl ir, ka tagad

pie mums, tāpat kā pie lielajām kultūras tautām, vairāk rakstnieku

apstrādā vienu un to pašu tematu, jo caur to visvairāk var reljefi
atcelties katra rakstnieka savpatība un īpatnība. Pēc Flobēra domām,

katram priekšmetam un tematam ir tik daudz puses, ka katrs tur

var atrast ko citu, un īsta mākslenieka iezīme ir tā, ka tas mūžīgi

vecā atrod arvien mūžīgi jaunu. Attiecoties sevišķi uz drāmu, jāsaka,

ka tā ņemta lielā stilā kā traģēdija, ietver sevī tos elementus, kas

savstarpīgi apvienojas kā tagadne, pagātne un nākotne. Kas meklē

atrast un sašķetināt tos pavedienus, no kuriem tiek izausts mūžīgi

' Teikums nosvītrots.
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paliekošais, tas ir sapratis drāmas īsto būtību, tā Ir visgrūtākā, bet

reizē arī visspilgtākā mākslas forma. Te ir izdevība spīdēt visasāka-

jam loģiskajam domātājam un visdziļākajam dzejniekam. Par tehniku

es nemaz nerunāju, jo tā, sākot ar Aristoteli līdz jaunākiem laikiem,

galvenos virzienos jāzin katram dramatiķim un — es gribētu te vēl

piemetināt —
mūsu kritiķiem arī, ja tie grib, ka viņu spriedums kaut

cik tiktu ievērots. Tik daudz vispārīgi par drāmu.

Personiski par Raiņa lugām, kuras man rokrakstā pazīstamas, es

savu iespaidu varu izsacīt, ka rakstnieks te lietojis savādi burvīgas

krāsas, kuras tomēr gluži citādas nekā «Ugunī un Naktī». Sausmī-

gums maisīts te kopā ar saldumu, kā karstā vasarā krusa apkapā

liepu ziedus. Raksturi ir rakstnieka stiprā puse. «Induli un Āriju»

lasot, liekas, it kā zeltains saules riets slīdētu pāri pār melni sar-

kaniem asins laukiem, ar savu kontrastu pēdējos padarot tik vēl

melnākus. Skatītājs sajūt traģēdijas iespaidu, izbailes un līdzjūtību,
bet žņaudzošo iespaidu izraisa un izlīdzina tā filozofiskā atziņa, ka

laiks vai laikmets neko tik lielu un dārgu nevar ņemt, ko mūžība

atkal atjaunotā veidā nespētu atdot.

Pie šīm traģēdijām tad nu būs strādājuši dzejnieki, kuri pēc sa-

vas būtes ir viens otra pretstats, jo viens ir pagātnes, otrs nākotnes

dzejnieks. Abiem tomēr ir kopiga sakne, tie ir izauguši iz klasicisma.

L. Jūsmiņš sēd pie pašiem gaismas avotiem (to jau arī norāda viņa

Silleram līdzīgais drāmas virsraksts «Zilā kalna līgava jeb naidīgie

brāļi» — «Die Braut von Messina oder die feindlichen Brūder»). Rainis

ir baudījis klasisko izglītību, savā studiju laikā nodarbojies vairāk

ar filoloģiju nekā ar juridiku un, līdzi dzīvodams tautības laikmetu,

ieaudzis iekšā nākotnē, plašākos horizontos. Negribot un nezinot te

pati iz sevis ir radusies konkurence, kura var atnest mūsu literatūrai

vairāk augļu nekā tās uz sacensību izsolītās godalgas, kuras tiek

palaikam arvienu piespriestas literatūras pirmziemniekiem.

So aizrādījumu līdz ar manām domām par drāmu izņemat un

ieliekat «Vēstnesī» kā no manas vēstules Jums rakstītu korespon-
denci. Par mani pašu Jūs ari varat aizrādīt, ka es šinīs divos mēne-

šos pabeigšu savu otro krājumu no liriskās biogrāfijas, kuras, inci.

«Saul. stūrīti», aptvers kādus piecus krājumus. Nākošā krājumā būs

pa lielākai dajai jaunības pirmās mīlestības dzejoļi un reizē arī gara

pamošanās. [..]

[1911. gadā ap 3. novembri]

Cien. kolēģi! Nupat mans vīrs raksta, ka «Dļienas] Lfapāļ» Jaun-

sudrabiņš, Skalbe, Akļuraters] snieguši izskaidrojumu, ka «Dzļimte-

nes] Vļēstnesis]» bulvārlapa un ka viņi tur nestrādāšot. Uz to Jūs
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varat pretī Izskaidrot, ka pasniegsiet drīz vairāk izvilkumu no mana

krājuma «Ziedu klēpis», kurš būs 9 loksnes biezs un kuru 2—3 die-

nās sūtīšu. Skalbēm nav nekā jauna, ko sacīt, Jaunsudr[abiņš] ir

pakaļdarinātājs, un Ak[urateram] ir akla fantāzija. Sveiki.

Asp[azija].

Sūtāt man «Dz[imtenes] V[ēstnesi]» taisni šurp, es par vēlu visu

dabonu zināt.

1911. gada 2. decembri

Godājamo kolēģil

Priecājos, ka, izpildot savu pienākumu, esmu reizē iespējuse izda-

rīt Jums mazu pakalpojumu. Gar strīdiem man mazāk dalības, es

vairāk iestājos par to, ka «Dzfimtenes] Vļestnesis]», kur tik daudz

vērtīgu rakstu esmu lasījuse, nav saucams par «bulvāra lapu».

No sava dzejoju krājuma esmu jau sastapuse pie Jums nodrukā-

tus dažus dzejoļus. Es nepaspēju Jums aizrādīt, kurus es būtu izvē-

lējusēs, jo man ir iedalīts pēc nodaļām, iz kurām tad pa kārtai varēja

izņemt. Krājums iznāca plašāks par «Saul[ainu] st [ūritiļ», taisni

10 loksnes, iedalītas 7 nodaļās, kuras pakāpeniski virzās uz priekšu

un ir uzbūvētas uz platonisma filozofijas ideju, jo Platons bij mana

jaunības zvaigzne.

Uz Ziemsvētkiem šogad laikam gan nekā nerakstīšu, jo gribu lai-

ciņu te ārstēšanā izlietot, es jau te pēdējo mēnesi stipri strādāju un

drusku pārvērtēju savus spēkus, kuri tik pēkšņi bij atgriezušies; tagad

varu tikai palēnām iegūto atdabūt atpakaļ. Bez tā man te ārstēšanās

arī dārgi maksā, lai to neizlietotu. Pēc tam došu Jums kaut ko pub-
licistikā vai dzejā. Klāt pielikto sveicienu no manis un Rļaiņa] lūdzu

nodot pienācīgā vietā prof. J. Vītolam. Ar sirsnīgu sveicienu no manis

un Raiņa]

Aspazija.

[1912. gada maijā]

Mīļo, labo kolēģil

Jau sen man sirds nesās Jums rakstīt, kad lasīju «Dzļimtenes]

Vļēstnesī]» dziļjūtīgo nekrologu par manu nelaiķa māmiņu un par

skaisto puķu balvu, kas tai no redakcijas bij uzlikta uz kapa. Arī

Līgotnim es gribēju roku spiest. Bet taisni šis lielais zaudējums man

lika visu uz laiku atlikt, tam klāt pienāca mana satricinātā veselība,
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kura tagad pāra nedēju atpakaļ mani spieda atkal uzmeklēt slimnīcu

Cīriķē. Arī tagad pārlaidu joti bīstamu krīzi un rakstu nupat, vēl

gultā sēdēdama, ar nedrošu roku, bet sirds mani tik Joti dzen Jums

rakstīt. Kā lai viņa nedzītu, kad Jūs minētam aizkustinošam darbam

tagad pievienojat vēl lielāku — Jūs rūpējaties par manu jubileju, un

es jūtu gan, Jūs tur esat tā dzinēja dvēsele iekš visas lietas. Un pie

tā, es dzirdēju, ka Jūs esot pārliecināts, ka es būtu Jūsu politiskā

pretiniece. Kāds dzijš ideālisms iekš Jums mīt, ka Jūs, neskatoties

uz visu to, redzat iekš manis tikai cilvēku un atklātības darbenieku.

Bet, manu mīļo kolēģi, es taču izteicos gaiši, ka es sevi nemaz ne-

pieskaitu pie politļiskām] partjijāmj. KādēJ mani negrib par tādu

uzskatīt? Es domāju, taču ne tāpēc svin atkl [ātībasļ darbenieka jubi-

leju, ka viņš pieder kādai partijai, bet par to mūža sprīdi, kas ir aiz

viņa un kurā viņš darbojies. Šādus uzskatus tur mājā, kur notiek

lokālas politiskas cīņas, kā liekas, negrib saprast. Pēc politikas
es savu darbu nevaru mērot, es esmu un palieku dziedātājs putnis.

Cik no savas dziesmas es spēju izdziedāt savā ne viegli pavadītā

mūžā, cik jūtu iekš sirdīm tās ir spējušas modināt kā dzinēju

spēku uz daiju un labu, tiktāl man sniedzas mana spēja; pēc tā lai

mani mēro.

Dati par manu darbību: «Atriebēja» bij tā [ap] 1889. reizē ar

Rozentāla «Sarkano kungu». Pārspriedums par to bij laikam martā

vai aprīlī. Tad — pirmais dzejolis tanī pat gadā «Dļienas] Lapā»

un īsi pēc tam «Baltjijas] Vēstnesī» un «Tēvijā». «Dienas Lapas»

redakcijā vadīju lit. feļetonu 1899.—1904. Platess un Zālīša laikā.

«Dfienas] L[apā]» toreiz Jūs laikam bijāt, kad tur dzejolis parādījās.

Tagad vairāk nespēju rakstīt, lai vēl nenokavētu. Tik to vēl gribēju
Jums teikt, ka es pēc dzimtenes vairs nebiju ilgojusēs, kopš tika pār-
rauts pēdējais pavediens, tagad es nomanu, ka tur vēl kādas sirdis

priekš manis pukst, un — un tad centīšos atveseļoties un nākošu

vasaru braukt turp. Izsakāt Literatūras] fondam manu sirsnīgāko

pateicību. Vēlāk visiem pateikšos reizē oficiēli. Sveicināt savu mīļo

kundzi un ģimeni. Jums sirsnīgi roku spiežot,

Aspazija.

1913. gada 16. janvāri

Godājamo, mīļo tautieti!

Daudz paldies par Jūsu sirsnīgo vēstuli, es viņu lasīju ar aiz-

grābtību. Tāpat es redzu, ka Jūs nebeidziet par mani rūpēties un

vienmēr vācat priekš manis balvas. Tādu pacilinošu cilvēku mīlestība

un dvēseles skaistums nevar iet pazušanā, tā ir vērtība pate par sevi,

kas nes augļus nākotnē. Kas manā spēkā būs, es vismaz Jums
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varēšu dot to sirds gandarījumu, ka es Jūs pasaulei rādīšu tādu, kāds

Jūs savā dziļākā būtē esat, tas ideālists, kas ar savu uguni var sil-

dīt nākošas paaudzes. Es taču tagad rakstu savas memuāras, un

tas taču būs tāds vēsturisks dokuments, kuram nevarēs paiet garām,

kad tiks pētīti un sijāti mana laika cilvēki. Raksts būs plašs, ap

30—40 loksnes; no sākuma es vairāk rādīšu pate savu tapšanu un

attīstību, lai tad pēc šī spoguļa slīpējuma varētu spriest, cik pareizas

sejas tas atspoguļo. Arī par Jankavu būs runa un vēl par daudziem.

Es rādīšu tur savus uzskatus un savas domas, kuras tanī avīžu pole-
mikā pērnziem nevarēju izteikt. Man visa tā lieta bija par mazisku,

es viņu gribu pacelt lielumā un tad cīnīties tālāk. Man arī mana

vīra dēļ bij toreiz jānobeidz strīds, jo viņi mani nevarēja nemaz iedo-

māties kā patstāvīgu, lepnu personu par sevi, kas vismaz pate atbild

par saviem grēkiem, ja tādi būtu, viņi mani ņēma kā vīra sievu, un

tātad vīram arī bija jāmaksā par sievas parādiem: viņi toreiz bij

organizējušies kliķē Raini izboikotēt ārā no teātra un no partijas.

Vispirms man jālūko nostāties kā patstāvīgai personai, tad es varu

runāt savu valodu. Kad tagad pāries mana jubileja (es domāju tā,

martā, pēc teātra izrādēm), tad es rakstīšu par tiem jaunajiem kriti-

ķiem. Tiešām nav izturami! Ar lielu uztraukumu es lasīju nupat pie-
sūtītā «Vārdā», ka Upīts maziski nejēdzīgi lūko Jūs personiski no-

zākāt, pat jubilejas ēdienus uzskaitīdams, fui! Cik nejauki! Kad es to

būtu zinājuse, ne rindiņas nebūtu devuse! Pats izdevējs Birznieks

laikam to nezin, viņš ir goda dvēsele. Es viņam par to rakstīšu, ka

turpmāk tā lieta tā nevar iet. Arī mani jau tas pats Svābe «Dzīvē»

bij nozākājis «Ziedu klēpi», par Lapas Mārtiņu un Dinsberģi un

tagad par Rļaini] saka, ka viņš neesot proletāriešu dzejnieks, met

jau kopā ai Apsesdēlu etc.

Tagad es vēl gribu klusēt un lūdzu Jūs arī neko neminēt, man

no svara ir būt neitrālai jubilejas dēļ, bet nāks laiks, un es runāšu.

Esat pārliecināti par manām dziļām cienības un pateicības jūtām

pret Jums,

Aspazija

IVANDEI KAIJAI

1910. gada 26. septembrī

Ļoti cienītā kundze!

Mums prieks par Jūsu prieku, un mēs ceram, ka personiska satik-

šanās šo prieku pavairos un mūsu simpātijas vēl vairāk realizēs.

Gaidām tādēj tagad kā uz vistuvāko mērķi uz Jūsu ierašanos. Kor-

teli un panziju Jūs mūsu tuvākajā tuvumā varat atrast itin moderato;
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mēs labprāt Jūs pie sevis mājā ievietotu, ja nebūtu telpu ziņā drusku

ierobežoti. Bet visas šīs lietas mēs nokārtosim, kad Jūs še būsat.

Jums jābrauc būs caur Cīriķi, no turienes Jūs varat mums telegra-

fēt, un mēs aiziesim Jums uz staciju L[ugānā] pretī. Jūs taču tur

pieiesat pie sava radnieka K. kga, tas Jums tuvāk pateiks.
Attiecoties uz Jūsu laipno piesolījumu no mājām ko līdzi paņemt,

es jau tiku rakstījuse savam pilnvarniekam Deglau kgam, lai viņš
manai mātei liek atvest un nolikt pie viņa vienu ķiseni un deķi no

manām drēbēm, tikai man Jūs jālūdz, lai Jūs pie viņa pieietu, jo Jūsu

adresi es viņam neesmu uzdevuse. Bet te man jāpiezīmē, ka liela vaja-
dzība man pēc tām lietām nav, un, ja tās Jūs kaut cik apgrūtina,

mīļā kundze, tad lai viņas paliek. Ko Jūs lai vēl līdzi paņemtu, es

nudien nezinu! Te jau visu var tāpat dabūt, un, ko nevar, to arī Jūs

nevarat līdzi paņemt. Ja visai kaut ko tādu specifisku no dzimtenes

paņemamu varētu izdomāt, tad tas būtu kāds kukulītis saldskābas

maizes un kāda V 2[mārciņa] kaut cik labākas krievu tējas, kādu

lietu te nav. Bet vislabākais ciemkukulis no dzimtenes būsat Jūs paši,

uz kuru mēs jau iepriekš ļoti priecājamies un gaidām. Ar sirsnīgu

sveicienu.

A.

[1911. gada 29. maijā]

Sirdsmīļā Tonīt!

Pāra dienu atpakaļ Jānis aizrakstīja Jums garāku vēstuli, pēc tam

saņēmām no Jums pāra raksta galiņu. Man, galvenais, dara rūpes

Jūsu iekšējais nemiers. Tas gan ir dzinējs spēks un tāds vētras mo-

tors, bet priekš rezultātiem un radīšanas vajag miera, dziļa, dziļa

miera, lielā klusuma. Par «Madonnām» mēs abi ar Jāni spriedumā

esam vienis prātis: vielu Jūs esat uztvēruši labu, tā dod iespēju

priekš stipriem konfliktiem un liela dziļuma, bet Jūs ar savu dru-

džaino steigšanos neesat viņu diezgan dziļi uztvēruši un izstrādājuši.

Arī ideja viencēlienos rakstīt nav laimīga, kaut gan moderna. Bet

Jums no tādām ārišķībām nevajag ļauties aizrauties, ne imponēt. Sī

viela ir pārāk laba, lai viņu tā uz vieglu roku vienā rāvienā sasteigtu,

Jums tie trīs viencēlieni jāgāž kopā un jāiztaisa viena pate cieši or-

ganiska luga. Varbūt ar «Apollonu» Jūs to jau būsat paspējuši. Mēs

gaidām, kad Jūs to atsūtīsat. Tikai nu nesteidzaties, neviens taču

Jūs ar pātagu nedzen.

Tad par tām ģīmetnēm. Es nupat vakar biju pie fotogrāfa, kā

teicāt, ar melnu kleiti. Tikai bija jau novakare, un es jutos stipri

noguruse, galva man drebēja, un tas fotogrāfs arī bija vairāk svēt-

dienas vakara sajūsmā nekā domās pie darba; diez kāda nu iznāks.
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Bet es sekoju Jūsu priekšzīmei un arī steidzos. Sūtīšu pirms Jums,

tad variet to nodot.

No Jāņa varat ņemt to pazīstamo profila ģīmetni.

Pieejat, lūdzu, pie Rieksta, viņam būs kabinetformāts, jo viņš jau
to pats uzņēma, un mākslenieks Zīverts pēc tās pašas ir izgatavojis

pazīstamo ofortu. [..]

1911. gada 13. jūnijā

Mī|ā, dārgā! Atbildu tūlīt uz Jūsu pēdējo vēstuli — kādēļ «Ma-

donnas» temats vairāk priekš publikas nekā «Apollons». Pirmais ir

sabiedrisks temats un viens no tiem jautājumiem, kuri aizķer tagad

plašāko sabiedrību, otrais turpretim ir kultūras, resp., mākslas jautā-

jums. Pirmais interesēs visu teātra publiku, inci. galeriju, pēdējais

pirmās rindas, kuras to var saprast. Jo, kas priekš priekšpilsētu publi-
kas ar būtu Belv[ederas] Apollons, kura vārda viņa dzirdēs tanī

vakarā varbūt pirmoreiz! Tādēļ «Madonnām» pie plašās publikas ir

priekšrocība. Man personiski «Apollons» patika daudz vairāk, kā jau
toreiz teicu, bet tā ir subjektīva interese. Uz «Madonnām» es skatos

tīri objektīvi, tikai no tā stāvokļa, kā darbs mākslas ziņā izstrādāts,

jo par visu sieviešu jautājumu es esmu citādās domās nekā Jūs.

«Apollonu» gaidām un lasīsim to ar rūpību un interesi, bet grūts

temats tas ir, to jau iepriekš pārrunājām. Kā nu Jūs darīsat sapro-

tamu un mīlamu Apollonu jeb viņa tēlu savas varones sirdī tai

publikai, kura to nesaprot, un arī tai, kura to uzskata kā aukstu

marmora gabalu iz seniem laikiem? Kādu dzīvību Jūs šim tēlam

dosat? Jums jārāda, kādā veidā šīs ilgas uz Apollonu varēja izaugt

varones jūtās un tās gluži pārņemt. To var izdarīt divējādi: 1) vai

nu gluži naivi, 2) vai no augsta kulturēla stāvokļa. Ja naivi, tad

jālieto daudz poēzijas un jārāda, kā varone redz Apollonu ar savām

acīm, uztver ar elementārām jūtām un ka īstenais Apollons viņai

ir tikai mazs pieturas punkts, uz kura tā rada savu pasauli. Otrādi

viņa jāņem kā augsti kulturēla sieviete, bet tad viņai jāaptver vesela

kultūra un visas mākslas fineses. Tālāk jārāda apkārtne, kurā viņai

varēja šāda psiholoģija attīstīties, un tad sākas konflikti ar šo ap-

kārtni un līdz ar to drāma. īstenībā jau drāma ir tikai ekstrakts no

lielas iepriekšējas domu darbības un tādēļ ļoti grūta mākslas forma.

Es par sevi pašu varu sacīt, ka man tās vairs negribas, es taču

nedrikstu vairs tik naivi rakstīt kā senāk, un es tādēļ sāku domāt,

ka pāriešu labāk uz romānu. Ar laiku, kad būsat vairāk ar studijām

nodarbojusēs, Jūs sāksat nojaust, kāds liels neredzams mehānisms

stāv aiz tā, kas ietērpts redzamos dialogos. Redzēsim, kā ar Jūsu

darbu būs, tad jau varēsim tālāk runāt. Ka mēs Jums neteiksim tikai
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pieklājību, bet patiesību, par to varat būt pārliecināti, jo jūs esat

mums kļuvuse ļoti mīļa.

Attiecoties uz praktisko pusi — es drīzi braukšu uz Cīriķi, tiklīdz

būs šis un tas nokārtots. Tad vēl man pie Jums jāgriežas ar kādu
lielu lūgumu jeb īstenībā pie Jūsu vīra: es Jums reiz minēju, ka

man ir māsa Hāgenskalna aptiekā. Viņa tur pelna 50 rubju mēnesī,
bet kungs ir vācietis un viņu joti nostrādina, bieži līdz 10 vakarā;

viņai neatliek pat vaļas ne vēstules uzrakstīt, un viņa ir nonākuse

pavisam līdz dzīves apnikumam, jo viņai bez tam arī nav diez cik

stipra veselība, viņa par daudz mazasinīga. Viņa labprāt gribētu
ietikt Rīgas Dvinskas vokzāļa kroņa aptiekā, tur atliek vairāk laika

un varbūt arī alga ir lielāka. Tagadējā alga ir samērā maza pret
viņas darbu. Liecības viņai ir vislabākās. Bez protekcijām un reko-

mendēšanas tur nevar ietikt — vai varu lūgt, lai Jūsu vīrs par viņu
drusku painteresētos?

Te nu arī reizē tā ģīmetne priekš Jums, lai nu tā frizūra kāda,

es jau pate viņu sataisīju, senāk es tādu mēdzu valkāt un tagad
atkal pie tās atgriežos. Atsūtāt savu, kāda Jūs tagad izskatāties.

Pie mums līst vienmēr lietus, tādēļ sajūta nav nekāda labā. Daudz

sirsnīgu sveicienu.

Elza

1911. gada 22. novembri

Mana mīļā, dārgā Tonīt!

Te nu es beidzot esmu! Visu laiku Jums nerakstīju garāk, tik pāra

kartiņas, un Jūs mani bērtin apbērāt ar savu laipnību. Tas vislabā-

kais, ko es uz to Jums varu sacīt, ir tas, ka es gandrīz tā kā sāku

vai sāktu ticēt, ka sieviete arī priekš sievietes varētu just draudzību.

Jūs pārsteigs tāds auksts izteikums, bet tā varbūt ir dzirkstele uz

sen izdzisuša ugunskura. Tonij mīļā, dārgā, es esmu dziļa pesimiste,

esmu par tādu kļuvuse jau kopš pirmās jaunības gadiem, un dzīve

mani par tādu ir padarījuse arvien vairāk. Mana pēdējā draudzene

man bij priekš 15 gadiem apmēram, tā, tāpat kā citas priekš viņas,
mani pievīla, un no tā laika es nevienai sievietei neticu. Vai nu Jūs

ar savām skaidrajām, daiļajām acīm gribat likt ticēt, ka mirušas

jūtas varētu atkal celties augšā? Jūs pate — baltā Lilija — vai va-

rētu būt, ka sieviete bezpatīgi varētu otru sievieti mīlēt? Ak, cik

brīnumsaldi un viegli tad kļūtu! Bet es sāku fantazēt — reāli izteikts

ir: daudz, daudz mīļu paldies un skūpstu par visu. Naudu izdošu

drusku uz luksus lietām, arī grāmatām, un man te arī jāpalīdz dažam,
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kas trūkumu cieš. Kādēļ es tik ilgi nerakstīju, notika tādēļ, ka es

ļoti daudz strādāju pa šo vienu mēnesi, jo man bij pienākums drukā

nodot. Tagad nu manuskriptu esmu gan aizsūtījuse, bet neesmu pa-

guvuse pat vēl ne rakstīt un dot savus aizrādījumus. Laiku aizņem

jau arī dziedināšana, kura pastāvēja līdz šim elektriskos uguņos

(pirms masāžā) un vannās, un tagad vēl klāt veģetāriska ēšana.

Ar to aiziet 2—3 stļundas] pa dienu, un tad jāiet vēl drusku pa-

staigāt, jāizdara dziļelpošana, kuru arī maz lietoju, un tomēr pa to

vienu mēnesi man ļaudis saka, ka es esot uzlabojušās. Blakām nāk

arī šejienes latvieši mani apmeklēt, gribas arī aiziet uz teātri, kuru

6 gadus neesmu redzējuse, un tā aizskrien skriešus katra diena. Cīri-

ķes kaut arī miglotais, tomēr stiprākais gaiss arī man labāk noder,

es pēc dabas esmu ziemeļniece, iekšā vajag siltas istabas un ārā salu,

arvien tā, ka atšķiras kontrasti. Castagnolas mitrais siltums saulai-

najā stūrītī man nenoderēja, tur jau es dabūju tos katarus, kuru tagad
vairs nav, bet mana lielākā slimība pastāv asiņu sabojājumā, resp.,

saģiftēšanā, muskuļu atslābšanā no lielas sēdēšanas, jo man tur

pēdējo vasaru vairs netika pat no krēsla celties augšā. Pie visa tā

es tomēr neesmu mazasinīga. Es domāju 2 mēnešus vēl te palikt un

tad braukt, kā ieteicāt, kalnos, mana ārstene tam piekrīt. Ar pēdējo
Jums būtu gan interesanti iepazīties, viņai te ir laba prakse, bet

viņa grib visu mest un braukt uz Berlīni vai Ameriku, es viņu vedu

uz Rīgu, viņai ir kāds sāpīgs laulības konflikts, kura dēļ tā negrib

palikt. Pēc trim mēnešiem es ceru būt tik tālu, ka varēšu doties uz

Rīgu, tad mēs par visu izrunāsimies, tad raudzīsim arī Jūsu darbus

dabūt uz skatuvi, jo bez lietpratēja viņi tur visu ātri sasteidz un

var izgāzt cauri. «Ādļamāj un levā» būs tomēr dažs kas jāizlaiž,

tādēļ ka emancipācijas idejas ir jau sen pazīstamas un mums ir

jārēķinās arvien ar visprogresīvākām aprindām. Rļainis] bij te ciemā

8 dienas un tagad uz nedēļu pārbrauca. No 1. dcc. viņš atkal būs še

un paliks 2 mēnešus ārstēties. Skaisto kartiņu ar tiem mīļiem maziņo

parakstiem dabūju un ļoti, ļoti nopriecājos. Noskūpstāt visus no manis

un Silviju vēl sevišķi manā vietā un paliekat pate skūpstīta no Elzas.

Sveiciens vīram.

1911. gada 13. decembri

Sirdsmīļā Toniji

[..] Vēl vairāk mani saviļņoja Jūsu pēdējā vēstule, kur Jūs tā

par mani rūpējāties un šinī cīņā man gribat līdzās stāties. Es patiesi

nebiju domājuse, ka lieta pieņems tādus apmērus. Tas notika tā.

Biju vēl pašā darbā, kad lasīju zināmo trejvīru protestu pret Vai-

novsku, kura raksta kvintesence taču bij, ka mākslai nevajag paze-
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moties un iet pie bagātibas durvīm übagot pēc maizes. Es to varēju
ar dibinātu lepnumu parakstīt, jo es nebiju pate ne žēlojusēs, ne

übagojuse, lai arī pa visiem tiem gadiem kā bij gājis. Otrkārt, es

neatradu, salīdzinot ar citiem laikrakstiem, ka «Dzļimtenes] Vēstne-

sis]» būtu (viss te grozījās ap mākslu) tāda — kā viņi gribēja nici-

noši nosaukt — bulvāru lapa, bet gan otrādi. Un, galvenais, manas

goda jūtas man diktēja, ka man jāpalīdz tam laikrakstam, kurā

strādāju līdzi tad, kad viņam slikti klājās. Tagad nu es gaidu, kā

publika pret mani izturēsies, vai tiešām es stāvēšu viena? Vai Jūs

tikai, mīļā, dārgā draudzene, gribat par mani iestāties? Tas man ir

salds gandarījums, kad patiesus draugus atrodu tad, kad mans stā-

voklis apdraudēts. Jūsu protests ir ļoti labs, viens otrs vārds, kas

būtu jāmīkstina vai jāuzsver, nekrīt svarā, to var arī redakcija iz-

darīt, galvenais jau ir pats saturs. Protams, būtu daudz vairāk no

svara un citāda nokrāsa, ja būtu vairāk parakstu, bet vai inteliģence
un tās aprindas, sevišķi, kuras saistās ap «Vēstnesi», sapratīs, ka

mana atgriešanās pie viņiem nozīmē vienu faktoru viņu kultūras pa-

celšanai? Tie, kuri tagad man uzbrūk, gan zina, ka es esmu spēks,

jo citādi viņi neceltu tādu troksni. 16 gadu atpakaļ pilsoņi mani

izstūma no sava vidus tādēļ, ka es gribēju brīva būt un neievēroju
dotos priekšrakstus, viņi teica, ka labāk esot, ka es pazūdot, bet es

nepazudu un nācu uz augšu. Tos laikus labi atmin Olavs un direk-

tors P. Ozoliņš, un citi. Es gaidu tagad, vai neviens nerehabilitēsies,

tikai pēc tam es nākšu klajā ar savu paskaidrojumu.

Par manu jubileju tagad vēl nevar runa būt. «Atriebēja» bij tikai

manuskripts 18 gļadu] vecas meitenes slepenā atvilktnē, pirmoreiz

es stājos publikas priekšā 1893. g. 25. novembrī ar prologu, kas bij
sacerēts Latvļiešu] biedrības 25 gadu jubilejā. Tātad tikai pēc
6—7 gadiem.

Es domāju janvāra sākumā braukt uz Lozannu pie Marijas un tur

padzīvot, kalnos man par vientulīgu, jo es, jau garus gadus dzīvojot

vientulībā, esmu tāda nospiesta, man vajag kultūras un kustības.

Rļainis] vēl paliks sanatorijā. Daudz mīļu skūpstu Jums un sveicieni

no mums abiem Jums abiem.

1912. gada 8. martā

Mīļā, dārgā Tonijal

Esmu atkal iestiguse tanī apātijas purvā, kur man pilnīgi vien-

alga, kas notiek ārpasaulē — vai mani tur mīl vai nīst, vai mani

labākie draugi par mani sāk šaubīties — vienalga! Visi dvēseles

spēki kaut kur neredzamā, nezināmā maziskumā patērēti, un tad es
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esmu kā akmens cejmalā, pār kuru fet vējš un saule un kas nekā

nejūt. Bieži es esmu tāda, un, ja es apstājos rakstīt, tad ziniet, ka

es tur nekā nevaru darīt, man nav vairs varas pār sevim, nav ener-

ģijas, ja Jūs mani tādu varat priekš draudzības lietot un drusku

mīlēt — nu, tad sildāt mani ar savu uguni, jo Jūs esat mīļa un

smalka un varat daudz saprast. Fiziski man tik slikti neiet, es do-

māju, ka šo mēnesi līdz ar pavasara zaļo zālīti sākšu atspirgt. Te

Cīrikā [Cīrihē] ir vienīgā no man pazīstamām vietām ārzemēs, kura

man patīk. Cīriķes kalns ir apaudzis ar jauku priežu mežu, kas ierī-

kots ar sēdekļiem priekš staigātājiem. Lejāk plašas pļavas, villas, un

ar tramvaju var pa 10 minūtēm pilsētas centru aizsniegt. Es tagad

priekšpusdienās pa mežu staigāju, esmu kopš kādām dienām viena.

Rļainis] aizbrauca 3. martā uz Castagnolu. Viņam Cīriķē tas, kas

man patīk — kultūra kopā ar dabu
—, nepatīk nepagalam. Es atkal

ne acu galā nevaru ieredzēt itāliešu naivos zemniekus, jo man nav

nekā ar viņiem, ko runāt, kad par vistām un lopiem ir izrunāts, kurus

jau nu es arī stipri pārzinu, tad visi temati ir izsmelti. Tādas divas

pretējas dabas mēs abi ar Rļaini] esam, ka mums pat ārēji nepatīk

vienam, kas otram ļoti patīk. Es šo vientuļo viņa dzīvi esmu visus

šos 15 gadus dzīvojuse, citādi arī negāja, viņš bija tik slims, jo

viņš jau no dzimtas ir dziļi deprimēts neirastēniķis un ārēji apstākļi

viņu salauza vēl vairāk. Bet tad arī ar maniem spēkiem gāja uz

leju, es kļuvu tā ēna, kādu Jūs mani redzējāt, un beidzot nonācu

līdz tādai krīzei, ka visu metu un atbraucu ārstēties. Rļainis] pa-

lika tur strādājot, jo svešos apstākļos viņš darbu nebūtu pastrādā-

jis, bet mana aiziešana viņam ķērās pie vājajiem nerviem, un pietrūka

arī dažu ērtību, kuru dzīvojot tā nemana. Es pirmo mēnesi stipri

atspirgu, strādāju un sāku pat gulēt, mans organisms ar sparu re-

voltēja un gribēja tikt vesels. Bet tad atbrauca Rļainis] tāds, ka

ne pazit nevarēja, pārstrādājies, slikti ēdināts no labās itāliešu saim-

nieces, juzdamies no manis atstāts, un mūsu nervozā dzīve sākās

no jauna. Viņš neatspirga, un es atkritu atpakaļ un zaudēju miegu

un elc. Tagad viņš beidzot aizbrauca uz mīļoto Castagnolu atpūsties,

un arī es šo vienu mēnesi atpūtīšos, tad mums būs atkal abiem spēka

pāra mēnešus dzīvot kopā, pēc tam es domāju braukt uz mājām. To

karti Āronam es rakstīju viena pate no savas galvas, es par visu

nebūtu neko bēdājuse, lai mani lamā un boikotē, es taču citāda ne-

esmu tapuse, kāda esmu. Bet es ierāvu savu vīru līdz nepatikšanās,

un par to es nebiju domājuse. Ārons jau arī raksta tikai viņam, un

viņa ļaudis runā tikai par «Tava lieta» — man pašai neatstāj pat

manu grēku. Ko es turpmāk darīšu, es nezinu, mani ir pārņēmis
tāds sāpīgs gurdenums, ka nekas netīk. Saņēmos un uzrakstīju šo

vēstuli Jums — Tev, mana mīļā zelta Tonīt! Nekā saturiga te iekšā

nav, bet man tomēr tā izliekas kā pļāpāšana, pasaules dāma vismaz





«Visskaistāko, ko var iedomāties, devē par paradīzi»

«Mūsu pagalmĀ bij trepes, kurām katra kāpe mirdzēja tīrā zeltā»



«Trakais brauciens»

«Tā lidināties ir tik neizsakāmi skaisti!»

A. Kronenberga ilustrācijas grāmatā «Zila debess»



«Šāda vērpšana, protams, nekad nenotika klusu ciešot»

«Vislielākais istabas brīnums bija austavas jeb stelles»



«Tās bija vectēva cimboles»

«Katrai meitai bija sava liela lāde»

A. Kronenberga ilustrācijas grāmatā «Zila debess»



«Visas sveces bija iedegtas eglītē un visi māju ļaudis sapulcējušies
apkārt»

«... reiz atnāca pie mums kādi pāra akrobātu ar leijerkasti ...»

A. Kronenberga ilustrācijas grāmata «Zila debess»



«... es drīz vien griezu uz sevi skolotāja ievērību ...»

«... darbs pats par sevi būtu patīkams bijis, ja tikai viņam nebūtu

bijis tāds nepatīkams nosaukums: mani nolika par gani...»

E. Brencēna ilustrācijas grāmata «Zelta mākoņi»



«Te bij vairāk skolotāju, un viņas visas bij tik bargas ...»

«Ak tu baltais brīnums! Ar stāvu stāviem, logu rindām un torņiem ...»

E. Brencēna ilustrācijas grāmatā «Zelta mākoņi»
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tā nedara, bet man bieži vien tādai negribas būt. Andr. Upīts apprasī-

jies kādam, ko es sakot, jo viņš man esot sadevis par «Ziedu klēpi».
Bārdas kritika «Druvā» ir joti vāja, jo viņš taču pretendē būt teorē-

tiķis, vienu momentu viņš tikai analizē, glezniecisko, bet priekš muzi-

kālā un arhitektoniskās] struktūras viņam trūkst zināšanu. Tas, ko

Aļndrievsj Niedra rakstīja, man darīja lielu prieku. Tagad nu diez-

gan — šo mēnesi rakstīšu vairāk. Gaidu drīzu mīļu vēstuli. Sirsnīgi

skūpstu. Elza,

1912. gada 8. maijā

Mana sirdsmīļā, dārgā Tonija!

Nu es beidzot esmu tiktāl, ka sāku atkal pa parastam rakstīt un

strādāt, kaut gan atrodos sanatorijā. Tu, mana mīļā, kā lai izsaka

vārdos, cik dziļi mani aizgrābj Tava lielā, dziļā mīlestība! Kas tā

var just priekš otra kā Tu, tas ir liels un dziļš cilvēks ar bezgala

jūtu bagātu sirdi kā neizsmeļams avots, kas verd un verd iz dziļā-
kās zemes iekšas. Es pieņemu Tavu draudzību, jo viņa ir īsta, un es

zinu, ka reti, ļoti reti cilvēki ir tādi kā Tu. Es apkampju Tevi kā

tuvāko sievietīgo būti, kāda man ir, un es gribu to sajust kā laimi,

kas man no dzīves dāvāta, kā lielu mantojumu no savas māmiņas.

Cik labi man darīja Tavas mīļās, smalkjūtīgās vēstules, es tad sāku

atkal raudāt, tās bija tādas maigas, raisošas atpestīšanas asaras, jo
zini, kad es dabūju mātes nāves ziņu, es nemaz neraudāju, es pat
nejutu, ka esmu bēdīga, manījās tikai iekšā tāds sauss lūzums. Mie-

rīgi es sapakoju savas lietas priekš viena mēneša līdz 1. jūnļijamļ

un braucu uz sanatoriju, es pat smējos par šādiem tādiem ārējiem

jokiem, kurus Jānis taisīt prot. Tikai ēst es nevarēju, un man esot

bijuse tāda savāda bāli pelēka krāsa ar spožām acīm. Par gulēšanu

es nerunāju, jo priekš tās var gādāt. Man bij jābūt gluži vienai, lai

tieku ar sāpēm galā. un tagad nu arī esmu tikuse pāri. Tavas vēstu-

les, kā jau teicu, atmiekšēja man asaras, un tas bij labi.

Vai zini, kas man visvairāk sāp? Ne manis, bet mamas dēļ, ka

es viņai nerādīju visu mūžu cauri, ka es viņu mīlu. Viņa varēja

domāt, ka es esmu augstprātīga un auksta, un domāja arī. Mana

māsa, tā varēja viņu izlamāt un atkal ap kaklu krist un bučot, un

teikt vismīļākos vārdus. Es to nevarēju, manas jūtas ir kaunīgas,

literāriski gan es varu izteikties, bet dzīvē ne. Savā pēdējā vēstulē,

kura viņu vairs neaizsniedza, jau gan es kaut cik par savām jūtām

rakstīju, tādēļ man ļoti nepatika, ka Doriņa to ir ļaudīm priekšā

lasījuse, tā ir tā kailā dvēsele Niedras dziesmā, kura raud, kad tā

izvilkta priekš citu acīm. So vēstuli viņai vajadzēja, tāpat kā «Ziedu

kl[epij», iedot līdzi zārkā, pēdējais iedoms nāk no Tevis un ir neiz-
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sakāmi mīļš. Es jutos it kā ar Tavām maigajām rociņām glāstīta,
kad Tu aprakstīji māmiņas istabu, tāpat arī bij labi, ka Tu tūlīt

teici visu taisnību, telegrafēdama un rakstīdama, lai sagatavojos uz

Jaunāko. Tu mani uzskatīji par stipru, un tā es arī esmu. Katrā vietā

Tu zini atrast pareizo, un Tava mīlestība ir tik liela, ka es nezinu,

kā lai es Tev pateicos. Vienīgais, ko Tev varu sacīt, ir, ka arī manā

sirdī aug dziļa, klusa mīlestība uz Tevi un ka es Tev pieķeršos ar

visu sirdi. Kādu mīļu mantojumu Tu man atstāji, kad atsūtīji māmi-

ņas matu cirtu, un arī māte ar savu pēdējo nojautu saprata, ka Tu

tik mīļa un daiļa pie viņas nāves gultas esi ieradusēs it kā eņģelis

no gaišākas zvaigznes, un Tu tad biji un paliec tā pēdējā saite

starp viņu un mani.

Zārka fotogrāfiju es īsti negribu, man tā kā šausmas, es nevaru

skatīties, Tu zini, es neesmu tik daudz prāta kā vairāk suģestijai pa-

dots jūtu cilvēks. Ja Doriņa būtu likuse fotografēt, tad es to uzņemšu

kā nenovēršamu. Kā lai es Tev arī pateicos, ka Tu Doriņu uzņem

pie sevis, mums taču par viņu jāzin, viņa gan ir citādas dabas nekā

es, bet Tu jau pratīsi ar viņu apieties. Par tām praktiskām lietām

es nekā nezinu pateikt. Jānis baidās, ka viņam neviena grāmata

neietu pazušanā, un ir ļoti priecīgs, ka Tu pie sevis paglabā, tur arī

palika vecas vēstules, kuras nedrīkst iet pazušanā. Bija tur dažas

dārgas grāmatas «Weltall und Metischheit», tad «D-e beiden Masken»

etc. Man tur viena bilde no Bēklina «Schlofi am Meere» krāsās, dā-

vāta no cienītājiem, tad nošu paka. Tās vecās mēbeles, kumodi, dī-

vānu, krēslus jau Doriņa var pārdot priekš sevis. Tad lai paliek tur

mūsu 2 lielie spilveni, kāds sudraba vecmodīgs spogulīts un lāču āda.

Es jau te no galvas neatminu. Nokārto, kā redzi, kopā ar Doriņu un

neatstāj viņu, un esi pacietīga. Ar manu braukšanu ir tā. Priekš Domes

vēlēšanām man faktiski ir bīstami ierasties, jo administrācija neticēs,

ka es tāpat būtu braukuse, kādēļ taisni tagad? Jānis pa visu to laiku

būs tā uzbraukts, ka nevienu lugu neuzrakstīs, ja arī mani neieliek

iekšā. Tādēļ jau es ar mamu gribēju slēpu tikties Somijā un tad pēc

vēlēšanām braukt uz Rīgu. Tad jau nu šis plāns atkrīt nost, par

braukšanu runāsim rudenī, jo dzimtenē taču nu esi Tu, mana jaunā,

mīļā sirds, mana siltā, gaišā uguntiņa, un es ar Tevi gribu redzē-

ties. So mēnesi es būšu te sanatorijā, tad jāierīkojas kur citur, jo

300 frļanjku pa mēnesi es nevaru maksāt. Ar Jāni pagājušo mēnesi

sadzīvojām labāk un neplēsāmies, jo viņš jau nu sāk ieskatīt un

piekāpties un tagad ar visu mīlestību mani mierina. Man tagad ir

tāds liels nogurums pēc tām bēdām, bet te Cīriķē es drīzāk atspirgšu.

Skūpstu Tevi, manu mīļo, mīļo Tonīt, — Tava Elza.

Tiem pūpoliņiem arī vēl neesmu atbildējuse uz vienu karti, saki,

ka tantei bēdas. Sveicini savu mīļo vīru, viņš man arī ir mīļš, kaut

gan nepazīstu.



531

1912. gada 11. jūlijā

Mana sirdsmīļā Tonīt, mana maigā, daiļā māsiņ!
Vakar Tev rakstīju īsu kartiņu, nu šodien rakstu kaut cik garāki.

To jautājumu ir tik daudz un tik sāpīgu, ka nezin, no kura gala

iesākt. Tas sāpīgākais laikam būs sievietes brīvība un personība, un

to vēl sievietes pašas nezin, kur nu vēl vīrieši! Vīrietis var priekš
sievietes izstiepties un mirt un apdāvināt no galvas līdz kājām, bet

brīvu viņu laist, to viņš nemaz nesaprot, jo tad viņš domā, ka sie-

viete viņu nemīl, ka tā grib citus vīriešus. Tā ir neizsakāmi sāpīga,

gara raudu dziesma, un es viņu velku ilgāki nekā Tu, jo es esmu

vecāka. Tev es varbūt varēšu kaut cik līdzēt un Tavu Fēliksu kaut

cik pārliecināt, lai viņš Tevi kā skaistu putniņu netura būrītī, Fē-

likss ir tuvāk cilvēcei, un vieglāk uz viņu var tikt nekā uz manu

apsalušo kalnu galu. Tava tik labi domātā vēstule darījuse uz viņu

negatīvu iespaidu, bet es tomēr saku, ka bij labi un pēc kāda laika

Tu atkal vari šīs klintis spridzināt, es Tev pate pateikšu, kad, un Tu

atkal man pasaki, kad un kā lai es Tavu kungu un pavēlnieku ap-

strādāju. Mums ir jānodibina slepena sieviešu sāpju Freimaurerei,

mums ir citām jāizlauž ceļš. Labi, ka Tu savu romānu raksti, tur

Tu visu vari kraut iekšā, un es jau nu arī netaupīšu, es nīstu dzīvi,

cilvēkus un kā samīta čūska gribu izlaist savu ģifti. Man taisni ne-

būs romāns, bet memuāras, jo es esmu dzīvojuse kopīgā laikmetā

ar tik daudz nozīmīgām personām, ka man viņas vārdā jāsauc, lai

nāktu vēsturiskā taisnība un kaut cik līdzsvars, kaut arī sievietīgi

subjektīvi. Mani tā aizgrābj, ka es nevaru izsacīt, ka Tu man gribi

palīdzēt rakstīt, bet, manu sirsniņ, neiet. Es nevaru strādāt, ja kāds

man tuvumā, un pārrakstīt neko nepārrakstīšu, bet laidīšu uz velna

paraušanu bruljonu klajā. Ar manu veselību rudenī gāja ļoti labi,

es taisni uzziedēju, ka Tu mani nebūtu pazinuse, es arī par V 2 1 mē-

neša sastrādāju, lielāko pusi no «Ziedu klēpja» arī tāpat laizdama

konceptā, bet tad nāca viņš, galīgi pārstrādājies, ar nerviem līdz

ultimum, un tad sākās moku dzīve veselu pusgadu, kur es atkal

esmu uz suni nonākuse un nekā nestrādājuse, bet tagad esmu atkal

izrāvusēs un gribu te Cīriķē palikt, Lugānas vientulība zemnieku

starpā, nervoza rīvēšanās, mitras akmeņu mājas un ezers — viss

kopā mani ir saēdis. Bet tagad es sēdu viena pate zem tumšām,

šalcošām priedēm un pamazām sāku strādāt. Es ņemšu atkal pie

dakterienes jaunmodes elektrisko kūri, kura paceļ temperatūru uz

I—2 grādi, un tad pa 2 mēnešiem noraušu savas memuāras. Ar

financiēlām lietām stāv tā: es ik mēnešu dabonu 50 rubļu no Upīša
kā nomaksu par «Ziedu klēpi» un tagad, kamēr vēl neņemu kūri,

tieku labi cauri. Mēs ekonomiski arī esam patstāvīgi nostājušies, to

es izkaroju. Kad pārdevām māju, dabūjām 5 tūkst. Nomaksājot
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dažus parādus etc. un vēl pagājušās ziemas abu kūru, mums maksāja

ap 1000 rubjos. Bet 2 tūkst, stāv vēl neaiztikti Rīgā, man jau uz tiem

arī ir tiesība — jo mans darbs tur arī ir iekšā. Kamēr mums finanees

bij kopīgi, viņš nesaprata, ka sievietei vienas un otras lietas vajag,

viņš pats iet primitīvi, vienkārši, un mani jau Tu redzēji. Tas arī

viņam gāja ļoti tuvu, ka es gribēju ekonomisko atdalīšanos, bet es

tiešām nevarēju izturēt. Tagad jau viņš sāk ar to aprast. Uz mā-

jām gan gribētu braukt, bet kad tikšu ar darbu galā, un febr[uārī]
nāks amnestija. Uz Ēģipti abas brauksim vēlāk. Tevi sirsnīgi skūpsta
Elza.

1913. gada 10. martā

Manu mīlulīt!

Tava vēstule bij tik mīļa un Tava kartiņa (Mēmu) tik skaista

(Rodēna «Skūpstu» dabūju no pasta salauztu), bet man Tevi jāizbar,
ka Tu nepraktiski esi rīkojusēs, savu «ledzimt[o] grēku» tik 1200 eks.

drukādama. Vismaz vajadzēja 3000! Jo mazākā skaitā eksemplāru
drukā, jo dārgāk iznāk. Vismazākā bēda Tev par to var būt, ka

Tavs darbs netiktu pirkts. Vispirms jau mums, latviešiem, ir maz

romānu, un, otrkārt, Tavs romāns ir stipri sensacionāls, viņš nāk

ar jaunām idejām. Uzbrukumi, protams, Tev būs, bet, jo sīvāki tie

būs, jo vairāk tie pacels Tava darba vērtību un jo vairāk interesēs

uz pirkšanu publiku. Katrs jaunu ideju nesējs ir cīnītājs, jo viņš iet

pret vecu. Tu zināsi, kā man savā laikā gāja ar «Zaudļētāmļ tiesļī-

bāmj» un kā vispār man iet kā nemiera nesējai. Ar manām memuā-

rām es arī piedzīvošu to pašu. To pašu, ko Tu tagad izsaki beletris-

tiskā veidā, to es memuārās izteikšu publicistiski, un tā mēs iesim

garīgi roku rokā. No «Druvas» es tagad caur Teodoru dabūju uz-

aicinājumu līdzstrādībai. Atbildēju, ka aprīlī kaut ko došu. Ja Tev

patīk, tad Tu varētu arī to rakstu par mani dot «Druvā». Tikai tā

vieta par politiku Tev būtu jāizlaiž, tagad, kamēr vēl ir jubilejas

laiks, man no katras politiskas nokrāsas jāizvairās. Kad iznāks ma-

nas memuāras, tad katrs redzēs, ko es gribu un kur es piederu ar

savu pārliecību. Te man jāsaka — es pie pastāvošā nekur nepiederu,

es esmu nākotnes pilsone. Par manu pārbraukšanu jau Tu zini, Tu

arvien uz to vari pastāvēt, ka Tev ir visdrošākās ziņas, manu mīlulīt.

Es tagad uz jubileju nebraukšu. Nezinu, kā nu darīt, vai vasaru

braukt jeb gaidīt Tevi pirms pie manis atbraucam. Tad mēs abas

kopā par itin visu galīgi izrunātos un sataisītu priekš nākošās sie-

viešu kustības kara plānu, jo pēc Tava romāna nāks visādā ziņā

sabiedrībā liels saviļņojums. Man šķiet, ka Tev radīsies daudzas

piekritējas. Tai Austrai Krauzei es aizrakstīju, viņa patiešām ir ļoti
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rosīga sieviete. Atbildējuse viņa man vēl nav. Tāpat es arī nezinu,

kādēļ man Anna Brigader neatbild. Es viņai tā atklāti un no sirds

rakstīju, jo viņa man ir simpātiska, bet varbūt viņa mani ir pār-

pratuse jeb vai es kaut kā neveikli būšu izteikusēs un viņu kaut kā

aizkaitinājuse; varbūt Tu kaut kā to dabon zināt. Man būtu žēl, jo
taču maz ir sieviešu garīgās kustības laukā. Te cīriķieši man 22. martā

izrīko vakaru, lielas lietas jau nu šinī mazā pulciņā nevar būt, bet

taču būs svinīgāki. [..]

1919. gada 2. septembri

Mūsu mīļā, dārgā māsiņ!
Kāds neizsakāms prieks mums jau bij, kad dabūjām Tavu pirmo

vēstuli, un kur nu vēl tagad, kad atnāca kārtīgā satiksmē Tava

kartiņa un otrā vēstule! Bijām jau kā mājā, dzirdējām Tavu mīļo

balsi un redzējām Tevi kā dzīvu acu priekšā. Gribētos tik daudz

jautāt, tik daudz stāstīt un par visu pārciesto kopā izbēdāties, un

par to gaišo saules stariņu, kas mūsu mīļai Latvijai paspīdējis, kopā

izpriecāties. Bet sirds vēl tik smaga, vēl tik daudz šaubu — un

nupat, kad šīs rindiņas rakstu, nāk avīžu ziņas, viena par otru drū-

mākas. Bet tagad runāšu vēl par personīgo: mēs ar visu sirdi taisā-

mies uz mājām braukt, bet jāpārvar vēl daudz šķēršļu. Pirmais, lie-

lākais šķērslis — ka nedrīkst nekādus manuskriptus ņemt līdz, visi

tiekot ceļā atņemti. Ko lai mēs ar tiem darām! Kur lai paliek viss

mūsu līdzšinējais darbs! Sūtīt caur Franciju? Tāpat uz robežas pa-

liktu guļot un pazustu. Vēstules, kas bij latviski rakstītas, mums no

Parīzes nāca pa 2 mēnešiem un vēl ilgāk, dažas nepienāca nemaz.

Arī kurjera starp Franciju un šejieni mūsu valdībai nav, jo te Šveicē

vēl nav nodibinājušās nekāda oficiāla priekšstāvniecība. Mēs gaidām,
kamēr Gulbis atbrauks, varbūt tas varēs mums dot tuvākas ziņa?

vai padomu, kā lai to lietu izdarām. Viņš mums telegrafēja un rak-

stīja, ka būšot Leipcigā un atbraukšot arī uz Bāzeli vai pat Lugāno.
Bez tā mums Gulbis pats raksta vēstulē, lai mēs vēl pagaidot ar

mājā braukšanu. Tiklīdz viņš še ieradīsies un mums dos skaidrākas

ziņas, es tūdaļ par to rakstīšu. Otrais šķērslis būtu vājā veselība —

šejienes ārsti mūs biedina rudenī klimatu mainīt. Jānis bij 3 reizes

ar gripu smagi slims un es vienreiz, arī tāpat, kolīdz laiks mainās,

viņš sāk dobji no krūtīm kāsēt, un viņš priekš gripas gan ar citiem

nelabumiem, bet ar krūtīm nekad nebij slims bijis. Pa ziemu jau

viņš arī vairāk gultā laiku pavada nekā ārpus tās, un tas jau arī

bij iemeslis, kādēļ pirmoreiz nebraucām caur Franciju uz mājām,
taisni toreiz Jānis gulēja smagi slims. Attiecoties uz mani, jāsaka,
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ka mana veselība kopš pārciestās lielās krizes 16. gadā ir pamazām

uz augšu gājuse, pat zudušie 22 kili sāka atkal ierasties, tikai tagad

atkal kādi 10 iztrūkst, bet tā nebūtu nekāda nelaime, pa kara laiku

jau arī bij knapa ēšana, viss ļoti dārgs un nebij dabonams, te šejie-

nes zemnieki visu par augstām cenām pārdeva uz Vāciju. So pava-

saru gan arī es gulēju ar gripu, bet man tā bij daudz vieglāka,
tātad man nav tāds risks braukt no dienvidiem uz ziemeļiem kā

Jānim. Tomēr, neraugoties uz visu risku, Jānis grib braukt, ja tik

vien būs iespējams kaut kādi aranžēties ar pirmo kavēkli.

(Biju pāra dienas pārtraukta caur ciemiņiem — nobeidzu tik

tagad. Mūs še bieži apciemo šejienes emigranti un paliek ilgāk še.)

Kā teicu, mēs gaidām Gulbi — tad varēsim galīgi izšķirt:
vai braukt vai vēl palikt līdz pavasaram. Viens projekts mums vēl

bij tāds — braukt turp un, ja redz, ka veselība neiztur, griezties at-

pakaļ. Mēs jau tā kā tā nevaram ar visu mantu uzreiz pārvadāties,
mēbeles un grāmatas gribam atstāt te un vēlāk pārvest. Ņemtu
tikai līdz manuskriptus un visvajadzīgākās drēbes. Par šūšanu un

lieliem drēbju iepirkumiem es nemaz nedomāju, lai tās paliek labā-

kiem laikiem. Tavs iztēlojums par dzimtenes lašiem un zušiem arī

man tā vairs nekrīt svarā, pazib tikai acu priekšā kā skaista fata-

morgāna. Kopš savas slimības ēdu ļoti maz un pavisam vienkārši,

un tas man dara labi. Galvenais taču paliek veselības un dzīvības

jautājiens. Priekš mums jau arī uz dzimteni braukt nozīmē vairāk

riskēt nekā privātpersonām — baroni mūs no 1905. g. nebūs aiz-

mirsuši, iekšā varbūt tiksim, bet vai vairs ārā? Tu, mīļā, mums

saki, ka mēs neesot jūsu Golgātu līdzi taisījuši. Bet vai tie 22 gadi

trimdā, prom no dzimtenes, arī nav Golgātas ceļš bijis? Vai tad vien

būs pietiekoši, kad līdzi noliksim ari savu galvu? Vai tad mēs nu

negribētu uz dzimteni! Tev kā dvēseļu pazinējai vajag mūs saprast,

vajag iedomāties mūsu sirdssāpes — ka visa dvēsele turpu rautin

raujas. Redzēsim nu gan, šis mēnesis daudz ko izšķirs, labi vismaz,

ka varam sarakstīties, — ak, kā gribētu Tevi apkampt un skūpstīt.
Jānis arī Tevi Joti mīl, Tu esi mūsu mīļā, baltā lilija, kas zied vien-

mēr mūsu tumšajā istabiņā. Skūpstām Tevi daudz, daudz.

Elza.

Paldies Līgotnim par sveicienu — sveicini viņu!

Ko dara bērni? Silvija būs liela izauguse kā jaunkundze! Vai zēni

čakli mācās? Cik lieli tie ir? Sveicini visus. Par savu Dori nekā ne-

zinu, viņa man neraksta, apklausies, vai viņa vel maz dzīva.

Tavas kartiņas ļoti skaistas — te pa kara laiku nekādas jaunas

kartes nav klāt nākušas.



1920. gada janvārī

Mūsu mīļā, mīļā Tonītl

Atkal liels laika gabals mums ieskrējis starpā, kad gandrīz jau
ar roku sasniedzamies. Tava pēdējā vēstule ir no 10. sept. 1919., un

nu jau janvāra beigas! Tas, no kā Tu baidījies, tiešām notika, Tu

teici: kaut tikai atkal neienāk kas starpā, — un nāca vācu briesmī-

gais uzbrukums Rīgai, dēļ kura es tik ļoti uzbudinājos, ka pēkšņi

saslimu, un nu manis dēļ vien bij jāatliek braukšana, kaut gan to

pašu dienu ar nakts vilcienu taisījāmies izbraukt. Mūsu pases jau bija
vīzētas, manta sapakāta kastēs un jau nosūtīta Cīrikē Lāgerhauzī

priekš palikšanas, jo līdzi ņemt atjauj ļoti maz, tikai pie miesas va-

jadzīgāko, un tāpat arī kortelis uzteikts — tas bij taisni 9. oktobrī,

te atnāca kāda telegramma, lai nebraucot: vācieši ar lielu pārsvaru

uzbrūkot Rīgai un Latvijas liktenis svārstoties starp dzīvību un nāvi.

Tu vari iedomāties, kā mūs satrieca šis briesmīgais sitiens. Jānis

tomēr gribēja braukt, mazākais, tuvumā būt un visā dalīties, viņš

teica: «Ja Latvijas vairs nava, tad arī es negribu vairs būt.» Tikai

es vairs nespēju uz kājām nostāvēt, un pāra nedēļu bij jāliekas uz

gultu. Kāds briesmīgs laiks priekš mums bij, kad dabūjām tikai vācu

avīzes un tās runāja tik vienmēr par Bermonta uzvarām, par Rīgas

degšanu, par tik un tik tūkstoš kritušiem un sagūstītiem un pat par

privātpersonām, sievām un bērniem, kas no bumbām nosisti. Mazpa-
mazām tikai sāka šis briesmu tracis atslābt un nekaunīgā uzvaras

lielība tapa klusāka, tad jau mēs noģidām, ka mūsu pēdējā dzīvības

dzirkstele vēl nav izdzēsta, un tad sāka parādīties arī latviešu ziņas.

Beigu beigās dabūjām kādus numurus no mūsu laikrakstiem un tur

lasījām par mūsu uzvaru. Ak, kāda tā priekš mums bij svēta prieka
dienai Bet reizē kādas sāpes satricināja dvēseli, ieraugot tās melnās

strīpas ar bēru aizrādījumiem no kritušiem varoņiem: kāda lieliska

un dārgi pirkta uzvara! Tagad arī mūsu sirdis sāka atdzīvoties. Bet

pa tam bij jau iestājies vēls rudens, un tagad nu tiešām vairs nekrita

svarā, vai mēs ziemā turpu braucam vai nogaidām pirmo pavasari,

kad saule iesilst. Toreiz jau arī mēs būtu ātrāk izbraukuši, septembra

vidū, bet pēdējā brīdī cēlās kavēkļi ar pasēm, kuras tika nokavētas

pie dažādiem konsuļiem, jo tad bij jābrauc caur Vāciju un Dāniju.

Tagad mēs domājam, kas būs iespējams braukt pa dzelzceļu caur

Austriju uz Varšavu, vilcieni drīz tikšot ierīkoti.[..]
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KOMENTĀRI

Piektais un sestais Kopotu rakstu sējums ietver mākslinieciski no-

zīmīgākos un laikmetam raksturīgākos Aspazijas prozas darbus. Ār-

pusē palikuši tie sacerējumi, kuriem maza mākslinieciskā vērtība un

kuri stilistiski dublē šeit ievietotos (piemēram, dažas no Aspazijas

fantāzijām).

Tekstus publicējot, respektēta darba pēdējā redakcija, kas izdarītā

dzejnieces dzīves laikā. Mūsdienu rakstībai tuvināta galvenokārt inter-

punkcija, izlabotas acīm redzamas iespieduma kļūdas. Tāpēc daļai
tekstu, kuriem nav pārpublicējumu dzejnieces mūža nogalē, kad viņa

atsacījās no divdabju sieviešu dzimtas izskaņām -use un -usēs, pa-

turētas vecās formas. Jāatzīmē, ka Aspazija atkārtotajos prozas iz-

devumos maz labojusi saturu un stilu, uzskatīdama valodu par

raksturīgu laikmeta liecību. Izņēmums ir bērnības autobiogrāfija
«Zila debess zelta mākoņos». Grāmatai ir gara tapšanas priekšvēsture,
tai bijušas iepriekšējās publikācijas periodikā un tēlojumu krājums
«No atzīšanas koka».

Sājos Kopotos rakstos nav atsevišķi izdalīts fantāziju krājums

«Spoži sapņi», kas iznāca 1909. gadā. A. Gulbja Kopotu rakstu iz-

devumā «Spoži sapņi» saplūdināti ar pārējiem tēlojumiem. Krājums

gan atjaunots «Mana dzīve un darbi» publicējumā, taču pašreizējā
izdevumā bija lietderīgāk darbus publicēt hronoloģiski.

Komentāros lietotie saīsinājumi:

D — žurnāls «Domas»

DL — laikraksts «Dienas Lapa»
FBR — LPSR ZA Fundamentālās bibliotēkas Rokrakstu un reto

grāmatu nodaļa

Izgl. — žurnāls «Izglītība»
JT — žurnāls «Jaunības Tekas»

KR — Aspazijas Kopoti raksti 10 sējumos. R, 1920—1924,

A. Gulbja izd.

MDzD — Aspazijas «Mana dzīve un darbi» 6 sējumos. R.,

1931— 1940
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MV — laikraksts «Mājas Viesis»

MVM — žurnāls «Mājas Viesa Mēnešraksts»

RLMVM — J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
Rt — žurnāls «Rits»

Pirmpublicējums atzīmēts ar zvaigznīti (*).

NOVELES, STĀSTI, TĒLOJUMI UN FANTĀZIJAS

Ciņa par nākamību. *DL, 1894, 1.—15. okt. Grāmata iznāk tajā

pašā rudenī Rīgā, P. Bisnieka izdevumā. Seit teksts iespiests pēc

MDzD, 2. sēj., 1931. Autore teksta pēdējā redakcijā nekādus būtiskus

grozījumus nav izdarījusi, vienīgi dažās vietās ģermānismi aizstāti ar

latviskākām leksēmām (famīlija — ģimene etc).

Mazāk pazīstamu vārdu skaidrojumi:
Amoreti — mazi mīlas dievi romiešu mitoloģijā, kas parādās spār-

notu bērnu veidā.

Glazē cimdi — smalka ādas Izstrādājuma cimdi ar īpaši spod-
rinātu ārpusi.

Kapitols — Romas augstākā nocietinātā vieta un svētnīca senatnē.

Leģenda stāsta, ka reiz Kapitolu no ienaidnieku slepena uzbrukuma

naktī pasargājušas zosis, kas izdzirdušas troksni un sākušas gā-

gināt.

Kneipists —kneipes (no vācu Kneipe — krogs, viesnīca) apmeklē-

tājs.

Libānas ciedrs — tīkami smaržīgs skujukoks, kurš staltā auguma

un patīkamās koksnes dēļ bija īpaši iecienīts senajās Eiropas un

Mazāzijas tautās.

Mene tekel — augstākās varas biedinājuma vārdi. Bībeles leģenda

vēsta, ka tos neredzama roka uzrakstījusi uz slavenā Bābeles vald-

nieka Belzacara pils sienas, tā brīdinot par viņa varas beigām.

Pastalogi — jaunstrāvnieku humoreskās lietots vārds, zobojoties

par visai diletantiskajiem etnogrāfisko priekšmetu nozīmes interpre-

tētajiem.

Proklama — šeit: proklamācija.

Suareja (no franču soirēe) — vakara viesības vai izrīkojums.

Svētais Stepiņš — svētais Stefans, viens no leģendārajiem Jenuā-

lemes jūdu mācītājiem, kuru notiesāja uz nāvi un nomētāja ar

akmeņiem.

Saulgriezīte. *MVM, 1895, N° 1, 1.—7. Ipp.; N°. 2, 119.-126. Ipp.;
Xi 3, 189.—196. Ipp. Seit iespiests pēc MDzD, 2. sēj., 1931.
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Patiesības augstā dziesma. *MVM, 1896, N° 7, 519. Ipp. Seit

lespiests pēc publicējuma KR, 7. sēj., 1922.

Skats brīnumu pasaulē. *MVM, 1899, J\fc 5, 386.—391. Ipp. Darbs

rakstīts šinī pašā gadā; dzejnieki intensīvi domā par pievēršanos

prozai, un, kā redzams no vēstulēm, arī Rainis plāno gan romāna,

gan noveju rakstīšanu. Seit iespiests pēc publikācijas KR,

10. sēj., 1924.

Taisnais soģis. *MVM, 1899, JSfe 10, 741.—745. Ipp. Seit iespiests

pēc publicējuma KR, 7. sēj., 1922.

Aspazija par šī darba sarakstīšanu raksta Rainim 1899. gada
17. septembra vēstulē: «Šodien beidzot jāpabeidz mana mazā skicīte,

kuru pagājušo nedēju iesāku. Tā man jau sēd kā pats nelabais uz

kakla. Kāds vecs motīvs par divām sievietēm, kas atrodas tiesneša

priekšā. Jājautā, kura dabūs godalgu — labā vai kas laba kļuvusi.

Gribēju sākumā uzrakstīt kā mazu dzejoli, bet labāk prozā, un tā

iznāca no tā skice.» (RLMVM, 75202.) Jāatzīmē, ka ne Aspaziju

pašu, ne Raini skice īpaši neapmierina. Rainis pat raksta: ««Soģis»
ir par īsu, ļoti daudz žilbinošu krāsu, bet doma par īsu un tādēļ nav

skaidri risināta.» (Vēstule Aspazijai 1899. g. 22. dcc, RLMVM,

59074.) Taču skice nozīmīga tajā ziņā, ka pārrunās par sievietes

stāvokli sabiedrībā un par cilvēka tieksmi pēc harmonijas abi dzej-
nieki vairākkārt atgriežas pie «Taisnā soģa» tematikas.

Atbote — bēgums (no vācu vai.).

Orions — brīnumskaists mednieks sengrieķu mitoloģijā. Kad viņu

nogalina Skorpions, mednieks paceļas debesīs un viņa josta tur sāk

mirdzēt kā Oriona zvaigznājs.

Atēna. *MVM, 1902, N° 4, 307.-313. Ipp. Seit iespiests pēc publicē-

juma KR, 10. sēj., 1924. Darbs acīmredzot sacerēts 1902. gada sā-

kumā, kad dzejniece atgriezusies no Slobodskas, jo par rakstīšanas

motīviem viņa stāsta Rainim vairākās marta vēstulēs. 1902. gada

30. aprīlī viņa saka: «... rakstīju to Tavā ietekmē, jo Tu man stāstīji,

ka Beļģijā sniegavīrus veidojot mākslinieki. Es to («Atēnu») uzskatu

par pavisam neizdevušos un vāju kompozīcijā, jo visu pārmāc re-

fleksija.» (RLMVM, 58900.)
Rebelisks — dumpiniecisks (no vācu vai.).

Dzīves brauciens. *MVM, 1902, Ns 12, 881.—882. Ipp. Seit iespiests

pēc publicējuma KR, 7. sēj., 1922.

Gaisma bēdza Iz pasaules. *MVM, 1903, Nsll, 830. Ipp. Seit

iespiests pēc publicējuma KR, 7. sēj., 1922.
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Sokrāts un bakhante. *MVM, 1905, Ke 1, 17.—21. Ipp. 1909. g.

ievietots krājumā «Spoži sapņi». Seit iespiests pēc publicējuma MDzD,

5. sēj., 1939.

Arimans un Ormucs (Ahrimans, Ormazds) — dievi — dvīņubrāļi

senirāņu reliģijā. Ahrimans pārstāv visus postošos spēkus, Or-

mazds — dzivibas, gudrības, taisnības personificējums.

Dievazemīte. *Rakstu krāj.: «Ciba». R., 1907, 80.—83. Ipp. Seit

iespiests pēc publicējuma KR, 7. sēj., 1922.

Via dolorosa. *Rt, 1907, Ne 1, I.—ll. ipp., ar virsrakstu «Pa idejas

ceļu». 1909. g. ievietots krājumā «Spoži sapņi». Seit iespiests pēc

publicējuma MDzD, 5. sēj., 1939.

Henna — sengrieķu ceļastabs ar cilvēka galvas portretējumu.
Via dolorosa — sāpju ceļš (latiņu vai.).

Sarkanu zibeņu laikā. *Grām.: «Tautsaimniecības kalendārs 1909.

gadam». R., 207.—209. Ipp. Seit iespiests pirmpublicējuma teksts.

Meitenes mirte. *Izgl., 1909, N° 7, 481.—493. Ipp. 1909. g. ievietots

krājumā «Spoži sapņi». Seit iespiests pēc publicējuma MDzD,

5. sēj., 1939.

Kā rozes plaukst. *JT, 1910, N° 3, 161.—168. Ipp. Ar šo tēlojumu
zināmā mērā iesākas Aspazijas autobiogrāfisko tēlojumu virkne, kas

nākamajos gados publicētas «Jaunības Tekās», «Domās» v. c. izde-

vumos. Seit iespiests pēc publikācijas KR, 7. sēj., 1922.

Saruna ar sirdi. *D, 1913, Ne 3, 257.—261. Ipp., ar papildvirsrakstu
«No atzīšanas koka. Dzīves atmiņas, I». lespiests pēc pirmpublicē-

juma.

Veca balāde. *D, 1913, Ne 3, 261.—265. Ipp., ar papildvirsrakstu
«No atzīšanas koka. Dzīves atmiņas, II». lespiests pēc pirmpubli-

cēj urna.

Nicht gedacht soli seiner werden — lai viņš vairs netop piemi-
nēts (vācu vai.).

Bārenīte. *Ausekļa kalendārs 1914. gadam. R., 1913, 33.-38. Ipp.,

ar papildvirsrakstu «No atzīšanas koka. Dzīves atmiņas, IV».

lespiests pēc pirmpublicējuma.

Mirt ļaunam. *D, 1914, Ne 2, 171.—174. Ipp., ar papildvirsrakstu
«No atzīšanas koka. Biogrāfija, VII». Daļēji stāstījums izmantots
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grāmatā «Zila debess zelta mākoņos», nodaļā «Šūpoles un viņu se

kas». lespiests pēc pirmpublicējuma
Es fiel ein Reif m der Frūhlingsnariit — krita salna ziedoņa

nakti (vācu vai.).

Grūtsirdīgais cīrulītis. *D, 1914. Ne 2, 174.—176. Ipp., ar papild-

virsrakstu «No atzīšanas koka. Biogrāfija, VIII». lespiests pēc pum-

publicējuma.

«ZILA DEBESS ZELTA MĀKOŅOS»

Grāmata veidota garākā laikposmā. Ar virsrakstu «No atzīšanas

koka. Dzīves atmiņas» «Jaunības Tekās» 1913. gada Ne 8 iespiesti tē-

lojumi «Paradīzes zariņš» un «Gugiņa», 1914, g. Ne 5 — «Pirmās sā-

pes», «Vienīgais draugs», Ne 6 — «Gaiļa deja», «Baltās puķes», «Brūnā

grācija», «Liktens lomā», Ne 7 — «Bērnu prieks», «Trakais brauciens»,

«Lielrs lietas». 1919. gadā, pirmās Padomju Latvijas valdības laikā,

sie tēlojumi iznāk Izglītības komisariāta apgādienā ar virsrakstu «No

atzīšanas koka». Pārējie 1913. un 1914. gadā publicētie autobiogrā-
fiskie tēlojumi («Saruna ar sirdi», «Veca balāde», «Bārenīte», «Mirt

jaunam», «Grūtsirdīgais cīrulītis») nav ievietoti ne 1919. gada, ne

nākamajos Izdevumos.

1924. gadā žurnālā «Jaunības Tekas» no 1.—12. numuram Aspa-

zija publicē nākamos atmiņu tēlojumus ar kopīgu virsrakstu «Zilā

debess». Rakstīšana iet gandrīz vienlaikus ar iespiešanu. Tā, piemē-

ram, kopsavilkumos par mēnesi padarīto Aspazija dienasgrāmatā
raksta: «Zila debess: janvārī — 30 lapiņas, februārī — 18 lapiņas,
martā — 32 lapiņas, aprīlī — 30 lapiņas» utt. Žurnāla izdevējs
A. Jesens šajā pašā gadā laiž klajā ari grāmatu «Zila debess. Auto-

biogrāfija». Tā iesākas ar darbiem, kas ievietoti izdevumā «No atzī-

šanas koka», taču trūkst vairāku tēlojumu — «Pirmās sāpes», «Vie-

nīgais draugs», «Gaiļa deja», «Baltās puķes», «Brūnā grācija», «Lik-

teņa lokā». Lieli izlaidumi tēlojumu «Bērnu prieks» un «Lielas lietas»

tekstā. Tā kā grāmata adresēta bērniem, šķiet, ka atlasi noteikusi

vēlēšanās adresātu pasargāt no agras saskaršanās ar nežēlīgākajām
dzīves pretrunām. Grāmatā ievietotas A. Kronenberga ilustrācijas.

1926. gadā «Jaunības Tekās» iespiests nākamais cikls — «Zelta

mākoņi» (no 2.—12. numuram). 1928. gadā tas iznāk grāmatā ar

E. Brencēna ilustrācijām.
1931. gadā abas grāmatas ar kopīgu virsrakstu «Zila debess

zelta mākoņos» iespiestas MDzD 1. sējumā. Pēc 1931. gada izdevuma

teksta, ko Aspazija vēlreiz pārkārtojusi, tēlojumi ievietoti šajos

Kopotos rakstos.
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«Zila debess zelta mākoņos» ir papildināta ar tām nodaļām, kas

palika ārpus 1924. gada izdevuma, bet bija ievietotas grāmatā «No

atzīšanas koka». Taču ārpusē atstāts tēlojums «Feju saimniecībai',

kas grāmatā «Zila debess» seko aiz tēlojuma «Lielas lietas» un ko

tāpēc publicējam šeit.

FEJU SAIMNIECĪBA

Agri no rīta es jau biju nomodā.

Tūdaļ man bij prātā mantiņas, kuras vakar vakarā māte bij

pārveduši.

Brūnās, no krijas izgrieztās govis un brūnie zirgi ar baltām linu

astēm un visu brašo pajūgu man jau nakti pa sapņiem bij skraidī-

juši priekšā un traucējuši manu miegu.

Pārāk bērns es vēl biju ar saviem sešiem gadiem, lai padotos
tiem smagajiem iespaidiem, kas pār manu jauno dzīvību bij pāri

gājuši. Plūstošā dzīve atnesa svaigas strāvas, un, kaut tā arī sma-

gumu nespēja aizskalot pavisam projām, tā, mazākais, to nobīdīja

dibenā un pārklāja līmeņa virspusi ar saviem sudraba pērļotiem

viļņiem.

Nu tik aši visus iepakātos lopus no saiņiem laukā! Nu tik būvēt

staļļus un kūtis! Nu tik rīkot ganības un visu saimniecību!

Lielajiem būtu vajadzējis daudz laika tādu saimniecību ierīkot, to

es zināju, un daudz kā cita vēl klāt, un tie būtu sprieduši un stenē-

juši, un pūtuši, un beidzot atmetuši ar roku.

Bet man tas bij viens mirklis: reizā domāts un darīts!

Te notika viss kā caur burvību, bet tā jau arī bija feju saimnie-

cība, ne tāda kā tur laukā, šķūnī un laidarā.

Un citādi arī nemaz nevarēja notikt. Ja jau tas puika, kas rotaļu

lietiņas bij tik smalki izgatavojis, bij tāds meistars, tad man bij arī

jāprot ar tām rīkoties, man bij jācenšas kaut kādā ziņā kļūt viņam

līdzīgai.

Mātes mistiskais izteiciens man arvien vēl bij prātā: «No tā pui-
kas varētu iznākt dienās «lielas lietas», ja viņš nebūtu tikai nabaga

kalpa bērns.» Un es taču biju saimnieka bērns, es tagad biju —

feju saimniece.

Man bij ceļi vaļā un līdzekļi pie rokas.

Staļļi tika izgatavoti no tukšām cigāru kastēm un siles un aiz-

galdas no vikses podiņiem un sērkociņu bundžiņām.

Arī priekš ganību aploka netrūka padoma: spožas adīkļa adatas,

kuras izvilku no mātes adīkļa un iespraudu grīdas šķirbā, noderēja

par sētas mietiem, un aploks pats tika apstiepts no izārdīta adīkļa

dzijas.
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Tad sadzinu govis iekšā, jo patlaban bij pusdienas laiks un tās

bij jāslauc.
Bet kur ņemt slaucējas? Es, pati feju saimniece, to nevarēju da-

rīt, jo tas būtu kaitējis manai cienībai.

legādājos savas senās lelles, kuras nomestas kaut kur gulēja.
Ja viņas citur nekur nederēja un vairāk neko neprata kā mūžīgi

klusēt un muļķīgi smaidīt, tad te bij viņām vieta un darbs.

ledevu tām rokā sērkociņu bundžas kā slaucenes un nosēdināju

govīm blakām, lai slauc.

Es tagad piegriezos citām lietām, kas man patika daudz vairāk.

Tas bija lepnais pajūgs karietes veidā ar brašajiem, brūnajiem

zirgiem priekšā, kuri, gari izstiepusies, likās pilnos auļos skrējām,
kaut gan īstenībā nekustējās no vietas.

Bet kur ir īstenība, un kas tā nav? Tas lai izšķiras vēlāk, daudz

vēlāk, pa gadiem, pa laikiem. Tagad priekš manis šīs abas dzīves

puses bij viens. Un, ja vispār par vienas puses pārsvaru var būt

runa, tad tas piederēja neīstenībai, kura ir visas dzīves dzenošais

pirmspēks.

Spārni dzimst pirmie, tad tikai pats putns, citādi putna nebūtu.

Un vai dvēsele pati nav tikai pasaka? Katrs sākums ir pasakā,

un katra dzīve beidzas kā pasakā, un pāri paliek tikai — «reiz bij».
Un tā arī es pārdzīvoju, ka mani neīstie zirgi tapa īsti un dzīvi

un vēl vairāk nekā dzīvi.

Viena atdarītāja fantāzija jau dzīva zirga veidolu bij pārvērtusi

mākslā, un nu es šo darbu vedu tālāk un mākslu pārvērtu dzīvē.

Zirgi cēlās man priekš gara acīm, tiem izauga lieli, mirdzoši

spārni, tie pacēlās ar visu pajūgu gaisā līdz ar mani, kas tur sēdēja

ukšā, un šalcot tie mani aiznesa tāļu, tāļu, tur, kur pazūd putni un

kur aizpeld zilzaļi sārtie mākoņi, kas vairs atpakaļ nenāk, kur gan

citur kā uz neredzēto, noslēpumaino brinumzemi.

Tas neredzamais motors, kas zirgus līdz ar pajūgu nesa pa gaisu,

biju es pati; es lokā joņoju pa istabu, tos šņorītē sev pakaļ vilkdama.

Un šis brauciens man šķita daudz bīstamāks par trako braucienu

ar mūsu melno ēzeli, kuru jau reiz biju fantāzijā pārdzīvojusi.

Visādi biedēkļi metās man pretī, un suņi rēja tagad daudz bries-

mīgāk nekā senāk, kad niknais ķēžu suns bij vaļā pakļuvis; bet tie

jau ari bij pasaku suņi.

Protams, ka arī niknā suņa lomu izpildīju es pati, tā ka māte

no blakus istabas, durvis pavērusi, nobrīnījās, kur es uzreiz tik ne-

ganti rupju rīkli ņēmusi.

Bet es nelikos traucēties: es biju reizē brašie zirgi un niknie

suņi, un skaļie pulksteņi un šalcot un skanot, un spraušļojot, un

rejot drāzos tikai uz priekšu pa simtām un tūkstošām jūdzēm.
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Nezin cik tāļi es būtu aizbraukusi, ja nebūtu radies kāds nejauks
traucēklis.

Zirgiem, kā jau feju zirgiem, bij visi iejūga rīki, kā vērzeles,

sedulka, dzenaukstis, apauši un pat žeboklis mutē, kā arī groži un

ilksis, darināti no Joti smalkiem diedziņiem, kuri bij skriešanā saviju-
sies krustiem un šķērsu, apgāzās, un riteņi vairs neritēja tālāk.

Gaviles un pulkstenīši apklusa, es lūkoju diedziņus atrisināt un

raustīju tos šurp un turp, bet tie savilkās tikai vēl ciešāk mezglos.
Es sāku jau aiz nepacietības un dusmām šņukstēt: «Kur nu ņemt

palīgu?»

Visā mājā nebija neviena, kas tādus sīciņus mezgliņus prastu
atraisīt: ne māte, ne aukle, vecā Lavīze, ne kalpones, itin nevienai

Beidzot es tomēr atcerējos glābēja — tas bija kuprainais Ansis,

viņš iespēja to, ko cits neviens.

Ar kādu pacietību viņš, diedziņu pēc diedziņa, mezgliņu pēc mez-

gliņa raisīdams, atšķetināja visus šos smalkos zirnekļa audusi

Es stāvēju blakām, aiz nepacietības mīdīdamās, un biju gatava

katru brīdi visu lupatās saraut, bet Ansis pacel acis, un viens ska-

tiens no šīm lielajām, zilajām acīm, pilns lēnas laipnības, pārklāja
manas dusmas kā saules smaids vētras saviļņoto ezeru: «Pacieties,

pacieties!»

Un es no kuprainā Anša mācījos sava mūža rūgtāko mācību, pa-

cietību, kaut arī tikai pirmajā ābecē.

Bet kur bija kuprainais Ansis? Kāds šis pacietības mācītājs un

saules nesējs izskatījās pats, ka viņam bija tāda vara pār mani,

mazo, nepacietīgo, izlutināto meiteni?

Ansis diemžēl bij mazās feju saimniecības drūmākais loceklis.

Viņš bij ap sešpadsmit gadu vecs puika ar lielu kupri mugurā, kuru

tas bija ieguvis pašā mazotnē no nelaimīga kritiena.

Viņa atbaidošo ārieņu pavairoja vēl viņa garie, dzeltenie zobi un

6krandainais, netīrais apģērbs.
Un tomēr šim nabaga puikam piemita kāda burvība, kas pie viņa

saistīt saistīja, tas bija neizsakāmi laipnais smaids, kas karājās pie

viņa lūpām kā novītusi puķe, un viņa lielo, zilo acu gandrīz ap-

skaidrotais mirdzums; varēja pat sacīt, ka no viņa būtnes izplūda

neredzama gaisma.
šis Ansis iederēja tanī pašā aplokā iekšā kā mistiskais puika, kas

bij manas smalkās rotaļu lietiņas darinājis, abi tie ietilpa manas

dvēseles tapšanas procesā kā veidotāji: mākslinieks un etiķis.

Ansis ikdienas dzīvē bij saviem vecākiem par nastu. Māte, ķildī-

gas dabas sieva, viņu bieži lamāja un sita pat pa kupri, un viņa

tēvs katra vārda galā vēlējās: «Kaut jel dievs drīzāk tādu pie sevis

ņemtu!»

Bet Ansis pacieta visu pārestību ar klusu, žēlu smaidu, un tikai
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kāda reta, smaga asara karājās pie viņa garajām skropstām. Viņš

darīja visu, ko vien tam lika: cirta žagarus, sijāja pelavas, mazgāja

traukus un vērpa pat dziju.

Es allaž pie viņa piegāju un prasīju: «Ansi, kāpēc tu vērp? Vai

tu esi meita?»

Ansis tad smaidīja vēl laipnāki: es tam biju palīdzējusi viņa sāpju

mezgliņus atraisīt tāpat kā viņš manus diedziņus.

Tēlojums «Feju saimniecība» interesants tajā ziņā, ka iezīmē dažas

līnijas lugā «Zeltīte» tēlotā Anša prototipā.

Aspazijas biogrāfijai visai zīmīgu detaļu uzsver cita, no tēlojuma

«Sīkas brūces. Lieli grēki» izsvītrota epizode ar dzejnieces tik iemī-

ļoto runci centrā.

«Tāpat arī kādu gadu atpakaļ es, nazīti mazgājot, ar kuru biju

palīdzējusi kalponēm kartupeļus mizot, biju iekritusi dīķī. Dīķis gan

bij sekls, un tanī nevarēja noslīkt, bet viņam bij augsti krasti, un

es, zemu noliekdamās, biju pārkritusi par galvu- un reizē zaudējusi

samaņu. Tādā stāvoklī jeb, labāk sakot, gujot es būtu nosmakuši,

ja mans runcis, kas mani visur pavadīja, mani nebūtu izglābis.
Viņš, nelabi bļaudams un skraidīdams, bij vērsis uz sevi ļaužu uz-

manību, kuri viņam bij sekojuši un mani atraduši. Drīz vien es at-

žilbu un skraidīju apkārt tik jautra, it kā nekas nebūtu noticis. Ari

drēbes saulē ātri izkalta, un es pielūdzu ļaudis, lai par šo «nieka

lietu» tēvam un mātei neko nestāsta, jo tie patlaban bij kaut kur

izbraukuši. Tikai, ja pelēkais runcis būtu pratis mūsu valodu, tad

gan viņš būtu pastāstījis, kas mājā noticis, tāpat arī māmiņa ne-

saprata, ko viņš allaž ieņaudējās un mani apoda, bet aiz abpusējās

nesaprašanās viss palika apslēpts.»
Grāmatas «Zila debess zelta mākoņos» rokrakstu materiāli daļēji

saglabājušies RLMVM 30288, 31525, 30289, 135335 inventāra nu-

muros.

Mazāk pazīstami vārdi tekstā:

Ābrams (tagadējā rakstībā Ābrahāms) — leģendārais ebreju un

arābu ciltstēvs.

Adventes dziesmas — baznīcas dziesmas, kas sludina Jēzus

Kristus piedzimšanu.
Aile Vogel sind schon cki... — Visi putni ir jau šeit, / Visi putni,

visi. / Meža strazds, melnais strazds, žubīte un parastais strazds, /

Un viss putnu bars / Vēlē tev jauku gadu, / īstu labklājību un svē-

tību (vācu vai.).
Baušļu ragi, baušju siksna, pātaru deķis — kulta priekšmeti, ko

ebreji lieto lūgšanu laikā.

«Bērnu prieks jeb maza, maza grāmatiņa, caur ko bērni viegli,

ātri un skaidri var iemācīties lasīt» — A. Spāģa izdota lasāmgrā-

mata (pirmizdevums 1844. gadā).
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Cenzūra — šeit: skolas liecība.

€Daheim» — vācu žurnāls («Mājas Pavards»).

Dispensēšana — tiesibu atņemšana.

Ekstemporālis — iepriekš nesagatavota runa vai raksts.

Emmausa — pilsētiņa Jeruzālemes apkārtnē. Pēc Bībeles leģen-

das, te divi Jēzus Kristus mācekļi satikuši savu skolotāju pēc viņa

augšāmcelšanās un vēlāk teikuši: «Vai mūsu sirds iekš mums ne-

dedza, kad viņš ar mums runāja?»

Goja — neebreja apzīmējums.
«Gumals un Līne» — E. Dinsberga lokalizēts vācu rakstnieka

K. Losiusa stāsts (latviski 1861. gadā).
Jahve — senebreju dieva vārds.

Judīte — senebreju teiku varone. Viņa nogalina asīriešu iekaro-

tāju Holofernu un izglābj savu tēvzemi.

Kaneva — īpašs audums izšuvumu rokdarbiem.

Kazino — klubs, arī spēļu nams un restorāns.

Kiklops — mītisks milzis cilvēkēdājs sengrieķu leģendās. Viņam
ir viena pati acs, ko izdur Odisejs.

Marija Refararvo — «Maria Refararvo, kristīga Madagaskaricte».
R., 1865. g.

Menādas — sengrieķu vīna dieva Dionīsa pavadones.

Metuzāls — leģendārs senebreju ciltstēvs, kurš it kā sasniedzis

969 gadu vecumu.

Mozus — Bībeles teiku varonis. Viņš senebrejus pievērsis Jahves

ticībai un izvedis cauri tuksnesim uz dieva apsolīto zemi, taču miris,

to nesasniedzis.

Prīmene, prīmuss — pirmā skolniece, pirmais skolnieks klasē,

reizē uzraugi pār pārējiem.

Salomejas akts — norāde uz Bibeles leģendu, kurā jūdu pār-

valdnieka Hēroda meita pieprasa savam tēvam kā atalgojumu par

deju Jāņa Kristītāja galvu.

Spīss — J. Spīss ir autors grāmatai «Partulkotājs jeb pirmais

palīgs skolas bērniem, kas mācās vācu valodu» (pirmizdevums
1863. gadā).

Tamborrati — atsperu rati.

Taškas — dubļi (apvidus vārds).

«Über den Stockfischfang» — par kaltētu mencu ķeršanu, ari —•

par muļķu ķeršanu (vācu vai).

Unhosel (vācu vai.), sankiloti (no franču vai. sans-culloies) —

bezbikši, revolucionāru apzīmējums franču 1789. gada revolūcijā.

Vārceles — griestu sijas (apvidus vārds).

Vāravs — ēģiptiešu faraons, sena vārda forma.

Vaterlo — apdzīvota vieta Beļģijā, kur 1815. gadā angļu, holan-

diešu un prūšu karaspēks sakāva Napoleona I armiju.
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«Venēcijas asins nakts» — K. Brila «Venēcijas asins nakts jeb

galerti vergs Marino Marinelli», Jelgavā, I—IV gram., 1876—1877.

Zīraka (Siraka) gudrības grāmata — Bibeles teksta da|a, par

kuras autoru uzskata Siraku,

LAIKMETA DOKUMENTI

I

Raksti un runas par sieviešu emancipācijas jautājumu

Aspazijas sabiedriskā darbība Jaunās strāvas laikā sākas ar sie-

vietes tiesību, īpaši inteliģentas sievietes tiesību, aizstāvību. Te sava

nozīme gan dzejnieces dramaturģijai un prozai, gan rakstiem perio-
dikā. Ari vēlākos gados Aspazija diezgan daudz rakstījusi par sie-

vietes dzīvi pagātnē un jaunākajos laikos: «Sieviete kultūras vēs-

turē», «Skats senatnes sievietes jūtu dzīvē» (1900); «2orž Zand»

(1901); «Dienvidus Āfrikas dzejniece» (Olīva Šreiner), «Ko mūsu jau-
nais gadu simtenis prasa no sievietes?», «Sieviešu izglītība un ner-

vozitāte» (1902); «Iz sieviešu kustības vēstures», «Par sieviešu kus-

tību Amerikā un dažās Eiropas valstīs» (1905); «Par laulības celša-

nos un attīstību» (1906); «Kāds labums mums no mūsu studējošām

sievietēm?» (1909); «Brūces, kas nedzīst» (1923); «Galvas inteliģence
un sirds inteliģence», «Mātes tiesības un jūtas», «Sievietes sirds ne-

sīs pasaulē sociālo taisnību» (1932); «Mātes, mājas, līgavas»

(1934) v. c. Plaša rakstu virkne veltīta Lielās franču revolūcijas
laikmeta sievietēm — «Pie vēstures ugunskura», «Sievietes franču

revolūcijā» (1907); «Rolāna kundze» (1908). Lielākā daja no piemi-

nētajiem darbiem ir kompilācijas pēc cittautu literatūras materiāliem.

Tāpēc Kopotos rakstos kā laikmeta dokumenti ievietoti tikai tie ap-

cerējumi, kas cieši saistīti ar Aspazijas daiļradi un sabiedriskās

domas vēsturi Latvijā.

F. K. kgs un emancipācija. *DL, 1895, 2., 3., 4. febr. Raksts pār-

publicēts Kopotu rakstu A. Gulbja izdevuma 10. sējumā, taču autore

uzskatījusi, ka nobeigums pazaudēts. Seit darbs publicēts pēc
A. Gulbja izdevuma, pievienojot trūkstošo daļu no DL 1895. g.

4. febr. numura.

Raksts ir atbilde Friča Kārkluvalka apcerei «Baltijas Vēstnesī» —

«Emancipācija un emancipētas sievietes» (1895, 19., 20., 23., 24. janv.).

Autors ir uztraucies par emancipācijas problēmu pacelšanu Latvijā,

kaut gan apgalvo, ka «šādi asi, neparasti vēji nepūš ilgi». Izmanto-
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dams baltvācu rakstnieces un kritiķes Lauras Marholmas publikācijai,

F. Kārkluvalks apkaro sieviešu izglītības centienus, neatkarības tiek-

smes un, lai diskreditētu emancipācijas tendences, plaši stāsta par

«emancipētās» krievu gleznotājas Marijas Baškircevas un poļu mate-

mātiķes Sofijas Kovajevska.s «bēdigo likteni». Autors apgalvo, ka ir

zināmas gan dažas latvietes, kas guvušas panākumus literatūrā, «bet

nezinām nevienas, kura būtu rakstījusi arī ziniskus rakstus».

Ahasvērs — t. s. «mūžīgais žids». Bibeles leģenda stāsta, ka

Ahasvērs nav atjāvis Jēzum Kristum atpūsties viņa mājas priekšā,

tāpēc tam jāklejo pa pasauli lidz Kristus otrreizēja? atnākšanai.

«/n der Begierde.. .» — «lekārē es tvikstu pēc baudas, un baudā

es tvīkstu pēc iekāres» {vācu vai.).

Simonisti — izcilā franču sociālista utopista Kloda Simono sekotāji.

Kāds labums mums no mūsu studējošām sievietēm? *MV, 1909,
Ms 1, 5.-6. Ipp., N? 2, 24.-26. Ipp. Teksti franču valodā: l'accuse —

es apsūdzu!; Je m'excuse — atvainojiet! lespiests pēc pirmpublicē-

juma.

Atbilde protestējošām bernietēm. *MV, 1909. Ni 26, 503.—505. Ipp.
■Ns 27, 524.-525. Ipp. lespiests pēc pirmpublicējuma.

Bernē studējošās latvietes 1909. gadā «Mājas Viesa» 20. numurā

(386.—388. Ipp.) ievieto rakstu «Aspazija studējošo latviešu sieviešu

apsūdzētājas lomā». Anonīmās autores apstrid Aspazijas prasību, lai

studentes piedalītos sabiedriskajā dzīvē un gatavotos sabiedriskam

darbam arī nākotnē: «Augstskolas ir vidusskolas turpinājums. Vai no

skolnieces var prasīt, kamēr tā vēl berž skolas beņķl, kādu ievēro-

jamu darbību tautas dzīvē vai vispārim tautas labā?» Un: «Ne katris

ir spējīgs pie kuras katras paviršas apvaicāšanas runāt par savām

apslēptākajām dvēseles mantām — par saviem ideāliem. Cik daudz

ideālu neaug katras jaunas studentienes dvēselē, cik daudz skaistu

nodomu un cēlu mērķu nekvēlo tās sirdī, bet cik daudz šaubu neno-

spiež reizē jauno prātu un aizliedz runāt pat ari tad, kad tai sniedz

pretim sirsnīgu līdzdalību un īstu saprašanu. To zin ikkatrs smalk-

jūtīgs cilvēks, ja tas nav pašiedomīgs nelga.» Rakstā apšaubīta ne

tikai Aspazijas loma emancipācijas kustībā («A. tur ir stāvējusi ar-

vien gluži nomaļus»), bet arī Jaunās strāvas («legālā marksisma»)

laikmets — «proletariāta attīstībā tas bij tikai mazs ievads».

Aspazijas runas Satversmes sapulcē

1920. gada 10. decembri un 1921. gada 1. februāri. *Latvijas Sa-

tversmes sapulces stenogrammas, Satversmes sapulces izdevums, 1920,

1921. g. lespiests pēc pirmpublicējuma. Sajā laikā Aspazija ir Satver-
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stnes sapulces deputāte un aktīvi piedalās debatēs par laulibas likuma

pieņemšanu, cenšoties panākt likuma demokratizāciju un laulibas atbrī-

vošanu no baznīcas aizbildniecības. 1921. g. 1. februārī asas debates

izvēršas par Latgales kristīgo zemnieku savienības deputāta Fr. Tra-

suna priekšlikumu likumā ievest pantu: «Personas, kuras vēlas stāties

laulībā, paziņo par to mutiski vai rakstiski vietējai dzimtsarakstu noda-

ļai vai (pasvītrojums mans. — S. V.) attiecīgas konfesijas garīdzniekam»

un par Latgales zemnieku frakcijas pārstāvja J. Pabērza piebildi: «Per-

sonām, kuras veļas noslēgt laulību pie garīdznieka, nav jāziņo par

vēlēšanos iestāties laulībā dzimtsarakstu nodaļā.» Tas nozīmē, ka

baznīcai tiek dotas vienādas tiesības ar valsts iestādēm līdz ar visām

no tā izrietošām sekām. Aspazija dedzīgi uzstājas pret šādu iespēju.

Viņai oponē Kristīgās nacionālās savienības deputāts K. Irbe, apgal-

vojot, ka valstij nekādi lieli izdevumi no baznīcas uzturēšanas ne-

būšot, un šīs pašas partijas deputāts G. Reinhards: «...arī tā vislie-

lākā kritizētāja — Aspazija ir slēgusi baznīcas laulību, kā es do-

mājuļ..], un arī tā svētība, ko Aspazija dabūjusi no baznīcas, viņai

par ļaunu nav bijusi, jo viņa vēl tagad ir pateikusies tam, kas

viņai to svētibu devis, kad virj_a atbrauca šurpu uz Latviju. Tādēļ

redzams, ka viss, ko te uzpūš, ka nu pastarā diena pienākšot, ja
laulības slēgšot baznīcā, ir tikai fantāzija, tas nav patiesība.» Tālākā

sēdes gaitā Aspazija paskaidro savu nostāju jautājumā par Laulības

likuma 51. pantu, kurā ir priekšlikums: «Laulība šķirama arī uz viena

laulātā pieprasījumu, neuzrādot nekādus šķiršanas iemeslus.» Latga-

les zemnieku partijas un Kristīgo zemnieku savienības frakcija liek

priekšā šo pantu svītrot.

1922. gada 27. janvāri. *Latvijas Satversmes sapulces stenogram-

mas. Satversmes sapulces izdevums, 1922. g. Publicējums pēc pirm-

izdevuma. Satversmes sapulce šajā laikā apspriež likumu par astoņu

stundu darba dienu, taču attiecībā uz mājkalpotājām šajā likumā nav

paredzēta darba laika reglamentācija.

II

No rakstiem par prozas problēmām

Gadsimtu mijā Aspazija publicējusi vairākus rakstus par cittautu

prozu, taču ari šeit, tāpat kā citos žurnālistiska rakstura informatī-

vos apskatos, sacerējumu pamatā ir ārzemju izdevumu materiāli, gal-

venokārt «Literarisches Echo-» (vācu žurnāla «Literārā Atbalss») ap-

ceres. Piemēram: «Dāņu novelistika», «Henriks Senkevičs», «Jaunā



549

holandiešu literatūra» (1899); «Aiz dzimtenes šaurajām robežām

Piezīmes par kādiem Baltijas vācu rakstniekiem», «Nākotnes romāns»,

«Spāniešu romānu rakstnieki» (1900); «Par rakstniecību Bulgārijā*

(1901) v. c. Protams, ikvienā rakstā ir materiāls, kurā Aspazija iz

teic arī savu viedokli par literārās dzīves parādībām. Sinī ziņā

interesantākā ir apcere «Nākotnes romāns» un Aspazijas piezīmes pai

«Nākotnes cilvēka» rakstīšanu.

Nākotnes romāns. *DL, 1900, 29. un 30. dcc. lespiesta pēc pirm
izdevuma. Compositium mixtum

— juceklis (latiņu vai).

Par formu. Aspazijas piezīmes «Nākotnes cilvēka» projektam.

*A. Birkerts. J. Rainis Pleskavas trimdā. R., 1964, 95.-99. Ipp. Seit

iespiests pēc rediģēta publicējuma Raiņa gadagrāmatā. R., 1978,

35.—37. Ipp., īsinot to teksta daļu, kas neattiecas uz «Nākotnes

cilvēka» ieceri.

Fragments «Par formu» atrasts dzejnieces sajauktās dicnasgrāma
tas lapās (RLMVM, 86669). Datējuma tam trūkst, taču, pēc Raiņ-'

un Aspazijas sarakstes un romāna iecerēm spriežot, piezīmes rakstītas

1897. g. jūnijā un teksts iesūtīts Rainim pārdomām Panevēžas cie

tumā. Starp Aspazijas rindām atrodas ar Raiņa roku izdarītas at-

zīmes. Saturs sasaucas ar Raiņa piezīmēm ētikas un estētikas jautāju

mos, kas rakstītas 1896. gada pavasarī un 1897. gada jūnijā, bet it

īpaši — ar viņa pirmajām iecerēm par daiļdarbu, kas atspoguļotu

jauna tipa cilvēka tapšanu 90. gadu vidē, «nākotnes cilvēka» veido-

šanos. Pirmajos uzmetumos kā dialoga partneris paredzēts Patiesības

tēls. Varoņa biogrāfijā paredzēts ietvert gan Raiņa, gan Aspazijas

dzīves momentus, izmantojot dzeju un dienasgrāmatas.

ījaba prologs — acīmredzot norāde uz t. s. «ījaba grāmatu»

Bībelē. Teikā stāstīts par dievbijīgā ījaba smagajiem pārdzīvojumiem,
kuros viņš tomēr nezaudē ticību Jahvein. «Grāmatu» ievada spoka

liptiska laikmeta panorāma, dieva un sātana saderēšana par Ijabu

Ījaba zemes posta ainas, karš un dabas katastrofas.

Izīda — senēģiptiešu dieviete, saules dieva Hora māte.

Ķibele — auglības un dzīvības dieviete frīģiešu, grieķu, romiešu

mitoloģijā.
Mātes — Gētes «Faustā» tēlotas kā vissenākās, svētākās un cēlā-

kās dievības, visu lietu pirmparaugu radītājas.

«Mistērijas» — K. Hamsuna romāns (1892).

Reja — dievu māte sengrieķu mitoloģijā.

«Vientuļi cilvēki» — G. flauplmaņa drāma (1891).
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Vēstules

Aspazijas pārdomas par prozu un memuāru rakstīšanu spilgti

atspogujojas mātei Grietai Rozenbergai, «brālim» Augustam Degļa-

vam, literātam Aronu Matīsam, izdevējam Andrejam Jesenam un rakst-

niecei Ivandei Kaijai sūtītajās vēstulēs. īpaši nozīmīga ir sarakste

ar māti, jo arī mātes atbildes un stāstījumi par savu mūžu dod vielu

1912. un 1913. gadā publicētajiem tēlojumiem. Diemžēl ar māsu

Doru dzejniecei nekad īsti garīgi kontakti nenodibinās. Lielā mērā

te vainīga Doras bezrūpība naudas lietās, neuzticība un pat intri-

gas pret cilvēkiem, kas dzimtenē kārto Aspazijas un Raiņa darīju-

mus (pret A. Deglavu v. c). Toties jo sirsnīgāk Aspazija no 1911.

līdz 1913. gadam raksta jaunajai prozaiķei Ivandei Kaijai — Tonijai

Lūkinai, kaut arī apzinās, ka viņa sabiedrisko uzskatu ziņā pārstāv

«pretējo nometni».

Vēstulēs ietvertas daudzas Šveices dzīves ainas, ikdienas grū-

tības, slimības, nesaprašanās brīži ar Raini, kad stipri atšķirīgie rak-

sturi stresa situācijās vairs nespēj kontaktēties. Te atspoguļojas

arī dzejnieces attieksme pret ska|o diskusiju, kas dzimtenes presē

1911.—1912. gadā plešas ap «Dzimtenes Vēstneša» lomu sabiedris-

kajā dzīvē. Laikraksts 1911. g. 15. oktobrī ievieto J. Vainovska rakstu

«Es kaunos». Autors nosoda latviešu rakstnieku gaušanos bagāto

aprindu priekšā par grūtajiem dzīves apstākjiem. Juzdamies aizskarti,

no «Dzimtenes Vēstneša» aiziet J. Jaunsudrabiņš, K. Skalbe un

J. Akuraters un nosauc avīzi par bulvāra lapu. Aspazija, šo ziņu iz-

lasījusi, nostājas J. Vainovska raksta pusē un nelielā atklātnē Aronu

Matīsam apsola savus darbus ari turpmāk. To, ka «Dzimtenes Vēst-

nesis» sabiedriskajā dzīvē ieņem arvien divkosīgāku lomu, dzejniece

Kastaņolā nevar objektīvi novērtēt, vēl jo vairāk tāpēc, ka personī-

gajos kontaktos un materiālajos norēķinos Aronu Matīss ir korekts

un atsaucīgs. Tomēr pavisam nekorekti viņš privāto Aspazijas vēstuli

publicē savā laikrakstā kā oficiālu paziņojumu. Daļa sabiedrības to

uztver kā Aspazijas pāriešanu reakcijas nometnē — «Jaunajā Die-

nas Lapā» un «Jaunajā Laikā» parādās «studentu marksistu» pa-

rakstīts raksts, kurā paziņots, ka Aspazija «atklāti un demonstratīvi

izsaka simpātijas un piekrišanu «Dz. V.» virzienam, kurš jau slavens

tapis ar savām denunciācijām, provokatoriskiem jankaviem un izbi-

jušiem veinberģistiem» (JDL, 1911, 24. nov. (7. dcc.)). Pret Aspaziju

izvirzītajiem apvainojumiem patiesībā trūkst nopietnāka pamata, taču

diskusija plešas plašumā, izsauc arī Raiņa konfliktus ar vairākiem

progresīviem sabiedriskiem darbiniekiem. Kā sava veida morāla kom-
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pensācija par notikušo dzimtenē rodas ierosinājums 1913. gada

martā atzīmēt Aspazijas literārā darba jubileju.

Vēstules publicētas pēc tiem pašiem principiem kā iepriekšējos

sējumos. Tās rakstītas latviešu valodā. Korespondencei, kurai Aspa-

zija nav pievienojusi datējumu, datums noteikts pēc pasta zīmoga.

Grietai Rozenbergai

1902. g. 24. aug. (pēc vecā stila), Maskavā, RLMVM, 70798.

Aspazija ar māsu Doru cauri Maskavai dodas uz Slobodsku, kur pa-

vada pēdējo Raiņa trimdas gadu.

1907. g. 23. jūl. (šī un visas turpmākās vēstules datētas pēc

jaunā stila), Kastaņolā, RLMVM, 70810. Dzejniece ik mēnesi ar

A. Deglava starpniecību dod mātei uztura naudu, kā arī pabalsta
māsu un brājus.

1908. g. sākumā (bez datējuma), Kastaņolā, RLMVM, 70758.

Publicēta ar īsinājumiem. Kamēr nav pārdota dzejnieku vasarnīca

Jaundubultos, māte vasarā uzturas tur, bet ziemā dzīvo Jelgavā.

1910. g. 19. janv., Kastaņolā, RLMVM, 70747. Spuri — Aspazijas
mātes radinieki. Sajā laikā iznāk dzejoju krājums «Saulains stūrītis».

1911. g. 21. martā, Kastaņolā, RLMVM, 70752. Jāņa luga —

«Uguns un nakts» iestudējums Jaunajā Rīgas teātrī, kurai pirmuzve-
dums 1911. g. 26. janvārī.

1911. g. 25. fun., Kastaņolā, RLMVM, 70817. Kristaps Rozen-

bergs mirst 1911. g. 24. jūn.

1912. g. 10. apr., Cīrihē, RLMVM, 70756. Publicēta ar īsināju-

miem. «.. likšu Jūs atvest uz jūrmalu..» — vispirms vēstulē bijis

rakstīts — «uz Somijas jūrmalu», pēc tam «Somijas» rūpīgi svīt-

rots; «viņš viņai palīdzētu» — Dorai ir tuva draudzība ar kādreizējo

kolēģi aptiekā Alfrēdu Rubeni. Viņam par revolucionāru darbību pie-

spriesta katorga un izsūtījums. Kādu laiku Dora domā par došanos

viņam līdzi un par aptiekas atvēršanu.

Dorai Rozenbergai

1908. g. 1. apr., Kastaņolā, RLMVM, 134312.

1909. g. 23. jūl., Kastaņolā, RLMVM, 31302. Aspazijas brālis Za-

muēls Rozenbergs mirst 1909. g. 12. jūl. (pēc vecā stila — 29. jūn.).
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Dzejniece kļūdās, rakstīdama, ka telegrammu saņēmusi 30. jūn. pēc

jaunā stila.

1909. g. 24. aug., Kastaņolā, RLMVM, 31344. Dora ir piesūtījusi
māsai vairākas atklātnes ar viņas dzejoļu tekstiem. Korvins — Oto

lon Korvina grāmata cīllustrierte Geschichte des Alterthums», \—

II d., Berlīnē, 1888. g. Klperta atlass — acīmredzot domāts H. Kl-

perta «Atlas von Hellas» (1841—1846 vai 1867—1872). Rec. - rec-

comandata — ierakstīta (no latiņu vai).

1910. g. 3. okt., Kastaņolā, RLMVM, 31334. Dora ir aizbrau-

kusi uz Maskavu, lai nokārtotu provizora eksāmenus, un kā vien-

mēr nonākusi naudas trūkumā.

1910. g. 25. okt., Kastaņolā, RLMVM, 31328.

1911. g. 31. nov., Cīrihē, RLMVM, 134305. Dora savās vēstulēs

stāsta par draudzību ar Alfrēdu Rubeni un viņiem draudošo sodu.

«Nichts zu hoffen und nichts zu fūrchten» — «neko necerēt un ne no

kā nebaidīties» (vācu vai).

1913. g. 29. okt., Cīrihē, RLMVM, 16971. «Kataloga saraksts» —

Dora gatavo pārskatu par dzejnieku mājās atstāto bibliotēku.

1915. g. 8. janv., Kastaņolā, RLMVM, 143306.

1920. g. 16. apr., Rīgā, RLMVM, 31333. Liste Kb 3 — sociālde-

mokrātu kandidātu saraksts Satversmes sapulces vēlēšanās. Tajā ir

arī Aspazijas un Raiņa kandidatūras.

Paulam

Ap 1912. g., vēstules uzmetums Cīrihē vai Kastaņolā, RLMVM,

134300. Adresēta Daukšu īpašniekam Pēterim vai arī viņa dēlam

Ādolfam Paulam.

Andrejam Jesenam

1910. g. 22. martā, Kastaņolā, RLMVM, 128294. «Pasaciņa» —

norāde uz Aspazijas tēlojumu «Kā rozes plaukst», kas iespiests «Jau-

nības Tekās» 1910. g. 3. numurā. Literatūras fonda prēmija — Rī-

gas Latviešu biedrības Literatūras fonda valdes prēmija Aspazijai
tiek piešķirta par «Saulainu stūrīti».

1914. g. 7. apr., Kastaņolā, RLMVM, 128291. Aspazija jau
1914. gadā paredz iespiest savus memuārus grāmatā, taču karš iz-

jauc šo nodomu. «Jaunības Teku» maija burtnīcā (N° 5) iespiesti

dzejoļi «Bēdu biedrs», «Jaunie argonauti», «Priekšpavasars».
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1914. g. 16. jūn., Kastaņolā, RLMVM, 128296. «No kukaiņiem

aizrāpsimies...» — norāde uz tēlojumu «Pirmās sāpes», kurā attē-

lota epizode ar samītu kukaini; «Sie ir kaķīši...» — sk. tēlojumu
«Liktens lomā». Abi tēlojumi publicēti JT, 1914.

Augustam Deglavam

1907. g. 3. dcc, Kastaņolā, RLMVM, 37370. Publicēts ar īsinīju-
miem. Aspazija vēstulē interesējas par «Virpuja» — J. Raiņa

«Virpuļa kalendāra 1908. gadam» iespiešanu. 1907. g. beigās litera-

tūrkritiķis Jānis Asars, bēguļodams no žandarmērijas, smagi sa-

slimst ar galvas smadzeņu iekaisumu. Ar nerviem slimo arī Jānis

Poruks, kurš 1907. g. «Staru» 7. numurā uzrakstījis apceri «Mūsu

tagadnes rakstniecība» ar visai kritisku attieksmi pret Aspazijas lu-

gām. Emsītis — Augusta Deglava sieva Emma. Līgotnis — literatūr-

zinātnieks Līgotņu Jēkabs.

1909. g. 22. febr., Kastaņolā, FBR, K. Egles f., 477. Sillera «Lau-

pītāji» Raiņa un Aspazijas tulkojumā iznāk 1910. g. «Dzirciemnieku»

izd. Turpat izdod arī Aspazijas fantāziju krājumu «Spoži sapņi» ar

«Meitenes mirti». Sajā laikā Aspazija plāno plašāku apceri par

A. Deglavu, bet Rainis — recenziju par L. Bihnera grāmatu «Spēks

un viela», kas latviski iznākusi 1907. g. ar A. Deglava priekšvārdu.
«Pārcilvēki un sabiedriskie» — A. Deglava luga. 1922. g. to iespiež

ar virsrakstu «Vienpadsmitā stundā».

1909. g. 21. maijā, Kastaņolā, FBR, K. Egles f., 477. MV, 1909. g.

N° 20 ievietots Bernes studenšu raksts «Aspazija studējošo latviešu

sieviešu apsūdzētājas lomā».

1909. g. 28. jūn., Kastaņolā, FBR, K. Egles f., 477. 1909. g. iznāk

Raiņa «Tālas noskaņas zilā vakarā» ar J. Madernieka vāka zīmējumu.
Ar šo vēstuli Aspazija nosūta MV «Atbildi protestējošām bernietēm».

1910. g. 20. janv., Kastaņolā, FBR, K. Egles f., 477. Publicēta ar

īsinājumiem. A. Deglavs ir nopircis māju Rīgas nomalē Rumpmuižas

ielā, kur ir izīrējami dzīvokļi, un cietis satiksmes negadījumā. «Olimpa
kandidāts» — A. Deglava stāsts, «Poēzija un proza» — priekšlasī-

jums, ar kuru viņš uzstājas 1909. g. beigās.
Omens — zīme (no latiņu vai).

1911. g. 20. okt., Cīrihē, RLMVM, 18382. 1911. g. vasarā Lugānā

ciemojas J. Kuģa, A. Priedkalns, J. Vecozols. Ar šo vēstuli Aspazija

nosūta «Ausekja kalendāram 1912. gadam» dzejoli «Baltā puķe
ezerā». Caput — pagalam, sabrucis (no vācu vai.).

1912. g. 24. apr., Kastaņolā, RLMVM, 18375.
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1912. g. 30. apr., Kastaņolā, RLMVM, 18372. Aspazijas māte

Grieta Rozenberga mirst 1912. g. 16. (29.) apr.

1913. g. 25. aug., Cīrihē, RLMVM, 18380. Aspazijā nosOti

«Ausekja kalendāram 1914. gadam» tēlojumu «Bārenīte». Lichtbā-

der — gaismas peldes.

1914. g. 15. janv., Cīrihē, RLMVM, 18385. Arvien vēl turpinās

1911. g. sāktā polemika Aspazijas un DzV jautājumā. 1913. g. 10.

(23.) dcc. Aspazija vēl publicē rakstu «Jaunajā Dienas Lapā» —

«Atbilde uz A. Upīša neatbildēšanu». A. Deglavs vāc materiālus ro-

māna «Rīga» turpinājumam t. s. Aizupa prāvas lietā, kuru zināja

arī jaunlatvietis Krišjānis Dinsbergs. 1913. g. iznāk J. Jankavā bro-

šūra «Kad pusnakts pāri, maskas krīt» ar provokatoriskiem uzbru-

kumiem Rainim.

1917. g. 1. maijā, Kastaņolā, RLMVM, 37371. 1916. g. A. Deglavs

rediģē latviešu modernās literatūras krājumu «Oniu».

Memsītis — kādreizējā MV un DL redaktora K. Baloža dzīvesbiedre.

Aronu Matīsam

1910. g. 19. martā, Kastaņolā, FBR, Aronu Matīsa f., IV. Aspazija

pateicās Aronam par Literatūras fonda valdes piešķirto prēmiju dze-

joju krājumam «Saulains stūrītis».

1911. g. 21. janv., Kastaņolā, FBR, Aronu Matīsa f., IV. Aspa-

zija ir nemierā ar T. Zeiferta rakstu «Latviešu lirika 1909 /10. gadā»

un ar Līgotņu Jēkaba apceri «Latviešu rakstniecība 1910. gadā».

«Vispār mēs nezinām...» Sis teikums svītrots. Antons Birkerts 1910. g.

publicē stāstu «Nolādējums».

1911. g. pavasarī, Kastaņolā, FBR, Aronu Matīsa f., IV. Publicēta

ar īsinājumiem. Aspazija strādā pie «Ziedu klēpja». Inc. — inclusive—

ieskaitot (latiņu vai).

1911. g. ap 3. nov., Cīrihē, Aronu Matīsa f., IV. (sk. ievadkomen-

tāru).

1911. g. 2. dcc, Cīrihē, FBR, Aronu Matīsa f., IV.

1912. g. maijā, Cīrihē, FBR, Aronu Matīsa f., IV. Aspazija aizbrauc

uz Cīrihi ap 1. maiju, tūlīt pēc mātes nāves.

1913. g. 16. janv., Cīrihē, FBR, Aronu Matīsa f., IV. A. Upīts
cVārda» 1912. g. 1. daļas noslēgumā, dodams atskatu par jubilejām,
ironizē par Aronu Matīsa goda mielastu. Svābe recenziju par «Ziedu

klēpi» publicē «Dzīves» literārā pielikumā 1912, 7. apr.



Ivandei Kaijai

1910. g. 26. sept., Kastaņolā, FBR, I. Kaijas f., I. Ivande Kaij*

gatavojas ce|ojumam uz Romu un grib apmeklēt dzejniekus Kas-

taņolā.
Moderato — šeit: par pieņemamu cenu (itāļu vai.)

1911. g. 29. maijā, Kastaņolā, FBR, I. Kaijas f., I. «Madonnas»

un «Apollons» — Ivandes Kaijas lugu pirmraksti, no kuriem izvei-

dotas drāmas «Mātes» un «Belvederas Apollons».

1911. g. 13. jūn., Kastaņolā, FBR, I. Kaijas f, I.

1911. g. 22. nov., Cīrihē, FBR, I. Kaijas f., I. Silvija — I. Kaijas
meita.

1911. g. 13. dcc, Cīrihē, FBR, I. Kaijas f., I, publicēta ar īsinā-

jumiem.

1912. g. 8. martā, Cīrihē, FBR, I. Kaijas f., ī. Par «Ziedu klēpi»
F. Bārda publicē recenziju «Druvā», 1912., Ne 2, A. Upīts — «Do-

mās», 1912, Ne 2, A. Niedra — «Latvijā», 1912, 31. janv.

1912. g. 8. maijā. Cīrihē, FBR, I. Kaijas f., I. «Die beiden

Masken» — «Divas maskas» (vācu vai., nenoskaidrots izdevums),

«Schlofi am Meere» — «Pils pie jūras» (vācu vai., A. Bēklina gleznas

reprodukcija), «Weltall und Menschheit» — «Visums un cilvēce»

(vācu vai., Hansa Krēmera izdota monogrāfija dzejnieku bibliotēkā

par dabaszinātņu jautājumiem, bez datuma, izdota Berlīnē—Leip-

cigā—Vīnē—Stutgartē).

1912. g. 77. jūl, Cīrihē, FBR, I. Kaijas f., I. «Freimaurerei» —

brīvmūrnieku apvienība. Ultimum — pēdējais (latiņu vai.). Brul-

jons — melnraksts (no franču brouillon).

1913. g. 10. martā, Cīrihē, FBR, I. Kaijas f., I, publicēta ar īsi-

nājumiem. «ledzimtais grēks» — Ivandes Kaijas romāns (1913).

22. martā Cīrihē tiek rīkots Aspazijas 25 gadu darba jubilejas va-

kars.

1919. g. 2. sept., Kastaņolā, FBR, I. Kaijas f., 11. Golgātas

ceļš — ceļš uz soda vietu Golgātas kalnā, pa kuru, pēc Bībeles le-

ģendām, gājis Jēzus Kristus, nesdams uz muguras savu krustu.

1920. g. janv., Kastaņolā, FBR, I. Kaijas f., 11. Publicēta ar īsinā-

jumiem. «Lagerhaus» — noliktava (no vācu vai)

K. Aigare, S. Viese
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5. sēj.: Proza / S. Vieses priekšv.; K. Aigares un

S. Vieses koment.; J. Krieviņa fotoreprod. — R.:

Liesma, 1988. — 557 Ipp. [5 lp. ii.)
Piektajā sējumā ievietoti stāsti, noveles, tēlojumi un fantāzi-

jas, kā ari bērnības atmiņu tēlojums «Zila debess zelta mākoņos»

Nodaļā «Laikmeta dokumenti» iekļauti raksti un runas par sie-

viešu emancipāciju, raksti par prozas problēmām un vēstules.
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