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Silti un klusu spīdēja saule pār Nicu. Ziemeļos,
kur paceļas pakalni, gruva, kā viegls skaistules plī-

vuris, saules migla, bet lejā gulēja jūra smaga,

spiedoša dienvidu jūra. Tur tikai dažas simts verstes

pāri kvēloja Āfrikas krasti un viņu siltā elpa at-

plūda tik bieži ari šurp un sasildija šo kluso, vien-

mēr smaidošo piegāzi kā ar spēcigas miesas siltumu.

Uz krasta promenades mijās ļaudis gaiši, viegli
un smaidija un runāja iedvašodami jūras valgo un

skaidro elpu. Bija jaungada diena un kluss svini-

gums bija visur, ari uz ielām. Uz viegli saviļņotās

jūras šūpojās nomaļus trīs, četras jachtas, baltas kā

albatrosi un likās, bezgaligu ilgu pilnas bija gatavas

aizpeldēt. Bet viņu īpašniekiem bija labi ari tepat
un tās varēja gaidit.

Tradicionelie jeņķu cilindri, damu uzsedzamās man-

tijas, mākslinieku platmales savu īpašnieku lietošanā

mijās un kustējās. Retas palmas stāvēja lēnas un

un kā svētīdamas pacēla un nolaida vēsmā savas

lielās lapas. Un pāri visam debess dzidra un jauka,
kā pirmā radišanas dienā gulēja kā plašas telts

jumts — jauns, nenolietojams, viss svētku domu

pilns — vakar un šodien un mūžigi. Pāri gaišajiem
namiem un ļaužu ielām viņš drīzāk bija kā lielas

jūras virspuse, kuras dziļumā kustējās, sapņoja un

cieta šie pasaules izredzētie, kuriem bija ta laime

te ziemu pavadit.
Uz sola pie lauru apstādijumiem sēdēja jauns ele-

gants kungs. Melna mīksta platmale, kā māksli-
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niekam, apēnoja viņa acis — gaišzilas ziemeļnieku
acis. Šīs acis bija tas skaistākais pie viņa. Mazliet

kā nogurušas tās likās, kad sapņoja, bet domam

augot pilnas mirdzuma bija. Seja bija gaiša, uz

virslūpas gaišas mazas angļu ūsas, bārzda rūpigi

bija skūta. Mati, cik manāms, viņam bija gaiši,
īsi, — droši vien ari viņam, kā lielajam šo laimigo
daudzumam, te nebija dzimtene. Vispārigi, tā ne-

mēdz acis sapņot dienvidniekiem. Un tik liela gu-
ruša miera ari nav dienvidnieku sejās. Biezās, kaut

ari gaišās uzacis cienigi un skaisti gulās pār acim,
kā pār dzelmes krastu, lai dienas gaismai kaut ko

segtu. Mazliet uzliektais, bet tomēr pareizi veido-

tais deguns atgādināja vieglu dzeltenu meža vanagu,

un mazās rieviņas ap acim un smīns ap lūpām, kas

reižu reizam parādijās un aši nodzisa, liecināja par

satirisku spriedumu un pašapziņu. Bet visu to atkal

ievadija nenotveramā skaistumā un apgarotibā no-

teikti veidotais zods ar bedriti vidū un jaunibas
briedumā kvēloša sejas krāsa.

Apģērbs viņam bija ar gaumi, smalks, kā kuram

katram no īstajiem aristokrātiem.

Aizsegdams acis ar platmali no saules mirdzuma,

viņš lasija avizi, lasija ar interesi, pasmaidija maz-

liet reizam, savilka savas rieviņas ap acim un atkal

atslāba. Tad viņa skats palika drūms, svešas sāpes
uzliesmojās acīs, un viņš nolika avizi sev blakus uz

sola un skatijās kā aizmirzdamies pār zaļgano jūras
līmeni ilgi, nekustēdamies. Bet tas nebija miers,
kas tagad viņu bija apņēmis. leskatoties dziļāk viņa
acīs, būtu redzams, ka raudas sarāvās un izplētās,
palika nemierigas un savilka plakstus cietāk. Tur

kautkas cīnijās un runāja — kas dziļi iekšķigs, kā

pate dvēsele, kad ta reizā ir iekš mums un reizā

kautkur tālu projām.
Pagāja labs laiks, kad sapņotājs it kā pamodās,

paberzēja sev rokas un pacēla galvu augšup, un
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atkal saule apņēma viņa vīrišķibas un maiguma
pilno seju. Tagad bija ari redzamas ciešanu pēdas
tur un pasaules pazīšanas gudriba.

Viņš paņēma avizi, un salocija to. Lielie gotu
burti, avizes nosaukums, palika ārpusē un diezin,

vaj šai saulainajā prieka un gaismas ligzdā vēl būtu

bijis kāds, kurš saprastu šo uzrakstu. Ta bija lat-

viešu avize.

Lasitajs pacēlās, uzmauca savus gaišdzeltenos vieg-
los cimdus, iebāza avizi ķešā un paņēma savu nied-

ras spieķi. Tad viņš aizgāja gar jūru pa plašo ielu

starp lordiem, jeņķiem un hercogiem, viegls, brie-

duma pilns un smaidu sēru pilns. Dažs labs skats

pazibēja uz viņa acim lūkodamies. Viņam tiešam

bija acīs viss skaistums, kas redzams ziemeļzemju
plašajos laukos, egļmežu miglājos un dziļo ziemu

mēnešnaktīs, bet ari zaļi-dzeltenās agrās rīta blāz-

mas vasarā. Sapņu tomēr bija vairāk kā tiešami-

bas tur. Un tas bija viņa nemiers un — posts.

Pēc savas sirds viņš bija dienvidnieks un jutās
te tik labi. Viņam tik ļoti tikās saule un zaļie

ūdeņi un krasti ar nebeidzamo lauru un mirtu za-

ļumu. Karstak, karstak lai viļņotu asinis! Dionisija
svētkus lai dzīslās zvanitu vienmēr. Bet prāts bija

gaišs un ciets ziemeļnieka prāts, pilns ideālu un

ideju — mazāk nodarbināts ar baudām. Un tas vilka

karsto sirdi atpakaļ kautkur, kur Daugava melna

līda caur melnajiem egļu mežiem un rudzu laukiem

un kur pelēkas mājas ar lietū balinātiem logu slē-

ģiem cauri ābeļdārziem skatijās.

Viņš nogriezās no skaistās promenades kādā šķērs-
ielā un devās pret kalnu, vienmēr domās maldida-

mies diezin kur. Ja. Jaungada diena! Tas bija
tik savadi! Sendienas gandrīz bija aizmirstas, sniegi
un puteņi bija kautkur tur tālu kā miegā redzēti.

Tagad viņš bija Eiropas pilsonis no ārienes, svešs
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sev, savai tautai un ari katram draugam, ja tādi

būtu tur vēl.

Viesnica bija klāt. Viņš uzkāpa savā istabā trešā

stāvā. Verandas logs stāvēja vaļā un atkal preti

viņam lūkojās jūras plašums, kas viegli miglots
tagad likās. Jūra bija tik tuvu te, ka likās istabā

ieplūstu. Dārzā zem loga zaļoja pa koku zariem

nebeidzami zaļas efejas un staipekņi. Gaiss smar-

žoja no savada viegla vēja un sasilušās zemes val-

ganuma.

Bet tikko viņš bija nolicis mēteli un spieķi, pie
durvim kāds stipri pieklauvēja. Tā nemēdz klauvēt

apmeklētāji, kas ciemoties nāktu.

„Lūdzu!" viņš sauca.

Tas bija pastinieks. Sen jau bijis gaidijis viņu

pārnākot.
Vaj viņš esot Pjers Danga?

„Ja gan, Pjers Danga. *

„Une lettre chargēe, monsieur." Un viņš izvilka

saburzitu vēstuli zilā kuvērā. Adrese bija vairāk-

kārt strīpota un beidzot vēstule sūtita šurp no Pa-

rizes, kur priekš pāris mēnešiem viņš bija dzīvojis.
Savadi! Ja, bet tur jau stāvēja Krievijas marka.

Patiesi! No Kurzemes! Rokraksts bija neveikls,
bet salasāms. Peters Danga palika ar vēstuli rokās

kā sasalis. No Kurzemes! Mazs reibonis viņam
iesitās galvā. Tik sen, tik sen neviens nebija rak-

stijis no turienes. Dzimtene !.. Tūkstošas domas

sāka šaudities, kā kaijas vētrai tuvojoties. Atmiņas

uzliesmoja un dzisa viena gaišāka par otru un skrēja
sanēdamas garām ...

Viņš atplēsa kuvēru. Mazs vienkāršs pasta papirs
ar nedaudz rindām. Tēvs viņam rakstija. Kā tad,
vecs balts tēvs viņam bija. Bet tas tak savadi.

Viņi bija bijuši divas šķirtas pasaules. Un nu?

Pirmo reizi izlasijis, viņš nesaprata neka vairāk, ka



tikai: tēvs to raksta. Tad viņš izlasija, ka tēvs ir

slims un „es domāju, ka manas dienas drīz būs

galā", palika Dangām kā neaizmirstama balss at-

miņā. Tēvs viņu lūdza braukt uz mājam, drīz.

Viņam esot kas sakāms drīz, drīz...

Dzimtene, tēvs, Dangas vecās mājas ar sūnu jum-
tiem, lauku līdzenums, birzes, sili un lielceļš cauri

rudzu laukiem. 0, kas to būtu domājis, ka viss tas

vēl ir tik dzīvs! Un gadu rinda atkāpās, ka to ne-

maz nebūtu. Kā vakar, vaj aizvakar. Un tomēr

gadu bija labs skaits. Savādas tās dienas bija, kad

viņš bija atstājis Kurzemi un devies uz nezināmu

svešumu — vienalga, uz kurieni. Ja, astoņi gadi...
Un tikdaudz raibu piedzīvojumu un ciešanu tie bija
nesuši un nu

— kā nebijuši tie aizvilkās nost un

cauri viņiem tas redzēja, kā redz cauri vieglai miglai
visu, kas bija tur. Vēstule viņa rokā to atgādināja.
Tiesa, nekad viņš nebija aizmirsis dzimteni, bet

dienu straujums, dzīves vajadzibas un enerģijas lie-

tošana, lai pelnitu sev uzturu un garigo pasauli iz-

daiļotu — viss tas bija uz ilgiem laikiem attālinājis
dažu labu atmiņu. Astoņi gadi! Danga skaitija

viņu rindas — ja, pareizi!
Tēvs bija jau sirms toreiz, kad viņš bija aizgājis

un nu vēl astoņi gadi klāt. Tā tad vajadzēja viņam

tagad būt pāri septiņdesmit gadiem. Nu tas sauca

dēlu, kā kāda balss no dziļas gadu vientulibas un

savadu iespaidu atstāja šie nedaudzie vārdi. Vēl

reiz viņš izlasija vēstuli. Ta bija rakstita jau priekš
piecpadsmit dienam. Bija maldijusies šurp un turp.
Viņš tak bija īsts čigāns pēc savas dzīves... Un nu?..

Danga sāka staigāt pa istabu pilns domu un pilns
nemiera. Ne, ne, nu ir par vēlu. Divas šķirtas

pasaules viņi bija ar tēvu jau sen un paliks ari

uz priekšu. Viņš bija atlūzis no turienes, svešs un

nevajadzigs tur. Tās bija pirmās domas. Bet sirds

runāja citu ko. Viņš svaidijās kā kuģis viļņos un

7
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sāpīgi kliedza kaijas. Tikai jūra gulēja, ši mierigā
zem saules, kā arvien.

Viņš apsēdās smagajā krēslā un pārlika kāju šū-

podams pār celi. Un likās, ka viņam jāiet jaunā

posmā un jaunā dzīvē... Vaj nebūtu diezgan šo

bezgaligo pārmaiņu jau?

11.

Šo bezgaligo pārmaiņu!
Cik savadi dīvaina bijusi viņa dzīve, kamēr viņš

aizsniedzis šo nosvērtību un pilnibu! Tagad šai

klusajā pēcpusdienā, kur domas bija iekustinātas ar

vēstuli no dzimtenes un viņš nezināja vēl ko darit,
šī dzīve slīdēja tam garām, kā bēgdams sapnis.

Viņš aizgāja no dzimtenes līdz ar daudzajiem bēg-
ļiem, glābdams savu dzīvibu, varbūt, jo tas bija

laiks, kad katrs, kuram vēl mazliet pašcieniba at-

likusies, bija nolemts nāvei. Viņš nepiederēja gan

pie „debess valstiņas" dibinātajiem zemes virsū un

pie pedantiskiem sociālo baušļu skaititajiem, bet re-

volūcijā viņa asinis karsa kā uguns pielietas. Tad

viņam vajadzēja iet zināmā vietā nožēlot grēkus.
Tēvs to gribēja un visu bija sagatavojis savam „ne-

cienigam" dēlam. Bet viņš to nevarēja darit un

nedarija. Un tad nāca sadursme ar tēvu un tie at-

lūza viens no otra kā ledus gabali palos, lai nesa-

tiktos nekad vairs. Dzīve viņu nesa uz straujuma

pilno neziņu, pilnu lielu jaunu domu un spēka.
Viņš devās uz brīvo Somiju aukstā ziemā ar da-

žiem desmit rubļiem ķešā. Tur viņš nonāca kopā

ar pulka bēgļiem, kuru liktenis vēl bija grūtāks,
nekā viņam. Tur bija sociāldemokrāti, ticigi burtam

un ticigi kādam mistiskam strādnieku dzimumam,
kas visu pasauli atsvabinās. Tie brauca kopā ar

savām draudzenēm, mazām zili nosalušām meitenēm,

ar kurām sapņoja laimigi kļūt brīvā vienibā. Tur
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bija anarķisti, revolucionāri, vainigi un gluži nevai-

nigi saimniekdēli, skolotāji, komiteju priekšnieki,
kaujas organizāciju biedri, mujķigi ģimnāzisti un

pārgudri studenti. Visi devās prom, uz brīdi, pro-

tams, jo stipri ticēja, ka revolūcija pacelsies no jauna,
kā augsts vilnis un aiznesīs viņu kuģi uz jauniem
krastiem. Bet viņi neredzēja, ka šis kuģis jau guļ
drupās uz smiltim viņu pašu tur griezts.

Viss bija kā reibonī, visur dzīviba. Bet kad no

komitejām iegūtā ceļa un uzturas nauda bija no-

tērēta, sākās ķildas un savstarpigs karš bēgļu starpā,
zems un niecigs, reizam līdz nodevibai — lai tikai

varētu eksistēt personigi.
Dangas pasaules uzskats un iedzimta tīribas un

smalkjūtibas gaume neļāva tam dalities vienā ku-

mosā ar šiem ļaudim. Viņš redzēja šo tēlu seklumu

un frāzes un aprobežotibu. Viņš staigāja neēdis,
bet bija mierigs un salts. Lasija par somu kultūru

un mākslu, mācijās viņu epus un klausijās Zibeliusa,

Griega un Svendzena mūzikā. Par dienam viņš

meklēja vietu, kaut kādu, vienalga, un pateicoties
savai izglītibai un enerģijai, tika par rēķinātāju pie
kādas ģeogrāfiskas biedribas un nopelnija sev uzturu

pārpārim. Viņš izsapņoja savu mīlestibas sapni
ziemeļblāzmā pa naktim jūrmalas parkā klejojot. No-

grieztā pagātne un dzīve sāpēja kā neaizdzīstoša vāts.

Bet laiks gāja un dzīve mainijās. Vasaru viņš

pavadija uz Saimas krastiem, mazā pilsētiņā Vil-

manstrandē, kur ezera dzelme caur skaidro ūdeni

bija saredzama, kā caur stiklu. Gaišās naktis aiz-

gāja ātri un pēc veltigas sarakstišanās viņš atteicās

no mīlestibas, ko tam soli ja kāda mīļa saule dzim-

tenē. Un šo grūtāko vientulibas vasaru apracis pie
cietas klints, viņš atgriezās atkal uz Helsingforsu.
Bet tur vairs nebija miera un tam bija jādodas tālāk.

Aukstā ziemā tas nonāca sirmajā zviedru galvas
pilsētā Tur viņš cieta badu un vajāšanas, kā ne-
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godigs, tādēļ ka nevarēja uzrādit naudu savā īpa-
šumā. Un tad viņš pavadija vasaru Norvēģijas fjor-
dos pie zvejniekiem, mācidamies šo dzejisko un bada

pilno amatu, kamēr beidzot dabūja vietu par krievu

valodas skolotāju kādā bagātnieka dzimtā un atspirga
kalnu dabā kādā skaistā vasarnicā. Dzīve sāka

ritēt un rētas aizdzīt Viņam likās jau, ka dzīve

ieiet mūžigā mierā zem spožās fjordu saules atspul-

gas un šķitās jau otru dzimteni sev iemantojis, kad

izbeidzās viņa valodas stundas un tas varēja atkal iet.

Viņš maldijās tad pa Kristianijas ielām un cieta

badu, briesmigu badu, reizām pat sēdēdams zem ta

paša koka, kur Hamsuns badā. Kurpnieki, skroderi,
kalēji — visi dzīvoja bez bēdām, bet viņš, kā inte-

liģents, nebija nekur vajadzigs.
Tad viņš satikās ar kādu angli, kurš bija kaln-

raktuvju inženiers, un tas aicināja viņu sev līdz uz

raktuvēm. Tur Danga strādāja četrus mēnešus zem

zemes, kā visi ogļrači, un nopelnija naudu. Bet

savu veselibu viņš tur apraka Ak, tie bija laiki,
kurus labāk neatminēties!..

Cik daudz reiz viņam uznāca vēlēšanās rakstit

tēvam un lūgt naudu. Bet lepnums, spītiba un paš-
apziņa to aizliedza. Tas viņam bija iedzimts un kā

akmens pretī akmenim viņš tikai varēja pastāvēt
preti tēvam. Viņš uzdeva tikai savu adresi vien-

mēr, bet uz piesolījumiem palika mēms. Viņš tak

nebija bērns vairs. Un ja reižu reizām tam pienāca
mazums naudas, tad to sūtija tēva māsa, saimnie-

cības vaditaja Dangās.
Un tagad, kur dzīves trūkums viņu vairs ne-

skāra, bija tik labi atminēties, ka neviens nevar

tam pārmest gļēvulibu un nespēku. Dzīve tagad
šūpojas svaiga un plaša, kā zaļa jūra zem saules

mirdzuma. Viņas dziļumos gan dažs ta kuģis gulēja,
daža jachta sniegbalta ar zeltitu masta galu, bet

katram jūras braucējam un tālu krastu meklētajam
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ir jāatstāj kāda dibenā. Dzīviba ja glābta — tad

ir labi. Tagad zaļoja te palmas un bija rnierigs
krasts...

Tad viņš atminējās, ka rudenī pa Ziemeļu jūru
uz Londonu braucis. Vētra četras dienas plosija
tvaikoni un izmeta tikai drupas malā, starp kurām

ari viņš izglābās ar divdesmit citiem laimigiem. Un

tad viņš maldijās pa Londonas miglainām ielām,
klausidamies sirēnu un fabriku gaudās.

Angļu vēsums un noteiktā cietsirdiba bija laba

audzināšana viņa karstai sirdij. Te daudz kas no-

brieda viņa prātā vēl. Viņš mācijās būt salts, mo-

drigs un aukstasinigs katrā neikdienišķigā gadijumā.

Viņš panesa savu trūkumu kā īsts filozofs, mitinā-

damies uz „New Kent Road'a* kādā krēslainā istabā

Caur gadijumu un pateicoties zināšanām viņš dabūja
sekretāra vietu pie kāda amerikāņu advokāta un

ieguva sev naudu vairāk kā vajadzigs uzturam un

dzīvei. Bet viņam netika šī glumā migla un tvaiku

pilsēta, nepatika mūžam piekvēpusē Temze un dūmu

melnotie nami, un kad amerikanietis aizceļoja, ari

viņš devās uz Eiropas pusi atpakaļ. Pāris mēnešus

mierigi viņš nodzīvoja uz Elbas kādā mazā pilsētiņā.
Te arvien viss atgādināja Latviju. Mierigais upes

plūdums, plašais līdzenums, likās, sajuka ar Liel-

upes līdzenumu un plūdumu, tikai sarkanķieģeļu
mājas ar dakstiņiem jumtos svešumu sevī ietvēra.

Rudenim tuvojoties viņš nonāca Vinē un nostrā-

dāja tur pusotra gada kādā dārzniecibā, atspirgdams
miesigi, bet garigi daudz ciezdams. Viņš apmieri-
nājās pie puķēm, kuras tā bija iemīlējis, saprazdams
viņu kopšanu un ziedu greznumu. Viņš palika atkal

maigs kā vijolite un neskatoties uz smago darbu,
daudz sapņoja par to, ka reiz Dangās varētu ierīkot

oranžerejas un elpot un mirt reizā ar savām puķēm.
Bet drīz bij jāšķiras no visa, lai tiktu atkal iz-

mests uz ielas. Pie aprēķināšanās dārzu īpašnieks
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grieķis viņam noblēdija ar izsmalcinātām blēdibam

lielo daļu peļņas un viņš aizgāja meklēt siltāku

zemi.

Ap ziemas vidu viņš ienāca Romā. Mūžigā pil-
sēta sen viņu bija pievilkusi ar savu izdaudzināto

mākslas skaistumu. Un nu viņš staigāja pa pilim
un pa vecām pussagruvušām baznicam gar Miķeļa
Andželo, Rafaeļa, Kornedžio un Mantegnas gleznam
un marmora tēliem. Viņš mācijās apbrīnot daudzo

renesanses laika mākslinieku izturibu un darba spēju.

Vajadzētu desmit visizturigakos mūsdienu māksli-

niekus nodarbināt veselu mūžu un tad tie vēl

neveiktu to, ko šis Buonarotti viens paspējis.
Skatidamies vieglajās renesanses arkās un būvēs

un mācidamies skanigo itāliešu valodu, viņš nemā-

nija, ka paiet dienas. Bet pa Kampanju maldida-

mies, viņš nebija zinājis nekā par nāvigo drudzi, ar

kuru ziemā tik bagāta Roma, sevišķi svešiniekiem.

Karnevālam tuvojoties viņš saslima, dzīvodams kādā

mazā šķērsieliņā „Viale dcl Re" tuvumā. Viņa iekrā-

jums bija izsīcis un toreiz tas apdzīvoja to šauro

un mitro sētas puses istabiņu vecā mājā, kur var-

būt vēl vidus laiku klaidoņi piemituši. Un ieliņa

bija tik šaura, kā ledus sprauga; diviem satiekoties

pat bija neērti garām tikt. Protams, apkārt verdēja

dzīve, bet viņš tai dzīvei un ļaudim vēl svešs. Reiz,

pēcpusdienā, atgriežoties mājās, viņš sajuta kutinošu

karstumu uz ādas un nolikās gultā. Dziļš miegs to

mocija dienas trīs, četras. Tad viņš sāka drebēt

un salt, viņš to nebūtu ticējis, ka agrais pavasars

Romā var būt tik vēss.

Nebija neviena, kurš būtu rūpējies par viņu. Kal-

pone, kas istabu apkopa, maz rādijās vairs. Saim-

nieka meitene nejauši reiz viņa durvis pavērusi un

dzirdēdama murgos runājot nobijās un aizbēga, pirms

viņš varēja tai ko palūgt. Nebija pat nevienam pa-
tikšanas gādāt par to, lai tas tiek slimnicā. Viņš
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iegula dziļā, postošā karsoni, tipiskā Tibras purvu

guļā, kas tūkstošiem kāvusi Romas pielūdzējus.

Viņš vārtijās pa savu guļas vietu, kāri dzerdams

ūdeni un veltigi meklēdams slāpes dzēst ar to. Pa-

sauli dzirdēja tikai no rītiem, kad Lungattu baznicā

zvanija senie skanigie zvani vaj no katedrāles vēlais

iedunejās Angelus.
Pēc dienam desmit viņu atrada ta draugs, operu

dziedātājs Luigi Udine, ar kuru kādā mākslinieku

kafejnicā bija iepazinies un stipri sajūsminājis, no-

dziedadams ar savu tīkamo balsi latviešu tautas

dziesmas. Ak ja, reiz viņš tak bija mācijies pat

par dziedātāju.
Udine saprata tūlit viņa likteni un sērigi pasmai-

dīja. Te bij maz ceribu uz dzīvi, bet droša izredze

uz citu pusi. Viņš apkopa Dangu kā spēdams un

pasteidzās atvest tam kādu slavenu ārstu, rūpēda-
mies tiešam vairāk, nekā parasts starp pazīstamiem.
Un viņš sāka atspirgt, bet bez iespējas stiprināties,

pie pirmā mēģinājuma iziet uz ielas, krita no jauna
slimibā un sajuta, ka asaras kāpj tam acīs un kakls

sažņaudzas.
Ārsts, kurš no jauna ieradās pie viņa, izmeklējis

temperatūru un redzēdams melni sakritušo seju un

izspiedušos asos vaigu kaulus, aizbēga gandrīz ar

bēgšanu un uz Udina jautājumu atmeta tikai ar

roku, kas nozīmēja, ar to ir beigas! Vēlāk tikai

Danga zināja, ka karstums viņam bijis gandrīz ne-

pieredzēts pie slimniekiem un viņa laiks dzīvot no-

teikts visilgākais divas vaj trīs dienas.

Bet viņš par to neka nebija zinājis toreiz. Pēc

grūtas svaidīšanās un murgiem viņš juta, ka tam

paliek vieglāk. Viņš iemiga un pamodās un iemiga
atkal un redzēja brīnišķigas parādibas. Reiz viņš

bija Dangās un stāvēja lauka malā ārpus zedeņu
sētas. Ķiršu koki bija pilnos ziedos un stiepās pāri

pār sētu, ziedi vien, tikai ziedi un, acim redzot, to
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radās arvien vairāk, tie auga un kūseja. Saule

viegli silta bija, kā mēdz būt Kurzemē aprija beigās,
kad dārzi sāk ziedēt. Un debess tik skaisti zila ar

mākoņplīvura pārsegu! Ta bija svētdiena. Māju

ļaudis staigāja svētku drēbēs. Pie akas kāda jauna
meita vilka ūdeni un vinda slējās tik augstu...

Meita atskatijās un ieraudzija viņu, pasmaidīja ar

mīlestibas pilnu smaidu
... Bezdeliga kliegdama un

vidžinādama pārlaidās pār galvu. Un tad, ja ta ne-

bija tikai ūdens nesēja, ta bija viņa līgava, sen

zaudētā maigā līgava. Viņam bija jāiet. Baznicā

sāka jau zvanit saldi un skanigi, kā tas ir dzirdams

tikai tur, lauku plašumā, no baltās druvu baznicas...

Viņš pamodās un redzēja savu tumšo logu un dzir-

dēja Romas vecā torņa zvanu. Tas bija pilns sāpju
un miera

... Ak, viss bija beigts! Vajadzēja mirt...

Aiz logiem un mūriem nāca pavasars, jau atzaļoja

Kampaņjas pakalni ar visskaistāko zaļumu un dien-

vidu ziedonis vērās vaļā ... Viņam ne ~.
Un atkal smags nogurums un viegls sapņu pilns

miegs. Viņš gulēja baltā gultā, kādā dievnamā.

Zvanija. Tad pavērās kāds vāks no zemes un viņš
sāka grimt; viss dievnams grima arvien dziļāk pa-

grabos; jau lāsoja ūdens un dvesa zemes smarža,
kā no jaunrakta kapa, bija pat jaunkapatu skuju
smarža. Tas ir kaps, viņš nodomāja. Un visbai-

gākā un vistumšākā dziļumā atvērās kādas durvis

un pie viņa ienāca balta meitene ar nolaistiem plak-
stiem un, tiem paceļoties, viņš redzēja tur skumjas

un izbailes. Viņa nāca tam klāt un svētita ūdeņa
trauciņš bija viņai rokā un balti ziedi matos. Viņa
nāca klusi, uz pirkstu galiem un apstājās pie viņa

gultas. Balts, vizošs un debess skaidrs spožums
tagad piepildija visu telpu; likās, pat cīruļu dziesmas

būtu dzirdamas gaisos — viss vienos trallinajumos.
Un asaras kāpa viņam acīs un elpa aizrāvās no

skumjam un žēluma — viņš nojauda kā atvadišanos
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no dzīves. Šai brīdi pienāca meitene pie viņa, mērca

pirkstus trauciņā un apslacināja viņa pieri. Lūpas
tai klusi kustējās, bet vārdi nebija dzirdami, tad ta

brīdi skatijās uz viņu plaši atvērtām acim un ātri

apgriezdamās aizgāja.
Viņš bija pamodies. Nē, vaj tas sapnis, vaj pa-

tiesiba? Viss ārs bija pilns ar gaviļu zvaniem, kuri

sakliedzās viens ar otru gaišajā saules dienā pār
Romas jumtiem. Tie bija Lieldienu zvani...

Izbrīnējies viņš lūkojās apkārt. Viss izlikās tik

svešs, kā no jauna. Bet viņam nebija ne spēku, ne

gribas kustēties un domāt. Bija tikai apziņa, ka

viņš vēl dzīvs. Un tad nāca nogurums, tik salds

un liels, kā aukstā vasaras nakts pēc grūta darba

mēdza nākt. Viņš iemiga un bija gulējis stundas

trīsdesmit kā nesamaņā. Un atmozdamies juta, ka

dzīviba viņam dāvināta no jauna. Sirds iepukstejās,
kā atsvabināts avots ritmā un smaids iestarojās sejā.
Viss bija tik pilns brīnumu un neapziņas...

Tikai vēlāk viņš zināja, ka nebija sapņojis.
Pie viņa bija ienākusi mājas saimnieka meita ar

Lieldienu svētīto ūdeni, no pāvesta rokas svētito,

un viņam pieri slapinājusi. Viņa ilgi bija skumusi,
atminēdamās laipno Dangas smaidu un vārdus un

gaišos apsveicienus, ko šad un tad viņš to satik-

dams vārdos bija teicis. Un šis svētais ūdens būtu

to darijis ? Danga saprata, ka viņu glābis viņa mie-

sas spēks un asiņu briedums, ko ieguvis pēdējos
gados fizisku darbu strādādams. Bet brīnumaini

tas bija. Ar neatminamu mīklu tas bija vienots.

Pēc tam viņš izveseļojās drīz. Un klejoja atkal

pa Kampanijas pakalniem un Romas ielām, kā iesvē-

tits viņas pilsonis. Un izsapņoja vieglu un jaunu
mīlestibas sapni tur. Lai zaļo lauri pār to!

Viņš paberzēja pieri un sēri pasmaidija tagad par

visu. O, zelta mirdzošais laiks!.. Viņš gulēja viens

klusajā istabiņā un juta no jauna asinis augam.
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Bija tik viegli kā stādam, kas jaunus pumpurus jūt
sevi pavasari. Logs stāvēja atvērts un no mazā

dārziņa viņš dzirdēja skanigu balsi un juta saules

siltuma tuvumu. Debess tik zila kvēloja pār jum-
tiem — mūžigais ziedonis pūš no kalniem un jūras.

Dzīviba, dzīviba! Neizprotamā kārtā atdāvināta vi-

ņam ta bija tikpat mīļa, kā karaliskā dāvana, kuras

vērtiba ir nesamaksājama.
Un kā tas nācās, ka viņa istabā šad un tad zie-

dēja rozes, oranžzari un magnolijas? Arvien tas

gadijās viņam miegā esot, agri no rīta. Vaj ta bija
svētitā ūdeņa nesēja? Protams, nekas cits. Udine,
kurš no sirds priecājās par viņa veselibu, apskauda,
ka nevarot būt viņa vietā, lai saņemtu šos ziedus.

Šis labais Udine ar savu nevisai skaisto tumšo seju

un smaidigām dienvidnieka lūpām! Viņš bija aiz-

maksājis saimniekam bagatigi Dangas vietā un nu

mierigi tas varēja veseļoties.

Reiz, kad viņš jau bija diezgan stiprs un pārnāca
no pastaigāšanās, svētdienas pēcpusdienā — tas bija

apriļa pēdējās dienās, dārzu skaistums, — madonna

Katerina ienāca pie viņa, nezdama baltus ziedus,
tik reibinoši smaržigus, ka viņam reibonis uzdvesa —

maz spēka vēl tam bija.

Viņi runāja... Maz vārdu bija, bet daudz nepa-

rasta jauna prieka. Viņas brūnās lielās acis, kādas

mēdz būt jaunām romāņu meitenēm, tik pilnas pa-

ļāvibas un mirdzuma, kā lieli brūni dārgakmeņi
dārgā rotā, runāja kādu prieka pilnu valodu. Viņa
nolika ziedus krūzē uz viņa galda un vēlēja tam

laimi, kā veselibu guvušam.
Viņš noliecās un skūpstija tās roku, skaisti iebrūnu

un zaļoksnibas pilnu, — tur tanīs pirkstos viļņoja
viņa dzīviba. Madonna Katerina bija acu plakstus
nolaidusi un liegi smaidija un kad viņa paskatijās
atkal uz augšu, tas redzēja, ka ta pilna mīlestibas

un skatās uz viņu, kā zieds plaukdams uz sauli.
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Tas bija savāds mirklis vēsajā telpā, kur nesen

vēl nāve bija ienākusi ar kapa vaiņagiem. Vaj
Madonna Katerina nebija viņa rokās toreiz. Vaj

nebija kāds skūpsts ? Vaj ilgi viņa tur bija ? Peters

Danga tiķai pasmaidija un atminējās tūlīt, ka viņa
izrāvās un aizbēga un ka uz trepēm skanēja kāda

skarba balss. Vecais Fiori viņu meklēja un sauca.

Un tas bija vienigais un pēdējais mirklis — Katerinu

viņš netika vairs redzējis.
Kad viņš neatlaidigi gribēja to satikt, izrādijās,

ka ta ir prom uz nezināmu vietu. Un tikai Fiori

lāstus par blēdi ziemeļnieku viņš dzirdēja un beidzot

bija manijis kādu šaubigu, senlaikiem uzpirktiem

slepkavām līdzigu viru sekojot viņam pa šaurajām
ielām. Draugs Luigi izgādāja tad viņam ceļa naudu

un deva padomu aizceļot, uz bridi vismaz.

Un pēc divām dienam viņš jau bija Parizē. Tā

beidzās svētās pilsētas lāsti un svētiba, par kuru

kādā vecā dziesmā viņš bija lasijis:

„I 1sol tuo c un cantico,
Poēma c la tua storia."

Ja ta bija poēma, šī Romas dzīve, bet nežēlīga,
asa un sāpju pilna poēma, kur tik viens vienigs
vārds skanēja saldi: Katerina.

Un tad viņš klīda pa Parizes bulvāriem, atkal pa-

dots piedzīvojumiem un bēdām, kamēr beidzot iemī-

lējās šai visbrīvākajā un priecigakajā no pilsētām
un nodzīvoja tur četrus gadus un varēja to pilnigi
saukt par savu otro tēviju — par garigo atziņu un

ieguvumu tēviju.
Galiešu vieglajā ritmā un dziļi cilvēcisko ideju

un dzīvibas pilnajā atmosfērā viņš pārveidoja savu

būtni. Viņš bija kļuvis tur līdzigs tam skaistumam

dzejā un vēsturē, ar kuru bija apdvesti visi pelēkie
bulvāru nami un sirmās pilis. Latviešu zemnieka

dēls, zaļoksnis un ciets, kā jauns ozols, viņš sāka

uzziedēt tur magnoliju ziedos un Kurzemes lauku

J. Akuratera kopoti raksti, VII. 2
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smagā druvu jauniba kļuva kā trausls kristāla trauks,

pilns ar dārgāko vīnu, ar Vakar-Eiropas gara vieg-
lumu un dzirkstišanos. Un tāds tagad viņš te sē-

dēja un tāls un tuvs visam, ir savai bērnibai, ir

zaloniem vaj pārsmalcinātu nervu kultūrai. Vis-

izšķirošākā brīdī viņa ziemeļnieka raksturs un prāts

noturējās uz bezdibeņa malas un spēki palika nā-

kotnei un gars bagatibu pilns kā smaga aizvaskota

medus kāre, kuru iztecināt izdzīvē viņš turēja par

dārgu. Ikreizes, kad viņam vērās vaļā aristokrā-

tiskas baudas līgšņas, brīnišķigu ekzotiskā ūdens

lilju pilnas, viņš atminējās dzimteni, kuru sirds tik

karsti bija mācijusēs mīlēt šos garos gadus, atmi-

nējās un taupija savu dārgo asiņu vīnu kaut kam

svētākam un tuvākam, kas guļ vēl kā nemodināta

statuja akmeņa klucī. Viņš zināja, ka tur bija vēl

seklums un muļķiba un paviršiba un reizēm viņš
kalta un kvēloja ilgās aiznest tur savu zeltu, ko te

ieguvis ... 0, brīnišķigais augšanas un atziņu laiks!

Viņš aizvēra acis
...

Sorbonnas amfiteātri un zāles

rādijās viņam ar
v

simtiem klausitaju un Muzu un

dievu freskām. Četrus gadus viņš bija tur atradis

baudu un zinātni un vajadzēja tikai vēl dažas nie-

cigas formalitātes izpildit un viņš būtu, kādu grib,
tituļu un mācito grādu īpašnieks. Bet dzīve — dzīve

bija vairāk ko vērta, neka šie grādi un viņš devās

dzīvē...

Tagad ta bija plaša un gaiša un miera pilna, un

pilna ari dzijumu un ilgu, kā šī zaļā, plašā dienvidu

jūra palmu krastmalā. Trūkums vairs nespieda viņu
un dienas nāca dunēdamas, kā zelta bites ar neiz-

smeļamu saldumu. Tikai šad un tad, lasidams avi-

zes, viņš šķīrās no savas šīs dzīves un staigāja pa

druvām un pļavām un senām atmiņām kā pa dziļi

nogrimušu pili. Ja, dzimtenē
...

Viņš piecēlās un soļoja pa istabu. Atkal roka

taustija tēva vēstuli un sapņi izklīda kā aizbiedēti
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putni. Ja, te nu nebija ko sapņot vairs. Un jau
sirdī bija kāds saldums, kādas mīļas trīsas un ne-

bija spējams vairs preti tam atturēties.

Jābrauc, tūlit jābrauc! Nebija vairs ne naida, ne

veco atmiņu pret tēvu ļaunā nolūkā — viss bija tik

cilvecigi. Tas tak bija viņa tēvs —un kas zin, cik

ilgi tas elpos. Sēras aizkustināja Dangu, kā tāls

žēls sauciens.

Viss tas bija tik negaiditi, tik savadi. Viņš ne-

varēja apmierināties. Atmiņas atkal mācās arvien

virsū, bet tagad atmiņas ietvertas melnzaļo egļu
mežu riņķī un klusā, mierigā ezera rāmī... Viņš
tak bija no turienes. Viņam nebija tās pieticibas

un to ideju, ko dzirdējis tik bieži bija emigrantu
pulciņos Parizē vaj Londonā, kuru attīstiba visa pa-

stāvēja domās, ka latviešiem jasakūst pēc iespējas
drīz ar kādu lielu tautu, lai kopā ar to ielīgotu
mūžigās brālibas zemē. Viņi, šie Marksa ideju ļau-

dis, bija tik nelaimigi, ka to dzimtene Latvija, nie-

ciga, neievērota mala ar nepazīstamu vārdu. Nāks

kāds mistisks strādnieks, izkaus tautas un apvienos
visus vienā brālibā!..

Danga bija sapņojis jau gadiem kādu citu sapni,

lielisku, jaunu un gaišu; sirds gavilēja no prieka
par kaut ko un noskuma kā tumsā... Par to ne-

viens nedomāja vēl.

Un nu viņš mētājās pa savu istabu kā uz dego-
šām oglēm un nevarēja neka izdomāt — tik ātri nāca

šī vēstule, šī mazā, skumjā vēstule... Ja, jābrauc!
Tūlit, aši! Viņš pazina vientulibu un iedomājās sava

tēva vientulibu nu jau astoņus gadus! Kamēr šis

sauciens bija izlauzies tam no sirds. Jābrauc!

Viņš pacēlās ar noteiktu mieru. Pazvanija sulaini

un lika atnest savu lielo ādas čemodānu un krāva

iekšā visu, kas sadabūjams. Grāmatas mētājās pul-
kiem apkārt. Lielums to bija atsauksmei viņam pie-
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sūtitas no Parizes. Tur bija romāni, vēsture, dzeja.

Viņš bija rakstijis kritikas par tām.

Daudzas grāmatas un žurnālus Danga pameta tur-

pat. Lieks balasts, kā jau arvienu starp grāmatām:
divas trešdaļas no visa — balasts bez vajadzibas.
Dažas viņš rūpigi iepakaja — tās bija mīļas un ne-

pieciešamas. Ar tām varēja dzīvot kā ar draugiem,
kā ar dzīvām, stāstošām un dziedošām sejām. Un

dažas patiesi bija viņa draugu rakstitas. Un savā-

das grāmatas viņš izlasijies bija sev: svešas un jau-

nas, kā tikko dīgstošas vieglzilas pavasara puķes,
kad neviens vēl par tām neka nezina...

Kad viņš bija sapakajis visu vajadzigo, metās jau
nakts. Līdz vilciena noiešanai bija vēl stundas

četras un Danga klīda atkal pa jūrmalu viens —

viņa miers bija zudis. Kā raibā virknē vijas pa-

gātne un nākotne, bijušais un sapņi. Viņam pat

nebija te neviena, kas domas pārtrauktu. Draugi

bija visi Parizē, uz turieni ari bija jābrauc. Bez tam

viņam vajadzēja saņemt honorāru no dažiem žurnā-

liem un avizem, pāris tūkstošu franku. Dievs zina,
kad viņš atgriezisies. Dzimtene sauca mīļāk par

visu un viņš brīnijās, ka viņš varējis nodzīvot te

tik ilgi. Pašlepnums — ja, bet ar to vien nevarēja
mierināties.

...
Jūra runāja skaļāk. Uzpūta vēsums. Nakts

nolaidās pār kalniem un ūdeni. Dienvidu debess, cik

tuvu mīļa ta viņam bija! Ko sirds kāroja? Var-

būt saucējs bija tas ātri skrejošais pavasars tur ap

Daugavu, vaj birzēs un laukos apraktā agrā jau-
niba? Cik savada ir cilvēka dvēsele ar savām ilgām?

Viņš kavējās ar sevi un saviem sapņiem un klau-

sījās jūļ*as šļakstēšanu. Uzdvesa kā ziema un sāpe.
Jauna pārmaiņa mūžā

...

Un bija jau dziļa, vēla nakts, kad Vidus jūras

ekspress ritēja steigšus uz ziemeļiem un Peters Danga
vienmēr vēl sapņoja vaļējām acim. Viņš bija jau
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simtreiz aizsteidzies vilcienam pa priekšu un izstai-

gājis pusmiegā, pusnomodā visus Dangu laukus, kad

trokšņodams un šņākdams Vidus jūras ekspress ap-

stājās Lionas stacijas mūžigi dunošajā un katram

mīļajā Parizē.

111.

„Tās ir savādas iedomas tev, mans mīļais, un es

nemaz negribētu ticēt, ka tas ir nopietni, ko tu runā

tagad," teica Dangām viņa draugs Alberts Zemdega.
tikai to šauribu un paviršibu, kāda valda

tagad Latvijā. Ta ir pašnoteikšanās uz cietumu.

Ne, nē, tu to nevari! Sveiks! Es dzeru uz drīzu

atgriešanos."
Danga skeptiski pasmaidīja. Viņš cienija Albertu

kā savu labāko draugu, bet tagad nevarēja piekrist.

„Tu teici uz cietumu? Un ja tas tā būtu, es,

protams, pat neiedomātos braukt. Bet es tam ne-

ticu. Es domāju citādi. Lauki tur ir tik plaši un

egļu meži tik sūnaini un dziļi. Ta ir savā ziņā at-

svabināšanās un laime, ne cietums."

„0, sentimentalitāte un vairāk nekas! Debess un

lauki ir visur. Bet iedomājies tik to sabiedribu tur.

Ne, tu būsi tur pilnigi svešs."

„Sabiedribā būt nava moderna cilvēka tiešs pie-
nākums, bet drīzāk gan otrādi. Tu mani pazīsti.
Bez tam tu zini — mans tēvs

"

„Ja. To es pielaižu. Bet tu drīz būsi atkal te.

Uz to es dzeru. Un kad reiz mēs tur pārnāksim,
tad visi kopā ...

Sveiks!

Viņi dzēra viegli sprigstošu vīnu. Danga skumji

pavērās pa logu, kur garām dunēja Montparnasa

bulvars, šalkdams kā šļūdonis. Viņi sēdēja „Closerie
dc Lilas" kafejnicā, mūžigā bohēmas un ideju rezi-

dencē, un runājuši bija nupat par Dangas aizceļošanu.
Un nu kamēr Zemdegs stāstija par nākotnes plā-

niem un attīstija neredzēti grandiozas teorijas, Danga



22

klusi pārdomāja šo dzīvi. Pārnāks visi kopā. Cik

laimigi bija šie sapņotāji, kuri par citu neko neru-

nāja ! Cik ātri skrēja gadi tādiem emigrantiem!
Katra rītdiena ziedēja kā rožu dārzs — viss likās

piepildoties.
Alberts Zemdega bija bijis revolucionārs — īsts

ar sirdi un dvēseli un nu, izslēgts no savas tautas,

pavadija dienas mūžigos sapņos. Viņa gaišais sejs
ar ūdeņaini bālām, bet enerģiskām acim, bija kā

pate latviešu dvēsele un vienmēr smaidija. Viņš

nebija zinājis agrāk neka cita, ka tikai klausīt no-

teiktas formulas un to izpildit. Bet tagad, ieskati-

jies līdz dziļumiem dažādo kustibu mērķos, viņš bija

kļuvis karotājs ar apziņu un ar noteiktu nešaubigu

mērķi. Un kā tāds palicis viens, nolādēts un izdzīts

no partijām, bet tomēr stiprāks un bagātāks sevī

kā agrāk. Tāpēc Danga viņu tā mīlēja. Viņš va-

rēja runāt ar to un saprasties, nedaudz latvisku

vārdu varēja dzirdēt, kurus te ārpus Latvijas varēja

saprast. Tikai mūžiga sapņošana pie Zemdega bija

ta, kas viņu skumdināja. Viņš nemācēja dzīvot, šis

viņa draugs, tikai sapņot. Bet mīļš viņš bija. Tur

tādu vārbūt nebūs. Daudzās ciešanu un rūgtuma
dienas, daudzās atziņas, ko tie kopā bija ieguvuši,
saistija Dangu pie ši mūžigā sapņotajā. Un nu vi-

ņam gribējās vest viņu līdz, vēl vienu, otru vest

prom, gūt kaut kur jaunu dzīvi, plašu, kailu, bez

sapņiem. Ak, tas nebija iespējams!
Nu viņš atkal pieskandināja.
Uz drīzu atgriešanos!
„Vaj es drīz atgriezišos, to nezinu," Danga teica.

„Bet pateicos par novēlējumu. Es nezinu."

„Bet vaj tu, pilns ar to garu un straujumu, kas

te verd, varēsi mieru gūt savos laukos? Es tevis

nesaprotu! Tu, kuram viss veras vaļā, kurš dzīvo

no kultūras, no ta, ko dod te dzeja un daile un sa-

biedriba. Tu varētu dzīvot bez šīs pilsētas dzie-
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smas, tu, kas esi daļa no steidzigas, ašas gara gai-
tas te?"

„Ja," Danga teica un viņa skats pieņēma tālu

promesoša izskatu, „tas ir savadi. Man ir jāsaka,
ka manī mīt divas dvēseles, ka sen senā Faustā.

Bet ne par debesim un zemi —es domāju citādi.

Viena ir ta, kura tiešam nevar dzīvot bez pilsētas

svilpēm un dzelzsceļu klabēšanas, nevar būt pilniga
bez smalkākās dzejas un mūzikas un bezgaligi spī-

došām idejām un skaista stila. Ta ir ta, kas mani

tura gūstā visus šos gadus. Un man brīžam liekas,

ka es vienigi pilns ar viņu. Es sagruzdētu te viņai
baudu gādādams. Bet ir otra, kura pa tam tiek

slima un nabaga un bezgala skumja. Ta ir saules

dvēsele un zemes dvēsele. Tai vajaga velēnu smar-

žas un puķu, tai vajaga, zini, tādu miglāju mežma-

lās un dābollauku dvēsmas. Un tik stipras tiek viņas

ilgas, ka ar varu aizmirst viņš šo pilsētu dunešanu

un skaisti trauslās kristāla domas un bālās, nervo-

zās un skaistās sievietes, lai tikai varētu atgulties
laukā, kur vienkāršas pļavu neļķes spārns man pie

vaiga šūpojās. Redzi, tāds moceklis es esmu. Un

es šaubos, ka nonācis Latvijā, es dabūšu dekadenta

vārdu. Bet tas būs par slavu abām manām dvē-

selēm. Un tagad man ir tādas ilgas pēc saules un

zemes, ka es tiešam nezinu, vaj nākšu atpakaļ un

vaj drīz..."

„Savadi tu runā," Zemdega teica pildidams no

jauna glāzi. „Es gandrīz tevi saprotu. Bet atmi-

nies, ka mēs esam nonākuši pie pārliecibas, tur nav

tādu sapņotāju, kas tev varētu līdzēt. Tur viss tiek

pārvērsts naudā un tev ir jāpiesargājas, ka ari tavas

divas dvēseles netiek tur iemūrētas un iekoptas."
Negribot draugam bij jāsmejas.

„Ja tā, tad es tev apsolu vismaz šo miesu atvest

atpakaļ. Bet," viņš teica paceldams glāzi, „man

liekas, ka mēs vairs neesam derigi priekš kaut kādas
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kopibas. Tur viņiem vajaga primitīvu dvēseļu un

vienpusigu spriedēju — tos tie var lietot. Bet tādi,
kas baudijuši viņu atziņu nāvekļus, neder praktiskā
ieraušanas zistemā. Mēs būsim vienādi laimigi un

nelaimigi tur vaj te. Man ir šad un tad izlicies,
ka kāds Verlēns audzina rožu dārzu, kurā mēs ieejam,
kad ir svētdiena. Un tāds dārznieks vaj Bakchus

laimigi pasmaida, ja tiem ir bauditaji. Tā tad —

es gribēju teikt, ka tev nav jābaidās par mani."

Viņš smaidija un bija līksms.

„Aiznes mūsu ideju tur un palaid uz Daugavas
krastiem vaj līdzenumos, vaj Vidzemes pakalnēs,"
teica viņa draugs un acīs tam iekvēlojās mazas slēp-
tas dzirkstis.

Danga spieda viņam roku. Viņš vairs neskuma

par sapņiem, kuros staigāja Zemdega, viņš priecājās.
Kāda brīnišķigi plaša ir dzīve un dvēselei vajaga
šaubities, kā jūras putnam starp zaļiem krastiem un

bezdibeņiem'
Un tad viņi runāja par dzimteni un bērnibu, ku-

rām tik maģisks spēks, kā svētam biķeram leģendā.
Saule mirdzēja gaiši un priecigi pār pelēkajiem

jumtiem, kad viņi izgāja uz ielas un steiga un du-

noņa tos apņēma. Turpat uz pieminekļa maršals

Nejs vicināja savu zobenu kā mūžam jauna degoša
ideja. Observatorijas skvēra stiepās ar divām taisnām

alejas linijam uz leju un strūkla šļāca vēsos ūdeņus.
Pilsēta rūca, kā milzigs bišu spiets.

Viņi gāja cauri dārziem un statujām un pār Senas

tiltiem, kur kā tumšs plats kalnājs gulēja Luvra.

Dangām tikās vēl pa Elizejas laukiem paklejot un

pa Tilleriju tēlu rindām. Viņš te mīlēja apstāties

pie obeliskas un klausities, ka Parize dūca kā mil-

ziga spole ar saviem automobiļiem, dzelzsceļiem un

telefoniem. Sirds varēja noreibt šinī straumē ska-

toties. Viņam bija, kā no dzimtenes jašķirās un

atkal jadodās uz dzimteni. Patiesi, te bija daža
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skaista dvēsele, dzirkstoša un ziedoša, kā pati jaun-
laiku pasaule. Viņš bija atsveicinājies no draugiem —

viņam likās, ka uz kāzām būtu jāceļo.
Viesnicā pārnācis, viņš atrada priekšā tomēr vēl

dažus, kuriem tikās to pavadit. Kā savadi smaidija
sieviešu brūnās lielās acis un nervozās lūpas! Ne,

patiesi likās, viņš būtu jau saaudzis ar šiem māk-

sliniekiem un ideju nesējiem. Bija baltas un vēsas

puķes, bija smiekls tuvs un sirsnigs. Kā viņš mī-

lēja šos bezbēdīgos un smalkos cilvēkus, ap kuriem

dvašoja viņu sentēvu gari — nemiera, augstas cil-

vecibas un cīņas gari! Viņš pats kļuva dzīvs un

apbrīnojams. Un svešas tautas labākie sveicināja

viņu un ta dzimteni, tai vajagot būt skaistai zemei,
uz kurieni viņš, Pjers Danga, braucot.

„Ja, protams," Danga teica, „ta ir brīnišķigakā

zeme, kādu es esmu redzējis. Nekur nav tik daudz

dziesmu un dzejas un tik veselu cilvēku. Un tik

daudz saules..."

„Vairāk vēl kā dienvidos?"

„Ja, vairāk. Un viņai ir dzeltenāka gaisma un

vakari un rīti rožaināki."

„Tad ta ir zeme priekš veseļošanās," teica kāda

dama, kurai bija visskaistākais smaids.

„Ja, un es jūtos sasirdzis jau sen, sen," Danga
turpināja, „un es gribētu palikt vesels."

„Es baidos, ka ari man nebūtu jābrauc turp dzie-

dināties," viņa teica paklusam un pētija viņa seju.
Danga saprata. „0," viņš domāja, „tas pāries

drīz te."

Viņi nobrauca visi uz staciju.
Tāļš svilpiens atnesa savādas skumjas viņam un

aizmirsās visa pagātne te. Savadi viegls drudzis

viņu pārņēma, iedomājoties senās tekas
...

Kad vilciens pa tumšiem laukiem naktī devās

atkal uz ziemeļiem, Danga sēdēja vagona stūrī ērti

atlaidies un šūpojās atkal sendienu laivā starp atmi-
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ņam, kā starp smaržigām mežezera zālēm un puķēm.

Tuvojoties tekam, pa kurām mūsu agrā jauniba ir gā-
jusi, mēs vienmēr tiekam apdvesti no tādas smaržas.

IV.

Pusnaktī vilciens piestājās pie mazas stacijas Lat-

gales pusē. Peters Danga izkāpa pa apsalušiem
kāpšļiem uz perona, samesta sniega kaudžu vidū.

Viņš izkāpa viens vienigais — kam gan lai pa-
tiktos tik aukstā ziemas nakti te apstāties?

Priekš trim, četrām dienam viņam vēl smaidija
dienvidu debess. Pie Ķelnes jau Reinas krasti bija
ar vieglu sarmu segti, Berlinē sniega pārslas lidoja

un sala, — ziemeļu vēsums elpoja pāri. Un iebrauk-

dams plašajos leišu laukos, viņš redzēja tikai dziļu

sniegu, ieputinatas pelēkas mājas un dziļi kažokos

ietinušos cilvēkus. Bet acis viņam uzliesmojās. Viņš

sveicināja ziemu, kā savu vēso un tālo pagātni. Ra-

gavu čīkstoņa, asi spīdošais jaunais mēnesis, tāla

suņa riešana un zilganu kristālu mirdzešana sniegā
bij tīri kā pasaka. Cik savadi bija tagad meži, caur

kuriem vilciens skrēja! Ja — viņš pazina no ārienes

savu dzimteni...

Viņš nu palika ar savu mazo rokas somu stāvot

starp sniega kaudzēm. Vilciens aizgāja. Trīs, čet-

ras ugunis tikai palika degot pie mazās stacijas.
Divi kalpotāji stūma uz ratiņiem viņa bagāžu —

smagos lielos čemodānus uz bagāžas istabu.

Stacijas pagalms bija tukšs. Bija gan rakstijis uz

māju, bet neviens to negaidija. Viņš pameta sma-

gos čemodānus uzglabāšanā un devās nakts māju
meklēt. Mazajā miestiņā bija liels, balts, vecs lauku

krogs un pēc ilgas klauvēšanas viņu ielaida. Plašā

viesu istaba ar biezajiem logiem dziļos mūru iedo-

bumos bija tukša un vēsa, kaut gan krāsns esot

kurināta, teica krodziniece. Logu rūtīs bija ledus
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gleznotas lapas, salti vizoši un brīnišķigi bagatigas
fantāzijas taisiti bareljefi — ne, patiesi tādu viņš

nebija redzējis ne Romas Villā Farnezinā, ne Luvrā.

Sen neredzēti šie logi bija kā tuva un nesasnie-

dzami tāla bērniba.

Viņš izģērbās un apgulās vēsā plašā gultā. Bija
atkal miers. Un noguris no ilgā ceļojuma, iemiga
kā bērns, bez kā pats manitu.

Sapnī viņš redzēja, ka viņa tēvs Dangās uzbūvējis

jaunu māju sev. Kā pili no gaišiem priežu kokiem

ar torņiem. Augšā bij balts karogs ...

Viņš pamodās. Gaišs ziemas rīts vērās istabā.

Elpa, izdvašota, kūpēja kā dūmi; istabā bija auksts.

Hm, jaunas mājas...

Viņš steigšus piecēlās un ģērbās. Zaļgandzeltens
un plašs blāzmoja rīts, kāds var būt tikai asā, sprak-
stošā ziemā. Bet stipras ilgas sauca uz māju —

ātrāk, ātrāk. Sirds savadi reiba, kā no kādas lielas

laimes vaj nelaimes. Acis kāri gribēja redzēt sen

skatitos laukus un ceļus un mājas.

Viņš dzēra tēju un klausijās, ka krodzeniece stā-

stīja par lielajiem sniega puteņiem, kas visu apbē-
ruši. Neviens ceļš neesot braucams. Neviens ari

tad nekur netiekot, daudzi uz ceļa apputināti un no-

saluši. Bet viņam tas bija vienalga. Viņam bija

jāsteidzas.

Paņēmis mazo ceļa somu pie rokas un aptinis
silto šalli, viņš izgāja. Vēl reiz paskatijās stacijas

pagalmā, vaj nemanitu kādu ormani žīdu, bet tiem —

kā tad, šodien bija šabas un neviens nevarēja viņam
piedāvāties.

Nu — tās vienpadsmit verstes varēs noiet kājām.
Aukstums bija liels, tuvu pie divpadsmit grādiem.
Danga soļoja pa apputināto lielceļu uz Daugavas
pusi, taustidams ceļu ar kājām. Savāds viņš bija
savā dienvidnieka cepurē un elegantā mētelī. Bet
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tas labi sildija un bez tam ceļš būs tik īss — domu

būs tik daudz.

Daugavas malā pāris vecu krogu un divas, trīs

mājiņas gulēja dziļi lejā zem radžu krasta. Viņš

nokāpa un redzēja, ka celtuve stāv bedrē iesaluši,
bet biezi vižņi laužas pa šauro straumes ceļu uz

leju. Pāri tikt nebija domājams. Mājās skursteņi

mierigi kūpināja un reizēm iečīkstējās durvis. Saule

lēca spodra un asi gaiša, bet auksta un tāla. Leļas

pusē garoja lielais Daugavas atvars kā dziestošs

milzigs katls. Drīz ziema apklās ari to. Ak, šī

mutuļojošā Daugava te radžu krastos! Ziemu grūti
tai varēja pietikt.

Bet viņš zināja, ka verstis trīs uz augšu bija kluss

ūdens. Tur viņš cik reiz senās dienās bija gājis
pāri ledū starp melni mirdzošiem lāsmaņiem.

Viņš gāja turp pa leju, pa aizputinātām ceļa pē-
dām. No pūlēm asinis sakarsa un bija tik labi.

Ziemas aukstums vēl viņu pazina un mīļā, zemā

ziemas saule.

Vietvietām kūpēja vaļējie ūdeņi, vietvietām ledus

plosti un tilti stiepās no viena krasta uz otru. Viņš

nogriezās un devās pāri. Kāda melnaskaidra straume!

No krasta kāds kliedza. No mazās mājas priekšā
sauca un kāds draudēja, rādidams uz Daugavu. Ne,
bet viņam bija jātiek pāri. Viņš soļoja līkumiem,
domādams diezin kādus ātrus sapņus. Vietām ledus

sprakšķēja, Bet atpakaļ nebija ejams. Viņš at-

jēdzās tikai tad, kad otrā krastā stāvēja pie radžu

sienas, pār kuru koku kailie zari liecās — liepas un

gobas un meža rozes ar asiem dzeloņiem.

Atskatijās un nodrebēja un tad pasmaidija, ka

nekas nebija noticis. Mīļā Daugava! Dziļie, skaistie

lāsmaņi!
Uz krasta viņš redzēja līdzenu sniegotu lauku, ta

bija Kurzeme —un viņš būs mājās! Bet ceļa ne-

bija nekur. Viņš devās tuvējās mājās. Viņš patiesi
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nevarēja atminēties vairs, kas tās par mājam, bet

vaj nava vienalga. Savas tautas viesmīlibu viņš

pazina.
Mājas bija piesnigušas un apsarmojušas. Pār pa-

galmu staigāja sievieši uz staļļiem un istabu. No

vaļējās kūts mutuļoja garaiņi.
Viņš iegāja sētā gar klēts galu. Klēts bija vaļā,

tur locijās un strādāja cilvēki kaut ko.

Viņš piegāja pie durvim un sveicināja.

„Labrīt, labrīt," atņēma kāds sirmbārzdains vecis,
pēc visām zīmēm spriežot — saimnieks.

„Es nu esmu apmaldijies. Vaj te tieku uz ceļa
uz Dangām?"

„Uz Dangām?" Saimnieks pabrīnējās un vēroja.

„Nu līdz lielceļam būs verstis četras."

Viņš iznāca no klēts un rādija ar roku pāri lau-

kam, kur tikko iebrauktas pēdas sniegā redzamas bija.

„Labi. Paldies! Bet vaj jūs nevarētu dot kādu

zirgu un likt mani pavest līdz turienei? Ceļš ir tik

slikts tagad."
„Hm, pavest? Kur nu tādā laikā, kad, kā saka,

ne suni nedzen ārā. Tagad nav braucams. Ceļu nav."

„Nu par labu naudu, varbūt, tomēr..." Danga
mēģināja iestāstit.

„Ak nu. Par naudu tur nav runa. Tagad ne-

brauks neviens ne par kādu naudu... Bet no ku-

rienes tad jūs esiet?" vecis pratināja tālāk.

Iznāca no klēts ari kāds jauns spēcigs puisis, iz-

dzirdīs svešā runu. Tas bija saimnieka dēls, kā

likās, īstais māju kungs.

„Ne, ne, kur nu tagad braukt... To tik ne! Bet

sakiet," viņš prasija, šķielēdams uz Dangas apģērbu
un rokas somu, „vaj jus neesiet no Rigas? Man

tā liekas. Tad gan jūs varēsiet pateikt, kādas cenas

ir vepriem Rigā. Tas ir labi," viņš piebilda, it kā

atbildi būtu jau saņēmis. „Man jāved pirmdien vepri

uz Rigu... Pagājušo nedēļ esot bijis septiņi ar
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pusi pudā. Vaj ir astoņi? Esiet dzirdējuši?"
Danga paskatījās uz klēti. Tur gulēja ta manta:

trīs — četras lielas nokautas cūkas.

Ja, taisni tā, kā viņš bija lasijis šos gadus avizē:

galvenais bija cūkkopiba. Nu būs jāzina ari, cik

sviestam ir cena pudā un mārciņā.

Viņš teica, ka neesot no Rigas.
„Ak tā. Skāde! Būtu zinājuši, cik maksā cūkas

gaļa." Jaunais vēl reiz novēroja viņu ar skatu.

„Un tad jūs uz Dangām ? Ja, ja... nava vaļas man

tagad." Un viņš iegāja klētī atpakaļ un sāka grū-
stit lielos decimalsvarus.

Vecais parādija viņam ceļu pār lauku uz egļu
meža stūri tālumā.

Suņi norēja pakaļ. Kāda meita, ar nēšiem uz

stalli iedama, nolika pagalmā abus spaiņus zemē

un noskatijās viņam pakaļ. Bet viņš jau, ironiski

smīnēdams sevī par redzēto, kāpa pa pieputināto
ceļu pāri laukam.

Viņš aizsniedza mežu. Te bija tik klusi, viegli
iet. Vēl tikai nedaudz verstes un viņš būs mājās.

Mājās ?

Ja. Viņa tēvs to gaidija. Viņi bija divas šķirtas

pasaules savos uzskatos, bet tas tomēr bija viņa
tēvs. Ta mūžs bija pagājis vienos sviedros un grū-
tibās. Lai paliek aizmirsts, kas bijis. Viņi nerunās

vairs par t0... Kā viņš gaidija, varbūt, dēla ik-

dienas, ik naktis! Viņš bija vientulis. Un vecumā

vientuliba ir tik smagi panesama.

Viņš atminējās, ka tēvs viņam liedza nodoties fi-

loloģijas studijām. Viņš gribēja to redzēt kā inže-

nieri vaj agronomu. Caur un cauri praktiķis tas

bija. Tā cēlās plaisa viņu starpā.
Un tad lūzums.

„Tu esi dzīves un tautas izpostitajs līdz ar citiem

taviem draugiem!" kliedza tēvs un zem sirmajām
lūša uzacim dega dusmu kvēle.
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„Nē, dzīves izpostitaji esiet jūs, mūžigie praktiķi!"
viņš bija atkliedzis. „Un ja es gribu izpostit, tad

tikai šo kapeiku skaitišanu. Es gribu dzīvot savu

dzīvi un ne tavu!"

„Un es dzīvoju savu. Noliedz man to!" Tā no-

skanēja dobja un cieta balss.

Un viņi bija šķīrušies kā cieti un lieli ienaidnieki,

gatavi labāk lūzt, nekā liekties. Viņi šķīrās, bet

cienibu viens pret otru paturēja, kā pret nelaužamu

pretinieku. Tādi pretinieki bija vairāk vērts, nekā

gļēvi draugi un domu biedri.

Tak ārpus pārliecibam un tieksmēm stāvēja gal-
venais vienotājs — cilveciba, kuru sirdis visiem juta
vienādi.

Mīļais vientulis tēvs! Un Danga paātrināja soļus.

Viņš nogriezās no lielceļa un cauri ataugām sa-

redzēja jau melngano mežu strīpu, kuru līkumā Dan-

gas bija. Ass ziemelis sāka pūst un vilka viņam

sejā kā nāves dvaša.

Viņš redzēja jau mājas. Abi lielie skursteņi kū-

pēja un mutuļoja. Pakalnitē spīdēja baltie bērzi.

Ceļš liecās ar lielu līkumu atpakaļ. Viņam bija jā-
iet nu gar kapsētu, kas verstis divas bija no mājam
atstatu.

Viņam nāca atmiņā dažs labs tēls no senām bērnu

dienam
...

Caur kuplajiem sarmas bērziem uz kap-
sētu kustēja vairāki cilvēki... Ja, tur tika nupat
jauna bedre rakta. Dzeltenā zeme uz baltā sniega
un eglites uz ceļa nokaisitas

...

Pie vārtiem bija piesiets kāds zirgs kamanās

iejūgts. Puisis uzsedza deķi un vērigi noskatijās
savādā nācējā.

„Kas tad glabājams?" ieprasijās Danga nejauši.
Vīrietis klusēja kā nesaprazdams.
„Dangu saimnieks," viņš noteica beidzot īsi un

skaidri.
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Peters Danga stāvēja brīdi klusu, kā ko atminē-

damies. Tad viņš iegāja kapsētā un soļoja mierigs
pa skuju nokaisito celiņu uz jauno kapa vietu.

V.

Bēres bija pagāniskas, kā tas reizam mēdz būt

latviešu sētā. Reliģiski svinigi un aizgrābti bija
visi pie izvadišanas. Te atjaunojās tautas dziesmu

dvēsele, kurā viss kvēpst no sēram un kapa kalns

paliek par vissvētāko vietu.

Bet atgriezušies no kapsētas, visi sēdās pie galdiem,
lai mielotos. Danga pats neka nebija varējis darit

pie visa sarīkošanas, bija ieradies pēdējā stundā.

Visu bija darijusi tēva māsa, kura saimniecibu Dangās
vadija.

Istabas tagad bija pilnas ļaužu. Tur sēdēja vecie

saimnieki, gan sirmi, gan noskuvušies; smēķēja cigāru

un iedzēra pa kausam pašdarināta alus vaj balto

šņabi. Viņi likās tik labprātigi bija nākuši pavadit

savu laika un jaunibas biedri. Vecas atmiņas tika

cilātas un stāsti stāstiti par nomirēju.
Gara ziemas nakts gulēja ārā laukos un mežos,

bet te dega gaišas ugunis, čaloja ļaudis, tika vārits

un cepts, galdi lūza no pilnibas, saimnieces tekāja
ar gaļas bļodām no kukņas istabā un pa pavērtām
durvim mutuļoja garaiņi ārā saltajā gaisā.

Danga uz reizas bija pārcelts no dienvidiem un

kultūras pasaules lauku un mežu plašumā un stai-

gājot pa viesu vidu vecajās istabās, viņam likās, ka

tas redz pasaku vaj sapni.

Bija, kā sen senais laiks būtu atgriezies ar savām

atmiņām.
Te viņš redzēja dažu labu pazīstamu vaigu un

dažu, kuru tikai atminēties varēja. Viņu te uzlūkoja

jau tagad kā saimnieku, kaut gan savadi noskatijās
uz viņa neparasto apģērbu un smalkajām rokam.
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Dangu tuvākais kaimiņš Linde, noskuvies, sārts,

plecigs vīrs sēdās viņam klāt un mīligi pamāja ar

acim, vilkdams dūmu no smaržiga cigāra
„Labi, labi, ka jūs esiet mājās. Mēs bēdājamies,

kas nu māju valdīs
...

Tāds plašums bez saimnieka

nevar būt... Ja, mēs ar nelaiķi jūsu tēvu sapratā-
mies. Satiksim ari mēs. Tagad gan grūti laiki saim-

niekiem. Puišu bads, šis un tas. Bet es labprāt
jums palīdzēšu. Tas ir, ja jums kad vien kāda ne-

laime — vaj kāda cita vajadziba, es labprāt... Mēs

esam kaimiņi, mums jāturas kopā."
«Protams, protams," Danga teica laipni. „Man jā-

iesāk viss kā no jauna, esmu daudz ko piemirsis pa

šiem gadiem."
„Ja jums tikai kas vajadzigs, lūdzu nākat pie

manis." Danga atminējās, ka vēl no viņa laikiem

tēvs izrakstija obligāciju Lindem, laikam par tūkstoš

rubļiem. Toreiz nauda bija vajadziga viņa studijām.
Daudz gan nebija dabūjis Peters no šīs naudas. Bet

tēvs ari prata dzīvot un neliedza sev neka. Lepns
bija bijis un stūrgalvīgs... Linde apzinigi smaidija,
it kā zinādams ciešas saites, kas tagad sien jauno

Dangu pie viņa.
Bet te jau Dangām piesēdās viņa krusttēvs Peters

Valle no Cauneniem. Tas bija kupliem, sirmiem

matiem, pasausu seju. Acis žibeja kā vecam vanagam

un labsirdiba smaidija no katras sejas rievas. Ari

viņš bija kaimiņš. Liels savādnieks un teicams zem-

kopis, to zināja no sen laikiem visa apkārtne.
„Kur jūs maldijaties par velti ? Vaj te ka trūkst —

piens un medus tek... Un jūs klīstiet pa pasauli.
Neka, jūs esiet mūsu un piederiet mums, to es saku."

Viņš slaucija sviedrus no augstās pieres un vaigiem.
„Jums jānāk pie manis ciemā, cik drīz variet.

Pie manis jums tāpat kā mājās... Mēs iesim uz

stirnām... Es bieži nostiepju pa bukam," viņš teica

un paskatijās, vaj kāds neklausās. Visi to dzirdēja

J. Akuratera kopoti raksti. VII. 3
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un ari jaunais mežsargs Kūrens, kura labsirdigās
brūnās acis smaidija ir Dangām, ir Vaļiem.

Kad Danga apsēdās pie galda, kur viesu rinda

beidzās, pie viņa pielīda bagātais Celms ari iereibis.

Viņam bija divas skaistas, bagātas meitas, smalki

mācitas saimniecibas, šūšanas, zemkopibas, piensaim-
niecības kursos.

«Jaunskungs.. . jaunskungs ...
Es to nevaru pateikt,

kā es tevi mīlēju .. . nudien, kā brāli... Klausies,
mēs ar tavu tēvu bijām draugi. Viņš man teica:

Tu, Celm, un es — mēs esam tie gudrākie šaī apvidū.
Ja nudie

... Jaunskungs!"
Danga atsvabinājās ar mokām, bet laipni un gāja

tālāk. Viņam vajadzēja gādāt, lai viesiem neka ne-

trūktu.

Bērēs bija ari viņa labākais draugs, Jānis Rijnieks,
kurš dzīvoja verstes piecas no Dangām savā nelielajā
saimniecibā gandrīz vientulis. Ar to vēl dzīvas bija
atmiņas un aizgājušie bēdigie gadi. Rijnieks viņam
ari klusumā pastāstija par stāvokli Latvijā, kas Dangu
interesēja visvairāk.

Te bija ari pagasta «inteliģence" — Valdis Šiliņš,
jaunlaiku tips no galvas līdz kājām un pāris skolotas

jaunkundzes. Tie veda rotaļas mazākajā istabā.

Māja dūca kā spiets. Arvien karstākas sarunas

cēlās un strīdi, arvien no jauna saimniece lika pildit
grokas glāzes. Čalošanu pārtrauca smiekli un dzie-

smas.

Vēlā naktī troksnis sāka tikai apklust. Lielajās
kalpu istabās meitas atnesa zirnājus un dābolanastas

un izlaida uz grīdas guļu vietai. Vienā istabā gulēja
sievieši, otrā vīrieši. Jaunās saimnieku meitas brauca

mājās vaj uz kaimiņiem nakti pārgulēt. Rītā bēru

dzeršana sāksies no jauna.
Saimnieka istabās vēl miera nebija. Galvenie

apgabala spīdekļi salasijās uz kāršu spēli. Pa galda
virsu mētājas naudas gabali, stāvēja pielietas šnaba
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glāzites un uzkožamie. Tur clnijās un lielijās Linde,

Valle, Celms un sīkstulis un bagātnieks Juris Pur-

gals, kurš, kā visi zināja, bija noguldijis bankā sešus

tūkstošus no savām mājam, bet pats ēda kāpostus,
uzsildidams tos vaj desmit reižu.

«Knēveļi, übagi!" viņš kliedza apgriezdams kārtis

rokā un belza ar dūri uz galda. Viņa kalsenais

kaklis un plikā piere bija pietvīkuši un acīs dega
ļauns lepns uguns. Pirkstus drebinādams, viņš skai-

tīja sīku naudu un deva to saviem pretiniekiem ...

Viņam nebija šodien laimes.

«Pērminders žvadzina maku!" kliedza Celms, kārtis

dalidams. Purgailis bija ari baznicas pērminders
un skatijās baltām acim uz Celmu.

Spēlētajiem pievienojās daži mazāki gariņi. Ta

bija lieliska spēle. Danga sēdēja galda galā un vēro-

dams priecājās ...
Bet kad nakts jau gāja uz gai-

smas pusi, nogurums to pārņēma. Viņš uzkāpa augšējā
istabā, kur bija salts, kā ārā un sasedzies kažokos

nolikās gultā vienmēr vēl domādams, ka sapņo. Un

tikai reizam mīļa doma viņu sāka šūpot... Te bija
Kurzeme un visi runāja latviski. Viņš dzirdēja no

apakšas dunoņu, smieklus un kliedzienus un aizmiga,
kā virs trokšņainas pagāniskas lielpilsētas atraz-

damies
...

Pēc brīža spēlētāju bija jau astoņi. Tēja tika vārita

no jauna un karsta groka glāzēs stāvēja uz galda.
Tur nu vairs nebija šīs dienas cilvēki, bet senie ba-

jāri, kas lielijās un dzēra. Tā bija dzīvojis savu

mūžu ari nomirējs Danga.
Purgalam šonakt pavisam nebija laimes. Bet citi

viņu neatlaida. Spēle nedrīkstēja beigties agrāk, kā

gaismai austot, tāda bija noruna. Visniknāk Purgalu
zoboja Valle, izdomādams un atrazdams vārdus, asus

kā dzeloņus. Pie tam viņš labsirdigi smējās.
«Man diezgan, es nespēju," teica Celms, sajuzdams

ka paspēlējis visu.
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«Übags! Ne no vietas!" atkliedza Purgals. «Kad

es palieku, tev ar jāpaliek!"

«Pērminders drīz upurēs priekš sevis sīku naudu.

Redzēsim tikai kā upurēs!* Linde kliedza cauri

skaļiem smiekliem.

«Saturi muti! Es tevi varu nopirkt ar visu miesu

un dvēseli. Man jūs līdzi neviens netieciet!" Viņš
iekarsa ar vienu vairāk. Sejs bija sakarsis, kā no

uguns un sirmās bārzdas nenoskūtie kušķiši cilājās

pie katra elpas vilciena.

Beidzot viņš apķērās un sajuta kaut ko nelabu.

Viņš trūkās un kliedza: «Ne, nu diezgan!"
Viņš gribēja aiziet, bet Linde ieķērās viņam svārkos

un teica:

«Samaksā un ej Dieva mierā! Bet samaksā tūlit!"

«Ja, ja", Celms piekrita. «Purgals maksās un ies

pie miera!"

Purgals izvilka maku un sakratija pēdējo naudu,
tur bija tikai pāris rubļu vairs.

«Ura! Pērminders upurēs!" Linde kliedza.

«Tas maks ir tik tukšs, kā baznicas sieciņš, ķad

es jums to saku." Valle smējās.

«Purgalam nava naudas! Sanākat ļautiņi pie brī-

numiem. Pirmo un pēdējo reiz pasaulē: Purgalam
nava naudas."

«Mierā!" sauca Purgals un drebēja no dusmām.

Viņš atkal gribēja iet, bet viņu apturēja aiz svārku

stūriem.

«Tikai trīsdesmit divi rubļi ir tas rēķins! Samaksā

un ej, lai Dievs tevi sargā."
«Laidiet, es atnesišu".

«Ne no vietas!" Linde draudēja un spiedās klāt

ar savu plato stāvu un gludo sārto seju. Tos pātarus
mēs pazīstam. Te ir goda galds un maksāt vajaga
godam. Rītā vairs nepieminēsim."
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„Sametisim kaimiņam, grūtā brīdī jāizpalīdz" Valle

izņēma savu naudas maku un nolika trīsdesmit ka-

peikas sudraba naudā uz galda malas.

„Sametisim, sametisim! Nabagiem ari bibelē pa-

vēlēts dot".

Smiekli gaudoja pa malu maļam. Bet tagad Pur-

gals parādija draudošu zīmi un teica:

„Jūs variet svilpot! Ne tik cik melns aiz naga

nedabūsiet. Nedabūsiet!"

„Aha!" Celms teica: „Es prasu goda tiesu! Kas

spēlē un nevar samaksāt, par to lai spriež goda tiesa."

Goda tiesa nosprieda: kas spēlē un nevar samaksāt,
tam uz vietas nocērtami zābaku papēži, ar ko lieta

tiek izbeigta uz visiem laikiem. Bet pie sīkstuļa tas

nekad nebija ticis izlietots. Milziga urjavošana un

čalas sacēlās istabā. Uz ātru roku Purgals bija no-

stiepts uz galda goda vietā un Valle uzlika cirvja
asmeni uz papēža, kamēr Celms ar veiklu vāles

sitienu notrauca abus papēžus.

Purgals kliedza tā, ka ļaudis sāka mosties no miega.
„Ješka! Ješka! Kur ir mans puisis! Aizjūdziet

manu zirgu. Tūlit! Es gribu braukt!"

Dūmi sāka mutuļot pa skursteņiem; viesiem vārija
kafiju, bet Purgals apvilcis savu noplukušo lapsas
kažoku, kas diezin no kuriem laikiem viņam bija
goda kažoks, dusmodamies iemeties kamanās, aiz-

brauca kā vējš.

Bet Dangu siltajā istabā spēle sākās no jauna,
kamēr beidzot apkrita pēdējie varoņi cisās un aiz-

mirsa visu notikušo... Kad Danga piecēlās, viņš
nesaprata vaj par nakts teiku lai smejas vaj skumst.

Viss tas bija tikai plaša vaļiba.

Dzīrās sākās no jauna. Un kad karstais groks
atkal kūpēja glāzēs, Peters Valle pievilka savu krust-

dēlu sev klāt un teica:
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«Nebrīnies par mūsu dzīrām un kliegšanu. Tavs

tēvs bija brašs un varens cilvēks un varenas bēres

mēs dzeram viņa piemiņai."
Pēcpusdienā ieradās nejauši Purgals, lepni likdams

piebraukt mājas durvim. Viņu saņēma ar gavilēm
un tūlit piedāvāja labu malciņu. Tagad viņam bija
naudas līdzi veseli trīs simtnieki. Viņš bija samak-

sājis nakts paradu un tagad klāstija kredītbiļetes pa

galdiem, teikdams:

„Pie manis lai nenāk neviens. Es jūs nopirkšu
ar visām sievām un bērniem!

Bija vēls vakars, kad viesi sāka braukt prom.

Danga izvadija visus un pateicās. Bija jāapsolās tik

daudzus apmeklēt, ar dažiem vajadzēja parunāties
par senam dienam...

Otrā dienā pēc tam aizbrauca vēl pāris atlikušie

un dziļš klusums un ziemas miers apņēma māju.
Tad Danga varēja sākt apskatities savā īpašumā.

Un skumjas apņēma viņu. Viņam pēkšņi likās, ka

tas ir viens tagad un vientulis, vairāk vēl, kā šos

garos gadus svešumā.

Garos vakarus viņš klausijās, ka tēva māsa stāstija
viņam bijušo gadu stāstus un atmiņā atjaunoja pa-

zīstamos cilvēkus.

Bet kad saiņi no stacijas bija pārvesti, Danga
naktīs ilgi sēdēja petrolejas lampas bālajā gaismā
pie savām grāmatām un atkal viņu apņēma ta pa-

saule, no kuras bija atbraucis.

Tikai pametot acis pa logu, viņš redzēja klusus

sniegainus laukus, pār kuriem gulēja bāla mēnesnica

un zināja, ka tagad sākās jauna dzīve.

VL

Ziema aizgājusi bija tik ātri. Ar spēcigām lietus

gāzēm bruka ledus spraišļi un lauki sāka miglot no

pavasara tuvuma. Danga tagad bija ierīkojies savā
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īpašumā un sirds pilna laimigu gaidu bija, kaut gan

visu viņš bija jau piedzīvojis. Viņa franču dzejas

grāmatas un piezīmes gulēja nomestas tagad pie
malas, viņš gaidija un nevarēja vasaru sagaidit.

Kad viņš gāja gar dārza malu līdz laukam, bieži

viņš apstājās lūkodamies uz lauku plašumu. Te bija
savāds vidus, kurš, likās, uz kādu burvibas vārdu

būtu izplēties un mēms sastindzis un gulētu nebei-

dzamā skaistumā, kā tāla sala dziļā gaisa ezerā.

Dangas bija apaļa krasta piegāzē. Četrām mājam

bija tas pats nosaukums. Visas bija uz pakalniem,
ap tiem plūda lauki uz visām pusēm — augligi ar

māla pakalniem, pāriedami gandrīz melnzemes līdze-

numā un nobeigdamies ar pļavu atmatām. Lejā,

māju vidū, bija zema vieta, tur vijās maza, tikko

manāma upite, līkumus mezdama un sēkļos izplūz-
dama. Viņa izlocijās cauri Dangu ciematam gar

visām četrām mājam un ieplūda tālāk kur meža

ezerā un cauri tam uz Daugavu. Apaļie lauku krasti

gulēja kā aizmiguši milži līkumos un lejā bālēja

pļavas. No pakalniem, uz kuriem mājas celtas, va-

rēja pārredzēt lielu tālumu, kur viens aiz otra slē-

pās ciemats ar birzēm un pašā dienvidu pusē ap-
vārksni aizsedza zilgano egļu mežu siena. Meži

tālāk stiepās desmitām verstu. Tumši, vēl auglibas
pilni meži ar milzu kokiem, purviem un akatim līdz

pat Lietavas robežām. Tas bija kā tāls pasakas
stāsts vaj ilgu sauciens. Cik reizes Danga bērnibā

bija stāvējis lauka malā un skatijies uz mūžam zil-

gojošo tālumu!

Tagad viņš šo tālumu redzējis, un atraudams skatu

no meža loka, viņš sajuta te vientulibas vietu, kur

Dieva miers smaidija pāri ar zilu debesi, kā ar

dziļu ezeru.

Dienvidu rīta pusē Dangās bija dārzs, kurš no-

laidās pa slīpi apaļo pakalnu līdz pat zemajai pļa-
vai un upes līčiem. Vecās ābeles stāvēja izklaidu
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un viņu bija liels pulks. Pēdējos gados dažas bija

pa pusei sakaltušas un daudz sausi zari bija re-

dzami. Lejāk bija jaunais dārzs ar egļu iežogojumu
ziemeļu pusē — tas vēl tēva roku darbs. No pļa-
vas dārzu šķīra dziļš grāvis, tagad jau aizaudzis pa

daļai. Vasarās griezās sacensās desmitām dziļajā

pļavas zālē un migla no zemās purvainās pļavas
nāca dārzā, kā balts gars . . .

Ap pašu istabu bija vecas bumbieres un ceriņu
krūmi. Ziemeļu stūrī zaļoja vēl divi veci ozoli. Tre-

šais nesen bija nodedzināts nogāzies garam grāvim.

Puķu dobes bija izbeigušās pa lielākai daļai. Tikai

radžakmeņi rādija to vietu. Pirms gadiem desmit,

divpadsmit, kad Danga atminējās to, viņam likās,
ka viss vēl ir tik nesen — tad māte vēl bija dzīva.

Tad nekur puķes tik skaisti neziedēja kā Dangās.

Zem ābelēm vaj liepām dārzā vēl bija dzīvi vecie

koka soli ar atzveltnēm un uzturējies bija vienigais
grantētais kājceliņš taisni no istabas uz leju uz pļa-
vas stūri, kur neliels dzidrs atvars bija ieslēpies

upites krasta līkumā. Viss bija tik atklāts, plašs
un gaišs te, kā kad viņu iemītnieki būtu debesi

piesaukuši par liecinieku savai dzīvei. Bet ari šī

dzīve bija strauju, lielu kaislibu, skumju, prieku un

grēku pilna, kā pati daba.

Dzīvojamā māja bija veca koka būve, tēva jau-
nibas laikos celta, gadus 60 atpakaļ. Vecās būv-

baļķes bija saplaisājušas no sausuma, bet vienmēr

vēl rādija varenos zarus un sveķu pērlites šur, tur

redzamas. Māja skaniga bija, kā veca kokle. Spo-
žie vecie logi smējās, kā skaļš smieklis pasaulē rau-

dzidamies. Balkons bija augsts uz lejas pusi preti
pļavai mājas galā. Abas puses segtas stikliem, bet

priekša atklāta. Grīdā vēl visur bija manāmi plati

dēļi ar mazliet nobrāztu krāsu. Viss atgādināja „pa-

putejušu muižnieku" mitekli.



41

Bet brīnišķigakais, kas Dangām sevišķi neizskai-

drojams likās, bija tas, ka visā mājā, katrā istabā

dzīvoja seno iemītnieku gari. Viņi sēdēja uz krēs-

liem, staigāja vējainās naktīs pa durvim, vaj soļoja

pa dārza celiņiem. Varbūt jau gadu simteņiem te

bija mituši vienā vaj otrā būvē vaj staigājuši senie

lauku taisitaji un druvu raditaji un viņu miera un

svētibas pilnās pēdas nebija izdzēšamas. Tas bija

burvigakais, kas mita šaīs mājās, laukos.

Istabā bija uzglabājusies pagātne. Veci ozola

skapji un gultas, saliekami galdi uz krāģiem. Tie,

protams, stāvēja kaut kur pie malas. Tēvs bija

dzīvojis plaši un dažs labs moderns gabals stāvēja
istabā. Pie sienas, aiz lielā skapja, karājās tēva

vecā medibu bise ar šaujamiem piederumiem. Reizam

paskatoties uz to, Pēterim likās, ka viņš atrodās

dziļā mežā un dzird brieža kliedzienu, vaj rubeņa
dziesmu. Un pēkšņi bija, kā kad viņš pats būtu

reiz bijis uz medibam un zinātu visu, ko tēvs varēja
zināt. .

.

Dienvidu pusē bija lielā zāle, jeb dzīvojamā istaba,

plaša, pazemiem griestiem un lielu kaminu dibens

sienā. Galā uz balkona pusi bija vēl divas istabas,
no kurām varēja nokļūt dārzā, cauri verandai. Jumtā—

divas viesistabas — tagad jau kopš gadiem stāvēja
tukšas un nolaiztas un skuma sevī.

Danga bija ierīkojies blakus zālei. Te bija viņa

grāmatas, vēstules, piezīmju burtnicas. Logu atve-

rot, leja ar lokano upiti kā ponoramā vizēja. Un

zilā debeša miers.

Viņa mājas labais gars, vecā tēva māsa Anna,

kura tagad saimnieces vietu Dangās izpildija, bija

ierīkojusies nelielajā ēdamistabā blakus kukņai. Tur

stāvēja vecas bufetes no ozola koka ar griezumiem
un trauku skapji. Vecs briežādas zofā, nodilis un

ērts, tagad stāvēja tukšs un reti pēc pusdienas vaj

vakariņām Danga tur atsēdās, pārrunādams ar Annu
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par saimniecibu. Tikai pulkstens tikšķēja, nesteig-
damies tālāk, kā pirms daudz gadiem. Tas bija

saskaitijis jau daža laba mājas iemītnieka soļus.

Kalpu pusē bija divas lielas dzīvojamas istabas

priekš puišiem un meitām. Priekš ģimeņu kalpiem
bija mazāka kalpu mājiņa, jau veca tagad, un Danga
vienmēr domāja, ka ta jānojauc un jāceļ plašs un

ērts kalpu dzīvoklis.

lepreti mājai drusku augstāk uz pakalna pusi bija
klēts uz augsta akmeņu pamata. Ta — plaša būve

ar dubultgrīdu un milzigām sijām. Ta bija vasaras

klēts, kur glabājās skapjos drēbes un karstās dienās

labprāt mēdza dienvidu gulēt. Ziemas klētī bija

graudu arodi un lādes un tīnes. Kalpu klētis bija
rindā tālāk. Četras teciņas pār pagalmu gludi no-

mīditas sniedzās kā laipas pār zaļo pagalma mauru

no klētim uz istabu.

Klētis bija vēl pēc vecas būves paraduma ar pa-

lieveni, kas stutējās uz lielas sijas un stabiem. Divu

pēdu plati dēļi grīdā bija nodiluši no cilvēku kājām,
bet vēl stipri un izturigi. Durvīs un palodās bija
dažādi veci gada skaitļi iegriezti un ierakstiti, vaj

strīpiņām atzīmēti labības pūri. Atgriežot lielās

atslēgas dzelžu apkalumus, klētīs skanigi atsaucas

un savāds tīkams vēsums dvesa preti ienācējam.

Pagalma vidū, tuvāk pie klēts gala, auga milzigs
vecs osis, kuru vecā tēva tēvs esot stādijis. Toreiz

vēl ticējuši, ka oša koks ir svētits koks dieviem un

sargājot māju no uguns un pērkoņa un dārzus no

krusas. Vasaras karstajās dienās oša ēna stiepās

pār visu pagalma vidu un tur varēja atdusēties katrs,
kam patīkams. Tur apmetās reizam žīds ar savu

oriti, reizam čigāns. Kalpi un gani tur noāva kājas

no darba nākdami. Un tagad Dangām ari likās,
ka viņa agrā jauniba sēd ši oša ēnā un klausās

lauku sanešanu, kad karstā vasaras dienvidū viss dus.
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Robainas lapas klāj raibu rakstu zaļa maura un

tīkami tur ir sēdēt. Un bezdeliga vidžina akas vin-

das galā.

Paleja, jau talak no mājam, kā iegrimusi lauku

dziļumā, klusēja rija. Tai bija vēl salmu jumts un

apkvēpuši logi. Tagad viņa bija nevajadziga kļu-
vusi. Varbūt tikai vēl veļu laikā pasakaini vīriņi
tur kūla kviešus ar spriguļiem. Tagad ik rudeņa

piebrauca jaunākas sistēmas kuļmašina un dažās

dienās paveica lielo darbu. Rija bija lieka, kā daudz

kas palicis lieks.

Dangu lauki stiepās gar upites krastu līdz mežam

uz ziemeļu pusi, bet dienvidos satikās ar Dangu
Celma laukiem un rīta pusē ar Lindes īpašumiem.
Vairums bija pļavu un meža, bet ari lauks bija

plašs. Pēc krepostgrāmatam, Dangu māja bija* 320

pūrvietas, ieskaitot derigo un nederigo zemi. Ari

citiem Dangu saimniekiem bija tādi pat apmēri, iz-

ņemot Repšu, kā ceturto, kuram bija apmēram tikai

divas trešdaļas, bet neskatoties uz to, divi studējuši
dēli — viens inženiers, otrs advokāts.

Visu apkārtni iejoza mežs un varēja domāt pēc
pirmā acu uzmetiena, ka te kultūra un pasaule ir

tik tālu un neaizsniedzamas. Bet lielceļš verstis

pusotras no mājam bija un pa to līdz stacijai otrā

Daugavas pusē verstis astoņas vaj deviņas. Un

plašo pelēko māju jumti un ābeļdārzu puduri zīmēja
īpatnējo Kurzemes lauku krāsu.

Tagad, pavasara spožumā, Danga staigādams te

bieži apstājās un brīnijās par to, cik viss pazīstams
un svešs reizā bija. Ik solī pieķērās maza atmiņa,
kā salda smarža un ik solī nodomi un jaunas ilgas
dzīvoja.

Vakaros viņš rakstija vēstules saviem tāļajiem

draugiem un visas tās bija pilnas dabas, dziesmas

un lauku plašuma.
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VI.

Dangas tēvs šos gadus bija saimniekojis ar pus-

graudniekiem, padodamies vispārējam iespaidam. Bet

vēribas maz piegriezis laukam un saimniecibai. Mūža

pēdējos gadus pavadijis pie kaimiņiem ciemodamies

un Rigā, kur viņam kāds tuvs radinieks dzīvoja.
Varbūt sarūgtināts ar dzīvi bija un gribēja atgūt

to, kas mūžā neizdevies.

Dangu mājas vienmēr bija bijušas viesmīlības mi-

teklis. Nekas netika taupits priekš ciemiņu uzņem-

šanas. Tās bija vecas tradicijas Dangās. Nomirēja

māsa, Anna, vēl tagad teica:

«Ciemiņam, dēls, neka nežēlo. Lai nāk, lai bauda,
lai priecājas. Jo vairāk ciemiņi patērēs, jo bagātāka
būs māja. Kas pārticis, tas vienmēr pārtiks, bet

ar skopošanos tik nabadzibu vairo."

Un Danga atminējās, ka viņa jaunibā te viss bija

bijis viens vienigs dziesmu un dzīru laiks. Un pie-
radis pie pilnibas un draugiem, palicis viens, vecais

Danga meklēja izklaidēties un bija tērējis daudz

naudas. Sarunās ar viņa māsu, Peters izzināja, ka

tēvs ņēmis naudu uz vekseļiem un dzīvojis plaši.

„Pēc tavas aiziešanas, sevišķi pavasaros, viņš bija
drūms un kluss. Un kad kāds no kaimiņiem ieru-

nājās par tevi, viņš trūkās un acis tam zvēroja.
Tad viņš mēdza braukt uz pilsēta, vaj sēdēja die-

nam ilgi krogā un visu apkārtni mieloja par savu

naudu. Es to labi nezinu, bet domāju, ka parādi
būs iekrājušies."

Tā tad bez obligācijas vēl būs daudz kas maksā-

jams. Dangas bija paraduši no laika gala dzīvot

tikai priekš sevis un savu dzīvi. Lepni, stūrgalvigi
un patvarigi.

Un ari Pēterim kaut kas no viņiem bija atli-

cies. Viņš gribēja pierādit, ka spēj visu, neska-

toties uz šķēršļiem un grūtibam. Te, Dangās, va-



45

jaga nodibināt savu valstibu pēc savas gribas. Ka

viņš spēj visu, apmierinādams savu pašlepnumu, to

pierādija visa viņa līdzšinējā dzīve pa Eiropu. Viņš

smaidija, jusdams sev jaunus nodomus sirdī.

Mēdz teikt, ka pēc dažām paaudzēm sentēvu īpa-
šības iedzimstot vēlākiem pēcnācējiem. Vaj viņš,
Peters Danga, nebija savādā savu senču varā? Vi-

ņam vēl bija diezgan labi atmiņā stāsts par savu

vectēvu Indriķi Dangu jeb Indriķi no Dangām, kā

toreiz mēdza saukt muižas un tiesas latviešu saim-

niekus. Interesēdamies par pagātni, viņš pats bija
ieskatijies senās pilstiesas aktīs, guberņas kanclejas
archivā un tur dabūjis puslīdz skaidribu par savu

vectēvu, kas apkārtnē bija taisni pasakains.

Ap 19. gadu simteņa divdesmitiem gadiem, kad

Kurzemē zemnieki tika atsvabināti, protams, bez

zemes, vietējais barons fon Sterns bija ar viltu iz-

dabūjis parakstus no saimniekiem, ka tie ir ar mieru

labāk nest klaušus un lietot tiesibas, kādas bijušas
agrāk.

Pēc trijiem gadiem tik viņi apķērās, ka ir pie-
krāpti un Dangu Indriķis sastādija sūdzibas rakstu

senātam, kuru parakstija citi 20 drošākie saimnieki.

Viņi bija nozvērējušies stāvēt par taisnibu. Lieci-

nāt līdz pēdējai asins pilei.
«Dumpis" tika ievērots drīzi un uz pagastu aiz-

brauca izmeklēšanas komisija, kurā bija vairāki vie-

tējie muižnieki un tikai viens ierēdnis no ministrijas.
Komisija dzīvoja muižā pie fon Sterna un visi pa-

rakstitaji tika izsaukti un nopratināti.
Zaldātu pulciņš, kas komisijai bija līdzi, iedvesa

tādas bailes, ka 17 no parakstitajiem nolūdzās un

apliecināja, ka viņi nezinot neka un ne par ko ne-

sūdzot.

Noklaušinot 4 atlikušos, starp tiem ari Dangu,

pēdējo reiz iznākums bija tas, ka Danga palika viens

pats sev uzticigs. Nelīdzēja ne draudi, ne varas
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darbi. Viņš liecināja, ka barons izkrāpis parakstus
ar citiem viltigiem solijumiem un prasija taisnibu.

Barons uz šo liecibu teica, ka Danga gribējis sa-

celt ar nolūku zemnieku nemierus un postit muižas.

«Jūs melojiet, barona kungs! Jūs esat muižnieks

un melojiet, kā prasts blēdis!"

Barons būtu viņu nositis, ja nebūtu komisijas lo-

cekļu turpat. Dangu atlaida un taisija spriedumu.
Un spriedums bija:
„60 sitieni ar kokiem un mēnesi cietumā". Citāds

tas nevarēja būt toreiz, pie tādiem apstākļiem. Tas

bija vēl žēlastiba.

Pagasts tika izziņots, lai noskatītos sodā.

Aktīs bija teikts, ka Indriķis no Dangām panesis
sitienus sakostiem zobiem un sašķiebtu seju. Applū-
dis asinim, viņš kliedzis pēc beigta soda:

«Vēl seši simti sitienus! to lupatu daļu es gribu,
kas ar mani kopā sūdzēja! Sitiet!"

Ļaudis klusu izklīduši, nodurtām galvām. Un no

tās reizes Danga ar nicināšanu nogriezās no katra

sava kaimiņa. Kā dzīva sirdsapziņa viņš staigāja
viens ar lepni paceltu galvu. Viņš savu mūžu no-

gremdējis bija darbā un Dangu plašie lauki un ari

mājas pa lielai daļai bija viņa roku darbs. Kad viņš

bija miris, ne visai vecs — sanākuši viņa kaimiņi

un nēšus zārku uz kapsētu aiznesuši.

Viņa dēls bija gurdenāks un paklausigaks visur —

īsts latviešu tips. Tikai lepns starp sev līdzigiem
un lieligs. Būdams bagāts, viņš ieguva apkārtnē
kunga lomu, jo vairāk tādēļ, ka bija baudijis reti

labu izglītibu, kāda tais laikos viegli nebija pieejama.
Ari viņš mēdza turēties nomaļus ļaužu pulkos un

sabiedriskās lietās. Un kad ieradās kādreiz baznicā,

vaj viesibās, tad vienmēr ziņa gāja cauri ļaudim:

Danga atbraucis, Danga klāt!

Ap viņu apstāja prātigakie un vairāk cienitie un

prasija padomu, vaj ko viņš domājot kādā lietā.
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Savu dēlu, Pēteri, viņš bija apņēmies izvest cauri

augstskolai un noteicis tam studēt praktiskas zinātnes.

Bet dzīvot sev un savai patikai, — tā Dangu iedzimtā

īpatniba nogrieza dēlu uz filoloģiju un filosofiju un

nesaprazdamies un lepni viņi bija šķīrušies.

Enerģiskais un pašapzinigais sejs un ironiskais

smaids lūpās bija no tēviem mantots, bet dvēsele

un tieksmes un daili meklējošā sirds — diezin kā ta

viņam bija radusēs skarbā un vareno senču rindā?

Pārmeklējot atmiņās visu, kas saistijās ar tālu pa-

gātni un tēva piemiņu, nāca Dangām prātā māte,
kura bija mirusi jau gadus divpadsmit atpakaļ. Viņai
tad bija nedaudz pāri par 40 gadiem.

Kā viss laikmets, pilns ar romantiku un savadu

mieru, bija viņa māte. Ta bija no kaimiņu pagasta —

verstis 30 no Dangām. Bagātu un plaši pazīstamu
vecāku meita, viņa nebija audzināta dabas dzīvei.

No mazatnes audzināta vācu skolās pie Sillera un

Ģetes mierigās pasaules saistita, viņa sapņojusi bija
taisni par pasaku princi vaj pate par princesi lai

tiktu. Bet bija gadijums, kad Danga viņu saticis

kādos tautas svētkos un drīz pēc tam piedāvājis viņai
cienijamu vietu Dangās.

Katrā citā gadījumā viņa būtu teikusi ne un ari

tagad to darija, bet kad otrreizējs bildinājums nāca

un visi, ari vecāki, to turēja par lielu godu, Ilze

Braun ienāca Dangās kā saimniece...
Bet tad — diezin cik bija to, kas redzēja traģēdiju,

kura norisinājās skaistajās Dangu mājas skanigajās
istabās. Reta izpostita puķu dobe, kāda efeja pie

balkona, dažas grāmatas skapī un dažas piezīmju
lapas vēl bija palikušas, kā šīs traģēdijas dekorā-

cijas ...

Un balts marmora krusts — kādu viņa
iepriekš bija vēlejusēs, Dangu kapsētā ar zelta iegrie-
stiem vārdiem: Ilze Danga dz. Braun, 1860.—1902.

Praktiskais, cietais un lepnais Danga nebija tas

princis, pēc kura Ilze Braun bija ilgojusēs. Pirmie
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gadi pagāja ātri, kā gaidot un ilgojoties vēl, bet pa-
rastā ikdienibakļuva tuvāka un pelēkāka. Saimnieces

nasta, mājas kopšana izrāva viņu no tās sfēras, kurā

ta vienmēr bija lidojusi.
Tad viņa kļuva vienaldzigaka pret visu. Viņas

smalkie ģīmja vaibsti kļuva lielāki, linijas skarbākas,
tikai divi uzacu loki un dzidri bālās acis paturēja

skaistumu, grimdami arvien lielākās sērās. Ilze kļuva
slima ar lielo vienaldzību pret apkārtni. No sākuma

viņu bieži redzēja viesibās, bet praktiskas sarunas,

zināmabrutalitāte un viņai neieaudzinatāzemnieciskā

aprēķināšanas kāre samaitāja visus priekus ļaužu

pulkā. Viņa sāka atrauties un Danga viens brauca

uz ģimenes piederigo goda dienam un Ilze bija pa-
dota saviem seniem sapņiem.

Viņa bieži raudāja bez iemesla, it kā kas dārgs
tai būtu zudis, vaj kāds piederigais miris.

Vienigais prieks tai bija audzināt puķes. Ar puķu
dobēm bija pilns plašais Dangu dārzs un visa apaļā
nokalne vasarās līgojās vienos ziedos. Ilze bieži

sēdēja pie puķēm ābeļu ēnā. Saimnieciba palika
sveša, Danga par to ļaunāks; kaut gan norija skarbus

vārdus un vienmēr mēģināja iztapt pa prātam, tomēr

iekšienē rūga un auga nesaskaņas.
Mazliet laime atplauka Ilzei ar dēlu Pēteri. Viņiem

bija divas pasaules Dangās. Viena — māte ar dēlu

un otra Danga pats ar savu saimniecibu. Kad Peters

bija lielāks — tagad viņš saprata visu, atminēdamies

māti —ta iemīlēja viņu ari citādi kā māte. Viņai
tas bija kāds otrs cilvēks no tās pasaules, kur ta

agrāk mitusi. Savus sapņus viņa gribēja atdot dēlam

un tas auga pilnigi zem mātes iespaida.
Māte Dangām bija atmiņā, kā sveša, bāla sieviete

viņu mājās, kura bieži viena un dziedāja klusām

savādas dziesmas. Dangām vēl bija uzglabajusēs
mātes mazā bibliotēka. Ta bija pēdējā piemiņa no

viņas. Viņš bieži, jau liels būdams, redzējis tika,
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ka māte sēdēja pie puķēm sevišķi svētdienās un

lasija Sillera dzejas. Viņas pasaule bija pilna sapņu

un sirds skaidribas. Viņa bija no tām nedaudzām

latviešu sievietēm, kurām katrs praktiķis pieliek
vārdu: nederiga sieviete.

Grāmatās vēl tagad bija daži bāli sakaltuši ziediņi,
kāda rožu lapa pie Ģetes Minjonas, daža lentite vaj

papira strēmelite kā zīme ielikta. Katrs viņai pie-

derigs priekšmets likās smaržoja pēc ta savādā ro-

mantikas laikmeta, kurā viņa augusi un dzīvojusi.
Kaut kas viegls, pilns laimes un senu atmiņu bija
atlicies no viņas Dangās.

Tā pagāja gadi. Dangas kļuva klusākas un Ilze

vientuligaka. Ari ciemiņi sāka atrauties. Kad Peters

sāka iet skolā pilsētā un retāk, pa vasarām, ieradās

mājās, viņa brīžiem atspirga, bet tad kādā gadā vairs

puķes netika apkoptas un saimniece sēdēja tikai

stundām ilgi istabā vaj pārcilāja savas piezīmju grā-
matas un jaunibas draudzeņu vēstules... Un agrā
pavasarī viņa nomira.

Peters bieži viņu atminējās vēl svešumā būdams

un starp izsmalcinātiem ļaudim redzēja viņas seju.
Kāda savada bija bijusi viņa māte! Viss smalkais,
ko viņš meklēja, bija gan atspulgs no viņas gleznās
un neatminētās dvēseles. Varbūt viņš ari būtu bei-

dzies kā pasaku zemes meklētājs, ja vectēva cietā

daba nebūtu viņā ņēmusi virsroku.

Tagad viņš bija jauna pasaule, kas šūpojās starp
teikām un uzvaras un kaujas troksni. Cieta zem-

nieka miesa, možs gars un veseligas smadzenes un

jaunlaiku skola, tieksmes pēc trausluma, viegluma
un dailes— tas bija savienots kopā Pēterī un kā

savāds, nekur nepiederošs, no divām dvēselēm vadits,

viņš tagad stāvēja savā piebriedušā jaunibā.

Slāpes pēc dabas, un ziediem un zemes viņā bija
tik stipras, ka nekāds spēks nevarēja to aizvest at-

pakaļ šaī brīdī, kad tas nodevās dabai. Bet izsāp-

J. Akuratera kopoti raksti, VII. 4
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ņojis puķu un zvaigžņu un miesas sapni, viņš bija
gatavs atmest veselas bagatibas nost no sevis, lai

dotos pilsētā, kur smaržoja viss gaiss pēc sadeguša
auto bencina, kur viss bija smalki austā technikas

tīklā siets un bulvāri apreibināja katru ar savu

steigu, parfimu un seju chaosu, kā nemitigi kustē-

damies mežs.

Viņš stipri ienīdapelēkos toņus, mazus noziegumus,
ikdienas cilvēkus, bet mīlēja katru īpatnibu, kurai

bija krāsa un katru cilvēku, kurā dzīvoja vaj nu

daile vaj skaļa asiņu un dzīvibas balss.

Vienlīdzibas un kolektivisma laikmets, kurā viņš

bija audzis — tas bija cilvēkus padarījis sīkus. Dzī-

vot starp tādiem, ta bija nelaime— to Peters Danga

tagad saprata.

Un tagad te, pelēko māju, zaļo druvu un savas

veselās tautas vidū, viņam bija tik labi, kā sen, sen

nebijis. Atminējās Zemdegu un kopigos sapņus...

Klejodams pa laukiem sajuta, ka latviešu dzēselei ir

jāaug, jātop brīvai, tāpat ka tautai, kā zemei. īzbau-

dijis visus svešo tautu kultūras un dailes saldumus,

Danga tagad labi zināja, cik lielu skaistumu nesa

viņa tauta sevī, bet tas vēl gulēja dzelmē.

Un sajuzdams to, sajuta ari lielo laimi dzīvot savā

tautā.

vn.

Tuvojās Jura diena. Danga apstaigāja laukus un

juta lielu prieku sevī, ka viņam ir nu dzimtene. Te,
kur bērniba, kā zils zieds viņam bija noziedējusi, te

būs vienmēr klusa sala, maza osta, kur klejotajam
palikt. Tiesa, Dangas nebij diezin kāda bagatiba.
Pārvēršot naudā būtu savi 15 —20 tūkstošu. Bet

Danga nebūtu ne par kādu naudu atdevis šo savu

skaisto šūpuli, kur daba smējās kā pilns pieliets
trauks, reibinādama visu ar savu dvašu.
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Tēvs bija saimniekojis pa paradumam ar pusgraud-
niekiem. Krustmāte Anna, pavasarim tuvojoties,

skubināja Pēteri slēgt tālāku līgumu, bet viņš bija
vienmēr atturējies.

„Kā būtu, kad mēs paši sāktu saimniekot?" Danga
teica reiz, kad viņa par to ierunājās.

„Ak Dievs! Tu nezini, kā tagad iet. Kalpi ir tik

dārgi un nesaticigi. Tur vajaga daudz pacietibas.
Un es ari neka daudz nevaru spēt. Ja nu tu vēlies,

mēģini, bet man laiks atpūsties."
„Tu tak mani neatstāsi, krustmāt? Kas tad redzēs

visu saimniecibā... Es — pavisam esmu piemirsis
šo un to. Es negribētu, lai tu kalpotu man. Ne, bet

man vajaga mājas gara, kas vienmēr redz darba

gaitu ...
Tie nu ir aizgājuši un mums jādzīvo tālāk

tikpat modrigi."
«Mīļais puisi, es neka daudz vairs nevaru uzņem-

ties. Bet ja tu apsolies, ka saimniece nāks mājās

pēc iespējas drīz, tad es raudzišu darit ko varēšu.

Vienam saimniekot tev tā kā tā neder". Un viņa

smaidija...

Danga nopūtās. Saimnieci mājās? Viņam iesā-

pējās sirds ... Savu pirmo mīlestību bija zaudējis.
Un trīsdesmit gadi nupat bija pāri. Dievs zina, kā

būs ar saimnieci. Bet sāpigi nosmīnējis viņš teica:

«Lai nu paliek, krustmāt. Par to runāsim tālāk.

Tagad tu man apsolies, ka paliksi pie manis. Tevi

mājās tur nekas nesaista. Aizbraukusi apskaties un

dzīvosi te. Vaj ne ?"

«Labi jau, labi. Bet es gan domāju, būtu labāk,

ja viss paliktu pa vecam. Citādi mēs netiksim cauri."

«Par to atjauj man gādāt", teica Danga. Viņš bija

dzirdējis tik daudz par kalpu krīzi un lieliskajām

prasibam. Bet viņš par to neuztraucās. Katra pa-
rādiba ir pārejoša, tur nebija ko bēdāties. Bet viņu

interesēja viss tas tādēļ, lai ieskatitos dzīvē atklāti

un bez bailēm. Kalpiem vajadzēja lielu algu — viņš
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tās maksās. Tie slinkos, — lai slinko. Spītiba un

lepnums vienmēr dzina viņu preti grūtiem apstākļiem
un viņš gāja.

Krustmāte apsolijās palikt un novērot viņa saim-

niecību. Citādi viņa ari nevarēja. Peters bija viņas
mīlulis no tiem laikiem jau, kad mazs, sārts un spal-
vainām pūkainām austiņām viņš bija šūpulī gulējis.
Viņai pašai bērnu nebija un vienumēr ta brauca

toreiz uz Dangām, lai atvestu mazajam kādu dāvanu

vaj saldumu. Tagad pēc ilgiem gadiem ieraudzidama

atkal viņu un atrazdama viņa sejā sava brāļa lepno
vīrišķigo attēlu, nezināja, kā mīlēt un dievināt Dangu.

Sajuzdama viņa nolūkus saimniekot pa māju, viņa

pilnigi pārvērtās. Darija visu ko spēja un no rītiem,
kad Danga vēlu piecēlies dzēra smaržigo viņas pa-

gatavoto kafeju ar baltmaizi, kuru ta ik rītus svaigu

cepa, viņa priecīgi stāstija, ka salīguši meitas nā-

košai vasarai un ganus.

Pavasaram nākot bija jāiegādājas daži saimniecibas

rīki. Dangas ārzemēs nopelnitā nauda izkusa ne-

cerēti ātri un tad tikai viņš apķērās, ka jāmaksā

parāds Lindem un vēl citiem varbūt. Linde gan

viņam nebija uzrādijis obligāciju, bet droši vien gaidija.

Ne, ar to jātiek skaidribā. Bija jānokārto viss,
kas saistijās ar tēva vārdu. Viņš gribēja pats priekš
sevis un ar sevi dzīvot.

Viņš apģērbās kā paradis iedams ciemos un atva-

dījās uo krustmātes.

«Uz Lindem," viņš teica.

Anna labsirdigi pasmaidija. Lindem bija skaistākā

meita visā apkārtnē.

«Tikai tu viņam netici visu. Un neizstāsti ari,
ko domā. Linde ir viltigs."

«Man viltigi cilvēki patīk," teica Danga. „Viņi
māca mūs būt nomodā. Viltiba ir spēkošanās, ga-

rigs bagatibas avots. Krīt vājākie un paši ir vai-
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nigi pie ta. Es atjaušu visiem būt viltigiem, cik

vien tie vēlās."

Anna laipni pameta acis uz viņu un pamāja ar

galvu: taisni vecais Danga tā bija domājis.

Pavasara saule mirdzēja kā pati noreibuši no sava

spožuma. Visa leja bija zilganas miglas un palu
pilna, bet pūpoli ziedēja un bites dūca. Lauki mikli

un vajeji vērās vajā preti debesim.

Danga pārgāja pār zemo tiltu un pagriezās uz

Lindes Dangām. Ta bija vientuliga un skaista ligzda,
kur šis Linde dzīvoja. Vecais, nosūnojis ciemats

gulēja kā pelēka koka pils pjavu un mežu lokā.

Mājas bija zemāk kā Dangās un biežāk saspiestas.
No visa varēja redzēt taupibu. Danga to bija no-

vērojis, ka no katras latviešu saimnieku mājas uz-

būves un vietas pazīstams viņas saimnieka raksturs

un dvēsele.

Mājās ar gaišiem, plašiem logiem, plašiem dārziem

un pavecām saimniecibas ēkam dzīvoja gaiši, bez-

rūpigi un atklāti cilvēki, kuriem nebija daudz prak-
tikas. Akmeņu būvēs, cieši saspiestās ēkās, kur

viss celts pēc šņores, bija taupiba, praktiska dzīve

un skopums. Akmens saderēja ar zeltu un naudu

un sausu valodu. Baltas, radžu akmeņa, vaj ska-

nigas koka mājas — ar miermllibu un viesmīlibu.

Un kur mazāk dekorācijas, tur kaila dzīve.

Lindēs vēl māja senā miera elpa. Linde bija cē-

lis plašu cūku kūti, lai «izkultos" no grūtiem laikiem.

Sī būve tagad bija pirmā cejmalā. Gar to bija jā-
iet visiem, kas gribēja tikt mājās iekšā...

«Nu, tas ir lieliski, tas ir labi! Es domāju, ka

jūs jau būsiet aizmirsuši savus kaimiņus," Linde

smaidija ar visu seju.

«Nu, lūdzu iekšā. Lūdzu tik iekšā!" Un pļāpā-
dams viņš veda ciemiņu pa nesen izlietiem cementa

lieveņa kāpšjiem saimnieku galā.
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Priekšnamā kādas durvis bija vaļā un no kukņas
nāca garaiņi.

~Līz! Aiztais' durvis, te nāk dūmi —es jau to

vienmēr esmu teicis!" viņš sauca kalponei.
„Tīri posts tagad ar tiem dienētajiem. Visu, kā

nevajaga tikai. Nākat te, te ir mana istaba..."

Danga iegāja nelielā telpā. Sen te viņš nebija
bijis. Reiz varbūt priekš desmit gadiem. Bet savadi

izskatijās. Varēja redzēt, ka saimnieks ir pārticis.
Istaba bija pārdalita ar jaunu šķērssienu, kaut kas

bija piebūvēts klāt. Uz grīdām paklājii pēc pilsētas
modes, logi aizsegti ar tipiskiem pilsoņu priekškariem.

Linde paņēma Dangas mēteli un cepuri, piekāra
pie naglas un ieveda viņu zālē. Viņa brašā balss

skanēja par visu māju.
Liels ēdamgalds bija istabas vidū. Pusapdilušas

plīša mēbeles. Kumode ar baltu pirktu galda pār-
klājamo apsegta un uz kumodes goda vietā rēgojās
gramofons vaj patefons, draudoši savu tauri pagrie-
zis pret ienācēju. Kāda vēdekļa palma puspanīkusi

stāvēja uz puķu galda. Un divi jauni griezti oša

skapji kā glazēti spīdēja preti.
Viss bija, kā tas mēdz būt kaut kurā pilsoņa mājā

mazā pilsētiņā. Mēs spējam, mēs varam — mums

ir nauda— tā runāja katrs priekšmets.

Danga apsēdās un iesāka sarunāties par savām

vajadzibam. Linde, likās, negribēja viņu saprast,
ar nodomu būdams laipns. Bet iekšķigi priecājās,
ka reiz lieta noskaidrosies. Viņš bija lielās bažās

par savu naudu.

„Jūs gribiet zināt, cik jūsu tēvs liels parādnieks?
Ak, tie ir tīrie nieki. Ir tāds mazums. Vajadzibas
brīdī izpalīdzēju. Ir tāda maza obligācija, bet par

to nava vērts runāt. Mēs paskatisimies ..."

Un viņš aizgāja uz savu istabu, pagrabināja pa

skapi un atnesa dažus papirus.
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„Te ir ta zīme. 1200 rubļi,.. Jūs jau vēl at-

minesaties. Un tad te tāds mazs parāds... Es

domāju, jūs to neliegsiet. Tie gan ir tikai vekseļi..."

Danga pazina sava tēva parakstu: bija divi vek-

seļi pa 200 rubļiem katrs.

«Protams, protams ..." viņš pasteidzās apmierināt

kaimiņu. «Es visu gribētu zināt. Man tikai jālūdz
mazliet laiks no jums."

«Ak, par to nerunājiet. Man jūsu vārds vairāk

vērts, kā šie papiri. Nemaz nerūpējaties... Jūs

ņemiet to lietu par daudz karsti. Kā jau jauns cil-

vēks. Kaimiņu satiksme tak labāka par naudu
...

Nemaz nerūpējaties. Un ja jums kādu reiz kas va-

jadzigs, nākat taisni pie manis."

Danga pateicās par piedāvājumu.

«Nu, jūs gribiet samniekot, kā dzirdu? Tas ir

labi," Linde runāja tālāk. «Tagad jāņem visi spēki
kopā. Pamēģināt ar cūkkopibu. Ļoti ienesigs arods,

ļoti. Es jums varu teikt, ka man tagad..."
Viņu pārtrauca saimniece, branga, pazema auguma

dama, ienākdama no dibens istabas.

«Sito ciemiņu es nemaz nevaru pazīt vairs. Tik

sen neredzēts. Bērēs nedabūju ne labi apskatities,"
viņa teica un pasniedza Dangām savu sarkano roku,
uz kuras pirkstiem plati zelta gredzeni bija.

«Anna! Anna! redz še, kur ciemiņš ! Tu nemaz

ar' nepaskaties..."
Un tūlit iznāca ari Anna Linde.

Viņa nāca braši un viegli un bija, kā likās, pār-
steigta, vaj varbūt tikai izlikās. Apmulsa, piesarka,
bet turējās droši.

Bērēs viņa maz bija dabūjusi ar Dangu runāt un

tagad bija prieciga... Viņa bija no apkārtnes skai-

stulēm un tiešam daba bij darijusi visu, lai ta būtu

īsta sieviete. Viņa nebija liela augumā, bet apaļa,
dzīvibas pilna un jauna. Lūpas sarkanas un svai-

gas smējās ar savadu smaidu, kas pazuda kaktiņos,
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kā aicinādams. Viņa bija tumšmate. Brūnie biezie

uzaču loki bija pareizi liekti un acis zem garām

skropstām mirdzēja tumši kaisligi un pētoši.

Danga saņēma viņas roku un juta to siltu un

mīkstu. Vaj nu jaunkundze neko daudz nedarija,
vaj rūpigi kopa savas rokas. Pleci bija apaļi zem

baltās, plānās uzvalka drēbes un krūtis cēlās elpojot

viegli un ari runājot. Visā ķermenī bija tik daudz

lauku gaisa un veselibas, kā jaunā zaļoksnā liepā
pavasarī.

«Nu, parunājiet, iepazīstaties ..." teica Linde, pie-
celdamies no krēsla. „Kad jūs, Dangas kungs, aiz-

ceļojāt, Anna bija mazs skuķis vēl, bet jūs atminas."

«Ak, es maz atminos. Bet ari tagad tikpat maz

jūs dabū redzēt, kā kad prom bijāt. Jūs slēpjaties
no visiem," Anna griezās pie Dangas.

«Es patiesi nožēloju, ka neesmu agrāk jūs apcie-

mojis," viņš teica. «Es ļoti mīlu cilvēkus, jūs to

redzēsiet, varbūt, es nākšu pārak bieži. Un pie
kaimiņiem sevišķi."

«O, tas nebūs tiesa, man liekas, jums jau visi te

apnikuši. Jūs būsiet redzējuši daudz intresantakus,
nekā mūs. Bet nu būs jāiztiek ar šiem pelēkiem
baroniem," viņa smējās un pavērās uz tēvu.

Linde klusu, laimigi, viltigi pasmaidija. Viņš lū-

kojās uz jauno kaimiņu un perināja sevī savādas

tīkamas domas.

«Bet, jaunkundze, jūs nevariet iedomāties, cik man

ir patīkami pēc raiba cilvēku mudžekļa atpūsties te.

Te ir tik daudz kas jauns pa šo laiku. Viss ir stipri
pārvērties Un man vajaga tagad padoma devēja."

«Nākat tikai pie mums. Es pakalpošu ar visu,

ko varēšu."

«Neticiet tēvam tik daudz. Viņš jūs tūlit vedīs

rādit savu cūku kūti. Un tas jums drīz apniks.
Viņš visiem izrāda tikai vispirms savas zināšanas

vienā arodā."
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«Paklausāties tik vien uz viņas, Dangas kungs.
Viņa tūlit spēlēs valsi jums. Pārtiek no mūžigas
spēlēšanas."

Anna piesarka un aizgriezās, pamezdama smaidigu
skatu uz Dangu. Kā likās, šī ķircināšanās starp
tēvu un meitu notika bieži. Danga sprieda no ta,

ka viņi ir abi kā viens un ļoti labi saprotas.

Kad vecais Linde izgāja, Danga atlaidās krēslā

un padevās jaunkundzes stāstam. Drīz vien viņš

zināja, ka ta ir beigusi apriņķa pilsētā Marijas skolu,

runā krieviski un vāciski, dzīvojusi pat Rigā kādu

gadu, lasa literatūru, spēlē drusku klavieres un pie-
dalās pa reizei teātra izrādēs kā aktrise.

Tā tad visi lauku jaunkundzes «tikumi", viņš no-

domāja pie sevis. Tikai šie tikumi drīz aizmirsās,

jo visam tam pāri mirdzēja viņas jaunais, gleznais
sejs un Danga labprāt klausijās katrā niekā, ko ta

stāstija. Varēja redzēt, ka kaimiņiete priecājas par

viņa apciemojumu un, kā likās, bieži vārga garlaicibā.

«Bet nu atvainojiet mani uz brītiņu. Jūs tak dzer-

siet tēju pie mums? Es lūdzu — ja?" Un, negai-
dījusi atbildi, izgāja.

Danga paskatijās istabā apkārt. Uz klavierēm bija
vecas notis: valsis, mazurkas, jaunās dejas. Bija
ari dažas sentimentālas dziesmas, pa lielākai daļai
ar krievu un vācu tekstiem. Uz galdiņa, blakus

zemkopibas laikrakstam, mētājās kādas diezgan iz-

platītas avizes numurs. Avize bija garlaiciga, pelēku
un sīku uzsilditu domu pilna. Dangām vienmēr uz-

nāca nelabums vaj žāvas, ieraugot šo lapu.
Viņš paskatijās grāmatu plauktā. Viņu interesēja

latviešu pārtikušās šķiras izglītiba. Ja, tur jau stā-

vēja visi tie daikti. Tur bija stipri nodiluši krievu

reālistiskie rakstnieki —

mazas, pelēkas grāmatiņas,
kāds stipri vazāts latviešu «vēdera bruņinieku" rakst-

nieka romāns, lētas Maksta brošūras par pasaules
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noslēpumiem. Starp visu, kā skaidra zvaigzne, die-

zin kā iespraudies bija viens Poruka stāstu krājums.
Tas viss

...

„Ak Dievs, cik latvietis sevi ir nomocijis!" Danga
nopūtās. It kā bez šiem gružiem nevarētu elpot
tīru lauku un mežu gaisu! Viņš izglītojas, šis na-

baga latviešu jaunatnes loceklis ... Viņš piekar pie

sevis, kā muļķa bērns, dažādas sarkanas un raib-

krāsotas lupatas — tas ir viņa izglītibas ģērbonis.

Danga būtu vēlējies, lai pērkons sadedzina visu

šo pretigo pūļa baribu un lai brīvi, neka nezinā-

dami un nekultivēti, labāk staigā latvieši pa savām

druvām, nekā sūc šo pliekano baribu.

Tad viņš aizgriezās nost; pēkšņi iešāvās doma

prātā. Viss kļuva labs atkal un ironisks smaids

savilka viņa lūpas. Acis iekvēlojās ļaunā priekā.
Kāds pateicigs darbs te būtu samaitāt visu šo jauno

paaudzi! Padarit par kultureliem mežoņiem, lai tikai

atraisitu tos no sliktām grāmatām. Vaj dot rokā

vistrakākās, izvirtušās kultūras grāmatas, bet tādas,

kurās katrs vārds kā slīpēts dārgakmens mirdzēja
stilā un dzejas pilnibā.

Bet tad viņam skumji kļuva — tās grāmatas nebija

pieietamas te, kur prata tikai salkano vācu romānu

valodu.

„Jūs pētāt grāmatas? Pa lielākai daļai tās nava

manas, paņēmu lasit no draudzenēm."

Anna lika tējas traukus uz galda un visi dzēra.

Linde atkal stāstija plaši par savu saimniecibu, par

ienākumiem, par kalpiem. Varēja redzēt, ka viņš

ne no kādiem apstākļiem nebīstas, izdzen kalpus un

lopus uz pēdējo, lai gūtu bagatigu ražu. Viņš ru-

nāja par dāņu un angļu cūkām kā speciālists un

runāja ari par politiku — kā mazs bērns.

Danga klausijās, taisija mazas piezīmes un ļāva

pilnu vaļu gudrajam saimniekam. Un tad viņam

bija skaidri zināms: lopu labklājiba bija augusi pa
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visu zemi neaprēķināmā mērā. Saimnieka vaigs

smaidija stāsta beigās un savāds jeņķa miers plais-
nijās uz gludi noskūtām lūpām.

Jaunkundze pameta skatus uz Dangu un klusē-

dama sevī slēpa jautribu. Kas viņai par visu to.

Viņai vispirmā kārtā rūpēja dzīve.

Padzēris tēju, Linde lika saimniecei paņemt no

skapja gramofona plates un lielidams uzgrieza intsru-

mentu. Viņš gribēja rādit ciemiņam it visu savu

kultūru. Drebēdams gramofons dziedāja «Ko tu

raudi, kas tev kaitē" un «Apsegloju melnu kuili".

Tikai uz Annas protestešanu tika apturēta tālāka

inkvizicija, viņa redzēja, ka ciemiņš paliek nemierigs.
Tad viņi palika vieni. Istabā gura salds pavasara

dienas klusums, kāds mēdz būt tikai tālos lauku

ciematos, kad pa atvērto logu ieplūst zemes smarža

un viegls druvu prieks.
Anna sēdēja Dangām pretī un stāstija par apkārtni.

Viņas rokas gulēja klēpī, kad viņa klusām smējās.
Un apmulsdama, ta plucināja ar pirkstiem savu brūno

matu pīņu galus. Asinis šad un tad viņai vaigos
šāvās pie nevajadzigi izteikta vārda, bet viņa tomēr

bija atklāta. Acis valgi mirdzēja un glāstija Dangas
vaigu un gaišās puslīdz sērās acis.

«Un kad jūs aizbrauksiet no šejienes?"
«Es aizbraukšu? Ko jūs domājiet?"
«Saprotams. Es redzu, ka jums dzīve te ir ka

cietums. Bez tam jūs par kant ko skumstiet. Ir

jau tiesa. Te ir tāds klusums un lauks un mežs

tikai. Un jūs esiet pieraduši tikai pie cilvēkiem."

Danga palika jautrāks un smaidija.
«Ak, par aizbraukšanu man nav jārūpējas," viņš

teica.

«Ja man te nepatiktos, es sen būtu aizbraucis."

«Nu, nu, redzēsiet, cik garlaicigi būs."

«Un kas uz cilvēkiem attiecas, tad te viņi skaistāki,
kā tur, kur es maldijos. Tikpat skaisti kā pati daba

"
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Viņa nolaida acis. Tas nebūs tiesa.

„Ja," — viņš stāstija, — „kad mēs esam redzējuši
tik daudz gudru, viltotu seju, tik daudz izsmalcinātas

kultūras un dzirdējuši tik daudz lieku un nevaja-

dzīgu vārdu, mums vajaga vienkāršības. Mums

vajaga cilvēku, kas lldzigs stādiem vaj puķēm —

atklāts, pats savā krāsā, domās un skaistumā. Un

te es tos atkal atrodu. Redziet, tas mani saista.

Un nekur es nevēlos tikt prom. Es gribu vēl meklēt

šos cilvēkus un pazīt... Bez tam — mana agrā

jauniba te vēl ir staigājusi visos ceļos ...
ari tāpēc

ir tik skaisti."

„Tā tad jūs paliksiet? Nu redzēsim, cik daudz

interesējaties par tiem, kas te dzīvo. Es par vairāk

mēnešiem jūs redzu pirmo reiz."

«Nenoliedzu, ka ari zvaigznēm un laukam ir savs

skaistums. Es mīlu būt ari viens. Bet vēl patīka-
māk ir klausities svešu cilvēku valodā un skatities

viņu acīs."

Viņa pacēla skatu un palūkojās Dangas skaistajā

nervozajā sejā. Acis priecigi staroja. Viņa elpoja
viegli un gaiši, kā pats pavasars.

Tā viņi sēdēja un pētija viens otru, pusvārdos,

pusskatos. Smejoša, dabas pilna un dedzigā seja un

bālais, daudz piedzīvojis, izsmalcinātais un dabas

dzīves alkstošais vaigs.
Ārā klusēja lauki un visu to apjoza zilgani zaļais,

tumšais tālo mežu gredzens.

VIII

Zilā, miglainā vakarā, kad pavasars rūca strautos

un mežos, Danga bija ataicinājis ciemiņus pie sevis

Tagad viņi sēdēja lielajā istabā un priecigi smējās.

Danga bija līgsmis, kā nekad.

Viņš klausi jās, ko stāstija viņa draugs Rijnieks.
Tas bija tumši nodedzis, sārts lauku zēns ar mier-
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mīligām zemnieka acim, pelēkos svārkos, tumši brū-

niem matiem. Ar Dangu kopā viņiem jauniba gā-

jusi, tikai tagad katrs savu ceļu bija mērojuši.
Rijnieks dzīvoja sava tēva mājā un bija pa pusei
kā druva — mierigs, pilns dabas un skaidrs. Tikai

savadi — viņš nebija ne dzērājs, ne sociālists, kas

tik parasts bija starp jauno paaudzi.

«Tā tad ari tu domā, ka labākais te ir daba?"

Danga prasija.
«Protams. Un tie cilvēki, kūpi viņai līdzigi. Bet

ir zināma vientuliba tam, kas no dabas pārak daudz

baudijis. Redzēsi, tu sāksi nīkt, kad daba tev ap-

niks. Kultūra ir tik tālu no mums."

«Ne daba, ne kultūra nekad mums nevar apnikt.
Viņas var tikai mainities, kā diena ar nakti Katrai

savs skaistums, un cilvēks starp viņām, kā starp
divām skaistām sievietēm. Nododamies vienai, aiz-

mirst otru un atkal izslāpis krīt atpakaļ dabas velgmē.
Ne, mēs esam pavisam citādi, kā senie pagani un

ari citādi, kā mūžigie pilsoņi, jo mēs esam jaunas

pasaules priekšteči. Ar lielām skumjam mēs atstā-

jam dabu, lai tūkstošās mokās dotos pakaļ gara dai-

ļumam un piekusuši atkal meklējam zaļu ozolu ēnu,
kur puķu un zemes smaržu dvesma. Ne, esmu pa-

visam laimigs tagad te."

«Bet cilvēki ? Tu tak nevari dzīvot bez cilvēkiem!

Un viņi te ir vienkārši un pelēki."
«Ne, mīļais draugs." Danga sirsnigi paskatijās uz

Rijnieku un uz mežsargu Kūrenu, kurš sēdēja viņam
pretī.

«Cilvēki ir gluži kā puķes. Lūk, jūs abi. Vaj
tad jūs neesat veselas pasaules, kurās īpatnējs skai-

stums? Dabā es mīlu dabas cilvēkus un kultūrā

kultūras cilvēkus."

Kūrens pagrieza uz viņu savu melnigsnejo seju.

Viņa acis mirdzēja dziļi valgas un tumšas, kā meža

ezera akatis. Danga tā mīlēja acis, kurās atspogu-
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ļojas mežu un dzīļu noslēpums. Un Kūrenam tādas

bija. Viņa tumšais matu vaiņags un melnie acu

skropsti, gari, gandrīz kā meitenei, atgādināja dziļa
miera pilno cilvēka mistēriju. Tāds bija tīkams

draugs viņam.

«Tas jau būtu labi," piezīmēja Rijnieks. «Bet
mēs te ari vairs neesam īsti dabas cilvēki. Mēs

esam jau no kultūras iemaitati."

«Un atzīstot to, atzīstat ari savu īpatnējo daiļumu
un īpatnējo dzīvi. Jūs te vairāk saprotat dzīves

pilnibu, neka puskulturelais pilsonis, kuru uzstāda

latviešu dabas cilvēks sev par paraugu. Ja, draugs —

mūsu galvenā nelaime un traģēdija ir ta, ka mēs

neprotam dzīvot. Bet dzīvot — skaistam būt un bez

grēka būt ir divas varbūtibas. Būt pilnigam, kā

daba, dabā un pilnigam trauslajā, steidzigajā kultū-

ras dzīvē. Dvašot var vaj vienā vaj otrā. Bet vidus

ceļš ir priekš nosmakšanas. Tas ir pilsonibas ceļš.
Tiesa — ari te ir ta ceļa gājēji lielais daudzums. Bet

atrast starp viņiem vēl tīras dvēseles ir prieks, kādu

sajūt dārgumu meklētājs, kad rets akmens mirdz

viņa rokā. Tā— būsim kā mežs, «būsim kā saule" —

kā saka dzejnieks, Tas ir prieks un laime, kas at-

sver visu pasaulē." Un acis Dangām mirdzēja.
Kūrens palika drūmāks.

«Ja, mēs neprotam dzīvot... Mums nava iespē-
jams dzīvot. Tu esi visu redzējis, bet kā lai māca-

mies dzīvot mēs? Vienigais ir darbs un daba."

«Ak, ne, tik ļauni tas nava. Dzīvot var visur

un skaisti dzīvot. Bet ne tā, kā te dzīvo mūsu

laimigā tauta. • Te saprot tikai naudas pelnišanu,
darbu un vaļas laikos žūpošanu. Es redzēju šo dzīvi

tēva bērēs —ta ir lēna postā iešana. Tā paiet te

dzīve. Un tad vēl grāmatas. Tukšākās un salka-

nākās no visas pasaules literatūras — pie tām dzīvo

mūsu jauniba. Ne, — dzīvi, kā svelmi, darbu, kā

ritmisku skaistu baudu, un vaļas brīžus izlasitu grā-
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matu vidū —to var katrs no mums, bet to neviens

nedara. Mūžs tiek aprīts, bet no viņa medus un

ziedu salduma neviens nebauda. Dzīvot jāmācas —

es ari tādēļ esmu te. Te ir viens no dzīves sal-

dākiem traukiem — daba."

«Dabai tak jāiet postā — zelta labā," teica Rijnieks.

«Lūk, te prot kultivēt lopus, iegūt naudu. Pēc ga-

diem trīsdesmit daba būs te iznīcināta, kūpēs fabrikas

un rēks, motori sitīs takti. Latvietis milzigi ātri

padodas amerikanismam un futūrismam. Nauda —

tas sauciens pārspēs visu."

«Taisni es to nedomāju," teica Danga. «Cilvēki
ir par daudz kultureli jau tikuši, lai apmierinātos ar

kultūru un izskaustu dabu. Drīz nāks cits virziens,—

es to jau manu visos kultūras centros. Cilvēks sāk

ilgoties atpakaļ uz vienkāršibu. Saules, zemes un

mežu viņam vajaga atkal. Un viss drīz būs citādi.

Tādi, kā tagad mēs esam. Aizies līdz ar tagadējo
cilvēku tīpu ari sistēma un kolektīvisms. Cilvēki

paliks par zvaignem, par parādibam — katrs ar savu

īpatnibu, ka ziedoša valdoša pasaule ar savu uguns-

ceļu. Tas ir jauki meklēt cilvēkus, lai varētu prie-
cāties par viņiem, kā par puķēm. Man te ir labi —

es ikdienas kādu atrodu un tad— laiks paiet kā

spārnos."
Viņš pieskandināja un dzēra. Danga nicināja žūpibu

un nejēdzigo postošo dzīrošanu. Bet neieredzēja ari

pedantus, kuri visu ļaunumu sakni meklēja vīnā.

Un sprikstošu vīnu mīlēja pie sprikstošām valodām.

Vakars bija lēns
...

Kā dzeltens zīdauts plaiksnijās
norieta puse. Pavasara lietus bija nolijis un zeme

atlaidusēs.

«Tagad rūc rubeņi purvos, un dzied medņi riesta

dziesmu," —teica Kūrens. «Vaj nepamēģināsim?"
«Pareizi!" Danga atsaucās. «Sēnes esmu gribējis

dzirdēt šo dziesmu. Tai vajaga būt savādai spēlei,
kad viss mostas."
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«Tad tagad ir īstais laiks. Es zinu vislabākās vietas."

Kūrens tiešam pārzināja desmitām verstu plašo
mežu, kā savu dārzu. Viņš bija izaudzis un saau-

dzis ar mežu un staigājot pa biezokņiem un stigām,
jutās ka piederigs pie šalcošās koku jūras.

Viņi norunāja laiku un šķirās.

Danga naktī sajuta savadu nemieru. Viņa asinis

sāka pamosties reizā ar zemi un putniem. Nepasa-
kāmas ilgas pēc dzīves un dailes sauca viņu kustē-

ties un baudit. Viņš iededzināja un bālajā gaismā
ilgi lasija, gulēdams, Stefana Mullarine skaistos ritmus

«L'aprēs-Midi dun Faune"
...

Nakts pagāja pus-

miegā, pussapņos, bet rītā viņš piecēlās jauns un

jautris, ka reti kad.

Pēcpusdienā viņš aplūkoja šaujamos rīkus un,

viegli apģērbies, gāja uz Kūrenu uz medibam.

Viņam bija jāiet verstis trīs pa pļavām pa uzplū-
dušu strautu krastiem. Pavasara miglājs kūpēja iz

zemām vietām un ūdeņiem. Tad pāri meža bie-

zoknim pa izcirstu taku. Un viņš ieraudzija «Kūres"
meža vidū uz pakalniņa. Reti ozoli auga lauka vidū

uz mālainajiem pakalniem, un mežu līkumā sākās

ezars, apliekdams lielu loku, kas tuvojās ar otru pusi

Dangām.
Vecā dzīvojamā māja bija zema un plaša, un ska-

nēja durvis atverot. Ap māju stāvēja pļavas un

ābeļu dārzs ar pareiziem celiņiem. Ta bija vienigā
zīme, ka cilvēki te dzenas līdzi noteikumiem par

dārziem. Agrāk, kad Danga te bija ciemojies, viss

vēl bija primitivā nekārtibā. Bet labi bija ari tā.

Dangu saņēma vecā Kūrena māte un ievadija
istabā. Kūrens nebija mājā, bet pārnākšot drīz.

Viņš ciemiņu jau gaidijis.
Danga apsēdās vecā pītā krēslā un dzirdēja tikai

pulksteņu tikšot pie sienas. Tāda dziļa vientuliba

un miers te valdija. Un tūkstošas egles un priedes
stāvēja kā sargi — tāļu visapkārt...
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Savāds prieks un skumjas apņēma Dangu te sēdot.

Likās, kā kad liktenis neredzams garam ietu. Tik

maz bija, ar ko dalities savu dvēseli.

Aplūkodams istabu, viņš ieraudzija, kā par brīnumu,
skaistu jaunu pianino, kas bija aizslēgts. Tā tad

Kūrens ari muziķu piekopa. Danga mēģināja ko

atcerēties, bet bija piemirsis. Uz pianino stāvēja

jaunas meitenes ģīmetne. legarenu seju, smalkām

uzacu linijam. Lūpās bija daudz slāpju, likās, un

alkuma. Sejs nebija tieši skaists, bet ieskatoties

valdzināja ar izteiksmi. Acīs domas un noskaņa,
kāda mēdz būt pie tiem, kuri vienmēr ilgojas pēc
nesasniedzami tālas baudas.

Pa grīdsegu tuvojās steidzigi soļi un Kūrena tum-

šais sejs smaidija.
„Aha, tu pēti te visus priekšmetus? Neka daudz

neizpētisi."
«Bet saki, kas ta par sievieti te ģīmetnē? Vaj

varbūt tu esi Erosa pavalstnieks ?"

Kūrens iesmējās pārsteigts. «Ak, vēl ne. Ta ir

mana māsa, Alise."

Danga paskatijās uz Kūrenu un redzēja ari viņa
lūpās kādu savadu dzīves alkumu un saprata līdzību

ar ģīmetni.
«Un kas te muzicē?"

„Tas viņas pianino. Pa vasaru atbrauc uz pāris
mēnešiem un nevar bez mūzikas dzīvot. Viņa mācas

Peterpilī konzervatorijā."

«Savādas ir mūsu lauku mājas," teica Danga. «Kā
putni viņu iemītnieki ir aizlaidušies uz malu maļam...

Un neilgojas pēc mājam?

«Ne. Pietiek ar īso vasaras laiku. Viņa pārtiek
no skaņām."

Pa gaišdzelteno vakaru viņi gāja lielajā mežā uz

purvu salam. Uznāca brīnišķiga nakts, valga un

visur skanoša. Viņi gulēja vecā būdā un gaidija rītu.

5J. Akuratera kopoti raksti, VII.
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Ar lielu kāri Danga ieelpoja zemes valgumu, gulē-
dams uz niedrāju cisām, kamēr miegs to pārņēma.

Medibas bija laimigas, un Danga pārnāca mājās
ar skaistu medni. Prieks arvien vairāk piepildija
viņu, un atminēdamies savu draugu Albertu Zemdegu
Parizē, Danga sūtija viņam sveicienu

Nenoģērbies, neizgulejies, viņš sēdās pie galda un

vārdi plūda tik viegli un gaiši. Viņa skaidrais sejs
un savadi mirdzošās acis atgādināja atkal dzeltenu

meža vanagu, kas laižas lielos lokos pāri visam, šū-

podamies savā priekā.

«Nebrīnies, ka neesmu Tevis apciemojis, ka esmu

varbūt neuzticigs palicis apburošam lielās pilsētas
troksnim. Bet te tagad ir pavasars, kad upes iziet

un zeme sāk kūpēt. Te viss dzied un skan — pat

klusums, un iedziedāts un apburts, es esmu piemirsis
tālāko pasauli. Kad Tu zinātu, kā reizam var cilvēks

justies laimigs bez kultūras, tu droši vien pamestu
savu skaistāko no pilsētām.

Es nupat pārnācu no medibam. Tu zini, es senāk

biju kaisligs medinieks. Tagad manī vairāk atlicies

dabasprieks, kas aicina cilvēku tālāk no ļaužu tekam.

Mums visiem, kas esam no atzīšanas trauka dzēruši

vissaldāko un noguruši no mūžigas steigas pēc vēl

lielākas atziņas — reizam mums uznāk lielas ilgas
būt tāļak no kultūras. Vislabākais tad būtu mūža

mežs, kaut kur pie ekvatora starp ļaunākajiem
zvēriem. Bet ari te var aizmirsties.

Kad es tuvojos Kurzemes lielajiem mežiem, man

liekas, es ieietu zaļu bruņinieku rindās, kuri sargā
manu bērnibu un pirmos sapņus kādā aizslēgtā pilī.
Es ieeju zaļganas valstibas vārtos zem bruņinieku

paceltiem vairogiem, un saldas atmiņas sāk smaržot

ap mani, un es meklēju nekur neatrasto. Kāda balta

roka pieskārās pie mana elkoņa un es jūtu vieglu me-

lancholiju—ta ir bauda, dzīves saldums, kuru mēs vien-

mēr pilnigaku meklējam, bet nekad nevaram satvert.
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Ar kādu draugu kopā es pavadiju nakti tādā mežā.

Veca medniekabūda ar kriju jumtu un niedru cisām

un apkārt purvāji un mežs. Klusums tāds, ka zvaigžņu
sapņus vari dzirdēt..

.
Bet kad zeltaina rīta blāzma

miglā sāka ziedēt, mežs palika dzīvs. Tur sauc un

māj un aicina un dzied. Vaj tu esi dzirdējis, kā

vārās rubeņi, aicinādami mātites sev klāt ? Stul-

bums, visa aizmiršana... Medņa dziesma ir vēl

kaisligaka. Viņš aizver acis, atliec galvu un aizmirst

zemi. Viņš nedzird flintes šāviena, kas viņa kai-

miņu nogalina — viņš dzied savam instinktam, pava-

sarim, uzlēcošai saulei un purviem. Viņš apreibst
no prieka.

Mums vajadzēja noiet vairāk kā versti, lai piekļūtu
viņiem klāt. Es skrēju pa slapju purvu, klupdams

uz ciņiem un sapīdamies saknēs un zālēs. Es sa-

mirku, bet nejutu neka... Un es biju kā noreibis.

Un tad es viņu ieraudziju. Ar saceltām spalvām,

un atliektu galvu viņš kliedza, drebēdams un loci-

damies. Tai pašā brīdī mans lādiņš pārtrauca viņa
dziesmu un paceldams to no zemes skaistu un karstu,
es teicu manam draugam: Kāda skaista nāve!

Tiešam, tādā gaviļu brīdī mirt ir skaisti. Un ne-

domā, ka es pats baiditos no nāves, ja viņa aši pār-
griež mūsu dzīvibas dzīparu. Vajaga tikai būt skai-

stam un prast baudīt — tas ir galvenais. Mēs cilvēki

esam vēl tālu nost no ta. Varu tev teikt, ka ugunigā
strīpa, kas asins sarkana grezno mana nošautā putna
galvas virsu, nava uzburama mākslā ne ar kādām

krāsām.

Un ar viņa melni spožajām spalvām pats sātans

varētu greznoties. Protams, daba ir brutāla, rupja,
bet šaī rupjibā ir sakopots tāds skaistuma ekstrakts,
kādu mākslā velti meklēsim. Tas apreibina un dod

baudu. Tu nevari iedomāties, ka te asais daiļums
māca pēc viņa ilgoties. Tagad es pārnācu tikko

mājās. Manas drēbes smaržo pēc purva dūņām —
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es esmu viss vēl slapjš, rokam ir sveķu parfims
un, liekas, es esmu ienesis savā istabā kaut ko no

meža gara, kādu dūkņas elpas nieciņu. Un es esmu

prieka pilns, kā kad liela, liela laime nupat mani būtu

apmeklējusi.
Lauki visapkārt paliek gaišāki; un saule plūst ar

šalti visam pāri. Es varu dzīvot bez miega un vien-

mēr man gribas būt ārā un redzēt, kā gaiss zil pāri

pakalniem. Es nupat paskatijos manāgrāmatu plauktā,
kur tik daudz daiļu dzeju un gara krāts, un man

likās, ka blakus plauktam stāvētu dzīviba pati un

ar asinssarkanam lūpām man uzsmaiditu. Es pa-

māju ar galvu, un man ne prātā nenāk dot dzejām
priekšroku. Varbūt, ka ta ir slimiba, kas mani ap-

ņēmusi. Lai —es padodos! Ja es reiz atmodišos

un kļūšu atkal «vesels," kā Tu, es pats neticēšu,
ka esmu dzīvojis. Sūtu Tev sveicienu un vēlos tikai

vienu: kaut Tu varētu būt te. Tavs Pjers Danga."

IX.

Dzīve Dangās bija pārvērtusēs. Agrāko miermīligo
un tūļigo pusstrādnieku vietā tagad māja bija pilna

ar visdažadakiem tipiem. Danga nebija liels aprē-

ķinātājs: bija maksājis kalpiem algas pēc to vēlēša-

nās, un daudz garas dienas pats pavadija uz lauka,
rīkodamies pēc parastiem paraugiem. Vajadzēja tikai

sēt sēklu —

zeme, valgums un saule sauks tūkstošus

asnus sējēja pēdās.

Danga mīlēja spēcigus un skaistus cilvēkus sev

blakus. Kad Jurģu dienā kalpi un kalpones nāca

mājās, Danga ar katru gribēja tuvāk iepazīties. Viņš

mīlēja smalkus kultūras cilvēkus un būtu gatavs
bijis viņu dēļ pamest vaj visu dārgāko. Bet kaisligi

viņš mīlēja ari dabas cilvēkus, kā īpatnibas, no katras

kur dvesa savada dvēsele.
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Antons Marans, priekšstrādnieks, sevišķi saistija
viņa uzmanibu. Tas bija vēl jauns, gadus 26, tumšs,
kā negaisa mākonis, skaists, daiļi noaudzis, veseli-

giem muskuļiem. lekaistot un dusmās acis dega
tam, kā dzirkstis

... Viņš smējās gandrīz ar ļaunu
smieklu un iepriekšējas uzvaras apziņas to pavadija
katrā darbā.

Kad Danga saņēma apsveicinādamies viņa roku,
tam mazs žēlums sirdī iesitās. Ta dabas spēku un

straujo asiņu viņā nebija, kaut gan liels dzīvibas

alkums bija. Viņš bija valdzināts no puiša strau-

juma pašā pirmajā brīdī un zināja, ka tāds viņam

vajadzigs.
Vēlāk tikai Danga dabūja pārliecināties, ka pēdējo

gadu desmitu neizskaidrojamā dziņa uz kultūru un

tālumu, kas mita visās ļaužu šķirās, ari šo milzeni

bija sagrauzusi, un tas ilgojās prom —uz svešu jaunu
dzīvi pilsētā.

Jau pirmajās dienās Danga novēroja, ka Marana

vienigais likums ir asinīs, kuras visus grēkus darija

un visu attaisnoja, kā dzīvibas svētais plūdums.
Otrs kalps bija pavisam citāds. Deviņpadsmit

gadus vecs zēns ar bālganiem linu matiem un pa-

bālu seju. Tas bija vairāk sapņotājs un ari paklau-
sīgāks. Bet gaišs prieks mirdzēja jaunajā sejā vien-

mēr grūtumā vaj atpūtā. Viņa morāliskais kodekss

bija, ka likās, kaunigajā sirdsapziņā rakstits un tas

būtu varējis būt drīzāk dziesminieks, nekā kalps.
Danga viņa mantās bija pamanijis ari pāris dzeju

grāmatiņas no jaunākiem rakstniekiem. Jānis Eglits
bija vēl jauna smejoša maija daba.

Trešais, vecāks par abiem, Rozentals bija apkārtnē
pazīstams kā švīts un saimniekmeitu precinieks.
Vienmēr skuva bārzdu un ūsas, nēsāja smalkas hutes

un spieķi un bieži lietoja vārdus «inteliģents cilvēks",

«eksplotacija", „psicholoģija". Viņš bija izaudzis

pie Piektā gada grāmatām un piesūcies ar lēto šķiras
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apziņu. Bet atrazdams, ka dzīvē labs stāvoklis daudz

vairāk vērts, kā šķiras apziņa, viņš meklēja saim-

niekmeitas ar mājam, lai pats tiktu saimnieks.

Dangām patika ari tas. Ikkatrā sava pasaule, no

kuras izstaroja īpatnēja gaisma.

levadijis kalpus viņu istabā, Danga it kā nokau-

nējās. Istaba bija paliela, bet trijiem cilvēkiem —

ta izskatijās pēc slimnieku barakas. Viņš nevarēja
ciest vergošanas un sevišķi necieta, ja tik asi jāiz-
rāda savs īpatnējs stāvoklis šo cilvēku priekšā. Viņš
lika ierīkot Marenam vienu no nelielajam viesista-

bām jumtā.

Tēvmāsa rokas vien noplātija un noraizējās, ka

tas nekad neesot bijis, bet viņai bija jāpadodas. Ma-

rans bija laimigs un pateicigs. Un Danga nevarēja
ne par ko skaitit kalpus par mekanismiem, bet par

jūtigiem, dzīviem cilvēkiem. Viņš bija dzīvojis cil-

vēka tiesibu zemē.

Kalpu mājiņā dzīvoja vecais Liekne, zirgu gans

un lauku māju sargs. Viņš bija vēl stiprs augumā,
bet rokas un kājas jau drebēja no mūža darba.

Danga viņu bija pieņēmis, kā tuvu stāvošu cilvēku,

jo Liekne jaunibā ilgus gadus bija kopā strādājis ar

viņa tēvu un, darbos pārstaigādams apkārtni, bieži

vien atgriezies Dangās par kalpu. Viņš atminējās
labi Dangas māti un zināja ko pastāstit par veciem

laikiem. Tagad caur kādu grūtu slimibu zaudējis
darba spēju, viņš bija vienmēr modrigs un varēja

pat saimniecibu vadit.

«Es nevarētu pacelt ta zelta svaru, kuru es esmu

savā mūžā nopelnījis," viņš teica, atminēdamies jau-
nību. Bet viņš ari bija vienigais, kurš atminējās
darba prieku. Tagadējā strādnieku darba filosofija

bija, raudzities uz to, lai vairāk nopelnitu. Sajūsma,

apreibināšanās darbā bija sveša lieta. Sociālisms

visu mēroja ar naudu.
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Peleksirmie lielie mati spraucās Lieknem caur ce-

pures aizsargu maļam un ūdeņainās acis labsirdigi
raudzijās sejā, kad tas spieda viņam roku. Lielās

kakla dzīslas drebēja no asiņu plūduma... Danga
cienija viņu ka titānu— veidotāju un bieži gāja pie
viņa aprunāties par laukiem un darbiem.

Lieknes brāļa meita, Alvina bija par kalponi Dan-

gās. Anna viņu bija pieņēmusi vairāk priekš sevis

palīgos un pie mājas darbiem. Ta bija vēl jauna
meitene, gadus deviņpadsmit, garenu, skaistu seju,
gaišām, par daudz gaišām matu pīnēm un slaikām,
bālām rokam. Viņa tik stipri izšķīrās no visiem ci-

tiem kalpiem, ka varēja domāt, ta piederētu citai

dzīvei. Bet viņa bija mācijusies grūti strādāt — viņa

bija bārene jau no agras jaunibas.

Strauja, spēciga sieviete bija Marija Daugaviet.
Viņa apdvesa visus ar savu miesas smaržu un vaļ-
sirdību. Sarkanās, plaši smaidošās lūpas bija kā

liels aicinājums dzīvot un mīlēt, un apzinādamās
savu varu, viņa uzsmaidija Dangām ar pārākuma

apziņu. Viņai, kā likās, nebija nekādu citu dziņu,
kā dzīvot, no dienas dienā priecāties, neprātot un ne-

kad neskumt. Viņa bija pilniga dabas audzēkne

bez rītdienas ilgam, bez kultūras, bez grēka — stipri
līdziga Maranam, un tāpēc abi tie viens otram ceļu

grieza — tā likās.

Bet Dangās ienāca ari viena sapņotajā, Kristine,

maza, dzelzs cietām, sārtām rokam un padevigu at-

klātu seju. Viņai bija daudz skolas grāmatu, un

viņa svētdienās mācijās, lai kļūtu skolotajā. Tas bija

viņas dzīves mērķis. Un tad tāļak... varbūt tāļak...

Ja, cik savada ir pasaule! Danga nodomāja. Dzīvi

vienmēr aizēno sapņi un mērķi. Dzīve dzīves dēļ —

ko viņš tik ļoti mīlēja, vēl visur bija svešs viesis.

Bet no visa— no visiem šiem cilvēkiem, no idejām
tur plašajā pasaulē —no visa dvašoja savada laiku

maiņa, kurai neapzinigi, varbūt, bet droši piebiedrojās
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viss — dzīvot dzīvi kā mākslu, izmantojot darbu,
kaislibas, grēku, daili ar nolūku, lai izsmeltu visu,
kas smeļams no mūža.

Pavasars lauzās ar spēku no zemes ārā un pat
gaiss likās pilns ar prieku. Danga gāja druvā līdzi

arājiem. Kailās kājas mina vēso, augligo zemi.

Nāca laiks, kad sējēji staigāja pa mīksto zemi un

svieda dzeltenos graudus plašā birzē. Tas bija tā,
kā Pola Fora balādē par sējēju, kura roka horicontus

piepildidama staigā vienā augstumā ar nākošiem la-

bibas stiebriem un kura pēdās drīz sarkani asni ceļ

galvas preti saulei. Sējējs ir raditajs un neaprobe-
žots valdinieks par saviem izsviestiem sēklas pulkiem.

Tas bija skaisti, bet daudzās vietās vairs tāds sē-

jējs bija tikai zimbols. Danga nemīlēja šo sentimen-

talitāti tik daudz, lai pieķertos viņai idiles dēļ. Viņš

bija sveša, cita laikmeta bērns un cienija skanošo

teķniku, kas kā lokana, gudra čūska visu pārvaldija.

Viņš rīkojās priecigs un drošs ar jauno sējmašinu,
kuru slēdzot un atverot mekanisms noskanēja un

neviens grauds nekrita nevietā. Pirmo reizi pēc

ilgiem gadiem viņš aizmirsās darbā un pavasara

valguma pilnajā, karstajā gaisā viņa skats pilns līg-
smes aptvēra Dangu laukus kā nākošo valstibu, kur

vārpas viņam līgosies. Viņš redzēja pāri lejai, ka

visos laukos kustējās arāji un sējēji, un Dieva miers

no zilās debess svētīja zemi. Viņam pilnigi aizmirsās

vientuliba, nesaskaņas tautas dzīvē.

Pēc beigtas karstas dienas, kad viņš aplūkoja sevi

spogulī, ieraudzīja, ka sejs mazliet brūnāks nodedzis,
acis valgākas un dzīvākas tikušas. Viņš mazgājās
aukstā ūdenī un, uzvilcis baltu veļu, vēl vēlu vakarā

lampas gaismā nodevās vienai otrai grāmatai, meklē-

dams saldumu sev, kā viegls tauriņš, kuram cita ne-

kāda darba nebūtu. Un aizmiga vēlu, kad jaunā
mēneša pusgredzens stāvēja pār jaunajiem pumpu-

riem pļavās...
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Mājas lauks un dārzs tagad bija dzīvibas pilni.
Šur tur notika mazas drāmas, jo spēcīgais maijs
rāva visus savā augšanas un dzīvošanas mistērijā.

Danga redzēja, ka Marans un Marija, stāvēdami

viens otram pretī, uzsmaidija uzaicinoši un pamāja
ar galvu. Viņi nojauda, ka tiem jāsatiekas, kā di-

vām spēcigām, skaistām pasaulēm, lai rāditu viens

otram savu spēku un godibu. Un reizām, no lauka

nākdama, kur strādniekiem bija brokastu nesusi,

Marija dziedāja skaļi, un metāla skaņas pilnajā balsī

bija solijums un jaunibas kliedziens
...

Un kādu reiz, garām iedams gar kalpu mājam,

viņš iztraucēja gaišmataino jauno Alvinu, kura savus

matus ķemmēja uz soliņa un, lūkodamās mazajā
spogulitī, smaidija puspievērtām acim. Par ko viņa

sapņoja ? Neapziniga bauda un nesasniegta mīlestiba

un laime bija skaistākas, kā sasniegta. Un viņam

bija tik viegli un priecigi būt te cilvēku vidū, kuros

dunēja asinis, kā karsta straume, un kuri alka asu

un ātru piedzīvojumu.

Un, meklēdams sev jaunus cilvēkus un sejas,

Danga bieži aizmaldijās pie kaimiņiem, bet visbie-

žāk griezās pie Lindem, kur viņu ar pazīstamu
smaidu sastapa Anna.

Apnicis apkārtni, viņš lasija Parizes mākslas žur-

nālus un „Gil-Blas a

,
kuru vienmēr saņēma pa pastu.

Un nomezdams tos, metās darbā uz lauka vaj dārzā,

sajuzdams prieku par to, ka asinis var strauji viļ-

ņot dzīslās, un saule lieties pāri sejai. Veseligu cil-

vēku dziesmas no birzēm skanēja pāri Dangām, un

ābeļziedi bira uz visām celitem dārzos...

X.

Danga nesaprata, kas viņu vairāk saistija un vilka

pie Lindes meitas Annas. Reizēm likās, ka jāiet

dzirdēt, kā viņa smejas, kā var smieties jauna sie-
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viete vecu māju ābeļdārzā. Reizam bija, kā kad

kas sen aizmirsts no jaunibas tur būtu palicis. An-

nas sejā viņš redzēja sakopotu visu lauku un pļavu
skaistumu, un kaut gan ap viņu dvesa kas senti-

mentāli sens un ikdienigs, — tomēr tikās to pētit un

meklēt.

Garajos vakaros viņi gāja gar lejas strautu pa

pļavām un runāja, lūkodamies bālošos mākoņos.

Danga velti gaidija dzīvas domas no savas kaimi-

ņienes, bet kad ta atskatijās un pasmaidija, savāds

miers un aicinājums bija viņas acīs...

.
Vecais Linde noskatijās viņiem pakaļ un nosmī-

nēja. Viņam bija gatavas domas par to, ka divas

mājas varētu tikt savienotas vienā un apzinigi viņš

pacēla galvu. O, tas ir tik pat kā droši! Danga
bija tagad tukšs un jauns dzīvotājs, bet obligācijas
un vekseļi gulēja pie Lindes.

«Sakāt, kā jums paiet diena, ko jūs darāt un do-

mājat?" Danga jautajā reiz savai kaimiņietei.

«Ak, milzigi garlaicigi, šausmigi..." Viņa vien-

mēr lietoja šos vārdus. «Es saimniekoju pa māju,
retumis izbraucu uz pilsētu, bet dienas vienmēr ir

garas."
«Nu, — un grāmatas ?"

«Es nemīlu grāmatas. Dažas ja, bet reti... Es

gribu būt labāk prom, bet tēvs nelaiž."

«Uz kurieni?"

«Uz pilsētu. Vairāk sabiedribas, inteliģentu cil-

vēku. Es mīlu dzīvi... Tas ir tik skaisti, kad viss

tiek piepildits, ko vēlies. Es nevaru ieredzēt šo

klusumu un tukšumu."

«Un te lauks, pļava, daba?"

«Tas viss sen bijis. Un visi apkārtējie cilvēki

tūļas, salti un iedomigi. Ja mani tēvs nelaidīs prom —

es aizbēgšu. Man gribas dzīvot."

Viņa vēroja Dangu, ko tas teiks.
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„Es domāju, ka nekur nava tik labi, kā te, kad

ir vasara. Te puķes un zāle, un negaiss un saule —

viss ir Tsts. Vaj tad jums patīk tie pāris apputē-
jušie ziedi, kas zied bulvāra malā lielpilsētā? Viss

ir formās, viss kails... Man patīk daba īsta un

cilvēki, kuri viņai tuvi."

„Un jūs atraujaties no šiem cilvēkiem," viņa pra-

sīja, lūkodamās tam sejā.

„Es mīlu visu, kas īsts... Un atrodu ka jums
taisni īstā vieta būtu te, lauku un pļavu tuvumā."

Anna nosarka, slēpdama to.

„Kadēļ?"

„TadēJ, ka jums ir daudz kas no debess zilgmes,
no pļavu svaiguma, no ziediem. Es vienmēr jūs

iedomājos kā visa ta kopojumu. Ari ziedi neka ne-

zina par ielām un skaistākie ir tie, kuri nekultivēti —

varu jums apgalvot. Orchidejas un lauri ir priekš
mazasinigiem gara cilvēkiem, bet ja mēs esam kā

daba, mums vislabāk būt meža rozēs un ābeļziedos."

Viņš apstājās. Viņi bija pienākuši lauku robežu

vidū, kur kājceliņš nogriezās uz Dangām. Anna

bija pietvīkusi no silta gaisa un acis tai tumši lās-

moja.

Viņas neapsegtos matos tekāja raiba māriņa un

veltigi mēģināja izkļūt ārā. Mati, kā tumšs, smags

vlnķekars gula uz viņas kakla. Viņa bija vēl tik

jauna un nepazina sevis vēl — tikai zināja vienu:

dzīvot, dzīvot!

Asinis strauji viņai plūda jaunajā miesā, un, likās,
viss gaidija brīdi, kad nāks uzziedešanas laiks, iz-

smaržošana.

„Pēc jūsu domam, tad es būtu īstajā vietā?" viņa
teica. „Bet ko lai dara — gribas tālāk un arvien

vairāk. Bet mēģināšu būt tāda, kā jūs sakiet."

„Un es mēģināšu jūs vairāk apbrīnot un tā mēs

savstarpigi būsim apmierināti. Vaj ne tā?"
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Annas lūpas sadrebēja no prieka. Viņa būtu me-

tusies ar abām rokam tam klāt — erotiskie sapņi,
vientuliba un jauniba nedeva viņai miera. Viņai

bija tikai viena bagatiba priekš sevis — viņas skai-

stums, un kas to atzina, tas piederēja viņai.

„Jums būs ļoti maz izdevibas tad," viņa teica.

„Mēs jau satiekamies kā vislielākie svešinieki, ne

kā kaimiņi."
„Es jūs saprotu. Es esmu vainigs. Uz drīzu re-

dzēšanos tad..." Viņš satvēra tās roku atvadoties.

Anna gāja nesteidzoties atpakaļ. Viņai vēl ausīs

zvanija vārdi par viņas dabas skaistumu. Pievērtām

acim viņa smaidija, lolodama sevī jaunu sapni.
Viņa bija tumši kaisligas dabas — mantojums no

vairākām paaudzēm. Viņas māte jaunibā bija dzī-

vojusi trakuligi strauji, un mātes asinis dega ari

meitā. Noslēgtā izglītiba apriņķa pilsētiņā ar ro-

mantisko atmosfēru tikai pabalstija viņas tieksmes.

Kādu laiku viņa bija pavadijusi Rigā, un tas atvēra

tai skatu dzīves plūdumā. Tagad, būdama vientu-

libā, viņa vaj beidzās no garlaicibas un nevaidamās

jaunās asinis kūseja pretī neaizsniegtam. Viņai ne-

bija noteikta darba, un nebija ari gribas un vaja-
dzibas pēc tāda, un viņa nīka, gaididama sava

„prinča", kā to mēdz darit daudzas latviešu meitas

savos ēnainos dārzos. Laiks pagāja ar jaunu uz-

valku pagatavošanu sev, ar mazām intrigām drau-

dzeņu starpā, vaj tukšu romānu lasišanu. Viņa

labprāt būtu devusies dzīvi tvert lielpilsētā, bet iz-

manigais praktiķis, viltigais tēvs viņu nelaida, jo
atzina to par nevajadzigu greznibu. Tādām pilsētas

jaunavām nāca līdz kas atbaidošs priekš lauku pre-

ciniekiem, un Annai vajadzēja te nīkuļot, gaidot
savu sapņu piepildišanos.

Tagad viņa šūpojās vienos sapņos, arvien vairāk

greznojās un, apzinādamās savu skaistumu, smaidija

apmierināta.



77

Bet viņa nebija no tām aprēķinātajām dabam, kā

viņas tēvs. Viņai nebija no svara laba partija, ap-

precēšanās, bagāts virs un laba, nodrošināta nākotne,
bet dzīves alkums. Viņa nebūtu šaubijusies ne acu-

mirkli, ja tikai kas viņu saistitu, saistities ari pati.
Un Danga, bieži pārnākdams no saviem apciemo-

jumiem vēlu vakaros, kad jau pār lielo leju gulēja
balts miglājs, un dzeltena blāzma pār mežiem dega,
domāja par Annu, kā par sievieti, kura viņa ceļā
nostājusies. Tiesa, viņai nebija kultūras, bet Dan-

gām tās jau par daudz likās. Viņš domāja par jau-
navu nevis kā par mīlestibas sapni, bet kā par
ziedošu liepu, kuras paēnā nolikt galvu tveicošā pus-
dienā un klausities, kā bites san ziedos.

Reizam viņš iedomājās, ka viņa kaimiņiete tikai

papildinātu to baudu, ko viņš meklēja dabā. Viņa
varētu būt kā auglibas un ziedu pilna zeme, ar kuras

spēku atjaunots Danga varētu sasniegt dzīves pil-
nibu. Vaj tad viņas matos nebija dziļo mežu tum-

šums, vaj vaigs nebija tikai vakara dzesnas, vaj rīta

ausmas atēna? Skats bija kā mežezers — valgmes

pilns un visa miesa — varbūt bāls glezns dabas

zieds.

Un, atgriezdamies, bieži viņš juta, ka elpojis sal-

dākos ziedus, bijis vistuvāk smejošai saulei.

Bet saistitu sevi viņš nejutās pie Annas vairāk,
kā pie lauka, pļavas vaj skaista dārza. Aizmirz-

dams dabu, aizmirsa ari viņu un atminējās tikai

ieraugot skaistu ziedu vaj dzelteno mēnesnicu pāri

lejai bālā vakarā. Ikreizes viņu atbaidija pilsoniskā
iekārta pie Lindem un Annas grāmatu plaukts. Var-

būt viņš tiešam būtu licis ievilties, kā klusā dzelmē,

ja viņa būtu tikai saules un zemes bērns. Šo pus-

garšu un puskulturu viņš nevarēja ciest un reizam

aizgāja savadu skumju pilns. Ilgi tad viņš lasija
savu kaisligi iemīļoto Bodlēru, vaj Teofilu Gotjē,

iedegdamies sasmalcinātā un kaistošā dvēseles at-
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mosferā, un tad likās, ka zeme aizpeld tālu un kļūst
sekla, maza un nieciga.

Bet tad, vientulibas spiests, atkal viņš gāja pie
viena, otra kaimiņa un iegriezās ari pie Lindes. Un

jutās priecigs un saistits, kad Lindes meitas jaunais

sejs smējās tam pretī un apaļie pleci un krūtis iz-

dvašoja jaunibas pilnibu.

Danga bija pāri asiem kaislibu uzliesmojumiem
un nebūtu varējis nodoties tiem. Kaislibas viņš at-

zina, kā zemākas rāsas neatņemamu privilēģiju. Tas

bija tautas nepieciešams dzīvibas spēku uzliesmo-

jums. Viņš bija mācijies meklēt ari kaislibās aug-

stāku baudu, kura vienigi var atveldzināt dvēseles

uzliesmojumu. Tāpēc kaimiņietes kaisligā daba ne-

varēja to aizraut sev līdzi un, pasmaidīdams viņas
miesas uzliesmojumiem, tas klusās sērās aizlaidās

prom, meklēdams gara...

Anna ziedoja visu, lai saistitu viņu pie sevis. Viņa
alka skaistā, bālā vaiga un dzeļošā skata, kā vien-

mēr alkst sievietes, pilnas dabas un karstu asiņu.

Viņa pamazam noslēpa savas grāmatas un noslēdza

klavieres ar valšiem... Viņa varēja ari būt kā

daba, kaut gan tas nācās tik grūti.
Tā dzīve ritēja, kā skaidra rasa pāri lauku zālēm.

Skaidrais jūnijs žilbināja visu ar savu debess zil-

gumu, un saule dzirkstijās ar atjaunotu seju.

XI.

Svētdienas rītā Danga piecēlās pavēlu. Pabeig-
dams apsēt atlikušos laukus, bija svīdis un tāpēc
tikās ilgāk būt gultā. Saule zvēroja jau pār plašo
klajumu un solija karstu dienu.

Kad viņš nosēdās pretī tēva māsai kafiju dzert,

viņš nomanija tās labsirdigā sejā savadu smīnu un

tūliņ juta, ka tai kas uz sirds, bet nelikās manit.
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„Dzer nu vēl," viņa piebīdija kannu tuvāk, kad

tas bija beidzis, un atkal smīnēja.
Vaj varbūt tev mana vārita kafija nav diezgan

garšiga vairs?"

„Kā tā? Ko tu joko, krustmāt?"

„Kas nu par jokiem? Jaunāki cilvēki prot droši

vien labāk. Un ari pats esi jauns... Es jau būtu

ari ar mieru ..."

Danga piecēlās ar lielu jautājumu un nopūtās, bet

pavēries Annas smaidošā sejā, teica:

„Bet saki nu tūliņ ārā, kas sakāms. Tu zini, mēs

tā vislabāk saprotamies."
„Kas tur nu man ko teikt. Citi jau sen izteikuši.

Tak jau Dangās būšot kāzas uz vasaras beigām."
Danga priecigi iesmējās un palika pavisam līgsms.

„Ja, smejies vien," Anna teica. „Bet es jau nebūtu

gan beidzamā, kam par to jazin, kad jau visi citi

zina."

Un tad ta pastāstija, ka Dangām kāzas ar Lindes

meitu tikpat kā gatavas. Pilsētiņā pats Linde teicis,
ka drīzumā notikšot divu īpašumu apvienošana vienā.

Citādi tas nemaz nevarot būt vairs.

„Dari, kā gribi, mīļais," teica Anna. „Tikai man

tad būs gan jāšķiras no tevis. Nāks citi apkopēji
un saimniecības vaditaji."

„To vēl redzēsim," Danga noteica un tad saņēma,
kā rotādamies, vecās, labās rokas.

„Vaj tu tiešam domā, ka tu būtu pēdējā, kam es

to saku? Vaj tu mani nemaz vairs nepazīsti?"
Anna paskatijās viņam acīs un saprata visu.

„Ko nu ko, mīļais dēls. Zinu jau, zinu. Bet kad

jau tās runas tiktāl gājušas, tad ir vērts padomāt
man un tev. Zini nu pats, ko dari. Es tev ticu

vienmēr un nekam vēl neesmu ticējusi tā..."

Danga sāka staigāt pa istabu un priecigi svilpot.
Viņam lieliski patika, ka kaut kas notiek viņa vārdā.

Bet bija ari nopietniba tur starpā. Tad tāds bija
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tas vecais lapsa — Linde! Viņš lika tam tīklus un

gribēja paņemt ar vieglu roku un bija tik hm,

pārliecināts par notikušo. Dangām asinis iesitās

galvā. Viņš atminējās Lindes meitas ziedošo seju

un kā kontrastā veco, viltigo un pašapzinigo viņas
tēvu. Un tad viņam gribējās smieties bez gala.
Viņš sajuta vajadzibu kaut ko darit tūlit, bet pirms
realizēt savu domu, viņam bija jāsaka kaut kas

Annai; iedomiba bija jāizdzēš.
Un steigšus viņš sāka ģērbties.
Vecā saimniece nolūkojās šaubigi uz viņu un neteica

neka. Viņai nepatika, ka Danga tai neatbildēja ne

ja, ne ne. Tas bija savadi. Un viņš tak bija tik

mīļš tai.

Pēc brīža Danga izgāja caur dārzu uz pļavu un

no turienes pagriezās uz Lindes pusi.

Vasaras diena dega savā pilnibā un vējš smaržoja,
kā no milziga kvēpināmā trauka nākdams. Dābola

lauki bija sākuši ziedēt, un viss gaiss dūca no bitēm.

Dangām atkal uznāca skumjas, klusas, saldas un

spiedošas. Viņš sajuta savu vientulibu te starp

daiļo dabu, bez kultūras un starp cilvēkiem, kuri

nebija vairs ne daba, ne kultūra. Tik grūti bija
atteikties no pilnibas, kurai negurstoši pakaļ bija
gājis. Te bija tikai daba— liela un neviltota un tuva,

kā visur pasaulē. To, vajadzēja mīlēt un cilvēkus,
kuri tuvu dabai un tai līdzigi.

Tagad bij jazin, cik tuva dabai bija viņa skaistā

kaimiņiete.

Danga pa lauku ežu nonāca Lindes dārzā. Dārzs

bija kluss un pilns saules kvēles. Novēlojušies ceriņu
krūmi beidza ziedēt un šur tur vērās jau jasminu
baltie pumpuri.

Viņš uzkāpa uz mazās verandas. Durvis bija vaļā

un istabā klusums. Danga soļoja pa viesistabu, kā

gaididams ko.
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Viņam bija neveikli mazliet un savādas sajūtas.
Neviens nenāca. Tikai otrā mājas galā kalpu dzī-

voklī raudāja bērns, un kāda balss bija ar kaut ko

nemierā.

Viņš paskatijās ēdamistabā. Ari tur bija tukšs.

Kalpone pabāza galvu pa kukņas durvim.

„Ā, ciemiņš! Lūdzu drusku uzgaidāt. Jaunkundze

drīz būs klāt; es pateikšu..."
„Un saimnieks? Vaj mājā?"

un saimniece aizbrauca, šodien nebūs.

Bet jaunkundze ir mājās. Lūdzu tikai apsēžaties."
Un skuķis šķelmigi nosmaidija, durvis aizvērdams.

Danga iegāja atkal viesistabā. Gribējās redzēt

kaut kādu cilvēku. Viņš sāka aplūkot nobālušās

bildes gar sienam, kuras bija pa lielākai daļai lubas.

Un pēkšņi viņam uznāca riebums diezin pret ko.

Tauta, tauta! Ta esot latviešu tauta! Viņš bija

redzējis visas Eiropas tautas, bet īstā tautā bija visur

kaut kas kopigs. Ari tur bija lubu bildes, tāpat kā te.

Viņš piegāja pie kādām durvim, kas bija pavērtas
un saprata, ka ta ir Annas istaba. Un pašam ne-

gribot — pagrūda durvis ar spieķi vaļā.
Satveicets smacigs gaiss sitās pretī. Priekškars

bija vēl pa pusei nolaists, bet logs nebija atvērts.

Danga pavisam apmulsa no saņemtā iespaida, kamēr

varēja smalkāk ko ievērot.

Pa grīdu mētājās dažādi drēbju gabali, gulta bija

nekārtībā, palagi nošļukuši uz grīdas. Mazgājamais
trauks bija pilns ar ziepainu ūdeni un smaržoja pēc

lētām esencēm. Un diezin kas tur vēl bija par trau-

kiem —un pudelēm! Pūders izbārstits uz grīdsegas
un galda un pieci, seši pusiesākti pomades podi rādija
savu daudzkrāsaino saturu. Gaiss bij tāds, kā de-

dzinātu matu smakas pilns.
Asa doma iemetās Dangām galvā. Lūk, skaistuļu

daba!.. Gultas kājgalā pie sienas bija vecā rāmī

kādas jaunavas nolaupišana, kuru briesmigs laupitaju

6J. Akuratera kopoti raksti, VII.
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virsnieks jau turēja uz zirga, laizdams to pilnos

auļos. Tas laikam priekš aizmigšanas un sapņiem.
Uz maza galdiņa pie gultas bija apdedzis sveču

gals un grāmatas. Danga pavēra pirmo lapas pusi.
Tas bija kāds latviešu literatūrā plaši reklamēts ro-

māns un pikantās vietas visas bija aizstrīpotas ar

zilu zīmuli. Bet tur zem šīs grāmatas bija vēl viena

un Dangām sāka acis miglot; ta bija pazīstamā lat-

viešu „zinatnieka" populārā brošūra: „Kā novēršama

grūtniecība".
Viņš atvilka vienreiz elpu, otrreiz un bija jau vies-

istabā. Kaklā kutināja, kā ar spalvu un viņam gri-

bējās tikt ātrāk brīvā gaisā. Viņam likās, ka kaut

kas ir pielipis pie kājām, pie rokam un drēbēm, un

viņš apskatijās, vaj patiesi kaut kas nenāk līdz.

Tikai dārzā, ievilcis smaržigo karsto gaisu, atjēdzās
un tad viņam gribējās bēgt, kā vēl nekad nava bēdzis.

Pie vārtiem viņš satika pirmitejo kalponi, kura

kaut ko teica.

„Pasveicināt jaunkundzi no manis," Danga teica

laipni un pacēlis cepuri devās atkal uz leju, uz pļavas

pusi. Viņam likās, ka kāds to vajātu, un vajadzētu

steigties. Lūk, no ka pārtika šī krietnā mātes meita!

Un vecis turēja to par diezgan spējigu valdzināt kaut

kuru no apkārtnes tēvu dēliem! Danga iedomājās
to dzīvi, kas viņu sagaiditu šī dabas bērna sabie-

dribā. 0, kultūra un tauta!

Nožēlošana par kaut ko pamodās sirdī un ironisks

smīns palika uz lūpām .. .
Tad Danga ilgi klejoja

pa mežu un lauku un pārnāca mājā tikai pie vakara.

Viņš priecigi jokoja, jo bija guvis jaunu apņemšanos :

kļūt pilnigi brīvs no sava kaimiņa burvibas, cik

dārgi tas ari nemaksātu.

Viņš palika nopietns un prasija savai tēva māsai,
kas tai zināms par tēva parādiem pie Lindes.

„Tīra ta lieta nava, bet daudz es neka tur nezinu.

Linde ir veikls augļotājs. To paturi prātā ari tu."
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Tad Danga apprasijās par savu krusttēvu Pēteri

Valli no Cauneniem, kā dzīvojis pēdējos gadus un

vaj nauda viņam ari esot.

„Varetu gan biežāk apciemot viņu. Tas ir vieni-

gais cilvēks, kuram tu būtu draugs. Es to zinu.

Bet par naudu vaj tad tev tāda būtu vajadziga ?"

Danga neteica neka, un tēva māsa atkal palika

nezināšanā, ko īsti viņš nodomājis, bet kā Lindes

meita nebūs te saimniece, to viņa nojauda gan.

XII.

Otrā dienā Dangām bija tik viegla sirds, kā kad

tas vispasaules problēmu būtu atrisinājis. Kā viņš
nīda šo slepeni kultivēto miesas kultu un „progresa

tt

masku! Un tikko viņš nebija padevies vidēji vidējai
salkanibai. Viņš iedomājās to dzīvi ar tā audzētu

mātes meitu, kāda bija viņa kaimiņiete un tad likās,
ka nepārkāpjams valnis viņu nošķir no Lindem.

Bet skaidribu vajadzēja visur. Un Danga labi

zināja, ka tam jānes pazeminājums no vecā Lindes

zināmu zumu dēļ. No ta jātiek vaļā, lai maksā ko

maksādams. Savu domu viņš bija izdomājis līdz

galam un no rīta devās pie sava krusttēva Valles.

Viņam bija jāiet verstes piecas, kur atvērās pla-
šāki klajumi. Cauneni bija vecas mājas. Tēvs tika

stāstijis, ka tās bijušas pirmās mežu jomā apmēram
150 gadus atpakaļ. Uz iesarkaniem mālu pakalniem

ezera tuvumā Danga atkal ieraudzija pazīstamo pe-

lēko māju puduri, kur ap dārzu liecās žogā tumšās

paegles un avieksteņu krūmi. Viss bija te sirms,

kluss, kā senu laiku pussadrupusi pils. Tikai dzī-

vojamā istaba bija jauna, stalta un plaša, pat pārak
stalta priekš lauku mājas. To Valle bija cēlis pēc

revolūcijas, ierauts stipri spēcigajā saimnieciskas at-

jaunošanas strāvā. Viņš darija, kā likās, visu pēc
labi pārdomāta plāna.
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Danga satika Pēteri Valli olnicā no lauka nākot.

Drusku iesirmais matu vaiņags, pelēkas enerģiskas
acis un gaišais sejs smaidija Dangām no tālienes

preti, un apziniba, ar kādu runāja krusttēvs, taisni

pārsteidza izsmalcināto, trauslo, kaut ari spēcigo
Dangu.

Saimnieks, varēja redzēt, bija lepns uz savu darbu

un druvu un negribēja laist viesi mājās, bet virzija
uz lauku pusi. Danga, smaididams, padevās, un

valodas drīz vien nonāca pie zemes un saimnie-

cības jautājumiem. Un Danga drīz vien pārliecinājās,
ka Valle pazīst savus laukus un zemi tikpat labi,
kā atvērtu grāmatu. Milziga enerģija verda viņa
vārdos un viegla satira pa starpām.

Pie lauku šķūņa stāvēja vēl sējmašina, un Dangām
uzkrita savādā konstrukcija.

„Kas tas jums par daiktu?"

„Aha, nepazīsti? Parastā rindu sējmašina, tikai

es to krietni apstrādāju. Tagad mēs zemkopji esam

tiktāl jau krituši fabrikantu rokās, ka tie mūs vien-

kārši muļķo. ledomājies tik visas tās mašinas!

Arkli, ecēšas, pļaujamās, sējamās, kuļamās ...
Bez

šaubām, liels progress. Tikai fabrikanti nava turē-

juši vērā zemkopja, bet savus labumus. Viss ir no

trauslākā čuguna un pie pirmās aizmešanās lūst un

plīst. Protams — atkal remonts un rezerves daļas

no tās pašas fabrikas. Akcionāru maks tūkst, bet

lauksaimnieks tikai maksā. Nu, tad es ari pārdo-
māju, kā labāk rīkoties, un neciešu lielus zaudējumus
vairs."

Un Valle sāka runāt par dažādu zemkopibas mā-

siņu konstrukciju, tā kā Dangām uznāca nesaprašana
par visu to un pārsteigums.

„Jūs bijāt tekniskā skolā. Bet kad?"

Krusttēva gaišās acis mirdzēja, un tas jautri iesmējās.

„Mana tekniskā skola bija tepat uz lauka. No

praktikas cilvēks mācas desmitreiz vairāk, kā no
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teorijas, un sevišķi zemkopis. Kad visu apraugi ar

saviem pirkstiem, tad paliec gudrāks, kā desmit

agronomi."
„Tā tad jūs neesiet agronomu draugs?"
„Tos gan neesmu varējis nekad ieredzēt."

„Bet tak, bez šaubām, zinātnei un teorijai liela loma

ari zemkopibā. To rāda Vakareiropas zemes," Danga

mēģināja protestēt.
Valle stāstija bez apnikšanas un laida arvien ko-

digakas replikas „par smalki skolotiem agronomu

kungiem," tā ka Danga saprata uz reizas lielo star-

pibu starp prātošanu un darbu. Viņš skatījās rad-

nieka sejā un apbrīnoja viņa zināšanas. Valle no-

sauca visādu māksligu mēslu formulas, pārzināja
ķimiju labāk, kā simts teorētiķi instruktori un ne-

saudzigi un pamatoti kritizēja māksligo mēslu fabrikas

un viņu spekulativās reklāmas.

„Nu nu", smējās Danga, „tādi briesmoņi jau viņi

gluži nava, kā jums liekas."

Tad tie pamazam atgriezās pie mājas. Abpus

ceļam bija jauns ābeļu dārzs, diezgan plašs. Varēja
būt 300—400 ābeles, kuras zaļoksni auga un nesa

kroņus.

„Mums pašiem Latvijā jārada paradize, jo tēvi

tikai devuši ierosinājumu," teica Valle. „Mums jā-
dzīvo augļu koku birzēs, tad būsim veseli un ari

skaisti... Biju iestādijis kādas 50 ābeles no Vāgnera
Rigas dārzniecības, jau uzpotētas. Vārga un kalta

un neauga. Kā tas citādi ar varēja būt. Izsutinātas

siltumnicās, izdzītas aizvējos un izsijātā leteču zemē

tās iet postā. Tagad es nesu mājās mežābeļu sēklas

un sēju dārzā. Un tad iepotēju pats un esmu pil-

nigi drošs, ka neviens pūļu brītiņš neaiziet veltigi.
Ziemā ļauju salt. Norūdit vajaga netikai cilvēkus,
bet ari kokus un pašu dabu."

„Tur es jums piekristu," teica Danga. „Bet mēs,

latvieši esam par daudz jau norūditi. Un es baidos,
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ka ši gadu simteņu rūdišana mūs ir darijusi tik cietus

un nejūtigus, kā pat saules siltumu vairs labi nesa-

jūtam. Norūdit un izdaiļot —tā es saprotu dzīvi,
ja mēs gribam domāt ari par nākotni."

„Ja, ja" smaidija Valle un, noņēmis cepuri, slau-

cija sviedrus no pieres. „Bet priekš ta nebūsim mēs

vairs. Ta būs tava paaudze un varbūt vēl vēlāka.

Dēli vienmēr nīst tēvu ideālus un laiks nesis ari

vairāk ko, kā tikai rūdišanos.

Viņi bija pienākuši pie jaunās dzīvojamās mājas,
un Valle aicināja iekšā.

Miers un ērtiba bija visur. Caur lielajiem logiem
saule gaiši guļas uz grīdas. Grāmatu plaukti stā-

vēja gar sienām un daudz literatūras —jaunākā rakst-

niecība — uz galdiem.
„Lūk, še! Skatāties, kā aug dzīves daiļotāji —

tādi, kādus jūs vēlaties. Mēs riešam pumpurus —

tie ziedēs.
. .

Tās mana dēla grāmatas."
Danga atminējās, ka Valles dēlam varētu būt tagad

gadu 18. Viņš mācijās Rigā ģimnāzijā.
Saimniece nāca no otras istabas, laipna un runiga

un tūliņ nopriecājās par ciemiņu, kas tik svešs un

patīkams. Bet pieteica ari palikt uz pusdienu.
Kad Danga palika divatā ar krusttēvu, viņš izstā-

stīja par Lindes vekseļiem, viņa uzbāzibu un visām

citām attiecibam un teica, ka apņēmies izbeigt at-

karību no ta, lai maksātu ko maksādams. Jautajā

padomu no Valles. Tas, būdams tāļredzigs un sa-

prazdams Dangas dvēseli, uzliesmoja priekā.

„Ja, ja, to zina visi, ka Linde ir veikls augļotājs.
Un vaļā no viņa tu netiktu ari rados kļūdams."

Par vecā Dangas parādiem Valle nezināja neka

teikt, bet to gan zināja, ka parādu raksts Lindes

rokās bieži dabūjot dažas nulles klāt.

„No viņa man jātiek vaļā," Danga teica —un tā-

dēļ nācu pēc padoma un palīga."
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Aprēķinoties, iznāca, ka vajadzigi vismaz 2000 rubļi,
un ka Danga gatavs uz mājam atkal aizņemties
naudu un nomaksāt Lindem visu zumu.

„Tas ir labi," priecājās Valle. „Un viņš tevi jau
pataisijis iepriekš par savu znotu. Ha, ha, ha. Pē-

teri Dangu viņš iedomājies nopirkt!" Un Valle sir-

snigi smējās un gaišās istabas skanēja.

Viņi ciemojās ilgi, ēda un dzēra un runāja daudz

un pamatigi par visu. Un kad viss bija kārtibā, un

Danga gāja mājās, bija nakts. Zvaigznes slīka nakts

blāzmā un rasa gulēja uz visiem laukiem. Un Danga

bija tik līgsms, kā atjaunots. Viņam patika pārspēt
un pārviltot visgudrākos un visstiprākos. Ta bija
saldi rūgta smarža, kas deva dzīves vērtibu.

Viņš nogriezās no ceļa un gāja taisni pa pļavām, lai

nebūtu jāiet garām — Lindes jaunajiem cūku staļļiem.
Nakts bija tveicējoša, bet dzidra. Savāds prieks

cēla krūtis: dzīvot! — veidot dzīvi. Simts sapņu
atkal apņēma garu.

ledams gar savas dzīvojamās mājas galu, viņš ne-

viļot pacēla skatu uz augšu, kur vaļējā logā bija
kaut kas balts.

Marans bija aplicis roku cieši ap pleciem Marijai

un abi viņi lūkojās nakts debesīs. Tā tad abas

spēcigās straumes bija saplūdušas kopā. Un viņu

spēks tos nesa pāri dienas nogurumam un darbam.

Jaunas asinis ir spēciga bura, kas rauj visus pāri

grēkam un patiesibai — dzīvot.

Logs tika lēnam aizvērts, un Danga pasmaidija

par kaut ko sērigi un vientuļa skumjas to apņēma,
kaut gan gars bija līgsms.

XIII.

Pēc dažām dienam, kad viss bija kārtibā, Danga,

saziņā ar Valli, aizrakstija Lindem īsu vēstuli, uzai-

cinādams viņu uz apriņķa pilsētiņu kādā ļoti svarigā
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lietā un noteikti atgādināja, ka tēva parādu raksti

visi ņemami līdz. „Tas derēs mūsu labo attiecibu

nostiprināšanai, kas kaimiņu starpā nepieciešams,"
beidza viņš vēstuli.

Tad Danga gāja uz lauku un vieglas domas viņu

pavadija. Viņš noskatijās uz netālo Lindes īpašumu
un prātā tam nāca Annas jaunkundze ar savu labi

kopto miesu, mājas bibliotēku un preparātiem. 0,
kāds tukšums un nedziedināma garlaiciba vēl valdija
latviešu mājās! Danga pat nosarka, iedomājoties
sevi tuvāk saistitu pie Annas. Un būt tālu garā
un būt tomēr atkaribā — tas priekš viņa nebija sa-

vienojams. Skaidribu viņš mīlēja par visu vairāk

un pašlepnuma dēj būtu bijis ar mieru zaudēt tēva

māju, cik grūti un sāpigi tas ari nebūtu.

Ja, latvieši bija miera tauta, aiz miera kāpas au-

gusi. Kā gauss pingvins viņa gulēja smiltīs ar tīru

un klusu dvēseli, bet nevarēja saprast kaijas straujo
pārdrošibu un brīvibu, kad vētra to šūpo virs jūras
atvariem. Sekli te ritēja dzīve un lēnām sadega
mūži vecos tikumos un netikumos.

Vienmēr šie ļaudis bijuši notikumiem pie malas

un aiz dambja. Un karsts prieks iekliedzās Dangām
dvēselē, kaut reiz likteņa roka sētu aukas un tra-

ģēdijas pār zemi un audzinātu tautu uz ko citu.

Par daudz viņš mīlēja savu tautu, lai vēlētu viņai
tikai visu tautu likteni. Vairāk un augstāka tai ka

vajadzēja. Pasaulei vajadzētu sadrebēt reiz no šīs

tautas spēka un skaistuma.

Un rūgtu smaidu atgriezies mājās, viņš izteica

savas domas vēstulē, lai raiditu tās prom no šiem

laukiem tur, kur viņas kāds saprot.
Otrā rītā agri viņš jau brauca ar krusttēvu Valli

uz pilsētu. Lauki kūpēja no rīta miglas un mājas
slīka rūdzu druvās un ābeļu dārzos, kā gaišas ska-

nigas oāzes. — Skaļš prieks atkal bija viņa dvēselē

un dzīvot un no jauna veidot — prieks plosija krūtis —
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tik dziļš, ka kļuva par gaviļu mokām. Danga jutās
kā viegls vētras un negaisa mākons, kas nes auglibu
zem sevis dusošiem klajumiem.

„Tu esi taisni tāds, kādu es tevi ticēju," teica Valle

pēc ilgākas sarunas.

„Bet rūgts es esmu te visiem un ja vēl ne, tad

laikam būšu."

Saule karsēja jau rīta pusi, kad pēc stundām

trim zirga pakavi sāka klaudzēt uz pilsētiņas ielas

akmeņiem.

Ak, šīs mazās Kurzemes pilsētiņas! Kas gan ne-

pazīst vismaz vienu no viņām. Un ja nepazīst, tad

nepazīst ari daļu no zemes burvibas.

Tāda pilsētiņa mēdz braucēja priekšā pēkšņi izaugt
kā no zemes ar diviem trim baznicu torņiem un

koku māju rindām. Un reti tikai kāds akmeņu cē-

lums, kā moderns, svešs putns paceļās pāri namiem

uz apkārtni, svešs, nepiederigs un nemīligs. Viņš
ir kā šķaudoša acs, kas ienes svešas domas mazajos
dārzos un ceļos.

Debess dzidrums, kas ir tik nemanāms milzu pil-

sētās, te liekās kā mājās. Viļņojošie rudzu un kviešu

lauki atsitas taisni pie namu mugurām un pelēkām
sētam un druvu smarža staigā pa ielām. Lauku

plašums guļ ap tādu pilsētiņu, kā bezgaligi zilzaļi

jūras ūdeņi un sviež savus vējus un negaisus un

miglas taisni uz namu jumtiem un pagalmiem. Trīs-

četras mazās ielas ar māju puduriem ir kā maza

saliņa jūrā un zaļie viļņi draud to aizskalot, lai būtu

tikai plašums un plašums bez gala.
Tur viņa stāv, mazā Kurzemes pilsētiņa un spogu-

ļojas lēnas upes ūdenī, kā maza bārenite, kuras

skaistumu attēlo vienigi strauta ūdens. Tikai krā-

sotie zaļie jumti un brūni nomelnojušie dakstiņi lie-

cina, ka te nava ciems. Bet ielu malās aug vietām

zaļš maurs un visos logos, visos viegli aizplīvurotos

logos raugās mirtu zaļie vaiņagi un pagalmos dzied
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gaiļi, skaļi un sacenzdamies un katram svešam iebrau-

cējam pieder visu pilsētiņas damu un meiteņu skati,

kuri to saņem un pavada, kā tālas jūras svešu putnu,
kas ar saviem nodomiem te ienācis.

Sīs mazās salas iedzīvotāju galvenais tips ir brūnā

ebrejiete, kas nes smaržigas kviešu maizes kukuļus
no ceptuves uz māju un švīts ierēdnis, kurš jūtas
te ka savā rezidencē, iebraukdams un izbraukdams

ar spožo velosipēdu un „inteliģentas" jaunkundzes,
kuras sapņo un lasa Poruku un Veidenbaumu. Bet

katrs salds romantikas gadijums ir zināms pilsētiņas

daiļajām damam tūlit pēc parādišanās; par to prie-

cājas katrs, kā par puķi, kas naktī dārzā uzziedējusi.

Un kad ebrejs iebrauc ar podu vezumu atpakaļ
no sava lauku jūras ceļojuma un atjūdz nosvīdušo

zirgu pagalmā, līdz ar saules noiešanu miers iesprauž
savu balto augsto krustu starp namiem un ielām un

mazā sala dus tāpat kā lauks. Guļ ūdeņi, guļ nami,

aizmieg ielas akmeņi un pusnakts stundā nekas ne-

traucē miera, — pilsētiņas pulsi apstājas .. . viņa ne-

pazīst ta drudža, kas dzen asinis lielajās akmeņu
skaistulēs bez apstājas. Viņa vēl dus dabas klēpī,
kā mazs, sīks bērns.

Bet drūmajos lietus rudeņos tāda Kurzemes pilsē-

tiņa kļūst vēl mazāka un padodas neizbrienamām

skumjam un tad viņa liekas izmirusi, kā pamesta
nomādu telts. Tikai ejot pa mazo ielu jūs varat sa-

dzirdēt namā kaut kur klavieru skaņas, kas stāsta,
ka ari te mīt daiļums — liels savā vientulibā un ilgās.

Kas pazīst šo mazo pilsētiņu, sūtīs viņai sveicienu

vienmēr, kur ari neatrastos
...

Peters Danga atminējās viņu no seniem gadiem,
kad zēns vēl bija. Un tagad iebraucot ta likās vēl

mazāka. Bija, kā kad viņš būtu izaudzis liels pāri
visam. Bet tikās logos skatīties, kur aiz priekškara
lūkojās paslepus dažs skaistules skats.
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Kad ar Valli bija nokārtojuši krepostnodaļā un

kasē vajadzigās formalitātes un Dangām nauda bija

ķešā, viņi iebraucamā vietā satika Lindi, kurš apzi-
nigi un svinigi bija noskuvies un mirdzēja no prieka.
Smaidija ari Valle, jo dažas dienas iepriekš uz Lindes

prasijumu, kas tās par neatliekamām naudas darī-

šanām, bija teicis, ka laikam būšot sakarā ar sirds

vajadzibam.
Linde bija savā elementā, cilāja zelta pulksteni

un ķēdi, klapēja Dangām uz pleca un sauca par

mīļo draugu. Brīnijās, kādēļ nauda jaatmaksajot.
Tikai kad visi papiri bija izpirkti un viss oficiāli

nokārtots, viņš sāka par kaut ko šaubities.

No piesolitām pusdienām Danga atteicās un kad

Linde ielūdza abus mājās pie sevis, Valle nenocietās

un iemeta starpā:
„Dangu saimnieks tak šodien atpirkās!"
„No kā atpirkās? Kā tā?"

„No visa, kas tik labs pie tevis."

Lindem mute palika vaļā un sejs pieplūda sārts,
kā mēness, bet viņš vēl mēģināja jokot. Bet tad sa-

prata ka ir pārrēķinājies un pazaudējis ..,

Tad viņš aicināja uz pusdienām viesnicā visus

apkārtniekus, kas vien pazīstami bija un izmeta

vārdus par übagiem un kaimiņiem. Valle gribēja
atbildēt un acis jau dzirkstija, bet Danga to nepie-
laida. Viņam riebās par visām lietam cīņa ar zemāk

stāvošu, kas jau savu nespēku bija parādijis. Viņš
aizvilka krusttēvu nost un iepirkušies tie devās

mājās. Putekļainais lielceļš drīz vien tos ieveda

pļavu un lauku velgumā un Dangām bez laimes

nebija nekādas sajūtas. Milzigais parāds, ko bija

ieguvis no jauna, tikai glaimoja viņa spēkiem un

vēl dusošai enerģijai.
Linde dzēra un trakoja kā iededzies. Svaidija

naudas papirus, lielijās un spēlēja grafa lomu. Bet

paēdušie un piedzērušie trabanti drīz izklīda un ari
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viņam vajadzēja rausties ratos iekšā. Metās krēsla,
kad viņš ar savu plato augumu iegulās ērtajās ratu

cisās un pievilka grožus.
No milziga daudzuma dzērienu sejs bija pietvīcis

sārts un acis kvēloja miglā.
Braucot tagad vienam un pārdomājot notikušo,

viņam no jauna uzpeldēja nevaidamas dusmas par
visu. Vispirms uz sevi. Nekas un nekas nebija
viņu piekrāpis un iegāzis un nu šis zēns... Fu —

viņš laida garu spļāvienu uz ceļa. Visam pagastam
viņš bija apsolijis kāzas drīzumā un mērniekam ru-

nājis par kopigu lauku apvienošanu. Viņa tīkli bija
austi smalki un ar apdomu. Ko nespētu viņa prak-

tiķa, to vajadzēja spēt Annas daiļumam — par to

bija pārliecināts. Un nu tikai izsmiekls vien.

Roka savilkās dūrē.

Zirgs maz bija ēdis dienā pa dzīru laiku. Pret

kalnu gāja lēni soļiem. Linde savilka grožus. Vaj

viņa zirgs tik vien spēja iet? Viņš gāza ar grožu
līkumu un tracināja lopu.

«Nolādēts! Vecā Dangas daba, bet vēl asāks
...

Dumpinieks, bēglis. Policijai jāuzdod ... Pilna māja
ar grāmatām no ārzemēm.

Bet apķērās, ka viss nieki un gāza no jauna zirgam.
Dusmas auga augumā. Viņš, Linde, kuram neviena

pretinieka nebija dzīves praktikā... Un nu neka!

Linde gāza zirgam bez mitēšanās. Rati gāja ar

traku ātrumu. Linde brauc — lai redz, kas grib redzēt!

Viņam ienāca prātā Anna un dusmas pieņēmās.
Vislabākā audzināšana vācu ģimenēs. Par pieci

rubļi pomades nedēļā — viss ko vien viņa grib ...
Un nu neka! Kauns un dusmas dzēla viņu kā fū-

rijas. Viņš sita zirgu nedzirdēdams, ka tas sēc no

trakas steigas.
Bet pēc dusmām gurdenums to pārņēma. Groži

rokās palika mīkstāki. Milzigais alkohola daudzums
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pārspēja beidzot miesu un garu un braucējs nema-

not atvēlās ratos augšpēdu ...

Vasaras naktis ir īsas un saulei lecot kalpi atrada

Lindi dābollaukā aiz lielajiem cūku staļļiem. Zirgs
mierigi rāva kuplas ziedu galviņas iedams savā vaļā
un ratos vaļēju muti gulēja saimnieks.

Tā viņu ari noguldija plašajā gultā nevarigu kā

bērnu.

XIV.

Līdz ar vasaru ieradās lauku mājās šur tur savadi

ciemiņi. Tie bija skolēni un dažādu augstskolu stu-

denti. Kurzemes gaišie un skanigie lauki tos vilka

atpakaļ no svešas kultūras un zemes pie sevis.

Danga ievēroja, ka ciemiņi bija tik sveši šai pa-

saulei, kā nekad te nebijuši. Daudzi no tiem nēsāja
krievu kreklus un garus matus. Kursistes staigāja
basām kājām un dziedāja par „Volgu matušku".

Savada bija ari jaunās paaudzes valoda — latviski

tie iesāka — krieviski beidza un savāds mistrs skanēja
cauri runām un dziesmām.

Ak, ja. Aizbraukdams priekš gadiem astoņiem

Danga bija atstājis te tādus ļaudis. Un tik kūtri

tie bija savā attīstibā, ka gadi neatstāja nekādu

iespaidu uz tiem.

Kāda miermīliga un kūtra zeme!

Skumjas atkal sāka grauzt Dangu un likās, ka tas

ir bezgala viens savas paaudzes starpā. Uznāca

karstas ilgas pēc kultūras un lielpilsētas. Viņam

Rigā bija pazīstams dažs labs no inteliģences un

strauji tas devās uz turieni —kā parasts uz divām,

trijām dienam. Bet kā arvien, ari šoreiz pārlieci-

nājās, ka labāk glābties zemes kūpošos auglibas

miglājos, nekā to cilvēku sabiedribā. Viss labākais

bija prom — atlikusies tur tikai apstulbusi sīkpilsoniba.
Mājās viņš saņēma vēstuli no netāla Repšas, sava

kaimiņa, kurš ieaicināja uz viesibam, jo dēli esot
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atbraukuši ciemoties. Danga maz pazina Repšas
dēlus — tik zināja, ka tie abi studējuši un viens

valdija bankā Rigā.
Viņš gāja ar prieku un satika veselu pulku no

jaunajiem, kuri kā uz norunu bija saradušies te

kopā.
Repšas vecākais dēls, advokāts, bija kulturels ne-

tikai no ārienes. Vismaz valodā nebija truls, bet

apķērās reizam, ka runājis aplam tikai tad, kad

Dangas pazīstamais smīns iemetās sejā.

Otrs, inženiers, bija drukns sabarojies un pilnigs
pilsoņa tīps. Vadijis Krievijā dzelzsceļu būves un

pievilcis naudas kā pūķis, viņš pavirši skatijās uz

tautas garigo līmeni un nesaprata, kas īsti ir patiesā
kultūra.

Bija vēl pāris ģimnāzistu, krievu tīpa un „brīvi"
apzinigi, kāds politechnikas students un Peterpils
augstāko kursu klausitaja — studente Marija Seskis,
kura sevi citādi nesaucās, kā par Mašu. Milzigi
iemīlējusies Gorkija baskājos un demokrātismā un

lielijās, ka ar apziņu reizam ejot uz staciju vilcienu

gaidit — basām kājām.
Maša Seskis izrādija savu nesamērojamo pārākumu,

kā jau studente, bet kad Danga palika vienaldzigs,
mēģināja tam piekļūt tuvāk ar gudri izteiktiem jau-

tājumiem.
Viss bija skaļi trokšņaini un Danga jau priecājās,

ka varēs varbūt sev biedrus atrast starp drošajiem
jaunlaiku nesējiem.

Inženiers lasija, lasija to pašu tautiski veikalniecisko

avizi, kuru Danga bija redzējis vaj visā apkārtnē,
lasija un smējās piekrītoši.

„Es tiešam nesaprotu, ko tie cilvēki grib ? Pastāv

un pastāv uz savas valodas tiesibam skolā. Smiekliga
sentimentalitāte. Bērnam tak vienalga, kādā valodā

to māca — tas vēl ir muļķis."
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„Un kāpēc tad jūs domājiet, ka bērniem kaitiga
latviešu valoda?" Danga prasija. Viņš apbrīnoja
inženiera tipu. Revolūcijas laikā tas bija skandinājis
kā papagailis frazu par valodas tiesibam katrai tautai,
bet tagad jau gribēja gluži pretējo. Ātra maiņa.

„Kaitiga — ? Tas ir, es nesaku ka kaitiga. Bet

ko mums līdz mūsu valoda? Vienalga, mēs nekur

ar to netiekam. Mums ir jāpievienojas krievu tautai —

tad latvieši tikai varēs tikt uz priekšu. Viss, vara,

zinātne — viss ir tikai Krievijas piederums. Latvietis

ir tikai nīkuļotajs, ja neiziet plašajā pasaulē."
Un inženiers taisija lepnu žestu aizkūpinādams

savu cigāru.
„Sakiet, kungi, vaj jūs esiet redzējuši kādu lat-

vieti kaut kur? Danga prasija. īstu latvieti bez

visām piedevām un blakus krāsām?"

„Kā tā?" brīnijās advokāts. „Ko jūs ar to do-

mājiet?"
„Es, domāju, ka tas gan laikam ir ļoti zems un

nepatīkams subjekts. Un es vēlētos ari reiz to re-

dzēt, lai zinātu, cik tālu man jābēg."
„Jūs runājiet laikam savādus jokus," uztraucās

advokāts soļodams pa istabu. Students un jaunie

smīnēja.

„Tā es nedomāju. Kādēļ tad latvietis lai bēgtu
no latvieša, ja tā nebūtu. Jūsu tēvi bēga pie vācie-

šiem un nosarka līdz ausim, ja tiem ka

tie ir latvieši. Jūs bēdziet tagad pie krieviem un

smejaties par vēl tautā atlikušiem. Piemēram, inže-

niera kungs."
Inženiera tuklais sejs pietvīka.
„Tas ir... Hm

... tas ir — es nesaprotu, ko jūs

domājiet, Dangas kungs? Es to neesmu teicis. Es

runāju tikai kā realpolitiķis, ievērojot mūsu politisko
stāvokli."

atsaucās Maša Seskis. „Latvijā ir sma-

cigs gaiss. Mums nava ne rakstniecibas, ne mākslas,
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ne ideju. Krievijā — coßctMTs Apyofi npocrop-b. Ziniet,
dvēseles plašums ...

Un ari politiskais stāvoklis
...

Es pilnigi piekrītu inženiera kungam."
„Ja, ja, kungi..." Danga smīnēja „Bet politiskais

stāvoklis, kas tas pēc jūsu domam ir: Dieva sods vaj
mistisks un neatrisināms noslēpums priekš mums?"

Inženiers apstājās un savadi pavērās uz Dangu.
Likās, ka viņš būtu ieraudzijis kādu brīnumainu

putnu un nesaprastu, kas tas ir.

„Jūs jokojat ar nopietnām lietam. Man liekas,
ka būtu diezgan par to runāt. Tagadējais laiks

mums māca kaut ko citu."

„Tā tad es pieņemu, ka tas ir Dieva sods," Danga

smējās. „Un tāpēc jābāž galva smiltīs un jāgaida,
kamēr sods pāriet. Vēlu laimes, kungi, uz to. Bet

mani neinteresē tagad strausi. Bez tiem droši vien

virs zemes ir vēl nēģeri un tālāk ari eiropieši, un,

varbūt, kaut kur ari latvieši — kas paši no sevis

nekauņās. Tos būtu interesanti redzēt."

r
No latviešiem neviens te nekauņās," inženiers

atvilka elpu. „Jūs te variet redzēt pārtikušu tautu.

Mūsu ekonomiskais stāvoklis ir taisni tas, kas ieka-

ros mums stāvokli starp tautām. Ar to mēs varam

lepoties."
„Ja, un kultūra, ta ir vispārcilveciga tikai," at-

saucās students. „06meHeji0Bt4ecKafl. To ir atzinis

jau Markss un visa viņa skola."

Danga novēroja izbrīnējies šo brašo kompāniju.
Un tad viņam pēkšņi likās, ka katrs franču strād-

nieks zina vairāk ko parkultūru nekā šī inteliģence.

„Tagad es saprotu, kāpēc neviena tauta tā nebēg

prom no sevis kā latvietis. Tādēļ, ka viņiem nava

garigu vērtibu."

„Nu, to es negribētu ticēt," advokāts iesaucās.

„Skatāties: mums ir avizes, plaši izplatītas. Biedri-

bas, teātris, māksla, studēto daudzums pārspēj katru

citu Krievijas tautu."
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„Bet garigās vērtibas mēs nedrīkstam paši sev

radit. Mēs dabūjam visu gatavu —to tak jūs visi

sakāt," Danga iekarsa. „Zinatni un pa daļai ari

valodu, no Krievijas, literatūru un bildes no Vācijas,

idejas no sociāldemokrātu vispasaules brālibas, mūsu

filosofija ir vēsturiskais materiālisms. Tā tad lat-

vietis pēc jūsu domam ir tikai patērētājs, tāpat kā

lāps vaj jakuts. Bet ko jūsu latvietis rada?"

„Jūs to neesiet redzējuši? Ļoti žēl," paraustija
plecus inženiers. „Viņš rada sev ekonomisku stā-

vokli ..."

„
Vislabākais ekonomiskais stāvoklis ir tad latviešu

kultivētām dāņu cūkām un angelnas govim! Tām

netrūkst neka. Tās veģetē un nesa rāsu. Tās tikai

patērē to, ko dabū gatavu. Vaj tad jūs neredziet,
ka latvietis tagad ari veģetē? Viņš paliek bagāts.
Aug nami, bankas, dun mašinas. Latvietis veģetē
labi. Bet kad jādomā par garigu vērtibu radišanu,

par savu zinātni, mākslu, filosofiju un idejām, tad

latvietis ņem tās gatavas un tāpēc nebrīnos, ka jums
ir jābēg pie kriviem un vāciešiem. Nu, laimigu ceļu!
Lai veģetē latvietis!"

„Bet ko tad jūs īsti gribat?" sacēlās tagad advokāts.

„Tā tad jūs noliedzat internacionāli?" jautajā Maša.

„Man domājas, ka internacionāle būs vienigā, kas

tautām dos atsvabināšanu. Vaj jūs tikai nepiekrītiet
dekadentiem?"

jaunkundze, ir tāda plata rīkle,

kura grib aprīt visas tautas. Un ja jūs esiet lat-

viete, tad jums glābiņa nava. Internacionāle, ši

svētā mistērija, saudzē tikai tos, kas savu tautu no-

liedz. Tā tad es varu jums vēlēt laimi uz tālāko

veģetēšanu. Man turpreti glābiņa nava —jo es do-

māju, ka esmu latvietis," Danga smējās.

un tautibas salkanībai ir jāmirst.
Strādnieciba notrauks nacionālistus, kā kāpurus no

koka — tā teicis ir jau Jansons ..."

J. Akuratera kopoti raksti, VII. 7
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Diezin, cik tālu vēl būtu aizvirzijusies saruna, bet

ienāca vecais Repša un lūdza visus pusdienā.
Galds bija klāts bagatigi. Latvietis veģetēja labi,

to varēja redzēt. Bet Dangām kļuva vientuligi šai

pulkā. Likās, ka visur ir auksts, svešs, tikai valo-

das mistris ziedēja visā pilnibā.
Advokāts baudija mēreni, bet inženiers un vecais

Repša dzēra stipros liķierus bez kautrēšanās un in-

ženiers kļuva arvien drošāks un drošāks.

„Karstu galvu un kliedzēju mums nekad nava

trūcis, bet bēdigas sekas būtu viņu nodomiem. Tā-

dēļ ir jāpaliek nomodā par viņu darbiem. Vienigi
piemērošanās stiprāko prasibam un piesliešanās vi-

ņiem var izvest mūs cauri visām klizmām. Vajaga
būt daudz maz tāļredzigam."

„Zelta vidus ceļš arvien ir tas labākais. Latvie-

šiem vēl maz klasicisma nojaudas. Pilsonibai tas

jāizstrādā un to dara jau dažas personas Rigā." Un

advokāts nosauca veselu rindu — gudru un sen

dzirdētu vārdu.

Dangām kļuva pavisam karsti. Viņš nolika ēdienu

un acis uzliesmoja kā vanagam. Nāsis ieplētās el-

pojot un ar varu viņš varēja valdities. Lūk, labākā

sabiedriba Latvijā!
„Kungi, man ir jāatzīstas, ka vergu labākais ti-

kums vienmēr ir bijušas bailes un piesliešanās. No

ta mēs pazīstam katru vergu, kaut ari tas būtu

diezin cik bagāts vaj augstas kārtas." Danga pa-

skatijās skumjās pāri pār visiem.

„Vergs paliek vergs, kaut tas ari būtu brīvibu

ieguvis. Un viņa dēlam ari ir tēva tikumi. Lat-

vieši tika atsvabināti priekš simts gadiem, bet kā

es tagad redzu, vēl trešai paaudzei ir mīļi vergu
tikumi. Bet nāk tomēr laiks, kad tēvu grēki netiek

piemeklēti pie bērniem. Un tad tiem ir jauni tikumi,

gluži cilvecigi: lepnums, īpatniba, pašapziņa. Tad

tie vairs nebēgs no sevis prom, kungu tikumos. Pēc
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dažām zīmēm spriežot, ari pie mums nāk paaudze,
kurai nava vairs vergu tikuma baiļu."

„Tas ir interesanti," atsaucās Masa Seskis. „Te
iet runa par brīviem tikumiem. Es to sev tā stādos

priekšā."

„Es dzeru uz jūsu jaunceptiem trakuļiem," inže-

niers zobojās un acis ļauni tam dzirkstija. „Un

jūs ne?"

„0, tiem nevajaga nekādas māksligas apreibinā-
šanās. Viņi paši kūso kā salds šampaniets. Viņiem
ir pie ka apreibināties. Atļaujiet tiem baudit pa-

šiem."

„Ne par traku, mīļie, ne par traku!" vecais Repša

mierināja. „Par tādām lietam labāk klusēt. ledo-

mājiet, ka uz mums skatās."

„Bet Dangas kungs negrib, ka mēs ilgāk veģetē-
jam un tādēļ labāk ar galvu sienā," smējās pie-
tūkušais sejs.

„Ja, un kas pats to nevar darit, to es gribētu
piespiest," Danga atteica. „Jums ir tikai viens nā-

kotnes ceļš: lēna miršana. Veģetēšana, tūkšana,
kamēr mēs saplūstam ar svešu organismu un baro-

jam viņa ķermeni ar savu spēku, asinim un sma-

dzenēm. Bet ir vēl cita izeja un ta nava priekš
vergiem. Vēl var būt cīņa par savu kultūru. Bet

cīņā divas iespējamibas: uzvara un krišana. Ja

uzvara, tad ari latvietis mirdzēs ar savu zobenu

vēsturē un par viņu rakstīs poēmas, ja krišana —

tad vismaz kapam vaiņagu kaujā būs nopelnijis un

pie ta apstāsies visi cīņā ejošie spēku smelties. Bet

mirstot verdzibā nava ne kapa vaiņaga, ne zobena.

Vergiem nava ne kapa vietu, ne dziesmu, ne atmiņu

par viņiem."
„Un drīz to cīņu iesāksiet?" provocēja inženiers.

„To zina tikai tie, kas karos. Un nava viņu pie-
nākums ziņot jums par to."
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„Tā, tā! Tas ir lieliski! Ne par velti jūs esiet

dzīvojuši ārzemēs. Interesantas domas
...

Tad jau
zeme tiks pataisita pavisam līdzena. Protams, ar

postišanu? Ko?" Un smīnēdams lūkojās uz Dangu.
„Protams. Es neka vairāk nevēlos, ka traģēdiju,

kas noskalo visas šīs sīkās domas no zemes un

visus vecos tikumus. Ja jums ir iespējams saprast,
kas tas ir, mūsu īpatnējā zinātne, mūsu māksla,
mūsu filosofija — tad jūs sapratisiet, ko gribēs reiz

vergu dēli. Bet jums lai pietiek no šīs baribas —

ta dod mieru un tiesibu uz labu miegu un neliedz

ari sakušanu ar kaimiņiem."
Un Danga nometa tautiski veikalniecisko avizi,

kura gadu desmitiem bija mācijusi latvieti veģetēt.

lestājās neomuligs klusums un mājas ļaudis trokš-

ņaini piecēlās no galda, lai aizmirstu bijušo.
Inženiers saskatijās ar advokātu un paraustija

plecus. „Traks cilvēks... Mums ir jāuzmanās.
Tāds kaimiņš var būt bīstams.

Vecais Repša nopriecājās pie sevis, ka varēs pie
reizes pastāstit baronam, kurš bija ari vietējais ap-

riņķa priekšnieks, par jauno Dangu. Un diezin —

kad tas ies uz Sibiriju, varbūt varēs iepirkt advo-

kātam Dangas māju. Paradu jau esot sakrājies daudz.

Kursiste nevarēja aptvert, kas par iedomām īsti

Dangām ir un piesviedās tam klāt izjautāt. Dangu

pajautrināja viņas valodas žargons un naivie kat-

ķisma pantiņi par to internacionāli.

Tikai viens no ģimnāzistiem vēroja viņu ar pētošu
skatu un, likās, gribēja jautāt ko. Un Dangām likās,
ka neskatoties uz klātesošiem praktiķiem un teorē-

tiķiem, kaut kur tuvumā izlauzisies jauns avots,
skaidrs un vēss un ar savu strūklu spēlēsies kā

svētdienā. Apslāpētie sapņi izlauzīs savu cietumu

un zeme sāks ziedēt...

Uz mājam ejot, kad vakara vēsums jau metās

zālē, Maša Seskis gāja viņam līdz, jo esot uz vienu
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pusi jāiet. Viņas interese nebija apmierināta un ta

lūdza Dangu pavadit gabaliņu tālāk, jo mājas vēl

verstis trīs bija aiz Dangām.
Danga priecājās par viņas jaunumu. Sievietes

jauniba ir spēks, kas apsedz simtiem visādus defek-

tus. Un viņam tikās kursistes tuvums. No viņas
valodas vēl reizam pamirdzēja ģimnāzijā iegūtais
klasiskās literatūras stils, bet Peterpils atmosfēra

un viszinataju žargons jau bija sācis viņu pārveidot.
Un ar skumjam Danga domāja par to, kāda būs ta

latviešu tauta, kuru audzinās un radīs šīs visgudrās,
no lētās kultūras apmiglotās sievietes. Viņš pat
nedzirdēja, ko Maša runāja un prasija.

Tad kādā uzskatā jūs esiet par ģimeni un brīvo

mīlestību? Es intresejos par šo jautājumu ļoti."

Danga tūlit noprata, kas te runā.

„Specielas mīlestibas nozares es nepazīstu," viņš

teica, „un būtu ļoti laimigs, ja jūs man kaut ko par

viņām pastāstitu."
„Ko jūs jokojiet. Es gribu, lai jūs runājiet skaidri.

Tas ir ļoti nopietns jautājums. Oserib cepbe3HWM

Bonpocb. Peterpils kružokos mēs bieži to pār-
runājām."

„Ja jūs gribiet nopietni runāt, tad es ar, laikam,

teikšu, ka brīva mllestiba ir ta augstākā zorte, jau
nosaukuma dēļ vien."

„Jūs tā domājiet? Tad ir labi... Mēs varētu

saprasties. Ziniet, es jūs pirmak turēju par buržuju

vaj dekadentu."

„Tā? Kas tas ir dekadents?"

„Nu jūs vēl prasiet. Dekadenti vaj buržuji, vaj

renegati ir viss viens. Visa sabiedriba, kurai nava

materiālistiska pasaules uzskata. ŪHerib npocro!"

Danga smējās. Smējās no sirds un viņa smiekls

sajūsmināja ari jaunkundzi. Bet tad pēkšņi viņš

aprāvās. Ak Dievs, kāds nāvigs klusums un sa-

stingums bija gulējis šai Latvijas dīķī visus pēdējos
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desmit gadus! Taisni tādas domas un cilvēkus viņš

bija pametis te aizbraukdams uz ārzemēm...

Un vesela paaudze bija aizslīdējusi garam, nāca

jauna cilts, bet šai saskābušajā līcī, kurā jaunatni
bija ierāvusi piektā gada vētra, viss gulēja letar-

ģiskā miegā. Kā te vajadzētu vētras, kas aizrauj
visu atpakaļ atkal jūrā, kaut ari būtu postā jāiet!
Mirt svešas salas meklējot ir skaisti, bet atbaidoši un

drausmigi bija gulēt nesamaņā un veģetēt ari garigi.
Un tad viņi sāka runāt par literatūru un Danga

dabūja zināt, ka bez Raiņa lielākais un dziļākais

dzejnieks esot Gulbis un apzinigakais kritiķis Pro-

metejs Cimurs, Peterpils literariskā pulciņa „Zibens"
biedris.

Kad viņi bija ceļa galā, Maša lūdza, lai Danga
nākot pie viņas biežāk ciemos. Viņi katrā ziņā sa-

pratišoties.
„Bet sakiet, vaj jūs no manis nebaidisaties?" Danga

jautajā.

„Kadēļ?"
„Man jums jāatzīstas, ka esmu pēc jūsu apzīmē-

juma vismelnākais dekadents un lielākais buržujs.
Un brīvā mīlestiba un citas viņas pasugas man jau
līdz kaklam. Esmu visu pārdzīvojis. Un tādēļ jums
būs garlaicigi."

Maša paskatijās izbrīnējusies, bet zobojumu lāgā
nesaprata.

„Bet šai ziņā par ģimenes veidu jūs tomēr esiet

ar mani vienis prātis?"
„To gan. Ari es atzīstu, ka brīvā mīlestiba vis-

labāk nodibināma uz drošiem materiālistiskiem pa-

matiem."

„Tad mēs tomēr būsim draugi," teica Maša un

viņi izšķīrās.

Danga devās mājās pa gaišu nakti un dzirdēja,
ka kursiste dziedāja savā dārzā salkanu krievu mī-

lestibas dziesmu ar pikantu refrēnu.
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Viņš brida pa rasu pa lauku ežam un sēroja.
Kādēļ vajadzēja te apmesties? Sāpes un sapņi plo-

sīja sirdi... Bet nakts debess bija tik tuvu un

cauri miglājiem zvaigznes atmirdzēja. Daba tomēr

bija liela un daiļa te un kāri viņš iedvašoja valgo,
smaržigo gaisu. Daba bija viņam visapkārt un vērās

vaļā viņa sirdij... un atkal tad viņš kļuva laimigs.
Cik labi, ka cilvēki savu letarģiju nebija spējigi
iedvest dabai. Viņas tuvumā dogmas un teorijas
izkūpēja kā migla rīta saulē.

XV.

Starp apkārtni un Dangu auga vēsums. Viņam
sāka apnikt tas vienmuļigums un kurmju darbi, kurus

tik cītigi darija bez kāda tāļaka nolūka šie „pelekie
baroni". Daba vēl viņu nebeidza valdzināt —ta

daba, kas sazied kā vaiņags vasarā, lai galigi pa-

mirtu rudens dienu beigās.

Bet viens dzīves saldums vēl bija. Viņam tikās

pētit un novērot atsevišķus cilvēkus, kuros primitiva

oriģinalitāte brieda. Un tādēļ Danga šad un tad

viesojās pie kaimiņiem. Tikai parasti ar savadu iz-

nākumu. Viņa valoda un domas kaitināja katru no

šīs miera zemes ļaudim un tikai ienaidniekus viņš

guva sev.

Bet vaj viņš to zināja? Viņam bija vienalga.
Tomēr sastingumam vajadzēja reiz trūkt. Danga
bija nogājis uz tuvākiem kaimiņiem. Viņš cerēja

aizņemties uz dažām dienamzāles pļaujamu mašinu —

viņš tak bija jauns iesācējs te laukos.

Māja bija visaugstākā lauku vietā ar augligām
druvām — īsta bajāru mītne.

Vecais Celms, kurš Dangas tēva bērēs bija to bu-

čojis, saņēma viņu ar lielām gavilēm un mīlestibas

parādišanu. Kliedza uz suņiem un cilvēkiem un
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skaļi runādams veda istabās. Bet istabas bija lielas,

vēsas un tik tīras kā spoguļi.

„E, Anna, Jūli, te ciemiņš I Kur jūs palikāt, be-

stijas! Bet nu sēžaties, mīļais... Ne mūžam es

to nepiedošu jums... Mēs tādi draugi, tādi draugi
ar tavu tēvu bijām un šitā mani ignorēt... Bet nu

kas ir — viņš nedeva viesim nemaz runāt — dabūsim

kādu dūmu. Ņemiet vien." Un izvilka svarigu ci-

gāru maku ar svētdienas cigāriem.

Drīz viņi bija svarigās sarunās, bet tikai pēc tam,
kad Celms bija sacēlis visu māju kājās, neievēro-

dams svētdienas mieru un uzkliedzis vārit tēju, cept
pankūkas ar ievārijumu, sivēnu cepeti un diezin ko

vēl. Tas bija liels notikums tāds ciemiņš mājā.

Abas meitas, Anna un Jūlija, ložņāja kā bites pa

klēti un pagrabu un saimniece piesārtusi, resna un

grezna vēligi piedalijās reizam pie sarunas.

Celms stāstija par savu veiksmi un saimniecibu.

Tukls, pasirms, sārtu, pilnu seju, ar strupi apcirptām,
vēl iedzeltenām ūsam un viltigi grozigām, pelēkām
acim viņš atgādināja apdomigu un uzmanigu biržas

tipu. Tikai neaizturēta labsirdiba to visu aizdzina

reizam prom.

„Nu, redzējāt laukus ? Vaj jūs redzējāt lielo star-

pinu tur starp maniem laukiem un kaimiņu? Ko

domājiet, tas Purgals ...
Prātu izkūkojis savu skāb-

putru strēbdams. Strādā kā mēra laikos vēl un ko

domājiet — puslauka ar liniem noklājis. Ha, ha..

un ar talku izdzen visu. Jūs tak ziniet, ka Janķelis,
kas siļķes izvadā, vienmēr sālijuma atliekas pārdod

Purgaļam. Ar tām un kartupeļiem viņš tos savas

muižas kalpus uztur..."

Un vesels vezums humora nāca ārā.

„Bet nu iziesim drusku dārzā. Paskatisimies run-

kuļos. Manas meitas tagad kopj dārzu; akadēmiski,

es jums saku!"
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Dārzā gadijās abas viņa meitas — dēls esot mui-

žas pārvaldnieks Krievijā — un Celms omuligi iepa-
zīstināja visus.

Vecākā, Anna, varēja būt gadus divdesmit sešus,
bet jaunākā — Jūlija vēl visā spirgtumā. Nevienai

nebija Lindes meitas gleznuma, bet abas prātigas,
vēsas, gudras praktiskā saimniecibā un tīpiski lau-

cinieciski skaistas. Tikai abām mazliet cietēju iz-

skats. Abas nupat no baznicas pārbraukušas, gludi
un cieti ģērbušās un gandrīz vienāda izskata.

Drīz Danga zināja, ka viena beigusi pazīstamu
saimniecibas skolu, otra četros pamatigos kursos

bijusi.

Bija dzirdēts, ka abām pūrs vaj lūztot no bagātī-
bas ar veļu, tamborētiem galdautiem, izšūtām gultas
segām (pēc tipiskām Berlines modes lapām) un citām

lietam. (Tādām nu gan nebūs laika priekš roman-

tikas — nodomāja Danga.) Un tikumu pār pārim...

Pie galda saimniece ievadija runu par mājturibu
un saruna izvērtās par saimniecibas lekciju. Vecākā

meita runāja kā profesors un pasniedzot ēdienus

arvien aizrādija ar dažām piezīmēm, kā derigak to

izgatavot.

Apaļie pilsoniskie: „lūdzu", „atļaujiet" un „vaj

drīkstu", valdija visā pilnibā, un puritāniski rātnās

meitas bija pie ta visa, kā greznuma buķete pie

galda.

Dangām palika pavisam garlaicigi. Mīļie latviešu

tikumi! Un kā viņu saprazdama māte piebilda:

„Kur nu šaīs laikos ņems tādus krietnus cilvēkus.

Sevišķi jaunā sieviešu paaudze iet pavisam no ceļa
nost. Pa pilsētām un par dakterienem tik un sko-

lotajām." Nebūtu vērts i runāt, bet kad tukšas un

ar divdomīgu tikumu ejot tautās, tad sirds sāpot.
Un atminējās savus meitas laikus, cik bijis jāturas

cieņā.
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„Man jau tās meitenes gan tik par māju un saim-

niecību vien domā. Dzīvi vajaga pazīt, tad tik pre-

cēties vēl var. Citādi neviens krietns cilvēks ne-

ņems."

„Ja, tādu vēja meitu tagad netrūkst, kā te dažam

labam mūsu kaimiņam," teica zīmigi Celms pats.

Viņš pamāja zīmējoties uz Dangu sievai. Viņš

bija dzirdējis par Lindi un viņa meitas neveiksmi.

Bet te partija bija laba. Un tuvumā. Kaut gan

Danga nebija labā slavā un skaitijās par samaitātu

cilvēku, bet kad tikai viņu varētu dabūt.

Un ievadijuši runu, sāka tūlit aprunāt kaimiņu

meitas, tā no augšas, svinigi. Anna un Jūlija taisija
nevainibas pilnu izskatu, it kā viņas būtu nepa-

tīkami aizskārtas.

Danga cietās. Bet mokas varēja redzēt jau uz

seja. Un tad viņam nesmēķēja vairs nekas.

Tādas bija, lūk, tautu meitas! 0, cik tālu viņām

bija no tām jauki skaidrajām un čaklajām, par ku-

rām tautas daiņās dziedāja! Bet te tās bija mūķeņu

tīps, rātni māju kustoņi, kādi bija uzglabājušies pro-

testantiskajās vācu ģimenēs. Tas ir netikums, cik

paradoksāli tas ari neizklausitos.

Kad bija paēduši, Danga izteica savu vajadzibu
par mašinu.

„0, labprāt, labprāt. Ja tikai ka vajaga," Celms

skaļi un priecigi teica.

„Bet nu parunājaties. Jauniem jau savas sarunas;

es domāju, jūs labāk sapratisaties kā ar mums;

esiet visi pasaulē bijuši."
Jaunkundzes un Danga izgāja dārzā.

„Un jums nekad neapnīk?" viņš prasija taisni acīs

skatidamies Annai.

„Kas?" viņa nesaprata.
„Nu, ta saimniecība — un —ta mūžigā praktizē-

šana." Mazliet ironijas jau bija balsī.
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„Ne, nemaz. Ir ļoti patīkami," viņa teica glaimota
un nesapratusi. „Un kā jūs skatāties uz praktisko
dzīvi?"

„Kā uz darba namu. Es to neizturētu. Sakiet,

vaj jums nekad, nekad nav uznākusi griba tā drusku

pagrēkot pret šo darba namu?"

Jaunkundze nosarka un paskatijās uz māsu. Ari

ta nosarka un nezināja, ko teikt. Tas tak bija par
traku.

„Es nezinu, kā jūs domājiet," viņa tad teica vēsi.

w
ßet joki šoreiz lai paliek pie malas. Es neesmu

radusi."

piedodiet, bet es nemaz nerunāju

jokus. Es domāju nopietni... Sakiet, vaj jums

nepatiktos kādu reizi nomest šīs darbdienas un pa-

smieties par visu savu dzīvi? Varu jums apgalvot,
ka tāda apgrēciba ir reizēm ļoti deriga lieta. Kā

salds, stiprs vīns."

„Jums, kā liekas, dzīves krietniba nav pa prātam.
Un tikumiba ari ne," viņa jau apvainota iekarsa.

„Tikumiba — tas ir savāds jēdziens. O, ja. Kad

tikumiba ir dabiska mūsu sastāvdaļa, viena krāsa

mūsu varavīksnē tikai, un kad viņu mums nevajaga
audzināt un kultivēt, — tad ta ir laba un vajadziga.
Bet kad ta tiek audzināta un kopta un pēc formu-

lām kultivēta, kā tomates vaj salāti, tad ta neder.

Tad mums vajadzētu būt nelabai garšai mutē no

viņas. ledomājaties skaistu sievieti, kas tiek šmiņ-

ķeta, krāsota, pūderēta..."
Annas jaunkundze sarāva plecus un dusmās pie-

cēlās. Jūlija pasmaidija kā apjukusi un skatijās

muļķigi uz vecāko māsu.

„Dangas kungs, tos sprediķus es pazīstu. Es esmu

tamlīdzigas lietas dzirdējusi jau vairāk reizes. Bet

nedomājiet, ka jūs visur tādas atradisiet. Ja jums
riebjas tikums un darbs, tad

...
tad..."
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„Ne jau! Viss ir labs un skaists. Bet riebjas
man, kad cilvēks paliek par skudru vaj biti. Ta ir

rāsas pazemošana un sakropļošana. Tāds darbs

nava vairs tikums, bet netikums. Ta ir iemācita

netikumiba. Ak, Dievs, nu vaj tad dzīve pastāv
tikai fiziskā darbā, vaj tad mēs drusku nedrīkstam

būt brīvi, izbraukt no šiem dīķiem plašos ūdeņos,
kur pēc jūras smaržo."

„Tā drusku grēkot — ja?" Anna asi teica.

„Ja, tā drusku grēkot — darit to, ko pilsoņi sauc

par netikumu..." Un viņš saldi aizvēra acis, do-

mādams par visatzīšanu, par dzīvi dzīves dēļ.
Un pamodās no domam tikai tad, kad dzirdēja

cietus, asus vārdus.

„Tas nu ir par daudz. Julij, nāc, iesim!" Anna

teica pavēloši un diezin, kādēļ satvēra māsai aiz rokas.

Danga paskatijās. Sasarkusi un ar dusmām skatā

Annas jaunkundze aizveda māsu sev līdz.

Viņš nosmīnēja klusu un tad gāja viņām pakaļ.
Istabā iegājis, atrada scēnu: Annas jaunkundze že-

stikulēja ar rokam un ar aizturētām raudam kaut

ko stāstija. Māte, resna, sārta, baltā svētdienas blūzē,
ar ieplestām acim skatijās. Pats Celms glūnēja no

malas. Bet ieraudzīdams Dangu piecēlās un uzkliedza:

„Ko tu te niekus stāsti! Mierā! Nu, sabārāties,
ko?" griezās viņš pie Dangas. „Gadās jau, bet gan

izlīgsiet. Jauniem neder naidoties. Nu izlīgstiet nu,

izlīgstiet." Bet jaunkundze izgāja ātri uz otru istabu.

Danga redzēja, kas noticis. Un smiekls kutināja

gandrīz nenoturami kaklu. Ak, svētā nevainiba!

Cik bagāta, praktiska un laimiga tauta te dzīvoja!
Parunājis pāris vārdus vēl ar Celmu, kurš stipri

pieteica drīz apmeklēt vēl un biežāk, viņš izgāja
saules plūdumā uz lauka. Mākoņi balti kā kalni

brieda.

Bet bezgaliga vientuliba mācas virsu. Ko viņš te

bija meklējis. Cilvēkus? Tautu? Lelles?
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Gribējās nobēgt pie sevis vaj dziļi dabā. Bet cil-

vēks ir sabiedrisks dzīvnieks
...

Mājās Danga norakstija vēstuli savam draugam
rakstniekam Osim un lūdza to ciemā.

XVI.

Linde, izgulējis savas grandiozās paģiras un sa-

skaiti jis naudu, tomēr paturēja sevī dziļi slēptas
dusmas pret Dangu. Tāds viltnieks! Būtu to agrāk
zinājis, tad tik labi nebūtu gan ļāvis izšmaukties

šim puikam, viņš spļaudijās.
Bet smagā alkoholiķa daba un lepnais tempera-

ments prasija atriebšanos un Linde par to domāja
diendienā.

Viņš nevarēja aizmirst, ka Marans un Marija aiz-

gāja pavasarī pie Dangas tikai tādēļ, ka tas maksāja
lielāku algu. Nemaz nestrīdējās, bet deva, cik tie

prasija.

Kalpu jautājums bija modē un Linde apņēmās, lai

maksā ko maksādams (šoreiz naudai nebija nozīmes)
aizvilināt visus no Dangas.

Tas tikai būs jaukums pašā darba laikā! Un brīvu

kalpu nekur nebija. Viņš uz priekiem iedzēra šņabi

un pēc brītiņa vēl otru.

Rozentals, kurš bez eksploatacijas un psicholoģijas
un apziņas lietošanas nevienu dienu nevarēja iztikt

darbā, tika ņemts par iesācēju. Un ari Marans, kurš

bieži diezin kāpēc ciemojās pie Lindes.

Un beidzot darbs bija padarits.
Svētdienas pēcpusdienā, kad Danga skuma par

tikko piedzīvoto, tēvmāsa Anna ienākdama teica:

„Nu jau iet atkal vaļā. Paklausies tik, kas notiek.

Tas jau ir Marana darbs. Vajadzēja ari to vilku te

ņemt tev."

„Kas tad ir?"
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„Nu sapulce. Sadumpojis visu saimi un rītā lai-

kam ies prom. Bet ta sapulce jau tur augšā notiek,
kur tu to kungu ievadiji dzīvot."

Danga saprata. Un pēkšņi saprata ari sava die-

višķigā kaimiņa darbus.

Viņš nosmīnēja un piecēlās.

„Apmierinies, krustmāt. Neviens nekur neies." Un

viņš uzkāpa Marana istabā, kur atrada ari dažus

kaimiņu kalpus.
Visi apklusa un bija kā savadi nokaunējušies.

„Nu puiši! Grūti laiki —ko ?"

Un izpētijis vienu, otru seju, viņš nenocietās un

sāka smieties. Pasmējās ari Marans, bet tad palika

nopietns.
„Ja, saimniek. Jums grūti laiki, mums ari grūti,"

viņš zobojās. „Un tad katrs meklē, kur vieglāk un

labāk."

„Zinu jau un saprotu."
„Nu, cik tad gribēsiet?"
Neviens neatbildēja. Meitas pat skatijās grīdā.

„Tas man patīk," Danga teica, „ka jūs sevi tik

augsti cienāt. Es ari protu tādus cienit. Bet vaj
tikai alga par mazu ? Varbūt vēl kas. Varbūt uzturs

slikts, par daudz darba?"

Klusums.

„Nu tad daudz nerunāsim. Es jūs pilnigi saprotu.

Bija laiki, kad es sevi tāpat pārdevu. Tas ir sāpigi.
Es domāju, mēs varētu strādāt kopā tālāk, ja katram

no jums uz priekšu es maksāju divreiz tik daudz,
kā līdz šim."

Visi palika kā nezināšanā.

„Bet nu sakiet, vaj ja? Ja ne, tad labāk ne-

runāsim."

„Saprotams, tas pavisam cita lieta," Marans teica.

Viņš nekad nebija cerējis kaut ko tam līdzigu. Tas

bija gadā vesels kapitāls.
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„Liecinieku mums te pietiks, es domāju un tiesā-

ties neiesim."

„Bet jums," Danga griezās pie diviem kaimiņa
Lindes kalpiem, „jums es pielikt nevaru. Tur jums

jāprasa pašam saimniekam. Viņam naudas netrūkst."

Un viņš aizgāja.
Marans sēdēja kā nopliķēts. Viņš bija gribējis

atriebties buržujam un izsūcējam un pats nu bija
kā sasists.

Bet Danga nāca vēl atpakaļ.
„Es domāju, varbūt jums tomēr ir par maz. Es

esmu ar mieru, ja pierādāt, ka es jūs izmantoju,
maksāt vēl vairāk."

Atkal bija klusums. Dangām likās, ka viņam netic

un tika kauns pašam no sevis. Cik maz ar šiem

cilvēkiem bija sapratušies lauksaimnieki!

Danga paziņoja to saimniecei.

„Ak tu Dievs! Dēls, vaj nu nebūs par daudz.

Kas to naudu var maksāt! Vaj tas dzirdēts!"

„
Krustmāt, jūs esiet dzīvojuši kā dzimtlaiku ļaudis.

Nu ir diezgan. Veltigi darits darbs apvaino cilvēkus

un sarūgtina līdz noziegumam. Un es baidos, ka

ja vēl tālāk tā ies, kā līdz šim, tad mēs piedzīvosim

vergu sacelšanos, briesmigaku kā senā Romā. Tā-

dēļ ka mēs vēl vergus ciešam te."

Viņa nopūtās un apklusa tikai. Vaj Peters nebija
ārprātigs? Vaj viņš zināja tos grūtos darbus, kā-

dus viņa savā mūžā bija nesusi un ari Dangas tēvs

pats. Kas tos ir algojis un ar ko?

Danga vientuļš kaudamies ar savām domam aiz-

gāja uz lauku miera meklēdams. Bet iekšķigi dziļi
brieda gandarijums. Viņš zināja, ka kaimiņa viltiba

ir pārspēta un asmens no viņa rokas pagriests pret
viņu pašu. Kādas sekas būs šim solim apkārtnē,

Danga zināja. Bet viņš ari zināja, cik kalpu darbs

ir vērts un cik par viņu tiek maksāts. Viņš atmi-

nējās savus kalpa gadus svešumā.
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xvn.

Nedēļu vēlāk pie Lindes bija jautra dzīve. „Cūku
karalis" deva dzert, cik kuram tīk. Ap galdu sēdēja

Celms, Purgails, Repša un vēl divi kaimiņi. Orģija
sākās jau priekšpusdienā un vilkās līdz naktij. Trīs —

četras saimnieces sēdēja blakus un pārrunāja tematu

ari no savas puses.

Un temats bija svarigs: Danga bija noziedzies tik

smagi pret tikumibu un kārtibu un mieru, ka tam

vismaz uz desmit gadiem katorgā bija jāiet.

„ledomajaties tikai to bezkaunību," Celms uzbudi-

nāts un sakarsis teica jau vairāk lāgus. „Viņš gri-
bēja manas meitas pavest dienas laikā: „Ja, vaj jūs

negribat drusku grēkot, netikumus dzīt? — tas ir

tik jauki —tā viņš teica. Netikumus dzīt —ja nudie

tā! ledomājaties ! Netikumus dzīt!"

„Ne, tas patiesi traki! Ja tas ir taisniba, tad es

nezinu vairs, kas tur darāms." Repša laida cigāra
dūmus pār galdu un sirdijās.

Lindes meita pat novērsās. Saimnieces saskatijās.

„Ej nu, bērns, ej," teica māte viņai. „Te tev

nava neka ko klausities."

„Ja, tas ir nedzirdēts," Celms turpināja. „Es do-

māju no sākuma, ka tas tikai joks, bet manas meitas

to var apliecināt, kur vien vajaga."

„Tiesa gan," Celma kundze piebilda. „Manas mei-

tas, paldies Dievam, godigi audzinātas un nemelos.

Nav gan vēl piedzīvots nekad, ka tik nekaunigs
varētu būt jauns cilvēks."

„Bet viņš te ari tik bieži ciemojās no pavasara.

Vaj tad jūs neka neziniet?" Repša pratināja Lindi.

„Hm, nezinām ?" Linde dūca. „Mēs zinām vairāk,
kā visi citi. Ko jūs domājiet... Manu meitu — sa-

protiet ...
Šo nevainigo bērnu— iedomājaties tikai —

viņai nava vēl ne divdesmit gadu..
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Purgals kā, pērminders, sacēla rokas gaisā. „Kā

jūs to man drīkstējāt slēpt? Sen to vajadzēja mā-

cītajam ziņot. Kungs un Dievs I*

„Nu, nekas jau nenotika. Es viņu izsviedu, šo

tēviņu. Vienkārši parādiju durvis," Linde mierinā-

dams teica.

„Ne, ne, ar to nepietiek," Celms uzbudinājās. „Es
saku, tā lai notiek. Tādus dumpiniekus mēs te ne-

cietisim."

„Ne. Un dumpinieks viņš bez gala. Vaj jūs ziniet,
ka viņš samācijis manus kalpus, lai prasot lielāku

algu? Un tagad kas būs? Visa zeme ceļas kājās."
Pēc tam, kad Repša bija pastāstijis par savām vie-

sibam, kur Danga solijies dumpi celt visā Latvijā
un ka tas studenti Seska jaunkundzi uz māju va-

dījis — tika nolemts, kas darāms.

Repšam un Celmam bija jābrauc pie barona —

apriņķa priekšnieka un tūlit jāziņo par visu. Un

Purgailis tika deleģēts pie mācitaja.
Un kad konjaka tvaiki arvien karstak sakarsēja

galvas, par Dangu tika stāstitas visneķītrākās lietas.

Divas sievas viņam esot ārzemēs un diezin cik bērnu.

Jaunākais kaimiņš zināja kaut ko pavisam jaunu.

Viņš esot savu maizi pelnijis kā... pēc paklusam
izteiktiem vārdiem sekoja skaļi smieklu rēcieni.

Kad sievietes bija prom, Linde sāka attēlot savu

jaunāko mīlestibas piedzīvojumu pilsētā, kad pār-
devis cūkas...

Tā ritēja dzīve šaī zaļajā zemē. Ari viņai bija
savs stils. Pilni brutāla dabas spēka, izveicigi un

viltigi, šie mazie ķēniņi bija paši sev izstrādājuši
dzīves cermonialu un katrs, kas nepadevās šim cere-

moniālam, tika izmests kā no pilsgalma.

Viņu tēvi bija sausi un strādigi un pakrita druvā,
lai gatavotu vietu dēliem — bauditajiem. Un tie

rauša mantu un baudija un varbūt gatavoja mantu

J. Akuratera kopoti raksti, VII. 8
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tālākai paaudzei, kura galigi nīks baudās aiznesdama

līdz visu iegūto.
Peters Danga bija tas ķeceris, kurš ir sadedzi-

nāms, lai būtu miers. Jo viņš bija sacēlies pret
šīs dzīves stilu.

xvin.

Bet viņš nesaprata un negribēja zināt neka par to.

Viņš nesa savu laimi un vientulibu, kā parasts dabā

un pie mīļajām grāmatām.
Dienas palika arvien spiedigakas un skaistākas.

Danga klejoja pa laukiem un mežu. Sili smaržoja
no tekošiem sveķiem, tā ka elpa aizrāvās. Liepas
sāka plaukt...

Ak Dievs — tas jau bija tas laiks un ta zeme,

pēc kuras viņš tā bija ilgojies daudz gadus. Nu

viņš varēja staigāt pa lauku ežam, kur dūca zemes

bites un smaržoja ķimenes un baltais dābols. Un

pāri vizēja mākoņu pilis, kuras vakaros rožainas

uzziedēja. leraugot tādas mākoņpilis viņam tikās būt

kūsošā prieka virpulī, bet tebija tikai miers un daba.

Bet vaj par daudz jau viņš nebija dzēris no kul-

tūras. Dabas izsalcis viņš bija un sajuta lielu laimi

un prieku reizam iespiesties viņā dziļāk un dziļāk
kā neizskaidrojamas kaislibas vilkts.

Tad viņam gribējās meža ēnainā valguma, kur tik

tīkami bija dzirdēt kā apses augstu saulē mirdzē-

damas runājas dienvidvējā, vaj tumšas priežu un

egļu galotnes šalca gaisā. Kāds saldums. Tās bija
seno dainu skaņas, sēri skaistas tautas likteņa stāsts...

Kādā dienā, kad pēkšņi vientuliba viņu sagrāba,
viņš devās pie sava drauga mežsarga Kūrena, kur

dažulabu mirkli bija pavadijis aizmirstibā un klusumā.

Saule kvēloja; satveicetu meža pļavu gaiss karsēja

viņa seju un vējš plīvinaja matus. Viņš iegāja pa-

galmā, kur nospiedošs pusdienas klusums valdija.
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Atgrūda vienas durvis, otras. Un beidzot neviena

neredzēdams devās lielajā saimnieka istabā, kur

varēja tik patīkami atlaisties uz vecā zofa vaj ka-

vēties ar viegliem pianino akordiem.

Viņš atvēra plaši durvis—te viņš bija vienmēr

droši gājis, jo, izņemot Kūrenu un viņa māti saim-

nieci, nekas te nedzīvoja.

Viņš palika pēkšņi stāvot. Viņš redzēja sev pretī
jaunu pārsteigtu skatu un seju, par kuru tikko ma-

nāmi pārplūda viegls apmulsums. Jauna vaļigi ģēr-
busies sieviete, ar lielu dzīves alkumu sejā lūkojās

viņā un tad kluss smaids Dangu atmodināja. Viņi
abi saprata viens otru un pazina, kaut gan nekad

nebija redzējušies agrāk.
Kūrena māsa bija atbraukusi...

„Jūs esiet Dangas kungs —es zinu. Jūsu popu-
laritāte ir tik liela, ka pusdienas laikā man viss ir

paziņots," viņa smējās. „Lūdzu!" —viņa piedāvāja
viesām sēdekli.

Un nemaz nekautrēdamās viņa sāka vīt ap galvu
savu skaisto bālo matu bagatibu. Tā tad viņš bija
nācis visneizdevigakā brīdī.

Bet bija labi un netikās pat atvainoties. Dangām

prieks pamodās dvēselē; viņš atminējās mūzikas

pasauli. Un viņa nāca no turienes.

„Tā tad jūs esiet klāt... Mēs sen gaidījām,"

Danga teica un atkal kā gūstā kavējās pie skaidrā

un apgarotā seja ar graciozo nervozitāti.

Viņa pasmējās. „Diezin vaj bija vērts" — viņa
teica — „man te draugu nav."

Lūpās drebēja jaunība, kura balota Peterpils ziemas

gaisā un tumšās istabās, tomēr ķēnišķigi brieda uz

āru. Danga zināja, ka latviešu jaunibas spēks nava

tik drīz izdzēšams. Tas nesa gadiem ilgi no zemes

atrautos preti viņu mērķiem.

Vingras krūtis apaļi tēlojās zem vieglā vasaras

ģērba viņai rokas paceļot. Stingrais, bet slaiki trau-
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slais augums bija pilns mierigu liniju, tikai zaļgani
valgmas acis, kurās daudz kas atgādināja mežezera

ūdens siltumu un skaistumu, jau bija kā pārvilktas

ar iekšķigas vientulibas un skumju plīvuri, kas pa-
cēlās nost viņai pasmaidot.

Un pēc kādas nenozīmigas frāzes, ar kupi viņa

meklēja pārsteigumu apsegt, viņi atkal abi skatijās
viens otra sejā vaļigi, līgsmas pilni, bez kautrēšanās

un gaiši un priecigi pasmaidija viens otram pretī,
kā savādas varas pievilkti.

Kāds prieks ir vienmēr satikt jaunus cilvēkus ar

jaunām dvēselēm! Tas ir atrast jaunas pasaules —

Danga to zināja un viņam bija tāds mazs prieka
reibums, kā tāļam jūrceļotajam, kad tas pirmo soli

liek uz savas atrastās zemes.

Viņš šūpojās sevī ar prieka pārpilnu sirdi. Un

kad viņa apsēdās uz zofa, Danga viegli un vaļigi
pienāca un apsēdās viņai blakus, aizmirzdams pie-
klājigo atļaujas prasišanu.

Viņam likās, ka tai viegli nodreb stāvs, kā no bai-

lēm, bet tad viņi runāja jau kā bērni, kas satiekas

pirmo reiz un tomēr nejūt kautribas. Viņiem bija
kā kad sen pazīstami būtu.

Danga lūkojās uz viņas rokam, kuras gulēja mierigi
klēpī un priecājās par tām. Šais rokās gulēja tik

daudz skaņu — vajadzēja tikai gribēt un viņš nešau-

bījās vairs, ka skaņu viesuļos varēs noklausities bieži.

Vaj viņas bija skaistas ? Kas ir skaistums ? Viņas

bija jaunas, gurdenas, likās bez noapaļotām linijam.
Bet vienādais pilnums un savādais samērs rādija

spēku un skaistu muskuļu uzbūvi. Ja, viņš tās

pazina no lielā un mīļā meistara Rodena skulptūrām
un zīmējumiem.

Cik daudz īpatnēja skaistuma ari te bija cilvēkos!..

Kūrens atrada viņus pussērojot, pussmaidot un

rokas vien paplēta no brīnumiem.

„Vaj tad jūs esiet pazīstami jau?"
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„Jau no mūžibas." Danga smējās un visi trīs tad

bija tik līgsmi, kā gaišā vasaras diena.

„Mēs te būtu dzīvojuši kā dievi," teica Danga, —

„tikai mums trūka viena baudijuma... Skaņu no

tās pasaules, kur gars elpo. Tagad mums tās būs."

Un kad viņi bija atkal vieni, viņš gandrīz ar ga-

vilējošu uzvaras prieku teica:

„Es tik skaidri zināju, ka jūs atbrauksiet?"

„No ka jūs to zinājāt?"
„Tadēļ ka jūs piederat tur un te." Es zināju to

no sevis."

„Varbūt es tomēr nepiederu vairs te."

„Un tomēr, jums bija jānāk. Jo mums ir divas

dvēseles katram. Tādiem sevišķi kā jūs. Ik katra

prasa savas tiesibas. Vienai vajaga mākslas, dunošu

lielpilsētu, nervozitātes un viņas reibst kultūras pulsa
tuvumā. Bet otrai vajaga dabas, saules, puķu un

klusuma, jo mēs te esam ieguvuši dzīvibu. Tādi

mēs esam un tādēļ es zināju..."
Alise novēroja viņu aši un nolaida skatu.

„Pareizi. Mēs piederam divām pasaulēm un ta ir

mūsu nelaime. Mēs nepiederam nekur..."

„Varbūt ari laime. Tā mēs neesam nekur saistiti.

Vaj vanags nav laimigs gaisā? Kam viņš pieder —

zemei vaj debesim?"

Atkal Dangu sveicināja kautrigi līgsms smaids.

Bet tad viņa palika nopietna, gandrīz skumja. Viņa

prasija, vaj Danga ilgi palikšot te. Un dzirdot, ka

mūžigi, viņa iesmējās.

„Ne, es neticu."

„
Kādēļ?"

„Ko jūs nupat teicāt?.. Divas dvēseles. Vaj jūs
vienu gribiet nokaut?"

Ak! Danga gandrīz apskauda viņu. Ta vēl nesa

nervozo mākslas skaistumu līdz no reibinošas mūzi-

kas esencēm. Un viņš bija dzīvojis tikai dabā —

jau veselu pusgadu.
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„Ja, es pats sevi esmu noliedzis.
..

Bet vēl te ir

tik labi. Dienas un naktis, zeme un mākoņi. Jūs

to ziniet..

Un tad viņi klejoja pa dārzu, šai skanigajā dienā,
visi trīs, un priecājās par visu. Zem ābelēm sēdē-

dami tie juta, ka nāk sveķu smarža no meža vējam
nesot. Aiz lauka gala bija redzams meža ezers,

pilns ūdens zāļu un baltu ezerrožu. Un Danga, kā

īsts panteists, nezināja brīžieiri\ kas ir skaistāks,

vaj mežezera dzelme ar savu zaļgano klusumu, vaj

jaunas meitenes acis ar dziļu dzīvibas sveicienu.

Un iedvašoja puķu smaržu un jaunas sievietes miesas

tikko samanāmo burvību — saldāko no visām smaržām

pasaulē, kā kāds franču romānists ir teicis
...

Kad briestošie negaisa mākoņi tālumā sāka savas

smagās apaļās virsotnes krāsot vakara saulē, Danga
atvadijās.

Tik mīļi bija paņemt jauno roku un skūpstit...
Un to viņš darija lūgdams uz jaunu dienu kaut ko

no skaņām, kuras saldākas par katru dzeju un dioni-

zisku prieku lej dvēselē.

Acis viņam apsolija to
...

Pamalē dziļi dunēja pērkons un zeme izdvesa

tvaikus un zāļu smaku. Danga gāja gar ezeru. Cik

primitivs skaists tas bija, niedrāju un meža ierāmēts !

Ziedi dzelteni un balti šūpojas milzigā daudzumā uz

siltā ūdeņa, kā liels ūdens putnu pulks.
Panteiska prieka pilns viņš ilgi peldējās un laida

ziedus caur rokam. Un sajuta, ka cik stipri ari ne-

būtu no kultūras saslimis, nekad no šis burvibas

netiks vairs vaļā. Jo šie lauki un daba bija vieni-

gie, kas lēja spēku tautā, kas rādija dziesmas un

teikas.

Viņš izvilka kalvju saknes, kas kā baltas valgas
rokas vijās pa zālēm ezera dziļumā. Smarža, tās

salaužot, bija tik salda un smalka, ka pēkšņi atmi-
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nejās Itālijas dārzu plaukumu. Cik bagāta ir dzīve —

un cik īsa, lai visus saldumus izbaudītu!

Naktī zibenim plaiksnoties viņš pārnāca mājā.

XIX.

Miera viņam nebija. Gaišās dienas piedzīvojumi
viņā bija atmodinājuši atmiņas. Acis aizverot vēl

krēslā sēdot viņam nāca prātā visa dzīve, mīlestiba,
kas nekadnava piepildijusies, uzziedēdama kā vasara,

ziedi un sejas un dzīves alkums. Atminējās vienigos,
kas viņu saprata un to lielo domu, kas viņu bija

vadijusi šurp.
Un liela prieka un laimes pilns viņš rakstija atkal

Valteram Zemdegam —

„
sveicienu no Kurzemes saules

un zemes un no vēl neskūpstītām lūpām..."
„Es zinu, par šiem vārdiem Tu mani nosauksi par

iemīlējušos un sentimentālu, kaut gan man jau gadu
skaits pietiekoši liels. Ja, es esmu iemīlējies un

viss Viņas varā. Es esmu pilns Viņas smaržas. Es

nupat nāku no ezera un mana miesa smaržo pēc
ūdens zālēm un kalvēm, kā grieķu filosofa un bau-

ditaja miesa pēc pirts nekad nav smaržojusi. Dabai

te ziemeļos ir daudz burvibas, lai viņā iemīlētos.

Viņa te ir kā dienvidus sievietes, kuras ir skaistas

un apburošas tikai nedaudz mēnešus savā mūžā.

„Vaj Tu zini, kas ir jūlijs te? Es jūtu Parizes

dunoņu un spēku, bet viņš ir niecigs pret mūsu

dienas dunešanu. Balti mākoņi ar zelta maļam stāv

augstu, kā Tava „Svētās Sirds" baznica un ik vakara

tie rozēs vaiņagojas, jo viņi iet uz nakts svētkiem.

Un zibens te neplaiksnas sliktāk naktīs, kā tur or-

ģijas, kad vīna un miesas tvanā sāk dzīvot nakts.

Un tagad pa nakti laukos būdams negaisam tuvojo-

ties, kad zibens pār laukiem blāv kā liela, tumša

lāpa, es dzirdēju to, ko tikai dievi var dzirdēt: kā

druva briest. Tas ir apreibinošs prieks, kas mielo
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tad garu. Un cilvēki? Viņi te ir primitivi, pilditi
zemes spēka un kaislibu un es viņus saprotu un

ienīstu tikai tos, kuri savu dabu samaitājuši ar kul-

tūru un šmiņķi. Un tādu Latvijā nav trūkums. Bet

es redzu cauri viņiem jaunu floru augam, tikai gaisa
tai trūkst, un tas mūsu pienākums viņiem to dot.

Kāds spēks un gaviles ir mest to nemiera un dzīves

alkuma un kultūras uguni šaī mierigā dabas orģiju
pūlī! Es gribētu, lai Tu un jūs visi būtu te. Par

savu patstāvibu nedomā neviens — gari vēl cerē

uz putekļiem, un šī paaudze ir tikai materiālu vā-

cēja — tikai pamats priekš tās, kura aug ar jaunām
domam.

„Es esmu iemīlējies viņos un meklēju tos un

skumstu, jo to ir tik maz vēl. Un manas skumjas
es izraudu dabā, rozēs, kuras sev par prieku esmu

kultivējis, pļavās, kur bites dūc, mežu smaržās un

ezeros. Citas mīlestibas man nav. 0, te ir ari šaī

miermīligā materiālisma purvā tādas lilijas, kas mani

varētu ievilk bezdibenā, ja es nebūtu par daudz

iedomigs, ka man vajadziga ziedoša miesa, kuru nes

ari ziedošs gars. Vaj tie nav māņi? Vaj ta nav

Bimini meklētajā iedoma, kura mūs dara slimus un

neticigus uz visu mūžu. Bet kultūras nāveklis mani

varbūt jau samaitājis un es klīstu no vienas at-

rastas salas uz otru, jo nevienā nav rožu pils, kur

varētu mājot.

„Negaidi manis! Te ir tik baudas, ka es

vēl arvien nejūtu nekādu paģiru. Sī vasara, kurai

līdzigas nav nevienā dienvidus zemē, vēl tura pilnu
trauku priekš manis. Zemes un cilvēku kaislibu ir

tik daudz viņā un man tīkas būt viņu tuvumā. Un

cīņa, par kuru runājam, vēl priekšā. Es būšu ne-

saudzigs, kamēr dzīvošu..."

Asa skumja pārņēma viņu, vēstuli noliekot. Viens...

viens! Kur ir tie karotāji, kurus atrast bija gribējis?
Būtu tūlit cēlies un aizbēdzis no šejienes. Bet viņš
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zināja, ka no skumjam nekur nevar izbēgt un ari

no vientulības ne.

Viņš nolikās vēsos palagos un aizvēra acis. Jauns

skats smējās pretī... Smaržoja kā vieglas rozes.

Viņš domāja par pianisti. Tā tad... Vaj ta nebija
atkal mīlestiba? Vaj tikai drudzis asinīs. Ak, šo

reiboni viņš pazina! Tas bija vienigais, kas dzīvei

deva prieku...
Lietus gāzās ar lielu spēku un ūdeņi skrēja. Vaj

tas nebija pavasars? Kaut kas kusa; kā zeme no

ledus vieglota dvēsele atspirga. Vientulibas vairs

nebūs ? Viņam bija skanējis dzīves sauciens atkal.

Viņš iemiga ar jaunām domam un jauniem sap-

ņiem, kurus vēdināja kādas dvašas tuvums.

Bija iesācies tvaikainais, briestošais jūlijs ar savu

trako spēku. Un meklēja savu tiesibu.

XX.

Tas bija tas laiks un ta zeme, pēc kuras viņš tik

daudz gadus bija ilgojies. Kāds smags un salds

prieks gulēja visā viņa miesā! Un kāda brīviba

bija savos laukos strādāt un laist skatus pār druvu.

Un kāda brīviba naktīs sapņot.
Un tagad pie visa ta vēl šī kaisligi spēcigā muziķa.

Viņš bieži sēdēja Kūrenu lielajā istabā un klausijās,
ka Alises rokas vēra vaļā skaņu mūžibas rožvārtus.

Vējš locija kļavas un liepas dārzā un viņš domāja

par rītdienu — vēl nebija norietēšana viņam sākusies.

Un tad viņi gāja pa pļavām un laukiem un klau-

sijās paši savās valodās un meklēja smaidu viens

otra sejā. Bija savāds dabisks tuvums starp viņiem.
Un reizam tādas sajūtas, ka viņu dzīve te vilktos

jau daudz, daudz gadus, kuri tik ātri ir gājuši.
Pirmās jūlija dienās, kad smalks lietus sijāja un

saule tam cauri spiedās, jaukdama saziedējušo pļavu
smaržu, viņi sēdēja atkal vieni šūpodamies klusumā.
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Viņa bija beigusi savus Bizē liesmojošos akordus un

gaidija no Dangas kaut ko.

Viņiem bija noruna: pēc katra mūzikas brīža Danga
stāstija vienu nodaļu no savas dzīves.

Bet tagad viņš pasniedza tai rožziedu no savām

tikko saplaukušām „Marešal Niel" un klusēja. Salds

gurdenums bija visapkārt. Netikās kustēties it kā

sapņus sargājot.
Pulkstens tikšeja savā nesteidzigā, bet ari nepie-

lūdzamā laika soļus. Uz galda vāzē laukpuķes un

vijgriezas smaržoja un saule pārmaiņus pārplūda kā

zelta ezers dārzu un lauku. Bija kā tālas jūras salā

pirmatnes laikos.

Viņa pirmā atmodās no šīs burvibas.

„Savadas iedomas jums tomēr ir. Kā to lai iz-

skaidro. Jūs tiešam gribat palikt te?"

„Ja, dzīve to prasa."
„Bet vaj tad tas vairs ir iespējams ? Pēc visa ta,

ko jūs esat piedzīvojuši?"
„Dzīve nekur nav pilniga," viņš teica. „Bet viņa

ir jāveido un jādara pēc mūsu prāta. Jāmācas re-

dzēt dzīves skaistumu tur, kur mēs vēl neprotam
redzēt to."

„Te ? Kā jūs to domājiet panākt ? No dabas vien

mēs nepārtiekam. Mums vajadzigi cilvēki, sabiedriba,

gars. Kur jūs to atradīsiet te? Jūs tak pazīstiet
to sabiedribu? .."

Danga pamāja.

„Sabiedriba un cilvēki ir jāatmodina. Vaj jums

nepatīk būt kādreiz kā zibeņa negaisam, kas skaļi

trokšņodams nāk ar lietus gāzēm un ļauj sev pil-

nīgu vaļu ? Un bez tam — mums sabiedriba jāsa-

prot. Ir brīži, kur es nožēloju, ka esmu skarbs bijis
ar viņiem... Bet... es arvien vēl laimigs jūtos te

un liekas, ka mana laime vēl tikai augtu. Sevišķi,

ja satiek kādu ar lielu prieku un lielām skumjam te."

„Un tādu te nava."
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„Neapsmejiet sevi," Danga pasmaidija.

Viņa uzgavilēja sevī un nolaida galvu. Savādas

bailes, likās, to pārņēma.
„Es ?.. Kas uz mani zīmējas, es ari neesmu te

piederiga. Jau sen... Un nenožēloju to. To dabas

vēsumu un vientulibu, kas man vajadzigi, es ieelpoju
drīz. Un tad — parastā ceļā."

„Sakiet, kas jūs velk prom?"
„Kas to lai zin. Varbūt ta mana likteņa vēlēša-

nās. Varbūt vienkārši ta ir slimiba, tauriņa laišanās.

Es nezinu. Bet te es nobeigtos. Es vienmēr aiz-

braucot sajūtu savādas slāpes pēc tāluma."

„Ja, ta ir mūsu slimiba. Ari es to zinu. Bet man

ir bailes, ka mēs visi reiz aizbēgsim un zeme un

šie lauki paliks tukši. Mums būtu jāsāk atgriesties
reiz. Es to zinu, cik rūgti beidzot ir svešumā. Un

tādu, kam vikingu asinis, ari citur nav daudz."

no šīs aizklīšanas tālumā un no meklē-

šanas. Kas nezina, kurp iet — tie pakritīs drīz un

nāks atpakaļ... Bet kad nu mēs esam tāda pa-

audze, kurai netīk vairs te, kādēļ tad neklīst prom.
Tas tikai norāda, ka mūsu tautai ir Jazona un pa-

vadoņu tieksmes pamodušās. Varbūt mēs par daudz

pēkšņi augam no pārmēriga spēka un saules. Bet

tas ir tikai dabiski un vajadzigi. Nu sakiet, vaj

jūs nožēlojat savus vikinga gadus?"
„Ne. Jums būs taisniba, ka mēs par daudz ilgi

kā tauta esam gulējuši letarģijā. Mums ir miglainas
dienas pa lielākai daļai. Apvārkšņi par daudz tuvu

mums ir... Bet cik labi būtu, ja dzīvi mēs ierīkotu

tā, ka ikgadus ar iegūtiem laupijumiem mēs atgrie-
stos te zaļajā zemē un mierā svinētu svētkus un

dzīrās pie dabas un atkal nemiera pilni dotos prom.

Kad saule te dziest un daba pamirst — labi ir pa

pasaku, mūzikas un mākslas pasauli dzīvot un tad

atkal atnākt un sajukt kopā ar zemi un dabu. Var-

būt, ka tādam jābūt rītdienas cilvēkam."
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Viņi apklusa un atkal meklēja viens otra sejā
kaut ko. Dangām bija tagad tik labi... Viņš sa-

prata varbūt ūdens ziedu ezerā, kuru apņem dzīvibu

nesošais elements.

Viņš lūkojās uz gaiši sārtām dzīvibas pilnām lū-

pām un uz viņas gleznajām ūdens zālēm līdzigām
rokam.

Alise palika nemieriga. Viņa sajuta kādu pār-
spēku. Klusums palika nospiedošs un viņa pacēlās,
lai nenodotu sevi un gribēja aiziet.

Danga pēkšņi piecēlās un nostājās viņai ceļā.
vēl. Paliekat!" Tas bija pavēloši un

lūdzoši un viņa apkusa. Danga paskatijās viņas

sejā. Ta bija nāvigi bāla. Acīs bija atkal izbailes

aiz liela dziļa prieka manāmas.

Viņi apsēdās atkal. Dziļš klusums bija telpā.

„Jūs nebrauksiet nekur!" Danga teica pēkšņi un

mierigi. „Jūs paliksiet."
Un lūkojās viņai sejā.
Alise pacēla acis un bija kā nesamaņā. Tad sār-

tums pārņēma pamazam viņas seju. Nāsis iepletās
no uzbudinājuma un krūtis brieda kā negaiss. Viņa

paskatijās asi uz Dangu — saprata to un aši piecēlās.
„Es!? Es nebraukšu?! Jūs to variet maņ teiķt?

To es negaidiju no jums. Tagad pietiek!"
Un viņa piecēlās un gribēja doties tam garam.

Lepnums blāzmoja viņas sejā un acis mirdzēja.

„Ak, es neko negribēju teikt. Es neprotu runāt.

Es zinu... Es esmu nāvigi jūs ievainojis. Aizmir-

stiet to. Piedodiet... Tagad man vairāk piedoša-
nas vajaga kā visai pasaulei. Piedodiet tā, kā tikai

jūs variet piedot. Žēlojiet mani 1"

Un iekšķigi gavilēdams viņš saņēma jauno roku

un noskūpstija. „Es zināju, ka jūs variet piedot.
Paldies. Jūs man sagādājat vislielāko prieku."

Klusums atkal pārvaldīja telpu.
Uzgavilēja saule.
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„Vaj es varu palikt te?" Danga teica.

„Ja," viņa viegli un maigi atbildēja. Un viņi apsēdās.
Šī spēku mērošana atnesa viņiem abiem dziju

prieku un viegls smaids atkal rotājās tiem ap lūpām.
Viss bija tik mīji un cilvecigi. Viņi saprata, ka

stāv krustcejos, bet nevienam nebija vārdu.

Pianiste drebēja kā vieglā drudzī. Uz pianino
bija Šopena ģīmetne melnā zeltlinijetā rāmī. Meža

rožu vaiņags bija apvīts tai apkārt un jau savītis.

Danga paņēma ģīmetni rokās un atminējās Šo-

pena dzīvi uz tukšas salas Vidus jūrā pie Spānijas.
Un viņam likās, ka viņš ir tādā pat vientulībā. Tikai

mūžigi sievišķīgais, kā Kastalijas avots viņu sedza.

Viņi cīnijās vēl sevī brīdi.

„Drīz būs rudenis," Danga teica skumji.
Un aši Alise pacēla acis preti viņam un pasmai-

dija kā lielas atziņas pilna.

„Un tad..."

„Un tad... Jūs te nesēdēsiet vairs... Ir tik labi

aizbraukt reizam..." Un tad priecigs un gaišs teica:

„lesim laukā. Vēl ir tik daudz saules."

Viņa pacēlās nevarīgi un meklēja Dangas roku.

Viņš sajuta vieglu miesas smaržu un turēja cieti

to sev rokās un viegli saudzēdams.

Alise cēla seju viņam preti. Dangas roka bija uz

viņas pleca.

„Ne, ne, ne!" viņa teica gurdama tam preti un

šis ne skanēja kā gavilējošs atpestits sauciens.

Pulkstens likās apstājies bija savā tikšķēšanā.

Vējš šalkoja dārza kokos un pār laukiem gulēja

tveiciga vasaras pusdiena. Dārzā kliedza gaišs prieks.

XXI.

Dangās ciemojās rakstnieks Osis, ar kuru Danga
bija kopā sapņojis jauna laikmeta sapņus. Laimes

un spēka pilns Danga tad sarīkoja viesibas. Viņam
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gribējās jaunu dedzigu draugu vidū pavadit laiku, —

vientulības pār pārim jau bija nests.

Skanigas dienas un brīnišķigas naktis priekš ta

bija visizdevigakas. Un tad, to dzirksti gribējās
atstāt draugiem, ko viņš bija atvedis no svešuma

paglabātu.
Viņš aicināja savus draugus — ak, cik maz to bija!

Bet viņam jau vajadzēja tikai jaunatnes.
Valles dēls ģimnāzists Jānis un kāds draugs, kas

pie viņa ciemojās, bija vismlļaki viņam. Pāris jau-
nas meitenes un tuvākie draugi — tas bija viss.

Alisi Kūren viņš uzlūkoja jau kā viņa ideju pie-

kritēju.
Jaunās Latvijas sirds pukstēja šur tur jau un

Danga ar dziļu prieku pamudināja uz neprātigiem
sapņiem katru, kas uz to bija spējigs.

Ne, nebija ko skumt vēl. Daudz ideālisma mir-

dzēja jaunajās sejās. Tie pāraugs vecos materiāli-

stus, kā jauna sēja nezāles.

Pie galda Danga lēja dzidro, vieglo vīnu glāzēs un

dzēra vispirms uz jauno latviešu burtnieku nākotni.

„Laiks ir uzspodrināt mūsu tautas sudrabu, kas

no rūpēm un vērdzibas rūsinats. Šo darbu ir pa-
sākuši mūsu rakstnieki. Vēl mutuļo preti mūsu re-

nesansai rīta miglas un negaisi. Bet prieks ir ari

nojaudās."
Osis — nervozs, no tautiskiem žurnālistiem un re-

daktoriem un no progresivi-socialiem kritiķiem mū-

žigi vajāts, ar sevišķu prieku atsaucās Dangām un

teica, ka mākslinieku un dzejnieku ticiba ir tikai

jaunatnē, kurai mūžigi patīk Dedala spārni un He-

liosa saules rati. Kas negrib atspirgstošai Latvijas
dvēselei kapu rakt, tas nāks līdzi agriem sapņota-
jiem, kuriem tikpat svešs ir vecais vārds tautiba,
cik tuvu mīļš vēl neesošais rīts. Tikai prieks par

to slepeno sapni, kuru nojauduši jaunie dzejnieki
var nest viņus tālāk. Viņš apsveica to stundu, kad
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atjaunotā Latvijas sirds sāks pukstēt un piepildīsies

Fallija ziedoņa sapnis.
Valles dēls, kurš jau izredzējies bija sev kā nā-

košais students kādu svarigaku korporāciju (ak, šis

nelaimigi tautiskās korporācijas!), pilns labu nodomu

atbildēja ar svinigu solijumu. Karsts un dedzigs un

primitivs vēl viņš bija kā jauns vanadzens.

Danga dzēra visjaunakai jaunatnei un vēl nesap-

ņotiem sapņiem.
Tad Danga apdāvināja visus ar rozēm un viņi

gāja pa saulaino svētdienu pa laukiem, vizinājās pa

ezeru, peldējās, apvijās ar ūdens ziediem un beidzot

Alises Kūren rokas tiem pasniedza Sopena neiz-

sakāmās ilgas un skaistumu.

Nakts vēl un rīts bija priekšā un diena ari un

viņi pārnāca visi līgsmes pilni atkal Dangās, kur

siltajā īsajā naktī gādigā Anna viņus dzirdija ar

tēju un ilgi vēl tautas dziesmas tika dziedātas, dekla-

mēts un trokšņots.
Pie vakariņām Danga teica, ka dienai par pie-

miņu vajadzētu kaut ko darit. Varbūt, ka garais
neapziņas miegs, kurā Latvijas dvēsele tik ilgi gulē-
jusi, vēl ilgi varētu saistit to. Vajadzētu domāt un

runāt un ticēt un ari darit kaut ko rītdienas labā.

„Ir neskaitāms pulks biedribu mums, kuras dar-

bojas „tautas labā". Tās ir praktiskas vaj ari laika

kavēkļa biedribas. Bet katrā ziņā priekš lopu lab-

klājības un naudas vairošanas ir daudz vairāk bie-

dribu, nekā priekš tautas īpatnibas un nacionālas

kultūras. Un neviens vēl nedrīkst nosaukt vārdā

to, kas mums vajadzigs. Vaj mēs zinām, cik daudz

un greznas bagatibas ir mūsu gara slēptuvēs? Kas

to cels ārā, ja ne mēs paši — par to es esmu domājis
svešumā un tur daudzi vēl tā domā.

Vaj mums neliekas, ka trūkst latviešiem vēl viena

savieniba — Nacionāla Savieniba, kura domā par to,
kam visas savienibas paiet garam?"
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„Cilveku savienibu, tu domā," atsaucās Osis. „Jo
līdz šim ir bijušas tikai savienibas priekš piena un

kustoņiem un kasēm."

Mazā sabiedriba tika elektrizēta no šiem plāniem
un entuziasms plūda līdz ar prieku pa klusajām
istabām, kur agrāk tikai mierigi ļaudis staigāja.

Beidzot tika nolemts dibināt jaunibas savienibu

priekš nacionālās kultūras.

Un gavilēm skanot Danga to nosauca par Daugavas
savienibu. Neviens nevar tikt uzņemts mūsu savie-

nibā, kas runā žargonā vaj tic tikai svešu tautu kul-

tūrai — tāds bija pamatstatuts jaunajai savienibai.

Danga lēja atkal vīnu un viņi sveicināja jauno
domu.

„Bet es ticu," teica Rijnieks ar savu satirisko

noskaņu, „ka progresīvs kritiķis atradīs visreakcionā-

rāko melno savienibu te. Jo pēc viņa domam var

progresēt tikai šķira, ne tauta."

„Un vislabāk progresē zocialdemokratiskās bankas,"
teica Osis. „Un es esmu pārliecināts, ka augstākā
progresivo un zocialo kritiķu progresa pakāpe ir

rublis."

Danga kļuva nopietns un acis viņam uzliesmoja
ar savadu nicināšanu un lepnumu.

„Ja, draugi, kāda mēs vēl esam primitiva un naiva

tauta! Desmit gadi būs drīz, ka es neesmu te bijis,
bet viss te ir kā aizmigušā pilī pasakā. Tās pašas
sociālās Amerikas, ta pati šķiras apziņas meklēšana

vēl pārvalda mūsu jaunatnes buras ka ceļa vējš.
Bērnišķiga tauta mēs esam ar kalpu dvēseli. Un ja
mēs kaut ko meklējam, tad ta ir sveša kultūra.

Vaj daudzas mūsu Peterpils kursistes nav kā mazas

meitenes, kas savu skaistumu grib uzkopt un no-

smiņķejas ar krievu dzērvenēm un priecājas tad par

savu izskatu. Valodas un ideju žargons ir briesmigs
te un vēl pēc desmit gadiem, ja nenāk pats liktens

mums palīgā, mūsu tautas īpatnibas izmirs raibo
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ideju burzmā un atgriezušies emigranti veltigi meklēs
latviešu tautu."

Bet tad iededzās ģimnāzists Eduards Ezars un

protestēja Dangām.
„Es saprotu Dangas kunga rūgtumu, ka mēs esam

kavējušies ar nedzīvo internacionālismu un padevu-
šies svešai kultūrai. Bet nekas nenāk bez laika.

Šie gadi ir bijuši atziņas gadi; bet tie vairs netur-

pināsies. Mūsu māksla un literatūra ir mūs griezusi
atpakaļ un ir jauna paaudze nākusi, kura zin ko

vairāk ari par materiālismu un zocialismu. Ta pa-

audze grib panākt un panāks mūsu kultūras renesansi."

Danga priecājās par Ezara mirdzošo skatu un jau-
nibu un pieskandināja viņam.

„Bet tomēr," viņš teica, „mums ir vajadzigs vēl

kaut kas vairāk. Mūsu kultūra var ziedēt, bet augļus
nest viņa nevar. Jo mēs esam vēl svešas tautas

vergi. Mums ir jāiegūst ne tikai sava zeme un kul-

tūra, bet ari sava valsts — tad mēs tikai varēsim

piepildit sevi. Bet kam ir ilgas pēc tās?"

Klusums iestājās visapkārt. Par to neviens nebija

domājis. Vaj ta nebija ari neprātiga doma, kura

varēja rasties tikai to galvā, kuri dzīvoja ārpus Lat-

vijas un savu mūžu pavadija garigas atziņas meklē-

dami un sapņodami.
Te tak nevienam nebija laika par to domāt. Te

domāja par sugas lopiem, cenām, par studijām un

zocialdemokratiskām abecem tikai...

Jauni skati mirdzēja Dangām preti un smaidija.
Varbūt tagad tikai viens otrs saprata par Daugavas
savienibas ideāliem kaut ko, kad līdz šim tas bija

uzņemts kā dzīru joks, grezna fantāzija tikai.

Danga pārlaida skatu pār viesiem. Viņam uz-

dzirkstīja prieks — pilns vieglu sēru.

„Mēs esam aizmirsuši, kas mēs esam," viņš teica.

„
Daudz gadu ir starpā un tādēļ mēs vairs neka ne-

zinām. Mēs esam aizmirsuši, pat mūsu daiņas un

9J. Akuratera kopoti raksti, VII.
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teikas, mūsu varoņus un vēl vairāk — mūsu vēsturi.

Kas no mums grib atminēties šo zaļo Zemgali, kur

brīvi ķēniņi ar brīvu tautu kopā reiz pārdzīvoja
slavas laiku un cīņas, pret kurām ēnā paliek Romas

un Flandrijas cīņas. Mēs esam aizmirsuši, ka reiz

mēs bijām bajāri mantā un garā. Vaj mums vēl ir

kas atlicies no tās gaišibas un plašuma? Vaj mēs

esam übagu un vergu pēcnācēji tikai — tāda sīkuliba

valda te un tāds aklums. Visgaišāko bruņniecibu
mēs esam aizmirsuši, it kā mums vairs nebūtu ne-

kādu citu asiņu, kā tikai kalpu un samaitātu pilsoņu
asinis.

Mums vajaga atminēties to, kas mēs reiz bijām.
Tad mēs atzīsim un sapratisim, kādēļ mums ir tiesiba

būt atkal bajariskiem un plašiem un mīlēt sauli un

plašu dzīvi savos laukos.

Necelsim senatni augšā — tas viss ir trūdi. Bet

viņas garu — mūsu senatnes un ķēniņu un bajāru
garu, sirds spēku un lepnumu un to skaistumu,
kas mūsu burtniecibā ir — to pacelt ir mūsu mērķis

un ilgas, ja mēs esam tauta..."

Gaiši skanēja glāzes... Puķes un sejas ziedēja

no prieka. Danga atsmaidija preti pianistei, kura

glāstija viņu ar savām alkstošām acim.

„Pats briesmigakais ir ta puskulturas dzīve, kura

ka sērga ir pārņēmusi zemi un pilsētas," teica Osis.

„Gramofons — ir muziķa, kino — teatrs un zocia-

lisms — dzeja. Mēs esam letarģijā."
„Tas ir pilsonibas piederums, es domāju," Danga

teica. „Visnāvigakās pilsonibas. Un es redzu, ka

tie, kas grib būt visprogresivaki un iet apkarot pil-
sonību ar sarkanu karogu, ir paši vislielākie miet-

pilsoņi. Vienigais viņu attaisnojums ir tas, ka tie

ir tik akli, ka paši to nesamana.

Bet nevainosim īsto tautu. īstā tauta ir skaista

savā primitivā dvēseles un miesas dzīvē. Bet vis-

vairāk vainiga ir ta neīstā inteliģence, kura sevi ir



131

maskojusi un pūderējusi. Inteliģences, īstas, mums

nav daudz un tādēļ nav nacionālas nākotnes. Mums

ir jādibina savieniba, kura vieno un audzina patiesu

inteliģenci, kurai vēl asinīs un atmiņā vēstures un

dabas plašums."
dzīve ir skarba. Inteliģenta bauda

sēru un vientulibas pilna. Tādēļ viņas mums nav.

Un pūlis stāv neizmērojami tālu no inteliģences, kas

togribvadit. Tā tas ir arvienu bijis —

" Osis rezonēja.

„Pūlim ir tiesiba pa daļai palikt pie sava," Danga
atbildēja. „Dzīve būtu neiespējami gluda un muļķiga
un apniciga, ja nebūtu divu greznumu viņai: māksla

priekš kultūras cilvēkiem un kaislibas un lieli no-

ziegumi priekš pūļa.

Abi tie dod neikdienišķigu baudu. Bet visbēdigakā
stāvoklī ir cilvēks, kurš dzīvo ārpus šīm abām bau-

dām — pilsonis.
Un pats traģiskākais, ja šis pilsonis ir kāda tauta.

Bet es redzu un ticu jau, ka ta nebūs vairs mūsu

tauta. Tos es sveicinu, kuriem vaļiba, plašums un

bajarisms ir vēl asinīs."

Skaista nakts ar nenodziestošu blāzmu gulēja pār
briestošiem laukiem un vecais dārzs slēpa māju kā

patvērumā. Ilgi vēl skanēja valodas un dziesmas,
kamēr viesi izklīda uz atdusu.

Vēl viņu svētkiem nebija beigas. Danga aicināja
vēl visus uz rītdienu. Jo vasaras sirds vēl esot

dzīva.

Kad viņš palika viens — viņš juta sirds nemieru

un dzīvibas prieku. Miegs nenāca. Vīstošās rozes

smaržoja kā ātrsteidzigo dzīvi atgādinādamas.

Viņš izgāja uz lauka. Kāds prieks bija ieelpot
tādu nakti starp miglāju un zvaigznēm!

Kad diena sāka silt, viņš izrīkoja darbus un ne-

varigā līgsmā pusreibumā nosēdās pie galda rakstit

savas piezīmes.



132

XXII.

Cik ātri skrēja nākošās dienas! Savāds ir dievu

lēmums, ka viss, kas pilns līgsmes un skaistuma

paiet tik ātri. Kā garam nestu rožu smaržojums,
kurā līdz ar priekiem ir sāpju nojautas un nāves

zvani.

Dangām likās, ka prieks tādēļ tikai ir tik mulsi-

nošs, ka viņš izdzēš laika sajūtu un laika apstāšanās
ir vislielākā laime — mūžiba.

Viņa naktis bija pilnas mīlestibas elpas un dienas

asu smaržu pilnas — garam un miesai.

Kā varēja apnikt dzīve saulainos laukos, kad pats
skaistākais no dieviem viņu vadija.

Danga sēdēja bieži Kūrenu klusajā istabā, kurā

tik daudz mūzikas elpas bija un kur viņam apsveicot
smaidā vērās preti pianistes lūpas un acis kas at-

gādināja mežezera skaistumu un sēro niedru šalku.

Viņas augumu rokās turēdams un jaunās miesas

un ezera zāļu smaržu iedvašodams viņš teica:

„Man liekas, es jūs kādu reiz jau būtu redzējis
kādā citā dzīvē... vaj varbūt sapni."

Un tad Alise veltija viņam ziemeļnieku ātrskre-

jošas vasaras muziķu, kurā mežu atbalss, ūdeņu
miers un nakts gaišums bija kopā un līgsmās kalnu

garu dejas un putnu klaigas.
Reizam likās, ka tie ir vēl gluži naivi bērni un

pirmoreiz stāv dabā. Tad viņiem ilgi patika kavēties

ar tīrskanigajām un melodiskajām Kalniņa dziesmām,
kur „visas birstiņas zvana" par burvigo saules mir-

dzešanu.

Dangām likās, ka viņš ir atradis sen meklēto:

sievieti, kurai kultūras slāpes ir asinīs un bezgala

prieks par daiļumu. Kura nav maskota ar savu

gribu dzīvot skaistu dzīvi. Viņš zināja ari, ka cil-

vēks, kas atzinis mūžibas ilgas, ir pilns sāpju, kas

jauktas ar neizsakāmu prieku. Un tādam būt tuvumā
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nozīmēja dzīvot. Mīlestiba tur zaudēja savu asumu,

viņa bija skaņa tikai — ierosinājums uz jaunām at-

ziņām.

Danga atminējās Annu Lindi. Ja viņa būtu bijusi
tikai daba, viņš būtu iemīlējies viņā, kā iemīlas

mūža mežos kultūras nogurušie vaj asu sajūtu un

ari aizmirstibas meklējošie. Bet viņa bija dabas

viltojums — asiņu un miesas sauciens bez atbalsa...

Reiz, kad pianiste bija beiguse spēlēt un viņi sēdēja

kopā pie lampas vēlu vakarā, Danga paņēma viņas
rokas, jaunas ar miglainām kontūrām un ilgi lēni

skūpstija tās.

Viņa negribēja ļaut.

„Kadēļ? Kādēļ?"
„Tadēļ, ka viņas ir tik bagātas. Viņas nes prie-

kus un skumjas mums — visu, kas dzīvei dod svē-

tumu. Luksemburgas muzejā uz Bēthovena tēla ir

iezīmēts: „Es esmu Bakhus, kas brūvē priekš cilvē-

kiem saldo nektāru." Jūs sniedziet šo nektāru mums
—

un man jūs sniedzat vēl vairāk..."
Viņa dziļi nopūtās kā cīnidamās ar prieka pār-

pilnību.

„Kas ar mums būs?" viņa prasija skumji. „Man

liekas, ka es neesmu tik stipra, lai panestu šo prieku."
„Vaj nav labi, kas ari nebūtu? Mēs būsim laimigi.

Laime nav ilgstoša, viņa pastāv no acumirkļiem,
kas kā krelles izriet caur mūsu rokam. Un ja ari

neka nebūtu — šis laiks paliks. Bet es tikai vēlētos,
lai priekam būtu sava izskaņa.

Es zinu — jūs gribat būt vieni —ir neatņemams bau-

dījums kultūras cilvēkam vientuliba. Bet mēģināsim
apmierināt abas mūsu dvēseles. Kad vasara būs —

mēs būsim te. Kad viss sastings, mēs meklēsim

mākslu. Un es tikai gribētu jūs līdz pavadit..."
Viņa piekrītoši pamāja ar galvu. Un pielika pie

lūpām rožziedu, kas viņai vienmēr nācās no Dangas
par skaņām.
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Reizam viņi staigāja pa mežu un stāstija viens

otram savu dzīvi un par visskaistakiem cilvēkiem,
kurus tie satikuši.

Alise pastāstija Dangām par savu mūzikas teorijas
skolotāju, vecu itālieti, kurš vēl vecumā bijis pilns
ar vieglu grāciju.

„Māksla ir neiedomājami vienkārša. Visu jums
pasaka jūsu iekšķigais takts. Ja ta nava jums —

jūs esiet nožēlojams diletants. Nekad netaisiet pār-
spīlējumus — tie ir tikai priekš pū}a. Crescendo,

forte, vaj piano pastiprinātā veidā rakstits, lai ne-

traucē jūsu sajūtu. Komponists tos ir rakstijis tikai

priekš lajiem —ne priekš māksliniekiem. Tiem pa-
saka viņu iekšķigais takts."

„Vaj dzīvē nav tas pats?"—viņa jautajā.
„Un mīlestibā —"

Viņi sapratās bez vārdiem.

Dangas smalkjūtiba nebija varējusi tam atļaut
aiztikt viņas gaišo, alkstošas dzīvibas pilno miesu.

Un Alise bija pilna pateicibas par to.

ir visskaistākais," viņš teica. „Tapat
kā priekšpavasars."

Reiz, kad tie no laivas gribēja izkāpt, bet zālē uz

krasta bija tikdaudz ūdens, Danga uzdrošinājās viņu
iznest malā. Viņa rokas nemaz nedrebēja, bet kad

tas nolaida viņu zemē un viņas jaunais augums no-

slīdēja cauri vieglajām drēbēm un ta rokas sajuta
katru viņas muskuli, — viņa iedegās kā zieds un

steidzās prom. Vaj viņa no sevis gribēja izbēgt?

Danga gavilēja no prieka sevī.

Cik labi, ka viņš nebija savus spēkus izšķiedis

nevajadzigās dzīrās. Kāds apvainojums būtu tas

tagad!
Savadi, ka kultūra veido pat instinktus, par kuriem

cilvēks nekad nava pavēlnieks. Danga atminējās
kautko un analizēja sevi par notiekošo.
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Viņš kaisligi mīlēja dabuun nemākslotas kaislibas

viņam bija tikai dabas dzīvibas elpošana. Bet kul-

tūrai bija citas tieksmes un prasijumi.
Viņš zināja, ka Marija Daugaviet, viņa skaistā

un spēcigā kalpone, kurai vairs nesaskanēja ar An-

tonu, tiecas pēc viņa.
Ta taisija viņam gultu ik vakaru vēsajā klētī, ilgi

klapēja spilvenus un klāja palagus un gaidija viņu.
Viņas augums brieda, kā pārplūstošs pionijas pum-

purs un gaidija glāstu.
Reizam viņa palika vēl turpat brīdi un runāja

kaut ko. Acis tumši dega un lūpas smējās. Puķes

viņa lika Dangām uz galdiņa pie gultas...

Viņa nevarēja saprast Dangas vēsumu. Šai zemē

gandrīz katrs neprecējies saimnieks savus spēkus
ziedoja kalponēm.

Marija tiecās uz viņu, kā daba tiecas uz kultūru

no pārpilnibas slāpēm. Bet Danga sajuta tikai skumjas.
Viņa mīlestiba prasija sev līdziga pretinieka. Viņš

zināja, ka mīlestiba atnes prieku tikai tad, kad viņu
rada un izjūt iekšķigais skaistums.

Pianistes sejs nesa mežu un pļavu skaistumu vēl,
bet cauri viņam jau mirdzēja mākslas un kultūras

alkums. Viņa bija no tās paaudzes, kura grib ne-

aptverami daudz, kuras spēks smejas par visu, kuriem

nava noguruma. Atjaunotas tautas sen aizturētas

kultūras ilgas kliedza no viņas ķermeņa —un viņa

pati bija kā elastigs loks, ar kuru šīs ilgas var tikt

raiditas laikā un telpā.
Danga šūpojās savos sapņos un dzēra Alises elpu

un tuvumu, kā Dionisa dzērājs, ari ar to pašu pa-

rasto sāpju pieskaņu. Vaj liktenis viņam nedeva

nojaust, ka viss prieks ir steidzigs un īss?

Kūrens saprata Dangas prieku un bija mīļāks
vēl kā jebkad. Tikai Alises māte kā nesaprazdama
kratija galvu. Ak, mūžigās rūpes, kādas ir šīm

mātēm par savu meitu likteni!
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Danga gribēja, lai Alise būtu viņam tuvu. Un

bieži viņai vajadzēja tam līdzi iet uz Dangām. Viņš

pieveda to saimniecibas vaditajai kā kaimiņieni un

Anna saprata tad Dangu un bija mīļa ka māte abiem.

Tad viņi sēdēja pie Dangas grāmatām un lasija
tos „samaitājošos" rakstniekus, kā mūsu dievdotie

progresa kritiķi ik dienas rakstija pilsoņu Latvijas
avizēs.

Viņi mācijās dzīvot no šiem liesmojošiem dzīvibas

saucējiem, ap kuriem dzīve dūca kā jūra un lilijas

un grēks apkampušies ziedēja kopā. Bet nemanot

viņi tika ienesti pilnibā un dzīves svētumā, jo pat

asiņu un miesas bauda šiem franču cilvecigajiem
dziesminiekiem kļuva ar dievibas dvašu apdvesta.

Un pianiste smaidija un gavilēja sevī, kad atrada

uz Dangas galda uzšķirtu dzeju par sievietes miesu,

kura izskanēja:

...
Chair dc la femme, argile ideale, o merveille,
0 penetration sublimē dc l'esprit!

Tout l'āme est, vers cc lit mysterieux, poussēe,
Si cette voluptē nest pas une pensēe
Et q'on ne peut, a l'heure ou le sens sont en feu,
Etreindrela Beaute, sans croire embrasser le Dieu.

Danga rādija tai savu dārzu, laukus, istabas. Viņš

stāstija tai par savu māti un viņas sēro mūžu un

domāja, ka liktens drīkstētu te visu citādi darit

kādreiz.

Un tad viņš saņēma atkal jauno roku savā, kad

tie sēdēja zem ābelēm un diena skanēja ka liels

zvans pār briestošiem laukiem.

„Es zinu, jūs mīliet kultūru. Mēs esam viņas

gūstekņi. Bet vaj nav tā, ka mēs neesam varējuši no-

beigt sevī ilgas pēc zemes un ziediem. Primitivi

svētas un lielas tās ir. Un tāpēc es domāju, ka

mēs mūžigi atgriezisimies šurp atpakaļ. Te ir viss
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vēl patiess, bet kultūrā jau ir tik daudz viltus...

Es domāju te var mīlēt un tur sapņot."
„Bet sabiedriba?.."

„No sabiedribas var izbēgt; vajaga tikai iekārtot

dzīvi un nekur labāk nebūs kā šais laukos. Dzīve

ir tik steidziga un dzīves vienmuļiba ir visnabadzī-

gākais viņas veids."

Un viņš sāka stāstit par savu nodomu. Te tiek

strādāts tikai mantai un miesigai baudai. Viss kas

te iegūts, ja tiktu likts garigā baudā — dzīve būtu

neiedomājami pilniga. Muziķa, māksla, tautas mistē-

rija jāatdzīvina. Izsmalcinātā kultūrā mums jāveldzē

gars, jājūt, ka esam pilnibas slāpju pilni. Un tad, —

kad saule nāk un zeme sāk ziedēt, mums jābēg pie
viņas un puķu rasā jātiek atjaunotiem. Ta ir vie-

nigā izeja, kā izsmelt dzīvi un dabu. Mēs esam

gaiša tauta un mums jātiek atkal godibā. Mēs vēl

neesam savu papardes ziedu atvēruši. Eiropa gaida
jaunu dziesmu un jaunas filosofijas. Kāpēc mēs lai

negaiditu un neveidotu jaunu dzīvi skaidru un ska-

nigu kā šī diena.

Un viņš gribētu te dibināt nometni sev. Varbūt

tādu laupitaja un tāla jūrbrauceja mitekli, kurā var

šad un tad atgriesties no kultūras un dabas dzīrās

patērēt to, kas iegūts. Bet tādi bagāti kultūras

laupitaji mēdz dzīrās svinēt pulkā...

Viņa bija laimes pilna. Bija kā rožu gaiss vis-

apkārt. Viņa skatijās Dangas skaistajā sejā un

sveši alkstošās acīs un nodrebēja. Viņa saprata t0...

Tad viņi gāja atkal pa laukiem cauri meža ēnam

un runāja mīļus niekus, kā kad sen gadus būtu jau
te staigājuši un aizmirsās vakarā pie Debissi un

Bēthovena skaņām.

Rūsai plaisoties un tāliem negaisiem dūcot, Danga

gāja pa mežceļu atpakaļ šūpodamies mūzikas un

viņas jaunās miesas smaržā, kā zieds siltos ūdeņos.
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Naktī viņam likās, ka kāds guļ blakus uz viņa

spilvena un viņš dzēra ta tuvo elpu kā no tālām

rozēm smalki jūtamo parfimu.

XXIII.

Valle piebrauca pie Dangām pašā pusdienas kar-

stumā, gribēdams paņemt Dangu līdz. Bija jaunās
biedrības dibināšanas diena un Danga ļoti vēlējās
būt klāt.

„Nac nu, es tev gribu parādit mūsu kultūru,"
Valle smējās Dangu aicinādams. „Tev jāpaliek tādam

kā citi; cik ilgi trakosi. Nu, tā ka tu gribēji, tad

es ievedišu ari tevi tai draudzē."

Un viņi brauca. Sapulce bija nolikta pagasta mājā,

bija jābrauc verstis desmit.

Dangām bija viegli bezgaligā druvu jūrā, kura jau

smagi liecās briedumā. Mājas stāvēja ka salas zaļos
dārzos un plašums un skaistums bija visapkārt.

Viņi runāja par nākošo biedribu. Ta pēc vispā-

rigās vēlēšanās būšot sugas lopu audzināšanas bie-

driba. Bija jau pagastā zemkopibas un moderniecibas

biedribas. Valle nopriecājās, ka drīzumā viņiem
būšot pat jauna suga, kuru atraduši jau daži vietējie

„pelekie baroni" savos ganāmpulkos.

Pēcpusdienā sākās sapulce. Ta bija īsta sugas sa-

pulce. Danga pirmo reiz redzēja šos lielkungus tādā

skaitā.

Viņi izturējās ar zināmu cienibu un pazina viens

otru jau no tālienes. Kā noteikums bija tas, ka te

pie dibināšanas var piedalities tikai saimnieki, māju

īpašnieki.
Danga viņu vidū bija svešs. Bet mānija jau, ka

tiek uzņemts ar vēsumu. Daži ilgi un pētoši noska-

tījās uz viņu un prasija kaut ko viens otram. Celms

un Linde zināja visvairāk un smīnēja.



139

Kūpēja cigāri, garšigi, apzinigi smiekli bija dzir-

dami lasoties kopā. Zelta pulksteņķēdes gulēja ka

virves uz masiviem rumpjiem, spīdēja gludi pulieretie
pakauši, bija noteikts vēss un gluds stils visos —ta

kultūra, kuru rada apziņa par savu varu un mantu.

Bija dažas dāmas, starp tām pat kādas jaunkundzes,
kuras atzinušas par labāku saimniekot pašas savās

mājās. Tās aplūkoja Dangu kā neredzētu brīnumu.

Viņš saprata, ka tur vainigi tie stāsti, kas par viņu
sacerēti bija.

Plašajā zālē varēja būt cilvēku 60 —80. „Cūku
karalis" Linde bija pulcinājis ap sevi grupu un stā-

stija laikam kādu anekdoti.

Sīkstulis Purgals svinigā cēlumā runāja par kalpu
streiku. Nekas viņiem neesot vairs labs. Pašu labāko

Dieva dāvanu apsmejot. Viņam pat putras katlu

svētdienas dienā istabas vidū izlējuši.
Valle sirsnigi iesmējās.
„Būs laikam par daudz siļķu sālijuma pieliets bijis,"

viņš teica kaut kur prom, bet pietiekoši priekš dzir-

dēšanas.

Valle Dangām parādija vienu pēc otra visus ap-
kārtnes bagātniekus. Repšu jau Danga pazina. Tas

sarunājas ar Priedi, kuram vislielākais lopu daudzums

bija. Barons esot no viņa sugas teļus pircis. Ar

baronu dzīvojot draudziņā. Runājot ari, ka daži

citi pienākumi pie barona esot viņam.
Valdis Šiliņš, milzigais rēķinātājs, kurš veda četr-

kārtigas grāmatas, ari bija ieradies. Viņš atklāti

sevi sauca par sociāldemokrātu, lasija tikai Golta

un Raņķa izdotās grāmatas. Upiti pat visu esot

iegādājies. Pavisam moderni ierīkojies. Saimniece

esot katru gadu cita — viena no kalponēm. Pilnigi
moderns saimnieks!

Feldsteins, kuram divas meitas par guvernantēm
Krievijā laimigi dzīvojot un dēls par agronomu pie

grafa Orlova-Davidova, nupat bija atgriezies no Da-
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nijas ceļojuma un interesentiem stāstija par kūtim

un govim Dānijā.
leradies bija ari uz sapulces sasaucēju lūgumu

agronoms Belte, kuram bija jāierosina jaunā biedriba.

Balts no galvas līdz kājām, kā to prasa vasaras

laiks un noblese starp baroniem", viņš

apzinigi vēroja vienu, otru. Izmeta interesentiem

pa formulai, pa skaitļam. Viņš bija visa ekstrakts,

lopkopibas un zemkopibas integrāls un sirdsapziņa.
Sapulce tika atklāta un visi smagi apsēdās krēslos.

Feldsteins ievadija sākumu ar runu, ka pašuzturas

cīņā viņi nevarot palikt pakaļ citiem un tādēļ jādi-
bina jauna biedriba, pēc kādas sajūtams tik liels

trūkums un lūdza lietpratēja kungu dot savus aiz-

rādījumus, kā dibināma jauna
„
Sugas lopu audzinā-

šanas biedriba".

Belte cēls un mierigs ar apziņu stājās katedrī.

Viņš uzsvēra vajadzibu, deva ziņas par tādām

biedribam ārzemēs, skaitļus, iznākumus un beidzot

praktiskus aizrādijumus.
Tad priekšsēdētājs deva vārdu visiem. Runāja

katrs ko spēja. Varēja redzēt, ka praktiskie lauk-

saimnieki zināja kas tiem vajadzigs un visi bija par.
Viens pat teica, ka ja šī biedriba netiek nodibināta,

tad visai attīstibai ir jāapstājas.
Kad visi bija izteikušies, pie vārda pieteicās Danga.

Sapulce sakustējās. Dāmas izstiepa kaklus. Šis fa-

mozais pārgudrinieks gribēja runāt.

Sapulcē iestājās klusums, itkā neviena te nebūtu.

Danga izteica savu prieku par lauksaimniecības

attīstišanos Latvijā. Viņš teica, ka bagātākais zem-

nieks esot Eiropā latviešu zemnieks. Un ari varbūt

amerikānisks vairāk par visiem.

Bet viņš runājot plašāku nodomu labā, ne tikai

apvida labā. Un tādēļ liekot priekšā nedibināt vis

sugas lopu audzināšanas biedribu, bet latviešu tau-

tas audzināšanas biedribu, jo tauta savā garigā kul-
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turā proporcioneli ar lopiem stāvot tālu aiz pēdējiem.
Ņurdēšana un savada šalka pārgāja pār sapulci.

Kāds jauns saimnieks pat skaļi iesmējās; Dangas
kaimiņi ātri un klusi apspriedās.

„Lūdzu mieru!" Feldsteins piezvanija. „Es lūdzu

runātāju turēties pie temata," viņš vēsi piezīmēja.
Tālivaldis Cimmers (pseidonims) ekonomistu avižu

korespondents steidzigi kaut ko rakstija uz sava

bloka un neinteresējās vairs par jaunkundzi sev

blakus.

„Ar lielām skumjam es varu novērot šo mūsu zaļo
un ziedošo zemi, kad es domāju par latviešu tautas

nākotni. Praktiska dzīve, lauki, lopi, mašinas, kas

ārigi tik daudz mums kā tautai devuši, iekšķigi ir

sažņauguši mūsu nacionālo attīstibu, kā ar dzelzs

tīklu," Danga teica iekaisdams. „Tauta, kura tikai

veģetē, bet garigā savā apziņā paliek uz vietas,
nav tauta, bet cilvēku bars, kura nozīme cilvēces

kultūrā ir nulle.

Kurš no jums nava pārticis vaj pat bagāts? Bet

priekš ka mums bagatiba, ja mēs esam tikai bagāti

vergi? Manta, materiālie ieguvumi drīkst būt tikai

līdzeklis garigai uzziedešanai, bet ne mērķis. Te

manta ir tikai pašmērķis, par kuru augstāks nekas

nava. Tas ir kauns, ka jūsu ideāli neiet tālāk, kā

līdz lopu laidaram un alkohola pudelei, tas ir brants,
kas saēdīs mūsu tautas miesu un garu!"

„Mēs nedrīkstam palikt citām tautāmpakaļ ekono-

miskā dzīvē!" pārtrauca viņu kāda balss no kai-

miņiem.
«Saimnieciskā ziņā jūs neesiet atpakaļ palikuši.

Bet nežēligi jūs esiet pakaļpalikuši kulturelā ziņā!

Vaj jums nava kauns, kad jūs Eiropā aizbrauciet

un neviens nezina, kas jūs esiet par tautu — neviens

nejūt pret jums cienibas, kā pret kultūras tautu. Vaj

jums nava jānosarkst, kad piemin jūsu lopus, bet pil-
nigi ignorē jūs pašus? Vaj no gaišas un garigi bagātas
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tautas ir vairs atlikuši truli jeņķi, kuri prot tikai

naudu un lopus skaitit? Tādēļ es lieku priekšā di-

bināt latviešu sugas cilvēku audzināšanas biedribu

un jo drīzāk jo labāk — pirms nava par vēlu..."

«Ta ir nedzirdēta bezkaunība!"

„Viņš grib audzināt dekadentus!" kliedza sociālais

saimnieks Valdis Šiliņš.

„Lūdzu mieru!* zvanija Feldsteins. «Runātajam
es atgādinu pēdējo reiz turēties pie lietas."

«Dekadentus audzināt jums vairs nevajag, jo de-

kadentu te ir pilns viss apgabals. Paskatāties tikai

spogulī.
Bet sakiet, kas ir mums kā tautai? Vaj mums

ir savs teātris, sava nacionalgalerija, sava bibliotēka,

sava augstskola un nacionāla kultūra? Ar to tiek

mērotas tautu vērtibas, nevis ar lopu stāvokli. Tādēļ
mums ir jādibina šodien mūsu tautas nacionālas

audzināšanas biedriba un jādod milzigi naudas lī-

dzekļi priekš latviešu kultūras, lai mēs izpirktu to

kaunu, ka mēs esam kaunējušies paši sevi nosaukt

vārdā. Šaī nacionālas audzināšanas biedribā vis-

pirms ir jāierakstās jums visiem un tiem, kuri stu-

dēdami Krievijā aizmirsuši latviski runāt. Kopiet
lopus, tas ir nepieciešami, bet nekultivējiet šo sportu
tiktāļ, ka lopu kultūra nepāraug jūsu tautas kultūru,

jo ja mēs drīz nedibinām pašu cilvēku kultivēšanas

ligu, tad starpiba starp lopiem un viņu īpašniekiem,
kura jau tagad nav diezin cik liela, var galigi iz-

zust . .
."

Nemiers, kas pieklājibas dēļ bija ticis valdits, ar

lielu spēku izgāzās uz āru.

„Ta ir visas sapulces apvainošana," pietrūkās kāds

resns saimnieks ar druknu seju. «Es uzaicinu aiz-

liegt tālāk runāt!"

«Aizliegt, aizliegt!"
«Ņemat viņam vārdu! Mēs neklausisimies te, ko

katrs puika mums runā!"
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«Dumpinieks! Pasaules gājējs! Prom!"

Dāmas pat nosarkušas bija.
Sacēlās troksnis un priekšsēdētājs veltigi zvanija.

Agronoms Belte bija bāls un kodija lūpas.
«Es ņemu jums vārdu, Dangas kungs!" kliedza

Feldsteins.

Divas vaj trīs balsis lūdza turpināt. Tas vēl vairāk

satracināja sapulci un troksnis pieauga.
«Es ņemu jums vārdu! Lūdzu, atstāt katedri!"

«Es pateicos par uzmanibu," Danga teica. «Es

domāju, es runāju un esmu kulturelaku cilvēku vidū.

Lopu kultūrā es neesmu speciālists un tādēļ atstāju

sapulci uzturēdams spēkā savu priekšlikumu par

nacionālas sugas cilvēku audzināšanas biedribas di-

bināšanu."

Rūkoņa un šalkoņa viņu pavadija. Viņš izgāja

mierigs ar parasto atturibu.

Pagalmā viņš redzēja, ka pēc viņa izgāja pieci

vaj seši dalibnieki izrādidami viņam piekrišanu.
Tie ir visi — Danga nodomāja.
Valle nāca smīnēdams ārā viņam pakaļ.
«Nu, puis'! Esi tu gan ievārijis virumu! Lai

Dievs pasarga! Nu viņi vēl sāks kauties savā starpā...
Nu tad brauksim ari mājā," un viņš griezās pie
saviem ratiem. Bet sirdī viņš priecājās. Tas veco

Dangu gars. Dumpigs un atklāts.

«Es saku, mīļais. Ir jau tev taisniba, bet te tu

tagad nedzīvosi. Tev vajadzēja iesākt citādi. Vaj
skaistu meitu trūkums, vaj vīna un cepešu? Kā pa

kāzām tu varēji te dzīvot, kad būtu pratis... Nu

bet iztiksim. Dzīvosim divi vien. Tas bija tomēr

šodien labi."

Danga bija apmierināts ari ar tiem maz vārdiem,
ko bija varējis pateikt. Bet viņš zināja, ka ar šiem

kungiem nekas nava izdarāms.

Bija vajadziga jauna paaudze, jauns gars, kas at-

zītu augstākas tieksmes un ilgas. Kad tas būs, kas
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to dos? Sirdi viņš velējas vētras un negaisu, kas

grūstu šo dzīvi uz jauna gara gaitas.

Bet viss ziedēja un brieda neparastā mierā. Viņam
likās, ka kaut kas ir jau nobriedis, ka jānāk jaunai
filosofijai. Kā gatava augļa sajūta bija visur — tam

vajadzēja drīz nokrist.

XXIV.

Pēc divām dienam, kad Danga bija jau aizmirsis

savu runu un šūpojās atkal domās par nākotni, viņu

pārtrauca negaidits apciemojums. Brokastojot vēl

ieradās apriņķa uradņiks un cietā amata balsī no-

prasīja, vaj te dzīvo Peters Danga.

Danga apstiprināja.

Policists nopratināja ātri viņu vaj viņam neesot

aizliegtas grāmatas mājā. Kā vēlāk izrādijās to

viņš darijis uz savu paša iniciativi.

Dangām asinis sakarsa. Viņš tik ilgi bija dzīvo-

jis zemēs, kur nava pavisam aizliegtu grāmatu. Bet

tad apķērās, kur atrodas un palika mierigs parādi-
dams uz savu grāmatu krātuvi — lai izvēloties kas

vajadzigs.
Tad policists izvilka pavēsti un zem paraksta pa-

sniedza Dangām. Apriņķa priekšnieks barons fon

Sterns uzaicināja Dangu tūlit ierasties pie viņa un

dot dažus paskaidrojumus.

Danga izlasija pavēsti, vēsi pasmaidija un saprata,
no kurienes viss tas nāk. Vaļiem bija taisniba. Viņš

maitāja dzīves stilu te un tādēļ bija izdzenams.

Pirmo reiz pēc atgriešanās Kurzemē viņam sēras

pamodās pēc tālām brīvām zemēm, kuras viņš bija

atstājis.
Bet tad uzliesmoja spītiba un viņš zināja savu

taktiku šaī cīņā. Labi!
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Viņš apģērbās un mierināja tēvmāsu, kura neka

laba neparedzēja. Pēcpusdienā vēss un mierigs viņš
lika sajūgt zirgu un aizbrauca.

Barona fon Sterna muiža gulēja Daugavas krastā

vecos dārzos un parkā iegrimusi. Plašas mūra

saimniecibas ēkas, baltas ar norūsējušiem un samel-

nejušiem veciem dakstiņu jumtiem, vēl latviešu

dzimtļaužu celtas, slēpa mēmi sevī nežēligo vēsturi.

Danga, lūkodamies uz viņām, pārdomāja šīs sa-

vādās muižniecibas cilts pagātni, īpatnējo raksturu

un noslēgtību. Varbūt tas bija taisni viņu dzīves

stils, izstrādāts līdz pēdējam sīkumam, kas neļāva

izjukt šai korporācijai. Stingrais un nesatricināmais

konservatīvisms, kas visu uzņem nejūtigi un pašu
vēsturi padara sev par kalpu.

Vaj vislabāk neuzturējās un visilgāk nedzīvoja tie

cilvēki, kuri pieturējās pie savām tradicijam un pe-

dantiskās ikdienas dzīves ? Tāpat bija ar šo bruņ-
niecibu. Un vaj latviešu tauta tikai tādēļ necieta un

nezaudēja savu īpatnibu un nacionālo seju, ka viņai

bija vismazāk konservativisma un ta katru jaunu ideju
iesūca kāri un apreibinādamās. Viņš tagad apbrī-
noja vergu laiku latvisko mieru, tikumu un īpatnibu

neizsmeļamās daiņas un teikas, kas radušās sevī

noslēdzoties.

Bet otrs bija, kas smacēja jau vēso un cieto ari-

stokrātiju. Ta bija nespēja iedvašot garigo un tech-

nisko jaunās Eiropas garu. Viņi atbalstijās uz

privilēģijām vēl, kuras pašas par sevi neka vairs

nedeva, ne materiāli, ne garigi. Un tādēļ daudzas

dzimtas,, nosaimniekodamas savas muižas, grima jau

postā un bija spiestas ieņemt zemākos valsts ierēdņu
amatus policijā vaj citās nozarēs.

Lielajā pagalmā viss izskatijās padilis. Pils ar

izbālušo krāsu likās sēroja lauku mierā. Tikai vare-

nās liepu alejas un parks, kurā paviljoni un puķu

10J. Akuratera kopoti raksti, VII.
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dobes vēl liecināja par plašāku dzīvi, atstāja cienigu
iespaidu.

Danga tīši negāja meklēt kancleju un kalpojošos

garus, caur kluso dārzu devās uz parādes balkonu.

Sulainis izsteidzās preti un iedresēti un zemi klanijas.
Danga pasniedza vizitkarti un teica, ka viņš vēlo-

ties runāt ar baronu. Bet pirms sulainis varēja

aiziet, uz verandas iznāca divas dāmas — baroneses —

barona neprecētās meitas. Redzēdamas svešu kungu
viņas iesāka franciski savā starpā. Kāds sulainis

parādija karti, vecākā no dāmām aši iesaucās:

„0, cc famos sociāliste!" un uzmeta Dangām nici-

nošu skatu.

Tā tad ari te viss bija zināms jau. Droši vien

tenkas, par kurām viņš nevarēja ne iedomāties.

Viņš pasmīnēja ironiski.

„Rassurez vous, mademoiselle! Je ne suis pas

dangereux pour les impuissants," viņš atbildēja.

Abas dāmas pārsteigtas apstājās. To viņas nebija
gaidijušas. Jaunākā pat drusku nosarka. Tad vi-

ņas pazuda līdz ar sulaini.

Sulainis atgriezās un lūdza Dangu pie barona.

Caur dažām ar briežu galvām un izbāstiem putniem
izdekorētām istabām izejot, Danga juta vecu laiku

elpu. Istabas saskanēja ar cilvēkiem un viņu domam.

Šie bruņinieki dzīvoja savu vēsturisko medibu

atmiņās.
Barons skatijās izbrīnijies uz Dangu. Viņš bija

cerējis sastapt lauku puisi vaj ar krievu kreklu pat
un šņori ap vidu, kā pasaules zemāko šķiru aplaimo-
tāji mēdza staigāt. Bet viņa priekšā stāvēja smalks

zalona cilvēks, no galvas līdz kājām comme il faut,

elegants, svaigs, vajigs un palocijās tikko samanāmi,
ne bez apslēptas atturibas un ironijas. Tēraudpele-
kas, dziļas acis lūkojās brīdi Dangas sejā. Abi viņi

pētija viens otru ar gluži pretējām sajūtam.
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Danga atminējās stāstu par savu tēva tēvu Indriķi
no Dangām. Barona vectēvs bija tas, kas stāvēja
klāt pie soda izpildīšanas. Bet ta jau bija tikai vēsture,
sen izbijuši laiki

. . .

Barons viegli parādija uz krēslu un lūdza apsēsties.

Danga pateicās, bet papriekš pasniedza baronam

savu uzaicinājumu.

„Es zinu," barons teica. „Bet te būs pārskatīša-
nās. Vaj jūs esat.

. .
vecā Dangas dēls

.. .
nomirušā

Dangu saimnieka dēls?"

„Ja gan."
„Hm. Vaj jus jau sen te dzīvojiet?"
„Sešus mēnešus."

„Un agrāk?"
„Parizē."
Barons likās nesaprašanā. Bet tad viņš atdabūja

savu mieru un teica aprautā mierigā balsi:

„Par jums ir sūdzibas... Jūs esiet zocialdemokrats?"

«Vismazākā mērā, barona kungs. Man ir daudz

patīkamāka nodarbošanās, nekā zocialas teorijas
cilāt. Jūs, jeb sūdzibu iesniedzēji, būsiet maldijušies."

„Bet katrā ziņā par jums man droši ir ziņots viss

slikts. Jūs esat kalpus mudinājuši uz streiku, jūs
esat gribējuši kādu organizāciju dibināt. Un kas

zīmējas uz morāli tur jums ari esot ieskati,

kurus es nekādā ziņā nevaru atzīt par teicamiem."

„Es, baron, esmu dzīvojis ilgāku laiku nost no

šiem cilvēkiem. Kaut gan mēs esam viena tauta,

bet viņu sajūtās un morālē man grūti iedzīvoties.

Un tad notiek tas, ka ari izteikties es nevaru tā,
kā te parasts. Un ja viss cits tiek saprasts, bez tā,
ko es saku, tad nejūtos tur sevi vainigs. Vismaz

mazāk vainigs nekā tie, kuri nesaprot manu valodu.

Ta ir vienīgi smadzeņu konstrukcija, kas tur vainīga.
Kas attiecas uz manu morāli — tur, barona kungs,
es dodu atbildību tikai pats sev un ja vajadzigs

likumam, bet ne maniem kaimiņiem."
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Barons novēroja viņu un brīdi klusēja. Viņš sa-

prata, ka te nerunā vairs zemnieks tikai, «iedzimtais",
kā viņi mēdza tos saukt. Ari viņš saprata, kas ir

brīviba un kas personiba, tikai citādi, no augšas, sev.

„Na, ja .. .
Es to nevaru zināt... Es to neticu

visu kas teikts, bet jūs sapratisiet, ka mēs dzīvojam
te citādos apstākļos, kā tur. Un tādēļ variet saprast,
ka mans pienākums ir gādāt par mieru un kārtibu

apriņķī. Es esmu atbildīgs. Jūs tokš saprotiet, ka

man ir viss jazin?" Viņš spēlēja kungu.
„Pilnigi saprotu."

„Nu un tādēļ es jums gribēju teikt, ka jums ir jā-

piemērojas mūsu valsts likumam. Es saprotu —

jūs esat jauns vēl un gribiet varbūt visu citādi. Bet

jums jāpacieš ir. Latviešu tauta tikai mierā un pa-

ļāvibā var sasniegt savu labāku attīstibu — to jūs
tak saprotiet. Latviešu tautai jāskatās uz augstāku
kultūru un jāmācas no tās. Un to viņa var caur

savu pacietibu. Jums nevajaga ienest nekādas ne-

miera idejas te. To es jums gribu teikt. Jūs sa-

protiet?"

„Pilnigi. Tikai es, barona kungs, neticu, kā jūs

tāpat domājat kā sakiet man. Priekš ta jūs esiet

diezgan attīstits, lai saprastu tautas likteni. Un

esiet pilnigi bez rūpēm. Pie tiem cilvēkiem, kuri

tagad te dzīvo, es neko nevaru panākt. To es esmu

nupat piedzīvojis. Un viņu dzīve man ir pilnigi
vienaldzīga. Bet par tiem, kas nāks vēlāk, par

jauno pasauli — mēs neviens nezinām, cik tālu tie

ies. Mums pat nava tiesiba spriest par viņiem."

„Kā tā?" barons pēkšņi itkā sastinga.

«Pasaule mainas un mainas uz labu, baron, un

viss attīstās dabiskos un vēsturiskos likumos. Var

būt ka tie, kurus jūs turiet par nemiera cēlējiem,
ir tikai rīki vēstures rokās. Un tā tad nevainigi
paši par sevi."
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«Pasaule iet savu gaitu. Bet kā jau es teicu, lat-

vieši var iegūt tikai ar mieru un gaidišanu un pa-

ļāvibu. Viņiem jāņem par paraugu kādas lielākas

tautas noblese, ja tie grib dzīvot."

„Ne, baron! Es gribu, lai jūs ziniet, cik vainigs
es esmu pie vēsturiskas un dabiskas tautas attīsti-

bas. Noblese ir divējāda — mantota un personiga.
Kura no viņām ir skaistāka, to rāda zināmas perso-
nas vaj tautas kultūra un darbi. Un noblese uzliek

pienākumus. Noblese nekad neizlieto varu vaj ap-

stākļus, vaj likumus, lai apspiestu ideālas tautu vaj
individa tieksmes uz pilnibu. Noblese uzvar ar

garigiem spēkiem. Citādi saprasta ta būtu nepareizi
saprasta. Un es ticu vēl, ka jūsu noblese neliks

ceļā kavēkļus nevienas tautas attīstībai."

Barons, kā likās, apmulsa.

„Ne," viņš teica. Bruņnieciba ir gādājusi par šo

zemi un tautu cik spēdama un darīs to ari uz

priekšu. Bet niecigas tautas var uzaugt un attīstī-

ties tikai lielu tautu pabalstītas. Un tad tokš vajag
cienit to, kas jūs pabalsta. Tā tas ir bijis no laika

gala. Pret vēsturi mēs neka nevaram darit. Kas

jūs būtu bez mūsu kultūras? — nekas. Ko jūs
vēl vēlaties? Tauta zinās pati, ko viņa dara."

«Pareizi, barona kungs, pret vēsturi neviens nevar

cīnities. Bet vēsturē uzvar tikai viena noblese. Un

ne iedzimtā, bet gara un kultūras noblese. Es zinu,

jūs teiksiet, ka vergiem kultūras nav. Bet neaiz-

mirstiet vēsturi baron. Neaizmirstiet to, kas mēs

bijām. Mums bija valsts un kultūra un garigas vēr-

tibas, ko vēl tagad vēsture apbrīno. Vaj nav da-

biski, ka mūsu tauta jūt sevī spēku atkal būt.
. .

Tur mēs nevaram daudz palīdzēt ar propagandu. Ja

viņai nebūs apziņas un ilgu pēc savas kultūras —

viņa izgaisīs. Bet ja tās ilgas augs un būs stipras —

nekāds spēks neaizturēs tautu iegūt savas tiesibas.
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Bet — vēl mūsu tautā šo ilgu nav. Vēl veltigi jūs
baidāties no viņas."

„Mēs nebaidāmies ne no kā. Mums nav jābaidās,
mēs esam diezgan stipri kultūrā," barons aizskārts

piezīmēja.

«Protams, barona kungs, baidās tikai gļēvie. Stip-
rajiem nav no ka baidities. Sevišķi viņu noblese

to neatļauj. Mūsu tautai riebj viltus ceļi. Un es ari

tos neeju. Es eju atklāti — jūs manas domas ziniet

tagad. Es biju sapratis tikai, kā jūs it kā baiditos
. ..

un tādēļ ievērojat sūdzibas, kuras jums sniedza —

šie nespēcigie."
Barons klusēja un vēroja Dangu. Viņš saprata,

par ko Danga runāja. Un saprata sūdzibas pama-
tus. Un viņa noblese neļāva viņam būt netaisnam.

Viņš bija sapratis visu reiz — savā jaunibā. Bet

to bija upurējis savai tradicijai — bruņniecibas dzī-

ves stilam. Un tagad vajadzēja klusēt.
. .

„Na —" viņš teica. «Es jums ticu. Jūs bijāt at-

klāts. Es jūs saprotu. Es zinu, te ir bezgaliga gar-
laicība. Bet sakiet, kas jūs spiež te dzīvot?"

«Pienākumi pret manu tēva māju. Ari mums ir

tradicijas — zemnieku tradicijas. Zeme ir mūsu

spēks. Un mums ir vismaz sava zeme," Danga
teica meklēdams barona skatu.

«Un cik jūs ilgi paliksiet te?"

«Domāju vienmēr."

Barons ierunājās par Parizi, par Romu un novir-

zija sarunu. Acis viņam uzliesmoja citādi.

Danga stāstija. Viņš zināja ari kaut ko par

barona jaunibu. Kaut ko miglainu.
Barons apjautajās par mākslu, par bohēmas dzīvi.

Ari viņš reiz tur bija bijis, jaunibā. Skaistus divus

gadus .. . Pilnigi ārā no tradicijam.
Nāca prātā mīlestiba. Ari to viņš bija upurējis

bruņnieciskam konservativismam, dzīves stilam. Ne-

varēja tak viņš to mazo skaisto dziedātāju vest kā
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baronesi savā tēvu pilī ... Ja, vis ir ziedots
.. .

viss
. . .

Tagad atminoties to, viņš jutās tik tuvs un lai-

migs atkal. Viņam varbūt pēkšņi iegribējās cilvēkus

pie sevis, kuros vēl kūs' jaunibā. Dienas gāja tik

garlaicīgi sausos amata pienākumos un lauku

vientulibā.

Viņš apjautajās vaj Danga mīlot medibas un uz-

aicināja to piedalīties nākošu reiz. Katrā ziņā.
Varbūt viņš gribētu pat tuvāk ar Dangu iepazīties,

bet — tad kā ēna pārlaidās pār sirmām uzacim un

pelēko vēso tērauda skatu.

Dzīves stils
.. .

Dzīves stils. Vienigais bruņnie-
cības spēks vēl. Viņš aprāvās.

Danga atvadijās.
Caur parku ejot viņš paskatijās atpakaļ uz pili.

Logos aiz priekškariem stāvēja barona meitas un

noskatijās viņam pakaļ.
Dangām likās, kā šaī vecajā būvē būtu simts

skaistu dzīvu sapņu un dzīvību iemūrēts. Dzīves

stils to prasija. Tur vīta varenās bruņniecibas at-

vases. Moderns gara klosteris. Kategorisks un auksts.

Danga domāja par Alisi un skaņām. Briestošie

lauki un mežu zilgmes viņu sveicināja.

XXV.

Lēnas nakts zvaigznes sāka parādīties pār lauku.

Darbi bija aprāvušies. Strādnieki mazgāja savus

sviedrus. Meitas jautri sarunājās.
Suņu rejas no tālienes atplūda un nesa dziļu

grūtsirdibu. Danga stāvēja pagalmā un pārlaida
skatu pār apkārtni. Te viņš nu dzīvoja savā dzim-

tenē, par kuru tik daudz bija domājis. Un jau lieks

bija un viens. Un te būs jāpavada dienas un gadi.
Būt tādam kā visiem, vaj noslēgties pie sevis tikai —

vaj ari aiziet kaut kur atpakaļ.
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Lauki grima pilnibā. No pļavām nāca savītušas

sapļautas zāles smarža. Griezās jau sāka apklust.
Rudzu lauki jau noliekušies gaidija pļāvēja. Rudens

elpa apņēma Dangu un vientulibas sajūta atkal.

Vaj kalpiem nebija labāk? Darbs un dusa
..

.

miers dvēselē. Viņam uznāca sapnis pārdoties kaut

kur par vergu, par kalpu dzīvot dabas dzīvi, just

primitivas kaislibas.

«Tagad tu te, puis', nedzīvosi —" nāca prātā
Valles vārdi. Viņš bija te lieks. Tā tad aiziet?

Spltiba pēkšņi pamodās viņā un atnesa savadu

apmierinājumu. Ne, dzīvot, dzīvot! lerīkot savu

paradizi te! Darbs, daba, māksla un kāra jaunās
nākošās cilts uzmeklēšana, kura gribēja skaistāku

un pilnigaku dzīvi dzīvot nekā šī. Likt dvēseli cīņā.
Ataicināt Zemdegu un citus no turienes un dzīvot

kā bajāriem. «Dūc tava jūra — nāk jauna cilts" —

viņš atminējās dzejnieka vārdus.

Viņš dzēra atkal savu vientulibu skaistā un siltā

jūlija naktī. Un aizmiga vēlu vieglā atspirdzinošā
miegā, kāds ir tikai jaunibā.

Bet rītā jau agri viņš devās uz lauku. Viņam

patika būt starp strādnieku vingrajiem augumiem,
nodegušām sejām un sirsnigo humoru. Viņš te

saprata strādnieku prasibas vislabāk kā no simts

grāmatām un zināja, ka viņu rokās ir pasaules
nākotne.

Bet viņš jau draugs bija ar visiem te. Pat Ma-

rans — dedziga dabas spēka muskuls, bez morāles

un grēkiem, viņu jau saprata un cienija bez viltus.

Gadījums ar algu pielikšanu pārsteidzis bija visus.

Bet galvenais bija darbs ar viņiem kopā reizam.

Danga tagad vadija pļaujmašinu un dienā viņi pa-

strādāja trīs reiz vairāk kā citi. Viņam tikās darba

ritms, saules kvēlošana un dabas tuvums. Kailu

galvu, kreklā viņš sēdēja augu dienu uz mašinas un

ar baudu redzēja smagos kūļus gulstam zem na-



153

žiem. Bagatiga pļauja bija. Kāds prieks nogurt
darbā! Darbs reizām likās viņam kā liels prieka
kliedziens — brīvs darbs!

Tikai vakarā domas un ceļi viņam šķīrās no viņa
kalpotajiem. Kad tie pagalmā mazgājās un sviedru

un spēcigu jaunu miesu smaka bija jūtama, Danga
stāvēja kā svešnieks viņu vidū. Marija satvīkusi

un skaista pasmaidija viņam, kad miers jau iestājās
un katrs devās gulēt. Bet Danga nesaprata to. Viņš

sapņos kavējās citur...

Un noguris, nomazgājies un tīrā veļā vēlu vēl

viņš bālā lampas gaismā lasija savus dzīves alksto-

šos dzejniekus un jutās atkal tik viens.

Aizbraukt? Uz pilsētu? 0, to viņš bija izmē-

ģinājis. Riga viņam likās kā smacējošs, tukšs tīrelis.

Arkārtiga pilsonibas morāle un viņas stils pār-
valdija namus un cilvēkus. Banku direktori plēsās
dēļ savām vietām, avizes iznāca tik pelēkas un ru-

nāja par sociālo dzīvi tik triviāli, ka pirkstu ne-

gribējās pielikt klāt. Tikai rets uzliesmojums, reta

doma pamirdzēja un pazuda šai peklē kā maza mald-

uguntiņa. Tas bija ilgi neredzēts kauns kultūrā,
kas norisinājās pa seklajiem žurnāliem un avizem.

Oriģinelas domas tika apsmietas.
Tad labāk bija nakts zvaigznes, lauki un miers.

Bet tagad — tagad viņam bija kaut kas uzsmai-

dījis kā princese-gulbis Vrubeļa gleznā. Mīlestiba

apsedza visu...
Un bieži viņš dienai kvēlojot vaj vakariem dzie-

stot sēdēja mežu lokā, Kūrenu lielajā istabā un ļāvās
nesties no skaņām. Bija vēl kas saldāks par ska-

ņām ... vienigais, kas dzīvi glābj no posta.
Un jaunās gurdeni maigās rokas un saucošas lū-

pas noskūpstijis, viņš gāja uz māju, un likās, pāri
viņam lija zvaigžņu mirdzums, kā sīks aizsaules

lietus, nezdams tikdaudz - vēl nedzīvotas dzīves un

neizjustu sapņu.
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Viņš mīlēja tautas pulkus un neapzināmu baudu

sniedza visa novērojums. Dejas zaļumos, pie kurām

viņš nevarēja piedalities, kā atlūzis no tautas, bija
tautas spēka parāde. Ar savu draugu Rijnieku, šo

smalko zatiriķi, viņi bija visur, kur jaunatne pulcējās.

Viņam tikās noskatities, kā šie pilnasinigie saim-

nieki sabrauca zaļumsvētku vietā ar skaistiem pa-

jūgiem un viņu dēli un meitas parādija savu paš-
iedomibu un lepnumu. Skaistas kalpu meitas un

tumši nodeguši puiši — viss saplūda raibā dejas
virknē.

Bufetes bija pārpilnas un alus un visādi dzērieni

tika dzerti trakā daudzumā. Policijai bija diezgan
darba savaldit iekarsušos spēcigos kalpus vaj lieli-

gos saimniekus.

Kāda spēciga tauta! Kāds materiāls nākotnei!

Vakareiropa likās kā bāls garigi skaists dilstošs

mēness pret šo liesmojošo, asiņu un ziedu pilno
jauno tautu. Bet kā viņas spēki trūdēja un izsīka

alkoholā un uzdzīvē!

Reiz viņi aizbrauca pat uz vietējās izglītibas bie-

dribas teātra izrādi. Biedriba bija jaunu cilvēku

rokās, kuri katrā vārda galā minēja no zocialiem

kritiķiem noklausito šķiru apziņu. Bet nokaunējies
un nemierigs atbrauca mājās. No latviska tur ne-

bija nekas vairāk, kā slikta latviešu valoda.

Tika izrādita «Taiga" — gabals, kur latviešu tautai

kā ar lielām mākslas mistērijām, bija jāiepazīstas
ar dažiem Sibirijas krievu tipiem, laikam kā ar

augstākas rāsas un kultūras priekšstāvjiem.
Un ilgi Danga domāja par to, kas dzen šo jauno

un spēka pilno tautu noslīcināties krievu ūdeņos un

viņu filosofijā atrast sev mērķi.

Lopu kultūra uzplauka grandiozās izstādēs, kuras

vilkās dienam un kur grūti bija noteikt, vaj izstā-

dītie sugas lopi vaj viņu izstāditaji ir labāk pārtikuši.
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Veseliga, bagāta, skaista, bet brutāla tauta dzī-

voja šaī Dievzemitē. Seno, gaišo bajāru un vareno

karotāju un lielisko daiņotaju pēcnācēji, bez lielā-

kām ilgam un rūpēm. Un sāka pārklāties jau ar

to miega un miera plīvuri, kas atgādina zaļa dīķa
līmeni. Un visus viņus apkalpoja laikraksts, pilso-
nisks, bagāts, praktisku padomu un ekonomisku

gudribu pilns — to lasidami aizsnaudās visi zemes

varenie.

Sapņotāji dzīvoja citur.

XXVI.

Pirmā agrā rudens dvaša gāja pār laukiem, kad

rudzu stati stāvēja pulkiem druvās. Bet vasara tika

vēl smagāka un klusāka. Dienas bija kā smaržiga
medus pilnas un saule kā mierigu ezeru plūdināja
pār laukiem un dārziem.

Danga sajuta, ka drīz viņš būs atkal vientulibai

atdots un klausīdamies Alises skaņu virknējumos
aizmirsās kā sapņos.

Viņš novēroja, ka pianiste bija klusāka un attu-

rigaka un reizām aizmaldijās domās, aizmirzdama

viņam kaut ko atbildēt. Un atmodusies pasmaidija
un it kā satrūkās.

„Jums gan jau pietiek no mežiem un saules?"

Danga jautajā. «Jūs gribat būt atkal prom?"

„Ne," viņa teica. «Laimes vienādi maz ir visur.

Bet tagad te ir labi. Un jūs?* viņa jautajā.

«Es... palikšu. Es mēģināšu atrast prieku ari te.

Es tikai domāju par lielo pārmaiņu, kad jūsu te

vairs nebūs. Man liekas, tas jau ir tik sen, ka mēs

te klausāmies mūzikā un klejojam pa laukiem un

runājam. Vesela mūžiba."

«Un apniciga?" viņa iesmējās.
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„Es gribētu, lai šī mūžiba bez gala atkārtojas.
Ir brīži, kuri vienmēr paliek jauni, cik tālu mēs ari

no tiem nebūtu."

Un klausīdamies klusumā, kas apņēma viņus,
Danga teica:

„Jūs aizbrauksiet, bet patiesibā jūs aizbraukt ne-

variet vairs no šejienes. Man būs labi te sēdēt ari vie-

nam. Es domāšu, ka jūs sēdiet te un spēlējiet.
Atmiņas tak nevienam nava liedzamas. Es bieži

esmu ar viņām dzīvojis kā ar gaišām pasakām. Un

tagad te tik daudz atmiņu būs. Es varēšu klausīties

jūsu valodā — ieelpot gaisu, kas te paliek, staigāt
pa ceļiem, kur jūs gājāt un varbūt — sagaidit dienu,
kad jūs atkal atbrauciet..."

„Vaj tad tas tik svarigi?"
„Dzīve pastāv no bezgaligām garlaicigām dienam

un ātriem skaistiem momentiem, kas kā ziedi — pa

gaisu aizlido vēja rauti. Ja to nebūtu — neviens

nedzīvotu. Jāmeklē vairāk tādu momentu — tas ir

vienigais, kas glābj dvēseli," Danga teica. „Un jo
tālāk mēs aizejam no parastās dzīves, no zemes un

maldāmies diezin kādās iedomās pēc dzīves pilnī-
bas, jo vairāk mums vajaga apreibināšanās tādos

momentos."

„Nu un man? — tad iznāk, ka man nava tiesibas

uz visu to, jo es te nebūšu."

„Jūs variet paņemt līdz visu to, kas bijis. Tās

ir vienmēr visvieglākās ceļa somas — atmiņas, kas

pašas iet mums līdz."

Alise nolaida skatu un vieglas skumjas pārlaidās
pār seju viņai. Neparastās jūtas, kuras viņa tik

maigi gribēja slēpt, cēlās augšā ar nevaidamu spēku
un darija to pilnu ar laimi un nemieru.

„Bet atstāsim domas par to, kas nāks," Danga
teica. „Man gribētos izlietot vēl šīs saules pilnās
dienas. Es krāju sev labus un skaistus brīžus vien-

tulibas laikiem, lai varētu sagaidit nākošo vasaru.
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Skatāties, kāds jaukums!" viņš rādija uz debesim,
kur brieda zeltoti padebeši. „Vaj jūs gribētu man

kādu prieku darit vēl?"

„Ko es vēl varu?" viņa jautajā nedroši, bet pilna
gaidu.

„Dāviniet man vienu dienu ar jums kopā. Uz

lauka un saulē. Vienu svētdienu līgsmām domam —

ja ? Mēs esam varbūt sveši vēl, bet tas nekas
...

Vasara drīz būs galā."

„Labprāt," viņa pacēla skatu. „Tikai no manis

nekāda prieka negaidiet. Man te jau viss svešs."

Danga satvēra viņas roku un noskūpstija. Viņš
juta vieglu drebēšanu. Viņas acīs bija mīlas izbai-

les un padeviba. Un aiz visa ta kliedza liels, gaišs
prieks.

Un viņi kādā dienā tad klejoja pa laukiem un

mežu, runāja smējās un klusēja un tikai acīs bija

līgsme un gaidišana.
Ēnu pilns kluss meža ceļš veda viņus biezumā,

kur pat dienā krēsla bija. Zeme valgi dvašoja zāļu
un sūnu smaku. Lieknās, kur meža purvāji un

strauti savu valgumu nesa, ziedēja baltas meža

lilijas un valdija miers un savāds skaistums. Danga

mīlēja šo dabas elpošanu un bieži te bija kavējies.

Tagad viņš noskatijās uz Alisi Kūren, kā uz daļu
no šīs dabas, kā uz meža ziedu. Viņa vēl tik pilna

bija zemes daiļuma un puķu elpas. Tikai nemiers,
kas to uz mākslu rāva prom, bija kā vējš, kas no

tālienes atšalca.

Tad viņi iznāca uz lauka, kur saule sijājās un viss

brieda karstā pēcpusdienā. Danga lika priekšā aiziet

uz Daugavu, kas dažas verstes te bija tikai. Viņi

gāja pa klusu lielceļu gar veciem grāvjiem un sa-

šķiebtiem telegrāfa stabiem.

Danga saņēma pianistes roku un, kad ta gribēja
atsvabināties, teica:
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„Lai paliek tā. Es bez jums droši vien staigāšu
kādu reiz te. Tad man būs atmiņas, ar ko paka-
vēties. Vaj tad jūs man tādas nevēliet?"

Viņa ļāva tad un viegli runādami viņi nonāca pie
krustceļiem lauku augstumā.

Baltie lielceļi aizstiepās kā jostas pāri lauku za-

ļumam un mežu zilgmem, nezdami it kā lielas ilgas
līdzi savai gaitai. Neizmērojams mežu valnis iejoza
dienvidus pusi kā zila jūra saplūzdama ar apvārksni.
Ziemeļrītos bija redzama lēznā Latgale dziļā dienas

klusumā un no turienes atdvesa kā sastinguši gadu
simti. Vienmuļie lauki un sili bija tik pilni skumju,
kā kad pār visu plūstu katoliskais dievkalpojums ar

ērģeļu melancholiju.

„Ta ir mūsu teiku zeme," teica Danga, „tur dzīvo

vēl pasakas un dzied tautas dziesmas. Kultūra bai-

dās no dabas, viņa vēl nav tur iegājusi."
„Ta ir mūzikas zeme, man liekas. Muziķa ir re-

liģijas izskaņa uz āru un reliģija mūzikas dvēsele,"
pianiste domāja. Viņa ir bijusi tur vienu vasaru.

Tur skanot vēl katra dvēsele no dziesmām. Kad

šīs dziesmas tiks brīvas, viņas apēnos ar savu glo-
riju visu, kas ziemeļnieku mūzikā pazīstams.

Tad viņi nonāca pie Daugavas, kura te plūda lēznā

krastā, lai atkal laustos cauri radžu akmeņa slāņiem.
Viņi stāvēja pakalnā un uz ziemeļiem un dien-

vidiem kā vizuļota sudraba josta gulēja apdaiņotā
upe tālos un slaikos lokos. Tālu pa labi gulēja
dārza kokos un parkā barona fon Sterna pils un

blakus tai vecas bruņinieku pils mūri ar nobirušām

kaļķu strejam.
Un tad gar mazu priežu silu gar gravu, kurā lie-

pas un gobas zaļoja, viņi nonāca uz krasta senā

pilskalnā. legareni apaļš kalna paugurs ar tikko

samanāmām grāvju un vaļņu zīmēm rādija seno

bajāru mitekli. Lauku klusumā un dienas spožumā
bija tik savadi te. Likās, ka nupat atskanēs taures



159

sauciens, kas pavēsta ciemiņus. Bet viss klusēja —

dievi un cilvēki bija sen aizmirsti, tikai teikās vēl

tos varēja redzēt un just viņu garu.

Viņi apstājās roku rokā un paskatijās viens otram

acīs. Viņiem likās, ka tie atminētos kaut ko. Vaj
reiz priekš vairāk gadu simtiem te nestāvēja kāds

virsaitis ar savu līgavu?
„Mēs esam pagurušas atvases no senas varas

tikai," teica Danga. „Un mums pietiek ar maz sau-

les un maz vētru. Mums nava gribas būt vēl reiz

lieliem."

Pret Daugavas dzelmi krasts asi nokrita stāvu.

Un Danga stāstija, ka te bijusi svētnica, priesteru
miteklis blakus virsaiša pilij. Bruņinieki aplenkuši
svēto birzi ar vestalienam. Un teika zina, ka ne-

gribēdamas padoties svešniekiem, viņas aizdedzinā-

jušas pili un svētnicu un lēkušas liesmu apņemtas

Daugavā. Astoņas svētmeitas uz akmeņiem lejā no-

situšās. Bagatigi mežarožu krūmi auga tur lejā un

ik vasaras ziedēja bagatigos ziedos ar reibinošu

smaržu.

Liepas klusi zaļoja kā svētnicas vietu rādidamas.

Bet tur tālāk varenā bajāru pils stāvējusi. Pils ar

nometni, laukiem un mežu bagatibu.
Viss bija vēl te tik svešāds un mēmi svēts.

Viņi apsēdās pakalnā noguruši un tik tuvi viens

otram. Pa laukiem tālu gulēja dārzos bagātas mā-

jas ar jauno latviešu cilti. Ar to cilti, kura pieticibā

bija aizmirsusi visu un kurai nebija vairs neka no

pašlepnuma un vēsturiskām ilgam.
„Cik daudz vajadzēja izciest tautai, lai viņa tiktu

nejūtiga! Par daudz ilgi mēs esam vergi bijuši un

vergu morālē mēs esam uzaudzināti kā tauta," Danga

teica, „lai reiz atelpot varētu. Mūsu tauta ir līdziga
dzīvniekam, kurš ilgi hipnotizēts vēlāk nevar vairs

kustēties, jo jūt pār sevi vienmēr neesošu varu. Ta

ir dziļa vēstures traģēdija, kas ar mums notikusi —
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mēs pat nesaprotam viņas drausmu vēl. Mums ir

bailes no pašspēka, no vaļas, no brīvibas. Mēs ķe-
ramies klāt katrai stiprākai tautai un jūtamies lai-

migi viņas paēnā. Mūsu garigais modrums ir pār-
akmeņojies un letarģija sien visu mūsu būtni.

Vaj tautas daiņas, šis sudrabotais saules un brī-

vibas plūdums, ir tiešam mūsu gulbja dziesma jau
bijusi? Vaj gars, kas to rādija, ir atdevis viņai

visu, kas tam bija? Kurp mēs aizklīstam pa svešu

filosofiju ūdeņiem maldidamies, kad mums tik daudz

mirdzošu avotu verd. Lūk, tās ir skumjas, kurās

mēs smokam. Mēs tomēr nedrīkstam un nevaram

ticēt, ka esam miruši. Vaj tad jūs nenojaudiet, ka

mums ir gars un daiļumi, kuriem vēl jāuzzied ?..

Bet kur princis, kas pazīs bārenes skaistumu un

vedīs to uz troni?

Neticiba, neticiba sev —ta ir jāizdzen no nākošās

paaudzes mums. Mums ir jātic vairāk, nekā visi

ticējuši par sevi. Skaļā un gaišā pagātne mums

dod tiesibu ticēt sev. Bet priekš ta ir jāiet bojā šai

paaudzei un vēl vienai. Un ja mēs ticam sev —

vienigais mūsu kultūras uzdevums ir audzināt šo

ticibu visur. Ar visu mūsu dzīvi mums vajaga saukt

skaļi un atklāti, ka mēs atkal gribam būt dzīvi un

nosaukt sevi vārdā.

Bet vecā cilts vēl katru nosauc par ārprātigu, kam

ir tautas apziņa un pašcieniba. Un tādēļ lai žēla-

stības nav ar viņiem. So miera dzīvi vajaga sa-

postit, šo letarģijas kaunu izdzēst.

Un ja mums neizdodas, ja mūs nospiež un iz-

nīcina — labi — tad mūsu kaujas kliedzienā būs

mūsu karogs pacelts — gaišas un lielas tautas ilgas.
Un šaīs ilgās piemineklis uz tautas kapa. Uz tās

tautas kapa, kas negribēja ilgāk par vergu būt."

Pianiste klausījās viņā un smaidija. Bet klusēja

piekrizdama. Par to neviens un nekur nebija runājis.

Viņa saprata to, kā tālu un skaistu sapni, kuram te
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tik maz vietas bija mierigi zaļos laukos un izlutušā

pārtikušā tautā.

Viņi gāja gar Daugavu un klausijās savos sirds

ritmos, bezgala laimigi un skumigi reizā. Viņi bija
kā atrauti no šīs dzīves, aizmaldijušies nost, bet

atkal tik stipri saistiti pie zemes un dabas un tautas

garigā mirdzuma, par kuru kā ēna gulēja tagadne.

„Vaj jums nav bailes te dzīvot? Vaj jūs spēsiet
izturēt?" viņa prasija un glāstija Dangu ar skatu.

„Ja man vienmēr būtu tāda sabiedriba kā šodien —

ta būtu laime te dzīvot. Bet es domāju jūs atbrauk-

siet atkal. Vaj ne?"

Viņa domāja, likās, kaut ko citu un tie soļoja
blakus dienas mirdzumā.

Debess pārvilkās kā ar smacējošu tvaiku vakaros.

Saule aizgrima, lauki tika bāli. Tālas, tikko sa-

dzirdamas pērkoņa graujas dunēja pamalē. Pāri

laukiem viņi tuvojās Dangām.

„Dodiet man savu roku," Danga teica, „es gribu
jums kaut ko lūgt. Apsoliet man, ka jūs nāksiet

ciemā pie manis šodien. Man būs par daudz vien-

tuligi pēc tik skaistas dienas."

„Ja," viņa teica. „Bet varbūt man ari kas būtu

ko vēlēties. Tad es labprāt piedāvātos jūs apciemot
šodien."

Viņi smējās abi, bet sirdis gavilēja.
Krustmāte saņēma viņus laipni, smaididama. Vi-

ņai patika šī gleznā jaunā meitene. Viņa varbūt

nojauta kaut ko no Dangas vārdiem. Un uzņēma

viešņu cik varēdama mīļi.

Viņi dzēra tēju uz plašā balkona. Viegla un to-

mēr smacējoša vakara krēsla sāka apņemt laukus

un dārzus. Negaisa mākonis bija apņēmis visu

debesi un dunēja aiz mežiem kā tāla jūra. Rozes

vāzēs smaržoja apreibinoši un dārzā ne zars nekustē-

jās — tāds klusums bija dabā.

11J. Akuratera kopoti raksti, VII.
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Alise bija nedroša un gurdeni uzsmaidija Dangām.
Viņi pļāpāja mīļus niekus. Tad viņi staigāja pa
dārzu. Danga rādija šo un to. Viņam bija tik labi

ieelpot pianistes tuvumu. Un gribējās, lai viņa ju-
stos droša te.

Negaiss brieda arvien plašāks. Zibens laistījās
švītram sausajā gaisā.

Ak, tveicigās nakts saldums lauku mājā! Ta ir

elpu aizņemdama nakts — augļu briešanas laiks,
kad nekas bez zibeņiem un negaisa nevar tikt

svētits.

Viņi klusēja krēslā un juta viens otra tuvumu kā

smaržas no rozēm. Klusas istabas slēpa savās grīd-

segās katru soli.

Danga lika gultu klāt savā istabā. Pats viņš

lielajā klētī vasaras naktīs gulēja, kur vēsums un

sakaltušu zāļu smarža bija.

„Te ir miers," Danga teica ievezdams viešņu savā

istabā. „Tikai mirušu un dzīvu dzejnieku gari grā-
matās dzīvo

.. .
Bet tie jūs netraucēs. Tie ir tikai

dzīvibas apdziedātāji."
Krēslā viņi redzēja tikai vājas kontūras, bet sa-

juta viens otru tik tuvu
.. .

Zibens plaismojums
satika vienmēr pianistes alkstošo skatu un jauno

lūpu pussērigo smaidu. Viņas baltais apģērbs krēšļo-

jās kā bālgans zieds istabas pustumsā.

Danga gribēja atvadities un meklēja viņas roku.

„Ne . . . ne, neejiet vēl. Man ir baigi . .
." viņa teica

un tad viņš sajuta vieglas rokas sev uz pleciem un

viņu apņēma silts vilnis.

Viņš apskāva vieglo augumu un meklēja viņas

seju mēģinādams ieskatities acīs.

„Ne, ne
.. .

ne!" Alise teica klusi un gura pie

Dangas. Ka apiņu stīgas vijās viņas rokas ap kaklu.

„
Mīļais

. . .
mīļais ..."

Danga turēja to rokās un dzēra viņas miesas
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smaržu. Un saplūda ar viņu ka negaiss ar augligo
briestošo zemi

.
.

.

Lauki un dārzi gulēja padevigi negaisa varā un

siltas lietus gāzes ar zibeņiem plūda tiem pāri. Un

zibeņu uzliesmojumā Danga redzēja tikai glāstošās
jaunās acis un dzīvibu saucošo muti.

Laiks bija apstājies . . .

Rozes zieds, tumšsarkans izraisijās no viņas bāl-

ganā matu plūduma un nokārās pār viņas muti.

Danga skūpstija ziedu un viņas seju kopā.
„Ikkatru vasaru

...
ikkatru vasaru jūs te būsiet.

Pie manis. Ja?"

„Ja ...
Ja. Ikkatru vasaru ..."

XXVII.

Dienas tagad aizgāja tik ātri, pilnas savādas

steigas un salda noguruma. Danga izsapņoja atkal

sapni, kurš viņam vienmēr bija nesis tikai sēras.

Vaj tagad varēja būt citādi?

Un viņš ticēja, ka ja. No spiedošas garigas vien-

tulibas tādā savienibā varēja atveldzēties, kāda vi-

ņam tagad bija.
Smacējošās naktis, muziķa, sarunas un tāli mērķi

satina dzīvi kā rožu padebesī.
Tikai pianiste bija klusāka. Un reizam viņa rau-

dzijās vērodama uz Dangu un likās kaut ko slēpa
sevī.

Viņš jautajā šo un to, bet nevarēja atminēt viņas

skumjas. Viņa gatavojās aizbraukt. Viņai jābeidz
kurss un tad sāksies dzīve. Un viņa negribēja pa-
likt pusceļā — viņa par daudz mīlēja muziķu un tās

tālos sapņus.
Reiz atvadoties, kad visas zvaigznes jau vakara

blāzmai pāri dega un viņi stāvēja dārzā zem ābe-

lēm — Alise strauji apkampa Dangu. Tas bija pirmo
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reiz. Un atkal kā apiņi apvijās rokas ap viņu un

Danga sajuta viņas būtnē ko sevišķu. Viņš mēģi-

nāja tai sejā ieskatities, bet viņa slēpa to.

Vējš šalca ābelēs. Un šajā šalkoņā bija jau rudeņa

gars. Likās ka sāpes nāk un nakts tām līdzi.

Zeme jau bija vēsāka un dārzā bija saplaukušas
asteres.

Augļi krita no zariem šur un tur un mazajā mīk-

stajā troksnī bija it kā likteniga drausma, kā

sauciens.

Dangām likās kā pianiste slēpj asaras.

Bet tad viņa gaiši pasmaidija un teica:

„Viss ir labi. Viss ir skaisti. Dzīve ir pilniga
tikai ar sauli un ēnam. Atminēsimies sauli ..."

Un tad steigšus noskūpstija Dangu.
„Rītā jūs nenākat. Ja? Es lūdzu. Apsolāties

man to. Atnāciet dažas dienas vēlāk "

Danga apsolijās. Viņi šķīrās mazajos dārza vār-

tos un pianiste pavicināja ar roku kā ar baltu at-

miņu viņam.
Kad pēc divām dienam Danga atnāca pie Kūrena,

neviens viņu neapsveica. Lielā istaba bija tukšumā

savadi skaniga. Pianino bija noslēgts. Tikai lauku

puķes skuma vāzē uz galda.
Danga kaut ko nojauda.
lenāca Kūrens un teica.

„Nu, kā tev tas patīk? Alise aizbrauca tik stei-

dzigi vakar. Sabārāties? Bet te jau vēl vēstule tev."

Un pasniedza kuvēru viņam.
Aizbrauca? Danga sajuta sāpes un nemieru. Bet

Kūrens atstāja viņu vienu.

„Ja," viņš iziedams teica, „viņai ir savada daba,

neparastas iedomas."

Danga nostājās pie loga un lasija saulrietā mazās

smalkās rindas.

„Es aizbraucu
.. . Nebrīnāties, ka tik noslēpu-

maini. Bet varbūt Jūs mani sapratisiet. Es baidos
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no laimes, kura man te likās tik pārmērigi liela.

Es zinu — viss ir steidzigs un sevišķi prieks. Vaj

viņš ari nenobāletu par ilgi to rokās turot? Bet

cilvēki šķiras, lai tiktos. Es Jūs mīlu par daudz,
lai šķirtos no jums pavisam. Bet piedodiet man,
ka es bēgu no jums ...

Es bēgu, lai mūsu mī-

lestiba nenobāletu kā zieds, lai viņai nebūtu visa

skaistā gaita. Es baidijos, ka mēs viens otru ne-

pārprotam un mums šo skaisto vasaru nevajaga
beidzot kā savītušu vaiņagu uzkārt mūsu svētnicā.

Tas būtu par daudz bēdigi.
„Un var jau ari būt, ka mēs abi esam maldiju-

šies — kaut gan es to neticu — un mūsu mīlestiba

būtu tikai acumirkļa kaislibu uzplūdums. Tādēļ es

bēgu un gribu, lai laiks noskaidro šo stundu patieso

seju. Un ja mūsu skumjas būs lielākas un prieks
dziļāks kā tagad — mēs satiksimies atkal, lai

nekad vairs nešķirtos. Es mīlu Jūsu gaišo skatu,
Jūsu domas un sapņus un gribu tos paglabāt jaunus
vienumēr. Es nelūdzu priekš sevis nekā — liekaties

vadities pilnigi no savas sirds un ja viņa aizmirst

šo vasaru, lai aizmirst visu, pat manu vārdu. Es

Jums visu piedodu, jo viss tas ir tik skaisti bijis.
Skūpstu Jūsu acis un sveicinu Jūsu dvēseli un il-

gas. Un ja Jūs vēlesaties, es nākšu,lai atdotu visu —

sapņus un brīvibu Jums. Bet nekā, nekā es nelūdzu.

Paldies par laimi un rozēm!" Jūsu

Alise Kūren.

Danga nolika vēstuli un līgsmi atelpoja. Mīļā mei-

tene! Kāds spēks viņai bija un kāds lepnums.
Viņam gribējās gavilēt no prieka un likās, ka kaut

no kurienes plūst muziķa un šalc lielas gaviles.

„Kāda skaista māsa tev ir! Es to nebūtu ticējis,"
viņš teica Kūrenam, kad tas ienāca. „Viņa aiz-

brauca — un mēs viņu dabūsim — viņa nekur ne-

aizbrauks. Drīz būs atkal vasara un mūzikai vajaga
mūžam dzīvai būt un skanēt vēl priecigak."
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Un tad viņam gribējās medibās iet atkal. Prieks

pārpildija viņu visu. Un viņi norunāja doties uz

stirnu medibam dziļās meža pļavās.

Danga lika sev naktsmāju dot. Viņam tikās pa-

būt vēl te. Telpā bija vēl kā viegls smaržojums,
kā klusi soļi dzirdami. Viņš gribēja atmiņā pārdzī-
vot visu vēl.

Un aizmiga vieglu roku un elpas šūpots domu

pilns — dārgu domu pilns par nākotni.

xxvm.

Tā tad viņš bija atkal viens. Un nebijis saldums

ikdienas modināja viņu un vakaros skumjas satina

to savā zīdautā. Lasot grēcigi skaistās grāmatas,
kuras viņa vienigās pavadones tagad bija, Danga
nojauta atkal, kā arvien, lielo patiesibu, ka visasā-

kais prieks ir tikai uzziedešanā — ne bālešanā. Un

tādēļ meklēja jaunus draugus sev un bieži zem vē-

sajām rudeņa naktim viņi — tik nedaudz to bija —

runāja ka sazvērnieki par nākotni. Šo sēju uzplauk-
stot Danga gribēja redzēt un tādēļ palika te.

Rudeņam tuvojoties aizbrauca ari atlikušie.

Danga atkal vēroja savus kaimiņus viņu dzīvē un

viņu grandiozās rudeņa orģijas. Pēc tam, kad viņš
ar baronu bija izrunājies — tas viņu saprata un tik-

lab Repša, kā ari Linde aprāvās ar savām denunci-

ācijām. Šie cilvēki respektēja ārējo varu un pieglau-
dās katram, kas tika no tās respektēts.

Vasara bija pamazam izdegusi kā milzigs saules

ceplis un druvas bija pilnas zeltotas ražas, tā ka

likās laukos staigājot vajadzētu satikt veselus pulkus

vārpu vaiņagotu dievu, kuri nesa pilnibu.
Lauks skanēja pēc pirmajām agrajām salnām, bet

dārzos vēl tikai brieda un smaržoja viss. Daudz

kas bija citādi kļuvis ari Dangās.
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Antons Marans bija piesūcies no jauna saules

kvēlojuma un zemes spēka un mīlestibas, un taisi-

jās doties uz pilsētu, Viņam slāpa plašuma un pa-
saules. Bet gleznā jaunā Alvina staigāja klusa viņa

bija izsapņojusi pirmo mīlestibas sapni veltigi. Lau-

pītājs — Marans nesa viņas maigumu sev līdz.

Tēvmāsas Annas pasirmajos matos bija vēl dažs

pavediens nobālis un viņas rokas bija tik daudz

darijušas, lai visiem dotu to kas vajadzigs. Viņa
kā labs gars gāja dienam un naktim pa pagalmu un

istabām kā saudzētajā māte visam. Dzīve viņai bija

garām, atlikās tikai rudeņa maigais un nosvērtais

skanigums dvēselē, kuram vairs nekādas noskaņas

nepielipa. Viņa vāca visu priekš ziemas, augļus un

ievārijumus. Māja bija kā klusa pils, kurā ir savas

tradicijas, un Danga jutās itkā sen gadu simtus te

būtu pavadijis.

Preti šai dzīvei bija cita,kura ar skanigu svešu troksni

ieplūda te un runāja svešu valodu. Ta bija ekono-

miska rēķinātajā dzīve, kura runāja par cilvēkiem kā

par mašinam, par mīlestibu kā par jaunatradumu.

Maša Seskis viņu atveda un aizveda rudenī uz

Peterpili.
Istabās smaržoja pēc āboļiem un medus šaīs skai-

stajās dienās. Pēdējās rozes beidza ziedēt jau drebē-

damas gapajās, vēsajās naktīs. Dziesmas un skaļie

joki kalpotāju vidū aprāvās, bet viss tika savadu

ilgu un gaidu pilns. Visur kvēloja vasaras briedums.

Un kad beidzot lauki bija savākti, sākās rudeņa
lieliskā orģija, pret kuru nobāla visi Vakareiropas
karnevāli un mišas un gada tirgi.

Starp slīpajiem silti maigajiem rudeņa saules sta-

riem, kuros vizuļoja zirnekļaudums uz pļavām, kādā

dienā atskanēja savāds dūciens, kā no milzigas spoles.
Ta bija zīme, ka sācies ir pilnibas laiks un visi

sajuta savadu svinigumu un tvīksmi un liels darba
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un laimes šalciens auga klusajās mājās. Kulmašinas
iesāka savas dimdošās ražas dzīrās.

Viņas brauca no mājas uz māju. Lokomobiles

bija ar vaiņagiem un vārpām apvītas, un šis brau-

ciens bija trokšņa un čalu pilns.
Vairāki desmiti civeki novietoja kuļmašinu pie

lauku šķūņiem. Spēcigi kalpu augumi locijās ap

čuguna ratiem, kā no metāla izlieti paši. Meitas

rīkojās ar rudzu kūļiem un viņu skati pamirdzēja
preti puišiem, bikli, aicinādami un smaididami reizā.

Un kad svilpiens noskanēja — rudeņa rauts bija
atklāts. Te savienojās visi — draugi un ienaidnieki

un aizmirsa uz brīdi visu. Dangās bija paradums,
ka visu māju iemītnieki kopā bija un ar lielibu un

spēku palīdzēja veikt pēdējo vasaras darbu.

Māja, kurā apmetās šis pulks, kupeja kā vulkāns.

Saimnieki sacensās viens ar otru — nekas netika

saudzēts, lai uzņemtu lielo darba komūnu kā nākas.

Mucās rūga spēcigais alus, kuram miežu un apiņu
nekad netrūka. Lopi tika kauti un katli vārijās
dienam un naktim un zem rudeņa zvaigznēm dūca

nepārtraukti kuļmašina savu apreibinošo dziesmu,

kura tika veidota tikai no labibas kūļu lieluma.

Klēts durvis bija plaši atvērtas un smagi vezumi

nāca rindām gāzelēdamies ar pilniem maisiem, kuru
saturs stipru roku celts ieplūda plašajos apcirkņos
un mēru skaits auga un auga bez gala. Te tika iz-

spiests sviedru un saules un zemes zelts un viņu

pilniba plūda pār zemi ar tikko aizturētu prieku un

varenibu.

Un dūcošām dzīrām aizejot palika tikai salmu

kaudzes laukā un iestājās miers, kuru traucēja tad

tikai aizejošo gājuputnu kliedzieni no augšas —

kliedzieni, kuri aiznes saulmirdzošo sapņu neizsmelto

vasaru un sauc viņai pakaļ neizsakāmas ilgas.
Danga agrāk nebija redzējis šo kurzemniecisko

trimpulu un tagad ta deva viņam dziļa prieka brīžus.
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Pirmais sarīkoja pļaujas un kulšanas svētkus

Repša. Viņam bija sagādāts dzīrām vesels krājums
liķieru, vīna, konjaka. Alus mucas gulēja jau no-

rūgušas pagrabā un gaidija.
Repša bija apzinigs, drukns un mierigs. īsts pelēka

barona tips. Dēlus viņš bija izskolojis un palaidis.
Nekādas rūpes to nespieda vairs un viņš varēja
dzīvot tagad baudidams sava rudeņa kūtrās un silti

mierigās dienas.

Rudeņa kāzas sāka dunēt pret vakaru pirmdienā
un beidzās piektdien.

Dangu viņš bija personigi aicinājis vairākas reizes.

Saime, saprotams, piederēja pie visa bez runas. Pie

darba un dzīrām. Bet kas attiecas uz apkārtni, tad

Repša neapmierinājās tikai ar tuvākiem kaimiņiem.

Bija salasījušies desmit — divpadsmit tuvākie draugi
un ar savadu baudu dienas pavadija dzerdami un

mielodamies un kā pavadijums dūca visām čalām

pāri dziedošais kuļmašinas trumulis.

Danga atrada jau priekšā Celmu ar saimnieci,

Lindi, Rijnieku, kura novērotajā skats ironiski smī-

nēja par kaut ko, Purgali, kurš tādas dienas par
labākām savā mūžā skaitija un ēda bez mitēšanās,

Feldsteinu, Šiliņu un vēl trīs tuvākos kaimiņus, ap-

zinigus un iedomigus katru sevī.

Repša tikai šad un tad aizgāja aplūkot kā graudi
birst

.. . Viņš tad grozijās kā mazs ķēniņš šīs

talkas vidū un pateicis dažus vārdus priekšstrād-
niekam devās atkal uz istabu. Viņa lielajā viesistabā

bija galds klāts un divas kalpones un saimniece nemi-

tigi nesa gaļu un pīrāgus un karstas kūpošas tējas
kannas. Baltais un brūnais stāvēja pudelēs uz galda
un katrs baudija cik tīkas. Bet kad alkohols sāka

darboties, šie iedomigi un citādi klusie patricieši
iesila un valodas dūca līdzi kuļmašinai.

„Cik tev, Repša, būs rudzu šogad — ? Būs 400

pūru?" Linde prasija.
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„Neka, mīļais — tad tu nepazīsti manus laukus ! tur

ir ādere. Tu nezini kas mēslots ir. Pieliec vēl 400."

Viņš zināja, ka tik daudz nebūs, bet gribēja būt

gudrs un varens.

„Un tev?"

„Par mani nerunā. Tu mani pazīsti. Man ir

simts divdesmit cūkas vien. Tu nevari tik daudz

izkult, ka tām pietiek."
„Palēnam, palēnam, mīļais... Vaj tev bez cūkām

ari vēl kas ir? Na?"

„Viņam ir smuka meita vēl," Rijnieks teica. „Uz
to mēs varam iedzert!

. .
Divas kultūras —ko ?"

viņš Dangām klusāk noteica.

Purgals meta pabiežak un tuvojās jau tam punktam,
kur sāk runāt par Jāņa parādišanas grāmatu. Viņam

bija svēts paradums iedzērušam runāt par bibeli:

„Mantu vajaga mācēt valdit," viņš teica. „Citadi
nav nekādas gudribas, jo kā teikts —ko tev līdz, kad

tu esi sakrājis, kad dvēsele tiek atprasita." Viņš

runāja skaļi, gribēdams būt par visiem gudrāks, un

žestikulēja rokam. Acis dega grēcigā rīšanas priekā.
Priecigi bija ari viņa puiši, kuri nu vienreiz dabūja

krietni paēst.
Feldsteins pakrikšķinaja ar kaklu, baudija mēreni

un apzinigi. Viņš likās pāraudzis pār šo kaimiņu
lielibu. Bet izmeklēja vienmēr stiprāko ķimeli, un

tiklīdz sāka reibt, runāja par Dāniju un sugas lopiem.
Sirmais ar viltigām mazām acim, apaļš un glūnošs

bija jau krietni iedzēries un vēroja Dangu.
„Es tikai to saku," — Danga dzirdēja — „ka ne-

drīkst apsmiet mūsu lopkopibu. Ta ir mūsu tautas

pamats."
Valodas palika skaļākas un Celms jau ar Purgali

strīdējās par naudu. Purgals vienmēr tādās reizās

paņēma līdz savus 8 simtus Katrinās un gribēja jau
vilkt pa vienam ārā. Bet Celmam bija tūkstots, var-

būt ari vairāk un to Purgals paredzēja un aprāvās.



171

Linde uzvilka vecu dziesmu ar divdomigu refrēnu.

Viņš bija jau pavisam laipnigs.
Vēlu naktī jau visi bija savādā „pilnibas" stadijā un

Danga ar Rijnieku novēroja šo sabiedribu ar lielu

prieku. Danga aizmirsa sevi. Viņš gribēja būt tuvs

šiem saviem kaimiņiem un pieskandināja vienam

otram. Viņi atsaucās labprāt tam un atklāja drīz

vien sirdis.

Celms pavisam jau mīksts, aplika roku tam ap
kaklu.

„Mīļais tu man esi kaimiņš. Mans tēvs mū-

žigi satika ar tavu tēvu un es ari... Nu es tev

saku
...

ko tu gribi ?.. Abas viņas ir izaudzinātas

vienos tikumos. Ņem kuru gribi. Es saku, netrūks

ne naudas, ne mantas .. .
nav man jāžēlo. Atnāc

rīt pie manis, parunāsimies. Ņem kuru gribi..
*

„Māt" —viņš māja sievai — „nāc, uzlūdz Dangu
ciemā pie mums

...

Dūca viss galds. Cepešu un dzērienu smaka nāca

no druknajiem augumiem. Un sarunas un strīdi auga

augumā.
Purgals meklēja sieviešus rokā un viņa rokas

gāja vietā un nevietā.

„Vaj tas ir grēks ? Nu, es esmu grēkojis. Neskai-

tāmas reizes. Lai tas Kungs dara ar mani ko grib...
Un grēkošu vēl. Mīļā puķit," viņš apņēma kalponei

ap vidu, kad ta traukus gribēja nolikt, „kā svētos

rakstos ir teikts..."

Ap pusnakti blakus istabā plašās gultās jau krāca

varenie bauditaji, tikai Repša vēl turējās un aplū-

koja strādniekus.

Kalpu galā Danga redzēja savu Jāni Egliti ar alus

trauku meitu vidū stāvot. Viņš bija priecigs un ru-

nigs. Viņa gaišie mati bija sajukuši un alus putas
bija sejā. Viņu bija spēcigais brūvējums apšļaksti-

nājis pie mucas.
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Danga apskauda viņu. Viņš vēl bija tik jauns.
Bet savadi. Kad Danga parādijās kalpu vidū, valo-

das it kā aprāvās. Nebija vairs jautra plūduma.
Svešs, svešs... Dalita tauta, viņš nodomāja.
Bet llgsmu viņu darija kalpu spēcigie augumi un

meitu briestošās krūtis. Viņš zināja, ka no turienes

izaugs jauna cilts, kuras dzīve būs skaistāka par šo.

No dabas un zemes sita spēcigais asiņu vilnis, kas

atjaunoja tautu un papildināja bālo svešumā aizgā-
jušo inteliģentu rindas.

Tik tuvu Danga nekad nebija stāvējis tautai—

īstai, patiesai un stiprai tautai. ledvašot viņas miesu

smaržu — kas ta par apreibinošu baudu!

Vaj viņam nebūtu labāk dziedināties no savam

ilgam te viņu vidū— jaunas kalpu tautas nemākslotā

morālē un dabiskos baudijumos. Nogremdēt savu

pārmērigo garu šaīs zāļu smakās un asiņu pilnās
miesās.

Un viņš iejaucās viņu vidū.

Ilgi vēl dūca dzīrās un tad sāka visi izklīst, lai

gūtu spēkus rītam.

Danga ar Rijnieku devās uz mājam.

Vēsas zvaigznes grima rudens miglā. Tālumā kur

vēl dunēja kāda kuļmašina.

„Kā es tomēr mīlu savu zemi! Cik te labi" —

Danga teica un paņēma draugu zem rokas.
„
Kamēr

mēs pie zemes būsim sieti, mums būs liela nākotne.

Kaut mums nebūtu tik lielu ilgu uz prombēgšanu!"
Bet aprāvās pats kā sevi notiesādams.

XXIX.

Rudens blāzmoja kā liels zelta kalns pār mežiem

un laukiem. Krasti un birzes dzeltēja; ar neizsa-

kāmu burvibu vēl saule brida pa līstošām lapām.
Gaisā bija smalks zīdains gurums un apskaidrotiba,



173

kad cauri mākoņiem un miglām saule izlauzās uz

zemi, kas dusēja tagad vēsa un smaga.

Danga klejoja viens un ieelpoja zemes drēgnumu
un biržu klusumu. Viņam likās, ka nekad tik tuvu

nava stāvējis pasaules dvēselei, kā šaī vientulibā.

Tagad nāks dusa. Viņš cietumnieks — dabas cie-

tumā. Viss aizkūpejis, kas kvēloja... Kas vēl nāks.

Dusa, dusa... Viņam uznāca griba raut visu prom

uz nebijušu atmodu. Kādēļ cilvēces pavasari nāca

un aizgāja tik lēni — par gadu simteņiem tikai viens?

legūt! legūt! Sev un tautai iegūt visskaistāko,
kāda bauda ir tādā iegūšanā! Un pēc visa iegūtā
nāk miers un piepildīšana, kā pēc kvēlošas vasaras

rudeņa vēsums.

Reiz, kad Danga sēdēja pie savām piezīmēm, kurās

neapturamo domu straumi mēdza uzrakstit, viņam

pienesa uzaicinājumu —no barona fon Sterna, kurš

sarīkoja medibas.

Tas bija ārkārtigs prieks. Mednieka un laupitaja
asinis pamodās viņā. Viņš spēji rīkojās un agri,
noteiktā rītā bija prom. Viņš atrada priekšā ari

Kūrenu un Feldsteinu.

Ak, mežu mirdzešana un rudeņa dienas maigums
aizmirstibā starp zeltlapainām pļavām! Tas nekad

nava izsmejams. Danga atminējās Turgeņeva medi-

bas
...

Bet likās, ka kautkas smalkāks, rafinētāks

plūda no mežiem un dienas. Vaj ari daba netika

pilnigaka, vaj tikai dvēseles noskaņa bija ta!..

Viņi izklīda noteiktā virzienā. Danga turējās kopā
ar Kūrenu, kuram bija vislabākie paņēmieni medibās.

Milzigajos izcirtumos un mežu vērēs viņi nošķīrās
no pulka. Viņi uzgājuši bija divas stirnas un devās

tās samedit. Suņi zvanija tālumā... Savāds norei-

buma prieks pamodās Dangā un viņš iepriekš jau

svētija dienu. Viņš bija ieguvējs.
Viņi aizklīda verstim tālu, pazaudēja pēdas un



174

atkal uzgāja. Kaisliga griba dabūt rokā medijumu
dzina viņus arvien uz priekšu.

Danga nemānija, kā aizgāja diena. Viņš tikai

zināja stirnas žiglumu un traucās tām pakaļ. Pa

dūkstim, purviem un saknēm traukdamies, suņus

vadidams, steigdamies viņš saplēsa uzvalku un no-

tašķījās dubļiem, kuri gulēja uz drēbēm un sejas.
Reizam viņiem zuda visas ceribas panākt medijumu,
reizam tie bija tuvu, bet vienmēr bez panākuma.
Pusdienu ēst un atpūsties Danga atteicās — prieks
pārvaldija viņu visu.

Un beidzot, kad diena slīka uz vakaru, viņi bija
nonākuši atpakaļ. Liela izcirtuma un purva malā,

kur mežs stiepās tikai klāņiem, viņi uzdūrās uz citiem

no rīta pamestiem medniekiem. Izmanigās stirnas

sitās atpakaļ un Danga ar savu šāvienu nogalināja
vienu.

Taures sauca kaut kur kopā visus.

Danga apstājās pie nogalinātā skaistā dzīvnieka

un uzlika kāju uz kakla. Stirna gulēja nedabiskā

kritienā un bija kā brūngans zemes piks starp krū-

miem un saknēm.

Pienāca Kūrens un nolika savu bisi pie celma.

Suņi mēles izlaiduši apgulās un elsa raudzidamies

uz medijumu.

„Nu, uzkursim nu uguni. No medijuma vispirmais
kumoss smēķē mežā vislabāk," teica Kūrens.

Danga pavērās uz viņu un skatā bija savāds no-

gurums.

„Man riebj nošauts medijums. Labāk es dotos

no jauna kaut kam pakaļ."
„Savadi. Nu priekš ka mēs pūlējamies visu dienu?"

Kūrens jautajā.

šurp. Kāds prieks ir aiztikt šo mironi ?

Tu zini cik stirnām ir skaistas acis. Meža dvēsele

tur ir iekšā — dabas dziļums. Bet nu ? Redz, cik

bāli miglainas tās. Un ātrās kājas... Miroņu kauls
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tikai viss tagad." Un viņš novērsās un apsēdās uz

celma. Acis viņam tumši dega un visā skaistajā

sejā bija tāds alkums un mokas, ka ari Kūrens ap-

stājās un vēroja viņu.

„Es zinu, tu esi savādnieks," viņš teica. „Bet ar

prieku vien nepietiek. Mēs visi esam cilvēki un

tādēļ jāpadodas cilvecigajam."
„Ja, jāpadodas. Ta ir mūsu nelaime un mūsu

cilvēku necieniba. Mēs padodamies. Bet mēs ne-

pazīstam īsta cilveciga prieka nekad. Tas ir iegū-
šanas prieks, nevis sagrābšanas prieks. Abos ir

laupitajs, bet viens ir zirneklis, kurš iegūst savos

tiklos kaut ko, lai apēstu — otrs iegūst iegūšanas

dēļ. Man riebjas šis zirnekļa ieguvums. Es nemīlu

nošautus zvērus un nokritušus putnus. Es nemīlu

laupijumu, kad tas man rokā. Man ir tikai prieks vis-

dārgākais— mans ieguvēja prieks."
„Nu tad patiešam tu neēdisi neka no stirnas?"

Kūrens prasija.
„Paņem un dari ko gribi — man netīkas. Jo es

pats viņu esmu ieguvis. Ak, mēs nelaimigie cilvēki!

Ko mēs ēdam, kas mūs apmierina? Pasaule ēd ga-

rigas maitas, mans mīļais —ta ir mūsu nelaime.

Fiziski un ar dvēseli viņi ēd maitas. Viņiem patīk
nosistas patiesibas un atziņas, kuras jau sāk smirdēt.

Vecas patiesibas un satrūdinati tikumi. Bet viņi neka

nezina no skrejošu jaunu un dzīvu atziņu mednieku

prieka. Tas ir tik reibinošs. Viņi saklūp kā suņi
virsū tam, kam vairs nava dvēseles. Nevis mistērijā,
bet dogmā ir tas līķis, kas piesmirdina mūsu garigo
dzīvi. Kritušas filosofijas.

legūt un pamest taī pašā acumirklī, lai gūtu atkal

ko jaunu, vēl žiglāku un skaistāku — tas ir dzīve.

Tur ir drebēšana asinīs un garā. Tas man patīk."
Viņš piecēlās, aplaida skatu pār mežu vērēm un

likās, ka savāds prieks pārņemtu visu viņa būtni.

Kūrens stāvēja viņa priekšā un klusēja.
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„Saki, mans mīļais," Danga runāja lēni un ar

savadu skumju noskaņu, „vaj es esmu pavisam
normāls? Man vajaga tiekties un tiekties prom.
Es ienīstu grāmatas, ar retiem izņēmumiem cilvēkus,

viņu morāli, pat kultūru. Saki, kur lai es palieku?"

„Paliec tad te. Paliec pats par dabu. Ari man,

tu zini, bija tādas ilgas tikt prom. Bet es nevarēju.
Un tagad es esmu laimigs. Daba mani ir apdzirdī-
jusi. Un par cilvēkiem es daudz nedomāju."

Danga brīdi klusēja.

„Ne, es nevaru. Man liekas, ka es esmu mūžigs
mednieks un laupitajs. Es atminos kāda indieša

Tagoras dzeju par zelta briedi, kurš pazudis silā un

kuru mednieks dzen visu mūžu. Man liekas, tāds

zelta briedis ir man priekšā. Tikai kad es domāju

viņu panācis un samedijis, viņš pārvēršas par kaut

kādu ikdienišķigu lietu. Es esmu visu ieguvis, ko

esmu gribējis iegūt, bet viss tas paliek par nedzīvu

līķi manās rokās. Un man gribas atkal jaunu iegu-
vumu. Zelta briedis ir mežos un man vajaga viņu

iegūt. Tās ir trakas apreibinošas medibas, mans

draugs, kuras nemūžam nebeidzas. Pat visvienkār-

šākais un dienišķigakais, kas daudzus apmierina —

mīlestiba — ari ta iegūta man liekas līķis jau. Daudz

es esmu ieguvis ari mīlestibas, bet viņas mani ne-

apmierina. Neiegūtās mani saista un velk kā ar

zelta saiti."

Viņš atminējās madonnu Katerinu Romā un acīs

atmirdzēja kā gaišums.
Un tad viņš pēkšņi pacēlās kā tiekdamies kaut kur.

„Vienu tikai es neesmu ieguvis — tavu māsu. Viņa

bija gudrāka kā šī stirna. Viņu es gribētu iegūt,
jo viņa mani saprata ..."

„legūt, lai pamestu kā līķi un gūtu tālāk?" Kū-

rens izteica un iedrebējās. Un aprāvās, jo pazina
Dangu.
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„Ne, mīļais draugs. Tāpēc, ka viņa zināja, ka

skaists ir viss, kas ir plaukumā, kas jauns, kas ne-

iegūts, tādēļ viņa aizbēga. Un tādēļ es viņu tik

dziļi cienu, ka negribu viņu iegūt —mirušu. Dzīvu

un alkumu pilnu es viņu gribu iegūt, lai dotos dzī-

ves medibās kopā. Pasaki to viņai, ja tu mani sa-

proti ... Tev ir brīnišķiga māsa," viņš teica klusi

un pārlika bisi pār plecu siksnā.

„Es zinu."

Viņi paņēma stirnu un devās uz izcirtuma malu,
kur zem apsēm bija mednieku nometne un kūpēja
dūmi. Tur bija barons ar savu jaunāko meitu un

vēl pieci seši mednieki. Viņi cepa irbes. Par Dan-

gas medijumu viņi uzgavilēja.
Viņš ar prieku piedāvāja kopigam mielastam stirnu.

Tad viņš noņēma cepuri.
„Ardievu, cienitā mademoiselle," viņš teica. „Ar-

dievu, mani kungi! Pateicos par skaistajām medī-

bām!" Un viņš pazuda zem augstām zeltā trīsošam

apsēm mīkstajā dziļā meža ēnā.

Viņi saskati jās visi un apklusa. — — — — — —

Pēc straujas dienas Dangām bija tik saldi un mie-

rigi. Viņš gāja un sapņoja...
Tikai viena, tikai viena sieviete to sapratusi bija.

Sirds viņam viļņoja kā negaiss...
Un nonācis mājās viņš rakstija skaistu sveicienu

viņai un klausijās, ka sāka līt lēni, čaukstoši un

neatlaidigi. Tas bija rudeņa lietus sākums, pēc kura

varēja nākt tikai — ziemas saule vairs.

XXX.

Oktobra miglāji sedza Kurzemes laukus un birzes.

Daba bija piesmēlusies ar lielāko pilnibu un klusēja.
Tā klusē cilvēki, kad viss ir piepildīts.

Lietus mērcēja zemi, mākoņi griezās grīstēm un

J. Akuratera kopoti raksti, VII. 12
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vējš svieda smalkas šļakatis logos. Danga kurināja
kaminu un sēdēja oglēs raudzidamies savā krēslā.

Bija iesācies laiks, kurā veļi bija gatavi atgriesties
no kapenēm un svētit dzīvos. Laiks, kurā visas

atmiņas tiek dzīvas un nāk baroties pie savu raditaju
sirds asinim.

Cik brīnišķīgi bija iet miglājos šad un tad pa

laukiem un mežu un kad uzliesmoja saule ieelpot
zemes drēgnumu. Savītušas lapas šalca tad zem

soļiem un viņās bija visi vasaras sapņi.
Rozes bija gatavas nolikties uz ziemas dusu un

tikai salaustas asteres un rudens puķes vēl ziedēja
ar nokārtiem kātiem un uz dārza celiņiem bija tāda

sajūta, ka nupat kāds mīļš cilvēks būtu pa tiem

aizgājis.
Rijnieks un Kūrens viesojās reizam tikai Dangās.

Tad viņi dzēra vieglu vīnu un runāja par jauno cilti...

Reiz — bija diena, kad saules plūsma bija izlauzu-

šies caur mākoņiem un kā smaids gulēja uz laukiem—

Danga staigāja viens pa pazīstamiem ceļiem.

Viņš nonāca atkal pilskalnā un ilgi skatijās, kā

meži tvaika pilni melni zilēja apvārksnī un mājas

kūpēja un snauda rudens mierā. Daugava plūda
melna un noslēpumaina, tikai retas zelta birzes uz

krastiem vaj kāds vēja nenoplēsts koka kronis ap-

gaismoja viņas ūdeņus.
Viņš kārigi iedvašoja vīstošo lapu un zemes smaku.

Viņam tikās tas reibinošais, neatminamais rudens

dabā, kurš reizam nesa laimi un reizam dziļu grūt-
sirdību.

Cik dzīve ir īsa! Vai šī skaistā mūžibas rotaļa
nevarētu ilgt gadu tūkstošiem? Vaj dieviem skauda

pilniba, ko tad varētu sasniegt?
Domās viņš aizmaldijās pie Horaca nāvigajām skum-

jam par dzīvi un degoši skaistām rudens nojautu

orģijām savos franču dzejniekos.
Vakars atvērās nebijuši skaists - rožaini dzeltenas
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mākoņu virknes un izlijušie padebeši izklīda ka izrau-

dāti un tumši sarkana norieta linija pacēla savu

karogu pār tukšiem laukiem. Un kad krēsla sāka

laisties uz zemi, kaut kur noskanēja valgajā gaisā
gari stiepts lokomotīves svilpiens no dzelzsceļa. Tas

bija pilns sēru un aicinājuma.

Danga pēkšņi apstājās un atvilka elpu. Nāsis

viņam ieplētās, sejām pārskrēja nervozi drebuļi .
. .

Vilciens
.. . Viņš aiziet, aizved sapņojošus nelai-

mīgus un laimigus. Viņš aizved no miglas un

vientulibas.

Lielpilsēta! Drāšu sanešana, ugunigas kūpēdamas
lampas kā nakts saules! Auto dīcieni, ļaužu straumes!

Smalks parfims no dāmu apģērbiem, saucošs asu

sajūtu un kaislibu vilns apņēma viņu pēkšņi. Viņš

stāvēja un lūkojās kā ārprātā mirdzošām acim sev

priekšā uz tālumu.

Zeme? Kas viņam zeme! Otra dvēsele — kultūras

un rafinēta prieka un asu sajūtu dvēsele bija viņā
pamodusies. Viņa kliedza pēc savām tiesibam.

Pazibēja atmiņā steigu pilnie Elizejas lauki Parizē,
dunošie bulvāri, kur visas ģiftis, kas dzīvi apreibina,
tiek vāritas. Valtera Zemdegas nervozi skaistais

vientuļa sejs. Sapņotāji, kuri visskaistākās domas

un idejas nesa tautai — nabagi skrandainai, kaut

bagātai tautai.

Projām, projām!
Viņš elpoja aši un juta, ka reibons to apņem.

Kāds sauciens, kādas neprātigas un neapklusināmas
ilgas! Kas viņu te turēja ? Viņš te bija viens starp

pelēko pieticibu. Dabas dvēsele bija līdz ar sauli

gurdi aizmigusi. Bet ka bakchante, kā traka dejo-

tajā modās augšā dzīves un nemiera dvēsele.

Projām, tikai projām!
Viņš steidzās mājās un pilns vēl trīsu un nemiera

piegāja pie Annas, kura ziemas segas pārcilāja pa

vecajiem plašajiem skapjiem.
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„Krustmāt! Sagatavo man visu, kas uz ceļa va-

jadzīgs. Bet drīz. Es aizbraukšu. Tūlit."

Viņa paskatijās un gurdi nolaida rokas.

„Kas tad nu? Kur? Kādēļ?"
„Nu, nu — daudz neka nevajaga. Liec manu veļu

un drusku ceļa maizi. Grāmatas es paņemšu pats.
Es braukšu rītā."

„Atkal Linde vaj — Feldsteins?"

„Ne, nekas, apmierinies krustmāt. Es būšu atkal

mājās. Es esmu slims ... varbūt."

Viņa paskatijās tam acīs. Drudžaini nemierigas,
bet skaistas.

„Rītā jau? Bet es neka nevaru paspēt. Paliec

vēl kādu dienu..."

„Ne, ne. Paklausi nu mani šoreiz." Un viņš sāka

cilāt savus papirus un grāmatas kopā. Mīļas at-

miņas ķērās pie rokam, pie grāmatu lapām, pie
drēbēm. Atsmaidija Alises sejs. Dangu apdvesa

viņas miesas tvans — ka neredzamu rožu gars.

Viņš apsēdās pie bālas lampas gaismas un sūtija

viņai sveicienu.

„Es esmu bijis kūtrāks nekā Jūs, apstarotā. Līdz

šim manī ir snaudusi kultūras dvēsele, kaut gan
oktobrs jau sācis savas skumjas te izklāt. Šodien

viņa pamodās un —es aizbraucu! Ceļš uz vaka-

riem — kur visskaistākās domas cilvēcei dzimušas.

Bet pie manis ķeras atmiņas un reibina mani tik

stipri, kā tas saules biķeris, ko mēs kopā izdzērām

šaīs laukos un mežos. Un šīs atmiņas atgādina
man Jūsu lūpas — viņu smaidā es redzu Jūs — šo-

dien, kad prieks atkal kliedz, ka paša Dionisa svētki

manī. Gars, kuru Jūs atnesāt te dabas zaļumā bija

tas, kas vasarai deva spožumu. Gars aiznesa Jūs

prom un es tagad alkstu atkal pēc gara, kad pa-

metu Kurzemes laukus un māju klusumu. Un gars

bija tas, kas man lika mīlēt Jūsu daiļo miesu...

Ak, Jūs ziniet, cik daudz te ir skaistu miesu šaī
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miera un pieticibas malā! Viņu burviba ir liela.

Viņas zied kā plaukstoši pumpuri kopā ar zemi un

vējiem un ziediem. Bet ko viņas mums var dot,

ja gars nenes viņas? Spārnotas ilgas nava apmek-
lējušas šos ļaudis nekad un šīs skaistās sievietes man

liekas kā grezni dekoratīvas puķes bez smaržas, kuru

reibinošai varai tikai mēs savu dvēseli varam atdot.

„Jūs ziniet, cik vientuļi esam mēs, kas meklējam
dievišķi spārnoto garu skaistā miesā. Un tādēļ es,

apstarotā, ticu, ka mūsu ceļi vēl reiz krustosies un

varbūt atradis kopigu gultni, kurā aizplūst cauri

dzīvibas mokām uz dievišķo skaidribu.

„Es zinu — nāks atkal laiks, kad atmodisies mūsu

dabas, saules un zemes dvēseles un mēs nāksim

atpakaļ un būsim tūvu atkal tiem mirkļiem, kuros

rožtvans mums iedvašoja saldo aizmirstibu un kurus

svētija Jūsu skata mirdzums.

„Es būtu labprāt uzmeklējis Jūs — es vēl esmu

pilns no Jūsu skaņām, bet es baidos Jūs pazaudēt.
Un tādēļ es dodos uz pretējo pusi. Bet es ticu, ka

šad un tad Jūs man sauksiet kādus vārdus pār tā-

lumu, kuros es varēšu Jūsu garu un maigumu ie-

elpot Kā zelta saules disku Jūs varbūt sviedisiet

ziemas miglainā debesī Jūsu mājienu, ka mums ir

jāsatiekas, jo vairāk to mazo acumirkļu dēļ, kuros

ir dzīvibas vīns. Šis vīns mums ir vajadzigs mūsu

sāpju pilnā ceļā.

„Mēs gribam jaunu tautu, jaunas atziņas un jaunu
zemi. Mēs nesam uz saviem pleciem to, ko gribam
audzināt ka jaunu bērnu. Bet smags viņš ir — ide-

ālus nest nava viegli. Ap mums guļ trūdi un purvs,
bet mēs nevaram te apstāties — mums ir jāaiznes
šis jaunais bērns un jānoliek uz krasta, kur jauna

zeme zaļo, ka saka Rolans. Es gribētu sveicinot

paņemt Jūsu roku — es zinu, cik daudz skumju un

vientulibas ir jāizcieš mums grēcigiem visu likumu

pārkāpējiem.
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„Es braucu uz Parizi. Es esmu pilnigi mana ne-

miera un manu slāpju varā... Novēlat man aiz-

mirsties, bet ziniet ka pāri visiem rafinētiem grēkiem
man mirdzēs Jūsu gaišais skats. Es nemīlu staigā-
jošas mūmijas un orģijas, kurās nedzīvo saules

dieva gars.

„Kad jauna saules ripa šūposies pār šiem laukiem,
kā dzīvibas saucoša karsta dabas sirds — es būšu

te. Un es gaidišu Jūs kā šo vasaru gaišāko siltumu.

Skūpstu Jūsu rokas, Gaišā! Jūsu Peters Danga."

Pēc lietaiņas nakts gurda rudeņa saule bija pār
laukiem, kad Danga aizbrauca. Kā dzeltens vana-

dzens sēdēja ratos viņam blakus Jānis Eglits, gaišs
un viegls. Danga mīlēja viņa mieru un dzīves

vienkāršibu un jauno spēku.
Lauki un mēžs bija pilni drēgnuma, kā ar sava-

dām un nevajadzigām skumjam, kuras ķērās kaut

kur klāt. Nāca prātā vientuligā tēvmāsa, kura pa-

lika viena Dangās, kā labs gars.

Kalnājā uzbraucot atmirdzēja apkārtne burvigā
mierā. Vēl atlikušais zelts vizēja birzēs.

Pa kreisi palika Lindes māja ar lielajiem staļļiem.

Danga atminējās skaistuli Annu. Marans bija atradis

viņas tūvumā vietu... Pa labi gulēja Repšas īpa-

šumi; kā pelēkas vecas pilis stāvēja mājas kopā.

lesāņus Celmu lauki... Tagad, kad līdz ar rudeni

saplūda zelts te, sāksies uzdzīve un orģijas, kāršu

spēle, viesibas bez gala.
Aiz meža līkumā Kūres tikko saredzami gulēja

neizpostāmā mierā. Danga juta, ka viņš ir pilns
kāda spēka kā prieka un dzīvibas, kuras atbraucot

viņam nebija. Sarūgtinājums bija aizmirsies
.. .

īpatnēji un negrozāmi dzīvoja šie ļaudis, bez lieliem

mērķiem, bet par to ar lielu mūža garumu. Viņi
nesteidzās sadedzināt dzīvi — viņiem bija tikai viena

dvēsele — dabas un zemes dvēsele un ta šalkoja
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te mierā un pieticībā, kā vecu koku dvēsele, kuri

paliek uz vietas. Ta bija vidus šķira, kurai nava

vairs neka skaista — izņemot dabas mieru sevī.

Daugava vēsa plūda pa savu gultni. Likās viņa
ir apnikusi un gaida kaut ko. Vaj jaunās cilts vaj
vecās sagraušanu?

Vakars atkal dedza rožaini sērigs un mikls kā

kaut kur kāds skaists kas miris pavadāms būtu.

Dzelzsceļa steidzigais ritms nesa Dangu prom.

Viņš šūpojās atzveltnī un ar pievērtām acim sapņoja
par draugiem.

Projām, projām! Alkums bija sagrābis viņu visu.

Pēc trijām dienam, kā pasaules dūcoša kaislibu

un daiļuma vērpēja spole, Parize ierāva Dangu
savās ielās. Viņš kāri elpoja bulvāru esences un

apreiba sataniski-dievigā dzīvibas tvanā.

XXXI.

Nekad saule nebija tā kvēlojusi pār jūru un zemi.

Pavasara valgums no zemes bija izkūpējis preti al-

kanam karstuma nēsātam un pašā vasaras vidū viss

bija nedzēšamās slāpēs.
Kurzemē druvas brieda baigā klusumā. Bez nakts

rasas un mākoņu ēnas. Saule vienaldzīga, sārta un

karsta, kā savada parādiba slīdēja dienu no dienas

pār debesi. Dūmakas gulēja pār laukiem un me-

žiem un viņai bija kodigs zemdegu tvaiks, kas pār-
pildīja visu zemi. Ūdeņi bija izsīkuši un kā sarkana

asinskāra vara mēle sausu mākoņu svītras sniedzās

pāri par debesi vakaros un rītos. Apaļais saules

disks pat pusdienā sausajos tvaikos noslīka un bez

stariem pludināja trako bulu laukos.

Tikai ābeļu dārzos bija ēna vēl — savadu sēru

un nojautu pilna ēna.
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Mežs ap Kūrēm smaka zemdegu tvanā un ezerā

sasilis ūdens nedzīvs gulēja. Tikai skaņas — skaņas

dzīvoja tāpat kā agrāk klusajā atskanigajā istabā!

Alise dzīvoja atkal te ... Viņa bija ta pati, kas

gadu iepriekš, varbūt tikai vairāk vientuliga. Reizam

viņas mūzikā bija trakas steigas, kas sabruka pēkšņā
klusumā un viņa apstājās noklusdama domās.

Viņa gaidija ...

Dangas vēstule gulēja uz galda starp lauku puķēm.
Vēl tikai nedaudz dienas un viņš solijās būt te, lai

atkal ziedotu dabai viņas dvēseli.

Pianiste pamosdamās no saviem sapņiem pavērās

uz meža pusi pāri laukam, it kā mēģinādama kaut

ko saskatit. Un bieži saulrietā klejoja viena baltās

vieglās drēbēs pa lauka malu degdama gaidās, kā

iztvīkusi zeme saules trakajā spiedienā. Un pār-
nākdama mājās rietiem dziestot lasija atkal Dangas
vēstuli.

„Es esmu atkal bijis gausāks kā Jūs, gaišā, at-

griesties pie zemes un ziediem. Bet ko lai daru.

Jūs ziniet, cik kāri mēs iesūcam kultūras saldumu

un mākslu — mēs dzīves svētitaji. Es gribēju tad

ari nogaidit vissmagāko vasaru un atgriežoties sa-

jukt kopā ar viņas smaržām. Liels prieks velk mani

turp, jo es nu zinu, ka mums nava jamasko mī-

lestibas reibinošais sauciens.

„Vēl tikai dažas dienas un es došos ceļā. Es palicis

esmu tādēļ, ka te man līdzi sapņotajiem ir jādomā

un jādara kaut kas priekš mūsu rītdienas — tas,

par ko tur tauta nedomā.

„Ja, tur ir jātop visam citādi. Mēs esam saulaini

jaunā bajariskā cilts, par kuru savāds zirneklis audis

savu audumu. Viņam jātiek pārplēstam no jauna

pavasara vētrās, lai atkal neēnots spožums nāks pār
mums. Visam jātop citādi. Dzīve kura ir aiznesusi

gadu simteņiem paaudzes kā ēnas pie ēnam, nava

tik netaisna, kā mums liekas. Ir jānāk laikam, kur
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dzīve degs uzliesmodama desmitkārtīgi ar lielu steigu,
kvēli un lielu skaistumu, kādu vēl zeme nav redzējusi.

„Ir jānīkst pārmērigajam materiālismam un visi

ieguvumi, kuri caur to radušies, jāliek atziņu un

sapņu audzēšanai. Mūsu saules filosofija, kura tik

sudrabaini un saldi izskanējusi daiņās, ir jāpārvērš

par dūcošu jaunu zvanu, kas pats izzvana mūsu

augšāmcelšanos. Mūsu tautas sāpēm ir jātiek par

svētasiņu pilieniem, ar kuriem mēs baudisim senās

varenibas un spēka burvibu. Mūsu nakts — vēstures

nakts nogurumam un skumjam ir jātiek vaiņagotām
ar jaunu prieku, kuru kā mazu mirdzošu bērnu nes

Žans Kristāps Rolana dzīvibas stāstā.

„Visam ir jātop citādi — un tad ir labi dzīvot un

elpot. Un lai mēs varētu iedvašot tās jaunās pa-

saules elpu, kura dzimst šaīs tumšos un aklos instink-

tos, kā brīnums, mums ir jābūt mūsu jaunatnes
tuvumā — jo ta elpo viņas dvašā. Ak, kāds prieks
ir nojaust briestošus pumpurus, jaunas idejas, jaunu

skaistumu, kas nāk kā sanoša skaņa cauri telpai un

ir viegls, dejojošs un apreibinošs un pārgalvigs! Un

vienmēr ar pārdrošibu un smaidu gatavs spītēt

dogmai un apsmiet miroņus. Tos miroņus, kuru
nams bija tur pēdējos gadus. Kā man gribētos
smieties par tām teorijām, kuras svētas tiek turētas

mūžigi! No kurām tā baidās, ka pat nepārbauda
viņas. Par tām mirušām teorijām — zocialām un

materiālām — kuras ir bijušas musu tautas svētums

ilgus gadus. Nekas nava mūžigi ziedošs, visam ja-
vīst. Paši dievi ir mirstigi un viņu vietā nāk jau-
nāki un skaistāki, bet mūsu tauta ir vāķējusi pie

miroņiem jau desmitiem gadus.
„Kas mums par to! Mēs meklēsim vēl neuzplau-

kušas puķes, vēl nedomātas domas pie mūsu jau-
natnes. Un bēgsim no tā, kas sāk trūdēt. Aizmest

prom to, kas sāk savīst, nebaudit pūstošus ūdeņus
un vienmēr klausities jaunu zvaigžņu dzimšanu —
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tas mums ir vajadzigs. Tad mēs tuvosimies tai

dabai, kuru mēs tā mīlam un pēc kuras sauc viena

no mūsu dvēselēm. Mēs zaudēsim savu ziedu kro-

ņus ar katru saules sastingšanu un iegūsim jaunus

ar katru pavasara atgriešanos.
„Es steidzos turp. Es gribu tikai satvert Jūsu

roku, lai caur to iegūtu jaunas slāpes dzīvei, jo bez

slāpēm dzīve ir mirusi.

„Un dzīves slāpes ir tās, ko mūsu miroņu vāķe-
taji sauc par grēku. Visam ir jātop citādi un tādēļ
ari slāpēm pēc „grēka" jābūt lielām.

„Es mīlu grēkus, kultivētus un smalkus. Es esmu *
noskatijies tos, kuri grēko visus septiņus nāves grē-

kus, lai kļūtu debesīs. Bet es nemīlu grēkus kā

mērķi, bet tikai kā līdzekli atziņai. Ja grēks mūs

nevar vilkt tuvāk atziņai un dievibai, tad tikai viņš
ir noliedzams. Tad tas ir pūļa grēks, ne dzīves at-

jaunotāju grēks. Es zinu — ari Jūs mīliet tādus

grēkus un es pilns prieka dodos turp, lai pavaditu
Jūs šaī ceļā.

„Steidzigi visam jātop citādi. Man liekas, ka visa

pasaule ir kļuvusi veca un viss ir apātijā ierauts. Ir

vajadzigs šaī letarģijā jauna gara sauciens, kas rautu

augšā visu no paguruma. Un tad es jūtu jauno garu

ar tādu tuvumu mums, ka sirds nodreb. Kā salds

dzēriens tad tiek viss — vientuliba, grēks, atziņas,
domas. Tik salds kā tāla mūžiba, tik salds, ka es

sajūtu rūgtumu šaī saldumā, savadu sēru prieku.

„Es zinu, Jūs dzersiet man līdzi. Gaišo vasaru,

puķu smaržu, vientulibu un mūsu tautas jauno sapni.
Un tas ir labi. Dzīrās nekad nava cilvēks viens —

tās būtu par daudz sāpigas dzīrās.

„Meklejiet kopā mūsu draugus, lai mums šīs dzī-

rās izdodas. Un Jūsu roka, es ticu, pasniegs man

vissaldāko no šīs vasaras dzīru traukiem, — ja Jūsu

elpā nebūtu kas vēl valdzinošaks.
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„Laiks steidzas ātri... Kāpēc dzīve ir tik īsa,

ka mēs nespējam visus dziru kausus iztukšot! Es

steidzos. Es vedu līdz grāmatas. Asi smaržojošas
grēcigas puķes tās ir, jo pilnas no dzīvibas un smiek-

liem. Tās labi saderēs kopā ar ezerrozēm un nakts

vējiem un Jūsu pianino skaņām. Jo viss ir īsos

mirkļos ietērpts un asi daiļās sajūtās. Prieks ne-

pastāv, un tādēļ steidzīgi tverams ir. ..
Es dodos

ceļā pilns prieka. Sveiciniet jauno tautu — to, kura

nes sevī vēl nebijušu daiļumu un baudas. Esmu

kopā ar Jums, gaišā, un sveicu visu, kas ap Jums.

Peters Danga.
44

Viņa nolieca galvu pār vēstuli. Dziļš klusums

bija istabā. Un ārs elpoja slāpes, nebijušas slāpes.
Dienas gāja un nāca ar savu sarkano saules ripu,

pilnas slāpju un gaidu.
Bet Danga neatbrauca. Pasaules karš aizkrustoja

viņa ceļus, kā asiņains krusta zibens.

XXXII.

Pasaules lielpilsēta bija pārvērtusies. Uz ielām

mudžēja tikai kareivji un kara auto. Drausmigas
stundas bija tuvu un atkal atplūda ...

Savadi sapņi bija tagad jāsapņo Dangām. Daži

viņa draugi iestājās armijā, rauti ta vispārigā ap-

reibinošā spēka straumē, kas paņēma visas tautas.

Ari Danga gribēja būt tiem līdzi. Tikai neuzvara-

mās ilgas pēc gaišajiem Kurzemes laukiem viņu

atturēja. Viņš traucās uz turieni.

Bet pagāja mēneši, kamēr viņš varēja doties ceļā.
Daudz pūļu tas bija prasijis.

Un beidzot, pēc gada atkal, — kad viņš bija at-

griezies no stacijas, pilns savada strauja nemiera un

sāpju, — viņš atkal bija ceļā.
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Caur miglaino Angliju, pa jūrām, cauri klusām

ziemeļu zemēm, viņš beidzot nokļuva Somijā. Sa-

triecoša vēsts par tautas likteni viņu te sagaidija...
Viss plūda prom... Bija sācies bēgļu nelaimigais

likteņa ceļš...

Pārpilditā vagonā viņš beidzot nokļuva Latvijā,
kas tagad izskatijās kā izpostits skudru pūlis. Ceļa
malās baloja teltis un garas rindas bēgļu devās pa

baltajiem lielceļiem uz visām pusēm.

Danga pameta savu somu stacijā un tuvojās Dau-

gavai.
Savada satricinoša bija viņa satikšanās ar senām

mīļām vietām.

Pāri melni klusajiem ūdeņiem devās ļaužu pulki
un lopu bari tika dzīti. Lielceļi kūpēja saulē no

saceltiem putekļiem, kā kad pa tiem nāktu neskai-

tāmi kara pulki. Lopu bļāvieni drausmigi smaka

pietvīkušā augusta gaisā. Saimnieces un meitas dze-

nāja izklīdušos ganāmpulkus pa ceļa maļam. Ar

baltu audeklu apstieptie rati, kuros aizklīda no lie-

tus un negaisa slēpdamies sievas un bērni, bija kā

gari līķu gājieni, kas nesa nāvei nolemtos prom uz

nezināmu vietu. Izbaiļu un skumju pilnas acis rau-

dzījās no visiem ratiem viņam pretī. Dažā sejā bija
izmisums un rūgta vienaldziba.

Danga nokāpa lejā... Kaut kur Kurzemes pa-

malē dunēja lielgabali un viņu dunešanā bija tik-

daudz sēru, vientulības un nojautu. Likās, ka kaut

kur tiek aiznaglots liels šķirsts.
Uz krasta ceļa bija daži bēgļi. Kāda saimniece

ar dziļi pār acim pārvilktu baltu lakatu stāvēja at-

spiedusies pie mantu vezuma.

Danga prasija par Kurzemi, par savām mājam,

par kaimiņiem.

Viņa pacēla saraudātas apmulsušas acis un ska-

tījās kā nesaprazdama viņā. Kāds vīrietis atbildēja
tās vietā.
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„Neviena vairs tur nava ... Viss tukšs. Uz pa-

vēli jāiziet visiem..."

Pa augsto lauku Kurzemes krastā joņoja daži

jātnieki un savadi trokšņi plīsa un klusa smagi sil-

tajā gaisā. Rudi, augusta spēka pilni gulēja lauki.

Zaldāti, kuri pulciņos krastā stāvēja, atraidija Dangu
un aplūkoja kā šaubidamies to.

Viņš devās atkal uz augšu. Viņam vajadzēja tikt

turp. Nepasakāmas mokas to vilka prom. Pie kā-

das mājas viņš redzēja zēnu, kurš darbojās ar vecu

laivu ūdeņa malā. Danga parunāja dažus vārdus,

iespieda zēnam naudas gabalu rokā un metās laivā.

Ar pūlēm viņš nokļuva Kurzemes krastā un pāri
laukiem bez ceļa, pietvīcis, pats sevi neaptverdams

vairs, kā pa murgiem peldēdams, nonāca pievakarē
Dangās. Kodigas dūmakas gulēja pār laukiem. Sur

tur parādijās kareivju rati, ātri skriedami pa tukšo

lielceļu, vaj kāds jātnieks pāri miežu laukiem auļoja
ar līdz nāvei nodzītu zirgu. Uz dienvidus pusi dega

mājas, pāri lielajam mežam stāvēja netīri dzelteni

ugunsgrēka dūmi, nekustēdamies kā migla gaisā.

Neviens viņa nesatika. Ejot garam pazīstamām

mājam viņš redzēja atvērtas durvis, apgāstus mēbeļu

gabalus, dažus māju kustoņus, kuri klejoja pa dār-

ziem un lauku.

Lielie koki kā slāpdami stāvēja Dangu pagalmā
un nelabs klusums, likās, gulēja viņu ēnā. Bija tāds

klusums sētsvidū, ka Danga pats dzirdēja savus soļus

pat uz mīkstā maura. Klēts durvis bija vaļā —

drausmigs tukšums gāzās pa durvim uz āru.

Viņš iegāja savās istabās. Soļi skanēja kā tūkstoš

atbalsīs. Slīps, gaišs saules stars cauri logiem gu-

lēja uz grīdas kā zelta palts. Sienas bāli klusēja.

Skapji bija tukši, lietas izmētātas. Viņa grāmatas
tikai plauktos stāvēja nekustinātas — aizmirstas...

Nepasakāmas izbailes sagrāba viņu un apstulbi-
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nošs kliedziens sadrebināja viņa būtni. Salti sviedri

apklāja seju. Likās, tas bija šausmu pilns nāves

un izpostīšanas kliedziens... Danga paskatijās aiz

sevis. Neviena nebija. Grīdas platie balti noberstie

dēļi gulēja tāpat un gaidija mierigu soļu, kuri tiem

pāri ietu.

Neizskaidrojamu iekšķigu izbaiļu pilns Danga iz-

staigāja istabas un gaidija nupat, nupat satiks kādu.

No sienam raudzijās dažas ģīmetnes. Senā dzīve,

veļu staigāšana tuvojās. Viņam likās, ka istabas

ir ar baltām smiltim izkaisitas un kaut kas tiek

glabāts.

Viņš iegāja lielajā istabā un noguris nosēdās uz

vecā divana. Elpa stājās krūtīs. Dārzs klusēja sa-

vadu ēnu pilns. Kaut jel dzīva dvaša kur būtu!

Un juta, ka miesu un garu pārņem nepārvaramas
skumjas un bailes.

Viņš piegāja pie loga un atgrūda to vaļā! Puķu
dobes dārzā bija pilnos ziedos. Rozes bagatigi kvē-

loja saulainā pusmirdzumā — dzeltenas un baltas un

tumšas... Dzeltenas... Atminējās kaut ko un likās,
ka viegli soļi nāk uz viņu pa grīdu. Viņš sastinga,
neuzdrošinādamies paskatities atpakaļ. Bet ieklau-

sījās tikai veca pulksteņa tikšienus.

Un pēkšņi visu apņemošs sāpju un šausmu pilns
kliedziens piepildija māju. Gari vilkta, asa un sa-

triecoša skaņa un atkal un atkal. Dangām likās,

ka kliedz visa zeme. Šausmas sastindzināja to pa-

visam. Tikai kliedzienam atkārtojoties viņš saprata,
ka ta ir suņa gaudošana tepat blakus. Viņš atvēra

kukņas durvis un preti tam lēca viņa senais draugs,
pinkainais Leo. Viņš bija jutis cilvēka tuvumu...

Viņš lēca Dangām klāt, smilkstēdams vārtijās pie

kājām un nebija nomierināms.

Tīši atstāts vaj aizmirsts! Kādas savādas mo-

kas un nāves vientulibu tas bija izjutis.
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Danga izgāja dārzā. Lielgabali dunēja jau tepat
tuvumā. Tālumā uz lauka kustējās kareivju rati.

Druvas gulēja smagas un dzeltenas — savam likte-

nim pamestas. Danga kā salausts palika uz sola

dārzā. Visa dzīve virknē plūda viņam garām...

Saules rietā viņš pacēlās. Visa miesa bija smaga.

Un iegājis istabā atkrita pilns noguruma uz divana.

Leo neatstājās ne soli no viņa.

Dziļš miegs pārspēja viņa domu gaitu...
Tad, kā no pavēlošas rokas rauts, viņš atmodās

un nesaprata, kur atrodas. Un ieskatījās, ka uz

grīdas pie viņa kājām gulēja spožs miglaini sarkans

plankums. Mēnesnica caur kvelmes pilno gaisu plūda
pa logu istabā — bija nakts.

Danga atjēdzās ... Miroņu saule lec — kāda balss

sauca viņā. Un mistisku drausmu pilns viņš sa-

prata visu, kas notiek. Viņš izskrēja no istabas un

devās pa dārza celiņu prom ..
.

Viņš bēga un nezināja pats, no ka. Nakts bija
smaciga un tvaiku pilna, kādas ir augusta naktis

Kurzemē, un aizņēma viņam elpu. Viņam likās, ka

ir jābēg no neredzamiem gariem un brīžam likās,
ka viņš dzīvo dziļā, briesmigā sapnī.

Leo smilkstēdams skrēja viņam blakus. Danga
devās pāri miežu laukam, kura gaišie stiebri, vēl

silti no dienas kvēles, sitās pie viņa kājām, un kupa
briestošie graudi likās ar miljardām mutēm vaidēja

un sauca viņam pakaļ. Dienvidos liesmoja kauja

ugunigām švītram. Te bija viņa sapņu valsts bi-

jusi. To sedza nu kā vulkāns asiņainām strūklām

un dūmiem.

Izslāpis, kvēlošām, sausām lūpām, ar sāpēm cīnī-

damies, viņš nonāca pie Daugavas un uzmeklēja
savu veco laivu, kura jau pa pusei ar ūdeni bija

pilna. Viņš izgāza to un metās iekšā. Tumši plūda
nakts ūdeņi un mēnesnicā likās, ka viņš peldētu



192

pār Letu jau. Leo sēdēja kā melns spoks viņam

preti laivas galā. Vidzemes krastā viņš pakrita pie

bēgļu vezumiem.

Gaišs rīts nesa atkal pāri sauli šim postam. Rudie

koki stāvēja iesārtām galotnēm augstu pār laukiem.

Laukos bija tāds maigums un tuvums, ka likās, tie

glabāja sensenās tautas nešķiramo un neredzamo

klātbūtni... Danga palūkojās uz Kurzemi. Atmi-

nējās mežus, ezeru un Kūres... Atminējas skaņas...
Alisi. Un pēkšņi viņam likās, ka skan Sopena sēru

maršs. Takti sita lielgabali tur leišmalē. Sāpigs
gurdenums sagrāba viņa būtni tā, kā nekad vēl, un

viņš izcieta neizjustas mokas... Bet atminējās, ka

tagad ir izšķirošais brīdis — būt vaj nebūt. Un rā-

dijās viņam, ka aiz visa stāv: būt.

Viņam likās, ka tautas un valstis ir nogatavoju-
šās kā druvas. Prātnieciba, māksla, dzeja un pa-
tiesība bija nobriedušas kā augļi, kas gatavi nokrist.

Gaisā bija tāda sajūta, kā kad nāķtu visam tam kāds

pļāvējs un ar asām, baigām prieka jūtam viņš sa-

juta laika izkapts švīkstēšanu telpā. Tauta sabruka,
lai tauta dzīvotu. Tauta ir mirusi, — lai dzīvo tauta!..

Stundas pagāja domās un neizsmeļamās sajūtās.

Lielgabalu dunoņa tomēr pārkliedza visu. Danga
atmodās no domam un devās uz staciju — atpakaļ.

Bija gaiša, mirdzoša pēcpusdiena, kad viņš iebrauca

Rigā. Pilsēta bija drudzī. Viņas namos un katrā

cilvēkā, likās, dzīvoja kas jauns un nebijis. Riga
bija pilna ar skaistajiem lauku ļaudim. Sievas un

meitas ar saviem vaļigiem un lokaniem augumiem

staigāja pa ielām un no viņām, likās, izdvesa Kur-

zemes lauku smaržigais ārs un puķu bagatiba. Ka-
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reivju virknes plūda pa ielām... Tas bija savāds

straujums.
Un tad Danga pēkšņi palika stāvot pie bulvāra.

Pa plašo ielas gatvi plūda tūkstošiem ļaužu. Tie

bija jauni cilvēki. Danga pazina viņos kalpu zēnu

smejošās acis. Brūni nodegušie vaigi, vingra gaita,

vaļiba un savāds apstarojums lauzās uz āru. Viņi

bija puķēm apvīti. Dziesmas plūda kā gaišas šaltis —

sen senās tautas dziesmas, kuras līdz šim bija ap-

raktas gulējušas tautas atmiņā. Ne, viņas nebija

mirušas, viņas izplēta atkal savus spārnus, viņas
sauca augšā seno slavu. Meitenes un sievas gāja
līdz šai vizošai straumei. Ziedi bira, logi bija vaļā
un tur vicināja mutautiņus.

Augusta skanigā un gaišā dienā šis puķu un jau-
nas tautas gājiens apēnoja un nomāca pilsētu ar

viņas namiem.

Danga kaut ko prasija kādam vecam vīram, kurš

stāvēja ielas malā.

„Tie ir latviešu savvaļnieki. let uz jaundibinatiem
pulkiem."

Karsts vilnis apņēma Dangu. Tagad viņš zināja
savu likteni. Izraut vajadzēja šo nākotni, par kuru

tik daudz viņš ar saviem draugiem bija sapņojis —

izraut vajadzēja ar spēku no nebūtibas.

Tagad viņš ticēja. Tagad tauta bija atkal dzīva

kļuvusi. Pie savas dzīves drupām viņa bija pa-

modusies un sevi pazinusi.
Pēc brīža viņš stāvēja birojā. Un tad viņa vārds

bija ierakstits tautas pulkos.
Viņš ilgi staigāja pa ielām un klausijās savādās

valodās un izcieta visu, kas bijis, vēl reiz. Cik labi,
ka reiz no sapņošanas jāpaliek par karotāju!

Kad vakars nāca, Danga atminējās, ka tagad vi-

ņam neka vairs nava. Nekas viņam nepiederēja

vairs, ka tikai viņa domas. Viņam nebija pat nakts

mājas.
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Viņš izgāja uz Daugavas krasta, kur tumši plūda
ūdeņi zem tvīkstoša rudeņa vakara un cilvēku strau-

mes pār tiltiem virzijās. Rieta atspīdums gula uz

ūdeņa un likās šūpoja viļņos tumšsarkanus rožu

ziedus.

Viņos bija tik daudz smaržas — atmiņu un gaišo
dienu smaržas, kas plūda tur no Kurzemes krastiem.

Danga kāri dzēra šo smaržu un atsmaidija preti
kādam sveicinošam skaistam sejām, kādai saldi sau-

cošai mutei...

Rītā sāksies jauni sapņi un jaunas cīņas.



PELNI.
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Manas nelaimigās un neapmierinātās Agates dzī-

ves stāsts dabū savu virzienu tai laikā, kad pār
Kurzemi, kā jūlija negaiss ar visu sadedzinošiem

zibeņiem, vēlās pasaules karš.
Tumšā likteņa dzirkles, nāvigas un asas, pamez-

damas aiz sevis neizsmeļamu sēru un nāves at-

miņas grieza tūkstošus toreiz, un man liekas, mums

atliek tikai klusēt, kā klusē pie kapiem. Lai saprastu
to brīdi, kad šis meteors iegrima savas dzīves pel-
nos, ir vajadzigs kaut uz brīdi pavērt burvigā priekš-
kara malu, lai palūkotos uz viņas bērnibas zemi.

Ta bija dziļa miera, zaļu Zemgales lauku un

saules zelta pilna zeme un laiks, kādu mēs nekad

neredzēsim. No satriektām skaistām mozaīkām, no

nopūtām, no vēstuļu un stāstu drumslām, mēs tikai

varam noprast ta spožuma un laimes lielo galmu.
Un tas paliek jo mīļāks, jo tālāk no mums aizpeld
un dziļāk ieaužas pagātnes miglā.

Kur klusā Lielupe vīdamās gar Lietavas siliem

apdveš ar savadu skaistumu laukus; mazas Zemga-
les miesta tuvumā savvaļigi un plaši gulēja Pasilu

mājas. Viņās bija ietverts viss īpatnēji neaizmirsta-

mais burvigums un miers un ta saldā romantika,
kas šalc vējā veca, liela dārza kokos, dzied logu

slēģos un dej rudeņos birstošu ošu alejās. Sarkan-

melnie dakstiņu jumti ar zaļām uzgūlušām apiņu vīt-

nēm, līdzenie lauki pilni briedušu kviešu smaržas un

mājigas istabas ar simts gadu vecām piemiņas lietam.

Ta ir viņas dzimtene. Un rūcošie ūdeņu pilnie pa-

vasari, karstie jūlija vēji un bezgala smalku izjūtu
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pilnie majestatigie rudeņi ir viņas dvēseles atspulgs
un saturs. Viņas dvēsele kā lauku varenuma, dabi-

skuma un pilnibas māsa bija veidota no tā, kas ap

māju atkārtojās gadu no gada. Rūsas — tā sauca

ģimeni — dzīvoja tur jau no pagājušā gadu simteņa
sākuma un nesa visas senās bajaribas pazīmes un

tikumus.

Līdz vienpadsmitam gadam Agate Rūsa auga kopā
ar savu vecāko māsu, kura nomira piecpadsmit ga-

dus veca. Un Agatei palika uz mūžu viņas tēls kā

nepabeigta dziesma vaj glezna, jo māsa Zenta bija
straujāka un dzīvei tuvāka kā Agate.

Aiz upes viens pār otru tālumā krēsļojās leišu

silu vaļņi un reizēm vasarās atplūda vienmuļu saldu

dziesmu kori —tā dzied tikai Lietavā. No turienes

Agatei ari nāca garigie iespaidi. Ciemodamās bēr-

nibā pie savas krustmātes leišos viņa bija uzglabā-
jusi katoliskās baznicas misterijozo sēru svētumu.

Viņas krustmāte, dzimusi poliete, bija ta, kas savai

mazajai radiniecei bija atnesusi katolisko vārdu un

mēģinājusi audzināt vienkāršajā, savas ticibas diev-

bijibā un skaidribā bez liekām dogmām un aizsprie-
dumiem.

Agates bērniba bija zeltains un zaļš mežs, pilns
brīnumdzegužu un laimes. Sevišķi pēc māsas nāves

ap viņu savijās visas dzimtas domas un sapņi. Vi-

ņai pieņēma mājskolotāju, kādu nabagu poļu muiž-

nieci, kura līdz ar to palika par Rūsu dzimtas mājas
cilvēku. Viņa Agatei mācija valodas un muziķu.

Veco klavieru vietā tika atvests skanigs, gaišs pia-
nino. Agri viņai vajadzēja mācities valodas un

poliete to ievadija poļiem tuvā franču literatūrā un

mēnešnaktīs, kuras neatvairāmi skaistas Zemgalē ir

agros rudeņos. Agate aizmiga ar Alfrēdu Misē pa-

galvī.
No otras puses viņu lutināja ar tautas dziesmām

un teikām otrā krustmāte kurzemniece. Agate iz-
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auga tā no divām dvēselēm sastāvoša un nezināja,
kam piederēt. Latviska dvēsele vēl nebija modusies

un to nevarēja gūt nekur laukos tālu no mūsu gara
rezidences. Tak caur tādu vientulibu un nošķirša-
nos Agate tika pasargāta ari no krievu dumpinieci-
skas un teoretizejošas skolas.

Jaunibā pienāca ar savu kūsešanu, romantiku un

sapņiem. Un tikai tad, kad Agate bija piecpadsmit
gadus veca, izbeidzās viņas mājas dzīve un viņa
nonāca lielā pilsētā sieviešu ģimnāzijā. Būdama

stipri attīstita un gudra, viņa beidza ģimnāziju trijos

gados ar visspožakām sekmēm.

Vasaru viņa pavadija pie savas Kurzemes krust-

mātes Mežotnē, kur netrūka daudz jaunu liesmojošu
studentu. Tie bija pilni ar krieviski demokrātisko

garu un runāja par lietam, kuras Agate dzirdēja

pirmo reiz. Viņa sajuta lielas ilgas izrauties un

doties pasaulē pilnibai pretī. Gadu vēlāk viņa pavadija

Rigā, apburta no jaunās dzejas un literatūras, kas

tur sāka kūset īsi pirms pasaules kara. Un pār-
braukusi ar šo mantojumu savā Zemgalē, viņa pa-

vadija vasaru pilna ar neizteiktiem sajūtu poliem,
kādi mēdz būt tikai karstā jaunibā. Tad skumjas
un prieks ir vienlīdz mīļi un ziemas un rudeņi tik-

pat pavasarigi kā aprilis.
Pasilos viss bija tāpat kā senāk. Ābeles ziedēja

sirmas, oši alejā plauka viegli kā Elizejas laukos un

Agates istaba augšstāvā uzņēma to vēsi ar saviem

senlaiku tepiķiem, grāmatu skapi, audeklu un veļas
atvilktnēm. Un upes melnie atvari klusēja zelta

tvīkuma pilni ar spāru bariem tiem pāri.
Vasara bija karsta un sausa un līdzinājās Agates

izslāpušam garam, kas gaidija sava zibeņa un lietus

gāžu, lai dotu brieduma un pilnibas augļus.

Agate tika meklēta un cienita no visiem. Viņa

ciemojās pie draugiem un draudzenēm, viņa bija pa-

rādiba un ar savu dziļo dvēseli izlikās tik sveša
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lauku dzīves vienmuļībai. Viņas skatā bija tik daudz

svešu ilgu un lūpās tik daudz alkuma, kā visi sa-

tiekoties ar viņu tika apgaroti no iekšķiga dvēseles

spēka. Ģimene nežēloja nekā, lai šī dzīve kļūtu
vēl pilnigaka un rudenī Agatei bija ceļš priekšā uz

Peterpili studijām.

Smacējošas jaunības slāpes viņai neļāva gulēt
naktīs, kad apkārt viss smaržoja no vasaras.

Bet kādā augusta naktī, kad viņa sevī iemīlēju-
sies lūkojās spogulī pretī lielām tumšām acim un

briestošām lūpām, viņa sadzirdēja draudošu dunešanu

un otrā dienā vēsts par vāciešu nākšanu izskrēja kā

uguns caur lielo klajumu un dega visās klusajās
lauku mājās. Pēc divām dienam cilvēki un lopi
sāka plūst uz ziemeļiem un bailes un apmulsums
vēl stiprāk apvija visus miera un darba ļaudis.

Agates tēvs, māte un krustmāte steidzigi sakrāva

labākās mantas orē, lai plūstu straumei līdzi. Šķir-
šanās nakts no Pasiliem bija asi sāpiga un neaiz-

mirstama kā liktens. Sauss nakts vējš šalca vecos

dārza kokos, mēness bija dūmaku miglājā kā blāvi

spīdošs asiņains traips un uznākošās armijas lielga-
balu ugunis švītroja gaisu. Dunoņa jaucās ar lopu
māvieniem un Agatei likās atvadoties no mājas, kā

pati nāve asiņaini melnā plīvurā staigā pa dārza

celiņiem.
Ar savām mīļākām grāmatām, ar veļu un drusku

uzturas viņa izbrauca kopā ar krustmāti uz Rigas
ceļa un sajuka kopā ar straumi. Kad rīts ausa,

viņu rati ar audeklu telts jumtu pārklāti, jau bija
svešos laukos un daiļā zemgaliete, gurda ar nekār-

tībā uzplūdušiem matiem vienaldzigi likās šūpoties
pa lielceļiem. Divi darba zirgi gausi vilka lielos

ratus un trešās dienas vakarā, gaididamas un nesa-

gaidīdamas vecākus pakaļbraucot, viņas iebrauca

Rigā un palika par nakti uz laukuma nelaimīgu sa-

triektu sāpēs dunošu cilvēku un lopu mistrī.
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Tikai vēlāk izrādijās, kā vecāki, nogriesti no vācu

kavalerijas, bija aizvesti vaj nu gūstā vaj atpakaļ
uz savam mājam un Agate bija izsviesta pasaulē,
kā aukstā ūdenī peldēt nepratējs.

Par laimi krustmātes radinieki viņas uzņēma Rigā
mazā glītā istabiņā un, pārdevušas par nieka naudu

zirgus un ratus, viņas palika uz vietas, klausoties

naktis to tālo lielgabalu dunoņu, kura bija pilnigi
līdziga zemu dunoņai uz zārka vāka. Lielajā kapā
tika aprakta dzīves saule ar savu zeltu, ar birzēm,

upi, mājam, atmiņām un jauno vēl nepiebriedušo
laimi.

11.

Agate dzīvoja visasāko sajūtu dzīvi. Rudens

nāca tik baigi smags un parkos lapu dzeltenums ne-

kad nebija nesis tik daudz dziļu nopūtu un rūgti
saldu sapņu, kā tagad viņai pa Rigas ielām staigā-
jot. Lielgabali dunēja vēl arvien pār Kurzemi un

tautas straumes plūda nebeidzamas uz svešumu. Aga-
tes dziļās acis raudzijās brīnumu pilnas uz pirmajiem
tautas kareivjiem un viņa rāvās tiem līdz, mezdama

puķes zem soļiem.
Kad skaidri bija redzams, ka par atgriešanos nav

ko domāt, viņa, pabalstita no krustmātes devās uz

Peterpili studēt.

Lielā rezidence uzņēma maigas Zemgales elpu, kā

uzņem visus svešniekus — vēsi, bet brīvi un atvēra

viņai savu akadēmiju un augstskolu durvis un galma
teātrus ar baletu un dziesmu feerijam. Viņa būtu

bijusi gandrīz laimiga un pazaudējusi sevi lielās

tautas plūdos, kā daudzas citas, ja lielas sēras un

svešuma sajūtas neatgādinātu Pasilus un dziļo vēso

Lielupi un maigos laukus rudeņa miglājos un veļu

sapņos. Kad zeltitos dievnamos zvanija, Agatei likās,
ka tie ir bēru zvani un visu muzeju daiļumi nebija
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tik skaisti kā tagad nogriestās dzimtenes gleznas
saules raditas.

Viņa nevarēja nekam pieķerties ar visu būtni.

Viņa nebija no tām, kuras ar visu svaru gulst uz

praktiskām zināšanām. Viņas dvēsele šalca kā

plašs ezers, lai atspoguļotu visu.

Peterpils dzīve bija dzīres mēra laikā. Aziati-

skais patvaldnieka režims uzliesmoja savā pēdējā mir-

dzumā un viņā Agate redzēja savas dzimtenes drūmo

likteni. Tādēļ drīz viņai kļuva viss tas svešs un

gurdinošs un kad revolūcija atnesa vēl šausmigaku
anarķiju bijušās vietā, viņa steidzās atpakaļ uz Rigu.
Nonāca tur visskaistākā maijā, kad jaunas idejas lie-

smoja pār pilsētu, kareivjiem un tautu.

Viņai likās tik tuva tautas kareivju valoda un

dzīves nebēdibaun viņu apņēma tas pats noreibums,

kas apņēma kareivjus. Jaunibas kvēlojums nesa

visus sapņus uz sauli — mīlēt, jo viss līdz šim viņai

bija norisinājies tikai pasakās un sapņos. Dzīve

nebija gribējusi dot viņas lielajam temperamentam
un daiļuma sajūtai neviena tēla, kas būtu viņas sapņu
reāls ietvērums.

Un tad kādā virsnieku vakarā Agate ieraudzija
uz sevi vērstas gaišas vēsas ziemeļnieka acis, bālzili

pelēkas kā ezeri vasaras saulē. Tas bija kāds jauns
strēlnieku virsnieks no tāliem Vidzemes ziemeļiem,

ciets, vēss, vienaldzigs kaujās un, kā vēlāk izrādijās,
bez prātniecibas un aizspriedumiem dzīvē, bet ari

bez dziļākas gara pilnas sapņu pasaules, kas vienigi
dod dzīvei smaržu un dievibu.

Bet ilgodamās pēc visa, kas svešs un neizprotams,
meklēdama savu pretnieku dvēseles dziļumiem un

kairināta un saistita no ši ziemeļnieciskā jaunlaiku
vikinga, Agate padevās pirmajai viņa burvibai. Un

jaunais kareivis Augusts Klāns drīz bija viņas sapņu

priekšmets. Viņš tiešam bija neikdienišķs cilvēks.

No kailas un smagas bērnibas rūdits, bet viegls un
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vingrs, viņš bija izaudzis pie krieviskās dumpnieci-
bas filosofijas avotiem un viss kas sens, tradicijās
zeltots un paliekams, nebija viņa dabā. Viņa dvē-

sele bija putojošs vīns, kas labprāt skrien visiem

traukiem pāri un ātri izgaro savu saldumu. Roman-

tika nepavisam nepiederēja viņa sapņiem; dzīvi un

pasauli uzlūkodams kā izmantošanas priekšmetu, viņš,
nihilists pēc dabas, meklēja asas sajūtas un vienmēr

jaunas pārmaiņas un viņa cietajā, dabai līdzigā un

vienaldzigā ledus dvēselē nebija ne pilites no sapņu
rožainām asinim.

Un kad Agate viņam prasija, ko viņš domājot
iedams kaujā — viņš viegli nosmīnēja un teica:

„Domaju par piedzīvojumiem un stingru gara

disciplīnu."
„Bet dzīviba, pasaules daiļums un griba dzīvot

un būt?"

„Karotājs, kādi mēs esam, nedomā par savu iegu-
vumu izmantošanu sevis labā. Viņam pietiek ar

acumirkļa izjūtu uzvaras brīdī vaj briesmās. Mēs

pametam savus ieguvumus tautai, lai ta dala tālāk

pūlim. Mēs paši pazūdam, atstādami aiz sevis tei-

kas un robus gadusimtu akmeņos."
Un par dzīves uzdevumu neaizmirsa pateikt ne-

daudzus vārdus, tik vispārigus un padilušus, kā pēc

kādas zināmas programas.
Bet viņa skats bija tik varonigi mīļš, kluss un

dzidrs un visa būtne tik nosvērta, ka Agate ne-

varēja vairs atraisīties no viņa burvibas.

lesākās brīnišķiga vasara. Ziediem plaukstot un

birstot dunēja arvien vēl lielgabali uz Kurzemes pusi.

Agatei likās, ka viss tiek tik steidzigs un kūsošs,

pati dzīve likās kā svece, kas lielā kārstuma tuvumā

liesmo ar divkāršu spēku un sadedzina pati sevi

ātri un nevajadzigi.
Sarkani karogi lāsmoja uz ielām kā sarkanas

mistiskas saules atspīdumi. Runas, mirdzums, dzīvi-
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bas kliedzieni, sajauktas dziesmas, revolūcija un karsta

pumpurā pušķota jaunibā — viss apreibināja un

karsēja.
Un kad pirmie skūpsti bija garam, pieliedami vi-

ņas dvēseli ar savadu vīnu, viņa sāka domāt par

dzīvi pēc beigta kara tur Zemgalē, kur debess sa-

nēja un saule plūda zelta straumēm.

Būdama viengabala un nedalāma savās jūtās un

dvēselē, kā masivā un dziļā spēka pilnā daba viņas

dzimtenē, Agate sevi mīlā atdodama negribēja un

nesaprata nekādas ierobežošanās. Nevis no salta

aprēķina vaj zocialam teorijām, bet vienkārši pado-
damās savai sirds straumei. Viņa gribēja, lai šī

straume brāstu pāri krastiem, nestu viņu pašu kā

vieglu laivu tumšos liesmainos rožasiņainos ūdeņos.
Un pāri visam tam vajadzēja zilgmot kā jaunraditām
debesim un kvēlot saulei — Zemgales mīļi atklātai

saulei.

„Vaj jūs ticiet, mīļais draugs, ka var būt kaut kas

pilnigaks kā cilvēka dzīve?" viņa prasija, atvilk-

dama elpai savas asiņu pilnas jauniņas smaržošās

lūpas no viņa mutes, ar svētu noreibumu dziļajā

tumšajā skatā.

Viņš pasmaidija vēsi kā par bērnu un apklusinā-
dams viņas runu teica:

„Es ticu tikai tam, kas iegūts."
Šis pretējais viņos varbūt bija ari tas, kas saistija

arvien ciešāk abu gaitas. Lielais pacilātais plūdums
laikmetu sapņos, visu dogmu salaušana un kūsojo-
šais jaunibas spēks bija tas, kas noveda Agati līdz

galam. Viņa nekad nebūtu ticējusi, ka mīlestiba

var tik daudz darit, pārvēršot visu pagātni vienās

liesmās.

Un kad Klānam bija jādodas uz pozicijam, domā-

jot par nāves varbūtibu, Agate apsolijās dot viņam
līdz savu mīlestibu kā dzīvu ziedu. Izaugusi pilnibā,
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nekad neubagodama pēc jūtam un ar plašumu un

bajarisku vaļibu ņemdama visu no dzīves, saprata
tikpat neaprobežoti un cēli no sevis kaut ko atdot.

Viņa dzīvoja acumirkļam, neprasidama par tālāko

un par dzīves reiboņu sekām un viņai likās, ka ari

citiem varētu būt tāda pat dzīves pilniba. Bet reiz iz-

vēlēdamās ticēja, ka viss tālākais ir tikpat gaišs un

neapšaubāms, kā viņas domas.

Viņas sapņos krēšļojās atkal miera gadi, kad jau-
nais vēsais ziemeļnieks ar bāli cietām un dzidrām

ezeru acim dzīvos tur viņas bērnibas zemē un dzīve

būs pilnskaniga, dziļa un brieduma bagāta, kāda

reiz bijusi senatnē tautai, kura te mita varonibā un

laimē.

Domādama par kādu tālu karstu vasaru mīlestibā,

Agate gribēja krist viņas ziedonī ar visu miesu un

garu.

Un viņa sarīkoja atvadišanās vakaru no Klāna,
kuru tiem vajadzēja pavadit vienatnē un par kuru

domādama viņa staigāja pusaizvērtām acim kā mē-

nešsērdziga, dzirdēdama tikai jauno asiņu spēcigo
vilni, kas zvanija sapņu leģionus klāt un no tiem

plūda ziedi, saldi un dedzinoši, satīdami viņas dvē-

seli kā rožainā neizbrienamā miglā ...

Lai visu iekārtotu pēc savas patikas un netrau-

cēti, viņa gādāja par to, lai tie būtu pilnigi vieni.

Mazo, bet augsto istabu, kuru viņa drīkstēja ieņemt
divas dienas, Agate ierīkoja viegli vienkāršu un

baltu. Ta bija lielā namā; pāri par Daugavu no šī

mansarda varēja redzēt vasaras zilgmē un saulē

Kurzemes debesis un tālumus. Likās, ka tuvāk

dzimtenei būtu.

Un tad viņa nesa puķes. Bija agra un skaniga
vasara, nedaudz dienas priekš Jāņiem. Rozes jau

kvēloja logos un dārzos. Viņa neskopodamās ar

pēdējo naudu, sanesa tās tik daudz, kā mazā telpa

līdzinājās siltumnicai, kas smacēja un reibināja.
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Viņa gādāja par vakariņām, kur nekas lai netrūktu,

viņa dabūja pat dažas pudeles īsta laba vīna. Tam,
ko viņa mīlēja, vajadzēja būt cienigam tikai priekš
vislabākā.

Neuzkrītoši, divas dienas priekš Klāna aizbrauk-

šanas, Agate to lūdza atnākt uz atvadīšanos pie
viņas. Ta bija skaisti mirdzoša vasaras diena un

Agate ilgi vēl to atminējās. Visi dārzi ziedēja un

smaržas plīvoja pāri bulvāriem, nospiezdamas pilsē-
tas putekļus un troksni un pat kara nometnes at-

mosfēra ar trokšņojošiem svešiem zaldātiem likās

noslēpušies.
Liela vaļiba un dzives steigas bija visā dienas

ritmā un nekad nenoklustoša kanonade, itkā atgādi-
nāja, ka tiek sagrauts viss kas dzīvo.

Agatei likās, kā viņa pirmo reisi dzīvo virs ze-

mes, viņa staigāja noreibuši pa ielām un gaidija
stundu, kad varēs lūkoties acīs, kurās bija nāvigas
un tomēr mīļas selgas, kas viņu aizvilka uz to zemi,
kur ir pilniba un par kuru viņa bija varējusi tikai

sapņot.
Klāns ieradās reizē ar liesmojošu un skaistu va-

karu un likās izbrīnijies un pārsteigts, nesaprazdams,
kas te īsti notiek.

„Jums laikam dzimumdiena? Skāde, ka es to ag-

rāk nezināju."

„Nē, nē," viņa atteica apmulsdama, bet droša.

„Nu tad vārda diena. Vēlu laimes."

„Bet jūs maldāties
... Nē, kaut kas pavisam cits.

Bet tas ari nav jazin."
Viņš likās nevaļigs un steidzigs, bet ārkārtigais

maigums, ar kādu Agate viņu uzņēma, to pārvarēja
un viņš palika. Viņi dzēra vīnu, puķu smaržu un

savu jaunibu un laiks nemanot bija itkā apturējis
savu gaitu, vaj pazudis, kā liesmojošs meteors, jo
drīz bija skaista un gaiša nakts, kaut ari vēls klu-

sums uz ielām gulēja.
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Agate sajuta ap sevi vīstošu ziedu smaržu un pie-
vilkdama viņa gaišo vaigu sev klāt mulsa un tvīka

kā slāpdama. Viņas ķermenis kļuva nevarigs, bet

apskāviens neatraisāms un kad Klāns izbrīnīdamies

kaut ko mēģināja teikt par iešanu, viņa aizspieda
lūpas viņam ar savām rokam. Viņa negribēja nekā

dzirdēt par rītdienu un piedāvāja viņam naktsmāju
savās rokās, pati ļaudama raisit savas vieglās drē-

bes nost, jo viņai likās, ka Klāns bija jau tūkstoš

gadus pazīstams un ka pie viņa glabājas sen meklē-

tais dzīves atminējums.
Kāds liels rožains viesuls nesa viņu un visu vi-

ņas dzīvi un viņa izjuta ziedlapas vieglumu, kuru

vasaras vējš, atrāvis no zieda, nes uz saviem viļņiem.
Reizē mokas un sēras un ari to prieku, par kuru

nekas augstāk zem saules nesniedzas.

Kā visbaigākā stundā nepazīta dieva tuvumā

Agate beidzot nonāca maigā klusumā. Viņa nespēja
nekā runāt, bet savas jūtas un laimi izteica ar sa-

vām rokam un skūpstiem un to valodas bija kaut

gan mēma, bet noteikta un neviļoša, jo ir sajūtas,
kuras vārdos zaudē savu dzīvibu un spožumu, bet

tiek spārnotas tikai sirds ritmos un mirkļos, ko se-

nie mīlētāji drīkstēja apzīmēt tikai ar kādu dieva

nosaukumu un varu.

111.

Šis uzliesmojums, no kura Agate vēlāk lasija kopā
mazas atmiņu drumslas un reizēm raudzija atraisities,
ka no dedzinošas čūskas saitēm, bija viņas atziņu

krustceļi.
Pasaule un dzīve palika ta pati, tikai citādā saulē

un gaismā. Skaistajai lauku, mežu un smalkākas

kultūras meitai daudz kas likās vēss, nevajadzigs

un tāļš. Un pārlaižot savas atmiņas kā rožkroņa

dārgakmeņus caur pirkstiem, ko jaunibā bija reizēm
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lūgšanās mācījusies, viņa klusi nodrebēja no zināmās

pagātnes elpas.
Dienas, kuras pēc tam ritēja savu gaitu, bija bi-

jušas savadu dzeloņu pilnas. Pēc liesmojošas nakts,
kura viņu šūpoja ka uz zvaigžņu viļņiem, viņa pa-
modās vēlu un viena.

Puķes smaidija viņai tāpat pretī kā vakar, tikai

mīļākas likās. Pasauli viņa ieraudzija citādu kā

vakar. Viņa sajuta lepnu spēku un dzīvibu sevī;

bija, kā kad viņa būtu izaugusi un dzīve blāzmojās

viņas priekšā nesamērojami skaistāka un pilnigaka.
Viss, kas bijis — sapņi, laime, tiesiba būt un cīnities

un iekarot — cik daiļi ari neizlikās, bija kā skaista

mēnešnakts, kuras vietā tagad ir nākusi diena, ap-

žilbinoša, ar jauniem ziediem un ar putniem, kuru

acis kvēloja gaiši un karsti. Visi vakarējie nodomi

un centieni, visi spēki un visa nākotne bija tikusi

skaidrāka, itkā kad miglas plīvuris būtu ticis nost

atcelts.

lela — kādas jaunas un saprotamas dzīvibas pilna
likās iela ar mīļiem un steidzigiem cilvēkiem. Viņa

ģērbās un priecājās pati par saviem locekļiem, kuri

bija tik skaisti un brīnijās kā kad pirmo reiz tos

redzētu. Puķes — tās bija viņas māsas ...
Un ari

pats tas gadijums, ka viņa bija viena, nemaz neva-

rēja iedvest nekādubaiļu ne šaubu. Klāns bija viņas

jaunā pasaule, viņas ieguvums un lai sabruktu viss —

viņš vienmēr būs nemirstīgs.
Stindzinošais ziemelis, kura nāvigā elpa sajūtama

tikai tad, kad rudeņa vakari tumst — tas nāca pār
Agates dārziem vēlāk, tikai dažas dienas vēlāk.

Kad Agate uzmeklēja Klānu vaļiga un līgsma,

pilna dabas un skaidra prieka, viņš likās steidzigi ga-

tavojoties ceļā. Likās nelaimigs un runāja vispārigos
un nenozīmigos vārdos un visu nevajadzigo un svešo.

Agatei likās, ka viņa mīlestibā bija kas brutāls, salts

un niecinošs. Viņš apsolijās to apmeklēt vēl vakarā
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priekš aizbraukšanas, bet neatnāca... Dažas dedzigi
skaistas vēstules atstāja bez atbildes un atsūtija
vēsas cietas rindas, no kurām bija manāms, kā ne-

kas nebūtu bijis un viņam nav laika domāt par nā-

kotni un dzīvi vaj mīlestibu, kad jāšūpojas nāves

svaros.

Šīs nedaudzās rindas sastindzināja Agates ziedu

laukus un pārvērta dvēseles kristālu par ledus lās-

tekām un no tikko pārdzīvotās Erosa elpas viņa
atkal nonāca jaunā pasaulē un atkal viss mirdzēja
citādā gaismā, kura tagad parādijās vientulibas

kailās akmeņu šķautnēs virs tumšiem svešiem ūde-

ņiem. Melancholija uzdvesa kā sadeguša meža tvans

un kā svešs putns kliedza ilgās meklēdams nometnes.

Un tomēr vairāk nekas nebija noticis, kā tikai

parastais, kas dzīvē notiek ikdienas... Agate nepa-
zina ierobežošanos, skrandu un prozas, viņa bija

pilna plašuma, īstu dārgumu un viņas sapņos bija
tikai zelts un zilgme. Viņas pasaule bija bagātā
ķēniņa pils ar nenopērkamiem un nepārdodamiem

dārgumiem un viņa tādēļ nevarēja saprast to, kuram

dzīve bija matemātiski vēsa un kaila. Kurš nepazina
nekādu dāvinājumu, bet pārtika no iegūšanas laupī-
šanā. Bez tam nedodams nekā par rītdienu, ap

kuru lidoja nāve un simts varbūtibas, derigas tikai

dēku meklētajiem un pārdrošiem moderniem roman-

tiķiem.
Agate aizvērās sevī. Viņa atrada vienkāršu no-

darbošanos kautkur kanclejā un domāja vēl tikai par
Pasiliem un par atgriešanos uz turieni. Likās, ka

dzimtene atkal atņemtu visu lieko un rūgto un kā

sudraba baložpulks atskrietu dzīves skaistums un

lielie mērķi...

Viņa vaļas stundās atkal kavējās pie vietām un mī-

ļām grāmatām, tagad saprasdama citādi viņu dvēseli

un atkal, kā laimes laikos reizi aizmiga ar moderno

dzeju sējumu zem pagalvja.
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Agates paradumi kļuva savadi un viņas biežā aiz-

maldišanās sapņos nepalika apslēpta ari krustmātei,
kura visus šos sāpju gadus bija viņas vienigā pa-
tiesā draudzene.

„Agate, tu bēdājies?"
„Nē, es domāju," un visu saprotošs ironisks smaids

pavadija viņas vārdus.

„Tu domā par māju?"
„Tikai par māju. Mums būtu laiks atgriesties pie

miera. Citur nekur nav miera."

„Ja, un pie laimes."

„Pie laimes. Tur mēs ari to atrastu, man liekas."

Bet viņa pati sajuta, ka tā laime tur būs vēsa,

pelēka, kā pelni, kuri pie reiz degoša ugunskura
palikuši

Tikai ieskatoties Agates acīs radiniece redzēja, ka

tās ir kļuvušas citādas. Gaiša prieka un dzīvibas

vietā viņas bija tālas, klusas selgas, vienaldzigi un

dziļi sevī slēpdamas kaut ko apmiglotu, kā rožainu

skumju vakaru.

IV.

Pēc ilgiem maldiem, kad kara viesuls bija pāri

un zeme simtreiz mīdita no dažādiem kara pulkiem un

laupitajiem, Agate beidzot varēja doties uz dzimteni.

Zeptembrs ziedēja dzeltens un asiņains, kad viņa

tuvojās savai mīļākai vietai. Likās, ka viņa tuvojas

jaunibai un burvibai.

leraugot Pasilus viņa apstājās un palika brīdi ap-

mulsumā. Neviens logs viņu nesveicināja ar savu

priecigo mirdzumu, jo mājas nebija. Asu drupu
kaudzes pacēlās starp aplaustiem dārza kokiem, no

kuriem daļa bija nokaltusi. Dārzs bija cūku izrakts

un dadžiem pieaudzis. Vienigā ēka, kas stāvēja,

bija veca akmeņu rija, kur glūnēja mazs lodziņš un

staigāja daži cilvēki.

Un Agate, pagriezdamās uz turieni, sastapa svešus
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ļaudis ar naidigiem skatiem, kuri, dabūjuši zināt, ka

viņa pieder pie mājas agrākiem saimniekiem, pazuda
savā dzīvokli, aizvērdami un aizslēgdami cieti durvis.

Agate soļoja gar drupām, pa lauku, gar pļavu, pa

nopostito ošu aleju un viņai likās ka tas ir murgs.

Sērmūkšu koki bija pilni asinaiņu ogu ķekaru,
kuras likās rietušas no sāpēm un posta pilnas.

Viņu satika uz lauka vēss, sarkans noriets un

viņa meklēja naktsmāju kaimiņu sētā. Tur viņa ari

izzināja, ka piederigie izraiditi no vāciešiem uz Lie-

tavu, tur miruši un mājas nodedzinātaskādā zaldātu

ballē, kas tur norisinājusies. Tā lielā uguns vētra,
kas bija pāri gājusi, bija apdedzinājusi ne tikai viņas

gara spārnus, bet ari zemes priekšmetus un pašu
lauku.

Te nu viņa stāvēja ar savām skaistajām dziļām

acim, kā svešs putns, kas ielidinajies no dienvidiem

ziemeļu purvā. Viņa te bija nevajadziga un sveša

un tikai tāla, mirdzoša pasaule, no kuras ta izmesta,
sauca viņu pie sevis atpakaļ.

Otrā dienā pēc tam, kad bija izstaigājusi vēl reiz

drupas, laukus un upes krastu, kas tagad likās kā

nāves Stiksa, Agate devās atpakaļ uz pilsētu. Viņa
nodeva pilnvaras advokātam, rīkoties ar māju pēc

patikšanas un satriekta ilgi raudāja krustmātes rokās.

Sajuta, ka ir izmesta no bojā gājuša kuģa uz smiltim,
kaila un viena svešā krastā.

Pēc tam viņa krita grūtā karsonī un tikai pēc
diviem mēnešiem atdabūja iespēju dzīvot un kustēties.

Nežēligais nāves vējš skriedams pāri par viņas
koku bija aiznesis mūžibā daudz ziedu lapu un ne-

nobriedušu augļu un Agate stāvēja skumjāka, gudrāka,
bet ari vēsāka no jauna pie krustceļiem.

Dzīve sāka viņu vilkt no jauna savos apkampienos.
Viņa atmeta savu vientulibu. Gaisā un cilvēkos bija
tik daudz jaunu ideju un darbu. Agate iespiedās

visur, straujās cīņās, mākslā, mēģināja saprast jauno
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straumes ceļu. Bet visi, ar ko viņa satikās, bija
laikam zaudējuši savu cilveeigo seju. Visi bija ieņemti

vienigi no sava egoisma, domāja un runāja tikai par

iegūšanu, kapitāliem, uzņēmumiem un labām vietām.

Bija daudzums tādu, kuri runāja tikai par naidu un

atriebibu un asinim un varas sagrābšanu. Pasaulei

bija cits sejs, sātaniski tumšs, nemieru un moku

pilns. Liels priekškars, likās, aizvilkts priekšā skai-

drības saules mirdzumam un tam mieram, kas kā

ercenģels staigāja zeltots pa laukiem viņas bērnibā.

Tagad viņa sāka mīlēt troksni, apreibinošas ska-

ņas, lielo kustibu. Viņa jutās viegla šai straumei

padodamās.
Viņa iejuka teātru, koncertu trokšņos ar draudze-

nēm, mīlēja karnevālos un kostimu ballēs dejot un

tikai reizēm kā zeltots mākonis bija saredzama

viņas senā pasaule, kura peldēja jau tālu, tālu izpla-
tījumā, kā pēc vēsa lietus nogrimdama rožainā švītra

naktī.

V.

Bija spiediga vasara. Uz bulvāriem ziedēja liepas
un atkal naktīs nenodzisa blāzma. Pilsēta bija tukša.

Saule bija izvilkusi visus ārā pie jūras vaj laukos.

Agate bija pavadijusi garu dienu jautrā sabiedribā—

izbraukumā un atgriezusies atkal savā istabā. Asas

un nepanesamas mokas sagrāba dvēseli. Tagad
diena bija pavadita tukša, sīka, starp tikdaudz lie-

kiem cilvēkiem.

Viņa klejoja pa pilsētu. Parkos dūca kaila tauru

muziķa. Putekļi laidās pār ielām sajaukti ar liepu
smaržu un čalām.

Dzeļoša melancholija šūpoja visu ķermeni. Viņa
staigāja ilgi, kamēr retas vasaras nakts zvaigznes
sāka lēni vērties augšā.

Gribējās kaut ko nebijušu, jaunu, lai tikai atelpotu.
Kurp? Ko gūt, kad viss tik nepilnigs.
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Stīgu muziķa no kafejnicas dārza viņu pievilka.
Viņa iegāja. Kā nogurušu putnu bars sēdēja daudz

ļaužu apātiskām gurdām sejām. Šur tur acīs lie-

smoja gļēva kaisliba vaj splīns.

Ja, nu viņa pazina dzīves seju, bez plīvuriem un

sapņiem. Smaržoja kaut kur kā pati nāves elpa, kā

dziestoša ugunskura sēras.

Agate apsēdās balkonāun padevās klusajai mūzikai,
kura neko nedeva un nesolija, bet viegli nesa stun-

das prom. Muziķa reizēm ir ka vējš, kas palīdz

smagajām dienu barkam kļūt mūžibā. Varbūt ta

bija silta mēnesnica uz Stiksa ūdeņiem — viss viens.

Viņa aizsmēķēja — paradums, kuru iemācijās naktīs

sapņodama pēc savas rožu vētras. Nogrima sevī.

Pelni nobira viņas klēpī. Pelni, balti, izirstoši un

viegli. Un sīka dūmu strūkla tecēja lēni uz augšu
pretī nakts debesim.

Un viņai kļuva saprotama viņas dzīve — ta bija tik

viegli nieciga. Nekas vairāk, kā šī niecigā smalkā

cigarete. Sapņi plūda uz augšu un izgaisa. Kas

gan ir sapņu dūmu strūkla pret milzīgajām zvaigžņo-
tām nakts debesim? Un pelni bira uz zemi. Kas

ir pelni pret milzigo zemes kalnu — niecigi cigaretes
pelni!

Lūk, nesenie gadi — tikai pelni. Mājas, piemiņas
lietas, taki un lauki — pelni. Un labākais — dūmu

strūkla, kas savienojas ar gaisu. Mīlestiba — pelni
uz zemi, dūmi—uz augšu; ķermenis un dvēsele—

viss sadedzis. Mazs apreibināšanās brīdis un nav

vairs ne dūmu ne pelnu...
Pelni, pelni, cik viņi viegli! Vēl vieglāka sīkā,

zilganā sapņu strūkla uz augšu.
Kļuva tik gaiši. Ko līdz trokšņot un protestēt,

kad nekas nav vieglāks par pelniem un dūmiem.

Agate aizvēra acis un smaidija sevī. Lūk, dzīve...
Un pie atziņas nāk tikai viņai līdzpeldot...

Muziķa apklusa, lampas dega bālgani... Un ciga-
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rete bija izdzisusi. Izdzisusi ? Pēkšņi savādas bailes

piepildija dvēseli. Tā tad nava vairs ne atmiņu

pelnu, ne sapņu smalkās dūmu strūklas. Vaj ta nav

jau nāve? Cik ātri.

Plaši viņa ievilka elpu un acis uzliesmoja. Skai-

stas sērpilnas, bet dzirkstošas acis. Mīļā dzīviba,

tāda, kādu liktens dod!

Dzīvot!.. Mesties virpulī, tikai dzīvot! Un ne-

prasīt nekādas pilnibas. —

Vienalga. Iznākums ir visur viens — dūmi un

pelni...
Viņai likās, ka ta nosmok netaustāmu sapņu vēsos

kalngalos.
Tur lejā murdeja dzīve ar arfām un leierkastem,

ielām, grēkiem, mīlestibu, miesu un asinim.

Agate aizvēra acis un krita lejā...

Pēc dažiem posta un nāves gadiem, kad es Agati
satiku, viņa bija kļuvusi par savadu mīlestibas mek-

lētāju. Viņā bija tālas nākotnes un senas pagātnes

kopojums. Viņas lūpas bija kā gatavi augļi, uz sejas

viegls vītums, bet acīs dziļa kvēle, kura norādija uz

neapklusināmu alkumu, mokām un baudasmeklēšanu.

Viņu varētu noturēt par rafinētu heteru tagadējo
laiku garā, ja bezgala smalkas sēras ap lūpu kaktiem

un smaidi nevēstitu ko citu. Svētums, reizē ar klie-

dzošu skaļu dzīves prieku ar bakchantes un sāpigās
Dievmātes maigumu.

Bija rudens. Mēs sēdējam uz terases pilsētas dārzā,
kur apkārt stāvēja asinaiņi un oranžeti koki ar sa-

vām birstošām lapām kā smagam ķekaru virknēm.

Dzestrs vējš lēni kustināja zarus, caur kuriem ari

jaucās vakara saules stari un lēna sīcoša muziķa.

Nami gulēja lejā kā pārakmeņotas atmiņas un mīļš
rudens dienas siltums tos sedza.
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Es gribēju prasit, vaj viņa ir ko atradusi; kaut

uz brīdi, mazu malku tām slāpēm, kuras viņu va-

dāja pa nemiera un mūžigas mīlestibas ceļiem.
Bet viņa laikam to atminēja un teica:

„legūstot mīlestibas saldumu un līdz ar to dzīves

pilnibu, tas ir jāiegūst pa daļai. Nevienā tēlā viņa

nav visa.

Mīlestiba, draugs, man atgādina kādu skaistu vecu

mozaīku senā katoļu dievnamā, kaut kur Lietavā.

Tur bija gleznots kāds daiļš eņģelis. Bet no maziem

krāsainiem atsevišķiem stikliem. Paši par sevi šie

gabaliņi nav nekas. Bet kopā vareniba un daiļums.
Tur viņš stāvēja kā liels mūžibas sapnis.

Tā ir mīlestiba... Vienreiz viņa tumša kā mokas,
otrreiz degoša kā asins, tad sapņojoša kā zilgans

miglājs, vaj skumja kā rudeņa zelts. Mozaīkas,
tikai mozaīkas mēs redzam un iegūstam ...

Bet at-

sevišķās drumslās.

Lielais dievigais tēls paliek neredzams mūsu acim

un netverams rokam. Bet mēs viņu jūtam. Un viņa

meklēšanā ir mūsu dzīves mokas un apmierinā-

jums ..
.*

Mēs izšķīrāmies krēslā uz ļaužu pilna bulvāra un

Agate kā fantoms pazuda ielas straumē. Es sapratu

viņas ceļu. Varbūt grēks, kuru mēs uzmeklējam
kā ceļu uz pilnibu, nes sevī ari daiļumu un atpestī-
šanu un no sadegošās dzīves pelniem kā sapnis iz-

lido mīlestibas zelta Fenikss, kā mozaīku izveidota

glezna.





EROSA CILTS.

Visi tie, par kuriem gribu stāstit, sen pieder mū-

žībai. Un ari viņu sapņi un kaislibas līdz ar viņiem.
Tāpat ari tas zelta laikmets, no kura tagad, liekas,
tikai rožtvaiki paceļās un kurš ir neizsmeļams atmiņu
avots un romantikas vaiņags.

Grafs Leo Volkenroze un grāfiene Marianna guļ
savā cilts kapsētā blakus senčiem, un tikai viņu

ģērboņa zīmes aprūsējušas tura mūžigo nomoda vakti

mauzolejā. Skaistās radinieces ir izklīdušas un ari

sen pieder vēsturei.

Dedzigais sulainis Andrejs un kučieris Žoržs tāpat
vienkāršā lauku kapsētā blakus simtiem līdzbiedriem.

Pirmajam ir kopigs akmeņa krusts ar viņa laulāto

draudzeni Aneti; viņi bija daudz vairāk pelnijuši
dzīvē, neka panāca.

No visa ta laika notikumiem viens vēl tikai ir

dzīvs: vecā grafa dzimtas pils Zemgales līdzenumos,
tur, kur zilgani-zaļo mežu plašumu kā ar vizošu

lentu pāršķir Daugava.
Tādēļ es ari varu mierigi stāstit, nebaididamies,

ka šo atspīdumu rūsa varētu vēl kaut ko aizdedzināt

vaj sakarsēt. Saldums, kāds izriet no senā laika

un cilvēkiem, ir vienigā vērtiba, kura mūs var sai-

stit un kurā varam apbrīnot mazā dieva lieliskos

darbus.

1.

Grafam Leo Volkenrozem grūti atrast noteiktas

kontūras. Galvenā pazīme — viņš ir bijis aristo-

krāts līdz pēdējām konzekvencem. Tas ir, viņš iedo-

mājās šo aristokratismu tādu, kādu viņa senči bija
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iedomājušies. Nekad nesajaukties ar zemākām ap-
rindām. Tautu uzskatit kā pie ikdienišķas dzīves

nepieciešamu vajadzibu. Izpildit savas iegribas, lai

caur to ari būtu jāzaudē viss. Tāds ir tas tikumu

reģistrs, ko Kurzemes muižnieciba sev no laiku gala
bija iekalusi galvās un kuru grafs Volkenroze cītigi
bija nokopējis.

No ārienes viņš ari līdzinājās savas apkārtnes
muižniecībai. Viņam bija gaiši zilas, lielas acis, jau

izbālējušas no dzīves priekiem, kuri tikpat labi māk

ruinēt cilvēkus, kā likstas un raizes. Sejs plats,
sārts un gluds, ar mazliet uzliektu lielu degunu,
gaišas, jau iesirmas ūsas un paplāni mati, caur ku-

riem stipri samanāms kļuva vienigi varenais galvas
kauss, cienigs muižniecibas ģints atribūts.

Tāds izskatijās grafs Leo, kad atgriezās no galma,
no Peterpils, īsi pēc decembra dumpja 1825. gadā.
Jaunibā viņš bija trakuligs un nesātigs bijis un ga-

tavs uz visādām varbūtibam. Kā īsts ģermānis un

muižnieks, viņš nekad nebūtu varējis aktivi pieda-
līties valsts apvērsumā, bet trakulības dēļ bija kritis

aizdomās un kā mazāko soda mēru saņēmis izrai-

dišanu uz savu pili Zemgalē.
Kad grafs atgriezās savā Brokas pilī, tur bija

miers un klusums. Tā kā viņš bija neprecējies, tad

nekas daudz ari nemainijās. Pārvaldnieks un vagars

palika tie paši, jo savos amatos bija iedzīvojušies.
Bet grafs Leo tomēr gribēja sastādit sev mazu galmu
un lika uzmeklēt no apkārtējām zemnieku mājam

priekš sevis sulaini, kučieri, istabas meitu un saim-

nieci.

Netrūka šo amatu kārotāju, jo tie bija saistiti ar

dažādām privilēģijām kara klausibas un nodokļu lie-

tās. Par sulaini grafam laimējās dabūt Andreju Va-

nagu no Lankam, rakstit un lasit pratēju, saimnieka

jaunāko dēlu.

Masivs, jauns un skaists, gaišmatis, īsts latvietis,
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vingrs un stiprs noaudzis ka viengabala ozols Lanku

pļavās — tāds atnāca Andrejs uz Brokas pili.

Kučiers, Andreja kaimiņš Juris, milzis no auguma,
bet slaidām skaistām rokam un slaidiem pirkstiem,

bija liels vijoles spēlētājs un muižā drīz vien no-

dibinājās jauna dzīve, ja vēl ieskaita skaisto Aneti,
istabas meitu. Šī Anete bija no attālākas pagasta

malas, bet no mātes mācitu smalku uzvešanos, jo
māte reiz bijusi saimniece pie kāda barona. Taisnibu

sakot, ļaudis apgalvoja, ka viņa esot barona meita,
uz ko norādija viņas savādais sejs un zemniecēm

nepiemītošais dedzigums.

Dzīve sāka plūst tai mierā, kāds valdija pagājušā
gadu simta divdesmitos gados. Ta bija dzīve, kur

maizes devējs, likumdevējs, valdinieks un tiesnesis

bija barons vaj grafs un nekāda vara nevarēja sa-

tricināt viņa stāvokli.

Ļaudis nāca klaušos, klētis pildijās ar labibu, grafs

pavadija laiku viesibās, dzīrās un medibās un veda

savu vecpuiša dzīvi pēc sirds patikšanas, bieži sa-

tikdamies ar kaimiņiem. Tikai reižu reizam viņš

pazuda Jelgavā, kur muižniecība pa laikam rīkoja
lepnas dzīrās un no malu maļam saplūda aristokrāti

ar savām dāmām.

Volkenroze bija zelta gadu simta bērns un mīlēja
to atmosfēru, kurā revolūcijas sagrautā Francija vēl

viegli dusēja kā zilgans smaržains tvans pār citu

Eiropas aristokrātiju un sevišķi Krievijā. Jelgavas

dzīrās, kuras ikgadus atkārtojās vasaras beigās ne-

dēļas divas, trīs, grafs Leo bija viens no tiem, kuram

tika viņam cienigā lauvas daļa pie dāmām un bieži

tika apskausts.
Gadu vēlāk grafs dabūja muižā jaunus iemītnie-

kus. Tās bija trīs viņa māsas meitas, nabaga muiž-

nieces meitas, kura bija mirusi, pamezdama šīs trīs

grācijas piecpadsmit līdz divdesmit gadu vecumā
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vienas. Aizbildņu padome lika grafam priekšā pie-
ņemt tās audzināšanā, ko viņš labprāt ari darija.

Pilī radās jauna dzīviba. Margreta, Elza un Ali

pārnāca līdz ar savu audzinātāju Himelchoch kundzi

un apkalpotāju un sāka trokšņot un smieties, kas

grafu gan netraucēja, jo dāmām bija nodots atsevišķs

pils spārns.
Neskatoties uz audzinātajās dievbijigo izskatu un

stingrām manierēm tiklab viņai, kā ari jaunajām
muižniecēm, glabājās krājumā flirta literatūra un

romantiski pikantas grāmatiņas, kuras tika lasitas

vientulibā, vaj ari pārrunātas guļamistabā. To pra-

sija zelta gadusimta vēl neizdzisušais elpojiens un

galvenā kārtā Erosa nemirstigā klātbūtne, kuru va-

rēja saukt ari par labāko dievišķīgo dāmu audzinātāju.
Tikai Brokas pilī bija šis audzinātājs pārskatījies

un varbūt ar nolūku—jo te viens vienigs pilntiesigais
vīrietis bija 48 gadus vecais grafs Leo. Zemnieki,

protams, neskaitijās par bīstamiem.

Ak, mīļais, tālais laiks! Kāds miers valdija zemē

un cilvēku sirdīs! Liekās, pats šis laiks ir jau teika,

tagad, kad viss uzvandits, viss kliedz, kūsā un dumpo
un pats mazais skaistais dievs, tagad tiek vienkārši

ar kāju pasperts kā muļķigs un nevajadzigs ielas

klaidoņa zēns. Mīlestibas visskaistākās rotaļas var

dzīvot tikai dziļā mierā — saules dienvidū un tādēļ,

man liekās, ka toreiz viņa bija stiprāka, nepiecieša-
māka, jo kā citādi varētu būt noticis tas, kas pa-
tiesibā notika.

11.

No visiem muižas ļaudim viskustīgākais bija grafa
sulainis Andrejs. Viņš izkalpoja netikai grafam, bet

bieži ari jaunajām baronesēm. Tāpat viņš pieņēma
un rīkoja dažādus apmeklētājus no ļaudim, kad grafs
nebija mājās.
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Bieži ciemodamies ar grafu pie kaimiņiem, viņš

piesavinājās visas vajadzigās manieres un pakalpo-
dams ballēs un dejās prata taisit francisko „pas"
ne sliktāk kā dažs īsts aristokrāts. Reizām skaistas

un nenogurstošas dāmas, kad aristokrāti bija ap-

kusuši vaj izklīduši, lietoja Andreju dejai, protams,
uzņemdamas to kā pārdrošu joku, pēc kura bija ļoti

apmierinātas. Viņš runāja vāciski ar visām vajadzi-

gām pieskaņām, ko bija iemācijies un noklausijies
pa vairākiem gadiem pie sava spīdošā kunga; sa-

prata ari nepieciešamāko franciski. Viņa lielais lo-

kanais augums, cēlā gaita un manieres reizam lika

notikt savādiem starpgadījumiem un tikai sulaiņa

ģērbs šķīra viņu no tās spožās un galantās sabie-

dribas, kura vienigā valdija un baudija.
Reiz Jelgavā gada ballē kāda skaista poliete-

aristokrate tā aizrāvās no Andreja, ka lika tam ienākt

sev līdz damu buduāros un apsēdusies pavēlēja sa-

siet prieviti vaļigak zem ceļa. .
Grafs Leo bija apmierināts ar savu sulaini un

uzticēja tam visu, pat vairāk, kā būtu vajadzigs, kas

vēlāk noveda pie savada iznākuma.

Protams, ka visu Brokas pils muižas jaunavu un

dāmu sapnis bija tikai Andrejs. Svētkos un bieži

vakaros notika mazi dejas vakari saimniecibas tel-

pās vaj kalpotāju dzīvokļos. Kučiers Žoržs spēlēja
vijoli, saldi un tīkami, meitas un puiši dejoja Andreja
vadibā.

Tāpat jaunās baroneses lietoja Andreja pakalpo-
jumus, varbūt pat biežāk, nekā tas būtu bijis vaja-

dzigs. Viņam vajadzēja šad un tad kaut ko pār-
stādit viņu istabās vaj palīdzēt... Reizam bija

jāpavada uz mežu ogot vaj vienkārši drošibas dēļ

jāiet līdzi. Un vienai vaj otrai gadijās reizam lik-

stas, kur Andrejam vajadzēja pielikt rokas un vaj

nu nest jaunkundzes, vaj piecelt, kad tās krita. Viņš

bija ielenkts, kā zieds no bitēm.
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Bet nebūdams no tās cilts, kura tik ļoti prata
mīlēt un gūt visu, kas gūstams, Andrejs bija kautrigs
un atturigs. Pasmaga zemnieka daba un ari bailes

padarit kaut ko nepieklājīgu vienmēr to turēja zi-

nāmā sastingumā, kas bieži sacēla dusmas pie skai-

stajām pils iemītniecēm. Un cietējs, protams, bija
sulainis. Reiz viņš piedzīvoja mazu notikumu, kura

dēļ tikko nezaudēja savu vietu pilī.
Rudenim tuvojoties jaunajām skaistulēm vajadzēja

doties uz skolu uz Jelgavu. Tur viņām grafs bija

ierīkojis savā pilsētas mājā, kādas tajā visiem muiž-

niekiem, labu iedzīvi un parasti ziemas mēnešus

baroneses pavadija skolodamās.

Vienigā satiksme ar sešdesmit verstis tāļo rezi-

denci bija kariete pa lielceļu, jo ne auto, ne dzelzs-

ceļš vēl neapkalpoja ne dāmas, ne sportsmeņus.
Varbūt tas, ka jāceļo vaļējos vaj slēgtos ratos, tiešam

bija vairāk kas, ka tagadējā steiga. Kā citādi gan

mūs apdvestu ar savu burvigo romantiku tā laika

dzejnieku dziesmas, kuras runā par diližansiem un

pasta ratiem, kur blakus ceļotajiem starp kavalieri

un dāmu sēd Amors — aklais pasažiers.
Jaunās baroneses, protams, ceļoja grafa karietē

un savas stingrās Himelchoch kundzes pavadibā. Bet

toreiz liktenis bija sitis Himelchoch kundzi ar ne-

jaukām galvas sāpēm un drudzi un kaut gan asinis

bija laistas, ta vienmēr vēl gulēja un stenēja. Tā-

dēļ bija vajadzigs cits pavadonis.
Jaunās baroneses vienā balsī uzstājās, ka jābrauc

līdz Andrejam, kurš bija netikai izveicigs, bet ari

drošs un stiprs. Grafs beidzot bija ar mieru un

kādā skaistā rudeņa dienā, kad krāsas jau bija ap-

ņēmušas kokus, no Brokas pils izbrauca uz Jelgavas
lielceļa kariete ar trijjūgu pēc krievu parauga. Ka-

rietē starp pakām un saiņiem sēdēja jaunavas, bet

priekšā uz bukas Žoržs un viņam blakus Andrejs.

Ceļošana bija brīnišķa, jo Andrejam bieži bija ja-
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piepalīdz kaut kas karietē, jāpalīdz daiļavām izkāpt
un iekāpt, par ko viņš tika apsmaidits un apbalvots
saldumiem.

Rudeņa dienas nav garas, bet Jelgava vēl bija
tālu. Un baroneses naktī negribēja ceļu turpināt.
Tādēļ pats liktenis tā bija iekārtojis, ka krogā bija
jāpaliek par nakti, kas sevišķi likās pa prātam dā-

mām. Protams, vislielākā vācu istabā, kādas toreiz

diejzgan ciešami bija ierīkotas katrā krogā.
Zoržs rīkojās ar zirgiem stadulā, bet Andrejam

vajadzēja apkalpot baroneses viņu istabā.

Kad vakariņas bija paēstas un laiks bija likties

gultās, visas viņas atrada, ka jānoģērbjas, bet ak! —

istabas meita bija palikusi Brokas pilī un nelaimigie
bērni stāvēja bez palīdzibas. Viņas nezināja, kā

uzvalks novelkams, kā uzvelkams un kā vispārigi
tas sākams un beidzams

Andrejs tika atsaukts — tas bija jau pieklājibas
dēļ pametis viņas vienas. Un nu viņām vajadzēja

pakalpot, jo viņš tak bija sulainis. Viņš nemaz ne-

apmulsa, bet paradis darit visu, ko liek, sāka raisit

Margretas drēbes.

Margreta bija daiļi noaugusi un jau pilniga sie-

viete. Savadi bija tas, ka viņa nemaz nekautrējās.

Andreja pirksti mazliet drebēja, kamēr bija noņemts

pēdējais gabals. Margreta tikai smaidija. Un kas

to lai zin, vaj ta bija naiva neapzinība, vaj rūdits

flirts, kad viņa tik viegli, vaļigi un dabiski varēja
stāvēt sulaiņa priekšā. Neticēsim šoreiz tam, ka

sulainis netika skaitits par pilnigu vīrieti. Jādomā,

ka tie bija tie paši sapņi, par kuriem franču vieglajā
zelta laika literatūrā skaistules tik bagatigi bija
iepazinušās.

Andrejs izģērba visas pēc kārtas. Elza un Mar-

greta ieņēma vienu lielo gultu, Ali otru.

Pēc pusstundas Andrejs, kurš bija lielajā istabā,
tika atkal saukts iekšā. Baroneses bija jaukas un
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skaistas un ari bagātas ar dažādu mantu. Kas par

brīnumu, ka viņām kļuva bail svešā kroga istabā

tādā rudeņa naktī Zemgales laukos! Andrejam va-

jadzēja viņas apsargāt un gulēt tuvumā un katrā

ziņā nevis ārpus durvim, bet istabā iekšā.

Viņš paklausīja un nometis zem galvas kādu deķi,

nogulās pie durvim.

Pēc brītiņa Margreta teica:

„Andreas, ak kādas man ir bailes. Man liekas,
ka tur aiz skapjiem kaut kas stāv."

„Ja, ja, ari man tā liekas," teica Elza.

Andrejs apgalvoja, ka neka neesot, bet bailes palika.

„Ne, Andreas, tev jānāk pie gultas, man vēl ir

bailes," teica Margreta.
Andrejs kaut ko pārdomāja. Beidzot viņš teica, ka

tomēr viņas varot būt mierigas un palika, kur bijis.
Par to Margreta nosolijās viņu sūdzēt krusttēvam.

Reizas divas, trīs vēl Andrejam vajadzēja pienest
skaistulēm dzert pie gultas un tad viņš redzēja viņu
skaistās kvēlošās acis un maigi sārtās siltās sejas
un plecus. Tikai vēlu viņas aizmiga, abas cieši ap-

kampušās, kā patvērumu viena pie otras meklēdamas.

Otrā rītā Andrejs atkal viņas saģērba un viņi
laimigi nobrauca Jelgavā. Tomēr baroneses bija sa-

īgušas un ļaunas uz Andreju.
Kad viņš pārbrauca mājās un nodeva vēstuli, grafs

viņu izbāra par nepieklājibu, kuru tas izdarijis pret
baronesēm. Viņas bija tiešam sūdzējušās.

No šīs reizes Andrejs kļuva daudz gudrāks un

apņēmās uz priekšu darit visu, ko viņam skaistās

dāmas liks.

111.

Grafs Leo bija norūdijies un izspekulejies kava-

liers un Peterpilī skaitijās par vienu no bīstamākiem

dāmām. Tagad te, lauku zaļumā un klusumā viņam
šaī ziņā bija gavēnis un viņš pārtika no stipri ne-
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interesantām lietam. Viņa jaunibā bija jau garām
un viņš pats būtu pasmējies, ja būtu ticējis, ka vēl

apprecēsies. Tak neskatoties uz to, ka visas sieviešu

burvibas bija jau pārlaidis un diezgan rūdijies, viņš
krita par upuri pazīstamajam medniekam ar zelta

bultām. Kādā Jelgavas gadskārtigā ballē viņš ierau-

dzīja tikko no ārzemēm pārbraukušā vecā cienijamā
Kurzemes barona Vangeļa meitu Mariannu, un tūlit

iemīlējās kā jauns zēns.

Skaistulei bija tikai drusku pāri par divdesmit un

viņa bija netikai no dabas daiļa, bet vēl ar mākslām

darijusi visu, kas jādara. Dienvidnieciski dzelten-

svaigā ādas krāsa (viņas māte esot bijusi ungāriete),
pilnasinigās lūpas, dzirkstošais skats un viegla ķer-

meņa grācija izdvesa reizā spēku un maigumu un

ziedu pirmlaiku. Zilganmelnie, smalkie un bagatigi
smagie mati bija pēc laikmeta modes sagriesti tādās

vītnēs un krita tādos gredzenos uz viņas pleciem
un kaklu, ka pats sātans sajūsmā gribētu tos tīt ap

pirkstiem. Saņēmis pirmo smaidu par kādu mazu

glaimu no baroneses, grafs Leo juta, ka ir zaudējis
savu vēsumu un pamatu zem kājām un bija jau
Mariannas vergs.

Kaisliba kopā ar mīlestibu, ko izbauda veci, vēl

uz visu spējigi uzdzīvotāji, ieraugot sieviešu svai-

gumu, sagrāba grafu tādā mērā, ka viņš atgriezies
mājās no balles zaudēja pat ēstgribu, ieslēdzās, ne-

gāja uz medibam un bija ari atmetis katru satiksmi

ar zemnieciski naivo Aneti.

Pārdomādams, ka reiz tak japrecās, lai piepilditu
visas dzīves prasibas, grafs Volkenroze beidzot pa-

vēlēja sajūgt zirgus labākā karietē, ņēma Andreju
blakus Žoržam uz bukas līdz un nobrauca uz Kur-

zemi pie Vangeļa. Viņa aristokrātiskais vēsturiskais

vārds darija to, ko nespēja vairs darit dzīves priekos

gurušais skats un locekļi un pēc pusgada Marianna

bija grāfiene Volkenroze.
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Kāzas tika svinētas ar visām tradicijam un spo-

žumu, lai dotu iemeslu runāt veselus divus gadus
visā Zemgalē par šo notikumu.

Jaunā grāfiene bija dedzigu un romantisku dabu

apveltita. Bez tam viņa mīlēja katru dienu jaunus
cilvēkus redzēt, jaunas iepazīšanās, izbraukumus,
balles. Viņa kopā ar savu krustmāti bija nodzīvo-

jusi pāris gadus Parizē un atnesusi turienes sabie-

drības smalkos tikumus un netikumus, sevišķi ko-

ķetēšanā. Jo flirts, kas mūžigi kā apins vijas ap

mums, tolaik bija aizsniedzis savu augstāko galotni.
No sākuma Brokas pilī gāja trokšņaini. Viesibas,

balles, izbraukumi. Medibu suņi bieži kauca pils
pagalmā, kad apkārtējie aristokrāti sapulcējās, lai

dotos mežos par prieku grāfienei. Viņa bija amacone

vislabākā nozīmē un viņai pakaļ auļoja svīzdams

jau pastīvais grafs un jaunie kavalieri.

Muižā tika pieņemts jauns sulainis no pilsētas.

Tievs, bālasinigs, bet slīpēts. Tika izrakstīts māk-

slas dārznieks, kas pārvērta lielo laukumu pils priekšā

par ziedu tepiķi. No Rigas atnāca jauna istabu feja
Rozālija, nervozs, niķigs un izlutināts radijums, kura

vairāk skatijās spogulī, nekā viņas kundze un gribēja
pārvaldit vaj visu pagastu. Dzīve verdēja un kūseja.

Tak ļoti drīz, jau pēc nepilna gada, kūsošais tempo
atslāba. Izrādijās, ka jaunā grāfiene bija nelaimiga.

Ja, precibas taīs laikos un aprindās tika noslēgtas
vienigi augstdzimtibas uzturēšanai un tīrišanai, at-

ļaujot visu citu panākt flirtam.

Bez tam te bija vēl viens svarigs iemesls. Grafs

Leo, kurš divdesmit piecus gadus bija izšķērdis sa-

vus labākos spēkus Peterpils ielās un dzīrēs, nespēja
saturēt Mariannu diezgan stipri savās rokās un viņa,
to saprasdama, sāka novērsties un ierauties sevī.

Viņa bieži aizceļoja uz Jelgavu pie radiem, bieži

ieslēdzās, vaj trakodama skrēja uz mežu, pie kam
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medibu puisim to vajadzēja pavadit ar suņiem un

Andrejam gādāt, lai grāfienei kaut kas nenotiek.

Grafs satumsa, palika viens un īgns un pa para-
dumam sāka izdalit savus gļēvos glāstus kalpotajam.
Sāka austies kāda neredzama drāma, par kuru lauku

klusumam, pilij, dārzam un greznajām istabām vēl

tagad ir mēmas atmiņas.
Marianna meklēja balles, priekus, viesibas; grafs

Leo viņai sekoja, bet ne lai priecātos — lai meklētu

apmierinājumu dzeršanā un kāršu spēlē. Pēc gada
jaunā grāfiene gribēja šķirties, bet viņas ģimenē
atrada tik noteiktu pretošanos, ka nebija par to ko

domāt. Grafa Volkenrozes bagatiba, lepnā ģints bija
pietiekoši — likās viņas tēvam — lai ar tiem samak-

sātu par neizdevigu dzīvi.

Grāfiene bija iespiesta muižas dzīvē. Bet viņa

izaudzināja spīti, kuru meta grafam sejā katrā vietā

un stāvoklī. Viņa pavēlēja Andrejam apkalpot sevi

un vienmēr palikt tuvumā. Si stiprā lauku vanaga

acīs viņa redzēja tos dzīves ziedošos krastus, kurus

velti bija meklējusi pie grafa. Viņa izbaudija ne-

atvairāmas tieksmes būt Andreja tuvumā un viņā

auga lielas kaislibu un noziegumu domas, ar kurām

viņa kavējās kā ar smailiem, burvigiem nažiem, kas

reizē nes nāvigu ievainojumu, bet ari dievišķigu
saldumu.

Andrejs Vanags taī laikā bija savā zaļajā dzīvi-

bas plūdumā. Viņam varēja būt pāri par divdesmit

pieciem gadiem un ja viņu uzģērbtu nostāditu uz

statuetas pamata Apollona vietā, tad gan neviens

daiļnieks, ne tēlotājs nevarētu ar savu mākslu tuvo-

ties šim latviešu lauku un mežu un saules veidotam

jauneklim. Nesaprotams spēks valdija viņa muskuļos
un tomēr tik daudz gleznuma un maiguma, kā likās,
pie Apollona daiļuma vēl dievigais Herakless un

maigā Diana būtu līdz piederigi.
Sievišķīgais dzimums sekoja viņam ar skatiem

15J. Akuratera kopoti raksti, VII.
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vairāk kā lielmātei vaj grafam un Andrejs labprāt
baudija no meitu lūpām to, kas tikās, kaut gan

iemīlējies nekad krietni vēl nebija.

Kalpojot pie grāfienes, protams, pirmā metās viņa
rokās kārā ridziniece Rozālija, kurai pēc vairāk-

kārtīgas uzmākšanās Andrejs devareiz krietnu pļauku
un ar to pietika. Bet rožainais visvarenais zēns bija

apmeties Brokas pilī un auda savus nodomus arvienu

ciešāki, kamēr panāca savu.

IV.

Andrejs bija veikls dejotājs, ko grāfiene Marianna

bija noskatījusies viesibās un ari muižas dzīvē. Mūsu

senčiem bija neizsmeļams jautribas un dzīvibas avots

un, neskatoties uz smagiem dienas un nakts dar-

biem, zem vagara pātagas, viņi pēc darba
v

dziedāja
un dejoja. Brokas muižā bija kučiers Zoržs tas

vainigais, zem kura pirkstiem vijole tik saldi varēja
skanēt.

Marianna to sauca reizam vakaros savās istabās

un lika spēlēt. Žēlie tautas dziesmu un jautrie deju
motivi viņai patika un lika kavēties pie aizgājušo
dienu un sapņu pelniem.

Un tad Andrejam vajadzēja dejot ar viņu. Reiz

tas bija iesācies, tas atkārtojās arvien biežāk. Kad

muižas dzīve apklusa, grāfienes istabā garajos zel-

tītos vasaras vakaros tika iedegtas sveces, kas ar

dzeltenigu gaismu rādija abus dejotājus un pie loga
muzikantu Žoržu. Tās bija savādas skaņas un sa-

vada deja, pilna gandrīz sēru un apslēptu kaislibu

un likās, ka šie tēli spokojās, izsaukti zināmās stun-

dās virs zemes.

Bet ta nebija spokošanās. Jaunās grāfienes asinis

viļņoja uz vienu mērķi —uz Andreju. Viņa dejoja

ilgi un juta kvēlošo puiša ķermeni sev tuvu. Sejs

viņai karsa un acis bija pusviru, un tad viņa cieši
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spieda sulaiņa roku. Reiz pēc straujas dejas viņai
pēkšņi kļuva nelabi un viņa piespiedās pie Andreja
klāt un teica:

„Turi mani cieti, cieti!"

Un Andrejs turēja, sajusdams atbalstoties viņas
krūtis pie sevis. Žoržs nemitigi spēlēja nogrimis pie
savas vijoles. Ak, uz ko visu mīlestiba nav spējiga,

ja tikai viņa panāk mērķi!
Tā gāja siltās naktis Brokas pilī un tikai retās

zvaigznes un mēnesis melancholiski skatijās uz visu

to, kā uz īpatnēju daiļu sapni tur lejā.
Reiz pēc dejas, kad Žoržs ar savu vijoli jau bija

prom un ari Andrejs gribēja gulēt, Marianna lika

saukt viņu ar veco kalponi.

Viņš iegāja grāfienes istabā un pēkšņi apstājās.

Viņa bija nakts ģērbā, vieglā uzvalkā, kailiem ple-
ciem, rokam un vaļējiem matiem.

Andrejs rāvās atpakaļ, bet viņa iesmējās.

„Saki, Andreas, vaj tu no manis baidies?"

„Ja, lielmāt," čukstēja Andrejs un nokāra galvu.
Nu, tur augšā pie gultas baldachina bija radies

kāds mazs zirnekļa tīkls un to Andrejam vajadzēja
noņemt.

„Nu, skūpsti man roku un ej. Bet te" —un grā-
fiene norādija uz savu apaļo plecu.

Būdams paklausigs, sulainis darija, ko viņa lika

un aizgāja.
Bet Mariannas nolūks sāka viņā trakot un viļņot

un viņš, naktī nevarēdams iemigt, domāja par visu,
ko tas varētu nozīmēt.

Grafs toreiz nebija mājās...
Marianna sāka bieži braukt uz viesibam un ne-

mitigi to pavadija Andrejs. Grāfienei vajadzēja dejot,
trakot un koķetēt bez gala; to viņa darija par spīti

grafam, ar kuru tikpat kā šķirta bija, bet veda gudri
nosvērtu dzīvi ar to.

Reiz blakus muižā pie kāda barona bija liela virs-
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nieku balle. Tie bija no karaspēka, kas tika sūtits

poļu dumpi apspiest un caurbraucot bija atpūtā ap-

metušies.

Grafs Leo bija slims un nevarēja piedalīties.
Grāfiene šoreiz nevēlējās karieti, bet lika apseglot

zirgus un Andreja pavadibā devās uz balli.

Ta bija tur traka nakts. Skaļa muziķa, dziesmas,
kliedzieni un, par visām lietam, dejas, dejas.

Spīdošie mundieri vijās raibā mistri un apstulbi-
nošās dāmas kļāvās pie kavalieriem.

Andrejam bija jāstāv un jāgaida, bet vasaras nakts

bija tik skaista.

Ausa tikai gaisma, kad grāfiene iznāca pavadita
no četriem skaistiem oficieriem un bija dusmiga.

Viņa lēca zirgam mugurā un teica:

„Andreas, atpakaļ uz Broku !"

Viņa trieca zirgu gandrīz auļos un, pametusi virs-

drēbes Andrejam, viļņoja savā dīvainajā viesibu uz-

valkā kā parādība. Viņi auļoja pa kluso lielceļu

garām krēslainajiem koku puduriem un dusošām

mājam pa vēlas vasaras gaišo nakti. Viņa atskatijās
reizam atpakaļ un uzsauca:

„
Turies tuvāk!" Un cirta nežēligi zirgam ar pletni.

Sarkani satvīcis, vecs rietošs mēness noskatijās
šai trakā jājienā, kur Marianna reizā bēga no mīle-

stibas un reizā tvēra to. Kad viņi iejāja muižā, bija

agrs rīts. Viņi bija nojājuši astoņpadsmit verstis

pusotras stundas laikā.

Lielais dīķis gulēja lēnprātigi rīta miglā un sud-

raba vītoli kā pārvērsti milži stāvēja uz krasta un

pils jumta zimzas un torņa galotne snauda vieglā

miglā.
Grāfiene Marianna atlaida pavadas vaļigak un

likās tik nogurusi. No zirga mutes krita putas...
Varbūt skaistā aristokrāte toreiz saprata vienigo,
kas dzīvei dod spožumu un laimi. Varbūt tādēļ viņa
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toreiz bija skumja — kas to lai zin. Tās ir vecas

lietas — gandrīz gadu simtenis jau ir vidū...

Viņa pavēlēja nodot zirgus un nākt augšā. Pili

visi vēl gulēja.
Kad Andrejs iegāja grāfienes istabā, viņa sēdēja

uz divana un domāja.
«Atraisi man drēbes," viņa teica.

Kad Andrejs drebošiem pirkstiem pieskārās pie
viņas pleca, viņa atskatijās, aplika roku ap viņa
kaklu un cieti piespiedās... Tad viņa vijās kā ape-

najs ap Andreju un dvesa:

„Andreas, tu esi par visiem skaistāks, par visiem

skaistāks! Tu esi par visiem stiprāks!" Un aiz-

spiezdama viņa lūpas ar skūpstu, piebilda tikko

dzirdami:

„Un ari par visiem mīļāks!.."
Un vilka cieti viņa galvu sev pie krūtim...

Andrejam likās, ka vētrainā jūrā viņš būtu ielai-

dies ar mazu laiviņu. Glābiņa vairs nebija ...

Saule lēca, kad grāfiene Marianna viņam lika iet...

Andrejs izgāja pils pagalmā un pirmo reiz sajuta,
cik pasaule ir skaista.

V.

No šīs dienas grāfiene Marianna sāka uzziedēt ar

savadu skaistumu. Viņa bija labvēliga pret grafu,
pat padeviga, bet dzīvoja tikai Andreja tuvumā.

Viņa aizmirsa pilnigi visu, kas apkārt. Mīlestiba

šūpoja viņu kā jūra niecīgu laivu. Šis spēks, kas

nes pasauli un ir stiprāks par prāta majestatigo
loģiku un pat par dzīvibas instinktu, ir visnekaiti-

gaks tad, kad viņam nepretojamies. Tad viņš mūs

vaj nu dara par dieviem līdzigiem, vaj ari pamet kā

viesuls norautu lapu, aizjoņodams uz visiem laikiem.

Grāfiene Marianna likās nesties un vienmēr vakaros
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dejodama ar Andreju, aizmirsa savu dzīvi, kārtu,

pagātni un nākotni.

Grafs Leo brīnijās par viņas pārvēršanos un at-

maksādams viņas labvēlibu aizceļoja uz Peterpili.
meklēt atkal vietu pie galma.

Izredzes bija labas. Kad viņš atgriezās, pēc pāris

mēnešiem, grāfiene varēja ziņot par jaunu apstākli
viņu dzīvē, kas grafu pārsteidza un ārkārtigi sa-

jūsmināja. Un nākošā visskaistākā ziedonī Marianna

dāvāja grafam dēlu, kurš bija līdzigs mazajam Ku-

pidonam: apaļš, zeltaini-gaišs un jautrs.

Draudzes baznicā zvanija svinigi un gaiši trīs

stundas no vietas un pils tornī tika pacelts grafu
Volkenrozu standarts, kas dzeltenigi, kā viegls, liels

tauriņš plīvoja pāri baltajām muižas ēkam, dārziem

un laukiem un sveicināja nākošā aristokrāta mūžu.

Pat grāfiene Marianna, kura tagad bija kļuvusi
vēl skaistāka, nodevās vienigi jaunajam bruņinie-
kam un Andreju, likās, bija pavisam aizmirsusi.

Tikai skatoties dēla gaišajā sejā, viņa viegli tvīka

un kaut ko tālu un skaistu atminēdamās, viegli aiz-

vēra acis. Jauno grafu nosauca par Viktoru. Grafs

Leo bija stipri pārpratis savu stāvokli pie Mariannas

un kad mēģināja, kā iemīlējies pažs, tai tuvoties,

dabūja sajust viņas naidu un vēsumu. Tas viņam
lika nodarboties ar tumšām un uzmācigām domam,
kuras nelika ne nakti, ne dienu tam mieru.

Bet viņš bija par daudz lepns, lai zemotos, lūgtos
un luncinātos vaj piedotu nicinošu apiešanos pret
sevi. Viņš gribēja pierādit grāfienei, ka nicina tikpat
stipri viņu, kaut gan slēpa savu kaislibu pret to.

Viņš piegrieza sevišķu vēribu tagad skaistajai
Anetei. Ar to bija mīlinājies ari agrāk, kas viņam
likās dabiski un vajadzigi, kā toreiz vispārigi muiž-

niecibai likās, ka viss, kas kārojams, tas ir iegū-
stams un pilnigi atļauts.
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Šī meiča, kurā bija muižniecības asinis un dzīves

baudu atavisms, pieradusi pie flirta un vieglas dzī-

ves, bija gatava uz visu, nerēķinādamās ar rītdienu.

Viņas dedzigā daba labprāt paļāvās grafa Leo, rafi-

nētā uzdzīvotajā, tieksmēm un drīz ta bija ne vairāk,
ne mazāk, ka grafa lieka sieva. Viņš, spītēdams
grāfienei, lika Anetei ģērbties kā lellei, turēja sev

vislielākā tuvumā un pabalstija viņas spītibas pret
grāfieni ar vieglu smīnu. Grāfiene to zināja, redzēja
un saprata, bet tā kā viņai bija savi sapņi un no-

darbošanās, tad ari viņa piegrieza vismazāko vēribu

istabas meitas un grafa attiecibam.

Spēle būtu vilkušies diezin cik ilgi, ja Anete ne-

būtu nākusi pie pārliecibas, ka ta atrodas stāvoklī,
kas neļaus ilgi vest trako dzīvi ar grafu. Kad pē-
dējais to dabūja zināt, viņš neuztraukdamies atstūma

Aneti nost un domāja savu parasto domu, kā kļūt
no tās pēc iespējas drīz vaļā.

Un tad kādā dienā Viņš nāca pie savādas atziņas,
kuru līdz šim nebūtu varējis atrast savas tuvredzī-

bas dēļ. Viņš reiz noskatijās, ka Marianna un An-

drejs izjāja pastaigāties un kad viņš redzēja vingro
puisi sēdam tik stalti zirga mugurā, izgreznotu un

skaistu un jaunu, viņam pēkšņi uznāca kvēlošs kauns

kaut par ko. Tas viņam nedeva mieru ne dienu,
ne nakti un viņš meklēja atrisinājumu tai mīlestibai,
kura nevienam citam vairs nebija neatminama, iz-

ņemot viņu pašu.
Viņš sāka spiegot, līst, klausities un negribot reiz

noklausījās kādu prastu un cinisku sarunu starp
diviem muižas ļaudim, kas viņa aizdomas pilnigi

apgaismoja un parādija reālo faktu neapšaubāmā

gaismā. Traks no dusmām un pazeminājuma, viņš

bija gatavs uz vislielakām zvēribam un domāja tikai

par izveicigako veidu, kādā tās izvest. Bet apsvēris,
ka par visām lietam jāsargās no atklāta skandāla,
kas viņam tikai nāktu par sliktu, viņš nāca pie citas
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cietas un negrozāmas apņemšanās. Viņš tika vajā
reizā no divām nepatikšanām.

Pasaucis kādā dienā grāfienes klātbūtnē Andreju
un Aneti, pateica, ka tiem jāprecas visdrīzākā laikā

un tūlit jāpāriet uz dzīvi zemnieku mājās, kuras

pats noteica.

Ja tas netiktu izpildits, tad vienkāršs pēriens to

veicinās, tā viņš nosmējās un skatijās grāfienei sejā.

Viņa palika mieriga un grafs patiesi nevarēja at-

rast ne mazāko novērojumu, kas runātu viņam par

Jaunu.
Grafs sevī iekšķigi smējās, kā par lielu varonibu,

ko tas paveicis, izmuļķodams šo zemnieku. Viņš

nezināja, ka grāfienes acīs viņa mujķiba tikai bija

augusi un viņa varēja smieties visgaišak.
Kad Andrejs un Anete bija salaulāti un aizgājuši,

grafs dabūja ziņu, ka viņš iecelts augstā amatā pie

ķeizara galma Peterpilī.

Viņi ar grāfieni aizceļoja pēc pāris nedējam.

Brokas pils palika snaužot mežu un lauku zajumā
un sirmo aleju un koku aizvējā ar baltajām muižu

ēkam, dīķiem un tukšo pili, no kurienes tik lūkojās
aizslēģeti un aizsegti logi ka senu, neatrisināmu no-

slēpumu saudzēdami. Sērigi tikai reizam šalca pils
priekšā maza strūkla un Kupidons turēja paceltu
savu zelta loku pāri rožu krūmiem. Bet viņam vairs

nebija kur bultas laist...

Par grafa Volkenrozes dzīvi galvas pilsētā vēsture

zin noteikti stāstit, ka viņš bijis nelaimigs, neiere-

dzējis savu vienigo dēlu un grāfieni un naktis pava-

dījis mūžigās dzīrēs un izdzīvē.

Par grāfieni Mariannu arķivos atrodamas pretējas

ziņas. Viņas skaistums un grācija apžilbinājuši visu

galmu un viņas dievinātāji bijuši vaj visi lielkņazi
un augstākā aristokrātija. Viņa bijusi ļoti vieglprā-
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tiga, tā vaiņagodama sava laika sieviešu galveno
vērtigo īpatnibu.

Reiz augstāko aprindu dzīrās kāds gvardijas virs-

nieks izteicis grafam dzirdot kodigu piezīmi par viņa

grezno galvas rotu, kuru pa laikam jau mēdz nēsāt

veci, nevarigi vīri, ja tiem jaunas, skaistas sievas.

Grafs uzaicinājis smējēju uz divkauju, kurā ari kritis,
tomēr nespēdams glābt ne savu, ne grāfienes godu.

VI.

Tas ir viss galvenais šaī romantiskā lietā. Un ar

to varētu beigt, atstājot visu citu mūžigajam laikam,
kas pamazām tin miglājos visu, kas daiļš vaj nejauks,
līgsms vaj sāpigs. Tak notikumu nozīme, dzijums

un burvigums nav kailā faktā un aktā, bet daudzās

sekās, nemanāmu brīžu varenibā un, galvenais, viņa
aktivas un uzliesmojošas saules atspīdumos, kuri

rada brīnišķigas varavīksnas pār laikmetu jau tum-

šajām debesim.

TadēJ es tikai gribu atgriesties pie maza epiloga,
kuru nevarētu rakstit, ja te jau minētie notikumi

nebūtu bijuši ar lielu nozīmi.

Gandrīz četrdesmit gadi bija aizgājuši no ta laika,
kad Andrejs Vanags bija iesācis saimniekot savā

mājā. Viņa smalkās rokas drīz satūka, kjuva tulznai-

nas un tikai vēl stiprākas; sejs krāsojās brūns lauka

saulē, apauga ar bārzdu. Kājas kjuva pamazām
neveiklas dejošanai. Viņi ar Aneti dzīvoja ne slikti,

ne labi, kā jau zemnieki, vairodami kopējiem spē-
kiem savu labklājibu.

Anetei pusgadu pēc kāzām piedzima dēls, lēns,

kluss puika, un dabūja vārdu Jānis. Vairāk bērnu

viņiem nebija un mazo tie audzināja ar lielu rūpibu, —

ari, kā zemniekiem nākās — neko daudz nedomājot,

neprātojot. Priekš tā ari nebija laika, jo mājas plētās
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arvien lielākas un bija bagātākās un labāk ierīkotās

visā apkārtnē.
Andrejs Vanags kļuva vecs un cienijams vīrs.

Viņš bija zemnieks ar īstu latvja dvēseli, karsts pie-
kritējs tautas brīvibai un dadzis acīs visiem „biz-

maņiem", kā toreiz sauca aristokrātiju.
Pēc dzimtbūšanas galigas krišanas viņš ieņēma

savā apkārtnē lielāko goda amatu. Dēls Jānis bija

pašos spēka gados un pamazām piesavinājās saim-

niecibas vadibu.

Augusta mēnesim jau bija pēdējās dienas 1867. gadā,
kad pie mājam piebrauca grezna kariete ar diviem

spožiem melņiem. Sulainis nolēca no bukas un.

atvēris karietes durvis, palīdzēja izkāpt vecai dāmai.

Viņai bija lielas, vēl skaistas acis un sirmi mati,

viņa līdzinājās vecām ģimetnem.
Tā bija grāfiene Volkenroze, kura nesen no Peter-

pils bija atgriezusies uz savu muižu paciemoties.
Pār pagalmu gāja pašlaik Jānis Vanags. Viņš no-

ņēma cepuri un sveicināja un beidzot bijigi noskūp-

stija grāfienei roku.

„Vaj es varu redzēt šīs mājas saimnieku Andreas

Vanagu ?* viņa prasija.
„Ja, lielmāt, tēvs strādā klētī," teica Jānis.

„Ak, tad tu esi viņa dēls? Andreas Vanaga dēls?

Tā... tā..."

Un vecā kundze izņēma no rokas somiņas lorneti,

pielika pie acim un uzmanigi paskatijās Jānim sejā.
„0!" viņa tikai teica un skatijās arvienu cietāk

uz viņu. Viņas galva viegli drebēja.
Bet tur jau nāca vecais Vanags. Viņš bija patiesi

vanags. Dziļām, mierigām acim, sirms, vēl nesaliekts,
monumentāls.

Viņš apmulsa mazliet, likās, pat vaigi sārtojās un

sveicinādams apstājās dažus soļus no viņas. Grā-

fiene nāca un satvēra viņa roku. Viņi abi stāvēja

klusi, kā nezinādami, ko iesākt.
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„Bet nu parādi, Andreas, man savu saimniecību,"

viņa teica... un tie sāka iet tālāk pār pagalmu.
Grāfiene apsēdās pie klēts lieveņiem un Andrejs

stāvēja viņas priekšā. Likās, ka vecā kundze saru-

nājās pati ar sevi.

„Ja, tie tomēr bija skaisti laiki, Andreas. Vaj ne?"

«Ja, lielmāt, skaisti laiki," teica sirmais zemnieks

un ari nokāra galvu.
Un tad viņi brītiņu runāja.
«Viktors ir tagad liels un skaists. Viņš ir obersts

un kambarkungs pie ķeizara," beidzot teica grā-
fiene

...

«Vaj zini, ko es gribēju, Andreas ? Es dzirdēju,
ka tev esot vislabākais medus; iedod man kādu

šūnu, man medus labi smēķē," viņa tad griezās pie
Andreja.

«Ja, grafien; ja, labprāt."
Un viņš iegāja caur palieveni plašajā klētī, kur

smaržoja labiba, speķis, medus un dažādas zāles. —

Viņš sameklēja baltu autiņu un iesējā divas skaistas

kāres medus. Nupat kā viņš bija ievācis medu no

dravas, savā plašā augļu dārzā.

Kad viņš to deva grāfienei, viņiem abiem drebēja
rokas un tie stāvēja klusu.

«Paldies, Andreas!" teica grāfiene.
Rudeniga, briediga saule jau vakara pusē, bagatigi

tveicēja un zeltija zemi. No pagalma, kas stāvēja

augsti, bija redzami tāli lauki, pilni ar zeltainu la-

bibu; dziļā klusumā viņos kustējās strādnieki. Zem-

gales mežu zilais valnis tālu apjoza plašumu. Un

tur tikko saredzams pacēlās Brokas pils torņa virs-

gals. Viss bija nosvērts kā zelta svaru kausos un

dziļais miers netraucēja ari abus sirmos senos

draugus ...

«Es baudišu un pieminēšu," teica grāfiene: «Pal-

dies, Andreas."

Un tad viņa gāja pie karietes. Vecais Vanags
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vēl ilgi stāvēja pagalmā un noskatijās, kur viņa aiz-

brauc. Tad viņš apsēdās uz klēts lieveņiem, salika

rokas klēpi un lūkojās rudeņa dienas maigumā, tikai
reizām pašūpodams savu sirmo, vareno galvu.

Viņš ieelpoja visu savu pagātni, pilnu spēka un

dzīvibas.

Grāfiene Marianna varbūt saprata to citādā veidā,

bet ari viņa bija pagātnē. Aizvezdama saldas smar-

žigas medus kāres savā klēpi, viņa tagad pārtika
no atmiņām. Jo Eross, aizlidodams, vienmēr saviem

labajiem draugiem atstāj sapņus un atmiņas, — savu

rožsaldo elpu. Kas gan ir mīlestibas ieguvumi mūža

galā ? Maza medus kāre, krājumi no tūkstoš sapņiem
un sen savītušiem ziediem.

Bet savu darbu mazais dievs bija darijis. Varenu,
neiznīcināmu darbu. Viņš bija pametis pasaulē savu

cilti, Erosa cilti, kurā nav ne zemnieku, ne aristo-

krātijas, bet ir tikai cilvēce.

Viņš bija sajaucis savā spēlē likteņus un ļaudis,
tā kā tie viens otru vairs nepazina. Grafs ara tīru-

mus zemnieku mājā un zemnieka dēls lidoja izre-

dzēto sabiedribā — galmā.
Kas var vēl būt varenāks par šo zeltaino mazo

un mūžam nemirstigo dievu! Jo pēc visu seno dievu

pastardienas viņš valda tālāk ar pavēlošu spēku pār
mūsu ceļiem, dzīvi un likteņiem.



NĀVE.

Mēs sēdējām un klausijamies, kā dunēja lielgabali
un viņu dobjā nopūta nakts un lietus pilnajā gaisā
bija kā liels vaids. Likās, ka tuvumā kaut kur

mirst kāds milzis un reiz pa reizai nopūšas nāves

mokās.

Mēs sēdējām zemes būdā Kurzemes Tīreļa purvā —

taī vietā, kur tūkstošiem ir pār zemi pacēlušās ka-

reivju dvēseles. Maza krāsniņa kurējās gausi un

cauri egļu skujam sūcās purva mitrums no zemes.

Reizām šī valgā zeme sadrebēja no kādas smagas

granātas sprādziena un tad atkal iestājās nakts

klusums.

Kaujas laukos nerunā par nāvi. Nāve tur ir tik

ikdienišķiga lieta, ka visiem ir apnicis par to runāt.

Bet šoreiz bija izņēmums — mēs bijām sākuši par to

runāt. Mazajā pulciņā tika cilātas atmiņas un ru-

nāts par brīžiem, kad nāve ir tuva un par cilvēkiem,
kuri vairs nestaigā zem saules.

Kāds jaunāks virsnieks, kurš priekš kara kā poli-
tisks emigrants bija klejojis pa Eiropu, pilns moder-

nas filosofijas, futurists sajūtās un stilā, pie katra

stāsta ironiski smīnēja. Mēs zinājām, ka viņš ir

pilns noslēpumu un ar savu iekšķīgo pasauli dzīvoja
kaut kur gadu simteņiem uz priekšu. Viņš bija tā

pieradis pie kaujas apstākļiem, ka nevarēja vairs

citur būt, kā tikai te. Ne jau kaujas vaj uzvaras

dēļ — viņam nebija dzimtenes, ko aizstāvēt — ari te

viņš bija futurists. Bet viņam patika asas sajūtas,

lādiņu svilpšana un nāves tuvums.

Dzīvi pozicijās viņš turēja par vienigi modernu

dzīvi. Pilsētās, kur vēl bija miers un cilvēki, kas
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bailēs ieplēta acis, kad tiem stāstija par viesujuguni —

viss tas pēc viņa domam izdvesa vecu gadu simtu

pelējuma smaku.

Reizām, kad no pusverstes attālā pretinieka iera-

kumiem tika atklāta flinšu un ložmetēju uguns, viņš
skrēja ārā, lai klausitos „dievišķigo nāves bišu spietu"
sev garām, — kā viņš mēdza teikt.

Savāds brīnums viņu vienmēr sargāja un tādās

reizēs atgriezies atpakaļ, viņš mirdzēja kā neparastas
baudas pilns un acis liesmoja kā reibumā. Viss

viņam bija vienādi labs — dzīve vaj nāve.

Tagad, klausoties sarunās, viņš tikai nežēligi pī-
poja savas cigaretes un pasmīnēja. Tad nogrima
domās un laimigs smaids savilka viņa lūpas un sejs
tika pilns savada skaistuma.

Un tad pēkšņi viņš ierunājās.
«Nāve, kungi, tāpat kā viss cits, kas mums lemts,

ir lielisks baudijums,— kad ta ir asa un jauna vēl.

Tikai nevajaga to novalkāt. Tad viņa neder. Ir

riebiga, pretiga, ikdienišķiga."
Mēs paskatijamies drusku pārsteigti uz viņu. Tāda

filosofija un uguņošana, kaut gan ne retas, tomēr

bija svešādas.

«Bet kā?" jautajā kāds brīvprātīgais, bijis arķe-

ologs. «Nāvei vajaga būt jaunai, jūs sakāt? Bet

vaj tad vispārigi viņa, kas tik vienreiz mums pa-

rādās, var būt jauna vaj veca?"

«Protams, ka var būt" — atteica Svoks, jaunais virs-

nieks, futurists. «Vaj jūs neziniet, ka nāvi var no-

deldēt, var novazāt, līdz visbanalakai pilsonibai no-

vest ? Ar nāvi, kungi, ir tāpat kā ar mīlestibu, kura

ir beigta tikai tad, kad mirst no vecuma. Ir mīle-

stiba, kura mūžigi pirmajā, visīstākā stadijā mūs pa-

vada. Un ir ari tāda, kura savīst mūsu rokās —

sāk nelabi ost. Kas dod visam vērtibas ? Moments.

Jūtu esences, kurām mēs ar nodomu nedodam vaļu
iznīkt, izgarot, bet ieslēdzam sevī, kā glabātuvē. 0,
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kā tās smaržo, kad nejauši pa atmiņu meklēdami,
tās atrodam atkal! Bet to nemēdz darit. Parasti

sajūtas, sevišķi smalkākās, tiek padaritas par ielas

meitām. Un tad mēdz par tām raudat. Bet tad tās

ir pretigas kā līķi, no kuriem mēs nevaram aiziet."

Un viņš taisija nicinošu žestu.

„Bet nāve, nāve! Ari ta pieder pie ikdienišķām

sajūtam?" kāds protestēja.

„Par tādu tā tiek padarīta," Svoks teica, iededzies.

«Nāve —ta ir aristokrātiska un smalka sajūta. Bet

ne priekš pilsoņiem. Kā viņi mirst, šie vecās pa-
saules pilsoņi! Viņi guļ gultās, kamēr pati nāve

paliek veca gaididama... Un kad viņi mirst, no

viņiem ari nekas neatliek vairs. Ne atmiņas, ne

prieks, ne svaigums. Nekas. Nekas... Pelnu pelē-
kums tikai...

Jūs ticat nemirstibai? Vaj jūs negribat ari kādu

reiz apraudzit šo abstrakciju ar savām rokam, redzēt,
dzirdēt viņu ? Ja jūs varētu mirt ar lielu prieku —

jūs viņu redzētu. Ak, bieži man liekas, un es to

jums apgalvoju, ka tikai nedaudzie mirušie ir ne-

mirstigi. Vaj jūs esiet to piedzīvojuši, ka pēc nāves

cilvēki ir jaunāki, skaistāki un dzīvāki, nekā dzīvē.

Es to zinu. Un ar viņiem ir patīkami būt kopā..."

Viņš apklusa un sejs kļuva sērigaks, maigāks.
Ārā nopūtās atkal zemē grūstošie lādiņi.

Brīdi mēs klusējām.

«Pastāstiet kaut ko," teica arķeologs. Mēs visi

zinājām, ka Svoka stāsti vienmēr atnesa savādas

domas un līgsmi.

«Jums es varētu stāstit," teica Svoks lēnam. «Jūs

ziniet, ka dievnami ir pilis, kuri katastrofās bojā gā-
juši, uzglabā savu skaistumu zemes iekšienē gadu
tūkstošiem. Ir ari cilvēki — viņi tikai jāuzmeklē

atmiņās un tad tie tiek mirdzoši, dzīvi. Tās ir vis-

labākās ģīmetnes no viņiem..."
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Viņa sejā bija savāds laimigs mirdzums. Un viņš

stāstija.

«Es toreiz biju terorists... desmit gadi — vairāk

jau pagājuši. Es dzīvoju starp teroristiem, jo to-

reizējā pasaules piesmakumā es atradu vienigi par

iespējamu elpot šo līgsmo cilvēku vidū. Jūs, kungi,
labi ziniet, cara valstibas kapsētas mieru un ap-

stākļus, kādi šaī miera valstī valdija. Par to — ne-

runāsim. Bet tai valstī dzīvoja ari cilvēki, pilni gara

un daiļuma, tik skaisti, ka pat nāve varēja viņu
skaistumu nevis izdzēst, bet tikai papildināt.

Mūsu pulkā bija tikai cilvēki, kuri bija atzinuši,
ka šaī lielajā valstī ir iespējamas tikai divas izejas
dzīvei, tiem, kuri grib pilnibu — vaj nu laist sev lodi

galvā, vaj palikt par teroristu. Visi bija izvēlējušies

pēdējo, jo pirmējais — nāve — bija sasniedzama ari

otrā ceļā.
Tie bija lieliski cilvēki, dzīves līgsmi, smalki, ga-

rīgi aristokrāti un kas sevišķi zīmigi — apdāvināti
no dabas ar lielām spējam priekš zinātnes vaj mākslas.

Dzīvojot ar viņiem kopā, man nācās šad un tad

redzēt, kas ir nāve. Es neredzēju nekad viņus
mirstam —to redzēja tikai bendes kaut kur nakts

puskrēslā — bet viņu pēdējie atvadišanās brīži, bija
ari augstākās sajūsmas un nāves daiļuma brīži. No

tā laika es zinu, cik skaista var būt nāve..."

Viņš aizvēra acis un tikko manāms aplaimojošs
smaids dusēja pār viņa seju. Likās, viņš redz kaut

ko iekšķigi mīļu un runā ar to.

«Tā bija sieviete... Viņa izcieta nāvi no bendes

rokas kaut kur tukšā jūrmalā soda vietā, viena bez

draugiem. Bet ja man jātic, ka viņa ir mirusi —es

to nevaru ...

Mēs dzīvojām klusā peldu vietā, Somijas jūrmalā,
netālu no Peterpils. No vasarnīcas, kurā mēs mitām,

varēja redzēt mierigo pelēko jūru rudeņa saulē. Va-

sarnīcu apņēma meža parks, kurā gaišās dienās vēl
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dzeltēja bērzu pēdējās lapas... Neparasts klusums

gulēja ap māju, vasarnieki jau dzīvoja pilsētā un

tikai māju īpašnieki un mums līdzigi vēl mita at-

stātās ielās.

Kādā dienā ieradās viņa no galvas pilsētas, jo ari

viņa bija nešaubigi nākusi pie mums visiem kopējas

pārliecibas. Un tad atgriešanās vairs nebija. Mēs

to zinājām un uzņēmām viņu kā mūsu pasaules
pilsoni ar gaišu prieku. Mēs sapratāmies pusvārdos,

pussmaidos.
Viņa bija vidēja auguma, smalka, lokana, apaļām

krūtim, atklātu seju, kurā vienmēr gulēja smaids un

vaļsirdiba. Acis bija visskaistākās un nervozas dzī-

vibas pilnas, — viņai bija tikai divdesmit gadu. Melni,

neparasti bagatigi un smalki mati apgrūtināja gra-
ciozo vieglo galvu, likās, par daudz un prasija daudz

pūļu, kopšanas.
Kā mēs — nedaudzie mājas iemītnieki viņu mīlē-

jām! Nedomājiet, ka tikai graciozā sievišķiba mūs

saistīja. Gars, kas kliedza pēc brīvibas, kas vien-

mērpilns rītdienas bija un pilns smalkas cilvecibas —

tas vilka mūs viņai klāt. Viņas aizraušanās un

ekzaltacija, runājot par viņas uzdevumu, bija pilna
svētuma un cilveciga, maiga vaļsirdiba un sievišķī-

gais skaistums deva tai sevišķu mirdzumu.

Viņa bija no aristokrātiskas ģimenes, bet negribēja
par to runāt. Viņa bija dziedātajā un atbrauca taisni

pie mums, izstājusies no konservatorijas. Tagad
atminos viņas dziedāšanu, no kuras viegli drebēja
viss viņas ķermenis, man liekas, ka viss smalkākais

nobāl šaī ziņā pret viņu. Ja viņa nebūtu mirusi —

es zinu, ka Eiropā nebūtu viņai līdzigas. Viņas
balsi es dzirdēju neslēptu un pilnigu tikai vienu

reiz —atvadoties...

Veltigi, kungi, jums stāstit sīkumus. No tās pa-

saules jūs nekā daudz nesapratisiet, jo tā priekš
jums ir vaj nu noziedznieku, vaj fantastu pasaule.

16J. Akuratera kopoti raksti, VII.
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Bet cik pretiga pēc visa ta ir miera dzīve ikdienibā!..

Ari to jūs nesapratisiet. Un tas ir labi. Skaistums,
diženums nava priekš daudziem.

Bija pienākusi diena, kad viņai bija jāizved terora

akts. Valdīja savāds pacilāts gars ...
Mēs jutāmies

tomēr drusku skumji. Apstākļi bija tādi, ka izde-

vigi vaj neizdevigi, viņai glābšanas nebija.

Pēdējā dienā viņa atbrauca no Peterpils, kur bija
dažas ziņas ievākt. Viņa gaiši smējās un elpoja
līgsmi un runāja daudz. Viņa bija sapirkusi rozes —

tumši sārtas un stipri smaržigas rozes, lielu dau-

dzumu. Rokas bija viņai pilnas un viņa skatijās
uz mums caur ziediem un teica:

„Te es jums atvedu rozes."

Un tad mums likās, ka rožu saldais izgarojums
mūs caur viņu sveicina.

Viņa lika tās visas vāzēs, klusu dziedāja pa tām

un lēja aukstu ūdeni uz ziediem un lapām.
Mēs viņu nofotografējam, tad — piemiņai. Bet tas

bija gluži veltigi. Ģīmetnes man vairs nava, bet

viņa, kuras vārdu es negribu jums teikt, ir tikpat
dzīva un skaista kā arvien.

Nāca vakars. Mēs gājām gar jūru un runājām...
Par to, par ko mēdz runāt lielos, likteni izšķirošos
brīžos. Pusvārdos mūžibu mēs aptvērām. Tad es

sapratu, ka ir tikai viens, kas ir nemirstigs virs

zemes — daiļums, vaj tas dzīvotu miesā vaj garā.
Mēs atgriezāmies vasarnicā. Krēsla, skumja un

klusa, kāda mēdz būt ziemeļos rudeņa dienu beigās,
apņēma mūs... Pagalmā, pie suņu būdas spēlējās
mazi spalvaini kucēni. Viņa paņēma vienu un auk-

lēja pie krūtim sev. Tas sapinās viņas melni spīdi-
gajos zīda matos un viņa smējās par to tik gaiši
un sirsnigi, kā ūdeņa strauts, kaut kur uz akmeņiem
saulē. Viņas krūtis silti izdvašoja dzīvibu un dzīves

prieku un neviens no mums nedomāja par to, ka

viņai ir jāmirst. Vismazāk viņa pati.
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Tad mēs dzērām tēju un runājām tikai asprātibas

par mākslu, par dzīvi, par mīlestibu. Lampas mie-

rigi dega un rozes smaržoja, apsilušas istabas gaisā.
Nejauši, pašiem negribot, mēs bijām nonākuši sa-

runās pie dzīvibas un nāves jautājuma. Es skaidri

dzirdu vēl viņas vārdus:

«Pilnigi vienalga, vaj mēs dzīvojam simts, vaj div-

desmit gadus. Dzīve netiek izsmelta ar gadu skaitu,
bet ar viņas intensivitati. Var acumirklī pārdzīvot
viens to, ko otrs piecdesmit gados tikai. Kam tiek

dots dzīves saldums no dieviem acumirklī, tam ne-

vajaga daudzo gadu, lai pilnigs kļūtu... Es neticu,
ka var vēl būt laiks skaistāks, par šo priekš mums...

Un tādēļ, vienalga..."
Viņas sejs bij apskaidrots. Mums likās, ka mēs

redzam tikai garigo, kas bija divkārt skaistāks vēl

par viņas miesu.

Tad— bija pusnakts un šķiršanās klāt... Tad viņa

dziedāja... Es zinu, ka es nekad nedzirdēšu vairs,
kas ir dziesma pēc tās

... Viņa dziedāja marseļjezu
mūsu vidū. Viņas lokanais, skaistais ķermenis dre-

bēja, kā jauns zvans. Jaunā balss plūda ar tādu

spēku un skaistumu, ka man likās, sienas dzied līdz...
Saī brīdī es vēl reiz sapratu, ka visskaistāk var

reibināt mākslas skaistums... Šis reibonis, kungi,
ir no dievibas un varu jums teikt, lielāks un saldāks,
nekā no Dioniza traukiem.

Pēc tam bija grūtākais ... Bija pēkšņs klusums

telpā. Viņa visus mūs skūpstija, dzidri un sirsnigi
un skūpstā bija reizā zemes mīlestiba un mūžiga
piemiņa...

Tad mēs pavadijām viņu uz vilcienu pa nakti. Es

atminos, tikai atslēgas kliedzienu, kad es, iedams

pēdējais, aizslēdzu durvis... Viņa aizbrauca...

Bargajā vērdzibas valstī iestādes strādāja ar lielu

noteiktību un nesaudzibu. Divas dienas vēlāk, kad

mēs no rīta agri, pelēkai rudeņa dienai nākot, dzē-



244

rām tēju, mēs saņēmām vēsti līdz ar tuvākām ziņām

par viņas nāvi. Un, kungi, neviens no mums ne-

varēja iedomāties, ka viņa ir mirusi jau. Mēs zinā-

jām tikai, ka viņa ir aizceļojusi. Istabās vēl skanēja
viņas balss, čaloja elegantas drēbes, bija dzirdami

soļi. Man pat likās, ka viņa sēd pie galda un saka:

„kāds joks, neticiet tam neviens, mīļie draugi."
Turpat stāvēja viņas atvestās rozes un viegla,

salda smarža dvesa telpā. Mēs visi redzējām viņas

pirkstus, kā tie kārto ziedus un jutām viņas tuvumu

visur. Viņas dziesmas skaņas vēl bija istabās un

viņas jaunās miesas dvesma. Tādas bija mūsu dienas

pēc viņas nāves. Un ja mēs runājām par viņu, tad

tas nesa mums tikai prieku, nekad sēras. Un ari

tagad atmiņas par viņu man nes tikai laimi un dzī-

vibas smieklus. Nekādu trūdu, nekādas iznīcibas,
tikai gaisma, prieks, mīlestiba, dievināšana. Vajaga
tikai iznīcināt pirmo baigo momentu, cits viss notiek

pats par sevi.

Redziet, kungi, to es saucu par jaunu un skaistu

nāvi. To var mīlēt. Šablons, pilsoniska nāve —

tur pašam velnam netīk tuvu būt!.."

Svoks apklusa un viņa skatā bija nicinošs smīns

pāri mums.

Ārā sāka kaukt un svilpot šrapneļi pār mūsu no-

metni. Svoks pacēlās un izgāja.
Varbūt viņš gāja tur koķetēt ar nāvi, kura vēl

«jauna un skaista", un klausities viņas svilpienos.
Varbūt viņš sapņoja zem šīm skaņām par savadu

mums nesaprotamu dzīvi...

Kādi savadi cilvēki ir radušies pasaulē,"—teica
arķeologs — brīvprātīgais.

Bet neviens neatbildēja.



VIRSAIŠA GALVA.

Kad Kokneses bruņinieki un ordeņa brāli ar Vid-

zemes latviešiem pārcēlās pār Daugavu un klīda pa

Sēlijas un Zemgales laukiem, zeme kūpēja no uguns-

grēkiem, sievas gaudoja mežos kā vilku mātes, bet

zvēri paslēpās dumbrajos un neaiztika viens otru no

bailēm.

Desmit dienas zeme tika postita un bruņinieki
iespiedās Zemgalē līdz leišu ciemiem un atgriezās
tikai tad, kad Zemgalē sāka zvanit pa visām pilim
briesmu zvani.

Uzbrucēji aizveda cilvēkus un lopus un laupīju-
mus un dziedāja Kokneses pilī Dievam slavu.

Bet Zemgales virsaitis Gaidis lika teikt tautai, ka

viņa roka neapstāsies un viņš negulēs naktīs, kamēr

uzbrucējiem nebūs pierādits, ka Zemgale necieš sava

miera zaimotājus.

Viņš sasēja savus dzeltenos kuplos matus tīkliņā,
uzlika bruņu kreklu un izmeklēja smagāko zobenu,
to pašu, ar kuru bija nositis septiņus bruņiniekus

Lielupes dūkņos pretī Viestura gribai, un deva skrē-

jējiem visātrākos zirgus, lai izziņotu bajārus uz karu.

Pēc divām dienam sajāja leišu jātnieki, sanāca

Mežotnes stopnieki un Sidrabenes šķēpnieki un viņi
devās caur Sēliju uz Daugavu. Sēļu jaunekļi un vīri

skrēja viņiem līdz nikni kā lūši, lai meklētu savas

līgavas un māsas, kuru gaišie mati vairs nemirdzēja

viņu sētās.

Viss pulks klusi un steidzigi brāzās pa mežu ce-

ļiem uz Koknesi. Tālu priekšā uz sava ērzeļa šūpo-
jās Gaidis ar savu zaļi balto bajāra uzvalku un

viņam līdzi viskarstākie un cienigakie.
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Kalnu silā netālu no Kokneses Gaidis apturēja
visu pulku un devās ar izlūkiem uz Koknesi. Saulei

rietot viņi nonāca pie Daugavas un dzirdēja dzīru

troksni un slavas dziesmas Kokneses pilī. Milzigi

ugunskuri dega Vidzemes krastā; tur dejoja, dzēra,
ēda un dālijās laupijumu līdzi bruņiniekiem līvi un

latvieši.

Gaidis nonāca atpakaļ silā un teica uz kareivjiem
un bajāriem:

«Uz Lielvārdi I*

Otras dienas naktī viņi kā vanagu pulks uzklupa
Lielvārdei. Gaidis pavēlēja saukt visur:

«Mēs nākam no Zemgales un maksājam jums mes-

lus, kā labiem ļaudim nākas!"

Nežēligi bija šie mesli. Zemgaļi iedegas lēni, bet

deg karsti un ilgi kā ozoli. Divās dienās visā Līv-

zemē vaidēja ciemi un pilis kā ūpji un gaudoja naktīs

vilki. Laupijums nebija saskaitāms un visskaistākās

sievas un meitas jau bija pāri Daugavai prom uz

Lietavu un Zemgali.
Lielvārdes virsaitis Uldvins, ar krustu greznojies,

izbailēs bēga kā putns, kam kājas sapītas, bet Gaida

jātnieki to panāca biezoknī un cilpā piesēja, lai tas

tecētu viņiem līdz kā gūsteknis.
Kad Gaidis to redzēja, viņš teica: «Nebaidies, vir-

saiti, Zemgale ir bagāta zeme. Tavi līvi un latvieši

ir mūsu jūgu lopus paņēmuši un tev pietiks darba

tik ilgi viņu vietā, kamēr tie atgriezisies ! tt

Kad Uldvins un viņa ļaudis un laupijums bija

jau pāri Daugavai, Gaidis ar karotajiem skrēja uz

Koknesi.

Vēl nebija miests un alus izdzerts un dzīrās beig-

tas, kad taisni naktī briesmu zvaniem skanot Gaidis

uzklupa pilij, mīdija līvu un latviešu lēģeri un sita

bruņiniekus un kara kalpus. Zemgales bajāri uz-

bruka ar kaujas dziesmu, lai viņu sievietes pazītu
tos un gatavotos līdz iet. Viņi cirta dejodami un
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kliegdami un visi bruņinieku kara kalpi un līvi iz-

šķīda kā zvirbuļu bars. Gaidis ar bajāriem apmetās
uz lauka un gūstekņus un laupijumu sūtija pāri
Daugavai.

Bajāri gribēja steigties prom, bet Gaidis teica:

„Gaidisim sauli uzlecot, tad
v

redzēsim, kur šai vārnu

ligzdai uguns pieliekama. Šī nejaukā dziedāšana un

kliegšana nedrīkst ilgāk skanēt Zemgales mežos. Viņi
kauc tā, ka pat mūsu brieži mežos nevar vairs

dzīvot."

Bruņinieki uzrāva tiltu un lika pilī briesmu zvanu

zvanit, kas kūkoja kā milziga aizsmakusi dzeguze
cauru nakti, kamēr mūki dziedāja savu Kirie eleison

un viņu skati ļaunās bailēs dega kā kraukļiem, kuri

aizbaidīti no gārda mielasta.

Rīts ausa agri, jo bija agra vasara. Un Gaidis

lika nest malku no mežiem, lai dedzinātu pili, kad

izlūki atskrēja un sauca glābties. Tas bija pats or-

deņa meisters Volkvins, kurš ar tirgotajiem nāca no

Rigas uz augšu. Viņš bija dzirdējis trako dzeguzi
un steidzās ar bruņinieku pulku kā nelabais.

Bet kamēr varēja kas notikt, viņš izskrēja caur

gravu un uzjājis pilskalnā ieraudzija virsaiti Gaidi

ar bajāriem mierigi kā zeltainus mākoņus pret Sē-

lijas mežiem stāvot.

Viņi sabruka visi kaujā kā nikni meža kuiļi, bez

aprēķina un apdomāšanās, palaizdamies vienigi uz

stiprām rokam un izveicibu.

Virsaiša Gaida sitiens bija tik smags, ka Volkvina

melnais zirgs pakrita uz nepiecelšanos un abiem

pretniekiem vajadzēja kauties uz vietas. Gaidis sita

un ordeņa meistars apvēlās un gulēja zemē. Bet

bruņas nelaida virsaiša zobenu cauri un viņš cēlās

atkal. Četras reizas Gaidis viņu nosita pie zemes

un arvien vēl Volkvins cēlās augšā, gan arvien gur-

dāk. Šī divkauja bija tik stipra, ka visi apstājās
un bailēs gaidija iznākumu, nedrīkstēdami tuvoties
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cīnitajiem. Tur bija divas pasaules: melnais jodam

līdzigais bruņinieks zilā tērauda ģērbā, smails un

kaulains kā zemes vēzis un zaļi baltais ar bajāra
cepuri un dzelteniem matiem, tikai krūšu bruņu
kreklā ģērbtais Zemgales virsaitis.

Nāvigs sastingums jau valdija bruņiniekos, kad

aši un ātri kāds cīņas brīdī pieskriedams iecirta ar

zobenu Gaidim kaklā un viņš pakrita mīksti un klusi

gaišajā laukā. Viņa mati izgāzās pār pleciem, kā

zeltains mākonis pār zemi, kad saule riet...

Zemgalieši un leiši vaidēdami metās Daugavā, lai

ar stipro zirgu palīdzibu pārpeldētu otrā krastā. Tad

viss apklusa pēkšņi, kā pēc skaļām dzīrām, un tad

atkal slavas dziesmas kāpa no Kokneses pils.
Kad zemgalieši apstājās atkal kalna silā, viņi mēmi

viens otru uzlūkoja. Saule likās tumša un salta.

Nebija virsaiša Gaida... Gūstekņi, laupijums, cilvēki

un lopi un lepnais saķertais virsaitis Uldvins likās

tik nabadzigi pret to, kas zudis.

Bajāri sanāca kopā uz apspriedi. Vajadzēja doties

mājās. Atgūt kaujā neka vairs nevarēja.

«Bajāri un krietnie karotāji," teica vecākais no

viņiem, Briedis, «mūsu virsaitis ir kritis, viņa vairs

nav. Pikols neizdod to, ko reiz tvēris ar savām

rokam. Bet jūs ziniet, ka nāves gods ir vislielākais

gods un nāves dzīrās vissvinigakās Zemgalē. Aiz-

saulē mūsu virsaitim jātiek ar godu, kādu viņš pel-
nījis. Bet mēs nevaram viņa nāves godu svinēt un

viņu sadedzināt, kamēr viņš guļ Kokneses laukā pie
krustnešiem. Mums vajaga viņu izpirkt, lai pēdigā
un lielākā mielastā viņš būtu ar mums kopā kā

Zemgales virsaišam piederas."
«Pareizi gan!" sauca bajāri un kareivji. Un daudzi

atgriezās uz Daugavu, lai izpirktu Gaidi no krust-

nešiem.

Ordeņa meisters teica:

«Jūs varat dabūt tikai viņa galvu! Ķermeni pa-
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turam mēs par zīmi, ka esam uzvarējuši. Bet dodiet

vispirms mūsu kristīgo brāli Uldvinu atpakaļ."
Uldvins tika atvests, bet ordeņa meisters zināja,

kas jādara. Viņš noteica maksu par virsaiša Gaida

galvu. Visi gūstekņi, lopi, manta bija jāatdod at-

pakaļ un vēl daudz nodevu jāsavāc no Zemgales.
Bajāri apspriedās un teica: «Kas ir mantas? Mums

viņu netrūkst. Zemgale ir bagāta diezgan, lai sa-

rīkotu mielastu savam virsaitim."

Un vēstnieki skrēja pa pilim un ciemiem un visur,
kur viņi izteica savu lēmumu, ļaudis atbildēja:

«Ņemat labprāt, mēs gribam mūsu virsaiša godu."
Bagātas nodevas tika aizvestas krustnešiem un

bajāri saņēma virsaiša Gaida galvu.
Tad viņi sapulcējās kopā Gaida pilī, nesa saldus

dzērienus, medījumus, sieru un medu un rīkoja bēres.

Vislabākie koklētāji un dziedātāji bija kopā un sārts

tika taisits no svētā koka malkas. Sievas nolika tur

savas rotas un meitas savus vaiņagus. Dravnieki

nesa medu un smaržigos vaskus.

«Ko mums līdzētu mūsu manta un pilniba, ja mūsu

virsaitim nāves gods nebūtu pilnigs," viņi teica.

Kad saule lēca, tika iededzināts sārts. Virsaiša

galva ar zeltainiem matiem stāvēja uz sārta ar vai-

ņagu apvīta. Liesmas viņu apņēma kā gaiši mākoņi
sauli un nesa viņas veidu augšā uz aizsauli.

Tad sākās dzīrās par godu virsaitim. Skanēja dzie-

smas, taures un kokles, bija sacīkstes un zobenu

cīņas, tika dziedāta Zemgales un virsaiša slava un

viņa vairogu bajāri pasniedza cienigakajam.
Tad viņi izklīda pa zeltaino Zemgali un virsaiša

Gaida gars tos pavadija.





BIBLIOTEKARS.

Starp bibliotekāriem ir interesanti ļaudis. Ir pēt-
nieki, zortetaji, filosofi, speciāla žanra mīlētāji un pa
lielākai daļai visi nežēligi, varētu teikt, pat ģeniāli
pedanti. Viņu garigās īpašibas ir kā māksligi kul-

tivēti koki, kurus laikā izdreijajusi dārznieka roka.

Es ļoti mīlu šos vecos bibliotekārus. Pie viņiem
ir daudz pagātnes putekļu — putekļi no viņu grā-
matām un no tiem laikiem, kad zeltains miers un

idile valdija uz mūsu planētas, kad katra grāmata
bija taisita no ārienes un iekšpuses kā kaut kura
rotas lieta, lai tiktu patīkama. Viņi mīl grāmatu

garu un vērtibu, viņi sarunājas ar tām, elpo caur tām.

Bet bibliotekārs, par kuru es gribu pastāstit, bija
liels izņēmums no viņiem visiem. Protams, ar tādu

viszinataju un staigājošu universalkatalogu, kādu

apraksta Anatols Franss savā romānā „Revolte des

anges", — ar Sariettu viņš mēroties nevar, bet viena

galvenā īpašiba viņam bija, kas to paceļ pat pāri
Fransa varonim.

Šis bibliotekārs Olektia gadu desmitiem pārzināja
kādas senas Hanzas pilsētas bibliotēku un skaitijās
pat augstāko zinātnieku vidū kā labākais viduslaiku

un XVHJ. gadsimta grāmatu zinātājs. Viņš bija, kā

pats apgalvoja, pēc dzimuma zviedrs, kaut gan daži

aizrādijumi viņa cilts rakstos rādija, ka viņa sencis

latvietis aizvests zviedru laikos uz Stokholmu kā

vienkāršs Olekte un tur vēlāk ieņēmis kādu ievēro-

jamu vietu.

Bet tā nu būtu blakus lieta. Galvenais ir tas, ka

Olekta kungs gadu desmitiem kārtigi pulksten pus-
desmitos soļoja uz pilsētiņas rātsnamu, kur atradās
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divās lielās zālēs ievērojama bibliotēka, un pusdivos

atgriezās atpakaļ uz savu dzīvokli. Viņš šaī ziņā
bija tāds pedants, ka pilsētnieki pēc viņa, tāpat, kā

reiz pēc Kanta, noregulēja savus pulksteņus.
Amatnieki, kuri strādāja viņa ielā, parasti teica:

„Sieviņ, dod pusdienu! Olekta kungs jau aizgāja."
Un tas bija tik autoritativi, ka nekādu iebildumu

vairs nevarēja būt.

Olekta kungs jau bija krietni pāri par sešdesmitiem.

Viņa sejas krāsa bija ka iedzeltējusi āda uz XVIII.

gadusimta grāmatām, kuru tam bija krietns krājums.
Garš un sauss, ar nenoteiktas krāsas nelielām ūsam,

kādas redzamas vecās gleznās itāļu renesanses va-

roņiem vaj humānistiem, krietnu brilli, vienaldzigs,
salts pret apkārtni, ar tēraudaināmpeles acim, kuras

nemierigi šaudijās pa grāmatu plauktiem, ar apnē-
sātu senlaiku mēteli, bozi un mapi padusē, tāds viņš

bija bez pārmaiņas katru dienu.

Viņš vispirms pārlaida skatu pār grāmatu skapjiem
un tūlit redzēja, kur kaut kas nav kārtibā. Parasti

pacilāja dārgākos eksemplārus, paturēja rokās un

nolika. Tad sēdās pie katalogiem un pētija un

meklēja vecākos izdevumus. Korespondenci kāri

pārlasija, vaj nav piedāvājumi no ārzemēm un tūlit

ari atbildēja, ja tādi bija. Tā Olekta kungs pavadija
dienas starp veciem sējumiem un pēc satura un struk-

tūras pats nebija nekas vairāk, kā sadzeltējis stai-

gājošs un sakaltis bibliotēkas sējums ar garlaicigu
virsrakstu un parasto velti jumu karaļiem, prinčiem
un hercogiem, kādi vienmēr atradās viņa iegūtās
grāmatās.

Tikai viņa dvēselē veltijums skanēja: tev, vis-

vecākā grāmata, ziedoju savu mūža darbu, tev pie-
deru! Tā Kunga vārdā. Amen.

Pēcpusdienās Olekta kungs mēdza iet pa antikva-

riātiem, vecām laužņu bodēm, krāmu tirgiem un visur,
kur bija pārdodamas grāmatas. Viņa brūnās cietās
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peles acis kāri iemirdzējās, tiklīdz viņš ieraudzīja
kādu vecāku vāku. Pāšķīris pirmo lapu, paskatijies

izdevēja vārdu, vietu un gadu skaitli, viņš vaj nu

nometa grāmatu atpakaļ, vaj vienaldzīgi prasija, cik

ta maksā.

Un tas bija tas brīnišķigakais pie Olekta kunga,
ka viņš grāmatu vērtibu un tiklab iekšķigo kā ārigo
noteica no izdošanas gada, firmas un vākiem vaj

tituļa lapas. Pat virsraksts nebija no svara. Tur

varēja būt vaj nu alķimiska muldēšana vaj burvibas,

vaj vēsture vaj traktāti, garigi raksti vaj lopu slimi-

bas vaj aptieku zāles, — viss, kas bija vecs, bija labs,
kas jauns, tas nederigs.

No deviņpadsmitā gadusimta grāmatām tikai retai

bibliotekārs piegrieza vēribu, bet uz divdesmitā gadu-
simtā izdotām pat nepaskatijās.

Kad bibliotēkā atnesa jaunākos pētijumus par va-

lodniecibu, statistiku, bioloģiju vaj literatūru, viņš

īgni un Jauni teica saviem palīgiem:

«Aiznesat to malku tur ceturtā istabā, kur neviens

neredz. Variet sakraut aiz skapjiem!"
Un jaunlaiku grāmatas tika nobāstas pie malas.

«Tādas plaušas mētājas pa visām ielas maļam, ne

suns neņem. Tikai saucas par grāmatām, bet pa-

tiesībā ir nekur nederigi apdrukāti papira blāķi,"

īgni teica Olekta. Grāmatas, kuras atvēra pasaulei
jaunus neredzētus brīnumus, devigu zinātni, grāmatas

ar liesmojošām lielām idejām, kuras varēja sakarsēt

pat akmeņus, grāmatas, kurās dzeja mutuļoja kā ro-

žains vīns, kurās elpoja cilvēka dzīvā dvēsele —

visas viņš meta lūžņu gubā. Un arvienu tādās dienās

Olekta bija nervozs, saīdzis salts no dusmām, ka vis-

pārigi viss tas tiek drukāts.

Satiekoties ar jauniem dzejniekiem vaj zinātniekiem

un ierunājoties par jaunām grāmatām Olekta kungs
teica:
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„Ja man būtu tiesiba, es jūs visus izpērtu un liktu

cietumā, lai jums ir brīvs uzturs un lai nerakstiet un

nedrukājiet vairāk grāmatas. Jūs esiet noziedznieki

visi no vietas."

Un viņš grūda ļauni ar pirkstu lapās, rādidams

tukšas vietas starp dzeju pantiem, vaj tukšas lap-

puses un sirdidamies par burtiem, kuri ari nekam

vairs neder.

Olekta kungs oda visu pēc kārtas, kas vecs. Cie-

modamies reizām kaut kur lauku muižā, viņš vien-

mēr uzrāpās bēniņos un aplūkoja, vaj nav vecas

grāmatas. Un laimigs, ja ko atrada no zināma ga-

dusimta.

Viņš kārtigi apslaucija iesējumu, izpētija izdošanas

gadskaitli un vietu, kur izdots, izšķirstīja visas lap-
puses, aplūkoja burtus un smaididams iereģistrēja
un pašrocigi uzlika numuru.

Sevišķi iecieniti viņam bija Baltijas vācu vecie

izdevumi un bibeliskās studijas. Bet ari laikraksti.

Katra veca lapiņa tika pētita.

Pārnesis mājās kaut vaj iepirkumu no bodites, iz-

tina to un tūlit aplūkoja avižlapu. Kad gadijās in-

teresanta, gāja otrreiz uz boditi un ar gudru ziņu

prasija pārdot drusku makulatūras, solidamies labi

samaksāt. Tā ieguva reizām kārotas avižlapas.
Un vecās jūras pilsētas bibliotēka kļuva slavena.

Par to runāja pat ārzemēs, bet pašu Olekta kungu
turēja gudrāku par visiem bibliogrāfiem, kaut gan

viņš nebija izlasijis nevienu no grāmatām, bet zināja

viņu virsrakstus un gada skaitļus no galvas.
Olekta kungs neizdevibas gadijumos bija žultigs

un pa gadu desmitiem viņam bija liktas gan dēles,

gan laistas asinis, lai atkal sirds nomierinātos. Tā

pagāja gadi un vecās pilsētas bibliotēka bija stipri

piebrieduši ar retām vien lietam.

Un diezin cik gadu desmitus vēl tas tā neietu,
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kad bēdigs, kaut gan mazs notikums nesa līdz lielas

sekas un Olekta kungs krita par upuri kādai savai

grāmatai.
Ta bija kāda medicīniska pūšļotāju grāmata, par

lietam, kas sakarā ar sievieti un par viņas slepenām
kaitēm un noslēpumiem, kuri katram dakterim jazin,
ar receptēm un burvju vārdiem. Vāku lapa bija ar

rozitem, eņģeļu galviņām un dažādiem auglibas zim-

boliem greznota. Sadzeltējusi, cietā vecā ādas sē-

jumā ar milzigu nesegtu vēderu sievieti, iegriestu
kokā kā zimbolu, no kura nāk visa dzīviba. Bet

galvenais, apakšā uz tituļa lapas bija gada skaitlis:

Anno MDC. XXIIĪI. Rostock. Tā tas atzīmēts bija

katalogā.
Sī melnā, jocigā grāmata stāvēja bibliotēkā līdz

ar citām sen mirušām, kā mūmija starp mūmijam un

tikai pāris reizas gadā Olekta kunga dzeltenie garie
kaulainie pirksti pavēra tituļa lapu viņā, kā visās

ļoti vecās grāmatās un nolika atkal atpakaļ medicī-

niskā rindā.

Tas bija pavasarī, kad nejauši pēc putekļu tīri-

šanas darba, ko darija vecais kalpotājs, Olekta kungs
uzgāja, ka grāmata nav savā vietā.

Viņš aši pārskatija stāvokli. Viss bija cieši rindās,
kā nākas, tikai pūšļotajā traktāta nebij. Nē, vajaga
būt! No Olekta dzelžu nagiem pats sātans to ne-

drīkstēja izraut. Un viņš krāmēja vēlreiz. Bet beigts.
Olekts nopratināja savus palīgus. Jaunāko se-

višķi viņš nevarēja ieciest. Tas bija smīnigs pār-
galvinieks un zobojās par vecām lietam. Otrs jau
bija pilnigi Olekta varā un tādos pat ieskatos. Grā-

mata tomēr neatradās.

Todien Olekta kungs aizgāja saīdzis, kā kad pa-

saule būtu viņam iekodusi. Pusdiena viņam nesmē-

ķēja, miega nebija. Viņš pat nepieņēma kādu draugu,
kas nāca apmeklēt — veikala lietās, un gulēja gultā.
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Velns pats ar, bet grāmatai vajaga būt! Tāds

retums! Un neizprotamā kārtā pazust!

Nosvaidijies visu nakti bez miega pa gultu un pa

sapņiem redzēdams, gankā kāds maģistratūras kungs
tura rokā zudušo grāmatu un lasa lielai auditorijai

priekšā, gan ka grāmatu nolaupijis turku zultans,
Olekta kungs piecēlās agri un ar pūlēm sagaidijis
zināmo laiku, gandrīz skriešus aizskrēja uz bibliotēku.

Viņš grieza katalogu simtreiz riņķī, lasija ierakstito

tituli un gada skaitli, meklēja, prasija, bet bez pa-

nākumiem. Droši vien jaunais zellis to ir nozadzis

un pārdos krāmu tirgū.

Pēc divu dienu veltigām pūlēm Olekta kungs, ar

iesarkušām acim, noguris un satracināts līdz pēdējam,
iekrita grūtā slimibā un dabūja žults uzplūdumu.

Uz bibliotēku viņš negāja, bet īgni zoboja katru

pazīstamu, kas nāca viņu apmeklēt. Ārsta pūlēm

bija maz panākumu un pēc astoņām dienam vajadzēja

mācitaja. Olekta kungs nomira ka ticigs cilvēks un

ja tur augšā būtu vecu traktātu bibliotēka, tad la-

bāka bibliotekāra par Olekta kungu svētie apustuļi

gan nevarētu vēlēties.

Kad bibliotekārs bija apglabāts, bibliotēkas apkal-

potājs, slaucīdams no plauktu apakšām putekļus, iz-

rausa no turienes zudušo grāmatu. Vecais griezums

un sarkaniem burtiem drukātais tituls, likās smīnēja
par ļauno joku, kas noticis pa to laiku, kamēr viņi

gulējuši aiz skapja.

Bet pēc pusgada, kad jaunais bibliotekārs, gaišs,
studējis zinātnieks un literāts saņēma bibliotēku un

sāka to pārskatīt, izrādijās, ka bibliotēka nekam

neder. Četrdesmit gadu laikā Olekta kungs par pil-
sētas naudu bija iegādājies tikai nekur nederigu

mantu, kalendārus, vecas avižlapas, viduslaiku mūku

un alķimiķu prātojumus, vecas dziesmu un lūgšanas
grāmatas. Ne zinātniekam, ne literātam, ne vien-
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kāršam lasitajam tās nederēja. Vienigais viņu no-

pelns bija tas, ka tās bija vecas —no 16., 17. un

18. gadu simta. Trīs ceturtās daļas vajadzēja pārdot
krāmu bodniekiem, no kurienes viņas kāds staigājošs
vecs pedants droši vien makšķerēs atkal laukā.

Tāds bija fināls Olekta kunga mūža darbam.

Jā, starp ļaudim ir daudzīpatnēju un apbrīnojamu

parādibu.

J. Akuratera kopoti raksti, VII. 17





DON-ŽUANA PĒDEJĀ

MĪLESTIBA.

Adriatikas ūdeņi vizēdami smējās pilni norieta zelta,
kad slavenais siņjors savā gondolā spilvenos atlaidies,
iebrauca plašajā kanālā. Zeltaini vojoleta krēsla no-

laidās pār brīnišķigo Venēciju. Svaigs jūras vējš
nesa ūdens smaržu, asu spēku un dzTvibu un pli-
voja siņjora zīda pledu un baretas izgreznojumus.

Don-Žuana sejā nebija vairs kūsošas jaunibas, bet

briedigs varenums. Lūpas viņam bija sārtas un

vieglu smaidu pilnas un acīs valga, tumša liesma.

Viņš atgriezās no satikšanās ar daiļo Frančesku,

augstākā Venēcijas tiesneša laulāto draudzeni. Viņa
matu vītnes vēl bija nekārtibā, jo Frančeskas mazie

pirksti tur bija maldījušies, glāstidami kavaliera pieri,

seju un vīdami tos tumšos gredzenos.
Lielais iekarotājs un mūžigais ceļotājs bija ap-

draudēts no jezuitiem, kuri meklēja to nodot tribu-

nālam, kā ķeceri, pavedēju un sātana apustuli. Un

Venēcijas augstākais tiesnesis bija zvērējis pierādīt

vainu, kuras dēļ grezno siņjoru varētu notiesāt uz

mūžigu satrūdēšanu Venēcijas dodža cietumos.

Un šodien bija ta diena, kad daiļā un jaunā Fran-

česka bija gulējusi Don-Žuana rokās un stāstijusi

visu, kas tiesnešiem nodomā. Tas bija skaisti, jo

mūžigais uzvarētājs mīlēja būt tur, kur to vismazāk

gaidija, un ņemt visnepieietamakos skūpstus.

0, Frančeska! Kādus vārdus ta viņam bija tei-

kusi ! Siņjora apģērbs vēl smaržoja no Frančeskas

tuvuma un smalkuma, bet pats viņš bija kā zelt-
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spārnaina bite, kas atgriežas ar saldumu no ziedoša

un reibinoša koka.

Kāda brTnišķiga un mīļa ir dzīviba! Kaut vēl un

vēl dzert no viņas traukiem, sildities viņas saulē,
raut viņas augļus. Un nekad, nekad nedomāt par

nāvi — par ko var domāt tikai mūki un vecas sievas.

Un siņjors sāka domāt par nākošo satikšanos, kur

uz viņa sejas tumšo Frančeskas matu gredzenu vietā

kritīs mēnešzeltainās Andželikas cirtas.

Kad gondola piestājās pie viņa pils, Don-Žuans

izkāpa krastā un devās pa kāpieniem uz savu ēdam-

istabu, kur viņu gaidot jau zelta biķeros tika liets

vīns un nesti cepumi un augļi. Pilns prieka un

mīlestibas bruņnieks atlaidās krēslā pie kamina un

lika sulaiņiem gādāt par uzjautrinašanos pie vakariņu

galda. Viņš sapņoja...

Bet vienu Don-Žuans bija aizmirsis — šodien bija

viņa pēdējā dienā...

Senā leģenda min tikai viņa aizvešanu nāves valstī

no dzelžainas akmeņa komandora rokas, lai satriektu

zaimotājus un bezdievjus, bet ar gudru ziņu un ti-

cigo labā noklusē, kas noticis pie pašiem pekles
valstibas vārtiem.

Un tur komandoru-sātanu bija apturējis mazais

spārnotais dievs ar zelta stopu un bultām.

«Atlaid!" viņš teica ļaunajam apakšzemes vald-

niekam, „jo visi, kas patiesi mīlējuši, pieder debesim.

Don-Žuans ir mīlējis vairāk par visiem."

Ļaunais iesmējās.
«Mīlējis, tu saki? Ne, viņš nekad un neko nav

mīlējis. Viņš ir tikai baudījis un ir pilns nāves

grēku un tādēļ pieder mums."

Strīds Jbija plašs un dziļš un tika izšķirts ar to,

ka Don-Žuanam bija atļauts vēl trīs gadus dzīvot

zem saules, lai pierāditu, ka viņš patiesi ir mīlējis.
Pēc noliktā laika sātans varēja paņemt vareno kungu
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pilnigi savā varā, ja Don-Žuans nebūtu nevienu mī-

lējis no visas sirds.

Nedaudzie gadi bija skrējuši kā bezdeligas un no-

teiktā stunda bija klāt, tikai lielais iekarotājs nesa-

prata un nedomāja par to.

«Vakariņas, muziķu, skaistules pie galda!" sauca

viņš priecigi sulainim. «Un ja tu redzi uz laukuma

kādu cienijamu kavalieri, saki, ka manas durvis ir

atvērtas un es padevigi to lūdzu."

Don-Žuans nosēdās un sāka ēst un dzert. Bet

greznie sēdekļi šodien bija tukši. Nebija pat ne-

vienas skaistules. Tikai muziķa saldi dūca zāles

kaktā ar gaišvieglo fleiti un kaisligo vijoli kā divām

gracijam.
«Kungs," teica sulainis, kas atgriezās no āra —

«šodien nav nevienas skaistules, ne kavaliera un

neviens no jūsu draugiem ari nav pieteicies. Bet te

priekšnamā ir kāds ceļojošs aktiers ar savu leļļu
teātri un grib pie jums iekšā. Viņš pat apgalvo, ka

uz šodienu esot uzlūgts pie jums vakariņās."
Don-Žuans smējās.
«Aktiers ar leļļu teātri! Nu, lai nāk. Kāpēc es

nevarētu reiz papriecāties ari par viņa lellēm."

Uz viņa mājienu sulainis ielaida svešnieku, kuram

sekoja māceklis ar leļļu būdu.

«Labvakar, kolēģi!" teica aktiers un nelūgts no-

sēdās pie vakariņu galda. Don-Žuanam tas patika.
Ta bija drosme un drosme ir aizkustinoša.

Viņi sāka sarunāties. Temats bija — sieviešu skai-

stums. Un drīz vien viņi bija priecigi un iesiluši

no vīna.

«Nu, kolēģi, vaj varam iesākt?" jautajā svešais

pēc krietna malka.

«Ko iesākt? Un kāpēc tu mani sauc par kolegi?
Es neesmu ne klaidonis, ne aktiers, bet dižciltigs
grands, no kura zobena dreb visi Spānijas un Itālijas

bruņnieki."
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Svešnieks ironiski nosmīnēja.

«Nelielāties, kolēģi! Kā aktiers jūs neesat daudz

izveicigaks par mani, bet kā uzdzīvotāju es jūs
daudzreiz esmu apskaudis. Bet vaj labāk nepaska-
tisaties mazu spēli no mana teātra?"

Un pamājis savam māceklim uzstādit būdu, viņš

uzsauca:

«Parādi mums jautro farsu: Don-Žuans, lielais sie-

viešu pavedējs un slepkava."
Don-Žuans apmierinājās un pasmējās. Ne, tas ne-

maz nebija tik ļauni, redzēt spēli par sevi pašu, kaut

gan par tiem goda vārdiem viņam drusku sāka asi-

nis iekarst.

Atskanēja leierkastes muziķa un lelles sāka lēkāt.

Don-Žuans iznāca izgreznojies, dižens, pozā un skai-

stules viena pēc otras krita viņa rokās. Ja kāds

mēģināja traucēt lielo mīlētāju, tas krita no viņa
zobena. Kad vesela guba līķu un skaistuļu bija sa-

radusies un Don-Žuans sāka lielities, ieradās velns

un sagrābis kavalieri, aizrāva to peklē.
«Nu, kolēģi, kā patīk?" prasija svešnieks.

«Taisies pie velna ar savu teātri!" iesaucās Don-

Žuans, «ja negribi, lai es ar savu zobenu salaužu

ne tikai tavu leļļu kasti, bet ari tavus kaulus. Es

neesmu tev nekāds kolēģis, ne draugs. Arā no še-

jienes!"
Svešnieks paklanijās, bet palika. «Atļaujiet, cie-

nījamais siņjor, teikt, ka taisni tāds jūs esat, kādu

mēs nupat redzējām. Jūs esat leļļu teātra īpašnieks,
tāpat kā es. Tikai jūsu personāls ir mazāks. Man

pieder miljoni, jums tikai pāris tūkstoši un pie tam

tikai sieviešu personāls. Tagad ir laiks klāt, kad

jūs savu komēdiju esat izspēlējuši un ir jānolaiž
priekškars. Tādēļ, kolēģi —

man līdz ! Es esmu sū-

tits jūs pavadit uz piederigo vietu."

Svešnieks noņēma masku un Don-Žuanam priekšā
stāvēja — pats Lucifers.
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Lepnā siņjora sejs palika vienaldzīgs un viņš pats
nemaz nepakustējās. Bailes ? Ne. Don-Žuans baiļu

nepazina. Un ja viņš bieži savā mūžā bija drebējis,
tad vienigi no mīlestibas. Spītigs smīns bija uz

viņa lūpām un nicināšana.

„Ja," teica Lucifers. „Tu nekad nekas vairāk

neesi bijis, ka frazu meistars un pozetajs. Tu nekad

neesi mīlējis. Tādēļ tu esi mūsu. Tavs laiks ir pilns.
Nāc!"

„Ko tu zini par mīlestibu, kad nekad neesi sa-

jutis viņas spēku," atteica Don-Žuans. „Tu esi bē-

digs übags, kas staigā apkārt un uzlasa dzīru atliekas,
ģindeņus, miesas, no kurām dzīviba aizlidojusi, iz-

degušas lāpas un salaustus zobenus. Un tādēļ nekā

dzīva un patiesa tu nevari dabūt. Un ari mani ne.

Ja ari tu mani iegūtu, tu mani nevari paturēt par

īpašumu."

„Labi, siņjor. Mani saista nolīgums ar tevi," teica

Lucifers, „ja tu vari pierādit, ka esi mīlējis, ja tavā

sirdī no sievietes ir atlicis kāds tēls, tad tu esi brīvs

un vari iet pie saviem asarainiem ķerubiem. Bet

ja tu esi tikai tvēris baudai, tad tu esi no mūsu

cilts un mūžigās liesmās ir tava mītne. Pierādi!"

„Pierādijums ir visa mana dzīve. Un ta ir bijusi
tikai dzīvibai un mīlestibai, tikai liesmām un spē-
kam. Tev pieder gļēvie un pātaru skaititaji. Tev

pieder tie, kuriem pat mīlestiba ir grēks. Mīlestiba

ar sauli ir nešķiramas un tādēļ tavas acis to nevar

panest."

„Bet tomēr tu mīlējis neesi un tādēļ dodi pierā-
dījumus, jeb tavs mērs ir pilns. Lai tev pierāditu,
ka tu esi tikai aktiers un frazetajs ari mīlestibā,

prasisim tavām mīļākam, kuru tev ir tāds pulks. Es

viņas varu atsaukt, lai uz vietas pārliecinātos. Es

galvoju, ka neviena no viņām nav tevi mīlējusi ar

atpestījošu mīlu. Skaties!"
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Un sātans izsauca daiļo dāmu garus, kurām reiz

ar Don-Žuanu bija vijušies ne tikai saldi vārdi un

zvēresti, bet ari lūpas un rokas. Simtiem gondolas
piebrauca pie Don-Žuana pils un no viņām izkāpa
aizplīvurotas dāmas un piepildija grezno ēdamzāli,
kā jaunu un svaigu puķu pulks. Pat lielajam siņjo-

ram tapa baigi ap sirdi un reizā laimigi un cildinoši.

Kāds pulks, kāda mīlestiba!

„Kas patiesi mīlējis, tas nekad neaizmirst," teica

Lucifers. „Skaties viņu sejās un nosauc viņu vār-

dus. Saki, kad un kur tu esi mīlējis kaut vienu no

viņām — tad — tu esi brīvs, ja to spēji."
Un viņš lika viņām pēc kārtas iet pie Don-Žuana

un pacelt plīvuri no sejas, lai viņš nosauktu viņu
vārdus. Tur bija ganumeitas un princeses, karalie-

nes, zemnieces, zvejnieces, mūķenes un ari mīlestibas

pārdevējas. Bet viņu vārdi — vārdi — ne, tos viņš

nezināja.

Vijigā rindā, pilnas smaidu kautribas un iedves-

mas, viņas gāja gar
Don-Žuanu un katra paceldama

plīvuri smaidija kaut kam, likās, tālumā. Viņu gā-
jiens bija itkā savādas mūzikas pavadits. Tas bija
reizā pavasara gājiens, kad pilns gaiss tiek ar sauli

un ziediem, un reizā sēru gājiens, ar kuru tiek pava-

dits kaut kas tuvs un mīļš uz kapu kā agri mirusi

mīlestiba.

„Kur un kad!" sauca sātans. „Sauc kaut vienu

vienigo no viņām vārdā. Atminies kaut vienu vie-

nigu mīļu teicienu no viņu lūpām. Tu nevari. Tu

neesi mīlējis un neesi ari nevienai nekas bijis.
Atbildi!"

Bet lielais siņjors sēdēja un smaidija pretī dārga-
jām ēnam. Vaj viņš bija kādu no viņām patiesi

mīlējis ? Ja ne, — viņam jāieiet tumsas un ēnu valstī

uz mūžigu iznīcibu. Vaj viņa dvēsele patiesi tukša

ir bijusi un vaj dzīvē viņš tikai aktiers, tikai leļļu
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teātra īpašnieks? Te stāvēja Lucifers un gaidija at-

bildi.

Arvienu vairāk skaistu ēnu pulks piepildija pils
zāli un aiz plīvuriem Don-Žuans redzēja vingros stā-

vus, jaunus ziedošus locekļus, Dianas dievišķās krū-

tis, dzīvibas pilnas lūpas un acis, — acis kā ziedus

laukos un kā zvaigznājus debesīs.

Viņa dzīves saldākie brīži apņēma to kā sapnis...

Ja, lūk, šī — kur un kad viņš to bija saticis ?..

Viņam jaucās vārdu pulks atmiņā. Donna Graciella,
donna Elvira, Ines, Maria, Valentina, Agata, daudz,
daudz

... Nē, viņš tās mīlēja! Viņš nebija dzīvi

lādējis, nebija atteicies no savām dziņām, viņš ne-

bija līdzigs gļēvajam sapņotajam Tristanam. Viņš
nekad nebija apstājies ne pie kādiem šķēršļiem, lai

tikai atveldzētu savu dvēseli pie skaisto lūpu trau-

kiem. Asinis, kurās gulēja dažs līķis, kuru dvēselei

viņa zobens bija pašķīris ceļu uz debesim, bija tikai

dekorējums viņa mīlestibas dzīrām. Viņš bija mīlējis

tā, kā ziedi mīl sauli.

Lūk, to, kas viņam tagad viegli pasmaidija...
Melnas, skaistas drēbes, oranžzīda sega. Viņam likās,
ka to ir saticis kaut kur augstā pilī šķīstu un skaidru

kā mēnesnicu, kas guļ savas gaismas mākoņos. Viņš
to mīlēja kā Dianas neiekārojamo augstibu. Ari

viņas miesa bija kā mēnesnica, kā dzeltenigs rozes

zieds, pilns vieglas un saldas elpas ...

Kur tas bija,
kad tas bija, kā viņu sauca? Kā viņš to lai pasaka.
Laiks bija viņu aiznesis aizmirstibā līdzi citām, kā

vējš aiznes ziedlapas no rožudārza. Kas lai pasaka,

no kuras rozes ir katra lapa.
Un nākošā, viņa smējās kā pusdienas saule Gra-

nadā. Ari viņas miesa bija kā saule, pilna uguniga

straujuma, nodegusi un nobriedusi, kā Spānijas ru-

denis. Vaj ta nebija zemnieka meita, viena no tām,

kuras viņš bija saticis ar vīna ķekariem?
Un nākošā ar ziemeļu vasaras acim — un dzeltenu
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matu klēpi, kura viļinaja kā pats dzestrais miers.

Vaj viņš to nebija skūpstijis stundu pēc tam, kad

viņa nāca no svētā sakramenta? Vaj viņš pats to

nebija baudijis, kā saldu noslēpumu, kā altāra maizi?

Un ta tur, kurai klostera zvani nāca līdzi. Vaj
toreiz zem visām svētbildēm nedega ugunis un vaj

viņas skats nebija dedzinošaks par visām ugunim?..
Šie tēli nāca nepārredzamā pulkā. Skati kā skaisti

stāsti, skati kā meteori, kuri tikai viņam uzdzirkstīja,
saules miesas un mēneša miesas, rokas kā Laokoona

čūskas, soļi kā nāves soļi, tās nāves soļi, kuru viņš
ikdienas būtu vēlējies sagaidit. Lūpas kā biķeri,
kuri smaida dzērājam, tuvums kā dieves tuvums,
kura pavēl bez vārdiem un rokas mājiena. Cik daudz

mīlestibas visās šaīs vēlās un skaistās viešņās! Muļ-

ķigais sātans, kas gribēja vēl pierādijumus, ka viņš
nav mīlējis! Vaj visas viņa dienas un naktis nebija

vienigi ar mīlestibu pilnas, kā ar nemierigu rožainu

vēju.

Un ja šī mīlestiba ikdienas un ikstundas bija jauna,
tad vaj jaunos ziedos nav ari jauns daiļums un jauna
Dieva godiba ?

Don-Žuans vissaldākās laimes pilns smaidija tālu-

mam, mūžibai, visam, kas bijis. Arvien un arvien

jauni plīvuri tika pacelti no sejām un katrs sejs bija,
kā jauns sirds pukstiens, kā jauns zvana skandiens

no lielā mīlestibas dievnama. Donam likās, ka ir

klāt viņa kāzu diena un ka viņš mīl vairāk, kā

dievi un cilvēki to spējuši visi kopā. Svētas šalkas

gāja caur viņa dvēseli un viņš pacēla pilditu vīna

trauku pretī nākošai sejai, kura atsmaidija no plī-
vura, kā grēcigs, bet nepanesami skaists acumirklis.

„Tu nevari atbildēt!" kliedza sātans. „Tu neesi

mīlējis, tu esi tikai rotaļājies. Tu esi tukšs bijis un

piederi man. Diezgan! Nāc!"

Un viņš sagrāba Don-Žuana sirdi un apturēja viņa
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dzīvibas pulsus. Skaistās izsauktās parādibas juka
uz visām pusēm un pazuda. Vīna trauks izkrita

no Don-Žuana rokas un skanēdams novēlās no galda.
Viņa sulaiņi izbijušies nāves bailēs sastinga kaktos.

Muziķa apklusa kā pārrauta stīga. Don-Žuans bija
miris.

Ņirdzigi smīnēdams Lucifers noliecās pār viņu.
Tas bija ieguvums ko vērts! Lieliskākie cilvēki ar-

vien piederēja viņam. Viņš lūkojās Don-Žuana sejā
un gribēja saskatit tur nāves izbailes, sastingumu
un mokas. Viņš cerēja tur, kā skaistā spogulī,
ieraudzit savu attēlu un savu uzvaru, jo viņš tīši bija
pašķīris daudzus ceļus par labu lielajam siņjoram.

Pēkšņi Lucifers atlēca atpakaļ. Don-Žuana vaigs
mirdzēja, kā svētlaimigo sala neaprakstāmā smaidā,

atmiņu apstarots. Tur bija savienojušies visu to

smaidi, kuras nupat viņam garām bija gājušas. Viņš

bija pilns sievišķiga maiguma un godibas, skaidrs

ka ercenģeļam un kvēlošs kā māksliniekam radišanas

brīdī. Savada gaisma, likās, izstaroja no ta, atgādi-
nādama debess spožumu.

Lucifers aizsedza sev acis ar roku un novērsās.

Un palūkojies vēl reiz uz Don-Žuanu, viņš sajuta
vēl nesajustas bailes un šausmu pilns kā no visdai-

ļāko un spožāko dievu tuvuma viņš aizbēga, aizrau-

dams līdz savu leļļu būdu un savu mācekli. Pār

kanaļiem pārskrēja tumša vējaina ēna un salds miers

atkal bija pilsētā, pār namiem, jūru un debesim.

Noziedošā vakara blāzmā kvēloja skaidra un silta

nemirstiga mīlestibas zvaigzne.
Dzīru telpā bija maigs klusums. Sulaiņi iededza

sveces un nolaida logu priekškarus. Don-Žuans

smaidija pie sava dzīru galda nāvē to pašu smaidu,

no kura sātans bija aizbēdzis. Varbūt Eross bija

kaisijis rozes pār smaidošo mīlestibas pilno seju, jo

telpā bija salds tvans.
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Gaišais dievs tagad bija uzvarējis. Don-Žuans

bija mīlējis dzīvibu un piederēja viņam.

Kad lielais siņjors pēdējo reiz savā gondolā tika

vests cauri skaistajai pilsētai, visi katedrāļu zvani

zvanija un sveces liesmoja, tā kā liesmoja lielā dzī-

vibas mīlētajā sirds, kad tas dzēra no neizdzeramiem

traukiem vissaldākās dziras. Tas nebija bēru gājiens,
bet drīzāk karnevāls. Dāmas meta puķes uz dego-
šām lāpām un smaidija dievišķigās atmiņās tāpat
kā Don-Žuans.

Un aiz viņa soļoja leģenda, sargādama lielākā

dzīvibas mīlētajā piemiņu nākošiem gadu simtiem

un visiem tiem, kuri uzdrīkstas mīlēt dzīvibu.



ZEMNIEKS — PANS.

Lai atrastu viņa bijušās pēdas, es jūs uzaicinu at-

stāt pilsētu. Nekur ne senās grieķu leģendās, ne

jaunlaiku mīlestibas romānos dievi un viņiem līdzigi
nav dzīvojuši pilsētās, jo dievi baidās no pūļa. Var-

būt viņi par daudz nicina pūli un tādēļ grib būt vieni.

Kalnājos, mežonigās jūrmalās, pat tālās salās ir visa

liela un daiļa miteklis.

Kā mums, ikdienišķigiem mirstigiem, tāpat dieviem

ir sava sērga, kas tos nonāvē. Tā ir kultūra. Kur

viņa iespiežas ar mašinu troksni, ar izgudrojumiem
un savu morāli, tur dievi mirst.

Tādēļ meklēsim vietu, kur viņi varētu būt tikuši

pasargāti no kultūras un pūļa.

I

Gadu piecdesmit būs pagājuši no tā laika, kad es

redzēju kādu zemnieku uz plašajiem Zemgales līdze-

numiem.

Viņš izbrauca no mazas pusaizmigušas pilsētiņas,
kur ļaudis dzīvoja kā mazā skudru kolonijā — Dieva

saulē un mierā. Dzelzsceļu svilpieni tikai visdziļākā
klusumā bija reizām sadzirdami un lai tiktu pie šīm

kultūras dzīslām, vajadzēja braukt veselu dienu.

Viņš bija spēcigs un mierigs, ar sarkanām lūpām,

dziļām, gaišām acim un melni brūnu bārzdu, kuras

gredzeni vijās kā gribēdami un tikai svētdienās

ķemme varēja tos sakārtot. Starp ogles melnajiem
bārzdas gredzeniem bija pa retam sirmam matam,
kas spulgoja ar vēl lielāku pievilcibu un rādija rū-
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Ditu gadu viru. Viņa drēbes bija no pelēkas vad-

malas, bet kaklauts, no raiba zīda, maz sedza kaklu

un krūtis.

Braucējs, pusatgāzies lielos lauku ratos, ļāvās zirga
rikšiem vaj soļiem, maz to skubinādams, jo zirgs,
tāpat kā braucējs, bija pilni spēka un, likās, abi

viens otru pazina un saprata.

Ta bija vasaras diena un saule, kā tīģeris asa

un kāriga, ieurba savus starus laukos, mežos un

pļavās.
Pēc dažu stundu brauciena pa mazu lielceļu zem-

nieks pagrieza zirgu nost un rati sāka kā laiva šū-

poties pa lauku ceļa zaļajiem viļņiem un dobēm.

Tad cauri verstim garam mežam, gar aizaugušas
melni-dziļas upes krastu, gar pļavām ar snaudošiem

siena šķūņiem un kvēlošu puķu smaržu, gar purvu

un atmatām, gar mežezera zemo krastu un netālu

saules rietam braucējs apstājās savas mājas pagalmā.
Šī māja bija kā sala mežu un pļavu jūrā — līdziga

citām mazām salam dabas zaļajos ūdeņos. Lielas,
vecas koka ēkas, pagalms ar vecām liepām un go-

bām, liels aizaudzis dārzs ar ābelēm un ķiršu ko-

kiem un tad lauki — lauki zem debess ziluma, zem

mežu un zema līdzenuma vējiem, tā bija mītne, kurā

var glabāties kaut kas neizprotams un reibinošs.

„Peter, paņem zirgu!" nodimdēja skaniga, pavē-
loša un samtaina balss pāri pagalmam un, uzmetis

grožus uz ratiem, braucējs lēni iedams apstājās pa-

galma vidū, atvilka elpu, izstaipija rokas un iegāja
pa lielu verandu istabā.

Pār pietvīkušo debesi stāvēja augstas, baltas mā-

koņšvītras un no dārziem plūda savada, asa zāļu un

ziedu smarža. Lēni pienāca kaisligā un skaistā nakts,

kāda var būt tikai tur mežu un pļavu jūras salā,
līdz kurienei pat dzelzsceļu vilcienu svilpes gaudo-
šana nevar sniegt.
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11.

Uz nokvēpušo durvju stenderēm, uz veciem skap-

jiem un krāsnim un sienās, kuras no mūža mežu

baļķiem kopā veltas, bija vecas senatnes zīmes. Un

lielajā lādē koka vāku samelnejušā bibelē divās

lapās ir ierakstīta visas cilts vēsture.

Saimnieka Krišjāņa Kraukļa pirmsencis Ģedis, vēl

bez ģimenes vārda, bija priekš divi simts gadiem
mežos iznācis, varbūt no kara vaj karātavām glāb-
damies, un cīņā ar vējiem, sauli, meža zvēriem un

trūkumu dibinājis mazu nometni. Tad nāca otrs

viņa vietā un tad trešais. Tēva vectēvs jau bija
krietns īpašnieks un tēva tēvs bagāts bajarisks saim-

nieks.

Laiki gāja, idejas un kaujas gāja pār zemi, bet

Kraukļi savu ligzdu paturēja: viņiem bija maz daļas

gar pasauli un to, kas tur notika ārpusē. Viņi dzī-

voja savā salā stipri, veseligi, patvaļigi un dzīves

kārigi. Labs un ļauns, izšķērdība un skopums, darbs

un dzīres — viss bija nepieciešams un vajadzigs te.

Un Krišjānī likās sakopots viss, kas stiprs un pir-

matnējs. Viņš bija bagāta un varena tēva dēls,

viņam visa pasaule jaunibā bija vaļā, viņš varēja
mācities un studēt, ceļot un priecāties. Bet viņš

atbēga no pilsētas jau 18 gadus vecs un sakrāvis

savas grāmatas aizkrāsnē, skūpstija dzīvi.

Puķu smaržojošais vējš, lauku un mežu vaļiba,
mežezers un medibas un darbs klajā laukā bija viņu

ar burvigām rokam apkampuši un viņš te palika.

Tagad viņam staļļos rēca ērzeļi un pļavās brūn-

gani lopu pulki ganijās, kviešu un labibas lauki dzel-

tēja kā pati saule. Kambaros dūca piena mašinas

un meitas nosvīdušas ņēmās ap tām. Dārzos augļi
kā krusa vēlās uz zemi un trūdēdami smaržoja...
Ja, vēl bija vietas, kur zeme pati apēd savu ražojumu.

Bišu spieti dūca ar nepasakāmām skaņām un kad
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Krišjānis Krauklis viņas vāca stropos un aplipis
melns ar bitēm grozijās pa dravu, likās, tas ir kāds

sens dievs — daļa no dabas un dzīvnieka un cilvēka.

Krauklis bija savā personibā vientulis. Varbūt

jaunibā kādas sievietes vieglprātība bija viņu vaino-

jusi, bet tagad viņš skatijās uz to lietu kā prātnieks
un bezmoralists, jo viņš bija dabas audzēknis un

daba ir nevainiga, liela un intima. Viņa iet savu

gaitu un piepilda visus likumus, nedomādama par

to, kādas sekas tam visam var būt.

Mājās dzīvoja tikai veseligi ļaudis, pilni asiņu un

brutalitātes, bet pilni ari vaļibas un lielu kaislibu.

Sirdsapziņa, psicholoģiski lūzumi, erotiski sapņi un

dažādas literariskas mokas tos neaiztika. Viņi

ņēma piemēru no sava pavēlnieka Kraukļa.
Un ari šovakar, kad milzenis saimnieks bija pār-

braucis no pilsētas, kas tam likās tik nieciga un sīka,

viņš ar sevišķām tieksmēm nolikās savā plašajā un

ērtajā tēvu gultā, sajuzdams mieru un ritmisku asiņu

gaitu.
Un kad pusnaktī pērkoņa negaiss šļākdams gāzās

pār laukiem un māju, sviezdams mīkstas, siltas ūdeņa
šaltis uz logiem, saimnieks, sajuzdams dziļu prieku
un laimi dabas orģijā, pats kā negaiss apņēma ar

savām rokam kādu ziedošu veseligu ķermeni pēc

tam, kad pavēloši nakts tumsā un zibeņos bija no-

skanējusi viņa balss:

„Zete!
a

Viņas bija divas — abas ziedošas un jaunas — Zete

un Anna.

Pagānisks bija saimnieks Krišjānis. Dienā bieži

viņš pagalmā pagāja garām puisēnam, kuram bija

viņa skats un brašums. Ļaudis runāja, ka viņam
tādi esot vairāki un viņš bagatigi rudeņos apdāvinot
viņu mātes. Bet vairāk nemēdza ari par tiem domāt.

Viņa gads bija ziedošs un pilnigs, bez rūpēm un

sapņiem. Pavasarī viņš gāja uz druvas, kur vairāki
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pāri zirgu ar kalpiem jau gaidija uz sagatavota tī-

ruma. Sētuvi plecos viņš gāja pār lauku, grāba ar

abām rokam pamīšus dzeltenos resnos graudus un

sēja ar vareniem roku griezieniem uz abām pusēm.

Varbūt ta visu dievu tēvs reiz apsēja debesi ar

zvaigznēm. Viņa muskuļi strādāja, kā vareni spēka
loki un viņa balss bija pavēloša un cēla.

Un vasaras vidū, kad nopļautie dābollauki un pļa-
vas žāvēdamās smaržoja, viņš gāja ka pats jūlija
tvans darbā. Bet kad ezerā izpeldējies kails un

varens stāvēja saulē, tad likās, ka te tālu ziemeļos
ir aizmaldījies kāds sens dievs, kuram jāstāv zem

akropola kolonnām vaj visskaistākā templī.

Nē, Krišjānis Krauklis nebija sātigs dzīvē! Reiz

viņš, no lauka nākdams dienvidū, izslāpis iegāja

kūtī, kur Anna slauca govis, un, paņēmis no viņas
rokas trauku, iztukšoja to ar lielu gaumi. No slau-

cējas nāca dzīvnieciska reibinoša elpa un, nosviedis

trauku, saimnieks apskāva turpat daiļo meitu, dze-

sēdams ari citas slāpes ... Tad viņš pacēlās un teica:

„Es gulēšu dienvidu klētī. Pasaki, lai Zete atnes

man tur pusdienu ..."

Nē, viņas neskauda viena otru. Viņas bija māci-

jušās saprast lielo stipro paganu. Viņās bija dabas

miers un bezbēdiba.

Kad pirmā raža bija kopās, saimnieks svinēja

pļauju. Kubuli kūpēja pilni ar saldu iesalu, tika

cepts un vārits un bija dienas un naktis, kad visa

viņa sala dzīvoja vienās orģijās.
Ap Kraukli sēdēja tuvākie kaimiņi un dziesmām

un stāstiem nebija gala. Tādas dziesmas baznicās

nemēdz dziedat... Tās bija seno lielo un neviltoto

dievu dziesmas, kuras vaj smaka no pilnibas, dego-
šām ilgam un gribas dzīvot un mīlēt un brīvam būt.

Kad lielās krūzas ar saldo iesala alu bija jau reižu

desmit nokritušās un izsīkušas pie dzērāju mutēm,
Krauklis cirta dūri uz galda un sauca:

J. Akuratera kopoti raksti, VII. 18



„Edienu! tt

Kā satracinātas skudras sievieši pēkšņi sāka skrai-

dit ar traukiem, pa ķēķiem, no kūpošiem katliem

milzigas bļodas nāca galdā. Pašā sola vidū pie

galda sēdēja saimnieks un ēda, kā pati lielā kuļma-
šina. Pilns viegla noreibuma viņš izmeta pa vārdam,
kūpi zīmigi rupji, bet dziļi un nesasmaržoti izteica

viņa sajūtas, domas un asprātibas.
Kad ēsts bija gana, galdā nāca tēja ar stipriem

dzērieniem un pusdieva dedzigās acis iekaisa tāpat,
kā viņa lldzdzīrotajiem un sejā atmirdza ķēnišķigā
vaļība un dzīves prieks.

Tā gāja gadi, nesaistitā vaļibā, darbā, priekos un

daudz pavasaru noziedēja, daudz vasaru izkvēloja
un rudeņi zeltā izkūseja, bet saimnieka stāvs un

sejs vēl, likās, pieauga varenumā un mirdzumā. Vi-

ņam nebija nekur jāsteidzas, nekas viņu neaicināja,
viņa dzīvei bija daudz zelta stundu. Ne domas par

nāvi, ne domas par mīlestibu, ienaidu, skaudibu, ne

kādi jautājumi varēja plosit viņa garu. Viņa dvēsele

bija kā pirmatnējs mežs, varens ziedos un vienal-

dzību nesošs.

Reizām vēlu rudenī, kad lauki bija tukši un no-

vembrs auroja pār mežiem, pilns ar nāves vējiem
un saules sēram, Krauklis mēdza apmeklēt pilsētu,
lai iegādātos zemkopibas rīkus vaj savai personai
dažus apģērba gabalus un labu medibu bisi. Viņa
acis uzliesmoja tikai pie retām un skaistām lietam

un nekas nebija tik dārgs, lai to nesamaksātu.

Savāds tad klīda skaistais zemgaliets pa Rigas
bulvāriem. Viņa soļi gāja kā dunošs, mierigs pēr-
kona negaiss un acīs dzirkstīja klajumu zilgme un

ironiskās lūpās tā dzīvibas kvēle, ko tikai saule

var dot. Starp steidzigiem ļaudim, braucējiem un

auto dūkšanu viņš gāja ka smaržigs vilnis no tāla

krasta. Un tad viņš skuma pirmskumjas un bija pilns
nicināšanas.

274
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Viesnicā, arvien vislabākā, piesēdās pie galda un

trieca izbrīnējušos sulaini pēc labākā vīna un ēdie-

niem, pasūtidams porcijas tādos apmēros un sagata-
vojumā, kā ilgi pēc tam vēl runāja visi apkalpotāji.
Un ironiski pametis dzeramnaudas žūksni, izgāja uz

bulvāriem, kur jau mirdzēja ugunis.
Skumjas viņu apņēma šai steigā. Cilvēki likās

spaļi, nenozīmigi, sīki dienas putekļi, pret dabas

majestāti tur laukos.

Kad kāda nakts skaistule viņu apturēja un sāka

muldēt parastos vārdus, Krišjānis ar riebumu ieska-

tījās viņas izvārgušā, novītušā sejā un ar rokas mā-

jienu aizgrūda to tālu nost.

„Prom, spoks!"
O, viņš, kurš meklēja tikai pirmatnēju svaigumu,

saulē briedušus locekļus un karstas asinis! Nē, tas

nebija priekš viņa, kurš kvēloja un dzīvoja kā sa-

tvaicets klajums rāmā mierā.

Un pēc dažām dienam jau bija atkal savā lielajā
brīvibā.

Rudenis un ziema pagāja medibās un dzīrās. Krauk-

lis pazina zvērus un viņu gaitu un neviens nevarēja
tam izbēgt. Reizām viņš likās neredzot vislabāko

medijumu un netraucēja to — lai netraucētu meža

mieru. Jo šis mežonis bija pilns neizprotamas smal-

kas sajūtas un savadu domu.

111.

Gadu plūdums varenā rindā un pilnibā ir gājis
pār tiem laukiem un cilvēkiem, no kuru vidus bija

Krišjānis Krauklis. Un tad pēkšņi kādā tveicigā
vasaras dienā, kad druvas jau sāka dzeltēt, visiem

šiem dieviem nāca pastardiena. Dienvidos dunēja

nemitigi tāli trokšņi. Tas bija pasaules karš. Viņš
nāca ka ugunsgrēks pār prēriju un plēnes palika
aiz viņa un tukšums.
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Ta bija briesmiga diena, kad agri no rīta parādi-

jās jātnieki un rati un lielgabali un ugunis. Zeme

dega un kūpēja un visam, kas dzīvs, bija saldi baiga
priekšnāves sajūta, kā puķēm, kad izkapts ir tuvumā.

Krišjānis sajūdza savus labākos zirgus lielajos
ratos un pilns savadu, lielu skumju domu laidās ceļā.

Viņš zināja, ka tas ir beigu akords, ko tur tālumā, kā

smagā ritmā, sit lielgabali. Viņa skaistā galva šū-

pojās uz pleciem nemiera sagrausta, kaut gan skats

bija skaists un varens, kā arvien. Aiz viņa palika
nobiedēts lielais lauka miers, pār kura mītnēm kūpēja
dūmi, plīsa lādiņi un skanēja skaudras balsis, vaj

baloja teltis, pilnas ar zāļu smaku un mirstošiem

ļaudim.
Pēc divdesmit dienu brauciena Zemgales zemnieks

apstājās tālā krievu pilsētā, kur nemitigi zvanija
baznicu torņos un diendienā staigāja gurdi, netīri

ļaudis.
Tur viņš gulēja savos lielajos ratos un sarunājās

ar saviem zirgiem, kuriem vienigiem vēl bija līdz

tas spēks un briedums, kas tos lielus audzinājis.
Pa upi peldēja kā apnicigas dienasliellaivas un tvai-

koņi, gurdi, klusi, kaili. Kad zirgi bija nobeigušies —

pārdot Krauklis tos negribēja, lai neuzņemtos smagas

atmiņas — viņš pats kaut kur pazuda Krievijas pla-
šumos bez pēdām, bez ziņas. Viņš pazuda, kā le-

ģendas tēls un velti ir cerēt uz viņa atgriešanos.

Lielā uguns versme tagad ir pārgājusi. Zeme sāk

apzelt, jauns laiks ir atskrējis no mūžibas uz veco

zemi. Pasaule stāv uz vietas, bet viņa ir kailāka

tikusi.

Mēs varam uzmeklēt tālo Zemgales malu un klejot

pa viņas ceļiem. Mēs varam atrast pat vietu, kur

reiz kūpēja pilnibas dzīve. Bet mēs redzam tikai

dzeloņu drātis, apdegušu koku stumbrus, māju dru-
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pas un aizaugušu ābeļdārzu pie meža ezera. Pār

laukiem sērigi joņo vējš, kustinādams nepārredzamus
ziedu un smilgu krūmus, kuri saauguši citreizējā
druvā. Tās visas ir kapu puķes, ko laiks audzinājis

plašajai godibai. Vēju un ziedu smaržu mums, liekās,
uzdveš pagāniskā un skaistā Krišjāņa Kraukļa gars,

jo viņa soļi reiz staigājuši pa šiem laukiem. Bet

viss ir citādi, pat debesis tukšākas liekās.

Kur pagalms ar kokiem un varenajām būvēm stā-

vēja, tagad ir maza būda uzcelta. Zālēm aizaugusē
labinās druva liesi šūpojas saulē un vējā. Nabadzigs,
nespēcigs iemītnieks tur dzīvo un kaujas ar badu un

sapņo— vienigi par maizi. Viņa mājas iedzīve lī-

dzinās pirmcilveku iedzīvei, viņš daudzmaz līdzinās

tam jaunlaiku cilvēka tipam, kurš domā, ka tagad

pasaule ir uz pilnibas ceļa, jo zeme var paēdināt
atkal izsalkušos.

Zeme ir tukša. Viss ir sabirzis sīkumos. Leģenda
ir satinusi savā miglājā lielos cilvēkus un plašumu
un brīvi. Lielais slepkava ir pārstaigājis zemi un

nokāvis visu, kas ķēnišķigs. Viņam ir īgnums pret
visu lielu un īpatnēju. Viņa pēdās iet viņa pava-

doņi — līķu aplaupītāji. Pēdējie dievi ir miruši un

jaunā cilts pārtiek no viņu laupijumu dališanas.

Ko viņš dos vietā lielais slepkava —ko viņš var

dot? Viņš sildās pie pagātnes pelniem un pārtiek
no atmiņām. Aiz viņa guļ dievu un daiļuma kapsēta.



SODA EKSPEDICIJA.

Pēc rudeņa melno ļaužu pulku kustibam, pēc re-

volūcijas reiboņiem un trakiem viesuļiem, bija balta,
žilbinoša ziema uznākusi. Un līdz ar to savāds akls

miers, kā kad pašā līgsmakā kāzu naktī nāve būtu

izgājusi caur istabām un dejotāji gulētu nedzīvi,
stabules salaustas.

Sniegs klāja laukus un lielceļus. Sarkanie karogi
salausti baloja apakšā. Bet sniegs it kā tīši ikdie-

nas uzkrita jauns, lai ikdienas būtu redzamas jaunas
asinis...

Pa ciemiem un ceļiem staigāja savāds sastingums
un šausmās parādijās vezumnieku rindas ar kareiv-

jiem un apcietinātiem, jātnieku nodaļas, ložmetēji

uz savadām lafetem, matroži, virsnieki, nenoteikta

tīpa vadoņi. Visa zeme bija pilna ar savādiem gā-
jieniem un naktīs neviens negulēja cietu miegu,
katrā vētras brāzienā dzirdēdams soda ekspedicijas
ielaušanos pagalmā vaj nošaujamo pēdējos vaidus.

Bailes šaudijās kā izsalkuši vilki pa visiem ceļiem
un tādēļ ļaudis kustēties baidijās, izbraukdami tikai

visretākos gadijumos. Un ja bija vairāki kopā —

baidijās runāt skaļi un jautri.
Kaut kas vienaldzīgs, auksts un nenovēršams, kā

pats liktenis, valdija pār zemi un tikai no dūmu sta-

biem un no vezumnieku rindām bija manāma viņa
kustiba.

Pēc divu dienu puteņiem laiks bija noskaidrojies
un iestājās īsts janvāra aukstums. Pa lielceļu, kas

veda uz muižu un staciju, no paša rīta sāka kustē-

ties pajūgi lēni, nesteidzigi kā uz bērēm. Tumšas

zemkopju sejas aitādu apkaklēs ievilktas, mulstošu
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baiļu pilnas acis un drūmas domas. Ik ragavās vaj
kamanās bija pa divi braucēji. Viņi klusēja, reti pa

vārdam izmēzdami, uz priekšu glūnēdami, vaj drīz

būs soda vieta klāt.

Pagastam bija dota pavēle, ka jāierodas visiem

saimniekiem pie soda ekspedicijas, saņemt sodu par

revolūcijas pabalstīšanu un ļaundaru slēpšanu. Pa-

gastā bija notikušas lielas lietas, bija darbojusies
revolucionārā komiteja, bija ieņemta muiža un tur

ievietoti un turēti apcietinājumā vairāki baroni un

policisti.

Tagad bija tiesas diena klāt. Vēl neviens nezi-

nāja, kas viņam nolemts, bet bija jāgaida visļaunā-
kais. Tādēļ katram sodāmam bija līdz pavadonis,
lai vissliktākā gadijumā zirgu un kamanas varētu

atbraukt mājās.
Sapulcēties bija pavēlēts pie stacijas, kur atradās

soda ekspedicijas nodaļas štābs. Ap priekšpusdienu
pagalms un lauka mala bija pilna ar pajūgiem un

vairāk kā simts cilvēku mēmi stāvēja pulciņos un

pa vieam, it kā nejuzdami aukstumu, kas arvienu

vēl pieņēmās. Viņus nodarbināja visus kāda iek-

šķiga, dedzinoša doma.

Ap staciju nāca un gāja pulciņos matroži, platām

sejām, vaļigām pozām, ar šautenēm plecos, kā prie-

cigi, uz visu gatavi mednieki. Viņi patiesi bija prie-
cigi, jo no valodām varēja saprast, ka tie bija sa-

sildijušies pie šņabja rācijas, kura piemērojoties lai-

kam un apstākļiem bija krietni pietiekoša. Viņi
grūstijās viens ar otru, jokojās, rādija savus veselī-

gos zobus un tetovētās rokas un mirkšķināja ar

acim uz neveikli ģērbtām, nosalušām sievietēm, kuras

sēdēja ragavās un starp kurām nevienas nebija jau-
nas un skaistas.

„Nolādeta veceņu zeme, visas kā simtsgadu āži,"
kāds nospļāvās un ciniski uzsauca tautas parunu
savam biedrim.



280

Ap pulksten divpadsmitiem parādijās no staba

mājas trīs cilvēki. Viens, kaukāziešu burkā, jauns

oficieris, melns, mazām spīdošām acim, otrs flotes

mičmanis un trešais brīvprātigā uniformā — vietējais

barons, bālganu zili slimigu ģīmi, grozidamies ne-

veikli, kā iejūgts savā uniformā.

Viņi nepiegrieza ne mazākās vēribas sabrauku-

šiem ļaudim, bet gāja sarunādamies kā uz lielu

ceremoniju vaj svinigu aktu.

Apakšoficieris un feldfēbelis pieskrēja klāt, izstie-

pās kā stīgas un raportēja. Oficieris burkā kaut ko

pavēlēja un acumirklī pagalmā noskanēja ass, ciets

feldfēbeļa sauciens:

„Uz šķūni! Atrak, bez kavēšanās, visi! Marš I"

Ļaudis sāka mīdities uz vietas, kad pagasta vecā-

kais atgādināja pavēli latviski, vēl stāvēdams ar

cepuri rokā pie oficieriem.

Sodišanai vajadzēja notikt lielajā stacijas šķūni un

drīz tas bija līdz pusei ar atbraukušiem cilvēkiem,
kurus matroži grūstidamies nostādija divās rindās.

Vairākiem matrožiem bija rokās ādas pātagas,
citiem tādas pat pie sāniem. Pagasta vecākais iz-

vilka papiru un sāka lasit saimnieku un citu izsaukto

vārdus, atzīmēdams ar krustiņiem. Izrādijās, ka

neviena netrūkst. Bija pat kāds slims, kuru turēja

pie rokam divas sievietes.

„Par to, ka vainigie nav izdoti uz komandiera

pavēli, pagasta saimnieki tiek soditi ar pērienu!"
iekliedzās oficieris burkā.

Sodāmie stāvēja kā stāvējuši, tikai tagad viņu acis

skatijās uz zemi. Viņi izskatījās pelēki, nožēlojami,
netīri, ar veciem zābakiem vaj pastalām kājās. Viņu

praktiskais prāts bija licis atstāt mājās visu, kas

derigaks.
Barons kautko steidzigi stāstija abiem oficieriem,

kā mēģinādams pārliecināt. Mičmanis paraustija
plecus un aizgriezās, bet barons turpināja runāt.
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Pagāja minūtes desmit. Šķūnī bija dziļš klusums

un elpas trūkums.

„Ko mēs darisim, komandieris nav atnācis?" bei-

dzot prasija mičmanis.

„Man liekas... man liekas, pavēle mums ir zi-

nāma," atteica burka — „un mēs varētu iesākt."

„Ari man liekas, ka var iesākt," teica barons.

„lesākt!" noskanēja virsnieka balss un kautkur

dibenā pēkšņi kas sakustējās, salīgojās, atskanēja
feldfēbeļa komanda, bija dzirdama šļakstēšana, ste-

nēšana, savada kņada un komandas saucieni.

„
Piecdesmit sitienus!" aši vēl nosauca oficieris

burkā un nospļāvās. Tad viņi nogāja pie malas un

aizsmēķējuši papirosus sāka sarunāties, nemaz ne-

interesēdamies par to, kas notiek šķūnī. Kā likās,
melnais oficieris pat sāka anekdoti stāstit, par ko

barons piespiesti un diezgan skaļi smējās.
Tumša dunešana un savāds troksnis bija tikai

dzirdams no ļaužu pulka un matrožu kustēšanās.

Kad priekšnieciba beidzot izgāja no šķūņa, pie
matrožiem bija dzirdami pat smiekli un asprātibas.

Pēc stundas laika pēkšņi atskanēja skaļš feldfēbeļa
sauciens:

«Kārtoties! Smirno!"

Izrādijās, kā bija atnācis komandieris un pašlaik
iegāja šķūnī. Tas bija drukns, pazems vīrs apakš-
palkavnieka činā, kāds kņazs vaj grafs. Viņa sejs

bija sārts, acis mierigi izspiedušās, gaita stīva un

lēni cieniga, kāda mēdz būt veciem ģenerāļiem. No

vakarējā mielasta viņš aizkavējies, bet mierigs, jo
cik redzams, ar revolucionāriem nemaz tik bīstami

nebija apkārtnē.
Matroži apstājās savā darbā un apsveicināšanu

atņēma ar brašu saucienu un veselibas vēlēšanu

priekšniekam. „Nu kā?" prasija komandieris.

„Nekas, augstdzimtiba," atbildēja melnais oficieris.

„Viss kārtibā. Eksekūciju izvedām."
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„Ā. Tā. Nu, un kā liekas?"

„Labi; bez sevišķiem starpgadījumiem."
„Nu un daudz jau izpērāt?"
„Ja, liekas, labi daudz. Ej, Steņka — viņš kliedza

feldfebeļam — cik izpērāt ?"

cilvēkus, jūsu labdzimtiba," atsaucās

Steņka braši un jautri.

„Piecdesmit cilvēkus," savukārt ziņoja burka sa-

vam priekšniekam.
„Ah! Tā. Labi."

Laiks bija auksts. Lielajā, pustumšajā šķūnī bija
drūmi. Ļaudis stāvēja kā aitas gar sienam un gai-
dija vienaldzigi savu rindu.

Palkavnieks domāja, paskatijās pulkstenī un teica:

„Un cik vēl ko sodit? Daudz?"

w
O, pa krietnam vēl. Būs... būs... cilvēku..."

„Astoņdesmit," pasteidzās feldfēbelis, nenogaidī-
dams jautājumu viņam.

Komandieris saviebās, paskatijās uz cilvēkiem, itka

tie viņam virsū bāstos un prasitu savu daļu.

„
Velns lai viņus parauj!" izlamājās beidzot ko-

mandieris.

„Var sūtit uz citu dienu," barons pasteidzās ar

paskaidrojumu.
„Pietiek," teica komandieris un pagriezās uz

ļaudim.
„Nu, lai tā ir. Piedodu! Variet braukt mājās."
Cilvēki sakustējās, atelpoja, daži noņēma cepures

pateikdamies. Pagasta priekšnieks skaļi izteica pa-

devigu pateicibu un ļaudis bruka no šķūņa ārā.

Oficieri iepīpoja un sāka sarunāties, bet barons

aši piesteidzās pie pagasta priekšnieka.
„Neredzeta labsirdiba! Un jūs ne pateikties ne-

protiet? Tas nedrīkst būt! Jums komandierim jā-

parāda gods; visiem iedzīvotajiem vajaga kaut ko

darit," viņš augsti pavēlošā balsī teica.

~Lūk, zaldāti garlaikojas. Ir jāsarīko balle, mie-
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lāsts. Es izlūgšu atļauju, bet jūs skatāties, ka viss

būtu gatavs līdz svētdienai."

„Protams, barona kungs, protams," pasteidzās at-

teikt pagasta priekšnieks kaut gan pats nezināja,
ko un kādēļ. „Es darišu visu, kā palkavniekam
patīk."

„Skatāties, ka būtu labi! Mielastu sarīkojiet!
Skaistākās jaunkundzes... Muziķu... Na, muziķu

dos zaldāti. Adresi! Neaizmirstiet pateicibas adresi!"

Un viņš atkal aizsteidzās kā nācis.

No stacijas priecigi pajūgi izklīda pa visiem ce-

ļiem un tikai ziemas sarkanais noriets viens valdija

pār balto un lielo klusumu.

Svētdienā jau pirms krēslas atkal daudzie pajūgi
sabraucapie biedribas nama, kur bija nolikts mielasts

un balle. Visiem vaigi bija savadi priecigi, kā uz-

spīlētas maskas, zem kurām nāvigi izbijušies raudoši

ģīmji būtu redzami.

Kad viss bija gatavs, tika dota ziņa komandierim

un virsniekiem, ar lūgumu ierasties uz mazu pa-

priecašanos. Viņš atbrauca, vienmēr stīvs, sarkans,

resns, pilns bargas cienibas un mazrunigs.
Viņu sagaidija izvēlēts runātājs, kas slavēja viņa

humāno izturēšanos un dziļo cilvēkmīlestību, lūgdams
uzticēties ļaužu sirsnibai pret to.

Aiz runātajā stāvēja divas skaistākās un jaunākās

pagasta jaunavas, izgreznojušās un turēdamas uz

rokam lielu, greznu svētku cepumu ar cukura raibu-

miem. To viņas pasniedza virsniekiem un koman-

dierim, smaididamas un nesaprazdamas neka, kas

notiek.

Komandieris teica „spasiba" un vēl dažus vārdus

par padevibu caram un muižniecībai un katrai val-

dīšanai un par nihilistu uzrādišanu un nogalināšanu.
Pēc tam viņi apsēdās visi ap greznotu galdu, dzēra

vīnu, mielojās un uzaicināja ari jaunās meičas sev

blakus. Viņas jutās pagodinātas, pļāpāja sen dzīr-
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dētas asprātības un smējās par virsnieku stiprajiem
kazarmu jokiem.

Pa tam ieradās kareivju mūzikas orķestrs un no-

vietojās lielajā zālē. Trokšņaina deja tika uzsākta,
matroži un zaldāti staigāja pa zāli vaļigi, lieligi un

vienmēr mētādamies ar tiem vārdiem, kuri liek no-

prast zināmu aprindu gara stāvokli.

Meitenes sēdēja gar abām malām uz gariem so-

liem un savadi piespiesti smaidija, klausidamās

kareivju motivos. Un tad viņām vajadzēja dejot ar

matrožiem, no kuru mutēm nāca degvīna smaka un

spēciga bravūra, beiguši dejot, viņi nosēdās tām

blakus, spieda tās, knaibija un reizēm tieši prasija:
„Vaj tu mani mīli, ko? mīli?"

Pie komandiera galda jautriba pieauga — smaga,

nāviga un kaila jautriba. Melnais virsnieks bija vis-

vairāk iedzēries, turēja uz ceļiem mazu, bālu skai-

stulīti ar gaišiem matiem un bailigām, zilām acim.

Viņa rāvās, liecās un smaidija reizā; viņai likās viss

pēc neizprotama murga, kuram nebūs gala.
Smalkas, kā maijpuķu smarža, viņu apņēma sēras,

atminoties brāli, kurš jau desmit dienas mežā dzī-

voja, jo tika meklēts sagūstišanai vaj nošaušanai.

Viņa bija puslīdz ar varu atvesta; runāja, ka katra

māja, no kuras nenāk meitas uz deju, tiks apzīmēta
un nodedzināta.

Paldies Dievam, šonakt vismaz brālis izgulēsies
siltā istabā, jo šonakt bija balle un nenotika nekā-

das kratišanas.

Viņa arvien izvilka savu smalko, bērnišķigi kal-

seno roku no oficiera cietās delnas, lūkodamās, ka

cietu saspiedumu zīmes bija ādā, kura bija kļuvusi
gluži sārta. Un tad nejauši atraisīdamās iejuka
dejotāju pūlī, kur viņu ķēra ass, ciets sauciens,

pakaļdzīdamies:

„
Skaties, nepaliec ilgi, līgaviņ!"

Kaklā viņai bija kā smags, žņaudzošs kumoss un
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viņa būtu raudājusi, kad to satvēra matrozis un

sāka griesties dejā, uzlikdams savu smago, sasvī-

dušo galvu uz viņas pleca. Plūda degvīna smaka.

Vēlā vakarā balle pieņēma straujāku un trakāku

gaitu. Nebija vairs nekādas izšķiribas par atļauto
un neatļauto. Palkavnieks sēdēja kā pusdievs, no

miesas sargiem apstāts. Dzēra, bet vienmēr ietu-

rēja cienibu. Viņš arvien ciešāk piespiedās apaļai

tumšmatei, jokodamies ar baronu un oficieriem.

Mičmanis sēdēja vēss, bāls, ar mierigām jaunajām

acim, noskatidamies visā kņadā. Viņš dzēra maz

un uz jokiem labsirdigi nosmīnēja.
Ar matrožu un zaldātu reiboni attīstijās savada

dūkšana un drosme. Viņi auroja, ķēra sievietes,

žņaudza rokās, rupji spaidija un lamājās. Visi sa-

griezās vienā virpulī ar ēšanu, dzeršanu, tauru

muziķu, deju kliedzieniem. Blakus telpās kautkas

notika, par ko acumirklī ziņa izpaudās pa visu māju.
Jaunavas drebēdamas saķērās kopā, tikai dažas gardi
un kairinoši smējās. Bet tad daži pajūgi steigšus
izbrauca no pagalma, iejukdami sniega virpulī, kas

bija atkal sācis trakot.

Feldfēbelis, kad viņam teica, ka viesi sāk aizbraukt,
iekliedzās pats uz savu atbildību:

„Durvis noslēgt! Nevienu neizlaist!" lesākās or-

ģija, kura varēja notikt tikai dziļā naktī soda ekspe-

dicijas atmosfērā vaj spoku parādē.

«Dancojiet! Dancojiet, kad es saku!" iesaucās

savā istabā komandieris, griezdamies pie jaunavām
un viņu pavadoņiem.

Barons pieliecās viņam klāt un teica smīnēdams

ko citiem nesaprotamu.
„Tar, to var," atsaucās komandieris. „Aidā! lai

iet I Bet jūs palūkojiet lai būtu tās labākās."

Pēc nedaudz minūtēm viņi izgāja un sasēdās kama-

nās. Biedribas nams palika rēkdams un skanēdams

nakts krēslā. Tur griezās pāri, tur notika visdrūmākā
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velnu nakts ar prieka kliedzieniem. Un neviens ne-

saprata, ka ta ir visšausmīgākā sodišana, kas tur

iesākusies. Padevigi, neko nedomādami visi Jāvās
varai un lūkoja vēl smaidit pretī.

Oficieru kamanām sekoja jātnieku pavaditi vēl

divi pajūgi, kur matrožu pavadibā brauca pusaprei-

bušas, ar varu piespiestas jaunavas, starp tām ari

gaišā ar skumjām acim.

Netālu no pils, melnajā egļu pudurā, kas tagad

sniegos tīts, bija dzirdams kā kluss sāpigs putna
spiedziens. Asiņu zīmes bija sniegs apsedzis un

varbūt tas tikai izlikās, ka savadi vaidi pavadija

braucējus. Ta bija soda vieta, kur jau divdesmit

drūmi, cieti tēli bija izcietuši nāvi. Viņu dvēseles

ari dejoja — viegli ar sniegputeni uz mūžibu... Un

putna spiedziens varēja būt tikai iedomas, kuras

daudzus bija vajājušas te naktī garām braucot.
Pilī bija jau galds klāts un barons visus nosēdināja,

jautru meldiju svilpodams, pie mielasta. Jaunavas

mēmi saskatijās un klusēja. Mazā, gaišā skaistule

raudāja, bet oficiers lēja viņai liķieri mutē.

Mičmanis staigāja pa istabu un smēķēja nemitigi.
Viņš bija kļuvis bālāks un skatijās pulkstenī.

ledams garām gaišajai meitenei, viņš viegli pa-

smaidīja un teica:

«Nebīsties, varbūt vis būs labi."

Viņa atsmaidija pateicigi un klusi neatlaidigi
sekoja viņam ar acim.

„Nu, mičman, kas jums noticis. lemīlējušies esiet?"

teica komandieris, redzēdams viņa savādo izturē-

šanos. „Patiesi, ir laiks ! Te meitiņas kā zemenites."

Veseligi smiekli pavadija viņa vārdus par godu
komandierim.

Pēkšņi atskanēja skaļš kliedziens. Mičmanis pa-

skatijās un ieraudzījis trauslo meiteni oficiera rokās,

aizgriezās. Oficieris nesa savu laupijumu prom uz

otru istabu.
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Mičmanis nodrebēja, bet palika mierīgs. Viņš iz-

vilka savu kabatas grāmatiņu un brīdi rakstija. Tad

pasniedza kuvēru zaldātam pie durvim ar pavēli
nodot pastā.

Smiekli, elsošana, raudas un aurēšana pie galda
bija pieņēmusies nevaidamā gaitā. Oficieris ar savu

nastu bija pazudis ...

Mičmanis piegāja pie galda un teica sausā balsī:

„Kungi, neaizmirstiet, ka mēs piederam pie soda

ekspedicijas ! a

„Nu, un tad?" prasija komandieris nevērigi caur

zobiem, kā priekšnieks ar vieglu uzpūtibu.
„Un tādēļ — neaizmirstiet izpildit savus pienāku-

mus pret sevi. Civilizācija no mums to prasa, kungi l*

Viņš aizgriezās, pacēla roku pret galvu un izšāva.

Melnais, mazais brauniņš izvēlās no rokas un no-

krita gandrīz reizā ar mičmani uz tepiķa.
Viņš bija iešāvis sev taisni labajā acī.

Pilī iestājās klusums. Aizkrita durvis Tikai naktij
vēl nebija gala. Putenis auļoja ar sniega vētru auro-

dams mežonigos vaidos un kliedzienos līdz ar so-

dāmiem.

Un kā dziestošas miroņacis bezgaligo nakti šur

tur apgaismoja degošo māju ugunsgrēki. Nakts zie-

dēja, kā milziga no asinim, dūmiem, liesmām un

šausmām uzplaukusi puķe, misterioza un nevīstoša.

1921.
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