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Ievadam.

Kur stipru, staltu piļu torņi
Pie debesim reiz paceļas,
Tur tagad kuplu koku kroņi
Uz viņu drupām noskātās.

Un teikas, dziesmiņas mums stāsta

Ka patvariba pīšļos gāsta.

Tā Turaidā uz stāva krauja,
Vēl veci mūri rēgojas. —

Bet lejā — Gauja, skaidra, strauja
Uz jūru ātri grīļojas.

Un viņas krastus pušķo kalni

Un mūsu senču piļu vaļņi.

Kas pats nav šeitan licis kāju,
Tas nepazīst šo jaukumu._
Tas nepazīst šo dabas māju
Un viņas lielo krāšņumu.

Te pakalni ar lejām mainas,
Te avotiņi burbuļo;
Un Gaujā atspīd skaistas ainas

Un līčos ziedi vizuļo.
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Netāli še no Gaujas strauta

Ir klinšu ala redzama.

Tā tiek par Gutmaņalu saukta,
Kas svētnica reiz bijusi. —

Še mūsu senči up'rus nesa

Un lūgumus pie dieviem dvesa.

Un daži stāsti, daža teika

Dod burvibu šīm svētnīcām...

Ar' minēšu te kādu leju,
Kas iet gar Turaid's pakalniem.
Par slakterleju sauc šo leju„

Dēļ neskaitāmiem upuriem.

Še asins daudzreiz straumēm plūdis,
Daudz simtus tūkstoš kapā grūdis.
Pirms gadu simteņiem še kāvās

Gan krievi, poļi, zviedri šāvās.

Tak stāstišu par meitu kādu

Un viņas tiklo goda prātu, —

Kas savam godam priekšā stājot
It agri vēsā kapā trauc,

Un aizgāja aiz zvaigznēm mājot.
Bet paaudzes tai pakaļ sauc:

«Lai slava top tev, meitiņ, dota.

Tu paliec' Turaid's dārgā rota!»-

(Pēc „Turaidietis.")
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Šai romānā tēlotie traģiskie notikumi ir vē-

sturiski patiesi un dibinās uz Vidzemes hofistes

arķiva dokumentiem un tiesu aktīm. Ap deviņ-

padsmitā gadu simteņa vidu, kad pārbūvēja Ri-

gas pili, tās apakšzemes velvēs starp citiem ve-

ciem papiriem tika atrastas ari aktis no 1620. g.

par kādu romantisku slepkavību Turaidas (Gut-
maņa) alā. Tā nejauši nāca gaismā dokumenti,
kas apgaismoja retu vēsturisku notikumu, kas

vairāk kā 200 gadus bij gulējis pilnigi aizmirsts

un deva Gutmaņa alai tās tagadējo lielslavu.
Šā notikuma varone,

— traģiskā nāvē miru-

sē jaunava Roze, dzimuse 1601.. g. Zviedru —

poļu kara laikā, kur kaujā pie Turaidas pils
ieņemšanas no zviedriem, Roze, vēl tikko nedēļu
veca būdama zaudēja savu māti. Viņas audžu

tēvs, Turaidas pils skrīveris Greifs, kurš bērnu

pusbadā pamirušu atrada pie mirušās mātes

krūtīm, paņēma pie sevis un uzaudzināja pa tiku-

mīgu un priekšzinrigu jaunavu, dodams tai pie-

nācīgu izglītibu. Pie tam vēl dabas māmuļa to

bij apbalvojusi ar ārkārtigi retu skaistumu. Kaut

gan vecie Greifi to bij nokristijuši par Maiju
Greif, tomēr ta saukta un ari tautā ir pazīstama
zem vārda Roze un šīs vārds «Turaidas Roze»

viņai ari tiešam visvairāk piederās, kā Turaidas

goda, tikumibas un slavas nesējai.
Ari mūsu lielāis dzejnieks un rakstnieks,

Rainis, par šo Gutmaņa alas traģēdiju izsakās

apmēram sekosi:

Aizgrābjošais stāsts par skaisto Turaidas

mīlas mocekli izklausās vairāk pēc pasaciņas un

negribētos ticēt, ka ta ir patiesība, ja šos notiku-

mus neapstiprinātu aktis, kas parakstitas no ta
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laika zemes tiesneša, kas vadija šās traģēdijas
izmeklēšanu, un ta piesēdētājiem, kā ari citi vē-

sturiski fakti.

Un nobeidz:

Man vēl šodien jāatkārto tas pats, ko priekš
četrdesmit gadiem kāds rakstnieks sacijis Gut-

maņa alu apskatidams: «Nelaimīgais mīlestibas

upuris gan būtu krietnākas godināšanas cienigs,
nekā tas līdz šīm darits.»
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Prologs

Reiz naidnieks gribēja ar varu

Ņemt Turaidu ar ieročiem,
Bet zviedrs to sit ar lielu sparu, -

Gāž zemē tik pa tūkstošiem!

Un varens kara troksnis rūca,
No slakterlejas tāli dūca.

A.r' sievas nepalika mājās,
Bet blakus vīriem cīnijās;
Tās ienaidniekam pretīm stājās.

Tā daudzas dabūja sev galu
Caur pretinieka aso spalu.

Pēc kautiņa jau metās krēsla
Un apklāja šo posta viet'.
Pie Ta, kas sēd uz goda krēsla
No lejas augšup vaidi iet.

Daudz nopūtas uz augšu kāpa,
Dažs nāvi grib un Gaujā rāpa.

Bet citi vaimanā un lūdzās,
Pēc palīdzības sauc un sūdzās.

Tāpēc, kas apkapj šādus vārgus,
Tas dara svētus, labus darbus.
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Tā Turaid's skrīvers, Greifs, gan vēli

Kāpj lejā līdzēt cietušiem.

Visapkārt dus jau auksti tēli,
Viņš tomēr palīdz mirstošiem.

Ak, briesmīgi ir tiešam skati,

Kāds postnesis ir kara lauks!

Kam Dievs šīs bēdas licis skatit.

Tas zina, kāds šīc nāves žņaugs.

Bet klau! kur bērniņš raud it žēli,
Tur vecais Greifs nu ātri steidz.

Redz: bērniņš kunkst pie mātes krūtim,
Kas krita še uz kaujas jūtīm.

Ka māte tam no augstas kārtas,
To Greifs ar' tūlit atzina.

Un bērniņu viņš žēlot steidzās,
Jo māte tam nu tikko beidzās.

«Nāc, mazais, šurp! tev' nesišu uz pili
Tev' auklēs mana sieviņa.»

To teicis Greifs nu nes uz mājam
Šo svešas mātes bērniņu.
Viņš dodas prom ar čaklām kājām
Un spiež pie krūts šo maziņo.

Un Dievu teic par mazo stādu,
Kas viņam atrast licis šādu.

«Redz', sieviņa, šo bērnu deva

MumsTas, kas zvaigznēmceļu spriež;
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Mus dēliņu pie sev' Viņš ņema —

Ta vietā viņš nu citu sniedz.

Ak, miļā, ņem to savā klēpī
Un kopi, audzini un tērpi!»

Un māmiņa nu saņem viņu,
Ar as'rām acīs žūžinā.

Ta apkopj to ar gudru ziņu
Un mīļus vārdus čubinā:

«Ak, maziņā, es gribu strāgat,
Par tavu labklājibu gādāt.»

Gan meklej' tie pēc mātes pēdām,
Bet viņu, pūles veltas bij.
Tie kristī bērniņu bez bēdām

Pirms mēnestiņš vēl veidu mij.

Un gadi gāja, gadināca,
Un Roze auga jautri vien;
Tā vecos aplaimot nu sāca

Ar bērna mīlestib' ikdien.

Un skaistākas gan neatrasi,
Lai kur pēc tādas Rozes prasi.

Audzi, audzi, daiļā meiča,
Ziedi jaurtib's sārtumā!

Eņģ'ļiem līdziga tu esi,
Plauksti rožu dārziņā!
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Vēl tev laiks par laimi domāt,
Tava sirds vēl brīvi pukst;
Vēl tev laiks ir priekā dejot, —

Sirds vēl sāpes nepazīst.

Bet, vai zini, ka ar laiku

Citādi viss pārveržas?
Rozes ziedtik īsu_ brīdi,
Ērkšķi ceļā atgadās.

Smaidi zudīs, as'ru lāses

Tavus vaigus balīnās;
Vītīs tavi rožu vaigi,
Tavas sārtās lūpiņas...

Tāpēc, meitiņa, jeb līgo
Kamēr tev vēl ziedons smaid,
Jaunibā sev prieku smelies

Kas to zin, kas rīt' mūs gaid.

Tad, kad pūtīs rudens vēji,
Zināsi, kad bij reiz maijs,
Un kad pienāks sūrās dienas

Zināsi, kas prieku laiks.

Un Roze auga skaista, maiga,
Kā paradīzes radijums.
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Nav brīnums, ka pēc viņas rokas

„
Daudz goda vīri tīkoja,
Bet viņi velti klanās, lokās —

Neviena ta nekāroja.

Ta dzīvoja ši sava vaļa,
Līdz «īstais» nebij Turaid's daļa.

(Pēc „Turaidieia".)
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1. nodaļa.

Iemīlešanās no pirmā acumirkļa

Bija jauks svētdienas rīts 1619. gada pava-

sarī. Viens no tiem skaistajiem maija rītiem, kas

līdz ar ziedu raisišanu, ari sirdīs rada ilgas pēc
kā mīļa, maiga, burvigi salda. Un šīs ilgas vēl

jo vairāk pastiprina burvigie dabas jaukumi,
skaistie kalni un lejas, teiksmainie, dzidrie ūdeņi,
kas rīta saules staros vizuļodami dodas līču loču

pa plašo Gauju pretim tālai, nezināmai nākotnei.

Jauno lapiņu un plauksošo viedu smarža pildija

gaisu, ar reibinošu aromātu, kas kā salds vīns,
kas izdzerts uz tukšu dūšu, apmulsina prātus.

Neskatoties uz vēl diezgan agro rīta stundu,
visi ceļi, kas ved uz Turaidu bij šorīt pilni ļaužu.
Tie plūda nemitoši kā ūdens straumes, gan kā-

jām, gan braukšus, gan pa vienam, gan veselām

ģimenēm un grupām. Visi tērpušies svētku drē-

bēs, nopietnām, svētsvinīgām, ar savadu prieka
izteiksmi sejās. Tikai jaunieši, kuri gāja lielākās

grupās, atstāja vairāk bezbēdigu iespaidu un

jautri tērzēdami, nereti vien palaida dažu joku,
kurš, skatoties pēc skuķu, brīžiem pietvīkušām
sejām un uz zemi nolaistām acim, liecināja, ka

tie dažreiz iznākuši par stipriem. Bet kur gan

tie visi tā dodās?
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Šodien Turaidai un visai apkārtnei lieli un

reti svētki —
baznicas iesvētišanas svētki, jo

iesvētīs nu pat kā uzbūvēto jāuno Turaidas baz-

nicu. Turaidiešiem jau gadus desmitus bij bijis

jāiztiek bez savas baznicas, tā kā agrāko poļi
bij nodedzinājuši un tāpēc līdz šim bij jamero
lielie ceļa gabali uz citiem pagastiem.

Pie baznicas jau pa gabalam redzama ve-

sela ļaužu jūra, i veci, i jauni, i mazi, i lieli.

Katrs, redzams, šodien apģērbis savu labāko, gri-
bēdams tā sevi, cik nu var, izcelt ari citu acīs.

Ap baznicas laukumu pie sētas piesietie zirgi un

pajūgi, liecina, ka šeit sabraukuši šodien viesi

ari no tālākas apkārtnes. Redzamas ari skaistas

un glītas muižnieku karietes ar brašiem, labi

koptiem zirgiem.
Ļaudis tomēr vēl vienmēr nāk un nāk klāt.

Apskatijuši skaisto Dievnamu un izteikuši savu

apbrīnu un novērtējumu, tie dodas pa plaši at-

vērtām, ar meijām un_ vaiņagiem pušķotām dur-

vīm gaišajā telpā, kurā jau diezgan grūti nākās

iesprausties iekšā. Tikai jaunajai paadzei, kā

redzams, ne tik daudz interesē pate baznica, kā

lūgšanas vieta, bet gan vairāk kā satikšanās un

pallirtešanas vieta. Šalasijušies pulciņos gan

jaunieši, gan jaunavas, tiepastaigājas gar bazni-

cas ēku, mezdami viena puse otrai dedzigus ska-

tus. Ari kāda zviedru virsnieku grupa savos

brašajos, skaistos mundieros, kuru zelta izšuvumi

mirdz un laistās spožajos saules staros, līdzigi
zeltitajam baznicas torņa gailim, — griež vispā-
rigu vēribu uz sevi. Pat veciši apstājas uz laiku

un klusi sačukstēdamies apbrīno šos brašos tē-

vijas sargus, jo ne katram, it sevišķi no tālākiem
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apgabaliem, ir bijuse izdeviba tos tik tuvi redzēt.

Bet it īpaši meitieši met kārus skatus uz tiem un

ne viena vien nopūta izlaužas no dažas ilgu pil-
nas krūts. Ar skaudibu tās noskatās tik, kā

citas, laimigakās, ar starojošām, prieka pilnām

sejām jautri čajo ar virsniekiem.

Pēkšņi baznicas tornī ieskaņās dobjas zvanu

skaņas un viļņodamas plūst pāri Gaujas lejām un

kalniem un, atsitoties pret apkārtējiem mežiem

un klintim izklīst, atbalsodamās tūkstoš niansēs.

Visi sakustas un steidzās uz ceļa, verstami

skatus uz pils pusi. Tiešam, tur redzama tuvoja-
mies kāda grezna kariete, aizjūgta diviem baltiem

zirgiem. Virsnieki atdalās no savām jautrām
damam un steidzigi nostājas pie baznicas ieejas

špalerī._ Citi bazniceni noņem cepures un zemi

paklanās piebraukušiem kungiem. Un kā gan
nē! —

Tie ir visuvarenais zviedru ķēniņa Turai-

das pils pārvalnieks, pulkvedis Šildhelms ar savu

kundzi Hedvigu un jaunais Turaidas baznicas

mācitajs.
_

Viena acumirklī laukums ap baznicu paliek
tukšs kā izmiris. Tikai ap baznicas sētu spraus-

lojošo zirgu troksnis un garā vāģu rinda liecina,
ka pate dzīvība nav tālu meklējama.

Pa vaļējām baznīcas durvīm plūst maigas
ērģeļu skaņas — mācītājam ienākot dzied ko-

rāli. Pils pārvaldnieks ar savu kundzi nosēžās

priekšējos soļos. Pa labi un kreisi tam —
ie-

lūgtie viesi no tuvējām un tālākām muižām un

pilīm. Tālākos soļos aiz tā novietojušies Turai-

das pils galma ļaudis. Baznīca tik pilna, ka pat
pelītei nebūtu vietas kur cauri izspraukties. Visi

celiņi un kaktiņi stāvgrūdus kā piebāsti. Starp
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galma personālu redzams arī kāds pavecs vīrs

ar sievu un, domājams, tā meitām, vienu apmē-
ram gadu septiņus vecu un otru ap astoņpads-
mit. Tās slaidais, graciozais, lai gan vienkāršais,
bet ar gaumi darinātais baltais tērps, kas sevišķi
izceļ tās maigās līnijas un pusnogatavojušās for-

mas, tās ārkārtigi skaistā bālā, eņģeļa seja ar

dzidri zilo acu pāri, kas kā divi noslēpmaini at-

vari raugās katram pretim —
saista pie sevis

šodien katra uzmanību. Šo debešķīgo radījumu,
kuram šeit tiešām nav atrodamas līdzīgas būtnes,

ar lielu vērību novēro divu acu pāri: vienas mel-

nas, pa kreisi no virsnieku vidus, otras, tādas

pat zilas kā viņai, no labās puses, —
kāda ne-

pazīstama, šeit neredzēta jaunekļa. Liekas tas

nāv šejienietis, varbūt kāds nesen iebraucis ārzem-

nieks_ko vispirms jauvar spriest pēc viņa apģērba.
Ārzemniekus šeit t. i. Turaidā sastapt, ne-

bija reta lieta. Bieži tie bij nu kādi speciālisti
vai amatnieki, kurus pils īpašnieki izrakstīja no

Zviedrijas, vai Vācijas kādu sevišķu uzdevumu

izpildīšanai vai amatu iemācīšanai šejienes ļaudīm.
Un tāpēc ari par svešā jaunekļa atrašanos šeit

neviens daudz nebrīnijās.
Visiem tiem daudzajiem skatiem, kādus uz

skaistājo jaunavu raidija no dažādām pusēm, tā

tomēr nepiegrieza ne mazākās vērības. Liekas,
ka tā nevienu neredz, ka tā nav šinī pasaulē, ka

viņas dvēsele lido kaut kur tālu, tālu, kam ar

zemi nav sakaru. Cieši piespiedusi pie sevis

savu mazo māsiņu, ta ar nenogurstošu uzmanibu

sekoja katram mācitaja vārdam. Kad mācitajs

minēja par sīvajām kaujām, kas norisinājušās šīs

baznicas apkārtnē, par varmākām, kuri nodedzināja
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agrāko Dievnamu, uz kura drupām ar Dieva žē-

lastibu un palīdzību tagad uzcelta šī staltā baz-

nica, kuru šodien iesvēta, — un aizlūdza par
mirušiem un kaujās kritušiem tēviem un mātēm,
jaunavas acīs parādijās maigs valgnums, kuru

tā tomēr centās novērts no citu ievēribas, no-

slēpjot savā mutautiņā. Un it kā gribēdama
pārliecināties, vai kāds tomēr nav ievērojis
viņas asaras, tās valgnais skats pelšņi un ne-

jauši sastapās ar otru zilo acu pāri, kuras to

visu laiku neatlaidigi novēroja.
Brīdi it kā apmulzumā pārsteigta tā raud-

zījās svešniekam acīs, it kā ieraudzidama neti-

camu parādibu, kā tas notiek, kad sastopas sen

neredzēti paziņas, kas pirmā acumirklī pārsteigti
uzlūko viens otru, kā negribēdami ticēt savām

acīm. Bet tas vilkās tikai acumirkli. Jaunava kā

apkaunedamās nolaida acis priekša esoša grā-
mata. Viegls sārtums pārklāja viņas skaistos,
bālos vaigus.

Jaunekļa sirds sāka nevaidami pulstet. Āri

tas bija pārsteigts no šī valdzinošā skata, no šīs

burvigās būtnes, kuras gaišā dvēsele dziļi ies-

piedās viņa sirdī.

Ak, šīs acis! Šī bērnišķigi maigā seja! Šī

burvigā divu acu valoda! Neaprakstāmi maiga,
mīļa sajūta pārņēma jaunekļa būtni. Kaut gan

tas viss tik bija turpinājies vienu mirkļi, tomēr

tas palika sirdij neizdzēšams, kas izteica daudz

vairāk, kas runāja daudz dziļāku valodu, nekā

dažreis stundām ilgi vesta saruna. Tā bija siržu

valoda, divu radniecisku dvēseļu valoda, kurai

nav vajadzīgi vārdi, kurai nespēlē lomu ilgums
un laiks, kura izteicas isteiksmigā skatienā, kuru
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saprot no viena vieniga acu uzmetiena. Jau ne-

klis saprata, ka šis skats tomēr bij dāvāts vi-

ņam. To nojauta viņa jutigā dvēsele. Un kaut
ari par visu dievkalpoiuma laiku viņš neieguva
vairs neviena viņas skatiena, viņš tomēr jutās

ļoti laimigs un apmierināts. Viņam pietika ari

ar to vienu vienigo.
Mācitajs vēl runāja daudz, bet jauneklis to-

mēr maz ko vairs no visa tā dzirdēja. Viņš Li-

doja kā pa sapņiem, kā laimes apgarots. Priekš

viņa šeit neeksistēja vairs nekas cits, kā vienigi

viņas baltais tēls. Viņš redzēja tik vienigi to,
savu sapņu, savu ilgu princesi.

Mācitajs pieveda ari dažādas līdzības. Viņš
ari runāja par mīlestibu un ciešanām, par pacie-
tību un uzvaru. Par Kristus cienāšanām, kas sa-

vas lielās mīlestības dēl uz mums, gājis labprā-

tigi nāvē par uzupurēšanos un iecietibu pret
savu tuvāko v. t. L Macitaja dziļi izjustie vārdi

un lūgšanas aizkustināja pat viscietākās akmeņu
sirdis. Daudzu baznicenu valgnās acis, klusie

šnukstieni un slapjie kabatas lakatiņi liecināja
par šo vārdu tiešām dziļo, suģestējošo iespaidu.
It sevišķi vārdi:

«Esi uzticigs līdz nāvei»,

šodien dziļi iespiedās kādā sirdī...

Saule jau bija augstu virs galvām, kad

baznicas iesvētīšanas dievkalpojums beidzās.

Ļaudis cits aiz cita steidzās jo ātrāki tikt no

baznicas laukā. Ne tik vien vēders sāka atgā-
dināt par sevi un prasit ari savu tiesu, bet ari

karstais laiks lika meklēt ārā svaigāku, tīrāku

gaisu. Daudzi vēl laiciņu uzkavējās baznicas

priekšā, apskatidami jaunāDievnama diženo ēku,
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bet citi, sevišķi, jaunekļi, nostājušies pretim ize-

jai, vēroja iznākušās jaunavas. Ari zilactaiņais

jauneklis uzmanigi sekoja katram iznācējam. Kā

redzams, tas gaidija savu nepazīstamo balto

meiteni, lai vēl kaut reizi ieskatitos tās dzidra-

jās bērns acīs un, varbūt vēl, palaimējas izzināt,
kas viņa iv un kur dzīvo.

Viens aiz otra ātri aizripoja uz dažādām

pusēm brašie pajūgi, izklīda ari bazniceni —

kājnieki. Bet jaunekļa gaiditā vēl nerādījās.
Viņš gribēja jau iet baznicā atpakaļ palūkoties,
vai tā vēl tur nav uzkavējusies, kad pēkšņi ie-

raudzija zem koku ēnām, tālu no sevis pa baz-

nicas dārza mazajiem vārtiņiem iznākam slaidu,

graciozu, balti tērptu jaunavu. Viņš tūlit to pa-

zina. Bet ta nebija viena, tie bija veseli pieci:
kāds vecāks vīrietis un tāda pat sieviete, kāda

mazāka meitenite un kāds virsnieks. «Tā tad

viņa bijuse kopā ar vecākiem», jauneklis nodo-

māja, «bet kas gan varētu būt tas piektais —

virsnieks? Brālis vai līgavainis? — bet tad taču

tie visi būtu sēdējuši baznicā kopā. Jeb varbūt

kāds pielūdzējs, tā tad mans konkurents». Šā un

tamlīdzigi minēdams, jauneklis tomēr ne pie
kāda slēdziena netika. Drīzāki viņš pieņēma par

pareizāku pēdējo versiju, jo novērojot virsnieka

izturēšanos un biežo skatišanos jaunavai acīs,

varēja redzēt, ka tas kaut ko jaunavai glaimo,
ko, protams, brālis nekad nedaritu. «Ta tad, maz

ceribas būs viņai piekļūt», jauneklis sevī nodo-

māja. «Tādam brašam, plecigam virsniekam at-

sist tik glītu un debešķigu meiču būs diezgan
grūts un riskants uzdevums, kas sola maz iz-

redzes».
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Tomēr, lai nu kā par vienu lietu, attiecibā

uz sevi, jauneklis bija diezgan skaidribā: viņa ne-

bija nākuse no baznicas pa galveno eju, bet pa

mazajām dibens durvim, vienigi ar nolūku, lai

izbēgtu_ sastapšanos ar viņu._ Tā tad viņu sav-

starpējā, nejaušā saskatišanās baznicā atstājuse
iespaidu ari uz tā. Tā tomēr ir laba pazīme. Bet

kāpēc gan viņa bēg no ta? Kāpēc ta izvēlas

slepenas ejas, lai to nesastaptu, vai viņai tiešām

nav vēlēšanās vairs to nekad redzēt? Jeb varbūt

viņas sirds jau pieder kādam citam, varbūt šim

pašam viņas pavadonim?..
Tā sevī domājot jauneklis devās viņiem pa-

kaļ, lai kaut varbūt tik garam ejot vēl reiz to

redzētu. Viņi gāja diezgan ātri, tā kā tam nā-

cās paātrināt soļus, ja tos gribēja panākt.
Tikko jauneklis tos panāca, viņi jau bija

pienākuši pie pils vārtiem. Te tie apstājās un

virsnieks pavilka kādā zvana kloķi. Jauneklis,
pārsteigts par tik ātru šķiršanos, bij apstājies
ne tālu viņiem aiz muguras. Šinī acumirklī

jaunava pagriezās apkārt un... kāda laime! Viņu
acis atkal sastapās! Tagad, spožajos saules sta-

ros tās bija vēl skaistākas, vēl dzidrākas. Viņa
bija tiešām apburoša. Ar mīlestibas pilnu skatu

viņa ieskatijās tam acīs un tikko manāms

smaids pārlidoja pār viņas lūpām, bet atkal tā

ātri nogriezās, jo šinī momentā atvērās pils
vārti un tie iegāja pils pagalmā.

Jauneklis vēl brītiņu palika stāvot pils
priekšā kā sastindziš raugoties uz vārtiem, aiz

kuriem nozuda viņa sapņu tēls.
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2. nodaļa.

Siguldas dārznieks

Dziļš, sapņais klusums valda pār Vidzemes

Šveices kalniem un lejām. No tveicējošās pus-

dienas saules tverdamies, katra dzīva būtne pas-

lēpusies, kur varēdama. Ari jautrais circenis

apklusis trallināt savu dejas muziķu un ielīdis

dziļākā zāles pudurā. Tikai zem biezajiem koku

zariem var redzēt kādu putniņu lēkājam un uz-

bāzīgais dunduris rūc savu dziesmu.

Siguldas parka kuplajo koku atvēsinošā ēnā

pie kalna nogāzes sēd kāds jauneklis un drūmi

skatās tālumā, it kā ar acim ko meklēdams.

Dziļi lejā zem viņa, līku loču vijas plašā, teiks-

mainā Gauja, nesdama savus neizsīkstošos ūde-

ņus tālajā jūrā, Aiz tās, pa labi, augstā kalnā

redzami Turaidas pils skaistie torņi. Pa kreisi—

Krimuldas vareniba. Vai jauneklis skatās turp?
— Ne, viņa skati vērsti uz otru pusi — uz Tu-

raidu.

Nogrimis dziļās domās viņš nemaz nepa-

maņa, ka kāds zem koku ēnām klusi tam tuvo-

jas. Klusi, kā kaķe kāds sievietes stāvs pienāk
viņam klāt un apķeras tam ap kaklu.

Jauneklis, kā no skaista sapņa iztraucēts,
ātri satver tās rokas nn apgriezies pret to, sapī-
cis iesaucas:

— Fnda, ta tu! Ka tu te radies, ka tu zināji,
ka es šeit?

— Mīlestiba vienmēr zin atrast ceļu uz savu
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mīļoto sirdi, — Frida šķelmigi .paskatīdamās tam

acīs atbildēja.
—

Bet dienas laikā, Frīda! tu neapdomā,
kāds vēl var novērot, izlaidīs valodas. Nebūs

patīkami ne tev, ne man.

— Ak, Viktor, ko tu uztraucies par valodām!

Es pate par tām nebēdāju, bet tev, vīrietim, va-

jadzētu būt vēl drošsirdigakam! Tev nav ko rai-

zēties: visi pašlaik diendusā un parkā nav nevie-

nas dzīvas dvēseles. Un starp citu, kas gan ar'

būtu, ja mūs šeit kāds redzētu? Es pateiktu, ka

tu esi mans līgavainis un tu tad ari drīzāki mani

vestu pie altāra.

Jauneklis pārsteigts par šiem vārdiem, uz-

meta izbrīnu pilnu skatu uz viņas un gribēja
kaut ko teikt, bet Frīda, aizspiezdama ta lūpas
ar dedzīgu skūpstu, čukstēja:

— Ja, ja, mans dārgais, līgavai ar līgavaini
neviens jau nevar aizliegt satikties, — un kaisles

uzzlūdumā tā apvijās tam ap kaklu savām mīks-

tām, maigām rokām un sāka to skūpstit kaisligi,

neprātigi...
Jauneklis sakustējās un mēģināja atsvabi-

nāties no tās.

— Bet, Viktor! Kas gan ar tevi ir noticis?—

Viņa izbrīnā raudzijās tam acīs.—Tu mani nemīli

tā, kā es tevi. Vispāri, pēdējā laikā tu esi pavisam
pārvērties. Kāpēc tu esi palicis tik vēss pret
mani?

— Es, Frida, nekad, citādāks neesmu bijis,—
viņš izvairīdams seju no tās tveicējošās elpas,
atteica.

— Ne, ne, tu esi pavisam citāds, neka ag-

rāki tu biji. Vienmēr un vienmēr man tā vien
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liekas, ka starp mums nostājušās kāda cita. Ak,
kaut šī nojauta, tomēr izrādītos par pepatiesu,
cik laimiga, cik neizsakāmi laimiga es tad būtu!

Tas būtu mana nāve, ja man būtu jāiedomājas,
ka tava sirds varētu piederēt kādai citai, ka tevi

kāda cita man varētu atņemt. — Viņa aprāvās,
it kā kautko iedomādamās un, tad, skatīdamas

tālumā klusi noteica: — Nē, ari «tai» tad būtu

jāmirst!

Padevigi viņa piekļāvās tam klāt. Viņas
tumšās, sievišķīgās acis pilnas asaru un raugās
uz viņu tik lūdzoši, tik maigi, padevigi. Tas ir

skatiens, kurš katra vīrieša sirdi spēj aizdedzi-

nāt, bet jauneklis savaldās.
— Bet, Frīda, kā gan tu nāc uz tādām do-

mām? — viņš to mierina.

— Ak. tu mans vienigais,
_

mans dārgais! —

čukst kvēlē viņas lūpas. — Zvēri, ka tu vienmēr

mani mīlēsi, tikai mani vienigi. Nevienu citu!
— Es tev nekād nekādus solijumus neesmu

devis un ari neko neesmu lauzis. Un tādus tu

ari nekad no manis līdz šim neesi prasijuse. Mēs

satikāmies kā draugi un ari esam draugi, un

tādi varam palikt ari turpmāk, ja tu, protams, to

vēlēsies. Draugi, kas viens no otra nav atkarigi.
Tu pate taču saciji: «Ak, nedomāsim par rītdienu;
kara laiki, šodien dzīvs, rītu jau pīšļi».

— Un tomēr! kad es iedomājos, ka es tevi

varu zaudēt, mani pārņem šausmas. Es jūtu, ka

tev tomēr pēdējās dienās kāds noslēpums priekš
manis, it kā tava sirds pukst priekš kādas citas.

Pār viņa seju pārskrēja viegls sārtums un,
satvēris viņas roku, lai atsvabinātos no tās ap-

kampieniem, viņš dusmigi izsaucās:
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— Kas par ideju! Tu slimo vienkārši tik ar

iedomām!

Pils pagalma piepēži atskanēja zvanu ska-

ņas, kas vestija, ka diendusas laiks ir beidzies
un sauca visus darbā.

— Nu, tagad laiks ari tev steigties, sāks

nakt strādnieki garām, — Viktors pieceldamies
to skubināja.

— Ak, kā man negribas no tevis šķirties!
— Kas par mulķibām! Es jau nevaru te visu

dienu sēdēt, jāsteidzas uz dārzu, stādniekiem jā-
iedala darbi.

-- Viktor, bet vakarā es tevi gaidišu pie
Kraukļa alas, — viņa noteica tam pakaļ.

Viņš kaut ko nomurmināja, bet Frīda to

nedzirdēja.
Ar saraugtu pieri viņa noskatās pakaļ Vik-

tora slaidajam, brašajam stāvam, kas nozuda

aiz koku puduriem dārza virzienā. Frīdas rokas

krampjaini sažņaudzās dūrē un viņas sakniep-
tās lūpas dveš: «Un šito puisi lai es atdotu ci-

tai!? Ne, nekad ne! Es viņu vairs no savām ro-

kām neizlaidīšu, šo reto ķērienu. Tas jau būtu

mans kauns, ja es viņu zaudētu, citas mani ar

pirkstiem nobaditu. Cik gar viņu jau nelēkāja,
bet neviena to tā neprata ieviļinat savos valgos,
kā es. Nav man neviens vēl tāds gadijies, kas

būtu mani atstājis, ja es visiem tiem pate ne-

būtu pagriezuse muguru. Nē, puisit, tu no manis

vairs neizbēgsi. Ja manas pašas māksla te izrā-

disies par vāju, tad palīdzes vecā pestele ar sa-

vām zālēm, jeb vai visliktākā gadijumā pat»...
un piemiegtām acīm, ar dēmonisku smaidu uz

lūpām, smaidu, kāds novērojams pie sievietes,
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kurai jau zināmi gatavi plāni un, kura apzinās
savu varu pār vīrieti, — viņa vēl laiciņu no-

skatījās tam pakaļ. Tad, pagriezusēs, lēni sāka

soļot uz pili.
Dažādas domas un plāni jaucās pa viņas

galvu, domas, kādas parasti rodas tikai veikal-

niekam, kas nodomājis taisit labu veikalu. Viņa
nemaz Viktoru tik stipri nemīl, kā to izrāda, bet

kā tad citādi lai izved savus plānus? Simpātisks
un mīļš ari viņš ir viņai, pēc viņa jau visas

meitas tīko un ar skaudību vien tik noskatās,
ka Frīda to tura savos valgos. Bet viņas, Frī-

das, mīla, tā mīla, ko viņa tam dod un izrādā ir

dibināta vienigi tik uz aprēķina. Vai gan nebūtu

jauki kļūt par lielā Siguldas pils dārznieka, ele-

gantā, simpātiskā jaunekļa sievu? Visas viņas
draudzenes par tādu viņasieguvumu aiz dusmām

vai pušu plīstu. Pie tam jau viņš nav ari nekāds

vienkāršais šejienietis, bet īsts ārzemnieks, kurš

tikko mēnesi atpakaļ kā ieradies šeit no Vāci-

jas. Un, kā dzird runājam, esot pat kāds augstā-
kas kārtas muižnieka dēls, kuriem Virtembergā
pašiem esot lielas muižas, bet no kurienes, pa-
teicoties kādam konflikta gadijumam un intrigām
ar vietējo varu. bijis spiests atbēgt uz šejieni.
Un kas zina, varbūt dienās viņa kļūst vēl šo

lielo īpašumu valdiniece un skanoša tituļa īpaš-
niece... un tāpēc lai tādu puisi zaudētu? Ne,
nekad!

Tādas un tamlīdzīgas domas lidoja pa viņas
galvu, kamēr ta iegāja pils pagalmā. Frīda bij
viena no Siguldas pils galma damam un kā tāda

tā vienmēr apgrozijās augstākā sabiedribā un bij
vispāri diezgan ievērota, pateicoties savai skais-
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tajai ārienei un pievilcībai, tā atstāja lielu ie-

spaidu ari uz vīriešiem un tādu ap viņu ari ne-

kad netrūka, kurus sevišķi tā prata pie sevis

saistit ar savu iedzimto sievišķīgo lišķibu un

viltibu. Kaut gan tā mīlēja flirtēt ar visiem, to-

mēr visi diezgan ātri viņai apnika. It īpaši viņa
mīlēja lakstoties ar augstākas kārtas ārzemnie-

kiem un virsniekiem, bet tie visi, pa lielākai da-

ļai, bija tikai caurbraucēji, kuri dodamies uz

kaujas laukiem, vai ar citiem uzdevumiem, Si-

guldas pilī mēdza apmesties tik uz dažām die-

nām. Un ne viens vien leitenantiņš skatīdamies

tagad varbūt nāvei acīs, atminējās skaistās, bur-

vigās naktis, pavaditas skaistajos Gaujas līčos

zem lakstigalu pogošanas...

Bet gadi nāk un gadi iet. Ari vecums ne-

liek uz sevi gaidit. Frīdai jau 24. aiz muguras.

Tāpēc tā nopietni sāka domāt ari par nākotni.

Un te nu gadijās tai īsts ķēriens —
staltais ār-

zemnieks, Viktors Heils. Simpātisks, jauns, inte-

resants, labā vietā un, ja patiesas ir runas par

viņa Vācijas īpašumiem, tad ari vēl bagāts, tur-

klāt vēl augstas kārtas. Vai vēl ko labāku va-

rēja iedomāties?

Pa to starpu Viktors bija sasniedzis ari

dārzu. Jautri un priecigi, kā apsveikdamas ska-

tījās tam pretim viņa koptās puķes. Tās ir viņa

pasaule, viņa viss. Un viņš tiķ ļoti tās mīlēja!

Pēdējās dienās tās bija vienigās, kas viņu, likās,
saprata, kam viņš varēja atklāt savas ilgas un

uzticēties. Tās bija daļa no tās puķes, puķes
burvīgas būtnes izskatā, kas bija laupijuse ta

sirdsmieru.
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Drūmi nokāris galvu, rokas salicis uz mu-

guras, viņš soļoja starp ziediem apklātāmdobēm.

Ja, greizsirdigās Frīdas aizdomas ir dibinātas.

Viņš nesajūt nekādu mīlestibu pret to un ari ne-

kad to nesajutīs... Viņš tikai ar to bija paka-
vējis laiku kā ar draugu, sievišķigu draugu.
Pirms mēneša, še atbraucot, viņam taču nebija
neviena pazīstama, nevienas būtnes ar ko tas

varētu sirsnīgāki izrunāties, ar ko dalities vis-

maz savos iespaidos un jūsmot par tām skais-

tajām dabas balvām, ar ko daba bija veltijusi šo

burvigo zemes stūriti, kādu skaistumu viņš gan
nekad nebija cerējis sastapt šeit, tik tāli zie-

meļos.
Vai viņš vainigs, ka viņa pate, Frīda, jau

no pirmās tā atbraukšanas dienas piegrieza tam

sevišķu vēribu, piedāvādamās tam par pavadoni
nn draugu šinī svešajā vietā? Un kā gan lai

viņš to būtu atraidijis, ja jau pate daba tā ie-

kartojuse, ka šeit bez drauga, bez tuva domu

biedra nemaz nav iespējams iztikt, lai visā pil-
nībā varētu izjust un izbaudit visus tos priekus
un skaistumus, kas še sastopami ik uz katra

soļa. Bet tagad tā prasa no viņa kādus tur

solījumus un zvērastus! Ar katru dienu tā sāk

palikt arviejnu neciešamāka, bez tam viņš pēdējā
laikā dabūjis jau daudz ko par Frīdu dzirdēt,
kas tās reputācijai it ne būt neko par labu ne-

runā. Ne, tā komēdija jāizbeidz!
Viņa sirdī mājo pavisam cits tēls,

kas kā putniņš atlidoja līdz ar pirmajiem ziediem

un viņa ilgu pilnajā dvēselē ienesa pavasari un

sauli. Kā sapņu tēls tā viņam bija parādijusēs,
kā pasaku princese. Tikai vienu, vienigu reizi
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viņš bija to redzējis, tikai
_

dažas nenozīmīgas
stundas pavadījis tās tuvumā, vienā telpā ar to

un tā laika to vairs nav saticis, kaut gan pagā-
juse jau vesela, gara, ilgu pilna nedēļa. Vienigi
tās attēlu no tās neaizmirstamās svētdienu viņš
vēl redz savu acu priekšā un tās pievilcigo
skaisto acu skatienu līdz ar kuru tā iedēstīja
viņā savu gaišo, nemāksloto dvēseli.

Bet kas viņa ir un kas ir tās laimigais pa-

vadonis, kas to viņu svētdien pavadija no baz-

nicas? Par to Viktors bija norūpējies visas pir-
mās dienas. Kaut ko viņš tomēr par viņu bija
izzinājis. Viņš bija izzinaiis, ka tā skaitās pie
Turaidas pils galma damam. Turaidas pils skrī-

veris Greifs skaitās par tās audzu tēvu. Kas

īsti viņas vecāki bijuši, par to neviens tomēr

nekādu skaidribu viņam nezināja pateikt. Zvie-

dru—poļu kara laikā Greifs to apmēram nedēļu
vecu esot atradis uz kaujas lauka starp kritušiem

un ievainotiem. Starp kritušo grēdām un ievai-

noto vaidiem, viņš izdzirdīs ari kādu smalku

bērna balstiņu. Piesteidzies klāt, tas to ieraud-

zijis pusbadā mirušu ķepurojamies gar savas

mirušās mātes krūti. — Tik traģiski bijuši viņas
pirmiemirkļi... Tā viņa nākuse Greifu pajumtē un

uzaugusi še kā roze par prieku saviem audžu

vecākiem un kārdinājumu katrai acij, kuru ik-

katrs labprāt vēlētos noplūkt...

It sevišķi sev par lielu apmierinājumu Vik-
tors bij izzinājis, ka viņas sirds, kā liekoties,

gan esot brīva, jo visi līdzšinējie daudzie lūgumi
pie Greifiem pēc viņas rokas un bildinājumi,
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tikuši noraiditi, un vispār no tiem viņa nespējot
atkauties. Tāpēc ari viņa nekur daudz nerādo-

ties. Vienigais, kur viņa mēdzot iziet, tas ir ap
pusdienas laiku uz Gauju peldēties un tad ari

vienmēr tik ar Greifa mazo meitiņu Lieniti. Neko

daudz ta nemēdzot draudzēties ari ar citām pils
meitenām un vispār esot ļoti tikumiga un kārtiga,
no kuras katra šejienes sieviete varetot ņemt
priekšzīmi. Bet tās, diemžēl šinī apkārtnē esot

pavisam palaidušās. Biežie kari un pastāvigi
nedrošais stāvoklis, tās pavisam, liekas, esot sa-

maitājis.

Par viņas svētdienas pavadoni, Viktors da-

būja zināt, ka tas esot kāds bijušais poļu stan-

dartjunkurs, vārdā Ādams Jakubovskis, kas pē-
dējās kaujās nesen tik atpakaļ, pārbēdzis zviedru

pusē, kā dzirdot, tad ar svarigiem dokumentiem,
kāpēc Šildhelms to pieņēmis savā pils gvardē un

iecēlis par virsnieku vietas izpilditaju. Tas nu

gan esot īsts meitu ģēģeris. Mūžīgi viņu redzot

ar sievietēm. Bieži vien cauriem vakariem viņam
esot ko nenostāstities par savām mīlas dēkām.

Būdams pats liela, pleciga auguma, spēcigs un

izzeicigs,
_

pie tam sieviešiem labi prasdams glai-
mot un tās apvārdot, tas meitiešu sirdis viegli
protot savaldzināt. Novērots, ka Greifa audžu
meitai tas sācis sekot jau no savas ierašanās

dienas šeit. Tomēr vieni paši kopā tie vēl gan
nekad neesot redzēti, kaut Jakubovskis to pastā-
vigi novērojot un izmantojot katru izdevigu brīdi,
lai būtu tās tuvumā. Sevišķi bieži tas esot red-

zams iznākam no Greifu mājas. Kā tomēr uz

visu to Maija reaģējot, tas pagaidām vēt neesot
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zināms, bet maz šaubu, ka ari viņu tas neapvār-

dojot, kā jau visus citus savus upurus.

Visu to pārdomājot un, iedomājoties it se-

višķi pēdējo varbūtību, Viktora sirds aiz dusmām

un reizē ari greizsirdības sažņaudzās. Vai var

pielaist to, ka šis vazaņķis, dzērājs un palaidnis,
šis poļu spiegs un nodevējs samaitā šo tīro,
balto dvēseli, ka tas samin dubļos saviem asini-

ņiem zābakiem šo nevainigo ziedu pumpuriti? —

«Nē, nekad to es nepielaidīšu!» viņš izsaucās tik

skaļi, ka pats satrūkās no savas balss. Viņš pas-

katījās apkārt, vai kāds to nav dzirdējis. Bet,

liekas, neviens. Visi bij aizņemti savos darbos;
tikai aiz ievu krūma kāda meiča uz viņu šķel-

mīgi paskatījās...

Piegājis pie kada puķu pudura, viņš noplū-
ca skaistu, pusplaukušu ziedu un dziļi un ilgi el-

poja tā smaržu, stīvi' raudzidamies savā priekšā.
«Vai tiešām, dārgā, lai tevi kāds tur nelietis no-

plūc kā šo ziedu,» viņa lūpas lēni čukstēja," un

izbaudot tā burvigo aromātu, nomet... kaut kur

ceļmala dubļos
L

kam katrs var uzmīt virsū, ko

katrs var paspert ar kāju? — Ne, es centišos

tevi no tam pasargāt, es tevi brīdināšu! Bet ka

lai es to daru kur lai tevi satieku?» Te pekšni
viņa acis priecigi iegailejās, it kā tas būtu nā-

cis uz kādu jaunu, lielisku ideju. Tiešām, rītu

taču svētdiena un viņš to pavisam bija piemir-
sis! Rītu tas ielūgts pie Turaidas dārznieka Val-

tera, ar kuru tas kopš atbraukšanas nav vēl

nemaz iepazinies. Un kas zin, varbūt te satiks

ari savu daiļo meiteni. Varbūt ar Valterapalīdzi-
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bu tam izdosies iepazīties ar savu sapņu prin-
cesi, to atkal redzēt, skatities tās mīļajās acīs.

Un neizsakāma prieka un ceribu pārņemts,
viņš spieda maigo ziedu pie savām lūpām. Ak,
mana dārgā Maija, kaut tu būtu, šis maigais
zieds! Kā es tevi skūpstitu, kā mīļotu! Savos

apkampienos slēgtu, tevi vai nospiest varētu! Bet

ne, ne, „viņa lūpas čukst," tevi es nesaukšu par

Maiju, —tā tevi sauc katris_ vazaņķis, katris

nelietis, kas tīko pēc tevis, kā vilks uz jēru, Es

tevi saukšu par «R o z i,» jo tu tiežām esi Roze

par visām rozēm un šīs vārdiņš tev ari vislābaki

piederās. Mīlestiba vienmēr krista savā vārdā. Ti-

kai mīlestibā dotais vārds stāv allaž tuvāki

sirdij. Tu būsi manu rožu Roze, šo rožu, kas

šeit ap mani aug, kuras es kopju un dēstu, šo

rožu karaliene, — mana rožu dārza un manas

sirds valdiniece. Nav skaistākas rozes pasaulē
par tevi, mana dārgā, vienigā Roze!»





□ . Ap(a spiestuve R!gs. Parka ielā 1-a. Tg|r. 22709

Romāns iznāk ik nedēļas pa vienai burtnicai un da-

būjams visos kioskos un grāmatu veikalos, katra burtnica

maksā tikai 30 sant. Kur romāns nebūtu dabūjams, ieliekiet

aploksnē tik daudz 30 sant pastmarku, cik burtnicu Jūs
vēlaties un adresējiet vēstuli:

Uniona izdevniecībai

Rigā, Kr. Barona ielā 16118, «Radio» pasāžā.

Pieprasitās burtnicas nekavējoši tiks piesūtitas uz iz-

devniecības rēķina par brīvu. Abonējot — 10 burtnicas
maksa tikai Ls 2.50. Naudu var iemaksāt ari «U» pasta
tek. rēķ. 1373.
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3. nodaļa.

Heila sapnis.

Ak. nakts, tu saždām ilgām sniedzi.
Ko dienu skaut un mīlēt liedzi.

Aik, noreibt tad! — un rītu ciest,

Kad spožās zvaigznes tālē dziest...

Viegla, harmoniska zvanu dunoņa pamodināja

Viktoru Jieilu no miega.

Saules pilns rīts skūpstīja guļamistabas loga aiz-

karus. Skūpstīja... tā likās: Vai arī viņu

kāds nupat nebija skūpstījis? Vai kāds gaišs tēls

nebija izniris viņa priekšā, liecies pār viņu un snie-

dzis tam lūpas kā saldbrieda ķiršus? Vai šis tēls

bezgala daudz baltu, krāšņu ziedu nebija kaisījis pār

viņa guļasvietu? Lūk, māla krūze šis smaržainais

guvums uz mazā naktsgaldiņa. Ak, viņš bija ti-

kai sapņojis! Tos ziedus vakar viņš pats dārzā

saplūca un ienesa guļamteilpā, lai vienmēr viņa
mīļās, klusās puķes būtu kopā ar viņu. Bet šis

sapnis, ko viņš redzēja, tik skaists, tik Skaists. Vēl

tagad pie viņa gultas, likās, stāvēja meitene ar zilu

sapni acīs. Ak, no šīs tīksmās snaudas viņš kā

nevarēja, tā nevarēja tikt vaļā. Laime vēl, ka šo-

dien svētdienas rīts un pēc patikas var pavārtīties

pa siltu gultu, pārdomājot redzēto sapņi un piepi-
not vēl daudz ko klāt no pusnomodus fantāzijām.
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Darbdienās jau arvien bija jāceļas agrā stundā, lai

rīkotu ļaudis un pārkontrolētu, kur jāaprušina, jā-

mēslo vai jāizravē no nezālēm dobes. Tiesa, viņš
bija pieradis celties ar saules lēktu, tā ka tikt ārā

no gultas parasti viņam nemaz nenācās tik grūti,
bet taisni šorīt viņš jutās tāds gurdens un durns.

Vai tur gan vainīgas baltās, reibinošās ievas, kuru

dvaša apņēma viņa nervus kā salda ģifts, vai arī

tas, ka no vakara viņš lēti nebija varējis aizmig-
ties. Ak, tādās reizēs jau nenāk miegs, kad sirdī

tā dziļi, dziļi iezadzies kāds tēls, un ja vēl laimes

trīsas tevi krata kā drudzī un reizē sirdi žņaudz

tumšas sāpes un dusmas ...

Arvienu vairāk viņš bija sācis domāt par mei-

ču, ko tas pagājušā svētdienā pirmo reizi redzēja
Turaidas jaunajā dievnamā un ko viņš tad no pirmā
acumirkļa ieslēdza savā sirdī.

Viktors bija krietni izglītots jauneklis, daudz

lasījis, pēc grāmatām mācīdamies pazīt dzīvi un

ļaudis. Šoreiz tā gluži neviļus viņam nāca prātā,
ka viņa Rozei ir 'laikam liela līdzība ar Beatriči,
ko lielais dzejnieks Dante arī pirmo reizi redzējis

baznīcā un tūdaļ pret viņu izjutis lielu, dziļu, svētu

mīlu. Bet nelaimīgai bija būt šai mīlai, ļoti nelai-

mīgai. VēJ tikai vienu vienīgu reizi
— pēc devi-

ņiem gadiem — Dante redzēja Beatriiči un pēc tam

vairs — tikai savos dzejnieka sapņos: viņa ilgu
tēls (krita nāvei par upuri. Un Roze — vai viņš to

vēO redzēs? Bet viņa taču nemirs, viņai jādzīvo,

jo viņas gaišās bērna acis tik daudz laimes spēj

nest, tik daudz maigas padevības un bikluma. To-

mēr, Viktors atzina, 'skaistu sievieti

vienmēr un visur pavada bries-

mas. No visiem krūmājiem ģlūm pēc viņas, vi-
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sur pēc viņas stiepjas rokas, katrs viņu iekāro,
grib saukt par savu un kopā ar viņu pavadīt lai-

mes pārpilnas baudas stundas. Izbaudīt un tad

nomest... Šausmīgi, neģēlīgi! Bet ja tas neiz-

dodas, tad mīlas vai vienkāršas kaisles jūtas kļūst
ļaunas un tomēr saldas — salldas kā ģifts.
Ja nepiederi tu man, tu nepiederēsi nevie-

nam, lai notiek kas notikdams, lai nāk kaut

nāve un izlemj...

Viktors nobijās pats no savām domām un ar

delnu pārvilka pār seju, it kā ko aizdzīt, izbaidēt

gribēdams. Bet tāda jau bija mīla — sirds dziesma,
kas maiga izplūst, savam tēlam tuvāk tiekdamās,

bet tā nesasniegusi kļūst kā vētra, kā negaiss, kas

smiedams un tomēr asaras slacīdams Skrien pār

sazēlušo druvu, (lauž, kapā, nomin ...
Bet viņa jūtas pret Rozi? Tās bija tīras un

baltas kā ievziedi, kā šī mīļā saule, kas mazajās

rūtiņās rotaļājās. Ai, kā viņš sargātu šo meiteni,

kā nestu to uz rokām pāri visām dzelmēm un bez-

dibeņiem. Bet ja nu viņa pieder jau citam, tur

tam spiegam? Viņa — dievišķīgā? Nē, tas nevar

būt, jo viņas acis vēl bija kautras un gaišas, kā

tas tikai nekritušām meitenēm ir. Viņas krūtis
vel' neskārtas kā balti pumpuri. Viņa ir nevainīga,
viņa ir svēta! Svēta starp šīm neskaitāmām viegl-

prātīgajām meičām, ikas ļaujas kareivjiem, vienal-

ga, vai tas polis vai zviedrs, vai latvis, un saka:

«Lai valda prieks, ja zini, ka šodien tu dzīvs,
bet rītu jau, varbūt, miris...»

Šie mūžīgie kari jau bija vainīgi, ka tāda no-

skaņa sagrābusi visu tautu. Viņš pats jau gan no

šejienes kariem nekā daudz nezināja, jo tikai nesen

bija šurp atceļojis no Vācijas, bet tāpat tas jau
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bija arī citur Vāczemē: sīkie feodāli katrs gribēja
būt liets un varens, un tādēļ, tie savā starpā veda

mūžīgu cīņu. Bez tam 1618. gadā jau bija izcēlies

arī jauns vispārīgs karš, kura sākums meklējams

ticības nemieros Prāgā, kas bija vērsti pret Ferdi-

nandu 11. Un tāpat šeit kas var zināt, vai polis vai

cits kāds ienaidnieks vienā jaukā dienā nebūs klāt,
nekaus un nededzinās atkal...

Polis! — kā karsta šalts viņam iesitās deniņos,
kad viņš atcerējās Jakubovski. Jau šodien jāsāk,
šodien! Šis ļaunais, skaistais pavedējs jādabū pie

malas. Labais uzvarēs reiz ļauno — jā, es tam ti-

cu. Bet kā lai dārznieks uzveic kareivi? Un to-

mēr ... Viņš brīdinās savu eņģeli no sātana na-

giem! Viņš to sauca savu eņģeli, jo atcerējās

Rozes skatu, kas, likās, viņam atļāva to ņemt un

sargāt kā savu ...
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4. nodaļa.

Pie Turaidas dārznieka.

Ak, ļaujat man sapņot.
Kur Gauja šalc kusi

Sārtbaltiem ziediem
Piebiruša...

Viktors Heils ar nolūku palika ilgāk gultā, lai

vispirms nogaidītu, kad mājas ļaudis aizies uz

baznīcu, tā kā viņš tad varēs justies netraucēts,
un otrkārt negribēdams tik agri piecelties, jo tad

viņš nezinātu, kur laiku līdz dievvārdu beigām no-

sist, kamēr baznīcēni izklīdīs atkal un viņš varēs

doties ceļā uz Turaidu pie dārznieka Valtera, kas

viņu kā jaunu, cienījamu kaimiņu bija uzlūdzis pie
sevis uz pusdienu. Viktors atzina, ka ir labi svešā

malā gūt paziņas un draugus, uz kuriem var pa-

ļauties, ar kuriem var pārrunāt par šo to, kas daž-

reiz nospiež sirdi vai arī kas sajūsmina. Viņš

saprata it labi, ka dalītas bēdas — tik pusbēdas,
bet dalīts prieks — divkāršs prieks. Ar to Frīdu

ar' vairs nekā nopietna nevarēja parunāt, vai pat

par darbu, par puķēm pajūsmot. Visur viņa zinā-

ja tikai vienu: ka viņa to mīl un nekad nelaidīs no

rokām. Pie katras izdevības viņa glaudās tam

klāt un gurdināja to ar savu uzmācību un kaisla-
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jiem skūpstiem. Viņa bija kā tveicīga vasaras

diena, kurā aiz debess pamales jau parādās ne-

gaisa mākoņi. Drīz vien negaiss taps melns un

trakojošs ... Dievs tad lai sargā Viktoru! Viņa

jau nāca pie tā kā Gaujas meita, kas

ievil dzelmē. Viņas tumšie raganas mati

kā melni viļņi lija pār sniegbaltajām plecu
kupenām. Viņa bija skaista — jā, bet bez sievie-

tes padevīgā, tīrā maigumaun bez bailēm no grē-
ka. Viņam bija šis tas nāois zināms par viņas

diezgan tumšo pagātni, vēl tumšāko tagadni, bet

šīs ziņas viņam, pirms viņš tās ar pilnu apziņu

izdomāja un pārdomāja, izlikās par daudz šausmī-

gas, lai tām uzreiz spētu ticēt. Bet ja jau šīs valodas

apstiprināsies, tad nekādā ziņā viņš ar to vairs

nedrīkst satikties, saieties pat kā ar draugu, jo

(kāds draugs, tāds esi tu pats. Tā tad viņš vēl visu

noskaidros un tad ...

Viņš beidzot piecēlās. Uzvilcis savas labākās

svētdienas drēbes un sasukājis kūpētajos matus',

viņš pameta acis ovālā spogulītī, ko tas bija atve-

dis no savas dzimtās zemes kā dārgu piemiņu no

sava brāļa, kas tagad jau atdusējās zem zaļām ve-

lēnām. Vājš, drusku nicīgs, smaids aplidoja viņa

skaisti veidotās lūpas, it kā viņš feūtuiatklājis kādu

rūgtu patiesību. Vai viņš tikai bija tik skaists

un piemīlīgs, ka tas varēja domāt izkonkurēt proti,

izgriezt_ tam švītam pogas? Varbūt, šis stikls vi-

ņu nerāda tādu, kāds viņš patiesībā ir, bet daudz

jaunāku, bālāku, sapņaināku? Vai tad spogulis
vienu vien pievīlis? Tomēr nieki! viņš pie sevis

izsaucās, novietodams spogulīti atpakaļ atvilktnē.
Laikam taču esmu diezgan jauks, jo meičas arvien

met tādus kā kārus kā jautājošus skatus uz mani.
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Bet tad man patīk spītīgi klusēt un novērsties.

Vēl priekš pārfe dienām man pienāca zīmīte no

kādas «nezināmās» ar sekošu saturu:

«Jūs skaistais, kāds nezināms zieds

no Jūsu dārza sarkst no Jūsu

tuvuma. Jūs to varat aplaimot,

ja šovakar mijkrēslī nonākot

pie savas laivas Gaujmalā.»

Tai vakarā viņš izgāja gan, bet lejā līdz Gau-

jai noiet tomēr neuzdrošinājās, lai gan sirds bija
sākusi tā straujāk pukstēt. No tālienes viņš no-

skatījās, kā tur zemu lejā pie lēnām slīdošās mel-

nās ūdens 'lentas šurp un turp pastaigājās kāds

balts tēls. Ak, un jā: bija taču pavasaris, dzie-

smu un zemes smaržu reibuma laiks. Dzīvības
tvans apskāva visas kalnu nogāzes un tos, kas vi-

ņās pakavējās pa zilajām vakara stundām. Ja,

tiesa, arī viņa ledus lilkās kustam un pumpuri rai-

sāmies; bet tomēr tā vien likās, ka nepūš nemaz

tāds īsts dienvidis. Varbūt, tas tāpēc ka viņš vēl
še jutās ka svešatnē, vēl par maz sagājās ar šejie-

niešiem un šejienietēm. Bet tagad, varbūt, sāksies

viņa īstais ziedonis... Un janu tā baltā imeiča tai

vakarā būtu bijusi Roze? Tias varēja būt... Viņš

jau nožēloja ka nebija gājis tuvāk. Bet gan jau
to dabūšu zināt, viņš nodomāja un- devās lejā uz

Gauju, kur stāvēja piesieta viņa laiva.

Diena bija tiešām neizsakāmi jauka. Viss

gaisis_ pār Gaujas leju viļņoja vienās zilu dūmaku

svītrās, un cīrulītis kaut kur tepat virs galvas,
bet tomēr tiik augstu, augstu bezbēdīgi trallināja

savu mūžīgo «Mrulū».
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Viktoram bija pašam sava laiva, no resnas

liepas izdobta ar spāmveidīgām plankām gar ma-

lām. Vina drusku atgādināja vidū pāršķeltu bišu

tropu. Šo laivu viņam neilgi pēc viņa atbraukšanas

bija uzdāvājis Siguldas pilskungs. Heils atraisīja

laivu no mietiņa un, aši viņā ielecis īrās nost no

krasta. Un tagad jau ap viņu Mūsu čaloja

Gaujas ūdeņi, piebiruši ievziediem un vītolu pū-

polīšu bārkstīm, tā ka ūdens likās kā sārtbalti no-

krāsots. Smilšakmeņu kraujas abos krastos pacē-

lās pret zilo debesi un iesārtas dedzinājās pusdie-
nas saulē. Viktors atlaida rokas no airiem. Re
viņā atkal bija atgriezušies daudz Ikilusu sapņu tē-

li. Viņš tagad, likās, redzēja tur ūdenī kādu skai-

stu, baltu sievietes stāvu aizvijamies. Viņš iedo-

mājās, ka te, varbūt, ir tā vieta, kur Roze ar mazo

Lienīti nāk peldēties. Šie krūmi tur krastā, šīs

dzelmes — tās viņa tā tad bija skatījusi ar savām

linziedu acīm. Viņas jaunāvīgais, tīrais stāvs te

bija slīdējis pa šo ziediem piekritušo ūdeni...

Viņš lāva rokai grimt pār laivas malu, lai sniegtu
mazos, airu saceltos vilnīšus, kuros atspoguļojās
saules zelts. Te — ak vai! —■ viens airis izslīd no

dulla un ātri traucas pa straumi uz leju. Ko nu

lai viņš iesāk? Straume ir laivu nes arvien lejāk.

Kā viņš tiks krastā un kur? Vēl var novēloties.

Viņš metīsies ūdenī un peldus notvers airi

Pa to laiku Turaidas dārznieks gatavojās sa-

ņemt savu kollēģi, par kuru tik daudz laba viņš

bija dzirdējis. Viņš arī zināja, ka tas ir skaists

jauneklis un pie tam vēl labi izglītots. Kas attie-

cas uz viņu abu sirdslietām un mīļākiem darbiem,
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tad, cerams, viņi varēs saprasties, jo viņiem abiem

taču viens darbs pa dārzu ap klusajām puķēm un

ogulājiem. Arī viņš, Valters, savā laikā bija daudz

mācījies, sapņojis. Nu un tas ir prom, kad viņš
līdz neprātam mīlēja kādu meiteni, bet viņa sapņu

dieve kļuva citam par sievu Cik viens un no-

žēlojams viņš tad jutās, kā tad viņam patikās sē-

dēt pie pukem, noglāstīt tās; sarunāties ar tām.

Un kad vakaros puķītes nolieca galviņas un zied-

putekliši piesūcās pilni sidrabainas debess rasas,

viņam likās —
tās raud... Un pašam vairs asa-

ras nebija tālu. Bet tas jau nu bija sen pagājis.
Cik darbdienu nebija aizgājis no tā laika, cik grūtu,

smacīgu dienu. Tagad viņš bija apprecējis kādu

turīgu atraitni, kas viņu mīlēja un glabāja kā savu

labo aci pierē, bet Valters pret šo jau pavecīgo
sievieti nespēja vairs izjust stipru mīlu

«Saki, Gertrūd, kur mēs savam viesim pusdie
nas galdu klāsim?» Viņš vaicāja savai dzīves bie-
drei. «Es domāju,, tepat dārzā pie lielā jasniin-

krūma būtu vislabāk.»
«Bet tur jau tas meitenes arvien draisko

apkārt. Vai netraucēs?» Viņa kundze bažījās.

«Ko!» viņš izsaucās, «viņš taču vēl jauns, gan-

drīz zēns; kam meitenes var būt tikai patīkamas.
Bez tam vai zini, ko es domāju? Rīkosim tādas

vispārējas pusdienas un ēdīsim šodien vienkopus
ar darbiniekiem. Tas vispirms darīs labu iespaidu
uz manu kbllēgu, un tā šim gadījumam, šim ap-

ciemojumamsavā ziņā būs svētku raksturs. Un ko

tas mums daudz maksā? Vienreiz paēdināt gait-

niekus?»

Viņa sieva, lai gan labprāt ta butu šos paris
dālderus, kas izies par pusdienām, pataupījusi, to-
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mēr negribēja savam vīram ko runāt pretī, jo vi-

ņa jau zināja ka tam, ko viņas vīrs reiz bija nodo-

mājis, bija jānotiek, lai tas maksā ko maksādams.

«Ē, meičas, nāciet šurp!» Valters sauca uz.

balti un raibi ģērbtām jaunavām, kas aiz krūmu

puduriem dārzā sēdēja zemē un laikam / vareni

sprieda par puišiem, jo it bieži bija dzirdami skaļi
smiekli un neskaidri izsaucieni. Bet varēja jau arī

būt, ka viņu vidū bija kāds puisis, vai nu kāds

dārza kalps, vai arī kāds virsnieks.

«Valtera kungs, Valtera kungs!» dažas sauca,

uz priekšu paskriedaimās. Nu meitenes lasījās

kopā.
«Jūs, meičas, tā ka šodien pie mums būs cie-

mā mans darba biedrs; tad es jūs visas ielūdzu pie
sevis uz pusdienām kas notiks tepat ārā pie lielā

jasmīna zem liepām. Pasakait arī vecajam Mār-

tiņam, Jonam un Kuģim; lai arī šie tad māk un sē-

žas pie galda.»

Varēja redzēt, ka meičas, šī vēsts vareni sa-

viļņoja. Savā starpā tās sabikstījās un sačukstē-

jās.

«Kas tas tāds būs — jūsu darba biedrs? Vai

Siguldas dārznieks vai
—

?» Kāda pārdrošniece

piesarkusi jautāja.

«Jā, Siguldas dārznieks lieila kungs;» Valters

pašapzinīgi noteica.

Priecīgi klaigādamas meičas metās pa dārzu

projām.

«Siguldas dārznieks! Ak, cik [viņš skaists!

Siguldas dārznieks, meitenes! Es viņā jau esmu

iemīlējusies ...» tā viena.

— «Bet pati vēl - viņa nemaz neesi redzējusi.
Zoss tāda!» tā otra.
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«Nu kas par to? Visi taču saka, ka viņš tik

skaists, ar zilām acīm un vēl ārzemnieks...»
— «Kas nu tev viņu dos? Viņam jau esot

skaitā Frīda, tā velna meita, uzkārusies kaklā.»

«Bet viņš jau to nevarot ne acu galā ieredzēt,»
vēl kāda iemaisījās.

Viss pulks nozuda kalpu mājā, laikam lai arī

puišiem, kā Jau (dārznieks bija sacījis, pateiktu
priecīgo ziņu, jo nu bija paredzams, ka galdā cels

cepešus, vīnu un miestiņu. Vienai otrai bija arī vēl

vairāk jāuzpošas. Daža pārpina matus, oita apā-

va kājās baltas zeķes, jo varēja jau iznākt dejoša-

na un rotaļas.

«E, Milda kur tu savas pūra zeķes tā novārtī-

juisi?» kāda zobojās.
«Krūmos būs ko meklējusi,» kā kutināta smē-

jās kāda cita. Aizkārtā tik nosarka un savilka lū-

piņas:

«Kas jums par dalu?»

Viņa jau bija tā skaistākā meiča starp šām;

Viņa varēja būt lepna; lai arī kā viņu izzobo, jo

viņu jau citas apskauž.
«Frīdas pēcnācēja...» kāda ļauni čukstēja.

«Nez' vai tad Maija ar' nebūs tais pusdienās?»
vēl kāda piepēšd noprasīja. Čalas uz acu mirkli tā

kā norimās. Meičas tik plecus paraustīja. «Nu,
ja tā būs; tad jau dārznieks uz rmums ir nepašķie-
3ēs.»

«Maijas jaunkundz, vai jūs atlaujāt, ka drusku

vēl pakavēju jums laiku? Es jūtos tik laimīgs, kad

varu būt jūsu tuvumā,» <āds slaida auguma virs-

nieks jautāja Maijai, kas šodien bija tērpusies gaiši
zilā tērpā, kurš it sevišķi pavairoja viņas pievilcī-
bu. Uz pleciem viņai bija balta, viegla villainite
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ar pašas Izrakstījumiem. Viņa tikko bija pārnā-

kusi no baznīcas, un Jakubovskis to atkal bija at-

vadījis līdz mājām un nācis atkal iekšā. Šodien

viņa bija gājusi uz baznīcu tādu savādu ilgu dzī-

ta. Viņa nevarēja un nevarēja aizmirst to zilo

acupāri, kas pagājušo svētdienu te viņu uzlūkoja

un kuru ar savām acīm sastapdama, viņa bija ju-

tusi: tam es varētu būt uzticīga līdz nāvei. Bet

šodien viņas skati velti klīda baznīcēnu pulkā: vi-

ņas ilgu tēls nebija tur. Tikai Jakubovskis tāpat

kā pagājušo reizi viņā skatījās, acis nenolaidis, tā

kā tai metās pavisam neomulīgi, it sevišķi vēl tā-

pēc, ka te visa apkārtne viņu pazina un mīlēja kā

krietnu, tikumīgu jaunavu, un tagad šis pārbēgu-
šais polis, nodevējs un meitu mīlulis stāvēja viņai

tik tuvu un skatījās viņā savām melnajām, dedzī-

gajām acīm, it kā viņš to sevī uzsūkt

gribētu, it kā ar savu skatu to apburt vēlē-

damies. Bet viņa jau nespēja viņu aizdzīt no sevis,

jo viņš jau, varbūt, ir tik nelaimīgs, tik nelaimīgs,

jo nav neviena, kas par viņu teiktu kādu labu vār-

du. Pat Skudrītis par savu 'kungu šad tad izmeta

itin rūsīgus vārdus. Jā, viņai vismaz šo kaisles

sagrauzto, grimušo jaunekli nevajadzētu nosodīt,
bet mēģināt viņā iedvest ko lalbu, daiļu. Viņa no-

jauta, ka tā viņu laikam varētu vēl glābt no galī-

gas pazušanas, ja viņš pats tikai nebūtu tik pārāk
uzmācīgs un straujš kā svelmējošs vējš. Tagad
atkal viņš tai glaimoja:

«Maijas jaunkundze, Jūs esat skaistākā sievie-

te no visām, kuras es esmu jeb kad redzējis. No

jums izplūst kaut kas labs, gaišs. Ak, jūs mana —»

Viņš tai tuvojās, gribēdams to apkampt, jo te aiz

krūmu pudura dārzā viņus neviens neredz. Saule
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tā cepina, un jaunā virsnieka asinīs ir kaut kas no

viņas tveices. Ai, (kā es gribētu apvīt rokas ap

viņas jaunavīgo, pusnobriedušo stāvu un ilgiem,
dedzīgiem skūpstiem dzert laimi no viņas lāpām.
Un jo vairāk tā viņa vairās, jo viņa dzīslās strau-

jāk dzenās asinis. Viņš to gūs —
lai vai ar varu...

«Vai jums, Maijas jaunkundze, nepatiktu pie-
sēst te uz sola? Te ir tik jauks. Kā puķes smar-

žo un cīrulis čirkst.»

Viņš to gandrīz vilkšus novilka uz soliņa. Vi-

ņa drusku pieļāvās un savām domīgajām, dziļajām
acīm pavērās viņā:

«Tikai esiet rātni, Jakubovska kungs, citādi —»

«Ak, tā runā visas sievietes no sakuma. Tās

saka: neaiztiec, es saukšu pēc mammas. Bet kā-

pēc? Nu, miammas vienkārši nav mājās. Bet vai

tad es jums esmu tik pretīgs, mīļā Maitjas jaun-

kundz? Bs to nevaru saprast, un kaut jūs vēl zi-

nātu, kā mana sirds ilgojās pēc jūsu tuvuma kā

tauriņš pēc zieda saldās sulas. Teiciet taču reiz. ka

jūsu mīla pieder vienīgi man. Nometiet vienreiz

šo vienaldzības plīvuri un esiet mana uz visiem

laikiem, ak Maija —»

«Nu, nu! Lēnām, lēnām,» viņa atvairījās un rā-

jās, «tā taču nevar, tā nevar ...»

Viņš to bija apņēmis abām rokām. Viņa kar-

stā dvaša Maijai iesitās degunā.

«Ko? Jūs esat dzēruši, jūsu elpa —» Maija

uztraukta sauca. «Ejiet, ejiet, es jūs lūdzu. Lieciet

mani mierā. Ak —»

Viņš to sažņaudza rokās jo ciešāk.

«Maija, es neesmu piedzēries, es jūs mīlu, bez-

gala mīlu un esmu tik nelaimīgs, bez miera. Pie-
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deriet man, un es zvēru, ka nekad es vairs nedzer-

šu, visu dzīvi nē. Maija, Maija ...»
Viņš nokrita pie viņas kajam, galvu cieši

spiezdams Maijasi klēpī.
«Nu esiet jel prātīgs,» Maija viņu mēģināja no-

mierināt. «Man bail no jūsu straujās dabas, es ne-

varu... Palieciet citāds, un tad ...»
Bet viņš tik ātri nerimās. Viņa ogļme'lnie mati

kā briesmīgi tumši, spīdoši pavedieni izplūda «uz

Maijas debeszilā tērpa. Cik izmisis viņš bija! Mai-

ja viegli noglāstīja viņa tumšās cirtas. Viņš strau-

ji atkal saslējās augšā un piespieda galvu pie Mai-

jas krūtīm, kas cilājās nemierā. Viņš dzirdēja, cik

uztraukti viņa elpo, un noreiba no viņas miesas

siltuma. Viņš zaudēja beidzamo spēju savaldīties
...

Bet Maija ar pēdējiem spēkiem atgrūda viņu un

skrēja projām uz dārza pusi. Viņas gaišajās bēr-

na acīs saplūda asaras ... Viņš noskatījās tai pa-

kal kā ārprātīgs, ļauna, savāda prieka pārņemts...

«Maija, Maija ... banāna!»

Bet Maija pat neatskatījās. Kā izbiedēts putns

viņa metās uz priekšu un atguvās tikai, kad savā

priekšā ieraudzīja dārznieku.

«Kur tu, Maija, tā skrien? Vai kas ļauns?»
viņš jautāja.

«Ak,» viņa 'izdvesa, bet Vairāk arī nekā neva-

rēja pateikt. Viņa drīz sāka smieties kā pa vecam,

aplūkoja puķes un piesprauda mazu vijolīšu pušķī-
ti pie krūts.

«Maija,» dārznieks sacīja, «man priekš tevis

ir mazs pārsteigums.»

«Kas gan tas būtu, Valtera kungs?»

«Man šodien būs viesis, kāds jauns un ļoti sim-

pātisks ārzemnieks.»
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«Un tad?» viņa negribēja saprast.

«Un tad tu varētu nākt pie manis uz pusdie-
nām am papriecāties ar šo zēnu. Vai jā?»

«Ak,» viņa teica, «kāpēc taisni es? Nu labi, la-
bi, paldies, Valtera kungs. Bet kas gan ir šis ār-

zemnieks?»

«Mans kollēga Viktors Heila kungs, dārznieks
Siguldā.»

Te piepeši Maija atcerējās pagājušo svētdienu.
Un ja nu tas būtu viņš? Viņai jaucās. Tad ...

tad..,
Ak, ka viņa uzreiz saka dzidri smieties un

griezt Valteru apkārt kā negudra.
«Pagaidi, bērns, pagaidi,» viņš aizstāvējās,

«man vēl jāsteidzas visu sagatavot pusdienām. Tu

jau vari tepat padzīvoties, kamēr...»
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5. nodaļa.

Vai spoki ir?

Valters sirsnīgi apsveica fieilu, kas tikko bija
ieradies. Arī Heils bija augstākā mērā galants un

sirsnīgs. Ar lielu godbijību viņš skūpstīja Valtera

kundzes roku un neskopojās ar komplimentiem.
Bet tomēr labs novērotājs būtu pamanījis, ka Hei-

la kunga laipnībā ir kaut kas kā viltots, kā tēlots.

Likās, gar abiem šiem cilvēkiem viņam nebija lie-

las intereses. Brīnums: arī dārzs, arī puķes un ogu-

lāju sugas un pasugas viņu šodien nespēj saistīt.

Bet lai Valtera kungam neparādītu nepatikšanu,
viņš seko tam pa dārzu līdz un uzklausa, ko tas te

vienā, te otrā vietā par savu roku darbu izsakās.

Bet viņa domas ir citur, viņa acis meklē kādu

daudz skaistāku ziedu par šiem, kas te pilnas do-

bes. Viņš zina: tāds zieds ir tikai viens.

Viņi ir nonākuši kādā nelielā klajumā starp

ābelēm un bumbierēm. Aiz tuvējiem krūmiem skan

jautri smiekli un sarunas.

«Tur jautru dārznieču pulciņš pašreiz vij vai-

ņagus,» Valters paskaidro. «Vai jūs gribat tuvāk

redzēt šīs meičas, Heila kungs?»

Ak, ne, viņš tas negrib redzēt, un viņi dodas

iesāņus projām. Nu meičas jau viņus arī pamanī-
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jušas. Vienāmirklī čailas apklust, un visu skati,
izbrīnā un ziņkāres pilni, vēršās pret Heilu, kas

savā ārzemnieciskajā svētdienas tērpā izskatās kā

kāds princi®. Tikai īsu skatu viņš veltī šūn dār-

za meitenēm. Te piepeši, kājas viņam it kā neklau-
sa vairs, kamēr viņa acis kā sastingušas vēršās

pret kādu no meičām. Mans Dievs, tā ir viņa, tā

ir viņa! Viņš pazīst šos tīros, maigos eņģeļa sejas

pantus. Un šai zilajā tērpā viņa tiešām izskatās

kā kāda būtne no debess mājami Pār visu miesu

viņam pārskrien laimes trīsas. Bet ari viņa MeiJu

ir pamanījusi un kā sastingusi skatās viņā. Viņas

vaigu gali it kā tur plauktu ugunssārtas
rozes. Bet zilās acis smejas gaišā priekā. Tā tad

tas ir viņš, viņas sapņu valdnieks. Ne jau par vel-

ti šīs meičas tā jūsmoja par Siguldas dārznieku...

«Vai tas visas jusu strādnieces?» Viņš jau-

tāja, lai gan labi zināja, kas Roze ir.

«Nē, tā viena —.vai redzat to zilo? — ir pils
rakstveža audžu meita Maija. Viņa tikai tāpat te

atnākusi ar meičām patērzēt. Vēlāk es jūs darīšu

pazīstamus.»
Šie pēdējie vārdi Viktoram likās kā kāds ne-

izsakāmi skaists solījums, kā aicinājums uz apso-

līto zemi... Vēl un vēl viņi gribēja tā zagšus
pamest skatu uz gaišzilo parādību tur aiz krūmā-

ja, bet kaunējās no Valtera, kas savu viesi ne

mirkli neizlaida no acīm, cenzdamies viņa interesi

saistīt pie puķēm, daudz stāstīdams un jautādams.

Beidzot viņi atgriezās pie dārznieka mājās, kur uz

balkona bija novietoti krēsli un apklāts galdiņš, uz

kura stāvēja liela ķieģelkrāsas vāze ar ievu ce-

riem. Valters viesi lūdza apsēsties un pats uz brī-

di atvainojās, teikdamies tūlīt atkal atgriezties.
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Palicis viens, Heils nogrima kādā neatvairāmā

sapnī. Tik skaidri, tik gaiši viņš savā priekšā re-

dzēja viņas tēlu un kā saldas līksmes pārņemts

aizvēra acis ... Viņš nedzirdēja, ka no muguras

puses viņam tuvojas soli. Tikai tad, kad nācēji

jau bija gluži klāt, viņš ātri atdarīja acis un savā

priekšā redzēja dārznieku un Rozi stāvam. Viņš

piecēlās, un dārznieks nosauca viņu vārdus. Tad

Rozes roka, šis mazais, maigais brīnums, dusēja

viņa delnā, varbūt, pat drusku ilgāk, kā to atļāva

pieklājības likums. Viņu acis nogrima vienas ot-

rās kā teiksmainās mežezeru dzelmēs. Viņi mulsa

un nezināja viens otram ko teikt. Par laimi dārz-

nieks nāca palīgā, apgalvodams, ka Maija viņam
esot tuva un mīļa kā paša meita un ka visi gan šo

meiteni mīlot. Šos vārdus dzirdēdama, viņa vēl

vairāk nosarka un skatījās kaut kur projām.

Visi viņu mīlēja ... Kas ar to jau nebija pa-

teikts? Vai arī viņš, Viktors, nebija viens no šiem

visiem? Un vai dārznieks tā nebija pateicis viņa
vietā to, ko viņš, Heils izjuta?

«Bet vai jūs, Maijas jaunkundze, arī visus mī-

ilat?» Viktors, lai būtu ko runāt, jautāja. «Jā un

nē,» viņa teica. «Visus es vienādi nespēju mīlēt.

Un tā jau ir, ka tikai viena mīla mēdz būt liela,

viena, kas stiprāka par nāvi.»

Tas, ko viņa tik skaidri un nosvērti pateica, uz

Viktoru Heilu atstāja dziļu iespaidu. Viņš juta, ka

viņa runāja
_

to, ko pati izjutusi. Bet Valters
kaut ko aizrādīja par Kristus tuvāku mīlestību un

brālību. Pēc tam runas pārgāja uz [apkārtnes da-

bas jaukumiem un par to, kā šai svešajā pusē jū-
tas viņš, Viktors Heils. 0, viņam ļoti patīkot Vi-
dzemes Šveice. Te vēl visi izskatoties kā kādā
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pasaku zemē. Visur esot apslēpts kātļs brīnums,
kāds noslēpums, kā piemēram šodien vīnam šurp-

nākot gadījies... Viņš jau gribēja sākt stāstīt,
bet pašreiz parādījās Valtera kundze un lūdza pus-

dienās. Lai viņš jel nebrīnoties, ka viņam par godu
tādi mazi svētki sarīkoti, jo viņi to no visas sirds

gribējuši apsveikt. Pusdienas viņi ēdīšot visi kopā
ar dārza meitenēm un puišiem. Varēšot pat pie-

griezt ...
Ap lielā ēdamgalda' kājām bija apvīti ozol-

zaru vaiņagi, un viss bija bagātīgi sagādāts. Viņš
pasveicināja meičas, kas tā nedroši tuvojās gal-
dam, acis no viesa nenolaizdaimas. Bet tad atkal

visa viņa uzmanība pievērsās Rozei, kas tagad sē-

dēja viņam taisni pretī. Galda galā sēdēja Valters,

otrā galā — kundze. Arī puiši ieradās, sēdās pie

gailda un mielojās, slēpdami sejas aiz lielajām mie-

stiņa krūzēm.

Jautrība auga, sarunas vedās, jo īpaši meičas

prata teicami jokot un'tērzēt. Bet Heils kā (nevarēja,
tā nevarēja jokot un smiet līdz ar citiem. Viņa acis

pastāvīgi zagās pie Rozes, un katrs kumoss, ko

viņš taisījās norīt, likās bez garšas ... Viņš tik-

pat kā nemaz neēda. Kad Valters viņam piedāvāja
miestu, viņš atteicās, jo dzert it nemaz nedzerot.

«.Arī ūdeni nē?» kāda meiča atjokoja. Tā bdtj
Milda, ko pirmīt citas meitenes bija uz graudu vil-

kušas. Te vecais Mārtiņš nāca Heilam palīgā.
Viņš teica:

«Jā, nesakārt vis. Vai nav diezgan dzirdētas

arī tādas lietas, ka no ūdens piedzērušies? Es pats
savā jaunībā pa vakara laiku dažreiz mēdzu aiz-

staigāt meitās. Un kādreiz es biju dūšīgi paēdis,

tā ka vareni slāpa. Man bija jāiet gar Gutmaņa
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alu. Tad es iedomājos, ka tur taču avotiņš, un tū-

līt gāju nodzerties. levilcis krietnu malku no vēsā

Ūdens, es piecēlos un gribēju iet projām, bet jutu,

ka kājas neklausa un neklausa... Galvā sakāpa
tāds skurbums un mēdīties vien gribējās... Te

uzreiz no alas dibena es izdzirdu trīcošu, vāju
balsi:

«Mārtiņ, neej, Mārtiņ, neej...»

«Es jau nemaz nevaru paiet,» es atcirtu. «Bet

kas tu tāds esi, kas tur runā?»

«Es esmu es — cilvēku draugs...»
Pēc tam vecīša balss apklusa. Es paklausīju

un tovakar neaizgāju pie savējās. Tikai vēlāk da-

būju zināt, ka krūmos uz mani gaidījuši citi puiši,
gribēdami mani piekaut.»

«Jā, dīvainas lietas notiek šai pusē,» piebalso-
ja Viktors Heils, «tā kā man šodien...» Viņš sāka

stāstīt:

«Jau pār Gauju braucot man notika tā, ka es

pazaudēju airi, un kad es ielēcu ūdenī, lai airi pa-

nāktu, tas arvien ātrāk peldēja prom ... Tikai ar

lielām pūlēm to dabūju rokā. Un kad es iz-

kāpu krastā, vēl bija drusku par agru, lai nāktu

šurp. Laiks, kā redzat, šodien loti sutīgs. Staigā-
jot pa krastmalas celiņiem man uznāca slāpes, un

es gāju uz to pašu vietu nodzerties. Kad biju alai

diezgan tuvu, 'divi vīrieši aši izlēca no tās un no-

zuda nogāzes krūmos. Man sametās drusku baigi

ap dūšu, bet es gāju vien alā iekšā, jo dzert va-

reni gribējās. Kad biju veldzējis slāpes, es sajutu

kaut ko līdzīgu reibumam, kāds rodas no vīna. Pat

balsi, es dzirdēju, tikai es nesapratu, vai tā nāca

kaut kur no augšas vai no alas dibena un ko tā no-
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zīmēja, jo runāts laikam tika latviski. Vai kāds

mani brīdināja? Kas tas? tur smiltīs? Asinis!

Smiltīs, bija redzamas svaigas asinis... Un kādā

alas dobumā kūpēja maza uguntiņa. Es metos airā

— un mani tik tikko nenosita akmens, kas vēlās no

augšas pār alas muti lejā. Vēl otrs sekoja, bet es

jau biju prom.»

Pie galda izcēlās nospiedošs klusums. Visu

skati bija vērsti uz stāstītāju, tikai vecais Mārtiņš
sūca alu. Rozei sejā bija kā izbailes, kā nesapra-

šana. Beidzot Valters pārtrauca klusumu:

«Tie bus bijuši kadi tumši ļaudis, kas ala upu-

rējuši. Tur jau šad tad vēl tādus māņus dzen.»

«Ne, tur. spokojas,» vairākas balsis atsaucas

no meiču vidus. Likās, viņas ciešāk saspiedās kopā.
«Es nekad vairs viena neiešu uz alu,» viena

teica. Gitas domāja tāpat.

«Es gan iešu,» atsaucas Milda.

«Kad šis tevi sauks...» Čukstēja kada cita

ar zobgalīgu smīnu uz lūpām.

Vecais Mārcis atkal iemaisījās:

«Ko nu tagad? Tie jaunie ļaudis jau spo-

kiem un gariem vairs netic. Bet spoki ir un pa-

liek, īpaši rudens tumšajās naktīs pa gaisiem ap-

kārt klejo nomaldījušās mirušo dvēseles un sasau-

cas ar tādiem ūpju kaucieniem, ka tev, dzīvajam,

liekas, ka viņi aicinātu tevi līdz, un tev nav vairs

dūšas spert kāju pār slieksni, lai izietu ārā tādā

naktī... Arī es, kad biju jauns, ne par ko tādiem

māņiem negribēju ticēt, bet tad dabūju krietnu mā-

cību priekš visām reizēm. Toreiz es vēl dzīvoju

Lodes muižiņā, tā ir uz ziemeļiemno šejienes. Tur
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kas būs braucis garām, gan būs nevērojis ceļa malā

vienu birzi ar kapeii. Reiz meitas, kas mani pazina
kā lielu pārdrošnieku un karstgalvi, jo es nevienu

vien no tām biju spiedis it cieši pie krūts, nez' vai

ar nolūku vai tāpat aiz izklaidības kapenēs bija at-

stājušas vienu pāri baltu cimdu. Par divdesmit

piecām kapeikām es saderēju ar viņām, ka nakti

taisni ap pulksten divpadsmitiem viens aiziešu uz

kapenēm un cimdus pārnesīšu. Sacīts —
darīts.

Bija skaidra ziemas nakts, kad es izgāju ārā, lai

dotos pēc cimdiem. Mēness ripa cēlās aiz nosnigu-

šiem mežiem, un visa apkārtne vizēja un laistījās

spokaini bālā gaismā. Jau sametās drusku baigi.
Lai gan visu laiku es gāju ātri, cenzdamies nedo-

māt ne šo, ne to, tomēr man vienmēr -likās, ka kāds

tepat liet un iet man līdzās' un no galvas man neiz-

gāja vārdi: Kad mēness spīd, tad mironis jāj... jāj

uz balta zirga, ka kauli vien grab...

Tiesa, es cimdus dabūju, jo nevēlējos palikt

kaunā, bet tad arī gandrīz sirms iznācu ārā, jo ko

es tur redzēju, bija tīrās šausmas... Vispirms, tāds

dobjš troksnis kā jumtā, kā pagrīdē — nevarēja
labi izšķirt. Tā jau otrreiz. Ledus salta vēja

dzesina piepeši iesitās sejā. Te kāds pelēikbāls ģin-
denis parādījās pie sienas...

«Mārtiņ, kam traucē tu miroņus?» ģindenis
runāja vājā balsī, «labi vairs nebūs, labi nebūs...
Par tām divdesmit piecām kapeikām tu. zaudēsi

daudz ko dārgāku... Piemini manus vārdus!»

Pec viss atkal likās tukšs un kluss ka jau ka-

pos. Kā prātu zaudējis es skrēju uz mājām.» —

«Ko 'tad tu zaudēji, Mārtiņ?» ka viena balsi no-

prasīja meičas.



57

«Ko
/

zaudēju? Es daudz zaudēju, visu savu

dzīvi zaudēju, jo es to nepiepildīju. Manu karsti

rnileto līgavu aizveda nāve, un tā man arvienu jā-
paliek vienam — ak, vienam! Kas ir tāda dzīve,

kurā tev jābrien kā pa purvu, mūžīgi pa purvu?
Vai tad kāds brīnums, ka pēc tam es tik daudz
meitu pievīlu, tik daudz krogus izdzēru sau9us...»

«Mārc, ko tu nu atkal melo,» tā atsaucās Jons,
gadus divdesmit četrus vecs. «Tu jau nu nevienu

meitu neesi pievīlis. Vecais tik lielās.»

Heils vairs tālāk neklausījās viņu sarunās. Viņš
jau ari visu Izstāstīto bija kā pa miegam dzirdējis,

kā izsapņojis. Un dīvaini: šodien viņš visam tik

viegli spēja ticēt. Viņam patikās, kaut arī īstenībā
tādi spoki un brīnumi būtu, jo tad dzīvie, varbūt,

nedrīkstētu ļaunus darbus pastrādāt. Un viņš jau
tā mīlēja visu, kas labs un tīrs.

Valteram jau vairs nebija šaubu, ka fieils kā ar

kādu burvju spēku tiek vilkts pie Maijas. Atkal

un atkal abu jauniešu acis sastapās un it kā ko

jauku, bezgala mīlu klusām stāstīja. Ak, kā tagad

Viktors vēlējās dabūt kaut īsu mirkli ar Rozi di-

vatā kaut kur kādā apslēptā, skaistā vietiņā, kur

puķes , saule un miers. Bet te viņam jāsēd pie

galda kopā ar tik daudziem un Rozi aplūkot pat

neērti, jo tad tūlīt staigās valodas pa visu apkārtni.

Par laimi pusdienas beidzās.

Vecais Mārtiņš no kalpu mājas iznesa tādu dī-

vainu ādas instrumentu, ko viņš pats sauca par

somu dūkām. Jons iznesa vecas kokles, un nu sā-

kās mūzicēšana. No apkārtnes vēl salasījās puiši
klāt, jo tie bija dzirdējuši mūzikas un dziesmu ska-
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ņas. Nu ari dejošana gāja vaļā. Kā apmāts Heils

tuvojās Rozei un lūdza viņu uz kādu tautas deju,
kas bija loti vienkārša un kuru Heils ātri bija jau

skatīdamies vien izmācījies. Viņa gāja...

Pirmo reiz viņš sajuta savu trīsošo roku pie

viņas maigā, pieglaudīgā ķermeņa, kas kā izkust,

izgaist taisījās viņa pirkstos. Viņš sajuta tās elpu,
un viņas acis, gaišās, brīnišķās acis tagad viņam

bija tik tuvu, tik tuvu...

Viņš gribēja ko teikt, teikt viņai kādu mīlas
vai brīdinājuma vārdu, bet vairs nespēja nekā kā

vienīgi dvest:

«Roze, Roze...»

Taisni šai visjaukākajā laimes brīdī, kad vina

tam kā uz viņa vārdiem atbildēdama glaudās ar-

vienu maigāk klāt, no pils puses piepeši skanēja

sievietes balss:

«Maija! Maija! Kur tu esi? Nāc tūlīt mājas.»

Saucējai drīz piebiedrojās sīka meitenes bal-

stiņa. Roze maigi atraisījās no Viktora rokām,

kad viņš kā jautādams dvesa kaut k0...

Un viņa sauca atskatīdamas:

«Jā, jā, es nāku... jā, es nākšu drīz, drīz...»

Kā eņģelis viņa tur aizgrima aiz zaļajiem ko-

kiem, zils sapnis — vairāk nekas. Bet Viktors at-

cerējās viņas beidzamos vārdus, jausdams jaunas

laimes tuvumu.

«Viņa nāks, viņa nāks...» viņš klusu dvesa,

«bet kad? un kur? Ak, skaista tā diena būs, svē-

tīta tā būs, kad viņa atkal nāks. Viņa nāks...

nāks..
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Viņš atskatījās apkārt: deja turpinājās, bet

nekas te viņu vairs nesaistīja, nekas, nekas. Velti

kāds acu pāris viņu neatlaidīgi uzlūkoja, velti Mil-

das lūpas bija sārtas, kā pinmās zemenes vasaras

tveicē. Viņš tagad alka kaut kā dievišķa, skaidra,

svēta... \
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6. nodaļa.

Mīlestības zvērasts laivā.

Sapņot man tikās

Tikai pie Gaujas,
Negaisa naktī

Nāras kur skaujas.

Koki it zemu

Pār mani liecās.

Liekās, ka zari

Glāstīt man' tiecās.

Sapni es redzu

Div' zilas acis,

Pilnas ar as'rām,
Ilgām un skumjām ...

Esmu vēl jauna.

Sirds man tik strauja

Apslēp jel mani.

Mīļotā Gauja ...

Jau tuvojās vakars, kad Heils atvadījās no

dārznieka kundzes, kamēr pats Valters viņu vēlējās

kādu gabaliņu pavadīt, jo arī viņš mīlot vēl ar-

vienu pa vakariem iziet pastaigāties, pakāpties pa

kalniem, lai arī jau manot, ka veoums dara lo-

cekļus stīvākus un gurdākus. Sirds viņam esot

jauna, un tāda tā laikam palikšot arvienu. īpaši
šodiena viņam bijusi īsta svētku diena

— sakarā

ar Heila apciemojumu. Tlā runādamies viņi kāpa
pa nogāzes ceļu lejā uz Siguldas pusi.
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Ziedu smarža plūda lejā no visām nogāzēmv

kamēr krēsla kā samts pārklāja gravas un krūmā-

jus. Bet tur tālu lejā no Gaujas cēlās zils miglo-
jums, pamazām aizsedzot krastmalas smilšakmeņu
sārtdzeltenīgos paugurus. Nakts nāca tik zila uti

bezgala maiga. Valters laikam gan saprata, ka

šādā vakarā ikviens tikai ar kādu maigu radījumu

pastaigājas divatā, un atzina par labāku un prā-

tīgāku atvadīties. Projām iedams, viņš kā brīdinot

sacīja:

«Heila kungs, gar to alu jūs gan tagad labāk

neejat. Ir tāds noslēpumains un baigs vakara laiks.

Kas var zināt...»

Bet Viktors šos vārdus tikpat kā nemaz ne-

ņēma vērā. Viņš jau nemaz nedomāja par sevi

un kādām tur briesmām, kas draudot, bet visas viņa

domas, visas viņa ilgas kavējās tur stāvajā kraujā,
kur augstu gaisā vareni paceļas Turaidas pils brū-

nais korpusa Migla.tinās tur visapkārt, uti pama-

zām viņš grima kā kādā pasaku valstī. Vēl govis
nāca pretim, atgriezdamās no ganībām mājās, un

noskrandojušies ganil. Kaut kur skanēja kāda dzidra

sievietes baiss — laikam no Gaujas lejas šurp. Viņa
dziedāja kādu saldenu melodiju, ko viņš vēl līdz šim

nekad» nebija dzirdējis. Jo tuvāk viņš nāca Gau-

jai, jo skaidrāk un kaislāk skanēja dziesma, izklīz-

dairna atbalšu šūpās pa krastiem un visu Gaujas
leju.

Kas tā tāda dziedātāja? — viņš minēja, uz vie-

tas stāvēdams un vērīgi klausīdamies. Nē, viņš
to laikam nepazīst. Viņa bez tam liekas tur Sigul-
das pusē. Roze tā nevarētu būt... bet...

Ak, lakstīgalas ari saka savu burvīgo sadzie-

dāšanos. Tur alkšņos viņu dzidrās balsis arvien
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spēcīgāk, arvien drošāk pauda kā saldu mīlestības

ilgošanos;, kā kādu dziļu, skaistu noslēpumu... Šie
mazie putniņi, kā viņš tos mīlēja! Un visu jau viņš

mīlēja: šos ziedus, šos krastus, šīs dziesmas un

savu dārgo, dārgo Rozi. Viņš jau juta laimes trīsas

pa visu miesu pārskrienam kā kādusaldu šalti, bet
tūlīt arī sekoja tumšas sāpes kā pavasarīgi palu
ūdeņi Kāpēc tik tālu vēl tā diena, tas laiks,
kad viņš savu ilgu tēlu varēs apkampt netraucēts,

noreibis siltajās vakara ēnās un smaržās. Bez-

gala skaista, bezgala svēta būs tā stunda, kurā pār

viņiem nolaidīsies svētlaimības kvēle. Un ja šo-

vakar, šo nakt...

Viņš steidzās ārā pie Gaujas, it kā par savām

neskaidrām jausmām pārliecināties gribēdams. Viņa
laiva tur vairs nebija. To bija kāds aizbraucis —

varbūt, tie divi melnie vīri, kas pusdienas laikā iz-

bēgano alas. Bet, lūk, kas tur? Tur jau viņa laiva

līgojas uz Gaujas miglainajiem ūdeņiem, un viņā

saskatāms ir viens vai arī divi sēdētāji.

«E, braucat laivu šurp, tā mana!» viņš sauca

pilnā balsī, tā ka malu malas noskanēja. Laiva

tiešām tika virzīta šurp, un jo tuvāk viņa nāca, jo

migla kļuva plānāka, jo skaidrāks cilvēka tēls.

acīmredzot bija sieviete. Bet kas tā tāda — to

vēl nevarēja zināt. Viņa airēja nesteigdamās un

neteica neviena vārda. Viņas tērps varēja būt

melns, varēja ir tumši zils būt. Roze nebūtu bi-

jusi tik pārdroša, un bez tam viņa jau nezināja, ka

tā viņa laiva. Bet līdz pēdējam mirklim viņš ce-

rēja, kamēr turpat viņa priekšā kaisla, klusa un

noslēpumaina atskanēja balss:

«Viktor, labvakar..,»
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«Labvakar! Tu Erīda? Ka tu drīkstēji manu

laivu?»

«Nu neļauno, neļauno, mīļais. Es drusku gri-

bēju pavizināties, kamēr tu...»
«Ko'es?»

«Kamēr tu mīlinājies gar Turaidas skaistulēm,»

viņa teica ar apslēptām dusmām.

«Un tu? Vai tu kur negulēji ar Jakubovski?

Vai pat mana laiva nav liizlietota jūsu neģēlībām?»

viņš iekaisa.

«Ak...» viņa ievaidējās un aizspieda acis ar

delnām. «Tu
— tu, Viktor, cita nezini, kā mani

apvainot? Ak, es nelaimīga, es velti meklēju tevi,
kā tu tā vari?»

«Dod labāk laivu, Fnda, man jābrauc mājas.

Jr jau loti vēls.»

«Nu kap jel laiva, Viktor. Man ari jābrauc

mājās.»

Viņš gan lāgā negribēja tik tuvu un tādā krē-
slainā vakara vientulība būt kopā ar sievieti, kas

viņu pavedināja uz kaisli, bet no otras puses viņš
arī uzskatīja par savu pienākumu Frīdu pārcelt Si-

guldas krastā. Viktors arī ielēca laivā un satvēra

airus.

Viņi atirās no krasta. Mēness/ jau cēlās augšā
tur aiz krūmiem noaugušām kraujām. Migla sāka

mesties balta un mirdzoša kā pērlēm izšūts šķid-
rauts.

Viktors airēja. Viņa priekšā, galvu rokās ie-

spiedusi, sēdēja Frīda. Viņas atsegtie baltie pieci,
pār kuriem izlija vaļāatlaistie mati kā tumšs vētras

mākonis, likās raustījās kā raudās. Un tad viņa

apskāva Viktoru piepeši un strauji:
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«Viktor, vai tu imani nemaz, nemaz vairs ne-

mīli? Ak, tad ir visam beigas... Tu mīli citu. Vai

laimīgi, Viktor. Bet es tevi tik bezgalīgi mīlu,

es tevi mīlēšu mūžam, mūžam, arī vēl tad, kad

mani šīs dzelmes aprīs...
Viktor, saki man tu

— es jautāju pēdējo reizi
—

vai tu mani neprecēsi, tu neglāstīsi mani vairs?»

«Nē,» viņš īsi atbildēja un pats sarāvās no sa-

vas baiss skarbuma.

«Nu tad,» viņa izdvesa, «ardievu uz visiem

laikiem...» Viņa to noskūpstīja kā ārprātīga un

uzlēca stāvu. Viktors tvēra pēc tās, bet viņa jau

pārlēca pār laivas malu un nozuda mēness ap-

mirdzētā dzelmē. Bet tas ilga rikai pāris acu-

mirkļus,. Tūlīt viņa atkal uzniira virs ūdens un

sauca izbailēs un šausmās:

«Glāb! glāb!»
Bet pavasarīgie straujie Gaujas ūdeņi to bii

jau aiznesuši! tālu prom no laivas un neatlaidīgi
rāva sev līdz





Cena 30 sant.

Tikai Gaujmalā es gribu

Meklēt sevīm līgavu.

Tikai Gaujmalā tai stāstīt,
Cik to karsti mtēju ...

Skaistākais mūsu dzimtenes romāns

TURAIDAS ROZE

vai

Mīla stiprāka par nāvi.

Pēc patiesiem notikumiem un vēsturiskiem faktiem, ar

illustrācijām un vietu attē'iem.

Turaidas Roze ir interesantākais un saistošākais romāns,
kāds vien Jatvju valodā līdz šim parādījies. Tanī attēlota pa-

tiesa, dziļi aizgrābjoša mīlas traģēdija, kas norisinājušās mūsu

dzimtenes skaistākā apvidū
—

Vidzemes Šveicē.

Apmeklējot Sigu'das skaistās lejas un ka'nus, ikkatru itkā

neatvairāma vara saista pie sevis ari teiksmainā Gūtmaņa ala.

Tās nosūnojušās k'intis izcirstie uzraksti un atminas — no gadu

simteuiem uzglabājušās pēdas, dažādas teikas un nostāsti, pie-

dod tai jo sevišķi noslēpuma'nu pievi'cību un romantismu.

Kurš gan nebūs jau dzirdē:is par šīs ai'as traģisko mī'as drā-

mu, par skaisto mīlas mocekli — Turaidas Rozi, — kuras kapa
kopiņa — tur ka'nā pie Turaidas baznīcas vē' šo baltu dienu

pulcina ap sevi Siguldas dabas jaukumu apbrīnotājus,

Skaistās Turaidas mīlas mocekles — Rozes traģēdija ir

reti poēziras pilns mīlas un ciešanu stāsts, kas aizrauj un val-

dzina katru. Ne viena vien lasītāju s:rds jau pate pie sevis būs

izjutuse saldeni rūgto mīlas, laimes un ciešanu biķeri un tā-

pēc ar nedaj'ītu interesi un līdzjūtību sekos nelaimīgā upura —

Turaidas Rozes liktenim.

Romāns bez tam vēl ar saviem interesantajiem sarežģīju-
miem, aizraujošiem tēlojumiem, dzīves patiesiem, vēsturiskiem

notikumiem, māks'inieciski veidotā kompozīcijā, ar savu sižetu

bagātību un plastiski veidotiem tē'iem — lasās ar aizraujošu
interesi un ir svarīgs ieguvums katram vērtīgas litērātūras cie-

nītājam, kurā objektīvi attē'ota ari mūsu senču un tā laika

muižniecības dzīve un attiecības.

Romāns «Turaidas Roze» iznāk ik nedēļas pa burtnīcām

un pieprasāms visās grāmatu tirgotavās un pie avīžniekiem.

Burtnīca maksā 30 sant., iepriekš parakstoties — 20 burtn. tikai
Ls 5.— un tiek piesūtītas pa pastu bez sevišķas piemaksas.
Naudu var iemaksāt uz «U» pasta tek. rēķ. 1373.

Ar pasūtījumiem griesties:

Uniona izdevu. Rīgā, Kr. Barona ielā 16/1& (kino «Radio»
sētā).
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Neskatoties uz to, ka Heilu šī sieviete tikpat
ka nemaz neintresēpi vai arī intresēja ļoti mazā

mērā, viņš tomēr stipri vien uztraucās par šo

viņas soli, kas pirmā mirklī viņam izlikās ļoti
traģisks. Tikai acumirkli viņš sevī cīnījās ar

šaubām, vai lekt ūdenī un palīdzēt viņai, vai arī

jaut_visam netraucēti norisināties. Varbūt, tagad
tiešām pienākusi izdevība atsvabināties no šī

uzmācīgā radījuma, un to taču neuzzinās ne

velns ka viņš šaī gadījgmā rīkojies tik nežēlīgi,
cietsirdīgi. Tad tomēr viņš savas tumšās domas

pārmainīja un, ātri novilcis svārkus metās ūdenī.

Heils bija labs peldētājs jau no. jaunām dienām,
jo bija reiz laiks, kad viņš sapņoja palikt par

jūrnieku, tādu drošsirdīgu, nobrūnējušu jūrnieku,
k.is vētras sābangotā jūrā cīnās ar viļņu milze-

ņiem. Tur tālu, tālu viņa tēva mājās viņš
arvien mēdza aiziet uz ezeru vit ns pats vai

kopā ar kādiem saviem draugiem, kuru toreiz

viņam nebija trūkums. Un tad viņšstundām ilgi
peldēja un atpūtās, gulēdams uz ūdens kā ne-

traucēts gulbis Šīs senās, labās dienas viņam
bija palikušas atmiņā kā kāda skaista pasaka,

jo liktens tam bija izredzējis pavisam citu dzīvi

un darbu, dzīvi, kurā briesmas nav vētra kā uz

plašajiem jūras ūdeņiem, bet kurā ļaunums guļ
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paslēpies pat starp klusajām puķēm. Bet ar

savu dzīvi vēl joprojām viņš, bija apmierināts,

jo viņš mīlēja būt savu kopto ziedu starpā, kur

melnzeme rūgst un smaržo tik tīkami.

Heils, ka labs peldētājs ātri tomēr «slīcēju»
panāca un ar vienu roku satvēris to, ar otru

dūšīgi virpodams ūdeni vilka to sev līdz pie
laivas, kas viena palaista ātri slīdēja pa straumi

uz leju. Frīda likās paģībusi. .. bet iecelta

laivā un jusdamās atkal sava cerētā tuvumā, tā

sāka atdzīvoties. Visas pazīmes tomēr rādīja,
ka šis triks šaī vakara laikā viņai maksāja itin

maz pūļu un riska, jo viņa jau būdama laba

peldētāja, nemaz nedomāja patiesi mirt. Tas

vienīgais, kas šai aukstai vannai varēja nākt kā

sekas, būs, varbūt, maza saaukstēšanās, drusku

klepus vai iesnas, un pēc tam viss būs atkal

labi. Toties varēja sagaidīt, ka šis viņas solis

Heilu aizkustinās, un viņš apsolīsies ...
Bet tāda samirkusi kā žurka viņa taču ne-

drīkstēja sēdēt laivā un gaidīt, kamēr viņi aiz-

sniegs krastu. Kā jau kaut ko šausmīgu pie-
dzīvojusi, viņa drebinādāmās un trīcēdama pār-
krita par Heila klēpi, aizklādama ar rokām

seju, kura atkal_ parādījās smīns. Viņš gribot
negribot nevarēja airēt, tā ka straume laivu

nesa arvien_ lejāk. Diez' kur mēs varēsim

izkāpt krasta? — viņš sevī nodomāja. Varbūt,
kaut kur tālu no mājām mežā, kur visa apkārtne
būs sveša un pilna briesmu ...

«Viktor», viņa drebinājās, «es salstu —

salst —».

«Še mani sausie svārki — ņem apkārt.»
«Bet drēbes apakšā visas slapjas — ak!»

«Nu, tad velc nost.»
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«Es nevaru...»

«Velc nost. Es jau neskatīšos.»

Muļķis! — viņa pie nodudināja un

atkārtoja vel vairāk izmisušā tonī:

«Es nevaru...»

«Kālab?»

«Redz, drīz jau būs krasts ... Viktor, tad

nebrauc jel tik drīzi malā, ja tu gribi, ja tu

atļauj... Tu — mans glābējs !»

«Ko es gribu? Es nekā no tevis negribu!
Es pats sāku jau salt. Un kur tad mājas at-

rodas ?»

«Nu neļaunojies, piedod...» Viņas vēl ne-

nožuvušās rokas apvijās ap viņa kaklu. Un

viņa kā neprātīga čukstēja tālāk:
«Un tagad tu redzi, cik ļoti es tevi mīlu,

mans Viktor, mans glābēj! Vai tu vēl nesaproti,
ka visa dzīve, cik man tās ir, esi tu, tu viens.

Un ja man tu neesi lemts, tad es labāk uz

visiem laikiem gribēju pazust, nogrimdama šaī

atvarā.. . Vai tu redzi, kā tur mēness spīguļo
kā sveces pie aizgājušā zārka? Tur saī dzelmi

būtu miers, tur beigtos manas ciešanas un mīlas

ilgas pēc tevis, mans dārgais. Bet tu —tu pats
mani glābi, spēlēdamies ar savu dzīvību. Bet

kāpēc tu mani glābi, ja tu manis it ne drusciņ
nemīli? Tas nevar būt, ka esmu tev vienaldzīga,
citādi.. . citādi manis te nebūtu vairs, manis

nebūtu vairs...

Viņa slīka tā kā šņukstēt. Dedzīgām un

tomēr klusu žēlumu pilnām acīm viņaskatījās savā

glābējā un čukstēja:
«Tu mani mīli ? Tu mani mīli, tu mīli,

mīli...»

«Līkas, viņa gribēja panākt savu ar ie-
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dvesmes spēku. Viņa zināja, cik spēcīgs ir ne-

laimīgas, izmisušas mīlestības sāpju kliedziens

mēnešnaktī, kad klusu visapkārt kā kādā svēt-

nīcā. Viņa zināja, ka otrā var iedvest tās jūtas,
par kurām runā paša skati un glāsti. Viņa bija
pārliecināta, ka tagad viņš to apkams un viņa
lūpas klusu čukstēs vārdus kā kādu lūgšanu:
«Piedod, es tevi tomēr mīlēju, tevi un nevienu

citu...»

Bet kad viņa beidza, viss palika klusi, kā

bijis. Frīdai patiesi sāka mesties salti un gluži
pliekani ap dūšu, jo Viktors tur sēdēja nekustīgs
kā sālsstabs.

«Aire, brauc!» viņa uzsauca. «Gan jau tu

sasilsi»

Viņš tiešām sāka cilāt airus — arvien ātrāk,
arvien spēcīgāk. Viņam bija tā, itkā no kāda

vajadzētu bēgt, no briesmām, no ļauna, bet rokas

jau gura un elpa rāvās ciet —

un, lūk vai tepat
Lavā neglūnējaviņa ienaidnieks, viņa lietuvēns?

Vai te kāds negribēja noplūkt viņa dzīves un

jauno cerību pumpurus ?

Bet Frīda jau bija atsvabinājusies no sava

kaunīguma un nometa pirmos drēbju gabalus uz

laivas malas. ..
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7. nodaļa.

"Neieved mūs kārdināšanā, bet..."

Heils nezināja, ko teikt vai ko darīt, kad Frī-
da viņa priekšā bālajā mēnesgaismā sāka mirdzēt

kā nāra.. Un vai tad viņa arī nevarēja būt tāda

Gaujas meita, par kādām te gāja nostāsti? Piemē-

ram, kā par to pašu zvejnieku, ko nāras ievīlu-

šas dzelmē. Viņas vispirms izrāvušas tam makš-

ķeri no rokām, un kad viņš meties ūdenī makš-

ķerei pakaļ, tās jaunekli satinušas savos garajos,
mirdzošajos matos un novilkušas dibenā... Un
katrreiz, kad nakts kļūst baiga un negaiss plosās,
viņas pulcējas te kairas un baltas uz tumšajiem
viļņiem, un viņu mati plīvo kā mēneszelts, viņu
acis mirdz kaisli kā dzelmes pavasarī.

Bet nē — nē! Viņš taču netic spokiem! Viņš

saņēma visus spēkus, lai izturētu šīs nāras viļina-
jumus.

«Neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī no vi-

sa ļauna..» viņš klusu pie sevis izdvesa.

Bet tik kaisli, tik neizsakāmi valdzinoši nā

ca vārdi pār Frīdas lūpām:
«Viktor, paskaties... es esmu noskrambājusi

savu kāju...»
«Vai tev vēl nebūs kāda poga vai broša pa-

zudusi?» dusmīgi un tomēr jocīgi atcirta Heils.
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«Tad pamet jo ātrāki,—būs mums patīkama
meklēšana..»

Viņš rūgti iesmējās.
«Tu mani pārproti, Viktor,» viņa runāja glu-

ži noskumusi. «Tu maldies, ja tu domā, ka es te-

vi... nu, tu taču pats zini!»

«Bet, Frīda, tu mani negribi saprast.
«Ak, vai!»

«Jā. Es tev to saku vienreiz par visām rei-

zēm. Un tagad būiu tiešām labāk, ja tu apģērbtos,
jo krasts ir tepat... ka vēl neredz kāds tevi tādā

stāvoklī!»

Un tevi? — domās pavīpsnāja Frīda. Viņai
jau tas taisni būtu bijis pa prātam, ja kāds viņus

tagad novērotu un izpaustu to visā apkārtnē. Tas
tik būtu skandāls. Tas būtu skandāls! Milda gan

vakaros te mēdza staigāt pa Siguldas pusi, bet,

liekas, šovakar viņas nav, jo dārznieks taču bija
Turaidā. Un tikai viņa dēļ tā dulnā zoss te kver-

nēja pa vakariem, izslāpusi pēc mīlas
..

«Viktor,» viņa beidzot sacīja, «es zinu, kas

tava jaunā izredzētā...»

«Ko tu ar to gribēji teikt?»

«To, ka tu esi līdz acīm samīlējies Greifu

Maijā.»
«Kas tad tev tā stāstīja?» -

«Neviens! Tavas acis to runā par daudz at-

klāti tava naidīgā izturēšanās pret mani, bet tu

nezini.. »

«Ko es nezinu?Ka tu sākusi sapņot vai drus-

ku prata jukusi?»
«Tā nerunā, draugs, jo tu vēl nezini, ka va-

ru tev būt vienā otrā ziņa ļoti noderīga.»
«Tas ir — es lūdzu?»
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«Palēnām.palēnām—mumsjau laika diezgan.»
«Nē, man nav laika. Vai tu gribi mani nosal-

dēt vai?»

«Taisni otrādi: es tevi gribu sasildīt.»

«Met vienreiz tās izrunas pie malas!»

«Jā, žēl, ka tu pats atstum savu laimi.., tā-

du izdevību... Gribēju tev teikt kaut ko tavai jau-
nai mīlai par labu, bet tu to nevēlies dzirdēt.

Katrs vārds no mauas mutes tev liekas tukšs un

nevajadzīgs. Bet nāks laiks, mans mīļais, kad tu

nožēlosi to, ka šovakar pret mani biji tāds... Tu

to vēl nezini, tu nesaproti, kas no manis atkarā-

jas...»
«Tiešām nezinu. Bet ja jau nu tas tiesa, ka

tu mani mīlot, tad gan to varēji bez visām lie-

kām izrunām pateikt. Es jau būtu tev pateicīgs.»
«Tik vien? Arī viņš man būs pateicīgs un vēl

daudz vairāk...»

«Viņš?»
«Jā, viņš.»
«Vai Jakubovskis?»

«Varbūt...»

«Nu tādā gadījumā, Frīda, es tavus vārdus

saprotu kā atklātus draudus, bet kāda man daļa
gar šo poli. tas ir, es gribēju teikt: kāda tam da-

ļa gar mani?»

«To redzēsim. Var jau būt, ka viņš tev bī-

stams konkurents..»

«Tā? To es sen jau dzirdēju, ka tev ar viņu
bijuši sakari bet es vēl neticēju..»

_

«Viktnr, vai tev nav kauna tā runāt? Vai tu

tiešām -nesaproti vai negribi saprast? Bet ko lai

es te ar tevi tik plaši izskaidrojos? Pietiek, ja tu

zini, ja tevi brīdinu, ka viņš tavs konkurents un
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vēl ļoti bīstams. Viņš no paslēptuves noskatījies,
kad tu lakstojies gar Maiju...»

Heilam vairs nebija ne mazāko šaubu, ka

pa viesošanās laiku viņš tiešām novērots. Tas

viņu ļoti aizkauņoja un augstākā mērā kaitināja,
bet viņš pūlējās savaldīties, cik vien spēja

J
jo

zināja, ka dusmu aptumšoti vārdi te nozīmēs to

pašu, ko liet eļļu ugunī.
«Nez', vai tu pati nebiji tā, kas no krūmiem

noskatījās? Es tā kā tevi tiku manījis...» viņš

diplomātiski centās izlidžināt patiesību.
«Kurā vietā? Ha-ha-ha!Tavas acis būs bijušas

pilnas ar mīlestibas miglu. Tad jau redz parādī-
bas. . Bet, varbūt, tu mani pēc tam redzēji, kad

Maija jau bija aizsteigusies? Tādā gadījumā es

tev varu paskaidrot, ka... Jā, ko tad es darīju?
Vai kāds mani pašreiz neskūpstīja?»

«Droši vien, bet es neredzēju »

«Tu esi diezganasprātīgs, Viktor. Bet es tev

gribēju paskaidrot, ka tā nebiju es, bet gan Maija,
ko skūpstīja...»

«Kas?»

«Protams, kas cits ka tavs sāncensis »

«Smieklīgi!»
«It nemaz. Skūpsts vēl nemaz nav smiekngs.

Daudz smieklīgāka ir greizsirdībā.»
«Bet Maijai taču bija gaiši zils ģērbs mugura,

bet tai bija melnsV»

«Oho! Tad painteresējies vēl un noskaidro

labāk, kāds tērps bija vakarā Maijai. Bet es tev

teikšu, ka tādai mīlestībai, kā tava, piederās zils

tērps, jo tu jau jūsmo par visu, kas zils, par zi-

liem ūdeņiem, zilām debesīm, sevišķi pajr zilam

acīm Bet kad nāk vakars, tad melns terps ir

vietā, jo melns, kas apsedz baltu, ir grēka un
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kaisles krāsa Un šovakar Maiju skūpstīja cilvēks

ar melnām, kaisles apstarotām acīm.. »

Lai arī Heils vēl joprojām šaubījās, vai viss

teiktais nav tikai salti meli, intriga, bet tomēr

viņš savās krūtīs sajūt* kaut ko bezgala smagu,
mocošu. Viņš nolēma izzināt, kāds Rozei šovakar

bijis ģērbs, vai tas pats, kas pa dienu, vai —

melns. Bet pagaidām viņš apņēmās savu lēmumu

nekādi neizpaust.
«Tā tad nu es saprotu,» viņš runāja, tā ka

nevarēja saprast, vai tas zobojās, vai runā no-

pietni, «kāpēc tu bieži, kā arī šovakar, parādies
melnā tērpā...»

«Tu domā — tevis dēļ? Es jau pazīstu šos

zilacainos vīriešus; viņus pārāk maz var saval-

dzināt ar atklātu mīlu. Viņi tikai sapņo, sapņo

un dūc kā mušiņas piesaulē.»
« Ak, es jau nemaz nedomāju sevi, bet to ar

tām melnām acīm...»

«Atkal tu sāc no gala!» viņa jau gluži ner-

vozi izsaucās, vilkdama mitrās drānas mugurā.
Krasts bija klāt, bet vēl jau labs gabals ko noiet

kājām, un vēl pret kalnu.



76

8. nodaļa.

Divi svešiniekī.

«Kur te ir Turaida?» kāds no tiem diviem

plecīgajiem vīriem,kas patlaban, no Siguldas pu-

ses nākdami, apstājās pie Gaujas, vaicāja pārcē-
lējam.

«Te jau vairs nav tālu,» uzrunātais atbildē-

ja. «Vai jūsredzat tos pils mūrus un torni? Tā ir

Turaidas pils, kurā kungs un pavēlnieks ir Šild-
helms».

«Ak, tad Šildhelmu viņu sauc? Labi, labi »

«Vai jums pie viņa kāds uzdevums?» cēlējs,
gribēdams kaut ko tuvāk izzināt par svešajiem
vīriem, jautāja.

«Nē, mums citi uzdevumi,» viņi kā viens at-

teica.

«Jūs gan pie viņa domājat apmesties?»
«Arī tas vēl liels jautājums. Mēs labāk vēlē-

tos apmestieskādā viesnīcā, ja te tāda vispār ir?»

«Ir, bet tas ir tikai vienkāršs krogus tur kal-

nu nogāzē. Bet jums tur būs patīkami; jo tur saim-

nieko skaistā Grietiņa. Uu bez tam uz šejieni šad

tad atnāk arī Maija.. »

«Kas tā tāda?» abi vīrieši ar lielu ziņkāri

jautāja.
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«Ta ir viskaislākā un nevainīgākā jaunava
Turaidā. Viņu pielūdz un dievina gandrīz visi vī-

rieši, bet viņa — nevienu. Sevišķi kāds bijušais
poļu virsnieks pēc viņas tīko.»

Abi svešajie kā saprazdamies saskatījās, bet

parcelējs viņu nozīmīgos skatus neredzēja.
«Tā, tā,» viņi nerimās «tad jums poļi ar te

dzīvo? Vai nav jauki, ka divas karojošas tautas

tā sākušas saprasties, ka bijušos naidniekus ēdi-

na un apsargā?»
Viņi tikai pasmējās un kāpa krastā.

«Tā tad ja pa šo celiņu vien projām?» viņš
vēl jautāja.

«Jā, jā. Turaties allaž pa labi. Laimīgu ceļu!»
Kā likās, ceļu atrast svešiniekiem nemaz ne-

nācās tik grūti, jo brīdi pa brīžam viņi kopēji ap-

skatījās kādā papīrā un kaut ko rādīja viens ot-

ram ar pirkstu. Tā acīmredzot bija sīki izstrādā-

tā zemes karte, kādu lieto karagājienos. Viņi sa-

runājās ļoti klusām un kādā pavisam svešā valo-

dā. Vairākas reizes viņi pieminēja Ādama Jaku-

bovska vārdu un paši zīmīgi saskatījās.
Nāca jau ap pusdienas laiku. Saule arvien

vairāk tveicēja, tā ka vīriem, kam bija līdzi ari

dažas ceļa somas, sāka tecēt sviedri.
_

«Kāpēc mēs nepalikām Gaujmala un pama-

tīgi neizpeldējāmies?» tā viens, tā otrs pukojās.
«Kur tad šis nu aizskries? Gan mēs viņu svilinā-

sim kā nesen cūku tur tai sādžā uz frontes!»

«Est gribas,» viens sūrojās.
«Jā, kaut ko vajadzētunoraut...» otrs piebal-

soja.
«Bet dienas laiks » pirmais bažījās
«0, kas par to! Mēs jau neesam nekādi zag-

ļi, mēs tikai rekvizējam savas valdības vārdā.»
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«Pēc nāves tā viņiem atmaksās skaidrā zel-

tā!» otrs nekaunīgi smējās!

Viņi tagad bez kavēšanās metās projām. Lie-

lākais no viņiem kaut ko bija pasviedis padusē,
un abi joza ko kājas nesa.

«Kur mēs viņu cepsim?»
«Kur? Tepat krūmos uzkursim uguni — jo

ātrāk, jo labāk. Man gribas ēst kā vilkam »

«Nē te vēl nevar,» otrs enerģiski pretojās,
«kaut kur tālāk, vēl tālāk.»

«Tu ar esi bailīgs kā zviedrs! Nu tad iesim

uz to alu
— pag kā taču viņu sauca?»

«Tu domā Gutmaņa alu?»

«Laikam — jā. Tur taču bija kādreiz mūsē-

jie paslēpušies un tā nokļuvuši zviedu aizmugurē?»

Jā, pareizi. Toreiz zviedrus pamatīgi sasukā-

ja. Vai zini, iesim gan uz Gutmaņa alu.»

Pa ceļam viņi salasīja sausus zarus, ko sa-

kurt uguni. Patīkams vēsums viņiem nāca pretī
no smilšakmeņu iedobuma, kura dibenā tecēja
skaidrs, vēss avotiņš.

«Te mēs labi varēsim atspirdzināties,» viens

domāja

«Jā, priekš lielās kaujas.. »

«Priekš lielās uzvaras, tu gribēji teikt.»

Viņi sakūra uguni, gan ne visai lielu, jo ne-

gribēja taisīt lielus dūmus. Tad aši atvāza nažus

un ķērās pie jēra dīrāšanas. Brīžiem viens par
otru viņi paskatījās ārā, vai kāds nenāk, un tad

atkal turpināja pusdienas gatavošanu.
Kad viņi bija pielikuši krietnus vēderus un

vēl dažus gaļas gabalusatlicinājuši, viens no tiem,
kura seju apklāja bieza sarkana bārzda, izsaucas:

«Eh, nu tik vēl vajadzēta vīnu un kādu lat-

viešu meiču, ko vai nē?»
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Tuvējos krūmos piepieši bija dzirdams ča-

biens. Kāds sakaltis zars vai sprungulis pārlūza.
Tad čabēja atkal...

Abi viņipiepeži sarāvās, it kā kāds tur krū-

mos stāvētu ar paceltu zobenu.

«Ka tik tie nav?...»

«Varbūt, mums uzglūnējuši...»
«Paslēpsimies!»
Salīkuši, pusrāpus viņi nolēca no celiņa krū-

mu biezoknī, kur tecēja nelielaupīte un visa ze-

me bija noklājusies ar ziliem un baltiem ziediņiem.
Še viņi pieplaka pie mitrās, vēsās zemes un uz-

manīgi klausfjās. Troksnis tuvējos krūmos atkāj>
tojās. Kāds, likās, nāca arvien tuvāk un tuvāk

«Sagatavo pistoli!» viens klusu komandēja.
«Bet tu izņem dunci!»
«Bet vai labāk nebēgt?» pirmais Čukstēja.
«Pie velna! Mēs neesam nekādi... Bet vai zi-

ni, tie nāk un nāk uz mums. Es varu derēt. Ne

būs labi vairs...»

«Nu tad dosimies pretī! īsts kareivis nekad

negaida, lai nāve nāk un uzbrūk, bet ceļas un

uzbrūk pats!»
Uz visļaunāko gatavi, viņi pārmeta krustu

un ar savādu tumšumu sejās metās uz krūmāju
celiņa otrā pusē. no kurienes nāca čabieni.

«Rokas augšā!» viņi vienā balsī tikko ne-

uzkliedza; kad tur nokustēja kas melns un tad

balts, bet vēl pie laika viņi pamanīja, ka viņu
briesmīgais ienaidnieks

— pulciņš aitu.

«Arī labi,» abi reizē pasmīnēja, «un tik pie
lietas! Tā klusu un aši..»

«Pagaidi tikai,» otrs ar melno bārzdu smē-

jās, «gan mums būs viss kas... Bet sev es gan gri-
bētu to Turaidas skaistuli! Ko tad šie te zina, ka
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jārīkojas ar meičām?Viņi tikai glaušas un laizās

apkārt, kamēr mēs..»

Šai brīdī viņi izdzirda soļus un tūlīt pamanī-
ja arī pašu nācēju — staltu, blondu jaunekli glī-
tā uzvalkā. Lai tas arī būtu kas būdams, bet sa-

tikt nevienu viņi tagad nevēlējās un tāpēc viens

un divi savākuši savas mantas metās prom

un nozuda mežā virs klinšalas Viņi bija pār-
liecināti, ka nācējs tos nemanīja, jo tas atradās

vēl samērā tālu. Tā ka viņi bija labi paēduši un

atspirguši, tad derējavienkārši padzīt kādu smal-

ku joku. Pa priekšu viņi domāja riet kā suņi vai

žēli vaidēt, lai nācējam iedvestu bailes, bet te

viens no viņiem bija izdomājis vēl ko lieliskāku,

proti, ripināt akmeņus no stāvā kalna lejā. Tā vi-

ņi arī darīja,nevarēdami diezgan nopriecāties par

šo mežonīgo rotaļu. Beidzot caur krūmu sprau-

gām viņi redzēja, ka jauneklis gandrīz skriešus

metās projām uz Turaidas pusi.
«Vai tik mēs darījām pareizi?» sarkanbārz-

dainiš bažījās, kad viņi pa aplinkus ceļiem devās

projām uz Turaidas krodziņu.
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9. nodaļa.

Pasaules brūte.

«Grietiņ, atnes vīnu!» tā sauca virsnieks, kas

tikko kā bija ienācis krogū. Šodien te dzērāju
bija liels pulks, tā ka Grietiņai bija pilnas rokas

darbu. Bet viņa jau bija veikla un acīgā, ka bija
ko redzēt. Viņas īsā, platā kleitiņa plīvot plīvoja
starp jautrajiem viesiem, kas pēc kārtas viņu
sauca pie sevis un nesāja to tikpat kā uz rokām.

Bet tagad visa Grietiņas uzmanība pievērsāt tur

tam jaunajam viesim. Viņa to jau pazina no ag-

rākām reizēm, jo daudz te viņš bija sēdējis un

spiedis viņu, Grietiņu. pie krūts Viņa labprāt ļā-
vās, lai jaunais virsnieks mīlinās ap viņu, jo viņš
jau bija skaists, gudrs un.. arī bagāts, ja ņem
vērā to. ka tam pilnas kabatas kara salaupītu
dārglietu un rotu. Lūk, šī spožā zelta aproce, kas

Grietiņai tik jauki laistās uz kreisās rokas, tā
tažu no šī melnmatainā virsnieka par kādu skai-

stu, skaistu nakti kā piemiņa. Ai, cik viņš dedzīgs
un straujš! Kā viņa tumšās acis dzirkst mežonīgā
priekā! Kas tad nu pret viņu šie zilactainie vir-

snieki nu kareivji, kas šie kaunīgie, sapņainie
latvju zēni! Tikai viņš prata īsti mīlēt, viņš vie-

nīgais! Kad viņš skūpstīja, tad viņas sirdī sazagās
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kā šausmas, un tomēr viņai vairs nebija nedz

spēka, nedz patikas pretoties. Ak, šie tumša spē-
ka pilnie vīrieši,_ cik viņi tomēr apburoši savā

mežonīgāneprātāun mīlināšanas paņēmienu izdo-

mā: Viņi mūžam, liekas, nepiepildāmi un neapmie-
rināmi savā baudkārē. Bet tādu jau nav daudz.

Tas jau laikam dzīves likums, ka viss. kas skaists

un aizraujošs, ir rets, un laimes mirkļi tik īsi, tik

šausmīgi īsi. Te vēl ap tevi zied rozes un pretī
tev smejas kairi sārtas lūpas, te plūst vēl melnā

priekā dzirkstošas naktsstundas, bet te jau ārā

'aiz loga aust pelēks rīts un tu redzi, ka rozes

jau savītušas, ka lūpas bālas un gurdas...
«Še vīns, mans dārgais! Dzer, dzer un no-

reibsti!» viņa čukstējapiesteigdamās ar vīna trauku

pie Jakubovska.

«Dzersim!» viņš smējās, un viņa skaistie

baltie zobi dzirstīt dzirkstīja.
«Grietiņ, tev pirmais mnlks!»

_

Cik tu līksmis šodien, Adam. Vai kas jauks
tavā dzīves ceļā atgadījies?

Viņš piepēši kļuva drūms. Kaut kas tumšs

savilkās viņa sejā. Ap lūpu kaktiņiem rotaļājās
sāpīgs smīns.

«Ko! Nieki viss!» viņš izsaucās un smēja at-

kal kā negudrs. «Sēdi man klēpī un dzer ar

mani!»

. «Bet man taču jāapkalpo arī citi. draudziņ.
Vēlāk, vēlāk, ja tu gribi...»

«Kas par vēlāk! Tūlīt! Kas zin, kur būšu
vēlāk

— varbūt, jau cepšu ellesugunīs... Pasteidz

jel, Grietiņ!»
«Tāds Jakubovskis vēl nekad nebija bijis,

tik izmisis un tomēr tik velnišķīgi līksms Ar viņu
kaut kas bija noticis vai vismaz taisījās notikt —
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domāja Grietiņa, skraidīdama no viena viesa pie
otra.

Tur sēdēja kāds neliels, ļoti jautrs zviedru

virsnieku pulciņš. Viņi jau bija krietni iereibuši,
un kad Grietiņa no jauna tiem pienesa vīau un

miestiņu' viņi sagrāba meiču un uzcēla to uz

galda.

Visi kliedza kā uz pavēli:
«Dejo, Grietiņ, dejo!»

Un viņa dejoja, kamēr virsnieki, mežonīgas
līksmes pārņemti, dziedāja kādu dziesmiņu:

«Kāds bruņnieks spožā tērpā
Uz stalta kumeļa
Pie līgaviņas jāja,
No kara pārnācis.

Un kad vairs nebij tālu,
Viņš klausās: klau, tur dzied

Pulks dzīrotāju vēlu,
Kam patīk dzert un smiet.

Tie skūpsta viņa meiču —

Tā neliedz vairs neka.

Bet viņš, no sāpēm pārņemts,
Beidz dzīvi ezerā...»

«Nabaga bruņinieks...» Grietiņa smējās, savu

tērpu augšpus ceļiem pacēlusi. «Nabaga bruņi-
nieks...

Un kāds no virsniekiem sauca:

«Pie velna! Pats Luters ir teicis: kas nemīļo
dziesmas, vīnu un sievu, tam ģeķim es saku tūlīt

ardievu!» Viņš izstiepa rokas, apņemdams meičai

ap vidukli.

Jakubovskis, kas visu laiku drūmi klusēdams
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bija noskatījies Grietiņas dejā un virsnieku kaislē

starojošās sejās, piepēži piecēlās, satverdams

sava zobena rokturi... Viņa mati bija lielā nekār-

tībā izspūruši un gulās pār pieri un dusmās zvē-

rojošām acīm.

Vienā acumirklī visapkārt iestājās dziļš, no-

spiedošs klusums. Arī virsnieki piecēlās. Savāds
bālums pārklāja Grietiņas citkārt sārtajos vaigus,
un viņas lūpas, likās, ko klusu izdvesa...

Šai brīdī_ lēnām atvērās ārdurvis, un uz

sliekšņa parādījās kā no zemes izauguši divi

bārzdaini vīri ļinās, svešnieki. Abi viņi bija

stipri liela auguma, bet it sevišķi viens, kas

stāvēja priekšpusi.
«Dievs ar jums!» viņi sveicināja, nākdami

dziļāk. Grietiņa tiem steidzās pretī vaicādama,

no kurienes viņi un ko tie vēlas.

«Mums māju nav nekur. Mēs esam ceļotāji
un nākam pašreiz no Vāczemes uz šejieni Mūsu

paunās ir preces pārdošanai. Varbūt, mums nebūs

liegts pie jums dažas dienas ņemt mājvietu?»
O. nē, to viņiem neviens neliegs!
«Nāciet man līdz,» Grietiņa komandēja, at-

vērdama kādas durvtiņas, kas veda uz otru stāvu.

Bet pirms viņa izgāja no krogus telpām, viņas
skats palika kā neziņā pie Jakubovska stāvot,
kas vēl joprojām rokā turēja zobena spalu
un sastindzis vēroja ir virsnieku grupu, ir dīvai-

nos ceļiniekus.
Ka tik viņš nepastrādā kādu muļķību —

Grietiņa uztraukusies domājaun, svārkus graciozi
uz augšu turēdama, kāpa pa trepītēm uz jumta
telpām, lai svešiniekiem ierādītu istabu.

«Tas ir viņš ..» melnbārzdis klusu un ļauni

iečukstēja savam biedram ausī. Viņi visi trīs no-
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zuda aiz mazajam durvtiņam, kas aši aizveras —

likās pat, tās tika noslēgtas...

Varbūt, Jakubovskis, tiešām nebūtu varējis
savaldīties, nepacēlis ieroci pret saviem virsnie-

kiem, ja nebūtu gadījušies sie tumšie vīri. Tagad
visu uzmanības degpunktā bija šie divi. Visi sa-

vādi sačukstējās, un daži sāka lasīties projām,
it kā kādas neizprotamas, tumšas bailes viņus
dzītu...

«Spiegi?» viens diezgan stipri minēja, tā ka

otrs viņu uz pēdām apsauca, jo viņi tur augšā
visu varot labi dzirdēt. Citi tikai gudri smīnēja
un dzēra savu alu. Bet dzeramā jausāka aptrūkt.
Savāds īgnums manāmi lauzās uz āru. Jakubov-

skis viens pats bija atkritis kaktā uz sola un

dzēra malku pēc malka, it kā tas ar katru malku

veselu porciju visrūgtāko sāpju norīt gribētu.
Bet laiks ritēja savā vienmuļā gaitā. Krogus bija
karsts un piesmacis kā pirts. Lieli melni zirnekļi

rāpoja gar nokvēpušiem griestiem un šūpojās
savos tīklos. Šos kukaiņus ar savādu interesi bija
sācis novērot Jakubovskis. Viņš izdzēra jaunu
kausu līdz dibenam, tad atspieda seju rokās un,

pieri saraucis, pētīja zirnekļus. Pašreiz kāds resns

zirnekbs savā tiklā mocīja mazu mušiņu, tā ka

viņas izmisīgā un tomēr vienmuļā sīkšana ska-

nēja pa visu telpu.
Nāves dziesma... šāvās Jakubovskim_ prata.

Bet, varbūt, arī es viņu tā... varbūt, kāds cits

mani tā... ha-ha-ha!

«Grietiņ! Glietiņ. atnes alu!» viņš piepeši
sauca pilnā balsi, bet atbildes kā nebija, tā ne-

bija.
Grietiņa tiešam jau krietni ilgu laiku bija
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projām, ta ka jau daudzi saka auztraukties un

cilāties.

«Kur Grietiņa tik ilgi?» sauca kads no virs-

nieku vidus.

«Viņa nu gan bus mīkstu gultu uztaisījusi...»
tā otrs.

«...un pati iegulējusi,» tā vēl kāds.

«Tirgotāji jau labi var samaksāt, tad, kā

redzat, kungi, nav daudz ko bēdāt.»

«Nē, tur nav kas kārtībā!» piecēlies sauca

Jakubovskis. «Kungi, es jūs uzaicinu nākt man

līdz tur augšā. Vai redzat, šīs durvis ir aizslēgtas:»
leskurbušos viesos radās liels saviļņojums.

Viņi paredzēja kaut ko ļaunu. Ar visu spēku pā-
ris vīru metās durvīs, tā ka tās lūzdamas atsprā-
ga vaļā, un visi ar Jakubovski priekšgalā metās

pa šaurajām trepītēm augšā...
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10. nodaļa.

Es nākšu...

Es nālišu vēl...

Lai bOs, varbūt, tas vēln, vēlu

Un ja pat Dakts pār tevi slīgs.
Tu sadzirdēsi ilgu balsi žēlu —

Būs mirklis gaišs un svētlaimīgs.
Es nākšu vēl...

Tā bija varenā Turaidas pils tur augstajā,
ozolu un kļavu ap vaiņagotajā kraujā, no kurie-

nes mākoņi izliekas tik tuvi un mīļi. Viņi jau
skrien tepat gar logu garām, nesdami vakaru uz

saviem vieglajiem spārniem. Vēl zaros mīļi svilpo
melnais strazds un lakstīgala pogo. Smaržas tur

plūst no lejas arvien augstāk, plūst gar saltajām
mūra sienām un aizsniedz kādu atvērtu logu. Tur

nokrēslā sēd jaunavaun skatās ārā pāri projām,
kur Gauja laistās norietošās saules staros. Viņas
lūpas ir pusvērtas, it kā tā kādu mīļu_ lūgšanu
dvēstu, it kā dzerdama no saldi reibinošām smar-

žām, kas plūst no zemes no ziedu pārpilnā me-

ža un gravām. Viņas krūtis cilājas viegli, bet rei-

zēm no tām izlaužās kā klusa nopūta, kā kāds

neizprotams mīlas vārds...
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Varbūt, šis vārds ir tas pats, ko viņa nesen

bija teikusi. «Es nākšu...» Varbūt, arī viņa jau jū-
tas tur pie viņa. Viņa staigā pa dārzu, noglāstī-
dama rozes un jasminus..

Un viņa saka:

«Šīs sārtajās rozes ir mūsu mīlestība, un šie

kautrie, baltie pumpuri ir tās neaptraipītās laimes

dienas, kas nāks, kad būsim uz mūžu vienoti. Un

visi, visi šie ziedi dvēš klusā maigumā: esi uzti-

cīgs līdz nāvei.»

Ak, tie tikai sapņi — sapņi par viņu. vienī-

go, neaizmirstamo Kur gan tagad viņš? Varbūt,
viņš stāv savā dārzā un čukst maigajā vakarvē-

jā tos pašus vārdus, ko nesen: «Roze, Roze...»

Varbūt, viņi tur sēd pie Gaujas un sapņo?
Un ūdens puto un šļāc pie viņa kājām, pilns bal-

to ievziedu. Ai. kaut tā varētu doties turp! Kaut

jel drīzāk tā drīkstētu apvīt viņu savām mīļajām
rociņām un dvest:

«Jā, redzi, es jau teicu, ka nākšu, un nu es-

mu klāt. Es — tava, tava visa un uz visiem lai-

kiem...»

Un viņš tad, varbūt, teiks:

«Roze, tu esi kā bērns, tu brīnišķā, maigā!
Man bail. ka tu neizirsti manos apskāvienos kā

ziedu sniegs, kā migla.... . \

Bet te, lūk, viņas saltais mēmais cietums!

Spētu viņa lidot kā gulbis vai arī kā pasakās stā-

sta, tad viņa izspruktu no šī sprosta un slīdētu

tur pār krēslas pielijušām gravām, un tad nevie-

na ļaunā roka vairs nesniegtu viņu.
Cik pelēka šī istaba! Tur smagās ozola dur-

vis ved kā kādā kāpličā, bet patiesībā tur ir pils
lielā zāle,kuras vidū milzīgs kroņlukturis, ko aiz-

dedz tikai izņēmuma gadījumos. Tā Roze atcerē-
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jās kādu baigu rudens nakti
— viņa toreiz vēl

bija maza meitenīte — kad visu laiku dega kroņ-
lukturis, jo notika nikna kauja — gan ne šeit tu-

vumā — starp poļiem un zviedriem, pie kam

zviedri cieta smagus zaudējumus. Viņa arī zinā-

ja, ka vienā no šādām asiņainām kaujām tā pa-

zaudējusi savu māti un tēvu, un tā viņai radās

tādas gluži dīvainas ilgas reiz kļūt par pārdabī-
gu būti, kas aizlido kur grib, un sarunājas ar

mirušo gariem. Tad viņa parādītos saviem vecā-

kiem un teiktu: «Redziet, cik esmu jau liela un

stalta!«

Bet tad atkal viņanogrima domās par svētdie-

nas laimi. Viņabija sajutusi viņamīlas trīsošo roku

savā rokā, bija gremdējusies viņa sapņaina-
jās acīs, dzērusi laimi... Un tomēr arvien kaut

kas baigs viņai likās liecamies par viņas dzīvi

un mīlu. Tā bija kā kāda liela, smaga, auksta

roka, kas izstiepās pēc vārgajiem pavasara

ziediem. Tā bija kā kāda dzestra ēna šaī

saules un sapņu zemē ... Tur projām tie tumsas

pielijušie meži bija tik klusi un stinguši, it kā

tie kādu noslēpumu glabātu. Tikai kāds suns

kur tālu, tālu vienmuļi rēja. Viņa sev it kā

jautāja: vai īstu, lielu un svētu mīlestību gan
vienmēr pavada tādas tumšas nojautas tādas kā

bailes no kā, kā nemiers ? .. Un Maija nezināja
atbildi rast. Viņa tikai zināja, ka viņas jūtas ir

dziļas un svētas un tomēr tik baigas .. Tad,
kad mūsos iedegta dievišķā mīlas guntiņa. mēs

labprāt kavējamies kaut kur visdziļākā vien-

tulībā, mēs bēgam ikdienības, bēgam no cilvē-

kiem, lai nogrimtu sevī, savos nebeidzamos, uz-

klīstošos un aizklīstošos sapņos. Mūsos dzīvo

vairs tikai mūsu mīla un viņas dzīvais tels. To
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Maija šaī pelēkajā un tomēr tik skaistajā
vakara stundā ļoti spilgti izjuta un saprata.
Taisni nepatīkami viņai

_

būtu bijis, ja tagad
kāds nāktu iekšā un stāstītu viņai ko par ik-

dienišķām lietām. Viņu loti uztrauca viens ap-

stāklis, proti, šovakar Šildbelmam lielajā zalē

viesības, kurās viņai kā pils galma dāmai katrā

ziņā jāņem dalība. Bez tam vecais Greiīs viņai
atkal kaut ko bija minējis par kādu jaunu
bildinājumu. Viņas precinieks šoreiz esot no

muižnieku kārtas, stalts, iznesīgs jauneklis un

vēl Šildheima attāls radinieks. Viņa atcerējās
tikai vienreiz viņu redzējusi, un tā tad tomēr

viņš bija jau paspējis viņā ieskatīties. Šovakar

tā tad sagaidāms, ka viņš ar savu priekšlikumu
tuvosies viņai, Maijai, un nevar taču būt patī-
kami visus triekt projām no sevis — Maija

domāja. Bet ko viņai darīt? Visiem jau viņa
tā patika, visi viņā tik ātri samīlējās. Viņa bija
redzējusi ne vienu vien reizi, ka viņas priekšā
kāds ceļos nometies tēls zvērēja tai mūžīgu
mīlestību un lūdza pēc viņas rokas. Un tad

kaut kā viņai bija jāapmierina šie lielie, slimie

bērni — kā viņa turēja savus pielūdzējus. Jo

viņa negribēja iziet pie vīra, kas domās, varbūt,
ka tas par savu zeltu nopircis viņas mīlestību.

Nē, viņa varēja un drīkstēja vienīgi aiz tīras

mīlestības. Un kad viņas precinieki tai solīja
vieglu, saulainu bezdarba dzīvi, spožas pilis,
dārzus ar terasām un karietes ar baltiem vai

melniem zirgiem, viņa bieži vien klausījās tik

pavirši, daudz paviršāk kā kādā pasakā vai

lakstīgalas dziesmā. Jo ko tad līdz apprecēt
bagātu, varbūt, arī patīkamu, laipnu vīru, ja
tomēr viņa to nespēj no visas sirdz mīlēt? Vai
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tad tas galu galā nebija tas pats, kas — sevi

labprātīgi aizlikt aiz restēm, un lai arī šīs restes

no tīra zelta būtu! Mirdzoša, balta un tomēr

tikai kā verdzene viņa raudzīsies caur šām

restēm ārā plašumā, kur dzīve un mīla zied vis-

krašņākiem, sulīgākiem ziediem. Un tad, varbūt,
viņa vēl kādu mīlēs, bet būs jau par vēlu, jo
ceļa uz viņas mīlas tēla vairs nebūs. Dzīve

taču tik nežēlīga, barga un negrozāma. Bet arī

tadu vīrieti viņa nevēlējās apprecēt, kas pie-
lūgtu un dievinātu vienīgi viņas miesu, bet

dvēselē viņai paliktu tāls un svešs. Arī tā būtu

nožēlojama vērdzība, ja viņa arī šo cilvēku

mīlētu dziļi, spēcīgi un daiļi. Un tagad beidzot,
kad viņa tikko sākusi izjust mīlestības ilgu saldo

kvēli, viņa gribēja ticēt, ka arī pretmīla būs

dziļa un svēta, jo Heils jau likās kā gaiša sapņa

pārņemts, brīvs no svelmējošas kaisles, kāda

kvēloja no Jakubovska lūpām un acīm. Bet vai

tik Heils viņu mīlēja? Vai viņa pāragri ne-

sprieda par viņa jūtām, par to kluso un tomēr

diezgan labi saprotamo valodu, ko runāja viņa
skati vēl nesen, vēl šodien ? Vai viņa

_

tiešām

būtu maldījusies ? Cik tad tas būtu sāpīgi...
Bet viņš jau bija čukstējis : «Roze, Roze .. .»

Roze ? tā tad viņa tam likusies skaista ka

roze
...

tā tad ...

Bija jau manāmi satumsis, bet viņa vel ne-

atgaja no loga, jo viņai tik neizsakāmi maigi un

tomēr skumji bija ap sirdi Visa Gaujas ieleja
tinās svītrainā pelēkumā, bet debess pamale_ sar-

ka austrumos: tūr aiz mežu grēdām kāpa mēness

augšā. Cik bezgala skaisti jr mīlēt un dvēsele

sakust ar dabas noslēpumaino, baigo krāšņumu—
viņa juta. Jaunība un mīlestība -

tās šķita ka
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kāda skaista, skaista pasaka, vairāk nekas. Un

šis vakars tai stāstīja šo mīļo pasaciņu, šo dzīves

burvību. Un viņa klausījās, galvu rokās atspie-
dusi, pelēksārtājā plašumā nogremdējusi acis.

Bet laiks tecēja uz priekšu. Jauno galma dāmu

sauca pienākums. Viņai vēl vajadzēja uzkopt
vakara tualeti, uzvilkt tumšo balles ģērbu un

parpīt matus. Bet kā šovakar viņai nepatikās vi-

sas šīs ceremonijas, viss, it viss — un kur tad

vēl bildinājums! Kāpēc gan viņa nevarēja justies

jautra un izklaidīgi brīva kā citas meitenes, kas

tagad pa vakara krēslu, varbūt, pastaigājās kur

katra: cita gar Gauju, cita pa kalnu celiņiem
kopā ar mīļu, negantu zēnu... Vai tā taču nebija
pavisam cita pasaule, cita dzīve? Ak, arī viņa
vēlētos nokāpt no šī staltajā augstuma un nozust

tur Gaujas līčos, meklēdama pēdas, kur aizgājis
viņš, viņas vienīgais, dārgais...

Strauji viņa piecēlās un sāmeklēja grezno

tērpu. Tāds jau laikam mans liktenis, viņa sevi

mierināja. Cilvēki taču ir kā slimi, kam jāsniedz
kāds apmierinājuma, apmānīšanās līdzeklis Vai

tad tie daudzie precinieki agrāk nezināja, kāds

bus bildinājuma iznākums? O, to viņi gan zināja
it labi, bet viņi jau gribēja darīt vismaz kaut ko,
lai mazinātu savu izmisušo mīlu, lai mierinātu

sevi. To Roze saprata ļoti labi, un tādēļ uz šiem

cilvēkiem viņa arī nespējadusmot

Tumšais tērps it sevišķi izcēla viņas bālo,

maigo un tomēr tik svaigo seju un kaklu. Šai
krēslas stundā viņa izlikās pati skaistuma pilnība

Viņa nu bija sakopušies un varēja uzmeklēt vie-

sus bet vēl tā gribēja pasapņoties pie loga. Bet
tad viņa iedomājās, ka labāki būtu tā paslepšus
noiet lejā un vēl paklejoties pa dārzu, kas tagad
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gulēja jau kā kāda noslēpumaina, tumša pasaku
valsts. Te, piegājusi pie loga, viņa pa priekšu tā

kā ātrāvās atpakaļ, bet tad no jauna tuvojās pat
drusku izliecās ārā, Tur zemu lejā mēnesgaismā
bija tikko saskatāms kāds stāvs. Likās, viņa ro

kas bija paceltas uz augšu kā izmisuma pilnā
lūgšanā. Roze jau no galvas zināja, ka tas nav

neviens cits kā Jakubovskis Un tiešām, tikko vi-

ņa parādījās logā, no apakšas nāca tādi apspie-
sti čuksti:

«Tu, enģel, tu tur augstu pār mani, un es te

lejā un tumsā... Maija, Maija, kaut es spētu cel-

ties līdz ar tevi, kaut tu mani glābtu no šīs dzest-

rās krēslas, no purva... Maija!»

Viņa it kā gribēja pastieptrokas, it kā snieg-
ties pēc viņa, lai arī cik zemu viņš nebūtu, bet

neviens muskulītis tai neklausīja. Viņa gribēja ko

teikt, atbildēt pāri mīļu vārdu, bet lūpas palika
kā sastingušas... Viņa skatījās tur pāri projām,
kur gravā paslēpusies Gauja, un piepēži kaut kas

sārts pazibēja, pablāzmoja viņas vaigā... Viņa, li-

kās, vēl vairāk nobālēja. Viņa nedzirdēja vairs,
ko nozīmēja tie vārdi, kas kā kaisla lūgšana nā-

ca no lejas. Kā sastingusi, ar baigām šaušalām

krūtīs viņa vēroja to vietu, kur cēlās sārtums, it

kā tur otrs mēness, daudz sārtāks, asinīgāks par

pirmo, taisītos aust.

«Deg! deg..» viņa čukstēja, bet neviens vi-

ņas vārdus nedzirdēja. «Siguldā kaut kas deg...
Ak, mans Heils!»

Tiešam, no Siguldas puses pacēlās arvienu

lielāks ugunssārts.
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11. nodaļa.

Ijaba vēsts.

Mazā Greiīu meitiņa Lienīte piepēži iedrāzās

pie Rozes. Viņa gribēja izlikties liela viszinātāja
un tūlīt uzsāka:

«Maija. Maija, tur lejā kāds tevi gaida... Vai

tu nedzirdēji, cik smuki viņš runāja zem tava lo-

ga? Ei taču, Maijiņ, drīzāk, lai viņam pāriet tas

— tas —»

«Bērns, ko tu niekus sāc runāt. Tas nav

smuki..»

«Vai tas, ka uzklausu, ko kāds runā?»

«Nu jā — nē, tas, ka tu maisies citu darīša-

nās.»

«Bet arī es, bet ta jau ir... mana...»

«Kas — tav«?«

Viņa atkal sāka smieties, it kā viss tas bijis
tikai joks.

«Viņš ir ļoti smukiņš, Maija!» viņa ta paklu-
su un kairi izsaucās.

«Lienīte,ko tas nozīmē? Kas tev to stāstīja?»
«Es pati zinu — zinu gan. Viņam ir melnas

acis, viņš ir tāds negants, ka pat Grietiņa viņam
iztop ..

un es..»

«Kas — tu?»
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«Bet kas tur? Lūk, lūk, kāds gaišums pie de-

besim! Ai, tur pasaule deg!» meitene spiedās pie
Rozes, ugunsgrēka sārtumu pamanījusi. Viņa spie-
dās arvien ciešāk klāt un drebēja.

«Bērns, tu nāc nu āra,» Roze runāja «un

man liekas, tu esi nosalusi, kā tā drebi.»

«Man bail...»
«No kā?»

«No nāves...» meitene strauji atbildēja.
Bet Roze vairāk ir nedomāja taujāt. Taču

viņa nespēja saprast, kā ikvienam cilvēkam pat
jau tik mazam tādas bailes no nāves, it kā tā bū-

tu tas pats briesmīgākais virs zemes. Viņai pašai
turpretī nāve likās kā kāda mīļa, tuva būte, kas

viņu labprāt aizvestu kādā labākā, saulaināka dzī-

vē, bet tagad.. tagad arī viņu sagrāba kaut kas

tāds kā bailes... Mūžīgi pa galvu maisījās Heils

un atkal Heils. Vai tik viņu neapdraud šī uguns?
Vai viņu neaprok degošas sijas un kvēloši akme-

ņi... Ak! lai Dievs sargā!
Bet tur no lielās zāles šurp sāk skanēt jau

smiekli un dzīvas sarunas. Tur pulcējas viesi uz

vakara mielastu, bet viņai vairs nav ne mazākās

patikas tikties un flirtēt ar viņiem tos pašus

jau neskaitāmas reizes dzirdētos vārdus, glaimus,
vecu vecās asprātības malt un nostāstos klausī-

ties ar piespiešanos, kad. lūk, tur ārā *isā plaša

pasaule māj kā kāds mūžīgs noslējums ar neiz-

protamām ciņām, varas darbiem, ciešanām,

postu un gaišām laimes stundām ... Turp tagad
viņa skrietu, viņa glābtu, raudātu ar citiem un

mīlētu — jā, mīlētu! jo tad tai nekās nebūtu

liegts...

«Lienīt, tu ej tagad maja,» Roze sacīja

meitenei, kas ar lielu izbrīnu noskatījās, ka
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uguns arvien varenāks slējās pret zilo debesi.

O, viņa nemaz nevēlējās atstāt logu.
«Vai es nevaru palikt paskatīties, Maijiņ?»

Viņa lūdza. Bet lieta jau bija tā, ka viņām
abām bija plāni, un katra gribēja palikt pie sava.

Lienīte pa logu gribēja novērot Jakubovski.

varbūt, pat parādīties viņam lai viņš domā, ka

tā — Maija, lai vēlreiz čukst tos saldos vārdus...

Bet Maija šoreiz gribēja atkratities no meitenes,
lai pēc tam viena vēl noskrietu tur lejā dārzā

un paskatītos, pameklētu ... Viņa pati nezināja,
kas viņai lejā īsteni vajadzīgs, bet kaut kas

viņu vilktin vilka uz leju, uz tumsu, uz pasauli...
«Nu. labi, paliec bērus. Mati drusku jānoiet

lejā. Es tūlīt atgriezīšos.»
«Ko tu lejā dārīsi?» prasīja Lienīte. «Vai

ar Jakubovski?—»

«Liec mieru — »

Tikko viņa bija noskrējusi lejā, no dārza

puses viņai tuvojās kāds sievietes stāvs
1

«Griftiņ, tu?» Maija priecīgi izsaucās.

«Jā, es »

«Bet kur tu tā steigsi?»
«Tāpat... gribēju pie tevis ... Šodien no-

tika briesmu lietas...»
«Kas? Kas noticis? Vai tu runa tur par

to ugunsltrēku?»





SPIESTUVE0 APT, VtSi

Romāns iznāk ik nedpļas pa vienai burtnīcai un dabū-

jams visos kioskos un grāmatu veikalos, katra burtnica

maksā tikai 30 sant. Kur romāns nebūtu dabūjams, ielie

kiet aploksnē tik daudz 30 sant. pastmarku, cik burtnīcu

Jūs vēlaties un adresējiet vēstuli:

Uniona izdevniecībai

Kigā, Kr. Barona ielā 16|18, «Radio» pasāžā.

Pieprasītās burtnicas nekavējoši tiks piesūtītas uz iz-

devniecības rēķina par brīvu. Abonējot — 10 burtnicas

maksātikai Ls. 2.50. Naudu var iemaksāt ari «U» pasta tek.

rēķ. 1373.



TOKAIDAS ROZE

ROMĀNS

4

UNIONS-RĪGA.





Te piepeži kāda roka no ārpuses lūkoja atdarīt logu...
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Ne, Grietiņa gan neka vel nezināja par uguns-

grēku, «bet,» ta ierunājās, «tas varbūt sakarā ari

ar...»

«Ar ko ?» Roze izbijusēs iesaucās.

Un te Grietiņa sāka stāstīt tai šī vakara no-

tikumus krogā. Par diviem nepazīstamajiem sve-

šiniekiem, kuri izrādās bijuši poļi, kas meklējuši
Jakubovski. Bet ta kā krogū bijis daudz ļaužu,
tad, Liekas, tie neko agresīvāku pret Jakubovski

nav drīkstējuši uzsākt. Bet steigušies augšā, ista-

bā. Jakubovskis laikam gan sapratis, kas tie par

putniem un pēc neilgalaika kopā ar citiem sāku-

lausties svešinieku istabā. Tie redzams negri-
bēdami riskēt ar savu dzīvību, paspējuši uzrakstīt
tik vēl kādu zīmiti un izbēguši pa logu īsi pirms
Jakubovskis ar citiem ielauza durvis. Zīmītē Grie-

tiņa tikko paspējusi ieskatīties, bet istabā ieskrē-

jušais Jakubovskis tai to tūlīt izrāvis iz rokam.

Tanī bijis rakstīts apmēram sekošais: lai četrpads-
mit dienu laikā Jakubovskis atgrižās savā pulkā
un nožēlo savu pārkāpumu, pretējā gadījumā vi-

ņam šā vai tā draudot droša nāve. Ja viņiem,
svešniekiem, tas šoreiz nav izdevies izvest, tad

no tās viņš tomēr neizbēgs. Bet viņš savu vainu

varot izpirkt uu dabūt pat paaugstinājumu, ja at-

griezīsies ar svaigām ziņām un dokumentiem no

zviedru aizmugures. Sevišķi no svara poļiem esot

ziņas par...
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Grietiņa nepaspējateikumu nobeigt kad pēk-
šņi sakustējās krūmi aiz sētas, pie kuras viņas
stāvēja, un ieskanējās Jakubovska skarbā balss:

«Palādētā nodevība, nodevība, nodevības ga-

lā. Vai tu man nezvērēji, ka klusēsi un nesacīsi

nevienamne pušplēsta vārda?! > viņš uzbļāva Grie-

tiņai.
Runātajās sarāvās no negaidīta pārsteiguma

un abas uz mirkli sastinga.
«Jakubovskis!» izdvesa Grietiņa un taisījās

bēgt prom.

«Jakubovskis!»

Viņš dzirdējis visu, nodomāja Roze un kā-

pas atpakaļ.
«Grietiņ, nebēdz,» draudoši zobus sakodis

dvesa Jakubovskis. «Es jau zinu visu, par ko jūs
runājat. Zinu tagad, cik labi tu, turi savu solīju-
mu. Bet mēs vēl runāsim, varbūt, vēl šovakar...
tagad taisies, ka pazūdi! viens, divi —»

«Grietiņ, neej prom!» Roze izbaiļu pārņemta
sauca. «Neatstāj mani!»

Bet Grietiņa jau bija nozudusi nakts tumsā.

Jakubovskis tik draudošs, tik ļauns... viņai bai-

les, lai notiek ar Rozi kas notikdams!

Roze drebēja aiz uztraukuma un vakara

drēgnuma. Viņa neviena vārda vairs nedabūja pār

lupām.

_«Nu mazā ko tad tu ta izbijies?» Tu jau ne-

esi tada es tev ļauna nedarīšu»

Jakubovskis smiedamies tuvojās Rozei un

grasījās to apkampt
«Laidiet mani!» viņa baiļu pārņemta iesaucās.

«Jeb es saukšu palīgā!»
«Ta tad arī tu gribi mani nodot... kur tad

paliek tavi vārdi, ka mīlestība piedodot?»
\
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«Tomēr ne visu.»

«Bet Maija —»

Viņa iesita Jakubovskim pļauku sejā un iz-

rāvās no viņa apkampieniem.
«Bet. Maija, ja tu mani atstum, ja visi, tad

man ir vienalga — hāha! tad šovakar tas izšķir-
sies ...»

«Kas tad?»
_

«Man jāpazūd no šīs pasaules, bet es negri-
bu iet viens.»

«Ko, tad jūs domājat mani ņemt līdzi?»

«Nē, citu, bet arī tu kaut k0...»

«Kas? Ko?»

Atkal viņš tvēra pec tas ka apmāts, bet vi-

ņa izlocījās kā veikla cielaviņa no pūces nagiem.
«Bet Maija, kāpēc tu pret mani tik cietsir-

dīga, jo es zinu, ka tu pati savas jūtas pret ma-

ni vairs nespēji valdīt.»

Roze skaļi iesmējās par šiem vārdiem.

«Nesmejies viss Maija, tu to negribi izrādīt

atklāti. Kāpēc tev to slēpt... jo tomēr taču reizi...
Roze īgni paskatijās uz Jakubovski.

Bet Jakubovskis nerimās. «Ak. Maijiņ,» viņš
turpināja tālāk, «mīli mani, piederi man, un es

nekad tevi neatstāšu. Bēgsim no šiem ļaudīm, no

šīs zemes, kur tik daudz ļaunuma, tik daudz

asinskāru suņu!»
«Tā, jūs domājat? Bet jūs pats taču radījuši

tik daudz ļauna, un ja no šejienes jūs pazustu,
es ticu, ka tad mums, vismaz man klātos labāki.

Bet tādas domas gan atmetiet, kā jūs_ spētu aiz-

bēgt kaut kur kādā laimes zemē. Nē, ļaunums
jums vienmēr ies līdz, jo tas esat jūs pats. Jūs

pats no sevis nespējat izbēgt, kamēr dzīvs.»

«Tā tad tu Maija, prasi manu nāvi? Tu no-



102

tiesā mani par to, ka es pārnācu šeit no ienaid-
nieku puses, ka izdarīju zviedriem tik lielus pa-

kalpojumus, ka sāku tevi mīlēt, dievināt... Vai

tad, tiešām, tu man nekā labāka nenovēli?»

«Tas tomēr ir par traku, tas jābeidz,» Roze

pie sevis nodomāja un tad teica stiprāk:
«Jūs vienkārši esat nekaunīgs un uzbāzīgs.

Ja apiesaties ar mani, ļauni, tad es par to parū-
pēšos, 1ai...»

«Lai mani jau šovakar nogādātu pie malas

— hahaha! Tu putniņ, nemaz neproti iet pa ap-

linkus ceļiem. Tā jau visvieglāk var nonākt pur-

vā. Tu draudi man — bet vai zini, ka manās ro-

kās tagad ir tava dzīvība un tava mīla —»

Viņš to pēkšņi satvēra savās dzelžainās ro-

kās ta kā Roze iekungstējās un aizspieda tās mu-

ti ar dedzīgu skūpstu.
«Glābjat, glābjat!» Roze tikko paspēja iesauk-

ties.

Piepēži kaut kur atsaucās vīriešu balsis, kaut

kur skanēja ātri soļi... Bija piesteigušies sargi
no pils, tie Rozi pacēla no zemes un ātri aiznesa

uz pili. Jakubovskis jau bija paspējis aizmukt.

Kad Roze sāka atžirgt, viņu pūlējās izprašņāt,
bet viņa sakoda lūpas jo ciešāk un purināja gal-
vu. Viņa beidzot tikai kaut ko izsacījās, ka šos

laikos sievietei briesmīga dzīve, jo ... visur glū-
not ... visur...



103

11. nodaļa.

Dižciltīgais precinieks.

Kad Roze bij atkal savā istabā un daudz

maz nomierinājusies no lielā uztraukuma un sa-

vedusi kārtībā savu vakara tualeti, kas mazliet

bija cietusi no vakara rasas un negaidītajām
skaujām, viņa iegāja zāle. Lielais kroņlukturis bi-

ja aizdegts, tā ka priecīgi un tomēr svinīgi mir-

dzošā gaisma piepildīja visu plašo apaļo zāli, ku-

ras ziemeļu sānā atradās milzīgs kamīns ar zemē

noklātām zvēru ādām. Šai plašajā, varenajā tel-

pā cilvēku, cik nu to bija, izlikās maz, bet kad

viņi salasījās kopā, to skaits bija ap trīsdesmit.

Šo viesu starpā tad nu Roze atrada arī savu pie-
lūdzēju baronu fon Richteru no N. muižas. Viņš
zemu klanījās viņas priekšā un teica viņai pietie-
koši pārspīlētus komplimentus, lai tā saprastu, ka

lieta grozās ap ākstīgu uzmanības pievilkšanu.
Taču pēc izskata un —'kā vēlāk izrādījās — arī

pēc savas_ dziļākās cilvēka dabas šis muižnieks

viņai nebūt nelikās tik nesimpātisks, kā pirmā brī-

dī. Viņa jau to pazina no agrākās reizes. Nezin

kāpēc viņai šis titulis un šis uzpūtīgais aristokra-

tisma priekšstāvis šovakar izlikās tai kā tukšu

salmu kūlējs. Viņa jau tā ilgojās miera, kad tra-
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cis vēl tikai sākās, jo tika pasniegtas vakariņas
ar ārzemju vīniem. Taures tikka pūstas, dziesmas

dziedātas un svinīgas galda runas turētas.

Lai svētki neliktos bez iemesla, tad vecais

Šildhelms, vēl spēcīgs un brašs vīrs, sacījās sa-

vas dzimumdienas priekšvakaru svinam, jo rītā

viņam esot pilni piecdesmit astoņi gadi. Runās

tad nu arī cildināja šo krietno, enerģisko vīru,
kas tik daudz laba esot darījis visai apkārtnei,
pats sev neprasīdams nekā. Šais svinībās pieda-
lījās arī daži augstākie virsnieki no pils gvardes.
Šildhelms pats tad arī pieminēja, ka viņa gods
un lepnums ir viņa kareivju un citu apakšnieku
uzticībā un krietnā tikumā. Arī barons fon Rich-
ters turēja runu, pieminēdams savas radu attiecī-

bas ar Šildhelmiem, it sevišķi uzsvērdams Šild-
helma tuvāku mīlestību un gādību par bāra bēr-

niem. Rozei tā vien likās, ka barons gan ne citu,
kā viņu, uzskatīja par minēto bāra bērnu, jo tas

uz viņu sevišķi cieši paskātījās. Viņai gan īsti ne-

bija pa prātam, ka Šildhelmu visi uzskata kā par

viņas aizstāvi un labvēli, jo visvairāk par savu

izaudzināšanu un izskološanu viņai nācās pateik-
ties vecajiem Greifiem. Greifs pats jau arī bija šī

vakara svinībās un it omulīgi saskandināja kau-

sus ar baronu fon Richteru un Šildhelmu.

«Jūs bijāt tas krietnais vīrs, kas pacēlāt un

pažēlojāt kaujas laukā pamesto bāreni,» Richters

spieda vecā Greifa roku. «Vai redzat, kāds zieds

viņa tagad tapusi? Prieks tiešām redzēt. Jums es

mūžam būtu pateicīgs, ja — »

«Vai jūs jau runājat ar viņu pašu par šo?»

vecais Greifs. apķērdamies, ap ko lieta grozās,
jautāja.
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«Nē, bet tūlīt es to gribu darīt, jo pirmīt vi-

ņa mani tik mīļi, maigi uzlūkoja, ka- jādomā...»
«Jā, tas viss galvenām kārtām atkaras no

jums un no viņas. Es viņu izaudzināju brīvu un

skaistu, bet piespiest viņu iziet pie vīra — to es

nevaru, kaut arī no vietas un mājas man būtu

jāaiziet. Tā tad jūs, barona kungs, saprotat, ka

es neesmu vainīgs, ja viņa — »

«Nu, nu, es jau neticu. Gan jau viņa — »

Viņš tai mēģināja piekļūt ar klusiem, daudz-

sološiem vārdiem, bet viņa no sākuma izturējās
ļoti vēsi, pat pilnīgi atraidoši. Bet viņš nepadevās
tik drīzi, jo Rozes tuvums un skaistums viņu pa-

darīja gluži neprātīgu un drošu.

«Maijas jaunkundz, viņš iekaisa,» no šīs die-

nas es esmu jūsu aizstāvis, jūsu padevīgs kalps.
Vai tam, kas iedrošinās pielikt jums roku — sā-

pes darīdams vai iekārodams...»

«Bet, barona kungs, tā taču gluži velta varo-

nība, j0... jo manis jau neviens neaizkar. Es es-

mu pieradusi pie ļaudīm, pat pie tiem visrupjā-
kiem, mežonīgākiem, un bail man nav no viņiem,

jo tie mani mīl.»

«Taisni tāpēc, Maijas jaunkundze, ka viņi
jūs mīl, jums no tiem visvairāk jāuzmanās. Jūs

zināt, ka mīlestība daudzreiz aptumšo prātus.»
«O, barona kungs, man liekas, jūs neesat

brīvs no aizspriedumiem. Man liekas taisni otrādi:

vienkārši darba ļaudis taisni visuzticamāki mīlas

lietās, jo viņi vēl ir viengabalaini un īsti, kamēr

jūsu «personības» bieži vien ir zem maskas, ir

mainīgi savās kaislībās un nereti to, ko viņi mīl,

padara izmisušu, bezgala nelaimīgus.»
«Jums jau atļauts tā runāt, Maijas jaunkun-

dze, bet to lūdzama neattieciniet tikai uz mani.
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Es esmu īsts pret — jums un atzīstos jums, ka es

jūs bezgalīgi mīlu un mīlēšu līdz kapam un mū-

žībā vē1...»

«Bet te taču nevar, barona kungs — »

«Lai! man tas vienalga, ka mūs redz! Es jūs
mīlu un lūdzu pēc jūsu rokas. Vai gribat savu

dzīvi savienot ar manu?»

«Barona kungs, šis priekšlikums ilgākas
pādomas vērts, jo redzat: jūs esat slavens,
bagāts un skaists, es tik nabaga meitene. Vai
tad jūs mani atraduši savam stāvoklim par pie-
mērotu?»

«Ja, es jus ņemtu, lai jus butu kaut vien-

kārša zemnieku meita.»

«Bet vai tad zemnieku meitas tik sliktas?»

Roze piesarkusi un ļoti nepacietīga jautāja?
Viņai likās, ka šis muižnieks gan būs vienu otru

reizi pardaudz jūsmojis par zemnieku meitām un

jaunām sievām, bet viņa jau nedrīkstēja par

savām slepenām domām tik atklāti izsacīties.

Un vispār viņa pēc labas taisnības ne-

drīkstēja šo bildinājumu atraidīt, jo tad Šild-

helms, varbūt, nelabvēlīgus soļus pret veco pils
rakstvedi. Viņam taču bija te vara rokās —

apvainot veco Greifu kādā nolaidība un tad to

padzīt, kā suni. Un kur tad lai viņš iet? Viņš
taču jau vecs, un Greifa kundze pati slima —

nevar piecelties no gultas. Ak, diezin, vai ilgi
viņa vēl dzīvos? Pasargi Dievs, ka viņa vēl tik

drīzi nešķirtos no šīs pasaules, jo tad Rozei tas

būtu iznīcinošs sitiens. Lai arī dauzreiz skaistā

Turaidas jaunava atcerējās stāstu par viņas
vecākiem un par asiņaino kauju, viņa tomēr

Greifus uzskatīja ka savus vecākus un mīlēja
tos no sirds dziļumiem.
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Barons fon Richters neka noteikta nezināja
atbildēt uz Rozes jautājumu attiecībā par to, vai

zemnieku meitas gan sliktas. Viņš kaut ko no-

ņurdēja, ka neizglītoti ļaudis esot ļauni, atriebī-

bas kāri un vēl pie tam slinki Viņš to noteikti

varot sacīt, jo pats it smalki pazīstot šos ne-

vācus, šos iedzimtos
— viņa dzimtļaudis. Daž-

reiz viņi pelnot pērienu kā suņi!

«Jūs, barona kungs, esat nežēlīgi,» Roze

sacīja!
«Tas, jaunkundze, jums tā tikai izliekas, jo

pati jūs esat pārāk maigas dabas. Bet vai

redzat, cik visa apkārtnes dzīve ir nežēlīga, pat
ļauna? Te vajadzīga dzelzs sirds, lai spētu iz-

turēt, lai spētu dzīvot un pavēlēt. Tiesa, varbūt,
vienā otrā gadījumā ar saviem dzimtsļaudīm es

tiku rīkojies pārāk bargi — jo pār viņiem pats
es spriežu dzīvību vai nāvi — bet pateicoties
jums, daiļā, maigā, es spētu kļūt citāds, jo mai-

gais, savienodamies ar aso, bargo, rada kaut ko

viduvēju — to īsti pareizo, dzīvei piemērotāko.»
«Var jau būt, ka šaī ziņa jums taisnība,»

Roze gribēja atsaucīgi atbildēt, «bet man gan

lubāk patiktos nesajaukt maigumu ar bargumu.»
«Vai tas lai nozīmētu, ka esmu atraidīts?»

«Kā jūs to saprotat. Bet no savas puses

lūdzu jūs savos spriedumos nepārsteigties. Es

jau teicu, ka man labi jāpārdomā, pirms dodu

jums gālēju atbildi.»

«Nu, tādā gadījumā man jums, Maijas jaun-
kundze, ir ļoti teicams priekšlikums: brauciet

kādu nedēļu uz manu muižu pasērt. Tad jūs

pārliecināsities, cik jauki un jautri pie manis rit

dzīve un cik labi jūs tur varētu justies kā mana

kundze un pavēlniece. Vai tā tad jā?»



108

Viņa ucumirklī nesaprata, ko atbildēt, bet

pēc īsas pārdomas iebilda:
«Es nezinu. Par to jāparunā ar manu tēvu.»

«Tad parunāsim tūliņ!»
Viņš Rozi vedināja pie vecā Greifa, kas

netraucēts sūca lielu porcelāna pīpi, apsēdies

namiņa tuvumā.

«Greifa kungs, man šķiet, ka jums nebūs

pretī, ka Maijas jaunkundze kādu nedēļu pavada
manā muižā, ja viņa pati to vēlas?»

Nē, tadā gadījumā viņam nekā neesot ko

ko iebilst, vecais Greifs atbildēja, acis nepacēlis.
Bet ja viņš būtu paskatījies, tad redzētu, ka

Rozes acis klusu lūdzās pēc — nē. Tagad tur-

pretim viņai cits nekas neatlikās kā apsolīties,
«Nu labi, es braukšu pie jums,» viņa at-

teica, «bet tad apsolāties man, ka ja es gribēšu,
es varēšu atgriezties katrā un tāda, kāda aiz-

braucu.»

«Pēc dienām trim — es domāju.»
«Jūsu velēšanās man ir pavēlis» Richters,

priecīgs atbildēja. «Mani ļaudis ar karieti būs

jums pretīm».
Vēl ilgu laiku turpinājās dzīres, vēl dauz-

kārt uzdzēra un uzsauca laimes Šildhalmam, bet

īstas omulības šovakar kā nebija, tā nebija.
Kāds no viesiem ieminējās par Siguldas uguns-

grēku un aptaujājās, vai kāds nezina, kas tur

dedzis.
«Vai tagad vairs nesarksts debesmala?»

Šildheims jautāja, izberzēdams ar delnu miestiņa
reibumu no acīm.

Jā, tur tālu pāri vēl mirdzēja sārts blāz-

mojums, kurš uz tumšās nakts fona atšķīrās kā

liels ugunskurs, kādus šeit diezgan bieži nācās
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redzēt it sevišķi Jāņu naktī, kurus vietējie sa-

kūra par godu saviem dieviem. Mēnesnīcas paš-
reiz neredzēja, jo milzīgs mākonis bija aizklājis
visu debesspamalu. Gaiss likās bija kļuvis
spiedošs un smags. Un brīžiem no melniem pa-
debešiem tālumā izšāvās ugunīgas mēles, krusto-

jās savā starpā un atkal izdzisa. Arī dunoņa
dzirdama, bet vēl tik tālu, tālu.

Kāds no virsniekiem, izsūtīt izlūkus uz

Siguldu, zināja pastāstīt, ka pie Siguldas esot

nodedzināts lielais siena šķūnis, kuru laikam
būs izdarīujuši kādi ļaundari, jo īsi pirms uguns-

grēka izcelšanās daži ceļagājēji redzējuši aiz-

steidzamies Līgātes virzienā divus aizdomīgus
svešniekus.
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12. nodaļa.

N. muižā.

Barons īon Richters ar lielu pompu, sagaidīja
Rozi. Pat goda vārti no puķēm bija celti. Muižas

parkā zaros bija sakārti sampioni. Tos domāja
aizdegt vakara krēslā, kad notiks īstās svinības.

N. muižā valdīja īsta svētku noskaņa. Visi

muižas kalpotāji zemu liecās skaistās vieses prie-
kšā, ko barons pats veda zem rokas, viņai šo un

to rādīdams, izskaidrodams. Viņš bija ļoti laipns
un sirsnīgs, pie tam daudz familjārāks, kā pie
Šildhelma. Varēja manīt ka viņš lepns uz savu

muižu un sevi. Jau šai brīdi Roze apzinājās, ka

viņa ar šo cilvēku nesader kopā, bet tagad jau
daudz grūtāk nāksies pateikt nē, jo viņa jau pie-
ņēmusi citas viņa laipnības un pakalpojumus.

«Ilgi gan, barona kungs, pie jums es palikt
nevarēšu», viņa teica. «Pat nožēloju, ka vispār

solījos, j0... jo māmiņa ir ļoti slima».

«Bet tā taču nav jūsu īstā māte ?»

«Lai, nu gan, bet citas mātes man nav. Es

viņu ļoti mīlu, un arī viņai es esmu mīļa kā pa-
šas bērns».

«Bet tad jau justa ka ta viņu drīz zaudē-

sit... tad jums būtu vajadzīgs žēlotājs, mierinātājs...»
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«Ak, ka jūs tā varat runāt... Bet tagadlūdzu
lieciet mani aizvest uz manu istabu, jo man vaja-
dzīgs vienai būt».

«Jūs laikam esat liela domātāja, sapņotāja?»
«Lai tā arī būtu, bet šimbrīžam es vēlos

mieru».

«Nu, protams, Maijas jaunkundze, jūs esat

nogurusi no ceļa. Vai kučieris ātri brauca ?»

«Jā gan, cik tik zirgi jandāja rikšot.»

«Bet kur tad jūs tik ilgi? Un zirgi nemaz

nebija ļoti nokusuši ?»

«Vai tad es nu tik smaga, ka —»

«Jums patik jokot. Es taču domāju, ka, var-

būt, ceļā kas gadījies. Vai zināt, Maijas jaunkun-
dze, šiem ļaudīm ir šāda dziesmiņa, ko es nesen

noklausījos:
«Uz krodziņu līdzens ceļš,
Uz baznīcu grumbuļains!»

Viņi abi pasmējās par oriģinēlo izdomu, bet

ne viens, ne otrs nezināja, ka šie vārdi slēpa

dziļu patiesību sevī. Grūto klaušu un dažādu citu

nastu nomākta un spaidītā, tauta nodevās izdzī-

vei un plitēšanai, jo kaut kur taču jārod apmie-
rinājums un dvēseles līdzsvars. Uz baznīcu ja,u
nebija vērts braukt, jo tur sprediķoja svešs mā-

cītājs par paklausību un padevību kungiem un

tamlidzīgi, kas tiem jau bija apnicis līdz_ kaklam.

Tā iznāca, ka uz krogu katrs steidzās ātrāki un

liksmigi, ka krogus bija pārvērsts par dzīves

svētnīcu, kur pie šņabja glāzes — varēja lielāku

apmierinājumu rast un sūdzēties par kungu nežē-

lībām, kur piesaukt nelabo, kur izraudāties, iztra-

koties
..

Ar visam šim ēnas pusēm Rozei bija velak

izdevība iepazīties, tieši postam acīs raugoties.
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_

Viņu tagad uzveda otrā stāvā, kur tai bija
sakārtotas istabas ar glīti izgreznotu balkoniņu,
no kura varēja redzēt tālu apkārtni. Vispirms te

pie kajam izpletās vareni noaudzis parks, kura

vidu, ka likās, vizuļoja ļoti prāvs dīķis. Tad tā-

lāk tur nāca lauki, uz kuriem vietām rēgojās
raibu strādnieku grupas, vietām ganījās lopi.
Un tad tur pavisam tālu atkal sākās melni, no-

slēpumaini sili. Arī te pāri bija joņojis karš, bet

posts tomēr bija mazāks kā Turaidas pusē. Taču

miera un laimības mala arī šī nelikās, jo tur no

tālajiem laukiem sēras kā raudas vējš atnesa

šurp aprautas drūmas dziesmu skaņas:

«Kas tie tādi, kas dziedāja
Bez saulītes vakarā ?

Tie ir visi bāra bērni,

Baigu kungu klausītāj'.

Pēc laiciņa atskanēja atkal cita dziesma,
tāda pat drūma un sēra, kā pirmā:

»Kurin' ugun', silda gaisu,
Slauka gaužas asaras.

Krimta cietu pelavmaizi,"
Avotiņā mērcēdam'...»

Tā tad tur viņi klīda un mocījās pa nakti,
kamēr viņu pašu drūmas nonīkaun izputēja...

Ak, netaisnā cilvēcības rokā! Bet te, lūk, priekš
viņas parks laistījās vienās ugunīs. Barons bāls

un nemierīgs gaida uz viņu, kad viņa nāks lejā
uz vienu deju, bet viņai nepatīk nokāpt no šī

paaugtinājuma, no kura tik labi var redzēt it kā

visu pasauli, visas pasaules ļauno, nekrietno seju.
Nav, nav dzīvē to rožu, ko viņa agrāk bija iedo-

mājusies, nav nekur laimes malas virs zemes,



113

bet vismazāk tur lejā, kur uz viņu gaida. Tur tai

jānokāpj kā drēgnā purvā, kur maldugunis klīst...

Tauru skaņas izklīda neskaitāmās atbalsīs

pa visu illūminēto parku. Zem balkona bija sala-

sījies ļaužu pūlis, nemierīgs, kustīgs. Kad Roze

panācās uz balkona malu, tai skaļi sauca pretim:
«Urrā! Lai dzīvo mūsu jaunā pavēlniece!

Augstas laimes baronam un jaunkundzei...»

_

Tas jau izklāusījās tīri kā izsmieklis. Daudz

labāk viņai būtu paticis, ja tie tur leja kliegtu:
«Nāve mūsu jaunai pavēlniecei un mūsu

kungam...
Bet viņai tagad jāiet lejā, jādejo, jābūt jaut-

rai un bezbēdīgai,kamēr viņas gaišajās, brīnišķa-
jās acīs slēpjas tādas dziļas, dziļas skumjas un

sāpes. Un varēja jau būt, ka tās bija arī ilgas

pēc kaut kā... pēc nebijušā, pēc dzīves, pēc
viņa — tālajā...

«Vispirms dodiet man...» viņa gribēja teikt

— «vīnu», bet pati nobijās no šīm domām un

turpināja:
«Dodiet man jautru prātu, jo es kļuvu tik

skumja šai vakara krēslā, šai līdzenajā plašumā,
pār auru...»

Viņa nepabeidza, jo neviens te viņā neklau-

sījās. Barons viņu satvēra abāmrokām un aizrāva

kaislā dejā.
«Maija», barons čukstēja viņai pie auss,

«esiet mana, un jautra dzīve mums mūžam ne-

beigsies. Jūs būsit valdniece pār šo manu plašo

muižu, pār šiem ļaudim un pār — mani. Maija,

Maija, vai pie manis nav skaisti? Vai šis parks,
šie koki, šī gaisma — vai viss, viss, liekas, ne-

čūkst kā mīlas vārdus ? Tie visi ir jādzird jums,
jo tos te dienām un naktīm čukstējušas manas



114

lūpas, neprātīgi alkdamas pēc jūsu Ak,
Maija, es jūs jo dienas vairāk mīlu, es nevaru

bez jums dzīvot. Ja jūs netopat mana, tad tā ir

mana nāve, mans kaps... Maija, vai jums neviena

vārda nav man ko teikt?»

Kā pa miegam viņa bija dzirdējusi barona

kaisles runu. Viņa nekā negribēja atbildēt, bet tā

ka barons vēlējās kaut vienu vienīgu vārdiņu
dzirdēt no viņas lūpās, kas bij sārtas kā ķirši, tad

viņa teica:

«Ak, lūdzami runājiet tik tālāk, jo viss ir tik

skaists, tik dzejisks, kas nāk pār jūsu lūpām.
Man bezgala tīkami jūsu balsī klausīties —»

«Maija, vai tas var būt? Tad jau šovakar
esmu laimīgākais cilvēks pasaulē! E. hurā, puiši!»
Viņš pagriezies pret muižas ļaužu raibo

ņudzekli. «Šovakar jūs varat dzert uz mana rēķi-
na, cik tik zaruas nes ! Mūzikanti, spēlējiet taču !
Meičas, ko jūs gaidāt, ka negriežaties dejā?»

Un atkal pieliecies Rozei, viņš turpināja
tālāk: «Jūsu tuvums mani reibina, es šovakar

pats nezinu, ko citiem būtu atdevis, jo šī laime

— šī laime man tik negaidīta !»

Galdi bij bagātigi klāti. Netrūka ne ārzemju
vīnu, ne augļu. Paskatoties uz šo bagātibu un

izšķērdību, Rozei likās kā tai ausīs sāk skanēt

atkal tur pāri no laukiem nesen dzirdētā drūmā

dziesmiņa:
«Melna čūska miltus mala

Jūras vidū uz akmeņa —

Tos būs ēsti tiem kungiemi,
Kas bez saules strādināji..»

Rozei palika viss tik pretigi, tik negaršigi.
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Viņa nevarēja dabūt nevienu kumosu pār lūpām.
«Barnna kungs», ta pēkšņi iejautajās —

«Es šodien tur no laukiem šurp dzirdēju
tādas sēras dziesmas. Vai tie gan jūsu Jaudis,
kas tur dziedāja?»

«Cik negaidīts jautājums. Jā, protams, tie

mani ļaudis, bet tās dziesmas, ko viņi tur dzied,
tīrās neliešu brēkas, tās ir - paganu dziesmas,
ar tām viņi pielūdz vakaros savus dievus.»

«Nē, barona kungs, jūs maldāties, tā domā-
dami. Es pazīstu šīs melodijas, es saprotu arī

vārdus— »

«Un tad?»
«Tas ir skaistas, bet skumjas dziesmas par

dzīvi, kas nepiepildīta, sūra, grūta... Un ja nu

jūs šovakar esat tik laimīgs, tad taču jūs gribētu
arī citus laimīgus darīt, vai ne? Nu redzat, vai

tad jūs neatvieglinātu šo mazo ļaužu likteni?»

«To? Vai zināt, viņi neprot citu dzīvi

dzīvot, jo viņi tās nav redzējuši. Viņi būs vēl

nelaimīgi, ja samazinās tiem klaušu nastas vai

citādi. — Pie tam viņi jau no dabas ir tādi ļauni,
kūtri, drūmi... Bez pātagas ar viņiem nevar iz-

tikt. Bet jūs nbpiētni tā vēlaties?»

«Jā, protams, barona kungs. Bez tam es

iedrošinos arī iebilst pret jūsu apgalvojumu, ka

šie ļaudis jau pēc dabas ļauni. Nē, man liekas,

jūs viņus tādus būsiet padarījuši ar savu smago

jūgu...»
«Nu, Maijas jaunkundze, atstāsim labāk šīs

lietas, jo es redzu, jūs kā sieviete pārāk maz

varat spriest par šo tumšo pūli, kura iegribas
mainās ar katru brīdi un nekad nav piepildāmas.
Ir jau manā muižā arī brīvi ļaudis, kas brīvību

prot tiešām cienīt. Bet šie tumšie salašņas
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(Gesindel) jau brīvību paši apēstu maizes vieta.

Viņiem cita nevajag kā art, gulēt un dzert. Un

tas — paldies Dievam — arī viņiem tiek dots
visā pilnībā!»

«Nē, barona kungs, es visu ļoti; labi sa-

protu, bet jūs manis negribat saprast. Žēl gan,

bet, liekas, jūs jau nekad savā mūžā vēl neesat

piekāpušies. Jūs esat pati vara, pats Dievs. Nav

nabaga ļaudīm jāiet uz baznīcu meklēt un pie-
lūgt, varenāku Dievu kā jūs, jo jūs jau esat

pati varas pilnība.»
«Nu es redzu, jūs smejaties atklāti par

mani. Es tāds nebūt neesmu. Es arī labprāt pie-
kāpjos, ja tas lietderīgi un skatoties kas to

prasa, un ja esmu kļūdījies, izteikdamies par

jums, tad es jums gribētu praktiski pierādīt, kā

ar šiem cilvēkiem jāapietas, lai spētu dzīvot —

tas ir, kam taisnība: man vai jums.»
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13. nodaļa.

Noslēpumainā roka.

Otrā dienā Roze piecēlās jau agri un iz-

gāja ārā pa parku pastaigāties. Rīts bija mig-
lains un manāmi drēgns. Uz pleciem viņai bija
bieza vilnaine ar kuplām bārstīm. Ta bija pār-
liecināta, ka viņu rflviens nemana izejam, bet

barons viņas jaunavīgo stāvu no savas guļam-
istabas loga pavadīja īstiem fauna skatiem, līdz

viņa pazuda zem kokiem. Bet barons nodomāja:
gan skaistulīte nobīsies no drūmā parka biezokņa
drīz atgriezīsies, bet viņš, likās bija maldījies, jo
Roze kā neatgrizās, tā neatgriezās. Vai tik nav

noticis kas ļauns? — viņš sāka jau bažīties, bet

tad atkal pats pasmīnēja par savu zēna vai ie-

mīlējušos kucēna prātu, jo viņa muižas
robežās jau nedrīkstēja notikt

nekas ļauns, jotad vainīgam bij
sods

— zināms... Viņam jau arī daudz

nebija laika nodoties domām gar šo viņam lemto

radījumu, jo viņu jau gaidot divi nepazīstami
vīri, kas labi runājot vāciski, bet par sevi neko

neizsakoties. O, viņš tos krietni izpurinās, lai

viņos nepaliek paslēpts kāds ļauns nodoms, te

jau ar tiem cilvēkiem vajadzēja prast apieties.
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Paradi šiem tikai cilpu vai rikšu saini, tad zini,
ka viņi dancos, kā tu tikai pasvilpsi. Viņš
nospļāvās.

«Deviņi velni!»

Pa to laiku Roze tumšajam parkam jau bija
cauri. Viņas priekšā izplētās tie paši lauki, ko

tā vakar no balkona aplūkoja, tikai tagad pār
viņiem gulēja biezs miglas auts. Viņa dzirdēja

balsis, bet neredzēja neviena, līdz piepēži parā-
dījās kupli kārkļu krūmi. Viņa atcerējās, ka
vakar te zemē gulēja tādi vīstokļi Un brīnums:

arī tagad tie bija redzami. Viņa uz pirkstu ga-

liem pievirzījās tuvāk, un lūk, ko viņa tur at-

rada: zālītē satīti gulēja vairāki zīdaiņi. Viens

pašreiz, vai nu no atnācējas nobijies, piepēši
sāka skaļi raudāt. Roze it kā satrūkās un

gribēja mesties projām, »bet tur jau noskanēja
vīrieša balss:

«Grieta, ta ir Janiša balss. — Ej nu pažēlo!»

Un pirms Roze paspēja apskatīties, no

miglas klaida iznira slaids sievietes stāvs. Viņa

bij nobrūnējusi, spēcīga un daiļa. Kā nesapra-

šanā tā uzlūkoja bālo, parādībai līdzīgo Rozi,
bērnu gluži aizmirsusi. Piepēži viņa tās priekšā
gribēja mesties ceļos, bet Roze viņu no tam

atturēja.

«Jūs laikam no muižas?» zemniece iejautājās.
Roze negribot atbildēja, lai gan viņa lab-

prāt būtu palikusi nepazīta.
«Vakar es dzirdēju jūsu sērās dziesmas,»

Roze turpināja, un es gribēju atnākt pie jums,

parunāties. Jums gan laikam grūti?»
«Ak baronese, mēs esam tumši ļaudis.

Grūtības nest — tas jau mūsu uzdevums. Tā
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nolēmis Dievs. Ak, tad jūs esat ta nākoša

muižas cienmāte?»

«Var jau but.»

«Vai tad kāzas vēl nav svinētas?»

«O, ne tik ātri,» Roze smiedamās atbildēja.
«Bet jūs laikam gan barona kungu ļoti

mīliet?» zemniece mēģināja izdibināt.

«Nu nē, arī no tā vēl tālu.»

«Tad laikam gan jūs vēl maz barona

kungu pazīstat.»
«Tā jau ir, vai nevariet man ko tuvāku par

viņu pastāstīt, es tā gribētu par viņu ko vairāk

zināt.» Roze satvērusi zemnieces roku, maigi tai

lūdzās. «Redziet, kāmēr sper tik svarīgu soli,
gribās izdibināt visu, ar ko tev vēlāk būs jā-
dzīvo.»

Zemniece gan no sākuma atrunājās, ka

neko sliktu par baronu sacīt nezinot. Esot, lai

gan stingrs bet labs kungs un ko gan sliktu par

viņu varot runāt, tādi jau esot visi kungi.

Tomēr iedrošināta no Rozes laipnības un

iedāvinātiem saldumiem, ko ta bija atnesusi

līdzi, Grieta sāka palikt arvien runigāka un at-

klātāka un beidzot atklāja daudz ko arī par

barona personīgo dzīvi.

Arī viņai, Grietai, nācies no barona daudz

ciest. "Bijis jau viņai arī savs iecerētais, ar kuru

bijušas jau norunātas kāzas, bet barons to reiz

saticis mežā un piesmējis, pēc tam tai vēl vai-

rākas reizes licis pie sevis nākt. To dabūjis
zināt viņas līgavainis un nozvērējies baronam

atriebties, bet naktī, kad tas gribējis nodedzināt

barona klētis, ticis notverts un notiesāts un nāvi.

Tā arī viņa zaudējusi barona dēļ savu pirmo
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mīlestību. Pēc tam barons piespiedis to iziet

pie cita, tagadējā vīra.

«Tā tad tas ir viņa, barona dēls?» Roze vai-

cāja, norādidama uz mazo, zalē ķeburojošos
Jāniti.

«Jā, tas ir no viņa. Ak, cik esmu nelaimīga!
Vai redzat, cienmāt, cik šausmīga šeit dzīve, bet

prom tikt mēs jau nekur nevaram. Mēs esam

saistīti, un ja tu mēģināsi bēgt,- tevi galu galā
tomēr atradīs.» To teikusi zemniece steidzās pa-
žēlot bērnu, kas sāka raudāt kā negudrs.

«Nez', vai kāda bite iedzēlusi vai —» zem-

niece murmināja, mazo rokās paņēmusi. «Nav

jau arī laika maziņo kopt un sargāt, jo vagars
arvien stāv uz papēžiem. Gan Dievs viņiem visiem

atmaksās par šiem briesmu darbiem un nežēlī-

bām.»
' «Es runāšu ar baronu,» Roze sacīja.

«Bet cienmāt, nesakait lūdzama viņam, ko es

jums stāstījusi, jo tad ...»
«Jā, jā, es jau saprotu. Par to neraizējaties.

Viņš nekā nezinās». Un atvadījusies no zemnieces,
Roze steidzās atpakaļ uz muižu.

Tikko Roze bija atgriezusies, barons viņu
lūdza brokastīs. Ja viņai pēcāk patikšoties, tad

viņš labprāt tai savus plašos īpašumus, kas viņai,
kā nākošai īpašniecei, katrā ziņā ari interesēšot.

_

Nē, viņa par to nemaz neinteresējoties, esot

pārāk nogurusi.
«Bet, Maija, kas ar jums noticis? Vai jums

šorīt kas gadījies?»
«Nē, barona kungs, varat būt droši, jo man

vis nekas tā negadās, kā, varbūt, jums ...»

«Atvainojiet, bet es nesaprotu, ko jūs īsti

ar to gribējāt teikt?»
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«To, ka jus esat pirmā numura nelietis»!

Roze, zaudējusi savaldīšanos, atcirta asā tonī.

«Es tomēr vēl nesaprotu,» barons taisnojās.
«Varbūt jūs minētu arī iemeslus, kas jūs tā pa-

mudinājuši mani apvainot?»
«Man tiešām kauns jums to sacīt. Bet tas, ko

saku, ir patiesība.»
«O, es degu aiz nepacietības dzirdēt jūsu

apvainojuma pamatojumu. Man liekas, te būs

kads pārpratums.»
«Jums vienmēr viss tikai liekas, bet es to

zinu ļoti skaidri.»

«Tad runājiet lūdzu —»

«Nē! Nav vērts! Varbūt, citreiz es jums pa-

teikšu, kāpēc atrodu par labāku nožēlot savu

apciemojumu un aizbraukt jau rīt.»

«Jūs mani satriecat. Maija —»

«Jūs esat to pelnījuši!»
Viņa vairāk ne vārda neteica un aizsteidzās

augšā uz savu istabu. Barons palika uztraukts,

bet tomēr tā savādi smīnošs pie kafijas galda.
Visu dienu Roze lejā vairs nerādījās Viņa

sēdēja uz balkona un skatījās pāri uz laukiem,
no kuriem pamazām gaisa miglas klaids

M

Tur

projām aiz zilajiem siliem kavējās viņas domas

un jūtas. Ko dara Viktors ? Vai viņš tik nav uz-

zinājis, ka viņa atbraukusi pie sava precinieka ?

Un tad ir visam beigas.. . Ātrāk, jo ātrāk viņa
vēlējās nokļūt atpakaļ mīļajā Turaidā, jo drīz

jau ceriņi plauks un jasmini būs baltu ziedu pilni.
Ak, šīs skaistais laiks, šīs ziedošās jaunības die-

nas! Kā rožains tvans ap tevi elpo dzīve, ar tevi

vienā saskaņā sīc un dūdo mazas bitites priekā,
tāpat kā lakstīgalas gaiši sērā dziesma no satum-

suša ziedu zara. Tad laika nav domāt par dzīves
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netaisnībām, par tiem smagajiem pārbaudījumiem,
kas ikvienu sagaida dzīves ceļā, tad dzivo vairs

tikai jaunā mīla un viņas smeldzīgi saldās ilgas.
Nav domas vairs par vilšanos un nāves lielo

varu, ir tikai uzticība, cerība, dzīvība
...

Un visam

tam pāri lido kāds brīvs nevaldāms jūsmu gars.

Kā taču, Roze, tu varēji atstāt viņu, viņu
vienīgo un pārbraukt še, kur viss tik garlaicīgs,
nomākts un drūms, kur mūžam no laukiem un no

mežiem plūst šurp šīs sērās meldijas, it kā tur

kādu arvien pavadītu uz_mūžīgu dusu. Bet viņa
jau saprata, ka tās ir bāra bērnu raudas. Viņa
pati taču bija tāda barenīte. Arī viņa daudzreiz

skumjas dziesmas bija dziedājusi, un raudājusi...
Pusdienas viņai pasniedza turpat augšā.

Barons bija licis viņai pateikt, ka tās uzvešanās

viņu ļoti apvainojusi, bet ja ta tomēr nopietni

gribot, tas rītu to likšot aizvest mājā. No vienas

puses šī vēsts viņu ļoti iepriecināja, jo viņa jau
ilgojās pēc mājām un pēc Viktora tuvuma, bet

no otras puses viņai mācās bailes virsū, kā visu

notikušo pateikt audžu vecākiem un ko pēc šī

nepatīkamā gadījuma sacīs Šildhelms. Būtu jau
labi, ja viņš pateiktu vienu otru ļaunu vārdu, bet

ja viņš būs laipns, smaidošs un kluss, tad tā ir

slikta zīme, tad viņa nekā laba nevar cerēt. Bet

vai tad tiešām vecais, labais Šildhelms tā spētu
rīkoties pret savu uzticamāko apakšnieku ? Nē,
viņa tam nespēja ticēt.

Pēc pusdienas, kad barons nezin uz kurieni

aizbrauca, Roze izgāja pastaigāties pa parku, kur

valdīja tāds svētsvinīgs miers un klusums. Un

Rozei tā patikās klejot! Viņai tomēr nebija ne

mazāko baiļu, ka te tai kāds drīkstētu uzbrukt

vai citādi viņu aizkārt. Lai arī kā viņa pūlējās
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izklaidēties, paīsināt laiku, taču stundas līdz va-

karam vilkās kā mūžība.

Pret vakaru pie pils apstājās kāda kariete,
aizjūgta diviem staltiem meļņiem. Roze redzēja,
ka no karietes izkāpa melni ģērbusies dāma, ku-

ru saņemt steidzās pats barons. Viņš runāja ar

to draudzīgi, un tikpat draudzīgi, likās, viņa at-

bildēja, bet sarunas notika ļoti klusā, noslēpu-
mainā balsī, tā ka Roze no visa tā nekā nedabūja
dzirdēt.

Vakars bija pienācis vēss un kluss. No lau-

kiem atkal atskanēja sērās klaušu ļaužu dziesmas,
bet brīžiem, tās pārkliedza skaļas vīriešu balsis

un smiekli: tur daži laikam atgriezās no krogus
mājās. Kā gan te kopā sadzīvo posts un baudas

neprāts — domāja Roze, kad pie viņas durvīm

viegli pieklauvēja un sievietes balss diezgan pa-

klusu prasīja, vai Maija viņu neielaistu, jo viņai
esot kas svarīgs runājams.

Roze gan domāja, ka viņu grib nodabūt tur

lejā . .. novilkt purvā... bet viņa saņēma drosmi

un atvēra. lenācēja bija tā pati dāma, kas pirmīt
bija atbraukusi. Viņa Rozei sirsnīgi spieda roku,
stādīdamās priekšā kā barona fon Richtera mā-

sīca, baronese Matilde. Viņa atbraukusi ciemā

pie sava brālēna un gribot dažas dienas palikt te.

No brālēna uzzinājusi, ka te viesojas Turaidas

skaistā viešņa, un vēlējusies kaut pāris vārdu ar

viņu izmainīt. Viņa arī dzirdējusi, ka Maija par

kaut ko dusmīga uz baronu.

«Citādi viņš būtu lāga vīrietis, » baronese

gribēdama Maijai pielabināties, atzinās, «ja tikai

viņš būtu pastāvīgāks, vīrišķīgāks. Viņš ir drusku

gļēvs un palaidies. Es gan ceru, ka jūs, Maijas
jaunkundze, man kā sievietei uzticēsit, kāpēc ba-
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rons jums tik pretīgs? Bez šaubām jūs, kas esat

tik škaista, jūs varat rotaļāties ar vīriešu sirdīm,

kā ar šacha figūrām, bet baronam tiešām, man

liekās, ir viena otra priekšrocība pār citiem. Vai

jūs neatrodat?»

Nē, viņa baronu pārāk maz pazīstot. Lai ba-

ronese arī nedomājot,ka viņai, Maijai, patīkot ro-

taļa ar sirdīm. Nē, viņā priekš tā esot par daudz

nopietna. Un kāpēc tad Maija atraidot baronu?

Te Roze īsi atbildēja, ka viņas sirds un viņas
dzīve pieder citam. Bet tad taču nevajadzējis ba-

ronu tik strupji un tik noslēpumaini apvainot.
Viņš esot gluži noskumis, bez dzīves prieka.
Nelaimīga mīlestība...

Bet Roze pie sevis tikai nosmīnēja. Viņa ne-

saprata un negribēja saprast, kālab šī — dāma

nāca pie viņas, kālab tādas sarunas. Nekā viņai
še nevajadzēja, jo par daudz jau te viņa bija gu-
vusi: visas šīs skumju meldijas, šo sūro darba un

nežēlības dziesmu. Nu diezgan! Viņai-jādodas pro-

jām — jau rīt!

Te piepēži kāda roka no

ārpuses lūkoja atdarīt 10-

gu... Izbailes sagrāba abas sievietes. Bet pirms
Roze paspēja apskatīties, baronese jau bija no-

zudusi ...

Roze nobālēja...
Ko gan lai tas nozīmē? Ro-

ka pie otrā stāva loga? Vai parādība? Spoki? Te

jau arī logs pavērās ar dobjutroksni. Plecīgs, lie-

la auguma vīrs uzrunāja Rozi:

«Nebīsties, bērns, es tev nekā ļauna nedarī-
šu. Bet nekliedz no Dieva puses, jo citādi...»

Viņš kļuva draudošs. Viņa svešādās acis

iegailejās.



125

«Es nāku tevi aizvest,» viņš runāja.
«Uz kurieni?»

«Uz tavām mājam.»
«Kas jūs esat? Es jūs nepazīstu.»

«Es esmu Heila kalps. Viņš mani atsūtīja
pec tevis. Man pavēlēts...»

«Bet nakts laikā?»

«Šonakt tevi sagaida briesmas no barona.

Saproti? Viņš tevi. ..

«Vai jūs esat viens?»

«Nē, tur ārā tevi gaida un lūdz tavs Heils,
ja tu kaut drusciņ viņu ...

Uz trepēm no barona dzīvojamām telpām
piepēži kļuva dzirdami soļi.

«Barons nāk!» Roze izdvesa, cīnīdamās ar

sevi, vai iet svešajam vīram līdz vai palikt. Bet

pēc acumirkļa viņa jau ļāvās, lai svešajā rokas

viņu nes ...

fķ, Viņa juta, ka ta slīd kaut kur gar mūri uz

leju. Apiņu stīgās satinās viņas maigie, vijīgie
pirkstiņi — iesāpējās. Un tur nu lejā viņu aizne-

sa pa nakts tumsu. Zvaigznes nebija manāmas ne-

vienas. Malu malās valdīja dziļš klusums. Kaut

kas tīkami vēss un drēgns slīdēja lejup no debess

telts. Tās bija retas, sīkas lietus piles — it kā

kāds pār viņu šai naktī raudātu...
Ks biju ārprātīga, ka ļāvos — Roze pie se-

vis nodomāja, bet citādi šis cilvēks ņemtu mani

ar varu ...
tā ir gatavā laupīšana!Bet Heils? Vi-

ņas labais mīļais Heils! Tūlīt viņa slīgs tā apkam-

pienos, apvīs savus mīkstos, mitros matus ap vi-

ņa kaklu, būs salda un kaira kā mežroroze...
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Luk, kur zem kokiem piesiets zirgs. Tas ir

viņš — tas slaidais tēls, kas blakus zirgam! Nē

— Ak, šausmas! — nekā ... «Melna čūska miltus

mala ...» šie vārdi gluši neapzinīgi jaucās Rozei

pa galvu. Tas— Jakubovskis! Ak. šausmas! Bet

ko darīt? — Atpakaļ ceļa vairs nav!... Ari pre-
tošanās te vairs neko nelīdz. Nu, lai tad ar...
Uz zirga! Lai viņš joņo! Lai joņo un klūp pār
akmeni, brūk atvarā! Vai...

Viņš cieši spiež meiču pie krūtīm, kamēr

zirgs kā spārnots nakts pūķis drāžās caur mežu

uz priekšu. Zari lūza zem viņa smagajām kājām.
Atbalsis izklīda starp kokiem.

Te — resna sieksta ... kritiens ... vaids...
tad klusu.

«Jakubovski?» beidzot apspiesta, izmisusi

sievietes balss. «Jakubovski ...»

Tur viņš gulējanesamaņā.Ass zars bija ķē-
ris viņa pieri un tagad tā bija noplūdusi ar ko

tumšu, siltu...

«Vai jūs dzīvs? Jakubovski?»

Bet viņš neatsaucās. Kaut kur tālāk pa me-

žu aizjoņoja zirgs, ka nodimdēja vien ... Viņa
viena? Te naktī un mežā... un mirušais kāds...

«Jakubovski!»

Viņš klusu ievaidējās, it kā tas būtu Rozes

saucienu dzirdējis.
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«Ceļat augšā!» Roze čukstēja, par viņu no-

liekusies. Viņš tur gulēja un izskatījās taisni pēc
līķa... Tumsabija viņa izjukušos matos, viņa se-

jā mainījās asinstraipi ar bālām, skumjāmlīnijām.
Roze nezināja, ko darīt. Kliegt? Viņa kliegs! Lai

mostas ļaudis, lai skrien, glāb! Bet ko? Te jau
nav neviena — kā mūža mežā. Ja nu tagad nāk

kāda mežacūka vai vilks ar zvērojošām acīm?

Bet kur tad tas otrs palicis?

Bet te jau arī no muguras puses saka dunēt

zirga soļi. Vai barons? Vai tas svešais pārgalvis?

Viņa paslēpsies tur, aiz ta krūmiņa starp
papardēm. Re, kāds nokāpj no zirga un rikojas ap

Jakubovski... Vai tik viņš jau nav miris? Ak, kām-

dēļ gan viņš strādāja tādus trakus darbus! Kam

viņam bija jādzenas šurp, viņai pakaļ? Tad atkal

nāca prātā: četrpatsmit dienas... tagad, varbūt,
vairs tikai desmit... Viņš varbūt, gribējavēl dzī-

vi baudīt, viņu iegūt.

Viss tas zibeņa ātrumā izskrēja caur meite-

nes galvu. Viņa itkā atģīdās no miega un sāka

saprast situāciju.

«Ak, šausmas!» viņa klusi izdvesa un satvē-

ra galvu rokam...

Nakts vēsums Jakubovskim drīz atdeva sa-

maņu un spirgtumu.

Ar savu nolijušo, slapjo piedurkni tas no-

slaucīja savu noasiņojušo pieri un sāka skatīties

apkārt.
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«Bet kur Maija?» viņš klusi iejautajās. Tad

viņa skats vērsās uz nomīto papardu švītru, kas

saplakušas tik nodevīgi gulēja gar zemi un lie-

cināja, ka nupat tur cilvēks gājis, tur uz to krū-

māju pusi. Jakubovskim ausa atkal jaunas ceri-

bas un acis iegailējās, kā vilkam, kas uzglūn jē-
ru.

«Nu, meitiņ, talu tu netiksi!» Jakubovskis

smaidīdams piecēlās.
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14. nodaļa.

Šausmunakts.

Lietus sāka līt arvien stiprāk. Cēlās arī

vējš, tā ka mežs sāka tumši, noslēpumaini krākt.
Jo baigāki sametās Rozei ap sirdi.

Un tad viņa iznāca nelielā klajumā. Te bija
druska gaišāks, taču redzēt daudz arī nekā ne-

varēja. Bet tur gluži tuvu rēgojās gaišs logs.
Roze novēroja, ka gaisma brīžiem it kā apdziest,
brīžiem atkal uzliesmu jo spožāk. Kā gan lai

viņa tuvojas šai tumšai, svešai sētai, pār kuru

milzīgi koki stāvēja it kā naktssardzē? Ja mi
tur dzīvo ļanudari, laupītāji? Bet nē, viņa tomēr

ies klāt — vismaz paskatīties pa lodziņu, kādi

tur ļaudis un ko tie dara. Bet vēl no kā Rozei

bija bailes: še jau varēja būt kāds liels, nikns

suns, kas viņai tūlīt, varbūt, bruks virsū. Viegli,
uz pirkstu galiem pacēlusies viņa pielīda pie
ēkas. Tā nebija nekāda māja, bet būda — kā

raganām meža vidū. Te droši vien dzīvo kāda

burve —

_

Roze nodomāja, bet tūlīt jau viņa
varēja pārliecināties.

Maza. melna istabiņa, kuras vidū resns

skurstenis ar spelti. Tur mūrī iesprausts dūmo-

dams deg garš priežu skals. Pie dibensienas

lāva ar baltu drānu apsegta. Tur kāds apgul-
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dīts... Lāviņai līdzās uz maza ķeblīša sakumpus
sēd sieviete ar izraudātām acīm. Kāds miris...

Rozei šāvās prātā tā tad tā ir veļu sardze

pie aizgājušā. Un tur uz otras lāviņas guļ divi
bērni. Nāves bālums izlijis pa visu istabu.

Skals dūmo un dziest., dziest, kā dzīve te dzi-
suši. Roze izdvesa klusus lūgšanas vārdus. Pēc

tam viņa pārdomāja, vai traucēt šīs sēru mājas
mieru, vai tālāk klīst pa nakti un lietu. Viņa
noskatījās, kā sagraustā sieva aizdedza jaunu
skalu, piegāja pie bērniem, noglāstīja viņu pie-
rītes tā viegli, un atkal apsēdās. Tā tad tēvs un

gādnieks miris — ak, posts, ak, nabadzība, kur

tavs krusts ir grūts! Un tikai tad Roze pamanīja
istabas vidū koka toverīti pilnu ar ūdeni vai

kādu citu zupu. Gar trauku malām apvīti pī-
lādža zari un vienā malā uzklāts dvielis.

Te acīmredzot pilnos ziedos vēl pilnos sie-

dos vēl pagānu kults. Bet cik labprāt viņa pie
sienas būtu redzējusi vienkāršu koka krustiņu
ar Pestītāja tēlu. Sievas acīs atkal parādījās
asaras ; viņa lauzīja rokas, un viņas pleci raustī-

jās kā drudzī. Roze nolēma iet iekšā un lēnām

pieklauvēja pie apsūbējušā lodziņa. Sieva pie-
cēlās un, panākusies uz priekšu, kā nobijusies
prasīja:

«vai tur ir kāds?»

Bet viņa jau bija pamanījusi skaisto, bālo sievie-

tes seju aiz loga un gāja uz durvīm. Roze

lūdza piedošanu un mīļām rokām apskāva ne-

laimīgo sievieti. Viņa tai čukstēja mierinājuma
vārdus un pieminēja Kristu, kamēr sieva stā-

vēja kā nesaprašanā. lespaids bija tāds, it kā

tā atnācēju noturētu par kādu būti no veļu
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valsts. Tad piepēži viņa noslīga Rozes priekša
ceļos un izplūda asaras...

«Nomierinoties, nomierinaities,» čukstēja
Roze, «arī es esmu tikai nelaimīga sieviete, kas

bēg no ļaunu, cilvēku rokām. Pie jums es

lūdzos patvērumu.»

Un jo vairāk viņas runāja, jo vairāk sa-

pratās un juta viena otrai līdz. Beidzot Roze

nosēdas sievai blakus uz ķeblīša, un tā viņas
abas stāvēja veļu sardzē pie aizgājušā. Sieva

bija atsegusi un apgaismojusi miruša seju. Tas

bija jau pavecs vīrs ar tumšu, biezu bārzdu.

Viņa mēmās, saltās lūpas smaidīja sāpīgā un

tomēr svētā laimē. Un kad no jauna sieva bija
aizdegusi skalu, viņa Rozei izstāstīja savu dzīves

un ciešanu stāstu.

Tik maz skaistu brīžu viņi sava laulības

dzīvē un visā savā mūžā bija redzējuši. Grūtais

kunga darbs, plānais maizes rieciens un divu

vecāko bērnu nave galīgi salauzusi viņu laimi

un dzīvi. Šie abi, kas tur gulēja, esot paši

pēdējie, arī nonīkuši, jo nedabūjot jau pienu un

labu maizi, kā tas bērniem vajadzīgs. Bet pati
lielākā nelaime esot tā, ka mātes mīļo roku viņi

sajūtot tik maz, tik maz, jo dienas no saules

lēkta līdz vēlai tumsai viņa_ pavadot darbā un

vakarā pārnākusi esot pārāk gurdena un sa-

lausta, lai spētu pienācīgi apkopt maziņos. Bet

ko tagad — jā, ko tagad viņa lai iesākot?..

Atkal un atkal viņa birdināja asaras.

Te — kā odzes dzelta Roze ,uzlēca stāvus...

tur kāds īsi un pavēloši piedauzīja pie ār-

durvīm.

«Paslēpiet mani,» Roze čukstēja izbailes.
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«Vai izlaiziet kaut ka mani ara... Tur nak pec

manis!»

Roze izrāva skalu no spraugas nn nometa

zemē. Dziļa tumsa piepildīja mazo istabiņu kur

vēl nesen bija lidinājies nāves eņģelis.
«Nāciet te,» sieviete vedināja Rozi, to aiz

rokas turēdama, kāmēr pie durvīm tika pie-
klauvēts jau otrreiz dauz stiprāk. «Nāciet. Te

ir kādas sāņdurvis. Tur jūs tiksiet ārā.»

Roze nu atkal metās pa nakti projām.

Viņa aiz sevis vēl dzirdēja vīriešu balsis:

«Tā bija viņa, es varu derēt!» viens teica.
«Bet iekšā nelaiž,» otrs sūrojās.
Vairāk Roze nedzirdēja, jo nakts un vējš

aprija vārdus. Viņa nezināja nekur citur kur

skriet kā taisni uz mežu, jo te jau nevienas

citas mājas neredzēja. Galīgi nokususi viņa pa-
krita mežā starp lielām, biezām papardēm un

nedzirdēja varis nekā —

Bet nakts vēl varenāk krāca pār viņu.

Melnas, drebošas lietus lāses krita sejā un uz

rokām.

Bet tur vecajā būdā vēl ilgi blāzmoja
uguns — un pa nakti aizgāja divi neapmierinā-
tie Bailes un izmisums mocīja Jakubovski,
bailes no šīs savādās zādzībes sekām un sāpes
par to, ka nodoms Bet Jakubovskis

jau nebija tas cilvēks, kas pārāk dauz gaustos
un skumtu. Šaī tumšajā lietus naktī viņš izkala

jaunu plānu...
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15. nodaļa.

Laimes taures.

Otru rītu atkal spīdēja saule, it kā šodiena
nekā vairs nezinātu, kas vakar noticis. Un jo
augstāk ugunīgais dzīvības spīdēklis kāpa pie
debess, jo jaukāk smaržoja un sila mežs. Putni

čaloja zaros tūkstoš balsīs un atbalsīs

Te kā modinādamas, kā nemieru vēstīdamas

cēlās tauru skaņas. Tālu viņas klīda pa meža

biezotņiem un izgaisa gaišās atbalsīs.

Roze pamodās. Acumirklī viņa nemaz lāgā
nevarēja aptvert, kur viņa atrodas un kā viņa
šeit nokļuvusi. Bet pamazām viņa atguvās un

nodrebēja...
Vardes lēkāja starp papardēm, un zālē

rasa mirdzēja kā kāds dzidrs prieka eleksīrs.

Un šīs varenās tauru skaņas! Tur katrā ziņā
būs ļaudis — un viņai vairs nav ko baidīties.

Viņa mēģināja piecelties, bet locekļi bija kā

sastinguši. Un viņas drebēs — kādas tās iz-

skatījās! Novārstītas, saplēstas, it kā tā zvēru
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nagos būtu bijusi, it kā kads ar varu... Ko viņa
lai teic ļaudīm? Par ārprātīgo viņu no-

turējas—ja nepazīs — vai...

Te starp kokiem parādījās aumaļojošs Kurts.

Pāris lēcienos viņš bija pie Rozes, apošņāja
viņu, nostājās tai pie kājām un sāka skaļi riet.

Nebija arī vairs ilgi jāgaida, kad no biezokņa

izspraucās jātnieks ar bisi plecos medību ap-

ģērbā. Viņš bija sekojis Kurta riešenai un tagad
pamanīja papardēs gulošo sievieti.

«Maija, jūs?» viņš kā savām acīm neticē-

dams izsaucās. «Kas to būtu domājis.»

«Jā, cilvēks gan domā, bet dara Dievs,»
Roze kā sašutumā, kā raudās izdvesa. Viņa
jātnieku pazina. Tas bija kāds augstāks virs-

nieks no Turaidas pils gvardes. Tā tad Šildhelms

šodien medībās, Roze saprata, bet viņa par to

neko daudz vis nepriecājās, jo tagad bija sa-

gaidāma liela, nepatīkama izskaidrošanās. Vai

viņai teikt visu, atzīties? Bet tad jau viņa kādu

pazudinātu... Tad tomēr — viņa dzīve jau tā ka

tā galā. Jāteic viss!
«Šildhelms pārbīsies, kad es viņam nodošu

šo dārgo medījumu,» virsnieks, gribēdams jokot,

teica, bet joks nemaz tā labi nepadevās. Daudz

labāk viņš būtu tai prasījis, kā viņa te nokļu-
vusi, bet neuzdrošinājās — it sevišķi, varbūt,
tādēļ, kā Roze visu laiku cieta klusu. Viņš jau-
navu turēja savās platajās, spēcīgajās rokās un

skatījās kaut kur projām, ar nepacietību gaidī-
dams citus atjājam. Bet tā nebija ērti klusēt.

Lai tikai būtu ko runāt, viņš iesāka:

«Es_ tikko džinos kādai stirnai pakaļ, ko

mēs izcēlām no staignāja tur pāri pretī. Un,

lūk, vai jūs tik neesat bijusi tā stirna?»
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Viņš pasmējās un turpināja
«Varbījt, manas acis bija kā apmānītas?»
«Laime, ka viņa izbēga no jūsu nagiem,»

Roze, kā kaut ko atcerēdamās, minēja.
«Viņi ir klāt!» virsnieks priecīgi iesaucās.

«Lūk, pats Šildhelms~»
v

Izrādījās, ka visi mednieki nebija paklau-
sījuši taures saucienam vai arī nebija to dzirdē-

juši Te atjāja tikai daži. Šildhelms tiešām bija
ārkārtīgi uztraukts un vārda pilnā nozīmē ap-
bēra Rozi ar visdažādākiem jautājumiem. Bet
Roze tikai noteica:

«Es tagad nevaru jums neka atbildēt. Vis-

pirms novediet mani mājās, tad—»

«Jūs varat turpināt medības» Šildhelms

sacija, pret pārējiem pagriezies. «Tikai vienu

no jums es lūdzu jāt man līdz uz mājām. Kas

vēlas?»

Vispirmais pieteicās tas pats virsnieks, kas

Rozi uzgāja. Viņš tad arī jāja Šildhelmam līdz.

Roze atdusējās Šildhelma rokās, bet pēc brīža,
kad pils pārvaldnieks sajuta nogurumu, jaunavu
pārņēma virsnieks. Viņa smaidīgās acis liecināja,
cik patīkama tam ši nasta...

Ta viņi izjāja no meža pa līčloču celiņiem
uz mājām. Saule bija uzkāpusi jau krietni

augstu. Tur tālu aiz viņiem palika lielais, no-

slēpumainais mežs, kurā cēlās un gaisa sidrab-

tīras tauru skaņas. Silti gaisa viļņi apņēma
jājējus. Viņi jau varēja būt diezgan tuvu Tu-

raidai, kad Rozes uzmanība pievērsās kādam

pakalnam celiņa malā. Te vareni bērzi skumīgi,
pat baigi šalca. Un zemē tur bija ierakti tādi

dīvaini stabi ar šķērsli pār.



138

«Kas tur ir?» Roze veicāja, pret Šildhelmu

pagriezusies.
«Tas, bērns, ir Karātavu kalns,"» Šildhelms

paskaidroja. «Tā ir soda vieta, no kuras ik-

katram bailes. Tāpēc tad arī tik daudz māņ-
ticīgu nostāstu par šo kalnu. Bet īstenībā šī ir

taisnības un atmaksas vieta. Nākamās dienās

šurp, varbūt, novedīs atkal kādu. ja izrādīsies... »

«Kā? Ko tas nezīmē?» Roze apvaicājās,
kaut ko ļaunu nojauzdama.

«Tas nozīmē, ka ļaundari — viens vai divi

— slepeni vai caur sargu nodevību iekļuvuši
pilī un...

«Un?»

«— kaut ko ļoti svarīgu paņēmuši. Izmeklē-

šana jau iesākta. Zemes tiesnesis ieradies.»
Roze jau gribēja atklāt Šildhelmam visu,

ko zināja par Jakubovski un abiem svešniekiem,
bet vispirms viņa iejāutājās :

«Vai kādam jau ir nākts uz pēdām?»

Jā, esot. Divi vīri esot notverti un vēl
«Vai Jakubovskis?» Rozei gandrīz paspruka,

bet viņa vēl gribēja nogaidīt.
Zirgi sāka svīst, bet nerimās auļot, līdz

tālumā pār koku galiem parādijās Turaidas pils
varenais tornis.
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16. nodaļa.

Pilscietumā.

Kur tumšas, apdrupušas velves zemu nolie-

cas pār nelielu telpu... Te gaismasjau tā tik maz

un nu nāk vakars. Pa mazo, dziļi mūrī iekalto

un āizrestēto lodziņu ieplūst skumīgi vakara

blāzmas zelta stari. Liekas, tam, kas te nokļuvis,
pasaules gaisma un brīvais plašums paliek arvien

tālāks un tālāks, arvien smagāk masivās velves

spiež un smacē krūtis... Uz aukstā klona nomesti

daži salmu kūļi. Stūrī pie zemajām durvtiņām
krūze ar ūdeni.

Šai telpā, neskatoties uz puskrēslu, vēl skaid-

ri samanāmi divi stāvi, kas izlaidušies uz sal-

miem. Viens gulētājs netraucēti krāc, kamēr otra

acis drudžaini šaudās pa satumstošo telpu un

šad un tad ilgāki pakavējas pie gaišās spraugas,

pa kuru tik putns spēj izlidot laukā, plašumā.
«Klausies, klausies!» viņš rausta savu aizmi-

gušo biedri, «ir jau vakars... ir laiks...»

Otrs paceļ galvu un ilgi žāvājas:
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«Miegs nāk.»

«Izgulēsies diezgan, kad galva būs nost.»

Šie vārdi it kā satrauc mierīgo snaužu viņš uz-

raušas sēdus un platām, nemierīgām acīm skatās

apkārt
«Ko tu tā skaties kā nejēga? Nāc, palūko-

sim, cik restes stipras.»
Pie velni! — otrs domāja. Vai tad tiešām

viņu vainu pierādīs? Gan jau izturēs ir visas

Ēģiptes mocības. Jakubovski notiesās, bet viņus
atlaidīs brīvā jo viņi jau iepriekš bija parūpēju-
šies, lai aizdomas kristu uz viņu Jo citi taču

droši vien būs izlasijuši Jakubovskim atstāto zī-

mi un būs viņu nodevuši...

Par to ari viņi abi šai vakara stundā pār-
sprieda, klusām sačukstēdamies. Izglābšanās
viņiem likās jau puslīdz droša, un viņu uzmanība

pievērsās citām lietām. Visvairāk viņiem uzkrita

dīvainie zīmējumi un zīmes pie cietuma sienām.

Tur bija iegravēti pārkrustoti šķēpi, zem kuriem

bija ieskrambāts kaut kas ugunskuram līdzīgs.
«Ta ir atriebibas zīme,» viens domāja.
«Nē. tā man liekas ir līdzībā izteikta sagū-

stita un nāvei nolemta kareivja dvēsele.»

Uz sienām un uz klona bija redzami sasprē-
gājuši tumši traipi — asinis, kā likās.

«Cik te gan nav bijuši priekš mums», viens

domāja, pieceldamies stāvus un rokas zemajos,
velvētajos griestos atspiezdams.

«Jā, atceries tikai kaut vai pēdējo reizi, kad

Vālens bija pilī. Tad te bija sabāsti zviedri. Un,

saprotams, pēc tam nāca mūsējo kārta. Laime

gan, ka viņi nezinās, kas mēs esam. Arī pēc se-

jas mūs taču nevarēs uzzīmēt, jo toreiz mums

taču bija bārzdas."
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Tiešām, tagad viņi izskatījās godīgi, zilacai-
ni jaunekļi, kas aiz vienkārša pārpratuma no-

kļuvuši šai dzīvajo kapā. Un bārzdas viņiem ta-

gad tikko sadīgušas.
Šai brīdī atslēga klabēja durvīs.

„Vai šovakar jau tiesās?" Viņi bažījas. Bet

ne, tas bija sargs Viņš ienesa koka trauku ar

virumu vakariņām. Trauks vēl garoja, bet smar-

ža tomēr abiem ieslodzītajiem nebūt nelikās pa-

tīkama.

„Lēcas vien, nekas labāks," viens sūrojas.
„Pagaid, rīt jums dos ko labāku," cietuma

sargs ļauni atjokoja.
«Vai mums pa tumsu te būs jānīkst visu

nakti?»

„Ko tad tu gribēji?" sargs smējās, „vai kroņ-
lukturis būs jānes no tiesas zāles lejā?"

„To tu varētu gan izdarit. Un to skaisto

jaunkundzi arī."

Jakubovskim tas bija nepatīkams pārstei-
gums viņu uzmodinēja pils gvardes vecākais virs-

nieks un pavēlēja nākt tūlīt līdz uz pili.
Kas tad nu būs? lielais sievieša mednieks

nodomāja. Citādi nevar būt, ka Roze visu izstā-

stījusi un viņu nodevusi... Ak, šis ļaunais eņģelis!
Dusmas un šaubas par nezināmo likteni viņa

prātus galīgi sakarsēja.
Gan tas vēl viņai .

Jakubovskim bija stāties zemes tiesnesim

priekšā.

„Adam Jakubovski," tiesnesis iesāka paceltā
balsī, „vai jums ir zināms, kāpēc jūstikāt atsauk-

ti šurp?"
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„Nē. Varbūt..."

„Ka8?" tiesnesis uzstājas.

„
Varbūt' Maija Greif?..."

„Ta tad jus nemaz nezināt, kas nesen noti-

cis šai pilī?"

„Tiešām nezinu."

„Tad klausāties: jūs tiekat aizdomās turēti
sakarā ar dokumentu nozušanu no pils archiva.

Vai atzīstat, ka jums ar šo lietu kāds sakars?"

„Nē, ak nē, man visa šī lieta pilnīgi sveša."

Jakubovskis nobāla..

„Kur jūs bijāt aizviņēju nakti?"

„Jzjājis.." Jakubovskis stostījās.
„Uz kurieni?"

„Uz... uz... tāpat pa apkārtni..."
„Vai pie zemnieku meitām?"

„Jā."
„Vai viens?"

„Nē, vēl viens..."

„Kas?"
Te Jakubovskis manīja, ka tiesnesis jau

pārāk skaidri sapratis, ka lieta grozās ap kāda

noslēpuma glabāšanu. Bet neērti, pārāk neērti

viņam bija no patiesibas redzespunkta pieskār-
ties šai ievāritai putrai, kas laikam gan būs pa-

šam ar rūgtu mūti jaizstrēbj... Bet varēja jau ari

būt — tā tiešām likās — ka Maija viņu nebija
nodevusi, jo tiesnesis jau vēlējās pavisam ko ci-

tu izzināt... Bet nu viņš nevarēja citādi ka ņemt
un nodot savu nedarbu ālzviņnakt ar Maiju, lai

atkratītos no šīm riebīgajam aizdomām, lai pie-
rādītu savu „alibi" (prombūtni). Bet ari tad viņu
sagaida sods un pazemojums.

„Nē," Jakubovskis sauca, dūri uz galda ma-

las sizdams, „es neteikšu jums, kur es biju aiz-
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viņu nakti, bet aizdomas, it kā es būtu vainīgs
kādā tur dokumentu nozušanā, ir pilnīgi nedibi-

nāms un it viegli apgāžamas..."
Bet lieta nebūt nelikās tik vienkārša, Jaku-

bovskim labvēlīga, jo vispirms nebija zināms,
kur Jakubovskis bijis nozieguma
naktī, otrkārt Grietiņas liecība nepārprotami
aizdomas vērsa uz Jakubovski. Kad Jakubovskis

bija nopratināts, viņu izveda ara.

Sākās abu svešo cietumnieku nopratināša-
na. Viņi visu noliedza, uzdevās par kalpiem, kas

nupat vēl pieteikušies N. muižā. Ar notikušo

viņiem neesot nekāda sakara. Bet tiesnesis tikai

smīnēja, jo kāut kas noslēpumains bija šos di-

vos svešajos...

Viņus konfrontīja ar Grietiņu, bet tā viņus
vairs nepazina. Spriedums bija gatavs pierādīju-
mu trūkuma dēļ svešajos attaisnot, bet izraidīt

no Vidzemes robežām. Tas, varbūt, būtu ari pa-

sludināts, ja Šildhelms nelūgtu tiesnesi svešos

parādit Jakubovskim. Tikko Jakubovskis abus

cietumniekus ieraudzīja, viņa acīs iedegās dusmu

un spīta uguns. Viņš skaļā balsī izsaucās:

«Lūk, dokumentu zagļi!»
Jakubovskim šie vīri bija it labi pazīstami,

jo kādreiz viņi bija kopā cīnījušies pret zvied-

riem, un tagad viņi tos ar nesaudzīgu asumu un

atklātību nodeva... nodeva iznīcībai un pats smē-

jās kā triumfījošs velns... Lieta pamazām noskaid-

rojās, jo atklājās svešajo nodevīgā taktika ar

nolūku vērst aizdomas uz Jakubovski. kamēr pa-
ši pastrādā noziegumu. Vēl atklājās, ka pils sar-

dze tikusi piekukuļota, un tā noziedznieki tikuši

klāt pie archīva Sardzes priekšnieks esot bez

vēsts pazudis. Stāstija, ka šorīt vēl agrā stundā
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kāds redzēts ielēcam Gaujā... Bet galvot jau ne-

varēja, vai tas bijis viņš. Lai arī cik skaidrs viss

nelikās, tomēr svešajie neatzinās un aizstāvējās,
cik tik spēja. Jakubovskis melojot, lai vainu uz-

liktu citiem — nevainīgiem, jo pats esot pārbi-
jies par savu nedarbu... Tā nedomāja, bet runā-

ja svešajie, kas tagad visu acīs tika notiesāti ar

ar vienu vienīgu iznīcinošu spriedumu:fn āv c

spiegiem! Lai dzīvo Jakubovskis! (It kē

Jakubovskis nebūtu spiegs!)
Tiesnesis zaudēja pacietību, jo redzēja, ka

te darīšana ar rutinētiem nodevējiem.
«Tos pārmācīt!» viņš uzsauca. «Vediet viņus

lejā...»
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17. nodaļa.

Turaidasmokukambarī.

Kaut mus zemu leja viņus veda... Viņu ro-

kas saistītas un nospiestas. Pa nodrupušām tre-

pēm viņi kāpa uz leju, uz tumsu, uz baigu mo-

cību bedri... Jo zemāk viņi nāca, jo smagāks li-

kās gaiss, jo grūtāka elpa. Tumsa rēgojās no

zemajām velvēm pretī un oda kā satrūdējis līķ-
auts... Aiz noziedzniekiem nāca sargi, apgaismo-
dami naksnīgās ejas ar lāpām. Kā rīdamas gais-
mas šaltis metās pa pagraba noslēpumainajām
alām. Ak, cik te smagi, cik šausmīgi smagi, it

kā visa zeme ar lepno, augsto pili te būtu uzgru-

vusi virsū. Un tad tika atdarītas kādas zemas,

dzelžiem nokaltas durvis, un viņi atradās diez-

gan plašā telpā ar velvētiem griestiem. Sarkanā

lāpas gaismā atklājās baiga aina... Gar sienām

sakārtas mazas un lielas melnas ādas pipkas,
kaktos izsautētu un sagrieztu klūgu saiņi. Bet tur

tāds pavisam ērmots blūķis... Divi caurumi, kur

iespailēt kājas. Telpas vidū vecām, sarepējušām
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asinīm notraipīts stabs, ap kuru apņemtas dažā-

das virves un cilpas.
«Vai stiept ?» tiesas kalps prasīja, pret ties-

nesi pagriezies. «Tad jāsakārto bluķi...»
«Nē, papriekšu trīsdesmit rīkšu...» asi noska-

nēja atbilde.

Abi cietumnieki tika izģērbti uu noguldīti uz

robainā, izmītā kula. Tad tiesas kalps, ar savu

palīgu stājās pie linčošanas. Gaisā nošvinkstēja
rīkstes un smalgdamas apskāva kailu miesu...

Vienreiz... divreiz... trīsreiz.. Moceklis stenēja...
Uz pieres sarodās auksti sviedri. Acis pārgrie-
zās kā ārprātā...

«Vai atzīsties ?» tiesnesis sauca, pār mocekli

noliecies. «Ne ? Nu tad turpinait...
Vienreiz... divreiz... trīsreiz...»

«Es vairs nevaru...» cietumuieks vaidēja.
«Apžēlojieties ! Apžēlojieties Dieva dēļ,..»

Bet te nelīdzēja ne vaidi, ne lūgšanas. Jo

asāk svilpa pātāgas, kamēr pa starpām šo baigo
troksni pārkliedza tiesas kalpa balss :
ķ «Vai atzīsties, velns ?»

«Es — nevainīgs...» caur zobiem izdvesa mo-

ceklis. Otrs pa to laiku mierīgs gulēja uz vēsā-

kiem akmeņiem ar kailu miesu.

Viņš šausminājās, iedomādamies, ka tūlit

bus viņa kārta... Vai labāk neatzīties un mirt, ne-

ka ļauties tā sevi mocīt ? Bet dzīve.. no dzīves

jāaiziet... par agru... Vēl smaržosas rozes, vēl kal-

nos izlīs vasaras tveice un aromāts, tik tevis ne-

būs vairs... Un mājās tur tālu gaidīs līgava tevi

...tās lūpās notrūks mīlas vārds, kad tavs mirušā

gars kā viesulis skries gar logu, pie kura viņa
sēd Un šuj.. Un asaras būs viņas acīs, kad šurp
no tālēm sauks baznīcas zvans Kristus vērti.
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Tas nebūs vairs musu kazu zvans, tas — kapu
zvans..

Kamdēļ, ak, kamdēļ viņš sapinās ar šo spie-
gu, kaš tad arī viņu ievilka savā tumšajā darbā ?

Ak, nu visam ir beigas, nu jāsaka ardievas mī-

ļai saulei, tālajiem draugiem tur Poīijas sādžā —

Viņi sajuta asu, karstu smeldzi uz sāniem...

tikai tagad viģš atģidās, ka tas — pirmais pāta-
gas sitiens... Mežoņi ! necilvēki!

Ļauns spītēs gars, zemas dusmas piepeši sā-

ka vārīties viņa asinīs... Viņa spēcīgās roku dzīs-

las piebrieda zili melnas...

«Vai atzīsties ?» Viņš dzirdēja.
_

Ļauns izsmiekls uz mirkli rotaļājās viņa sejā.
Viņš sakoda zobus... sava ar pārdabīgu spēku un

un piepieši kļuva brīvs... UžTecā stāvus.... Visi ap-

stulba. Tas notika zibeņātrumā. viņš pakampa

smagu pipku no sienas un momentāni paspēja
iezvelt tiesnesim un palīgiem, kad ari viņu sa-

grāba spēcīgas rokas. Bet ārprāta apmātiba un

pārdrošība jauno spiegu glāba... Viņa rokas

krampjaini sažņaudza kāda kaklu... Kāds ķerme-
nis sagrīļojas un nokrita zemē... Kamēr citi tvē-

ra pēc noziedznieka, viņš bija paspējis sagrābt
un metās pa smagajām durvīm ārā. Šai mirk-

lī viņa plecā ieurbās šķēps — no muguras pu-

ses mests. Bet to viņš izrāva, kā_ suns iekaukda-

mies, un drāzās pa tumšajām ejām uz priekšu.
Viņš apdauzija seju pie velvējumiem un akmens

stāviem, bet nezaudēja dūšu.

Un plecs viņam ļoti asiņoja...

«Ak, mans labais, uzticamais kalps ir beigts,»
tiesnesis sērojās, aplūkodams nožņaugto tiesas

kalpu. Tā ka klātesošiem bija tikai viena lāpa,
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tad pakaļdzīšanās tika izdarita pa tumsu, kamēr

tiesnesis ar tiesas kalpa palīgu palika pie otra

noziedznieka — tikko nalinčotā. Sis gulēja kā pa-

miris un vaidēja... Tur nebija ko baiļoties, ka tas

aizbēgs. — — —

«Cietumnieks bez vēsts pazudis,» pēc brīža

atgriezušies gūstītāji ziņoja. «Pie durvim nokauts

sargs...»

«lekurt krāsni!» tiesnesis pavēlēja.
Izrādījās, ka tais pašās telpās dziļi velvēs

atradās krāsns mute. Te tagad tika sakurta spē-
cīga uguns. Atnesa skārda trauku ar alvu, kas

tika sasmalcināta un kausēta. Vēl kaut kāds

spožs pulveris tika piebērts klāt.

«Ko jūs darāt?» kliedza moceklis.

«Ordeni liesim *- par spiegošanu», viens

smējās.
Tiesnesis jokdari bargī apsauca. Nu ari sā-

kās spīdzināšana ar pārcilvēcīgām mokām... Vis-

pirms cietumniekam pasniedza trauku ar ūdeni
—

ko nodzerties. Tad spiegu pievilka tuvāk pie
krāsns un lika sasliet kājas augšā...

«Vai vēl tu noliedz savu vainu?« tiesnesis

uzstāja, negribēdams tik ātri iesākt necilvēcīgo
inkvizīciju.

«Nē...» tikko dzirdami izdvesa moceklis.

«Izdzēst uguni!» tiesas kungs no jauna sku-

bināja savus kalpus.
«Kur ir tā tad nozagtie dokumenti?»

Bet izmocītais šoreiz cieta klusu.

«Atbildi,» komandēja tiesas kungs, «jeb es

atkal likšu iekūrt krāsni un nomazgāt tavus me-

lus un grēkus ar svinu...

«Es nezinu,» moceklis liedzas.

«Melo! Uguni!»
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No jauna tika kurts un karsēts. Un tad uz

cietumnieka augšā paceltām kāju pēdām tika pi-
lināts vārošs svins... Briesmīgi vaidi izklīda pa

visu telpu... Bet zeme un dziļa tumsa, likās, ap-

rija šīs baigās skaņas.
«Vai jūs bez sirds esat?» kā ārprātīgs klied-

zā moceklis. «Arī es esmu cilvēks, man ir sieva

un bērni... Vai jūs nesaprotat, ko jūs darāt?Tēvs,

piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara».,. Vairāk

viņš nespēja runāt Lēnām, bet dzēlīgi krita iz-

kausītās alvas pilieni un čurkstēdami urbās mie-

sā. Pārcilvēcīgas šausmas parādījās spiega sejā.
«Dokumenti ir»... viņš čukstēja, bet tik klusu, ka

viņa vārdus nedzirdēja, jo uguns krāsnī sēca un

mocītāji smējās..
«Klusu!» tiesnesis sauca. «Kur ir doku-

menti?»

«Kaut kur... pie Gaujas... un nauda... zelts..»

Mocīšanu tūlīt pārtrauca. Cietumnieks tika

uznests augšā un apguldīts. Kad viņš būs ats-

pirdzis, viņam liks parādīt šo vietu. —
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18. nodaļa.

Nemierīganakts.

Jau vairākas dienas Heils staigāja ka ne-

ziņā. Viņā dzima un atkal rima kāda pārdroša
doma... Viņa mīlestība jo dienas kļuva mocošāka,

ilgu pilnāka, viņa sapņi — kvēlāki, neprātīgāki.
Bet līdz ar to nāca izmisums, tumšs un dziļš...
Jo kur gan viņa? Kur viņam to meklēt ? Vai

taču mūīžgi viņš to drīkstēs mīlēt tikai sapnī?
Ak cik tad tas sāpīgi, cik žēl... Nē, tas tā ne-

drīkst notikt! Viņš to apskaus, viņš skaus to

maigi un tomēr cieši. Kādā vakarā.. Un tagad,
kad sauliets vizēja pār Gauju, viņš izgāja
meklēt... meklēt viņu. Šaī stundā jau viņš
no visiem darbiem bija brīvs, un tāpēc ar jo

vieglāku sirdi viņš kāpa lejā uz Gauju. Pārcēlās

otrā krastā un piepēži palika stāvot. Viņš ļāva
acīm lidot pār saules zelta pielijušo ūdens lentu

un atsegtiem smilšakmeņu krastiem. Un tas, ko

viņš tagad izjuta, nevienam, nevienam vārdos

nebjia izsakāms... Tā bija tāda smeldzīga laime,
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tads alku pilns satraukums. Viņš domāja : ak,
kaut viņa būtu še, kaut arī viņa redzētu šo

skaisto saules rietu pār lēnām aizslīdošo upi.
Un tad viņi stāvētu šaī krastā. Viņš apliktu
roku ap viņas pleciem un ar otru rādītu tur

projām un teiktu.

«Paskaties, cik skaisti! cik skaisti... Roze,
mīli mani, un tev piederēs pasaule. Mīli mani,

tu mazā meža daina. Man liekas arvien, ka ap-

kārt mums mistisks liktenis vīts...»

Un līdz ar to viņš bija atklājis to baigo,
kas sažņaudza viņa mīlas pilno sirdi. Arvien

viņam likās, ka viņu laimei kāds aizstājies

ceļā, kāds tumšs, baigs, visvarens tēls... Ak,
nu jā

Viņš atcerējās, ka reiz viņš Rozi gribējis

brīdināt, bet tagad nodrebēja no šīs domas, jo
cik tad viņš nebūtu bijis smieklīgs. Ja viņa vel

viņu par to nosodītu un vairs ne smaida nevel-

tītu ? Un tomēr viņam gribējās pār Rozi stāvēt

kā sargam, kā lielam, viszinošam sargam, kā

gaišreģim.
Viņš nevarēja acis novērst no Gaujas, no

mīlas, dzirsmotās Gaujas. Bet viņu jau, likās,
kāds sauca doties tālāk un panākt kaut ko ...
kaut kas nebija kārtībā... te atkal viņš pasmī-
nēja pār savām satrauktajām, slimīgajam jaus-
mām Viss nieki! — viņš sevi mierināja, uz

priekšu soļodams. Viņai iet labi! Bet viņš ne-

zināja, ka tā bija taini tā diena, kad Roze aiz-

brauca pie sava precinieka. Un tomēr viņam

bija krūtīs tādas smagas, smagas jausmas...
Tik garlaicīgs un tukšs viss izlikās uzreiz. Puķes

šķitās bez krāsas un smaržas, un visas sejas,
ko viņš atcerējās, viņam vienkārši sarieba. Un
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tad kaut kas neizsakāmi tīkams un mīļš uzausa

gara acu priekšā: Rozes bālā, maigā seja, kuru

tik tikko viņš spēja atcerēties. Bija tā, it kā

tas to kaut kur nebūtībā vai sapnī redzējis un

mācījies to dievināt
—

tikai viņas tīriem, mai-

giem vabstiem rupjā, mežonīgā dzīve vēl nekad

nebija uzpūtuši savu dvašu. Un, varbūt, taisni

tāpēc viņš to tik bezgalīgi mīlēja. Un savāda

bija viņa mīlestība. Tā nebija ne kā nakts, ne

kā pusdienas tveice, bet viņas tīrais mirdzums

bija kaut kas no rīta un no viņas skumīgais
vēsums kā no vakara miglas klājiem. Un tomēr

viņa ilgās vairāk izpaudās mēneszelts, nekā

saules kvēla, durninošā liesma, Viņš to mīlēja
ar tīru dvēseli, bez kārdinājuma, bez tumšām

alkām. Tā spēja mīlēt tikai Dievs, ne zemes

dēls! Bet ja nu viņa, dievišķā, ir taisni izalkusi

Zemes mīlas? Ja viņa ilgojas pēc brīva, strauja
un kaisla zemes dēla, kas tad viņu uz mirkli

aiznestu mīlas noslēpuma vissaldākā šausmā, un

pēc tam tai būtu jānokāpj no saviem dievišķīgā-
kiem augstumiem mežonīgās, asinskārās dzīves

ielējā... Vai arī tad vēl — pēc tam — viņš
spētu to mīlēt ar to pašu plašo, dziļo un svēto

mīlu? Vai arī tad vēl viņš ticētu, ka virs zemes

spēj dzīvot svētums vai kaut viena vienīga
svētā, ko visi pielūgtu no tālienes un nekad

neuzdrošinātos aizkārt ar grēcīgu roku? Viņš
nezināja, viņš nespēja — negribēja domāt...

Viņš piepēži izdzirda savadu troksni no

mugurpuses. Meitenes balstiņa sauca:

«Palīga! glab!»
«Kas tur ir?» sauca Heils.

Šaī mirkli no Gaujmalas krūmiem ka traku



153

suņu gaiņāta izmetās meitenīte un spiegdama
skrēja taisni pie Heila.

«Nu, nu, bērns, kas vainas? Vai sasities?»

Nē, nieki... bet tur bijis kāds... nē, divi ga-
bali... melni vīri., tvēruši pēc viņas... «Hahaha!»

viņa atkal smējās.
»Vai tu tik nepārskatījies, meitēn?»

«Nē, it nemaz. Es nekad neskatos pāri, bet

virsū.»

« Un tad bēdz! Nu, nekas, nomierinies, no-

mierinies. Tagad tu vari būt droša.»

«Vai tu man nekā pāri nedarīsi?»

«Es?» Heils brīnījās, «ko tad es ar tevi varu

izdarīt? un kālab tad?»

«Nu... to, ko visi vīrieši ar sievieti?

«Vai negudra? Kur tev tādi vārdi nāk? Tu

taču vēl esi bērns, to vari būt droša »

«Bet man patīk...» meitene ķircinājās.
«Kas tad?»

«...Kad apskauj un... un skūpsta...»
«Kas tad tu esi? kā sauc tevi?»

«Mani sauc Lienīti. Bet tu esi — Heila

kungs...»
Heils tikai pabrīnējas, ka meitene viņu

pazīst. Viņš jautāja tai, ko viņa te darījusi, un

viņa savā bērnišķīgajā vaļsirdībā izpļāpāja, ka

viņa gribējusi nosktīties, kā Jakubovskis mīlinās

ar kādu jaunavu...
«Kas tā tāda?» Heils drusku nepacietīgs

jautāja.
«Frīda...»

Heils uztraukuma acumirklī saplaka kā

liesmiņa drēgnā vakara gaisā. Viņš saprata...
«Nu, vaj redzēji?» viņš iejautājās.
«Nē, mani jau iztraucēja tie tur...tie melnie...»



154

«Bet ka tad tu viena iedrošinies? Kur tava

draudzene Maijas jaunkundze?

«Viņa? Viņa nav mājā...»
Un Heils taī vakarā uzzināja, ka Roze aiz-

braukusi — Lienīte nezināja pateikt kur īsti. Bet

drīz jau viņa atkal būšot atpakaļ. Heilam ie-

šāvās prātā kāda sen uzkurta vēlēšanās

«Lienīt, vai tu, varbūt, nezini, kāds svēt-

dienas vakarā bija Maijai ģērbs?»
«Melnais balles —» meitene atčaloja, prie-

cīga par tik bērnišķīgu jautājumu Bet Heilu šī

nevainīgā vēsts ķēra kā ģifts. Viņš rūgti pa-

pasmīnēja un domāja jau griezties apkārt, lai

ietu uz savām tukšajām, klusajām mājām, kad
Lienīte ierunājās:

«Tu mani aived uz mājām... Man šovakas

briesmīgi baigi... Es neiešu prom no tevis »

Un tā viņi —
kā par brīnumu klusēdami

—

abi soļoja uz Turaidas pusi.

Viņi apstājās pie Greifu mājas. Saule jau
bija nogājusi, un dārza kokos biezēja silta vakar-

krēsla.

Piepēži durvīs parādījās sirma vīrieša stāvs

un izbrīnā it kā ieplēta rokas:

«Lienīt, kur tu palaidne tik vēlu? Mēs jau
sākām uztraukties. Nu, paskat, kādu kavalieri

nozvejojusi?»
Heils paklanīdamies sveicināja runātāju un

gribēja jau paskaidrot, kāpēc nācis meitenei līdz,
bet Lienīte jau viņam aizsteidzās priekšā:
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«Sīs te ir dārznieks Heila kungs. Viņš mani

pavadija, kad man bija bail. Papiņ, sauc viņu
vakariņās».

Vecais Greifs sirsnīgi spieda atnācēja roku

teikdams, ka jau sen viņš ar to gribējis iepazī-
ties, un tagad tas iznācis tik nejauši. Vai tiešām

viņam neesot nekas pretī kādu laiciņu vēl paka-
vēties pie viņiem? Esot jau tāds patīkams un

brīvs vakars. Drusku garlaicīgi. —

«Kad Rozes nav mājās», pie sevis nodomāja
Heils un labprāt pieņēma vecā Greifa uzaicinā-

jumu. Kādas slepenas, klusas ilgas dzina Heilu...

Viņš tagad, varbūt, redzēs to mītni, kur viņa il-

gas tēls allaž* pakavējas, kur viņa te staigājusi,
kur izplaucis viņas tīrais, jaunavīgais skaistums.

Kā taču viņam patikās šīs mājas, pār kurām sir-

mas gobas un kļavas tā skumīgi šalca vakara

gaisos. Heils apsēdās vecajam Greifam līdzās uz

trepītēm un nogrima sarunās. No sākuma viņi
apmeinījās frāzēm, bet tad kļuva arvien nopiet-
nāki, tuvāki, sirsnīgāki. Acimredzot jaunais, iz-

glītotais dārznieks Greifam vareni patikās. Gluši

nemanot saruna novirzījās uz Rozi. Lai arī cik

ļoti Heils vēlējās zināt, uz kurieni Roze aizbrau-

kusi, viņš tomēr neuzdrošinājās uzstādīt tiešu

jautājumu. Tepat jau uz lūpām viņam bija šis

jautājums, bet atkal un atkal viņš to apspieda.
Viņš vienkārši kaunējās. Negribējās arī vērst

Greifa uzmanību uz savām mīļas jūtām.
«Es jau Maijiņu nemaz negribēju laist pro-

jām, jo sieva ir ļoti slima, bet...»

«Vai Maijas jaunkundze pati vēlējās?» Heils

atļāvās.
_

«Ne, arī viņa pati nevelējas, bet ta bija
savā ziņā Šildhelma griba. Maija man tika arī
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par juras stāstījusi. Viņa man nekā neslēpj, un

ja es nemaldos, tad liekas, ka viņa jūs...» Viņš

gribēja teikt «mīl», bet apdomājās un teica: —

«ļoti ieredz. » Bet ar to jau bija pateikts ļoti
daudz. Bez tam viņš vēl daudz stāstija par Mai-

jas labo sirdi un kluso, tīro jaunavas dzīvi. Esot

taisni jābrīnās, cik viņa pati ar savu maigumu
sevi protot sargāt un cik svēta viņa ejot starp
šiem samaitātajiem ļaudīm.

Zvaigznes bija sabirušas vakara debesīs, kad

Heils piecēlās, lai atvadītos, bet Greifs viņu vēl

nelaida projām.
«Jums taču nekur nebūs jāsteidzas?» viņš

runāja. «Jūs varat darīt man patikšanu un ie-

nākt iekšā -— varbūt, parunāt, ar slimnieci. Pie

viņas gan pašreiz ir pils pārvaldnieka kundze

Hedviga, bet arī viņai jūs varat būt tikai pati-
kams».

Bet vispirms Greifs dārznieku ieveda Maijas
istabā. Tik klusu te bija un krēslaini kā īstā

svētnīcā. Uz loga zaroja vesela kollekcija visda-

žādāko puķu. Balti klāta gulta rēgojās te kā kā-

das neaptraipītas dzīves līdzība. Un tur uz ma-

zā naktsgaldiņa stāvēja svētie raksti zeltīta sē-

jumā. Dziesmu grāmata bija pašā virsū Heils pa-

manīja, ka starp zeltītajām lapām šur tur bija
ielikti ziedi, kuru kātiņi bija redzami. Cik lab-

prāt viņš būtu atšķīris un palasījis kādā no tām

vietām, kur mīļā Roza iemitojusi ziediņus, bet to

viņš nekādi neuzdrošinājās atļauties. Te viss tik

svēti, tik neaizkarams un spodrs šai vakara

krēslainībā.

Roze, Roze, kāpēc gan tevis pašas nav še?

Kur tu paliec, kur aizkavējies? vai nepārnāksi
tu, kad būs jau par vēlu, kad laimes vairs ne-
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būs? Nāc, nāc jul drīzi! Atgriezies! Un ja tumani
vel mīli. kam traucies projām, kamnejauj tu man

sapņot kopā ar tevi mūsu mīlas zilo sapni?*

» Viņš skatījās uz marmora krucifiksu pie
sienas un it kā ko lūdza

Un piepēži atkal viņš gribēja tikt projām no

šejienes, bēgt — bēgt... un aizmirst visu.. Viņa
nekad tam nepiederēs, viņš mantos tikai sāpes
no visa tā.

—

Ar Greifa kundzi viņš runāja. Viņš tai stās-

tīja par vāczemi, par ticibas vajāšanām un ne-

mieriem. Arī Hedvigas kundze klausījās viņā ar

dzīvu interesi un augošu simpātiju. 3et slimniece

ātri nogura un aizmiga. Viņi atstāja istabu un

izgāja pagalmā. Arī Greifs vēl iznāca ārā, lai

gan žēlojās par kaulu sāpēm. Būšot laikam nā-

kamās dienās slikts laiks —

No Turaidas krodziņa puses atskanēja jaut-
ras dziesmas un skaļi izsaucieni.

«Tauta līksmo kā negudra», Šildhelma
kundze piezīmēja. «Tā īr savukārt zīme, ka drī-

zumā būs slikti laiki... var gaidīt jaunas kara

briesmas, badu un...»

«Kaut ta nebūtu», Heils velējas. «Es ta mīlu

klusu dzivi, mieru» —

«To visi mes mīlam», vecais Greifs iekrita.

«Bet arvien iznāk citādi. Tagad jau atkal sākušās
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niknas cīņas starp zviedriem un poļiem. Kas var

zināt... Liekas, arī spiegu un visādu tumšu ele-

mentu tīklis ir gājis plašumā. Man bail par

Maiju» —

«O, par viņu nav ko baiļoties», Hedviga at-

rausa, «barons ir uzticams cilvēks, es zinu».

Neviens nepamanīja, cik piepēži un cik ļoti
Heils pārvērtās. Kaut kas bezgala smags gulās
uz viņa krūtīm un spieda viņu tā, ka tas pat ru-

nāt nespēja.. Viņš bija nojautis patiesību. Viņa
dvāselē plosījās melna sāpju un izmisuma nakts.

Sai brīdī Heils atzina par labāku atvadīties

un nerādīties nekad vairs. Vēl viņš
dzirdēja, ka viņi to uzaicināja atnākt atkal, viņi
smaidīja tam, bet viss tas viņam izlikās balts

un vienaldzīgs.

«Ka bez mājam es... bez dzīves

Un bez mīlas maigā glāsta...»

Viņš pie sevis deklamēja kādas nezināmas

dziesmas vārdus. Un izgājis vientulīgajā vakarā

tur meža varenībā, viņš piepēži acis sajuta asa-

ras... Kam tu raudi? Kā tev žēl? Vai tad tev

kādreiz kas ir bijs? Vai tev viņa kadreizi jau
piederījusi? Ak, nē, tu esi viens šai noslēpumai-
najā krēslā, un viens tu aizej pa dzīvi... neviena

nav, kas pajautā tev: «Kam raudi, draugs?» Nav

neviena, kas izskūpsta asaras no tavām skrops-
tām. Kas tad ir tāda dzīve? Vai tā nāv lēna
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miršana? Un tomēr miera tev nav — tā miera,
kas izdveš no nāves baltajām rokām. Tu skaties

debess plašumā kur mūžīgās svaigznes, un jautā:
Kas esmu es mazais pret šo zilo mūžību? Un va-

reni šalcošie koki tev it kā atbild: Tu esi putek-

lītis, dzīvs puteklītis, kas radies no zemes un

kam par zemi atkal jāpaliek...»

Heils gāja lēnām, jo viņam likās, ka vairs

nav mērķa, pēc kā traukties Viņš ļāva savam iz-

misumam vaļu, jo zināja sevi vienu — —

Viņš apstājās uz Gaujas krasta. Te nebija
ne vienas dzīvas dvēseles. Tik lakstīgajas pogoja
bērziņos un ūdens klusu kur šļakatājās. Vēsa,
miera pilna dzelme raudzījās viņā kā mīļām,
dziļām acīm, kurās gremdējoties var aizmirsties...

Vai mirst viņam šai ziedoņa vakarā? Atstāt visu,

visu un nogrimst šai atvarā... Pēc viņa jau ne-

raudās neviens. Neviens ir nezinās, kur palicis
viņš un kāpēc pazudis. Aizmirsīs viņu jau pēc

pāris dienām kā nebijušu... Bet lai! Ja Roze ir

tāda, tad labāk... Viņš tikko gribēja kāpt

laivā, lai brauktu Gaujai uz Vidu, kad aiz mugu-

ras krūmos kaut kas neparasti stipri nobrīkšēja,
it kā kāds zars tiktu ņolauzts... Viņš apskatījās:
tur tā kā mazā uguntiņa pat liesmoja. Vai tie

divi? Heils minēja Tie, ko Lienīte redzējusi? Ko

tad tie tur varēja darīt? Un kas tie tādi? Gluži
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pati no sevis viņam atdzima interese uz dzīvi.

Viņš saliecās labu zemu un līda uz krūmāja
pusi, lai pārliecinātos, kas tur notiek, varbūt, ka

tur kāds nokauts vai piesmiets...
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Sftoairibamee§ no ft>i§mafafd troffcfjna, Jpeil§ lefjni
»»irfiid§ uf preeffdju. 33rif)fdjeem toinfd) apftaftidš un,

galmu pajeljii<3, ujmamgi flauHjdē ...
%t, —

atfal pajpiljbeja uguntiņa... &et tagab jau
tutou, palnifam tuftm. tur aif teem frubrneem... ®tau!

£etl§ ffatbri fabjirbeja flufu fatfcEjufftefdianož, Bet,

jif ufmanigi hnnfdj ari neeefTauftjdš, atfetoifdjfu'B toafir*

bu§ toinfdj netoareja fapraft.
310 peeaugofdjdS finfaf)riba§ bfif)t§, £>eil§ paal)tri=

naja gaitu, paturebam§ afļts uguntiņu.
SBinfdj atrabdS jau fat)bu§ folu§ befmit no nofleb*

pumaineem īrubrneem, fab peepcfcfji uguntiņa nobfifa.
2lri fatfdjufftefdjand§ apflufa. £umfa un Hufum§...

£eil§ apmulfa.
®a§ te noteef? 2Baj tomu fabbS Bubtu pamaniii3?..
SSinfdj ifflebjdg ftabnuiš un, flauftbameeS, apffati=

id§ toi§apfaī)rt.
2lifbomig§ flufum§!
®o barit? ®af)bu mirīli £eil§ roet)l fatoejaš, tab,

ftingra apnebmibd, btofdji betndš frubmu beefofm.
%ai pafdja hn'nfdj ifbfirba flufu laījftu. Srutjnu
tnina preeffdja itfd atbjiīļtooidā, atffaneļa nepabrtraufta
faru briffdifefdjana, fa§ artoeen attaīļlinaidS ...

Gšeftat)id§ atfal flufumž...

„%t faut faš ir nolijis," £eilam eefcfģarjroaS pral)td.
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9?epeegreefd)ot īuefjribu jareem, fa§ fttdg minam feja,
£>eils> tauftibauiee» betodS attneen tafjlaf.

®rubmi fal)fa jau paltft retafi, fab peepefdji mina

fafļja atbubrdš pret faut fo aeetu. 2Binfd) apftaf)id§ un

faleegeeS, rofdm fabfa aptauftit atrabumu.

„Sapfta, maj?"
ŠBinfd) ifnet)iua no fabata* Etamu un uffcbfibla

uguni.
„£eefa)am lat)pfta!"

§eil§ mairS nefdjaubijdš, ta fdjinis frub,mo§ fab,b§
iueb,ginaii§ fo apraft, maj atraft. Un .teefdjam mina aif=
boma§ bribf apftiprinajdš.

sPebu ilgafaS merleftfianaš tatttfdļj uļ'gabia fabbu
meetu, fur feme lifd§ nupat fd fmatgi nolttļbfinata. @ab=
taxS bij fafmeefto neleela ļaru un tfdjieefnru faubfe.

SpeilS nefamejofdji M)tdš pee raffd)ana§ barba.

&au pef)s bafdjdm minūtēm labpfta ifbema metaliffu
ffanu un §eiß no berrei; ijmilfa faf>bu neleelu

fafriti.
@amu finfaFjribu palļrmarebam*, minfcf) atrabumu

noglabāja fem fmabrfccm un fteibfigi bemds atpafaī uj

famu laimu.
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19. nodaļa.

Sasoditāpihpe.
uflefoa rtījta blobfmai leefmoļot. 2Bir§ flu=

fd§ ©aujaž toeeglais» miglaS pličjtourJ ifgaifa fem ph>
nīajecm faule» ftateem. 33eibfamd§ ftnaigfneg nofuba
nieena peb,s ottag no bebefim. ?Jefa§ roefjl nemobinaja
bfifd meega gulofdjo babu.

āßigla ii>ir£ ©aujaē tapa arlneen jaurfpibbigafa un

pajebldS aiftoeen augftaf. SeefaS, fabba nerebfama
burtoja rofa peeflabrbatrtdē feltitam prcefidjifaram, to fa-

plebfcb, un parafjba pafaulei lifjbf fdjtm fautrigi apļleftpto
frabfdjnumu...

2linabija neparafta un burtoiga.
Xifpat neparaftē fdjai agra tiljta ftunbd bii ari pul=

jinfa) fareituļu, faģ falafijaš pee £uraibaž pilē seetuma

inabrteem. SSini bii falafi}ufd)ee§ fdjeit, ifpilbot fatoa
preeffdļneefa patoebli — patoabit fabbu bitjftamu no=

fecbfneefu=fpeegu, bet netoeenS toebl nefinaja uf funeni.

SPulgind bfiīļrci tifa pabrrunati ari roafarbeena§ no=

tifumi: fafjba otra fpeega aifbebgfdļana un seetuma farga
nogalinafdjana.

Ģiafata ar fdjeem notifumeem tifa tirfatg ari par
patreifejo politiffo ftabmofli pee fam ftrifl bij tneend*

bomdž, fa, fubtot fatoug fpeeguē, poli atfal irf faut fo

gatalTjojaS. .

„3JJubfu augjtaiS toalbneefS fdjoē panu§ par baubf
faubfe," fat)b§ ifteijd§, „toai tab mubfu farapulfi tee=
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fdjam fafjbreif pa freetnam nepat)ttrtaī)3t§ fdļo mi§begu=
nigo pofu faralt?"

fo nu melš!" faftb§ aitā atteica, „mai tu
botnd, fa farapuln no femeS aug! 3if mufļfejee iau nam

nolifufdji faroaS galminaš eenemot fdjo Suraibu meen

un 3if»roef)l nefaso ļitdš roeetdS! $ļMi ari nam ar failu

tofu ņemami! 33et t§§!.."

©arunaē ajumirflt tifa paf)ttraufta§. 9io pilā gal*
mendš ef)fa§ tumojd§ fat)b§ fpofdjd apgebrbd tebrptš
*mirfneef§, teefnefdja pamabiba.

$ateiroji fdjtgli noftabidē rinba un bmbfdjaini at=

neljma roirfneefa froeigeenu, fa§ fopa ar teefnefi eegalna
āeetuma roaljrtoS.

atfal falafijdS.
„9?u, briījf roebi§ fcfjo putnu afjra!"
„se, t)e, t)e, putnu, pareifi teift§, roma roefjl

fdjolualat no faratarou falna aifliboS uf beoefim!" 2lt=

ffaneja fafļbi fmeeīli.

„Ģšmeiatee», fmejatee§, īat)b§ refn§ lareiroiS bo»

migt fratiļa galrou, „2Balen§*) mumž to peemineš, to e§

jum§ tif pafafu. 3Baj eft aifmirfig fauju pee fdjt§ pa=
fdjaS pil§ birou§ gabu& atpafat," nrinfdj greefd§ pec īatļba
roejafa fareiroja, „fab SBalenē fagubjtija fat)bu§ pu§=
fimtš> murjfejo§. Un fa§ ar roineem notifa, fo?"

„%a, ta Bii toeena no fdmufmtgaīdm naft§ faujdm,
fītftt litļbļ" fd)im efmu peebfit)tooii§, roma frita ari man§

firatjlig ļ>eterJ" — roegai§ brufjmi atbilbeja un eefaīļfa

ftrjfi atterjlot 1617. g. notiīufdjo rauju.

(siaruna§ roefil turpināja? ilgafu laifu.

Sgeepefdji atflaneja fatgfareiroja brtrjbinofdfja BalfS:
„Ufmanibu!" tufjliß ifflifjba, noftat)iotee§
rinba pee Retuma eeejag.

*) 'Botu tara toaboniž, tai 1617. g. eeneljma Suratbu,

bet pebs tam attal no ftoeebreem tifa pabftbtž.
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• Sfrtatjaa jau eepreeffdj rebfetai§ mirfneefē un no=

ftaljbija fareiroju» bimd§ rinba», fatrd mabrtu pufč.

āßinfdj bērna rocfjl bafifjag paroebleg attee,#d uf
fpcega apfatgajn/mu un pate eegabja atpatal mabrtoš.

fafļba laifa matjrti atfal atmefjrdš.

teefnefiS mirfneefa pamabibd un, aif mina, no bimeem

fareimjeem meftš, īefjni fufteia§ifabb§ jilmefš, bablu

feju un eefritufcfjeem maigcem. ,

®atr§ foltS, roareļa rebfet, bārija tam ncaeefdjamaS
{abpe§, bet tomebr nemeenS maib§ nepafprufa pabri
mina lutļpdm.

SBirfneefā ar teefnefi nogatļia fafjnu§ un turjlin
fdjo nelaimigo eelengd bimaš fftrcimiu rinbaS.

fiebni fd)i§ famabaiS gabjeeng bemd§ pa ļefu le

jup uf ©dujož pufi. - *

©aru briffd)fe_fcr)ana, farunu troffniš, reifem
fal]pju fleebfeeni, atffaneja no ©aujaS frubrnaju pufe§.

„2ur pa labi, ne, ne, tatjlaf! 2lf, fdjeblafttbu, e§

mairS nemaru!"

2ltfal fabpju fleebfeeni...
„22u, nu, abtraf, tu, polu funš, nemafd mubs tif

ilgi aif bepuna, ju'f ilaj tab meljS fcfjeit blanbifimceS',

mirfneef§ ffarbd balft nelaimigo fpecgu fīnbinafa, „fur
tab g

A Iu gafd ta mceta ir?"

SBini bij nonat)fufdu' libbf tai meetai, fur £jcil§
irafar motora ifbfirba fatfdjufftefdianož.

„lur, tur, aif teem frubmeem ... mefļl tif... ba=

fd)i foii..."
bemd§ tablaf.

(leraugot jau atrafto bebri, fpeega fdjaufmau
bij neaprafftamaš. 2lri mirfneefa lafjfti un braubi, ar

furcem ta§ apbefjra nelaimigo, lifds> nenem§ galu, jo
bija jaatgreefcfja§ pee parjrmalbneefa tuffd)dm rofdm.
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9iclil)bfeja jpeega taifnofdt)and& un apgalmojumi,
fa bofumenti roafar teefdftam fcbeit tifufdfn' aprafti.

2lri teefnefi» tif parauftija ple^uo.
„3Jlaf)nifdjanag, tuffdja§ tenfaš," minfdj fltceļaS

pee fafarfufdjd unrfneefa, „bofumenti jau fen tam

otram blcfjbim fabata, ®o nu roelti tefjret laifu —
tee

jau laifam nogat)bati pal)r robefcfju."

tcefnefcfja toafjrbi mirfueefu rcef)l rnatraf fa»
nifiioja.

„9lu tero ļilpa neifbebgama, tu pagān», pagaibt,

Uicbl fdfjoroafar tu man farafee§!"
to • laifu nelaimigai§ fd afjrprabtig» rafnajdā

tuffdfjajd bebre, lit)bf famebr pabrleejinajaš, fa faftite»

teefcfjam inair» naro. @fa!i cefleegbamce§, roinfd) bcf
famana» fatima bebreS mala.

roe£)l lafjbebamec», roirfneef§ paroebleja

trU)§ farcirnjeem pacelt feme gulofdjo un ftingrd apfar=
bfibd nefdjuš nogal)bat to.atpafal geetumd.

Sinfd) pat» ar teefnefi berodS atpafač uf pili pa

Bitu setu.

„2Baj tif roinfti) naro miriš?" fabb» no nefaieem,

noroebrojot fah.ni befbfibtno naftu, fagija, „i neelpo, i ne«

ntaf mairs neroaib ..."

„33lebna§, Bc, h,t, gan jau elpoš, fab bub§ jaleen
jilpd!" fabb§ eefmebidš.

Mareimji jautri farunabamee§ lebnd gaita hnrfijd»
gar ©aujaS fraftu. kaut gubftefniē ari nebija feroifcbfi

finagS, tomcljr, ejot jaur beefccm frubmccm, nefeji bij
peefufufd)i.

„Tai, braf)li, fdjo faratalnu putnu cfam beefgan ftcc<
pufdji, tagab mum§ palibgd, paftaipeet ari jut)»
farouS muffulu§," fafjb» nefejs> grcefas? pee paroaboneem,"
„fd uefd, bet tomebr fmagums ir."

ustln3 ar fminu,"
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„3&pa{dji ?df)io§."
?Itffoneļa fmeefli.

ar'! iice,} minu fenie," biroi no pama=
boßcetti iļļagija farou pccfrifdjamt, minecm peebcebrofd»
ari trefcbaig.

i'ermeni nolifa fcme un ncjeji, atbrib=
rooti, fabfa ftaipit famag rofa».

®imi ļauni nefeji, pirmš febrd» pcc nafta», ifflapefa
famas' pibpeā pee fafj&afu frilbeem. meb,l

atjtrecm frcibfā» ptßpofdjanu nobeigt.
,Su tu, [vritiof, atjtraf feteeg flabt, fa neufflubp

prceffdļueesiba!"
Šiīfo ta» bija pafpelļji» ifrunat fdjos too&rbuS,

fab notifa fa» negaibit». 9?ebfil)roai§ fermenig pee=

pefdvi fafuftejdž, 'fibenaf)trutud faflebjd» fab ja» un ar

meenu ecnira ©auja, ta fa übben» meen no«

gaifa.

Stareimji no pafjrftciguma tifai atplebta mute».

„sļsef)rfon» un fetjlneie!" fabb»' no mineem, piftoli
ifraubam», cefleebfdš, „fd)auieet tatfdm, fdjaufeet!"

Sltffaucja fdjabnjccni mecn» pebs otra.

Sd)a[))ua übbent uf labu laimi, jo bebgli§ roir§

übbcnž maiv» neparabbijdš. Slri beefee pulroera bubinu

mutuli, fa» eetina fcbabmejuS, traucēja bebgli faffatit.
„lur minfd) ir, re' tur, tur!" fabb» atfal

„fd)aujeet, fd)aujeet!"
3au tumu otram fraftam teefdjdm mir* übben» pa=

rabbijd» bcbgJa galma, fura, fdļabmeeueem atffanot,
atfaf pafuba.

3Been» no apfebrigafeem fareimfeem, eeraubfibam»
netabfu pecfcctn laimu, ffreefdjug bcmdš turp. SBinam

pcebccbrojdē ari mebl bafdfji giti.
bcffefmigo faiaufdjanu toeljl turpināja.

Tribf ari laima parabbijd» ©aujaS mibu. @cbau=
fcftanu no frafta pafjrtrau^a.
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Bet toi pafčid ajumittlt, purinabamees un fniagi

eljobams, otra fraftmald, frubrnajoš, iffabpa īafjbš
gilrocK, fas, tlibobams, fd aiffcbauts fafis, nofuba
turneja mffdjd — — — — — — —

(saule jau bija beeļgan augftu uffabpuf-i pee liori=

3onto. Suraibas pils jcetuma roabrteem turoojds pul=

jinfct) fareirbju. SBini foloja galinās nofobrufdji,
brubmu ijffatu.

3)firbama§ flufas farunaS.
„%u'i $ritjof, pee rnifa efi roainigš, ja bubtu iftib=

rijiž )atvu ptl)pi reife ar mums, fd)t feja nebubtu no=

tifufi."
„93et jut)S efat hrismutfigafee aitas galmos no

roifdm aitdm pafaule. 9?eroareet fafert fciue gulofcbu
jiuuefu," bufmigt atrub^a.

2lri fabbs mafs, refns fareirois grubti nopubtds:
„2abaf bcenu un nafti jibnitees pret SBalenu, uefā

tagab ral)bitees preeffctjneesibai a^ts."
„9?u, fronte iau tagab neifbetjgama," fabb? ftits? no=

pu&ids, „faš gan nu mut}§ \mix-i turēs pilsgmarbe!"
brablit, tas nu ir ffaibrš, bet rrusfliftar

man leefas tee birobefmit pa finamu recētu, fas

mub§ tagab fagaiba, $cc roifa roainiga roeenigi ta fafo=
bita pibpe."
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20. nodaļa.

HeilseemantoSchildhelmalabwehlibu.
Suratbas pil§ pabrtualbneefs faibbfis felļbeia farod

apjeltitd atfroeltnes frefjfld uri brutjmi noffatijds pa at=

toerjrto logu uf ffaifto bakaš ffatu. 33ct jd)obeeu tas

tautu roairs nefajubfminaja.
SBina prat)t§ 6ij nobarbinats tifai ar iueenu bomu:

raffttt jeb nerafftit faralim par nofubufdjeem, flepc

neein planecm un bofumenteem.

pabrs ftunbdm, roinfcb tnebl loloja jeribu, fa

bofnmcnti tif§ atgubti un tab ari nepatibfamd roebfti=
fifjana faralim roareja ifpaltft, bet tagab, pef)§ farbfes

mirfnecfa finojuma, roifaS fjetibaS ifgaifa.
9?alr> ne bofumenht, nebf fagtu, leeta!

fam tab farbfe un farbfes roitfrteeft, fab

aeefi brofd&s pat farod iftabd!
2)imas nebclas arefta Inetļl pabraf maf par tab,bu

nolaibibu.

£m! 'ļsefjbejee notifumi rabba, fa SBalenš lr>eb(
mecnmcfjT fabro pebfl Smraibas, bet roelti, braugs,
luraibu tu roairs neoabufi, ta peeber un peeberčs ma=

nam roisfcbebligajant fungam un faralim, par to ftaf)
īoefdnt nomobd es roccnmebr. 33et faralim tomebr bubs

jaatfrafffa," ferot nobomaja.

Sinfd) fatmebra fubraba fmaninu.

mccfas fargu mirfneefs.
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„3Baj fačļDu gaiba?"

„;£eefd}ām ta, gaifd)iba!"
,„Sia§?"

„39oronS fon Siicfjter*, aaifdjiba, nupat atbrauca!"

„3tid)terB? ®ag tab tam atfol norijis?"
lietni? bribnijd?, — „lulļbf, lufjbf, lai ccnaf)f!"

brilļtiHa aif burroļu atffareem paralibiļd?
barona fon Stidjtera laipni fmaibofdjd feja.

ĢSdjilbfjeltnS un, rofu iffteepiv, oemd?

unnani pretim.
„3if negaioit? paījrftetgum& iu£)? atfal rebfet, mi£)=

lai? baron, toti prcegaio?, loti precgajo?!" luinjd),
barona rofu fratibam?, meba hrinu pee galba, „nupai

atbraucat Inai?"
„std ir, gaifd)iba, un falļbd ocefgan farcfdiaita

fcetd!"

„.lpm, farefcbgitd leetd? vJSaj atfal poli?"

„@d)oreif gan ueufmincidt, gaifd)iba, leeta grofds
ap āTZaiļu ©reif un mina* jeemofc|anož mana umifcbd."

„af)?r

Ģšdnlbbelms palifa nopectnafs.
„2ftaija ©reif, jubs baron, fa, ja, tur faut

fas naro tarjrtibd, finu, finu, pats minu aifmafar atmcbu

uf Xuraibu, ja, parunafint, parunaftm, nctifu par fdjo
leetu tumaf ar minu farunajee» — nababfite, bij td no=

mabrgufi, fa tiffo turējās fabids, fa, ja. "Sfirbeju tifai,
fa mina flima, <§sc6t bofumentu fabbfiba atfnebma mifu
manu laifu," minfd) ttfd pee femis nomurmināja.
ja, pamifam pecmirfu fdjo SRaiju. 2Baj cjcet, baron,
faut fo jau eebaubijufdji?" minfd) pccpefdn pabtrtattfld
famu bomu gaitu.

„3ie, gaifdjiba, nupat tifai fd tffabpu no fareetes."

„BQj! — Žuffdjd bufjfd)d nam laba runafcbana,"

minfd) atfal fatmebra fmaninu, — alļtri fagata=
root brotaftis fild iftabd un pafmojeet art minas gaii*>
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bai, ta atbrauca baron» fon :lttd)terš," minfd) gteefdā
pte ecnabtufdjd fambarfulaina.

„2lt maru aifnjefto, feb fafind ar fabbu jitu* aifbetj=
cļuft, — bibmaini, toti bibmaini," barona

funbfe, pee brorafta galba febbebama, fratifa patron,
,>fbaj 2)iaija teefdfjdut fpebjiga to ifbarit? Itn firiģpabri
pebs jubfu ftabfta fprcefdjot, baron, mina pret jums
ufmebufecs toti negeenigi."

Saron» tifai parauftija plejus. 3fo eebaubitd milpia

mina feja bij pcefarfufi. „Beru, fa jub» to miņai aif=
raljbifeet, gaijd)iba, un ari uf to, fa barons 3tid)ters

pratīs ecgulļt minu par famu ari pret mma» gribu,

faprotams, ar jubfu gaifdjtbas peefrifcbanu," minfd) itfd

attaifnobamees peebilba.
Saprotam», faprotams, mifilaiS baron,"

belms peefrita, „fo fcrji meitfd)a ifļfti eebontajas, fo mina

mel)l gatba, pafd)u faralt maj? Subs jaiffaufļ
©reifu un jāaprunājas ari ar minu, pee mcena ari uffi=
nafirn, fd faftabm ar mina meitas mefelibu!"

bij nobeigtas un @d)iibl)ehni ar meefi
berodž meefu ifrabd.

©reifs, furu Itfa iffauft pee pils pabrmalbneefa, ar

famabdm jubtdm firbi, flaufijds cereibufcfjd barona no=

ftabftu par miHa meita» nofobauto ifturefcbanos un

be[jgfd)anu no muifdjas.
„Beru, fa jubs faprotect, fabbu gobu efmu jubfu

ģimenei patabbijis, ttrjtobams pebj jufjfu meitas rofas,"

barons, famu ftabftu nobeibfot, peebilba: „efmu ar

meeru peebot un atfmirft mifu, fas notijtS un seru, fa

cjcet meenos ufffatos ar mani."

©reifs bfiti palocījās.
barona fungs, par jubfu laipncem

marjrbeem, un tiflibbj SNaija ifmefefofees, barifcfju mifu,
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tas manos jpebfos, lai minas ifturefdjands pret jums,
barona fungs, mainitos."

„Csubs efcet faprabtigs nu gobigs milrrs, ©reif, un

es jums pateicos," barons atbilbeja, fneebfot mēmajam
mibram famu, babrgafmcncem ifrotato, rofu.

Viri ar notifujcbds ifffaibrofcbanā* if

liafjfumu litas apmeerinati un, notneblot SJiaifai bruV

fafu ifmcfetofdjanos, ©reifu misfcbelļligi atlaiba.

fieelS bija toejjd ©reifa paTit[teigum§, īab pat)rroalb=
neefd ufgatbaTjtSS tclpaē roinfctj ceraubfija babrfncefu

.Ģeilu, furfd) lifd§ eebfirinaļeeS fafjba pee feena* pafabr=
ta glefna.

„oetfa furigS, jttb§ ari fctjctt?"

28tw firfnigi fafroetjinajļaē. §eilē teefcfjdm prec-

;,ajāo par fdio nejaufaio faftapfctjanoS, io fajuta pret

roejo ©reifu faut to rabneejifīu... turou...

„(Sfnut atnati.ļtc- pee pabrroalbnccfa froarigaš bart=

?d}ana§," niinfdj „rebfeet, mani ari jau fau^!"

Senajā mirfneefs, fa? £>eilu bij pēcteci* pabr*
malbneefam.

„satbeet mani pils apftabbijumoš, es jums faut fo

paftabftifcfni/' fccils atmabijds un fteigfcfjus berods mirfner-

fam pafaf. *

ītrifjS aju pcbri finfabrigi uftubfoja §eiln, fab tas,

pa meefiftabas burmim eenabfbams, bfili palojļijds.

„2ff, tab jubs efat pilē jaunais bal)rf=
neefs, £eila fungs. $as jums tif fmartgs -bubtu fa=
fdmsT' Ģidjilbbelms jaunefli ufrunaja.

„2Scī)leto& ar miHa gaifdjibu pabrtoalbneefa fungu
parunāt bimatd," fteils, eeraugot minam nepafibfta'mo
barona feju, atbilbeja.
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„9iefaž, nefas, runaiect brofdji," ĢSdjilbbelinS nepa»
geetiģi otteija. „Sid rebfeet, efmu ari pafdjreif aif=
itetnt?!"

$eil§ lr>ef>r faroejd§.
„9?u?"
„£eeta grofd§ ap īatjbeem planeem un bofuinen=

teem, fa§ apfifļmoflūti ar roma īaraliffd? aua,ftiba§ fib=
mogeem un furu§ efmu roafar neiaufdji ufgaljitž frufv

mo§, ©aujoS mala!"

®ab pet)rrongrat)rt)eens buījtu atffanejis pee fildm

bebefim, tas nebubtu atftabiis uf Ģšcbilbbelmu tabbu
eefpaibu, fd fdjee £eila meerigi iffajitee mabrbi.

neffatotces uf famu metumu, ar

jaunefld rociflibu fabids.
„Sto jul)s tetļļdt?.. juljs atrabat bofumentus...

plānus ..." minfd), abtreem fofeem peenabfbams pee

jaunefta, un ftarojojdju feju, fatmebra minu aif el!ona,
„fut mini ir?"

2lri @c6ilbl)elma funbfe no frebfla un tu*

inojds %itai barons, tas, lifds, par bofumcntu

nofufebanu nefa toefjl noteiīta nefinaja, nefaprafeband

roebroja fdjo ainu.

£eils no fmabrfu robotas bij ifnebmis fabbu, balta

lafatind, cetibtu preeffdjmetu un pafneebfa to pabrmalb=
neefam.

(ģjdjilbbelms no ufbubinajuma tritjsofdjdm rofdm

atraifija lafatinu.

SBina agis eebegds preefa uguni, fab, atbarijis fa=

ftiti, tecfdjdm ecraubfija nofubufd)os bofumcntu?.

„3?ab3eet man lifjbfi, man libbfi uf maitu

Cabineru un ifftabfteet man mifu par fdjo fmarigo atra=

bumu," roinfcb meemnebr roclļī uftrauftd, bet laipna

balfi fagija. „2ltmainojeet mani, baron," minfd), pa*

grecfds uf barona pufi, „atftabfdju jubs uf laidinu, jo
fdjt ir feti, loti fmariga leeta ... 9Jtif)fd <pebmiga," minfdj
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paioebrfds uf fauni fceum, „tu tatfriju pafoioefi laifu tttuftfu
rniblafam barona fungam?"

Viri ©djilbbelma funbfe bij fd pabrmebrtufees.
3Sina tdpat fd minas mibrs par bofumentu nofufdjanu
bij ioti norubpcjufecs. 3lr laipnu un pateicības pilnu

ffatu, mina tagab uffa&toļd atrabeju un preefd fmaibi=

bama, atgrcefds pee barona.

<$šd)ildl)elms, tif negaibiti atpafaf babutoš Dofu=

mentus, bij ufglabaji* jārod mafimd rafftamgalba fle=

pend atrnilftne un ufmanigi flaufijds minam pretim fef)=
dofdjo .«peilu, fa? fibfi attcl)loja jamu rtaftž pcebfit)=
mojļumu.

$eils, fas par bofumentu jabbfibu ItEļbf fdiim nefa

nebija bfirbejis, bet tos bij atnefis pabrmalOncefam
meenigi atrafbams uf teem Smcedrijas faraliffd pils
patirmalbncefa fUjmogus, bij pabrfteigts par fagabifdja=
nos, fab, famu ftabftu nobeibfis, noflauftjds ari ©d)ilb=
belma ftabftu par bimeem ifbcbgufdjecm fpcegeem.

„2as mcens ucleetis tab tomebr bij runāji» patee=

fibu," @d}ilb[)elm», nobeigdams, „bet, lai nu fd,

bet bofumenti ir atbabuti atpafal un tas ir galmeuais.

sl3infdj, atbalftibamees pee frebfla, pcejcßldS. Sfteeae&ldS
ari .fteilš.

„3nl)S efcet manam fungam nu paroeblneefain,
mina majeftatei, ifbartjufd)i leciu pafalpojumu un mina

mabrbd es jums firfnigi pateicos,
fa bofumenti tagab ir atbabuti," minfd) fneebfa jaune=
flim rofu un ilgi to fratija, fd roejarn un labam

draugam.
Zab minfd) pafmanija.
Mana mal)rbd pafafect mantfiuiiu, lai iffneedf fdjim

jauneflim bimbefmit bal)lberus," minfd) patueb=
leja eenabfufdjam mirfneefam, norabbibams uf fteilu.

sJsct loeils mcbl taairat' apmulfa.



175

„3lk, nē, jubfu gaifdjiba, es no atalgojuma atfafos,
ncmaru atfibt, fa efmu ifbarijiš faut fo, fas fdjim baga=
tam atalgojumam bul)tu mebrts. Gšs..."

„9?erunajeet tablaf," ©djilbbelms minu laipni

pabrtrauga, „jubs efat fdjo futnu gobigi nopelmjujdji,
mef)l roairaf... art manu labmeblibu, un to ne fatrs
tif afjtri mar eegubt..."

£eils rebfeja, fa pretofdjands nelibbf un

noffubpftija firma pabrlnalbneefa rofu, fas atmabiba=

tneež mebl labmcbligt uffita jauneflim uf ple^a.

.fceilš nebija mantfabrigs, bet eeraugot fpibbofdjos
jelta gabalus, furus pils pabrlnalbneefa mantfinis tam

noffaitija preeffd)d, minu pabrnebma fatnabš ujbu=
binajums.

„ ...9lauba, mefela bagatiba ...
naubai ir mara ...

ja... 9t0fc..." bafdjabaš bomaš ifffrcbja pa mina

galmu.
©ebomabamees JRoft, minfdj peepefdji atcerējās ari

me,so ©reifu, furam lifa gaibit apfrabbijumos. 2lE)tri
minfdj eefebja felta gabalus tai pafcbd balta lafatind,

fura bij atnefis faftiti ar bofumenteem un ar famu ba=

gato naftu ftcigjdjttš bcmds pa pils trepēm leja.
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21. nodaļa.

Noklausitāsaruna.
„2ltroatnojeet mani, ©reifa fungs, fa litu jums tif

ilgi gaibit," roittfd) nofcfifbamees uf fola blafus ©reifam
fajija: „sJfebiju pats parebfejts, fa tif ilgi mu)s irniftu
ras pili un jaatgreefdjas ar ferjo... rebfeet!"

atratfija lafatinu nn parabbija ©reifam
bafjlberu tfdjupu.

©reifs ifbribnd iuf)fojd« uf faule taiftofdjameeš fetta
gabaleem.

„2lf, $eeluš, tit banbf naubas," roinfd) „ta
jau roefeta bagātība!" roittfd} lufjfojdē ipeila.

~.ttd no bebefim nofrita," Sjeils jautri ecfmebjdsi, la=

fatinu atfal famefglobams, „tuf)lin, bftrbcfeet, fd pee

mifa fd)t tifu!

Un igeits tfftabjltja ©reifam roifu itotifufcfjo. Satim

ftabftu rotnfd} papilbinaja roebl ar nupat no pabrroaloneeīa
bfirbeto fpeegu ifbebgfdjauu. ©reifē ar tnterefi flaufijdš.
āSina ufmaniba fctuifajfi peeauga, fab ipetls \ttfabrtoja
-pils pabrroalbneefa mabrbus par ta labmeblibu pret minu.

SBejd rotfjra rubpju pilnd feja palifa armeenu gaifdjafa.

3:a, fdjis jauneflis ari minam beefgan labi patifa, un

minfd)' nefiuabbettt to ari par fatrm fnotu, baubf labafi,
nefa fabbu tur ifmirtufcbn baronu, furam, ifnemot mina

leelds bagatibas, jita nefd roefirtiga nam. SBet fas gan

raebrtigafs jitrocfd roar bubt, ja ne mina perfonigds
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ifjpafdļtbaS. Japebj jo matraf, fdjtš jauneftis ir mina

āftaijai geentgs, brafdiš, nefamaitats, gobigs. 9M vDJatja,
leefds, pret minu nam roeenalbfiga, faut art to flclma.
sJfe par taelti minabrubfi tif beefaji fauja SGStftora maljrbu.

„Boti preegajos un nomefjlu jums baubf laimes,
§cita fungs," minfdj jauneffa rofu, fab tas

famu ftafjftu bija nobeibfts. „aJcana funga ©djtlbbclma
iabmefjliba ir leels cegumumē un art fdjis felts," minfdj
norafjbija uf balto faini, „nam fmabbejams."

„sclt?, jelt?," Iņeil? bomigi atbilbeja un raubji-
ja? it ta tāluma, „faprotam? art naubat ir fama no=

fi^me... bet ta tomelrr naro laime, im&tftaf ek to par

tafjbu neatfif)ftu."

rotljr? ujmineja jaimefia boma? un

gribēja tam naiļft palitjgd.

„2tri man ftf/obeen bij -faruna ar pil? patļrmalbueefa
fiiiuļu mana? meita? ajlaija? bebj."

„%utyu meita? beb/1, fd td?"

„sar to, fa maita meita efot no barona rmiifijaS

aijbetigufi, jeb faljb? Tomi no tureenef ejot meljginft*
ji? atjroeft. St?parrrigi loti mtijflain? un nepattljfnm?
notthtmg. 93eļ tam tifufi pafjrmefta 9JZaija? apraainoiojdjd
un nejeenigd ufmeffļand? pret baronu..."

Speil? Stipri peefarjt?, tm'ttfa) jentd?
faiou eett"d>ejo īijtraufumu neijrafībtt. „Un fo fafa jļufļfu
meita?"

„3Jlaija flima, mifu nafti minu mojija fttprs brubfis,
mina pat mani mairs nepaftna, es pat baibijos par

minas bfibmibu. Set fdjoribt, patbees ®eetixtm, brubfis

nonebmdē. 3crefim, fa paltfs labafi! mina? be&g*

fazānu no muifdjas netifu ar minu mebl runājis. 9īe=

gribu bcljrnii uftrattft. £ai iftuefelojas, tab jau bfirbefint
pateefibu, fd mifš notifa. *ļser)§ minas nefafarigeem mu?>

geem fprecfdjat, fal)bs miņai gribējis bartt faut fo ļaunu."
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„s3arott? maj?" §eil? farou uftraufumu loairs ne

flebpbam? jautajā, fabjd? peejetļlee?.

„©rul)ti pateift, mirjtai? §eila fung?," (dreifē,
paretu faprafbam? jaunerla uftraufumu, meerinofdji at

bilbeja, „beefrbi mina ar fdjiaufmdm iffauj barona un

itmbrbu?, beefdn' ari fauja palibjgā fatjbu...
ŠSiftoru... ād rebfeet efmu ar jum? pilnigi atflatļt?!"

:ģcil? ftaljmeja galmu nobuljri?.
Sviltam aif mugura? frutjmo? faut fa? nobriffdjfeja.

33et ne roinfri;, ne ©retf? nepeegreefa tam metjrtbu.

$čaj pateift ©reifam par farodm jiu)tdm pret ŠRofi,
ifrunatee? ar minu... Sffinat mina boma?? %c, tai roefļi
paleef! 2Bi?pirm? jatuiooja? 9lofei, roarbufļt minfcb/ mal

ba?, roarbufļt miņai fafjb? jit? 3Biftor?
...

— !
§a, f<f,i? neleeti?, fctjt? noberoe}?, fcfjt? meitu mebneef?,

art ta? minat ncbob meera. gan c? minu? ttri-

fu? pafyrmabjtfcf;u, lai tif...

„3>afolo uf mafudm, iĢeila fungs," mejai? ©reifs
jaunefla bomu gabjeenu pabrtrauja, „fdjonaft

neefmu aifmebri? ne aji, un mebl fdjis uftraufums pili, —

efmu gattgt noguri?!..."

„©irfntgi jums jubtu libbfi, ©reifa fung?, faprotams,
atpufjfdjatees. — Sd ftafjja? jubfu funbfet?"

„*ļsalbee? ©eemam, labafi, bet tomebr gultu mebl
nemar atftabt."

„<Sā}efy, loti fdjebl," iģeil? libbfjub/tigi nopubtds.

3Bini, lefjni farunabamee?, bemds pa $elu uf leju.

īiffo abi bij nofubufdji aif fabba pafalna, fab aif
frubmeem, tai pafdjd meetd, tur nupat notifa faruna, pa

rabbijd? ftabm?.
un feljmele! W. tu, nolal)betd feme? frb/urfa!"

minfaj pajebla bubri pret pafalna pufi, aif futa nupat

nofuba ©reif? ar §»eilu.
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„iiaime, fa es te gabijos turouma un bfirbeju. sJiu,
nu, puifit, ilgt tu par famu feltu nepreegafees, f;e, fje!

9?otabbets, leefas labi braugi abi birot, maf tifai tas

pibfftufis nebomd man ifgreeft pogas pee SDČaijas? Ka
ieefas... 9Ju nefaē, rebfefim, fas norifs tabtaf, bubs
tomebr jaufmanas. 01"""0 a*i ax %xibu..."

"ftofplaubamees minfd) bemds augfdntp uf pils pufi.
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22.nodaļa.
Pirmāmihlasunlaimesasaras.

©cf)i§ baltaē rofcž, lai tetoi glabjta,
lai ftabjta

mtblu maigo, fo ņrbē jubt!
0cf)O balto rofcbu falbend Jmarfcba
2)oma§ lai toaba pee mantž tocen bubt!

sHcafd eeemtfjligt eefaln'totd iftabmd pee famas flimds
meitas 9Jlaijaē gulta»' ftafjmeja roegais ®retf§. SSina

ffats pefjtofdn' flibbeja pa mina» &at)leem fejas panteent.

Ufmanigi roiufct; flaufas flimds* mafjjd elpofdjana.
SBinas ajis aiftuelndal*', ap tam tumfcfKts efjnas.
SDrttbfis nobeibfecs. SSina guf meerigi. Siti mafd

iieettite ftatļio blatu» tebmant un ar ffumjdm raugās
ntibld mabfhta.

„(Sefim, bebrnē," minfdj tfdjufftebamē fatroebra £ee=
nttes rofu. 9Jcaijina gul. minu. t£s bruffu
nolilfdjos arjtubftees."

•Slimd tteepefdn' atmebra ajis un, eeraugot abus, ar

nefaprafdjanu rmffatijds uf totneetn. tam bablos
maigus paī)rftat)ja apmeertnofdjs fmatbs' un mina atfat

cemiga.

s)četdš jau frebfla, fab Seentte toeenefrfjt fabfa mo-

btuat famu tefinni.
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„sļßapm, paput, SJJaijma grib tēlot rebfet!"
23egai? ©reif? mecgaindm ajim afjtrt peejefjld?.
Stafu? iftabd bij bfirbama 9Jcaija? ioabjd balf?:
„<Papu..."

©reif? apgefjrba fmaljrfu? un atjtri betod?

iftabd: „āa? teio, befrntin?"

fambefit neeebebfini uguni, man td bail..."
„2u£}liß, tufļlin, befjmtn!"
©reif? fatjfa rif)fotee# ap lampiņu un to eebeoftnaja.
„2eenit, aifrael§ preeff cfjfaru?!"

©reif? nofefjbd? uf fofa Matu? flimd? gultai.
„sapin, fo mafļmina bara?"

„©uf, balobit, mina roefjl nam tbjti mefela, bet bul)?
labi!... ©alroenai?, fa tu tifai afttrafi tiftu uf fabjdm!"

©timd gvutjtt nopufjtd?.
bet fur tu fajobeen tif ilgt biji, Seenite

man tetga, ta tu efot tijiS atffauftS uf pili..."
„3:a, befn-nin, biju piit, tdpat barifcfjand? ..."
®limd pefjtofdn' paffatijd? uf fatou tefjmu.
„2isaj par mani ar fa? tifa runāt??..."

Saejat? ©reif? nolaiba ajt?.

„9?e, befjrmn, tdpat, c? tetj-u, barifcfjand?"... ftatjbi
tur raffti!"

Slimnecje nefd neatbilbeja, mina juta, fa tefjto? ne

runa pateeftbu.
3lrt ©reif? jutd? neloeiflt. SBinfti) peepefcfji eebomajd?

§eilu, ja, faruna par minu flimo toarbufjt eepreejtnd?
un noroebi? uf jttdm bomdm.

„3a, ftnt mettin, pili uffinaju fafļbu jaunu noti*

fumu, ta? ir ne pili, bet to man paftafjftija Stgulba?
bafjrfneef?, fa? ari fajobeen bija apmefleji? pafļrtoatb*
neefu."

„©igu(ba? bafrtfneef??... §ei18?..."
„3a, ja, §etl?!"
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Slimds bufjtos maigu* pabrflabja roeegls fabrtumš.
2&i«as agis jautajofd)i mebrfds uf tebmu.

„ibeils tagad ne tifai ir eemantojis mubfu pabr-
malbneefa funga labtcefjlibu, bet ari eegumis mebl peej»
bffmit feita gabalus, fo pabrmalbneefa fungs minam uf*
babminaja par fabbu fmarigu pafalpojumu."

Slima it fd atbfibmojds. SBinas, lib&f fdjiirrt befit

teiffmigds ajts, paraljbijds ipibbumē.

„S'd ta§ nottfa... maj tem fas finants... paftabfti,

papin," mina fatmebra mejd ©reifa rofu.

„93et, SHaijin, tu tatfdju mebl flima, tu nebribffti
nftrauftees..."

„9iefaē, mibtais papin, nefas... neefmu nemaf tif

flima, paftabfti je1..." mina lubbfds.
Un mejais ©reifs it fd negribebams lebni eefal)fa

ftabftit, neiflaifdjot no farunas ar §eilu ne mafafd fiļ)*
fuma. Sltftabftot §eila bomas, fa nauba tomebr nam

laime un minfd) to par iat)bu neatfibftot, TOaijai nerot

lu§ ifrabmds grubta nopubta. SBejajant ©reifam tas

nepagabja nepamanīts, bet minfdj iflifds to necemeb*
rojis.

„93et, papin, fur tab §eila fungs lits tif baubf nav*

bas?" Seenite peepefdļi eemaifijds.

„9Dīulfite," ©reifs, meitiņas galmu glaubibams, atbil*

beja, „minfrf} ir freetns jilmefs un gan jau finds, fur

to leetberigi ifleetot."

„s2Binfcb ribfos bagātas fabfas," Seenite, jautri ee-

fmeebamds, ifftrebja no iftabas, bet tublin it fd ifbai>
bijufees alfai atgrcefds atpafal. „sapin, tur fabbs fmefdjs
gttmefs ftabm pee abrburmim, es rebfeju nupar pa logu,
flau!"

£eefd:dm pee abrburmim fabbs nebrofdji peeflaumeja.
©reifs, meerinofdji noglabftibams flimds rofu, bemds uf
burmim.
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$cc burrotm ftatjroeļa fabbs jauneftis. ftteifd rofd

tam bija teeta balta rofdju bufete, furaS, rebfamS, bija
nupat fd pluljftaS.

©reifs lufjbfa minu eenal)t't un aiftaifija burtotā.

„(ffmu fufjtitS no !ģeila funga/' froefdjaiS eefabta,
„minfdj lubbfa, tai fcfji bufete tiftu nobota 9JlaijaS jaitn*

funbfei reif? ar firfnigu noraeblejumu bribji tftoefeloteeS."

©reifs laipni fanebma bufeti un lifa pabrneft ©i*

gutbas babrjnecfam firfnigu pateijibu fd no fetoiS, td

fatoaS meitas par ffaiftajeem feebeem un mibfo nomef)
lējumu.

„%ci no manis pafmeijtneet Iģeila fungu," mafd

bratffuligd Seenite iffaujds atfejofdjam pafat, „tifai neaif*

mirfteet."
Smefd;aiS laipni pafmaibija un pamabja Seenitet ar

rofu.

%a tab tomebr Jģeilam ir M nopeetns nobomd,

mejaiS ©reifs pabrlifa ffaifto bufeti aplubfobams, nu,

lai top ari, fdjis jauneflis man patibf, bet gatmenais

īOcaija, fo fafa 3Kaija, fd mina pret mifu to tfturas?

Seenite jau bij ecffrebjufi iftabd un paftafjftijufi 3Rai

jai par iģeila atfufjtito bufeti un par noroeblejumu.

SJiaija Itfds loti ufbubtnata, minas feja bega fd

uguni, ajiS parabbijds mitrums.

„9ftettitt, meitin, tu mebl loti flima, ©reifs, nefbamS
bufeti un eeraubftjis sHiaijaS ftipri peefarfufrfjioS maigus,

fratija galmu, „rebfi tifai, farftums atfal peenemaS, —

ne, ne, tem jabubt meerigai, tu nebriņffti ufbubina
teeS..."

58et SRofe lifdē minu neflaufijds, mina tffteepa fatoaS

mabrgdS rofaS pretim falbeem feebeem
un toS fanembama, geefd)i eefpeeba famu bailo fejinu

baltajos rofdju feeboS.
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~£O6 fufjta §eila fungs," ©reif? nebrofdri eeminejd?.
SE3et 9tofe neatbilbeja.
SSina? pleji rauftijd? apflefļptd? raubd? un leela?

afaru peb,rle? toeena pefjj otra? flajinaja ffatfto? feebu
pumpuru?.

©reif? faprata.
$d? bija pirmd? mifjla? un laime? afara?.





E. Plpii? un J. Unmanli Rt|l

Ieteicama grāmata

katram loteriju dalībniekam ir pazīstamā loteriju speciālista

Gvinnera sastādītā

Rokas grāmata loteriju spēlētājiem
kurā pievesti vērtīgas pamācības un piemēri, kā jau ar pirmo lozi

var tikt pie lielā vinnesta, bez kādiemliekiem mēģinājumiem un

izdevumiem. Grāmata pamatojas uz ilggadīgu novērojumu un

praktiski izmēģinātu piedzīvojumu pamata ar daudz piemēriem,

vērtīgiem norādījumiem, pamācībām un metodēm, kā arī pie-

vests pilnīgs saraksts par laimīgo ložu NNr., kā meklēt un at-

rast laimīgo lozi, laimīgās un nelaimīgās dienas ložu pirkšanai,

NNr. kuriem piekrīt sevišķa laime uz lieliem vinnestiem u. t. t,

u. t. t. Daudzie piemēri un paraugi pierāda, kā pēc šīm meto-

dēm jau pirmā spēlē ņemti lielie vinnesti kā: 500.000, 800.000

900.000, 1.000000,

1.600.000 —

u. t. t. Arī Jus variet but tiem līdzīgs laimes bērns un iegūt

līdzīgus vinnestus, visviens kādā loterijā, ja rīkosaties pēc grā-

matā pievestiem norādījumiem.

Kāds šīs grāmatas lasītājs raksta:
„...

grāmatai tiešām

liela nozīme priekš katra loterijas spēlētāja un par to varētu

maksāt pat daudz vairāk; tā pieved metodes ne tikai kā vinnēt,

bet ari māca kā izsargāties no liekiem zaudējumiem loterijā."

Un kāds cits: „Jūsu atklājumi ir sensacionāli — tikai grāmatu

nevajadzētu daudz izplatīt: ļaudis var palikt pārāk gudri..."

Grāmata tiešām satur sevi tik daudz vērtīgu un vēl nekur

nepublicētu atklājumu un mācību, kā laimes dievi —
Fortūnu

pievilkt savā pusē, un domāta tikai tādiem, kas tiešām cenšas

ko panākt, kas ar neatlaidību seko katram progresam, lai ātrāki

un vieglāki tiktu pie mērķa.
—

Ja ari kāds, varbūt, lidz šim ne-

būtu vēl nekad piedalījies loterijā, tad izlasot šo grāmatu,

tas katrā ziņā to darīs, jo

kāpēc gan atteikties no miljoniem
ja to iegūšanai dažreiz pietiek tikai pasniegt roku!

Grāmatas cena —
Ls 1,50 ir tik niecīga, salīdzinot ar tās

vērtīgo un bagātīgo saturu, ka to bez vilcināšanās var iegādā-

ties katrs. Viena pati loze bieži maksā daudz vairāk, kura

tomēr vēl nav pats galvenais, lai vinnētu.

Nenokavējiet iegādāties, kamēr vēl ir dabūjama!

Ar pasūtījumiem griezties: Uniona izdevniecībā, Rīgā,

Kr. Barona ielā 16/18.

Naudu var iemaksāt pasta tek. rēķ. Nr. 1373, vai arī past-

markās (2—6 sant. vērt.). Uz pēcmaksu neizsūta.
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