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MANA VISMIĻA.

Kā tur kūs' baltie mākoņi rīta pusē aiz pakalna,
vakara saules balināti! Kā kad no gaismas kristal-

avota, kas tur aiz horiconta neredzams verd, celtos

balta migla, veidodamās debesu zilgmē kā gari un

šiem gariem ir balti zīda mēteļi un kūstoša zelta

pielietas matu sprogas un viņi ceļ galvas, skatās

pasaules tālumā, kur zeme zied un — smaida.

Un vakars nāk lēnam ar velgani rasotām kurpēm

pār pļavām un laukiem, un baltie debess gari iet

dusēt pie viņa krūtim un viegli sarkst no svētlaimes

acumirkļiem, bet pēdējās bultas no saules dimanta

loka nolīst pār ziedošo zemi un saule pakar savu

dimanta loku un iet dusēt un vakara zvaigzne aizver

viņas acis.

Un mana sirds dzer šo vakara skaistumu un tiek

jauna un brīva, kā bezdeliga pavasarī.
Es esmu raisits no akmeņainām ielām un redzu

ceļmalā klusas smilgas, un dīgstošo druvu smarša

ir gaisā. Viegli putekļi no lauka ceļa vijas aiz rite-

ņiem no zirga soļiem sacelti un līp man pie drēbēm,

matos, sejā. Bet es mīlu ari šos putekļus, ari viņi
ir smaršas un skaistuma pilni.

Tagad es atdzeršos smaršas zaļā maurā, es aizmir-

sišu ātro, drudžaino steigu un viltotos, pūderētos

liekuļus un pārsmalcinātu smadzeņu nelaimigos vergus,

izžuvušo pilsētas mākslu un viņas lepno namu šau-

ribu, tagad zvaigznes smies pār mani un putni
dziedās

...

Vēlā vakara stundā es izkāpu ■ pie klusas mājas,
kura kā nosērojusies māte mani uzņem savā pajumtē.

Pirmo nakti es maz guļu — aiz laimes. Un agri

ar saules lēktu es brienu pa pļavu, rasa straumitem
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tek par maniem zābakiem, kurus es kaut kur zem

sola sagrābāju, steigdamies uz saules lēktu kā sen-

laiku priesteris. Rīts smejas man pretim, mākoņi sarkst

un atkal saule ņem savu dimanta loku no pagalvja
un viņas bultas līst dziedādamas un dūkdamas pār
zemi un manā sirdī, nemiera un lepnuma pilnā sirdī,
krīt viena no viņām un laimes pilna tiek sirds, kā

pasaule dzīvibas pilna.
Dusiet jūs, saltās teorijas par cilvēces laimi un

skaistumu, es nīstu tagad jūs! Es izmazgāšos šinīs

avotos, es atjaunošos kā Antejs, es vaiņagošu sevi

ar dabas nevīstošo vaiņagu un viss bālēs pret manu

skaistumu.

Man ir skaista kaimiņiene. Vajaga tikai pāriet pār
mazo upiti ezera galā, pār sen jau ūdenī mirkstošo,
satrūdējušo laipu, kas šķir divu māju robežas un —

es esmu pie viņas. Es atminos vēl, cik bērnišķigi
skaista ir Līziņa, mana kaimiņiene. Trīs gadus mēs

neesam redzējušies un atminoties to, mana sirds prasās

uz turieni un es eju...
Toreiz vēl Līziņa bija skolniece. Viņa tikai pa

vasaras mēnešiem dzīvoja te, tāpat kā es, bet tagad

viņa vienmēr un viena mājās. Viņai bija toreiz

kristalsmalkas rokas un stāvs kā ezera niedrei —

bikls un lokans. Mazajā bizitē bija vienmēr skaistas

lentas un acis nedroši, vienmēr nedroši skatijās uz

mani.

Es biju bezbēdigs, kā vējš ziemas dienā; ari man

visa pasaule bija vēl smiekls
...

Toreiz viņa mīlēja,
kad es nogāju turp.

Un tagad? Mani vaigi nava vairs tik sārti un

acis tik pārgalvigas — viņās ir domas... Es esmu

jau gandrīz nopietns vīrs, kas no atzīšanas koka

baudījis, kas savām domam sekojis līdz mūžibas

tuksnešiem un atgriezies bāls un noguris no tāliem

ceļiem, bet bagāts ar piedzīvojumiem.
Un es eju prieka un gaidu pilns, eju redzēt skaisto



5

Llziņu. Bet ari viņa nava vairs ta pati. Viņa ir

sieviete jau. Viņa nāk man pretim—viņa jau zina,
ka es pārbraucis un smaida, tāpat kā toreiz. Ja, es

zinu, ka viņa mani mīl, tāpat kā toreiz.

Skaista viņa ir, kā mēness pār nakts birzēm.

Viņas rokas ir gleznas, kā ūdens rožu lapas un es

sajūtu viņas dzīvās asinis, kad viņa sveicinot saņem
manus pirkstus. Viņas krūtis ir augstākas un vāri-

gakas kā toreiz, man pat liekas, ka viņas drebētu

no mana tuvuma kā jaunas apses vētru sajuzdamās
laukmalā. Viņas lūpas ir tumšākas un vaigi brūnāki,
bet bizites vairs nava un krāsotu lenšu ari vairs

nav — viņas mati ir sagriezti virs galvas kā tumši

dzeltens mākonis dienvidū, — ja, Līziņa ir sievietei

Viņas acis nava vairs tik skaistas, kā toreiz: acīs

ir miglas vairāk... Bet viņa smaida un tad ari viņas
acis ir skaistas un mēs sākam runāt un ieejam viņas

istabā, bet istabā ir viņas jaunās miesas smarša...

Savas grāmatas Līziņa ir sen nolikusi plauktā un

kārta putekļu ir pār tām. Bet visi logi ir puķu pilni
un viskuplākās un zaļākas ir mirtes ar savu svaigo

krāsu, kā meitenes. Ja, mirtes... Un Līziņas gulta
ar baltiem palagiem klāta un spilvens zīda izšūts.

Mīļi viņa mani atsēdina. Kā viņa lai manis ne-

atminētos? Ja, viņa daudz par mani dzirdējusi, viņai
liels prieks, ka es atnācis. Man liekas, viņā ir klusa

vēlēšanās, lai es to aplūkoju. Un es skatos viņā un

man ir, kā kad es sēdētu pie jauna avota un klausi-

tos seno stāstu par jaunības miglainiem ceļiem un

mana sirds tiktu pilna smaršas un aizmirstas laimes.

Ja, īsas ir stundas, kad es sēdu tā pie Līziņas.

Un tad viņa mani ved dārzā savas puķes rādit.

Viņa vīriešiem nerādot savu puķu, bet es tās mīlot,
to viņa zina... Mēs ejam gar ābeļu rindām, kurām

tikko ziedi apbiruši, gar jasminam pumpuros un

beidzot stāvam pie Līziņas puķu dobēm. Tulpes,

magones, hiacintes, pionijas, vijolites — visas ir krāšņu
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ziedu pilnas. Bites un kukainiši lido ap viņām medus

meklēdami un noreibuši un satinušies ziedu putekļos
nevar vairs laisties. Un pār mums, vasaras pusdienas
zilgumā deg saule un viss gaiss san no viņas bultām

un mākoņi, balti kā tvaika kamoli, kāp lēnam debess

kalnā un karsts vējš meklē dusas dzīvibas pilnajā
zālē.

Mēs nometamies pie puķu dobēm. Līziņas vaigi
ir karstāki un balss klusāka. Viņas rokas stiepjas
pār ziediem un viens paliek viņai rokās — sarkana

tulpe. ..

„Ņemiet! tt viņa man sniedz ziedu.

Man rokās krājas viens pēc otra smaršas pilnie

ziedi, bet viņa tik smaida un saka: „ņemiet".

„Tu izpostisi savu dārzu, Līziņ..."
Bet viņa paskatās uz mani un es redzu, ka acīs

ir lūgums: Es sen tevis gaidiju ...

Un tad ieknikstas lūztošas pionijas kāts un Līziņa
saka: „ņemiet a

.

„Līziņ!" es saucu.

„Ņemiet..."
Man ir pilnas rokas, kad es pāreju atkal pār ro-

bežas upiti un atskatoties es redzu, ka Līziņa stāv

savā dārzā un lūkojas zālē, ilgi... ilgi kā ziedoša

puķe.
Es eju pa manu dzimtenes silu, gar priežu kolonam.

Viņu augstās galotnes ir kā zaļas bronsas kvēpināmie

trauki, no kuriem šalkdams kāp ziedoklis saulei.

Es eju un reibstu no svētlaimibas: ir, it kā kad

es staigātu starp jaunā Dieva altāriem.

Es stāvu birzes malā pie ziedošas pļavas. Mīkstas

lapas kokos pār mani sarunājas klusā valodā un man

liekas, ka es viņas saprastu. Tas ir mūžigas dzīvibas

un nāves stāsts: viņš iesākās jau miljoniem gadu
atpakaļ, viņu stāsta debess un zeme, un jūra, un

zvaigznes un nevar beigt izstāstit un izliet ne ora-

torijās, ne simfonijās, ne gleznās, ne dzejās, un šo
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stāstu stāstīs bezgala tālāk jauni laiki un jaunas saules

un pasaules.
Es klausos šinī stāstā un atmostos no savu domu

neprātigas steigas. Un man ir it kā svētdiena sirdī.

Ilgus gadus es esmu skrējis, kā kuģis ar piepūstām
buram un vienmēr ta pati bezgaligā visuma jūra ap

mani un tās pašas zvaigznes un saule. Nu es ap-

f stājos, un es sapņoju diendusas sapni un tad es

skriešu tālāk un nezināšu, kas ir tās jūtas, kas mani

dzen un kurp man jāiet.

Idejas, idejas, idejas un cīņas ...
un kaps ...

Un

tagad nāk pie manis jautājums un prasa: kas ir

cilvēks un kurp iet viņa gaita? Kāpēc mums vajaga
uzziedēt un mīlēt, un cīnities un raudat, un novīst,
un izzust kā vējam, un kāpēc pār mūsu trūdiem

vajaga rozēm plaukt un jauniem radījumiem ar jaunām,
karstām sirdim staigāt pa šo godibas pilno zemi?

Kāpēc mūsu nerviem vajaga sāpēs drebēt un ār-

prātam perināties mūsu smadzenēs, kāpēc mūsu sirdim

vajaga slāpt pēc taisnibas un kāpēc zemei vēl sen

nava diezgan atmiņu, un debesu plašumā līdzi vējiem
skan ķēžu dziesmas? Vaj Budda, Kristus, Sokrāts,

Nīcše, Tolstojs nevarēja atrast mūžigas patiesības un

atraisit zemi no viņas saitēm?

Es domāju šīs domas un par mani runā jaunās

lapas un zāle smaršo, un lejā zib ezers. Un es dzirdu

lapās, kā vieglus smieklus par manām domam...

„Nabaga cilvēks, ko tu saproti no šīs simfonijas?"
saka šie smiekli. „Tikai mūžigā maiņā ir dzīviba,
tikai nāvē ir augšāmcelšanās.

Un vienādi skaistas ir sāpes un prieki, trūdēšana un

dzimšana, važas un brīviba, un vienigi laimigais ir

tas, kas to ir atzinis. Atveriet acis un jūs redzēsiet

savu pilnibu un nemirstību."

Es klausos šo stāstu un salda reibuma pilns eju

pa ziedošu pļavu un mana sirds sacenšas karstumā
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ar sauli un miers kā baltu ziedu vaiņags vaiņago
manu galvu.

Ir nakts, bet es neguļu. Mana sirds ir dzirdama

kā avots, kura neslāpē dienas troksnis. Es atveru

logu un skatos uz vakariem, kur mākoņu svītras

krāsojas sen nogājušās saules blāzmā, viņas bālē un

un nevar nobālēt, jo vienmēr viņas redz sauli — tagad
ziemeļu zemēs nava tumsas pat pusnaktī un visa

zeme ir kā līgava kāzu naktī.

Gar ābelēm lido tauriņi un stipra smarša rio da-

žādiem ziediem sakrājas gaisā: nava vēsmas, kas

viņu iznēsātu prom.

Siseņi čirkstina spārnus, bet viņi nepārtrauc klusuma,

viņi, liekas, to vēl pavairo. Retas zvaigznes ir aiz-

degušās augšā un klusi līst viņu mirdzums lejup,
man šķiet, šis mirdzums nāktu dziedādams, pilns
skumju saldas harmonijas.

0, kādas slāpes ir manā dvēselē no šīs nakts!

Es izeju dārzā, no dārza lauka malā. Lejas ir pilnas
baltas miglas, zeme ir kā aizdedzināts ziedoklis pilns
saldu ambru un kūp mūžibai par slavu, un es stāvu

pie ši ziedokļa un lielas slavas dziesmas pilna ir

mana dvēsele, un pati dieviba klus nakts skumjās,
kuras ir neizteicamas.

Līziņ, vaj tu jūti šīs cilvēka un dievibas svētās

skumjas? Ta ir nakts
...

Un es eju pa satrūdējušo laipu, kur no upites kūp
migla un silti vijas man ap vaigiem, eju pa Līziņas

dārzu, gar aizmigušām ābelēm un viegli rasoto zāli,

gar viņas puķu dobēm un pieeju pie loga. Es gribu
viņu modināt, es gribu lai viņa ir klāt pie cilvēka

un dievibas skumjam, pie šīs nakts.

Viņas logs ir pusatvērts un priekškari nolaisti.

Es pavēru tos un redzu viņu baltās nakts drēbēs

uz gultas. Viņas apsegs ir uz grīdas nomests un

spilveni noslīdējuši.
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„Līziņ... es saucu viegli, viegli un viņa pamo-

stas acumirklī, sadrebas viegli un skatās logā. No

istabas dveš pretim man mirtes un istabas rozes.

„Nāc, Līziņ, nāc," es aicinu. „Vaj tu redzi kāda

nakts ir?"

Viņa apjūk un aptin savus baltos plecus ar palagu.
„Līziņ

:
..

a

„Ak, jus! kapec jus tagad nākat... Es nevaru ..."

„Nāc, Līziņ, skaties kāds rožains palags ir ziemeļos."

„
Anton, es nevaru ..."

„Es aizvedišu... padod tikai roku; es aiznesišu

tevi..."

Viņa elpo ātri. Es redzu, ka viņas skats maldas

ap mani.

viņa čukst, aptin palagu ap pleciem
un balta kā spoks lēnam pieceļas no gultas. Un tad

viņa pienāk pie loga un sniedz man roku.

Kā sakarsēta ir viņas roka un palags nevar aiz-

turēt viņas miesas saldo smaršu. Viņa ir kā saules

pielijuši ziedoša ūdens roze.

„Kā tu vari gulēt, Līziņ?" es saku. „Vaj tu vairs

nemīli gaišas naktis, kā toreiz?"

„Ja", viņa dveš un piespiežas tuvāk pie manis.

...
Un es jūtu kā siltus viļņus ap manu kaklu, —

tās ir viņas rokas
...Apsegs noveļas viņai no pleciem

un kā smaršigs ziedu klēpis viņa gulst pie manis; es

jūtu, kā viņas karstās lūpas meklē mana vaiga un

viegli, dedzigi, bailigi skūpsti līst pār mani, kā ugu-

nigas ziedu lapas ...

„Nāc, Līziņ, ārā," es aicinu. „Arā ir dzīvibas

svētki." Viņa skatās man acīs un rauga smaidit, it

kā ko jautāt gribēdama.
„Tagad ir rasa zālē... vēss," viņa pārliecinoši saka

un aicinājums ir viņas balsī līdz.

„Apģērbies ...
bet nakts ir silta tur laukā

...
Nāc."

„Kurp mēs iesim?" viņa jautā jau garlaicigak.
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„Līziņ, tu nezini vairs ta, kas toreiz," es saku. „Tu
esi tikai sieviete."

„Es iešu," viņa saka klusi, steidzigi. Viņa pazūd

istabā, švīkst drēbes un tad viņa nāk viegli apģērbu-
sies pie loga, un skatās jautādama manī.

Es atraujos pāris soļus un viņa izlec pa zemo logu
dārzā. Bet viņas acis neskatās tālāk — tās meklē

mana skata.

„Vaj redzi, kā migla staigā gar ābelēm. Man šķiet,
tur dzīvibas gari meklē cilvēku, Līziņ. Bet cilvēku

nava."

Bet Līziņa stāv kā apjukumā un gaida. Viņa gaida

manu glāstu. Un viņas acīs nava prieka svaigums, —

tur ir uguns.
Es ņemu viņu zem rokas un mēs ejam pa rasas

pilno dārzu. Es atminos, ka toreiz, priekš trim ga-

diem, ari viņa naktim bija tik modra kā rīta ausma,

viņas smiekls bija kā sudrabs pār pļavām.
Mani aizķer skumjas ar savu vieglo roku.

„Mēs maināmies, Līziņ, un viss mainas...

Tu zini. Mēs vairs neesam tie, kas bijām. Bet tās

naktis un tās zvaigznes — tās ir tās pašas ...
Un tā-

pēc es viņas tā mīlu."

Es redzu, ka viņa gaidija ka cita. Viņa apjukumā
skatās uz savām kurpēm, kuras jau slapjas no rasas.

„
lesim aiz dārza, tur var redzēt, kāda spīdoša mā-

koņmala ir pusnakts blāzmā," es vedu viņu tālāk.

Bet viņa cieš klusu un es*atlaižu viņas roku un

apstājos.
„Vēss, es salstu..." viņa lūko smaidit.

Es ciešu klusu.

„lesim mājās," viņa saka tālāk.

„Kā gribi Līziņ; es pavadišu."
Un klusi mēs ejam atpakaļ. Pa reizai viņa paceļ

skatu uz manis, bet es esmu drūms. Man ir it kā

kad asaras sakrātos acīs. Pie istabas viņa dveš:

„Atnāciet rītu
...

Ja? Es gaidišu, gaidišu ... gai-
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dišu
...

Mēs vēl neesam uz ezera bijuši ar laivu. Tur,
aiz niedram

.. .
Atnāciet. Ja?"

„Nezinu..."
„Ja ne, tad es aiziešu

...pie jums." Un viņa smaida

karsti kā sirene un saka:

„Ejiet tagad."
Viegliem soļiem viņa ieiet istabas atvērtās tumšās

durvīs, drēbes nošvīkst un vienvienigi nakts klusums

paliek dārzā un es ar savu mūžam neapmierināto
sirdi...

Es aizeju un nesu līdz žēlumu savās krūtīs. Man

žēl ir Līziņas, ir visas pasaules. Kad atmodisies tu,
zeme, kad visi tavi vergi būs brīvi un balti un ko-

kiem rokās nāks mūžibas dzīrēs un visus savienos

viena vieniga zelta skaņa — dzīvibas skaistums? Kad

dieviba uzziedēs cilvēku sirdīs un kad mēs būsim tik

līgsmi un skaisti kā daba?

Es eju gar snaudošiem laukiem, gar pļavmalām, kur

no smilgām rit dzīvs sudrabs, gar ezeru, kas kūp kā

sakarsēts, gar birzi, kuras galotnes tiek sarkanas jau
no rīta ausmas un manā šinī vientulibā ir gaviles un

vēl nesajusts svētums dveš manā sirdī. Kā noreibis

es staigāju, kamēr austrumos kūsedama, vizēdama,
šalkdama nāk saule un zeme atsaucas viņai kā līgava
mīļākā skūpstiem un visa mulst, un dreb, un smaršo

no viņas mīlas.

Un es skatos rīta sejā un klusi gavilēju, esi sveicināta,

saule, esi sveicināta!

Un tālāk un tālāk man tīko sirds, un es klīstu pa
drūmo mežu, kas smaršas un šalkoņas pilns, un kur

mūžigi nemiers, un nāve, un dzīviba dzīvo, un lūpas
man runā, un visa būtne dveš: Esi sveicināta! Esi

sveicināta!

0, jūs nožēlojamie skaistuma tēli iz laimigās Olimpa
zemes! Kapa ģindeņi jūs esiet pret dzīvo dabu. Jūs

mēmās Jonijas un Dorijas kolonas, ko vergu rokas

taisija, jūs esiet kā punduru cilts rotaļas! Kur ir tādas



12

slaikas, lokanas, un mūžu ziedošas kolonas kā šīs

priedes, pa kuru galotnēm plūst vētras muziķa, pretim
tai apklust Eola un Orfeja kokles. Un kur ir jūsu
nemirstiba, skaistie dievi? Miruši jūs esiet un necel-

saties mūžam, bet ar katru jaunu rīta elpu te mostas

jauna dzīviba
...

Un saule lej savu karsto uguni pār jauno skaistuli

zemi un augsti, augsti pār manu galvu dzied lapas
apsēs par mūžigo dzīvibu un mana sirds gavilē: Esi

sveicināta! Esi sveicināta!..

Un tālāk un tālāk prasās mana sirds, un es eju kur

meža vidū ir nepārredzams purvs, kur čūskas šņāc
pusdienas karstumā uz ciņiem un rāvainās akacīs ir

trūdu smaka.

Bet ari purvs viss zied, pilns ar baltiem, reibinoši

smaršigiem vaiverajiem un elpa man aizraujas no viņa

rūgtā vīraka, bet kājas iegrimst mīkstajās, zīda mai-

gajās zaļās sūnās līdz ceļiem, kā spilvenos, un zils

saules tvans sedzas pār purvu — radit. Un mana

sirds šai vientulibā ir pilna gaviļu: Esi sveicināta!

Esi sveicināta mūžigā dzīviba!

Vienvienigo es tevi mīlu par visu vairāk, vienvie-

niga tu esi mana līgava, mana vismīļākā — nemir-

stīgā daba!

Es vairs neeju pie Līziņas, jo man viņas žēl. Es

viņu turu kā kaut kuru dabas priekšmetu, bet ta gara,
kas mani sietu, ta viņai nava.

Es meklēju patiesibas atzīšanas, Līziņ, bet tev viņas
nava. Es mīlu mūžigo skaistumu, bet tavs skaistums
ir acumirkļa elpā vīstošs.

Tu nevari būt mana vismīļā, Līziņ. Šīs tavas sar-

kanās lūpas nobālēs tik ātri kā rozes bāl, kas Šodien

ziedos; tavas gleznās rokas un krūtis savītīs, un tavi

vaigi dzeltēs un rētām pārklāsies, un tavas miesas

karstais tvans dzisīs — tu nevarēsi manis vairs mīlēt

un es nevarēšu lūkoties tevī kā austošā rītā.

Bet mana vismīļākā — daba mūžam ziedēs un būs
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jauna. Viņas zvaigznes spulgos tāpat, kā pirmatnes

laikos, viņas vēji šalks, kā no mūžibas un viņas mā-

koņi būs rožaini, kā tagad tavi vaigi un smiesies par
iznīcibu.

Un kad manas acis būs asaru tumšotas un mana

sirds aprims savā karstumā — mana vismīļā mani

sveiks tāpat, kā tagad. Mani mati var nosirmot, mans

spēks izkūset, mani vaigi nobālēt, tāpat kā tavi, Līziņ,
bet viņa mani mīlēs arvien pa vecam, viņa dvesīs

pār mani savu ziedoni un degs savas zvaigznes, un

dziedās savas karstās dzīvibas dziesmas, tāpat kā

tagad.
Un beidzot, kad vītišu, tāpat kā viss vīst un mana

elpa apstāsies, un mani dzīvibas pavedieni raisisies,
un es būšu miris — viņa mani kapenēs neatstās, viņa
mani cels augšā un es uzziedēšu pats pār saviem

trūdiem, — nemirstigs skatities manas vismīļās acīs

un dzīvot līdz viņas dievigai sirdij.

Vaj tu pazīsti, Līziņ, šo manu vismīļo? Vaj tu esi

jutusi viņas apreibinoši saldo skūpstu?
Ai, Līziņ, ja tu viņu pazītu, tad ari tevi es mīlētu.

Tad ari tu būtu mana vismīļākā un es tevi zinātu,
kā neiztrūcigo viņas daļu.

Bet tagad tu esi tikai sieviete. Tu nevari būt mana

vismīļākā.

Līziņa sēd viena savā istabā un gaida, kas nāktu

viņas lūpas skūpstit un acīs lūkoties.

Bet es vedu savu sirdi tur, kur redzams zvaigžņu
oceans.

1906.





DZĪVIBASSPĒKS.

Smags mierigs, kā iesvētits, klusums bija visā

namā. Ziemas diena sen bija izdzisusi, kā bāla

svece, kuras deglim nava uguns vielu un visur ielās

un namos glūnēdamas dega vaj priecigi mirdzēja
elektriskas lampas un dzeltenas, nogurušas ielu ugunis.

Varēja būt jau desmitā stunda pēc pusdienas, bet

likās, ka laika nava — viss viens, rīts vaj vakars.

Oļģerts Salna soļoja pa savu istabu un klausijās,
ka soļu troksni slēpa tepiķis un mīkstās kurpes.
Elektriskā lampa dega gaiši pie rakstāmgalda un ar

miklo vieglo gaismu saplūda vēl vieglāka smarša no

rozēm, kuras lūkojās iz vāzes jaunas un skaistas.

Augsto aizsegto logu vēl apēnoja zaļoksnais dien-

vidus augs, kas sūca māksligo siltumu iz milzigā

puķu trauka. Grāmatas skapī bija klusas un tīras,
spilveni uz zofa melnā samtā un pāri visam —

miers. No ārienes atteceja tikai zvārguliši ar savu

aizsmakušo sīko troksni un bezspēcigi atsitās pie
loga un atkrita atpakaļ. Un kāda tālu stiepta skaņa,
kā parastais lielpilsētas spoks, iedunejās un izgaisa...
Atkal bija miers.

Oļģerts palūkojās uz zemi sev priekšā un it kā

atminējies ko, piegāja pie galda. Gaisma apspīdēja
viņa atklāto, gaišo seju un, likās, atkrita atpakaļ.
Ja, Oļģerta seja bij tik atklāta, ka likās par daudz

kaila; gludi atsukatie mati vēl vairāk atsedza pieri
un acis — cietu vīrišķigu, bet maigu seju.

Doma, kura viņu jau vairāk dienas turēja cieti,
kā akmeņa apkampienos, tagad bija jau palikusi par

viņa miesu un asini un Oļģerts zināja nešaubigi:
šodien!

Viņš izņēma no atvilktnes zilgani spīdošo, salto
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revolveri un lika to no vienas rokas otrā, kā mīli-

nādamies. Viņš aplūkoja spiežamo mechanismu,

stobru, rokturi, kas tik piekļāvigi iegula viņa delnā

kā metāls savā formā un — viņš bija apmierināts.
Viņš bija pat pateicigs tiem cilvēkiem, kuri vaja-
dzigi, lai izgatavotu tik skaistu ieroci. Ja, viss bija
labi! Un taisni šodien bija gadu maiņa un kamēr

cilvēki krāps sevi ar ilūzijām par jaunu un neredzētu

dzīvi, Oļģerts sevi nekrāps — viņš bez simboliem un

sapņiem tieši izlauzīs durvis uz svešu un jaunu
bezgalibu.

Viss būs tik īsi un ātri un labi. Oļģerts iedo-

mājās kā noskanēs kailais šāviena troksnis, bez

atbalss, kā aiz sienas virs un apakš viņa būs soļu

steiga, kā atvērs durvis un cilvēki aiznesīs viņa

ķermeni kaut kur prom — viss būs galā. Varbūt

rozes... Viņam pieskārās kā žēlums par puķēm,
kurām jāpaliek būs tepat un jasavīst. Bet žēlums

atlaidās, kā nieciga dzeltena lapa no cietas klints un

viņa vairs nebija.
Tā tad rītdienas vairs nebūs. Kaut kas liels un

salts, majestatigs, pilns varenibas apņēma Oļģerta
būtni un visa viņa miesa un gars nodrebēja priekā
un nepārvaramā skaistumā: rītdienas vairs nebūs!

Divas reizes jau viņš bija gribējis darit to pašu, ko

šodien ar tādu mieru un apņemšanos. Bet viņš
vēl tomēr dzīvoja. Dzīvibai bija bijuši spēki, stiprāki
par viņa garu, miesu un asinim un tie viņu bija
atsaukuši atpakaļ uz ielām un namiemun pie cilvēkiem.

Un cik savadi! Pirmo reiz, kad viņš nāca mājā no

meža un viņam atlikās nedaudz stundas dzīvibai,
vakara sarkanumā vēsma pārskrēja pār eglēm ceļ-
malā un tā savadi iešalcās. Tad viņš bija dzirdējis
kaut ko pilnibai līdzigu, to, ko gandrīz necerēja uz

zemes aizsniegt un viņš dzīvoja tālāk, meklēdams

vēl reiz tādas šalkas un sirds trīsejienu.
Bet neka vairāk nebija.
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Un tad, otrreiz iedams savu pēdējo gaitu, viņš

parkā kaut kur uz tekas ieraudzija nosviestu rozes

ziedu, vēl jaunu, bet jau vīstošu. Un atkal viņa
būtne sadrebēja, gaiss sāka smaršot un viņš dzir-

dēja aicinājumu, redzēja dzīvibas rokas mājienu un

atkal dzīvoja.
Bet neka, neka pēc tam vairs nebija. Un vēlāk

domādams viņš neka nevarēja saprast un tagad
atkal skaidri un bez šaubām zināja, ka viss ir maldi,

viņa smadzeņu māņu gleznojums. Stiprās dzīvibas

rokas bija atraisijušās no viņa un jaunas melnas,
karaliskas ilgas gula arvien cietāk pie viņa krūtim

un iemantoja sirdi atkal.

Un piedzīvojumu bagāts viņš zināja, ka nepa-
dosies vairs.

Salna nebija dzīvibas un zemes ienaidnieks. Viņš

mīlēja ziedus, skaņas, sauli un mēnesi, vēja pūsmas

un nakts tumsu ar visu savas dvēseles spēku. Viņš

nebija ari cilvēku ienaidnieks. Viņš drīzāk nožēloja
nekā ienīda, jo ari pats tikai cilvēks bija.

Kas tad viņu dzina nāvē? Viņa miesa vēl bija

jauna. Trīsdesmit trīs gadus viņš bija dzīvojis, bet

nepiederēja ne pie tiem vergiem, kuri, savus spēkus
kaislibās iztecinājuši, no dzīves tukšuma krīt nāves

dzelmēs, kuriem nava nevienas dzīvas domas, ne-

vienas veselas vietas. Viņš nebija ari no to pulka,
kuri, nevarēdami miesai baribu iegūt, pārgrieza
savas dzīvibas pavedienus no bada briesmigā skata

slēpdamies. Oļģerts dzīvoja pilnibā, kura viņu nesa

kā pa skaidra ūdeņa straumēm.

Sievietes dēļ? Viņš zināja, ka sievietes dēļ mirst

tie, kurus sieviete uzvarējusi — viņas vergi. Bet

viņš bija lepns un stiprs un sievietes mīlestibai par

viņu nebija valdnieka tiesibu. Un sieviete un mī-

lestība bija tik nepilnigas.
Par viņu bija pārgalvigs valdinieks, kas sauca to

uz skaisto neprāta darbu, un tas bija viņa — lepnums.
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Kamēr viņš bija sācis saprast pasauli un apjaust
cilvēka būtibu, viņš redzēja vislielāko nesaskaņu
lielā „meistara" darbā. Divas naidigas varas, divas

pasaules viņš redzēja un cilvēku kā robežu starp
abām. Pilniba, bezgala lielie sapņi un skaistās

ilgas, nepārvaramas tieksmes pēc skaidribas un

ideāla — to lielais meistars bija licis ik cilvēkā un

ari zemes smagumu, sātanu, kas vilka katru atpakaļ
neskaidrībā un nepilnibā. Tā mūžigās mokās un

meklēšanā un veltās ceribās bija jādzīvo un galā
tomēr — nāve, kaps. Un Oļģerts negribēja ļauties
ar sevi spēlēties, būt par laika kavēkli mūžigam lik-

tenim, kurš kā dievina noskatās viņa mokās un

sevišķi papriecājas par tiem, kuri iedomājas pilnibai
tuvoties. Viņš zināja, ka pilniba ir nepieietama un

atteicās iet tālāk pa viltus ceļu. Viņa gars saslējās
lepnumā un viņš spītigi gribēja teikt, ka nespēlēs
tālāk komēdiju ta priekšā, kas viņa miesās bija
devis dzīvas asinis un garam bezgalibas sapņus.

Un ja atlauzdams lielās nāves tempļa durvis viņš
atrastu tur tukšumu un nebūtibu — ari par to būtu

prieks. Un ja viņš mainitu tikai savu esamibas

veidu un pārietu citā ķermenī, dzīvā vaj nedzīvā —

ari par to viņš priecāsies, kā par jaunu pārmaiņu.

Lepns un salts viņš pateiks visaugstakai dievibai:

tālāk es neeju, to tu man nevari pavēlēt! Pateiks

ar izsmieklu.

Viss tas bija gluži skaidri un Oļģerts tagad bija
mierigs, kā jūrnieks, kas, ievilcis savu jachtu ostā,
dus zem palmām paēnā un nedzird ne čalu ne

trokšņa vairs.

Viņš domāja par draugiem — ari draugi tam bija.
Rakstit vēl kādus vārdus viņiem? Ne, tas ir ne-

vajadzīgi. Neviens nekad nava sapratis otra cilvēka

domas un nesapratīs. Lai paliek nezināšanā. Un

tad — tas izklausitos pēc pašnāvības, atvadities no

draugiem. Bet Oļģerts nemaz nedomāja, ka ta ir
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pašnāviba, ko viņš darīs. Ta ir vienkārši aiziešana,
tikai pārmaiņa.

Viss palika kā bijis. Viņa grāmatas, kurās meklētie

sapņi spokojās, kā aiz plīvura, puķes, kuras viņš tik

ļoti mīlēja, darbi, kurus gribēja darit, — viss lai

paliek sastingumā; — bija jādomā par to jauno
dzīvi, kura pamirdzēs drīz viņa acim.

Oļģerts juta vēl šo dzīvi, kā lielu smagi piekrautu
laivu bez buram un airiem peldam pa tumšu straumi

un viņam likās, ka okeāns jau tuvu...

Smalks zvana troksnis viņu pamodināja. Klauvēja
pie durvim un viņš aicināja iekšā. Tie bija viņa
biedri: Reinsons pilns dzīvibas spēku, kā sarkans,
zaļoksns dābols, un Krūza, vienaldzigs optimists.
Viņi nāca trokšņaini, vaļigi un ienesa nesaskaņu
šai skaidrajā telpā un Oļģerta skaidrajās domās.

„Nu, — jauna gada nakts," teica Reinsons, „iesim
kādu gabaliņu pretim rītdienai.

Oļģerts pasmaidija.
„Ja, jauna gada nakts. Es domāju viņu labāk

sagaidit tepat."
„Nu, tu vienmēr ko izdomā — savādnieks," Krūza

protestēja. „Diena pa dienai tā paiet tepat mājās,
bet reiz vajaga prieka. Dzīve nav gara, gadi tek

uz priekšu un vaj tad cilvēkam par ļaunu tā

žvingstet līdzi laikam kaut uz brīdi?"

Oļģertam uznāca kā reibonis. Ja, žvingstet tā

līdzi laikam, kā nožvingst lode, kas tikko izšauta.

Viņam likās, ka viņš skrien neparastā ātrumā kaut

kur caur telpu pretim nebijušam un ir patīkami.
„Nu labi, vaj tad mēs gribam krogā priecāties?

Pie draugiem tikai aiziesim," Krūza atkal tiepās.

„Būs muziķa, vieglas graciozas skaņas. Puķes vis-

labākos ziedos, vīns, gaiša prieciga nakts."

Reinsons spēlējās ar revolveri un noteica: „Nu?
lesim!"

Oļģerts lēni izņēma ieroci viņam no rokas. „Ne-
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rotaļājies," viņš teica, „tev pavisam neder revolveris."

Viņa seja pieņēma drusku apvainotu izskatu.

Draugi apklusa. Oļģerts vēl reiz teica, ka viņš
palikšot viens. Viņi abi aizgāja ardievodamies un

nemierā. Bet uz trepēm Krūza apstājās nejauši, kā

aizturēts. „Brīnums ... vaj tu neka nemaniji?"
„Par ko tu runā?" Reinsons ari apstājās.

„Salna. Viņš tāds savāds šodien. Man liekas,
kaut kas ar viņu notiek!"

„Ja ... varbūt; man ari likās."

„Vajadzētu iet atpakaļ izrunāties," Krūza domāja.
Abi viņi palika brīdi domās un sagūstiti. Tad lēnam

sāka kāpt uz leju, ierunājās par ko citu un aizgāja.
„Ari viņiem ir labi," Oļģerts nodomāja. „Iluzijam

ir liels spēks." Un atkal viņš grima savā pasaulē
un aizvēra acis kā sapņos.

Pēc brīža piezvanija atkal un uz viņa aicinājumu
durvis' atvērās, nošalca sievietes drēbes un ienāca

mazā Anna. Viņa bija jau gan pilniga sieviete, bet

viņš domās to vienmēr sauca par mazo Annu, —

viņai bija vēl tik daudz bērnišķiga acīs un sejas
veidojumos.

Viņa bija nosarkusi, drusku kā nokaunējusies un

nedroša. Viņš pacilāja melnos samta spilvenus uz

zofa un lūdza apsēsties, klausidamies viņas klusā un

valgani skanošā balsī, kādā runā jaunas meitenes,

ja viņas ir sirsnigas.
„Pie jums tik svinigi, ka es, liekas... pavisam

nelaikā esmu atnākusi," viņa taisnojās.
Oļģerts viņu apmierināja, bija laipns.

Viņas skats palika drošāks un viņa runāja tik

paļāvigi steigdamās. Oļģerts ievēroja, ka viņa grezni
ģērbusies melnās zīda drēbēs; viņa zināja ka melnas

drēbes — tam patīk.
Viņa esot ceļā uz jaungada izrādi teātrī, — tur

kāda skaista pasaka tiek spēlēta.

„Un tad, redziet, man nava Vienai ir



21

tā sveši viss. Varbūt jūs ari, es domāju, gribētu
iet; tad es sevi piedāvātos kā pavadoni," viņa prie-
cigi smējās par savu asprātibu.

Bet Oļģertam nepatikās iet. Viņš gribot būt viens

šovakar.

„Ja, tas ir nožēlojami," viņa teica. „Pēc izrādes

aizietu pie manis. Būs tikai divi, trīs cilvēki; pa-

runātos līdz rīta ausmai. Ne, jums būs jānāk
tomēr ..."

Viņa bija nosarkusi un acīs tāds liels silts mir-

dzums. Lūpu kaktiņš viņai iedrebējās, — Oļģerts
pazina šo momentu... Tā runāja sieviete kas mīl.

No visas viņas būtnes tas redzēja, ka ta viņam sevi

gribētu mest pie kājām un mīlēt, mīlēt, — pilna

viņa bija mīlestibas, kā meža roze smaršas...

Bet pirms Oļģerta sirds ierunājās gavilēs, viņš

bija jau citas rokās... un mierigs kluss un salts.

„Es nevaru. Es laikam esmu slims."

Viņa neteica neka un apslēpa savas skumjas.
Viņa neticēja tam, kas tur tika teikts un nu

vajadzēja aiziet tikai... Viņa piecēlās viegli un

sniedza roku.

„Tad sveiki."

Zēlums sagrāba Oļģertu. Mīļā meitene, kādēļ viņai

bija jānāk! Viņa vēl nezināja kas ir māņi... Un

aizsteidzies pakaļ tai līdz durvim viņš mīļi un sir-

snigi apturēja to.

«Piedodiet man, lūdzu, piedodiet," viņš teica. „Es

nevaru šodien." Un viņš glāstija tās roku.

„Vaj piedosiet?"
Viņa apmulsa. „Ja," viņa teica vienkārši un no

sirds.

Bet Oļģerts jau atgriezās atpakaļ, izņēma sauju
rožu no vāzes un sniedza tai.

„Ņemiet no manis rozes šovakar un piedodiet,"
viņš vēl reiz teica smaididams.

Viņa iededzās no laimes un nezināja ko atteikt.
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Vieglā reibumā viņa nokāpa pa trepēm. Kāds viņš
savāds! Oļģerts! Tiešam savāds.

Rītu ap šo laiku jau viņa būtu vīlusies manī,

Oļģerts sapņoja soļodams pa istabu. Tā ir labāk. —

Bet šie apciemojumi pārtrauca viņa diženo smago
kā melna marmora sapni. Viņš gribēja būt pavisam
netraucēts. Kas

( zina, varbūt vēl daudz tādu ap-

ciemojumu būs? Pulkstenis bija tikko pāri desmitiem.

Tā tad vēl vairāk stundas. Laiks likās viņam uz

vietas stāvot.

Viņš apģērbās un izgāja uz ielas. Viņš gribēja
vēl reiz redzēt pilsētu ar bezgaligo mechanisko ku-

stibu un klusu jau nopriecājās, ka rīt viņš būs

nometis šos pīšļus no kājām.
Uz ielām vēl plūda ļaužu straumes. Bija snieg-

putenis, pārslas bira griezdamās uz cilvēkiem, lidoja
ap ielu ugunim, kā birstoši ziedi, pacēlās un jaucās
virpulī. Zvārguliši skanēja, cilvēku burzma juka ar

vēja brāzmām.

Oļģerts apmierinājās. Tā bija labi. Viņš gāja bez

steigšanās, bez mērķa un bez vienaldzibas. Tā bija
labi klejot. Viņš gribēja gaidit, kad zvani sitīs gadu
maiņas, atgriezties tad savā istabā un tad... Sirds

aiztrīsejās no liela, lepna prieka. Un šalkdams līdzi

asinim viņa miesu un garu piepildija atkal domas

par nāvi.

Nezināmais, no neviena neredzētais uzbudināja
viņa smadzenes; viņš staigāja kā vieglā drudzī.

Skaistums atvērās neredzēts, kā no melni mirdzošām

zvaigznēm. Viņam likās, ka līgava tam būtu un no

viņas acu skata viņš bija apreibis. Bet šis skatiens

nāca arvien tuvāk, klusu skumju un miera pilns.

Viņš redzēja to sev priekšā, kā dziļu kalnos slēptu
melancholisku ezeru, par kuru teikās bija dzirdējis.
Kas viņā ieskatoties, tam nava vairs spēka aiziet

pa gaišiem klajumiem uz dzīvibu, — janogāžas dzelmē,

zaļi melnajos ūdeņos.
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Oļģerts gāja un atgriezās pa prospektu, kur daudz

cilvēku un daudz uguņu. Cik nevajadziga lieka un

smiekliga izlikās dzīve un steigas! Nosirmojušie
dievnamu torņi, bulvāri, namu rindas, kur pasaules

seklums gulēja kā saglumējis dīķis un lipa pie miesas

un dvēseles.

Viņš sajuta iedomās spēcigu zemes smaršu. Ar

zemi savienoties, būt kopā ar zālēm un saknēm, būt

visam — tas bija kā nepiepildāms sapnis, bet nāvē

katram aizsniedzams.

Pie kādas šķērsielas viņš apstājās kā no nezināmas

varas. Augstu pār galvu viņam dedza elektriskās

ugunis, iela bija gaiša kā dienā. Caur koka kailiem

zariem brāzās sniegs uz netīri sabrauktās ielas.

Un taisni tai brīdī, kad Oļģerts apstājās, viņš redzēja
tuvojamies tramvaju. Viņš bija apstājies pieturas

vietā, it kā būtu kur jābrauc.
Blakus viņam stāvēja jauna sieviete ar baltu plī-

vuri ap cepuri. Viņa paskatijās uz Oļģertu un viņš
skaidri saredzēja tās skumjās skaistās acis un lūpu

liniju. Vējš purināja viņas matu šķieznas un drēbes.

Un Oļģertam likās, ka viņa pasmaiditu, ka ap viņu
būtu kas silts un aicinošs kā sen aizmirsts ziedonis,
tāls bērnibas maigums un prieks.

Elektriskais tramvajs apstājās, viņa iekāpa. Un

iekāpjot pamirdzēja ziboša balta drēbju vīle, kas

atšķīrās no visas ielas un citām drēbēm. Sieviete

apsēdās un tramvajs pamirdzēdams aizbrauca putenī...

Oļģerts sajuta visu patiesibu atkal. Zeme, dzīviba!

Viņam likās, ka tas mostas uz lielu laimi. Gri-

bējās skriet, panākt sievieti, teikt kaut ko, redzēt

vēl reiz, vēl vienu vienigu mirkli. Pilniba, pilniba! —

viss ir aizsniegts! Viss dzīvotais skaistums likās

bija savienojies svešajā būtnē. Oļģerts stāvēja turpat
un juta sirdi iedegdamies kā agrāk tādās reizās.

Viņš redzēja plašas, zilas, saulainas debesis, mūžam

zaļu zemi un viss dziedāja un skanēja. Viņam likās,
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ka tas ir pats caurspīdigs un skaidrs un pilns saldas

elpas, kā rožu smaršas. Pilniba, pilniba! Dzīviba

atgriezās un šalca pār viņu kā pavasara strauts. Ir

kaut kur viņa, ir neizrunājama dievibas stunda priekš
cilvēka. Zeme deg, koki skaņu pilni, cilvēku acis ir

zvaigznēm rada un laiks dus zem zaļiem ozoliem

aizmidzis, mūžiba ir acumirklī ietverta — dievubiķeris
izliets pār zemi.

Dziļi Oļģerts atvilka elpu un paskatijās uz augšu.
Zvani dimdēja, bija pusnakts, bet viņš nāvi bija
aizmirsis. Sirds viņam dimdēja zvaniem līdz: skai-

stajai dzīvibai, skaistajai dzīvibai! Viņš gāja pa

ielu, kā pa gaišu tālu pļavu. Pilnibas acumirklis

viņu sauca sev līdzi.
..

Kā noreibis viņš uzkāpa pa trepēm savā dzīvoklī

un tikai ieraudzijis rozes un revolveri uz galda at-

minējās visu. Viņš saprata, ka nekur un nekad

viņš nepanāks to, ko redzējis, ka viņš redzējis tikai

sievietē sapņu acumirkli. Māņi, māņi... Bet viņš

nebija noskumis. Viņš aizvēra acis un skaists viegls
smaids dusēja uz viņa lūpām: viņš arvien vēl skūp-
stīja acumirkli, kas viņu bija pielējis ar dzīvibas

spēku. Kā Fausts no raganu ķēķa viņš izgājis bija
atjaunots.

Un kad nakts pagāja un logos krēšļojās rīts, Oļģerts
zināja, ka vairs nekad viņš nevarēs to izdarit. Skaistie

māņi bija stiprāki par nāvi. Un simts gadus gaidit
un nīkt un dzīvot viņam izlikās nieks, lai tikai sa-

gaidītu vēl reiz māņu saldo acumirkli.

Un starp dzīvibu un nāvi, kā vizoša zilgana straume

plūda māņi, nepārejamie, neizsapņojamie — vienigais
dzīvibas spēks.

Oļģerts Salna svētija šos māņus.

1908.



MAZĀ LIZA.

L

Nejauši viņa parādijās starp mums, ši mazā jaun-
kundzite. Viņa bija pļāpiga, runāja daudz un vienmēr

smaidija. Smaids iztaisija galveno viņas pazīmi,
visa būtne bez viņas smaida būtu sveša un neva-

jadzīga un nevienam nepazīstama.
Mazā figūra bija kā no kristāla. Liza bija tik

maza, ka likās meitene, kaut gan viņai bija savi

deviņpadsmit gadi. Rokas bija izstīdzējušas, gleznas,
likās bez spēka un pirksti tik niecigi, ka es nevarēju
nociesties un ironizēju, ka tās nemaz nava viņas
rokas, bet kādas desmit gadus vecas meitenes.

Viņai bija zilas acis un tumši mati un tas bija tik

savadi, neparasti; dzidrais acu zilums zem melnajiem
matiem ari bija tik nesamērigs. Bet kopā ņemot
tas viss bija tik oriģineli, vismaz reizam mēs tā ru-

nājām, kad tika minēta mazā Liza.

Mazā sejiņa ar plānām, smaidu pilnām lūpām un

vijigais, mazam kaķam radniecigais ķermenis — tam

visam kopā nevarēja iedomāties citāda apzīmējuma
kā mazā Liza.

Mūsu sabiedribā viņu ieveda kāda pazīstama mei-

tene, kurai mēs jau sen nebijām vairs sveši. Diezin,
kur un kā viņa bija atradusi to kluso dzīvibu.

Atminos tikai, kādā dienā viņa man stāstija:

„Es biju tālu tur pilsētas nomalē. Viena meitene

lūdz nodot jums savu sveicienu; viņa jūsu klusa

cienitaja. Un stipri lūdza, lai iepazīstinot. Jūs tak

atļausiet, ka mēs kādreiz atnākam te? Ja? Nu,

protams, jums jāatļauj. Viņa ir mīļa meitene, bet

dzīvo kā tuksnesī."

Es laikam teicu — ja. Mani pavisam neinteresēja
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tas, ka kāda sieviete grib ar mani iepazīties. Pa-

visam citas domas un citi problemi nodarbināja
manu prātu. Bet reizam es slāpu sabiedribas, kurā

daudz jaunu sieviešu. Raksturu bagatiba un acu

spulgums bija ātri skrejoša, patīkama bauda, atpūta.

Un tā es iepazinos ar Lizu. Viņas roka, tikdaudz

atminos, bija vēsa, pavisam valga un lokana, kādas

arvien ir mazu, vāja ķermeņa sieviešu rokas. Ari

seja un smaids uz mani neatstāja sevišķa iespaida.

Vienigais, kas saistija, bija viņas valoda, — es stundām

varēju klausities, kad viņa runāja, un nejutu ne ma-

zākās garlaicības.
Tā bieži esmu klausijies kaut kur dabā, vienatnē,

kad vējš trīsina lapas, vaj strauts skanigi steidzas,

vaj putni dzied neapnīkstoši.

Visi, cik mēs bijām sabiedribā, laikam bijām ap-
mierināti ar mazo Lizu. Viņa nebija uzbāziga, gal-
venais. Nāca negaidot, atnesa puķes, sēdās un

runāja, stāstija un arvien kārtoja vaj nu savus

matus vaj garos svārkus, kurus ta prata valkāt kā

liela, nopietna dama.

Es dzīvoju augstu, piektā stāvā, un viņa arvien

bij aizkususi, kad uzkāpa, elpoja steidzigi un vēdi-

nāja vēsumu sejā ar kabatas drāniņu.

Mans draugs, kurš aiz katras sievietes muguras

redzēja velnu, pasvieda reiz viņai parupji krēslu

teikdams:

„Lūdzu sēdēt, es daudz ceremonijas ar sieviešiem
netaisu. Un kavalieri no manis pavisam nesagai-
dīsiet."

Bet mazā Liza tikai laimigi smējās un nemaz

neļaunojās.
„0, to es ari no jums negribu. Man kavalieru

nava trūkums. Tādēļ es nemaz ari te nenāktu."

Un viņa Sāka tēlot, cik viņas mamai viesu pie-
teikušies no ta laika, ka viņa par jaunkundzi skaitās.
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Veseli trīsdesmit gabali; var izvēlēties un dot garu

degunu, kuram tik patīk.

„Mana mama gādā ļoti rūpigi par meitiņu. Ir pat
viens fabrikas direktors, vecs kungs, bet kavalieris

un laipns bez gala."
„Skaties vien," mans draugs teica un nomēroja

Lizu visu ar skatu no augšas līdz zemei. „Kas to

būtu domājis! Tad jau jātaisās tikai uz kāzām?"

Mazā Liza palika nopietna, lūpas spītigi un sāpigi
savilkās.

„Ja," viņa teica. „Jums laikam žēl, bet es varu

ari iet pie viņa. Daru, kā man patīk. Ja, ja, no-

pietni, es precēšos," viņa teica pavisam sausi un

apklusa. Valoda notrūka un viņa ilgi lūkojās uz

vienu vietu, vaj pa logu ārā, kaut gan nekas tur

nebija redzams.

Reiz viņa lūdza mani, lai apmeklējot to. „Mani
māte negrib nekur laist no mājam. Es meloju, kā

varēdama. Bet atnāciet reiz pie manis — to viņa
nevar liegt — viņa grib, ka man mājās būtu labi."

Mazā Liza stāvēja pie manis un turēja abas rokas

man cieti un lūdza tik ilgi, kamēr es apsolijos.
Tā tas gāja ilgāku laiku, — nekad man nebija ne

izdevības, ne pacietibas uzmeklēt Lizu.

Reiz skaistā dienā klejojām ar draugu pa ielām;

bija vasaras vidus un rets pazīstams vēl pilsētā.
Es iedomājos nejauši par Lizu un teicu, ka jā-

aizbrauc turp. Draugs piekrita.
Ta bija tāla priekšpilsēta, kur mums vajadzēja iet.

Smilšainas ielas un fabriku dūmi un kvēpu pilns

gaiss ... Ilgi mēs grozijamies pa ieliņām un beidzot,

prasidami un lūgdami garāmgājējus, atradām uzdoto

māju, tālu no ielas, netīra kanāla malā.

Otrā stāvā, gara koridora galā mums atvēra pa-

veca sieviete un nelaipni ielaida.

Bet mazās Lizas gaišā balss atskanēja caur blakus

durvim un nemaz negribēja apklust. Viņa ātri
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ieveda mus sava istabiņa; viņas seja bija dzidra ka

mirdzoša debess.

Liza bija nesaģērbusies vēl, mati nekārtibā, balta

saburzita blūzite sedza kaklu un krūtis, bet mazās

rokas bija kailas.

„Es negribu kustēties, kad esmu mājās," viņa ča-

loja. „Un ārā nepavisam neeju. Jātur tikai logi
cieti, lai dūmi acis neizēd."

Viņai bija vijole un nošu pulte. Grāmatu plauktā
nebija daudz; es ievēroju tur Heines rakstus ne-

lielos sējumos. Augšējā plauktā bija pulks aprak-
stītu papiru — dienas grāmatas.

Liza bija tik prieciga un draudziga, ka gribēja
mūs vaj skūpstit. Un attēlojot savu ikdienas dzīvi

viņa atkal nonāca pie zināmā direktora un rādija
greznu marmeladu kasti, ko vakar vēl viņai atsūtijis.

„Ja, viņš jau taisot dzīvokli priekš manis. Oša

gultas un spoguļa skapi."
Un pēkšņi viņas acis drūmi savilkās un lūpas sāka

drebēt.

„Šis vanags griežas te, it kā kad es būtu kāda

maita! Briesmigi te dzīvot dienu no dienas."

Tad es sapratu, ka tas, ko Liza mums pa jokam
stāstijusi, nava vis joks, bet patiesiba.

Viņa atkal palika klusu un sēdēja ar saliktām

rokam un ilgi domāja.

Tikai, kad mēs atvadijamies, Liza it kā atmodās.

Viņa atkal bija līgsma un teicās līdzi iet.

„Ne, ne, es te vairs viena nepalieku ...

Te ir

slepkavu bedre ..." Viss tas atkal iznāca tā pa
jokam.

Viņa uzģērba savas labākās drēbes un mēs iz-

gājām. Un atkal viņa bija runiga un lokana un

smaidija ar savam plānajam lūpām, it kā lūgdamās
kaut ko, vaj vainiga juzdamās.
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11.

No šīs reizas mazā Liza bieži nāca pie manis.

Viņa vienmēr atnesa kādu ziedu, reizam ari veselu

puķu pušķi. Viņas seja bija kā apstarota. Acis dzi-

ļākas un nopietnākas un reizam ilgi raudzijās uz

mani, kā pētīdamas, kā meklēdamas, vaj var uzti-

cēties vaj ne.

Agrāk viņa valkāja melnas vaj tumšas drēbes,
bet tagad sāka ģērbties gaišās. Vēlāk tikai es izzi-

nāju, ka visu to viņa izdabūja no mātes uz savu

kāzu rēķina.

Viņai tak nebija nenieka: māte mazgāja veļu un

brālis fabrikā svīda; tēvs jau sen bija miris.

Viņa ienāca pie manis jau no rītiem un kad pa-

runāja dažas minūtes, jau teica, ka būšot klusa un

lūdza atļauju palikt manā istabā. Kad man bija
jāiziet, viņa lūdzās mani pavadit, gāja padevīgi
smaididama līdzās un savās gaišās garās drēbēs ar

dzīvām puķēm aiz cepures izskatījās pēc princesites,
tā ka ļaudis apstājās uz ielas un atskatījās uz mums.

Viņai, likās, tas patika, viņa smaidīja un sāka

atkal runāt daudz un mīļi. Balsī bija skumjas un

reizam pat mokas dzirdamas, bet viņa pati gribēja
būt laimīga.

Tā mēs izšķīrāmies arvien pēc pusdienas un no

rītiem viņa nāca atkal.

Reiz viņa atnesa pat rokdarbu līdzi un teica, ka

gribot strādāt, lai tikai atļautu telpas es savā istabā.

Arvien biežāk viņa stāstija par veco līgavaini un

par savu māti.

«Viņa grib, lai man būtu nodrošināta pārtika.
Vairāk neka ta nezin. Viņa saka, ka mani sagaidot
laime pie vīra. Bagāts tak un cienijams .. .

Bet

kādas viņam acis, ak, mani šalkas krata, kad es

redzu viņa acis!"
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Viņa bikli pavērās uz mani un zilajās acīs bija it

kā kliedziens.

«Bet jūs solījāties?" es teicu."

«Es neka nesaku, ne „ja", ne „ne". Es neka ne-

varu solities, es tikai teicu mātei, — ka mums abām

būs jāraud. Bet kam tad bēdas par to? Tagad viņi
tur strādā un rīkojas un >man ari vajadzētu būt tur

klāt. Nu esot mans līgavas laiks. Tāpēc jau ari

es nevaru tur būt mājās; prom, te kaut kur man

ir labi."

Tā viņa klīda apkārt un spiedās pie visiem, ko

tikai pazina. Es toreiz viņu nesapratu — tagad tikai

atminos, kādas izbiedēta putna acis viņai bija. Viņa

pie mātes aizgāja tikai tad, kad drēbes vajadzēja
mainit. Viņa laikam neēda nemaz, izņemot dažus

augļus, kurus viens otrs viņai piedāvāja.
«Ziniet," viņa teica kādā dienā, pie manis būdama,

kad saule gaiši pielēja istabu ar savu stipro va-

saras spožumu — «ziniet, tas ir briesmigi, kad •cil-

vēkam jāmirst."
«Vaj tad jums

"

«Saprotams, man jāmirst, vaj tad es to varu

izturēt? Es domāju, būtu labāk, ja es mirtu, tagad,
tūlit. Tad es piederētu vismaz vienigi pati sev."

«Jums tak brīviba, pasaules plašums tik liels."

«Ak, ne, to jūs neziniet! Man nav nekāda pla-
šuma un brīvibas. Es neka neprotu, — tikai nosalt

vaj badā nomirt. Es esmu tāds kanariju putns,
kurš pārtiek no sava sarga un saimnieka rokas. Un

man patiesibā vienalga, ja es dzīvē nekur nederu

un nevaru sev pati dzīves atrast.
. . Vienalga..."

viņa teica un noliecās pie sava darba.

Es redzēju, ka viņas pirksti, mazi un vārigi, dre-

bēja pie izšujamās drēbes.

«Liza," es teicu «bēdziet! Pavisam prom no

šejienes."
«Es nevaru; redziet, es jau klepoju, es esmu pa-
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visam slima. Un tad — es apņēmos nejust savas

miesas un es domāju, varbūt, es varēšu nodoties

sev vairāk. Viņš solās pirkt man jaunu vijoli un

pieņemt skolotāju. Ha, ha, ha, ha..ļauns smiekls

pārtrauca viņas runu. „Sis riebums! Viņam patīk

tas, ka es esmu tik maza... viņam manas acis pa-
tīkot

. .

Pēkšņi viņa nometa darbu un piegāja pie manis.

„Nu sakiet, vaj manās acīs ir vēl kas patīkams?

Viņas tak novēlētas tam
...

tam..."

Es māniju asaras un izbailes mazā, bālā novār-

gušā sejā. Cieti es saspiedu viņas rokas. Es teicu,
ka pilnigi ticu, viņas vieta nebūs tur, kur viņu grib
iesprostit.

„Ja, bet vaj tad mani kāds saprot? Neviens.

Es būtu gatava mirt, es smiedamās ietu pie ta vecā,

ja tikai kāds zinātu
...

Es esmu par daudz laba

priekš viņa, — ne, viņam manis nebūs dabūt —

ne, ne!..

Ziniet, man gribētos piekrāpt šo briesmoni, bez-

godigi piekrāpt, viņu un manu labo māti un visu to

pulku, kas man tur laimi sagādā. Es tikai gribētu,
lai viņš pie manis nepieliek rokas pie tādas, kāda

es tagad esmu. Es tak piederu sev un varu darit

pēc savas patikšanas ar sevi — ar miesu un dvē-

seli
... par to viņi nevar man pavēlēt. Piekrāpt,

pievilt, tā ka es smieties varu viņam acīs."

Viņa drebēdama spiedās man klāt un balsī bija
dzirdamas elsas un raudas. Es nesapratu daudz no

viņas runas, es gribēju tikai mierināt. Glāstiju mazās

rokas, teicu, ka nekad direktoram viņa nebūs sieva,

apņēmos izdabūt viņai kur nodarbošanos.

Viņa pacēla acis. Kā plašs ezers tur mirdzēja
nojaudas un laimes gaidas. Kā viņas smaidija, šīs

mazās acis! Dzeltenās krizantēmas krita no mel-

najiem matiem uz grīdas, es ņēmu tās augšā un

spraudu atpakaļ un viņa sāka atkal maigi, tekoši
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runāt un stāstit, it kā viss būtu pārciests un atri-

sināts.

Tad tomēr līgsmi gājām uz ielas. Viņa draudzigi
turējās man pie rokas.

«Kāzas man noliktas pēc desmit dienam; redzēsim,
kas tur iznāks," viņa gandrīz gavilēdama teica: «Tad
es par viņiem visiem pasmiešos."

Kad mēs izšķīrāmies, viņa jautājoši mani uzlūkoja.
Viņa laikam gaidija kāda pēdējā vārda, kuru es vēl

nebiju teicis. Bet tad ātri aicinoši pasmaidija, aizvēra

acis, nodrebēja, pamāja man ar galvu un aizgāja.
Savādas domas mani nomāca. Es būtu devis daļu

no saviem spēkiem, no visas manas dzīvibas, ja va-

rētu līdzēt šai mazajai būtnei. Bet es tak viņu ne-

mīlēju un nevarēju mīlēt — kas to lai zina, kādēļ.
Man bija žēl, ka Liza no manis ko gaidija, nezinā-

dama, ka es viņai esmu nedzīvs salts akmens, var-

būt — dievu tēls, bez asinim un elpas.
Es ilgi staigāju pa pilsētas sakarsušajiem akmeņiem,

bet nejutu ne noguruma, ne miera. Zināju, ka mājās
man acu priekšā rādisies mazā Liza ar savu balto

princeses svārciņu, un tad ari nakts miera nebūs.

Bija jau gandrīz vakars, kad iedams gar staciju

atminējos kādu draugu, kurš pie jūras pavadija va-

saru. Aizbraukt! Jūra, mežs, debesis!..

Pēc pusstundas es jau sēdēju vilcienā. Vakars un

nakts aizgāja nemanot un es pavisam aizmirsu jau-
trās sarunās mazo Lizu.

DL

Pilsētā es atgriezos otrā rītā. Varēja jau būt pulk-
stens desmit. Saule spieda un ielas visas kvēloja.
Es steidzos uz savu dzīvokli.

«Jūs paliekat par daudz ilgi projām," teica saim-

niece, atvērdama man durvis. «Un jūs gaida."
«Kas?"
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«Tur ta jaunkundzite," viņa pasmaidija un tad

klusu, kā baididamās, piebilda: «Viņa gaida visu

nakti, jau no vakarvakara."

Kad es iegāju, mazā Liza ātri pacēla galvu no

spilvena un paskatijās smaididama uz mani. Viņa

nebija gulējusi, bet tikai atsēdušies uz gultas un uz

brīdi nolikusi galvu uz spilvena. Ātri viņa izgludi-
nāja ar savu seju iespiesto vietu uz drēbes un piecēlās.

«Liza," es steidzigi saņēmu viņas rokas un skati-

jos acīs. «Kas jums kait? Vaj kas noticis?"

Viņa nolieca galvu, padevigi, paklausigi, kā vergs,

un skumji lūkojās grīdā. Baltais apģērbs bij sabur-

zits, šur tur nekārtibā, lielas matu šķipsnas, abās

pusēs gar vaigiem atraisijušās, nokarājās kā bez

dzīvibas. Lizas sejiņa likās iedzeltena, lūpas skumju

pilnas, ap muti rūgts smaids un zem nolaistiem

plakstiem melni-pelekas ēnas... Es redzēju, ka viņa

nebija gulējusi visu nakti.

«Jūs mani gaidijāt, Liza?" es jautāju vēlreiz.

«Ja, es gaidiju," bija klusa, mieriga atbilde, it kā

viss būtu jau kaut kur garam, jau pie miera.

«Es nezināju; kāpēc man agrāk neteicāt..."

«Ja, jūs nezinājāt... Jums jau ari nevajadzēja
zināt. Un man nevajadzēja ari gaidit."

Viņa palūkojās ar sausām, sāpju nomocitām acim,
kādas es nekad nebiju viņai redzējis.

«Liza, sakiet tak, kas noticis? Kas jums kait?"

Viņa padomāja brīdi, pielieca galvu un nodrebēja.

«Nekas; tagad vairs nekas," viņa atteica. Tad

viņa apgriezās, paņēma savu cepuri, pie kuras bija
pussavītušas dzīvas puķes no vakardienas, uzmeta

to uz galvas un sniedza man roku.

«Ardievu... un piedodiet man!"

«Liza," es stājos viņai ceļā, «vaj es esmu jūs ap-

vainojis? Sakiet tak kaut ko man."

„Ne," viņa teica žēli pasmaidījusi. «Jūs bijāt pret
mani labs, ļoti labs. Jūs man parādijāt jaunu zemi...
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Es nepazinu, kas ir cilvēki... nu man jāpateicas;
es to nevarēšu aizmirst."

«Jūs man gribējāt ko teikt?"

«Ja, es gaidiju... Es gribēju jums ko teikt, bet

tam nebij lemts piepildities. Tagad ir par vēlu —

man nava vairs spēka... Es gribēju jums lūgt kaut

ko priekš manis... Es gribēju jums lūgt atslēgu
priekš manas aizslēgtās dzīves, bet tagad es zinu,
ka man nav uz to tiesibas... Bet es jums pateicos,
pateicos..."

Viņa saķēra manu roku cieti ar savām mazajām
delnām, pieplaka pie tās un sāka drebēt un rausti-

ties smagās raudās. Es dzirdēju, kā viņa koda zobus,
lai neliktu dzirdēt savas raudas.

«Liza..."
«Ardievu! ardievu!..."

Steigšus viņa izskrēja un devās pa trepēm lejā.
Es redzēju, kā viņa aizsteidzās pa pagalmu uz ielas,
neatskatīdamās, it kā bēgdama.

Es nezināju, kā visu to izskaidrot un stundām ilgi

domāju, bez ka būtu atradis īsto atrisinājumu visam

šim notikumam.

Vaj viņa mani patiesi mīlēja? Bet kāpēc tad viņai
bija jābēg tā un kāpēc jāgaida tik negaidot un nezinot?

Es nosēdēju līdz vēlam vakaram mājās un domāju,
ka viņa katrā ziņā atnāks un izrunāsies, bet velti —

mazā Liza neatnāca vairs
...

Otrā rītā ienāca pie manis kāds draugs, tas pats,
kurš tik neuzticigi uz sievietēm skatijās.

«Vaj tu esi redzējis mazo Lizu šodien? Vaj vakar,

varbūt?" viņš prasi ja.

«Ja, vakar... kas tad ir?"

«Savāds skuķis..."
«Nu?"

«Vakar viņa atnāca pie manis. Acis tādas spulgas,
lielas; nosēdās un sāka kaut ko runāt, nesakarīgi,
brīnišķigi, glaudās klāt..."
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Un tad viņš izstāstīja dīvainu stāstu. Liza gribē-
jusi, lai viņš to skūpstitu, vienu vienigu reizi kaut,

runājusi par dzīves nežēlibu. Viņš nevarējis neka

tur atbildēt, jo neka noteikta nebijis viņas runā. Tad

viņa teikusi, ka gribējusi mums, gaišiem cilvēkiem

kaut ko dāvināt, bet viņa laikam lāstu bērns... ne-

vienam, nevienam ta nav vajadzējis... visi novēr-

sušies.

Ilgi pēc tam klusi domājusi un vēlu naktī izgājusi
uz ielas. Viņa lūgusi, lai nekad pēc viņas nemeklējot
un netaujājot. Viņa negribot neviena vairs redzēt.

Pēc dažām dienam es dabūju zināt, ka Lizai pa-
tiesi bijušas kāzas ar veco direktoru.

Pēc tam neka neesmu par viņu vairs dzirdējis,
tikai reizam un vēl tagad atminos viņas smalko stāvu,
mazās rokas un plānās, smaidošās lūpas... un se-

višķi no ta laika, kad es sapratu, ko mazā Liza vē-

lējās toreiz.

1908.





NEATRISINAMS.

Etide.

«Paliec," viņa teica klusi, kā asaras valdidama,
kad Leona roka jau bija uz durvju kliņķa.

Viņš atskatijās un gribēja smaidit ar acim. Balsī

drebēja maigums un kā vainas atziņa.

«Šodien es tevi sāpinu... Tad varbūt rītu, vaj

vēlāk, kad es nākšu uz blakus domam."

Mīkstā balss un valgais tumšais skats meiteni val-

dzināja. Viņa sevī smaidija.
«Ne, paliec tagad..."
Viņa apsēdās uz mazās kušetes un nolika roku sev

blakus, it kā norādidama vietu savam draugam.
Leona bālais, mazliet noliesējušais sejs un spītigie

lūpu vaibsti atsmaidija kā laimē un viņš klusi no-

sēdās tai blakus. Istabā atkal bija tīkams, maigs
klusums.

«Marta..."
Leona roka gulēja uz viņas matiem, kuri bija gaiši

dzelteni, gandrīz balti.

Viņa atņēma ta roku un paturēja savās.

«Marta mīļā, kaut tu zinātu, cik man te labi!"

Viņa runāja klusi.

«Pats esi te, bet domas?"

«Ari domas."

«Neticu."

«Kāpēc nevari ticēt? Ja netici, tadnesaproti manis."

«Kā lai es saprotu, ko es nevaru saprast."
Atkal meitenes gaišajā sejā bija sāpes manāmas un

mazās krūtis cilājās ātrāk. Balss aiztrīsēja ...

«Saproti vienkārši: es esmu pilnigs un laimigs te

un nekur citur tā kā te, nekur citur..."

«Nekad tā ne, kā pie tevis."
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«Un vakar teātrī?"

Viņa nodrebēja, ko atminēdama.

«Es tak redzēju, ka tu smaidiji, ka tu degi. Un

šodien, — šodien tu esi mans atkal?"

Viņas mazais, lokanais stāvs nervozi sacēlās un

asaras kāpa acīs. Bet viņa vēl turējās, viņa negri-
bēja rādit sava vājuma.

«Marta ...
Tu nesaproti manas sirds, bet saku tikai,

tevnebūtuko noskumt, jatu zinātu,ko es sirdī glabāju."
Viņš viegli, graciozi saņēma meitenes rokas un

glauda tās ar saviem pirkstiem.

«...
Ja tu zinātu, ka vīrietis mīlē, vienu tikai..."

«Un daudzām tie mīļie vārdi un skati. Un ziedi

un puķes, un dvēsele ari daudzām."

«Ne, tikai vienai, Marta, saproti tik. Tu tak zini,
ko par Tannhāuzeri..."

«Ja. Tannhāuzers un daile, un muziķa. Ne, es

tur neka nesaprotu, ja tu neesi viss un nedalits.

Kādēļ tu mani moci, ja tev nevajaga no manis*neka?

Bet vārdu, to es negribu, es gribu ticibas!"

«Uz ko ticibas?"

«Uz — tevi."

«Un tev viņas nava?"

«Dodi man to, tad man viņa būs."

«Tiešam nava?" Viņš vienkārši un jautājoši lūko-

jās viņas gaiši zilajās valgās acīs. Viņas sejā atkal

cīnijās smaids. Viņa neizturēja, nolaida plakstus un

apklusa. lekšķigi lepodamās ar viņa tuvumu, viņa

gribēja vēl ciešāk, ciešāk viņa dvēseli, viņa gribēja
to sagūstit, par vergu turēt, kā savu es, kā īpašumu,
pie kura nevienam nava ne mazākās daļas. Viņa

gribēja to, kā visas sievietes grib vīrieti, aklā pade-
vibā un tad tikai viņas ir apmierinātas.

Bet viņš tāds nebija.
Viņš bija savā dvēselē mākslinieks un tāpēc ari

Tannhāuzers. Un tāpēc viņam bija tikai viena liela

un dieviga mīlestiba, kādas nava ikdienišķiem cilve-
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kiem. Cits viss stāvēja ārpus tās, kā kas ikdienišķai
dzīvei vajadzigs un ari viņam, kā māksliniekam ar

savadām tieksmēm. Bet ši meitene te bija viņa at-

dusa garam, viņa templis un tāpēc tika dziļi mīlēta,
kā nekas un neviens.

Vaj viņa kā sieviete to saprata, un vaj viņai sa-

protams tas varēja būt? Vaj Elizabete saprata, ka

Tannhāuzers mīlēja vienigi tikai viņu?

Ak, Marta bija sieviete ik dzīsliņā un gribēja būt

ari viņa māksla un dzīve un mīlestiba — un ši lielā

tieksme nesa viņai tik daudz moku un nemiera.

„Tu man netici?" viņš prasija skumjāk vēl reiz.

«Ticu un ne."

«Kā tad tas?"

«Kad esi pie manis, ticu, ka aizej — neticu, šaubos."

«Tad tu domā, ka es varētu pavisam aiziet?"

«Tā nedomāju, bet man ir savādas bailes."

«Vaj tad sevis nepazīsti? Vaj sava spēka nezini?"

«Sevi pazīstu, bet tevis ne."

Viņš atkal pasmaidija un glaudija meitenes roku.

«Tu esi vēl maza un jauna un nepazīsti cilvēka

dvēseles. Varbūt pazīsti sevi, bet ne mūs, vīriešus.

Tu zini, kas ir mūžigi sievišķigais?"
„Ne."

«Tad tu ari viņa speķa nepazīsti un nezini. Citādi

tu ar mani tā nerunātu, Marta."

Klusums. Viņas sejā atplauka smaids, kā maza

laime.

Viņa pielika galvu pie Leona pleca, paskatijās tam

acīs un pieglaudās vēl ciešāk. Bija tik vienkārši

labi. Logs gaiši skatijās caur baltajiem spiču priekš-
kariem augstajā istabā. lela dunēja tālu, kā cita,
sveša pasaule.

Pagāja brīdis, kurā krustojās dažādas domas viņas
būtnē un atkal viņa nodrebēja. Viņas roka cieti

pievilka mīļotā kaklu un vaigs atspiedās pie Leona

pieres.
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«Tu neej, neej. Tev nekur nava jāiet," viņa teica.

„Bet mans darbs?"

«Tavs darbs... var gaidit."

«Ak, zinu, zinu tevi... Un piedodu to, jo zinu

tavu sirdi. Bet caur ko tev esmu mīļš? Vaj tikai

manis paša dēļ, kā cilvēku sugas eksemplārs, kā

vīrietis, vaj caur manu darbu, caur to, kas mani

šķir no citiem?"

«Nezinu. Man liekas tādēļ, ka visi tevi mīl. Ja,

varbūt, darbs. Bet tagad man būtu labāk... man

liekas... Es nesaprotu to izteikt..."

«Kā būtu labāk, ja es nebūtu nekas vairāk, kā

ikdienas cilvēks, lai neviens mani necienitu un lai

tad vienigi tev es būtu? Vaj tā nebija?"
«Ja, gandrīz tā. Tad tikai man vienai tu būtu kā

neatrasta kāda pērle... ja..."
«Tā tad tu baidies. Ja, sievietes mūžam baidās

no ta, ka viņām neatņem kādu dārgumu citas. Bet

varu teikt, ka viņas caur to izrāda tikai savu vājibu
un, varbūt, mazvērtibu. Bet, Marta, vaj tad tu ari

gribi būt tāda? Vaj tu tik maz sevi vērtē?"

Viņa apmulsa un klusēja.
«Un vaj tu tiešam domā, ka ja tu būtu tāda, kā

viss lielais pulks, es pie tevis te sēdētu? Vaj es lai

garlaicibu nāktu te atstāt? Tad es pats sevi maz

cienitu un tiešam necienigs būtu. Vaj tu mani tādu

gribētu?"

«Ne, ne. Tā ne, es to nesaku."

«Un tomēr ikreizes skumsti, kad eju."
«Ja, bet kad tu nāc atkal, tad vairs ne."
«Bet aizejot? Vaj aiziešana nav jauna slāpju sa-

krāšana, jauna gaidišana un vaj bez aiziešanas mēs

varētu gaidit un nākt?"

«Tev taisniba, bet kad tevis neredzu, man liekas,
ka vairs nenāksi... Tā neliekas, bet šaubas ir."

«Un kapec šaubas. No tava nespēka?"
«Ne, no tava spēka. Zini, tu esi visur, tu esi vairāk
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kas, kā citi. Visiem tu piederi kā mākslinieks; tev

smaida katris un katra un tad nāk kautkas..."

„Nu zinu. Tu šaubies par mani. Tu domā, ka

es varētu reiz tur būt tāpat saistits, kā te?"

Viņa atkal nolaida plakstus un smagi elpoja. Kā

lai viņā to varētu teikt? Vaj tā bija. „Ja, Marta,
te ir tas, ko tu nesaproti un tāpēc esi nemieriga
manis dēļ. Bet tu tak esi sieviete, kā tu to lai saproti!

Vaj es tev varētu teikt? — tomēr man liekas, ne-

sapratīsi un nevarēsi atrisināt, jau tamdēļ vien, ka

jūs, sievietes, gribiet mūs visus; jūs esiet vergu

turētajās, man gribētos teikt. Bet tā kā mēs, vīrieši,

neesam raduši būt par vergiem (es nerunāju te par
iedzimušiem vergiem), tad mēs arvien izraujamies

un meklējam brīvibas. Un caur šo vergošanu jūs
vairāk zaudējiet, nekā mantojiet, — arvien, arvien

tas tā ir."

«Mīļais, ko tu runā! Ja tu zinātu, kas ir vergs,
kad tas m11ē..."

«Es zinu, ko tu gribi teikt, bet tas ir pavisam cits.

Es tikai tev gribēju teikt to, ko tu neaptvēri kā

sieviete. Ir divas lietas, kas mūs saista: mūžigi
sievišķīgais — varbūt, šis termins no vecā Ģetes ir

lietots diezgan elementāri, prasti pret to sajūtu, kuru

ar viņu nosaucam, bet man tas jālieto, kā parasts —

mūžigi sievišķigais, es teicu, un sieviete pati. Un

nedomā, ka tas ir viens un tas pats, vaj vismaz

viens otram līdzigs. Mēs, vīrieši, to it labi zinām. Ne,
tie ir divi pretpoli, kuri tieši pretim mums vīriešiem,
kā trešajam pretpolam. Unkā jau zināms: les extrēmes

se touchent — un tāpēc ari mums jāsatiekas.
Varētu teikt, sieviete ir tieši mūsu dabiskais pret-

pols, pretējā sastāva viela vaj spēks, kurš mūs, prozā
runājot, pievelk kā magneta spēks, vaj kā pretējā
elektriba, rupji, ikdienišķi, kaili; kā bads vaj slāpes,
vaj miegs. Ta ir sieviete, ar ko mēs runājam, sa-

tiekamies pēc dabas likuma un kuru mēs ienīstam
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un nicinām kā mūsu ideālu apkarotāju, kā pretēju
virzienu.

Bet mūžigi sievišķīgais — sievietiba, tas nava mums

manāms ar cilvecigiem prātiem un jutekļiem.
Tas ir kaut kas, kā gaisa ēters, kas apņem mūs

no visām pusēm, ta ir dieviba, varbūt, kāda kustoša

tvanama smarša, kurā mēs šūpojamies, kā mākslinieki

un cilvēki. Un mūžigā ši sievišķība parādās mums

mirkļiem tikai, kā koncentrēta vienā priekšmetā vaj
sapnī. Bez viņas mēs būtunedzīvas būtnes, nespējigi,
necilvēcīgi dzīvnieki tikai. Mēs manam to visur, bet

bez veida un tēla, un ja ši sievišķiba tik bieži mums

parādās sievietes personā, tad tikai kā viegla soļa

likšana, kā balta drēbju kroka, kā valodas zvans

balsī, bet ne kā miesa vaj būtne ar noteiktu tēlu.

Un kur viņa, tur būsim saistiti vienmēr mēs līdz

dienu beigām; jauni vaj veci, mākslinieki vaj pro-

fani, strādnieki vaj übagi.
Un nu, Marta, ja tu šaubies un baidies par mani,

tad zini tagad šos divus pretpolus, kuri mums ne-

pieciešami — viens dzīvei, ikdienai, darbam, miesai —

otrs garam, svētlaimibai, dvēseles dailei. Un saki

man, ko tu gribētu priekš manis nest sevī, sievieti

vaj sievišķību?"

Viņa paskatijās nokaunējusies viņam acīs un glau-

dija pati savas skaistās rokas.

„Ak, tā es nemaz nebiju domājusi. Es nezinu,
kā tas ir."

„Un tomēr tu tak mani saistit gribi. Tad, pro-

tams, ar sievietibu mūžigo?"
«Ja."

„Bet tad tomēr vel skumsti un šaubies par to

otro."

„Ja, bet
.
.."

„Bet vaj tad nevar būt viss pie tevis, viss! Sie-

viete un mūžigi sievišķigais?"
„Leon . . . Kāpēc tik daudz jautājumu?"
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Viņas galva nokrita atkal pie viņa krūtim un dziļi
ta slēpa seju un sarka. Viņai bija, it kā raudas

spiestu krūtis un tomēr tik viegli un skanigi bija
viss. Viņa vārdi vēl maldijās pa dvēseli, kā vili-

nošas skaņas.

„Nu, Marta?"

Viņa bālais, skaistais sejs klusēja smaidos. Acis

bija dziļi mierigas. Un padeviba izdzēsa spītigos
smaidus no lūpām. Roka glāstija viņas gaišos, bal-

tos matus un viņa klēpī dvašoja ... ja, kas tas

bija? — neviens to nevarēja teikt — tagad ta ne-

bija sieviete.

„Nu, Marta?"

„Es ...
es gribētu būt tikai viss priekš tevis. Tā,

lai tev nekur nekas vairs nebūtu jāmeklē, kas tevi

saista."

„Nu, redzi. Un kāpēc tad man vienmēr ir jāat-
griežas te pie tevis? Nu tu zini? zini?"

Viņš pagrieza tās seju pret sevi un lūkojās acīs.

Pretim mulsa viņam jauns, skaists vaigs, glezns
un neizdibināms, kā mūžigi sievišķīgais, kuru tik

bieži profani mēdza saukt par sfinksu.

Viņa pavērsās nost. Bet kāpēc tad ?

„Un tomēr ..."

„Un tomēr?"

„Es neesmu tev viss. Es zinu, ka tu smaidi tik

savadi vēl ari citur. Un to es nesaprotu, kāpēc ..."

„Ja, to jau teicu, Marta, mēs esam divas svešas

pasaules, kā vīrietis un sieviete, un ta ir mūsu ne-

laime, bet vēl lielāka laime. Var jau būt, ka psicho-
logiem taisniba, ka jums sievietēm mīlestiba ir viss —

jūsu traģēdija un bakchanalija kopā. Bet mums —

ja, zini, mums ir divas puses dvēselei, divi spēki,
starp kuriem mēs šūpojamies: mīlestiba un kauja.
Atņēmi man vienu vaj otru, un mans dzīves pave-
diens būs pārgriezts, es nebūšu vairs nekas. Nu,
kauja, manis dēļ, var tikt nosaukta par dzīvi. Un
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mēs kaujā apmierinām savu zvēru, savu nevaidamo

iegūšanas tieksmi. Mīlestibā mēs turpretim sapņojam,
mēs ritinām savas pasakas par augstāko un dievigo —

mēs tiekam sievietēm lidzigi.

Tā tad tu manis nevari saprast, jo sievietēm mīle-

stiba un dzīve ir tikai viens un tas pats un tāpēc
vēlies, lai ari es kļūtu kā sieviete, kuras dvēsele

nepazīst neka cita, kā atdoties — piederēt un ne-

prasa ari citā neka, kā — atdoties — piederēt.
Bet es to nevaru. Un tas ir tik labi, ta ir mūsu

laime. Un tu baidies no tās."

Viņa tagad pacēla galvu un klausijās un domāja
kaut ko pie sevis.

Tad viņš pacēlās, atsvabinājās un sāka soļot strauji

pa istabu.

„Tu saki: es smaidot visām un visiem, bet es zinu,
ka viss tas ir tikai mana dzīve, mana kauja. Man

vajaga uzvarēt un pārspēt, un iekarot un valdit. Un

ja es smaidu vispārigi sievietei, tad kā uzvarētājs,
kā spēks, kas kaut ko pazemina un savalgo. Bet

ne mīlestiba ta ir, tās ir tikai slāpes pēc mīlestibas

un sievietibas un tās mani dzen atgriezties tur, kur

viņu dzesētājs avots... Nu, vaj tu zini, kur tas ir?"

Viņš runāja atkal maigi un apstājās meitenes

priekšā, lūkodamies viņas plaši atvērtās brīnumai-

nās acīs.

Tagad viņa it kā atgriezās no savām domam un

visu saprata. Acīs bija prieks, skaidriba, ne vairs

apmulsums un nezināšana — — — —

Viņi runāja mirkli mēmi atsmaidot, kā ezers pret
sauli viens otrā mirdzēdami.

„Tad es nejautāšu vairs un tu zināsi?.."

„Zinašu."

„Zinasi, ka man ir jāatgriežas, vienmēr jānāk at-

pakaļ, kur pēc kaujas nolikt galvu, kā zaļas liepas
pavēnī un sapņot par nebeidzami sievišķīgo. Ja, bet
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tu ta nesaproti, ta sievišķigā, ka spēks nezina sava

spēka — to zina tikai tas, kas viņa varā."

Viņš paskatijās viņai sejā, un, redzēdams to līgsmu,
sniedza roku. Nu viņš varēja iet.

„Tā, nu man jāiet. Un tu piedod, ka es citādi

nevaru, — man jāiet, lai es varētu atgriezties."
„Ja, ja," viņa teica mīļi un pavadija to līdz sliekšņam.
Bet kad viņas roka noslīdēja, atlaista no atvadi-

šanās un durvis aizvērās — atkal krūtis nemierigi

elpoja un jaunais skaistais sejs tika domu pilns.
Viņa steidzās pie loga, atbīdija aizkarus un izliecās

ārā, kā slēpdamās vēl. Tur viņš aizgāja, kā iet uz-

varētāji — liels, neturams un neizprotams. Tur bija
kaut kas, ko viņš par dzīves kauju sauca un kurai

piederēja...
Tik daudz skatu traucās viņam pretim — to viņa

zināja un kas lai saka, vaj reiz nenāks laiks, kad

viņš vairs neatgriezisies?..
Viņa piegāja pie spoguļa un kārtoja matus. Tie

nokrita smagi uz mazajiem pleciem kā nasta. Acis

kaut kur dziļi ēnā likās iegrima. Tikai divas sārtas

lūpu linijas, vēl pilnas trīsu un laimes purpuroja un

dega, kā nesasniedzami skaistā gleznā viņai pretim.
Viņa nogrima pati savā skatā ..."

Rokas pacēlusi, ta sprauda matus virs galvas. Un

pasmaidīja tad viegli par savu bildi spogulī. Vaj
tas nebija tas sievišķigais, kas viņu turēja un kura

dēļ tam jāatgriežas? Viņš tak bija teicis, ka sievie-

tes dēļ vien tas neatgrieztos.

Ja, ja; tā tad viņam ir jānāk!
„Ir jānāk," viņa izrunāja klusi pie sevis un pie-

plūda laimes un prieka. Ir jānāk, ir jānāk — tas

reibināja prātus un miesu... Bija viss pilns tādas

laimes par savu nepazīto spēku. Tad viņa aizgriezās
un piespieda galvu pie loga zimzes, klausidamās, kā

dunēja lejā iela.

Tikai... tikai...



46

Tikai viņa nevarēja apjaust un saprast, kāpēc viņam
ir jāiet? Kāpēc te nevar būt viss un pilniba, kāpēc

viņam vajadzēja vēl ka meklēt tur, kur viņas nebija.
Kas tas ir, ko viņš sauca par uzvarēšanu, iegūšanu
un kauju?

Un atkal skumjas apēnoja seju. Viņai pat likās,
ka asaras riešas kaut kur neaptverami dziļi kā dvē-

selē, kuru izraudāt vajadzētu.

Viņam nepietiek... nepietiek... ,

Ak, par visiem lielāka viņa varēja būt; viņa pazina
savas spējas. Viņa panāks to, ko neviena nav vēl

sasniegusi kā sieviete, lai tikai cieti, cieti savaņģotu
viņu sev.

Bet tas — vaj tad tas var viņu saistit? Vaj tad

tas ir tas mūžigi sievišķīgais? Ja ne tas, kas tad?

Viņa mocijās ar sevi, neka nevarēdama atminēt

un saprast. Ka, ka viņam vajadzēja vēl? Visu to

vajadzēja vēl? Visu to vajadzēja viņai nedalitu kā

īpašumu...
Atkal viņa pasmaidija un skuma starp laimes domam

un nevarēja atrisināt viena jautājuma. Un tāpēc, ka

viņa nezināja sava spēka un laimes lieluma

Bet viņš šūpojās viņas spēkā, kā saldā tvanā —

viņam nebija neatrisināmā.

1911.



PĒTERIS DANGA.

L

Šodien es satiku Pēteri Dangu uz stacijas trepēm.
Es gaidiju kādu citu, bet satiku viņu un mēs apstā-

jamies, kā siltas dvašas apņemti.
Viņš bija tikko iebraucis tur no augšas, no Inflan-

tijas puses, kur dzīvoja pastāvigi zilajiem mežiem

par draugu.

Viņš smaidija. Bija tikko nolijis pirmais pavasara

lietus un pat ielas akmeņi bija pilni ar savadu at-

mirdzu un likās sasilditi no agrā aprija saules. Katrs

troksnis dzīvi un dzirdami atsaucās gaisā un cauri

lietus siltajiem tvaikiem priekšpusdienas saule tecināja
kā kūstošu vasku savu dievigo siltumu. Un šai sa-

vādajā rāmī, kā ģīmetne stāvēja viņš ...

Nelielā soma pie rokas, pār plecu ceļa segs un

galvā viegla cepure. Un sejs, — sejs skaistā bārdā

ierāmēts, kas vēl gandrīz pūkām līdziga bija, atgā-

dināja dzeltenu meža vanagu (pat mazliet vidū uz-

liektais deguns to rādija), kas laižas savvaļā un tālu

lūko viņa skatiens. Šejs nebija pilnigs viņam, kā

agrāk, kad tikko pirmā jauniba viņā brieda. Tagad
tas bija gan daudz sapratis, maldijies, atzinis un cietis

un ap lūpām likās iemidzis ironisks smaids, kas kā

nātra var dzelt. Apģērbs viņam bija ar gaumi vien-

kāršs un nevainojams, — nemaz tik zemniecisks ne-

bija šis mans mīļais Pēteris Danga, kā likās. Un

tādu satiekot kaut kur lielpilsētā, katrs svešinieks

varētu viņu noturēt par angli, poli vaj citu kādu

mūžigu ceļotāju mākslinieku. Vaj man nebija tāpat?
Ja, bet acis... Tur smējās visa Kurzemes āre, viss

debess un visi gaišie rīti. Tās bija zilās, gaišās,
varētu teikt, par daudz gaišās latviešu acis, pilnas
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miera un skaidribas un dzestruma. Tikai smalkās,
mazās rieviņas ap plakstiem un mazliet skumigā
viņu sakļaušana varēja liecināt par to, ka tās ieska-

tījušās tai kaleidoskopā, ko sauc par dzīvi, un no ta

tikušas drusku smagākas un gausākas. Viss viņa

augums tikai mazliet lielāks par vidējo, stāvēja ap-

ģērbā ciets un pilnigs, kā ietīstita statuja. Šis.
cvingri

atspiedās uz trepju akmeņa kāpšļa, kad mēs sniedzām

rokas. Viņš, likās, kavējās pats ar savu spēku,
mieru un apziņu. Bet pie visa ta bija viņa stāvā

un sejā un locekļos, pat apkārtnē kaut kas maigs,
kā pie meitenes, nevarigs un baltu sapņu pilns, kā

kad Danga būtu viens no tiem, kurus par dzejniekiem
mēdz saukt, par dzīves svešiniekiem un mūžigiem
sapņu draugiem ...

Un vēlāk es tikai atminējos, ka ši

burviba mani visvairāk saistija.
Tāds viņš nu stāvēja man pretim, kā kad pats

dienvidus vējš būtu personificejies un piekļāvies viņa
tēlā. Bet tomēr — tas bija tikai Pēteris Danga, mans

draugs, un es spiezdams viņa roku un klausīdamies

pirmajos viņa vārdos sajutu, ka ari viņš pieder zemei.

Es nebiju viņu redzējis gadus trīs vai četrus —

tik ātri iet gadi — es tiešam to nedomāju — biju tikai

dzirdējis par viņa ceļojumiem, biju lasijis viņa dzejas
un šad un tad iedomājies viņu sev priekšā, kad va-

karos zvaigznēm lecot gadijās vienamklejot pa klusiem

ceļiem. Tad es atkārtoju domās mūsu sarunas un

man likās, es dzirdētu skaidra avota bezgaligu čalo-

šanu caur akmeņiem koku ēnā.

„Tu esi Rigā? Tagad? Tomēr reiz ..."

Es meklēju vārdus; man vienmēr vēl bija jāskatās

viņa sejā.

„Nu ja," viņš nosmīnēja. „Es dzirdēju, ka pie
jums esot te kultūra un man gribējās viņu redzēt un

tā nu es te esmu..."

„Patiesi, jādomā, ka kaut kas no kultūras te ir,"
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es teicu. „Bet tu biji apaudzis ar mežu laikam, —

tik ilgi nerādijies. Nu sveicinu!"

Un mēs nokāpām no trepēm uz mitrajiem mirdzo-

šiem ielas akmeņiem, kur pāri dūca ormaņu rati un

dunēja pilsētas tūkstošsteidzigās ripas.
Pirmie jautājumi un atbildes man sajuka kā vienā

plūdumā.
„Ja, labi," teica Danga, „bet vispirms man kā sve-

šiniekam jāgriežas mājvietā. Te nederēs paruna par

putniem apakš debess."

Un vilka viņš mani taisni uz pirmo viesnicu. Man

nebija laika sekot viņam ierāditā istabā; man bija
jāsteidzas, bet Danga aicināja mani vakarā ciemā

pie sevis. Un viegli viņš kāpa līdza sulainim pa

trepēm...
Saule mirdzēja divreiz tik gaiši, kad es atkal gāju

pa ielu. Man likās, ka kāds liels spēks iet man

līdzi. Vaj tie nebija Pētera Dangas soļi, vaj tālā

jauniba, vaj garam ejoša pilniba?.. Tikai zinu, ka

viņš bija tas, kas deva man visu šo laimes mirkli.

Kad es noteiktā stundā pieklauvēju pie viņa istabas

durvim, viņš atvēra man vēligi smaididams. Viņš

bija apgādājis jau drusku vīna un man vajadzēja

pieskandināt un runāt ar viņu par bijušiem laikiem

un par pasaules garigo ekstraktu, kā viņš mēdza

nosaukt kultūru.

„Bet tu tak biji tāds pilsētas un sabiedribas

ienaidnieks, priekš gadiem vēl?"

„Es — nebūt ne. Tu būsi mani pārpratis. Tikai

aizdomigs es biju," viņš liedzās un nosmīnēja ar

savu aso dzeļošo smaidu ap muti. Bet tagad es

viņu meklēju, šo kultūru, kā arvienu, un, ja dzīvoju
un vēl ko gaidu, tad vienigi viņai dzīvoju. Ta ir

mana elpa. Bet piedod, ne visur un katrā vietā es

dvašoju plaši un priecigi. Reizam es smoku
...

ari

no kultūras. Un tad es steidzos prom..."
„Ne, tu redzēsi, ka te tev nebūs iemesla smakt,"
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es teicu. Man bija prātā Rigas izsmalcinātā mūzikas

atmosfēra un lirika.

Viņš atkal pasmaidija liedams gaišo dienvidus

vīnu glāzēs un sāka runāt par latviešu teicamo

tautas pazīmi, par individuālo raksturu. Viena vie-

niga tauta esot pasaulē, kurai tikai būtu jādara
individuālie darbi: latvieši. Tur viņiem līdzigu nava

un neviens nevarēs sacensties. Bet par sabiedriskiem

problemiem runājot viņam jāsaka, ka latvietis no-

dodamies viņiem, spēlējot vienmēr visbēdigako ko-

mēdiju.
„Ne, lai dzīvo latvietis viens, ne kopigi. Priekš

sabiedrisko darbu izdarišanas viņam ir tiesiba ko-

mandēt veselus leģionus skudru. Kā žīdiem mū-

žigā materiālisma pazīme sejā un raksturā, tā lat-

vietis lai būtu pazīstams viscaur par mākslinieku un

ierosinātāju un ideju raditaju."

Bija vēla nakts, kad šķīrāmies. Viņš tik daudz

runājis bija par raksturiem un izsmalcinātu enerģijas
spēku, ar kuru varot viens par miljoniem valdit.

Kad es atvadījos, viņš sāka uzgriezt jaunāko „Gil
Blas" numuru un teicās rītā apskatit mūsu kultūru.

11.

Nākošajās trijās četrās dienās es biju viņu, kā

likās, pazaudējis. Viņš pamirdzēja garam uz ielas,
likās nevaļigs un steidzīgs. Ari savā viesnicas

istabā viņš nebija satiekams. Bet kad reiz vakarā

es krēslā nogāju pie viņa, atradu to klusu un kā

pagurušu sēdot atzveltņa krēslā.

Uz manu jautājumu, kā viņam veicies pa mūsu

kultūras centru, viņš pameta piekrītoši un ari at-

raidoši ar galvu un teica:

„Ja, es esmu cauri. Man pietiek."
Kad es iejautajos kaut ko par teātri un mūsu

mākslu, viņš aši noteica:
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„Zinu, zinu. Kā jau teicu, pietiek!"
„Tas ir kā?"

„Nu vienkārši. Es braucu rīt agri prom." Un

gurdeni izstiepdams locekļus viņš apātiski nožāvājās,
kas viņa dzīvibas pilnajam tēlam deva savadu no-

krāsu, kā kad šai lauku saules zēnā būtu ari izdzī-

vojies dendijs un psicholoģiski ruinēts zināmu

aprindu tīps. Tikai sarkasms smīnā un lepni vaibsti

lūpās varēja šķirt viņu no citiem.

„Tā tad ?" es jautāju.
„Tā tad — es būšu atkal uz krasta; uz zaļa saules

krasta, vairāk neka." Un sapņaini atlaida galvu

pret krēsla spilvenu.

„Nu par purvu gan ari nevarēs nosaukt šo vietu,"

es teicu. „Kā redzams aizdomas un lielpilsētas ne-

saprašana tevi vienmēr vēl māc."

Viņš pagrieza mazliet galvu pret mani un pa-

skatījās stingri ar savu dziļo, bet gaišo skatu,

gandrīz glūnēdams, vaj es runāju no sirds, vaj tikai

liekuļoju, un tad apklusa pašapziņas pilns, it kā

gribētu teikt: nav vērts strīdēties.

Bet man gribējās, lai viņš runātu, man patika
viņa grauzošais nemiers un izsmalcinātais skepticisms.

„Nu ja," es teicu. „Piesūkties zemnieciska miera

un idiles, staigāt basām kājām un ironizēt par pil-

sētu, tur, protams, daudz varonibas nevajaga."
Viņš tikai pasmīnēja un klusēja. Un acis pa-

dzirkstija kā priecādamies par to, ka es nevaru

viņam iedzelt.

„Un, protams, saņemt kultūras augļus ir tik viegli.
Par dažām kapeikām vaj rubļiem tev ir rokās

vislabākā grāmata par zinātni vaj mākslu..."

„Un palikt smiekligam ir vēl vieglāk — gluži par

velti to te var gūt," viņš mierigi atsita.

„Smiekligam — ?"

„Ja, līdz nejēdzibai smiekligam.JJa.a—a. Kultūras

cilvēka vārdu jūs visi nesiet, bet tas tad ari ir vērts



52

ko. Mode te mainas, kā tur plašos laukos vējš un

sakiet, kad jūs neesiet grozijušies līdzi šai ielas

meitai?"

„Bet tas tak nepieder pie kultūras !"

„Taisni tas. Kultūras mode. Teātris, glezna, dzeja,
simtiem grāmatu un estētisku sistēmu. Kāds šar-

latāns uzpūš jaunu dzeju, jaunu dzejas veidu. Estēts

un kritiķis tam piekrīt, jūs skrieniet visi pakaļ tiem,

runājiet, zvēriet, iekaistiet — kamēr svilpieni jūs
nodzen no skatuves. Smiekligi jūs esiet visi līdz

nebeidzamam. Un es negribu pavairot jūsu svītu."

„Tā tad tu noliedz, ka vērtibas un garigā kultūra

dzimtu lielpilsētā?"
„Noliedzu. Es tikai to dubļos vārtišanās darbu

un nerra cepuri atstāju jums. Kultūru es pieņemu.
Bet ta kultūra, kas jums te ir, nava vērts, lai viņas

izpētišanai ziedotu cilvēks vairāk, kā trīs dienas

laika."

Un viņš sāka soļot pa istabu, iztēlodams visu

taisni par gara nabadzibas mītni. Nekas nebija pa-
licis apslēpts no viņa skatiena pilsoniskā Rigā. Un

klausoties viņā mani pārņēma drīzāk skumjas, nekā

ļaunums vaj apvainojums. Mēs te dzīvodami iedo-

mājamies, ka esam darijuši diezin ko, bet lūk, no

malas viens aizpūš visu kā pelavas.
„Ja," viņš teica pēc garākas pauzes, „kad es te

esmu noskatijies, tad negribot nāk prātā man Heines

vārdi — smalks bija satiriķis šis Indriķis — kurus

es rakstitu uz šejienes kultūras palodam: „Es kam

ein Volklein im Pisstopf geschvvommen."
„Bet nesen tu teici ka latvieši ?"

„Ne jau par tautu un viņas raksturu, bet par to

pasugu, kas te valda: tiklab par sarkano lēģeri un

viņu ideju nabadzibu, kā ari par salto sterilo pil-
sonību un viņas priekšstāvju lēto dogmatismu un

kultūru, kuras smarša līdzinās lēto tualetu ziepju

smaršai."
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„Tu esi sarūgtināts noliedzējs: apvainots kritizētājs."
„Nebūt ne. Es izsaku, ko es domāju un ko jūtu.

Es negribu reformēt, bet dzīvot es gribu un baudīt,
kultūru un mākslu un zinātni baudit, un tāpēc drīk-

stēšu tak izteikt savas domas par to, kas man patīk
baudit un kas man nepatīk. Es neinteresējos par

to, no kurienes nāk dzeja un muziķa: no strādnieku

kvartāla, vaj no klaidoņa, vaj no izsmalcināta

džentlmeņa un tautas vadoņa, es prasu tikai no

mākslas un kultūras smalkuma un daiļa viegluma
un ja ta nava, tad es tak varu izspļaut nelabo

garšu no mutes; tas ir katram atļauts. Un lai no

jauna ši garša man nebūtu jābauda, es braucu

atpakaļ, kur zeme smaršo un vējš simfonijas spēlē.

Ja, un kā jau teicu, ari smiekligs jums līdz es ne-

gribu palikt." Un viņš apklusa atkal, kā nogrimis
no ka.

„Bet tevi velk kas šurp, kur mēs smiekligie dzī-

vojam. Tā tad nepietiek ar dabu vien? Es priecājos".
„Ja, mana kaisliba ir kultūras smalkums. Es

nekad neizietu no ielām, ja kultūras smaršigā rožu

esence te nebūtu jaukta ar riebigiem izgarojumiem.
Bet tā man labāk ir mūžigas zvaigznes un viesuļa

mākoņi."

„Tu, liekas, ved sev līdzi tomēr laupijumu no

mums," ģs teicu, redzēdams dažas jaunas grāmatas
uz viņa galda.

„Protams. Kā teicu, es gribu baudit. Es uz-

meklēju to labāko un apreibinos ar to lauku plašumā
gluži nesodits. Un tad es izeju atkal laupit to, kas

te labāks. Bet te baudit es nevaru, te noslēpumai-
nais dvēselē viss ir iznīdēts. Matemātika, divreiz

divi un vienreiz viens! Un pie tam tukšums, lielu

domu atgremošana un moderni kumēdiņi. Lūk, viss

tas rāmis, ap visu skaistumu. Kas tas te jums par

dzejnieku, kuru sadrebina slēpta sirds juta, nesa-

protama fabrikas mašinai un teorijas tārpam? It
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nekas. Kā var ticēt mistikai? Kā var būt kas

neizskaidrojams? Pirmatnes šūniņa būs drīz atrasta

praktikā, — teorijā jau ta ir gatava — un māksligs
koks, puķe, dzīvnieks būs radāms nedaudz stundās.

Nava vairs nekāda noslēpuma. Jūras eži tiek ap-

augļoti jau māksligi — zinātne iet savu uzvaras

gājienu. Kas ir gleznieciba? Ķimiska krāsu savie-

nošana, sajaukšana un acu linzes piemērošana
zināmam fokusam, kurā starus laužot mums pa-

rādās oranždzeltens vaj balts. Vairāk neka. Un

muziķa? Bēthovena simfonija, Bizē suita, Grīga
kalnu melodija? Blēņas, saka jūsu monisms, jūsu
Ostvalda kungs. Muziķa, redziet, nav vairāk nekas,
kā dažādu skaņu sakopojums, bez skaņas — priekš-
metu, stīgu trīsešana: a tik un tik sekundē, d —

tik un tik. Viss ir tik vienkārši un izskaidrojams
ar elementāro fiziku. Kur te māksla, kur noslēpums?

Dzeja — vārdi, kas sakopoti gramatiskos likumos,

locījumos, formās, laikos. Bet vārdi pastāv no skaņām
un balsieniem. Mācaties tikai gramatiku un dzejas
noslēpums izjuks kā dūmi. Redzi, tas ir tas, no ka

es bēgu. Ta ir jūsu kultūra, kas cilvēka dvēseli

apzog un cilvēci dara nabagu un pasauli kailu. To

baudit es negribu. Tas ir tas smiekligais! Man pietiek."

Viņš bija iekarsis. Gaiši zilās acis likās pavisam
satumsušas un savādā mirdzumā. Un neticigais
smaids lūpas savilcis neizsakāmi skaistā cēluma ap-

ziņā. Es pazinu tad atkal reiz Pēteri Dangu, to

moderno cilvēku, kurā katra dzīsla dreb dzīvot —

kāres no izmeklētām sajūtam un plašas varonibas.

Bija jau pusnakts, kad es atstāju viņu vienu un

iedams pa apklusušo ielu akmeņiem šūpojos viņa
tēla maigumā un valodas skaņās. Dievs to zina,

pie kādas kategorijas lai pieskaita tādu anarķista
dvēseli un kas īsti viņu var apmierināt. Būtu vēl

senie gadi, tad droši varētu teikt: dekadents, bet

tagad — ?
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Otrā dienā mēs stāvējām atkal stacijā. Danga gai-

dija uz vilcienu, ar kuru tam jāaizbrauc bija uz

īnflantijas mežiem. Viņš bija mierigs. Ironijas un

nicinoša smaida vairs nebija. Par pilsētu netika

vairs runāts. Bet sejā tam atsmaidija kā saules

blāzma, kā ilgas pēc tāluma vaj pēc atgriešanās uz

mīļu, mīļu vietu.

„Tā tad tu atbrauksi brīvdienās," viņš teica. „Tad
visos mežos ir sveķu smarša un visās palejās migla
riežas vakaros. Un es tev parādišu mūsu cilvēkus.

Patiesi, vēl tikai tur, man liekas, ir cilvēki dvēseles

dzīvi. Tu domā, ka tie ir ar vienkārši dzīvnieki,
kas guļ, ēd un strādā. Nebūt ne. Tās ir pasaules.
Daudz lielu ziedošu pasauļu..."

Es apsolijos.
„Un kad tu domā atgriezties šurp atkal?" es prasiju.
Klus smaids.

„Arvien, arvien, kamēr vien šis purvs audzinās

skaistās [lilijas; lūk, te" — viņš rādija uz grāmatu
sainiti sev rokā.

„Tā tad laupit tikai?" es teicu.

„Ja, laupit. Jo tādiem, kas netic mašinai un ma-

temātikai, te nav vietas. Tāds vienmēr te Ibūs ne-

laimīgs un lieks. Un ari tu, liekas, tāds esi," brīdi

padomājis viņš piebilda. Var jau būt, ka viņam bija
taisniba.

Es dziļi noskumu par to, ka nevarēju viņam braukt

līdzi. Zvanija. Pēteris Danga spieda man roku un

aizgāja viegli šūpodamies, bet nešaubigi un zinādams,
kurp dodas; atkal viņš bija kā jauns vanags.

Pēc nedēļas es saņēmu vēstuli no viņa, ka viņu

sveicinājušas toreiz nakts zvaigznes caur tumšajām
eglēm cauri mirdzot un no rīta kalnu zilganums. Un

vēlēdams man ari to pašu, uzaicināja vēl reiz pie
sevis ciemā.
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Es apņēmos braukt. Bet, taisnibu sakot, man ir

it kā bailes, jo es vēl arvien nevaru atgriezties pie
sava darba. Man gribas domāt par kādu jaunlaiku
cilvēka tipu un par kādu tālu atgriešanos uz to vietu,

no kurienes mēs nākam.

Sveiks, Peter Danga! Es iešu!

1911.



TIKLA.

L

Ap to laiku, kad ābeles nozied un Kurzemē sen

jau pūš maigs dienvidus vējš, klusās mājas uzņem
pie sevis daudz viesu un viešņu — tie ir jaunie dzī-

vibas nesēji, kuri no pilsētām nāk vasaru svētit.

Tad atbrauca ari Tikla pie Daugavas.
Nevar teikt, ka viņa būtu sevišķi atšķīrusies ārēji

no ģimnāzistu un studenteņu pulka, kuras visas gai-
šām acim, līgsmas steidzās uz savu vecāku ābeļu
dārziem. Ne, viņa bija tikai tad savada, kad bija
vienatnē ar sevi.

Stacijā, kad iz vagona izkāpa un iejuka lielajā
gaiditaju pulkā, viņas seja bija kā mazliet svešāda,
tad viņu varēja tūlit ievērot. Viņai bija tumšbrūni

gludi sasukāti mati kā kaut kur senā, senā gleznā
un acis tumšas un sejs mazliet iebrūns, pilns maiga
vāriga bāluma un sārtu asins ziedu. Mute bija tik

skaista un lūpās vienmēr bija daudz laimes un savadu

moku izteiksme. Šis savādais smaids bija tas, kas

valdzināja pie viņas, jo citādi viņa skaistule nebija.

Viņa bija stalta augumā, bet kāds nesamērigums
locekļos, daudz neattīstita un nedaiļa ļāva viņai pa-

zust neievērotai ļaudīs.

Viņa stāvēja mieriga, kā kad nebūtu neviena jā-

gaida un ne ar vienu jāatvadās. Viss likās pie viņas

teiktu, ka iepriekš jau kaut kas zināms un tāpēc nav

nekur jāsteidzas. Bet sejā tomēr bija līksmiba —

ta izstaroja kā silta, klusa, ieplīvurota pavasara miglā
saule. Sirds viņai bija jauna vēl un pasaule mīļa.

Viņu sagaidija tēvs — liels lauku milzenis, cienigs
un balts jau matos. Sejs svinigs, gludi noskūts un

tūlit starp abiem — tēvu un meitu bija manāma
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līdziba kaut kur būtnē gan neatminama, bet cieša un

negrozāma. Un ari savadiba starp abiem, kura tos

šķira, itkā tie piederētu divām pasaulēm, kas mūžam

nesatiekas.

Tikla smaidija un no sirds priecājās. Viņa likās,
tēvā ieraudzijusi savu seno dzīvi, laukus, pļavas ar

saules pureņiem un puķu dobes zem ābelēm — visu

kas tur negrozāms vienmēr paliek. Viņi abi nesa

Tiklas ceļa mantas un lika ratos. Lietus bija nolijis
un kļavas stacijas pagalmā mirdzēja gaišā zaļumā,
tā ka Tikla nevarēja beigt skatities viņās un pieplūda
saldas laimes pilna. Tad viņi brauca pa lielceļiem,
kamēr nokļuva Daugavas lejā, kur pārceļamais plosts.
Viss smaršoja un pilns mīkstas miglas bija...

Aiz Daugavas vēl ilgi viņi brauca pa laukiem un

birzēm un krēslā tik apturēja mājās savā pagalmā.
Tad Tikla bija laimiga un viegla, itkā miesas viņai

nemaz nebūtu, tikai gars un spārni, gars un spārni.
Pie vecā ozola galda viņa sēdēja un padevās klu-

sumam atkal un savām atmiņām. Un aizmiga pirmo
nakti kā mātes roku auklēta pusnomodā, pussapņos.

ar nemieru un gaidām pēc rītdienas, kā aizmieg
daudz jaunu siržu pirmo nakti no pilsētas ielām pār-
nākot uz mīkstā zāles samta. Ap viņu aizmiga
mūžigi jaunie laiki un nevīstošās birzes kā sargādami
un dvesdami mieru, kas tik svešs jaunām karstām

sirdim
...

Tikla peldējās kā zaļā smagā ezerā lauku māju
vientulibā un gribēja tikt vesela no ta, kas viņai
sirdī, bet nevarēja. Kad viņa bija maza meitene un

neka nezināja, tad viņa bija vesela un līgsma un jauna.
Viņā bija daudz dabas spēka, bet gars vēl dusēja
bez pašapziņas miesas un asiņu nomākts. Bet no-

nākot lielpilsētā, ģimnāzijā viņas gars dabūja elpu
un sāka spārnus cilāt kā jauns gulbis pār ezeriem.

Viss Tiklai bija pieietams, ko cilvēce no dievibas bija
mantojusi un iekarojusi daudz gadusimteņos. Skai-



59

stums zinātnē un mākslā atrada sev daiļu formu kur

ielieties —ta bija Tiklas dvēsele. Viņa pacēlās,
brieda un nometa kā ledus apsegu upe pavasari.
Viņa sāka kāpt no zemes augstāk un augstāk. Gadu-

simteņiem tautā uzglabātais dabas spēks bija diezgan
stiprs lai viņa nepagurtu. Ar bezgala steigu Tikla

tiecās pēc pilnibas; naktis un dienas aizgāja kā ro-

žainā miglā, aiz kuras augstumos saule cauri vizēja
ar mūžigu rožu ziedoni. Tikla cēlās kā tvaiks pa-

vasarī. Viņu cēla un vilka nezināmais bez viņas
gribas gandrīz, jo bezgala ilgas, kurās Tikla sapņoja,
bija kaut kas ārpus viņas.

Kad Tikla atmodās no savas steigas un dievigiem
sapņiem uz brīdi, tad jau vientuliba ap viņu vērās.

Viņa jau bija augstumos, kur dzidrums un miers,
bet ari klusums un neapdzīvoti lauki. Jaunā dvēsele

sajuta bailes no cilvēkiem, kuru vēsture bija asins

traipi un kuru griba un darbi kaislibu un riebumu

pilni. Ar savu izredzēto ēnam viņa varēja tikai liela

būt un daiļas grāmatās un daiļas gleznās un skaņās

viņa tik dzīvoja un atplaukdama pārplūda ar saldumu

un laimi, kā balts zieds ar smaršu. Tādi laimes

brīži viņu attālināja arvien vairāk no cilvēkiem un

līdzi ari iedeva lielas ilgas pēc lielām būtnēm un daiļām
dvēselēm.

Un nu atgriezdamās atkal lauku klusumā un vie-

natnē, viņa zināja kaut ko slepeni un nenoteikti

vēl — ka pasaule pilna sāpju un pati laime un dzī-

viba, kā zaļš vaiņags pilns ar sarkanām sāpju rozēm.

Nešķirami Tikla sajuta divas būtibas, savītas kā

čūskas ar zelta zizli: augstāko laimibu un dziļākās
mokas un gaidas pēc ta, kas nesasniedzams.

Tiem, kuri ienīst katru atsevišķu cilvēka dvēseli,
kuri sludina sakušanu ar pūli un noteic visiem vienu

ceļu un vienas domas — tiem par Tiklu varēja būt

tikai vienigs sen piemērots spriedums, par kuru tie

iepriekš jau var triumfēt: viņa izvirtuļa tips, slima
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un dzīvei nederiga izmirstošās buržuāzijas atvase.

Bet viņa dzīvibas nemiera pilna svētija šo savu slimo

dvēseli, dzīvoja un dega un zināja būtibas laimi un

nelaimi. Viņa zināja, kas ir dzīviba
...

Rītā Tikla pamodās tīksmes pilna un sajuta jaunu
spēku visā būtnē. Uz sienas mirdzēja rīta saules

stars balts un spēka pilns un skaidrs. Cik daudz

skaistuma tādā rīta starā — par to Tikla nedomāja.
Dārzā lapās jau šalca vējš un bezdeligu dziesmas

trīcēja caur gaisa zilgmaju. Bija kaut kas līdzigs
dienvidus zemēm saules tvīkumā un skaidrībā un

Tikla sadrebēja kā no prieka viļņa. Arā, kur ziedi

un dzīviba! Mīļotā daba, kura Tiklai bija tik tuvu

dvēselei, te dvesa visapkārt savu pilnibu, ka ziedē-

šanas sapni. Saule te nāks diendienā un vēji šalks.

Acis varēs redzēt puķu krāsainos audumus un putnu

skrējienus gaisā. Mākoņu malas būs spožā debess

zeltā un lēns purpurains mirdzums būs vakaros.

Naktis miglu metīs — viņas līgavas plīvuri un rītos

ik puķe būs rasas pilna. Paēnās zem ābelēm saule

metīs ēnu krustus un zemes smarša dienvidos būs

tik reibinoša. Starp meža priedēm kūpēs sveķu
tvaiks un biklais skaistums dusēs zem vaiņagotiem
koku pīlāriem. Naktis būs gaišas un neliegs viņai
skaistuma sava un agro cīruli viņa dzirdēs. Druvās

kliegs putni... Dzīviba, dzīviba mīļā!
Tiklai likās, ka viņa būtu strauta malā,kur skaidrais

ūdenis ar akmeņiem runā. Viņas dvēsele sastīgota

bija un likās nupat runās kāds atminējumu tai

mīklai, ko par dzīvibu sauc. Plīsīs debess jumts,
Dievs nonāks uz zemes un viss piepildisies. Visi

kļūs dievibai līdzigi .. .
Bet turpat vientulības sa-

jūta atkal apņēma Tiklu, kā ar smalku zīda pelēku
tīklu un sāpes, viņas laimes nešķiramās pavadones
uzdvesa savu svētumu. Lai, nodomāja Tikla, viss

ir labi un skaisti.
. .

Māte nes brokastu uz galda un ir sevī prieciga
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par Tiklu. Viens sapnis, viens lolojums viņai ir:

viņas bērns. Viņa ir gribējusi, lai Tikla batu skaista,
liela un gudra, lai viņa būtu pāri par visiem. Viņas
sapņi ir piepildījušies — Tikla ir tālu tikusi

. ..

Tikla redz, ka mātei ir sirmi mati un sejs zīmju
pilns. Viņas vecāki ir novecojuši. Un tomēr dzī-

vibas uguns lēni kvēlo viņos uz priekšu vēl. Ak,
māt! Tikla domā — nāk laiki, kur uz zemes vairs

nezinās, kas ir veci cilvēki. Ari viņa nekad nebūs

sirma — ne, tik ilgi viņa nedzīvos! Kvēloša lāpa,
aizdedzināta svece ilgi nevar degt. Veco audžu

ļaudīs dzīviba ir kā ilga lēna pusapziniga zaļošana
— nākotnes jauno zemes iemītnieku dzīviba ir uz-

liesmojums, balts un prieka pilns kā zibenis naktī un

acumirkligs. Viņi ir kā ta puķe, kura noziedējusi
izzūd ar visām lapām un saknēm, sakrīt trūdos, bet

pēc ziediem vairs nezaļo. Vaj Tiklai vajadzēs pa-

ātrināt nāves soļus un saukt to nelaikā pie sevis?

Ak ne! Viņa nāks pati, viņa nevar nenākt: ne

miesa, ne dvēsele nevar panest ilgi ta dzīvibas

laimes un sāpju spēka, kas likts jauno paaudžu dvē-

selēs. Klasicisms, zelta dzīves lēnais vidus ceļš būs

tikai leģenda vairs, tad kad mūžigā laimiba virs

zemes mājos.
Tikla ir līgsma par visu to. Viņai tīk runāt ar

māti un tēvu, viņai ir mīļi savu bērnibu atminēties,
kura kailām kājām brida pa pļavu lietū nolijušo
ūdeni vakara norietā un likās pa zeltu brienam,
kura ar putniem sasaucās birzē un mūžigi pa puķu

segām gāja — vasara tai tās bija klājusi, kā prin-
cesei mīļotai bagāta karaliene. Tiklai liekas vēl,
ka tepat aiz dārza stūra kaut kur dzied senā skaidrā

balss un atkal balti rūgti smaršaini ziedi atplau-
kuši ir

.
.

.

Viņa iet uz birzēm. Diena ir klusa un saule mirdz.

Viņa nonāk mežā, kur sūnās soļu troksnis rimst.

Koki un puķes viņu uzņem, kā sev līdzigu: tik
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daudz dzīvibas un dzīves prieka ir viņā. Brīdi

liekas, ka dvēselei mājas te būtu: miers, skaistums

un kristalskaidriba. Prieks sāk pārņemt Tiklu, bet

līdz ar to ari ilgas pēc cilvēkiem. Vienu otru tēlu

viņa atminas sev līdzīgu. Kaut tie varētu te būt!..

Bet nu viņa viena
...

viena. Sāpes to satver
...

Prom tālumos, meklēt un meklēt, klīst kā mākoņam,

uzņemt sevī visas pasaules būtibu, visu, skaistumu

un mīlestibu. Ak, nava spēka, nava izejas... Pil-

nības tēls zūd aiz miglas un Tikla klusi atgriežas
uz mājam. Viņas acīs ir atkal savādais spožums un

lūpās sāpes, viņa liekas tik sveša atkal visam, jo
pati ir atgriezusies pie sevis.

Tikla domā par darbu. Viņai jāsāk strādāt tagad.
Viņai liekas tik labi un brīvi būt uz lauka, kur

tūkstošiem dzīvibas zeļ. Zemei likt audzināt brie-

dušus kviešus un dārziem rozes. Ar savu roku

darbu paēdināt simtiem cilvēku, būt vienmēr dzī-

vibas vaditajai .. .
Skaisti viņai izliekas ari atļaut

sevi vējiem, lietum un rasai. Druva ir saistijusi
viņas prātus.

Bet kad viņa paceļ acis uz augšējām mākoņu

strīpām, kas kā milzigi spārni sniedzas no dienvidiem

uz ziemeļiem, atkal ilgas sakampj viņas būtni: ilgas
pēc tāluma. Vaj viņas dvēsele varēs te atrast

mieru? Tikla zina ka ne. Varbūt viņa aizklīdis kur

prom un nekad neatgriezisies un ar asiņainām kājām,
ar slimu, dzīvibas pilnibas salkstošu sirdi nonīks

ledus vientulibā, kas to lai zin? Bet tad ari viņa
svētitu savu atzīšanu un sāpes pēc pilnibas — tas

ir cilvēka skaistākais virs zemes.

Pie Tiklas atnāca draudzenes viena pēc otras.

Skaidras meitenes, ar kurām kopā bērnibu bija pa-
vadījusi. Viņas visas to apskauda un lepojās mazliet

ari ar viņu. Daudzām nebija liktenis Jāvis būt

prom, visu zināt, un sniegties augstumos. Vajadzēja
apklusināt bezgalīgo dziņu un palikt pusceļā.
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Tagad viņas Tiklai prasija un izjautajā par visu.

Bet Tiklai nebija vairs to mīļo vārdu un sajūtu
priekš mazajām draudzenēm, kas agrāk. Uz jautā-

jumiem viņa atbildēja ar ja un ne, un draudzenes

drīz apklusa tad. Un ari Tiklai likās, ka viņas ir

svešas. Stāstit visu parasto viņai izlikās smiekligi,
bet runāt par sevi, par savu dvēseles laimi un mokām

— bija svētums, kuru ta nerādija nevienam.

Tad nāca zaļokšņie tēva dēli, vēlēja viņai laimes

uz pabeigto izglītibu. Ari viņi bija drusku apmul-
suši. Jauniba tak dusēja visos kā zvīlošs nemierigs
dievezers. Bet Tikla mieriga un daiļa atbildēja uz

visu ar drusku sērigu smaidu, un kad brašie kava-

lieri uzaicināja viņu uz jautru dzīvi dejā, biedribās

un saviesibās, viņa pateicās un acis skumji sāka

lūkoties tālumā. Sirds krūtīs gavilēja, kā pavasara

strauts, bet kaut kas runāja par niecigiem priekiem,
kā übagu dāvanām, no kuriem baudit — kauns...

Visbiežāk viņu apciemoja Ojārs, īsts tēva dēls,
druvu audzēts un mežu dziesmu pilns. Viņam ba-

gātas lankas pieder, ziedošas pļavas ar upes līčiem

un zaļas druvas. Skaists, stiprs un smalks viņš ir,
bet viņš pazīst vienkāršu laimi tikai un vienkāršus

priekus. Un par Tiklu ir sapņojis sen dienās jau:
kā bērni viņi draugi bijuši. Viņš runā gudri, smejas
ar gaišām acim, ir tik pieklājigs un smalkjūtigs,
kaut gan viņam smagas sastrādātas rokas no lauku

darbiem un brūna seja no saules un vējiem.

Ojārs nes sirdī slepenu un skaistu sapni par Tiklu

un pa reizai vienatnē ar šo sapni būdams lēni pa-

smaida. Ak! Viņš ar rozēm ceļu apsētu, ja tikai

Tikla nāktu pie viņa. Viņš pilnigi tic, ka mīlestiba

ir mūžiga, ta, kuru viņš sev nes sirdī priekš Tiklas.

Un Tikla zin, kāpēc Ojārs nāk ciemoties pie viņas.
Senāk viņai bija tāds dziļš, reibuma pilns prieks
par to. Tagad viss tas ir izbālējis un tāls. Viņa
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var tikai pasmaidit un skumt. Ojārs ari to redz un

skumjas apēno viņa skaisto jauno seju.

11.

Jauniba, jauniba, kā tevi gan nesveicināt un ne-

cienit! Tu esi kā jauns vaiņags no meža rozēm un

visi tavi pavalstnieki nes šo vaiņagu galvā. Un kad

tu viņus atstāj, tad viņi noņem savu vaiņagu un

liek to pie sienas savā darba istabā un uzskata

vienumēr kā svētumu, kaut gan sen viņš jau vītis

un sakaltis.

Pulks kāzinieku vienmēr ir jaunibai un ari Tikla

ir viņu vidū ar savu nemierigo un skumjo sirdi —

nākotnes bērns
.. .

Kas gan nava bijis jaunibas

panāksnieks vaj vedējs? Tu sēdi kā uz appušķota
kumeļa, kurš nes tevi viegli, viegli kā šūpulis.
Viņa krēpes plīvo; magoņziedi tur ir iepīti, sarkani,
tumši un dzelteni. Kumeļš auļo un ziedi birst, bet

viņu vēl ir daudzi, tik daudzi
.. .

Caur ziedošiem

laukiem viņš auļo un pa puķu pļavām, un tev liekas,
ka kāzu nams drīz būs sasniegts un spēles un

dziesmas un salds dzēriens tev piederēs. Kumeļš
auļo, diena nāk uz vakaru, saule riet, ir dzeltena

nakts un vēl arvien tek kumeļš, kamēr rīts nāk un

rasa un atkal saule. Simtiem naktis tā esi jājis un

vienmēr vēl pilns dziesmu un gaidu esi, līdz kumeļš

apkūst, magones ir nobirušas un tu apmaldijies
svešos tuknešos. Tad ir jānokāpj un jāapstājas.
Tāda ir jauniba!

Tiklas magoņdārzs vēl bija pilnos ziedos un viņas

kumeļš nepacietigi kārpija zemi, pie sliekšņa gai-
didams un iemauktus žvadzinādams. Un viņa gribēja
reiz laisties.

Viņa bija aicināta uz deju, uz svētkiem. Ojārs
solijās viņu aizvest... Nu viņa sēdēja un greznojās.
Viņa ģērba baltas drēbes un plūca rozes. Viņa

gribēja skaista būt. Viņa gribēja aizmirst savu atziņu
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un piederēt dabai un šiem druvu sapņiem; vien-

kārši ziedēt kā puķe pļavās starp citām, bsz domam

un skumjam. Atpakaļ viņa gribēja pie cilvēkiem,
pie šīs dienas cilvēkiem.

Tad viņa aizgāja ar Ojāru pār laukiem. Viņiem
nebija tālu ko staigāt.

Lepni un skaisti ir bagātie tēvu dēli Latvijā.
0, sen jau vergu apziņa viņiem ir sveša. Ikkatris

ir valdnieks par savu druvu un druvas zeļ kā dārzi.

Priecigi tad smaida tēvu dēli un ved meitenes uz

deju. Senā laimiba atmirdz jaunibas sejās — viss

ir dzīvs — un jauns atkal.

Tikla griezās dejā kā jautrs tauriņš. Viņa pat
smējās. Visi viņai ceļu pašķīra un dievināja. Bija
tikdaudz dzīvibas pilnu seju. Un tomēr likās, ka

viņa būtu sveša un viena. Daudz viņa bija smē-

jusies un dejojusi, bet tad viņai kļuva itkā bailes

no sevis.

Viņa novirzijās pie malas un iegāja kādā tukšā

istabā. Nakts pa tam bija uznākusi jau. Visa va-

kara puse vēl blāzmoja zem mākoņu svītras un

augšak Tikla ieraudzija skaistu dzeltenu zvaigzni
mierigi ar zelta smaidu un augstu, augstu ta likās...

Spēji, kā sveša mīļa roka, kaut kas aizkāra Tiklu

un veda viņu prom. Viņa izgāja ārā un kā nesa-

prazdama palūkojās. Tad klusi paņēma savas virs-

drēbes un aizgāja pa ceļu uz lauku. Viņa sajuta
saldu atpūtu no visa ta, kas palika dejas troksnī un

cilvēku burzmā. Viņa bija nogurusi un velti gaidija
kāda vārda, kurā varētu klausities.

Nakts bija brīnišķigi klusa un miglas plīvuru pilna.
Dzeltenā zvaigzne dega tāpat, kā arvien. Tiklu ap-

ņēma atkal tas pats sen senais sapnis par neizteicamu

laimibu un par bezgala gavilēm. Dzīvibas prieks un

līdzi viņam dziļas mokas ietēlojās Tiklas skaistajos
lūpu smaidos. Viņa pacēla galvu pretim zvaigznei

un viss viņas sejs dega no prieka un skaistuma ap-
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skaidrots un kluss, un likās, ka viņa nebūtu cilvēks,
bet kāds gars, kas atklīdis uz zemi un maldas pa

viņas lejam.
Tur aiz viņas dimdēja dejā soļi, dziesmas bija

dzirdamas un jaunas skaļas balsis smējās. Komeklēja
viņa te lauku plašumā un blāzmas zeltā? Ko jau-
nībai vajaga? Mīlestibas? Ātrskrejošs zelta viesulis

pilns ziedu un smaršas, reibinošs kā vīns — un

tad — tad pēc acumirkļa atkal miers. Ar kādu dziļu

nojaudu Tikla zināja, ka viss ir lemts acumirkļam
— ari mīlestiba. Bet tas neapmierinās un nepiepildīs
sirdi. Augstākais prieks un augstākās skumjas būs

arvien priekšā. Vaj tad bija vērts izstiept roku un

tvert zelta tauriņu kā tukšus maldus? To varēja
šīs dienas cilvēks — viņa to nevarēja.

Tad varbūt nāve? Gals un atpestitaja no ši bez-

galigā svešuma? Tur lielpilsētā, no kurienes Tikla

tikko bija nākusi, tur ikdienas desmitiem cilvēku

gāja nāvē paši, smaididami un dziedādami. Un

skaisti cilvēki tikai. Vaj tie ari nebija visi rītdienas

tēli, kuriem nebija mitekļu te šīs dienas zemē un

cilvēkos?

Ne! kaut kas stingri protestēja. Viņa zināja, ka

tie nekad nav sapratuši dzīvibu, nava viņā iemīlē-

jušies kā līgavā. Dzīviba viņiem bijusi tukša skaņa

un viņi paši tukši. Bēgdami no bezgaligā tukšuma

sevī, viņi piegriezās nāves tukšumam, lielākam un

dziļākam, lai tajā noslīktu. Ja vienu acumirkli tikai

visi viņi būtu sapratuši, kāda laime ir klausities

vēja šalkoņā lapās, vaj likt kāju uz zāles samta un

sajust, kā puķes plaukst un kā zvaigznes rit savos

ceļos — tad viņi nebūtu nekad nāves tuksnesī bē-

guši. Ne, no dzīvibas avota viņas neaizsauks nekas!

Tikla apstājās un lūkojās pār laukiem, kur va-

saras nakts gulēja kā neizteicams daiļums. Sirds

viņai kusa no dzīvibas, asinis ritēja strauji, kā dejo-

damas, visa miesa bija pilna dzīvibas. Atkal nāca
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laime kā liels vilnis, likās, viņš veltos pār visu

zemi, un bija jau klāt un pacēla Tiklu augstu kā

šūpodams un atkal viņa cēlās.

Lielas orģiozas skaņas viņu aizņēma un nesa kā

dimdošais jaunibas kumeļš uz nezināmu tālumu —

apkārtne zuda
. . .

.. . Ojārs stāvēja pie viņas un aizkāra viņas
plecu ar roku.

„Tikla, Tikla, kas tad jums noticis? Kāpēc jūs
raudat gribat?" viņš mierināja to un sejā tam bija
redzamas izbailes un nesaprašana. Viņš bija ilgi

meklējis to dejas zālē un tad steidzās pa ceļu uz

lauku un atradis Tiklu tālu druvas ceļmalā rasā, un

acīs viņai bija asaras. Baltās drēbes bija samērcētas

rasā un kurpites pavisam slapjas.
Bet Tikla palūkojās viņa sejā un jau smaidija.

„Nekas, Ojar, it nekas! Man tā patīkas un pie-
dodiet, ka es tā gribēju aiziet bez jums." Viņa pie-
cēlās. Un austošā rīta blāzmā Ojārs redzēja laimes

apstarotu seju ar saldu smaidu ap lūpām un skumjam
acīs. Ari viņš pasmaidija vēl rūpigi apņemdams

segu ap viņas pleciem un runādams kaut ko mierinošu.

Viņš pats bija līdzigs šinī brīdī laukam, kas pilns
rīta blāzmas un auglibas ar kviešiem, rudzu puķēm,

miglu un rasu. Un acis viņam bija kā pelēkam

vanagam — skaidras un jaunas.

„Cik labi te tagad ir uz lauka," teica Tikla un

lūkojās Ojāram sejā. Viņai likās, ka tas ir ziedošs

koks vaj balts debess mākonis.

Ojārs smaidija tikai un nevarēja neka atteikt.

Viņš vairāk neka nevēlējās un samulsis lūkojās Tiklā.

Tad nejauši Tikla pienāca viņam klāt, aptvēra
savas rokas ap Ojāra kaklu un piespiedās cieti

klāt, aizsniedza viņa lūpas un noskūpstīja mirdzē-

dama kā zaļa zvaigzne.

Tikla, Tikla! viņš gribēja izteikt, bet apklusa.
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man," viņa dvesa un ņēma to pie rokas.

„lesim," viņa piebilda, „pavadiet mani kādu gabaliņu."
Un tad kā uzminēdama viņa domas, aši ierunājās.

„Ne, ne, Ojar! Es jūs tā nemīlu. Es mīlu visu un

neviena
.. .

Piedodiet man. Es domāju, ka jūs esat

tas zaļais lauks, kuru es skūpstu .. .
Ne, es jūs

nemīlu
. .

."

Atkal viņas acis iedegās skaistā klusumā. Viņa
sāka runāt mierigi skumji kaut ko par svešumu un

par rītdienas cilvēkiem. Viņa runāja daudz un

sirsnigi. Ojārs apmulsis gāja viņai līdzās, klausijās

un domāja un nesaprata neka
. . .

Tikla atlaida viņa roku un apklusa.

1909.



VISVALDA SAPNIS.

(Jaungada pasaka.)

Ļ
Karalis Visvaldis sēdēja savā pili pie loga un

skatijās, kā viesulis griež sniega pūkainās pārslas
gaisos. Bija sirma, dziļa ziema, kā kad viss mūžigi
aiz ledus vārtiem saslēgts dusētu. Saules neredzēja
jau vairāk kā mēnesi, viņa gulēja tagad tālu dien-

vidos sārta, kā atsalusi sirds, kas vairs mīlēt nevar.

Viņa parādijās un grima un nakts plētās viņas vietā

un auga augumā.
Visvaldis redzēja, ka viņa kara kalpi un ļaudis

staigāja pa pils sētu zvēru ādās un kažokos ierā-

vušies un izskatijās tik bēdigi, kā iekūņojušies glie-
meži vaj lieli bruņurupuči — katrs nesa savas bru-

ņas ap sevi. Kad vakars nāca, lāpas tika iedegtas,
un ap viņām spokojās ēnas un nakts tumsa bija, kā

kāds bēru gājiens notiktu nakts vidū, kuru pavaditu
ēnas ar liesmojošām saules puķēm rokās.

Karalis Visvaldis bija sirms, kā apsūnojis lauka

akmenis. Gadi bija nākuši un gājuši pār viņu kā

mākoņi, kurus dzen ziemeļu vējš — lielos tiltos un

virknēs. Viņš bija karojis sīvas cīņas ar laupitajiem
un karaļiem, viņu pazina tālu un tuvu. Beidzot

miers bija iestājies viņa plašajā zemē un viņš pa-
kāra kaujas zobeni pie sienas un nosēdās pie sava

ugunskura.
Bet tad nāca skarbais dzīves liktenis un pieteica

viņam citu karu. Viņa karaliene un divi bērni, kas

viņu bija gaidijuši no kara atgriežoties, bija kapsētā
aizgājuši un viņš nu, varenais valdinieks, bija viens

...

Nāca ziemas un vasaras un aizgāja, un katris gai-

dija kaut ka. Ari karalis Visvaldis gaidija. Visur
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bija redzamas ciešanas un nesaskaņas, maz prieka
un daudz garu skumju dienu un nakšu. Bet katram

likās, ka rīt, rit būs citādi. Nāks laimes gājiens un

dos katram to, ko tas vēlējies. Vēl tikai roka jāpa-
stiepj, vēl tikai viena nakts jāpārlaiž gaidās un viss

būs piepildits.
Bet gaiditā diena nāca un laime nenāca. Un katris

nesa sevī sāpes un katris meklēja gadiem ilgi ne-

atrodamā.

Plašajā Visvalda zemē bija daudz trūkumu, ko

dievi sūtija kā negaisu priekš cilvēkiem. Viņš zināja

to, cieta un nesa viens pats šīs ciešanas. Viņa
ministri un pārvalditaji, pils uzraugi un galms dzī-

voja savu dzīvi un neviens nedomāja par otra laimi

vaj nelaimi. Visi glaimoja un smaidija saldi viens

otram, bet sirdī nesa ļaunas domas un greizsirdibu.
Visa pils iemītnieku dzīve bija kā uzvilkts māk-

sligs pulkstenis, kas katru dienu kustas, zvana no-

teiktās stundās, rītu, pusdienu un pusnakti un atkal

ar sauli sāk savu parasto gaitu, noteikts, salts, ne-

grozāms, kā pats mūžibas liktenis.

Visur mirdzēja un žvadzēja zelts un atmirdzēja
dimanti — tikai sirdis neatmirdzeja vairs, kā citreiz

pasakās, tikai tās bija kā pelēki salti lauka akmeņi,
kurus ne saule, ne lietus, ne miglājs neceļ uz ziediem

un dzīvibu.

Karalis Visvaldis skuma viens dienam un gadiem,
un viņa dvēsele nogrima sevī kā aprakts avots.

Viņš meklēja ari laimes pasakas, meklēja brīņum-

akmeņa, ar kuru zemi varētu vienās gavilēs un

ziedos atmodināt, bet viņš neka nezināja un nevarēja.
Tad viņš lika visiem iet savu ceļu, deva pavēles,

bija bargs, sodija un apžēloja un visu bezjūtigi, kā

paklausidams dzelzs rokas rakstitai pavēlei.
Tagad, klusajā ziemas dienā, kad nāca vakars,

kurā gadi mainijās, Visvaldis sēdēja savā pilī un

nodevās domam. Viņa krēsls bija pievirzits kaminam,
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kurā dega uguns un izkvēloja zvērošās oglēs. Karalis

Visvaldis nolieca galvu uz pleca un atbalstīdamies

raudzijās liesmās un dzirdēja aukas gaudas aiz lie-

lajiem logiem. Mēmi nāca un gāja viņa kalpi kā

ēnas; likās, garu valsts to apņemtu.

Viņš lika atnest vīna kausu un aicināt viņa dzie-

dātāju. Vīns bija liesmains un smaršigs un modi-

nāja asinis kalstošās dzīslās. Un dziedātājs sita

vecās kokles stīgas un dziedāja skaistu teiku dziesmu.

Bet vīns norima un dziedātājs apklusa . .
.

tad bija

jau nakts iestājusies. Un klusas skumjas, kā prieks,
kā sāpes apņēma Visvaldi ar klusu dzeltenu miera

autu. Viņš pamāja saviem kalpiem un palika viens.

Ogles kaminā vēl zvēroja, kā dzīstošas rētas ar

asins zīmēm. Lāpas un lukturus Visvaldis bija licis

nodzēst un tikai rožainais ogļu atspīdums plīvoja
istabā. Šai miglainajā rožu puskrēslī atdzīvojās pa-

gātne un karalis iekrita viņas tīklos. Viņš atlaidās

savā krēslā un sapņoja.
Caur logiem iemirdzēja zvaigznes iz augstas tāles

kā sveicinādamas, jaunas un bezgala degošas ugunis.
Karalim pat likās, ka kāda māj viņam, it kā galvu

palocidama.
Visur bija kluss. Visi dusēja savās mājās un salta

nakts nesa pretim zemi saltai nākamibai.

Miers plētās arvien plašāks; kā baltas miglas pilns

ezers, uz kura mēnesnica dus, tas apņēma ari karali

Visvaldi un ietina savā mūžibā
. . .

11.

Kad karalis Visvaldis izberzēja miegu no acim,

viņš redzēja sevi savā pils dārzā, kas augstu akmeņu
sētu iežogots ar torņiem stūros gulēja pils dienvidus

pusē. Viņš maldijās un nevarēja atrast ne izejas,
ne malas. Un dīvaini bija tas, ka viņš nesa pār sevi

savādas bruņas, kā lielu koka vaj kaulu vairogu.
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Viss viņš bija apsegts un bija tik grūti staigāt. Kad

karalis satika savus pils kalpus vaj galma ļaudis un

viņu ceļi krustojās, viņš dzirdēja troksni, kā no

šļūcošiem ledus gabaliem, kas garam brāzās.

Ja, nu viņš redzēja! Ikkatram cilvēkam bija tāds

pat vairogs no kaula vaj dzelzs, vaj koka, kā viņam,
un visi izskatijās kā milzigi bruņurupuči, galvas
un rokas ievilkuši savā kažokā.

Karalis atminējās, ka viņa dārzā pie dīķa bija
kāds bruņurupucis, kas no dienvidus zemēm bija
kā par brīnumu visiem pils ļaudim. Lai tas neaiz-

bēgtu un nepaslēptos, caur kaula kažoka stūri viņam
bija caurums izurbts un ar dzelzs ķēdi tas bija pie-
siets pie akmeņa. Tā šis dzīvnieks pavadija dienas

un gadus un tiklīdz mānija cilvēkus, ievilkās savās

bruņās un palika uz vietas kā miris.

Nu viņi visi un ari karalis Visvaldis pats bija tik

līdzigs nelaimigajam bruņurupučam.
Kādā alejā Visvaldis satika savu augstāko galma

vīru un prasija tam, ko viņš domājot par dīvainajām

bruņām. Galma kungs ievilkās kā gliemezis savā

vākā, tā ka nekas nebija vairs redzams no viņa
paša, taisija pazemigu palocišanos un teica salti un

pieklājigi:

„Augstiba, es nesaprotu, par ko jūs runājiet? Vaj

jums nepatiktos runāt skaidrāki?" Un brīdi nogai-
dījis, tas palocijās un aizgāja grabēdams un ierāvies.

Karalis klīda tālāk. Pie pils vārtiem viņš ierau-

dzīja četrus bruņurupučus, kuri, karali redzēdami,

sastinga kā akmeņi savā vietā. Tikai no skaļajiem
sveicieniem un parastiem vārdiem viņš pazina, ka

tie ir sargu kareivji.
Visvaldim bija tik grūti, viņš meklēja elpas un

spirgtumu kaut kur. Bet visur bija krēsla un drūms

tvans. Karalis izgāja pilsētā un redzēja, ka visi bija
apbruņoti ar dīvainajiem vairogiem un visa iela

žvadzēja no viņu berzēšanās. Nekur nebija vairs
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neviena cilvēka, tikai bruņoti vāki, kuri karalim

locijās sveicinādami un atkal aizgāja.
Noguris Visvaldis apsēdās uz sola zem kokiem,

kuri bija ari kā no dzelzs izlieti ar saviem kailajiem
zariem. Viņš mēģināja novilkt savas bruņas, bet

spēka nebija.
Viņš atlaidās pret koka stumbru un skatijās debesīs,

kuras bija tik kailas. Bet ari debesis nebija labi

saredzamas, jo bruņu vāks tās aizsedza.

Tad karalis Visvaldis ieraudzija kādus augstus,
ar zvaigznēm greznotus vārtus, kur spiedās ļaužu
pulks aiz pulka. Kā sapņa vilts Visvaldis devās

turp starp bruņu vairogu mugurām.

Augstie vārti atvērās un aiz viņiem bija bezgaliga
telpa zeltaini caurredzamā zaļumā, pilna neredzama

mēneša vizmu.

Kad Visvaldis iegāja pasakainajā dārzā, viņš dzir-

dēja kā tūkstoš smalkus zelta zvanus zvanot un

skaņa bij tik smalka, ka izlija līdzigi sīkam lietum

pār visiem un apņēma visu kā ar miglāju. Likās,
ka iz augstumiem iezvana kadu svētku sākumu ar

gavilēm un neizteiktu prieku, no kura sirds noreibst

kā ziedoša liepa pati no sava spēka. Zvaigznes at-

mirdza pulks aiz pulka, kā vizoši putekļi viņas nāca

strūklām. Zvaigznāji tecēja kā plašas upes un mir-

dzēja zaļi balti un zilgani tīrā zeltā. Un gaismas

miglājs saplūda ar skaņu miglāju kopā ar zilganiem
vizošiem dūmiem, kuri kūpēja un peldēja un pludi-
nāja dzidru sengaiditu prieku pār karaļa Visvalda

dvēseli.

Un ar zvaigznājiem un klusiem miera zvaniem,
kuri drīzāk izklausijās kā atbalss iz maldu skaņām,
nāca nakts

. . .

Viņas melnie kumeļi tecēja viegliem auļiem un

krēpes tiem bija ar komētām pievītas. Uzdvesa

sirma un klusa mūžiba, kā vēl nedzirdēta pasaka.

«Novelciet svārkus, novelciet svārkus!" sauca nakts
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vēstnesis, nākdams gar laužu pulkiem un aizkāra

ar savu roku katru cilvecigu būtni.

Tad notika brīnums. Ikkatris nometa savu bruņu
vāku un iz klaudzošiem kažokiem iznāca cilvēki,

dzīvi, priecigi un smaidigi. Bija kā kad viens otru

pazītu un sen kur redzējuši būtu. Ja divi satikās,
kaut nepazīstami, ari tad tie sveicināja viens otru

un pamāja ar galvu, vaj teica kādu mīļu vārdu,

likās, aiz prieka un cienibas par to, ka visi ir cilvēki.

Karalis Visvaldis redzēja katram cauri un zināja
visas jūtas un domas, kas katram dvēselē bija. Uz

sejām bija redzamas sāpes, ko katris cietis, un kurš

vairāk cietis, tam spožāk blāzmoja sejs un acis bija

zvaigznēm līdzīgas. Bija cilvēki, kuru sejas mirdzēja
kā sudraba mēnesnicā apskaidroti ezeri, un bija tādi,
kuriem mokas dega kā dziestošas ogles ar sarkanu

plēni. Un neviena nebij, kuram kāds sevišķs daiļums
neatmirdzetu acīs vaj lūpu smaidā. Un to zināja
katris bez teikšanas un bez runas un sapratās jau
tuvodamies.

Varbūt ari karalim Visvaldim bija mirdzums acīs

no sāpju uguns, jo visi viņu sveicināja un smaidija
satikdami.

Visvaldis ieraudzija savu veco bruņu nesēju Tali,
kurš tagad sirms un nespēcigs dabūja maizi viņa

pilī. Ūdeņainās acis un trīcošā galva pasmaidija
karalim un viņi abi kā mīļi draugi sāka sarunāties

un prieks atmirdzēja iz skatiem. Vecais Tālis bija
vienās rētās ar neaprakstāmi mīļu un klusu smaidu.

«Redzi, te," viņš rādija karalim pie savas labās

rokas, „ši rēta man no ta laika, kad mana tēva pils
tika nodedzināta un sagrauta no ienaidnieka. Tur

bija mana bērniba un ta man tik mīļa. Un te," —

viņš rādija pie sirds, „te ir apaugusi, bet vēl jūtama
ta rēta, kad man draugs aizvīla manu mīļo meiteni,
kuru tā mīlēju reiz."

Un visa krūts vecajam kareivim bija vātīs un viņi
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runāja par tām. Bet Visvaldis pats redzēja un zināja
visu — nevajadzēja stāstit. Pie sirmās galvas — ka-

ralis to zināja pats — asiņoja vaina, tāpēc ka karalis

bija aizmirsis savu uzticigo kalpu un pavēlējis to

šķirt no sevis. Bet Tālis par to tikai smaidija un

spieda karalim roku.

„Redzi, ari tev ir tādas pat rētas, vēl dziļākas kā

man," viņš rādija uz Visvalda pleciem. „Te ir no-

deviba, te pie sirds tavu mīļo nāve un pie rokam

vientuliba — tev nav ka apkampt. Bet redzi, mēs dzī-

vojam un mēs varam viens otram kaut ko dziedināt."

„Ja, ja dziedināt," karalis teica un sirdij kļuva tik

labi, kā vēl bērna dienās reiz.

Bet tad nāca jau citi, un visos lasija karalis viņu
kaites un mokas. Viņa galma kungs nāca tur un

bija tik mīļš un bez bruņām. Viņa miesa bija visa

vienās brūcēs, bet tās bija sīkākas, kā naža grieztas

rieviņas vaj naglu dūrieni; tās apēda viņa prieku
tur pilī. Un karalis Visvaldis saskaitija simts pāri-
darišanas rētas, ko pats bija sitis savam kalpam.

Viņš piegāja un lika roku uz ta brūcēm, bet galma
kungs smaidija laimigs un teica:

„Nekas, nekas, augstiba, man vairs jau nesāp, tas

ir nieks. Ari es jums esmu devis rētas..."

Un viņi gāja gabaliņu roku rokās.

Tad tur nāca karaļa Visvalda lielākais ienaidnieks,

kaimiņu zemes valdinieks. Viņš bija vēl jauns un

varas kārigs un zvērējis bija mūžigu izpostišanu
Visvalda zemei. Viņš bija nežēligs, kā ziemeļu vējš
un tirāns pēc savas dabas.

Un, ak, tu Dievs, cik rētu bija viņa sejā un miesā

un cik pilna sāpju dvēsele! Bet nu viņš nāca kā

apskaidrots un viņa seja smaidija. Viņš tuvojās ka-

ralim Visvaldim un viņi satikās kā divas zvaigznes

un sadevās rokas, kā kad divi sudraba vītoli, kurus

mūžam melna dzelme šķīrusi, sametina zarus kopā,
lai kopā varētu ziedēt pār dzelmi pretim saulei.
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Viņi stāvēja viens pret otru laimigi kā bērni, kā

brāļi, kas aizmaldijušies mežos un viens otru atra-

duši. Karalis Visvaldis aizkāra viņa seju un rokas

un jaunais ienaidnieks-draugs glauda karaļa Visvalda

sirmos matus.

Un tad it kā viss viņiem zināms būtu, tie runāja,
cik laimiga būs rītdiena un ka viņi dzīvos kopā
vienā pilī un ka viņu valstis saplūdīs kā divas upes

klusā jūrā un pavalstnieki būs kā viena tēva dēli

uz laukiem, mežos un pilsētās.
„Tu pie mana galda būsi man pa labai rokai un

mēs dzersim no viena kausa," teica Visvaldis.

„Es tev savus daiļākos karapulkus atdošu, dari

ar viņiem, ko gribi," teica svešais draugs.

„Es tev savu valsti..." gribēja teikt Visvaldis, bet

viņi abi sapratās un rokas sasnieguši staigāja pa

vizmainu pļavu un skatijās, kā zvaigznāji tecēja kā

mirdzošs lietus.

„Kāda laime ir dzīvot virs zemes tā, kā šodien,"
teica Visvaldis.

„Mēs ari rītu tā dzīvosim", bija atbilde.

Tad karalis Visvaldis aizmaldījās uz lauka, kur

zemnieku būdas stāvēja. Tur brauca divi uz dzir-

navām. Mazais pelēkais zirdziņš vilka smagu vezumu

un kustināja ausis, kā klausidamies savu kungu sarunā.

„Skat, kur nāk mūsu mīļais karalis," teica viens

zemnieks un acis iemirdzējās priekā.
kā viņš cietis!" otrs iečukstēja un viņi

apstājās abi un sveicināja smaididami. Viņu miesas

bija vienās rētās, bet ap galvu tiem vizēja atkal ta

pati zelta mēnesnica, kā senlaiku mocekļiem.
Karalis redzēja, ka viņu maisos vezumā bija maz

graudu, bet nezāles, pelavas un akmeņi labibā.

Tad viņi visi gāja kopā un runāja kā senlaikos

draugi, un nebija neka slēpjama. Viens no viņiem

bija pavisam vecs un asarainām acim. Karalis re-

dzēja no viņa sejas, ka tam ir viens vienigs dēls kā
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kara kalps uz viņa pavēli ņemts un tas sargāja Vis-

valda pils vārtus tagad. Vecais sapņoja dien un

nakti par savu dēlu. Un Visvaldis apņēmās pie sevis:

rīt atlaist to pie tēva — viņam tak neviena sarga

nevajadzēs!
„Es domāju ļaunu par mūsu karali..."

„Es domāju, ka viņš vainigs pie mūsu krusta,"
sarunājās abi zemnieki.

„Bet redzi, cik viņam rētu, — vairāk kā mums."

Un viņi gāja katrs savā pusē karalim, glāstija viņa
vecās rokas... Puķes ziedēja ceļmalā un kaut kur

cīruļi trilinaja; viss bija kā sena, sena pasaka un

visi laimes pilni...

Karalis Visvaldis gāja starp laimigajiem cilvēkiem

un domāja par to, kāpēc agrāk jau viens otru nava

sapratuši un agrāk tik laimes pilna pasaule nebija.
Viņam izlikās tik viegli atminams viss un brīnums,
kāpēc nebija atminējis un nebija gribējis atminēt.

Kaut kur ielejā bija pulks pusaugu bērnu un zēnu.

Kāds zēns, kuram pret sirdi bija asinis izspiedušās
uz krūtim, pamāja Visvaldim ar galvu, kā sveicinā-

dams. Tad karalis atminējās, ka to redzējis reiz maz-

gadigo noziedznieku kolonijā, kuru apmeklējis bija.

Karalis pazina ari citus — vienu un otru. Visiem

tiem bija vainotas mazās sirdis, vienam no vecākiem,
otram no svešiem. Un kur šīs sirdis asiņoja, tur

tagad mirdzēja viegla gaisma; bija kā mazas zaļgani
baltas rīta zvaigznites zem ausmas, skaidrām smai-

došām sejām.
Vecais karalis piegāja un aizkāra vienam otram

viņa rētu. Pateicigie, tie savilka lūpas smaidā un

bija dziedināti — viens pēc otra...

„Saprast, tikai saprast," karalis čukstēja pie sevis.

Un cik tas viegli un patīkami! Nava nekādu noslē-

pumu, vajaga tikai paskatities sejā un parunāt ar

katru dažus vārdus... Acis apmiglojās kā ar spožu



78

zvīņu un siltas lāses veļas par Visvalda vaigiem.
Karalis raudāja aiz nepanesamas laimes

...

111.

KadVisvaldis staigāja pa ziedošām pļavām, zvaigžņu
straumes, likās, aiztecēja kur bezgalibā un zeltainās

nakts vietā bija plašs dienas spožums. Nebija saules,
ne mēneša, bet klusa gaisma plūda no tālienes kā

mīksts vilnis, kas zemi apslīcina. Un pa gaismu
maldijās zvaigznes skaņas. Karalis izslaucija acis un

kad asaru zvīņas viņas vairs nemigloja, Visvaldis

redzēja kā ar jaunām acim. Pie viņa kājām zālē

ziedēja sīkas pļavu puķites zili baltiem ziediem.

Lēna, savadi skanoša skaņa nāca no visas zemes un

tad karalis dzirdēja, ka ta nāk no puķēm un zālēm.

Viņš varēja saredzēt, kā sula kāpa iz zemes un tecēja
stiebros, kā ziedi krāsojās un raisijās.

Straumitēm nāca valganums pa mazajām puķu
dzīslām iz zemes dziļuma un pārvērtās par ziediem.

Visvaldis apstājās kāda dārza malā, kur auga kupls
krūms balto ūdens liliju un pašlaik bija pilnos ziedos.

Viņas zvanija kā strauts, kas krīt caur sīkām, izurb-

tām akmeņa platēm; aiztecēja priekā ieskanēdamies

un apklusa un atkal ieskanējās.

Viņam likās, ka tas saprot pat liliju valodu, kuras

viena otrai stāsta jauku, mīļu pasaku — saules teiku

par nebeidzamo prieku un dzīvibu. Ta bija savada

muziķa, līdziga lielas jūras viļņiem, kuri nāk laika

sprīžos viens pēc otra un šalkdami zaļās drumslās

plūst uz krasta zvirgzdiem, zvanidami ar savām

gliemežpērlem un atnesto dzintaru.

Ozolos skanēja ik lapa un karalis Visvaldis saprata

pat vēju valodu zaros un pļavu smilgās. Viņam pat
likās, ka ziedi jautātu un atbildētu viens otram.

Un tad viņš klausijās, kā putni dziedāja neredzē-

dami zaros un gaisā un to čivināšana aizņēma visus

viņa prātus. Tad viņš sāka saprast putnu dziesmu
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skaņas un klausijās tāpat kā cilvēku valodā. Tur

bija prieks par dzlvibu, bezrūpiba un mīlestibas sau-

cieni, bet viss kā viena melodija, ko gaisma un dzī-

viba iekustinājusi neskaitāmās stīgās. Karalis atmi-

nējās pasaku par to, ka kāds reiz izmācījies putnu
valodu un dzīvnieku sarunas, un viņam nu bija brī-

nums, kāpēc to sauca par pasaku. Katrs tak varēja
saprast: vajadzēja tikai klausities un būt vieglam un

laimigam, kā viņš tagad bija.
Augstu pār viņa galvu dunēja zvaigznes savus

ceļus staigādamas. Viņas sīca un sanēja telpā, kā

bites ziedos iedamas. Un kad karalis ilgāk klausijās,
viņš dzirdēja saprotamu dziesmu, ko katra dziedāja.
Vienai bija iešanas dziesma un otrai atgriešanās
melodija; cita runāja par ceļu, kas nezināms, un cita

sanēja par bezgaligo riņķa metu, kurā ta bija kā

savā valstibā. Un visas viņas, zaļganas, zilas, baltas

un dzelteni sarkanas saskanēja kopā, kā koris, kā

vienas kokles stīgas akordos un ta bija dziesma,
kurā klausoties prāti reiba un sirds dievibā iegāja.

Bezgala un bezmēra dzīviba un prieks, iekustinātas

mūžibas joņi un brīnumustāsti par gaismas pasaulēm...
Karalis Visvaldis apsēdās uz pelēka lauka akmeņa

un klausijās zvaigžņu valodā un viņam atkal bija,
kā kad tas sēdētu pie okeāna un bangas zvanitu

sirmās klintīs ar tūkstoš skaņām.
Tad viņš sajuta dzīvibu ari akmenī un dzirdēja,

ka mazie zvirgzdi un kristāli runāja savā starpā, kā

sirmu pasaku teikdami viens otram. Viss nedzīvais

kļuva dzīvs un viss viņu sveicināja un smaidija.
Zāle nesa savus tropus un audus un likās, ka ne-

skaitāmi audēji auž un dzied, auž un dzied un ritina

audeklus un auž paši sev zelta spožās dimdošās nītīs

un sistuves un paminas mijas ar saldu klusu dziesmu

un steidzigu prieku.
Vecajam karalim gribējās kaut ko teikt visiem, kā

lielu senaizmirstu gudribu, kas pasauli pārveidotu.
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Viņš gāja caur ļaužu pulkiem kā steigdamies uz savu

pili. Sirds viņam drebēja kā senā, senā jaunibā, pilna
atkal neizmērojamu ilgu un mllestibas un skaidribas.

Viņš nevarēja atgūt vairs, kas sākams un beidzams;
bet llgsmoja par to, ka tagad viss būs citādi. Locekļi

kustējās tik brīvi, kā spārni vieglos gaisos, un domas

bija skaidras, vēsas un pilnigas kā viszinatajam.

Viņš jau bija savā pilsētā un redzēja pili uz pa-

kalna. Pavalstnieki vīcinaja viņam ar puķēm un

sveicināja to priecigi, kā zinādami viņa laimi.

Kad viņš iegāja savas pils vārtos, viņu apņēma
tumsa un atkal tas sadzirdēja nakts zvanus no līsto-

šām zvaigžņu strūklām; tie bēga un auļoja, tālu, tālu

kaut kur aiz kalniem un mežiem.

Bāls, palss dienas spožums sāka plesties pār zemi

un nesa sev līdz savadu kailumu.

„
Uzvelciet svārkus! Uzvelciet svārkus!" sauca

dienas vēstnesis un pirms karalis varēja apdomāties,

viņš sajuta ap sevi smagu bruņu vairogu no visām

pusēm. Dziļas skumjas kā smags miegs apņēma viņa

garu; gribējās celties, mosties, nokratit visu no sevis,
bet nebija jaudas ...

„Ne, ne, es negribu," viņš domāja, bet pasaules
tēls jau atvērās viņa acim.

IV.

Karalis Visvaldis lūkojās vaļējām acim loga spraiš-
ļos, aiz kuriem ausa pelēka, cieta un salta diena.

Neviens viņa nebija traucējis; viņš bija pavadijis
nakti savā krēslā.

Vēl kā liegas laimibas pilns viņš mēģināja smaidīt

un meklēja skatiem visapkārt, it kā gribētu dzirdēt

zvaigžņu muziķu un akmeņu valodu un redzēt

zvaigznāju miglas, vaj laimigos cilvēkus.

Tad viņš ieraudzija dažus soļus no sevis augstāko
galma kungu, kurš agri cēlies bij, lai nenokavētu
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jauna gada svinibu. Viņa vaigs bija salts un ciets

kā bruņas.

Augstmanis palocijās vingri un stīvi un pazemigā
balsī teica:

„Es vēlu jūsu augstibai laimigu jaunu gadu!"
Visvaldis atminējās daudzās rētas un gribēja ko

teikt, sniegt roku un pievilkt pie sevis savu kalpu.
Bet tas atkāpās soli, palocijās vēl vingrak un pa-

devigak un teica vēl reiz:

„Es vēlu jūsu augstibai laimigu jaunu gadu!"
Karalis dzirdēja kā bruņu kažoka žvadzēšanu un

saprata savu sapni. Viņam nāca prātā važā piekal-
tais bruņu rupucis. Un skumji viņš nokāra galvu

uz krūtim.

1911.





DEGOŠA SALA.

Dem Scheidenden ist iede Gabe wert,
Ein diirres Blatt, ein Moos, ein Stein-

chen aus der Quelle,
Dass er des Freunds gedenke ...
... So wird ein Nichts zum hOchsten

Schatz verwandelt.

Goethe.

I.

Kad lauki bija jau brieduši un saule sāka zilgmaju
mest pār rudzu druvām un birzēm ap kalniem —

viņš nāca atpakaļ.
Kas tās bija par savadām ilgam bijušas! Ak, ne-

viens, neviens to lai nezina... Tās bija ilgas, kādas

sajūt kāds aizmirsts un sirdsviens, kad pēc ilgām un

veltām cīņām viņš noguris nejauši paskatās rudeņa

zvaigžņotā naktī un viņa auss sāk dzirdēt kaut ko

un sirds sāk drebēt kā mazam bērnam. Kāds bija
saucis un viņš atsaucās: nāku! nāku!

Pār laukiem un dažu pelēku jumtu pamirdzēja
ezera sudrabs, kā gara strēmele mūžigā mierā.

Tad viņam likās diezgan braukts. Tālāk tas gri-
bēja iet kājām, ka gribētu kaut ko satikt vaj apsvei-
cināt.

Viņš aizmaksāja ormanim un paņēma savu vieglo,
mazo ceļa somu un mēteli uz rokas. Tad viņš gāja
pa balti-dzelteno lielceļu no pakalna uz leju, no lejas
uz pakalnu. Bez mēra augstais zilums ar mākoņiem
un gaisa bezgaliba apņēma viņu un pacēla, — likās

māte ar mīļu un stipru roku nes.

Vaj cīruļi kur nedziedāja? Vaj nekliedza bērnu

balsis? Vaj viņš nebija mazs un niecigs atkal?

Ne, briedumā viss stāvēja... klusums un smaga

pilniba.
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Viņš aizsniedza ezera malu. Lielceļš gāja gar pašu
krastu. Niedru un šķelpšņu mežs zaļi-brūns stiepās
visapkārt ūdeņiem kā vaiņags. Tad baznica. Ar no-

rūsējušiem dakstiņiem un kluso torniti, ar kļavām
un bērziem aiz akmeņu valles un aizslēgtām durvim.

Visa balta, ar seno balinajumu bezdeligu perēkļi
jumta paspārnē ...

Aizslēgtās durvis iedeva kā skumjas, kā nemieru

ceļotajā dvēselē. Aizslēgtās durvis... Būtu viņas

vaļā un viss, viss vaļā!
Tad nāca paaugstinājums — aiz ta upite, kas ezerā

ietecēja un tur sagrūstošas ūdens sudmalas. Garam

ejot viņš dzirdēja — dobji klabināja dzirnavakmeņis
apgriezdamies no kūtrā un vājā ūdensspēka. Šis
akmenis griezās taktī, bet kā aizmidzis, it kā tas

viņa sapnis būtu, ne patiesiba, ko viņš tur.klabināja.

Viņa troksnī bija it kā griba apstāties un klusēt un

tad — nekādas ūdens gāzmes, nekādi spēki to neie-

kustinātu vairs.

Pašā kalna malā stāvēja skolas nams, tas bija
senā sarkanumā ar aprūsējušu dakstiņu jumtu; logi
tikai atmirdzēja vasaras saulē un vīnstīgu vītnes

kvēpa ap veco, lielo verandu.

Viņš apstājās un palūkojās uz skolas durvim —

ari tās bija cieti. Pa sētas vidu aizskrēja kliegdami
daži zēni — laikam tikko brīvdienas bija beigušās.
Pagātne uzliesmoja kā zibenis dzelteni-spodra un atkal

apdzisa...
Tad ceļotājs devās tālāk uz bērzu birzēm, kuras

nepārredzamas aizstiepās vietvietām gar slīpo līdze-

numu. Iz retām mājam cēlās dūmi no skursteņiem;

zaļi-tumšo egļu pulciņi stāvēja līdzā bērziem; —laukos

bija rudzu statiņi un daudz strādnieku. Bet debess

malu pret dienvidiem aizsedza sili, sili un mākoņtilti.

Viņš gāja un vēroja ar savām bāli-zilajām acim

savu ceļu. Tur gandrīz ielejā tak bija reiz viņa ve-

cāku māja — ne, toreiz viņa māja ari. Tikai brīnums!
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likās daudz kas bija tik ļoti grozijies un citāds ticis,
bet daudz kas — vēl vairāk kas, nebija nemaz citāds

ticis.

Viņš iegāja pagalmā un tālums, un ezers, un kalns,

un leišu meži dienvidos likās pazuda. Te bija miers,
te bija vieta, kur

Viss pazuda savādā mākull... te bija ta vieta,
kur

Viņa acis iededzās, prieks pārņēma visu būtni un

asinis steidzigi sāka zvanit. Gadi atrāvās atpakaļ,

un viņš redzēja to, pēc ka bija sajutis tās lielās

zvaigžņotās ilgas.

Viņš stāvēja pie dārza vārtiņiem. Sētas bija sa-

brukušas un krūzmētras auga cauri zediņiem un

smaršoja. Klētis un visas mājas bija tādas pat un

tomēr ne. Istabas logu slēģi bija lietus izmazgāti,
gandrīz pavisam bez krāsas.

Durvis bija vaļā un celiņš uz klētim nomīdits tāpat
kā toreiz, — bet neviens viņam nenācapretim
Uzpūta vēsums.

11.

Durvīs parādijās vīrs, pelēkos svārkos, nātnās

apakšdrēbēs un basām kājām. Novēlusies bārda un

mazliet glūnošas praktiķa acis. Tad atnācējs pagāja
dažus soļus tam pretim un viņi sastapās, sarunājās.

„Man liekas, te ir Zvanitaju mājas," nācējs teica.

„Te, ja," apstiprināja bārdainis, lūkodamies un pa-

brīnīdamies mazliet. „Te agrāk dzīvoja Andris Zimza.

Nu jau desmit gadi..."
„Ja, ja, — mans tēvs Andris Zimza

...
Esmu viņa

dēls Smailis Zimza," un kā nezinādams, ko lai saka,

viņš apklusa. Likās, viņš pat zobus sakoda.

Apklusa ari bārdainis, tagadējais saimnieks.

„Es gribēju te palikt kādu laiku," teica Smailis.

Un pēc neilga laiciņa viņi abi soļoja pa celiti uz

istabu. Saimniekam tur nebija ko teikt pretim.
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Viņš tika uzvests augšas istabiņā, kur vienigais
logs galā raudzījās pāri par ābeļu zarotām rindām

uz lauku un bērzu birzitem. Viņam tika gulta uz-

taisita vienkāršiem linu palagiem un mīkstu spilvenu.
Rudzu maize un krūze ar pienu stāvēja uz galdiņa
un nu — tas varēja dzīvot, nu tas bija atgriezies.

Cik savadi viss tas bija te! Smailis staigāja pa

istabiņu un klausijās savos soļos. Kad apstājās,
klusums apņēma visu kā dziļš ezers, kas nekustināts

mierā snauž. Klusumā bija it kā bailes un prieks
reizā un nezināja viņš, kuram pieķerties — likās

katrs ņemtu viņu pie rokas un vaditu un stāstitu

kaut ko.

Te bija pagājušas tās dienas, kuras sapņu vaiņa-

gotas dziedādamaspavizeja garam. Nevienas, nevienas,

kura tukša vaj nelaimiga bijusi. Bezgalīgs pulks
baltu dienu ar saules sirdim, līdzi mākoņiem, ko

dienvidus vēji dzina. Un pāri tam viņa varonis uz

vanaga spārniem līdzi pasakai meklēt savu līgavu,
kuru velns aiznesis tad, kad viņš vēl šūpulī gulēja.

Uz durvim gada skaitlis — sens; gadu divdesmit at-

pakaļ Smailis to pats bija uzvilcis tur. Nu šis skaitlis

mēmi tur stāvēja un savos līkumos slēpa tik daudzi,
kas tikai vienam vien zināms.

Pie sienas bija viņa grāmatu plaukts stāvējis; tagad
ta vairs nebija. Dažādi veci saimniecibas rīki tikai

karājās te vairs.

Naglas bija iesistas priekš vaiņagiem sienā. Naglas
bija atlikušās, bet vaiņagu nebija — nevienas zālites

vairs. Brīnums, kur visa pasaule varēja palikt!
Smailis atvēra logu galā. Pie tam viņš pārrāva

zirnekļa tīklus, kuri kā pelēki kvēpi bija ietinuši

rāmjus. Mušas zuzedamas aizlaidās ārā.

Te reiz bija tāds reibinošs pavasaris... Kad viņš

skatijās ārā, lija smags, biezs lietutiņš, kā caur sietu

kad sijātu — bija miglains kā arvienu apriļos. Neap-
turama līgsmiba, mīļas, smagas nojaudas plēsa sirdi
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un tā, likās, zvanija. Ābelēs un dārza malas liepās
melnie strazdi sēdēja un svilpoja cauri lietum klanī-

damies ar dzeltenajiem knābjiem un no melnajām
spārnu spalvām kā sudrabs nobira sīkā lietus lāses

...

Pumpuri brieda
...

zeme kūpēja zem miglauta. Tāds

bija pavasaris toreiz
...

Tagad bija spēciga vasara. Ābelēs karājās balti

un rožaini āboli, bet ābelēs ari bija tādas kā skumjas.
Un tur tālāk — bija bišu stropi. Tagad tikai viens

stāvs avolis bija atlicies, tas pats ar nātram apaudzis.
Zāle un smilgas auga līdzās ar kokiem, nevienam

laikam nebija te patikšana pūlēties.
Bezdeligas kliegdamas aizšāvās gar viņa galvu un

drīz vien jau vidžināja kaut kur uz jumta neredzamas.

Trīs vaj četras ligzdas bija mūrētas rindā zem pa-

jumtes, bet tur vairs nebija mazo putnēnu — ja, va-

sara jau gāja uz beigām.
Smailis soļoja pa istabiņu un klausijās, vaj nenāks

kādi soļi, vaj nenāks kas viņu apsveicināt? Dažs labs

tēls atmirdzēja atmiņā kā agrs pavasara rīts un tieša-

mība likās izzūdam
...

Bet ne, neviens nenāks. Viņš
atmodās. Varbūt tomēr, varbūt? sirds gaidija. Viņa

bija pagurusi, viņai spēka vajadzēja, un to tikai no tiem

tēliem varēja dabūt. Tikai te nu laiku atgriešana
bija tas brīnumavots, kur spēka dzēriens gulēja aiz-

vāzts un dzidri sarkans kā vecs vīns.

Viņš redzēja mazo zēnu ar dziļām domam un

skaidrām acim — vaj viņš pats tas nebija?
Vecais spogulis ar brūno kokā griezto rāmi diezin

kā bija atlicis vēl no visām mantām te. Viņš karājās
kaktā ar savadu melnu, likās, izdzisušu stiklu. Smailis

palūkojās viņā un atmodās — ja, prom bija viss,

prom. Viņš redzēja savu seju ar lielām, pelēkām,
bālām acim un mazliet apsarmotiem matiem — ta

bija ta pati dzīve, te vaj tur.

Kad saule laidās, Smailis izgāja pagalmā. Ne-

parasts klusums plētās līdz ar zilu dūmu svītrām pār
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laukiem. Kaut kur dedzināja līdumu rudzu sējai,
vaj ari zemdegas dega dziļi kur zemes kārtās un

gruzdēja ar smaršigi grūtu smaku. No lauka sanāca

strādnieki. Balsis čaloja, lopi bļāva — bija kā toreiz...

Ganu zēns ar suni stāvēja pie laidara. Smailis

draudzējās ar viņiem; viņam gribējās suņu būdu

apskatities. Ja, ta bija ta pati senā, tikai jumts jau

satrūdējis un vietām ielūzis. Te kādreiz mazs zēns

uz ceļiem nometies baroja mazos kucēnus un vēlāk

glaudija lielo sarkano mājas sargu. Tas bija sen...

Tad viņš gribēja klētī ieiet, kur vasarās tas kā

zēns bija gulējis un klausijies, kā pērkonis dimdēja
tālu dienvidos un lietus tad bira uz jumta šņākdams.
Klētī toreiz smaršoja pēc medus, jo pie sijām plauktā
tika šūnas turētas

... Tagad nebija ne šūnu, ne medus.

Drēgnums bija manāms un pelējušas labibas smaka.

Un tad ciemiņš gāja katrā istabā un katrā vietā.

Viņš runāja vajadzigo ar mājas ļaudim un lūkojās
drīz sienā, drīz logā.

Saimnieka istabā vēl bija ta pati grīda no platiem
egļu dēļiem, nekrāsota, lielām zaru zīmēm. Ak ši

grīda, kad svētkos un svētdienās balta tika izberzta,

un kādas vieglas kājas tur pāri gāja! Istaba bij
plaša un griesti zemi. Toreiz podos pie logiem auga
savādas puķes vaj koki, kļavām līdzigi, ar dzelteni

zaļganām lapām. Vienmēr tās pār galvu stāvēja

mazajam zēnam.

Krāsniņa no rožainiem ķieģeļiem, pie kuras varēja
sildities garās ziemās, bija pazudusi. Ta bija iemū-

rēta sienā dziļi un bija tik zema, zema. Toreiz uz

mazajām dzelzs durvtiņam bija redzami četri čuguna
zirgi, kuri skrēja auļos, un vadija tos grieķis braucējs
divriteņa ratos, šķēpu rokā un grožus. Kad uguns

ilgāk kurējās, šie zirgi nokarsa sarkani kā ogles un,

likās, steidzigak vēl traucās uz priekšu.
Ja, ugunskura vairs nebija — kaut kas bija iz-

dzisis
...
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Un tad kalpu istabā viņš velti meklēja lielās gultas,
kurā kāds zēns reiz bija gulējis kopā ar lielu kalpa
puisi un klausijies līdz vēlai naktij pasakās un aiz-

midzis drošibā no jodiem un sumpurņiem pie stiprā
puiša krūts. Ne, ari tas bija viss prom...

Smailis aizgāja uz riju, kura tukša un atstāta likās

stāvēja. Dūmu smaka nāca pa vaļējo logu; nokvē-

pušās ārdis un sijas bija kā melnas siekstas.

Tukšums skanēja bez atbalss — bija kā nāves pū-
tiens pār visu

...

Varbūt birzē vēl būs kaut kas atlicies, kas sauks

viņa vārdu.

Viņš pagriezās pa pļavas malu un gar sīkajiem
elksnišiem gāja uz lielo birzi. Viņam atmiņā šalca

bērzi, un vijigi zari kā zaļas auklas karājās šūpoda-
mies vējā. Vālodzes kliedza un lapu plaukums smar-

šoja savos pirmajos sveķos... Teika gulēja ēnā.

Smailis pacēla acis un skatījās brīnidamies. Vaj
tad birze būtu attālinājusies, vaj viņš apmaldijies?
Vakars tak vēl bija tik gaišs, tikko saule rietējusi.

Un kamēr viņa skats maldijās pa tālumu, viņš pa-

klupa uz pirmā celma ...

Visapkārt bija tikai celmi un celmi. Visa kalna

piegāze bija kā ar mazām kapa kopiņām pilna. Birze

bij aizšalkusi, pasakas bija beigtas. Un kādreiz te

kāds zēns bija gājis novakarēs un redzēja zvaigznes
cauri lokanajiem zariem. Baltie stumburi bija prie-
steru pulks, kuri klausijās naktī...

Smailis nosēdās uz celma un saprata visu.

Sarkans mēness pacēlās rīta pusē un caur dūma-

kām un miglu apspīdēja Smaiļa seju.
Te bija kāda pils nogrimusi ar visiem brīnumiem,

ar karavīriem, bruņu kalpiem, ar karali un viņa

mīļāko.
Kāds zvans atzvanija visu vēlreiz — ne, ta bija

tikai viņa sirds, kura te nakts klusumā kļuva dzir-

dama — nakts klusumā briestošos laukos un asins
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gaismas pilnā mēnesī, kad nekas vairs neatsaucas.

Mājā viss klusēja, kad Smailis atgriezās un uzkāpa
savā jumta istabā

...

111.

Ar savadām klusām domam pamodās Smailis. Pār

dvēseli bija tāds smags miers un dziļas skumjas.
Bija it kā viņš stāvētu pie melniem, dziļiem ūdeņiem,
kur bezdibeņos viņš zaudējis kādu pērli, kaut ko

visdārgāko un nekur un nekad vairs ta neatradīs.

Mēmi gulēja plūdi un neizdeva reiz iegūto mantu.

Vēss miglains rīts gulēja pār dārzu, māju un laukiem.

Tas bija agra rudeņa klusums. Saule brida iz miglas
un skatijās dzeltenās druvās; izkaptis žvadzēja laukos,
un dārzā nokrita pa ābolam ar ātru, mīkstu troksni...

Ja, meklētā vairs nebija un viņš* bija velti nācis

atpakaļ! Pasaule bija pārvērtusies — vecā, nogri-
musē — ta bija pilna skaņu, saules, un brīnumiem

un sapņu, un asins nemiera; jaunā bija pacēlusies, —

ta bija mieriga, praktiska, kaila, bagāta ar ražu un

mechaniskiem cilvēkiem — ta bija kā uzgleznota
bilde un stāvēja diendienā visur vienādi.

Smailis Zimza bija gatavs. Viņš stāvēja ceļā sa-

taisījies pie loga augšā tur un skatijās uz dārzu.

Viņš varēja atkal aizbraukt: kapenēs nemēdz ilgi
uzturēties...

Bezdeligas nodrāžas atkal gar logu un vidžedamas

pazuda aiz jumta. Šai kliedzienā bija — ja, tur bija
tomēr vēl kas dzīvs no ta laika... Bet ari bezdeli-

gas drīz aizies; bija jau pats pēdējais laiks. Vaj

nepakļausities vēl?

Un tad notika tas, ka viņš visur sāka ieraudzit kaut

ko nemainitu. Viņš gāja vēlreiz pa ceļu gar piekalni
un ezera malu, gar baznicu, skolu un gar pelēkajām
lauku mājam. Viņam tikās pat otrreiz nocirstajā
birzes vietā starp celmiem meklēt.

Un kad viņš atkal mājās pārnāca, viņš bija atradis
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kādu vecu grāmatu ar saistošiem stāstiem un viņam

vajadzēja to izlasit. Viņš šķīra nodzeltējušās lapas
un katrā lappusē atrada kādu augstu dziesmu un

gremdējās tur aizmirsdams sevi un apkārtni.
Tur bija tālas, tālas bērna dienas, kuras aizvizeja

kā ezers ar sniegbaltu miglu segts rīta saules dzirk-

stošā mirdzā; aizskanēja kā klusas dūdas vaj vītola

stabules. Tās bija visbrīnišķigakās lappuses, kad

viss jau par teiku kļūst, par salu jūras zilajos ūdeņos,

par salu, ap kuru viļņi tikko plančko un kuras ne-

viens vairs neatrod un nezina, kas reiz laivu nogrūdis
no viņas krasta.

Tur bija pasaku ceļi tālāk, kad diena jau iezva-

nita auga un sirds kļuva lielāka un drošāka. Tur

spēkojās ķēniņa dēli un varoņi ar velniem, pūķiem
un sumpurņiem, tur zvaigznēm segloti zirgi sita zemi

ar dimanta pakaviem, stikla kalns plīsa un viņa,
karaļmeita, gāja pa ziedošām pļavām — saule pa
labo roku un mēness pa kreiso

...

Turbija daudztēlu, zēni un meitenes. Smaiļa līdzcen-

soņi un draugi. Viņu smiekli skanēja kāpavasara strauti.

Un tad tur bija vietas, kur sāpes bija pielikušas
savus pirkstus — tad viņas šo grāmatu sāka līdz rak-

stit un viņu rokas zīmes bija asiņaini sarkanas.

Tad nāca lappuses, kur viņa sirds viena klīda ar

saviem sapņiem pa smilšainiem ceļiem un sāpes rak-

stīja bez apstāšanās un visa grāmata bija kā asinim

aplieta. Tādu viņš to turēja rokā, kā mīļu atradumu.

Un klejodams pa sen pazīstamiem ceļiem un vietām,

viņš atšķīra pirmo salasāmo lappusi, kad gāja garveco

skolas namu, kura sarkano ķieģeļu mūri bija apau-

guši meža vīna stīgām. Smailis lasija pats savu jauno
dienu dzīvibas stāstu.

IV.

Šis skolas nams pakalna malā no sarkanajiem ķie-

ģeļiem! Cik daudz tur dienu aizgāja un nakšu gaišās
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domās. Smailis redzēja pirmo dienu, kad viņš uzkāpa

pa trepēm augšā tur klašu istabās. Viss bija pilns

ar ļaudim. Zēni ar jauniem zābakiem, pelēkiem svār-

kiem un kakla lakatiņiem staigāja viens otru apbrī-
nodami. Jaunās tēvu dāvinātās cepures tie nesa rokās

un skatijās to spožajos širmjos. Dažs labs apbrīnoja
savu nazi, vaj spalvu kātu un dažs ķemmēja matus

ar jaunajām dzelzs ķemmēm. Meitenes gāja biklas,

katūna blūzēs; ikkatrai pār muguru bizite mētājās —

dažai dzeltena, dažai melna, pat sarkanas un gluži
baltas bija. Dažai tik maziņa, ka tikko bantites turē-

jās matos. Tur bija žadzigas, kas pastāvīgi smējās,

un klusās un bailigās, kas kaktos stāvēja. Bija ari

nabadzigi ģērbtas, vīzitem kājās, īsām piedurknitem
un vājām, izdēdējušām rociņām. Tās rāvās visiem iz

ceļa un daža drebēja no aukstuma urt skumjam. Viss

bija tik svešs. Svešums dvēsa no augstajiem balinā-

tiem griestiem, no skanīgiem koridoriem un no trepēm,

pa kurām klabēja mazu kāju soļi. Klasēs logu lielie

rāmji un rūtis un skolnieku soļi bija ari sveši katram.

Un viņš, Smailis, bija tas, kas noskatijās visu mie-

rigi pie malas novirzijies. Viņam nāca prātā tikai

māja ar sarkanām baļķu sienam un vecajiem skapjiem.

Bija viegli, skumji un laimigi reizā. Ārā lauki bija
klusi un kaili, līņāja lietus un ātri satumsa — visu

apņēma miglājs. Varēja tik samanit, kā ezers grima
vakara krēslā ik dienas un rītos gulēja kā palss audekls

starp birzēm. Bet birzes bija kailas; vārnas tad skrēja
gulēt uz eglēm naktīs un rītos atgriezās kliegdamas
uz laukiem un pakalniem.

Sākās jauna dzīve pulkā. Bija jāaizmirst viss, kas

vienam bijis; bija jāredz pasaules uzbūve kopibā.
Ja, tur viņš gulēja pirmo nakti uz sava maisiņa,

starp citiem daudzajiem bailigs un rūpju pilns. Viņš
vilka segu pār acim, viņš gribēja būt viens kā mājā
un klusumā. Bāli dega lampa un apspīdēja lielo

istabu, kur jaunās dzīvibas saspiestas kopā saldam
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miegam padevās. Bija ari smiekli un troksnis, tika

jokots un kliegts, gultas tika apgāztas, raudāja, sūdzē-

jās un plēsās. Dziļi, dziļi Smailis spieda galvu spil-
venā un atminējās savas laimigās naktis savā tēva

mājā.
Bet viņš jau nebija šķirts ne no ka. Kad mieriga

un silta saules diena bija, viņš gāja vakaros uz māju —

tās trīs verstis bija ātri noejamas. Un tad viņš gu-

lēja savā gultiņā aiz skapjiem, un ozola vaiņags bija
galvgalā pie sienas un istabā mala ratiņi, kā runči

savu bezgaligo malieņu.

Kad nāca ziema, visa zeme apgula kā nāvē. Lauki

bija balti un ezers balts; birzēs karājās sarma. Saule

bija pazudusi, bija uzpūsts mūžigs miegs. Smailis

gāja retāk uz māju. Viņš brida dziļās kupenās, kā

mazs putnēns, un viegli apģērbies ar pelēku mēteliti

bija. Mazā sirds strādāja toties' karstāki un izveda

viņu cauri piesnigušajām birzēm, aizputinātam ceļam,
kamēr viņš ieraudzija uguntiņu mirdzam savas.mājas
logos. Ziemas svētkos zvanija katra sniega pārsla,
kura nolaidās no augšas; katrā uguntiņā bija vesela

saule un katrs zvaniņa tinkšķejiens pie ilkss stāstija

pasakas.
Un kas par brīnišķigiem pavasariem tie bija! Strauti

rūca tāli dzirdami; katrs urdziņas troksnis bija vesels

stāsts, par ko, tas nav atminams. Skolas klaigas ska-

nēja no skolas pagalma, kur bērni rotaļaja — ak, pat
rotaļāties viņš kā bērns neprata — viņam vajadzēja

sapņot. Maiga un tāla grūtsirdība bija viņa pavasaris.
Vasarās skolas nams bija patukšs. Tad mācijās

tikai nedaudzie izredzētie. Viss bija brīvāk. Ik va-

karus viņš gāja uz mājam un ik dienvidus peldējās
ezerā ar citiem kopā. Ūdens rozes nesa iz dzelmes

un no niedram stabules taisija. Un rīta rasā, saulei

silstot, viņš nāca uz skolu basām kājām, bez cepures
dažreiz un apsēdās arvien zem vītoliem lielceļa
malā pie ezera, lai atkārtotu uzdevumu — bet vairāk
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viņam bija prātā teikas un dziesmas. Noplūcis pa

naktenei vaj rudzu puķei, viņš gāja tālāk klausi-

damies, kā vālodzes kliedza vaj vējš zuzeja vītolu

zaros.

Kāda neaizmirstama dzīve ta bija! Lūk, tepat
kalna malā vēl tie sarkanie mūri un skolotajā balkons

un sētsvidus ar augsto akas vindu. Varbūt ari

skolotājs vēl tas pats — skolotājs, kurš Smailim likās

tik nevajadzigs pa visu to laiku. Varbūt ari vēl

tie zēni un meitenes tur, ar kuriem viņš spēlējās,
varbūt ari viņš pats?.. Ak! Zēni, zēni, kur jūs
esiet tagad! Šurp visu, šurp; kā bijis lai ir! Svētkus

vienu dienu vēl!

Un atkal lappuse senejā grāmatā tiek atšķirta un

viņš lasa.
V.

Ta ir klases istaba rīta pusē. Divas rindas solu

ar pultem, trīs gaiši logi un nodilusi sienas tāfele.

Zēni sēd vienā rindā, meitenes otrā.

Pats pirmais klasē sēž Putniņš, mazs zēns, mel-

niem matiem un spodrām acim. Viņš vijigs un

ātrs, kā zivs un pastāvigi jautrs. Viņš ir kalpu
zēns un nes sev līdzi uz skolu kulitē tikai gabalu
maizes un mazu cibiņu biezpiena. Viņam ir adita

vilnas cepure un vīzes kājās. Bet viņš mācas labi

un visiem ir priekšā. Viņš paceļ roku pastāvigi

pie katra jautājuma, ko skolotājs uzdod, un tāpēc
ir ticis uz priekšu. Pirms kāds var apķerties,

Putniņš jau zina. Viņš ir par klases uzraugu.

„Graud un Vinter! nespēlējiet spalvām!" viņš sauc

vainigos pie vārda.

un nerunājiet!" viņš pamāca mei-

tenes.

„Vanags man dur ar adatu!" sauc kāds mazs

zēns no tālākiem soliem. Smiekli. Bet Vanags

ieraujas aiz citu mugurām un kliedz:

„Ko tu melo! Tu pats man duri ar adatu!"
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Beidzot nāk skolotājs, un tad visi ir pie taisnošanās

manigi. Un brīvstundā atkal, kad mācibas beigtas,
viss ir aizmirsts un visi ir draugi.

Tiek spēlēts uz spalvām. Grauds ir baņķieris, tam

pilnas ķešas spalvu un viņš vienmēr citus aplaupa.
Vanags ir liels zēns, baltiem matiem, bet drukns un

spēcigs. Bagāta tēva dēls, viņš visur iet kā priekš-
nieks. Un ja kāds pretojas, Vanags to sit, kur citi

neredz. Acis tad viņam iedegas kā varmākam. Vis-

vairāk viņš sit kluso zēnu Jasminu. Tas ir tik vārgs
un glezns, kā lilijas zieds, un bieži spiežas pie
Smaiļa aizsarga meklēdams. Smailis viņu aizsargā —

ja, bieži viņš saņem sitienus, kas nolemti Jasminam.

„Jāni, nāc šurp," viņš saka un liek zēnu sev aiz

muguras.
Reiz Vanags viņam kliedza, lai ejot nost, bet

viņš stāvēja nekustēdamies. Un Vanags, acim zvē-

rodams, sper viņam ar savu dzelzs pakavu kalto

zābaku, sper nezēligi un stipri pa kājām, tā ka visi

izbīstas. Ne, Smailis nekust ne no vietas
...

Asaras

sakāpj tam acīs. Tad nāk skolotājs un sitējs aiziet.

Skolotājs pienāk un redz Smaiļa mokas, prasa pēc
vainigā.

„Sūdzi, sūdzi," sauc no visām pusēm. Bet viņš

nesaka ne vārda. Viņam nevajaga neviena palī-
dzibas. Skolotājs tur neka nevar darit. Sāpes nevar

atņemt un apvainojumu ari ne. Bet atmaksa Smailim

ir Jasmina pateicigais skats ar zilām meitenes acim.

Ja, mīļais Jānis Jasmins! Viņš bija no tālienes,
kaut kur no pagasta otras malas. Viņu tad aizveda

bāla svešāda māte, lakatos ietinusi pret salu. Tādās

reizēs Jasmins sirsnigi atvadijās no Zimzas un

Zimzam patikās turēt vārgo roku savā un glaudit to.

„Vaj tu pirmdien atbrauksi? viņš prasa Jasminam.

„Ja, es atbraukšu."

„Bet tā ka tu atbrauc, es gaidišu."
Un pirmdienās Smailis iet ārā pastāvigi un raugās,
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vaj Jasmins nebrauc. Nāk viens pēc otra. Nāk un

apsveicinās, bet Jasmina nava. Smailis ir domigs
un neapmierināts. Drīz sāksies stundas. Un tikai

nedaudz minūtes priekš zvanišanas ienāk Jasmins,
vēl drebēdams, nosalis un berzē savas bālās rokas.

Smailis to paņem pie sevis un saķērušies ar to ieiet

abi klasē un stāsta savus svētdienas piedzīvojumus.

Guļamistabā gultas viņiem irblakus, un vakaros, kad

auksti istabā, tie guļ zem vienas segas. Jasmins ir

tik silts, kaut gan vienmēr drebuļojas. Viņam ir

mīksti balti mati, tik mīksti kā ūdens putas, kā vis-

mīkstākās ezera zāles. Smailis laiž šos matus caur

saviem pirkstiem un ilgi viņam patīk tā kavēties.

Tad piespiež galvu pie Jasmina galvas un saldi

aizmieg. Un naktī, kad vēl no baiga sapņa pa-

mostas, sajuzdams pie sava vaiga šos mīkstos matus,
ir drošs un mierigs atkal. Ēdamistabā viņi ēd blakus

pie galda un klasē brīvstundās ir kopā.
Jasmins ir viņam brālis, vaj vēl kas tuvāks. Tas

nelien nekur pulkā, novēršas, kad tiek lamāts un

lasa grāmatās brīnišķus stāstus.

Un kādā dienā uz pavasara pusi, kad saulite jau
sāk sildit, Jasmins neatbrauc no mājam vairs. Viņš
neatbrauca nekad vairs; viņš esot nomiris, tā teica citi.

Tad Smailis ir vēl vientuligaks.

Viņš nekad nepaceļ roku stundā, lai rāditu skolo-

tajam savas zināšanas. Viņš dabū rājienu uz rā-

jiena par to, bet panes visu ar lielu mieru. Uzslava

viņu neiepriecina, un rājiens neskumdina. Viņš
zina vairāk un labāk kā Putniņš un ar vienu spiedienu
būtu ta vietā, bet viņam ir citas domas un prieki.

Lūk, pavasara vakars. Ir skriešanās uz sacīksti.

Smailis stāv un skatās no malas, kā viss pulks
trokšņodams gāžas uz mērķi. Vanags ir pirmais ar

saviem garajiem soļiem un plēsoņa acim. Viņš no-

skrien visus un lieligi smejas.
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Tad tiek izlikta godalga: bieza, balta papira burt-

nica. To skolotājs novēl tam, kurš būs pirmais.

„Memmes dēliņ, vaj neiesi līdz?" smejas Vanags
un dur Smailim ar pirkstu vaigā.

Viņš nosarkst kā dzelts un novēršas. Bet tad,
kad uz komandu visi sāk skriet, viņā kaut kas

iedegas un viņš ir garam visiem un nonāk lielu ga-

balu priekšā Vanagam pie mērķa. Bet godalgu
viņš neņem. Mierigi viņš aiziet klasē un noskatās,
kā pūlis daļas laupījumā.

Ja, Putniņam ir viegla un gaiša sirds. Viņš priecigs
un labs. Un brīnumainas acis viņam ir. Bet visas

viņa domas ir tikai pie rēķināšanas un pie uzslavām.

Viņa slava jau skan pār visu pagastu un viņam
visi pareģo nākotni. Bet ar viņu nevar runāt neka

cita, un Smailis skumst viņam blakus un nerunā

neka. Reizam pat nepatīkami, cik ātri Putniņš izsit

rēķinuma iznākumu galvā — taisni kā mašina.

Grauds ari būtu viņa draugs, bet nāk ka Smailis

dāvina viņam vecas spalvas un zīmuļu galus. Grauds

ir krājējs un ar savām biezajām lūpām un drūmām

acim rēķina savu mantu.

Un tad ir kalpa zēns Valdis Vainots — tas ir viņa

draugs. Tas ir noliesējis un dzeltens, bet dzīvibas

pilns un zina daudz brīnumu stāstu. Viņam bieži

nava pat pietiekoši maizes, un Smailis viņu pacienā.
Viņam patīk Vainota vīrišķiba un dūšiba.

Abiem tiem jāiet pusceļa kopā un rītos tie atstāj

sniegā iespraustu karodziņu par zīmi, ka viens vaj
otrs jau aizgājis. Viņi iedami stāsta viens otram

par savu dzīvi un apkārtni. Vainots dzīvo pus-

muižā un vienā istabā tur ir divdesmit cilvēku, un

cik tie savadi! Vasarā Smailis solās iet uz pusmuižu
ciemā pie Vainota.

Kādu brīnumu un laimes pilna ir Vainota seja
pie ziemas svētku eglites, kad tas dāvanai dabūjis
mazu grāmatiņu! Cik kāri acis skatās uz sveču



98

gaismu! Pie viņa tur mājās esot tumsa vakaros un

tik salti...

Bet pavasarī viņiem jāšķiras. Smailis iet skolā

ari vasaru, Valdis Vainots ir par ganu saderēts

Dūkstēs aiz purva. Tur dzīvo Vanags, un tas viņam
pavēlēs, ko gribēs.

Un Smailis gaida rudeni, tad būs atkal satikšanās.

Satikšanās, satikšanās? — kad ta būs? domā tagad
Smailis staigādams pa lielceļu gar ezermalu pa

vītolu ēnu. Niedrājs šalc, sudraba lapiņas laižas

pār viņu pa retai un Smailis lasa tālāk sendienu

grāmatā.

VI.

Tur ir liela skolas guļamistaba rīta pusē. Vakaros,
kad lūgšana nodziedāta un ugunis apdzisušas, tad

tur sākas jauna dzīve.

Diena ir kaut kur tāli; nakts apņem visu un

naktij ir daudz brīnumu stāstu.

Kādas piecdesmit mazas sirdis un nepiebriedušas
miesas guļ zem. pelēkiem strīpainiem deķiem uz

cietiem spilveniem un tinas cietāk drēbēs aiz auk-

stuma. Logi ir aizsaluši, ledus raksti ir pār visām

rūtim. Un ārā ir mēnesnica. Bāls, auksts spīdums
krīt uz zemi, zvaigznes mirdzina tālu, kā mazas

saltas sniega dzirkstis.

lekšā ir puskrēsla; lampa nogriezta; ēnas šaudās

pa kaktiem.

Tad atveras pasaku valsts, stāsti par brīnumaino

pasauli.
Viens ir stāstitajs. Viņš runā kā uzvilkts pulk-

stenis vienmuļigi tikšķēdams. Bet stāsts aizved

visus aizmiegošos gan pilīs, gan jodu zemēs, gan

aiz deviņām jūrām. Asinis plūst, krīt pūķi un jodi;
tiek dzerts spēka un nespēka dzēriens un saukti

palīgā putni un zvēri. Gadi tur paiet kā viens

acumirklis, un mūžs kā dvašas vilciens.
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Pasakas ir dažādas un arvien tiek stāstitas brīni-

šķīgākās. Līdz ziemas svētkiem ir izstāstītas jau
visas par putniem un zvēriem un par kokiem un

akmeņiem.
Tad nāk kārta trim brāļiem. Muļķītis ir jau simts

reiz uzvarējis un atjautīgi smīdinājis visus. Spoku
stāsti ari ir galā jau un nu atliek vēl tikai par va-

roņiem, par milžiem un ķēniņa dēliem, kuri iziet

bezgaligos ceļojumos.
Labākie stāstitaji ir kalpa zēns Valdis Vainots,

kura visa būtne, liekas, pastāv tikai no pasakām, un

Krauklis, liels zēns, melniem matiem un dziļām
acim. Viņš dzīvojot tālu mežos, kur visas siekstas

ir dzīvas, ik katrā purvā ir nogrimusi pils. Viņš
zina visvairāk par putniem un zvēriem un par maldu

gariem.
Stundām skan stāstitaja balss. Mēness jau pār-

rāpies pār skolas jumtu; istabā klusums paliek
lielāks, dzirdama viegla un vienāda elpošana —

miegs staigā apkārt un aizver ausis un acis.

Un mazā Valda dziestošā balss pārtrauc pasakas
ritmu tai vietā, kur linsēklas izsētas zālē un tās

līdz rītam jāizlasa.
„Vaj dzirdiet vēl!?" viņš sauc.

„Ja, ja ja," atbild balsis no dažādām pusēm.
Un pēc brīža atkal:

„Vaj vēl klausāties?"

„Ja, es dzirdu!" sauc vēl viens vaj divi.

Un Vainots stāsta vēl pusstundu un tad iesaucās:

„Vaj dzirdiet vēl?"

Bet atbildes nava. Klusums ir apņēmis visu. Nav

neviena, kas atsauktos. Un tad paliek stāstijums
uz rītu un Valdis aizmieg saritinājies zem segas.
Un tikai sapņi tad staigā ap visiem gulētajiem.

Rītā skan zvans — irst teiku pasaule, nāk diena

ar parasto gaitu un neka pie viņas nava brīnumaina

vairs.
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Un vakarā tiek uzņemts nomestais pavediens un

pasaka tinas tālāk kā zelta kamols.

Smailis ir vienmēr pēdējais, kas atsaucas naktī.

Visa viņa sirds ir līdzi tiem jājējiem un varoņiem

pasakā, un cik dažreiz viņam atmirdz sapnī dusošās

karaļmeitas vaigs ar smaidu, un rītā viņš domā par

to starp saviem uzdevumiem.

Teikas viņš nes uz mājam un stāsta mātei. Viņš
ir redzējis lielu pasaku grāmatu skolotajā skapī un

stāsta ari par to. Un tad — nejauši, uz ziemas

svētkiem viņam māte dāvina lielo pasaku grāmatu.
Ši grāmata runā burvibas vārdus un Smailis ir

viņas varā. Viņš noklīst no dzīves un maldas pa

brīnumu ceļiem — viņš ir meklētājs un visiem svešs.

Ši grāmata viņu ievelk zilgmotā mežā, kur mūžam

saules meitas auž un dzeguzes kūko un cilvēka dvē-

seli satin kā viegli zīda pavedieni un sasien simts

cilpās un tad nava atgriešanās pasaulē. Tādā mežā

un tīklā ir tagad viņa dzīve.

Cik skaisti bija toreiz, kad viņš atrada savā grā-
matā visskaistāko pasaku! Sirds to neaizmirst, to

mirkli, kad viņš tika apburts.
Ir rāms pavasara vakars. Saule laižas un zelts

ir uz visām ūdens paltim nolijis no vakarblāzmas.

Silts pūtiens ir gaisā un klusums. Melnā sila strīpa
tur dienvidos uz leišu pusi ir kā apguluši ilga.
Kliedz skolnieki savās rotaļās skriedami, skanigas
balsis tālu pār lauku dzirdamas. Uz ezera guļ ledus

atliekas un mākoņtilts pelekidzeltens stiepjas tam

pāri.
Smailis neskrien citiem līdzi. Viņš sēd klasē pie

loga un lasa savā pasaku grāmatā un tad viņš atrod

to stāstu. Sirds nodreb
.. .

Jaunākais dēls, meklē-

dams savu apsolito princesi, ir uz vanaga spārniem
devies ceļā un jājis trīs gadus caur tumsibu un trīs

gadus pār jūrām un tad viņš ir jājis caur uguni.
Dubļos viņam vajadzigs apvārtities, lai nesadegtu un
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tad tikai caurizjājis viņš ir atradis apburto meiteni,
kā putnu peldam starp niedram ezerā.

Ja, caur uguni! To neviens nezina, to neviens vēl

nava stāstijis, to viņš tagad visiem stāstīs.

Tad viņš aizloka lapu grāmatā un iet meklēt savus

draugus, lai dalitos viņiem savā pasakā. Bet tie ir

aizņemti, tie kliedz un skrien un viens grib pārspēt
otru. Tikai viņš viens stāv ar savām domam, ap-

spīdēts no vakarblāzmas un acis tam skatās uz

mākoņtiltu pāri ezeram, liekas, vanags tur brāztos

pāri ar jaunāko dēlu uz bezgaligi tālām zemēm

meklēt apsolito ķēniņmeitu.

Vakarā, kad visi noliekas gulēt, Smailis stāsta

savu pasaku. Bet viņu izsmej. Viņš jājis caur

uguni! Tas nekad nevarot būt, tas esot izdomāts.

Viņš esot melojis un viņa grāmatā esot blēņas. Un

tad viņš klusē un domā pats savu teiku viens. Vai-

nota nav skolā, bet otrā dienā Smailis to aizved no-

maļus saulē pie skolas sienas un izlasa viņam pasaku.

„Tas var gan būt," saka Vainots un ilgi domā.

Un Smailis tad runā par to jāšanu caur uguni un

skatās Valdim acīs.

„Vaj tu ar' jātu?" viņš prasa tam beidzot.

Valdis klusē un tad nolaiž acis.

„Ko tu domā?" prasa Smailis tālāk.

„Šo pavasar mans tēvs ies tālu prom un tad man

ari jāiet; es te skolā vairs tad nenākšu."

Un viņš nosauc kādu nepazīstamu vietu. Tas

laikam ir pavisam tālu leišos.

Abi draugi tad ilgi klusē. Par jāšanu caur uguni
nav vairs ne vārda.

Vainota vaigs ir noliesējis un pilns skumju.
Svārki ir skrandaini, rokas vājas. Liekas, ka viņš
bēdātos par kaut ko nesasniedzamu.

„Bet es jātu," saka Smailis un skatās pāri ezeram

un melnajiem mežiem.
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Zvana un viņiem jāiet klase. Skarbi un patīkami
skan zvans

. . .

VII.

Toreiz viņš likās skarbs, tagad kā dziedoša teika.

Ja reiz vēl tas skanētu un sauktu visus kopā — cik

labprāt viņš aizietu un būtu pilns to brīnumu un

miera!

Atminoties zvanu, Smailis atminas ari vārdus, kuri

tagad skan tāpat kā zvana aizmirstās skaņas. Starp
daudziem ir viens, kas klusāks un saldāks par citiem.

Tas ir tas vārds, kas visilgāk un mīļāk sauca tur

tālā dunošā pilsētā: nāc, nāc, —

es esmu vēl te!

Rūtiņa, Rūtiņa! atskan pie katras žvadzošas skolas

zvana skaņas, kā smalki zūzoša sudrabota noskaņa.

Rūtiņa, Rūtiņa, — aizlokās vējš pa sudraboto

vītolu zariem un, liekas, kāds viņam tuvojas klusiem

soļiem, pelēkās, mīkstās drēbēs un liks vieglu roku

uz pleca.
Smailis atskatās atpakaļ. Nava neka. Saules sil-

tums tik guļ pār ceļu un ezeru; niedrājs lokās lēni

tālumā, kā ko sveicinādams un tukšais lielceļš ved

gar baznicu, kur tornī klusums atkārto: Rūtiņa,

Rūtiņa . . .

Šalkas satver gājēju un viņš drebošiem pirkstiem
pašķir jaunu lappusi savā grāmatā un grimst viņas
stāstā.

Jauni tēli izaug atmiņā. Tur ir tās mazās mei-

tenes, ar kurām viņš vienā istabā tik ilgi kopā sēdējis
un dzirdējis viņu smieklus un valodas, viņu atbildes

un redzējis viņu kautros smaidus.

Tur bija mazas un bailigas, ar mazām peļastišu
bizitem, vārgas, caurspīdigiem locekļiem gandrīz, un

sīkiem, nosalušiem pirkstiņiem.
Tur vienai otrai aizveļas rokdarbu kamolitis pa

grīdu un viņš to paceļ vaj izrauj no rokam traku-

ligiem zēniem un atdod atpakaļ.
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Viņam tīk būt vienam šo kluso un vārgo meiteņu
tuvumā. Viņš pats jūtas tām tuvs un saprotamāks
un viņu reizam citi sauc par meiteni un smejas.

Lūk, mazā leviņa ar dzeltenām matu šķipsnām,
zilām platām acim. Viņa vienmēr steidziga un pa-

klausīga. Kā viņa sarkst izbijusies, kad jāatbild uz-

devums, vaj padarits kas nepareizi. Viņa ir bagātu

ļaužu meita, viņai kurpes čīkst pastāvigi un priekš-

autiņš ir rakstits ar dziesmu pantiem.
Un tad gleznā Marite — viņš neatminvairs ģimenes

vārdu. Viņa visa kluss smaids un paļāviba. Viņa

nesmejas un nejoko, viņa ir lēna un gausa, kā

zeltains rīts.

Tad mazās māsiņas Anna un Rota no pusmuižas
kalpu mājam. Viņas ēd no vienas maizes doniņas,
kā zvirbuliši, pelēkas un nemanāmas. Bet acis dzirkst

abām, kā vāveritem, un smieklā balti zobiņi redzami.

Viņas guļ zem vienas segas un saltajos ziemas va-

karos iet saķērušās uz māju pa dziļo sniegu trīcē-

damas un slēpdamās no ziemeļa. Bet katram brau-

cējam vaj jājējam iz sniegkupenes skan smalks,
skaidrs labdien! ausīs.

Viņas prot vest rotaļas un dzied gaišāk un ska-

nigak par visām.

Un starp viņām ir Rūtiņa — Biruta Vilnis — tā

stāvēja ierakstits lielajā klases grāmatā. Viņai ir

slimigi dziļas un lielas acis un svešādi bikli raugās

visapkārt. Vaj viņa sapņo pastāvigi, ka ir tik klusa?

Un tad nejauši iedegas un trokšņo un skrien vaj
dzied savas dziesmas. Viņai cieši piegulošas drēbes

un brūni tumši mati savēlušies, kā zēnam, starp
lentām. Garas rokas un lokanas un izstīdzējuši
pirksti.

Dievs zin, kāpēc viņai tik daudz draudzeņu. Viņa
laikam zina labus vārdus un var smaidit un mīlinat

katru, kas nāk pie viņas.
Viņas mājas bija dienvidus pusē aiz ezera līdze-
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najos laukos un plašās pļavās. Ziemu ta nāca pāri

ezeram, bet pavasarī un rudenī apkārt, daudz verstis

lielā līkumā.

Vaj viņa negāja reiz Smailim blakus? Ja, daudz-

reiz viņi pa to pašu ceļu te gāja. Klusi un nerunāja
neka, bet ceļš bija tik īss. Vaj viņa neiet tagad ari

blakus? Ja, viņa vienmēr iet blakus ar vēja pūtienu,
ar sila šalku un rudeņa lietus lāses pat vēl ir, kā

viņas klusu aizejošie soļi. Un kad pavasarī no bal-

tajiem vītoliem birst dzeltenie ziedu pūpoli — vien-

alga, kurā zemes malā tas būtu, tad tie kaisās priekš
viņas soļiem, lai ta pāri varētu iet. Bet klusi ne-

dzirdama viņa iet vienmēr ar savām mīkstajām,
pelēkajām drēbēm un vieglām kājām . . .

Viņa bija visu pulkā un Smailis tās neredzēja.
Tikai tad, kad viņš ar savu brīnumupasaku klejoja —

Dievs zina kur un kad ieraudzija biklās Rūtiņas acis.

Tad viņš sāka just viņu, kā vēl ko citu ārpus sevis,
kā otru pasauli, kura šūpojas līdzi viņa pasaulei,
kā elpu, kas elpoja līdzi viņa elpai.

Tad viņš to redzēja neskatīdamies un zināja, kur

viņa atrodas.

Ja, tas bija tas pats rāmais agrā pavasara vakars,
kad spožums bija nolijis pār visām ūdens paltim un

mākoņu tilts pār ezeru stiepās. Kad viņš pacēla
acis no savas grāmatas un palūkojās klasē — Rūtiņa
tur sēdēja viena vienigā un kā izbijusies nejauši pa-
cēla acis uz viņu. Blāzmas norieta dzeltenums ap-

spīdēja viņas seju un viņš tur redzēja to pasauli,
kura aiz uguns joslām un jūrām un tumsas bija.
Tas bija tas pats sejs, kas visus šos gadus ir viņam

smaidijis un smaida tagad, kā vienmēr jauns un

agrs pavasaris.

Rūtiņa, Rūtiņa . . .
skan skarbajā skolas zvanā un

zvans paliek maigs, kā sanošs zelta bišu pulks pasakā.
Smailis apstājas lielceļa vidū un klausās, vaj tiešam

neskanēs zvans un vaj nav jāsteidzas? Viss ir kluss.
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Nobriedusi vasara guļ zilā miglā un leišu meži slīkst

dūmakos, tāpat kā toreiz
. . .

Rūtiņa, Rūtiņa! atsauc no tālienes
. . .

Smailis iet atpakaļ uz skolas namu kalnā un ap-

stājas gluži pretim lielajiem klases logiem. Bet ne-

zvana. Viss ir kluss.

Un atgriezies Zvanitajos viņš uzkāpj pa trepēm
jumta istabiņā un skatās, kā diena grimst uz vakaru.

Sirds ir tomēr atspirgusi, kā no sveicinājuma, un

kad nāk nakts, viņš pašķir tālāk savu atrasto grā-
matu un gaišs zaļums vizmo viņam pretim un pār lap-

pusēm tek zelta raksts. Viņš var lasit cauru nakti

bez uguns, jo raksts pats izstaro gaismu un viņa

sejs atmirdz no balta neredzama spožuma.

VIII.

. . .
Smailis kāpj pa lielajām izdilušām trepēm uz

klases istabu. Skola ir gandrīz klusa; visi zēni ir

laukā un skrien rotaļās. Augstu tagad tur laižas

gumijas bumbiņas un ātri steidzas skrējēji. Bet

viņam ir kāda tāla neaptverama doma. Sirds ir

baiga.
Viņš kāpj un skaita trepju pakāpienus. Tad

drēbes iešvīkstas un soļi nāk pretim. Smailis paceļ
acis. Ta ir Rūtiņa. Viņa paiet garam un nokāpj

viegli lejā. Viņš pamana tikai viņas seju un garo,

vājo bērna roku ar kaulainajiem pirkstiņiem. Ak!

kāda plūsma noiet garam. Viņš ir it kā atminējis
sevi. Viņam tagad pietiek ..

.

Rūtiņa — kaut kur saka kāds nedzirdami. Kāpēc
Rūtiņa? viņam vienalga. Sirds ir tik laimiga un,

liekas, sit ātrāk.

Smailis ieiet klasē. Viegls klusums ir ap logiem
un soliem un neviena, neviena vairāk, tikai viņš.
Bet gaisā un klusumā ir kas mīļš, kaut kas otrs.

Viņam liekas, ka te kāds dvašotu. Vaj te nebija



106

Rūtiņa tikko? Liekas, viņas elpa stāvētu gaisā. Vaj

viņa nupat nenāca te pa šo vietu? Vaj te nav vēl

viņas soļi dzirdami? Nava, bet viņa ta bija, kas tur

aizgāja. Viņa ir tepat tuvumā, lejā vaj pagalmā.
Vaj nedzird soļus?

Viņš izbīstas un atskatās. Rūtiņa — nošalc

klusums.

Tad viņš apsēstas pie loga un skatās pāri ezeram,

kā vakars nāk. Zēni skrien viens pēc otra, kliedz

skaļās balsīs.

Pa trepēm nāk meitenes un smejas. Tagad viņas
ir klasē un Smailis sajūt, ka Rūtiņa ari ir tur.

Viņam gribētos paskatities viņas sejā, kura ir tāda

svešāda, iedzeltena, tumša.

Viņš pagriež galvu. Rūtiņa skatās uz viņu —

acumirklis tikai un tad viņas acis nava redzamas

vairs, bet viņa runā un stāsta un vārdi ir skanigi,
kā atsevišķi mazi pulksteniši. Viņš klausās vārdos

un nedzird neviena, tikai skaņu viņš dzird.

Rūtiņa ir te, Rūtiņa — to viņš tikai dzird.

Nāk garas saules spožas dienas. Cauri pavasara

ūdeņu čalai skan vēl kas nedzirdēts, katrā troksnī

ir kas svešs; priecigās baiļu jūtas, kā kad viņš nupat
kaut ko atradīs vaj pacels lielu mantu.

Brīnumi jaucas ar tiešamibu un viņš paliek vēl

klusāks. Kad viss pulks trokšņo klasē vaj priekš-
namā, Smailis aizmirstas un ir visiem līdzi. Bet

viņa skats maldas šad un tad pa pulku un kaut ka

meklē — ta ir Rūtiņa.
Kad vakaros viņš iet uz māju, viņa acs skatās pa

lielceļu uz priekšu un atpakaļ. Un nejauši viņš pats

sev saka: Vaj Rūtiņa jau priekšā?
Tad viņš velk Vainotu sev līdz un saka: iesim

ātrāk.

Un tikai tad, kad viņš ierauga sev tuvu priekšā
Rūtiņas vieglos soļus un viņas brūno matu riņķus iz

pelēkā lakatiņa apakšas, viņš iet lēni.
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Pie tās vietas, kur ceļi šķiras, viņš gaida, vaj
Rūtiņa neatskatīsies. Un kad viņa atskatās, viņš iet

tad viegli, kā kusdams, pret pakalniem, bet kad viņa
neatskatās viņš gaida citas dienas.

Un kad Rūtiņa nav vēl iznākusi no skolas, viņš
apsauc savus draugus: nesteidzaties, mums laika

diezgan vēl!

No rītiem, kad no laukceļa viņš iznāk uz lielceļu
un ierauga ezeru, viņš apstājas un skatās uz to pusi,
kur viņai vajaga nākt.

Cīruļi dzied un smalka ledus plēnites lūzt zem

kājām un kūst saulē. Diena būs silta. Un viņš iet

uz skolu un domāpar savām teikām un saviem drau-

giem un vēl par ko, kam nava ne vārda, ne laika,
ne vietas.

Laimigs viņš ieiet vecajā klasē un nosēstas savā

vietā. Acis viņam drīz redz: nava Rūtiņas. Tur

viņas sēd visas gandrīz, sarunājas, priecājas vaj

klusē, bet klase liekas patumša un Smailis domā, ka

viņš kaut ko mājās aizmirsis. Viņam liekas auksti,
kaut gan vaigi vēl sārto no agra pavasara saules

gaisa.

Viņam vajaga ārā. Viņš paklausās cīruļus un paiet

pa pagalmu. Viņš ieiet guļamistabā. Tur ir viss

vienmuļīgi un drūmi.

Ķieģeļu klons skan salti viņam pāri ejot. Trepes
ir tik tukšas. Viņam ir bailes mazliet. Laikam uz-

devuma nezina. leiet atkal klasē, nosēstas un atšķir
grāmatu. Viņš lasa un neka nesaprot. Putniņš grib
ar viņu runāt, viņš saka ja un ne un klusē.

Drīz zvanīs uz stundām, bet Smailis ir drūms un

sarāvies. Un tad priekšnamā viņš redz Rūtiņu, kura
smiedamās apsveicinās ar citām un ieiet guļamistabā
drēbes nolikt.

Smailis paskatās pa logu. Kas par brīnišķīgu sauli

šodien! Prieks sāk kūset krūtīs un gaiss pilns ar

skaņām. Tīkams ir katrs troksnis, katrs vārds, kas
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no tālienes nāk. Sāk zuzet kā viegli vēji; pilnigas
gaviles kūsā iz sirds. Ne, viņam nevajaga Rūtiņas
redzēt, viņam nevajaga dzirdēt, pietiek, ja viņš zina,
ka ta te.

Smailis zina, ka viņš redzēs atkal dziļās, tumšās

acis, kurās tik daudz nezināmā un neatmanamā, kas

viņam tikpat mīļš kā pavasara vēji.
Brīvlaikā viņš sēd atkal ar savu pasaku grāmatu

pie loga un meklē tur.

Rūtiņa ienāk un paskatās uz viņu. Smailis neredz

neka, viņš redz tikai sev skatu, viņas vārgo un skaisto

seju un pasaka viņam saplūst ar ikdienibu. Tikai

kad viņas vairs nava, viņš atmostas un viegli un

steidzigi sit sirds.

Viņš iet ārā uz lauku un piedalās pie spēlēm.
Viņš pārspēj visus un katram brīnums par to. Viņš
lokans un vijigs — liekas, ka spēka atliktu vēl daudz,
briestoša liela spēka, kuram krūtīs par šauru tiek.

Rūtiņas ari vairs nav — ir svešs un liels prieks,
kurā viss ietverts.

Vakarā viņš stāv pie akas un smeļ ūdeni nolaiz-

dams garo kārti ar spaini dziļi radžu grodos.

Visapkārt ir pulks meiteņu un katrai trauciņš:

priekš rītdienas mazgāšanās jāsmeļ ūdens.

Un tuvu pie viņa ir gadijusies Rūtiņa. Viņas pe-
lēko mīksto svārku vīles pieskaras Smaiļa apģērbam.

Viņam aizmirstas spainis akā un viņš jūt viņas vieglo
pieskāršanos. Viņa acis ir vērstas uz tās roku, kurā

ūdeņa krūze.

Un tad pirmoreiz Smailis zina, ka viņa prieks un

tas nezināmais ir tur, kur ši roka, kur šīs drēbes —

ta ir Rūtiņa.

Viņš paceļ galvu un izvelk ūdeni. Un pirmais
lejas Rūtiņas krūzē, kamēr ta iet pāri.

«Paldies!" viņa saka un klusi pasmaida un bailigi
aiztek uz skolu.

«Paldies!" skan Smailim ausīs kā zvani... Kāpēc
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viņa tā smaidija tik savadi, kā neviens? Ne, viņš
neviena cilvēka nebija redzējis smaidot. Rūtiņa bij
pirmā.

Vaj viņa tā arvienu smaida, vaj tikai vienigi tad,
kad viņš to redz?

Vakarā aizmigdams viņš šūpojās neredzētos sapņos
un nedomātās domās.

Viņa galva bija tad karsta mazliet. Viņam likās,
ka slimiba to pārņem un gribējās būt vēl slimākam,
vēl klusākam.

Un viņš ir nomodā ilgi, ilgi vēl un dzird visus

elpojot dziļā miegā.

Viņš atspiežas uz rokas un lūkojas pa logu naktī.

Mēnesis ir jauns, kā asināts sirpis. Arā ir pavasara
nakts. Bet pār visu elpo kāda viegla dvaša, no kuras

pilns viss tuvums un tālums.

Plaši viņa acis raugās uz visu un viņš nesaprot
neka. Viss ir brīnums

...

IX

Kādas vieglas un steidzigas dienas tad rit viņa

sapņos! Mazās meitenes pienes daudz puķu skolā:

zilās un baltās un ziedošus pūpolus. Viss ir zilgans
jau un ledus brīvs. Līst pavasara lietus un zemes

vēži dzied vakaros pļavās. Pēc lietus nāk gāju putni.
Meža zosis laižas gaginadamas pāri ezeram no leišu

mežiem, no dienvidiem un pazūd aiz kalna ziemeļu

pusē. Kādā dienā pat gulbju pulks aizlaižas ar sa-

liektiem kakliem. It kā visiem te būtu viens ceļš —

pulkiem un pulkiem visi laižas pār ezeru un skolas

pagalmu uz ziemeļiem.

Putnu klaigas un puķu krāsas ir kā spēcigs, rei-

binošs vilnis; Smailis iet kā noguris — no ka gan
lai viņš citādi būtu apreibis?

Drīz būs skolas laikam beigas. Visi šķirsies un

aizies pa lielceļiem, vēl tikai nedaudz dienas.
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Meitenes ir atkal puķes atnesušas. Viņu ir tik

daudz.

Rūtiņa kārto tās, viņai pilns priekšauts. Zēni ir

apkārt. Viņi grābj puķes un ķircinājās; viņi samin

ziedus un grib atkal jaunus.
Smailis gribētu kaut ko teikt Rūtiņai, bet mēle

viņam neklausa. Viņš redz tikai tās garos skropstus,
kad ta paskatās viņam acis. Viņa ir skumja un klusa.

Tikai aizejot viņai nokrīt balts zieds uz trepju
kāpšļiem, un viņa to neredz. Smailis pieliecas un

paceļ to. Tad viņa atgriežas, paskatās, pasmaida un

aiziet — ne vārda nerunājusi, neapstājusies.

Viņš stāv ilgi un tur ziedu pirkstos. Tas ir ap-
vītis. Vaj tas nebija nupat Rūtiņai rokās? Vaj te

pie mazā kātiņa nestāvēja viņas pirksti? Vaj tas

negulēja viņai klēpī? Bet varbūt viņā nemaz nava

ta redzējusi.
Un rūpigi viņš aizver roku un kāpj pa trepēm

augšā klasē. Viņam ir it kā rokā kas kvēlotu, kas

dzīvotu. Sirds sit it kā viņš būtu skrējis un piekusis,
bet viņš iet tik lēnam.

Zieds ir nolikts uz pasaku grāmatas un ilgi Smailis

skatās viņā. Rūtiņa! — kāds saka viņam tuvu pie
auss un Smailis satrūkstas un atskatās — nav ne-

viena. Bet tumšs sārtums saplūst vaigos un viņš
aizver grāmatu ar visu ziedu un noliek to dziļi

starp citām.

Saule krīt tik balti caur lielajiem logu spraišļiem
un ir silta.

Bezgaligās gavilēs dzirdamas balsis no pagalma.
Ir it kā visas sienas gavilētu un caurskanetu.

Kad zeltotos vakaros Smailis neiet uz māju, viņš
sēd viens pie savām teikām. Ak, visi viņam ir ne-

uzticīgi palikuši! Putniņš vienmēr ir pirmais ārā un

vada spēles.
Un Vainots skrien līdzi; vēl viņam ir brīviba; drīz
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tas būs cita kalps. Viņš smejas tik priecigi un ir

dzīvs un laimes pilns.
Grauds stāv acim mirkšķinādams un skatās kūtri

rotaļā un kliedz, kad strīds sākas. Un Vanags pār-
nāk noguris un neaiztiek neviena.

«Smailim ir pasakas," saka leviņa, rādidama, citām;
«palasisim mēs ari". Un viņa koķeti pasmaida un

pakrata savus dzeltenos matus.

«Ja, pasakas, pasakas," mazā Rota paceļ actiņas
un skatās uz Smaili. «Smaili, dod mums pasakas,"
viņa saka un nokaunas mazliet.

Smailis paceļ galvu. Viņš skatās uz Rūtiņu, bet

ta klusē. Un tad viņa paceļ acis un redz, ka Smailis

ņem grāmatu un sniedz viņai.

«Ņem, Rūtiņ," saka leviņa, un Rūtiņa pienāk un

paņem...

Ta bija Rūtiņas roka, kas paņēma grāmatu. Viņa
stāvēja te nupat. Vaj te nebija viņas kurpe nupat
pie ši galda? Vaj viņai nebija smalkas matu šķipsnas
pār vaigu nokārušās? Kāda viņa gan izskatijās?

Bet Rūtiņa ir aizgājusi jau, kad Smailis paceļ acis.

Viņa grāmata tiek lasita pulkā citur un klasē nav

neviena vairs.

Tagad viņa atradīs ta mīļāko un skaistāko pasaku,
kur jaunākais dēls jājis caur uguns jūru. Viņa lasīs

to pašu vietu... Bet vaj atradīs? Ja, tur bija viņa

zieds, to viņa atradīs.

Sārtums sakāpj sejā viņam ...
To ziedu vajadzēja

viņam izņemt no grāmatas. Vaj Rūtiņa zinās, kam

tas likts un kāpēc. Kāpēc? Viņš pats ari nezina...

Un viņš iet ārā un skatās pār ezeru uz leišu zil-

ganiem siliem. Tur varbūt ir tās jūras trīs gadus
ko skriet un tad nakts trīs gadus, un tad uguns.
Un Smailim jau liekas, ka vanags sit spārnus. Tur

tālu ir ta apsolitā ķēniņa meita. Vaj ta nav tāda

kā Rūtiņa? Bet kāda tad ir Rūtiņa?
Bet vakarā, kad viņš to satiek uz trepēm, viņa pa-
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skatās tam acīs un smaida, kā sen pazīstamam, kā

māsa. Bet māsa viņam nesmaida— viņam nav māsas.

Rūtiņa, Rūtiņa ...
kaut kur zvana. Ta bija Rūtiņa,

kas tikko smaidija. Ja, neviens cits tak nesmaida

viņam, tikai Rūtiņa.

Viņa iet tik klusi, viņai ir tik viegli soļi un daudz-

reiz Smailim liekas, ka viņa ietu garam, kaut gan

nava neka.

Nakts atkal ir savadi nemieriga un viņa sirds

ātrāka. Arā līst pavasara lietus.

Kad otrā dienā Rūtiņa Smailim atdod grāmatu,

viņš atšķir pasaku — viņa zieda tur vairs nav. Visā

grāmatā ta nav...

Smailis aizsit uz mirkli savu atmiņu grāmatu.
Viņš nava vairs tas mazais zēns. Bet pasaku grā-
mata viņam vēl dzīva, tikai zieda nav. Vaj viņš te

nenāca viņa meklēt pēc tik daudz gadiem? Vaj
viņš te nav nokritis ceļmalā? Un vaj viņš pavisam
kādreiz ir bijis?

Liekas, ka tas degtu viņa pirkstos kā balta uguns

ogle. Smailis skatās tumsā uz saviem pirkstiem, bet

tur nav neka.

Ak ja — tas tak bija viņa atmiņu grāmatā tikai.

Pusnomodā viņš šķirsta tās lapas, kā nezinādams

vairs, kur tai sākums, kur gals...

X

Kur lielceļi šķiras — viens uz kalnu, otrs gar ezer-

malu lejup — piekalnitē aug kupla sērmukša. Krūm-

malā ir liels apsūnojis akmenis un Smailis Zimza sēd

uz akmeņa un lasa savā atrastajā grāmatā. Mazas,

sadzeltējušas lappusites, bet zeltains raksts tek uz

zemes pamata baltā saules mirdzā.

Dzirnavas te var dzirdēt. Tās klusi klabina. Ezers

mirdz dienvidus saulē, ka acim grūti skatities. No
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sērmukšas krīt dažas sarkanas ogas, kā mazi asins

pilieni.
Atkal ir tas pats senais laiks...

...
Skolas laikam ir beigas. Zvans nesauks vairs

mazos no pagalma uz melnajiem soliem.

Liecibas ir jau uzrakstītas; rītu tās dabūs visi.

Meitenes ir bijušas mežā pēc meža mētrām un brū-

klenājiem. Vaiņagi savīti un viss tiek greznots par

godu pēdējai dienai. Mazas rožaina un dzeltena pa-

pira puķites ir ievītas vaiņagos. Tās taisija mazie

pirksti visiem par prieku. Pavasara puķu vaiņadziņi
tiks vīti pēdējie, lai nesavīst tik drīz.

Pēdējā dienā Smailis iet agri pa saules apspīdēto
lielceļu uz skolu. Mazs nemiers viņu dzen — Rūtiņa
vairs nestaigās te pa tiem ceļiem.

Kad viņš ir pie krustceļiem, taisni tai vietā, kur

tagad, viņš dzird gaišas, priecīgas balsis un viņu sa-

tver liela prieka sajūta. Viņš atskatās. Rūtiņa nāk

ar savām draudzenēm un tām ir vaiņagi uz rokam.

Viņš iet lēnam un viņas to panāk. Vajadzētu at-

skatoties, bet mīļa baisma to liedz. Viņš dzird tikai

soļus un valodu — viena skaņa tik pazīstama un pa-

tīkama
...

Tad visas to panāk un dod viņam brūk-

lenāju vītnes nest. Smailis apstājas, samulst un viņa
roka saņem Rūtiņas vaiņagus, bez ka ta teiktu kādu

vārdu.

Viņa bikli paskatās Smailim acīs un palaiž savas

vītnes. Smailis ņem uz rokas tās un jūt siltumu tai

vietā, kur viņas elkonis bijis. Viņi iet abi blakus un

nevar runāt ne skaņas.
Ta ir Rūtiņa, Rūtiņa, kas te tagad iet — sirds silti

stāsta. Viņa ir notvīkuši un acīs prieks bija manāms.

Kādas tak bija viņai acis? Vaj nepaskatoties?

Ne, viņš to nedrīkst! Bailes un kauns to neļauj.
Zēni iznāk ārā viņiem pretim. Smailis tiek smiets.

Meitene nākot ar vaiņagiem! Pagalmā Vanags saķer
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aiz viņa vītnēm un pārrauj tās pušu. Daži kliedz un

smejas.
Smailis paskatās uz drukno zēnu. Dievs zin, kas

bija viņa skatā, bet Vanags atraujas, samulst un no-

lien pie malas.

Rūtiņa ir skumja un bailiga. Acis izbijušās, kā va-

jāti putnēni. Bet Smailis salasa sarautos gabalus un

ienes klasē.

„Es viņus sasiešu," viņš saka Rūtiņai, un viņa pa-

liek drošāka. Viņa tecina dzeltenu dzīparu no kamo-

liša un sien vijumus kopā. Viņas pirksti dreb. Smai-

lis ir kā sastindzis, viņš tikko elpo. Viņam vajadzētu
paskatities, pacelt acis, bet viņš to nevar. Rūtiņas

pirksti pieduras pie viņa rokas. Tie nava cietāki kā

zilo puķu ziedi. Tādas ir ezera zāles, ko ūdens loka —

Smailis domā. Un atminas Jasmina zīžotos matus.

Un tad nejauši viņš skatās ilgi Rūtiņas matos un

neredz neka cita. Viņš nejūt ne ziedu, ne vaiņagu,
ne sevis, ne citu.

Viņš atmostas, kad Rūtiņa saka paldies un ir aiz-

gājusi. Klase ir atkal skaniga un tukša.

Kad sākas greznošana, Smailis pakāpj pa trepitem
vaj soļiem un uzliek vaiņagus. Meitenes sniedz viņam
tos un Rūtiņa saka, tur vai citur likt.

Ne, viņš nekārtu neviena zaļuma pār logiem un

durvim, ja Rūtiņa te nebūtu. Viņš jūt to aiz mugu-

ras neskatidamies; viņš jūt to citā istabā; viņš dzird,
ka viņa runā, bet ne vārdus, tikai skaņas, tikai me-

lodiju ...

Lūgšana ir nodziedāta un liecibas izdotas. Viss

sajūk lielā virpulī. Pagalms ir pilns ar zirgiem un

ratiem, daudz svešu cilvēku; tiek nestas kastes un

grāmatas; tiek gultas grūstitas.
Putniņš stāv pie savas mātes un ir priecigs kā cīru-

litis; viņam ir apsolita nākotne; viņam ir vislabākā

lieciba.

Smailis atvadas no daudziem. Bet viņš vēl staigā
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pa pustukšām istabām, ka kas būtu aizmirsies un ne-

var un nevar atrast. Viņš klausās meiteņu balsīs un

nesadzird neka.

Ārā viņu gaida Vainots ar savu mazo maizes kuliti

pār pleciem un saburzito liecibu rokā. Viņiem jāiet
reizā. Un Smaiļa mīkla paliek neuzminēta. Viņš
iziet un iet citiem līdzi. Visi ir priecigi un skaļi saru-

nājas. Acis smaida, krūtis elpo kā raisitas, — Smai-

lim liekas, ka viņš būtu ko aizmirsis. Viņam gribas

jau teikt citiem, ka ir aizmirsis un iet atpakaļ, bet

viņš nezina, kas aizmirsies un paliek.
Kur ceļi šķiras pie lielās sērmukšas, visi no viņa

atvadas un viņš paliek viens. Un tad, kad sarkanā

skolas ēka atmirdz no kalna, viņam ienāk prātā kāds

savāds un viegls vārds — Rūtiņa.

Rūtiņa — ta vēl ir tur skolā! Sirds paliek mierigaka.
Saule mirdz, ezers zvīļo, dzied cīruļi — ja, bet viņa
te nenāks garam. Un Smailim tad nava nekur jāstei-
dzas, viņš apsēstas uz akmeņa, noliek grāmatas sev

blakus un klausās, kā kad zilās debesīs būtu kas dzir-

dams.

Ilgi viņš sēd un skatās, kā pulciņš pēc pulciņa aiz-

iet bērni pa visiem ceļiem, — viņam te viss ir pār-
redzams. Viņš sajūt, ka ir viens te. Bet vaj tad ka

žēl būtu — ne, neviena sevišķi.
Tad rit viegli rati viņam garam. Viņš satrūkstas

un vaigos kaut kas silts jūtams — Rūtiņa sēd ratos.

Viņu ved tēvs — drūms, pasirms un liekas Jauns.
Bet Rūtiņa sēd skumji un acis nepaceļ. Viņa va-

rētu to saredzēt, ja paskatitos: Vaj viņa atskatīsies,

vaj atskatisies?

Rati jau ir garam
— Rūtiņa neatskatās vairs ...

Un tad paliek viss tik kluss un tukšs un baigs.
Smailim liekas, ka pūš ziemeļa vējš. Viņš paceļas,

paņem savas grāmatas un kāpj kalnā uz mājam.

Viņam liekas, ka tas neiet uz mājam, bet uz citu

nezināmu malu...
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Te seneja grāmatiņa ir rožainas vietas zem zeltota

raksta. Vaj tās nebija agrās, mazās sirds skumjas?

XI.

Kas to lai zin, kas tie bija par sapņiem toreiz!

Vaj viņš ari tiešam ko sapņoja? Vaj varbūt tās bija
tikai tādas plaukšanas sāpes, kā pumpuram, kad

saule to sasilda. Viņš ir slims, viņš aug un briest

un sāpes jūt — viņam vajaga atsvabināties! Bet viņš

nevar; viņam jāgaida, kamēr kāds to raisīs.

Saules pirksti tikai to prot.

Viņš staigā pa Zvanitaju birzēm un klausās kā

dzied zemes vēži. levas ir pumpuros un zēnam bija

toreiz, kā kad tas nupat tikai saprastu, kā ievas var

ziedēt...

Kad Jurģu diena paiet, sākas vasaras skola. Smai-

lim ir četrpadsmitais gads. Tēvs domā, ka viņam

jāiet uz lauka darbus mācities. Māte grib, lai viņš
ietu skolā.

Skolā... Smailis dzird pie loga stāvēdams. Var-

būt!
.. Pēkšņi viņam sadreb kas krūtīs un viņš aiztur

elpu un klausās.

Ilgi runā divas balsis, kamēr satumst — kur būs

viņa liktenis?!

Otrā rītā māte viņam saka:

„..
iUn tad tu varēsi iet vasaras skolā, ja tu tā

gribi." Viņš piespiežas ar vaigu pie mīļās rokas

un skūpsta to.

Tur, tur... Varbūt... sirds viņam zvana, un pir-
mais vārds, kas nāk prātā, ir Rūtiņa. Bet atkal viss

sajūk neparastā gaviļu straumē.

Viņš iet atkal pa parasto teku gar birzi uz lielceļu

un gar kalna malu uz skolu. Priecigi mirdz sarkanie

ķieģeļi un lielie logi.
Sākas vasaras mācibas.

Tur nava daudz to laimigo, bet viņš ir • starp tiem.
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Putniņš ir jau priekšā — viņa melnās acis spīd no

prieka un viss stāvs tik lokans. Viņš vienmēr skatās

grāmatās, it kā ilgodamies pēc tām.

Ir ari Grauds — tas kožļā kādu gardumu un truli

raugās, kā bezdeligas pie jumta zimses nes vielu

perēkļiem.
Ir vēl daži mazi zēni un visu vajātājs un dresē-

tājs — Vanags. Bet tagad tas laimigi sniedz Smailim
roku un uzskata to kā sev līdzigu.

Pavisam ir desmit vaj divpadsmit zēni un trīs mei-

tenes. Klusā Marite, kā zeltains rīts ir smaidiga un

lēna. Viņas mati gludi sasukāti un balta lenta bizitē.

Matu krāšņums viņai ir kā jaunavai. Pirkstiņi kust

pie baltā rokdarba.

Pie viņas sēd vēl divas mazas meitenes, bet vairāk

nava...

Smailis iziet pagalmā un pastaigājas līdz akai.

Viņš skatās ilgi dziļajā atspīdumā un tad uz māko-

ņiem. Mākoņi jau metas balti un apaļi ar spodrām
sudraba maļam. Ezers ir pavisam zils un vītolos

dzelteni ziedi un mazas zaļganbaltas lapas. Dzīviba

kūsā no malu maļam; miglas plīvuri staipās pa dien-

vidiem un zem tiem plaša, tāla zeme.

Un nāk prātā jājējs pasakā uz vanaga. Viņam

vajaga sasniegt to ezeru, kurā peld apsolitā karaļ-
meita kā balts putns.

Un tad diezin kāpēc Smaiļa seja paliek klusa un

domiga. Ka viņam žēl, ko viņš aizmirsis? Pār sauli

pārvelkas pelēks mākonis; pasaka aizmirsta un acu

priekšā skolas nams. Logi liekas akli un sienas

saltas...

Viņš iet klasē. Skolas galdi ir izvilkti blakus

istabā; ir tikai divi zēniem, viens meitenēm. Klase

skan tukša
...

lenāk skolotājs. Sākas stunda. Smailis neka nedzird.

Viņš pietrūkstas, kad to sauc, un nosarkst Ko viņš

gan bija domājis? Viņam bija, kā kad kāds nupat
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klusi būtu pagājis garam un kāds teiktu ausis: Rū-

tiņa ...

Ja, tagad Smailis zina: Rūtiņas nava skolā. Ta

bija Rūtiņa, par ko viņš bija domājis.
Vakaros viņš nu ikdienas iet uz mājam. Vakari

ir gari un silti, un augšas istabiņā viņam tik klusi,
tīkami ir mācities.

Bet viņš iet ilgi to nelielo attālumu. Viņš domā

par daudzām brīnišķigām lietam; apstājas un klausās.

Viņš paliek ilgi pie sērmukšas uz akmeņa apsēdies
un domā par to, ka Rūtiņa neatskatijās... Viņš
raugās pāri ezeram. Dienvidus vakaros saule mirdz

uz ūdeņa un viņš neka nevar saredzēt. Tad viņš
uztrūkstas un iet tālāk.

Nedēļa jau ir pagājusi, viņš ir pieradis pie savām

domam: Rūtiņas nava.

Pirmdienā viņš iet atkal uz skolu. Vītoliem sāk

ziedi apbirt, viss lielceļš ir dzeltenraibs.

Viņš ieiet klasē. Rūtiņa sēd savā 501ā... Smailis

pagurst. Viņš apstājas un asinis ar šalti sit vaigos.
Griesti paceļas, liekas, un logi atveras. Notiek pil-
niga pārvēršanās. Viņš cīnās un atvelk elpu vienreiz,

otrreiz, arvien dziļāk un tad viegli kā straume brā-

žas viņam garam un aiznes to.

Viņš stāv kā piekalts. Tad noliek žigli savas grā-
matas un noliecas pār galdu zemu, lai neviens viņa

sejas neredzētu. Tad viņš, kā negribēdams, pret paša
spēku, paceļ acis un skatās uz Rūtiņas seju. Viņš
skatās ilgi — apkārtnes nava vairs, ir tikai kāds sejs,
kādas acis. Viņš neredz, ka Rūtiņa pasmaida, ka

pieceļas un aiziet un viņš ir atkal viens.

Tad atmodies viņš dodas ārā. Debess plašums ir

izplests neredzēti augstu. Gaiss skan kā zvanu pilns.
Un akas vindas galā ir bezdeliga nometusies un dzied

vidžu, vidžu... Ai, bezdeliga! Smailis nebija vēl

redzējis nevienas bezdeligas šopavasar!
Aiz pagalma laukmalā spēlējās daži zēni; Smailis
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aizskrien pie tiem. Dzeltenas pienenes aug visapkārt,
cīruļi simtiem lirina augstumos. Kāds pavasaris!
Birzē dzeguze atsaucas. Ezers kūp ...

Smailis pieteicas pulkā. Viņš trokšņo, smejas un

ir tik izveicigs. Un tad pēkšņi apstājas, skatās uz

ezeru un paliek kā sastindzis. Viņš ir paspēlējis;
viņš ir kaut ko nevajadzīgu domājis. Ja, labprāt
viņš nes uzvarētā lomu — domas ir bijušas tik labas.

Klasē viņš neskatās ne pa labi, ne pa kreisi. Viņš
kaut ko zina un ir apmierināts. Visa uzmaniba ir

piegriezta skolotajam. Viņš atbild labāk kā Putniņš;

viņš tagad grib būt pārāks par citiem, viņam ir jābūt
tādam.

Klases gaiss ir pieelpots no kāda liela prieka. Smailis

dvašo un aizver acis klusi. Te, te kaut kur tuvumā,

tepat ir pavasaris, tepat ir mājas, — ārā nava tagad
neka.

Kadpēdējā stundapriekš pusdienas ir beigta, Smailis

paskatās uz Rūtiņu. Tad viņš ierauga tikai, ka viņai
ir baltas drēbes, gluži balts vasaras uzvalks un viņa
izskatās lielāka un priecigaka.

Viņš iziet no klases klausidamies kādā pazīstamā
vārdā. Un domas viņam šūpojas tik viegli svešas

apkārt un nes visu kā šalkdama straume.

Aiziedams vakaros uz māju un rītos nākdams, viņš

jūt vieglus soļus un baltas drēbes sev līdzās.

XII.

Dienas aiziet šūpodamās vieglas un nesamanāmas.

Dažas reizes Smailim ir ceļa biedrs — ta ir Rūtiņa.

Viņi iet kopā līdz krustceļiem. Viņi iet klusi un bikli,
tikai rets vārds tiek runāts.

... Ir vēls un spožs pēcpusdienas laiks. Negaiss
tikko ir pārgājis un Smailis stāv ar grāmatām padusē
skolas pagalmā. Viņa vaigā atmirdz saules dzeltenais

spožums un ūdeņu atspulga no pielijušām paltim.
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Kad viņš grib iet, dzirdami soļi aiz viņa un kāds sauc:

„Pagaid, Smaili, iesim reizā!"

Smailis atskatās. Ta ir Rūtiņa, gatava uz iešanu.

Smailis pielīst ar klusu reibumu; prieks un bailes

viņu apņem — Rūtiņa sauca viņa vārdu!

Un viņi iet reizā. Lielceļš ir starpā, katris iet savā

malā.

«Man bailes no negaisa," saka Rūtiņa un paskatās
viņam acīs. Smailis redz dziļas biklas acu raudiņas
un matu šķipsnas pār pieri:

«Vaj tev tālu jāiet?"
«Aiz ezera, vēl tālu," viņa saka un apstājas. Viņa

skatās pāri kūpošai ezera virspusei un izstiepj roku.

«Skaties tur, taisni pretim līdzenuma malā. Trīs

mājas un par vidu ta mana." Viņa paceļas uz pirkstu-
galiem un rāda tālumā.

Smailis tagad stāv viņai blakus un skatās uz va-

kara pusi.
«Vaj tu redzi?" pasmaida Rūtiņa, pieturēdama savu

lakatiņu uz galvas.

«Ja, es redzu." Bet saule atviz uz ezera ūdeņa

viņam acīs un viņš neka nevar samanit.

«Tur ir balts skurstenis, skaties! Un salmu jumts

mājai."
Viņa stāv kā aizmirsusies un liekas skumja.
Tad viņi iet tālāk. Viņa pietura savu gaišo svārku

malu, lai nesamirkst: soļi ir nedzirdami uz valgās,
pielijušās zemes.

«Es domāju, ka tu nenāksi pa vasaru skolā," saka

Smailis. Viņam gribas izteikt kaut ko labu, mierinošu.

«Pirmajā nedēļā tevis nebija..." un tad viņš sa-

mulst un sārtums apklāj seju. Ko gan viņš ir izteicis?

«Ja, es lūdzos... Man mājās ir tik bēdigi. Es

esmu viena vien. Māsiņa nomira. Skolā man ir

labāk. Un tev?"

«Es mājās lasu pasakas. Es lasu ari naktī. Uzde-

vumi ir tik viegli. Un man nava daudz ko mācities."
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„Man nava pasaku, man nava nevienas grāmatas
vairāk, kā tikai priekš skolas. Tev tad ir labi."

Un tad Smailis sāk stāstit. Rūtiņa paskatās uz

viņu reizam un acis tai tiek dziļākas un domigakas.

„Tur ir brīnišķigas teikas. Es naktis neguļu un

domāju reizam par to. Kāpēc tad nava tagad neviena

vairs, kas caur uguni jātu, kā senos laikos?"

„Caur uguni?" Rūtiņa brīnās un apstājas. Viņas
acis ir cieši pret Smaiļa seju.

„Ja, caur uguni! Vaj tu nezini to teiku? Vaj tu

neatradi?"

Viņa nava atradusi; viņa nezina. Un Smailis sāk

stāstit. Rūtiņa elpo dziļi kā aizgūdamās. Viņa ska-

tās Smaiļa sejā un brīnumi to apņem.

Bet tad viņi ir pienākuši, kur ceļi šķiras un Smailis

apstājas. Viņš nava vēl ne labi iesācis stāstit. Bet

grāmata tak viņam ir līdz. Viņš lapo un meklē un

atšķir zināmo vietu.

„Un tad?" prasa Rūtiņa. „Un tālāk?"

Lietus lāses vēl pil no sērmukšas un saule tik

spoži dedzina viņās kā mazas uguntiņas.

«Pagaidi, es izlasišu," viņš saka un stāv pie akmeņa.

Rūtiņa ir tuvu klāt un plaši skatās viņa sejā.
Viņas nāsis cilājas no elpas un vaigos ir sārtums no

iešanas un pavasara gaisa.
Smailis sēd jau uz sūnota akmeņa, muguru pret

sauli pagriezis. Grāmata ir ēnā. Un tad Rūtiņa no-

sēstas viņam blakus viegli un nemanot. Saule spīd

viņai sejā un lakatiņš ir atslīdējis uz pakauša. Pār

vaigu stiepjas brūnas, spīdošas stīdziņas no viņas
matiem. Viņa klausās, viņai zūd apkārtne, viņai viss

ir kā sapnis. Cauri ugunij! Viņš, tas jaunākais dēls,
ir apvārtijies dubļos, lai nesadegtu. Un kad viņš ir

cauri, vanags nolaižas uz ezera krasta, kur peld ap-

solitā ķēniņmeita kā balts putns starp ūdens zālēm.

Tad jaunākais dēls saka zināmus burvju vārdus un
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viņa to pazīst; viņa pārvēršas par cilvēku un tad

sākas bēgšana ...

Rūtiņa ir kā pamirusi. Viņas lūpas pavērtas, sār-

tas; viņa elpo caur muti...

Klusums ir gaisā, ka kad lūgšana tiktu skaitita visā

zemē. Mākoņi ar negaisu ir aizgājuši uz rīta pusi

un paliek arvien spožāki. Iz zemes kūp siltums vie-

gliem tvaikiem. Zilgme kā atjaunota ver pāri viņiem

savu bezgaligo dziļumu... Tikai dzirnavas klabina

klusi un vienmuļīgi, kā iemigdamas. Kā atlaista liela

līksts slaidā līkumā guļ melnie leišu meži, tikko sare-

dzami. Tumši zilas naktenes zied ap viņu kājām un

no sērmukšas rit pa pilei lietus lāses, kā dzintara

spožas pērslas ...

Smailis ir beidzis un aizver grāmatu. Klusums pār-
velkas pār abiem, kā liels smags zīdauts.

Rūtiņas ceļi ir piespiedušies nemanot pie Smaiļa

kājām. Viņš jūt vieglu siltumu no viņas vijigās mie-

sas. Viņš paceļ acis. Sejā vēl mirdz sajūsma no

brīnumainā stāsta. Un pretim viņa skatam saules

mirdzumā ir Rūtiņas vaigs un acis tai negrozāmi ka-

vējas pie viņa lūpām, it kā klausīdamās un gaidīdamas.
Tad viņa atjēdzās.
„Ja, ta ir skaista teika. Tas ir brīnišķīgi," viņa

saka. Cauri ugunij viņš ir jājis.
Un tad viņa grib redzēt grāmatā to vietu. Smailis

atšķir, noliecas tuvāk. Un Rūtiņas galva ir gluži klāt

viņa sejai. Viņas dvaša ir tik silta un aizplūst gar

zēna lūpām un acim. Melnie skropsti nolaisti — viņa
lasa...

«Ja, tas ir brīnišķīgi," viņa saka un atlaižas no

grāmatas.
Un Smailis liek grāmatu viņai rokās, tik viegli un

ar tādu paļaušanos, kā kad tas atdotu savu dārgumu,
savus sapņus, savas naktis un dienas, un viņa to saņem

ar saviem smalkajiem pirkstiem un nezina, ko darit

ar to.
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„Ņem... Tu viņu vari nest uz mājam," viņš saka

drebēdams mazliet un skatās zālē, kura vēl pilna rasas.

Viņu spiež kāda smaga un tīkama nasta un viņš ir

mazs zem tās palicis. Viņa sejs vēl ir silts no Rūtiņas
dvašas... Viņš skatās, ka viņas pirksti maldas ap

grāmatu, kā meklēdami.

Kādi viņai ir pirksti un kāda roka! Ta ir mazliet

brūna no pavasara vēja un gara; cieti ieslēgta gaišajā
piedurknē. Kādas gan viņai bija acis? Vaj nepaska-
tīties? Ne, tumšas bailes un prieks to sasien; viņš
nevar pacelt acu

...

Viņš skatās uz zemi, kur viņas kurpes ir starp zie-

diem un asniem. Vaj viņa ceļgals nav sasilis no viņas
tuvuma. Lūk, tepat ir drēbes vīle vaj ta nepieskārsies
vēl?..

Dziļš klusums ir visapkārt. Iz augstumiem tikai

cīruļi trilina. Viņš sapinas bezgala domāsun sapņos...

Vit, vit, vuit! bezdeligas aizšaujas viņiem gar galvu
un Smailis paskatās uz Rūtiņu. Viņa smaida tam pre-
tim ar dziļām tumšām acim. Tad viegli sāk sārtoties

viņas vaigi; tikko manāma rožaina tvīksme plešas un

izdziest. Viņa nolaiž melnos skropstus un paceļas.

«Es iešu," klusi saka kaut kur un Smailis redz, ka

viņa, saules apspīdēta, sniedz viņam roku. Viņa grib
ardievas teikt, bet viņa sniedz tikai roku.

Viņa sejā jūtams maigums, kā no viegla ziedu pulka,

kuru tas satvēris. Viņš sajūt siltu, lēnu un bailigu

trīcējienu — acis viņš atkal vairs nedrīkst pacelt.

Vēsma pārskrien pār Sērmūkšu, birst saulē degda-
mas ūdens lāses

...

Kad Smailis paceļas, viņš ir viens.

Tikai degdamas nokrīt agra pavasara lietus lāses.

Augstu pār galvu rīta pusē ir varavīksne; viņa dzer
ezera izteka niedrās ūdeni.
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XIII.

Smailis Zimza paceļ galvu. Viņš aizver mazo sa-

dzeltējušo grāmatu par tām dienam —

sen nešķirstī-
tas lapas ar vieglu vijolišu smaršu un daudz neizstā-

stāmiem brīnumiem starp rindiņām.
Klusums ir ari tagad te, kaut gan divdesmit gadi

ir pāri gājuši ar lietu un sniegu. Bet tagad te ir pie-
briedušas vasaras klusums.

Lietus lāses nekrīt no koka, tikai daži sārti pilieni,
dažas ogas ir nobirušas.

Bet tagad viņš tās nemana. Acis viņam mirdz.

Viņa sejā deg atsārtums. Steidzigs prieks ir pār-
ņēmis visu miesu un garu

— tāds prieks, kāda viņš

nava jutis no tās reizes.

Lūk, te, — viņš aptausta akmeni, uz kura aug

sūnas. Te bija Rūtiņa, te gāja viņas soļi. Te sirds

runāja un modās un nevarēja atmosties un uzzie-

dējusi noreiba pati no saviem ziediem.

Un tur, pāri aiz ezera ir trīs mājas un vidējai ir

balts skurstenis, tikko saredzams caur zilgano saules

tvanu, ari tur ir viena lappuse zelta rakstā — maza,

sadzeltējusi, nevienam nevajadzīga, bet viņam vien

dārga.

Vaj tad tik niecīga ir cilvēka laime?

Ja, dīvaina ir zemes dēla dvēsele ar savu dārgumu!
Viņš glabā šo dārgumu, kā bērns savu rotaļu lietu,
un aizmirst visu viņā skatidamies.

Viņš iziet starp ļaudim kā ciets un ass zobenis;

viņš šķeļ sev ceļu, viņam nava miera nekur. Izmi-

suma un baiļu un ilgus nemiera gadus viņš pavada

cīņās. Asinīs viņš mirkst un nāve iet tam garam
—

ne, tikai uz priekšu, uz priekšu — pasaule vēl ir plaša!
Un tad, pēc gadu gadiem viņš ir uzvarētājs un

varonis. Viņš iet pilsētās kā uzvarētājs; apģērbs

viņam zeltā un pērlēs vizuļo, viņa galvā ir lauru

vaiņags.
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Karogi plīvo tam pretim, logi veras, birst rozes,
vīcina lakatiņus, gaviles atskan no visām pusēm.
Tūkstoši klausa viņa acu pametienam un mēmām

zīmēm — visas ilgošanās ir piepilditas.
Bet tad — kad ir klusa stunda — nakts vaj agrs

rīts vaj vakars vēls un viņš ir viens, tad sabrūk visu

uzvarošais varonis un apsedz seju rokam. Viss ir

velti bijis, viss ir māņi.
Veras sapņu valsts un viņa priekšā atmirdz kāds

brīdis, kāds mazs tēls, kā vizošs gredzentiņš, vaj kā

brīnuma zieds pretim izplaukst viņam. Un asarās

viņš noliecas pie mazā, mazā nieka un lūpas saka

kā lūgšanā:
Tu, tu esi tas, kam mana sirds pretim sit — tu esi,

kam mana elpa kvēlo!..

Bet sapnis tikai tas ir, kad viņš savos pirkstos tura

šo bāli-spīdigo ziedu, ap kuru nekad nava nakts —

viņš zaudē visu atkal ar dienu. Nekas nava vairs

atgriežams un meklēdams mazo brīnummirkli viņš
iet atkal tālāk briesmās; aizslēdzies, nesaprasts un

tumšs, kā nakts — nevienam nava jāredz tas, ko

viņš redzējis.
Lūk, tur aizklīst übags pa dubļiem un ielām gar

ļaužu mājokļiem. Vaj viņam nava acis izbālējušas
un asarotas, kā raudošā klints? Vaj viņam nava

skrandas uz miesas un tarba kaklā ar sacietējušu
maizes donu? Vaj viņš zina, kur viņam tēvija un

tēva nams un kur nākošā nakts un rītdiena?

Kas viņu dzen? Vaj varbūt viņš tic, ka ar katru

dienu pieaugs viņa spēki, sirmās matu šķiedras kļūs
dzelten-zeltainas un sirds ātrāk sitīs?

Ak, to ne!

Viņam ir viens mirklis, viens mazs dārgums, ko

tas līdzi nes.

Tumšā istabā, kur viņš nakti guļ uz netīras gultas

vaj uz zemes, viņš reiz reizam sapņo brīnumainās

parādibas. Ap viņa dusas vietu riežas bāls spožums —
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zaļgans, kā pavasara rīts un ir dzirdami tādi savadi

vārdi. Izplaukst lilijas zieds ar uguntiņu vidū —

zvaigznes līst un zvana, zvana nesaturama līgsme
iz tālienes.

Übags ņem ar drebošiem pirkstiem lilijas ziedu un

runā ar to; ir tikai mirklis, tikai mazs laika sprīdis,
bet tas ir dievigās laimes pilns.

Un ja pie viņa pieietu kāds bagāts karalis un solitu

tam visu zemes godibu un varu par to mazo ziedu

viņa pirkstos — vaj viņš to atdotu?

«Ak, karal," viņš teiktu — „ko tev līdzēs mans

brīnums, ja tev nava pašam sava?

Pārdot un pirkt mēs viņa nevaram, tāpat kā savu

dzīvibu.

Un prasiet bālās sievas kapu malā un noziedz-

niekus dzelzīs un katru būtni, kam cilvēka sirds —

par viņas laimi? Neka jūs vārdos nedzirdēsiet, neka

jūs nezināsiet par to mazo uguntiņu, pie kuras sildās

miesa un dvēsele.

Tik nieciga ir cilvēka laime
...

Tik nieciga un tik nepieciešama.
Lūk te, — Smaiļa rokas jūt salto akmeni un sūnas

virs ta
...

Kur tad viņš ir bijis visu šo laiku un ko viņš ir

darījis? Ta bija dzīve plaša pilna cīņu un ciešanu,
bet visa ta bija lieka un bez nozīmes. Tikai šis

mazais niecigais mirklis, ši vēja zūza te un saules

gaiss un tāla, tāla sena diena — ta nebija lieka.

Viņš ir ilgus gadus meklējis apsolito līgavu pa-

sakām ticēdams, kā viņu varonis. Un nu viņš ir

atradis to vietu. Ezerā peld kā balts putns viņas

gars — tas ir apburts. Vajaga tikai saukt burvības

vārdus un viņa pārvērtisies par cilvēku.

Bet šo burvības vārdu nava un nekad nebūs —

viss tas ir tikai pasaka.
Un viņš staigā ilgi zem vītoliem pa lielceļu garam

baznicai, garam pakalniem, dzirnavām, niedrājam.
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Viņa sirds ir kā saule pati un viņš kā ezers pilns
ūdensrožu, un niedru skumjās šalkas, un dvēselē,
kā melnos ūdeņos peld balts putu zieds.

Viņa lūpas klusi izrunā kādu vārdu

XIV.

Sena vasara atkal apņem viņu, kā ar baltu vieglu
roku, no kuras sirds gavilē. Ta vasara, kura tik

vienvieniga viņam bija.
Kādas naktis bija un kādas dienas... Viņš iet

mājās gar ziedošiem kokiem, kad savu pasaku grā-
matu ir atdāvinājis. Vaj viņš gulēja? Ne, sapņu

pilns ir viss. Viņa kājas gurst zaļā maurā dārzā

zem ābelēm, kurām pumpuri raisās; viņa rokas sāp
no tīksmes un laimes ziedus plūcot.

Viņš sapņo vakara sārtumā lūkodamies.

Viņš pamostas naktī no viegla un prieka pilna

miega. Pa logu krīt mēnesnica uz baltās grīdas un

šalkas aptver viņu ar saldu baismu. Vaj te kaut

kur nenoplīvoja Rūtiņas baltās drēbes? Vaj viņa
nestāv tuvumā?

Ne, viņas nava, bet rītā atkal viņš to redzēs.

Rītā jau; tik drīzi tas būs, tik drīzi!

Tagad viņa varbūt lasa pasaku grāmatu. Tagad
tās pirksti šķir lapas vienu pēc otras — ja, tagad
viņai ir jādomā par Smaili, cik viņa ieskatās grāmatā.
Ir kāds noslēpums starp viņiem; ta neviens nezina

un nezinās — ta ir viņa grāmata un mazais brīdis

zem sērmukšas.

Spēcigs rīts modina viņu .augšā. Saule, saule, kā

bezgaligi plūdi pār laukiem un mājam! Viņš saliek

savas grāmatas, paņem pusplaukušos ābeļziedus un

iet uz skolu. Lejā viņa acis raugās pa lielceļu. Ne,
tur neviena nava

...

Bet skolā viņš redz, ka Rūtiņa stāv pagalmā un

viņam domas samulst. Viņš iet kā noreibis un svei-



128

cina to ar laburītu. Viņa smaida un pamāj ar galvu.
Viņa liekas lielāka izaugusi šai naktī — acis bija
tik spodras, domā Smailis, kāpdams pa trepēm uz

klases istabu.

Diena iesākas — kas par pilnigu un skanigu dienu!

Smailis ir tik pilns spēka. Viņam tik daudz gribas
zināt un mācities. Viņš klusi nopriecājas pie sevis,
ka pārspēs visus. Atstāstot uzdoto viņa balss ir

skaniga un droša. Klusums ir klasē, visi viņu ap-

brīno. Putniņš pat stostās ar savu uzdevumu —

viņam tā neveicas. -

Smailis klausās savā valodā pats un sajūt prieku.
Viņam liekas, ka nava vairāk neviena, kam par

prieku tas runātu un daritu visu, kā tikai Rūtiņa.
Ta dzirdēs katru vārdu, ta redzēs katru viņa darbu.

Viņam liekas, ka ta būtu tik tuvu tam visur klātu,
ka dvaša tam sejā jūtama no viņas.

Vajaga tikai pagriezties mazliet, lai redzētu viņas

gaišās drēbes un tumšos, skaistos matus un — ne,

viņas seju tas redz ari neskatīdamies, pat acis aiz-

vērdams.

Ar augsto saules gaismu nāk istabā kāds skanigs

plūds un pilns nedzirdētu vārdu un skaņu tas ir.

Smailis tiek nests kā no lielas straumes. Ir klusas

bailes un prieks. Viņam tīkas arvien tālāk un tālāk
...

lai nes, lai nes! Rūtiņa, Rūtiņa! šalc vizojošā straume

un viņš tad zina, kurp nes viņu gaišā diena.

Pusdienas laikā viņš ienāk viens klasē. Viņš paņem

ziedus no ābeļu pumpuriem, noplūc bālganās lapiņas
pa vienai un met uz grīdas un uz sliekšņa un uz

trepēm. Viņš zina, ka Rūtiņa nāks un varbūt viņas

kāja piedursies pie ziediem... Varbūt viņa prasīs,

kas tos ziedus te nometis.

Tad viņš dzird Rūtiņas balsi istabā un paliek
stāvot. Kādas skanigas melodijas tās ir! Neviens

putns tā nedzied!

Smailis ir pilns vārdu, ko viņai teikt, bet viņš ne-
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drīkst. Tos nevar izteikt, tos var tikai domāt. Viņš

gaida vakaru, varbūt Rūtiņa ies viņam blakus.

Ja, viņa pamet tam ar galvu pēc beigtām stundām

un saka:

„Es iešu šovakar ari uz māju."
Viņi iet kopā. Rūtiņa ir tik droša, tik brīva.

„Man ir tavas teikas mājās, es iešu tās lasit,"

viņa saka un slepus paskatās. „Un vaj zini, Smaili,
man ir baigi... Man liekas, ka mani apburs kas."

«Tagad neviena vairs neapbur," Smailis domā.

«Tagad pasakas ir beigtas."
«Zini, man gribētos, lai viss būtu tāpat kā teikās.

Es gribētu redzēt, kā viņš caur uguni jāj ar vanaga

spārniem."
«To tu gribētu redzēt?"

«Ja, tas būtu tik droši un tik lieliski."

«Rūtiņ, tad es «viņš stomās"
...

Tad es ari

caur liesmu dotos."

Viņa brīnās. Viņas acis ir baiļu pilnas.

«Tu, Smaili? Vaj tu esi tik stiprs? Kāpēc tad

tev,tas vajadzigs?"
«Ja tu... ja tu būtu ta apsolitā un apburtā mei-

tene ..." Viņi abi klusē tad. Viņam elpa cilā krūtis.

Viņš gaida kaut ka, kāda vārda.

«Ja, bet es ta neesmu."

«Ja, tu ta neesi. Bet tu esi te. Un es nekur ne-

steigšos tad."

«Protams. Tās tikai iedomas. Kā gan es varētu

būt apburta?" Un viņa smejas gaiši, nepiespiesti,
atmet matus no acim un skatās Smailim acīs. «Ne,

es negribētu būt apburta, jo tad cilvēks laikam ir tāli,
tāli prom."

Un viņi soļo blakus zem vītoliem un pāri slīd

ēnas un šalc vējš.
Pie akmeņa, kur ceļi šķiras, viņi atkal apstājas.

Sērmukša smaršo. Viņiem būtu kas jārunā, bet viņi
ir klusi.
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«Ardievu, Smaili!"

«Ardievu, Rūtiņ!"
Viņiem ir vēl jāpaskatās vienam uz otra, kā ap-

mulsušiem, kā nezināšanā, un tad viņi izšķiras.
Smailis kāp kalnā un atskatidamies redz ezera

sudraboto mirdzumu un saules miglu tālumos. Viņa
sirds ir bagāta. Viņš kaut ko zina, kaut ko ir at-

radis un domās šūpodamies viņš kāp gar birzi uz

mājam.
No rīta agri viņš sēd uz akmeņa un gaida...

Tagad viņš zina, kas jāgaida. Viņa steidzas tik

žigli, it kā ko gūdama.
Viņa ir aizkususi un nosārkusi un apjūk Smaili

redzēdama.

«Labrīt!" viņš sveicina pieceldamies.
«Labrīt," viņa saka klusam un sārtums tumšāks

paliek sejā.
«Es domāju, ka esmu nokavējusies."
«Vēl ir agri," Smailis saka.

Ari viņa zina tad, ka ir agri, bet viņai tomēr ir

bijis jāsteidzas.
Viņi stāv viens pret otru kā brīnumā, kā ko atmi-

nējuši. Viņi ir klusi un nezina ko teikt.

Tad Smailis sniedz smago un rūgti saldo sērmukšas

ziedu ķekaru viņai un redz, ka roka sniedzas pretim.

Viņa to paņem un liek pie acim kā mierinādama.

Un klusi caur vītolu rindām viņi iet tālāk. Grāvj-
malas ir baltas vēl ar rasu un ezers kūp.

Skolā ir vēl klusu. Ir tikai divas mazas meitenites

un pāris zēnu.

Smailis nosēstas klasē un jūt sev aiz pleca Rūtiņas
skatu. Viņam vajaga tad skatities tās sejā. Tas ir

tik pazīstams un tik labs. Un viņa atsmaida un klusi

pamet ar galvu un atkal skatās savā grāmatā. Ap-
aužas klusums kā tīkls, kā saule auž ārā zilajā gaisā.
Mazs zelta zirneklitis tekā ar stīdziņu starp diviem

bērniem un auž kaut ko nesaprotamu un neredzētu.
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Tad viņš apkūst un pats sapinas savās stīgās un

klusums ir atkal apņēmis tos.

Smailis kavējas pie Rūtiņas sejas ar savām domam.

Vaj viņš drīkstētu vēl paskatīties tur?..

Un tad sirds viņam pamostas kā iztraucēts cīrulis

un kaut kur sāk zvanit gaviles. Gaišs lauks atveras,
kliedz putni...

Viņa ziedu ķekars bija Rūtiņas matos
...

XV.

Līst maija lietus. Zelta rats ir apstājies griezties
un iemircis miglājā. Lejas ir pilnas ar mitrumu, no

ziedošiem kokiem rit straumēm ūdens.

Vakarā debess dārdēja no pērkoņa, bet rītā līst

klusi un viss ir vēss.

Smailis agri stāv zem lielās sērmukšas pie akmeņa
un gaida...

Paiet stunda — neviena nava. Viņa kājas ir slapjas;
mazais lietus sargs samircis un vēsa rasa krīt cauri.

Viņa miesa sāk drebēt no aukstuma.

Vēl tikai brīdi — nupat viņa nāks, tad jau saule

spīdēs, tad siltums velsies, kā milzigs vilnis.

Bet viņas nava.

Viņš aiziet skolā un salst. Viņam ir mazs tējas
rožu zieds rokā un tas vīst un sagurst, kā bez dzī-

vibas.

Smailis aiziet mājās un mētājas nemierigi pa gultu.
Viņam ir drudzis. Viņš sapņo par Rūtiņu, ka ta

pārvērsta par niedru ezerā.

Un rītā viņš atkal stāv zem koka un gaida. Mil-

zigie mākoņblāķi veļas no ziemeļiem, saule paspīd
tiem cauri un ir salta un bāla.

Viņš stāv ilgi un skatās uz ceļu — viss ir tukšs.

Kad viņš nonāk skolā, stundas ir sākušās un viņam

vajaga atvainoties par nokavēšanos.

Viņš it kluss kā mākonis un domā savas neizdo-
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mājamas teikas. Viņš nava pat macijies ka nākas —

kas par to — vienā dienā viņš to var iegūt...
Vakarā ir gaiša saule, bet viņš tās nemana. Gurdi

kāpj kalnā un salst savās domās.

Tad trešā dienā Rūtiņa pasmaida viņam savā solā

un mazais smaids tiek atkal apslēpts.
Bet pēc pusdienas viņš iet kā ko gaididams un

viņa nāk ātri un strauji elpodama.
«Redz, Smaili, ari es," viņa grib smaidit.

Ir atkal viss pilns brīnišķigas tveices un spožuma.
«Es nevarēju iet negaisā; man vajadzēja istabā

sēdēt. Un tu Smaili?"

«Es lasiju jaunas teikas. Es tev tās gribēju stāstit.

Bet tās ir tik bēdigas."

«Kāpēc bēdigas? Stāsti."

«Ne, tās nava priekš tevis, tās tu nesaproti, —

zini, tās ir par kādu ķēniņa dēlu," viņš iesāk.

Viņi iet lēnam, kā apkusuši.

«Viņš grib kāzas svinēt un ir sūtijis uz dzelteno

rožu zemi sūtņus pēc savas ķēniņmeitas. Viņa ir sūti-

jusi tam ik trīs gadus pa zelta gredzenam un tad

viņš sarīko kāzas. Viņa pils ir pie jūras un viņa

kuģi ir sudraba mastiem un zīda buram greznoti —

tūkstoš kuģu viņam ir. Un viņš liek tiem iet jūrā
pretim līgavai un sēd pats pils augstākā tornī un

skatās pār ūdeņiem. Viņa kuģi nonāk pie dzelteno

rožu zemes un sveicina ķēniņmeitu, bet viņa nenāk.

Un tad tie griežas atpakaļ un pavēsta to savam

valdniekam. Bet viņš tos sūta vēl reiz un sēd pats
savā augstākā tornī un gaida.

Un otrreiz viņa kuģi atgriežas un paziņo to pašu.
Un trešo reiz viņš liek peldēt saviem tūkstoš kuģiem

un liek aizvest savu dimanta gredzenu savai ķēniņ-
meitai.

Un trešo reiz kuģi atgriežas un paziņo, ka ķēniņ-
meita nenāk. Viņai labāk ir stikla pilī un pie rozēm.
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Bet līdz dzelteno rožu zemei trīs gadus kuģiem
ceļot ik reizes vajadzējis.

Tad ķēniņdēls liek nogremdēt savus tūkstoš sudrab-

mastu kuģus un burvim liek apburt sevi akmenī

visaugstākā tornī.

Un neviens nevar viņu atburt, kā vienigi dzelteno
rožu zemes princese, bet viņa nenāk

. .

."

„Viņa nenāk?" Rūtiņa brīnās.

„Viņa nenāk."

«Un ķēniņdēls ir par akmeni?*

«Ja, ta ir bēdiga teika," saka Rūtiņa. «Un kāpēc
viņa nenāk?"

«Viņa nemaz nezina, ka ķēniņdēls to ir gaidijis
savā tornī deviņus gadus."

Rūtiņa domā ilgi par to un viņi ir klusi.

Un tad ir vēl kāda cita pasaka par to gaidišanu.
Jaunākais dēls ir atradis ķēniņmeitu un teicis bur-

vibas vārdus un viņa ir par cilvēku pārvērtusies.
Viņš to aizved uz savu zemi un iedod tai mazu zelta

atslēgu.
«Ta ir priekš manis, ja es tiktu noburts."

Un no kara mājās nākdams viņš no sveša burvja
tiek noburts. Viņš paliek par melnu akmeņa pili
ceļa malā ar dzelzs vārtiem un mazu zelta aizkaramo.

Viņš ir aizslēgts un neviens viņa nepazīst.
Tikai ķēniņmeita ar savu zelta atslēdziņu var to

pestit un pārvērst par cilvēku.

Bet viņa nenāk.

Paiet simts gadi un viņa nenāk. Viņa to ir aiz-

mirsusi. Viņa ir mirusi, un viņš stāv ceļa malā kā

melna pils. Atslēgas vieta ir aizrūsejusi un neviena

nava, kas to atslēgtu . . .

«Kāpēc viņa nenāca?" jautā Rūtiņa un viņas seja
ir skumja.

«Viņa to bija aizmirsusi."

«Kā var aizmirst
. . .

?"
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Viņš palūkojas Rūtiņai acis un redz, ka tās ir

atkal baiļu pilnas.
Viņi apstājas. Ir ceļu šķiršanās.
Viņš domā uz zemi lūkodamies un tadprasa, tikko

drebēdams, klusi:

„Vaj tu nāktu?"

Viņas seja pārklājas ar sārtumu, acis atmirdz,
kā valgi ezeri pilni saules. Ir atkal zudis viss, kas

apkārt, un debesīs dziļš klusums.

Viņš gaida atbildi. Bet Rūtiņa sniedz tam savu

mazo smailo roku kā toreiz. Ta šūpojas acumirkli

Smaiļa delnā un tur ir atbilde: es nāktu.

Viņš paceļ acis ..
. Sapņi ir zuduši un viņš ir

atkal viens.

Gavilēdams viņš kāpj kalnā gar elksneju.

«Es nāktu ..."

XVI.

No rīta uz skolu iedams Smailis redz baltu tēlu uz

akmeņa sēdot. Ta ir Rūtiņa. Vaj viņa to ir gaidijusi?
„Es piekusu nākdama," viņa saka, „es steidzos."

Bet Smailim sirds ir atkal kā salda medus pilna.

Viņa ir tomēr gaidijusi; viņai gan bija atvērta grā-
mata uz klēpja, viņa kaut ko domāja un klusi šūpoja
galvu.

Viņi iet tālāk pa smago vasaras rītu.

Rudzu lauki viļņo pakalnēs, kliedz vālodzes bērzu

birzēs.

Diena rit kā saule pati pilna līgsmibas un laimes.

Kad vasara ir vispilnīgākā spēkā, priekš Jāņdienas,

pļavas sāk krāsoties sarkanas no mazām neļķēm un

dzeltenas no gundegām. Sarkanais dābols ir sa-

plaucis un kamenes dun caurām dienam tur.

No rītiem viņi dzird šo zumzešanu kopā un abiem

pāri vējš pārnes medus saldu pūtienu no lauka.

Sai zimzešanā Smailis dzird Rūtiņas valodu un

vējā viņas dvašu.
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Ezerā ir sākušas ziedēt ūdensrozes iz tumša dzi-

ļuma starp lapām un ziediem.

Dienvidū peldēdamies Smailis saplūc pilnas saujas
un nes tās uz skolu. Visas tās guļ Rūtiņai priekšā

un viņa smaida par to pretim ūdensrožu drošajam
zvejniekam. Tad viņš stāv gluži tuvu viņai klāt un

stāsta par ziediem, kādi viņai varētu patikt.

Viņas plaksti ir nolaisti, viņa strādā ar pirkstiem
kādu darbu; iriierigi elpo krūts, mierigi dus visa

viņas būte.

Mazākās meitenes ir katra savā pusē Rūtiņai un

viņas skatās uz Smaili un klausās uz viņa brīnumu

teikām, kā mazi putnēni. Bet viņš zina, kam viņa
vārdi un stāsti lemti. Un kad viņas skropsti tiek

pacelti, viņam liekas, viņš atkal būtu ezera dzijumos

ielaidies, kur kluss un baigs ir dzelmē.

Klusi un baigi viņam tiek pašam. Viņš mana

vaigos ietrīsamies kādas mīļas sāpes.
Viņš apklust uz pusvārda un veras neredzētos brī-

numos. Gaviles plēš viņa būtni un nespēcigs un

samulsis viņš aiziet.

Ko viņa teica, Rūtiņa, tagad? Viņas mute neku-

stējās, bet kas tad kaut ko teica?

Zelta tīkls ir izstiepts pār visām tām dienam un

naktim un viņš sapinas mazajās stīdziņās un ik stī-

dziņa ir kā Rūtiņas roka, kas to tur — roka ar

smalkiem pirkstiem un ziedošiem nagu galiņiem.
Kad Rūtiņa ir viena, viņa klusi dzied; melodija

liecas kā zils tvans ap viņa galvu.

Viņa klusi dzied pat no rītiem uz akmeņa gaidi-
dama un viņš tad stāsta pavisam citādas teikas.

Viņš toreiz nepareizi esot stāstijis — vecā pils esot

sen atslēgta un ķēniņmeita atbraukusi ar sudraba

kuģiem . . .

Priekš Jāņdienas skolas laiks beidzas — tad būs

brīvdienas. Viņi iet pēdējo reiz abi kopā pa ceļu.
Visas malas ir ziedos noslīkušas un augšā mākoņi
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tik balti, kā vizošas ūdens putas. Smailis pat saka,
ka tie ir visi apburti ķēniņdēli, kuri simtgadus meklē

savas līgavas.

«Tagad būs vasara; kur tu paliksi?" prasa viņš
Rūtiņai.

«Es nezinu. Man ganbūs audekli jābalina, tagad ...

Man ir tik daudz audeklu jaunu."
«Tu līgo Jāņdienā?"
«Es klausos tikai kā līgo. Man nava kur iet."

Un viņa domā kaut ko priekš sevis, klusi.

«Tad tev ir jānāk pie manis līgot," viņš saka

priecigi kā ko atminējis. «Uz Zvanitajiem. Redzi,
tur kur lielā birze ar baltajiem bērziem. Man ir

puķes priekš tevis. Vaj tu nāksi?"

«Uz Zvanitajiem? Ja!" viņa saka klusāk — «es

iešu.

«Man ir dārzā rozes bālas un sarkanas. Tu vari

izmeklēties, kādas tev patīk. Ap lieveni ir magones,—

meitas lauž ik svētdienas. Daudz sarkanu magoņu

ar zeltotiem puteklišiem lapās .. .
Man ir lazdu

krēsls uz lieveņa — to es tev došu priekš sēdēšanas.

Es apvīšu ar vīnstīgām; mums ir vīnstīgas ap lie-

veni. Var ari apiņus — tie ir smaršigaki."
«Un ja tu nāc, tad es tev parādišu visbrīnišķigako.

Tas ir dievkociņa krūms, kas aug pie dienvidus

loga un tur krūmā dzīvo zelta māriņa. Ja, viņa

spīd kā skaidrs zelts. Rītos viņa uzkāpj virsotnē,
kā maza lāsite un grozās tur saulē un vakaros viņa

nokāpj zemē un guļ pa nakti zālē."

Viņš stāsta visdīvainākās lietas un Rūtiņa klausās.

Viņš zina, ka tagad viņa aizies; drēbes aizplīvos,
matu stīdziņas nebūs vairs redzamas un elpa nedvašos.

Viņš stāsta un skatās viņas sejā un viņam ir, kā

kad pats tas tur savus brīnuma stāstus lasitu.

«Un pie mums dedzinās Jāņugunis," viņa saka.

«Tur aiz ezera tu redzi veco pilskalniņu; tur būs

ugunis naktī. Tad tev ir jānāk."
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«Ja," viņš saka, „tad es nākšu." Bet vārdi ir

paši no sevis nākuši, viņš nezina, ko ir teicis. Viņam
likās atkal, ka tas ir dzelmēs šūpojies.

«Ardievu!" viņa saka. «Tur naktī būs ugunis."

Ugunis, ugunis . . . viņam kaut kas klusu runā

ausīs un tad viņš iet kalnā.

Kādas klusas sāpes un nemiers sirdi apņem — un

ilgi viņš ta nesaprot.
Rīt vairs viņas nebūs, to beidzot viņš ir atminējis.

Tas ir, kas nāk viņam līdzi pie rokas pieķēries kā

ceļa biedrs. Viņam ir baigi no ta ceļa biedra, viņš
skumst

. . .

Bet naktī viņš šūpojas sapņos un pamozdamies

jūt, ka uz viņa spilvena kas blakus dusētu; elpa bija
dzirdama un kāds runāja .. .

Plaksti bija nolaisti,

viņš redzēja tak garos skropstus .. .
Skats tikko

vērās un neatvērās
. . .

Sirds sit aiz liela prieka, kā verdošs avots. Rūtiņa,

Rūtiņa . . . viņam atzvana ausīs un viņš plašām
acim raugās mēnesnicā caur logu.

Zaļgana gaisma ir līdzās mēnesnicai. Rudzu laukā

aiz dārza griež grieza . . .

Viņam ir baigi no kāda vārda un viņš aizver acis.

Bet bailēm pretim ir viņas smaids.

Rūtiņa .. . Rūtiņa .. .
nāk jauns sapnis un zvana.

Tā zvana senā vasara pusnaktī.

XVII.
_

Pēc četrām dienam ir Jāņu vakars. Debess mala

ir piekvēpuši, vakarblāzma ir pārkūsejusi kā rožainas

putas pār mākoņiem.
Zāles un vaiņagi vīst pie durvim un uz galda.

Sirdi žņaudz smags prieks, kuram nav ne sākuma,
ne beigu.

Smailis pašķir jaunu lappusi savā senajā grāmatā.
Karsts vilnis apņem visu. Kas ta ir par nakti!
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Viņam liekas, ka tas sēd uz ezera krasta vaj uz bez-

galīgas jūras smilšu kāpām. Kaut kur tālumā zvana.

Balts miglājs stiepjas kā mazās dūmu strūklas pār
ūdeņiem un tālumā pamirdz uguntiņa, viena, divas —

desmit, — pulks uguntiņu! Tur kaut kas kustas, kas

peld.
Ta ir kāda sala — peldoša zaļa sala. Apkārt ir

nakts un aizkvēpuši mākoņi vakaros saules rietā.

Ugunis nāk tuvāk — ja, ta ir peldoša sala. Zaļi
ozoli aug uz viņas krastiem, meža vīnstīgas staipās,
šalc niedras. Zem kokiem deg ugunis; dziesmas

dzirdamas, šalkoņa aug no tām kā no meža. Pel-

došā sala nāk klāt, viņa ir klusa un vienās ugunīs,

viņa deg, liesmas lodā ap zaļiem vaiņagiem, rožu

ziedi kūp sarkanās oglēs, zimz stīgu skaņas un vis-

apkārt ir apjozta pusnakts blāzma. Līgo!

Degošā sala aizpeld, dzirkstis nobirst—no dziesmām

nāk atskaņas; liekas, vēl kāda roka sniegtos ar vai-

ņadziņu pēc viņa uz krasta pusi, daži mīļi klusi

vārdi bija dzirdami; aicinoša dziesma, — baltas

drēbes tumsā manāmas
. . .

Viņa aizpeld, nakts paliek tumša; viļņi atkal skumji
sit pie krasta un viņš ir viens. Kā parādiba aina ir

aizpeldējusi — ūdeņos ir tukšums.

Viņš pārvelk ar roku pār acim — kas tas bija?

Vaj ezers dega, vaj viņš sapņoja?
Ne, viņš nesapņoja — ta bija senā Jāņu nakts

. .
.

Vaj viņš nebija līdzi uz tās salas?

Ja, lūk te ir rakstits kas par to — ja gan

. . .
Viņš saņem kalpa puisi aiz rokas un saka:

iesim! Viņam ir atļauts nakti līdzi līgotajiem iet.

„Kur tad?" prasa kalpa puisis un raugās Smailim

acīs.

«Skaties tur, aiz ezera, kur ugunis spīdēs. Tur
tt

Un viņi iet. Viņš šūpojas savos sapņos. Ozola

zars ir rokā.

Viņi iet gar svešām sētam. Dziesmas skan, vakars
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ir kvelmains un silts. Ugunis pamirdz un nodziest

un tad atkal iedegas. Trīs četri spožumi ir augsti
gaisā. Dzirkstis birst un skaņas balsis kliedz.

Tur dejo un trokšņo, tur līgo; mūzikā ir tumšs un

degošs prieks.
Smailim baisma ir visos locekļos. Elpot grūti.

«Tur naktī būs ugunis," viņš dzird Rūtiņas balsi.

Viņš sēd uz sola zem bērziem. Viņa skats ir ap-

lūkojis visus — Rūtiņas nava.

Viņam liekas, ka tas svešumā būtu; vajadzētu atkal

uz mājam. Viņš ir lepns un viens.

Klusi smiekli viņu atmodina.

Rūtiņa stāv tam priekšā.
Vaiņags viņai ir uz galvas no baltiem ziediem un

skaistas, jaunas drēbes.

Viņa grib tam nākt klāt, tad kā apmulsdama ap-

griežas un aizskrien smiedamās. Viegli bēgdama,

slēpdamās. Zaļš zariņš tikai nokrīt un paliek pie

viņa kājām.
Smailis paceļas un staigā starp dejotajiem. Viņam

vairs neka nevajaga. Ugunis deg tik gaiši; sirds ir

prieka pilna, — Rūtiņa ir te . . .

Tad viņa nāk un sniedz savu roku tam un ir

klusa un padeviga.
Viņi iet caur bērziem, un lokanie nokārušies zari

glāsta viņu galvas. Rūtiņa pašķir zaru vītnes un

izlaiž Smaili cauri.

«Nāc šurp, te ir mana māja, te es dzīvoju," viņa
saka un rāda uz dārzu ezera malā.

Bet viņiem nava nekur ejams un atpakaļ pie
ugunim tie aiziet.

No augsti uzceltām ugunim līst dzirkstis un viņi
stāv klusēdami. Rūtiņa ir viņam tik tuvu klāt, ka

viņš nevar kustēties, lai ta neaizietu.

«Te ir pilskalniņš." Rūtiņa ved to uz maza pa-
kalna tālāk laukā. Viņi iet klusam un klausās viens

uz otra nakts krēslā.
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„Te es nāku lasit tavas teikas vakaros, kad dienas

darbi ir pabeigti. Es drīz pabeigšu visu un atdošu

tavu grāmatu. Tad man būs vakari garāki."
„Ak, ne; to tu vari paturēt sev, to grāmatu; man

vēl ir tik daudz stāstu mājās," viņš saka.

„Skriesim lejā," viņa pasmaida un nejauši Smaiļa
roka ir viņas saujā un viņi skrien abi arvien ātrāk

no kalniņa. Lejā viņi ir piekusuši un Rūtiņas vai-

ņags krīt no matiem. Viņš ņem to un ar saviem

pirkstiem liek atpakaļ. Viņa smejas un elpo tik

ātri; acīs ir tāds prieks un dvaša tik silta. Viņam

pirksti dreb un sapinas viņas matos un tad viņa pati
ieliek balto vaiņagu savos matos.

Viņš mēmi skatās viņas sejā kā brīnumu apņemts

un aizmirst apkārtni. Tik labi ir un gribētos kaut

ko teikt, bet tam nava vārda, tas ir tik dziļi kaut

kur, tas ir vēl neatminēts vārds. Viņam gribētos
padarit kaut ko Rūtiņai, darit viņai prieku vaj sāpes,
bet ko tādu no sevis, ko vēl nebijušu.

Bet viņa pasmaida un iet tālāk.

„Nāc, es tev parādišu laivu ezermalā," viņa saka

un iet pa priekšu. Viņas drēbju maliņa ir mazliet

slapja no rasas.

Viņi stāv pie ezera. Pie šķelpsnam uz melnā

ūdeņa guļ laiva. Airi nomesti uz krasta^
Rūtiņa iekāpj laivā un šūpo to lēni. Ūdens viļņo

un sitas pie laivas apakšas ar plīstošu troksni.

„Tur ir ūdensrozes," viņa rāda ezerā, tur aiz

stiebriem, kur dzelme sākas. Liekas kā balti putni
un visa dzelmes mala balta. Naktī tās skaistākas

kā dienu ..."

„Es noplūkšu," Smailis kāpj laivā.

Viņa smejas, izkāpj no laivas un iemet airus laivas

galā, viegli sakustas ūdens, viņa ielec iekšā un laiva

peld.
Smailis maz ir bijis laivā, bet viņš vada airus

stipri ar savām jaunajām rokam
. . .



141

„Tur ne, tur ne," viņa rada ar pirkstiņu tam aiz

muguras un viņš pagriež laivu.

Maza miglas svītra aizsedz krastu. Iz ūdens dveš
dienas siltums kā silta dvaša.

Rūtiņas roka ir iemērkta ūdenī gar laivas malu

un viņa saka klusi:

«Silts."
Pār ūdeņiem ir klusums; krastā mirdz ugunis un

trokšņo dejotāji.
Niedrājs nošvīkst gar laivas maļam un tad nāk

kluss ūdens
. . .

Rūtiņa sēd uz soliņa viņam pretim .
.*.

«Skaties, skaties, kur ūdensrozes!" viņa rāda.

Ap laivu, kā baltu putnu pulks, saredzami ziedi.

Tumša, stipra zāļu smarša ir visapkārt.
Tad viņu apņem baiļu sajūta, un viņš ieliek airus

laivā. Viņa seja ir bāla un viņš brīnumaini skatās

Rūtiņas sejā. Elpa aizraujas . . . Viņa miesa nodreb

no lielām, nekad nejustām bailēm.

Vaj ta ir Rūtiņa, vaj tas nava sapnis?
Viņš grib runāt, lūpas viņam dreb.

«Smaili?" viņa prasa kā nesaprazdama un skatās

viņa sejā.
Klusums apņem visu pasauli.
«Smaili..."

Un tad smaids iešaujas viņa sejā, un viņa nolaiž

skropstas. Viņa rokas cieši aptvertas ap laivas

maļam. Iz ūdeņa skatās ziedi.
. .

Tad viņš atdabū spēkus. Prieks līst kā sanošas

straumes ap viņu. Viņš noliecas un meklē ziedus

pa silto ūdeni.

Viņš izceļ tos gleznus, gariem kātiem, no kuriem

rit ūdens un liek Rūtiņai klēpī. Viņš ir jau pieplūcis
veselu sauju, bet ņem vēl vienmēr jaunus un ik

reizes, nolikdams ziedus, viņš var aiztikt Rūtiņas

pirkstus un redzēt viņas seju.
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Vesela nasta ir izvilkta no ūdens. Viņas klēpis ir

pilns; ūdens rit pa ziedu kātiem uz viņas kājām.
«Nu ir diezgan, Smaili, nu ir diezgan," viņa saka

un ieliek rokas baltajās puķēs . . .

Visapkārt viņiem ir augstie zaļie ūdens stiebri un

zāļu tvans. Salti grūta ūdensrožu smarša kāpj
gaisā .

. .

«Dalīsimies," saka Rūtiņa un sāk salikt rozes pušķī.
«Ne, tās ir tavas."

«Ņem vien. Tās ir vakarā plūktas, tās ir svētas,"
saka viņa un sniedz Smailim pilnu sauju.

«Rūtin . .
."

«Nu?"
«Kad mēs iesim atkal skolā?"

«Skolā?" viņa domā un tad saka klusāk: «es skolā

vairs neiešu."

«Tu neiesi?" Viņš nolaiž rokas un paliek kluss.

«Man . . .
mani sūtīs uz pilsētu skolā," viņa nosaka

klusi. «Es nezinu, kā tur būs."

«Tad tu būsi tāli? Un nekad vairs nenāksi?"

«Es nezinu."

Klusums
. . .

liekas nakts būtu tumšāka tikusi un

svešāka. Smailis ir pats tumšs kā ezers.

«Bet ja tevi, — ja tevi gaidīs?"
Viņa paceļ acis.

«Gaidīs? Kas mani gaidīs?"
«Ja es tevis gaidišu?"
Ir kaut kas nomests, kas bija tumšs un smags.

Viņš atelpo un skatās klusi uz viņas rokam.

Viņš gaida . . .

«Tu?"
Viņas acis ir lielas, dziļas, ka izbijušās. Viņa,

liekas, nesaprot neka.

«Ja, tu
. . .

Es zinu, kur tu būsi
. .

."

Un tad viņi abi sēd un skatās ūdenī, kur nekas

nava saredzams. Stiebri ir noliekušies kā melnas,
lielas adatas

. . .
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Tad Smailis saceļas. Viņa acīs ir lepnums un

miers. Kādas savādas dzirkstis deg acu dziļumos.
Viņš pieceļas vingri kājās un klusē.

„Smaili!" Viņa ir teikusi tikai klusi to vārdu.

Viņš domā savas domas.

«Nekas."
Viņš pasmaida un apsēstas.

«Es gribēju tikai kādu teiku tev stāstit. Es vairāk

neka negribēju teikt. Ta ir brīnišķiga teika par aiz-

mirsto ķēniņa dēlu."

Viņš paskatās Rūtiņai sejā.

«Par aizmirsto?" Skumji viņa skatās savās puķēs
un ar balto vaiņadziņu ir līdziga pusnakts ziedam.

«Tad stāsti, es gribu dzirdēt. Bet tev jāsēd te," —

viņa rāda sev blakus.

Viņš nosēstas.

«Ne, es labāk nestāstišu. Ta ir bēdiga teika."

Bet Rūtiņas galva viņam ir gandrīz klāt un tad

viņam ir jāsaka.
Ķēniņdēls ir sūtijis savu gredzenu balto rožu ķēniņ-

meitai un aicinājis to viesos. Ta ir viņam apsolita
jau šūpulī un viņš to gaida.

Viņš liek savu pili greznot. Vārti ir ar baltām

rozēm apvīti un simts kāravīru baltās drēbēs ar

sudraba šķēpiem.stāv pie pils. Viņš ir sūtijis kuģi

ar simts gulbjiem, un zelta tauvām tie vilks kuģi pār
jūru ar ķēniņa meitu.

Un viņš ir licis sēdekli taisit viņai godvietā un uz

galdiem likt sudraba kausus un medu un sarkano

vīnu.

Un ik naktis viņš liek pie vārtiem dedzināt lāpas
no dzintara un gaida.

Ķēniņa kronis nolikts viņas vietā un pērles — tās

viņa dabūs kā dāvanu.

Trīssimts koklētāji mēģina dziesmas dienu un nakti

un augstākā tornī plivinās karogs ar zeltotu vārdu

Rūtiņa
. . .
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«Rūtiņa?" viņa iesaucas un elpo viņam sejā.

«Ja, tur ir viņas vārds karogā." Ne, tas nava

viņas vārds. Viņai ir cits vārds
.. .

Un viņš gaida.
Bet balto rožu zemes ķēniņmeita nenāk.

Viņš gaida trīs gadus un dedzina lāpas, bet viņa
nenāk. Un viņa kuģis ar gulbjiem atgriežas un pa-

vēsta, ka viņa to ir aizmirsusi un sūta atpakaļ viņa
gredzenu.

Viņš ir aizmirsts.

Un redz, tad viņš liek nodzēst lāpas un aizdzen

sargus un izdzen koklētājus no savas pils. Un tad

viņš liek nolaist karogu no troņa un nes to savā

istabā.

Tad viņš met pērles un gredzenu pa logu ļaužu

pūlī, lai übagi tos salasa, un met kausus, lai dzērāji
tos pa ielām aiznes. Un ķēniņa kroni viņš nomet

skrandainai übadzei par balvu.

Viņš aizslēdz tad visus vārtus un durvis; cieti aiz-

krīt atslēgas un neviens vairs nevar tās atvērt.

Viņš aizver logus un tad tad viņš sa-

dedzina balto karogu ar zelta vārdu
. . .

Rūtiņa nodreb. Viņas plecs ir piespiedies pie

Smaiļa un trīs. Viņas sejā ir izbailes. Puķes raisās

no rokam un krīt laivā
. . .

«Smaili . . .
ak!"

«Un tad tad viņš aizdedzina pats savu pili, —

viņš ir liesmās, neviens to nevar glābt. Viņš sa-

dedzina pats sevi, — neviens "

«Smaili, Smaili!" viņa dveš bailēs un satver viņa
roku. Viņa turas cieti, kā glābiņa meklēdama.

«Ne, ne!" viņa sauc. «Vaj tad viņam tiešam jāsadeg?"
«Ja, viņš sadeg. Ir tikai pelni, kur viņa pils bijusi..."
«Tikai pelni?" Rūtiņa tur cieti viņa roku un acis

tai ir valgas.
Ilgi viņi sēd viens pie otra starp stiebriem miglājā.

Viņu kājas ir ar puķēm apsegtas . . .
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Un tad Rūtiņa paceļ acis un tur ir kluss smaids.

Viņas ir tik tuvu pie Smaiļa sejas, kā vēl nekad.

Viņas meklē kaut ka Smaiļa acīs un klusi gavilē.

Viņas seja paliek rožaina. Vaj tas nava no vakara

blāzmas, no sarkanās norieta maliņas? Vaj viņa ko

teica, jeb tikai salka pārgāja pār zālēm un ezeru?

Viņas roka lēni ceļas un nolaižas Smaiļa matos.

Viņa glāsta tam seju un viņš mulst kā sapņos.

Viņš nezina, kas notiek. Tās bija Rūtiņas rokas?

Ta bija viņa? Ne, tas ir tik sen, tik sen, ka viņš
vairs neizšķir sapņus no patiesibas.

Viņš tikai zina, ka viņas pirksti ir ko glāstijuši.
Tie laikam bija puķu gleznie ziedi ar tumšu dzelmes

smaršu. Viņas pirkstos bija vēl kas vieglāks, kā

smalkas stīdziņas. Vaj tās nebija mazas ūdens-

pilites? Viņam pat liekas, ka tie būtu bijuši Rūtiņas
mati

. . .

Tad viņu sauc:

«Rūta, Rūta! Uhu! Rūta!"

Viņi piestumj laivu krastā; balta ziedu nasta guļ
laivas dibenā

. . .

„Nu man ir jaiet,
a viņa saka un stāv krastā. «Un

zini, es iešu tur — ja tu man nestāstisi vairs tik

bēdigas teikas."

Viņa sniedz tam savu mazo roku.

«Ardievu!"
Un viņa bikli aiztek pa rasoto pļavas malu.

«Rūta, Rūta!" — sauc skaniga balss
. . .

Viņš maldas ap uguni, kur līst dzirkstis; ļaudis

dejo un smejas.

Viņš jūt glāstu uz vaiga. Rokā vīst viens vienigs
zieds no ezera.

Pa zaļo blāzmu viņš iet mājās. Saule lec un viņš

guļ vaļējām acim vēl savā gultā.

Viņam liekas, ka viņš šūpotos kā lielā laivā uz
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bezgaligiem ūdeņiem. Līst uguns dzirkstis un balti

ziedi. Kaut kur dzied. Dziesmā ir viņas vārds
...

Ak, viņš bija uz ugunigās salas toreiz. Uz pel-
došās liesmu salas!..

XVIII

Kad saule ir griezusies uz rudeņa pusi un Smailis

atkal iet skolā, Rūtiņas tur vairs nava —

Un tad ir daži gadi, kurus viņš viens ir pavadijis;
tie ir pilni bezgaligu sapņu...

Bet kāds pavadonis viņam līdzi ir bijis visur. Ta

ir Rūtiņa.
Dienā viņas soļi ir tam blakus gājuši un naktīs ta

ir gulējusi viņam tuvu klāt uz spilvena un viņas roka

reizam ir vaigu tam glāstijusi.
Dievs zin, kā šie sapņi ir bijuši tik skaisti, kā pa-

tiesība to nekad nava redzējusi.
Laiks paiet ātri... Diena dienai priekšā aizsteidzas

un naktis dzenas pret rītiem ar kupli piepūstām sapņu

buram. Kā ūdens čalas gar ātrskrejošu laivu, kā

žvadzoši burbuliši ir aizskrējušas dienas.

Rīt, rīt, viņa nāks! ir balsis dzirdētas. Ziemā viņa
ir klauvējusi pie logu slēģiem ar ziemeļa vēju un

rudenī ar lietus lāsēm, no kurām visa zeme piemir-
kusi. Un pavasara rīta agrumā viņa cīruļus ir sviedusi

gaisā ar savu slaido, mīļo bērna roku un bezdeligas
ir izskatijušās tā, it kā nupat tās viņu būtu ceļā sa-

tikušas jau.
Ja, dienas un gadi iet drīz priekš gaiditaja. Smailis

tad ir jau liels un viņa sapņi ir lieli. Viņš ir atstājis
skolu un savus mazos draugus. Viņš ir kā jauns

ozols, kas salapojis mierigi stāv savā pakalnē un saule

ik dienas staigā pa viņa zariem un putni nāk un iet

no dienvidiem un ziemeļiem — tās ir viņa domas.

Viņa ir kaut kur tālu bijusi — Rūtiņa, bet tad kādā

dienā viņa ir pārnākusi.
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Ir pavasaris, un viņa tiks iesvētita. Baznica jau ir

izpušķota — to viņš ir dzirdējis.
Sirds viņam runā senas, senas teikas dienu un

nakti. Ak, tās jau ir noglabātas pie Rūtiņas līdz ar

viņa pasaku grāmatu.
Viņam liekas, ka tas tikai vakar būtu bijis, kad

viņa ta matus glāstija. Viņa ir atkal klāt.

No vītoliem uz lielceļa gar ezera malu atkal birst

dzeltenu ziedu vārpiņas. Viss ceļš ir nokaisits ar

viņām, kā ar dzeltenu sēklu.

Vecie bērzi ap baznicu lipigām lapām viz vējā.
Viņš ieiet baznicā, kur vēsums un klusums. Kā

ārprāts smacē galvu; viņš var saskaitit savas sirds

sitienus. Rūtiņas vaigs tēlojas kā parādiba ...
Baisma

apņem prātus, kā reiz, kad ta tik tuvu bija.
Tur stāv pulks baltu meiteņu ar zaļiem vaiņagiem.

Neviena seja no tām nav redzama. Silts tvans plūsmo

ap viesiem; no augstajiem logiem krīt saules krusti

uz cilvēku galvām. Ērģeles dzied klusi, kā šalkoņa
birzē.

Vaj pasakas nava atkal dzīvas kļuvušas?
Kad ļaudis spiežas no baznicas ārā, Smailis stāv

pie vārtiem pie akmeņa sētas. Viņš ir aiz citiem,

viņš tikai grib redzēt Rūtiņas seju.

Viņas roka guļ atkal Smaiļa saujā ar

mazo balto cimdu. Viņas acis ir gaišas un skatās

viņa vaigā. Salds prieks ir smaidos.

«Redzi nu, es atkal esmu te," viņa saka un ap-

raujas. Vaj viņa kaut ko atminas? Viņai sārtojas

vaigi...

«Tu neesi aizmirsis?.. Ja, ja, tās bija skaistas

dienas!" viņa saka. «Bet tagad es nekur vairs ne-

iešu, nu es būšu pavisam mājās."
Vaiņadziņš viņai ir tumši zaļš no jaunām mirtēm

un saule apstiepj to ar zelta plīvuri.
Viņi iet abi runādami cauri ļaudim.
Cik dīvaini tas bija! Viņš ir spēcigs un nobriedis;
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viņam ir sastrādātas rokas un lieli zābaki kājā. Un

Rūtiņa ir smalka, kā jauns bērzs. Bet laime šalc

abiem pāri. Viss cits ir aizmirsts.

„Un tagad tu nāksi mani apciemot?"
«Ak ja, protams; tagad ja," viņa saka nedroši un

atskatās. Acis ir prieka pilnas.
Tur jau ir viņas rati. Viņu gaida. Un Smailis

pastiepj savu roku — viņa atspiežas uz tās un iekāpj
sēdeklī.

Ratos ir divi cilvēki; tie skatās izbrīnījušies uz

Smaili. Vienam ir resns cigārs mutē. Smailis noņem

cepuri.

«Ardievu!" saka klusa, mīļa balss un rati aizripo.
Gaisi san pavasara saulē. Ezers mirdz atkal kā

izliets sudrabs. Teikas ir atgriezušās.
Ta ir mīlestiba, ko viņš aiznes mājās. Liels zieds,

no kura apdvašoti lauki un birzes.

Bet viņas nekad nava — viņa vienmēr tikai ir bijusi.

XIX

Viņa nāks, viņa nāks!

Viņš iemieg vakaros ar šo brīnuma vārdu un rītos

pamostas.
Tagad viņš ir, kā tas varonis pasakā, kurš izdzēris

kausu spēka dzēriena— to pasniedza tam Rūtiņas roka.

Dienas paiet dunēdamas un tvīkdamas. Vaj nava

vienalga, kad viņa nāks? Vaj par to vēl ir jāšaubās?
Smailis iet agri no rīta laukā — viņam ir jādvašo

un jāstrādā un jāsapņo.
Tēvs skatās viņa soļos un smaida. Kāds spēks tur

ir, kāds prieks!
Lauki tiek paplašināti, atmatas uzartas. Visur va-

jaga līgoties labibas druvām.

Dienvidū, kad kalpi iet atdusā, Smailis guļ birzes

malā un klausās vējos un putnu kliedzienos. Viņam

nava miega, viņam sapņi nāk saules gaismā.
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Vakara blāzmas gaismā viņš apstaigā vēl laukus,

noglauda kumeļus birzes malā un stāv pagalmā, kaut

ko domādams.

Ja, tas ir savāds nostāsts par kādu tēva dēlu,
kurš zina, ka viņa nāks, ta Rūtiņa ar mīļo skatu.

Šis savādais zēns atminas savu teiku par to, ka

viņš ir aizsūtijis sūtņus un gaida savu ķēniņmeitu no

dzelteno rožu zemes.

Ja, un nu viņam vajaga saņemt to!

Viņš apskatās — viņa istaba ir veca, logi ir zemi.

Un viņš liek izlauzt jaunus logus un laist sauli

istabās. Te viņa staigās pa šīm istabām, lai tad ta

neteiktu, ka te ir tik tumšs, un lai viņas vaigā ēnas

nedusētu, kā no mākoņiem, kas sauli sedz.

Tas ir grūts darbs un tik daudz vaļas brīžu tur ir

atstāts. Bet tas ir viegli padarits un mājā mirdz

gaišāk, kā uz svētkiem kādreiz.

Viņš izcērt klētī logu uz dārzu, lai labibas apcirk-

ņos graudi zeltoti izskatās, kad viņa nāks.

Un dienvidos staigādams pa dārzu viņš kaut ko

mēro ar soļiem un skatās un mēro atkal. Cauri veco

ābeļu rindām ir jāizvelk ceļš.
Un gaiditajs rok zāli sen sazēlušo pa vakariem un

dienvidiem un lietus laikā. Viņš viens pats to dara,

jo kam gan vēl to lai atļauj?
Reizam tas atspiežas uz lāpstas un skatās zālē uz

dzelteniem ziediem un baltā dābola galviņām. Lūk,
kur iet Rūtiņas kājas... ta ir Rūtiņa... drēbes

aizšalc...

Acīs viņam dziļi iemirdzas dzidrums.

Celiņš ir izrakts un nobērts ar baltu granti un

maziem zvirgzdiem. Tas izskatās kā izklāts linu

audums zaļajā zālē — tas ir viņai izklāts. No ābeļu

zariem ir krusta ēnas uz ceļa un tās šaudās vējā.
Pa šām krusta ēnam ies viegli soļi un caur ābeļu
zariem klīdīs vārdi — kāda melodija

Bet ziedu — ziedu tak viņai vajaga daudz. Un
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dienvidus pusē dārza piegāzē šis zēns uzmet puķu
leteci un apliek to ar radžu platēm. Tās ir atvestas

no tālienes priekš rožu dārza.

Radzes tiek nokrāsotas baltas un viss riņķis mirdz

saulē, kā sniegs, apstulbinoši balts zaļajā maurā.

Pavasarī tiks atvestas rozes un ziedēt te viņām va-

jaga drīz...

Visa rīta puse mājai tiek apstādita ar jaunām vīn-

stīgām, lai zaļa, dzīva siena smietos pretim saulei.

Un cik bagatigi katrs darbs tiek sapņiem veltits.

Ik zāle, ik smilga, īk pumpurs ir pilns ar vēl neiz-

plaukušiem ziediem, kurus raisīs viņas pirksti tai

dienā.

Viņa būs vienigā valdniece te par visu. Neviens

nedrīkstēs cits te staigāt. Ja, te visapkārt dārzam ir

vajadziga sēta no lauka akmeņiem — tāda ar stabiem,
ka baznicas dārzam — te būs svētnica uz priekšu.

Vasara paiet dziedādama, kā brīnumu pilna teika,
kurai katra nodaļa iesākas ar vārdiem: viņa nāks!..

Gar iebraucamā ceļa abām maļam ir jāsastāda

apses... ja, priecigās meža apses! Kad viņa nāks,

apses sāks trīsēt un skandināt savas mirdzošās lapas

un palocīs galotnes viņai pretim. No vienas uz otru

ies šīs priecigās trīsas un visa mazā aleja drebēs un

skanēs.

Un rudenī tās klās zem viņas kājām savus zelta

vaiņagus.
Tad viņš staigā pa savām istabām un domā par

to, ka Rūtiņai te patiks?
Kur viņa sēdēs un kur viņa varēs atdusēt? Viņš

atminas gaiditaju savā pasakā un tad, kad rudenī

lauku bagatiba ir pārdota, viņš atved mājā sudraba

dzeramo trauku; dārgu naudu par to viņš ir samak-

sājis, viņš pats to par savu naudu pircis.
Kam tas vajadzigs? viņam jautā.

Viņš smaida pie sevis. Nevienam to nevajaga zināt.

Kad viņas roka to cels pie lūpām, tad viņi zinās ...
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Viņš apskatās vecos sēdekļus no sentēvu laikiem

un kaut kas nāk prātā. Tur trūkst viena krēsla.

Un tad pēc laika tas tiek pārvests no tālienes, no

pilsētas. Tas ir smags, kā mazs tronis, no dzeltena

kļavas koka un koklei līdzigu atzveltni; viss tas ir

izgriezts puķēs un dīvainām pūķu galvām. Tas ir par

spīti visiem pūķiem — viņa tur sēdēs, kad svētki

būs un klausisies teikas, kā senāk.

Daudz brīnumainas grāmatas gaiditajs zēns ir at-

vedis. Tās stāv viņa istabā, plauktā aiz glāžu durvim.

Tur ir dziesmas, mazas, kā tumšzilas naktenites; tur

ir uguns un smaršas pilnas dziesmas, kā ziedošas

sērmukšas ķekari; tur ir tautas dainas, ikkatra no

viņām mazs dzintara gabaliņš mirdzošs, maza teika,
kuru lasot istaba pielīst saules un sirmas senatnes.

Mīļi stāsti tur ir, kuros var aizmaldities kā šalcošās

birzēs, kā melnos silos.

Ziemas vakaros viņš ir lasijis kādu senu stāstu

par kādu varoni, kas četrdesmit gadus ceļojis pa

jūrām un zemēm uz māju, kur gaida viņa vismīļā.
Jūrā un ugunī viņš bijis un gūstniecībā pie daiļām

būtnēm, bet viens sauciens stiprāks ir bijis par visu—

tās
v

sauciens, kura viņu gaida.
Četrdesmit gadus! Un tad tas ir pārnācis beidzot...

So stāstu zēns aizsūta Rūtiņai. Varbūt ta zinās,
kas tas ir, kurš četrdesmit gadus ilgojies un gaidijis.

Un katru rīt mozdamies viņš dzer spēka dzērienu,

kuru pasniedz Rūtiņas roka.

Naktīs ta dus ar savu vieglo elpu pie viņa tuvu

klāt un tās pirksti staigā pa zēna matiem.

Viņš runā ar to, tiklīdz klusums ir apkārt un aiz-

mirstas skanigi mīļās vārdu skaņās, kuras vienmēr

ir tādas, kā priekš gadiem.
Un brīnums viņš ir priekš visiem un pats priekš

sevis, tāpat kā lielā gaidišana ...

Smailis satrūkstas. Gaidišana? Vaj viņš sagaidīja?
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Kas tas bija? Viņš staigā tagad kā viesis pa veco

dārzu. Ak, ir agrs rudenis gaisā jūtams! Lapas tā

savadi čab pāri lielajām nātram zem ābelēm. Smailis

skatās, kur bija viņa rožu dārzs. Reti radžu akmeņi
ir izsvaiditi un zālēm apauguši. Cūkas tos ir izrakušas.

Viens vienigs liels, ass, dzeloņains krūms ir palicis,
bez ziediem, tikai ar šķēpiem vien...

Viņa brīnumainā senā grāmatā ir izbeidzies zelta

raksts. Sarkani plankumi, kā no saspiestiem tumšiem

rožu ziediem tur ir palikuši. Viss tālāk ir rakstits

no svešas rokas.

No skumju rokas
...

XX.

Viņš to bija gaidījis ilgi, karsti, nedomādams neko

citu.

Un tad viņam bija tik lielas ilgas redzēt to. Viņš

gājis bija visur, kur domājis viņu satikt.

Viņš ir priecigos ļaudīs, kur dun muziķa un dejo,

viņš ir dzīrās un kāzās, viņš meklē ar ātrskrejošu
skatu kādu seju ar dziļām, tumšām, biklām acim,
kādu seju, gar kuru tumšas kvelmainas matu stī-

dziņas, kā apbūbejis zelts vizmotu, kādu lokanu stāvu,
kādas vārigas garas rokas, kā balto ezerrožu kātus,

mīļi kas pretim tam stieptos.
Bet tad viņas nava nekur

. . .

Nāk pavasaris un viņa skumjas aug un moca viņu
lielā nezināšanā.

Un tad viņš zina ko nesaprotamu: Rūtiņa tiks

aizvesta uz leišu mežiem, viņa būs sieva savam ba-

gātajam krusttēvam un dzīvos lielā muižā. Tas ir

tālu, tālu — neviens par to vietu neka nezina.

Tas ir viss kā teika. Elpa viņam metas krūtīs —

ne, Rūtiņa, Rūtiņa ir te, viņa tikko vēl kopā ar to

gāja pa sudrabainiem vītoliem gar ezera malu, kopā
ar tām daudzām mīļām bērna dienam.

Viņš sapņo tukšus sapņus. Diena viņam liekas
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kā saplīsis zvans, kas vairs nezumzina un neskan.

Viss ir kails.

Un tad ir kāda karsta pavasara diena, kad atkal

sērmukšas zied un varavīksne ir gaisā, tad viņš atkal

iet gar ezera krastu — viņam vajaga redzēt Rūtiņas
acis. Viņš ir kā miegā, kā mēnešsērdzigs, nezina,
kur viņam jāiet.

Tur ir birze, kurā jāņugunis dedza, tur ir ābeļ-

dārzi; laiva guļ ezermalā kā melna ēna, kā baids.

Ir dienvidus klusums visapkārt; soļi nedzirdami grimst
zīžotā zālē.

Viņš iet un meklē kaut ka. Ja, viņam liekas, ka

te ta ir. Pagalmā smiltī rušinājās divi mazi bērni

un klusi dzied. Suņi guļ saules tveicē un nemana

viņa.
Ir kluss dārzs, klusas durvis ar nobālušu senu

krāsu.

Vaj viņš gaidijis ir pie durvim? Vaj viņš ir pie-
klauvējis? Sirds viņam ir tumšas laimes un trīsu

pilna. Bet neviens neaicina atvērt un ieiet.

Viņš atver durvis. Ir liela gaiša istaba un Rūtiņa
sēd krēslā. Viņas mati ir izjukuši un aizsedz seju.

Viņa ir noliekusies pie audeklu baķiem un domā

kaut ko. Rokās ir mirdzošas šķēres.

Viņa paceļ acis un izbailes tur ir vispirms. Tad

viņa sārtojas un nobālun paliek lūkodamās Smaiļa sejā.

«Rūtiņ
. .

..«

Vaj viņa rokas kur sapinas? Vaj tie nebija viņas
mati? Viņa rokas turēja kaut ko cieti, kā klusu

baltu putnu, kuram sirds tik stipri trīs. Viņa saujā
sita ātri dreboši pulsi.

„Rūtiņ, es atnācu."

Klusums ir visapkārt. Viņa nevar pakustēties no

brīnumiem. Ap viņiem caur logu uz grīdas zib

saules rakstojumi caur lapām dārzā.

Laiks ir apstājies. Spožais saules rats guļ mūžigā
mierā. Tā nekad nava bijis un nebūs.



154

Kaut kas aiziet lēni, tad it kā uz pirkstu galiem,
un viņa vairs nava — tas ir bijis viņa sapnis.

Rūtiņas rokas noslīd uz leju un viņas skropsti guļ

pār acim. Seja ir salta un klusa tad.

„Man būs kāzas," viņa saka cieti un dzirdami.

„Un es dzīvošu lielā muižā." Viņa ir līgsma.
Nokrīt kāds zeltains pavediens viņam pie kājām.

Viņam liekas, ka spīdošās šķēres ir to nogriezušas
— viņš tak dzirdēja aso nāviga grieziena skaņu. Ja,
zelta pavediens vairs netek; viņš guļ zem kājām
samīts, un baltie linu audekli ir kā vēsi palagi, kuri

kaut ko apsedz.
Viņš paceļ acis un redz Rūtiņu samulsušu un ne-

laimigu.
Kā viņš ir varējis te nākt, kas viņu ir dzinis?

Viss te ir tik svešs, tik tukšs, tik nevajadzigs. Un

Rūtiņa ir ietīta kādā pelēkā šķidrautā — viņa ir

apburta un viņš tās vairs nepazīst.

Viņam ir aizkārta kāda dzelžota atslēga un viņš
ir kluss — viņš zina, ka neviena nava, kas to at-

slēgtu — Rūtiņas rokas ir tukšas un nedzīvas.

Viņš klīst atkal pa gaišo saules lauku un viņam

liekas, ka kas zvana dziļi kā iz nogrimušas pils.
Vaj tas nava tikai sapnis bijis? Vaj viņš tiešam

ir bijis pie Rūtiņas un to redzējis?
Kas to lai zina, vaj ta bija Rūtiņa, kuru viņš ir

meklējis?
Viss ir tik sen tas bijis.

XXI.

Zvani vecajā baznicā zem bērziem un kļavām ir

aizzvanijuši kaut ko un klusē. Uz lielceļa ir nobi-

ruši no vītoliem dzelteni ziedi, kā kaisīdamies ceļā
kaut kam. Šērmukša ir noziedējusi. Rūtiņa ir aiz-

vesta .. .
Leišu meži guļ zilos lokos un ir mēmi un

nekustoši, kā pasakās.
Viss ir tad atkal kā bijis.
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Saule iet savu ceļu, naktis nāk ar zvaigznēm un

mēnesi, lapas raisās un plaukst, un laiks iet savu

mūžigo gaitu ...

Tikai kāds zēns tad ir citāds kļuvis.

Viņam nava vairs ko gaidit.

Kad viņš iet agrā vasaras rītā pār lauku, viņam
liekas, ka salna ir bijusi un viss ir nosalis. Koku

lapas karājas apvītušas un melnas; nava vēja šal-

koņas viņās ar brīnumainiem stāstiem. Mākoņi ir

salti viņam; kā lieli sniega kalni tie staigā augstumos
un no viņiem dveš vēsums.

Viņš liek kāju uz apsētas druvas un liekas, viņš

dzirdējis ir kādu žēlu putna čiepstienu. Viņš izbijies
apstājas un paskatās uz zemi — ja, viņš ir saminis

cīruli, un gaiss ir viss kluss tad.

Ne, viņš nava to saminis, cīrulis ir nosalis no

kādas nakts salta vēja un nedzied vairs — visi putni
ir nosaluši. Birze ir sarāvusies un skumji kustas

vijigie zari kā raudādami un locidamies, kā kam

ardievas teikdami.

Zēnam ir vienalga, vaj lauki zeļ vaj stāv tukši,

viņa rokas strādā, sēj un pļauj un tomēr ir tik ne-

vajadzigas un liekas.

Viņš vienaldzigi noskatās, ka viņa jaunie draugi
strādā un kļūst bagāti. Sacensties nenāk ne prātā.
Vaj nebūs tad ari viss tāpat kā tagad? Viņam va-

rētu būt mantas kā Krezam, akmeņa nami un klētis

pilnas ar labibu, pērļu atvilktnes pilnas un reti dār-

gumi skapjos ieslēgti — tas nava nekas. Viņš nekad

tos ari neatslēgtu un neskatitos.

Zēnam tad ir jādomā par bijušām dienam un par

teikām — ari par to, vaj viss tas tik nava teika bijusi.
Daudzreiz viņš gribējis ir atmosties, kā no sapņa

— ne, viss ir patiesiba, no kuras nevar atmosties.

Dienas un naktis nāk kā asinīs iemirkušas; viņas

aizkar visu ar savām rokam un liek izklāt sēru
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samtu pa visiem ceļiem. Zvaigznes ir miglājā un

saule pelēkā plīvuri".
Bet pasaule tad ir atmaskota priekš ta zēna. Viss

ir redzams kails patiesibā, kā rudeņa lauks. Dzīve

ir nometusi līgavas vaiņagu un novilkusi princeses
drēbes — tagad ta ir skrandaina übadze, kura nīst

sapņotājus.
Tad Smailis paliek par sapņotāju. Viņam tīkas

aizmigt senos laikos un runāt ar saviem tēliem. Ap
viņu ir savada, klusa roka, ap viņu tādas skumjas,
kā sarkans magoņziedu vaiņags.

Klusajam zēnam tad ir, ka viņu kāds mīlētu atkal,
bet ar sāpju un sapņu pilno mīlestibu, ar skūpstiem,
pēc kuriem sirds nīkst no nesajusta sāpju prieka.

Ja, viņš tad ir atkal iemīlējies. Viņam ir klusa

un skaista līgava. Vakaru norietos, kad klusums

apņem zemi, viņa nāk
.. . Viņa pamirdzina ar

zvaigžņu uguntiņām kā sveicinādama. Naktīs klu-

sumā, pie lampas gaismas, viņa sēd tam līdzās —

ta ir tāda viegla, kristālskaidra, kā mēnesnica un

tumši reibinoša, kā rožu saldākais zieds.

Ši jaunā līgava mīl teikas un pasakas un mazas

klusas dziesmas; visu brīnumainu un neesošu viņa

mīl; viņa aizmaldina savu mīļo zēnu tur, kur cilvēku

kājas nestaigā — viņai ir brīnuma spēks, burviba

pirkstos, un kam ta acis aizkar, tas redz brīnumus,
kā burvibas apdzirdits.

Puķes tad runā zēnam un ir dzīvas; viņas ir visas

apburtas ķēniņmeitas un saule ir viņu staltais bru-

ņinieks, atpestītājs — viņas visas skatās uz to un

atveras. Lauku akmeņos ir dvaša un dvēsele un

katrā zāles stiebra augšanā salda muziķa.

Cilvēki — kādas lielas dievu kokles stīgas un

viņu sāpes un prieki — zimzešana
.. .

Un viņu acīs

liek zēnam ta līgava redzēt zvaigžņu atmirdzumu;
tās ir laikam apmaldijušās te kur zemes lejā.

Toreiz mīļais zēns atdevās tai, kas viņu iemīlēja
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un atdevās viss. Viņam netikās dzīve, bet tikai

teikas un mazas dziesmas. Iz tām smaidija viņas seja.
Kas viņa bija, ta saldā aicinātajā un kas viņa ir?

Neviens to nava atminējis un neatminēs.

Smailis Zimza atminas, kas tas bija par savadu

zēnu toreiz te Zvanitajos.
Tad zēns baidijās no cilvēkiem un bija viens savās

mājās. Kad viņš bija pie citiem līgsmās un dzīrās

vaj svētkos, viņa seja nesmaidija kā citiem. Meitenes

aicināja viņu uz deju; viņas tam smaidija labvēligi,

viņām gribējās būt ta tuvumā. Bet zēns to nere-

dzēja un nezināja, viņš labāk palika viens. Viņam

nebija ar ko sacensties, viņam nebija ne greizsirdibas,
ne ienaida, ne labvēlibas — viņam bija tikai lep-
nums, vientuliba un sapņi. Par viņu čukstēja kā

par neprātļgu — viņam bija vienalga . . .

Druva aizmirsās un kļuva kaila. Viņš priecājās
tikai par miglu, rasu un sauli; zelta graudi viņam
vairs nepatika. Viņš veda arvien vairāk grāmatas
no pilsētas, brīnumu pilnas, bet nevienam citam tās

nebija vajadzigas, kā tikai klusajam zēnam.

Baltā nezināmā roka noveda viņu no visu ceļa uz

asas rožainas tekas
. . .

Viņš gāja ar tēvu kopā pa laukiem un klausijās
viņa vārdos un padomos un atraidoši kratija galvu.

Projām vajadzēja viņam, prom! Likās, ka aiz

mežiem un pasaules plašumiem gaida viņu Rūtiņa,
un viņš to atradīs. Tikai vienu vārdu dzirdēt, tikai

mazu, klusu smaidu redzēt-un pasaule būs pilniga.
Rūtiņa un ta nezināmā mīļā roka, kas viņu glā-

stīja — viss bija viens. Sapņi zuzeja ap viņu, kā

zelta bites ar nebauditu saldumu, un viņš padevās.
Dzīve nokrita, kā nonēsāta drēbe — sapņi veda to

— viņš nevarēja atmosties vairs
. . .

Gadi bija gājuši nu — un vaj viņš bija atmodies?

Ak, apburtie atmostas tikai par simts gadiem reizi.

Vaj viņš tagad bija atmodies?
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Gadi, daudz gadu . . .

Smailis Zimza aizvēra savu atmiņa grāmatu, —

pēdējā lappuse bija izlasita un nu viņš te sēdēja.
Rokas bija pilnas, kā ar ziediem, kā magoņu lapām,
kuru tik daudz toreiz dārzā bija. Ar tiem viņš va-

rēja apbērt savu atmiņu grāmatu, ar zelta rakstu un

rasas pērļotām lappusēm rakstito.

Lai dus, lai dus!

Sauciens bija izskanējis; atmodies, kā pasaku tēls

no burvibas, un nu varēja atkal nodoties sapņu varā.

Vēss vakars gulās pār laukiem un ezeru. lesaucās

zvans, kā tas parasts sestdienas vakarā ap saules

rietu. Viņš atzvanija un aizzvanija reizā visu. Liels

kluss miers pildija sirdi.

Smailis Zimza sēdēja logā un lūkojās lejā no pa-

kalna. Cik dzīvs bija viss! Tāpat kā sen, sen

atpakaļ. Zilie leišu meži gulēja kā nekustināms valnis,

pilni tāluma ilgu un teiku; pakalni un mājas snauda

kā gadusimtus snauduši.

Un viņam, mūžigajam sapņotajam, bija, kā kad tas

pie stikla šķirsta stāvētu. Bija viņš nupat kā dzir-

dējis un redzējis brīnumu. Jaunibas diena kā mīļa
meitene bija atelpojusi — vienu vienigu dvašas vil-

cienu; rožu kvēls sejā bija iededzies smaids, pār-
laidies pār seju, kā saules atmirdza pār laukiem

pārskrien; bija dzirdams salds vārds bijis un viss

atkal dusēja netraucēts skaistā kristāla dusā, netrū-

došs, slēptas dzīvibas pilns.
Lai dus, lai dus!

Viņš bija te nolicis dažas dienas, kā baltus un

bālgansārtus ziedus.

Rītā viņš atgriezisies uz dimdošu pilsētu, kur viņā
ikdienas dvaša dveš, kur dzīve cīnās ar sapņiem

un īstenibu.

Tikai naktī viņu sakampa skumjas, kā nesaraujams
tīkls — jo nāca atkal šķiršanās.



159

XXII.

Viņš pamodās spoža rīta sveikts. Ta bija saules

diena ar lielu briestošu spēku. Pilniba kvēloja no gaisa
un zemes.

Viņš nu varēja iet, jo skumjas sāka mākt viņu
atkal. Grūtsirdīgu darija satveicetais vējš ābeļu zaros

un mieriga leišu mežu zilešana pie dienvidus apvāršņa
debess malas. Tāluma ilgas sauca tik nedzirdēti mīļi
un tādās reizās bija arvien skumji grūtsirdiba.

Kad atvadijies viņš sniedzis roku bija svešajiem
ļaudim, viņam kļuva vieglāk un mierigak. Savu mazo

somu nesdams viņš gāja atkal pa lauka celiņu un

tad gar birzitem uz lielceļu ezera malā. Pie sērmukšas

viņš apstājās un ietīstija mutautiņā sarkanu ogu

ķekaru...
...Skolas nams klusi sildijās vēlas vasaras saulē

kvēlodams ar sārto jumtu. Ap viņu bija kā mīksts

sudrabots plīvuris.
Smailis sajuta kādu vēlēšanos un nogriezās atkal

no lielceļa kāpdams uz pakalni pie skolas nama.

Pie pagalma vārtiņiem viņš apstājās un klausijās.

Likās, balsis čalotu pa istabām...

Tad viņš atvēra vārtus un iegāja pagalmā. Bija
kluss — neka, neka nebija no tās dienas. Bezdeligas

sēdēja uz akas vindas un vidžināja...
Smailis nogrima savās domās. Un pēkšņi pamo-

stoties bija, kā kad viegli soļi pieietu un vieglas
meitenes roka tam uz pleca nogultos. Viņš sadrebēja
un pacēla galvu. Tā tad tiešam tas reiz ir bijis...

Tad viņš iegāja skolas mājā. Viņam nāca pretim

skolotājs. Tas bija pavisam svešs, un brīnīdamies

skatijās uz ceļinieku.

,Es gribētu redzēt klases istabas. Atļaujiet man

palūkoties," teica Smailis.

„Lūdzu," brīnidamies teica svešais skolotājs. Viņi
abi kāpa pa trepēm un skolotājs kaut ko stāstija.
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Smailis pastāvēja brītiņu vienā, otrā istabā, pa-

lūkojās uz logiem.

Viņam bija kā kapsētā, kur apmeklē gadiem ne-

redzētas kapu kopas. Reiz tas ir bijis, ja gan, pasaule
reiz ir ziedējusi; viņš nava sapņojis tikai.

Kapsētā ilgi nepaliek un viņš griezās iet atpakaļ.
«Pateicos," viņš teica skolotajam un kāpa pa trepēm

lejā. Tukšās telpas skaitija viņa soļus...
Diena kvēloja karsta, kad Smailis pa lielceļu soļoja

tālāk. Sudrabotie vītoli muldēja vējā. Atkal nāca

grūtsirdība, jaukta ar dziļu dzīvibas prieku un saldumu.

Vaj nevarētu notikt augšāmcelšanās brīnums tieša-

mībā, bez sapņiem... Vaj tas jau nava noticis?

Ne, ne, — ezers tikai zvīguļoja un niedras klanijās
katrai vēsmai bezgala nemierā krustodamas savas

šķēpu lapas.
Pie baznicas bija piebraukts pulks zirgu. Garam

ejot Smailis dzirdēja, ka dūc ērģeles... Lokanie

bērzu zari māja, kā zaļās vijigas rokas, un stipra
vara viņu aicināja apstāties.

Viņš iegāja pa pusapdrupušiem akmeņa vārtu

mūriem. Durvis bija pusatvērtas. Seno korāļu spēks
dunēja iekšā, un viņš iegāja...

Viņš sēdēja ilgi solā blakus mierigiem cilvēkiem

un klausijās nenozīmigos mācitaja vārdus, kuri mono-

toni zvanija balti klusā baznicā. Viņam tikās līdz

galam noskatities lēnā dievkalpošanas gaitā un dzirdēt

dziesmas un ērģeļu dūkšanu. Saule spiedās caur

logu rāmju krustiem un baltā mirdzumā krita uz baz-

nicenu mugurām un galvām un veco grāmatu lap-

pusēm. Uz altāra mirdzinaja divas dzeltenas sveču

liesmiņas un tumša bilde raudzijās pretim lūdzējiem.
...

Tad atkal uz viņa pleca nolaidās kāda viegla
jauna roka un bija viss tik pilnigi, kā patiesibā, un

Smailis zināja, ka tie nava tikai sapņi bijuši toreiz.

Skumjas palika par lielu prieku un viņš atdevās tām,
kā baltam vilnim... Atkal reiz aizpeldēja garam
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ugunigā sala, mirdzoša, karsta, mūžigi zaļos vaiņagos...
ērģeles dūca kā svētās orģijās... Apskaidrots viņš
gāja atkal cauri mīļām kapu kopām, kurās pasakas
dusēja līdz ar zaļi dzelteniem rītiem un pavasariem.

Kad lūgšanas bija galā, viņš nostājās pagalmā zem

kļavas un skatijās cilvēku pūlī, kas te bija sanākuši

savu svētdienu svētit.

Viens otrs vaigs savāds likās. Vaj tad ?.. Ja,
patiesi, viņš pazina tos. Tur bija Putniņš, mazais

melnmatainaiszēns ar melnāmacim, kā dārgakmeņiem.
Nu viņa vietā bija resns vīrs ar uztūkušu, labi koptu
seju un ūdeņainām acim. Viņa rokas, mīkstas un

resnas, kavējās ap zelta pulksteņa ķēdi pār krūtim.

Viņš laikam bija tirgotājs, viņš bija savu mērķi
sasniedzis.

Viņš varbūt dienam un naktim rēķināja savus ieņē-
mumus. Smalkas drēbes bija viņam mugurā un gaiša
cepure...

Un tadpagāja garamVanags — visi to sveicināja —

viņš droši vien bij varas vīrs.

Ja un tad — tas bija kalpa zēns Valdis Vaiņots,

pasaku stāstitajs toreiz. Viņam ir pelēki svārki mugurā

un apputējuši veci zābaki. Brūni nodegusi seja tam

ir un sastrādātas rokas un acis tik nopietnas un pa-

zemīgas. Divi bērni tam iet līdzās ar vecām kurpitem.
Kur nu ir teiku zemes?

Un vēl viens un vēl viens nāk — sievas un meitas

un visiem ir sejā kāda maza atspulga no tāliem laikiem.

Smailim gribētos saukt: kur esiet, mīļie zēni un

meitenes, atmostaties! Bet atmošanās nava. Visiem

ir garam aizpeldējusi ugunigā sala un visi ir to aiz-

mirsuši. Dzīve-ragana ir teikusi savus burvekļa vārdus

un pārvērtusiļun sakropļojusi visus. Ikkatrs no viņiem
ir aizslēgta sabrukusi pils, kur reiz sapņi dziedāja
un karogi plivoja, un zelta atslēga ir noglabāta, lai

neviens tās vairs neatver.

Melni kraukļi tikai perinājās mūru plaisās un torņu
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zālēs neviens vairs ari negaida ķēniņmeitas,
kura atmodinātu. Vaj viņa pavisam ari ir kur, vaj
viņa ir bijusi pavisam?

Ko viņš te bija meklējis? Viņam vajadzēja kaut

vienas mazas daļiņas no ta, kas reiz bijis, viņš bija
nācis atdzerties, kā izslāpis pie kāda aizmirsta skaidra

avota koku ēnā, kuram visapkārt mazas pavasara

puķes. Un viņš bija dažās dienās izsapņojis savu

brīnumaino dzīves teiku — bet kas tad bija no pa-

tiesibas viņa rokās bijis? It neka!

Varbūt, ka. tomēr atgriežas ari īsteniba, ja zinātu

atburšanas vārdus.

Viņam vajadzēja aiztikt kaut ko taustāmu ar savu

roku.

Un tagad, kad viņš skatijās Vaiņota sejā, viņš

zināja kaut ko. Viņš piegāja pie drūmā vira, noņēma

savu cepuri un sveicināja to, cieti satverdams viņa
cieto roku. Ta bija viņa jauniba; viņš skatijās kā

spogulī, vaj kas pretim neatsmaidīs.

Bet vīrs skatijās Smaiļa sejā un pakratija galvu.
«Nevaru lāga atminēties."

Tikai kad Smailis tam bija kaut ko teicis, tas pa-

smaidīja manāmi.

«Ja. Tie laiki ir tālu, un es ari maz atminos. Laikam

tā būs, kā jūs teicāt."

Un tad viņš teica pāris vārdus par savu dzīvi un

prasija par to ari Smailim, bet tur nebija neka no

ta, kas bija vajadzīgs. Viņa vārds bija pareizs —

viņš bija vaiņots no raganas-dzīves par aizslēgtu

apburtu pili, kur reiz... kur reiz...

Tad tas vīrs sniedza viņam roku un runāja par

nevaļu un steigšanos, par darbu un māju.

Viņa cietā roka šķīrās un neka vairāk nebija. Tas

bija viss taustāmais no Smaiļa sapņiem. Cieta darba

vīra roka, mūžigai darba kustibai radita.

Vaj iet vēl un satvert citu rokas? Vaj skatities

varas vīra vaj tirgotajā acīs? Vaj tās rokas būs
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labākas? Ak ne, tas būtu veltigi un par daudz skumji.
Tas būtu tikpat daudz, kā glāstit nobālušus krustus

kapsētā un jautāt viņiem par to, kā reiz vējš zūzoja
ozolu vaj priežu zaros un kā lietus lāsoja no lapām
spožām dzirkstim.

Tie vārti bija aizkrituši uz teiku zemi un ikdiena

rūsēja ap cieti slēgtām dzelzim.

Smailis stāvēja zem šalcošā koka un juta, ka sēras

uzdveš līdz ar vieglo vasaras vēju.
Kas tas bija, ko viņš te meklēja? Vaj dzīvibai

un pasaulei kas kaitēja? Vaj ta nebija pilniga?
Saule ritēja spoža, tāpat kā priekš gadiem, un

tūkstošas dzīvibas sauca viņai pretim. Vaj zemē ne-

brieda pumpuri, vaj rozes neziedēja un ezeros neauga
baltas ūdensrozes ikkatru vasaru, ikkatru gadu no

jauna? Zibenis blāzmoja naktīs tāpat un rudens

naktīs debess vizēja no zvaigznēm, kā ar plīvuri

pārvilkta, kuram pati mūžiba cauri lūkojās. Zvaigznes
zimzeja iedamas tāpat kā priekšlaikos; visa telpa
bija saskaņās, kā Dieva kokle, un Viņa pirksti zināja
simfoniju meklēt, kurai vēl nevienas disonances nava

bijis... Ka viņš vēl meklēja?
Un te — vaj te nestaigāja tāpat "cilvēki, vaj bērnu

balsis nekliedza un nesmējās? Vaj sirdis neuzziedeja
ar brīnumainiem uguns ziediem un roka roku ne-

skāva ar dziļu mīlu un trīsam?

Ka viņš meklēja?
Ne, ne, nemūžam vairs puķes tā neziedēs un nekad

saule nevizēs. Un bērni un sapņi un mīlestiba nekad

nebūs vairs tādi, kā toreiz. Ta bija pasaule, kas

aizpeldējusi un nodzirkstejusi un izbeigusies. Vaj
tad viņas nekur nevar atrast neviens? Vaj tas, kas

bijis, bez pēdām var pazust kā dvaša? Vaj tikai

par teiku pārvēršas?
Nu viņš meklēja tikai teikas, jo viss tas par teiku

bija palicis. Viņš meklēja te ta augstākā brīža,

kurā ikkatrs pasaku zemē ir bijis, viņš meklēja
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kādas priekšdzlves aiz šo dienuun telpas robežām —

ja, ta bija kāda cita, agrāku mūžu dzīve — tik tāla

un neapjaušami skaista ta bija. Kas viņai vairs

ticēja? Tas, kas teikām un sapņiem tic.

Visi ir atraisijušies no tās dzīves, viņš viens vēl

tur bija. Viņš viens bija meklējis ķēniņmeitu... bija

gaidijis gadu gadiem un bija caur tumsu un cauri

jūrām gadiem skrējis uz savu sapņu spārniem un

bija caur uguni traucies — pēc kādas apsolitas līgavas
rokas.

Viņš bija sadedzināts un izplēnējis, viņš bija lieks

starp visiem, bet viņam pastāvigi skanēja ausīs klusi

aicinoši vārdi — turp uz to zemi...

Viņam nebija ne mājas, ne ieguvumu, ne cīņu te,

kur katrs tver rokam savu daļu. Viņam bija mazas

dziesmas un mazas teikas tikai...

Smailis pacēla galvu kad visi jau bija prom.

Zvans tornī bija jau nozvanijis, durvis aizslēgtas.
Klusi tikai vēji vēdināja bērzu lokanos zarus un vēlas

vasaras diena kā salda dziesma dunēja pār zemi.

Apkārt baznicai tikai gulēja sirmu akmeņu valnis,

apsūnojis kā kapeņu sēta.

Aiz ezera, kā liela gleznotajā vilkta linija, kā izšauta

loka līksts, slaidā līkumā dusēja leišu meži...

Ne, nekas nava pasaka. Tā tiešam reiz ir bijis,
kā zuz mīļie vārdi...

Pār sirdi lija prieks kā zelta lietus. Viņš visu

bija atradis...

Tad viņš aizvēra aiz sevis mazos vārtiņus un klusi

aizgāja, kā nācis, pa balto lielceļu. Roku rokā viņš

staigāja un runāja mīļus vārdus ar savu tālo, meklēto

līgavu.

Viņi runāja par kādu priekšlaiku dzīvi uz ugunigās
salas vaiņagu zaļumā.

* *
*

Vaj tad tik nieciga ir cilvēka laime?

Ja, dīvaina ir zemes dēla dvēsele ar savu dārgumu.
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Un ja pie viņa pieietu kāds bagāts karalis un

solitu tam visu zemes godibu un varu par to mazo

ziedu viņa pirkstos — vaj viņš to atdotu?

«Ak, karal," viņš teiktu — «ko tev līdzēs mans

brīnums, ja tev nava pašam sava?"

Jo pārdot un pirkt mēs viņu nevaram, tāpat kā

savu dzīvibu.

1911.





PUĶES ZIEMEĻOS.

L

Vakara miglājā Riga dunēja kā ievainots zvērs.

Gājēji krustojās uz ielām gandrīz sadurdamies viens

ar otru, nebija pat ēnu no lukturiem. lelas izplūda
uz visām pusēm, kā nebeidzami labirintu tīkli. Salts

rudens pūta pāri vasaras sapņiem un godibai. Bija
kā kad kas rožains būtu miris.

Pa Grīziņkalna mazajām ieliņām gāja maldidamies

dzejnieks Smailis Zimza. Viņš vēl Rigā bija jauns,
tikko pirmo vasaru pārlaidis. Lauku birzes bija pār-

mainijis ar Rigas namu paēnām, garam un dailei

pakaļ traukdamies. Viņam vēl bija puslīdz laucinieka

drēbes un ūdenszābaki gariem stulmiem.

Viņš uzmeklēja gandrīz ārpus pilsētas smilšu kla-

juma malā zināmu māju. Tur dzīvoja gleznotājs Apse,
un pie ta šovakar vajadzēja būtvisiem izdzītiem nemiera

gariem, kam dziesma vaj krāsa bija prātus mulsinājusi.

Apses istabā lampa spīdēja spožāk nekā arvien:

viņš jau gaidija viesus.

Kad Zimza ienāca, Apse mazajā priekšnamiņā, kukņā

vārija tēju, mezdams skaidas un malkas mizas zem

plītēs un dūdodams kādu meldiju.
Trumulis sīca, viegls tvaiks griezdamies izplūda

gaisā un pa atvērtajām durvim iekļuva istabā, kur

valgoja logu rūtis.

Apse priecigi apsveica jauno viesi. Viņa gaišā
jaunā seja mirdzēja pret uguni. Linu veidigie pelek-
dzeltenie mati, krizdami pār pieri, meta ēnas uz sejas.
Rudi zilās latviešu acis bija pilnas drosmes un miera

un ari — — skumju, kuras vairāk slēpās zem

skropstiem.
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„Tēja būs drīz gatava," viņš teica Zimzam. „Bet
varbūt tu pa tam gribi ieiet manā vissvētākā vietā."

Zimza pasmējās un iegāja istabā, kura reizā bija
darbnica, guļam- un ēdamistaba un gleznu izstāde.

Zimza gāja un aplūkoja skices un gleznas. Tur

bija tumšmelni priežu sili mēnesnicā, lauku plašums
un norietas un latviešu mājas. Daugavas radžu krasti

ar bērziņiem un prieditem apauguši. Apses dzimtene

bija tur pie Daugavas krācēm.

Zimza grima domās... Ja, tur, kur lauki elpoja
un saule staigāja vaiņagā, tur bija ari viņa dzimtene

...

Pa tam trokšņoja un smējās priekšnamā. Nāca

viens pēc otra ciemiņi. Tur bija klusais gleznotājs
Vijgriezis, bālu seju un domigām acim, dzejnieks Rū-

manis, lepns, ar ironisku smaidu, garām rokam, kluss

kā aizslēgts nams, jaunais komponists Daugavietis,
lokans un vijigs, skulptors Pakalns ar zemnieka figūru
un rokam — pusklaidoņi, pusģeniji, kurus visus sai-

stīja viens pavediens, sapņotāji vaj varoņi, kuru dienas

pagāja uz ielas un naktis mazās istabiņās ar bez-

galīgām domu vītnēm un savadām idejām.
Apse nesa tēju. Ciemiņi dzēra no glāzēm un krū-

zitem pamīšus. Istabā siltums svīdēja logus.
Caur daudzām balsim bija dzirdams Apse:
„Es domāju, tas ir pilnigi iespējams! Darbnicas no-

dibināšana ir tikai laika jautājums ..."

„Cik tas nu gan maksātu — lielākais simts rubļus

mēnesī," atsaucās Vijgriezis, paceldams savas melan-

choliskās acis uz citiem.

„Simts rubļus," domāja dzejnieks Zīle satīriski,

„tas ir nieks! Kad tikai mēs varētu sadabūt kādu

pūķi, kas pievelk. Bet šinīs laikos pilsoņi slēdz ne

tikai naudas skapjus, pat kaminus. Un Rigas skur-

steņi ..."

„Nu," atraidīja Apse, „pūķis var palikt pie sen-

čiem. Mums katram būs savas desmit gleznas vaj
skices, ko varam pārdot. Es domāju, labi izstrādātas.
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Caurmērā 30 rubļus katra. Sanāk jau vairāk kā

vajadzigs. Vajaga tikai pārdot."
papriekš! Misionārus!" sauca skulptors

Pakalns. „Mums ir zināms, ka šai zemē pielūdz tikai

tapetes un tepiķus."

„Kas to teica? Labi!" Rūmanis piezīmēja smaidi-

dams kā dzēliga nātra.

Bet Apse purināja savas matu šķipsnas un, no-

svīdis no karstās tējas, fantazēja tālāk.

„Mēs piespiedisim viņus nopirkt! Izstāde, izstāde

mums vajadzīga! Tur nāks ari bez misionāriem. Par

visu tomēr atliks kāds tūkstotis."

„Izstādi var sarīkot," teica Vijgriezis. „Noņemsim

Ģildes zāli. Pieklājigi un solidi vajaga to darit."

„Es piekrītu," skulptors noteica svinigi un masivi.

„Nomaksat par telpām varēs ari pēc izstādes."

„Bez tam mēs nostāsimies vairāk publikas priekšā.

Atsauksmes, kritikas, apmeklētāji. Ne, nauda būs

rokā!" Apse fantazēja jau pavisam sajūsmināts.

„Es uzrakstišu recenziju priekš „Jaunās Tautas",
teica dzejnieks Zīle. „Man tur iespējams..."

„Labi! tā tad tikai strādāt! Man ir jāpabeidz mana

uz ūdeņiem". Vijgriezis pacēlās sajūsmi-
nāts. „Es domāju, ka simtnieks par to būs rokā...

Velns
...

būs jāaizņemas nauda uz divām nedēļām,
ka tiek pusdiena un krāsas ari. Citādi nava nekāda

strādāšana," viņš domigi piebilda kā sev neticēdams

un apklusa.
Pakalns domāja par savu veidojumu „Rīta atmoda".

Domāja un smaidija un pūta smalku dūmu straumiti

no papirosa. Kad tikai nebūtu šis aukstums pastā-
vigi viņa istabiņā. Zābaki ari bija cauri... viena

kāja drusku vēl tagad sala. Bet tas — mazākais!..

Zimza skatijās un domāja... Viņam likās, ka te

ir tie slepenie spēki, kuri uzburs kristāla pili ar simts

brīnumiem un paši pakritīs tad kaut kur tumšās
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alās uz mūža dusu. Viņam nāca prātā jauna poēma.
Ticiba uz rītdienu cilāja krūtis.

„Es pilnigi piekrītu izstādes sarīkošanai," viņš teica.

„Neviens nenāks te pie mums, bet mēs paši nesisim

savus sapņus visiem. Mums vajaga kopiga gājiena!" —

Tad sāka runāt visi ar aizgrābtību un sajūsmu, kā

kad tas būtu jau noticis.

Darbnicu un kopigu zalonu vajagot ierīkot kaut kur

bulvāra namos. Darbs būtu kopigs pa dienu. Milziga
telpa, stiklu jumtu ar lauru kokiem un puķēm. Au-

deklu un krāsas varētu pirkt kopigi...

„Es domāju, ari modeli būtu iespējams ..." Pakalns

mēģināja iesākt.

„Visadā ziņā modeli," droši uzstājās Apse, un viņa

seja smaidija. „Tad mēs strādāsim uz sacensibu.

Kritizēšana, greizsirdiba, pārākuma apziņa! Darbi

nāks apbrīnojami."

„Tas būtu gan lieliski!" sajūsminājās ari Vijgriezis.
„Tagad cilvēks salsti viens kaut kur kā miroņu val-

stībā. Negribas ne strādāt, ne domāt. Tur — liels

akmenis, silts, gaišs, vienmēr dzīviba. Katrs nāk un

iet kā savā pilī. Un kad ārā, kā tagad, slapjais
sniegs un lietus, tad sēdi bez bēdas, lasi, strādā...

Laiks beigt šitās klaidoņu dienas. Uz to es dzeru

vēl vienu krūziti tējas ..."

Un viņš izgāja kukņā sameklēt tēju.

„Bet dzejnieki?" Zimza prasija kā neticēdams.

Rūmanis ironiski pasmaidija. Viņš bija vientulibas

gars un lepns uz to.

„Protams," teica Zīle strauji paceldamies. „Mūsu
zalons būs kopigs. Mēs piedalisimies ar savu īres

daļu ari. Pāris desmit rubļu mēnesī — tas ir nieks!"

Un viņam tiešam likās, ka tas ir nieks. Tur tālā,
saltā vientuliba bija atstāta... te bija viss citādi,

gaiši un sapņi likās piepildoties.

bibliotēku, grāmatas pēc patikšanas.
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Pēc dienas darba būs gaiši sapņu vakari. Pianino

būs smalks
...

dziesmas."

„Tas bija vārds īstā vietā! Pianino! Tad es ari

ierakstos jūsu sabiedribā," piekrita komponists Dau-

gavietis pirkstus locidams. „Tādā zālē vajaga smalki

skanēt Trimpulai... Tri—impula! Velns lai rauj visu

šo nolādēto dzīvi, kad visapkārt nodrāztas tapetes un

no pagalma tik leijerkaste dzirdama! Trimpula!"
Savādas liesmiņas likās iedegamies viņa acīs, un pie-

stājies pie loga viņš ilgi dungoja un dziedāja kaut

ko kā uzvaras priekā pats pie sevis. Viņa seja pie-
ņēma ārprātiga izskatu — neviens viņa vēl nesaprata.

„Līdz kaklam apnicis klausīties šo labo avižu ļau-
tiņu kladzināšanu," Zīleatkal iededzās kā aizkustināts.

„Kapēc mums nava sava žurnāla? Vaj tas neiespējams
būtu? Nieki! Mēs paši dosim savus darbus — nu,

honorāra jau mēs tagad tā kā tā nedabūjam. Aizej
redakcijā — vienam par daudz morāles, otram par

maz! Jods lai viņus paņem! Hotentoti! Politikas

mašinas!"

„Protams!" Apse kliedza. „Mēs no savas puses
dosim vinjetes un greznojumus. Vaj ne?"

„Ja!" atsaucās Pakalns. „Es zīmēšu tituļa lapu tūlit

šovakar, ja vajadzigs! Bez vidutājiem mēs nāksim

pie tautas!"

„Tā tad darbnicu vispirms!"
„Izstādi," Apse iesaucās.

«Mākslas žurnālu, man liekas," teica Zīle.

„Viss būs, ja spēka mums netrūks! Izturibas!"

sauca skulptors un soļoja vingri pa istabiņu. Sa-

jūsma mirdzēja visu acīs. Plāni un simts idejas tika

celtas, viena skaistāka par otru. Un tad tika dziedāts

paklusam un kopigi un atmiņas stāstitas par katra

jaunibu.
Tad Apse demonstrēja savas jaunās skices un ru-

nāja daudz par pašatrastiem krāsu kontrastiem un

par dažādām skolām. Viņš neticēja ne akadēmijai,
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ne impresionismam, ne reālismam — nekam. Viņš
taustijās kā pa tumsu un gavilēja pats par savu at-

radumu.

Tika pieminēts Edgars Po un Vēriens, un Bairons;
tika Vrubels apciemots un beidzot Rumānis izņēma
no savas piezīmju grāmatas jaunas dzejas, smalku

liriku — pantiņus nedaudz rindiņās un lasija. Tas

bija viņa vienigais prieks.
Tad nāca rinda pie Zimzas. Viņš tiepās vēl kā

kaunēdamies, bet viņam bija tik labi šai sabiedribā,
ka viņš labprāt lasija savu poēmu.

Atmirdzēja Kurzemes lauki saules vizmā, vējš
ieelpoja savu miera šalku. Zimza lasija par to, kā

milzis staigā pa jūrmalu un meklē sev bruņu nesēju,

un par dzeltenmataino arāja zēnu, kas pa nakti aiziet

milzim līdzi. Bija tā, ka katrs kaut ko atminētos no

šīs dziesmas un visi bija klusāki nekā no sākuma.

Sarunas aprāvās. Vajadzēja šķirties. Uguns mazajā

krāsniņā bija apkvēlejusi, aukstums spiedās no ko-

ridora trepēm istabā. Migla aiz logiem bija biezāka

tikusi.

Viens, otrs uzvilka mēteli.

„Tā tad strādāsim priekš izstādes?" Apse teica.

„Strādāsim," Vijgriezis piezīmēja, kā pats neticē-

dams.

Vienigā smaidošā seja bija Apsēm.

Daugavietis izgāja pirmais. Viņam jaucās pa galvu
kāda kantāte, un viņš gandrīz skrēja pa miglas pil-
najām ielām, it kā gribēdams to notvert.

Zimza gāja ar Rūmani uz iekšpilsētas pusi. Viņi
gandrīz klusēja visu laiku, kā caur kapenēm iedami.

Skulptors tikai gāja droši miglā ar mierigu apziņu.

Viņā vēl dabas spēks brieda, kā zaļokšņā sila priedē,
kura pārlaiž salnu un aukas ar dzelzs mieru un

klusu šalku.

Vijgriezis un Zīle soļoja blakus un vēl fantazēja

par silto, ērto darbnicu — zalonu. Varbūt viņi tagad
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labi zināja, ka tie ir sapņi, bet turējās cieti pie tiem,
lai nebūtu jāredz tukšas ielas un vientuļie gājēji, kas

klīda un pazuda miglā kā viņu dienas.

Vijgriezis baidijās nākt savā istabā tādās reizēs kā

tagad. Piecus gadus viņš tur bija sēdējis un jutās
vienmēr sevi kā cietumnieku tur kur pa istabas

durvju šķirbiņu vienmēr glūnēja bads un nespēks.

„Suņa dzīve," viņš beidzot teica. «Vajadzētu —

ieiet krodziņā drusku."

Bet viss likās jau noslēgts ...

Zīle bija drošāks no vientulibas. Viņš atvadijās
un devās steigšus uz savu mītni.

Dziļa melancholija apņēma Vijgriezi. Viņš būtu

apsedzis galvu un bēdzis, bet kurp? Vēl svešāks

viņš bija tur ciemos un lauku plašumā nekā te.

Strādāt, strādāt! kaut kas sauca viņa dvēselē un

viņš steigšus devās savā mājā un tvēra zīmuli un

gleznojamo albumu. Viņš zināja, ka tas vairāk reizes

to bija glābis.
Bet pēc nedaudz vilcieniem viņš juta, ka aukstums

saņēma viņa pirkstus. Roka atslāba, sirds pagura,

un viņš sēdēja kluss kā statuja un ilgi lūkojās nepa-

beigtā skicē.

Arā un iekšā bija mēma nakts.

11.

Vijgriezis pamodās vēlu. Pelēks rīts krēšļojās caur

logu. Gleznotājs sala zem izbālējušās vecās gultas

segas, pār kuru vēl bija pārklājis mēteli. Cieši viņš

savilkās, iespiezdams galvu spilvenā; stingrie muskuļi,

no kuriem vēl dabas agrais rūdijums nebija izgaisis,

spītēja drēgnumam un aukstumam.

Aiz sienas sāka rūkt mazā krāsniņa. Saimniece

tur kurināja priekš abām istabām.

Vijgriezis piecēlās, apģērbās, nomazgāja seju un

palūkojās pa logu. Saule cīnijās ar miglu, bet gai-



174

dama bija skaista diena. Un kamēr Vijgriezis dzēra

tēju, piekozdams maizes gabalu, debess noskaidrojās.
Oktobra saule, bāla un maiga, pārplūda kā vilnis pār
jumtiem. Laukos viņas bija vēl vairāk un Vijgriezis
kāri noskatijās no saviem augstumiem uz turieni, kur

zila mežu strīpa aizsniedzās tālumā. Tur— Daugava,
tad Kurzemes sili, tad līdzenumi un leišu klajumi.

Tur citreiz bija citi rudeņi...
Atausa jauniba, kā tumši sarkans piekvēpis rīts ar

cīruļiem un vālodzi, kad pavasara lietus līst.

Vijgriezis redzēja sevi kā arāja zēnu. Zeme kūpēja
pavasara saulē, rubeņi muldēja netālos purvos un

viņš bija vēl tik maigs un brīvs kā zaļa lapa, kas

saulei klanās
...

Tad no turienes viņš bija nonācis te Rigā. Kāda

mīļa sapņu būtne viņam bija tikai ar galvu pamājusi
un viņš gāja kā noreibis.

Zīmēšanas skolā trīs gari gadi, kuri tomēr tik ātri

bija skrējuši. Trūkums, veselas dienas bez ēdiena

un naktis bez miega.
Un tad dažādas restoracijas ar šņabi un lētiem

uzkožamiem. Dzīve kā skrandaina übadze atvēra

visus savus noslēpumus.
Bet bija ari kaut kas neaiztiekams — to Vijgriezis

nesa savās rokās vēl arvien — ta bija griba radit,
redzēto krāsām izteikt. Melancholiskās acis slēpa
sevī mākslinieka nenovazajamo dvēseli.

Kāds brīnumskats bija tur saules un krāsu pasaulē!
Viņš varēja visu mūžu lūkoties šai skatā, noskrandis

un neēdis, un nekad nebūtu bijis spēka atteikties —

no sava sapņa aiziet...

Saules mirdzumā kas mīļš atmirdzēja Vijgrieža at-

miņās. Prieks pārņēma viņa būtni kā reti kad. Viņš

gribēja sasniegt atkal visu, par ko domājis šos garos

gadus. Strādāt un izstādit. Viņa gleznas tiks pirktas,
visi runās par to, būs nauda, būs sava darbnica,

varēs ceļot un mācities.
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Un priecigu smaiduVijgriezis pārcilāja savas gleznas
un skices, uzlika tās uz galda, uz kumodes, uz gultas
un krēsliem, lūkojās pats, pārlika, no kuras kas vēl

izstrādājams. Nodomi vērpās kā zelta pavedieni un

no visiem savilkās zelta kamols un ritēja viņa priekšā
kā bezgaligu sapņu režģis.

Viņš atminējās, kā katra studija radita. Tie bija
tādi pat prieka brīži, kuros ātri viņš ķēra pēc krāsām

un momentā rādija, gaididams atzinibas un piekri-

šanas, lai tad sāktu lielāku darbu.

Tagad tie momenti visi stāvēja viņa priekšā. Tur

bija pirmais mīkstais sniegs pār sētam un lauku, tur

rudens norietas, lapu dzeltenums. Bezgaligas noras

ar alksnājiem, upes vizma vaj druvu bagatiba. Bija
ari plašums un sili un ezeri, arāji un pļāvēji, zvej-
nieki un bērni koku paēnās.

Ikkatrā glezniņā daļa dvēseles bija ielikta. Dvē-

sele bija saplēsta un izdalita te studijās; ikkatrs

sapnitis bija izrauts un izplosits. Un tad viss iekšķī-

gais it kā pamira: nevienam nebija vajadzigs šo dvē-

seles momentu.

Ilgi sēdēja Vijgriezis un lūkojās uz saviem sapņiem.
Ko strādāt, ko darit? Varbūt izstādi izdodas sarī-

kot — tur būtu jāliek kas liels un spēcigs, bet vaj ir

vērts? Sev viņš ticēja un bija apmierināts, bet viņš

neticēja tiem, kam gribēja rādit savus darbus.

Izturēt, strādāt!

Viņš paņēma iesākto gleznu, nolika blakus dažas

studijas un priecādamies par saules dienu sāka strādāt.

Pēc pusstundas spēki viņu atstāja. Galva bija tik

gurdi smaga, miegs mācās virsū. Vijgriezis zināja, ka

tas no bada. Pusdienas viņš nebija ēdis divas dienas.

Viņš atlaidās krēslā, padomāja, nometa palitru un

apātija apņēma viņa seju. Dēļ ka? Kam būs vaja-
dzigs viņa darbs?

Zemkopis ars ari bez gleznas, viņam briedīs druva,

viņš būs priecigs... Tirgotājs paliks bagāts ari bez
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viņa. Bankās griezīs kuponus un smīnēs gudrie,
veiklie komersanti. Viņi brauks ekipāžā, silti, mierigi,
pieklājīgās drēbēs, un zeme dos tiem visu, ko tie

vēlas. Un viņš — Mūzas draugs, ies pa ielas malu,
un lietus un dubļi lips pie viņa nodilušajām drēbēm...

Viņš zināja, ka bija muļķis. Viņam vajadzēja būt

mazliet praktiskākam, akadēmiķim, šablonistam —

tikai mākslinieka vārdu paturēt un zelts vizmotu ap

viņu. Mūzai vajadzēja nosmiņķet vaigus un uzlikt

pūderi, iešūt to korsetā un tad aizvest uz pilsoņu
zemi. Viņa dejotu un smietos katram labvēlīgi un

smalku kniksi taisitu. Kāds daiļums! sauktu kungi
un dāmas.

Bet te nu stāvēja ši lauku meitene, izspūrušiem
matiem, dābolavainadziņu uz rokas unbijatik skumja...

Gleznotājs pacēlās, atkrita gultā un saņēma rokas

pār acim.

Saplēstā dvēsele! Kaut veselu viņu varētu padarit!
Bet gleznas smaidija mierigas un skaistas kā arvien.

Pēc brīžaVijgriezis piecēlās, pakravājās pa etidem un

vienu ietina papirā,—to, kurai vairāk rozā krāsas bija.
Uzvilcis mēteli izgāja uz ielas. Ļaužu straumes

plūda uz visām pusēm. Tramvaji zvanija, bruģis
dārdēja no smagajiem vezumiem. Riga vārijās kā

katls
...

Vijgriezis gāja nekur nelūkodamies. lekšrigas šau-

rajās ieliņās viņš iegriezās kādā veikalā, kur dzīvoja

gleznu uzpircējs.

Viņš uzlika savu etidi. Veikalnieks pasmīnēja, pa-

skatījās, paraustīja plecus. Viņš jau vairāk reizes

teicis, ka nevarot tādus lietot.

Pēc laiciņa tomērVijgriezis izgāja uz ielas ar četriem

rubļiem ķešā. Viņš zināja, kas tagad bija jādara.

Jābrauc uz laukiem. Par trim, četrām dienam būs

pāris labu darbu. Apmeklēs savu seno dienu kap-
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sētu leišu mežos, redzēs spēcigos silus un ozolus,
paklausisies tautas valodā

...

Krāsas jānopērk vēl.

Ceļš turp un atpakaļ maksās četrus rubļus. Kaut

kas neiznāca. Vajadzēja vēl vismaz tikpat daudz.

Viņš atminējās dzejnieku Zīli, kurš labprāt aizdeva.

Varbūt iznāk braukšana.

Vijgriezis nogāja pie Zīles.

Redaktors uz priekšu vairs nedodot. Vaj Vijgriezis
nevarētu aizdot kādu drusku viņam uz pāris dienam?

Vijgriezis gribēja izstāstit savu plānu, bet nokau-

nējās un sakoda zobus.

Viņi abi brīdi klusēja.
Tad Zīle pacēlās, braši atmeta galvu un teica:

„E! Nav vērts! lesim uz ielas."

Viņi izgāja. Zīle fantazēja. Viņš varēja būt sā-

taniski lepns un satirisks kā Mefistofels tādās reizās,
kad nebija ko ēst.

Saule laidās. Pār namiem sārtums pārlējās kā

viegls asiņu plūdums. Viss izlikās tik pilns mierigu
skumju.

„Dzīve irīsa," teicaVijgriezis. „Nāc, iesim vakariņās."

Un pievilcis Zīli aiz rokas, ieveda viņu krodziņā, kur

gramafons šverksteja un ļaužu balsis juka kā virpulī.

Vijgriezis zināja, ka viņu mājā gaidija baiga nakts.

Etides kā veļu gari raudzijās no visiem kaktiem.

Viņš pieprasi ja vakariņas un dzeramo.

Un tad izstāstija Zīlēm par visu savu nodomu. No

sākuma skumji, tad arvien straujāk par dabu un par
nākotni... Viņa acis smējās un raudāja reizā.

Vēlu viņi izgāja uz ielas.

«Vienalga," domāja Vijgriezis.
Bet Zīlēm bij viņa žēl. Viņš gāja ap esplanādi un

klausījās dunoņā un torņu pulksteņu zvanos. Augšā
bija rudens ar saviem zvaigžņu bariem.



178

111.

Viņi nesāja savas sāpes krūtīs kā aizšauti putni
un zināja jau, kas māņi un patiesiba.

Bet viņš vēl bija pilns spēka un laimes kā biķeris,
kas līdz maļam pilns ar tumšu sulu.

Smailis Zimza šūpojās sapņos kā puķe,
Ari viņam bij logs bēniņos, bet viņš savā mazajā

telpā bija kā valdnieks.

Tagad vakarā viņš, vēl uguni neaizdedzis, lūkojās

no augšas uz ielu, kurā mirdzēja ugunis. Divas

rindas spīdošu sauļu stiepās līdz bezgalibai, kamēr

tālumā un miglā saplūda ar nakti. Tas bija, kā kad

pērļu josta būtu izstiepta, pa to gāja cilvēki smieda-

mies un raudādami, un viens otram bija sveši, kā

puķes lielajā straumē.

Pērļu josta... pērļu josta, un Smailis staigāja pa

to kā zēns pa tepiķi un nezināja vēl, ka gals miglājā
un naktī ietek.

Viņš klausijās pilsētas dziesmā, kas dunēja, svilpa
un dārdēja. Gars valdija par šo dziesmu

... tas, kas

viņu bija aicinājis no egļu mežiem. Garam viņš savas

poēmas rakstīja un sapņus sapņoja un ticēja.
Viņam sen tēva mājā bija sapnis bijis, tas noteica

viņa dzīvi. Viņš redzēja, ka par akmeni palicis tas

gulēja uz lauka, un daiļa sieva iedama un smaididama

aizkāra to ar maigu roku. Un uz viņa sāka stiep-
ties kā ziedu zari, kas uzziedēja ar mēnešgaismu, un

sirds un visa būtne viņam uzplauka kā ziedi, un tad

viņš pats bija viens vienigs zieds un liecās tur...

kur viņa modinātajā bija aizgājusi — pāri kalnam un

gravai, dienai un naktij, un garam gar ceļmalu mā-

jam, gar līgo dziesmām un meitenēm
...

Pamodies viņš zināja, ka bija dzejnieks, un nodzel-

tējušās grāmatās meklēja savu smaidošo dievi.

Pazuda lauki un pļavas, mežu šalka un dzērvju
kliedziens gaisā viņš pats bij gāju putns.

Rigā viņš apstājās, un viens svešinieks tad tur bija



179

vairāk. Tad viņam nebija vairs ari citu mērķu un

citas nākotnes, kā tikai dzeja, un par citu viņš ari

nedomāja.
Kad vakaros galigi satumsa, Zimza iededza uguni.

Lampas dzeltenā gaismā sienu tapetes izlikās tik bē-

digi neglītas. Bet Zimza par to nedomāja. Viņš
staigāja pāri un šķērsam, un domāja un smaidija.
Acis nesa sevī tumšu spēku, caur melno matu viju-

miem, likās, tās gailējās kā dzirkstis.

Vientuliba viņam patika.
Dienu viņš staigāja pa bulvāriem un meklēja ļaužu

sejās ka jauna. Auss ar kāri klausijās dunoņā...
kā pie lielas jūras. Cilvēku mudžeklis viņu aizrāva —

viņš jutās kā dzīvs elements tur vidū.

Reizam, kad nauda gadijās ķešā, viņš sēdēja kon-

certos un likās nesties no mūzikas, kā lapa straumē.

Gars ierunājās par Vāgnera vētrām un miesas būtne

lielas laimes pielija.
Vakaros tumšās alejās tikās klejot, kur nepazīstami

gāja un nāca pretim. Ironiski viņš noskatijās uz zelta

nesējiem; karites un eķipažas likās kā gliemeži, kas

pa dubļiem lien. Negribējās ne drauga, ne laimes

vairāk; tikai dzīvot, tikai būt...

Vakaros, kad Zimza lampas gaismā sēdēja, viņam

likās, ka lieli gari caur telpu runātu. Viņš deklamēja
pie sevis Baironu vaj sāpigos un brīvos Francijas
nolādētos. Iz grāmatu rakstu rindām kā jauna zeme

vaļā vērās, kur viss pilnigs un gaišs bija. Ilgas, garas

naktis ar slavas sapņiem aizgāja, novārgusi miesa

parādibas un sapņus nesa miegā un ik rītus gribējās
kā uzvarētajam uz ielas iet.

Viņš mīlēja revolūciju, kuras pēdas vēl asiņaini uz

ielām lāsoja. Bet pašam netikās būt ne pūlī, ne viņa

apspiedējos, jo tas šaubijās par esošā vajadzibu un

sevī jau visu bija sen pārdzīvojis.
Vienigais, ko viņš mīlēja, bija draugi. Pie viņa
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labprāt tie nāca ar lepnumu skatā, vaj ar skumjam —

tas viņam patika.
Bija sapņi ari par mīlestibu. Dzīve likās kā tukšs

dzīru kauss bez viņas. Bet Zimza nicināja te viņu.
Viņam riebās tiklab brīvā, ātri skrejošā ar seklajām
izdzīves un ikdienas dvēselēm, kā ari svētitā, ar

gredzenu apjoztā, gludi gļēvā. Zināja jau viņš, ka

to visi tur par izvirtušu, ar žurnālista gudribu lepo-

damies, bet pasmaidija tikai par to, kā par pasaciņu,
un neskauda neviena laimes.

Par vienu lietu bija pasteidzies pārliecināties jau:
namu un zelta aristokrātija, kas tautas likteņa lēmēja
lomu spēlēja — ta bija tālu nost no viņiem —

dziesminiekiem. Un tad Zimza sajuta ari slāpējošo
gaisu, ko izdvesa Rigā šie kultūras nesēji.

Par visu viņam bija tikai nicinošs, skumji kluss

smaids. Bet sirds dzīva rita kā kalnu strauts — ta

nesa viņu visam pāri. Viņš sapņoja par tālu nākotni,
kad tauta un cilvēce, uzvarējusi materiālisma pūķi,
griezisies pie dailes, kad tā kā reiz senos laikos nāks

atdzimšana, nevis naiva un tautiska, bet liela cilve-

ciga, un katrs leposies tad ar mākslu tikai.

Un tam vajadzēja būt tik drīz.

Viņš ticēja, ka nedzīvās sirdis kādreiz modisies,
bet tam vajadzēja būt drīz

. . .
drīz

. . .

Viens otrs nāca pie viņa kā atspirgt, kā atkal no

jauna ticibas meklēdami.

Skeptiķis Zīle, temperamenta dzejnieks, nāca kā

Mefistofels to kārdināt. Viņš paredzēja dailei nāvi,
latviešu tautas pārvēršanos par jeņķiem, kuriem vie-

nigais svētums un sapnis „taisit tt zināmu sumu nau-

das dienā.

Dienas trīs pēc trokšņainā apciemojuma Zīle atkal

bija pie Zimzas. Viņam nebija miera, kaut gan to

neizrādīja.
„Es neticu vairs

. .
Zīle teica krēslā atlaidies.

„Kam?tt
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„
Nekam!"

„Ari dzejai ne?"

«Vismazāk dzejai un dailei. Saule ir mirusi,"
teica dzejnieks.

«Ari pats sev netici?" Zimza nopietni iejautajās.
«Sev es ticu. Mani nenomāks un nepazemos. Var

gan būt, ka salauzīs. Bet dailei ir jānīkst. Kad

cilvēces ideāls izvēršas maizes gabalā, tad mums

nav vairs vietas. Un Rigā tagad jauna Mamona

telts uzcelta. Pilsonis un strādnieks ir apsēsti no

zelta. Un žurnālists nāk palīgā viņiem un saka:

nost ar mākslu un māksliniekiem — viss ir izvirtis

un pūstošs! Redzi — kas tad vēl lai būtu?"

Zimza saslējās.

«Nekad nav bijis citādi!"

«Kā tu to domā? Vaj Romas dzejnieki netika no

tautas kronēti? Vaj Ģete nebija visu mīlulis un uz

rokam auklēts?"

«Ja, šis Ģete! Vaj viņš nebija godigakais un pie-
klājigakais pilsoņu draugs. Vaj viņa morāle nav

visu morāle? Grietiņas, Liniņas, pats Fausts tik godigs
un centigs un kārs uz zināšanām

. . .
Ari latviešu

dzejnieki tika cieniti un labināti, kamēr vēl dzīvoja
no viņiem vecā godigā suga, kas tautai sagremoja
viņas garigo baribu. Vaj mēs to darām?"

«No mums neka vairs neprasa!"
«Tāpēc, ka mēs esam lauzuši no atzīšanas koka.

Un tādiem nekad nav glābiņa. Puškins par vienu

vienigu dzeju tika izsūtits, krita nežēlastibā, Heines

vārdu vēl šodien kaunas izrunāt daudz tūkstošas vis-

birģeliskakās mutes Vācijā. Mums vēl nav tik ļauni,
vēl mūs neizdzen no pilsētas, neizraida. Baironam

vajadzēja bēgt no savas tēvijas tāpēc, ka viņš bija
dzejnieks. Valsts noliedza drukāt viņa rakstus. Par

netikumiskiem tika nosaukti viņa sacerējumi, pret
kuriem tagad pat pedantiskākais kritiķis kaunas
raķstit nelabvēligi. Garidznieki pat apglabāt viņu
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neļāva viņa goda vietā. Šellijs nedrīkstēja dienas

laikā uz ielām rādities, lai netiktu lamāts un ap-

spļaudīts — tāpēc, ka iedrošinājās dzejot pats iz

savas dvēseles
...

Tā tas ir bijis vienmēr un mēs

brīnāmies, kad mūsu vecajā Rigā reiz pūķis atplētis
muti un smirdina sēru ..."

„Es viņam no sirds to atļauju," Zimza smaidija ar

gaišu smaidu.

„Tu vēl nepazīsti Rigu, tu esi laimigaks," Zīle teica.

„Pēc pāris gadiem tu zināsi, ko nozīmē būt dzejniekam.
Drīz tu ari tiksi padarits spitaligs no zināmas sugas

kritiķiem."
„To es zinu," teica Zimza. „Bet šie ļautiņi tak dabū

par to labu naudu. Vaj mēs skaudisim tos, ka ne-

esam viņiem līdzigi? Laiks aizskalos visu kā putas,
paliks tikai daile. Ja es to neticētu, es būtu jau sen

žurnālists."

„Vajaga daudz spēka, lai mūžigi ticētu," Zīle no-

teica mazliet skumji. „Bet kad spēks sīkst, tad "

„Tad atliek māksla tomēr vēl."

„Māksla — ja un izmisums
. .

."

Klusums iestājās mazajā telpā. Ārā dunēja ielas

vienmuļīgi, bez steigas . . . Lampa dzelteni apspīdēja
grāmatas un abus mazliet noliesējušos dzejniekus.

Tad pēc brīža Zīlēm acis iekvēlojās un viņš pa-

smaidīja.
„Protams, tev taisniba! Vajaga tikai būt stipram!

Ir labi, ka mēs vēl esam tiktālu, ka varam nākt pie
pozitiviem slēdzieniem."

Un tad viņi runāja jautri, pat bezbēdigi. Satira

sprēgāja, klusas dziesmas tika dungotas, viņi dzēra

kopā tēju un runāja tikai par rītdienu, par jauno
tautas spēku un par bijušo.

Kad Zīle izgāja uz ielas, viņiem bija silti un labi.

Bet Zimzas jaunais maigais gars bija skumjāks un

gurdāks. Vaj tiešam nebija taisniba tam skeptiķim?
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Ko līdz spēks, kad nava vairs ticibas? Ko līdz

dziesma, kad visas durvis ir cieti?

Pār viņu pārlidoja kā melns kluss spoks, viņš sa-

drebēja ... Ja, viss ir tukšs un viss kā akmens

mēms, ja sirdij vienai jākliedz un jāsauc tuksnesī!

Bet iz atvērtās grāmatas viņam dvesa pretim
dziļāks spēks, ko gadusimteņi nebija varējuši ap-
rakt. Viņš noliecās, lasija .. .

Atkal atausa rīts un

pasaule vērās kā brīnumpils.
Zimza zināja, ka viņa nāve būs — piemērošanās.

Daile mirs tai dienā, kad viņš būs pilsonis, kad

viņš pieķersies un uzcels sev templi.

Viņš atminējās, ka vēl reiz tēva mājā būdams viņš
ezera niedrās naktī ar laivu iebraucis dzirdēja kā

saldu aicinājumu. Miers bija pagalam un bija jā-
klīst bezgala kā mākonim. Nīcšes vārdi viņam

zvanija sirdī kā sauciens:

Kas mūžam ceļot spēj — mans draugs būs tas!

Un nu viņam vienmēr jādomā par to ceļošanu, lai

nevajadzētu piemēroties.
Un ja viņš klausitos, kā viņu sauc tur ta laipnā

sieva, noliek viņam krēslu, iekurina krāsni un ap-

velk rīta svārku un uzliek mielastu kārtigi uz galda,
un ja viņš tur piesēstos — miris viņš būtu.

Un ja viņš teiktu: es esmu pilsonis, man ir svēti

senču tikumi un miers un pieticiba! — tad miris

viņš būtu.
Un ja viņš kaut vienam dievam paklanitos un

vienu vienigu reizi pūļa priekšā cepuri noņemtu, tad

viņa Muza atraisitu savas rokas un viņš būtu miris!..

Ne, ne! Cik brīnišķiga ir dzīve un cik liels ir gars!
Zimza juta, ka mazā telpa ir par šauru. Viņš ap-

ģērbās un izgāja uz ielas
. . .

Plašuma, vairāk pla-
šuma! Uz bulvāra lampas mirdzēja un apgaismoja
salto ielu. Viņš gāja turp un atpakaļ ar saldu prieku
sirdī. Meža gaisa iegribējās; birzes un pakalni nāca

prātā un pāri tam daudz zvaigžņu, kā liels dimantu
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siets. Viņš gribēja te redzēt zvaigznes — bet to ne-

bija. Tikai nogriezies tumšākā ielā, viņš juta debesi

pār sevi.

Gars nīdēja dabu
. . .

Zimza pārnāca mājā un rakstija skanigas dzejas
birzei un zvaigznēm un nenogurstošām sirdim, jo
viņš vēl bija jauns dziesminieks.

Un aizmiga ar Sellija dziesmām rokās.

Kad viņš jau bija dziļā miegā, istabā izauga kā

liels ķēms modernais latvietis, Rigas kapitālists, pa-

skatījās viņa grāmatā, pasmējās un — izkūpēja kā

tvaiks.

IV.

Pie komponista Daugavieša bija dziesmu vakars,
tas bija tā nejauši gadijies.

Zīle bija dabūjis no sava apgādātajā honorārupar

iznākušām dzejām un iegriezies Daugavieti pasveicināt.
Jaunais muziķis gulēja pusnomodā, pusmiegā. Jau

vairāk dienas kā apnikums un garlaiciba bij to ap-

ņēmuši.
Zīle viņu pamodināja.

„
Šodien vēl saule spīd ...

Ir pirmais sniegs uz-

snidzis, jumti balti. Vēl neesam kapenēs! Sit vaļā

Trimpulu un himnas," viņš jokoja.
Viņa jautrais humors un ašā, ugunigā daba pamo-

dināja Daugavieti. Viņš piecēlās, palūkojās uz gaišo,
agro ziemu un pasmaidīja. Bija kā pārciestas skumjas
sirdī. Pie vecā pianino nosēdies viņš nogrima savos

sapņos, kamēr pirksti pa kauliņiem maldijās.
Tad sirds ietrīsējās un dziesma sāka dejot un

gavilēt.

Apsi un Zimzu!" Zīle sauca. „Un Vij-

griezi ari un Pakalnu! Kaut ko no sieviešu balsim

vajadzētu."
„Lai notiek! Dziedāsim!" Daugavietis iedegās pats.

„Es pāris pudeles vīna atnesišu. Ir tak pirmais
sniegs, ja ne vairāk, tam par godu."
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„Pirmajam sniegam! Ja, ja!"
Viņi norakstija vēstuliti — Apsēm, tam vajadzēja

visus paziņot, un tā bija salasījušies atkal viņi visi.

Starp viņiem bija ari Sēja — mazā aktrise-dzej-

niece, kura pavisam likās nederēja pie teātra ar savu

temperamentu, bet mīlēja skatuvi par visu vairāk.

Un viņai līdzi divas mātesmeitas — draudzenes,
kuras pie viņas ciemojās. Viņas bija nākušas aiz

tīras ziņkārības par zināmajiem „mežoņiem tt

un aiz

palepošanās kāres, ka nu viņām mākslinieku pasaule

pazīstama.

Viņas nebūt nebija muļķes: prata koķetēt pēc vecu

vecās šablonas.

Apse bija atnācis bāls, drudžainu seju, rokas un

apģērbs vēl vietām ar krāsām. Viņš tagad caurām

naktim strādāja izstādei. Bet bija priecigs kā arvien

un jokoja ar meitenēm.

Daugavietis lūkojās Tiklai Sējai acīs un lūdza, lai

ta dziedātu. Viņš iesāka pats un pavadija. Jaunās

balsis sacēlās kā spārnoti vēji, un skaisti skanēja
tautas sirmā meldija.

Viņi dzēra vīnu, fantazēja un klausijās mūzikas

grāvienos, Daugavietis bija mazliet uzbudināts no

momenta skaistuma, un skaņas trakoja mazliet zem

viņa pirkstiem. Viņš improvizēja tikai jaunibas
dziesmas un uzvaras gājienus. Aizvēris acis, viņš

iedomājās, ka te notiek jaunās tautas dziesmu svētki

pēc kādiem simts gadiem saules un laimes zemē.

Ekzaltacija pārvērta viņa būtni un seja laimigi smai-

dija. Vientulība un bads, garās dienas un izmisuma

domas — viss bij prom. Viņš atkal sapņoja par

augstskolu, par simfonijām un nedzirdētām mūzikas

bangām.
„Spēks, spēks!" Viņš izsauca marseljezi, iededzās

Bēthovena simfonijās un Skrabina poēmās, un pie-
cēlās kā atpestīts. Visi viņam uzsmaidija.

„Jaunajai ziemai par godu," viņš teica un dzēra
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vīnu, pacēlis glāzi pret draugiem. „Skaidriba pāri
visam."

Sēja sauca viņam „sveiks!" un viņš pamāja ar

galvu.
~Tikai jaunajai ziemai par godu — tas man liekas

reizā drūmi un ari nojaudu pilns. Es labāk gribētu
ziedoņam," viņa teica.

„Uz ziedoni vēl jāgaida," Zīle pravietoja, „bet tad

ari viņam būs dzīrās un ne tādas, kā šīs." Viņš

lūkojās Tiklai acīs un bija laimigs — ta bija viņa

pirmā mīlestiba, par kuru neviens vēl nezināja.
„Kas ta būs par dzīvi," sajūsminājās Vijgriezis uz

kušetes gulēdams un dūmus gaisā pūzdams. „
Vecais

pūķa dzimums būs izmiris, kapi aizkrituši. Jauna

pasaule būs. Ta būs mūsu zeme un mūsu tauta.

Tad es gleznošu augšāmcelšanos."
„Daugavietis komponēs jauno tautas himnu," Zīle

turpināja. „Ugunigu un saucošu. Rigā būs tautas

pils . . .
Bet ari mēs laikam būsim jau zemē aprakti,"

viņš piezīmēja skumjāk.
«Pesimists," Tikla pārmeta un pasmaidija viņam.
Un Daugavietis improvizēja dziesmu par gaismas

pili, kas augšām celsies, un tad par sauli trīskrāsainu,
kura būs „drīz zila, drīz zaļa, drīz sarkana".

Spēcigi saplūda kopā balsis un visiem bija tā, it

kā piepildišanās būtu jau notikusi.

Tad Daugavietis nospēlēja savu jauno Trimpulu.
Viņš to seno tekstu bija izpratis pavisam citādi nekā

citi. Tur nebija vairs ne vaidu, ne lāstu, tikai skai-

drība un bezgaligs, tāli skanošs prieks. Tās bija
skaņas iz nākošā gadusimta, kad cilvēku ciešanas

būs jau apraktas. Skaņas grāva kā vētra, vijās un

auga, un nošalca kā jūra saulainā dienā vizmu pilnas
un neaptverta spēka.

Dziesma apklusa un visus apņēma klusums. Likās,
ka no sapņa pamodušies būtu. Bija vēls vakars,

rādijās, ka akordi visi būtu izbeigušies.
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Vijgriezis pielika seju pie rūtim.

„Būs salta nakts. Ziema ir klāt."

Apse nogriezās no skuķēm, ar kurām bija saru-

nājies, un sāka atkal fantazēt par ugunskuru, kam

visus pievilkt un vienot. Viņš ticēja par visu vairāk

kopigai darbnicai un gaišām dienam pēc kādiem

gadiem.

Un tad izgāja viens pēc otra, un Daugavietis viens

pats palika kā cietumnieks. Viņš atlaidās gultā un

klusēja.
Mūžigā gaidišana, kad viņa gan beigsies! Viņš

zināja, ka bija izsmiets no kritiķiem un muziķiem.
Viņš bija velti mudinājis sevi un übagojis palīdzibas,
un tagad noslēdzies sevī kā dziļa aka.

Atkal nošalca pār viņu lielā priede jūrmalas kāpās

pie viņa tēva zvejnieka būdas. Simts kokles tur bija

pakārtas un simts simfonijas dziedāja dienu un nakti.

Tur klausoties viņš bija aizmirsis visu, neredzēja un

nedzirdēja vairs neka cita un bija pazudušais dēls —

dziesmu gūsteknis.
Viņš aizvēra acis, salds nogurums viņu pārņēma.

Sapnis nāca
. . . Viņu kāds sauca

...
Kā mīlestibā

nodrebēja sirds, kad pieskārās ilgi gaiditā.
.

. .
Dziesmu meitene iegāja pie viņa.

„Vaj tu vēl tici man? Vaj tu vēl gaidi manis?"

sauca viņa un smaidija.

„Es zinu, kur viņi ir, kas mani apsmēja, bet es

viņus nemeklēju. Viņi ir mani kalpi tikai, bet tu —

tu esi mans vismīļais ..."

Daugavietis smaidija savā cietajā gultā.

V.

Nedaudz dienas priekš ziemas svētkiem sengaiditā
izstāde tika atvērta.

Ceribam tika krietni vien apcirpti spārni, no daudz

ka vajadzēja atteikties. Ģildes zāle palika slēgta, jo
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nebija ne domāt tik daudz naudas, lai varētu tur

ievietoties.

Pēc ilgas meklēšanas un pūlēm tika noīrētas divas

istabas kaut kur Terbatas ielā no kādas vācu madā-

miņas. Piecas trepes bija jākāpj, kamēr pietika māk-

slas alkstošie un izslāpušie pie viņas pirmavota.
Drukātā plakāta un lauru koku dekorācijas vietā bija
vienkārša zīme ar uzrakstu: Latviešu gleznotāju
gleznu izstāde.

Gleznas bija vienkāršas, pat neaptēstos koka

rāmjos, daudzas bez rāmjiem, daudzas tumšos kaktos.

Gaismas bija maz un attālumi par daudz mazi. Divi,
trīs krēsli noderēja „cienigakai publikai" priekš ap-
sēšanās.

Tomēr ta bija izstāde un jaunie gleznotāji bij ap-

zinigi svinigi.
Apse staigāja jaunā kaklautā, nospodrinajies un

nomazgājies. Viņš mazliet uzbudinājās un bija bāls.

Veselu mēnesi gandrīz neēdis un negulējis. Vijgriezis
pats aplūkoja bieži savas gleznas. Ari viņam sirds

manāmi drebēja: kas zinās, cik daudz vientuļu dienu

un cik daudz nogurušu roku kustibas tur bija iekšā!

Skulptors bija mierigs; divi trīs jaunākie nemaz ne-

rādījās. Viens no viņiem bija pie kases un gaidija

apmeklētājus.
Avizēs bija aizrādījumi. Zīle bija iespiedies kā

par brīnumu it visur. Jauno vēsti vajadzēja zināt

ikkatrā Rigas pilsoņa namā, ikkatrā pagrabiņa dzī-

voklī un uz ielām.

Apse bija Daugavas dēls. Plienu krasti un melnais

ūdens, ledus blāķi un sniega klajumi gulēja rāmjos

mierigi un dzīvi.

Vijgriezis runāja ar mēnesnicu un pelēkajām lat-

viešu sētam. Ziedēja koki un vakars rietēja ar zilo

miglu pār zemi.

Jaunie vairāk krāsās mirdzēja, bet manāms, bija

viņu skolnieki, — ari bez šablona un akadēmijas.
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Tā kā viņi neviens nebija vairs sveši un iesācēji,
tad brīnumu nevarēja būt: visam vajadzēja pie-
pildīties.

Atklāšanas dienā ieradās kā pirmie Zīle, Rūmanis,
Daugavietis, Zimza un bija atkal visi kopā. Biļešu
čeks vēl netika kustināts, jo nevienam no viņiem

nebija ieejas maksas klāt. Viņi līgsmi sarunājās,

vēlējās katrs sev pa pāris gleznam un aizgāja. Vēlāk

ieradās Tikla Sēja un vēl kāda aktrise. Ari tās

vēlējās katra pa gleznai un svēti nosolijās pirkt,
tiklīdz būs nauda.

Tad ienāca dažas skolnieces pa puscenas biļetēm,
paklabinaja ar kurpitem uz grīdas, bikli parunāja
dažus vārdus, paraustija viena otru aiz piedurknes
un pēc dažām minūtēm aizgāja.

Izstāde atkal bija svinigi klusa.

Krēslai metoties atnāca kāds akadēmiķis, lielākās

Rigas avižu lapas pilnvarotais, paskatijās, piezīmēja
šo un to, savilka seju grumbās, parunāja dažus

vārdus ar kasieri un aizgāja.
Tad nāca trīs īsti apmeklētāji: viens students un

divi skolotāji.
Vairāk nebija. Dienas kase tika noslēgta ar

diviem rubļiem divdesmit kapeikām lielu ienākumu.

Par telpām vien bija jāmaksā pa mēneša laiku

trīsdesmit rubļu. Visu citu izdevumu bija ari tikpat
daudz.

Apse saņēma ienākumu un visi izgāja uz ielas.

Laiks bija auksts
... Viņi parunāja dažus vārdus,

baididamies acīs skatities viens otram un izklīda.

Bet sapņi uz rītdienu vēl gāja katram līdz. Nāks

ziemas svētki, būs apmeklētāji un pircēji. Uz jauno

gadu nauda ritēs spožiem zelta gabaliem. Un slava!

Apse acis aizvērdams vakarā sapņoja par kādu

skaistuli, kas viņā iemīlējusies gleznu dēļ. Viņam

sūtija puķes un skūpstus, piedāvāja naudu uz ce-

ļojumiem ārzemēs.
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Ā! viņš maigi nožāvājās un pamodās no aukstuma,
kas pildīja viņa istabu. Malkas ari vairs nebija.

Viņš' apģērbās un jau agri devās uz izstādi, tur tika

mazliet kurināts
...

Dienas gāja. Vēlreiz bija uzbudinājums un aiz-

rādījums avizēs. Lielākās lapas akadēmiķis bija
atradis par iespējamu teikt dažus apmierinošus vārdus

par izstādi. No kritikas bija redzams, ka viņš kon-

kurentu nebaidijās un greizsirdības nejuta.
Tad nāca atsauksme no inteliģences avizes. Tur

raksti ja atzīts mākslinieks, kurš pats reiz bija ilgus
gadus pažobelēs mitis un tikai caur nejaušu lab-

vēlibu aizsniedzis savas Mūzas kalngalus.
Viņš laikam atminējās savas bargās ziemas un

kailo jaunibu. Viņš saprata ari jauno mākslu, un

rakstija sirsnigi un atzinigi. Viņš nosauca izstādi

par sapņu dārzu, atzīmēja Apsi, Vijgriezi un Pakalnu

par dzīviem māksliniekiem, un ironizēdams par lat-

viešu pilsonības mākslas tukšibu, uzaicināja tos

noiet izstādē paskatīties.

Gleznotajiem uzausa skaistas varavīksnes. Likās,
caur to vien jau bija atsvērtas negulētās naktis un

vientuļās bada dienas.

Tikai — apmeklētāju bija maz. Par dienu neie-

nāca vairāk kā 3—4 rubļi.
Otrā ziemas svētku dienā pēc veseligām un spē-

cigām pusdienām atnāca sagremošanas stundās uz

izstādi pazīstamie „džentelmeņi" un bagātnieki:

Talbergs — bankas direktors un advokāts, Fridrichs

Gailis — ari advokāts un Vējs — bagātais tirgotājs,
kuru mēdza saukt par „mecenatu

tt

.

Vispirmā kārtā nu gleznotajiem bija redzams, ka

latviešu inteliģence nebūt nav tik trula, kā viņi to

domāja. Ta interesējas par visu. Un tad — viņi

gribēja ari pirkt dažas gleznas, pabalstit māksliniekus!

Viņi uzkāpa pūzdami un saīguši par augsto izstādi,
novilka kažokus, braši un plaši gāja no vienas
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istabas otrā, runāja latviski un kritizēja, kā baznicas

vecākie meistaru Korredžio renesanses laikā.

Gailis vilka dūmu no cigāra un lūkojās uz Vijgrieža
gleznam. Viņš rādija ar mazo pirkstiņu Talbergam
kādu skicejumu un teica:

„Hm... tur ta krāsa man izliekas pavisam ne-

dabiska. Tāds pelēkums, gandrīz vijolišu krāsā
...

Man nepatīk!"
«Pareizi, ja, ja, tas ir pārspīlējums," apstiprināja

Talbergs ar lietpratēja skatu.

„Nu un kāpēc viņam tur vajadzēja to mākoni

taisit, tur pašā augšas stūrī. Nebūtu tas, tad es

būtu apmierināts," viņš rādija citu gleznu.
Pienāca ari „mecenāts" Vējs.

„Te, redziet, te vajadzēja melnu krāsu likt, gluži
melnu, bet tur ir zilums. Hm... brīnums!" viņš
noteica tā no augšas.

„Ja viņš to augšas stūri pārtaisa, tad es ņemtu
to vienu gleznu," teica Gailis. „Man priekšnamā

vajadziga kāda dekorācija," familjari viņš piebilda
Talbergam. „Ehe, dzirdiet, jūs tur!" viņš zīmējās
uz kasieri vaj citiem, kuri bija turpat priekšnamā.

Vijgriezis gadijās pie rokas,

„Cik jūs ...
Cik maksā ta glezna tur?"

„Cena ir katalogā," teica Vijgriezis. „Kā redziet,

divdesmit piecus rubļus."

„Tā, tā... Divdesmit piecus rubļus? Ta tak ir

gluži nieciga bildite. Nu — es viņu paņemu, ja

jūs esat ar mieru: desmit rubļus!"

Vijgriezim bija tā, kā kad tas būtu dabūjis pļauku.
Viņš samulsa, nemierigi mīdijās uz vietas.

„Tur nu gan ir aprēķināts. Lētāk negribētos
atdot..."

„Bet ta tak milziga nauda par to gabalu. Nu, es

maksāju piecpadsmit. Bet tad jums tur tas augšas
stūris jāizlabo. Man tā patīk. Nu, kad izstāde būs

beigta, aiznesiet to bildi pie manis."
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Vijgriezis padomāja. Piecpadsmit rubļu. Naudas

nebija — vajadzēja atstāt visu lepnumu. Bet pār-
labot viņš nosarka kā meitēns un pats nezināja,
par ko.

Pārlabot šo skici! Ak, labāk viņš pats no sevis

būtu atpircis to par piecdesmit rubļiem un labāk

mājās atstājis, nekā uz tirgu vedis —ja tikai varētu.

„Jūs variet atzīmēt to kā manu īpašumu," teica

Gailis. „Un pēc izstādes atnākat!"

Ari „mecenats" Vējs gribēja būt kulturels. Viņš

bija dzirdējis par Apsi un gribēja, lai dzirdētu ari

par viņu.

Apses nebija acumirklī klāt.

„Sakiet, ka es gribu kādas gleznas no viņa" —

tas teica Vijgriezim. „Bet te es nevaru labi izšķirt
un man nava laika. Lai viņš aiznes pie manis tās

gleznas pēc izstādes. Es izmeklēšos, kas man patīk.
Es esmu tirgotājs Vējs."

Viņi aizkūpināja no jauna cigārus, uzvilka cienigi
kažokus un izgāja. Kad trepes jau bija nodimdē-

jušas zem viņu soļiem, Vijgriezis pagāja koridora

tumšākajā stūrī un nospļāvās. Viņš dusmojās pats

par sevi.

Bet tad nāca jaunas skuķes, kuras interesējās tiklab

par gleznam, kā ari par gleznotajiem. Bija drusku

jautrāk, siltāk. Varēja redzēt pat pa sajūsminātai

sejai.
Pie vakara ieradās ari Apse un, izdzirdis par

viņam lemto piesolijumu, brīnijās un sāka ticēt.

Viņš bija pat laimigs visu vakaru.

Vijgriezis gribēja atkal piedzerties. Viņam kaut

kas aizžņaudza kaklu.

Pilsoņu apciemojumi par laimi beidzās ar šo dienu.

Pie Vijgrieža gleznas stāvēja uzraksts, ka to nopircis
Gailis. Un tad bija diezgan.

Tagad nāca tikai īstie mākslas meklētāji: skol-

nieki, studenti, skolotāji pa retam un aktieri. Viņi
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visi gandrīz bija sajūsmināti, slavēja, priecājās un

sarunājās prom iedami. Apse bija reiz uz trepēm
dzirdējis divas dāmas un kādu kungu runājam par

gleznam un bija optimists. Ja, viss bija kā vajadzigs:
avizēs bija labas atsauksmes, mākslas meklētāji bija
sajūsmināti, gleznotāju vārdus minēja bieži šur un

tur. Bet tas bija viss. Neviens no sajūsminātajiem
nevarēja aizdzīt gleznotāju badu un nogurumu, jo
nevienam nebija naudas.

Pakalns bij priecigs ari par to. Viņam pat likās,
ka ta ir labāka alga, nekā zelta gabali. Unto, kapilsonis
ir mākslai vēl svešs, ka viņam papriekš jāizguļas
Leiputrijā pie ceptiem sivēniem un ka kultūras pa-

zīme Rigā nāks vēl pēc gadiem piecdesmit — to viņš

jau sen zināja. Izstāde, protams, to tikai apstiprināja.
Visi jau bija pieraduši pie domam, ka neka ne-

pelnīs un visi smaidija par to, kā par ko parastu,
kaut gan slepeni nesa skumjas sirdī.

Sapņu koks bija ziedējis fantāzijā. Lai ari tā,
labi ari, ja varēja fantazēt. Laiks nebija bijis tukšs.

Apse pat pēdējās dienās sāka spēlēt lielmaņa lomu.

Viņš noskatijās reiz, kā divi jauni ļaudis, droši vien

brālis un māsa, ilgi aplūkoja gleznas un priecājās.
Viņi rādija uz kādu mazu studiju un runāja par to.

Otrā dienā jaunkundze atnāca atkal ar savu drau-

dzeni — abas tās bija skolnieces. Un ilgi viņas
domāja un sprieda par studiju.

Apse smaidija un apjautajās, vaj viņām patīkot
kāda glezna ari.

„Ļoti," teica mazā cienitaja un apmulsa pavisam.
„Kura?"

„Ta te."

Tas bija ezera stūritis ar egļu mežiem un latviešu

sētu uz krasta. Apkārt dzeltēja lauki.

„Tad jums jānopērk par piemiņu ta," Apse jokoja.

„Man tagad pavisam nava naudas," viņa nokau-

nējās.
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„Tas nekas. Ja jums butu — jus viņu pirktu?
Ja?"

„Ja, tulit es viņu ņemtu līdz."

„Nu, ņemiet! Es tak drīkstu dāvināt? Ja? Labi!

Tas ir jūsu īpašums. Lūdzu!"

Viņš noņēma glezniņu un pasniedza mazajai cieni-

tajai. „
Viņai vajadzētu te vēl kādas dienas palikt,

kamēr izstāde beigsies, bet ar jums ir izņēmums.

Paņemiet līdzi... Ne, ne! Es jums vairāk patei-
cības parādā, nekā jūs man."

Viņš laimigi pavadija apmeklētajās, neprasija pat
pēc vārda. Ja, viņš tak varēja dāvināt kā Krezs.

Nauda bija daudziem, bet gleznas tikai retam.

Ši diena bija viena no viņa labākajām.
Izstāde nobeidzās klusi, tāpat kā iesākusies. Ne-

vienam ari vairāk tur neka nevajadzēja.
Izdevumi bija segti, atlikās tikai daži rubļi, kurus

ne viens, ne otrs nezināja kur likt.

Vijgriezis aiznesa savu gleznu pie Gaiļa.

Viņu saņēma pavisam nelaipni... tad palūdza, lai

nākot citā dienā.

Viņš aizgāja. Gailis viņu saņēma aristokrātiski,

izskaidroja, ka glezna viņam vairs nepatīkot, — citā

reizā viņš ņemšot citu. Atdeva gleznu un izvadija
pieklājigi pa durvim.

Par šo humoresku vienmēr smējās viss pulks,
kad Vijgriezis to atstāstija. Smējās viņš ari pats.
Tikai no tās dienas sākot uz viņa galda sāka pa-

rādīties karikatūras — pašam par prieku.
Gleznas viņi bija visi atkal atveduši savās istabiņās

un varēja lūkoties viņās, cik patīk. Ziema sprēgāja
uz ielām un laukiem, un viņi nezināja, uz ko gata-
voties vairs. Apse noglabāja izmisumu dziļi viens

pats pie sevis un gāja smaididams pie viena un

otra. Viņš gaidija lielas sumas no Vēja, kuram bija

nosūtijis desmit gleznas.
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Tikai viens būdams redzēja baigus sapņus un

likās, ka būtu kur jābēg.

Vijgriezis paklusam apmierinājās un zīmēja fabriku

prospektus un korpusus no putnu perspektives.

Viņš sāka kaut ko apglabāt viss vienalga, ja

nava vairs citas izejas. Dvēsele bija sen atdota —

un vajadzēja gādāt tikai par miesu.

VI.

Pār namiem, ielām un laukiem pārskrēja balts

spožums. Februāra saule ta bija, kas pavasari
aicināja. No jumtu maļam pilēja lāstekas, sniegs
bija mīksts un ormaņu zvārguliši skanēja un žva-

dzēja kā aizsnauduši. Sētās čirkstēja zvirbuļi — ari

viņiem asinīs kas bija pamodies.

Skulptors Pakalns gāja pa Matisa ielu uz savu

istabiņu. Kā nojaušami skaisti sapņi krēšļojās viņa
domas. Nāks, nāks, nāks!..

Viņa seja bija iekritusi, bet viegli sārta no gaisa
un valguma. Galvā tukšs reibonis, kājas tik smagas,
bet visa būtne viegla. Tas bija no nespēka —

Pakalns nebija pieradis pakļausit vispārīgiem no-

teikumiem un paradumiem, bet bija tik brīvprātīgs,
ka pat neēda kārtigi. Tagad jau bija otra diena,
ka viņš nebija sevi apgrūtinājis ar ēdienu, bija dzēris

tikai ūdeni — jo tas neka nemaksāja.
Pakalns uzkāpa pie sava augstā cietuma, piezva-

nīja. Istabā bija vēsi. Samētatas statujas un māla

modelējumi izlikās tik klusi, ka nupat būtu no-

miruši.

Nosēdies viņš aizdedzināja pēdējo papirosu, ko

bija dabūjis no Vijgrieža — ja, vairāk tam ari šodien

neka nebija pie rokas. Naudu, ko Pakalns gribēja
aizņemties, varēja atrast visur, bet ne tik drīz pie
gleznotajiem un dzejniekiem. Ari pie Zimzas ne-
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dabūja neka. Tas gan noteica, ka divu dienu laikā

viņš būšot bagāts — bet šodien
...

Tā pārnāca Pakalns ar ceribam tikai. Paprasija
vēl saimniecei, vaj neesot bijis pastinieks — vajadzēja
pienākt vēstulei kaut no kurienes. Tur varētu būt

nauda iekšā
...

Bet vēstules nebija.

Nu, blēņas! Tas nebija pirmo reizi un nebija
nekas jauns. Tomēr varēja apmierināties. Tabakas
dūmi apņēma nervus kā ar miegu. Bija tik viegli
un laimigi reizā-

Nometis papirosu, Pakalns atlaidās uz gultas un

juta nogurumu. Pastaigāšanās bija sakarsējusi asinis

un tagad tās sauca uz dusu. Viņš aizmiga kā bērns

smaididams dziļā miegā.

Murgi uzgula tūlit, kā pulks plēsigu putnu. Viņš
atmodās un izbrīnījies palūkojās visapkārt, pirms

atjēdzās, kur atrodas. Saltums kratija locekļus, kaut

gan nebija tik auksts istabā.

Viņš staigāja un nevarēja sasildities. Bads atkal

uzmācās ar nejustu niknumu. Nevarēja vairs viņš

palikt vienaldzīgs — vajadzēja apmierināt izsalkumu.

Bet tādēļ jau viņš bija nupat gājis un pārnācis
atpakaļ...

Acis vērās uz veidojumiem. Vaj nevarētu ko pār-
dot? Viņš aplūkoja savu Panu, bet tas bija tikai

no māla un pūta fleitu tik mierigi smīnēdams un

ari sērodams reizā, ka nebija ko domāt to nest uz

tirgu. Un kam gan tas būtu vajadzīgs? Daudz —

ja skrejošā Merkura tēlu vajadzēja nostādīt veikalos

vaj kases priekšnamos, bet tos jau gatavoja fabrikās

simtiem vienā stundā un tie bija ari lēti pērkami.
Šo mocekļu, kas te viņa istabā uz sola un krēsliem

un uz galda stāvēja — to nevienam nevajadzēja.
Pakalns iegrima domās. Viņam nāca prātā advokāts

Gailis, kurš vienmēr visā Rigā lielijās, ka pabalstot

māksliniekus, un sajūsmināts runāja par dzeju un

glezniecību. Ja, ši labā cilvēka pamāciba pastāvēja
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nedaudz vārdos: īsts ģēnijs vaj talants pats sev

izlauzišot ceļu caur darbu. Strādāt tikai, ne fantazēt!

Bet skulptora lūpas tagad smīnēja. Jods lai ari

to sazin kāpēc, bet tas bija tiesa, ka viņš šai sa-

rūsējušai zelta mācibai nevarēja vairs ticēt. Viņš

bija pārliecināts, ka pilsonibas filozofi to ir izdo-

mājuši, lai ar to grūstu katru talantu uz slidenas

laipas, uz kuras noturas tikai viens no desmitiem.

Citi iet bojā un birģeļi smaida: paldies Dievam!

Katrs ir pats savas laimes kalējs! Strādā un neprasi
neka — pat ēst, tad tu būsi varonis.

Bet kad smīns izgaisa no lūpām, jaunais tēlnieks

jau bija ar mieru izmēģināt vēlreiz šīs mācibas

pareizibu. Aizslēgt istabu, iet uz ielas meklēt darba,
kuru rokas var darit bez gara. Fabrikā!

Bet smīns no jauna nāca savā vietā. Pakalns

zināja, ka tur viņa nelaidīs iekšā. Tur vajadzēja

cilvēku, kas no mazām dienam jau bija palikuši
par mechaniskām mašinam. Tur vajadzēja muskuļu

un miera, nevis sapņu. Nekur, nekur viņam nedos

vairs vietas — tas bija skaidri un gaiši!
Tā tad ta māciba varēja palikt tagad nost. Bija

jāapmierinās ar veco patiesību, ka viņa liktenis un

visu citu liktenis, kuri padevušies dailei, bija — bads

un sapņi, bads un sapņi! Un bads bija tik viegli

panesams, kad sapņi griezās ap galvu, kā mirdzošas,
zūzošas zelta bites, un kad visa telpa bija pilna ar

viņiem kā ar rožainiem mākoņiem un kad uz katra

mākoņa, kas peldēja pāri, sēdēja balti marmora tēli,
kā dievi, un māja viņam un vizēja baltā sudrabā.

Bads un sapņi — abiem piederēja viņa būtne, un

abiem bija tiesiba to skūpstit.
Pakalns būtu stājies pie darba. Saules vizma,

mirdzošas ūdens lāses, kas no jumtiem krita, un liela,
dimdoša pavasara gaida viņu pielēja ar prieku, kādu

jūt tikai jaunibā un sapņos. Bet galvā bija nogurums.

Viņš pārmeklēja savas atvilktnes. Nebija vairs ne
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maizes garozas. Tējas bija atlicies vēl reizām divām,

trijām, bet no tās izsalkums vairojās. Viņš nometa

to atpaka]... Vajadzēja skriet atkal uz ielas, meklēt

maizi, maizi!.. Tikai veltigi tas būtu. Dāvināts

netika, kaut ari viņš būtu varējis übagot.
Satinies mētelī, viņš nolikās gultā un paņēma grā-

matu. Acis migloja. Būtu jel kāds nācis. Izrunātos,
viss aizmirstos. Bet neviena nebija.

Naktī viņš gulēja smagi, kā akmens, un kāvās ar

murgiem. Aiz viņa Pana, kas pūta savu septiņniedru

fleiti, bija nostājies bads un pūta uz kāda kaula,

ļauni ņirgādamies. Tad viņš nolika kaulu, apsēdās
uz gultas malas pie skulptora un noskūpstīja viņam

pieri.
Pakalns uztrūkās — bija jau diena. Šodien solijās

nākt Vijgriezis ar naudu, bija jāgaida tikai. Bet viņš

nenāca. Pusnomodā, pusmiegā gāja diena, gurde-

nums apņēma visu. Baigas domas sāka nākt galvā
un Pakalns pietrūkās no gultas. Vaj jāmirst? Ne,
tik tālu vēl nebija. Viņš vēl bija stiprs, varēja strā-

dāt un smieties, ja gan!
Viņš ņēma vasku, sāka veidot, mēģināja būt mie-

rigs, svilpoja strādādams, negribēja pārtraukt ne uz

acumirkli, lai nesajustu nelāgo tukšumu un sāpes
visā miesā.

Pēc dažām stundām viņš pacēlās un juta, ka ir

noreibis... Diena bija pelēka un viss klusu. Tikai

iela dimdēja pilna dzīvibas un trokšņa.

Zvanija un tad klauvēja pie viņa.
Viņš neticēja savām acim. lenāca advokāts Gailis.

„Aha! Jūs strādājat! Tā vajaga!"
„Ja, strādāju! Lūdzu!" Un pastūma viņam krēslu.

„Es dzirdēju, ka jums esot daudz jaunu darbu!

Es gribēju paskatoties. Man patīk jauni censoņi!"
Viņš pūta vien savā kažokā un turēja rokā cilindri.

„Jums vajadzētu visu to izstrādāt marmorā! Kā-

pēc jūs nelietojat marmoru?"
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Pakalns smīnēja. Vēl viņam nebija dusmu, bet

tikai smiekls par šo pilsonisko Rigas bērnu.

„Vaj jūs nevēlaties iegādāties sev kādu no maniem

darbiem? Jūs tak esat mākslas draugs!"
Gailis sagrozijās, krēsls vien nočīkstēja.
„Ja, labprāt, bet jūs izstrādājiet marmorā. Es lab-

prāt." Nostostījies noslaucija degunu un bārdu.

„Es redzēju jūsu darbus izstādē, tikai man toreiz

nebija naudas klāt. Tiklīdz būs, es ņemšu no jums
vairākus gabalus. Sakiet, kāpēc jūs nebraucat uz

ārzemēm studēt un papildināties? Tas jums būtu

par lielu svētibu."

Pakalns paskatijās caur pieri. Viņam izsalkums

pilnigi pārgāja, redzot šo interesanto parādibu. Bet

smaida vairs viņam nebija.

„Ak ja, jūs domājiet līdzekļi! Kas ir līdzekļi —

nieks! Kad tikai stipra griba un talants. Un bez

tam, mēs labprāt pabalstam jaunus māksliniekus, ja

viņiem ir trūkums. Es aprunāšos ar latviešu nam-

niekiem, es galvoju, ka viņi dos līdzekļus. Mēs jums
tad piesūtisim."

„Pateicos!" Pakalns aizgriezās, lai nebūtu ilgāk
jāskatās uz Gaiļa figūru. Bet tos stāstus viņš jau

bija dzirdējis no citiem.

„Un marmoru es ari likšu atvest. Man ir pazīstami
mūsu tautieši, kuģu kapteiņi. Viņi katrā ziņā atve-

dīs kādus marmora gabalus. Tikai strādājiet."
Tagad Pakalnam sārtums jau iesitās sejā. Bet

viņš valdijās, vēl gribējās smieties.

Kāpēc jūs neatnākat pie manis vairs? Sen neesat

bijuši. Mums jāturas kopā ...

leskatījies Pakalna sejā, viņš aizkūpināja cigāru
un teica vērodams tālāk:

„Jūs esiet pārvērtušies. Priekš pusgada bijāt citāds.

Vaj neesiet veseli?"

Tēlnieks nostājās taisni un gribēja pašureiz teikt

rupjibas. Viņa acis kvēloja un sārtums sita sejā.
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Bet aplūkodams Gaiļa godigi kopto seju un baltās,

apaļās rokas, viņš iedomājās, ka varbūt tiešam šis

cilvēks tik naivs, kāds viņš tagad te atrodas. Gri-

bējās pamēģināt runāt reiz atklāti, bez aplinkam.
Varbūt ka saprot.

„Ja, esmu slims," cieti un kā negribot viņš atteica.

„Kas jums kaiš?"

„Man ir māgas krampji. Neesmu trīs dienas ēdis..."

„Tas ir labi," pārtrauca Gailis.

Pakalns patiesi pabrīnijās.

„Ja, vaj ziniet! Ari man ir tāpat. Ja man uznāk

māgas slimiba, es vispirms neēdu vienu — divi die-

nas un viss atkal labi. leteiktu jums pamēģināt."
Pakalns pārsteigts paskatijās un nenoturējās. Jau-

tri smiekli viņu atvieglināja. Tas bija ko vērts!

„Tas ir jocigi," teica Gailis, „bet tas ir tiesa!"

„Es ticu, ticu, paldies par padomu!"
„Ja, nu strādājiet tikai. Un ja trūkums uznāk,

nekautrējaties, mēs labprāt pabalstam jaunus māk-

sliniekus." Viņš sakārtoja savu apģērbu, žēligi pa-

sniedza roku un aizgāja.

Tikai, kad viņš bija jau uz trepēm, Pakalnam tika

žēl, ka nebija viņu izdzinis un izlamājis. Viņš būtu

skrējis tam pakaļ, ja atziņa par divām šķirtām pa-

saulēm nenāktu viņam domās.

Viņš sāka atkal mērot savu istabu ar soļiem. Do-

mas strādāja; viņš gaiši redzēja savu dzīvi, kāda ta

ir bijusi un kāda būs līdz galam. Jādzīvo tikai ar

sevi vien, pašam jāsmeļ spēki iz savas sirds. Tā

ies dienas un tas būs viņa liktenis.

Vakars nāca. Trešā diena
... Viņa fantāzija strā-

dāja neredzētās krāsās un skaņās. Likus, ka notiks

visu lietu pārvērtēšana. Dzīviba rims vaj atgriezīsies
jauna laime un jaunas dienas vēl nebijušā skaistumā.

Viņš lidoja pāri par zemi jau un pār cilvēku domam.

Augstumos bija uznācis, kur ar zvaigznēm varēja
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sarunāties un vējus pasaukt vārdā. Dvēselei atmir-

dza mūžiba
...

Nakts nāca virsū un miera nebija šaurajā telpā.
Viņš izgāja uz ielas. Kājas bija vieglas, ka pie ak-

meņiem nemaz nepiedurtos. Viegla prieka sajūta

pārņēma katru locekli, katru elpas vilcienu. Zim,
zim, gāja gar ausim. Brīnišķas puķes izplauka acu

priekšā. Kāda laime, kāds salds prieks!..
Reiz viņš bija lasijis kādu Hamsuna bada attēlo-

jumu. Bet neka līdziga nebija ... Bija te tikai laime

un prieks.
Uz Aleksandra bulvāra krustojās simtām ēnu un

gājēju. Baltas ugunis aizmirdzeja tālumā. Dūca

automobiļi, zvanija tramvajs un no Daugavas tvai-

koņu sirēnas vaidēja. Skaistas drēbes, skanigas un

kautras balsis, acu mirdzums, sieviešu graciozie soļi,

drēbju švīkoņa. Viss dzīvoja kā pilnibā ...

Pakalns sajuta, cik labi ir dzīvot ari badā. Ne,
neviena viņš neienīda, viss bija labi.

Ozianna dzīvibai vaj nāvei!

Kad viņš noguris un salauzts, pilns atkal izmisuma

pārnāca mājā, viņu gaidija Vijgriezis. Viņš bija at-

nesis naudu...

„Ej, nopērc maizi," Pakalns apsveicinājies teica

un atlaidās krēslā.

Saltais skūpsts atlaidās no viņa pieres. Viņi abi

bija atkal laimigi ar Vijgriezi kā bērni.

VII.

lekšrigā kādā vīna pagrabā ienāca Jānis Apse
un Zimza. Viņi bija satikušies uz bulvāra. Apse

gāja bezbēdigi, pat svilpodams klusam, un Zimza

vientuļi pavasara mirdzuma un šķīstošā sniega dēļ.
Diena bija gaiša un rūpju nekādu — kā jau arvien.

Pagrabā viņi uzmeklēja visvientuļāko un dziļāko
nišu slēgtā stūrī — taisni tā, kā žurnālisti raksta,
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lai nodotos vīnam un izdzīvei. Apse bija pastrādā-

jis priekš kāda ārzemes mākslas dekoratora dažas

panno un tas sajūsmināts viņam aizmaksāja kā māk-

sliniekam.

Tā, un nu vajadzēja būt jautriem! Apse teica, ka

visiem jau ziņots — tādu dienu tik maz, kad mūžī-

gai vienmuļibai un garlaicībai varēja izbēgt.
Vīns dzirkstījās no liela luktura pie velves griestiem

un meta uz galdauta zaļganu atspīdumu no glāzēm,
bija tik mierīgi, mīļi un sapņaini...

Atnāca viens pēc otra visi, bija vēl kādi, kas tikko

nogriezušies no prātigo likumiem un iemīlējušies
kalnu domās un vētru brāzienos.

Ikkatra sejā bija kas laimīgs un jauns, kā ārā tur

jaunais pavasaris.
Kad visiem glāzes bija pilnas ar melni tumšo vīnu,

Apse izteica, ka ta esot viņu dzīve miniatūrā tagad.
„Ja, kas tad cits!"

„Vaj te ir brīvā debess pār mums, vaj puķes, vaj
koki? Vaj horiconti redzami? Vaj vējš te kādu

reiz ienāk? Sasmakuši, trūdoši akmeņi, kurus bru-

ņinieku kalpi un vergi savēla priekš gadusimtiem —

tas te mūs ieslēdz un iežogo! Nu — un vaj mēs

neesam līgsmi?

Un Riga! Kas gan ir Riga? Ar visu savu atmo-

sfēru un savu smacigo morāli un materiālismu tāda

milziga pagraba velve priekš dzejnieka un māksli-

nieka. Netikai Riga — visa plašā pasaule ... mūžigs
slogs...

Sapņi, tikai vienigi sapņi mūs var glābt! Daile

un sajūsma, tāpat kā sarkans, tumši biezs un reibi-

nošs vīns, nes prieku. Mēs esam un smejamies!
Smacējošā pagraba nav, ir tikai karsta sirds un plaša
mirdzuma pasaule. Sveiki!"

Viņi dzēra, pieskandināja un trokšņoja. Elku un

dievu zaimošana notika grandiozos apmēros. Bālās
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sejas bija uzaicinošas un bezrupigas. Fantāzijas saka

jau lidot.

Smailis Zimza sāka runāt par mērenibu un par
remdenibu. Katrs vārds dzēla kā nātra.

„Viņi sēd, kā vistas uz olam, un klukst par savu

nabadzibu. Un kad māga pilna, tad miers. Pats

Jehova par viņiem teicis, ka viņa mute neciešot

remdenibas: viņš tos izspļauj! Vē! Kā pasaldens
cukura ūdens.

Atpestits tikai tas, kas ar kāru dzirdi klausās Vāg-
nera vētras brāzienus pusnaktī. Svilpojošus vējus
ar ārprātigām acim un rūcošo jūru! Viena vieniga
biķera pietiek priekš dzīves!"

Un visi dzēra Vāgnera svilpojošai vētrai — sveiks!

Pakalns stāstija par Gaiļa apciemojumu. Viss bars

rēca no smiekliem par labo recepti.
Vijgriezis stāstija par savu jaunāko karikatūru. Ta

esot nodomāta tirgotajam Vējam uz dzimšanas dienu.

Simbols un nosaukums: «Svētdienas miers!" Viņš
reiz uz laukiem būdams bija par liecinieku, kā kūts

priekšā barokļi gozējušies saulitē
...

Cūka esot vie-

tām laimes simbols un tāpēc ...

Vīns lika strādāt fantāzijai. Maz bija tādu skaistu

mirkļu, kā šodien, kad viņi varēja runāt un domāt,
un viens otram uzsmaidīt.

Dienas aiziet, kā ātri vēji, pulks aiz pulka. Daudz

kas jau miris, daudz mostas, un šīs dzīres bija do-

mājamas reizā kā ceribu apglabāšana un jaunu

sapņu dzimšana.

Zīle atminējās visus senos izdzītos garus un viņu

slāpes pēc vīna. Deklamēja Li-Tai-Pe dzejas par

aizmirstibas saldumu vīnā, cildināja grieķu bakcha-

nalijas kā gadskārtigo mākslas elpojumu, citēja Ro-

mas dzejnieku vīna dziesmas un Veidenbauma dzejā
atrada to pašu veco un jauno vīna slavu.

Bet viņš ari minēja par slāpēm —

par tām, kuras

vīnā nav dzēšamas. Ja savas slāpes varētu slīcināt
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vīnā, tad viņi nebūtu vairāk nekas, kā tie paši, ku-

rus tagad apsmēja. „Visi kausi ir izsusināmi, bet

slāpes ir bezgaligas," esot teicis Hammerlings.

„Sveiks!" tagad sauca ari Rumānis, kurš vienmēr

klusēja un smaidija, bet nekam vairs neticēja.

„Dzīve... dzīve," viņš gribēja runāt un drebēja
no uztraukuma. Viņi visi apklusa.

„Es nevarēšu to pateikt...
Tas ir skaists dārzs ar augstu sētu... Lai neviena

acs neredz pāri. Tur spīd mēnesnica
...

nakts ir
...

un mēnesnicā pār mūriem pāri... Viņa skatās dārzā...

un tur... tur ir mazs ugunskurs... pie ta sēd daži

cilvēki un tiem ir labi... Viņi pazīst sevi tikai, un

visapkārt nakts
...

labi... tik labi..." Viņš uzlūkoja
visus un kā ko atminēdamies teica:

„Labi ir ari paskatities... tikai pār mūriem dārzā

un redzēt tos cilvēkus pie ugunskura... Draugi!"
Bet viņš aprāvās, aizvēra acis, atlaidās krēslā un

klusēja.
Klusēja visi brīdi; aizmirsās pat pieskandināt. Bet

tad viens pēc otra piecēlās un uzdzēra Rūmaņam.
Gaviles plūda tālāk.

Si bezbēdiba un smiekli bija tik neparasti no cil-

vēkiem, kuriem nava kur savu galvu nolikt. Bet ne-

viens no viņiem nebūtu mainijies ar tiem, kuri savos

namos sēdēja un neēda no pārēšanās.
Tad Vijgriezis attīstija savu ideju par aiziešanu no

Rigas.

„Mēs dzīvosim tad, kad mums būs tauta un kad

mēs būsim tautai. Un tāpēc es domāju, mēs ierīko-

sim mūsu darbnicu nevis te, bet kaut kur tālu uz

Daugavas krastiem, vaj Vidzemes pakalniem. Nu, tur

saule un vienkārši ļaudis. Tur tu redzi debesi un

zemi. Atnāks viens, otrs — katram atvērts katrā

laikā. Redzēs gleznas, priecāsies, pirks. Sanāks pa-

klausīties rakstnieku stāstos un dziesmās. Dzīve būs
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viegla un prieciga. Tauta bez vidutājiem mācisies

mīlēt mākslu.

Lūk, tās ir manas domas!

Bet te mēs nīkstam kā svešumā. Vaj te ir tauta?

Riga ir rēķinumu mašina, suta katls, kurā birģeļi vāra

sev kompotu. Kas te dzīvo? No tautas neka. Namu

cēlāji un avižu rakstitaji, kuriem «tauta" nav nekas

vairāk kā pūķis, kas naudu velk.

Ne, lai viņi mierigi dzīvo te savos akmeņos, lai

dibina kases un tirgotavas, lai drukā savas avizes un

skūpstās ar savu jauno kultūru, kura stipri vien smiņ-

ķēta un ar liekiem zobiem, man liekas. Mums te

neka nevajaga! Vienigais glābiņš mums ir, aiziet no

šiem rēķinātajiem un avīžniekiem pie tautas.

Ja, es ceļu savu darbnicu tur ārā pie Daugavas!
Sveiki!"

Pieskandināja. Priekšlikums patika visiem.

«Nebūtu slikti," teica Zīle. „Mācities mēs tak te neka

tāpat nevaram. Teātris ir priekš sagremošanas veici-

nāšanas paēdušiem, vaj priekš Marksa ideju demonstrē-

šanas. Avizes —viss viens bilanču raksts un birģelisko
tikumu uzteikšana. Priekšlasijumi — laika kavēšana

un lielīšanās — nu, un tautiba tāda tauta un

tautiba, kā te Rigā, ir lēti pērkama katrā pilsētiņā

prūšos vaj poļos, kur paēduši cilvēki dzīvo
...

Tfu!

Ja, patiesi, mums te nava ko darit. Ar pasaules
mākslu un kultūru mēs varam satikties caur ārzemju
žurnāliem, ja mēs negribam, lai mūs te izmāca par

tautskolotājiem vaj sīkā progresa saucējiem."

«Sveiki!" Apse sauca... «Es ari aizeju. Man ari

diezgan! Bet, draugi, ne uz latviešu ciemu... Ne.

Mums vajaga vēl pamīlinaties ar krāsām un dzeju
tur... kur Sena plūst... kur dienvidus jūras. Es

sen zinu — es aiziešu reiz. Miers būs tad no visiem

šiem Gaiļiem un Talbergiem. Pasaule ir plaša...
Luvrā skaisti skatīties uz krāsām un marmoru. Vajaga
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tikai mācēt nospļauties un aiziet. Atnākt var tad

priekš tautas ar bagatigu pūru ...

Te vienigi lai dzīvo uzpūtigā latviešu pilsoņa kalpi,
avižnieki, kā piemēram — Plūdajs vaj... tur —

Buksis..."

„Ja, šis Buksis," iesaucās Zīle. „Visas piemēroša-
nās paraugs!"

Un viņi sāka atminēties dzejnieku Buksi, kas nu

jau pāris gadus sēdēja redakcijā, saņēma simts rubļus
mēnesī un smējās paēduša smieklus ar vienu aci

šķiebdams un lamādams visus, kas nenāca viņam
tuvumā. Rigā viņš nesāja cilindri un gāja mierigiem

soļiem. Pa svētdienām brauca ar priekšlasijumiem
uz skolām un nomaļu biedribam un runāja par te-

matu: „Izglītibas nozīme priekš cilvēkiem."

... Ja, piemērošanās! Viens, otrs uz brīdi cīnijās
ar domam, it kā no ka baidīdamies, kā ko nožēlo-

dami, kas reiz viņu vidū bija līdzi bijis.
Bet vīns dzirkstijās un pavasaris bija visiem dzīslās.

Sapņi krēšļojās un izaicinājumu gribējās mest priekšā

Rigas pūķim, kas pie savas naudas kastes gulēja un

ģifti vārija avizēs.

Tad verda fantāzijas. Reciteja dzejas un stāstija

par jaunajiem darbiem.

Zimza atminēja lielos dziesminiekus un runāja ar

cienibu, kā par kalngaliem, kuri jau ar zvaigznēm
satiekas, un drusku skumji noteica:

„Mēs esam nolādēti ar zemes lāstu — jo mēs esam

latvieši. Idiles un darba tauta, kura ienīst mūžibas

valodu..."

Bet Zīle iedegās kā zibenis miglājā un kliedza:

«Ne!"

„Kam nava greizsirdibas, tas savu līgavu nemīl!

Muzu vajaga mīlēt nicinot savus līdzcensoņus. Ne-

viena nava, kas varētu vairāk par mani! Tā! Bet no

pieticigajiem un gļēviem viņa bēg. Kur varēja Bairona

un Bodlēra soļi viņai sekot, tur ari es varu iet. Ne,
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es varu iet vēl tālāk, —ja es viņu mīlu. Bet bez

greizsirdibas — tad es labāk nometu kausu un eju

übagot.
Un — sveiki, greizsirdīgie!"
Viņa acis mirdzēja kā zvaigznes. Pat Rumānis sa-

jūsmā pieskandināja. Zīle ar savu anarķista dvēseli

varēja iededzināt visus.

Tad sākās dziesmas un smiekli...

Nakts jau dega tūkstoš ugunīs, kad viņi izgāja no

pagraba telpām uz ielas. Un katrs aizgāja no sapņu

valsts uz savu kluso istabiņu — dzīves ikdienibu, kur

dien dienā klauvēja un smējās ļauni un salti — bads

un izmisums un auda bezgaligus tīklus, kā divi milzu

zirnekļi ...

VIII.

Zīle pārnāca mājā smaidigs un viegls. Cik skaisti

ir dzīvot! Tā kā lapai saulē un vējā šūpoties.
Viņš iededzināja lampu un nosēdās pie darba.

Asinis viļņoja, sirds sita kā lielas laimes tuvumā, un

viņš nolika atkal visu pie malas. Labāk klausities

dzīvibas valodu, sapņot par rītu un par nākotni.

Viņam uznāca kā salds miegs domas par ceļojumu
uz ārzemēm kopā ar... Sēju... Meitenes seja pa-

mirdzēja gudrām labām acim un ar spītigu smaidu

uz lūpām. Augoša mīlestiba bija tāpat kā vīns un

mulsināja viņu.
Kad tagad viņa būtu te, Tikla

...
Kaut nupat viņa

nāktu! Ilgā vientuliba un ar citiem kopā atmodinātā

sirds gaidija un sauca.

Pie joda ar visu šo ieslēgšanos! Dzīves, plašas
dzīves! Tuvu cilvēku, mīlestības, daudz smaidu un

vārdu...

Viņš jau gribēja iet, iebrukt pie viņas un nolādēt

mūžigo ieslēgšanos, kad nejauši pie viņa ienāca— Sēja.
Viņa vēroja Zīles stāvokli, tad pasmaidija.
«Klostera brālis?"
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*Ne!"
«Ja! leslēdzaties, it ka tas piederētu pie dienišķas

maizes."

«Es pavisam atklāts šodien.",.

«Kam?"
«Vispirms jums, jo jūs mani tādu atradāt."

Viņa smējās un neticigi uzlūkoja Zīli.

«Jūs neticat? Vaj es tāds izskatos kā ieslēdzies?"

«Dzejnieki visi egoisti. To es zinu. Un noslēgušies."
«Protams — visam savs laiks. Bet tagad pat ledus

atveras — jūs tak redzat, ka pavasaris nāk."

«Ari jums? Tagad?"

«Ja, tagad..." Zīle domigi pasmaidija un paņēma
no viņas apmulsušajām rokam šalli un mēteliti.

Istabā bija ieradies vakara klusums un tagad ari

ši klusuma valoda.

Mazā māksliniece nosēdās pretim dzejniekam un

viegli, graciozi runāja un smaidija, bet nopietniba
dusēja zem acu skropstiem un lūpu kaktiņos.

Dzeltenspožā lampas gaisma, grāmatu plaukts, pat-
vāra sīkā dziesma, vakara laiks un divi nelabojami
sapņotāji... Mirkļi skrēja, kā zeltaini tauriņi pa-

celdamies un nolaizdamies, likās, kaut kur rūca kā

baltas straumes, plauka kā neredzami ziedi — skre-

jošā, ātrā mīlestiba kā brīnumu putns bija nolaidies

starp abiem daiļuma meklētajiem — bet viņi nezināja,
cik tas steidzigs un netvēra ne pēc ka.

Sēja stāstija aizkulišu noslēpumus: cik ātri un viegli
tur tiek iestudēta teātra māksla

... Viņa smējās viegli
bez rūgtuma par to.

«Un jūs?" jautajā Zīle.

«Es? Nu, protams, ari es... Kāpēc tad ne?"

Un jautri iesmējās, redzēdama, ka dzejnieks izbīstas.

«Ne, man ir savs noslēpums," viņa teica. «Es gribu
redzēt, cik liels spēks ir sirdij. Man ir varbūt maza

un nestipra sirds, un tad — cik liels spēks ir mazai,
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nestiprai sirdij. Es gribu to parādit visiem, kas

nava akli."

«Efektu un dresūras vietā sirds — ja, jāsaka, ka

jūs domājiet mazliet oriģineli. Ja tikai viņa būtu

vajadziga — jūsu mazā sirds — Rigas lielajam pūķim."
«Ja ne viņam, tad daudziem, es domāju. Vajadzētu

brīnumus darit tur, kur neviens negaida. Un tad,
tas tak ir tik viegli! Ta nava tad nekas vairāk, kā

rotaļa, kurā iet līdzi uzticams, bezbēdigs draugs.
Un visa dzīve un daile tad rotaļa. Vaj nava labi?"

Zīle domāja tomēr, ka pret tādu sirds mākslu tad

Rigas pūķis sūtitu savus niknākos pulkus un pie-

spiestu to klusēt. Viņš pat pieminēja dažus, kuri

nāves un ārprāta varā aizvesti jau.
Bet mazā māksliniece smaidija.

«Jūs tak vēl neesiet miruši? Ne! Jūs un daudzi

vēl. Un vienmēr lepojaties ar savu sirds stiprumu,

ja ne citur, tad klusibā pats pie sevis naktīs un

vientulibā... Un man vajadzētu jau padoties? Mani

jūs turietpar tādu neapzinigu bērnu. Nu, kā gribiet —

bet tad redzēsim uz priekšu. Es gribētu, kaut man

būtu arvien grūtāk un grūtāk... un tad
"

Viņa atmeta galvu atpakaļ un mirdzošām acim

lūkojās Zīles sejā. Tas bija skaistums klusibā un

vienā mirklī. Viņa bija kā pirmais sniegs, kas zemē

nonācis vēl jauns un vizmas un kristāla pilns. Pat

trulie apātiskie jūt savadu trīsējumu dvēselēs...

Zīlelūkojās viņā un sirds gavilēja. Mīļā zemes dieve!

Viņš ilgi lūkojās uz meitenes blāzmoto seju, gribēja
ko teikt, lūpas sadrebēja, viņš apmulsa un, sameklējis
viņas roku, pacēla sev pie lūpām un noskūpstija.
Tad tik atjēdzās.

Sēja nosarka, iedegās un atvilka roku. Viņus abus

pārņēma spēcigs mirklis, kā salds vīna malks. Un

kad viņi nojauda, kas noticis — viņi pasmaidija un

nedomāja vairs ne par ko.

«Bet tas, kā es teicu, mans noslēpums. Un jūs
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nevienam par to neka neteiksiet — tad noslēpuma
spēks zūdot. Tas mums jāslēpj, kā pasakā ta vieta

papēdī, kur varonis vienigi ievainojams."
„Ari mans noslēpums tas pats," Zīle teica un pa-

smaidījis viņš griezās kā iedvesdams pie viņas:

„Pārvaldisim pasauli!"
„Ja! Pārvaldisim!"

Un fantāzijas raisijās.
Viņa stāstija par sapņiem un domam. Viņa būs

reiz visos mākslas centros, visu ieelpos, sevī uzņems.

Sirds kļūs stiprāka un bagātāka.
Viņam bija tas pats. Vajadzēja savākt bagatibas

savai tautai. Sirdi nepārdot ne kam, liesmot kā

zvaigznei.
Pār galvām, kā gāju putniem rudeņa naktīs, viņiem

vizēja zvaigžņots putnu ceļš liesmās un miglu jūrās
un aizlocijās kā bezgalīgs kliedziens uz to pasauli,
kuras nekur nava...

Zīle iedvēsmejies runāja par piemērošanās seklumu.

Viņam bija maza fantāzija, viņš izņēma to no saviem

papiriem un lasija:

Tiesnesis.

Reiz viņš bija jauns, bezbēdigs un pilns aizturētu

spēku, kā pavasara pērkonis. Viņš necienija ne

tikumus, ne netikumu un vienmēr viņu redzēja vienu

maldāmies vēlu vakaros vaj naktīs gar ezeriem un

kalnu mežiem.

Viņš smējās par ļaužu un pilsētu gudribu un

sapņoja par augstumiem, kur gaisa dzidrumi un putni
tikai un mākoņi.

Tad kādā dienā viņš satika kalnu malā kādu dievi,
ta smaidija viņam, un sirds mīlestības pieplūda, kā

strauts jaunu trakojošu un putojošu ūdeņu. Viņš
mīlēja skaisto dievi — Muzu.

Un kad tie vieni bija dienas mirdzumā, viņa tam

prasija: Vaj tu gribi pie manis tur augšā?
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Ja, pie tevis, tikai pie tevis, viņš lūdzās. Ved

mani. Kas man zeme, miesti un pilsētas un cilvēki

ar savu pieticibu!..
Tad dosimies cēļā, viņa teica, un viņi ņēma spieķus

rokās priekš atspaida un ciešu saiti starp abiem tie

ņēma līdzi.

Viņa atgriezās vēl un smaidija ar rīta ausmas

smaidu un teica: tur augšā tu varēsi mani skūpstit,
mans draugs — nāc!

Viņa devās kalnos gar koku ēnam un pakāpēm,
ātri kā skrejošs mākonis, neapstādamās un neatska-

tīdamās un viņas draugs traucās tai līdzi.

Bet dienas karstums sāka spiest, un viņš juta no-

gurumuvisā būtnē. Viņš sauca: apstājies, atpūtisimies!
Bet viņa negribēja atpūsties. Mans draugs ir tas,

kas dusas un apstāšanās nepazīst! Nāc!

Viņš gāja un juta, ka kājas ir sadurstitas un

asiņainas, zeme vilka to pie sevis kā savu daļu.
Viņš elsodams lūdzās: apstājies, ļauj man brīdi dusēt!

Bet viņa smaidija un vilka viņu aiz saites, atspiezdamās
uz sava kalnu spieķa, un teica: mans draugs ir tas,
kas apstāšanās nepazīst.

Pusdienas kvēle nospieda viņa spēkus un viņš

pakrita uz akmeņa un sauca: es vairs nevaru tālāk,

apstāsimies un atdusēsim brīdi!

Tu nevari? Tad tu mans draugs neesi!

Un viņa pārgrieza vienojošo saiti un viņš nokrita

dziļi atpakaļ lejā pie miesta pelēkajām būdām un

palika uz akmeņiem guļot bez dzīvibas.

Tur viņu atrada resnā sieva, kurai miestā pieder
gaļas tirgotava un krogs un piecas mājas. Sen viņa

jau to gribēja par savu mīļāko, bet viņš bija to

izsmējis un nicinājis skaļos smieklos.

Viņa pārnesa to savā mājā, atsauca ārstus, un tie

atdzīvināja bijušo Mūzas draugu. Viņam bija kāja
pārlauzta un tas bija klibs, bet izveseļojās un varēja
iet uz ielas, ēst un dzert un gulēt.



Viņš apprecēja resno sievu un dzīvoja mierā un

pieticibā. Viņa ķermenis uztūka no taukiem un

veseligā miega, viņš bija bagāts un pieticigs un visi

viņu cienija.
Pēc gadiem viņš bija miesta dvēsele, tikumu un

netikumu kopiba, un visi atsaucās uz viņu.
Tad to iecēla par tiesnesi zemes tikumiem un ne-

tikumiem.

Un viņš lika uzmeklēt visus, kas vientulibu mīlēja,

sapņotājus, kas zvaigznēs lūkojās un necienija pie-
ticibu un miesta tikumus, un tiesāja tos.

Viņa tiesa bija taisna un negrozāma: Mūzas draugiem

bija lemta bada nāve un negods no visas zemes.

Viņš sēd un tiesā, kā vienigais personificētais tikums

un — viņš ir pavisam aizmirsis, ka Mūzas draugs
reiz gribēja būt. Viņš pat neklibo vairs, jo tas ir

tiesnesis...

Zīle nolika savu fantāziju un palūkojās paklusam
uz Sēju. Tad viņš teica, ka ta esot atmiņa, kāds

liels nožēlojums par dzejnieku Buksi, kas tagad sēdot

lielajā redakcijā un tiesājot dzejniekus.

Sēja lūkojās dzejnieka izbālušajā sejā un viņai jau

likās, ka te nebūs piemērošanās. Viņa sniedza Zīlēm

roku, piecēlās mirdzoša un kā domādama ko, un ne-

zinādama, ko darit, noskūpstija viņa vaigu, sirsnigi
un nemāksloti, bet tūlit ari iededzās un nosarka

apmulsdama...
«Tas bija labi no jums... par to tiesnesi..

.

tt

Bet Zīle jau pielija pilns laimes. Viņš iedomājās
tumšu ūdens upi, kura pilna mēneša zelta, tā kā pat

zvirgzdi un dzelmes tiek redzamas. Viņš aizvēra

acis
...

Kaut kas ātrs un steidzigs likās aizejot...

...
Mazā māksliniece jau bija gatava iet. Ari viņai

bija mīļa un skaista nojauda.

Kad viņi izšķīrās uz ielas un Zīle pārnāca mājās,
viņu sagrāba skumjas, kādas reti kad mēdza nākt.

212
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Viņš skuma par dzīvi, kura aiziet netverta un ne-

dzīvota mūžigā ideju karā un gaidišanā.

Viņa rokraksti gulēja uz galda kā kas nedzīvs —

skaistākais brīdis bija projām jau ...

IX.

Bija vasaras vidus, dienas karstas un svelmainas,
un maz dzīvibas uz Rigas ielām. Gāja gan strād-

nieks, brauca smagie ormaņi, bet pilsoņi bija pār-
nesuši savu sēdekli uz plakano jūras krastu. Plun-

čojās, flirtēja, gozējās saulē un pavadija savas dienas.

Ari mākslinieki viens otram likās pazuduši. Tikai

Apse mitinājās vēl arvien savā ārpilsētas istabiņā.
Uz laukiem nevarēja tikt; rīti un vakari, meži un

lauki palika neredzēti un negleznoti. Apse gulēja

mazajā gultā, apātija un vienaldzība viņu bija ap-

ņēmusi, un dienas bija visas vienādas.

Maz prieka bija staigāt no viena drauga pie otra,
redzēt to pašu dziļo vientulību un aizmirstību, kāda

viņam.
Un vairāk mēnešus jau viņam krēšļojās priekšā

dzīvibas nevajadziba. Viņš bija gadiem jau smacis

un par visu pasmaidijis un gaidijis, bet neviens ne-

nāca. Tikai dienas, viena pēc otras līdzigas, vilkās

un nāvējošais Rigas gaiss nosmacēja katru ideju un

katru izredzi.

Klusās stundās, garās vasaras dienās un miglainos
rudens vakaros viņš bija izdomājis visu savas dzīves

vērtibu. Tagad viņš zināja, ka bija te aizmaldijies

uz ša debess ķermeņa, ko par zemi sauca. Varbūt

viņš nemaz nebija cilvēks, bet kāda aplama ideja,
cilvēka miesās ievietota.

Viņš redzēja diendienā strādniekus, kuri steidzās

no rīta uz darbu un vakarā vēlu pārnāca, melni,
kaislību pilni un primitivi kā meža zvēri, bet viņi
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nebija aizmaldijušies un lieki — viņi bija savā īstajā
vietā te.

Tur gāja dzelzslējejs ar apdegušām rokam un uz-

tūkušu seju, viņš grieza cauru dienu drātis, lika pa-

matu techniskai attīstibai, viņš bija vajadzigs cilvēka

uzvaras gājienam — sava vieta tam bija, kā spolei,
kas līdzi darbojas mašinā.

Kurpnieks sita pagraba istabā cauru dienu zoles

un pazoles, locijās un svīda, kā kurmis melns un

saliecies, bet nepieciešams ari tas bija.
Aizbrauca miesnieks ar gaļas vezumu un brūža

puisis ar alus mucām un kastēm. Bez viņiem ap-

stātos dzīve visā milzu pilsētā un celtos uztraukums, kā

no revolūcijas. Tiktu vervēti citi viņu vietā — ne-

vienas minūtes šo darbu nevarēja kavēt.

Un baskājis ar savu zilo dzērāja seju un noskran-

dušo apģērbu. Tam nebija pat savas pajumtes, viņš

gulēja pie spīķeriem, vaj smilšu kalnu malā, bet ari

tas nebija lieks: viņš paņēma slotu un ielu atslaucija,

vaj aiznesa smagas pakas iebraucējiem.
Un veļas mazgātajā ar drēbju nastu uz muguras,

sakrupusi, līkiem pirkstiem, noplucinātu āduuz rokam,
ta bija ari kā spēcigs kustinātājs spēks, lai kultūra

un visa dzīve ietu kārtigi, kā iekustināts motors.

Ari mazo ielas zēnu, avižu pārdevēju, nevarēja
aizdzīt kā nevajadzigu. Daudzas rokas sniedzās

pretim, lai saņemtu avizi, vaj reklāmas lapiņu.
Un kur tad visa veidotājs zemnieks ar savu brūno

kaklu un gružiem piebirušo bārdu, un piena sieva

ar bleķa kannām un sauso zirģeliti! Ikkatrs ir savā

vietā. Pat dzīvnieki vēl vairāk, daudzreiz nepiecieša-
māki, nekā šie cilvēki. Pat vienkāršs klēpju sunitis, kas

smaidu izvilina vecai madāmiņai vaj bērnam — ari

tas pieder kā nepieciešams pie cilvēces dzīves, —

vismaz vajadzigs tas ir.

Bet viņš, Jānis Apse, gleznotājs, viņš bija lieks un ne-

vienam nevajadzigs —ak, cik skaidri un nešaubigi bija
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pierādama ši patiesiba! Viņš varēja gleznot vaj ne-

gleznot, krāsas varēja rādit cilvēku sejas, vaj sauli

un mēnesnicu, vaj sniegu, vaj ziedus un neviens

vienigs cilvēks nejutās caur to ne ērtāk, ne labāk.

Un ja viņš mirst šodien vaj rītu — ne solis neap-

stājas viņa dēj, nevienam nava ne silti, ne salti...

Pēc viņa darba nekāroja ne zemnieks, ne aristo-

krāts, ne kurpnieks, tāpēc ka viņa darbs nederēja
ne baribai, ne apģērbam, ne dusai, pat ne laika ka-

vēklim. Kas bija ārpus šīm četrām vajadzibam, tas

Rigā bija lieks. Reiz Apse bija noklausijies, kā divi

pilsoņi sarunājās. Viens žēlojās, ka veltigi naudu

izdevis, uz gleznu galeriju aizgājis, kamēr otrs ap-

mierināts stāstija, ka redzējis pērtiķi dancojam un

burvju mākslinieku, kas zobenu norijis ...

Tagad bija aizgājuši jau vairāk mēneši, kā Apse
nekam neticēja vairs. Viņa būtnē bija iemeties kas

jauns, kāda maiga slimiba vaj atziņa, kas aizņēma
visas viņa domas un prātus.

Viņš bija tagad kļuvis par īstu sapņotāju un brī-

nijās, cik agrāk cieti pie reālās dzīves bija turējies,
kaut gan viņu par ideālistu draugi turējuši.

No rītiem viņš gāja pa pustukšajām ielām uz iekš-

pilsētas pusi mierigs, pat jautrs. Pār Esplanādes
laukumu visvairāk bija zilu debešu un mākoņu. Viņš

staigāja tur pa ārējo ceļu reižu desmit apkārt, kamēr

pagura un, apsēdies pie puķu dobēm, šūpoja pār-
krustoto kāju un laida papirosa dūmus gaisā. Viņš

domāja, ka nebūtu ļauni uz brīdi būt par puķi, par

tādu dzeltenu vaj zilu irisu vaj bālu rožu koku. Va-

rētu ari vienu laiku kā mākonis klejot tur pa augšu.
Viņš domāja ari par nāvi, kā būtu, ja tiešam no-

mirstot pieņem citādu veidu un dzīvo tālāk ar apziņu

pavisam jaunā pasaulē ar jaunām domam un jūtam?
To, kas viņam bija tagad kā māksliniekam, neviens

tak neatņems, bet mantot varēja ko varbūt.

Kad saule iededzās un diena izlaida savus gājējus



216

uz ielas, Apse klīda pa bulvāriem un domāja atkal,
ka viņš, redz, viens vienigais lieks cilvēks te — iz-

ņemot, protams, viņa draugus, kuri vēl nava nākuši

pie tās pārliecinās. Viņam bija pat interesanti iedo-

māties, ka viņš te svešinieks no kādas tālas planetes,
uz kurieni atkal jāatgriežas kā zilai gaismai, kas

nepieder pie zemes spektra.
lelas meitas nāca tam pretim un pasmaidīja. Ari

tās ir vajadzigas dzīvei — ne, patiesi, viņš viens

vienigais bija lieks.

Un tad viņš likās ari pārāks par visiem gājējiem
un mēģināja pie sevis dziedat ko vaj svilpot. Viņa
pulsi strādāja ātri, liela laimes sajūta bija sirdī un

pacilāts dvēseles stāvoklis. Viņam vienmēr likās, ka

notiks kas neparasts, un bija laimigs par tām domam.

Bet kad viņš pavisam pagura un atgriezās savā

mazajā darbnicā, tad sākās viņa dienas otrā daļa.
Viņš ēda savu pusdienu — tēju ar baltmaizi un tad

nogurumā atkrita gultā. Smags miegs pārņēma miesu,
un līdz naktij viņš cīnijās ar murgiem un lieliskiem

krāsu pilniem sapņiem.
Naktis bija spiedīgas un gurdenuma pilnas, un viņš

bieži domāja kaut ko un vienmēr nāca pie vienas

un tās pašas pārliecibas, kura to apmierināja.
Tad viņš vairs neuzbudinājās pat. Gleznoja sev par

prieku visu, it kā steigdamies un negribēdams, lai

darbs paliek nedarits. Galvenais tomēr, ka viņš vairs

neka neizstādīs un nevienam nepārdos neka.

Atminējās, ka no Vēja ar gleznam laimigi mājās

pārnācis. Pēc izstādes vairāk reizes pieprasījis bija

pēc gleznam un tirgotājs svētdienā lika atnākt. Kad

Apse atnāca, viņš ņēmās veselu stundu kritizēt viņa

gleznas, bakstija ar pirkstiem un rādija, kur vajagot
zilāku un kur sarkanāku krāsu, beidzot atveda visas

gleznas atpakaļ un teica, ka nepatīkot, bet lai uz-

mālējot pāris mopšus uz tepiķa un ieliekot labi lielā

rāmī, tad viņa cienmāte droši vien tos pirkšot. Apse
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tagad laimigi smaidija, ka nebija neka tur atstājis,
viņam būtu nepasakāmi grūti tad iedomāties to.

Tad viņš izlasija kādu pusduci no saviem labāka-

jiem darbiem, uzrakstija dāvinājumus draugiem un

aiznesa vaj nosūtija katram vienu.

Viņš bija viegls un lepns, visi brīnijās par viņu.

Runāja par aizceļošanu, priecājās kā uz svētkiem,
kaut gan neviens neticēja viņa fantāzijām.

Un tad viņš bija brīvs. Nekas vairs neaizturēja.
Kas vēl būtu varējis nākt? Kas glezno dzīvi? Pats,

vienigi pats! Sevi viņš pazina.
Viņam vēl bija jānokārto pats galvenais. Pie

Vijgrieža aizgājis viņš apjautajās, vaj nevarētupalīdzēt

viņam kaut ko praktisku uzzīmēt, tādu, kas naudu

ienes. Nauda, protams, viņam neesot vajadziga, tas

nosmējās.
Viņi uzzīmēja kādam reklāmu birojam lielāku zīmē-

jumu un izdalijās naudu.

Apse nogāja kādā veikalā un pēc ilgākas meklēšanas

nopirka skaistu lietiņu sev. Rūpigi ielicis futrālī,

viņš aiznesa to mājās un ieslēdza atvilktnē. Tad

iegādājās tīru veļu, nomazgājās, paēda pusdienu viens

kaut kur viesnicā, atļāva sev dažas glāzes Borgundas

vīna un laimigs izgāja uz bulvāra. Cik tas ir skaisti

un labi, viņš nodomāja, ka viņš ir nevajadzigs un

neviens viņa nevar aizturēt. Viņam likās, ka tas

izaug liels, liels un galva jau mākoņiem pāri un acis

lūkojas gaisa tālumos...

Pēc stundas pastaigāšanās viņš aizgāja mājās un

ilgi un nopietni strādāja, lai pabeigtu lielāku gleznu

«Saules rietēšana". Līdz ar dienas beigām darbs

bija galā: likās, saule būtu ievainota un izplūstu
asinīs, kamēr aiz namiem un kokos auga melnas

smailas ēnas, droši un valdoši.

Viņš izņēma zili melno revolveri, aplūkoja mierigi
un pasmaidija... Vaj viņam vēl bija ka žēl? Savāds

jautājums.
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Viņam vajadzēja dzīvot tāpat kā visiem. Viņš at-

minējās Zīles fantāziju par to tiesnesi un tad?..

Paies gadi. Viņš paliks gudrāks, būs labs amatnieks.

Un tad viņš redzēja kādu tēlu. Tas ir Jānis Apse,
gleznotājs. Viņam jau piecdesmit gadu, viņš ir resns,

viņam solida veste, cilindris, labi ierīkots dzīvoklis,

prātigas domas. Viņš vairs neka nerada jauna, viņš
tik atgremo no teorijām, un ši atgremošana ir mieriga
un patīkama. Un tad viņš tiesā jaunos Mūzas bru-

ņiniekus. Viņš ir pilsonis un beidzot — viņam ir

jāmirst... Vaj tad tādu dzīvi viņš vēlētos? Satirisks

smīns savilka plānās lūpas —

ne, ne, viņš nedzīvoja

tādēļ. Viņš atgriezīsies un aizies tāds, kāds tagad

ir, un būs glābts no riebigās dzīves atkārtošanās.

Lai dzīvo namu cēlāji, naudas mijēji, piena sievas

un alus izvadātāji — ši mīļā paradize ir priekš viņiem
kā radita. Viņš bija zilā gaisma, viņam jāmeklē savs

spektrs aiz dzīvibas robežām.

Mīlestiba?.. Ja, mīlestibas viņš vēl,nepazina. Bet

vaj ar mīlestibu nava tāpat, kā ar visu te šais ielās?

Priekš brīviem mirkļiem nebija te neviena izredzētā.

Ari mīlestibā vajadzēja piemēroties, meklēt pa pilsoņu
garšai, lai būtu ciešams viņu vidū.

Slava? Slava no zvaigznēm un saules, no sniega
laukiem un ūdeņa straumēm viņam jau bija. Muļķu
slavas viņš nekāroja — tās dēļ tiešam nebija vērts

nosēsties pie viņu dzīru galda.
Bet žēl viņam bija vēl vienigi savas sirds, kurai

te jāizsus', kā straumei smilšu lejās; cauri melnām

pusnaktim jāsit kā pulksteņam, cauri ielām un morālei

jācīnās un jāklīst, jāgaida rītdiena kā dimdoša uguns

pasaule un jāpavada un jāaprok, kā neizplaucis puķes

pumpurs, ik uz kapa pa asins lāsei tecinot.

Šo savu sirdi viņš tikai atpestit gribēja tagad.

Viņš aizslēdza savu istabu un, noglabājis ieroci

krūšu kabatā, izgāja uz ielas. Tvana pilna nakts
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bija pār pilsētu — vēlā vasara spieda savus tvaikus

vēl uz zemi.

Apse aizgāja uz Daugavu, pastāvēja uz dzelzs tilta,
caur margām nolūkodamies melnajā ūdeni. Vakara

pusē bija vairs tikai maza sarkana svītra, kā putna

spārns. Ugunis mirdzēja bezgala skumji uz tiltiem

un laivām.

Tad gleznotājs atgriezās pa šaurajām iekšpilsētas
ielām uz dārziem. Atminējās vēlreiz visu, ko pie-

dzīvojis un cerējis, meklēja savu jauno, tālo dienu

soļus, kuros puķēm bija vajadzējis augt.
Visur bija tikai lāsts un riebums, ne uz vienas

pēdas nebija svētibas.

Uz Aleksandra bulvāra viņš apstājās un palūkojās,
kā kanalī ugunis atspoguļojās. Likās, viņas mirktu

netīrajā peļķē un sajuktu ar to.

Tad bija laiks — tā viņam likās.

Viņš pielika revolveri pie galvas un pakrita turpat
ļaužu straumē uz līdzenās akmeņa tekas...

Pēc nedēļas, kad viņu apglabāja nomaļā kapsētā,
viņa draugi to saprata varbūt pirmo reiz. Un sa-

pratuši tie izklīda klusi, ne vārda nerunādami —

visi ar vienādām domam.

X.

Dzejnieks Rūmanis soļoja gar parku pa Pauluči ielu

viegls un kluss, ierāvies vasaras mētelitī. Lija lietus

un ielas bija dubļainas. Lapas griezās no parka

kokiem, rudeņa pūtiens dvesa caur visu telpu.
Rūmanis soļoja uz redakciju. Jau mēnesi atpakaļ

viņš bija nodevis tur savus divus stāstus un tagad
katrā ziņā vajadzēja dabūt naudu. Dzīviba bija jā-
uztur: vēl daudz vajadzēja atzīt un cīnities.

Viņš iegāja lielajās dienas avizes telpās un pie-

klauvēja — pie galvenā redaktora istabas durvim.
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Viņam netikās izskaidroties ar daudzajiem redakcijas
locekļiem.

Bet redaktora nebija viņa istabā un Rūmaņam

vajadzēja iet kopigajā darba istabā. Tur viņš stāvēja,
iedomigais šefs, savu kalpu barā un mierigi blisināja
mazās acis, vienam otram kaut ko teikdams vaj
aizrādīdams.

Darbs, kā likās, bija jau pie beigām, jo visi sa-

runājās, gozējās un smējās.

«Nu?" teica redaktors uz Rūmaņa sveicienu stīvi

un pieklājigi. „Jūs vēlaties?.."

«Ne, ne! mēs nevaram drukāt," viņš teica tad ar

sevišķu nopietnibu. «Paprasiet, lūk, turBukša kungam,
ko viņš saka par tādām lietam? Vaj jums tur ir

Rūmaņa stāsti pie rokas?" viņš prasija Buksim.

«Ja, te jau būs," apaļais vīriņš omuligi sāka meklēt

pa atvilktni. «Tie mums neder!"

«Nu, esiet ar jūs tursarakstijuši!" pamācija redaktors.

«Kur mēs tādu gabalu lai liekam? Un tad visi tie

iedomātie tipi, tie mūsu lasītajiem nemaz nebūtu

saprotami. Mums vajaga vienkāršas gara baribas

un spēcigas, bet jūs esiet dekadents. Kur lai mēs

liekam visu to?"

«Var jau būt, ka jūs nesaprotat, bet lasitaji saprastu,"
teica Rūmanis mierigi. «Priekš septiņpadsmitā gadu-
simteņa es nevaru rakstit. Bet ko tad jūs gribētu?"

«Hm, nu atnesiet mums kaut ko tādu, ko jūs rakstijāt

gadus astoņus atpakaļ, par skolas puikam, kuriem

baltas dvēseļites, un par mūsu tautas vecišiem."

«Ari es neka nesaprotu," Buksis nopietni teica.

«Jums pie tam mūžigi darišanas ar garu un dvēseli.

Mūsu lasitajiem tādas lietas nava vajadzigas. Viņiem
ir veseliga dzīve. Ja, ja! Uzrakstiet kaut ko viņu

garšā un garā, tad mēs labprāt drukāsim."

Rūmanis atminējās senos laikus. Tad viņš bija
vēl tāds pat gluds un maziņš, kā šie cilvēciņi. Viņa

tēlojumos un dziesmās kūseja mazā ikdienas dzīvite,
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pīkstēja mazie cilvēciņi un ideāls bija spodra saulite

un zaļi lauciņi.
Tad viņš bija saprotams šiem sektantiem. Bet

gadi pilni šaubu un meklēšanas, pētišanas un atziņas
viņu bija noveduši vientuļā vietā. Viņš klejoja pa

pasaules mākslas augstumiem, sasaucās ar lielo garu

ēnam un sadega lielajā atziņā. Nu viņu nolādēja
elementarskolu skolotāji, tautas ideologi, avižu kritiķi
un visa pieticigā, mierigā Riga. Aiz skaudibas un

kūtribas saprast, viņi spļāva tam virsū un sauca par

mēnešsērdzigu. Gāja pat baumas, ka viņš esot ne-

normāls, jau dzelžu kreklā ieslēgts un uz Pēterburgu

aizvests, kur profesori pie viņa smadzenēm pētijumus

taisot, kā pie lielākā izvirtuļa.

Tas bija viņa dziņu panākums. Tagad viņš saprata
vēl lieko reizi visu un smaidija pie sevis spltigi un

klusi kā arvien.

«Te irtie gabali" teica Buksis pasniegdams rokrakstu.

«Labi," teica dzejnieks. «Es jums ko pārtulkošu
priekš pielikuma, bet tagad es lūdzu man pāris rubļus

uz priekšu. Man ir vajadziba."

«Ne, to tik ne!" redaktors aizgriezdamies noteica.

«Mēs jums neka nevaram dot par tādu mantu. Bez

tam priekš tulkošanas mums ir ekspedīcijas locekļi.
Ne—c!"

Rūmanis pagriezās, lai aizietu.

«Atnesiet mums kaut ko tādu, kā agrāk," redaktors

sauca.

«Par skolas zēniem un par zemniekiem," piebilda
Buksis labsirdigi pasmiedamies.

«Un ne par gariem un dvēselēm," vēl kāds cits

ironizēja uzvaras priekā.

«Rakstietpar lopkopibu, tastagaduz dienaskārtibas!"

«Par latviešu apvienošanos!"
«Par ..." Un skaļi smiekli pārtrauca kādu asprā-

tibu, kad Rūmanis jau bija aiz durvim.
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„Nu viņam ta iedzeršana neiznāks," redaktors blisi-

nāja acis. „Varēs labi izgulēties paģiras."

„Viņš droši vien dzers absintu vaj ēteri un rakstīs

atkal par dvēselēm, par zilām, zaļām un melnām,"
Buksis ironizēja, brilles slaucidams. „Dod šurp, kas

tev tur ir?" viņš prasija kādam vīrelim, kas ienāca

ar papiriti rokā.

„Aha! Vistu zādziba Bilderliņos! Ir labi. Zēn!

šito nodot vietējo ziņu nodaļā, lai ievieto vēl šodien ..."

Un pārtrauktās sarunas un darbi gāja atkal jaukā
kārtibā uz priekšu.

Rūmanis izgāja uz bulvāra un ieraudzija pāri kate-

drāles torņiem mazu gabaliņu zila debeša. Lietus

drīz pāries . . . Viņam kļuva atkal viegli kā bērnam

un sirds nodrebēja no sapņiem un atminam. Tālums,
iegūšana, saule un ziedonis un dzīviba. Viss bija
tik labs un noskaņots virs zemes un viņam pavisam
aizmirsās dzirdētais. Tikai prom vajadzētu no šīm

ielām, prom, kā putnam, kur siltāka saule un dzidrāks

gaiss. Un ja ne pavisam prom, kā Jāņam Apsēm,
tad vismaz uz svešāku malu, kur ari viņš būtu svešs

...

Ne, dzīviba bija tik dārga, to vajadzēja saudzēt.

Viņš pārnāca mājās, ieslēdza manuskriptus atvilktnē

pie daudziem citiem sapņainiem tēlojumiem un at-

laidās gultā.

Bija viegli, tikai bads uzmācās. Pēc laiciņa viņš
uzmeklēja mazu zelta gredzentiņu kādā kastitē un

izgāja atkal uz ielas. To vajadzēja pārdot.
Dīvainas atmiņas saistijās ap šo nieciņu, bet dzī-

viba bija brīnišķiga un dārgāka, to vajadzēja saudzēt.

Debess atvāzās pār lielajiem namu blāķiem skumji
zila, rudeņa elpas pilna, un uz bulvāriem mirka ūdens

paltīs nobirušās lapas.

Sirds kļuva viegla un pieticiga.
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XI.

Gleznotājs Vijgriezis jau vairāk kā nedēļu pārtika
tikai no naudas aizņemšanās. Tas, protams, notika

tikai no biedriem un tā kā tie ari mēģinājās tai pašā
mākslā, tad vajadzēja mitināties no savstarpigas
drošināšanās un diezgan rožainām idejām, kuras, pa
lielai daļai, jau līdz otrai dienai bija izbālējušas līdz

nesaredzamibai.

No ta laika, ka Jānis Apse bija aprakts, Vijgriezis
strādāja arvien mazāk un domāja par sava drauga
likteni. Viņi bija kopā gājuši desmit gadus, no agras

jaunibas, un ari sapņi vijās kopā un darbi. Tagad
Vijgriežam likās, ka viens viņš vēl vij vaiņagu, kuram

jau jāmeklē retās puķes, kas salnas nemaitātas, —

bet to bija maz. Un kas zin, vaj ari viņam neizņems
iz rokas gleznojamo mēmā, visu apracēja nāve.

Viņš bieži sēdēja dzertuvēs un katru iemantoto

naudas gabalu apmainija pret dažādām esencēm un

dzērieniem. Atminējās tad seno ķiniešu dziesminieku,
kurš pavadijis savu dzīvi dzērumā un tik skaisti at-

tēlojis Šo vienigo dzīves izeju un iespējamību.
Reiz no rīta viņam pienesa vēstuli, uz kuras starp

citu bija drukāts: Fridrichs Talbergs — bankas

nams un akciju sabiedribā.

Vijgriezis neatminējās, ka viņš būtu ši bankas nama

biedrs vaj akciju līdzdalibnieks. Varbūt tur bija
kāds čeks? Izlasijis viņš pārliecinājās, ka viņam rak-

stījis pats Fridrichs Talbergs. Lūdza, lai aizejot pie

viņa runas stundās, drīz vien, viņam esot kāds

priekšlikums.
Būs jāglezno kāds mopsis uz tepiķa, vaj džentl-

meņa cienigā kundze, viņš nodomāja. Bet pa starpām
ari sāka mirdzēt kā vilinājums, ka varbūt tiešam

kāds nopietns darbs. Palika tak jo dienas jo bagā-
tāki šie tautas dēli un varbūt, ka biljarda, zirgu
skriešanās un varjetē vietā, tie sāk nodarboties ari

ar mākslu kā ar sportu.



224

Viņš apģērbās pieklājigak, novikseja pat kamašas,
jo negribēja izlikties par pliksni tīšam.

Saule mirdzēja tik silti, kad Vijgriezis izgāja uz

ielas. Viņam iemetās skumjas dvēselē par to, ko

viņš nupat darija. Nebūtu ši miesas būve jāremontē —

nekad viņš neietu tur, kur tagad gāja.
Viņam bija jāstūrē uz bulvāri, un tur tas iegriezās

kādā lielā un lepnā namā.

Viņu ieveda priekšnamā un tur vajadzēja gaidit
veselu stundu, kad aicināja, lai ieejot.

Fridrichs Talbergs, šis izdaudzinātais latviešu

draugs un bagātnieks, sēdēja pie rakstāmgalda. Ap-
sveicināja Vijgriezi pat paceldamies un roku sniegdams.
Viņš bija ne liels, ne mazs, ne resns, ne tievs, pa-

sirms pamuļķis, bet ikdienas darbos ar lapsas vil-

tibu. Talbergu kāds ideologs bija pat tēlojis kā lat-

viešu pilsonibas paraugu — un bija pareizi trāpijis.
«Lūdzu piesēstiet!" teica Talbergs.
lekūpinājis cigāru un atlaidies pret atzveltni, viņš

sāka runāt.

„Es esmu dzirdējis par latviešu gleznotajiem. Da-

žiem esot trūcigi apstākļi un grūta dzīve. Kāds no

viņiem — — ē, kā to sauca, kas tur bija nogali-

nājies? — ja, kāds pat nogalinājies aiz trūkuma. Un

tad mēs, latviešu namnieki, esam nodomājuši nākt

palīgā šim apstāklim. Par velti mēs neka nedodam—

tas ir, mēs gan pabalstam labprāt. Un ja jūs vēlaties

pie manis strādāt, tad jūs variet ari ko pelnit."
„Hm . .

." nokraukšinajies turpināja pēc laiciņa:

«Man ir jauna māja celta. Es esmu nodomājis dot

jums tur manu dzīvokli izkrāsot. Vaj jūs varētu

strādāt?"

Vijgriezis domāja, ka nevar ielaisties tagad vārdu

maiņā par izgreznošanu un izkrāsošanu un teica — ja.

«Tad mēs iesim uz turieni tagad."
Pēc desmit minūtēm viņi iegāja lielā jaunbūvetā

namā uz Aleksandra ielas, kur bija pilns krāsotāju.
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Talbergs izrādīja istabas, kuras gleznotajam būtu

jāizgrezno.

Vijgrieža galvā sāka spokoties nākotne. Te viņš
vilks freskas un panno iz latviešu vēstures un iz

dabas, viņš cels sev pieminekli. Deviņās vaj desmit

istabās varēja tak kaut ko pastrādāt. Tā tad lat-

viešu pilsonis nemaz nava tāds nezinātnieks un māk-

slas pretinieks.
„Nu tad variet sākt strādāt. Ar maksu būsiet ap-

mierināti," Fridrichs Talbergs teica.

„Ehe, pasauciet krāsotāju meistaru," viņš sauca

kādam strādniekam.

„Te būs viens kungs, kas vēlas šīs istabas iz-

strādāt," teica meistaram Talbergs. „Lai viņš ņem
un strādā cik tīk. Jūs variet rīkoties citos stāvos."

„Vaj jums amata lietas līdz?" meistars pratināja

Vijgriezi.

„Tagad ne," gleznotājs teica. Tad viņš griezās pie
Talberga.

„Labi, es pēc pāris nedēļām atnesišu jums skices

un zīmējumus, lai jūs varētu izvēlēties, kas labāk

patīk. Vaj jūs vēlaties antiskus, modernus, vaj lat-

viskā gaumē?"
Talbergs paskatijās nesaprašanā uz gleznotāju un

krāsotāju meistaru.

„Kā? skices? zīmējumus? Jūs griežaties pie mei-

stara, tas jums nodos gatavus."
„Ja, šabloni mums gatavi," meistars teica.

„Jūs ar saviem zīmējumiem man neizpostiet visu

dzīvokli," Talbergs teica. „Ne, ne, to es nedomāju.
Jūs ņemiet tik un krāsojiet. Darba būs pāris mēnešiem

un par maksu nebēdājiet. Tā; tur jums nodos vaja-

dzīgos šablonus meistars. Man nava vairs laika —

jāiet darīšanās." Un pagriezies viņš izgāja svinigi

un ar apziņu uz ielas.

Vijgriezis stāvēja brīdi, kamēr apķērās, kas īsti ar

viņu notiek.
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„Kur jūs agrāk strādājāt?" prasija meistars, neuz-

ticīgi novērodams Vijgriezi.

Gleznotājs paskatījās, pasmaidīja pie sevis un ne

vārda nerunādams izgāja no jaunās pils. Viņam bija
bailes, ka kāds te to nepieslēdz pie tačkas, vaj ne-

iedod rokā pindzeli un krāsu podus.

Tikai, kad viņš ieraudzija ielu, ļaudis un gaišo
debesi, viņam kļuva vieglāk. Viņš paskatijās atpakaļ,
tad nospļāvās krietni uz labo un pēc tam uz kreiso

pusi.

Izmuļķot tak viņu Talbergs nava gribējis, priekš
ta viņam nebija apķēribas tik daudz. Tā tad ta bija
visa nopietniba, ka viņš nevarēja izšķirt gleznotajā

un krāsotajā. Varbūt ari izšķīra, bet vērtēja vienādi.

Un tad Vijgriezis atminējās kādu stāstu par Tal-

bergu, ko līdz šim bija turējis par izdomājumu, bet

tagad tam ticēja. Reiz tam atnesuši kādu lielu gleznu,
kurā zīmēts mežs. Talbergs gribējis pirkt kaut ko

priekš savas zāles. Viņš pats neka nesapratis, vaj

glezna ko vērts vaj ne, un licis atsaukt savus medibu

suņus un rādijis tiem gleznu. Suņi pazinuši, ka

mežs, un sākuši ostit gleznu. Tad Talbergs to nopircis.
Kad Vijgriezis atkal bija uz bulvāra, kur gāja tik

daudz jaunu cilvēku un mirdzēja koku zaļums un

dzeltenās lapas, viņam atkal kļuva vieglāk. Nebija
par ko skumt un par ko uztraukties. Viņam bija
tikai jāpasmejas par pilsoņu labsirdibu un naivumu.

Tad atgriezās vēl domas par to, kāpēc gan viņam
te vajaga staigāt pa šīm ielām, kur nava gandrīz ne-

viena piekritēja viņa domam? Viņam atmirdzēja Kur-

zemes lauki ar dzidro debesi, viņam krēšļojās priekšā
tauta, kurā vēl ir dziesmu un dailes spēks un kura

reiz izdzīs šos tirgoņus no sava mākslas dārza kā

dzīvnieku pulku, kam visskaistākās puķes nava nekas

vairāk, kā bariba. Un gleznotājs bija atkal priecigs.
Bet vakarā dienas piedzīvojumi mācās virsū kā

smags lietuvēns. Aizmirstibas vajadzēja. Bet visur
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bija tikai nakts un akmeņi, un Vijgriezis patvērās
atkal krogā un dzēra visstiprākos dzērienus, kamēr

prātus pārņēma nejūtiba un samaņā iestājās vien-

aldzības trulums.

XII.

Ir rudens vakars un lietus sit pāri namu jumtiem.
Tāds lietus sitiens ir kā bezgaligi klauvējošs gars,

kuram nekur nava pajumtes.
Ir tumsa un klusums, pilsēta gan dun uz ielām,

bet namos ir klusums. Un lietus lāses atsitas pret
cieto dzelzs jumtu, ieskanas un rit uz zemi un tad

nokrīt uz loga malas un atkal ieraudas un bēg uz

leju, kamēr sašķīst uz cietā akmens pagalma.
Un simtām citas skrien pa ūdens trūbam no jumta

un raudun klauvē, kā ko modinādamas, vaj lūgdamās.
Jaunais muziķis Daugavietis sēd savā istabā pie

galda un vaigu uz rokas atspiedis klausās šais lietus

lāsēs. Ta ir savada dziesma, ko viņš dzird. Bez-

galigi vienmuļiga un skumja un klauvējoša — ta ir

viņa dzīves muziķa, viņa mūža simfonija, viss viņa

skaņu sakopojums.
Viņš skatās, kā lampa dzeltē, kā melnais pianino

mēms guļ istabas kaktā, un viņa baltie kauliņi ir

kā atņirgti zobi, kas smejas par komponista sapņiem
un par viņa dzīvi. Un pie ta ir pavadijums: bez-

galīga lietus lāšu klauvēšana. Tās ir lielākas diso-

nances, nekā visās instrumenta stīgās, un lielāka sa-

skaņa, nekā visās Bēthovena simfonijās. Tur aiz-

rit visas moli un dur skaņas, savienojas visi kontra-

punkti, izskan visi adagio.

Ja, riti, riti, lietus, un stāsti to, ko viņš saprot —

savu dienumūžigo vienmuļibas mesi, kurā tikai acu-

mirklī ieskanas trakais karnevāls un sabrūk melan-

choliskā valša sēras.

Ta ir viņa dienu parodija, kuras sit un klauvē pie

aizslēgtiem dzelzs vārtiem: atveries, atveries! Bet
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mēma nakts ir apkārt un diena aizrit, kā raudoša

lietus lāse, un viss paliek aizslēgts kā bijis. Un tad

nāk otrā un trešā un klauvē un aizrit ar klusām

raudam un pazūd kā nebijušas, jo jānāk ir atkal

jaunām un jāpieklauvē un jābēg.
It kā katrai no viņām būtu zelta veseritis rokā un

mirdzoši viņas nāktu un pieklauvētu un noliktu vese-

riti pie dzelzs vārtiem un aizietu bez ceribu un at-

skatišanās. Un nu nāk viena pēc otras, paceļ veseri,
un nomirdz tas un pieklauvē. Sirds gaida, ka at-

vērsies sapņu zemes vārti. Mirklis ir salds un tīk-

smes pilns. Bet nekas neatveras un zelta veseris

tiek nolikts atkal, kamēr nāks cita diena, kas to paceļ.

Ar trīsam un gaidām viņš ir bijis pilns, ilgodamies
pēc tās dienas, kura grābs ar spēcigu roku un sa-

trieks cietumu ar vienu cirtienu, lai izlaistu dvēseli

pastaigāt pa zaļo pagalmu, kā virsaiša meiteni, kas

akmenī apburta un trejos zārkos iezārkota.

Si būs uzvarētajā, ši būs! viņš ir teicis pats sev,

un nevienas, nevienas nebija.

Ja, ja, sit, klauvē, rit... bez gala ...
kamēr reiz

atvērsies mēmā zeme, lai paņemtu visu...

Daugavietis pacēlās un soļoja pa istabu, arvienu

ātrāki un nervozāki. Būtu beidzies reiz šis lietus ar

vienmuļigo klauvēšanu! Bet apstājies dzirdēja atkal

raudošo klauvēšanu uz jumta, pie logiem un pie
trubam un likās, ka tūkstošu gari vaid un

nopūšas.

Pēdējos mēnešos Daugavietis redzēja neizprotamus
sapņus un parādibas. Viņam likās, ka to kas vajā.
Bieži atnāca pie viņa Apses gars un stāstija par

gaišām izredzēm mēneša zemē, uz kurieni esot viņš

aizgājis.
Komponists gribēja aizdzīt lietus skaņas, viņš im-

provizēja pats pie sevis dziesmas un simfonijas, bet

raudošas lūgšanas skanēja cauri...
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Rīt nāks jaunā diena un pacels zelta veseriti, lai

lauztu ar to dzelzs vārtus. Reiz tak...

Reiz tak lūzīs šīs sienas, reiz nāks pastara diena

visam, kas nokauj cilvēku garu un miesai ceļ bezgala
tumšus cietumus.

Viņa pirkstos sāka mosties atkal straujā Trimpula,
un viņš juta degam kaut ko galvā.

Lietus klauvēja bez apstājas, kā pati mūžibas

elpa — raudāja visa zeme.

Daugavietis atvēra pianino. Reiz nāks diena, reiz

skanēs citas skaņas. Ar spēku vajadzēja lauzt nesa-

laužamo — zelta mirdzošo dienu tāli neka nespēja
vairs. Viņš meklēja stīgās tās dienas skaņu, kura

būtu viņa diena. Instruments sāka vaidēt — tās

bija mežonigi postošas skaņas. Komponists aizgāja

viņām līdzi, gūdams uzvaru pār visu plašo pasauli.

Viņam likās, ka lietus jau apklusis un vecā zeme

ar pilsētām un miestiem nogrimusi miglas bezdibeņos
un viņš lido starp zvaigznēm kā zvaigzne...

„Reiz tak," viņš teica un sajuta neparastu prieku.
Bet kad rokas atlaidās un skaņas apklusa, Dauga-
vietis redzēja, ka viņš tepat savā istabā un apkārt
viss kā bijis. Ar baigām šausmām viņš klausijās,
kā lietus bungoja pie jumta bleķiem un logiem. Tur

klauvēja viņa dienas ar zelta veserišiem... Velti,
viss velti!

Izmisums sagrāba visu būtni un muziķis saķēra

galvu. Viņam likās, ka nav nekur vairs glābšanas
no mūžigām raudam. Viņam bija, kā kad te zārkā

tas būtu ielikts un ar tūkstoš naglām un veseriem

viņš tiktu aiznaglots, arvien cietāk un cietāk.

Lietus tecēja melancholiski, nesteigdamies un rau-

doši skandinādams, un visā šai skanēšanā bija ne-

panesama nakts un skumjas.
Daugavietis skrēja atkal pie instrumenta un sāka

spēlēt traku un postošu tarantelu, lai nebūtu jādzird

briesmigā aiznaglošana ...
Skaņas dejoja un rūca,
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viss nams sāka dimdēt... Likās, ari lietus tecēšana

paliktu skaļāka, un Daugavietis sita stiprāk kauliņus,
lai pārkliegtu to. Salti sviedri pārklāja visu miesu

un no pieres rita lielas aukstas lāses
... Ārprāts ie-

metās skatā — tagad vajadzēja spēlēt jaunās dienas

atsvabinošo dziesmu un aizdzīt vaidus.

Kad bailes pieauga lielākas, viņš sita kauliņus ar

dūrēm. Stīgas trūka un vaidēja ... Ārprāts dejoja
savu sarkano deju ...

Ap Daugavieša istabu un zem viņas sāka mosties

ļaudis izbijušies un nesaprazdami, kas notiek. Bija
vēla nakts un visur klusums, pat uz ielām. Neviens

neuzdrošinājās ieiet pie muziķa, kaut gan pie durvim

pulcējās vesels bars pusapģērbtu mājas iemītnieku.

Drīz pie mūzikas pievienojās mežoniga dziedāšana

un kliegšana. Tad prātigakie steidzās pēc policijas.

Daugavieti aizveda saistitu pēc lielām pūlēm uz

tālu nomali pilsētā, kur bija nams ārprātigiem.

Viņš sakrita bezspēkā un gulēja visu dienu. Va-

karā atmodies, viņš dzirdēja atkal lietus klauvēšanu,
kaut gan nakts bija skaidra un gaiša.

Un viņš sāka bungot ar pirkstiem uz sava galdiņa,
lai aizdzītu troksni. Viņš pieslējās pie loga un sita

ar pirkstiem pa rūtim, kuras dārdēja un plīsa. Tra-

kums viņu pārņēma arvienu vairāk, viņš lauza sti-

klus, viņa rokas bija asiņainas sadurstitas, bet viņš
kliedza un gavilēja kā uzvarēdams. Tikai kad pie-

steigušies sargi uzmeta viņam dzelzs kreklu, viņš
atkal krita nesamaņā.

Otrā dienā, kad pie viņa aizgāja Zīle un Vijgriezis,

viņš tiem stāstija, ka viņš nupat ievēlēts par visu

simfoniju karali un ielūdza tos kā viesus koncertā,
uz kuru ieradišoties visi mirušie un dzīvie un vēl

nedzimušie zemes iemītnieki.

„Riga ir jau nogrimusi, to tak jūs ziniet, un lietus

vairs nelīst. Tikai iemītnieki, blēži, nozaga vakar
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man zelta veseriti un nu mani grib pārmainit ar citu,
kas nemaz nav karalis."

Klusi aizgāja abi draugi. Viņi saprata tagad Dau-

gavieti, kā reiz bija sapratuši Apsi, bet par vēlu.

Rigas iemītnieki paraustija plecus un pasmējās.
Sen jau to viņi bija dzirdējuši, ka Daugavietis sevi

par ģēniju saucis un zobojies par akadēmiskiem māk-

sliniekiem. Un nu visi bija apmierināti, ka nebija
maldijušies savā spriedumā, ka Daugavietis esot sen

bijis ārprātigs.
Pagāja laiks. Daugavietis bija sabrucis un salūzis.

Staigāja pa ielām kluss, nevienam nevajadzigs tāpat
kā agrāk. Viņa spēki bija apturēti, simfonijas klu-

sēja. Bet viņa vietā šur un tur mitinājās Rigas
namos atkal kāds jauns lielu domu un sapņu pilns
mākslinieks, kas tikko no mežu priedēm un lauku

zilgmem atnācis pilnibas meklēt.

Tikai Riga gulēja, kā pelēks akmeņu blāķis, vien-

aldziga un salta un gaidija... Nāks laiks un viņas

pūķis nomaitās ari tos.

XIII.

Dzejnieks Zīle soļoja pa jūrmalas priedēm Lielupes
malā un klausijās, kā rudeņa viesulis šņāca zaļajos
zaros. Vētra bija cēlusies jau naktī, un viņš bija
atbraucis jūru paskatities — miera viņam nebija
nekur Rigas ielās.

lelas starp vasarnicam bija klusas un tukšas, logi

aizslēģeti. Aiz kāpas gaudoja un rēca viļņi, šķelda-
mies pret smiltim; saule miglājā satīta staigāja ne-

redzama, viss trakoja un griezās.
Te daudzreiz viņi visi bija klejojuši vasaras nova-

karēs un naktīs, bija runājuši par jauno dailes atmo-

šanos un par latviešu nākotni.

Tagad bija visi klusi kā rudenī. Ja ari satikās,

izvairijās runāt un fantazēt, kā ko atminēdamies.

Uz visas linijas gavilēja žurnālisti un tautas apgai-
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smotaji redaktori. Pret dzejnieku satirisko smīnu

laikrakstu izdevēji bija savervējuši veselu pulku kri-

tiķu, kuri paredzēja Rigai un visai latviešu tautai

drīzu galu no izvirtušo rakstnieku literatūras.

Tikla Sēja... ja, Zīle atminējās ari to. Viņa tak

bija sieviete un, protams, salūza. Tagad viņa maz

izšķīrās no citiem tradiciju aktieriem un aktrisēm.

Spēlēja komēdijas un naivās lomas, tā ka pilsoņi

apbrīnoja to. Saņēma labu algu, nolika pie malas

aplamās grāmatas par mākslu, runāja par skatuvi

rutinētā, pazīstamā valodā. Ja, kas tur ko brīnities!

Kur ņemt lielo dvēseles spēku un galvenais, kur

ņemt atbalstu?

Jūra zūzeja nerimstoši un vienādi. Zīle pakāpās
uz paaugstinājuma un pārlaida skatu pār ūdens pla-
šumiem. Mūžigās vaidas krita dvēselē, un viņās

bija visa dzīves izskaņa... Lēzens smilšu krasts

nosmacēja un aizturēja netveramo plašumu un spēku.
Zīle šai šalkoņā dzirdēja mākslas vaidus, kuri velti

brāžas pret smilšoto vienaldzibas krastu. Bangas
nāk un šļāc un atkrīt un izmet iz savām dzelmēm

pērles un dzintarus uz smilšota krasta. Un tad nāk

zemes iemītnieki, uzlasa tās, izurbj un saver kā ro-

tas uz saitēm un lepojas ar tām.

Brāziens ir atkritis, pērles izmestas un viens pēc
otra rimst vizošie viļņi... Tā viņu dzeja un daiļums
tiek lietoti kā rotas lietas, un nevienam nekad nenāk

prātā zināt un sajust tās dvēseles, kas viņas izdeva

iz savām dzelmēm.

Tad labāk klusēt, labāk neka nedot iz sevis vairs.

Nebūt par rotaļu lietu mamona kalpiem, naudas rijē-
jiem pūķiem.

Viens vēl tikai sēja pie dzīvibas — tie nedaudzie

draugi un izredzētie, kuriem tāds pat liktenis.

Ilgi Zīle klejoja pa priedēm un arvien vairāk nāca

pie pārliecibas, ka ilgāk nevar palikt nosmacētajā
Rigas aplokā. Vajadzēja piemēroties: vaj mirt, vaj
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ari izturēt, kamēr varbūt ne, ne, — viņš negri-
bēja piedzīvot Daugavieša un daudzu citu likteni.

Vēlu vakarā viņš pārbrauca Rigā un pa dubļainām
ielām nonāca savā istabā. Viss kluss kā agrāk, ne-

viens nava bijis, neviens nava neka rakstijis.
„Ir labi tā!" dzejnieks nodomāja. „Vajaga ne tikai

runāt un rakstit par lepnumu un vientulibu, bet ari

mācēt to panest, to mīļu turēt."

Viņš atsēdās pie krāsns, kurā vēl ogles gailējās, un

pakavējās pie visiem labajiem brīžiem savā dzīvē.

To bija tik maz. It kā ar vēju aizsvilpoja viss. Agri

vaj vēlu bija jāpadodas — to darija visi. Visiem bija
tik maz spēka. Un par to riebums tikai auga.

Ja Apse bija aizgājis tādēļ, ka nebija nevienam

vajadzigs, tad viņš gribēja aiziet no riebuma. Viņš

bija dzēris pats savu kausu, kurā saule misu vārija
un smaršoja pēc pavasara un saldām puķēm. Nu

viņam vairs nebija ļauts no ta baudit — viņam lika

priekšā no pieticibas mielasta. Na, tad labāk melnais

nāves kauss.

Surp to!

Sen par to bija domājis, bet kaut kas vienumēr

atturēja. Tagad viņš cilāja rokās trauciņu ar nāvekli,

aptvēra domās visu savu iekšķigo pasauli. Vaj dzī-

viba bija tiešam tik nevajadziga?
Viņš ieņems malku no ši trauka. Viņa sirds ap-

klusīs, dvaša beigsies un būs miers. Viņu, protams,

apraks, parunās vienu, otru dienu un dzīvos tālāk

apmierināti, ka viens nevajadzigs cilvēks ir mazāk.

Visa ši suga ies tāpat pa ielām un smaidīs. Ne ma-

zākās pārmaiņas. Kam par labu klusēs sirds? Vaj

viņu dēļ tas gribēja aiziet? Ne, tikai pats sevis dēļ!

Vaj viņu kāds spēks uzvarējis, vaj viņš mazu un

niecigu sevi jutis? Dzīvot — tikai sev! Pasaulē ir

daudz daiļuma un izdzītu garu. Viens otru var vērot

kā zvaigzne zvaigzni, mirdzēt sacensibā un tikai

savas sirds labā.
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Viņam atausa senie sapņi par tālām daiļuma zemēm,
kur staigājuši labākie cilvēku dēli, kur sitis un sit

brīvibas un skaistuma skaidrais pulss.
Kas viņu te saistījis pie Rigas ielām?

Zīle nometa nāvekli un pasmaidija kā atvieglots.

Prom, vienalga kur un kā! Lai paliek, kam te tīk!

Viņš izsteidzās uz ielas un soļoja kā apdvests no

lielām domam un prieka. Tik ilgi un velti te bija
jau dzīvots. Sirds atmodās pilna plašuma un svešuma

ilgu...
Nakti viņš gulēja maigi, bet skumjas jaucas pie

sapņiem un aizžņaudza kaklu... asaras krājās kaut

kur viņa būtnē.

Aizgāja klusi un mierigi garam, kā senie veļi, tautas

dziesmu gari, arāju skaidriba un teikas. Balts die-

viņš gāja pa druvām gar Daugavu un svētija lauku

ražu un ozolajus un dārzus. Bet aiz visa mācās kā

melna nakts tautas nākotne.

Prom, prom no visa...

Otrā dienā viņš gribēja atvadities. Aizgāja pie
Zimzas un atrada to tāpat kā agrāk, vēl pilnu ticibas

un miera. Tikai seja bija bālāka, domigakas acis,
it kā tās paredzētu nākotni. Zimza ticēja tautai vēl

nešaubigi. Ši ticiba Zīlēm patika, kā gaiša mākoņ-

maliņa austošai lietainai dienai.

Vijgriezis atkal iztēloja viņam savu dzīvi Kurzemes

laukos. Viņš bija ari gatavs aiziet jau no Rigas. Do-

mājot atpūsties zaļā zālē zem debess ziluma. Viņam

liekoties, ka tur tuvāk aizgājušais esot.

Tikai Pakalns bija salts un vienaldzigi ciets kā

arvien. Likās, viņam bija vienalga, kas ap to notiek.

Nekam neticēja, kā vienigi savam spēkam — ar to

viņš pat Rigu gribēja iekarot.

Un tad vēlu jau vakarā, ar vieglām trīsam sirdī,
Zīle uzmeklēja aktrisi Sēju. Viņa apjuka un bailigi

palūkojās uz dzejnieku, it kā paredzēdama, ka tas

nāktu viņu mocit par laimigajām vakardienām. Bet
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viņš bija maigs un pazemigs. Viņš pat ne vārda

neminēja par savu aizceļošanu, tāpat kā citiem. Viņš
zināja, cik grūti ir nest un panest visu. Ikdienas

dzīves cīņā sapņi brūk viens pēc otra, un kam tiesiba

pārmest otram viņa nespēku vaj pazemošanos zelta

priekšā?
Visas šīs sirdis bija mocitas tik daudz un visas

bija gribējušas reiz visu. Vaj tad jau nebija diezgan?
Zīle šķīrās no Sējas kā no klusa kapa, zem kura

aprakts kāds tuvs un neaizmirstams draugs. Labi,
ka reiz tas dzīvs bijis ...

Nakti dzejnieks klīda pa ielām, kā kaut ko meklē-

dams. Viņam vajadzēja iet garam gar vīna pagrabu,
kur vēl sēdēja kā senie tēli un mirdzēja skati un

vīns, gar redakcijām, kur viņš übagojis dažas kapei-
kas par rindu, gar lielajām akmens namu rindām,
kuras kā piramides tika celtas, lai iezārkotu latviešu

daili... Likās, viņa jauniba un sapņi nupat būtu

aizgājuši visam garam un vēl viņu pēdās skumjas

kvēpa kā ziedoklis, kas no visiem dieviem atraidits.

Viņš būtu vēl simtreiz ziedojis savas skumjas un

spēkus te, kur runāja latviski — ja riebums pret šīm

ielām un cilvēkiem nebūtu tik stiprs.
Pēc divām dienam, vakara tumsā, ierāvies dziļi

vagona stūrī, kā bēglis acis slēpdams no līdzbraucē-

jiem, Zīle aizbrauca uz vakara pusi. Viņam bija kā

putnam, kas vētrai atļāvies, lai nes — kur vētras

mājas, tur viņam mājas ...

XIV.

Meteņos visi Rigā ēda, dzēra, dejoja un flirtēja, kā

priekš lielā mēra laikiem. Visi problemi sāka jau
noskaidroties un dzīvei un nākotnei bija jau nosprau-

stas robežas, pa kurām iet ielu un personas dzīvei.

Nākotnes ideāls — nams katram, tad fabrika, banka

un popularitāte tautā. Dzīves ideāls — flirts, mīļākās,
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labs dzīvoklis un bagāti draugi. Mākslas ideāls: ra-

finēts laika kavēklis, pilsonibas slavas dziesma, gluds
zeņķis — latvietis naudas „taisitajs

tt

.

Masku ballēs skanēja nerru zvaniņi, kā iezvanīdami

jaunu laikmetu; konfetti bira kā zilas un zaļas zvaig-
znes — nevienam nevajadzēja vairs meklēt nakts un

skaidras debess, lai redzētu īstās zvaigznes, nevienam

ari nebija runa par tautu un tautas dvēseli — visi

spoki bija zuduši.

Smailis Zimza bija ieklīdis lielajā maskarādē un

kustējās līdzi visam pulkam. Visur bezgaršiba, salts

gļēvums un parastās šabloniskās maskas. Riga ari

te palika uzticiga savām tradīcijām: arvien no vidējā
to vidējo!

Zimza nogāja bufetēs istabās, kur namnieki un

tirgoņi ar savām kundzēm sēdēja pie galdiem un

rādija savu pūliņu augļus ar zelta gabaliem un kre-

ditbiļetem. Katrs gribēja būt maksātājs un neviens —

viesis otram.

Pie stūra galda aiz lauru koka sēdēja pāris rakst-

nieku un žurnalisti-kritiķi. Zimzam kāds pamāja un

viņš apsēdās. Te bija pilsonibas izaudzināta kritika

un daile — paklausigi kalpi latvietim, Rigas kungam.
Māksla priekš viņiem bija ābece — divreiz divi ir

četri. Nevajadzēja neka meklēt un pētit — gars bija
māņticiba, tauta — akmens, cilvēces kaklā pakārts.
Pūlis — visu centru centrs, visas cilvēces simbols.

Kritiķis Pūlitis sēdēja vidū starp jaunajiem dzej-
niekiem un runāja sajūsmots par progresu un tikumibu.

„Mums ir jāskatās uz to, ko grib tauta un nevis

nedaudzie izredzētie, un ari uz to, ko grib laikmets.

Kad bija revolūcija, mums vajadzēja palikt par

marksistiem un runāt par vienošanos un šķiru cīņu

lugās, dzejās un stāstos. Bet ko darija šie izvir-

tuli?" — viņš paskatijās šķībi uz Zimzu. „Viņi rak-

stīja par diezin kādu gara brīvibu un dvēselēm.

Tfu! Tautas garša un laikmeta prasijumi — lūk
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mūsu lozungs! Kas dzīvojis savam laikam, tas dzī-

vojis visiem laikiem! Kad ļaudis sāka interesēties

par seksuāliem jautājumiem, mums vajadzēja būt

apķērigiem. Kritikās mums vajadzēja sadot teorē-

tiski šim tukšuma laikmetam, bet stāstos vajadzēja
dot lasitajiem ko baudit. Neviens neapķēra, tikai

es, vienigais! Mans lielais romāns šai ziņā ir tāda

lieta, ko lasa ļaudis pirkstus aplaizidami. Kāpēc
nedod to, ko laikmets prasa? Lai dzīvo apķēriba

un pilsonibas tikumi!"

Tur bija ari rakstnieki, kas nolamādami citus, bija

iedzīvojušies naudā un locija pat tērauda spalvas

pēc pilsoņu gribas. Tur bija sociāldemokrātisko

ideju izteicēji, kuri klusam krāja naudu ar savām

brošūrām un aiz marksistu maskas nesa treknu un

kārigu pilsoņu seju, sapņodami par namiemun kasēm.

Ši Rigas nākotne priecājās par savām asprātibam
un smējās par katru ideju, ar kuru nebija iegūstama

popularitāte un nauda.

Tie paši, kuri rītā rakstīs
v
par žūpibas postu, te

piedzērās līdz apdullumam. Šķīstie tikumibas pro-

gresa draugi meklēja vispikantākos vārdus priekš
savām anekdotēm.

Zimza zināja, ka viņš te lieks, bet tikās novērot

visu kultūras dziļumu un seklumu un palūkoties

pieticibas un miermīlibas sejās. Dažs labs no tiem te

bija bijis ari viņa draugs — tagad materiālisma

morāle tos bija ievilkusi savā straumē. Katrs pa-

saules uzskats un katras partijas piekritēji redzēja
tikai vienu vienigu mērķi — naudu!

Zimza pielika vīna glāzi pie lūpām un kaut kas

salts kā drudzis pārņēma viņu visu. Cik labprāt

viņš būtu dzēris šo skaidro malku, ja ap viņu te

sēdētu skaidrie mākslas draugi — kā sen, sen atpakaļ.
Viņš atminējās visus ārprātigos, nelaikā aizgājušos,
bez ziņas pazudušos, un viņam likās, ka Riga tagad
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līdz ar karnevālu svin viņu bēres, priecigās un

līgsmas bēres.

Viņš aizgāja atkal zālē, kur maskas griezās dejā.
Pat prieks bija palicis stīvs un pieklājigs, kā no-

smiņķets aktieris viņš taisija soļus un žestus. Ne

tautas dziesmas, ne dzejas, ne saldās vakarēšanas

un viesmīlības, ne jautras meteņu pārgalvibas, pat
ne karnevāla trakošanas un straujuma nebija.

Zimza gribēja prom. Viņš nokāpa no galerijas —

netikās vairs nekas redzēt. Trepju galā stāvēja
domigi dzejnieka marmora tēls. Tādas skumjas bija

viņa vaigā, tik daudz moku... Viņš bija viens

vienigs vēl no tautas te ...

Bija vēl tikai pusnakts. Skumji likās pavadit
nakti vienam, bet kur iet? Vijgriezis ari bija aiz-

braucis un tagad kaut kur lauku mājās domāja
viens savu domu. Rūmanis sēdēja kluss, kad pie ta

kāds aizgāja. Viņš bija iemīlējies grāmatās un

baidījās uz ielām rādities, vaj ari kaunējās.

Torņos lekšrigā sita pulksteņi. Zvans pēc zvana iz-

plūda sniegainā nakts gaisā, cits dobjāks, cits skanigaks.

Likās, ka visus apzvana šīs skaņas, kā apzvanija
Pumpura, Ausekļa, Poruka, Dārziņa soļus.

Zimzam iegribējās lauku klusuma, mēneša nakšu

un kluso māju ar ābeļdārziem. Tāla suņu riešana

skanēja daudz mīļāk nekā šo torņu skanigie zvani.

Tur bija viss — te neka. Tur dziesmas un teikas

un skaidribas sapņi. Te smiņķis un sātana kailais

smieklis.

Viņš atgriezās beidzot salstošs un viens savā

istabā un aizdedzināja lampu. Grāmatas raudzijās
no plaukta bēdigi klusas, dziesminieku gars vēl

dvesa ap viņām, bet viņi paši bija nosmacēti jau.
Cik daudz bija tiem jāpanes, kamēr nāve nāca

nelaikā 1

Zimza atminējās agrākos gadus priekš revolūcijas.
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Kā viss tad mākslā auga un zaļoja, kā neredzams,
bet tuvs, pavasaris.

Nejauši viņam nāca rokā viņa paša pirmie darbi

un papiru pulkā ari ģīmetne ... Vaj viņš vairs bija
tas pats Smailis Zimza? Toreiz gaišs skats, prieka

pilna sirds un tik daudz ticibas. Viņam rādijās, kā

viņš ienāca Rigā un latviešu dailes gars viņam

sapņos rādijās. Viņš bija vēl skaidrs, kā saulaina

debess, un ja kur mākonitis uzpeldēja, tas bija balts

kā izmazgāts, līdzigs viņa domam.

Viņš sajūsmots staigāja pa ielām, gandrīz laimes

pārpildits iegāja Latviešu biedribā un ar godbijibu
noskatijās izdaudzinātajos tautas vadoņos.

Laikrakstu redakcijās gāja kā svētnicās un tur tad

tiešam bija svētku brīdis. Atminējās kādu redaktoru

un literatūras nodaļas vaditaju. Tie vienmēr at-

stāja savu darbu, apsveicināja mīļi, prasija, ko no

jauna atnesis, un runāja ilgi par rakstniekiem un

par katru lirisku dzejoliti, ko viņš nodeva redakcijā.
Teātrī viņš gāja bez šaubām, ar naivu ticibu, un

domāja, ka tas ir augstākais mākslā, ko viņš redz.

Tirgotājs, namu cēlājs, kases direktors nebija nekas —

viss bija pilns dailes un sajūsmas par to.

Un viņš pats, Smailis, druvu spēka un mežu šalkas

pilns — tagad bija gadiem te staigājis un pilns

šaubu, neticigs un visu pazinējs, nolādēts un ne-

vienam nevajadzigs...
Tagad dzejnieks bija pēdējais no Rigas iemīt-

niekiem — tas bija negoda vārds, no kura kaunējās

visi, no kura gribēja tikt vaļā, lai varētu vēl atrast

mitekli un maizi miesas uzturam ...

Viss bija gājis pretim kultūrai — ari daile. Ari

viņas uzvaras sauciens bija: būt noderigai, pamā-
cošai un pakalpigai.

Tikai sirds — sirds vien vēl bija ta pati un dzī-

voja sapņiem un negribēja nekur apmesties ne pie
viena galda. Sirds vēl sapņoja par dailes uzvaras
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svētkiem, likās, ka tālu pa kalniem un lejam un

mežu mājam ir atbalss dziesmām un skaņām. Bija
tik mīļi nest šo grūti domājošo sirdi, pilnu ar klu-

siem laimes brīžiem un dzintarspožiem mirkļiem,
kuri apņēma visu viņa būtni, kā sveķu pilites skum-

stošu egli ziemeļu mežos.

Kas par to, ka viņam nava ne akmeņa nama, ne

fabrikas, ne labu draugu, ne vīna, pat maizes —

viņam ir brīviba un tautas dziesmu birzes un lielu

garu sapņi — viss tas tik daudz un bagatigi bija
lemts!

Un kas par to, ka varbūt zvani torņos jau ap-
situši viņa stundu, vaj drīz vien apsitīs; ka viņš
svešs un nevajadzigs te staigāja un domāja, — sirds

bija bagātāka par dziļākām kalnu raktuvēm un

skaistāka, kā visas zemes godiba ...

Zimza sēdēja līgsms pat un likās, visa pasaule
būtu pilniga; aizmirsās lietderiguma principi un

meteņu lētā filozofija tur lielajos namos.

Tad viņš gulēdams domāja, ka jāaizbrauc uz tēva

mājam, parunāties ar dzīviem, īstiem cilvēkiem un

paklausities mežu šalku.

Sapnī viņš brida pa aizsērējušu upi, kur uz otra

krasta ziedēja vēl neredzētas pasakainas puķes. Bija
sēru daudz un neaptverama smaga prieka.

XV.

No jauna bija pavasaris. Dzīviba atgriezās un

saule. Pat noūbejušie nami likās kā nomazgāti

pavasara lietū un saulē. Steidzigi un jautri cēlās

jaunas būves un jauni bija viņu būvētāji.
Smailis Zimza līdz ar maija vējiem bija atbraucis

atkal Rigā no Kurzemes laukiem, kur tagad viņa
rezidence bija. Viņam bija tik daudz spēka saaudzis

šai gada laikā pie dabas mītot.

Viss viņam izlikās citādi, kaut gan pagājis bija
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tikai viens gads. Ar skumjam atcerējās senos

draugus, bet sirds bija pilna liela plūduma.

Viņš uzmeklēja skulptoru Pakalnu. Tas dzīvoja

turpat. Bija ierīkojis sev mazu darbnicu, likās izau-

dzis un nobriedis vairāk. Ilgā vientuliba bija to

mācijusi ticēt sev pašam un strādāt un daudz mā-

cities.

Un kad Zimza atvēra durvis un ieraudzija viņu
darba svārkos starp statujām un modelējumiem, likās,
ka viņš redzētu jaunu raditaju. Tēraudcietais un

labsirdīgais skatiens smaidija; neliekuļots prieks bija
visā viņa sejā. Un, paskatījušies viens uz otru, tie

jutās tik tuvi un pilni jaunas atziņas, ka sapratās
vēl neka nerunājuši.

Pēc mazām asprātībām un jautājumiem viņi atmi-

nējās biedrus. Par dažiem trūka pavisam ziņu. Kaut

kur ārzemēs vaj nodevušies jaunām studijām. Tikai

Vijgriezis nesen bijis, teica Pakalns. Nerunājis vairs

par citu neko, kā par darbu. Viņam tur kaut kur

ārā darbnica zemnieku mājās. Runājis ar sajūsmibu
par jaunu krāsu kopojumiem un par dabas krāsu

bagatibu. Laikam nogrimis darbā. Tikai par Rigu
vienmēr runājot ļaunu vēl. Tur esot siltāk — pie

tautas, kā aizvējā.

„Ja, tas tiesa," teica Zimza. „Brīnos tikai par tevi,
kā tik ilgi vēl vari te mitināties šajos akmeņos."

Pakalns aizdedzinājis papirosu pasmīnēja.
„Mani nebūt Riga netraucē darbā, pat otrādi — es

te jūtos labi."

„Nu— ? Tādā ienaidnieku lēģerī?"

«Eju garam."

r
ßet tomēr... Un visas tas atmiņas, tie kapi."

„Ja, kapi. Ari no tiem mācos. Mācos būt stiprāks.
Žēl, ka viņi nezināja un nesaprata, ka šis ienaidnieks

ir diezgan nevarigs. Un žēl, ka viņi neprata dzīvot."

„Bet vaj tad te bija iespējams?"
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Skulptors izpūta dūmus, pagriezās un pamāja ar

roku uz saviem tēliem.

„Lūk, te ir iespējams jo teicami dzīvot."

Un mazā darbnica, kas atradās vaj pašā jumtā,
izskatijās tiešam brīnišķiga. Veidojumi no ģipša un

māla, un vaska, smaidoša sievietes seja marmorā—

viss izdvesa dzīvibu un galvenais — mieru. Likās,
visi tie dvašoja kā gaididami atmošanos, dvašoja ar

aizturētu prieku. Tālu lejā dunēja iela, uz kuras

norisinājās cita dzīve — veidošanas dzīve. Vakara

saule spīdēja pa diviem logiem iekšā ar viegli rožainu

un gaišu staru, kā var spīdēt tikai pavasara saule

maijā. Mazi zeltoti putekliši laidās ap statujām, kā

tikko saredzamas dzirkstis, un viņu vidū stāvēja viņš—

raditajs un tikko manāmi smaidija.
Zimza saprata. Kas tas bija par spēku, kas uztu-

rēja viņu te gadiem dzīvu un svaigu un veselu, pilnu

spēka un asprātības un pilnu vienaldzibas pret visu

to, kas salauza tik daudzus no viņa draugiem?
Brīnišķigs prieks ieradās dzejnieka sirdī. Patiesi, te

varēja dzīvot. Bet lielais naids, kuru viņa dvēsele

gadiem sevī bija audzinājusi, negribēja izdzist. Sa-

protamais mākslinieka naids pret materiālisma vienal-

dzīgo varu. Un no jauna viņš sāka strīdēties *un

pierādīt, ka te nedīgs nekas liels mākslā.

Metās krēsla, kad viņi abi izgāja uz ielas. Silta

dvēsma no sasilušajiem akmeņiem viņus apņēma.

Likās, no visām spraugām kas augtu un spiestos
pretim saulei. Un Zimza sāka tik daudz stāstit par
lauku plašumu un aicināja skulptoru atstāt Rigu
pavisam.

„Mums vajaga atšķirt tautu no šiem ekonomistiem,
kuru galvenā vajadziba tak ir tikai dzīvot un tikai

mantu raust. Bet tur laukos un mežos ir tauta, kura

vēl saprot trešo vajadzibu — mākslu, kurā dzīvs

vēl gars."
Bet skulptors protestēja. Tas pilnigi vienalga, kur
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viņš dzīvo, un Riga tikai tiem varot ko kaitēt, kas

netic savai mākslas misijai un mākslas darbam.

„Tu saki tauta! Ja, bet kad un kur īsti tautai

māksla ir bijusi vajadziga. Pazīstu es tautas. Da-

biski katram jācīnās uztura dēļ. Bet atziņas par
mākslu nekādas. Pietiek, ja svētdien tāda „tauta"
dabū zaļumballi ar kareivju orķestri; pietiek, kad

mājā ir gramofons un divas trīs grāmatiņas ar šau-

bīgām „dzejām" un moderns pikants romāns. Tas

ir priekš laika pavadīšanas un tad tālāk. Saki, uz

ko iziet tur lauku plašumos pēdējā laikā ta mode-

rešana un „naudas taisīšana"? Cik no tiem tūksto-

šiem, ko katrs lauksaimnieks ieņem gadā, tiek izdots

priekš tavas vaj manas mākslas? Nu lai strādā,
lai augbagatibas, mums nava tiesibas tur ko pārmest.
Bet atziņa par mākslu tur ir tikpat maza, kā te, Rigā.

Daudz, ja uz tevi paskatisies kāda saimniekmeita,
kas Rigā skolā bijusi, un piegrūdīs otrai pie sāniem —

dzejnieks! Vairāk saprašanas par dzeju tur būs retam."

„Tā tad tu esi galigs pesimists. Un nekur izejas
mums nava?"

„Izejas. Ta ir mūsu nelaime, ka mēs esam vien-

mēr meklējuši kādu izeju. Mums nav pieticis nekad

ar to, ka mēs varam radit mākslas darbus, mēs esam

gribējuši, lai visiem būtu slāpes pēc daiļuma. Veltiga

ilgošanās! Man ir vienalga, vaj kāds mani nicina,

vaj ne. Darbs — vienigā mākslinieka atmaksa. Pala-

sies vēsturē, vaj tad kādureiz ir citādi bijis? Vienmēr

mākslinieki ir bijuši mūžigā cīņā ar pūli un gara

trulumu un cik lepni un priecigi un pieticigi! Viņiem

bija apziņa par savu darbu un tie dzīvoja."
„Bet materiālisms ir audzis ari kā filozofija. Nekad

pasaule nav bijusi tik zeltkāriga. Man liekas, viss

reiz noslīks zelta jūrā."
skulptors pasmīnēja, „es tev pastā-

stīšu kādu teiku. Un es stipri ticu, ka tu mūsu lomu

sapratīsi. Paskaties, te visur tiek būvēts un veidots.
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Ikkatrā akmenī un vielas pikā ir kaut kas iebūvēts,
ietverta kāda daļa no gara. Ta ir ta pati teika par

garu un matēriju, kas cīnās viens ar otru. Matērija
ir tas tumšais spēks, kas kraujas ap garu, ap cilvēka

dvēseli, ap dabu. Un ja nebūtu pretspēka, drīz viss

tiktu iebūvēts un ieslēgts. Cilvēces dvēsele būtu

beigta un tikai dzīvnieki pārpilditu mūsu planētu.
Bet ir vēl kāds spēks, kas garu atsvabina no iemū-

rētā cietuma. Atsvabināt dvēseli no akmeņa, no matē-

rijas — tas ir mākslas pienākums, un mākslinieka

roka ir ta daritaja. Un tas ir mākslinieka dzīvot-

prieks un laime. Cik cilvēks likās pagrimis un ik-

dienības apņemts, tik tavā poēmā atplauka viņa ap-
raktās dvēseles smaids un dzīviba. Cik cilvēks netīrs

un kropls dzīvē un savās tieksmēs, tik mirdzošs un daiļš
un spēcigs tas atsmaida no mākslinieka marmora."

„Skaties," viņš rādija uz mākslas muzeju, kas kā

drūms melns akmens gulēja nakts krēslā, „skaties,
tas tak ir viss darits dēļ gara atsvabināšanas no

matērijas. Un daudz te ka tāda, kas mūs aicina,
un iedveš mums apziņu. Riga, cik materiālistiska

un sausa ta ari nebūtu, izstrādā sevī, kā jau katrs

tāds materiālisma centrs, pretģifti pret to, kas māc

garu. Te, kur dailei visvairāk draud mūžigā pieti-
ciba un trulums, te salasās ari viņas karotāji, te

salasās ari tie, kuriem vajadziga mākslas elpa. Te

dzimst ari idejas, kas dod māksliniekam jaunu veseri

rokā, ar ko strādāt pie akmenī iegulditās dzīvās un

mūžigi daiļās dvēseles."

Viņi klejoja pa bulvāriem un apstādijumiem un

arvien vairāk skulptors iededzās savā teorijā un riti-

nāja savus sapņus kā zvaigznāju vaļā. Viņš bija
laimigs šinī vakarā, kur varēja sarunāties pats ar

sevi sava drauga tuvumā. Retas zvaigznes mirdzēja,
kā jau gaišā naktī, un kastaņziedi stāvēja zaļos zaros

kā lielas sveces. Pilsēta likās pazudusi kur un no-

grimusi.
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„Un redz, kāpēc es negribu bēgt, jo tad es necie-

nīgs būtu par mākslinieku saukties. Karotajam vajaga
krist kaujas laukā, un kas zin, vaj tie, kuri te krituši,
ar savu nāvi neatstāja lielāku iespaidu, nekā ar savu

dzīvi..."

„Ja, tu esi laimigs un stiprs," teica Zimza, „tu
vari dzīvot..."

„Bēgt tāpēc, ka mēs netiekam atzīti, ka veikalnie-

cibā nepieciešamo kritiku apsmiekls mūs ķer? Tas

būtu, bēgt tādēļ, ka ienaidnieks mūs nepielūdz. Jo

to tak mēs saprotam, ka mākslinieks un ši sabiedribā

ir mūžigā cīņā savā starpā, nekad nesamierināmi

ienaidnieki tie ir, kas nekad neies kompromisā. Un

ja šai materiālistu pulkā, kuri tautai vēl vairo tikai

mantu, atrodas kāds, kas ari mākslu meklē, tad tas

nav vairs pilsonis, tas ir mākslinieks, pats aiz pār-

pratuma nokļuvis pretējā pusē.
Un uz kurieni tad bēgt un no ka?

Ne, dzīve ir plaša, un kas pazinis patiesi daiļo, tas

nevarot būt pesimists, tā teica kāds no mūsējiem,
bet pats neizturēja. Ja, žēl, ka viņi tik maz cienija
sevi un tāpēc tik drīz sabruka. Bet mums jāmācas

pazīt savu spēku, lai dzīvotu."

„Zinams," viņš pielika ...
dvēseli no

akmeņa ir grūts darbs. Akmenis ir ciets un dzīviba

sadilst pie ta, asinis izsīkst un beidzot ir jāpakrīt,
bet atsvabinātā dvēsele, uzziedējusi raditaja mākslas

darbā, pieņem sava raditaja seju un tas dzīvo tālāk."

Viņi klusēdami klejoja uz priekšu. Iziedami no

mājas, tie gribēja dzert kausu vīna, bet tagad likās

noreibuši bez ta. Rīta blāzma sāka krēšļoties aiz

pilsētas, kad viņi izšķīrās priecigi un jaunu sapņupilni.

Zimza gāja šūpodamies sevī. Gaišas poēmas auga

viņa fantāzijā un sirds stipri dimdēja jaunām dzie-

smām pretim. Patiesi viņam laikam bija kā puķei

ziemeļos, kura īsā vasarā steidzas ar ziedēšanu, bet

tad zied brīnumaini daiļi un krāsu pilna.
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Viņš atminējās kapus un pagājušos gadus, un sa-

prata, ka mākslinieka bērnu dienu laikmets ir pa-

gājis. Viņa spēks bija pieaudzis un muskuļi nobrie-

duši. Nu viņš varēja savilkt loku un laist bultas.

Pakalnam miegs nenāca. Viņš ilgi staigāja vēl

pa alejām un uzkāpa savā darbnicā, kad diena sākās.

Atgrūdis logu, viņš noskatijās, kā pār namu jumtiem
palēnam sāka Meties sarkani saules stari, kā rožu

lietus pasauli sveicinādams.

Vasara tomēr jāpavada būs uz laukiem, viņš nodo-

māja. Bet līdz tam jābeidz vēl daži darbi.

Viņš» apskatijās darbnicā. Miegs nenāca un kāpēc
tad piespiesties.

Viņš paņēma mazo, aso ieroci un piestājās pie sava

jaunā marmora. Viņš redzēja „Augšamcelšanos",
kādu to sapņos vienmēr bij redzējis un sāka veidot

jaunavu, kurai vēl no rītausmas acis veras cieti, bet

uzmošanās smaids jau saka: laiks! Tam vajadzēja
nozīmēt kaut ko latvisku iz kādas viņa drauga poēmas.

Riga pamodās un sāka dimdēt. Bet skulptors to

nedzirdēja. Kas viņam daļas! Dvēseli vajadzēja steig-
šus atsvabināt no akmeņa.

1911.



KĀ STUNDAS SKRIEN.

Vaj jūs, cilvēki, laimigie un nelaimigie, esat sajutuši,
kā stundas skrien, tā kā es tagad to sajūtu?

Ta ir savada muziķa: saltas šalkas tver dvēseli

dziļāk viņā atlūkoties. Ta ir laika muziķa...

Un pēc šalkām un nāves bailēm, no kurām acis

aizveras un miesas nodreb, uzzied dzīviba, plaša kā

zilais debess ezers ar saules ziediem.

Ta tad ir dzīvibas muziķa.

Un visu kopā sauc: „Stundas skrien".

Es dzirdu viņu nedzirdamo spārnu švīkstoņu, viņu
brāzienu caur telpu, un kā aizšauta putna kliedziens

ir viņu gaita... Un dvēselē klusums.

Kas viņas no jums ir redzējis, laimigie un nelaimigie?
Kaut vienu vien no šīm skrejošām stundām? 0, cik

skaistas viņas ir! Neviena otrai viņas nevar līdzināties

aiz liela neizrunājama daiļuma — ak, šīs mūžibas

jaunās meitas, kuras tūkstoš balsīs izdzied mūsu

zemes dziesmas.

Varbūt jums liekas, ka viena no viņām ir skaista,
cita riebiga — tad jūs neesiet viņu acīs skatījušies
un neesiet dzirdējuši, kā viņas skrien pulkiem švīk-

stēdamas un kliegdamas caur telpu.
Es nupat skatos vienai skrejošai skaistai sievai,

vienai manai stundai acīs, un es nekad vairs viņas
aizmirst nevarēšu...

Tagad ir vakars, uz galda deg lampa. Mēms un

dzeltens ir viņas spožums, un gaisma lejas uz galdu,
uz manām rokam, uz grāmatām un uz ši baltā papira
un piepilda kluso istabu. Viņa ir kā gars, ši gaisma,
un man gribas teikt, ka es viņu mīlu kā daļu no

šīs manas skrejošās domas.
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Lampas gaismā skatās zaļas puķu lapas iz podiem,
klusas, gaviļu un mīlestibas pilnas par to, ka viņas
dzīvot var... un viņās skatidamies es gribētu runāt

ar tām: jūs puķes, istabā un podos, klusas un zaļas,

vaj jūs ziniet, kā stundas skrien?

Man gribas rokam grābstit viņu lapas un viņu
debess mieru.

Pie sienas pret manu galdu ir sarkanu viršu vaiņags.
Nesen es viņu vēl viju un no tāliem tīreļiem atvedu

šurp, kā viņu tālo, skrejošo stundu liecinieku. Ja,
es toreiz staigāju pa viršu lauku, un stundas žving-
stedamas laidās, kā putni rudenī uz dienvidiem, pāri

man, prom...

Tu, viršu vaiņags, vaj tu ari zini, kā stundas skrien?

Bet viņš klusē.

Un uz galda tepat pie manām rokam ir vāze ar

baltām lauku puķēm. Ilgi jau viņas zied izsīkstošā

ūdenī un tagad, liekas, skatās uz mani un saka: mēs

zinām, mēs zinām!

Kāds, kuram es mīļš biju, man viņas atveda, un

man tik labi ir viņās lūkoties ...

Un pie vāzes uz galda ir savītusi sarkana roze, un

es vairs nezinu, kā viņa uz mana galda nāca un kā

savīta, bet ši stunda man viņu rāda, un tāds nieks

stāsta, ka ap viņu ir saistīts simtiem stundu, kā zīda

pavedieni.
Skaistas un dievišķas viņas ir bijušas, bet es neesmu

redzējis, kā viņas skrēja, viņas acumirkļus es palaidu
garam, kā stulbs.

Roze man saka, ka tās bijušas dievišķas būtnes;

viņa tās redzējusi un jutusi labāk nekā es. Kauns

man pašam, ka es neredzējis!

...
Es paceļu acis. Viens spārnu gals no manas

mīļās tūkstošspārnotās stundas mani aizkar, un es

dzirdu, ka ārā šņāc vējš caur ābeļu zariem. Ābeles

dreb, es zinu. Un dārzs ir kluss un tukšs. Zāle

zaļo nejūtigi. Pa gaisu skrien mākoņi... bet te istabā,
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man priekšā, ir pulkstenis, un viņš skaita manas

stundas soļus, cik tai nolemts, lai pasauli cauri skrietu

un izdalitu katrai dzīvai un nedzīvai būtnei viņas daļu.
Ko tu sit, mazais, niecigais pulkstenit! Aizskries

stundas ir bez tevis, nevajag...
Tades dzirdu — ari manās miesās ir kāds skaititajs,

manās krūtīs. Ari viņš sit mierigi un nesteigdamies.
Ko tu skaiti tur manās krūtīs? Vaj tad viņas ne-

aizskries bez tava rēķina? Un vaj tad tu nezini, ka

tev aptrūks reiz rēķina un spēku?
Stunda, stunda... es tevis vairs neredzēšu! Drīz

tu būsi aiz mūžibas kalniem, un kur skaista tu biji...
Kā sirdsmīļā!
*Jūs, sirdis, tur ārā tumsā un naktī, laimigās un

nelaimigās, paskatāties sejā šai stundai, cik skaista

viņa ir, un nelādiet viņas, jo pie jūsu dzīvibas viņa

pieder. Paskatāties viņas acīs, un jūs zināsiet, ka

dzīvibu saprot tikai tas, kas redz, kā stundas skrien.

Tā putni skrien rudenī uz dienvidiem. Skūpstiet
viņas un svētijiet, pirms nava par vēlu.

Jo stundas skrien, un mēs paliekam.

1907.





KUR IR MANI KUĢI?..

Kur ir mani kuģi, mana sarkanām zīda buram

greznotā flotilija?
Viens es sēdu vientuļā jūras salā un raugos pār

ūdeņiem: mani kuģi ir bojā gājuši...
Es esmu kā karaļdēls, kas brauca meklēt jaunu

zemi un nu — mani kuģi ir bojā gājuši.
Mani brīvie kareivji dus dzelmes dziļumos mūžigu

dusu; viņu dziesmu pilnās lūpas klus!

Un es redzu kā parādibu bijušo, kad mēs sēdamies

uz kuģiem jaunu zemi meklēt.

Kā liesmas dega ilgošanās sirdī un spēks krūtīs,
bet tagad ir tikai bezgaligie ūdeņi un es esmu viens

tukšā jūras salā: melns viesulis salauza manu sarkanām

zīda buram greznoto flotiliju.

Un es esmu melnā viesuļa gūsteknis...
Un ik nakts, ik nakts es sapņoju vienu un to pašu

sapni: nāks jauni kuģi mani atsvabināt.

Un ik dienas manas acis raugās pār bezgaligajiem

ūdeņiem, kad kvēlos jauno kuģu buras virs oceana.

Nāk dienas un aiziet dienas, bet viņu nava. Kur

esiet, jaunie sarkanzīda burotie kuģi? Es gaidu!
Kur esiet, mani jaunie, brīvie kareivji? Es gaidu,

es gaidu!

Vaj jūs esat aizmirsuši savu karaļdēlu?
Es gaidu !..

1906.

Skaņojiet vētras svilpes...

Skaņojiet vētras svilpes, jūs drošie, jo šai zemei

vajaga atjaunošanas!
Dziedat neprātigas dziesmas un sauciet pēc viesuļa,

jo šīs būdas ir satrunējušas un viņām ir jākrīt!



252

Skandiniet nāves dziesmu un lāstu, mūžigu lāstu

šai zemei, jūs drošie!

Vaj tad jūs neredziet, ka mūža pīlāri ir saēsti no

laika un šo ļaužu dvēseles mudž no nešķīstiem gariem?
Un kad stunda ir klāt, tad rociet bedri, plašu, dziļu

un lielu un apglabājiet visas pasaules melkuļus, tā

ka lai svētrīts pār zemi nāk.

Tas ir jādara jums, jūs neprātīgie, jo prāts ir kļuvis

par neprātu un neprāts ir pasaules atpestišana.
Vaj jūs redziet, ka palodās šķiebjas, elku nami

trīc un saule apvelk sarkanas drēbes? — svētki nāk!

Skaņojiet vētras svilpes, jūs drošie, jo šai zemei

vajaga atjaunošanas.
Dziediet neprātīgas dziesmas

...

1906.

Mirusi dziesma.

Asinīs viņa mira un asinīs viņa augšām celsies.

Iz asiņu garaiņiem vienosies viņas tēls, tad būs

lielie svētki.

Es ilgojos pēc tās stundas, kad viņa apreibinās
atkal pasauli ar savām degošām skaņām.

Kad viņa pacelsies, kā Menada ar noreibušām acim

un dejos augsti atspraustām drēbēm, asinīs mirkstošām

kājām izpostišanas deju kā piedzērusi bakchante.

Es ticu, ka viņa kļūs dzīva.

Es zinu, ka viņas pestitajs ir tuvu.

No bailēm tad iznīks ši punduru cilts, bet jūs, kas

salkāt tās nomirušās dziesmas, kas pie viņas kapenēm
gaidijāt un sērojāt — jūs diesiet līdzi zem viņas

skaņām, diesiet līdz nespēkam zemes šķīstīšanas deju.
Un jaunais Dievs tad staigās pa pasauli.
Ticiet, ka viņa augšām celsies.

Asinīs viņa mira un asinīs viņa augšām celsies.

1906.



SATANA SAPNIS.

Fantazija.

Sātans gulēja ziedošā Alpu ielejā klints ēnā. Saule

noņēma savus sārtos vaiņagus no ledainām kalnu

virsotnēm un krēsla sāka staigāt pa lejam, kuras

kupeja no smaršas. Visapkārt ziedēja vijolites un

klusumā dimdēja bez apstājas tāla ūdens krāce,
kaut kur ledainos augstumos.

Skaistuma stunda nāca pār zemi.

Un Sātans gulēja un sapņoja. Viņa lepnais gars

bija pilns sāpju par to, ka viņam nebij iespējams
radit miesu, ķermeni, kurā varētu dzīvot viņam

līdzigs gars.

Viņš atminējās zemes radišanu, kad Jehova, varas

alkdams, bija radijis tik daudz vergu, gļēvu un pie-

ticīgu un nespēcigu, kuru vienigais pienākums bij
dziedat slavu Raditajam un drebēt viņa priekšā.
Un kad visi toreiz slavu dziedāja, tad viņš aizgāja
no Jehova troņa, pilns dusmu un sāpju.

Pēc savas līdzibas un sava ģīmja Jehova bija
radijis cilvēkus, un kādi tad tie varēja būt, ja ne

vergi? Tirāns nevar radit neatkarigu, pilnigu un

skaistu.

Un Sātans sapņoja par savu cilvēku.

Vijoleta tumsa sedzās pār kalniem un arvien

stiprāk smaršoja pļavas. Kā rūgts medus, kā vīraks

stipra bija smarša un Sātana galvā pamodās domas

un sāka šalkt ap viņu kā oceans.

Viņš stāvēja uz jaunas zemes, kurai saules ne-

vajadzēja. Viņas kalni bija no rubina un dzeltena

dimanta, viņas lejas bija pilnas ar dzīvibas un atzī-
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šanas kokiem un kā altāris visa viņa kūpēja no ne-

vīstošām rozēm. Salds reibums auga Sātana krūtīs:

viņš meklēja pēc cilvēka, bet cilvēka nebija — bija
tikai tas ģindenis, kuru Jehova sev par vergu bija
licis.

„Tas nava cilvēks priekš manas zemes!" teica

Sātans un noskuma.

Vaj var dzīvot gars šinī miesā, kura no trūdiem

pastāv un acumirkli tik dzīvo, kā ūdens burbulis?

Un ši sirds, kura pilna rūpju un verdzibas, kā līķis

pilns tārpu, kura dzen šķidro sulu — asinis pa miesu!

Nožēlojama sirds!

Un tad šīs acis, kuras neredz neviena skaistuma,
un šīs smadzenes, kuras nezina neviena no pašiem
elementārākiem noslēpumiem: ne laika, ne telpas

jēdzienu, bet ved savu īpašnieku kā aklu übagu pa

pasauli, un līgsmo übags, kad viņam zem kājām ir

ciets pamats.
So ēnu Jehova nosauc par radibas augstāko būtni.

Nožēlojamais Jehova!

Un Sātans izņēma cilvēka sirdi un nometa to sev

pie kājām. Un viņš lika jaunu sirdi cilvēka krūtīs,
skaistu kā skaistāko dzintaru, un viņa dzīslas viņš

izņēma un ielika tur dzīvibas jūras upes, un asini

lēja jaunajā sirdī, kas bija karsta kā uguns un pie-
lēja cilvēka miesu kā ar dzirkstim; bet no dzirkstim

kusa un drebēja visa miesa dievibas jūtās.

0, ta nebija vairs cilvēka miesa, kas satrūd un

trūdos pārvēršas. Ta bija jauna miesa, un Gangus

ūdeņos nebija neviena lotosa, kas būtu maigāks,
šķīstāks un skaistāks par šo miesu.

Un steidzās Sātans priekā drebēdams un izņēma
cilvēka acis un nometa sev pie kājām un rādija

jaunas acis; tās redzēja pāri par laiku un telpu un

pāri par mūžibu, un nebija noslēpumu vairs cilvēkam,
un zvaigznes, pašas skaistākās, aizlaidās no Jehova
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troņa lūkoties cilvēku acu skaistumu un nobālušas

atgriezās atpakaļ.
Un Sātans atraisija cilvēka mēli, un kā sudraba

tālskanigs zvans skanēja cilvēka valoda, un Zeravi

un Erceņģeļi apklusa savā slavas dziesmā, dzirdot

cilvēka valodu. Un pirkstus lika Sātans sava cil-

vēka ausīs, un ausis atvērās mūžibas harmonijam,
kādas pats Jehova nebija dzirdējis.

Tad Sātans satvēra cilvēka galvas kausu, izņēma
smadzenes un nometa sev pie kājām. Ak šīs na-

badzīgās smadzenes! Sis trūdošas vielas piks, kurā

cilvēks gribēja ietvert dzīvibu un nāvi, un kurā, vis-

lielākais, varēja ārprāts apmesties! Ta nebija atzī-

šana, ta bija murgošana pa tumsu. Un Sātans

satvēra neskaitāmu garu domas un ielika tās sava

cilvēka galvā... un nosarka un nodrebēja no ga-

vilēm skaistais Raditajs, jo viņa priekšā stāvēja
cilvēks pēc viņa līdzibas.

Bet Sātans aptvēra savu cilvēku, apvija ap viņu
savas dievigās rokas un spieda savas lūpas pilnas
sārtuma, kā vakara blāzmu, pie cilvēka lūpām, un

viņu dvaša savienojās, kā savienojas divas gavilē-

jošas dziesmas; jo nemirstiba bija Sātana skūpstā,
un mūžigi dzīvot un mūžigi baudit nu varēja cilvēks...

Un piepildija Sātans cilvēka smadzenes ar savu

atzīšanu un lepnibu un neizšķīda vairs viņas, kā

Jehova cilvēkam, pie kura galvas viņš gribēja pie-
skarties ar savu elpu; un lēja Sātans cilvēka sirdī

mīlestibu, ienaidu, sāpes un gaviles, un neapkusa
viņa sirds, kā Jehova cilvēka sirds, bet karstak un

karstak dedza bezgaligi pieaugošā laimē, kā vulkāns,
kura straumes pārplūst visu zemi un debesi un pie-
pilda telpu, bet kurš tomēr plūst un plūst un kvēlo

bez gala, bet no cilvēka elpas iztvaikoja nāve un

iznīciba un tumsiba, un no viņa acim miljoni zvaigžņu
iededzās telpā, bet viņa pēdās ziedēja rozes un
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mirtes zaļoja kā necaurejams mežs, un mūžibas

vārti bij plaši atvērti viņam dienu un nakti.

Nevīstošā skaistumā stāvēja cilvēks pret savu

raditaju — Sātanu un smaidija.
Un Sātans, laimē tvīkdams, piegāja pie viņa, ap-

tvēra to un teica:

„Tu esi tagad Dievs, tāpat kā es! Tu esi mans

brālis, iesim baudit dievibas laimi."

Un viņu rokas savijās un viņu lūpas sastapās, un

zeme nodrebēja no laimes. Viņu jūtas sakusa par
klusu harmoniju, un ši harmonija auga par saldi

skanošu simfoniju un par satriecošu fugu un par
slavas oratoriju, un karstak un karstak dedzināja

viņas skaņas, kā vienodamas Raditaju ar viņa radī-

jumu. Un Sātana dvēsele piekūseja kā ar degošu
zeltu un viņa prāti reiba, viņa elpa aizrāvās kā no

kvēpošām mirām un viņš sajuta to, ko nekad nebij

jutis — ka viņa lepnās, nicinošās acis pildijās asa-

rām, un laime kā silts pavasaris pārplūda viņa būtni.

Bet harmonijas auga arvien skaļākas un karstākas,

un vijās ap viņu galvām kā zelta pavedieni, un kusa

asinīs kā uguns, raudama viņus tālāk un tālāk.

Sātans aptvēra savu cilvēku un dēmonisks prieks
vilka viņu dejā. Un ši deja kļuva arvienu straujāka

un straujāka, kā viesulis, kas augdams kalnus nomēž

un oceanus līdz mākoņiem saceļ, un Sātans dejoja
kā atjaunots savu uzvaras un dzīvibas deju no

zvaigznes uz zvaigzni, caur miglas jomam un pa-

saulēm, bet karstāka un straujāka arvien kļuva deja
un skaļāk kliedza neredzamā muziķa un lielā laime

pārvērtās par sāpēm Sātana dvēselē un draudēja

viņu nožņaugt un trakā gaviļu vētrā viņš iekliedzās

ārprātigu kliedzienu un pamodās ...

Viņš gulēja uz kaila klints krama kalnu augstumos.
Nakts bija tumša un vētraina un pelēki mākoņi kā

ēnas skrēja uz rītiem, bet zeme bija kā nomirusi.

Sātans sajuta, ka viņa acīs ir kas karsts, un izbijās.
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Asaras?! Viņš raudāja. Saltais, lepnais, nelokāmais

gars! Dievs no mūžibas!

Un tad viņš atminējās... Ja, tas bija sapnis.
Tikai sapnis. Bet te bija atkal viņa — Jehova cil-

vēku zeme, kuri dzīvo tik vienu acumirkli un iedro-

šinājās par nemirstibu sapņot, kuri agonijā lokās

pie tirānu troņiem un mirst savam Dievam par

godu, kuri gadu tūkstošiem jau sakaļ sevi ķēdēs, kā

gliemeži rāpjas pa dubļiem un zina tikai valdit vaj
pakļausit!

Lūk, viņa uzmodisies, ši zeme, un nicinātie radi-

jumi atkal skries pa savām ielām un meklēs pēc

mūžigās dzīvibas un nezinās, ka nāve staigā viņu
pēdās. 0, mūžigā verdziba, mūžigās važas, mū-

žigais elku nams!..

Un sāpēs sadrebēja Sātans, un sadrebēja no viņa
mokām bezjūtīgā zeme. Viņš raudāja par cilvēkiem,

par zemi, un par Jehovu un par savu sapni, un viņa
tūkstoškrāsainie spārni trīsēja no sāpēm, kā pār-
šautam ērglim, kurš mirdams nagus cērt klintī.

1906.





UZ SAULESKALNU.

„
Lielāks ka dzīve ir dzīves

sapnis."

I.

Ugunigas gribas pilns ir lielais, melnais milzis.

Akmeņu cietumā viņš ir iekalts, bet viņš nepazīst
dusas. Ar savām titāna rokam viņš saplēš plieņus
un rada sev plašu ceļu priekšā, viņš grib staigāt pa

plašumu. Un klintis žņaudz viņu un grib noslāpēt,
bet viņš sit ar savu melno galvu pret klintim, un

klintis dreb un vaid un veras, un milzis kā vētra iet

pār laukiem un lejam, un ceļš aiz viņa pielīst sau-

les... Tikai kaļķu klintis, sadrupušas un klusas kā

mūmijas, raugās viņa uzvaras gaitā un nespēkā lēni

raud. Un milzis aiziet uz jūras laukiem, un aiz viņa

paliek ziedošiekrasti un mūžiga, neaptverama straume,
un kur klintis augstākas un viņu vārti stiprāki, tur

straume dzied rūcošu slavas dziesmu par savu uzvaru

un vij vizošus, baltus vaiņagus.
Tā aizplūst Daugava pa brīvibas meklētajā milža

pēdām.
11.

Skaists ir zvejnieka dēls Daumants pie Daugavas.
Ciets, kā akmenī kalts ir viņa skats, kad viņš lūko-

jas krasta klintīs, kad viņš raugās pār zaļo krastu

debesīs un pavada rožainos mākoņus uz vakariem,
uguns un nemiera pilns, kad iesvelpjas vētra, sauk-

dama Daugavu uz brīvibas deju. Tad zvejnieka dēls

mīl negaisu un spēlējas ar melnajiem viļņiem un

dzied dziesmu aukai. Vētra plosa viņa melnos matus

un svilpj savu trako spēka deju; Daugava paliek
melna kā nakts, un pār melnajiem viļņiem sāk ziedēt
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balti putu vaiņagi, klintis raugās drūmi, un koki uz

augstām plieņu sienam lokās, tverdami ar kuplajiem
zariem tukšā telpā, — tikai zvejnieka dēls, drošs un

svabads, šūpojas straumē kā jauns vanags pelēkos
debešos. Viņa dzelžainām rokam paklausa vētra,
airi un laiva. Stiprs ir zvejnieka dēls Daumants!

Karstas asinis rit pa viņa dzīslām, un viņa gribai
nav robežu, un mūžigu spēka uguni dedzina viņā sirds,

pilna dzīvibas, kā vulkāns lavas.

Viņa lūpas ir pilnas spēka un gaviļu un skaistuma,

un viņa elpa ir kā rīta vēji dienvidos.

Viņa krūtis ir kā vara vairogs, vienaldzigas pret
asu tēraudu un uguni.

Zvejnieka dēls ir daļa no Daugavas, un klints un

viņa dvēsele ir kā mūžigi ziedošs krasts, un viņa
domas augstas kā mākoņi pusdienā.

Skaists ir zvejnieka dēls Daumants pie Daugavas.

111.

Pelēka un zema ir zvejnieka dēla būda krastmalā.

Viens lodziņš nosarkst rītos, otrs iedegas vakaros, kad

saule pārklāj pār melnajām sienam purpura zīdautu.

Ai, būda krastmalā, tu esi mans pirmais sapnis!

Ai, būda krastmalā — tur es sastapu pirmās skumjas!
Ai, būda krastmalā — zem tava sliekšņa ir aprakta
mana jauniba, un es nevaru vairs nākt pie viņas.

Kad asaras man iedegas acīs, tad atminos es tevis,
un kad es stāvu kalngalā un dzeru no saules avota,
tad manas domas aizlaižas pie tevis un reibst no

tavu rožu smaršas. Tās ir sārtas, smaršigas meža

rozes no plieņu radzes, viņas birst drīz, tik drīz...

Ai, būda krastmalā! Es redzu, ka uz tava salmu

jumta ir plēsigs vanags, un es nevaru viņa nodzīt—

tas ir ļauns un patiesigs sapnis.

Es dusēju tur, kad sirds man alka visuma un krūtīs
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dzima jūra, un gurdens un tukšs es gribētu būt atkal

pie tevis.

Karsti mīl zvejnieka dēls savu pelēko būdukrastmalā.

IV.

Sirma un balta kā sarmas pilna liepa ir zvejnieka
dēla māte. Diendienā viņa auž buras. Gurdi kustas

paminas, un lēni aug audums, bet buras ir tik stip-

ras, ka nekāda vētra nevar viņas izpostit. Zvejnieka
dēla māte ieauž zēģelēs visas savas dziesmas, savas

sēras, savu jaunibu un savas gaidas un savu ticibu.

Tagad Daumants ar viņas buram brauc pār Dau-

gavas dzelmēm un pārspēj nakts viesuļus, bet reiz

būs Daumantam līgava, ta audīs buras, ar kurām

varēs braukt uz jūru.
Liela, liela ir ši ticiba, un viņa to ieauž burās.

Uz jūru līdzi Daugavai, uz nezināmu debess malu,
kur saule nenoriet un kur dievi dzīvo.

Daumants reiz brauks uz jūru.
Un sirmā māmuliņa auž un dzied skumju, skaistu

dziesmu.

Ta ir dziesma par pagātni. Kā roze novīta bijušais
un neatplauks vairs, un no sarkanām rožu asinim

pielija visa zeme, un asiņainas bija māmuliņas pēdas,
un gari un tumši viņas ceļi...

Tu, skumjā māmiņas dziesma, tu esi ķerubs ar

liesmu. Mana sirds sadeg no šīs liesmas, manas

domas mulst no šīm sāpēm.
Vaj mirušie dzied kapsētā? Vaj ievas raud dzim-

tenes dārzmalā? Vaj bāra bērni sildās pie svētas

uguns asaru birzē? Vaj pār silu guļ mākonis, lietus

pilns?

Ne, ta esi tu, māmuliņas dziesma.

Un Daumants klausās šinī dziesmā pilns sēru un

paskatās pa lodziņu uz rīta pusi.
„Māmuliņ, mēs reiz dziedāsim citu dziesmu."
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V.

Augstā, augstā kalnā, uz krasta klints stāv Saules-

kalna pils. Viņas pagalmā deg saule un mūžam ne-

izdziest, un viņas torņu augstākos galos zvaigznes
dzirkst. Nakts nezina Sauleskalna pili. Mūžibas, laika

un telpas jūras sākas aiz pils, un gadusimteņi iet

pār viņu kā aizskrejoši padebeši.
Sirms karalis valda Sauleskalna pilī; viņu sauc

Darbs. Spēks ir uzcēlis viņa pili, Taisniba un Mīla

dedzina pie viņas vārtiem nedziestošu uguni, un visi

cilvēki virs zemes pielūdz sirmo Sauleskalna karali

un saldās sāpēs lūkojas uz uguni viņa vārtos.

Karalim ir zilas mūžibas acis, ne tās raud, ne smejas.
Viņa akmens rokas kaisa saules dzirkstis pār zemi,

un cilvēki tver tās un dzied slavu sirmajam karalim.

Ģēnijs ir tas, kas notver viņa dzirkstis.

Augsti, augsti kalnā ir Sauleskalna pils, un viņas

pagalmā deg saule, bet viņas torņa augstākos galos
zvaigznes dzirkst.

VI.

Liesma ir Sauleskalna karaļmeita.
Skaista ir Liesma kā vasaras pusdiena un kā zie-

meļa pusnakts. Viņas saulstaru galvā vizuļo Ause-

klitis, un viņas matu pīnes galā, kā sudraba paka-
viņš, spīd mēness. Pār viņas skaistajām meitenes

krūtim vienmēr kvēl sarkanu rožu vaiņags, viņas
drēbes ir no zila zīžu ētera. Ar dzirkstošām dimanta

kurpitem viņa staigā pa mīkstiem baltas miglas pa-

klājiem ...

Kad Liesma paskatās uz rītiem — rīta puse zeltojas,

un zemes kalni un lejas piebirst baltas gaismas rasas.

Kad viņa raugās uz vakariem, tad debesis uzklāj
sev purpura lakatu un deg no viņas skaistuma, un paši
drūmākie mākoņi sāk sapņot baltus sudraba sapņus.

Un kad viņa raugās uz zemi, tad plīst magoņziedu
pumpuri un sarkst un deg kā mīlestibas pilna mei-

tene, un baltas ģērbjas ābeles un pa telpas pagalmu
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skraida silti vēji, bet cilvēku krūtīs mostas sirdis,
pilnas prieku un gaviļu un sēru.

Un zeme zied kā smaršigs rožu dārzs, betkalni stāsta

teikas un ries zilus zīžu palagus ap savām krūtim.

Tad cilvēka dvēselē mostas mīlestiba
...

Ai, Liesma, karaļmeita, tu mani modināji!
Tu man nometi vienu baltu lotosu, un mans nakts

miers zuda. Es degu un gāju. Es meklēju tevi, bet

tu esi tik augsti, tik tāli, un es gurstu ielejā, un pār
mani nāk vakars, bet es degu kā ērkšķu krūms Zinajā
un nevaru sadegt.

Skaista ir karaļmeita Liesma Sauleskalnā!

VII.

Plaši, ziedu pilni ir Liesmas dārzi, kā dvēsele pilna
jaunas, kaistošas mīlas. Visi saules dārgumi ir sali-

juši viņas dārzos.

Tur zied baltas šķīstas ievas, un zem viņām dus

dzīves laimes noreibuši jauniba, dus, sapņo un dzer

stipro smaršu, un laime ir tikpat smaga kā sāpes, jo
ta ir pirmā laime, pirmā pamošanās.

Vaj tu, cilvēka dvēsele, neesi dzirdējusi saldas liras

skaņas, kuras skrēja ap tevi kā balti mākoniši ap

melnu klints kalnu?

Tas ir dzīvibas sapnis, kas zem baltām ievām

Sauleskalnā pūš savu fleitu
...

Un augstāk nāk rožu dārzi. Pirmās rozes ir sar-

kanas un smaršas pilnas — tās ir mīlestibai, un tad

ir dzeltenas ar vieglu, saldu atmiņu dvesmu —tās ir

skumjam, un tad ir baltas, apreibinoši stipras — tās

ir priekš melniem zārkiem, priekš šķiršanās.

Un augstāk, aiz rozēm, ir karstas vasaras lejas ar

viskrāšņakām segām, un pār viņām karājas zila zīda

debess, un saule samet visus dārgumus tur un atdusas

diendusu, bet cilvēka dzīviba skumst no lielas dzīves

laimes, skumst par to, ka viņa var staigāt pa šām

lejam.
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Cilvēka domas te ir kā dimdoši mākoņi, kas lej
auglibu tumšās lejās, un viņa dvēsele te ir kā negaiss,
pilns gaišu zibeņu.

Bet augstāki ir vientulibas lauks; pa viņu staigā
tikai karaļi — domu un jūtu pravieši. Vientulibas

lauks ir pilns ugunigu gundegu, un cilvēka dvēsele

tur ir pilna miera.

Un par visu augstāk ir Hadesa velves
...

Skaisti ir dārzi Sauleskalna pilī!..

VIII.

Kad vakars izdzer asins kausu saulesrietā un nakts

nogulstas kā liela, smaga mūžibas doma pār zemi un

zvejnieka dēla būda aizmieg, tad Daumants ņem savu

kokli.

Viņa kokle ir mantojums no laimigām sendienām.

Un viņa pirksti saskandina sīkās stīgas, un saldi at-

bild noputējušais vāks ar izgriezumu šķēpa veidā.

Un viņa pirksti saskandina dobjās stīgas, un nošalc

viņas kā septiņsimts gadu vaidas, kā melnie purvu

meži, no kuru eglēm ir ši kokle.

Un tad Daumants ceļ acis pret Sauleskalna pili,
kur deg zvaigznes, un viņa acis ir kā zvaigznes, kas

nokritušas Daugavmalas klintī.

Tad viņš dzied. Viņš mīl Sauleskalna Liesmu.

IX.

Tu karsta nakts dziesma pēc augstiem kalniem!

Tu esi avots, kas raud no cietas klints un skanē-

dams steidzas caur kluso nakti, mūžam skanēdams!

Tu eji kā liels, augošs vilnis pār mūsu laukiem,
tu eji, un tev iet mūsu sēras līdzi, bet tu neaiznes

viņas, tās ir arvienu pie mums.

Tu esi nemiers pie noguruša jaunekļa galvgaļa, un

aizskūpsti viņa miegu un tvēri viņa krūtīs dziļi līdz

sirdij savus sāpju pilnos pirkstus.
Ai, ilgu dziesma, tevī klausās nakts debestiņas!
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Ai, ilgu dziesma, tu lūkojies cauri ābeļu ziediem

kā karsta, maiga meitene!

Ai, ilgu dziesma, tu esi kā lauks zem Daugavas
miglas sapņa!

Tu esi visur, kur ir jauniba, un tavas tālās skaņas
iededz uguni sirmgalvju acīs.

Tu esi tur, kur meitene vēro vakarzvaigzni un pin
mīlas vaiņagu. Tu esi tur, kur kailie koki skumst

pret saltajām zvaigznēm un pār viņiem staigā jauns

arājs, pelēkos svārkos.

Tu esi tur, kur skolnieks brien pa sniega klajumu.
Viņš kāpj pret šļūdoņiem, un tu esi viņa zvans, viņa
lieldienas zvans!

Ai, dziesma, tu nāci ikvakarus pie manis vecā

klētiņā, kad mēness vizēja pār dārzu. Un ikrītus tu

aizgāji, kad es liecu jūgā savu galvu.

Ai, ilgu dziesma! Tevi pazīst mūsu dēli un mei-

tas, mēs dzirdam tavu saucienu; mēs iesim, mēs iesim!

Jau ugunis zvēro mūsu būdās. Nakts vidū mēs

celsimies, un tad pār zemi kauks vētra!

X.

Daumants dzied Sauleskalna Liesmai savu mīlas

dziesmu. Un visi klausās.

Klausās Daugavas plieņu sienas un staipekniši.
Klausās liepas krastā un gudras zvaigznes debesīs.

Klausās kapsēta mežmalā un zvejnieks uz Dauga-
vas dzelmes, un skaņas līst kā liels brīnums; zvej-
nieks palaiž irkļus un sapņo ...

Klausās bārenite pie sava rožu krūma, kuram

zieds viens vienigs — purpurā.
„Es mīlu tevi augstumos, es tumsas un zemes

bērns, mūžu miglā salkdams!

„Mana dzīve bāl kā vīstošs krūms putekļainā ceļ-

malā, un manas dienas mirst kā nedzirdēti vaidi...

„Es mīlu tevi, saules meita, nāc manās ielejās!
Nāc manā būdā, aud manas buras, es gribu uz jūru!
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„Tumši, paguruši pulki gaida tevis uz Daugavas
krastiem. Visa zeme ir kā kapsēta. Atraisi viņu

važas, un gavilēs visa zeme
...

„Es mīlu tevi, Liesma, karaļmeita, nāc manās iele-

jās! Nāc, mana līgava, mans rožu sapnis, es iziešu

tev pretim, skaists kā mūžigās ilgas!

„Visi mani avoti raud pēc tevis, visas manas klin-

tis dveš pēc tevis, un meža rozes raugās iz sprau-

gām pēc tevis!

„Es mīlu tevi, nāc pār manu asaru upi kā mēne-

stiņš pār melno silu.

„Es mīlu tevi augstumos, es, tumsas un zemes

bērns!"

Ilgi skatās Daumants, zvejnieka dēls, pret kalnu

nakts debesis, bet mēmas un saltas ir klintis un

zvaigznes.
Un atbildes nav.

XI.

Pa visu zemi un jūru skanēja Līgo, kad Daumants

redzēja Sauleskalna Liesmu un iemīlēja viņu.

Tad Sauleskalnā bija gaviles, kādas rīts dzied pir-

majiem stariem.

Visa tauta tad dziedāja Sauleskalnā Līgo!
Akmenī un dzelzī joztie varoņi dziedāja plaši ska-

nigo Līgo, kas pārskrēja kā jūras vilnis pār visu zemi.

Baltpuķu un smilgu vaiņagos greznotas meitenes

ar tvīkušiem vaigiem un laimes pilnām sirdim dzie-

dāja Līgo, un šis Līgo nolija pār druvām kā smalks

zelta lietus, un iedrebējās visas sīkās puķites, klau-

soties Līgo!

Sen, sen tas bija, bet zvejnieka dēls Daumants

pie Daugavas vēl atmin lielo Līgo, kad visas kalnu

virsotnes dega ugunīs un zeme dimdēja dziesmās.

Tad Daumants iemīlēja Sauleskalna Liesmu.
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XII.

Ai, tālais, lielais Līgo!
Tu esi gaismas un brīvibas doma uz mākoņu

spārniem!

Līgo, tu esi meitenes sapnis gaišā vasaras pus-
naktī, kad liepas sāk ziedēt!

Tu esi jaunekļa zelta kausā dzīvibas dzēriens, tu

esi karstais sapnis, apģērbts baltās drēbēs; tu staigā
saules svētkos pa brūnām, smagām ziedu lejam.

Līgo, tu esi dzīvibas gaviles!

Līgo, tu esi skūpsts uz mulstoša jauna vaiga, no

tavām skaņām reibst cilvēka domas.

Līgo, tu esi kalna druvu šalka un ziedošas birzes

doma, un tava dvēsele ir uguns!
Līgo, no tevis dvēsele pielīst kā salda vīna un

mūžigi mīlas stāsti dus tavos zaļos vaiņagos.

Līgo, tu esi sirmsirma teika zem piļu atliekam un

tu uzziedi augstos kokos atkal pret debesi un birsti

ar viņu ziediem.

Līgo, kā karstas meitenes rokas ir tavas skaņas

ap mani un mūžam jaunu un lielu tu gribi mani,

Līgo!

Nabags ir tas, kas tevis nava pazinis, tu austošā

rīta blāzma pār vasaras kalniem, un karalis ir, kas

nes tevi savā atmiņā.
Bet miris nu ir Līgo un gadusimteņi dzelžu važās

stāv pie viņa kapa.
Un Daumants atmin Līgo un mīl Sauleskalna Liesmu.

XIII.

Mana teika man skan sirdī kā sensirms mīlestibas

stāsts, kuru neviens nevar izstāstit un ari es viņa
neizstāstišu. Cik ilgi cilvēka gars trauksies pār zemi,
tik ilgi viņu stāstīs. Pravieši, ugunspilnie jaunekļi
un sirmie salauztie tēvi, un ši teika noskanēs kā
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vasaras vējš pār kalniem un uzziedēs kā teiksmainā

paparde un būs mūžam, mūžam jauna.
Kapa zvani viņas neapraks un zem rudens lapām

viņa netrūdēs, viņa ir dzīva, bet mani vārdi ir nedzīvi.

XIV.

Tu, karsta ilgu dziesma pēc augstiem kalniem!

Tu esi viesulis pār Daugavas dzelmi — tad bezdibeņi
mostas...

Un Daumants, zvejnieka dēls, atstāj savu būdu un

savas buras, un viņa laiva snauž krastmalā, bet viņš
dodas uz Sauleskalnu pie karaļa, bildināt savu Liesmu

priekš tumšajām lejam.

Karaļa akmens rokas kaisa saules dzirkstis pār
zemi, un cilvēki tver tās un dzied viņam slavas

dziesmas.

Daumants nostājas skaists un spēka pilns viņa

priekšā un viņa valoda ir lūgšana.

„
Tumša un asaraina ir mana leja un klintīs sakalta

melnā straume. Un cilvēku vaigus grauž ziemelis

ar sniegiem un važas žvadz manas dzimtenes ciemos.

„Laid karaļmeitu Liesmu manā asarainā lejā, lai

dzimst tur dzīviba. Es mīlu karaļmeitu Liesmu, kā

ērglis zilo debesi.

„Tumša un asaraina ir mana leja, un ciemos raud

bāra bērni un lūkojas pa logu uz rītiem, bet saulite

vēl nelēc. Es vedišu Liesmu izslaucīt viņu acis ar

rītablāzmas lakatiņu. Es mīlu karaļmeitu Liesmu,
kā straume klintskalnā mīl jūru.

„Nakts ir pār manu Daugavas leju, kā melns mā-

konis pār klusām birzēm. Lai bēg melnais mākonis

no manām birzēm, es mīlu karaļmeitu Liesmu.

„Skumjas dziesmas ir manā koklē, un skumji sapņi
ir manā būdā, un izraudātas acis manai māmuliņai.
Lai Liesma nes gaviles kā ziedoņputnus pār zemi.

Es mīlu karaļmeitu Liesmu.

„Es mīlu viņu, un mana sirds ir pilna viņas ilgu,
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un mans nakšu miers ir viņas. Laid karaļmeitu
Liesmu manā tumšajā lejā."

XV.

Viņa balss nomirst, un viņš stāv Sauleskalna pils

vārtos, un sēri lūko viņa skats gaismas āres.

Bet Sauleskalna karaļa acis iedegas kā kaistošas

liesmas, un caur klusumu skan viņa vārdi kā vētras

kliedziens pār tukšo lauku. Spēks laužas iz viņa
akmens tēla.

XVI.

„Es nesaprotu lūgšanas, zvejnieka dēls, es saprotu
tik spēku! Karaļi no visām pasaules zemēm un varoņi
ir nākuši pār jūrām Liesmas lūkoties, un es visiem

esmu teicis: viņa pieder jums!

„Bet ne ar lūgšanām viņa jāizlūdzas, zvejnieka
dēls, — tikai caur spēku viņa pieder tev. Paliec

svešs savai asarainai lejai un aizmirsti visu to kā

svešinieks, mūžam degdams, ciets un varens, dzī-

vibas netaupidams nāc pie viņas.

„Tu redzi tur augsto klinti, kuras pamati sākas

pie tavas būdas? Pa pašu stāvāko krauju tev jānāk,
tad viņa piederēs tev. Zvaigžņu vaiņags te augstākā
virsotnē debess laukos tev lai rāda ceļu uz Liesmas

mājokli, un lai nomirst viss, kas lejā priekš tevis,
tad tev dziedās līgavaiņa dziesmu Sauleskalnā.

„Ej un nāc!"

XVII.

Nodimd karaļa balss debesīs, un viss ir klusu.

Bet zvejnieka dēls Daumants aiziet domu pilns uz

savu kluso leju. Sapnis nāk viņam līdz un dveš

mūžu vienu vienigu domu: vajaga iet.

XVIII.

Nakts dus pār zemi, un klusu tiek viss: dzīvibas

lūgšana traucas kā ziedokļa dūmi uz mūžibas pili.
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Dus aizmigusi Daugava, un viņas klinšu rievainās

pieres tumst smagā snaudā, tik avoti vēsi un mierigi
rit caur viņu plaisām.

Dus zaļais krasts pilns karstu mīlas sapņu un

dziļu, dziļu stāstu, un dus vētras kalnu virsotnēs.

Dus arājs uz cieta spilvena un lejas zem miglas
baltā zīda.

Dus cīrulis pie pelēka akmeņa laukmalā, un rīta

blāzma mīlinās ar skaisto nakts bruņinieku ziemeļos.

Un dus zvejnieka dēla būda, tik nedus zvejnieka
dēls Daumants. Ap viņa galvgali lodā domas kā

melnas čūskas, un viņam gribas celties.

Ak naktī zvīļošais nemiers un ilgas, es pazīstu

jūs! Jūs esiet kā bezgala degoša, nedzīstoša vāts,

jūs esiet kā reibinošas rozes, kas pusdienas karstumā

plūktas, pussavītušas saules svelmē.

Ak kā es jūs mīlēju un kā es jūs mīlu! Man ne-

bija citas laimes kā vien jūs, un es atstāju savu

jaunibu, es viņu pametu ceļmalā kroņus pinot, un

steidzos pēc jums; es pametu līgavu un siltas istabas,
un es bēgu no draugiem un tvēru jūs, zvīļošo ne-

mieru un ilgas.
Es redzu, ka es sadegšu, bet es eju.
Jūs atnācāt pie manis, kad viss bija kluss, kad

pati nakts dusēja.

Straujāk, straujāk, nemiers! Straujāk uz svešu,
nezināmu malu — pret kalniem!

XIX.

Un Daumants sēstas savā laivā un vada to pret
ūdens krāci. Caur baltiem, rūcošiem lauvam viņš
izdzen to straumei cauri un klausās krāces tro' snī

un skatās bezdibenī. Bet stiprāk par visu viņam
skan sirdī: jāiet!

Salds reibonis viņam uzklāj savu segu.

Viņš gaida vētras un ceļ savu seju pret krusas

glāstiem, bet stiprāk vēl skan viņam sirdī: jāiet!
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Viņš ņem savu kokli un kliedz, gavilē, dimd un

raud stīgas kā kāzu nakti, bet stiprāk vēl kliedz

ilgas viņa sirdī pēc karaļmeitas Liesmas, un viņa

spēks runā apmulsinošo: jāiet!

Un māte paskatās uz viņu, un rūpes ir viņas sejā.
„Kapēc tu neguli, Daumant?" viņa prasa.
Bet Daumants neatbild, viņš klausās uz savām

domam.

„Vaj tev tīkli nogrima Daugavas dzelmē, vaj tev

vētra saplēsa buras?

„Vaj tev gribas uz jūru, par jūras zvejnieku? Vaj
tev gribas pērles zvejot?"

Bet Daumants neatbild.

„Vaj tev līgava paņēma mieru, vaj tu sēro pēc
viņas?"

„Ja, līgava! Liela un skaista un augsta!"
„Kur tad ir tava līgava?"
„Sauleskalnā, karaļmeita Liesma."

„Ai, Daumant, Daumant, aizmirsti Sauleskalnu, tu

esi neprātigs. Ta līgava nava priekš tevis ..."

Bet Daumants deg kā liesma.

„Neaud vairs man, māt, buras, es negribu uz

jūru, es gribu uz Sauleskalnu pie manas līgavas."
„Uz Sauleskalnu? Klinti?"

„Ja, taisni klinti."

„Daumant, Daumant, neej uz Sauleskalnu
. .

."

Tas bija no rīta, kad auseklītis modās
. . .

XX.

Daumants aizmirst savu būdu un melno laivu.

Viņš aizmirst ari krasta laukus un kaļķu sienas, pil-

nas ar meža rozēm, viņš aizmirst savu kokli un

savu cieto pagalvi un savu brīvo Daugavu.

Viņš vēro klinti un redz viņas galotnē zvaigznes,

un mūžigi augsta ir ši galotne.

Un tad viņš sāk kāpt: taisni pret klinti.
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Viņš vedis karaļmeitu Liesmu no Sauleskalna uz

savu tumšo leju.
XXI.

Dziļi un tāli aiz viņa paliek Daugavas krasts un

būda un viņa māmuliņa kā sastingusi pagātne, gar
kuru noskan rožu skaistas jaunibas spēka gaviles un

aizskrien pār dzīvibas jūru.
„Ardievu, dzimtenes klusās lejas un ziedošās ceļ-

malas! Vairs mani nesveicinās tur vakara zvani,
vairs man nebūs nogurušā miega zemās istabās,
vairs neziedēs pār mani tavas ābeles, — es esmu

svešu malu ceļinieks.

„Ardievu, klints sienas ar meža staipeknišiem un

mūžam verdoša dzelme! Ardievu, vakaros sapņojošā
Daugava, tu melnā, velganā, dzīvā straume. Tagad
es pats esmu sev straume!

„Ardievu, meitene ar savu kluso dziesmu, es vairs

nelikšu savā galvā tavu laukpuķu vaiņagu; vairs

mēs nerunāsim saldus vārdus par mīlestibu — man

ir cita skaistāka, maigāka līgava, gribas pilna kā

auka!

„Un aizmirstas paliekat jūs, manas dziesmas, zem

ziedošām ievām: es dzirdu jaunas skaņas — tās ir

kā vētra, augstu, augstu debesīs.

„Mana kokle, glabā manas senās vaidas un straujās

skaņas sevī — es vairs tevi neskandināšu! No tīra

zelta ir mana jaunā kokle, viņas stīgas ir pie saules

stiprinātas un nolaižas līdz zemes klintim; pēc viņām
alkst mani pirksti.

„Ardievu, ardievu, tu leja! Mans nu ir kalns!"

XXII.

Vēl migla tinas kā viegli rīta sapņi, kā salds no-

gurums ap kalna pakāpēm, bet augšā jau deg kā

ugunsgrēks jauna diena. Daumants griež acis uz

augšu, un kliedzošas gaviles pamostas viņa sirdī.
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Augsti, augsti ir vārti Sauleskalnā. Viņu zelta

stabi izgaist debess dziļumos; smaragda zaļais jumts

guļ uz viņiem. Un neredzams augstumos dun rīta

zvans, un skaņa plūst kā salds vīns dvēselē, un

dvēsele kvēlo pretim degošiem vārtiem. Balti kā ala-

bastrs peld mākoniši ap zelta stabiem un gaist sap-

ņiem līdzigi bezgalibā, bet Sauleskalna vārtos stāv

karaļmeita Liesma, skaistāka par visu, kas pasaulē,
un smaida zvejnieka dēlam Daumantamun tūkstošiem,
kas kāpj viņas kalnā.

Un iedegas tad ilgas un nemiers viņu sirdīs, un

reibuma pilni viņi iet, kur zvana neredzamais zvans.

Zemi klāj migla un lāsts un nakts, bet debesīs ir

skaidriba. No tumsibas tumsibā iet zemes bērnu

gars, bet augšā ir skaidri avoti, kuros zvaigznes
mazgājas un no kuriem rasa birst. Uz augšu, uz

augšu!
XXIII.

„Uz augšu, uz augšu ..." skan zvejnieka dēlam

sirdī kā jauna pasaka. Viņš kāpj pār akmeņiem pret
stāvu klinti, un ar katru soli aug viņa spēks, un ar

katru soli paliek zemāk viņa mīļā leja.
Cik bērnišķiga ir tagad ši leja! Viņa Daugava ir

mazs, melns strautiņš, bet augšā kliedz saules viļņi

plašā, zilā jūrā.

Viņa būda ir noraudājusies veca übadze ceļmalā,
bet Sauleskalna pils ir zafirā kalta.

Un mežrozes uz klintim vairs nesmaršo priekš viņa:
te ir rozes kā asiņainas vātis, pilnas verdošas dzīvibas.

Un priekš viņa sirmās māmuliņas viņam nava

vairs sapņu, viņa mirst priekš dēla, kā mirst visa

krēslas leja. Kā garo darbdienu skrandas lai trūd

viss tur zemē; kas skārts no viena vārda: augšā!
tas nepazīst vairs bijušā.

Spēks aug viņam kā vētras mākonim, kas savus

spārnus izstiepj pār tūkstoš jūdzēm, un viņa kori

dzied uz tūkstoš balsim: „Mums pieder pasaule!"
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XXIV.

Spēks! Tu esi, kas rādija pasauli, un tu esi tas,
kas viņu drupās trieks! Tev lai dimd pasaules gaviles,
tev lai dzied mana lira!

Kad es vēl sapņot nevarēju un mazs bērns maurā

sēdēju, tad tu gāji man garam, un es sajutu bailes
...

Debesis kvēloja, saule dega zem baltiem mākoņu

pulkiem, bet tu gāji kā pērkoņa negaiss pār zemi,
un visa zeme klusēja, un viss bija niecigs un mazs

pret taviem draudiem.

Un kad es pazinu dzīvi, tu biji mans sapnis, tu

nesi mani uz šejieni.
Tad tu pārgāji pār pasauli kā zvīļošs bruņinieks

un sauci uz kauju. Un tev atsaucās jaunekļu pulki
un gāja līdz un zināja tik uzvaru vaj nāvi, bet pār
mirušiem tu uzklāji ikdienibu kā pelnus pār izdzisušu

ugunskuru.
Spēks, tev pieder jaunibas zaļie plūdi!
Spēks, no tavas elpas brūk lāviņas un aprok snau-

došos ciemus zem drupām!
Tev dzied kalnu straumes, mezdamas bezdibeņos

savus baltos vaiņagus, tev dimd saule pār augstiem
kalniem.

Un cilvēku domas un darbi ir puķes, kas aug tavās

pēdās. Tu vadiji mani ar savu bronsas roku, un es

gāju un degu tavā elpā un biju cilvēku vidū kā ār-

prātīgs.

Ne, es nebiju ārprātigs, es biju stiprāks par viņiem.
Salasāties korī, zvaigznes, šķīstas un modras, sala-

sāties uz himnu!

Jūra, aizjūdz savus bangu centaurus un sastīgo
savu negaisa liru pie klintim, mēs dziedāsim himnu!

Vētra! Salasi savus melnos, uguns pilnos milžus

debess laukā un dod viņiem kaucošas stabules, lai

viņi iet pār klintim dziedādami!

Vijaties zaļos vaiņagos, ozoli, un stiepjat savas

rokas pret vētru: mēs dziedāsim himnu spēkam!
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Un celsies tad visi spēku alkstošie un metis savas

žvadzošās važas melnā lejā.
Un spēks izpostīs veco zemi un nebūs vairs ne-

spēka vaidu, bet spēka gaviles.
Spēks, tev lai dimd pasaules gaviles, tev lai dzied

mana lira!

Dziedādams spēka dziesmu, tā iet Daumants pret
pašu klinti uz Sauleskalnu.

XXV.

Bet kur klints visstāvākā, tur tumša šausmu pils,
un viņā dzīvo lielais dēmons — Bads.

Gravās tur trūd miljonu cilvēku kauli, un pa viņiem

ložņā čūskas, bet šo cilvēku miesas aprij karalis

Bads. Visi pakalni tur pilni ar pusdzīviem ģindeņiem,
un saule tur neiespīd; vaidi un lāsti ir vienigās ska-

ņas šai peklē.
Kurp tu eji, zvejnieka dēls? Atgriezies, ja tu gribi

dzīvot. Bet viņš atgriešanos nezina.

Un viņi satiekas: Bads ar saviem dzelžu pirkstiem

un rijigi kārām acim, liels un šausmigs kā divpadsmit-

galvains jods pasakā, un stiprais, skaistais zvejnieka
dēls no Daugavas, ciets kā kaļķu pliens, ar verdošām

jaunibas asinim.

Bads aizkrusto viņa ceļu pret klintim un izpleš
savas rokas.

„Laid mani," runā Daumants. „Es eju uz Saules-

kalnu pie manas sirdsmīļās Liesmas. Man jātiek tur

kā uzvarētajam, es nepazīstu apstāšanās."
No Bada smiekliem nodreb klinšu sienas.

«Tūkstoši bija viņas līgavaiņi, un tūkstoši te guļ
manās lejās, un viņu spēks ari guļ..." Un viņš liek

savus dzelžainos pirkstus ap Daumanta kaklu...

Un viņiem sākas cīņa.

Bada kvēlošās acis ir tuvu pie viņa klāt. Nobāl

zvejnieka dēla sārtums, un sadilst viņa vingrie locekļi,
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bet viņš skatās uz augšu, kur Sauleskalnā vārti laistas

zeltā un smaida Liesma, — un viņš tad cīnās ar

jauniem spēkiem. Viņš samin briesmigo dēmonu un

dodastālāk, pilns dzīvibas sapņukā roze smaršas pilna.

«Uzvara, uzvara!" zvana Sauleskalnā, un Daumants

kāpj taisni pret klinti.

XXVI.

Bet kur klints visstāvākā, tur tumša šausmu pils,
un viņā dzīvo lielais dēmons Tumsiba. Uz augsta,

miglas segta troņa sēd Tumsibas karalis, viņa ģērbs
ir asinim izraibots, un gar viņa kājām kūpēdamas
plūst asins upes. Karātavas rēgojas ap viņa pili,
un kraukļi lido pār maitām...

Un apakšzeme tur pilna ar dzīviem cilvēkiem, viņu
vaidi kliedz kā jūras viļņi pret klintim, un važas

žvadz starp vaidiem un žņaudz kalnā kāpējus, kā

sarkanas čūskas asinis meklēdamas. Zvaigznes te

neiespīd un saules nepazīst — te ir mūža nakts.

Kurp eji tu, zvejnieka dēls?

Bet augšā šalc saules ezers, un lido balti mākoņi
kā alabastrs, un dimd saukdams zvans.

Untumsas valdnieks uzmet Daumantamvažas kā ne-

saraustāmu zirnekļa tīklu, un starp viņiem iesākas cīņa.
Daumanta stiprās rokas lauž ķēdes kā satrūdējušus

praulus, — tur lejā viņš ir audzis, asaru jauniba
viņu ir darijusi stipru.

Paiet gadi, un noguris, bāls, bet nesalauzts Daumants

iziet no cīņas kā uzvarētājs, un lejā aiz viņa paliek
tumsibas zeme, bet viņš kāpj taisni pret klinti.

XXVII.

Jauns rīts uzaust kalnos pār viņu, un no ši rīta

salduma mulst viņa prāti.
Vaj jūs ziniet tur lejā, cik saldi ir dzīvibas skūpsti

un cik plaša ir pasaule? Ar katru soli viņa acis

redz jaunas zemes un jaunus brīnumus, un katrs
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vēsmas pūtiens atnes jaunas domas kā smagu reibu

smaršu.

Šīs domas ir kā stipras saites, pa kurām cilvēks

meklē ceļu uz augšu. Viņas apskaujas ap galvu kā

skanigas sirēnas, kad jūrā dzied viļņi, un viņas glauda
dvēseli kā balts strauts akmeņus.

Šīs domas ir kā lielais„„Līga,o a

,
ko saulei dzied.

Visi pakalni ir pilni no viņu mirdzošām uguntiņām.
Šīs domas ir kā balti baloži zilā gaisā, — viņas

dodas uz mūžibas vārtiem.

Smagas un lielas viņas nes zvejnieka dēlu uz

saules pili.

XXVIII.

Kad tu, mana doma, man atbildēsi,
Kam pasaulē tukšā mēs abi klīstam,
Kā ļauni gari pa cilvēku pūli,
Ne debess, ne zemes vairs nepazīstam?

Kad tu, mana doma, no manis šķirsies,
Kad raisits es kalnā pret sauli kāpšu
Un savu dzīvibu skumju pilno
No bezgala purvu dūņām glābšu?

Tu esi kā ziedu vaiņags man galvā,
Tu mana doma, tu līgava mana!

Tu mani vadi pa naktsklātu leju
Uz tāliem kalniem, kur dzīvibu zvana.

Kad tu, mana doma, no manis bēgsi —

Es būšu nabags un miris būšu,

Starp Jaudim niecigs, bez augstām zvaigznēm,
Es nobeigšu miglā savu mūžu...

XXIX.

Aizmirsts ir viss, kas bijis, un Daumants kāpj taisni

pret klinti. Un tad atnāk viņa atmiņas iz seniem

laikiem, iz tumšās lejas, kurai viņš solijās atvest

mirdzošo karaļmeitu Liesmu.
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Viņš smaida žēli tagad par šām bērna domam.

Karaļmeita Liesma nava priekš zemes lejam, un zemes

lejās viņa nenāks nekad. Augšā ir jātop katram,
kas viņu mīl, un kas iesācis ceļu uz viņu, tas atpakaļ

negriezisies vairs.

Vaj var nonest šīs klinšu rozes lejā, lai viņas tur

zied? Un vaj kādam viņu tur vajadzētu?
Vaj var šos plašumus nonest lejā? Vaj var no

lejas pārredzēt pasauļu pasaules? Un vaj auseklitis

virs Liesmas galvas var mirdzēt lejas purvos?
Un kur būtu miers šai kvēlošai sirdij, kas deg kā

vestalienes uguns? Un bijušās dziesmas, vaj tās

neskan kā kapu dziesmas, kā mūža vaidi?

Vijolites lejā, — cik niecigas jūs esat priekš mana

vaiņaga! Un mātes sāpju daina un kokles vaidi,

vaj jūs pazīstat zvana skaņas Sauleskalna vārtos?

Šīs skaņas dzied vienu dziesmu: «Atpakaļ neiet ceļš,
Laime ir augstākā klintī..."

Sarauts ir katrs pavediens tagad ar leju un ai*

bijušo, tik atmiņa nošalc kā mirstošs vējš ap galvu
un zūd, un skaists kā līgavainis kāpj zvejnieka dēls

Daumants pret pašu klinti.

«Atpakaļ neiet ceļš, Laime ir augstākā klintī..."

XXX.

Kā dzīrēs gavilē viņa sirds, kājas min arvien

skaistākās puķu pļavās, saules tauriņi lido ap klinti,

un skati skrien tālumā, un tālumam nava gala. Svēts,
un kluss ir visapkārt: Liesma Sauleskalnā dus dien-

dusu. UnDaumants noliek galvu uz krāšņas, puķainas
klints un dus diendusu. Viņš sapņo pusdienas sapni.

XXXI.

Kalni un tumšas, dziļas lejas un oceani. Viņš

staigā pa tumšām tropu lejam. Un saule uznāk.

Baltie lotosi viz uz ūdens plašuma, ta ir svētā Gangus.
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Ziedošais skats sadeg no pilnibas un smaršas, un uz

krasta zelta spožās drēbēs stāv Budda un skatās uz

sauli un to pielūdz. Un miljoni lūdz viņam līdz.

.. .
Tuksnešos uz Nilas stāv piramides, saules

glaustas, un priesteri vēro zvaigznes. Un zvaigznes

iespīd pa maziem logiem piramidu tumsā, un no-

mirušo faraonu acīs spīd šīs zvaigznes, un mirušie

vēro viņu starus, augstos, šķīstos starus pār zemes

tuksnesi...

Un uz tālām jūras salam dziļā tumsā pus cilvēki,

pus dzīvnieki dedzina sarkanas ugunis naktī un pie-
lūdz tās...

Un pār Betlemes laukiem spīd zvaigzne kā liels

dimants, un no austrumiem nāk gudri vīri viņu pielūgt.
Un uz Grieķijas kalniem skan pitagoriešu kokles

un viz baltie apģērbi un smaršo sarkanas rozes: tur

pielūdz sauli...

Visa zeme un viss, kas dzīvo, tiecas pēc saules,
koki ar galotnēm skatās debesīs, un nedzīvie diev-

namu torņi kāpj pret sauli, kur ir mūžiga skaidriba.

Un nomirušie aiziet uz debesim pret sauli, kur ir

mūžiga skaidriba...

„Uz augšu, uz augšu, kur ir mūžiga skaidriba un

skaistums," dimd zvani Sauleskalnā, un Daumants

pamostas sāpju pilns, un viņa acis skatās uz augšu.
Bet augsti, augsti vēl ir Sauleskalna pils, un viņš

kāpj taisni pret klinti, un savādas skumjas viņu sāk

dedzināt.

Kad viņš reiz būs augšā?..

XXXII.

Viņš paskatās uz leju: tālu viņš ir aizgājis, un klusa

mala ir ap viņu — vientulibas mala. Viņš gājis par

daudz ātri un aizgājis no ļaužu vidus, un nevienam

netikās iet viņam līdz. Un tad ieskanas sāpes viņa
sirdī: vientuliba!..

Visu šo garo ceļu, šos ilgos gadus — viens!
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Viens iz lejas būdas, kad sapņi modās dvēselē,
viens ar gavilēm, viens cīņā ar nakts dēmoniem.

Viens, kad rokas pilnas bija skaistu ziedu, viens,
kad galvā dega domas un sirds gavilēja.

Viens, kad rītos debesis bija zaļas un viss lauks

rasā un kad viņš gavilēja spēkam.

Viens, kad sārtās debestiņas izkvēloja vakaros un

kad nakts velvē miers aizdedzināja zvaigznes kā

ugunis dievnamā.

Viens, kad nakts gulēja savās vēsajās lejās uz

balta miglas zīda un kad viņam nemiers neļāva gulēt,
kad viņš gavilēja naktij un zvaigznēm — augstām,
augstām zvaigznēm.

Kad šausmas un ārprāts maldijās pa dvēseli un

kad sāpes nedzirdami staigāja viņam pakaļ — viņš

bija viens.

Un kad cilvēki svētija svētkus un līgsmoja un viņu
dziesmas plūda skaļi un brīvi, kad avoti kliegdami
lauzās iz klintim, visa zeme zaļoja un debess kvēloja
saules pilns — viņš bija viens.

Sirds viņam salka draugu, un viņš meklēja, un

visi draugi bija tukši un niecigi...
Sirds sapņoja par līgavu, par tādu skaistu un lepnu

un šķīstu, bet viņu sirdīs bija purvs, un viņas bija

gurdenas iet viņam līdz. Nevienas, nevienas...

Zilais vientulibas lauks klusi guļ viņa priekšā, un

viņš iet šķīsts un liels un vientuļš pa šo kluso lauku.

Jauna patiesiba dzimst viņa sirdī: Cilvēkam nava

draugu!
XXXIII.

«Esi modra un liela kā rīta vējš, mana dvēsele, —

cilvēkam nava draugu. So patiesību tu izraki iz

vientulibas klints.

«Nava draugu ne karalim lielam, ne dubļos dzimušam

vazaņķim kailam, ne baudā gūstitam gurušam ne-

laimigam, ne priekā un gavilēs slīkstošam garam:

cilvēks ir viens.
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Visas ielas ir izietas mūža gaidās. Uz visiem

stūriem tur stāvēja tukšums un seklums kā divi brāļi,
divi nemirstigi übagi.

«lesim, mana dvēsele, kur veras ārs, kur žvingstot
pār galvu skrej saules bultas un zeme kā līgava atver

mums savu ziedu krūti.

«Jūs, sērās birzes, jūs esat mani draugi!
«Augstā saule pār purva leju, ar saviem stariem

bezgalibu tverdama — tu esi mans draugs.
«Smilšu ceļš pār kailām norām, tu esi mans draugs!
«Un kalna virsotne vēlā vakarā pār nakts miglu

un zvaigžņu lauks un bezgaliba — jūs mani labākie,
augstākie draugi.

«Mūžigā meklēšana pēc cilvēkiem, tu esi mans

draugs!"
XXXIV.

Un apsegts ar vientulībukā ar vizošu segu, Daumants

iet mūža kalnā meklēt sev līgavas un drauga.
Meklēt! Kā saldi skan šis vārds viņa ausīs...

Baiga un šausmiga ir pasaules telpa, bet mīlestiba

zied sirdī kā sarkana roze.

Reiz viņš nāks tēvijā tur augstu, augstu kalnā, kur

zied Liesmas dārzi, kur nava vairs sāpju un nemiera,
kur viss ir pilnigs kā zelta kauss, līdz malai pieliets,
kur dieviba satiekas ar cilvēkiem.

Viņam pretim tad nāks Sauleskalna karaļmeita

Liesma, un viņas baltās rokas glaudīs viņa vaigus,

un viņas karstās lūpas saldi viņu skūpstīs, un viņas

degošā sirds mīlēs, un viņas acis stāstīs par augstāko
laimi, kāda var būt cilvēka krūtīs.

Un laurus nesīs viņa spēkam, mirtes viņa mīlestibai

un rozes viņa laimei.

Meklēt un cīnities!

«Es nicinu visu, es nīstu," runā viņa lūpas un

viņa sirds.

«Bet es mīlu meklēšanu un augstos kalnus...

augstos kalnus!
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„Es mīlu savu nespēku un savas sāpes, bet es

nīstu apstāšanos. Es mīlu savu nemieru, un es mīlu

tevi, straume, kas mūžam skrej uz jūru, uz saules

pilnu spēka jūru."
„Es mīlu, es mīlu,." stāsta viņa sirds, un viņš dodas

uz augšu.

XXXV.

Kā baltu baložu pulki caur zilo gaisu aizskrien

gadi mūžibā — mūžibas viļņos, kur nava nevienas

buras...

Kas ir šis varenais viesulis, kas aiznes visu? Kas

aiznes dzīvi un ziedoni un kas mūs modina, kad

sapnis beigts!
Ātra, ātra ir rūcošā straume, un kur viņa skrien,

tur ir viss izdzēsts.

Kas staigāja kā uzvarētāji, tie dus zem akmeņiem,

un rūcošā straumē sadrūp akmens un klints.

Kas gāja pa zilpuķu pakalnēm, tas tagad staigā

gar Stiksas ūdeņiem, un kas šodien dzēra skūpstus
no sarkanām lūpām, tas rītu domās rudens domas.

Apakšzemes vārtos iet tūkstoši mēmām lūpām un

saltām sirdim, un mūžiba, kā dusošs lauva, ir vienal-

dziga un liela.

Vaj tās nebija bērna gaviles, kuras es vakar dzir-

dēju, un vaj ta nebija jaunibas dziesma, kas nupat

skanēja, un nu jau miers! Bet straume dodas rūk-

dama tālāk... Kurp, kurp! Apstājies! Vaj nebūs

dusas! Vaj nesmaršos vēl reiz rozes, vaj nebūs vēl

reiz tās ticibas un to spēku, ak spēku! un atkal to

gaišo rītu!

Bet kā baltu baložu pulki gaist gadi mūžibas viļņos,

un nāves klusums ir debesīs
...

XXXVI.

Un kalnā kāpēja soļi tagad ir gausi...
„Vaj migla mani sedz?" jautā Daumants. „Kam
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manas acis vairs neredz tik gaiši kā agrāk? Vaj es

viņas nemazgāju visskaidrākos avotos?

„Kam esat tik smagas, manas kājas? Vaj ceļš ak-

meņiem pilns, vaj kāds aplicis dzelzs pinekļus ap

manām kājām? Vaj es esmu purvā iebridis?

„Kam trīs mani ceļi un rokas meklē spieķa, un kas

manos plecos ir licis svina nastu?

«Un saule ir sarkana, un klintis un ceļš ap mani

tik tukšs, un debess guļ pār mani kā liels, smags
vāks...

«Un līdzās lielajam priekam un uguns gribai manās

krūtīs tagad dzīvo skumjas, ak, kāpēc skumjas!

„
Atdusēt un atdusēt man gribas uz šiem akmeņiem

kā pie mātes krūts. Kur es esmu, kur es eju?"
Ai, zvejnieka dēls, kalnā kāpējs, tu ej uz Saules-

kalnu pie savas līgavas, pilns gribas un laimes, bet

tavi spēki ir aprakti pagātnes kapos!

XXXVII.

Daumants apstājas un palūkojas uz augšu: augstu,

augstu ir laimes mājas ar skanigiem zvaniem un

zelta pamatiem.
Un viņš palūkojas lejup: dziļi ir bijušais! No lejas

kāpj aizmirstibas migla. Bet iz miglas nāk skaista

sieva un, saldi glāstidama kā vakara vējš, stāsta viņam

par bijušo, par reiz bijušo dienu.

«Atmiņa, tu mans pēdējais sapnis, man ir labi tavos

skūpstos..."
Saldi skūpsta viņu atmiņa, un viņam atveras

bijušais.
«Skaties, skaties, tur dziļi lejā ir būda. Smagi un

gauži skan tur māmiņas dziesma. Vaj tu redzi to

dārziņu ar magonēm — tur ir tavas senās dienas.

Viņas dus vītušas zem vītušām magoņlapam, bet toreiz

viņas bija viens vienigs sapnis.

«Skaties, skaties, kur aust pār šiem kapiem tavs

rīts un veras plaša, liela pasaule. Tu pamosties un
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eji, ap tevi šalc rīta vēji, un spēks aug tavās dzīslās

un deg kā uguns, zeme ir pilna dzīvibas un ceļmalas
ziedu jūras. Žvingst brīvi vēji ap tevi, tu esi tīrs

kā kalnu avots, un tavās dziesmās ir griba pēc dzīves.

Tu nicini vētru savā Daugavas lejā, tu ej ar viņu

cīņā, tu skaties smejoši aukās un viesuļos, kalni no-

dimd no tava kliedziena: dzīvot, tu kliedzi... Pa-

skaties turp..."
Un skaistā sieva skūpsta viņa acis, un viņa acis

redz neaizmirstamo bijušo.
No lejas kāpj aizmirstibas migla, un neaizmirsta-

mais gaist viņā, un zemu liecas saules meklētajā
Daumanta galva, un viņa acis pielīst asaru...

Bet skaistā sieva skūpsta viņu un stāsta...

«Skaties, skaties, vaj tu pazīsti to cilvēku, kas naktī

pie ugunskura rūda zobeni? Rīts ausīs, un kauja
nāks... Un vaj tu redzi to kalnā kāpēju, un vaj tu

redzi viņa meklējošo skatu? Tu meklēji ziedu, kas

nevīst — viņu nebija. Tu meklēji draugu, kas tavu

sirdi pazīst, un skaista bija tava meklēšana. Tu me-

klēji līgavas, kura skūpsta tavas tvīkušās lūpas —

viņa tevis nesaprata.
... Vaj tu redzi to sudraba nakti pār zemes ziliem

kalniem, kad mēness lēja savu sudraba kausu pār
birzēm un kad tava sirds bija mierināma kā slims

bērns, un kad tavas acis lūkojās smagā nakts krēslā.

Nāca un aizgāja viss, un tu gribēji debesim un zemei

kliegt par dzīvibas laimi un nevarēji...
Viss, viss tas ir pie manis... Visa tava dzīviba

satīta kā burvju audeklā. Un šis audekls ir pilns

pērļu un dārgakmeņu. Visu es tev varu dot to vēl

reiz, ja tu mani mīli..."

Tā stāsta atmiņa un skūpsta Daumantu, un zemu,

zemu liecas viņa galva un viņa acis pielīst asaru...

«Ej dusēt, atmiņa, ej dusēt! Man vairs atgrieša-
nās nava. Mana dzīviba ir augšā ..." Un viņš kāpj
taisni pret klinti.
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XXXVIII.

Katra saite tagad ir sarauta ar bijušo, un viņš ir

viens un laimes pilns. Pilnibas un vēl augstāku
kalnu salkst viņa dvēsele

...

Kā žvingstošs ziemelis aizskrien gadi, bet Saules-
kalns vēl augsti kā zvaigznes.

Viegls sapnis ir kā zils plīvuris ap viņa galvu, viņš
redz pasauli cauri kā kristāla trauku, un dzīve ir

mīļa kā pēdējie stari klusā vakarā, kad nakts tveicē

ziedošo zemi.

Dzīve ir liela, dzīve ir liela!..

...
Un tad viņu apņem klusums. Kāda savada

zeme! Caur klinšu vārtiem viņš ieiet šai zemē. Laiks

dus pār šiem vārtiem mūžigu miegu, skumjās priedes

apēno mazus uzkalniņus, un sūnās apauguši akmeņi
ir pār šiem uzkalniņiem.

Sirds iedrebas kā no tuva cilvēka klātbūtnes, un

žēlums par dzīvi mostas pirmo reiz Daumanta dvēselē.

Balta sieva nāk klusiem soļiem pie viņa un mīļi

saņem viņa rokas.

«Es tevis sen gaidiju," viņa čukst, un klusums

klausās viņas vārdos.

XXXIX.
f

«Es tevis sen gaidiju ..." Un viņa uzliek Daumanta

galvā mirdzošu sudraba vaiņagu, un viņa galva ir kā

sniegiem klāts kalngals.

Smags ir šis vaiņags! Sirds gurdi pukst, kājas
staigā lēnam

...

Baltā sieva apliek roku ap viņa kaklu un ved viņu

savos mājokļos; ved un stāsta lielu, skaistu, mūžigu
stāstu — pēdējos acumirkļos mēs tikai dzirdam to

stāstu...

«Viss ir nieks, un viss ir māņi, ko tu sapņoji, bet

pie manis ir mūžigs miers un visskaistākais skai-

stums ... Nāc!
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«Tūkstoši kāpa pret šo kalnu, un nu viņi visi ir

pie manis, tūkstoši kāps vēl, un es viņus sagaidišu.
Manā pilī ir visas zemes ziedi, kas ziedējuši, un būs

visi, kas ziedēs
...

Nāc!

«Tūkstoši gāja pār jūrām, un tūkstoši rakās zemes

dziļumos, un tūkstoši vaidēja važās, un atkal tūkstoši

sēdēja uz troņiem kā pusdievi; bet visi viņi ir tagad
manā pilī, viņi atgriezās pie manis, kā atlaižas putni

ligzdās, kad nakts nāk
...

«Un viss, kas ziedēs un kas gavilēs, viss būs pie
manis. Visas karstās sirdis, visi ziedošie vaigi, visas

zvaigznes un saules un viss, ko tu sauci par mūžigu—
viss būs mans

...
Nāc!

«Viss, kas ir noslēpumains un skaists, viss, kas

bija un ir un būs — viss ir mans! Es esmu vienigā
valdniece visam, un kad reiz viss būs aprakts, es

sēdēšu savos klints vārtos un skaitišu mūžibas stun-

das
...

Nāc!

«Pie manis ir tas, ko tu meklē un ko visi meklē.

Mani skūpsti ir pilniba ...
Nāc!"

XL.

Nāve!., skan Daumanta ausīs, un žēlums par

dzīvi deg viņa krūtīs kā dziļa vāts.

Tik drīz izsapņots viss! Tik īsa ir dzīve! Mūžiģie
dziļumi neredzēti, mūžigās ilgas nedzēstas, un augstu,

augstu, kā bijusi, ir saules pils.
Vēl simts dzīves! Vēl tūkstoš dzīves priekš visa ta!

«Nāc!" aicina baltā sieva un ved viņu savos mā-

jokļos.
«Es mīlu tevi, dzīviba, es mīlu tevi, mana nesa-

sniedzamā līgava tur augšā ... Apstājies, ļauj man

visu to mīlēt!"

Bet baltā sieva viņu ved, un apstāšanās nava. Kā

no akmeņa izlietas stāv skumjās priedes un met

krēslu uz Daumanta modrajām acim.
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Viņš griež šis acis uz augšu, vēl reiz uz augšu.
Augsti, augsti ir vārti Sauleskalnā. Viņu zelta stabi

izgaist debess dziļumos, smaragda zaļais jumts guļ
uz viņiem.

Un neredzamos augstumos dun rīta zvans...

Balti kā alabastrs peld mākoniši ap zelta stabiem

un gaist sapņiem līdzigi bezgalibā, bet Sauleskalna

vārtos stāv viņa līgava,karaļmeita Liesma, un smaida...

«Es mīlu, es mīlu," saka ceļotājs ar sudraba vai-

ņagu galvā, un viņa gaišajās acīs ir asaras...

„Nāc! a aicina viņu baltā sieva uz pakalnu zem

melnām priedēm.
Un viņa dziesma izplūst par bijušo kā vakara

vējš pār zemi. Viņa pēdējā dziesma.

XLI.

Es mīlu
...

Es mīlu tevi, nepazītais,
Es mīlu tevi, telpas nams,
Es mīlu pusnakts zvaigžņu pulkus,
Es mīlu sāpes raudādams.

— Pār zemi staigā nebeidzamais,
Un karstās domas chaos rok,
Un pārcilvēki vara važās

Zem zemes kalniem sērās smok.

Es mīlu tevi, pagājiba,
Tu purvs, kur mani sapņi trūd,
Es mīlu tevi, dimantdiena,
Vēl tiktos tavos plūdos būt!

— Pār zemi staigā nebeidzamais,
Pa magoņdārziem skumjas dzied,
Un kailās klintīs dziesmas norimst,
Un nakts pār visu dzīvo lied.

Es mīlu tevi, nakšu mulsums,
Es mīlu tevi, mīlas zvans,

Es mīlu viltu sievu acīs,

Es mīlu tevi, nespēks mans.
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— Pret laimes kalniem aklā steigā
let tūkstoši un tūkstoši,
Pirms viņu slāpes sapņos dzēstas,
Jau hadesā tie aizvesti.

Es mīlu tevi, dzīves pilsēts,
Tev' mīlu, dzīves kliedziens skaļš,
Es mīlu tevi, rīts pār kalniem,
Kad zeme rasā, debess zaļš.

— Ko zina jūra mūža vaidos,
Ko saltas debess zvaigznes zin?

Ap ģēniju, ap sauli karsto

Laiks baltu nāves segu tin
...

Es mīlu lūpas mīlā karstas

Un miesas laimē drebošas,
Es mīlu liesmu izdzisušo

Un rozes agri vītušās.

— Pār sudrabziediem naktis aiziet,
Pār balto miglu dziesmas skan,
Zem kokiem smaršo lapu trūdi,
Zem priedēm kapu zvani san.

Es mīlu lielo nāves garu,
Kas zvaigznes izpūš debesīs.

Es mīlu Siriusu augsto,
Kas vienaldzigs pa nakti viz.

— Vīst baltos namos zaļās mirtes,
Vīst ari dzīvie cilvēki.

Tie savā nespēkā un maldā

Jau dzīvi nāvē aprakti.
Es mīlu savu uguns sirdi,
Ta savās zelta liesmās mirst,
Es mīlu iznīcibas laukus

Un dzīvibu, kas dziest un irst.

Es mīlu tevi, nepazītais,
Sirds liesmās mirst, sirds liesmās mirst.

Es saucu tevi, mēms ir debess,
Un telpas velves drūp un irst!
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Es mīlu tevi, nepazītais,
Es mīlu ... savas asaras

...

Es biju niecigs acumirklis

Priekš mēmās, bargās mūžibas
...

XLII.

Skaisti un klusi ir baltās sievas mājokļos. Priedes

nešalc un puķes nesmaršo. Vēsi un klusi dveš mū-

žiba pār šo birzi, un miers domā bezgalīgu domu,
uz kapa kopas sēdēdams.

„Nāc!" aicina viņa Daumantu, un pilns jaunas
laimes, pēdējās laimes, viņš iet līdzi.

Viņa nes to kā bērnu uz savām rokam un glauž
pie savām krūtim, kurās nepukst sirds, skatās ar

tukšām acim viņa acis.

Un tad viņa nogulda to dziļā, vēsā gultā uz

baltiem palagiem, aptin viņa galvu ar baltu segu un

sakrusto rokas uz krūtim.

Tad iekliedzas nāves zvans melnā, augstā klintī,

un pār nāves zvanu deg augstā Sauleskalna pils

mūžigās ugunīs ...

Un baltā sieva noskūpsta Daumanta acis, un acis

aizveras, un viņa noskūpsta viņa lūpas, un lūpas
tiek mēmas, un savu roku viņa tam uz krūtim liek,

un pukstēt stājas sirds.

Augstu, augstu dzīvibas zvaigznes mirdz
...

Tad baltā sieva ber zaļas priežu skujas, smaršigas

skujas uz viņa baltām drēbēm un apsedz zaļās skujas
ar dzeltenu smilti.

Un nāves zvans apklust augstā, melnā klintī, un

miers domā bezgalibas domu, uz kapa kopas sē-

dēdams.

Un dzīves sapnis ir izsapņots, un zemei trūdošais

ķermenis dots.
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XLIII.

Omega.
Omega! — pēdējo mesi dzied...

Jau stāvu dzīvibas vārtos.

Asaras acīs vairs nekvēlos,
Rozes nesmaržos vaiņagos sārtos.

Omega! jau manim apģērbs balts;
Smadzenēs nedzīvas domas,

Omega! — aiz manis sārti deg
Trūdošā ziedoņa dziesma

...

Omega! dzisis mans ugunskurs,
Pār viņu nakts zvaigznes saltās.

Saltā mūžibas atvarā

Nogrimst pasaules krāšņi staltas.

Omega! Klusi, tu skaļais zvans!

Dziļumi izdzēš liesmu, kas dega.
Laiks baltu segu ap galvu tīt,
Laiks dzives zobeni nolikt, — Omega!

XLIV.

Pavasarī izauga no klints pār šalcošu straumi

vīna stīga. Augšā bija saule un zila debess — viņa

auga uz augšu. Aizskrēja vasaras dienas, un rudens

salnās novīta stīga, neredzējusi saules. Un atkal

viņa aug no jauna un vīst no jauna — kamēr pa-

saule būs.

XLV.

Šis stāsts ir galā. Viens no miljoniem ...
Cilvēka

dzīviba ir šis stāsts.

Un pirms viņa ir galā, lai dzīvojam!
Lai mūsu domas ir kā baltas, baltas buras pār

ziliem nāves oceaniem! Lai dzīvojam!
Lai mūsu sirdis ir svētitas dzīvibai un augstumiem

un tālumiem!

Mirtes un rozes un sarkanas magones un kalnu

ziedi lai vij mūsu galvas! Lai dzīvojam!
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Fleites lai dzied mūsu priekus, un saulei lai

dziesmas dziedam! Lai dzīvojam!

Līgsmi un dzīvibas pilni kā dievi aizmirstā Olimpā
lai dzīvojam!

Nesiet šurp vaiņagus no malu maļam, nāciet šurp
jaunibas uguns pilnie! Lai viz baltas drēbes, un

sarkanas kā asinis lai vijam rozes ap galvu! Lai

kliedzam pret zilo gaisu kā ūdens strauti!

Un naktis kad gulstas pār zemi, lai ejam pa

zvaigžņu namiem, lai mūsu kausi ir pilni, un lai

mūsu dzīviba runā kā ne aizmigušie avoti naktī!

Lai dzīvojam!
Jo rūcoša ir laika straume, un viņa mūs aiznesīs,

un klusas ir kapsētas, un līgsmi cilvēki aiziet viņām

garam. Un salta ir nāve un neizbēgama! Lai

dzīvojam!
Melnajā naktī lai esam balti zibeņi! Lai esam

liesmas!

Kas dzīvs, tam jāceļas un jāiet. Lai dzīvojam!
Lai aizmirstam debesis un zemi, lai krītam un

grimstam, lai esam vientuļi, lai esam lāstiem ap-

krauti, bet lai dzīvojam.

Drīz, drīz baltā sieva mūs glāstīs ar savu roku,

tāpēc lai dzīvojam!

Drīz, drīz sapņos miers uz mūsu kapiem bezga-
libas sapņus un domās nebeidzamas domas, tāpēc
lai dzīvojam!

Jo liela ir dzīviba!

Viņa mūs sauc kā dunošs zvans. Lai mīlam viņu!
Lai dzīvojam!

1904.





VECAISTĒVS.

(Ģīmetne.)

Kur viņi ir — mūsu milzeņi lāči, ap kuriem vijas
varoņdarbi un drūmi, smagi stāsti? Kas mums stāstīs

viņu dienas, kas izvilks un izmēros viņu ceļus? Mēs

stāvam pie trūdošiem celmiem un sakām: te bijis
senlaikos dievozols, bet tagad vairs viņa nava! Jauna

birstala un atvases ar savu zaļumu pāraugušas visam

pāri...
Un miris ir ari vecaistēvs — jau sen... Tagad

viņa vairs nava, ir tik miglotas atmiņas. Liekas,
ar vecotēvu mūsu ciemos ir iznīcis ari dievibas priekš-
stāvis un vietnieks. Pēdējais dabas un mežu brīnums,

pēdējais tautas gudribu kopojums un visu panesošais
milzis ir tagad vairs tik rets viesis mūsu zaļsūnu

apklātās mājās.
Man ir, it kā sapnī es būtu redzējis vienu veco-

tēvu. Cik to atminos, liekas, viņš izaug kā milzis un

aizsedz visu ar savu milzigo tēlu.

Manā dzimtenē, lielceļa malā, ir priede, kuras gadus
nezina neviens pat no visvecakiem ļaudim. Teikas

tik stāsta, ka no mēra laikiem viņa stāvot. Pie viņas

milzigā stumbra piestādamies, cilvēks it kā pazūd.

Viņas zari ir cietāki kā dzelzs stieņi un neaptverami
cilvēka rokam. Viņas skuju kronis kā zaļa bronsa.

Vēji aizsvelpj un pat nepakustina viņas zaru; aukās

viņa klusi ierunājas tikai un mazliet paloka zaru

galus, bet nava bijis viesuļa, kas būtu sadrebinājis
viņas stumbru. Gadi, liekas, neaizkar viņas, laika

straumes sadrūp kā pie klints.

Tāds izlikās man vecaistēvs.

Viņš bija stalts un stiprs, tikai vecums savu smilšu
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nastu uz pleciem viņam bija licis, un vecaistēvs gāja
kā turēdamies, kā varas liekts.

Viņam jaunibā bijušas zilas acis, bet nu tās nebija
zilas: diezin kas tās bija krāsojis bāli gaišas un

drusku asarainas; tikai mirdzums bija liels un stiprs
kā avotam zem eglēm. Matu vaiņags vecajamtēvam

bija bagatigs un balts, un tālu to varēja redzēt kā

sniegotu kalngalu.
Seja dzidra, un vaigu kauli zem lūša uzacim stipri

spiedās uz āru. Viņš gāja un vēroja visu un bija

mierigs kā balts mākonis vakaros. Mūžigi viņš ku-

stējās ar savām varoņa kājām, apdomigi un droši,

un krūtis plaši nesa vienmēr uz priekšu.
Kad meitas sūdzējās par zobu sāpēm, vecaistēvs

smējās. Un kad viņš smējās, varēja redzēt divas

skaistas rindas baltu zobu. Viņš neesot nekad zi-

nājis, ka zobi sāp. Tikai kreisajā pusē, apakšā pret
mutes kaktiņu, vecajamtēvam bija zobs izbirzis līdz

pusei.
Tad vecaistēvs pamācijis kādu etnogrāfu. Rakuši

pilskalnu, sensenos latviešu kapus. Pētnieki nevarē-

juši diezgan nobrīnīties vien par to, cik veseli zobi

visiem atraktiem ģindeņiem. Tikai visiem kreisajā
priekšpusē apakšējais zobs irbirzis; vairāk izdilis,
nekā izbirzis. Si parādiba palikusi neizskaidrota kā

zinātnisks jautājums, un visādas lietas sprieduši pēt-
nieku kundziņi par to.

Vecaistēvs aizgājis ari paskatities, noklausījies, no-

spļāvies caur zobiem, pīpi izņemdams no mutes

(vecaistēvs nēsāja pa dienam neatlaidigi mutē pīpi)
un teicis:

„Ek še, tas jau no pīpes!" pie tam parādijis ari

savu robu mutē. Tā ticis izskaidrots neatrisināmais

jautājums. Vecie latvieši cauru dienu turējuši pīpes
mutē kreisajā stūrī.

Vecaistēvs kustas cauru dienukā ūdens zāle. Drīz

viņa lielais statujas augums ir klētī, drīz istabā, drīz
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uz lauka vaj dārzā. Šad tad dzird viņu nokle-

pojamies vaj nošķaudāmies. Klēti viņš aizdzen grīdas
starpas vaj pasienas ar pakuļam, lai peles graudus
nevelk prom. Stallī izcilā zirgiem kājas, iztīra siles,
izrunājas. Kad jauns zirgs mācams, vecaistēvs to

iedīda pamazam, glaudidams un labinādams. Zina,
kā izārstēt vīveles un izdzīt zirgam niķus.

Vasaru vecaistēvs pareģo laiku kā nemaldigs ora-

kulis, pie tam vienmēr piemin kā vainigo mēnesi.

Paredz ari vasaras vaj ziemas laiku: būs slapja vaj
sausa. Un uz desmit reizēm vienu tik misas.

«Skaties dēls," viņš rāda uz debesi, kur augstu

pār galvu vieglas strīpas plaši stiepjas no ziemeļiem
uz dienvidiem, «lietus būs! Ja strīpas ir no dienvida

pret ziemeli, tad lietus līs — ja no rītiem uz vaka-

riem, tad sausums, liels sausums."

Pa dārzu vecajamtēvam ir darbs ar bitēm. Pēc

Jurģiem viņš ietaisa dūli un krāmējas nedēļas divas,
kamēr saved visu kārtibā. Ar bitēm viņš rīkojas kā

ar maziem bērniem. Un tās vecotēvu pazīst: rāpjas

pār ģīmi, gar kaklu, uz rokam, bet neviena nedzeļ.

Viņš nava lasijis nevienas grāmatas par bitēm —

viņš sen vairs nelasa grāmatu — bet zina smalki

pateikt, kura saime spietos. Nosēstas no rīta dārzā

un sēd ilgi, lūkodamies uz stropiem; liekas, ka vecs,

apsūnojis stumbins vaj celms tur būtu.

Siena laikā vecaistēvs ir viens pats pa pagalmu
un māju kā mājas gars. Viņš drāž grābekļa zarus,

taisa siekstiņas, iesien jauniem puišiem pareizi izkaptis,
salāpa sakas un sastīpo spaiņus. Un pie visa ta

viņam vajaga tikai skāba piena un suliņu.
Dārza stūrī vecaistēvs audzina pats sev tabaku;

rudenī noņem, izkaltē, un ar cirvi uz bluķa sagriež
un sabāž cūkas pūslī, aizsiedams to ar mazu siksniņu.

Uz Jāņiem un Mārtiņiem viņš brūvē alu. Tad viņš

stipri pūlējas un svīst, un cauru dienu redzams vienā

kreklā un kailu galvu. Alus brūvešana ir viņa goda
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darbs, un to viņš izdara ar daudz noslēpumiem sa-

karā. Nemierigs ļoti ir vecaistēvs, kad alus rūgst.
Nakts vidū kādreiz pieceļas, nošļūc no lāviņas un

iziet raudzit, vaj mucas nava ieplīsušas, vaj nevajaga
kur pavieglinat rūgšanu. Un no rīta jau agri stāsta

visiem, cik labi alus izdodas vaj izdevies. Kad gadās
svešam ieiet pa alus brūvešanas laiku, vecaistēvs,

runādams, pasmeļ krūziti misas un saka:

„Nu, vaj pasmeķet ar gribēsiet to rūgumu?"
Un kad ciemiņš, atdodams trauku, uzliela alu, tad

vecaistēvs gudri nosaka:

«Tās tik patekas vēl, kas nu tur! Tik jau patekas!"
Kad alus rūgst, vecaistēvs saka: «let kā karaspēks!
Strādā! Gāzīs vīrus kā ozolus gar zemi."

Mūžigi kustēties ir paradis vecaistēvs un nevar

saprast vāļošanās. Viņš ir uzvilkts kungu laikos kā

automāts un kustas, kamēr nāve to apturēs.

Miega viņam ir tik maz! Vasaru, gaismiņai austot,

jau augšā. Noklepojas, iepīpo un izslīd pa durvim.

Pirmais skats gaisā: kāda būs diena. Tad apstaigā
mājas. Vaj staļļos un klētīs viss kārtibā... Baltā

galva vien kustas... lenāk, atlaižas savā vietā, bet

neaizmieg vairs. Stāsta un runā, vaj ari mudina pie
darba. Bet mājās visi ir droši saldā miegā, jo zina,
ka sargs neguļ. «Vecaistēvs, vecaistēvs," tā vien

dzird tik.

Un kas gan zina pirti labāk izkurināt kā vecais-

tēvs. Mīkstu malku meklē, ja var, kurina ar liepas
zariem. Un kad gatava, uzmet uz krāsni krūzainas

mētras, kuras sakaltētas viņam stāv sienmalī. lerīko

garu un tad tik aicina visus pērties. Pats paliek pirtī
visilgāk un iznāk mīksts kā lūks. Vēlu noliekas gulēt,
bet svētdienas rītā jau agri staigā pa āru un istabu,
kā dieviņš klejodams ar savu svētibu.

Un kad vairāk nekur nava ejams un nekas nava

darāms, tad vecaistēvs uzkāpj klētsaugšā savu zārku

apraudzit. Viņš nava pārkāpis senču likumu — pa-
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taisit sev zārku pie laika. Par miršanu viņš daudz

nerunā un ari nedomā, bet aptausta zārkam malas,

paceļ vāku un atkal uzvāž,paskatas un nokāpj atkallejā.

Ja, kur gan palicis lielais miers un skaidriba, kas

cilvēkam liek savu zārku glaudit un pie tam smaidit?

Vecaistēvs ir pēdigais, kuram tāds miers. Pēc viņa
neviens vairs neglabās un neliks taisit sev zārku kā

savu dzīvibas dienu vislielāko dārgumu. Iznīkusi ir

tagad pat dzīviba un nāve.

Vecajamtēvam ir ari draugi, visdārgākie un vis-

mīļākie — tie ir mazie. Tad vecaistēvs ir kā liels,
sirms ozols, kuram apkārt zaļoksns, ziedošs puķu
lauks. Uu vecaistēvs sargā tos ar savām varenajām
rokam. Bērni raujas no mātes klēpja ārā un skrien

pie vecātēva: tik vieglas un mīkstas ir viņa kaulainās

un dzīslotās rokas! Nekad vecaistēvs vēl nava at-

kliedzis bērniem, kā mātes, kad daudz darba: «Liec
mani mierā, nelien virsū!" Nosisto pirkstiņu vecais-

tēvs appūš un salabina, un raudu vietā mazie sāk

smaidit. Pārplēsto kurpiti vecaistēvs aizlāpa, vaļējo

podziņu aizpogā, novēlušos galviņu izsukā lēnam, pa

vienam matiņam izcilādams un stāstidams smieklu

stāstus. Ratiņiem vecaistēvs sataisa riteniti, palīdz
atrast pazudušo cepuriti, ikdienas atbild uz mazo

simts dažādiem jautājumiem un ikdienas katru zēnu

vaj meiteni reižu desmit izšūpo uz savām kājām,
sēdēdams uz lāviņas malas.

Kā bites ap stropu mazie ir ap vecotēvu. Sākums

un beigas te satiekas; riņķis tiek noslēgts, un dzīve

ir spīdoši daiļa kā smags zelta gredzens.
Par to, ka vecaistēvs ir aizliedzigs, viņš ir nemir-

stigi mīļš. Puskliņģera, puskonfektes, puscukurgrau-

diņa ir vecajamtēvam novēlēts no ikviena.

Un vecaistēvs noņem skaistāko ābolu no galotnes
un izdala to bērniem, iznes šūnainu medu un pa-

stāsta brīnumu pasakas — viņš pats tad ir atkal

bērns.
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Kad kādreiz mājās ir godibas, vecaistēvs ir rīko-

tājs. Viņš izvada priecigos un bēdigos. Ja kāds ir

miris, vecaistēvs izvada uz kapsētu. Balss un galva

viņam trīc, dziedot bēru dziesmas. Bet spēcigi vēl

ir viņa vārdi dzirdami: „Kungs, māci mums mūsu

dienas tā skaitit, ka mēs gudru sirdi dabūjam . .
."

Bet kāzās viņš reizēm ir vēl jautrs un jauns. Reiz

viņš pat vedeklu izdancinājis vēl vieglāk kā jaunie puiši.
ledzēries vecaistēvs it kā atdzīvojas. Viņš noskatās

uz jaunibu un viņas priekiem un atminas tad sirmos,
senos laikus. Asinis viņam sakarst, un vaigos ir

sārtums. Tad vecaistēvs sāk stāstit savus varoņ-

darbus un sevišķi tos, kuri priecigi.
„Kas tagad vairs par dancošanu!" viņš izsaucas,

kā nicinādams. „Ne ēnas vairs, ne zīmes no ta, kā

toreiz bija. Ak mūžu dieniņu! Toreiz es vēl 25 gadus
biju vecs. Gājām plostot pavasarī pa Daugavu.
Koknesē pievaļijām pie malas; Lielajā krogā danco-

šana bij. Cilvēku pilns. Vidzemnieki, ar savām

meitām sanākuši, uz mums greizi vien skatās. Nu,
bet i mēs zēni bijām, ai, zēni bijām! Uguns metās

papēžos!
Dancoja valceri. Es sarunāju kādu man pazīstamu

jaunkundzi; es zināju, ka viņai var uzticēties. Un

tad es saku, visiem dzirdot: Uz 25 rubļiem es deru,
ka es 3 reizes ap kroga istabu nodancošu valceri ar

olu uz galvas! I nepakustēs ola! Visi saceļas. Vid-

zemnieki liek 25 rubļus, un es ieķīlāju savus ari.

Kā ņēmām, nodancoju nevis 3 reizes, bet 15 reizes

riņķī; ola i nepakustējās. Saņēmu naudu, un tad

2 dienas dzērām 15 cilvēki. Nevarēja vis tik drīzi

padzert toreiz tādu naudu."

Jaunie grib neticēt, bet vecie, kas vecotēvu jaunu

atminas, apgalvo, ka viņš stāstot tīro taisnibu. Ne-

bijis un nebijis nekur otra tāda kā vecaistēvs, kad

jauns . . .
Tīrais velns! Meitas nākušas pār Daugavu

viņa dēļ vien. Kaklā kārušās
.. . slīcinājušās .. .
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Vecaistēvs iekarst un sāk stāstit par vergu laikiem.

Cik varējis panest saltuma un karstuma un kādu

mēru brandvlna izdzert.

«Tagad jau nu sen miruši tie zēni! Ak, kur tādus

ņemt!" Vecaistēvs nosauc vārdu desmit un paliek tā

kā klusāks. «Miruši jau sen
.. .

Tikai es un Ziemelis

vecais vēl esam dzīvi. Nu, cik ilgi vairs ..."

Tad vecaistēvs izdzied senās dziesmas. Blēņu

ziņģu viņam nebija. Viņš bija pilns naida pret

vergu kungiem. Jaunlatviešus bija dzirdējis .. .

Kad ir, kas klausās, vecaistēvs drebošu balsi,
vairāk recitedams nekā dziedādams, izstāsta senseno

dziesmu par Daugavu, ka svešais kuģis iebraucis

Daugavā Joda vētras naktī un ka svešnieki: «atstāj

laivas, malā nāk, sev stipras pilis būvēt sāk" un no-

beidz pēc ikkatra panta ar saucēja balsi, pilnu spēka:

«Būt' Daugava apvakteta,
Netrūktu latvjiem brlviba!"

Acis zibžņo tad zem lūša uzacim, un vecaistēvs ir

kā soģis, kas tiesā nācis. Pamazam viņa atmiņas
atkal noslīgst, viņš paliek kluss un nokar mazliet

galvu .. .

domas viņu apņem. Ja, viss ir aizgājis:

jauniba, cīņas spēks . . .
Neskaitāmas naktis un die-

nas sūrā darbā. Nu viņa rokas dreb, un sirds ir

mierā. Vecaistēvs zina, ka viņam drīz jāiet; viņam
reizēm izklausās, it kā sauktu kāds no viņa senajiem
biedriem. Tas ir naktīs sapņos. Un tad no rītiem

vecaistēvs aiziet apraudzit zārku.

Bet nāve iet viņam garam kā savam brāļam.
Vecaistēvs zied kā balta ieva un nezina vairs pats

savu gadu ...

Savu gudribu vecaistēvs izdala visiem par velti.

Viņš runā ar parunām vien un pamāca gleznās kā

pravietis.
Vecaistēvs nomira rudenī bez lielas slimošanas.

Mājās aptrūka labā gara — dievibas priekšstāvja.
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Palika tukšāks, un visi bija klusi. Ilgi vēl tomēr

cilvēkiem izlikās, ka vecaistēvs ir dzīvs un staigā pa

āru vaj istabu. Un laimigi bija no rīta cēlušies un

stāstidami, ka vecaistēvs bijis atnācis atkal.
..

Tad

tas nozīmēja siltu, mierigu laiku.

Bet vecaistēvs dus zem krusta līdzi citiem sen-

tēviem. Pasaule paliek kailāka, sirdis tukšākas. Drīz

vairs nebūs neviena tāda mūsu sētās
. . .

Kur esiet, dzelžainie vīri, ar skaidrām acim un

šķīstām sirdim? Kur palikāt, nesalaužamie varoņi?
Krusti ir mēmi un nerunā neka, tikai rāda ar zīmēm

viņu vietas.

Bērnu bērni tikai vēl stāsta par vecotēvu un rāda

kokus, kurus viņš stādijis, vaj traukus, ko viņš tai-

sijis. Un zina retus viņa stāstus vairs.

1910.
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Mazajā istabā, ceturtā stāvā, bija sasilis nakts

gaiss vēl no viņas elpas. Rīts lauzās pa augsto logu
iekšā, gar nama jumta malu blāzmoja pie debesim

divas sārti dzeltenas svītras, — kaut kur zem māko-

ņiem bija saule.

Liesma pina matus. Bija jāpasteidzas uz ģimnā-

ziju . . . Maziņo spoguliti viņa stādija uz galda un

pieliekdamās meklēja tur savu attēlu. Gandrīz mel-

nie, tumši brūna piekvēpuša zelta pilnie, smagie matu

ķekari gula uz kakla un pieres, un Liesma cēla tos

atpakaļ ar pirkstiem un sāka iepīt viņos gaišu lentu.

Acis smaidija, kā sevi pašas glāstidamas. Svinigi
klusa un laimiga bija Liesma sevī. Viņai gribējās
smieties tā, ka neviens nedzird. Viņai tikai vienai

bija zināms tas — šodien bija viņas dzimumdiena.

Viņa skatijās sevī — skatijās, sāka kaut ko

domāt — nosarka, kā pieķērusi pie kādām slepenām

domam, un aši cēlās. Uzvilka savas vieglās skol-

nieces drēbes, aizpogāja cieti pie kakla balto spiču

apliekamo un aplika tumši brūno priekšautu. Ar

lielām gaidām un trīsam aši dzēra mazo kafijas krū-

ziti un tad, paņēmusi grāmatu vīstokli vārgajā, cimdā

slēptā rokā, izslīdēja uz ielas
. . .

0, uz ielas, uz ielas! Pavasaris dvašoja gaisā, lai

gan bija tikai marta mēneša sākums. Kāda plaša
pasaule un plašs rīts gulēja pār namiem un ielām!

Kā čirkstēja zvirbuļi uz ielas un kā plīvoja pelēkie

un baltie baloži, klusi nolaizdamies uz trotuāra un

tecēdami savām sārti rožainajām kājām pa akmeņiem.
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Cik viegla sirds un cik viegls viņas ritms! Likās, uz

katra soļa ietu līdzi prieks kā caurspīdigs kristāla

trauks, pilns ar vīnu, kas reibina ar savu smaršu

vien, ar smaršu vien
. . .

Likās, ka pavasaris jau būtu

klāt un visā telpā sanētu bites, nākdamas ar savu

saldumu.

Liesma soļoja steigšus un skatijās uz zemi uz sa-

vām kurpitem, kā tās viegli nesa augumu. Tumšie

skropsti nolaidās pār acim, no lūpu kaktiem neno-

zuda smaids, bet vaigos sāka rasties sārtums; asinis

bija sākušas silt no āra gaisa un kustēšanās. Liesma

sāka ziedēt un juta tīkami uz vaigiem savu silto

dvašu...

Uz ielas nākošā stūra viņa pacēla galvu un ne-

jauši ieraudzija divus pazīstamus skolēnus. Viņi to

sveicināja, un Liesma pamāja ar galvu, atsmaididama

ar visu seju. Cik labi pasaulē elpot! . . Laime,

likās, uz nākošā soļa piedāvās viņai savu roku
. . .

Plaši, plaši vērās debess dzidrums pār viņu ...
Un

tad Liesmai ienāca atkal prātā domas, kuras viņa
nesa visur sev līdz: šodien viņa bija piecpadsmit
gadus veca

. . .

Viņa kāpa pa plašajām, patumšajām trepēm uz

savu klasi.
. . Apkārt tekāja viegli soļi un čaukstēja

drēbes. Zvanija simts jaunas, nemaitātas balsis kā

tikko no lietuves ņemti sudraba zvani
. . .

11.

Liesma pārnāca mājās, un gaišs smieklis iesitās

krūtīs. Tēvs, māte bija atbraukuši no tāliem laukiem.

Viņi sēdēja lielajā istabā un sarunājās ar saimnieci.

Liesma nometa grāmatas un plāno mēteliti un no-

skūpstīja ciemiņus. Viņa iesteidzās savā istabiņā.
Uz galda, baltā kristāla traukā, bija rozes — tik

gleznas un viegli saldas. Melnie, tumšie ziedi, likās,

dega savā smaršā, baltie smējās kā sapņi un dzel-
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tenie skuma ar dziļām sapņu skumjam. Tas viss

viņai. Bet dāvinātajā vārda nebija. Kas to varēja
dot? Vaj jautāt? Prieks tā reibināja viņu, ka ta ap-
mulsa un atkrita krēslā

...
Pa vaļējo logu ielauzās

tik gaišs un skaļš agra pavasara gaiss. Apslēptu
gaviļu pilna dūkšana.

. .
Liesma aizvēra acis un

dzirdēja sirdi skaļi runājam. Kas tas bija? Dzīviba

vaj spēks, vaj prieks? .
.

Sirdī skanēja dziesma
. . .

Draudzenes bija atsūtījušas laimes vēlējumus —

mazas pastkartes ar gleznu reprodukcijām. Atnāca

ari dažas mājās, jokojās ar viņu. Liesma tās skūp-
stīja pateikdamās . . .

Kad tējas galds tika klāts, Liesma saņēma dāvanas.

Mazs zelta gredzentiņš ar tumši zilu, violeti dziļu

akmentiņu — to deva māte. Brālis bija atsūtijis
zelta medaljonu, kuram vākā bija gravēti sīki rožu

zara ērkšķi. Tikai ērkšķi .. .
Liesma pasmējās par

to. Vaigi pietvīka no uzbudinājuma. Brūni zeltainie

matu ķekari gula atkal uz pieres. Liesma atmeta

tos atpakaļ un smējās skaļi un trokšņaini ar drau-

dzenēm. Lampu mirdzumā un balsu troksnī bija
kādas nesaprastas ilgas un aicinājums, kas baigi uņ

mīļi spieda sirdi, tā kā nupat vērtos nepieredzēta
laime vaļā. Laiks zvanija kā jauns zVans, un viņas
dvēsele gāja cauri augstām, melnām papelēm, kuras

smaili tiecas uz augšu — gāja saulainā dienā uz

baltu, augstu pili . . .

Vakarā atnāca viņu apsveicināt ari divi skolēni —

ģimnāzists Kanots, padrukns liels zēns, jau krietni

gados, un mūzikas skolas skolēns Vējmatis, pianists,

gaišiem, gariem matiem, slaids un kaunigs. Tie abi

bija lauku kaimiņi un bieži redzēti ari te pilsētā ...

Viņi ēda saldumus, dzēra tēju un svaidijās ar puķu

lapām un pumpuriem. Visās telpās bija jaunas elpas
smarša. Pamazam izklīda viens, — otrs. Bet Liesmai

šodien bija jāiet uz teātri — viņai bija dzimumdiena
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un viss atļauts. Mazā draudzene Katerina gāja viņai
līdz. 0, kāds prieks vilka uz turieni!

. .

«Es jūs pavadišu, Liesmas jaunkundze," teica Kanots

svarigi un izlaidigi — «ja jūs to atļausiet," viņš pie-
bilda, neveikli palocidamies.

Liesma neteica ne ja, ne nē, un viņi gāja pa ap-

gaismotām ielām sarunādamies un smiedamies. Vecie

palika mājās, pavadijuši līdz durvim tos ar gādibu

un nopriecādamies par to, ka viņi jau tādi . . .

«Redziet, jaunkundze, jūs tagad esiet jau liela,"
iesāka Kanots. Viņš bija sārts zēns, biezām, melnām

uzacim, druknu seju un nesmukām, biezām lūpām,
kuras kustējās reizēm bez vajadzibas. Viņš bija no-

slēpumains biedru priekšā, lasija gudras un noslēpu-
mainas grāmatas un tiecās pēc «visatziņas". Viņš

bija sava laika bērns
...

«Jūs esiet liela, un jums jāsāk domāt par dzīvi
...

Mēs esam jaunlaiku cilvēki un nenododamies salka-

nibai. Dzīves patiesiba ir vislabākais. Un mums

jābauda dzīve, jābūt cilvēkiem."

Liesma paskatijās uz viņu kā nesaprazdama. Kādas

viņam kūtras acis un savāds smīns! «Bet es jūs ne-

kad nevaru saprast," teica Liesma un pieķērās drau-

dzenei cietāk pie rokas.

«Es domāju, ka jūs neesiet vairs bērnišķiga un

mani tādēļ sapratīsiet," viņš turpināja. «Sociālie

jautājumi ir tie dedzigakie, un mums jāmācas tos

atrisināt. Cilvēks ir brīvs un var darit visu, ko at-

zīst priekš sevis par labu. «Nekas nav par ļaunu

atzīstams, ko cilvēks sev izvēlas brīvi." Viņš dekla-

mēja no Veidenbauma. «Noslēpumi visādi ir tikai

priekš muļķiem."
Liesmai bija drūmi un salti viņa tuvumā . . .

111.

Ugunis mirdzēja . . .

Teātris bija pilns ļaužu. Liesma

nemānija no visa ta daudz. Viņa kā piegula ar visu
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būtni pie skatuves. Tur dzīvoja un sapņoja viņš ...

Kāds brašs, dedzigs viņš bija, un cik vientulis!..

Taisni kā mazs ērglēns, kas krātiņā iesprostots. Pils

plašās telpas viņu žņaudza, aiz katra sulaiņa un sko-

lotajā — spiegs un nodevējs. Plašums, godiba, kara-

pulki un ķeizara valsts — tie viņa sapņi . . .

Liesma kvēloja kā pasaku stāstā aizgrābta. Elpa
cēla krūtis

. . .
Viņam līdz

.
. . Viņam līdz! Kā viņš

iznīcina visas mīlestibas vēstules — gars lido tālāk,
kur pamirdz slava un tālas dzimtenes saule

. . .
Cik

bailigi uzmanigas ir šīs viņa draudzenes. Ja viņa
būtu tur — viņa to aiznestu prom, cauri sargu rin-

dām, prom no plašās pils sprosta brīvībā.

Priekškars aizsedz skatuvi. Pamirdz uguns lukturos,

ļaužu pulks sakustas visos sēdekļos ...
Liesma aizver

acis un atlaiž galvu atpakaļ. Sapnis, sapnis...
Karsta dvaša viņai dveš sejā un uz kakla. Viņa

saraujas, atskatās atpakaļ — Kanots sēd turpat viņai
aiz muguras, un viņa sejs ir gluži tuvu klāt pie Liesmas.

Kūtrās acis aplaimotas liekas... Viņš neatlaidigi ir

viņai klāt šovakar.

„Muļķigs sentimentāls gabals! Ne vēsts no sociālām

attiecibam un dzīves tiešamibas," saka sausi smai-

didams ģimnāzists. Liesma, izbijusies, saķer savas

mazās draudzenes roku un sāpigi spiež to, kā glābiņa
meklēdama. Viņa sāk pirmo reiz kaut ko saprast

par smacējošo gaisu dzīvē. Kāda grieziga saskaņa
dūc telpā, un viņai tiek salti un baigi no tās...

Cik grūti ir piedalities maskarādē, kur dejo un

mīlē, priecājas un trako, ja gars ir tālu no maska-

rādes. Cik savāds ir mazais princis masku apģērbā,
kad viņam jādzird apsmieklis un jāsavaldās, lai ne-

nodotu sevi. Briesmigās vientulibas skaistums apņem
Liesmu...

Kad izrāde ir beigta, Liesma velk steigšus savu

draudzeni līdz, it kā bēgdama un vairidamās no ka.

Bet Kanots ar savu drukno seju un biezajām lūpām
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runā sausi, pamācoši, un ar kūtrajām acim grib
ieskatīties Liesmas dvēselē...

Uz ielas brīva viņa tikai uzelpo. Mirdz atkal ugunis,
dvašo dzīves tiešamiba. Zvaigznes mirdz pāri lau-

kumiem un namiem... Vēsas nakts gaiss viļņo ap

vaigiem. Cik bagāta un liela ir pasaule! Viņa aug,

aug arvien plašāka, ilgu tiek arvienu vairāk, un

tuvojas kas salds un baigs, sirds dreb un domas ne-

drīkst tālāk domāt tas ir noslēpums, kuram

viņa pat vēl nezina vārda.

IV.

Viņa bija atkal savā istabā un viena. Bija nakts.

Visi jau gulēja; pilsēta pamazam iemiga.
Liesma atlaidās krēslā pie galda, un sapņi viņu

apņēma. Redzētais spiedās vēl arvienu dziļāk dvēselē.

Viņai likās, ka viņa nav vairs viena. Kāds bija gājis
viņai līdzi un nu dvašoja un elpoja tepat gluži klāt.

Vaj tas nebija gudrais praktiķis un filozofs Kanots?

Liesma sarāvās... Ne, tēls sāka smaidit, Liesma

aizvēra acis un padevās viņam. Tas bija mazais

ērglēns, kurš pa mēneša nakti dārzos maldījās, ilgo-
damies pēc brīvibas. Viņa domās tam sniedza roku...

Ari viņai vēl ķeizara valsts bija iegūstama — plašā,
dunošā dzīve. Viņa grima sapņos kā dziļā kristāla

ezerā, no kura sniedzas uz augšu gari puķu kāti...

Un tad atkal viņai likās, ka pati ir tāds puķes kāts

ar mazu pumpuru un sniedzas augstāk \un augstāk, kur

jau redzams mirdzošais ūdens līmenis, zilā debess un

saule. Baigas, lielas ilgas un sāpes brieda pumpurā ...

drīzāk, drīzāk uzziedēt, smieties, skaistam būt.

Liesma atvēra acis no sapņa un ieraudzīja rozes

vazē uz galdiņa. Viņa paņēma tās un lika sev pie

seja. Smalks parfīms apdvesa vaigus un reibināja...
Gulēt tā rozēs... Unatkal viņa redzēja prinča-ērglena
skaisto, skumjo seju cauri rožu lapām...
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Viņa nolika rozes
... Gredzentiņš vizēja pirkstā

ar savu zilo akmentiņu... Kādēļ tas — ? Liesma

novilka viņu un nolika kastitē. Bet no turienes zelta

medaljons ar ērkšķiem raudzijās pretim. Viņa atvēra

to — tas bija tukšs. Tur jāstāv kādai ģīmetnei

iekšā, — mīļai, skaistai, un neviens to nedrīkstētu

redzēt, tikai viņa tā vakaros... Kas tur stāvēs?

Ne, neviens vaigs nebija vēl Liesmai tik mīļš, lai to

izredzētu. Varbūt viņš? Bet tas nebija patiesibā,
tas bija tikai dzejā māņu tēls, kā Ļermontovs saka.

Viņa nolika medaljonu un paņēma mazo spoguliti
no galda. Tur viņa redzēja pietvīkušu seju, viegli
sārtu

...

Acīs bija jauns mirdzums, tik savadi baigs

lampas gaismā. Tumši melni brūnie matu ķekari
atkal liecās pār seju un krita uz pleciem. Kakls

slaiks un skaists gulēja baltajos spiču apšuvumos...
Lūpas pavērās kā slāpēs, un mutes kaktiņos smaids

un sēras cīnijās, bet dvaša plūda silti. Liesma tuvināja

spoguliti arvien vairāk pie seja. Kas tas ir skaistums?..

Viņai rādijās pašas sejā kāds cits, mīļš, nepazīstams
sejs. Viņa palika prieka pilna un piespieda lūpas
pretim savām pie stikla, bet aši atlaida tās. Aukstums

spiedās lūpās. Stikls bija apsvīdis mazliet. Liesma

nosarka kā pieķerta un pietrūkās ...

Naktī viņa klejoja pa kādu dārzu, kur mēnesnicā

strūklas lāsmoja un ziedēja baltās nakts puķes. Viņu
vajāja kāds cilvēks Kanota sejā un bija jāglābj princis,
lai aizvestu to uz dzimteni...

V.

Atkal smējās rīts pāri namiem un ielām, un milzigā

pilsēta viņa priekšā likās tik maza un nieciga.
Liesma soļoja aši pa ielu uz ģimnāziju. Nakts ar

sapņiem bija pagājusi. Nāca dienas ar darbu. Bija
aizmirstas vakarējās domas un sajūtas. Darbs, darbs

drebēja katrā viņas asins lāsitē...
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Viņa būs vientuļa un aizsniegs negurstošā cīņā

visaugstāko. Balta dziesma dūca dvēselē par darbu.

Viss skaistais te atspoguļojās tikai dzejā un sapņos.

Jaunu pasauli vajaga radit, lai varētu tur dzīvot.

Vaigi viņai atkal pietvīka. Viss likās skaists no

jauna un neredzēts no jauna. Atkal baigs prieks

viļņoja krūtīs
...

Viņa kāpa kā pa baltiem marmora kāpšļiem uz

augstu dievnamu. Uz kāpšļiem tika mestas rozes,

un gaiss smaršoja. Balti baloži kā sapņi laidās, no-

mezdamies visapkārt... Nupat viņa ieies vaļējās
durvīs... Dievnamā deg sveces un dūc ērģeles

gaviļu pilnas. Visa debess zvana. Vēl augstāk jā-
kāpj, vēl augstāk... Un tad viss kļūst par neaiz-

sniedzamu. Tikai ilgas paliek, tikai sapņi... Cik

labi ir tā soļot!
Liesma gāja un smaidija...

VI.

Zaļš pavasaris bija jau dārzos un uz laukiem.

Kokos plauka ziedu pumpuri, un kad pirmais siltais

lietus nolija apriļa beigās, ielu akmeņi izdeva savadu

smaršu — valguma un zemes smaršu.

Cik ātri gājušas bija dienas! Skolas laiks tuvojās

beigām, un Liesma sapņoja jau par ziliem mežiem

un zaļām bērzu birzēm.

Līdz ar pavasari viņas būtnē bija kaut kas izaudzis,
bez ka pasaule tukša būtu. Liesma nezināja, kas

tas ir, tikai reizēm, vakaros matus atpinot un spogulitī
lūkojoties, viņa sāka ko pēkšņi domāt, rokas tai ap-

stājās, viņa domāja un smaidija pusaizvērtām lūpām

un satrūkās tikai pēc brīža, kā pie ka pietverta.
Viņa bieži gaidija Vējmati ciemā pie sevis, un

bieži vakari tiem pagāja abiem kopā. Tad viņi lasija
savus iemīļotos dzejniekus un runāja par rītdienu,
vienmēr tikai par rītdienu. Reizēm Liesma sēdēja
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ilgi Vējmata dzīvoklī un jau krēslai uznākot klausijās,
dzidrām acim tumsā vērdamās, kā viņš spēlēja dedzigi
sērās Sopena nopūtas vaj Čaikovska mazās dziesmas.

Ja dzīve esot apnikusi un pasaule spiežot garu, tad

Šopena skaņas varot atgriezt pat no kapa dzīvibā —

viņš teica. Bet ja dzīvei vajagot pasaku un skaistu

teiku, tad tādas jāmeklē ziemeļnieku vēsajā un skaņu

krāšņajā mūzikā.

Bieži bija dzirdamas dziesmas, kad kādi draugi
vēl atnāca, un pēc skaņu un skaļu vārdu trokšņa

viņi mīlēja klejot brīdi pa krēslainajām ielām gar

puķu apstādījumiem un pa alejām.
Un laiks tikai tad kļuva samanāms, kad viņi šķīrās,

katrs savā dzīvoklitī atgriezdamies.
Tāds zaļš trokšņains un reibinošs pavasaris vadija

Liesmas jaunibu.
Un kad tuvojās šķiršanās laiks, viņi nemanot bija

kļuvuši tuvi ar Vējmati, tā ka ikdienas sastapšanās
bija paradums, bez kura nebūtu dzīvei nekādas

pilnibas. Viņi baidijās izteikt vārdos kaut vismazāko

nieku no ta, ko juta... Bet no ta bija pilns viss

gaiss, viņu kustības, soļi un balss skaņa. Likās, ka

dzīves savienotos un kopējā gultnē kā divas no laimes

un spēka noreibušas straumes dūkdamas brāztos uz

priekšu, varenā, bet mierigā plūdumā, un ikbrīža

vajadzēja atvērties jūrai kaut kur, un tad gavilēs
tur kristu kopā un noslīktu viņu abu straumes.

Bieži tad vakaros, pret spoguliti sēdot un brūni

tumšos matus caur pirkstiem laižot, Liesma juta, ka

vaigi viņai iekvēlojas, un viņa aizvēra tad acis, lai

nebūtu jāredz savs noslēpums.
Reizēm Vējmatim līdzi atnāca Kanots, un tad

Liesmai bija mazliet baigi. Viņš sēdēja kaut kur

nomaļus, un krēslā vaj ēnā viņa samanija ta tumši

mirdzošās acis. Viņš bija drošs, straujš un izaicinoši

nesa galvu. Liesmai bija bailes no viņa pārspēka
un no viņa pārgalvigās, kūtrās valodas. Baigi bija
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kā no kāda, kam būtu jāmaksā kāds liels nodoklis

un jāatstāj kāds dārgums. Bet viņš bija filozofs un

smīnēja par visu ar pārākuma apziņu.

Liesma atpūtās no viņa skata pie Vējmata lūpām,
kur gulēja vienmēr sērigs smaids un klusa aizrautiba.

Viņš vienmēr mulsa viņas tuvumā, kad roku tai aiz-

kāra vaj netīši piedūrās. Runāja maz, kaut gan

tik daudz bija ko teikt. Bet laimiga Liesma jutās

viņa tuvumā, kā pie plaukstošas mežābeles, zem

kuras klusi verd avots ar tīru ūdeni. Reizēm Liesmai

viņš kļuva tik tuvs kā sen, sen pazīstams, jau mūžiem

cauri iznēsātais draugs, kā mīļotā dzejnieka grāmata,
kur katra nākošā dzeja saldāka par pirmajām. Viņa
būtu varējusi gulēt pie ta krūtim kā mazs putns zaļā
zarā un elpot pretim rītam un naktij bez baiguma ar

lielu, lielu šūpojošu prieku.

Tā pamazam zuda Liesmai ārpasaule ar namiem,
ielu akmeņiem un cilviekiem un pavērās cita, par

kuru viņa zināja tik maz, bet kurā gribējās lauzties

ar visu būtni kā šalcošā puķu pļavā.

Viņa meklēja, no skolas mājās pārnākdama, savas

jaunās pasaules atskaņas un seju. Un to varēja tikai

atrast pie dzejniekiem. Ļermontova mazajās dziesmās

viņa stundām ilgi grima skumdama un līgsmodama,
un to pašu viņa atrada ari Poruka dzejās. Turbija
tik daudz kas par mīlestibu un nāvi, kuras abas

vienlīdz skaistas tagad likās...

Bet īstu ko Liesma atrada tikai tad, kad Vējmatis
atnāca un apsēdās viņas istabā un klusēja... Ši
klusēšana bija tik nepanesama, un tad viņi abi gāja
atkal papavasara lietus nolijušām ielām gar ziedošiem

kokiem un pasmaidija, nejauši acim satikdamies —

ganpar to, ka zeme bija tvanigaka un debess dzidrāka

kā agrāk, kā vēl nekad... kā vēl nekad.



311

VII.

Reiz, tas bija piecas dienas tikai priekš aizbrauk-

šanas, Liesma sēdēja pie Vējmata. Eksāmeni bija
spīdoši nobeigti, un viņi varēja braukt ārā no akme-

ņiem, kur meži zil. Liesmai likās, ka kaut kam

vajaga notikt, bet viņa nebaidijās ne no ka...

Tagad viņa redzēja, ka Vējmata pirksti maldijās

pa pianino kauliņiem. Viņš dziedāja un pavadija

pats. Ta bija dziļi intima un sēru pilna dziesma no

kāda nelaimiga komponista, kas jauns bija beidzies

traģiskā nāvē. Liesma zināja dziesmas tekstu no

savas dzeju grāmatas:

Teici to stundu, to brīdi,

Kad tu man roku sniegsi...

Un dziļā melodija piepildija viņas būtni un atminēja
vēl neatminamo. Atkārtotais aicinājums ar savu

saucienu atvēra vēl bailigi dreboša zieda lapas...

Viņiem bija jāšķiras uz visu vasaru un tāpēc tik

daudz bija ko runāt. Kad krēsla metās, viņi izgāja
atkal uz ielas un sēdēja apstādijumos pie puķēm uz

sola, vērodami dzeltenovakarablāzmu un klausidamies

pilsētas dunešanā. Un roku rokā turēdami, viņi gāja
atkal uz Vējmata dzīvokli.

Viņš iededzināja lampu un bālajā gaismā paskatijās
Liesmai acīs... Abi viņi apsēdās uz divana un

apklusa.

«Runājiet kaut ko," teica Liesma un saņēma viņa
roku.

Viņš paskatijās un klusi smaidija. Sejs bija bāls,
kalsens, ne visai skaists, bet jaunības dvaša to darija
tik ziedoši maigu, un cauri viņam mirdzēja vīrišķiba,
nākotnes sapņi. Kāds viņš mīļš bija un kā acis

mirdzēja!.. Viņš brīdi stāvēja kā sastindzis, lūko-

damies Liesmas sejā, un viegls sārtums plauka uz

vaigu galiem. Liesmai gribējās būt tuvāk, tuvāk

viņam. «Sakiet kaut ko man," viņa mulsdama teica
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un nolaida galvu uz krūtim. Viņa dzirdēja savadu

šalkoņu visā telpā kā tālu spārnu vēcināšanu.

Bet viņš sēdēja un klusēja. Liesma trūkās augšā
un gāja dažus soļus uz priekšu. Savādas bailes

smacēja elpu, un viņa atgriezās atkal atpakaļ.
Tad viņa nosēdās tam blakus un cieti piespiedās

ar visu ķermeni klāt. Likās, ka kāds rautu to ārā

no viņas rokam, un viņa pasmaidija tikai tad, kad

juta sev ap pleciem viņa vārigo roku...

«Visu, visu ..viņa mulsa.

*Ko?'
Un klusēja abi... Varbūt, varbūt nu viņš teiks

ko. Bet ne. Tikai ielas akmeņi dunēja zem kājām.
«Ir jau vēlu..." kā ismieklis skanēja ausīs.

Vēlu... viņa aizsedza seju rokam un raudāja klusi

raustidamās un slaucidama slēptās asaras. Ari to

viņš neredzēja ...

Pie vārtiem viņš sniedza roku un teica klusi:

«Ardievu." Viņa sejs bija bāls un lūpas sausas.

Liesma, sevi nejuzdama, ieslēdzās savā istabiņā.

Viņa izjauca matus, nometa apģērbu un ierakās gultas
drēbēs. Sāpes viņu smacēja, un pirmo reiz mūžā viņa

skaitija nakts gausos soļus, kuriem, likās, nebūs gala ...

Kad Liesma pirmo reiz iedrošinājās pavērt slēgtās
acis, viņa redzēja, ka bāls rīts piepildija istabu. Un

tas bija ziedu rīts, kuram pretim kliedza sveicienus

vēji un putni un tūkstoš skaņas.
Liesma gāja pa ielu, un saules satveicetie akmeņi

viņai likās salti. Sirdī bija vēsums, un visa pa-

saule rādijās pavisam citāda, jauna, cietāka un

kailāka. Visur bija it kā ziemas miers.

VIII.

Abi draugi sēdēja viens pret otru. Vējmatis stā-

stija nedroši, apstādamies. Kanots drūmi klausijās,
un viņa acis iegailejās.
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Viņš aši un kūtri iesmējās un nosmaidija, kā

Lucifers kodigi un pašapzinīgi.
„Ko tu smejies?" prasija Vējmatis. Viņa vīriš-

ķigais sejs bija bāls, un nemiers staroja no acim.

Viņš bija pārlaidis savadu bezmiega nakti.

„Tu domā, ka viņa ir samaitāta?" viņš prasija

bailigi Kanotam, gaididams drauga spriedumu.
Kanots smīnēja un kodija lūpas. Viņš par kaut

ko domāja ...

„Var jau būt. Bet vienigais vainīgais esi tu, un

tev nekas nevar līdzēt."

«Es nesaprotu."
«Nesaproti? Tu nekad neka nesapratīsi. Tikai

savu sentimentalitāti sapratisi... He, ne, he, muļķis,
īsts romānu sapņotājs! Tu par sievietēm nezini neka

vairāk, ka tikai acīs tām skatities, bet izšķirošā
brīdī tu bēdz

...
kā mednieks no laupijuma ... Ne,

tu neka nesaproti..."
Vējmatis klausijās viņa smieklos un stinga. Viņš

bija gribējis padoma no drauga, bet saņēma izsmieklu.

«Tu domā kā bruņinieku pažs vidus laikos. Tu

proti nopūsties, sapņot, pielūgt. Bet bruņinieku sap-

ņojošās karalienes un domas vairs nedzīvo pasaulē,"

smējās Kanots ļaunā priekā. «Tagad tu to redzēji.
Pasaule iet uz priekšu, mēs dzīvojam citā gadu-
simtenī un tveram dzīvi bez apdomāšanās. Un varu

tev teikt — viņa ir īsta sieviete. La femme est bēte

secsuelle" — viņš citēja no kāda sociologa un pielika
vēl kādu filozofiski pikantu Veiningera izteicienu.

«Laime tev nāk klēpī, un tu neproti saņemt, —

nu ir par vēlu."

Un viņš garšigi un labsirdīgi sāka smieties.

«Nesmejies," Vējmatis to apsauca ļauni.
«0, par savu taisnibu es varu būt drošs."

«Un tu domā, ka tev taisniba?" prasija bālēdams

Vējmatis.
«Protams... Varbūt tu gribi, lai tev to pierādu
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darbos? Es to varu, es galvoju par to, ja tavs

stāsts ir patiess. Protams... Drīz tu dabūsi pie-

rādījumus.
a

«Ko tu domā ar to?"

„Es?.. Es eju turp. Tu tak neesi spējigs tur

iet vairs."

«Kanot!" Vējmatis pacēlās bāls un drebēja no

iekšķiga saviļņojuma. Savādas bailes viņu stin-

dzināja ...

«Vēl šodien es tev pierādišu, kas ir uzvarētājs.
Visa teorija ir pelēka, bet dzīves koka augli saldi.. .*

Vairāk viņi nerunāja, bet klusēdami šķīrās.

IX.

Liesma sēdēja kā sastingusi un skatijās Kanota

druknajā sejā un dziļi kvēlošās acīs. Viņa neteica

neka, tikai klausijās, ko viņš stāstija.
Kanots runāja jau veselu pusstundu — par reālo

dzīvi, par muļķigām sajūtam, par dzīves baudu.

Citēja un stāstija un smaidija kūtri un smagi.
«Tā tad jo drīzāk mēs notiekam pie patiesibas un

atzīšanas, jo labāk tas ir priekš mums. Visas tenkas

un noslēpumi ir priekš muļķa bērniem, bet mums

atļauts brīvi tvert dzīvi un atzīt... Drošam palīdz
laime. lesim, izbrauksim no pilsētas ārā un bau-

dīsim dzīvi..."

«Es nebraukšu," Liesma teica nepaskatīdamās.

«Ko niekus, es zinu, jūs domājiet tāpat kā es" —

un Kanots satvēra abas viņas rokas un spēcigi vilka

to sev klāt.

Viņa strauji to atgrūda ar tādu spēku, ka izbailes

iemetās viņa skatā. Tagad viņš bija kā nespēcigs
bērns pret Liesmu.

Viņa bija visu sapratusi. Tumši un draudoši viņai

iemirdzējās skats. Viņa elpoja aši un lūkojās druknā,

apzinigā skolnieka acīs. Un tad viņai nāca prātā
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drāma par Napoleona dēlu, kurš ilgojas pēc Francijas
troņa, bet mirst noslāpēts no austriešu nežēligā
galma firsta. Viņa redzēja glūnošu pārspēku pār
sevi visā Kanota būtnē

... Tagad viņa sāka nojaust
visu. Vaj tiešam jāiet bojā?..

Bet ne, viņa vēl bija te brīva. Vēl savā apkārtnē

viņa varēja rīkoties.

«Ejiet!" viņa aši un pavēloši teica, vairāk čuk-

stēdama kā aizturētās dusmās.

Kanots atdabūja savu stāvokli un mēģināja smaidit

un ko teikt.

«Ejiet, ejiet!" viņa sauca jau skaļi un draudoši.

«Man pietiek jūs redzēt un dzirdēt. Ejiet!"
Ar mokām viņa vēl turējās un elpoja aši kā drudzī.

Tikai kad Kanots izgāja bāls un satriekts, viņa

zaudēja pēdējos spēkus un atkrita uz gultas. Asaras

ar karstu straumi plūda no acim, un viņa elsoja

spilvenos viena un atstāta. Viņu kratija drudzis, un

galva reiba... kamēr miegs, dziļš, atpestijošs pa-

ņēma to savā varā.

X.

Viņa modās no dziļiem sapņiem un miega un ne-

varēja atmosties. Saule bija augstu, un lieliska

maija diena plūda ar savu spožumu pār pilsētu.
Liesma atrāva biezos priekškarus — viss pielija
saules pilns ...

Vaj ta bija ta pati pasaule, kas priekš dažām

dienam? Liesma pameta skatu spogulī un redzēja
tur bālu, slaiku meiteni ar tumši brūniem matu ķe-
kariem uz kakla un pieres. Viņai likās, ka ta ir

liela izaugusi un veltigi meklēja to sapņotāju, kura

bikli aizvēra acis pati no sevis un skūpstīja spoguļa
auksto stiklu, savās lūpās iemīlējusies. Tagad viņa
atmodās kā no reiboņa. Kā mazs putns, kurš pret
stiklu triecies, gribēdams kļūt plašajā ārā, un no-

kritis, trīsēdams no dabūtā trieciena.
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Dziļš žēlums un skumjas gulēja viņas vaigā, bet

sirds priecājās par dzīvibu. Viņa lūkojās sevī un

mācijās spert pirmos soļus aiz plašās dzīvibas lauka

vārtiem. Tāda viņa bija — sen sapņotā noslēpumu

mistērija.
Viņa ģērbās un sasēja savas mantas saiņos un

salika ceļa somā. Viņai bija jāaizbrauc. Atminējās
lielos ozolus uz upes krasta, pār kuriem debess zilēja
un mākoņi, mūžiga nemiera dzīti, gāja prom un

atpakaļ. Vienigā ilga viņai bija turp nokļūt — tas

likās kā glābiņš no Vējmata seja, kurš uzliesmoja
un bālēja ik mirkļa viņas dvēselē.

Tagad viņa bija liela un smaidija par mazās

meitenes mīlestību, kura tika atraidita, kura krita kā

tas mazais putns pie stikla...

Atnāca viņas mazā draudzene Katerina pavadit

uz staciju. Tās sejs bija tik rožaini līgsms, un acis

mirdzēja. Liesma skūpstija viņu ilgi, it kā gribē-
dama ko prasit... Un tad neatlaidigi pieteica ap-

meklēt viņu lauku vientulibā. Viņa gribēja mācit

kaut ko mazākajai, lai pasargātu no lielās ziedu

vētras, kura pašai pāri bija gājusi.

Stacijā Liesma redzēja Vējmati, kurš starp ļaudim
kaut ko meklēja, it kā kad pazaudējis būtu. Viņš

pienāca un slepus lūkoja Liesmai acīs ieskatities.

Bet tur bija dziļš miers, kāds ir sasalstošos dziļos

ūdeņos. Viņa runāja bez sajūtas, un Vējmata vaigs
likās tik savadi liels, kā kad pāris dienās visspē-

cīgākais burvis būtu pastrādājis tur brīnumus.

Viņš pasniedza tai mazu puķu pušķi — dažas

narcises un vēlēja laimigu ceļu. Viņa sejs bija bāls,

baiļu pilns un lūdzošs. Liesma paņēma, pateicās
un parunāja dažus vārdus. Lieliem cilvēkiem tā pie-

klājas. Par visu citu vajadzēja klusēt...

Šķiršanās — mūžigā šķiršanās sākās palēnam ...

Bet starp viņiem jau noslēgti stāvēja neatveramie

likteņa dzelzs vārti un sāka aizrūset...
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Kad noskanēja stacijas zvans, viņi pasniedza viens

otram rokas un šķirās... Vējmatis izmisumā sa-

prata, ka atgriešanās nava. Vakar, saticis Kanotu,

viņš bija nomanijis, ka ta uzvaras gājiens ar «dabas
teorijām" bija pilnigi neizdevies. Un tagad velti

Vējmatis traucās pakaļ norietošai dienai.

Liesma iekāpa vagonā un nometa puķes starp
saviem saiņiem kaktā. Viņa pat nebija tās redzē-

jusi. Viņa bija liela —

un lielas sāpes šķira viņu

no vakardienas.

Viņa nosēdās sāvā vietā un atšķīra savu iemīļoto

dzejnieku.
Honeßajia TVMKa 30JiOTaa

Ha rpyAH yTeca BeJiHKaHa ...

Un rītā zelta mākonis jau aizlidojis tālu prom.

Vagonu takts iešūpoja Liesmu burvibā, kura aiznes

visu skaistāko arvien tālāk un tālāk. Vaj tad viņa
brauca no kādas pasaku zemes, kur vienmēr ir rīta

blāzma un dzied zelta putni — tik skumji bija un

viegli... skumji un viegli.
Kad viņa izkāpa, uz sola stūrī palika vīstošu, sa-

lauzītu narcišu pušķis — vēl no salauztās jaunibas
un tā tad dzīvei nederigs.

Lauki zaļoja, un smarša kūpēja kā no ziedokļa.
Saule spieda smagi un dedzinoši. Liesmai viss lauks

likās vēss un mierigs, un pavasara ziedu vējš zva-

nija kapu zvanus.

Dzīvē viņa tagad iegāja ar klusu sēru vairogu,
kuram vajadzēja sargāt no jaunas vilšanās.

* *
*

Bieži pēc liela negaisa, kad koki zied, mēp dzam

alejās un uz ceļiem baltas ziedlapas y Pa

tādiem ceļiem staigāja Liesma — visma k

nakts. Un viņa nebija vienigā ar tād' >m.

Kur šie ceļi beidzas, tur iesākas d7
1911.
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