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ATMIŅAS IZ BĒRNU DIENĀM

I. LAUVAS AUDZĒKNIS

Muižas dārzniekam bija zēns, kurš man bija lielu

lielais draugs. Kad mans tēvs gāja uz muižas kungu

darīšanās, tad es aizplēsos līdz, lai tik satiktos ar dārz-

nieka Kārlīti. Kārlītis bija slimīgs zēns bālu seju, bet

tumšām, dziļi skatošām acīm. Melnās uzacis spīdēja
kā samts un varēja mani diezgan apburt. Bet Kārlītim

bija vēl citas burvības, kuras mani pie viņa saistīt sais-

tīja. Tie bija āboli, ogas un pārliekam skaistas puķes,
kā visa arī mana tēva dārzā netrūka, bet muižā viss

bija pārāki. Aboļi, ogas un citi augļi tur agrāki noga-

tavojās, tie bija daudz lielāki un spīdēt spīdēja, tāpat
kā mūsu ņiprās Mājiņas vaigi.

Reiz, taisni Kārlīša dzimuma dienā, mēs, vairāk zēnu

un arī pāris mazu meiteņu, bijām pie viņa nogājuši
ciemoties. Kārlītis mūs izvadāja pa parku, pa augļu
dārzu. Tā kā lielskungs ar lielkundzi bija aizceļojuši uz

ārzemēm, mēs rīkojāmies droši un beidzot sakāpām uz

balkona trepēm, kurām abās pusēs gulēja divas iz ak-

meņa cirstas lauvas atplestām rīklēm, it kā uz laupījumu

glūnēdamas.

Es, mutīti ieplētis, apbrīnoju šīs lauvas, kad piepeši
zēnu starpā izcēlās plūkšanās. Krodzenieka dēlēns,

daudz stiprāks un spēcīgāks par Kārlīti, negribēja pēdē-

jam paklausīt, kurš taču bija mājas kungs.

Šis nākošais kroga papus ko nebūt iečukstēja citiem

zēniem ausīs. Visi taisījās Kārlīti izpērt, kad pēdē-
jais piepeši palēcās uz augšu un, pavēlošiem skatiem
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visapkārt raudzīdamies, turēja savu rociņu akmeņa lau-

vas rīklē .. .

Visi stāvēja it kā sastinguši un neiedrošinājās vairs

ne pirksta pret Kārlīti pacelt. Pat drošais un stiprais
krodzenieka dēlēns nebija drīkstējis pie lauvām pirksta

piedurt, bīdamies, ka tās neuzmostas, — un Kārlītis tu-

rēja roku dziļi lauvas rīklē!
... Viņa acis spulgoja sa-

vādi, brīnišķīgi, viņa seja izskatījās majestātīga; viņš

valdīja pār mums visiem, roku lauvas rīklē turēdams...

No šās dienas Kārlītis tapa citiem zēniem nepane-

sams, it kā viņus nospiedošs. Tie vairs ar viņu nevarēja
draudzēties. Bet es viņu apmeklēju vēl arvien un mī-

lēju viņā noskatīties, kad tas, tumšos svārciņos tērpies,

kailu, sprogainu galviņu, vienu roku pār lauvas mu-

guru pārlicis, otru roku aiz svārku malas uz krūtīm tu-

rēdams, sapņaini augšup raudzījās, kur garas kārts

galā karogs plivinājās, vai vēl augstāku, kur zilā gaisā
villasbalti debestiņi dusēja ...

II. VIENTULIS

Es domāju kādreiz par to, kura diena gan būtu iz

visdziļākās bērnības, no kuras es vēl ko nebūt varētu

atminēties, tas ir, es domāju, kurā dienā man pirmoreiz
radās skaidra pašapziņa. Nogremdējos visdziļākā pa-

gātnē — bērnībā. Atminējos tās dienas, kur pirts no-

dega, — toreiz vēl māte mani turēja uz rokām; varbūt

šī bija pirmā reize, kur manī pamodās noslēpumainais:
«Es esmu cilvēks!» Bet no šās reizes es atminējos, vai-

rāk vecmātes ūn māmiņas stāstiem sekodams. Diena,

no kuras tik es viens pats labi atminos, par kuru man

nedz vecmāte, nedz māte spētu daudz ko stāstīt, tā bija
tā diena, kur es pirmo reizi jutos vientulis.

Toreiz es biju vēl gluži mazs, viss bija ap mani kā

miglā. Bet brīdis, kurā es pirmo reizi jutos atstāts, uz-

kāpj manā priekšā tik skaidri, it kā tas būtu vakar no-

ticis. Es dzirdu, kā viņās Jāņu dienās vējš gaudo, norauj
meijas no balkona un aizveļ tās pār pagalmu, kad es,

no pusdienas dusas pamodies, krekliņā un kailu galvu
stāvu uz trepēm un saucu pēc mammas.

«Mamm, kur tu esi?» es saucu, un asaras līst man pār



vaigiem. Istabā nav neviena. Visi aizbraukuši vai aiz-

gājuši uz baznīcu vai ciemu...

«Mamra, nāc! ...» es saucu vēlreiz. Bet neviens ne-

nāk. Es esmu atstāts, vientulis
... Vējš ķer man matos,

it kā priecādamies, ka tas mani var ķircināt, cik tam

tīk.

Bet, lūk, tur jau nāk mammiņa, viņa smaida, es teku

tai pretī.
«Es pavadīju viešņu... tik līdz tiltiņam, un tu jau

augšā! ...Par ko tu esi raudājis?...»
Viņa bučo mani simtkārtīgi un spiež pie krūts.

Es gribēju viņai teikt, ka jutos vientulis, atstāts, bet

es nespēju: es nezināju priekš tam vārdu, es toreiz vēl

nezināju, kā «vientulību» sauc ...
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SAPNIS VASARAS NAKTĪ

Fantāzija

Ziedoņa vakara vēsma aizskar viegli manu pieri, tā ir

pēdējā, ko es vēl apzinādamies sajūtu. Viss cits jau pa-

zūd: tumšais sils, pār kuru paceļas zilais debess ar sap-

ņainām zvaigznēm, siena šķūnis, iz kura izplūst pēc

baudītājiem slāpstošā siena un kaltušo puķu smarža, —

pazūd savādais padebesis ar sudrabainām vīlēm, kurš

taisni virs manis augstu gaisā lidoja un kuru es apska-

tīju, it kā vēlēdamies, lai tas mani aiznestu tāļu, tāļu

projām, uz turieni, kur ziedoņa dzimtene un uz kurieni

viņš drīz atpakaļ dosies! Viss pazūd miega miglā, laikam

es iemiegu! Vēl pamostos: ods iekož man vaigā, taisni

tajā vietā, kur mani reiz kāda daiļa jaunava aiz līdz-

cietības skūpstīja, kur šis skūpsts vēl ilgi dega. Es

vēlāk apraudzīju sevi spogulī, pats biju bāls kā vītenis,

bet šī vieta bija it sārta ... Un taisni šai vietā iekoda

man ods! Kas tas par ievērojamu gadījienu!? Ods iekož

vaigā! Nu jā, mīļais lasītājs jeb, vislabāki, mīļā lasī-

tāja, tā jau ir tā lieta, ka viņš tajā pašā vietā iekoda,
kur reiz maigais skūpsts ilgi, ilgi dega! Nu man ir at-

kal iemesls atminēties viņas daiļās meitenes, kura mani

toreiz skūpstīja. Atkal atplētu acis un skatījos visap-
kārt, vai kāds par mani nesmejas, par maniem smai-

diem: mēnesnīcā viss tik gaišs un mani var skaidri re-

dzēt! Bet neviens neredz, ka es smaidu, un es atminos,
cik tās bija jaukas stundas... Neviens manis neredz:

Juris guļ iepretī, pie otras siena gubas, bet viņš krāc,
viņš ir aizmidzis un sapņo no savas Annas, kura trešā

siena guba galvu iebāzusi, it kā gribētu savus vaigus
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izsargāt no odu kodieniem. Anna, cik viņa gudra! Ja

viņai ods vaigā iekostu, tad viņa līdz saules lēkšanai

neiemigtu! Tik daudz reižu viņa ir bučota ...
«Tevis nu gan neviena daiļa meitene neskūpstīja!» —

tā Tu, daiļā lasītāja, domā, jo Tu caur šiem maniem

vārdiem redzi it skaidri manu seju, manu ģīmetni,

manu sirdi, kuru es pats gleznoju.
Tev ir taisnība, daiļā lasītāja. Šī meitene nebija lat-

viete, tikumīgās latvietes nemaz nebučo šādu tādu gaisa

piļu cēlēju; ja viņas kādu bučo, kas reti atgadās, tad

tas ir nopietns vīrs, kurš strādā cauru dienu, un tā aiz-

maksā viņa darbu vakarā ar vienu buču, ja tas ļoti

uzcītīgs bijis, tad ar divām. Šī meitene, kas mani skūp-

stīja, nebija latviete! Viņa arī nebija vāciete, jo, tā kā

latviete allaž cenšas uz vācisko, tad tā ir zīme, ka viņu

sirdīm un domām vajaga būt rada . . . Nu, es negribu

par visu tautu sievietēm runāt. Es saku īsi: šī meitene

nemaz nebija cilvēku kārtas! Viņai gan bija cilvēku

miesas un gars, visas formas, bet tur bija vēl kaut kas,

kā cilvēkiem trūkst. Viņai bija spārni, kuri atgādināja

zīdu, kad es viņus aizskāru. Ai, cik skaista viņa bija!
Tas labākais pierādījums, daiļā lasītāja, ir tas, ka es

nevaru aizmigt. Es redzu viņu savā priekšā. Lūdzu,

lasi tāļāk, lūdzu, lasi ātrāki, jā, es saku, ka šī spārnotā
meitene bija daiļāka nekā Tu, skaistā Lienīte, Grietiņa,

Anniņa, Bertiņa, Jūs, visi skaistie eņģelīši. Jā, viņa

bija skaistāka nekā Jūs! Viņai bija kaut kas sevišķs

acīs, kaut kas nenoteikts, bet daudz ko izteicošs, kaut

kas plastisks, jūtams un iz tālienes baudāms. Es ne-

drīkstu visa izpaust, ko es pie viņas redzēju, viņa man

to aizliedza. Nevis tāpēc, ka tas būtu grēks, nē, — lai

Jūs, pasaulīgās skaistules, nedabūtu zināt, kā viņa bija

ģērbusēs. Jūs varētu sākt šīs debešķīgās būtnes drānas

valkāt, pēc šīs modes ģērbties, Jūs viņai taptu līdzcen-

sones un kļūtu varbūt tikpat skaistas kā viņa. Es ne-

teikšu, kā viņa bija ģērbusies! Gribēju tikai izstāstīt,

ko šī spārnotā skaistule darīja, runāja un cik daudz

viņa raudāja un smējās. Viņai bija visas sieviešu īpa-
šības, pat viltībā tā bija nepārspējama, un, kad es aiz-

darīju acis un gribēju viņai parādīt, ka bez viņas varu

dzīvot, tad tā sāka smieties
...

«Es zinu, ko tu domā!» viņa teica, un tiešām viņa
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zināja, ko es domāju, jo viņa saprata, ka es, savas acis

aizdarīdams, biju vēlējies īstu nakti, dziļu tumsību —

bez mēnesnīcas, bez zvaigznēm, lai tikai dabūtu dro-

šību viņu satvert un nobučot.

«Nē, mīļais,» viņa teica, «lai paliek zvaigznes pie
debess, lai spīd mēness, un lai tas bezvērtīgai pasaulei
uzliek labi biezu kārtu sudraba! Lai ir nakts gaiša! Ja

tev trūkst dūšas mani nobučot, tad es bučošu tevi! ...»

Še man būtu vārdu vietā jāuzraksta tikai punkti, tūk-

stošiem punktu, kur Tev, daiļā lasītāja un neticīgais
Toms — lasītājs, būtu pašiem jādomā un jāsajūt, cik

neizmērojami dziļš, salds un brīnišķīgs bija šīs spār-
notās līgavas skūpsts. Es viņu nekad neaizmirsīšu! Vēl

kapā es to sajutīšu! Un šīs domu strīpas un domu pil-

nos punktus es gribu apvīt ar smaržīgajiem vainagiem,

apkaisīt ar mirtu lapām, viņus uzskatot, man skan it kā

zvani ausīs, it kā zvani, kuri sauc uz saldo brītiņu, kur

mīļās sirdis tiek pie altāra savienotas uz mūžību! Vai Tu,

daiļā lasītāja, — skaistais lasītājs, ar Tevi man nav

laika sarunāties, — pazīsti vārdiņu «Jā»? .. . Šis vārdiņš
ir laimes īstais vārds. Laime! Šis vārds ir tik saldo mī-

lestības jūtu palama! «Jā ... jā ... jā ...» — šis īsais

vārdiņš, šī niecīgā zilbe izsaka visu pasauli, visu, visu,

kad Tu pie mīļākā krūts dusi un viņu jautā. Vai Tu

esi bijusi baznīcā, kad laimīgu pāri laulā? Es esmu vi-

sādus vārdus dzirdējis runājam, bet neviens manis nav

tā aizgrābis, kā šis mazais «Jā! ...».

Vai tam, kurš, šo vārdiņu izrunājot, melo! Tas ir

sliktāks kā zaglis vai slepkava, jo viņā ir abi noziegumi

apslēpušies! Kad spārnotā līgava mani skūpstīja, tad

es šo mazo vārdiņu «Jā» sajutu visā viņa nozīmē, es

sajutu viņa miesu un dvēseli...

Bet labāk es par šo skūpstu nerunāšu. Es esmu at-

raitnis, man birst viena asara pēc otras un dzesē allaž

uz vaiga to vietu, kur saldais skūpsts dega. Viņa mani

atstāja! Šī spārnotā daiļā meitene! Viņa man vēlāk

teica, ka es esot muļķis, es neprotot mīlēt, lai es labāk

taisot «peršas». Un tā arī notika... Es taisīju vēlāk

peršas. Es raudāju, es mācījos mīlēt, visas mīlestības

teorijas es izmācījos no galvas, bet viņa vairs neat-

griezās. Viņa — mans saldākais sapnis manas dzīves

vasaras naktī! Jo mana jaunība bija maiga nakts, kurā
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es bez mera sapņoju, bez mēra jutu, bet nepratu mīlēt.

Ak, tagad es visu nožēloju! ...

Sakaltušās zāles un puķes smaržo, mēness paliek ar-

vien dižāks un paceļas arvien augstāk, es nesaprotu,

kā viņam nesāk galva reibt; viņam ne tikvien nereibst,

viņš vēl turklāt smaida. Viņš ir zaglis, viņš ir nozadzis

manus smaidus, manus svētos mīlestības smaidus, un,

lūk, nu viņš uzkāpj tik augstu, augstu, spīd, tāļu, tāļu

projām aizsmaidīdams, un lielās ar svešu mantu! Viņš

mirdz pie debesīm, un man jāguļ uz vienkāršas siena

gubas...

Sakaltušās zāles un puķes smaržo .. . Arī mana dvē-

sele ir sakaltuse, bet viņa vēl smaržo, kamēr to tumsas

ģēniji reiz aprīs, it kā govis un zirgi aprij sakaltušās

puķītes. Vēl mana dvēsele smaržo! . .. Vai tu, saprau-

lējušais siena šķūni, sajūti šo smaržu? . . . Jeb jūs, vecie

čīkstošie rati, kuri šķūņa priekšā atstāti un kuros vecais

Mārtiņš augšupēdu guļ?
.. .

Abi klusē .. .
Ak tā, es jau

aizmirsu, ka jums trūkst dvēseles. Dvēseli saprot tik

dvēsele... Nu tad es pacelšos augstāk, es pacelšos
līdz zvaigznēm, līdz «greizajiem ratiem», viņiem ir savs

spožums, sava gaisma, tad viņiem vajaga arī dvēselei

būt! Par mēnesi es nerunāšu, viņš ir mans ienaidnieks,
kauču arī mēs bijām labi draugi. Viņš ir zaglis, viņš

nozaga manus smaidus! ...

Nu, «greizie rati»! Ko jūs sakiet par manu dvēseles

smaržu, vai viņa labi ciešanu saulē izkaltuse, jeb vai

arī jūs pēc viņas smaržas variet nojēgt, cik reižu tā

asaru lietū aizlijuse! ...

Bet arī «greizie rati» klusē ... Velns lai jūs visus

sasper, jūs neviens manis nesaprotat! Es pamodinātu
veco Mārtiņu un viņu uz savām jūtām, savu dvēseles

smaržu uzmanīgu darītu, bet ko tas līdzētu, viņš nožā-

vātos, aizpīpētu, nospļautos, atkal nožāvātos un tad at-

kal aizmigtu. Arī Jura un Annas es nemodināšu, tie

saprot tik viens otru. Bet manis, nelaimīgā, atstātā,
manis nesaprot neviens vienīgs. Būs vai atkal ar mēnesi

jāsadraudzējas .... Bet nu jau par vēlu! Viņš jau pa-

griezis ragus uz vakariem un redz varbūt daiļo dzir-

navnieci, kura vēlā naktī, kad viņas tēvs aizmidzis,

pieiet pie loga un raugās, raugās viņam pretī, lai tas
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apbrīnotu viņas skaistās acis. Ja man nebūtu bailes

caur tumšo silu cauri iet, kurā nakts laikā visādas ra-

ganas apkārt vazājas, tad es šai pašā stundā aizietu uz

dzirnavām un pārliecinātos, vai viņa tiešām stāv pie

loga un sapņo no visa, kas svēts un skaists. Kaut

viņa tik nesapņotu no studenta Vasaru Jāņa, kurš viņu

apdziedājis! Kaut viņa sapņotu par mani, no spārnai-
nās līgavas atstāto, mani — salmu atraitni!

«Bet kas tad šī spārnotā līgava tāda ir?» — tā Tu,

daiļā lasītāja, jautāsi, ja jau, šīs garlaicīgās pļāpas la-

sot, nebūsi savas actiņas aizvērusi uz laicīgo dusu.

Lūdzu, pacieties! Es esmu viņas vārdu aizmirsis. Ja Tu

tiešām tik ziņkārīga būtu un gribētu viņas vārdu izzi-

nāt, tad pagaidi, kamēr es aimiegu. Man ir aizmāršīga

galva. Esmu viņas vārdu aizmirsis. Pagaidām es viņu
nosaucu par «spārnoto līgavu» ... Miegā es esmu daudz

prātīgāks, man daudz vairāk atmiņas nekā nomodā. Pa-

cieties, man vēl drusku kas jāpārdomā, tad es pārvilkšu
savus vecos svārkus pār galvu, sevišķi pār degunu —

tas līdzot, kad miegs nenākot... Drīzi būšu aizmidzis.

Jau pārvelku vecos svārkus pār galvu; garā svārku

kulīte, kura dienas laikā spīd kā žīda bikses, apklāj
manu degunu. Bet kas tā par smaržu, kuru es saožu!

Kulītē laikam būs palikušas maizes druskas. Papriekš
tās jāizber. . . Beidzot taču ir viss kārtībā! Vēl tik jā-
aizmieg! ... Ak, cik saldi ir dusēt! Es nupat aizmigu.
Ardievu, tu ļaunā pasaule! Ardievu, tu manas laimes

izpostītāja, tu nekrietnā pasaule, tu!
...

Es nespēju
vairs tāļāk lamāties, es aizmiegu . ..

«Fantāzija! ...»

Viņa atkal mani skūpsta, viņa tomēr nav manis aiz-

mirsusi. Daiļā spārnotā jaunava, spied mani pie savas

sirds un nes mani sev līdz pa gaisu gaisiem turp, kur

mīt skaidrība, kur es zināšu, kāpēc es esmu, kāpēc es

dzīvoju, ciešu un mīlēju. Fantāzija, cik tu bagāta! Ja

Rotšildam ir kāda meita, tad viņa ir nabadze, salīdzi-

not ar tevi, tu daiļākā no visām. Skriesim, lidosim

kopa! ...
Tu sapņu tēls, es tevi mīlēju vairāk, kā tu

doma! Redzi, ka es tevi aptveru! Un nu mēs paceļamies:
es jutos tik viegls, viegls, atsvabināts no visām raizēm,
sapem, pat no mīlestības. Še gaisā, kur vairs nesajūt
grūtsirdīgas zemes, še vairs nav runa no mīlestības un
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kaislības. Še, tuvu pie debesīm lidojot, es sajūtu

mieru un tomēr dzīvību! Še starp zvaigznēm

valda harmonija, viss skan tik mīlīgi un jauki! Fan-

tasia apsēžas uz viegla padebeša, es viņai pretī.
«Uz kurieni tu vēlies, lai es tevi aizvestu?» viņa

jautā un smaida.

«Ved mani turpu, kur es savus pazīstamus redzu, kadi

viņi patiesībā ir, rādi man to, ko viņi sasnieguši, ko

viņi vēl sasniegs! ...»

«Bērnišķīga vēlēšanās! Bet labi, ka tu tā velējies.

Bērni un ģeķi mīl visvairāk patiesību. Es tevi aizvedīšu

uz miroņu valsti: es tev rādīšu tavus pazīstamos, kadi

tie pēc simts gadiem izskatīsies, ko viņi būs sasnieguši!

Uz garu valsti, kur Dante reiz savus ienaidniekus un

draugus garā skatīja, kā tie pēc nāves dzīvos! Bet nu

arī pats Dante tur mokās, un sods, kas viņam par dze-

jām uzlikts, ir tas, ka viņam pašam jālasa savi dzejo-

jumi. Dienām un naktīm viņš sēž pie appelējušiem ma-

nuskriptiem un lasa savu Divina Comedia *. Nāc, steig-
simies turpu! ...»

Būtu es uz zemes, kā toreiz, kur mani Fantasia pir-
moreiz skūpstīja, tad es sajustu kaislību, kad tik jauns,

mīlīgs un neizsakāmi skaists meitēns manim pieglau-
žas, bet še gaisos — še ir mūžīga šķīstība, še mīlestība

ir viegls zefīrs, kurš paglauda vaigus un tad, tūkstoš-

kārtīgas formas pieņemdams, top par nepārspējamu

laipnību, kuras skatā viss sakūst vienībā, draudzībā,

smaidos un neizsakāmā laimē. .. Fantasia man pie-

glaužas, es sajūtu viņas sirds pukstienus, es viņu ap-

tveru, bet tā nav kaislība, tā nav mīlestība, — tā ir

harmonija, saskaņa. It kā skaņa ap skaņu vijas un rada

akordu — tā es ar Fantāziju; mēs gribam tik kopā ska-

nēt; mēs esam vienas mātes — Laipnības bērni,

mēs esam brālis un māsa! Mēs izturamies pret visiem

laipni, pret zvaigznēm, pret padebešiem, pret zilo, plūs-
tošo gaisu, kurā mēs peldam — peldam uz garu

valsti. . . Mums priekšā top arvien gaišāks. Padebestiņi
ir tik mīksti kā balto aitiņu vilna: es jūtu, ka mēs tu-

vojamies paradīzei.
Man acis apžib; es neesmu ieradis šādu gaismu

*
Dievišķīga komēdija
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panest; tā vairs nav gaisma, tie ir gaismas plūdi: še ir

saules dzimtene! ... Mīlīgas, smaidošas būtnes bez dzi-

muma, bet cilvēku formās tērptas, lido ap mums; viņas

var tiklab būt daiļi, sapņaini zēni, kā arī meitenes. Mēs

tuvojamies plašiem vārtiem, kuru stabi mirdz kā kalnu

kristāli, kuru vidū degtu mīlestības liesmas. Pa šiem

vārtiem mēs ieejam ...

Ak, cik jauki še, kur zūd ienaids, skaudība, še, kur

nav jāsamaksā biļete, lai ko redzētu, še ir viss par velti,
katra vēlēšanās ir sasniedzama!

...

Tagad Fantasia atlaiž manu roku: mēs ejam it kā

pa vilnu, mūsu kājas spīd lilijas krāsās.

«Ko šie stabi nozīmē?» es jautāju Fantasiu, kura

raugās tāļu projām, kur grieķu ģēniji iet uz visjaukāko

serpentīndanci.

«Šie stabi?» Fantasia atkārto. «Tu domā šos pīlārus,
kuri še elizijas pagalmos paceļas?»

«Nu tos, tos es domāju; ko viņi nozīmē?»

«Tie ir tā nosauktie tautas pīlāri, kuri še elizijas lau-

kos pēc viņu nāves tiek pārvērsti īstos pīlāros katram

par biedināšanu, kuram gadītos laime kādreiz sapņot

par eliziju... Viņi, šie pārakmeņotie tēli, dzīvoja reiz

zemes virsū un deva tautai garīgas maizes vietā vieg-
las sēnalas. Toreiz tikai viņu sirdis bija no akmeņa, ta-

gad tie tapuši gluži par akmeni, viņi ir cēli pīlāri.. .»

Es apskatu tuvāk šos pīlārus. Katram pīlāram ir savs

vārds, iekalts dziļi, dziļi. — Piepeši kāds ģēnijs melnām,

dedzīgām acīm, lielu grāmatu rokās. nostājas starp
šiem pīlāriem! Bet tas, ko viņš nupat lasa, nav vis laika

pakavēšanai — tas ir šo pīlāru īstais sods. Šis ģēnijs
ir ļaunais sirdsapziņas ģēnijs, kurš pīlāriem lasa

priekšā, kādus nedarbus tie padarījuši. Še nav telpas
visu to uzrakstīt, ko es dzirdēju lasām, es lūkošu tikai

ievadu, kurš zīmējas uz visiem šie pīlāriem, kā nebūt

atstāstīt...

«Jūs gribējāt būt tautas pīlāri, jūs viņu izsūcāt un

tapāt resni!
... Bet, kad tauta gribēja pār jums uzcelt

jumtu, lai varētu negaisā glābties, tad jūs uzaugāt līdz

padebešiem, jus kļuvāt ideālisti, lai nevarētu pietikt
pie jusu galvām, uz kurām bija nolemts atspiest tautas

jumtu! Tautai tik vajaga pīlāru — ko viņa ar jumtu
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darīs?... Jūs gribējāt spītēt, būt pīlāri bez mērķa, bez

mēra kā Ēģiptes piramīdas, kuras vēl šodien saulē kal-

tējas ... Par to nu esat akmeņos pārvērsti, tagad jūs

esat īsteni pīlāri — tāpat bez mērķa, bez sirds — ak-

meņi, kuri ir tik paši sev un dzīvo sevī noslēgti...» Es

neklausījos tāļāk. Fantasia bija jau projām, viņa

apbrīnoja tuvumā prieka ģēniju serpentīndanci. Es

eju turp. Man riebjas šie pīlāri — cik salti, bez kādas

kustības tie rēgojas gaisā un klausās atriebības ģēnija
runā!

Kamēr Fantasia līksmojās, serpentīndanci raudzī-

damās, es piegriezos pie kāda savāda tēla, kurš citādi

pilnīgi cilvēkam līdzinājās, tikai kāju vietā tam bija
kaut kas koku saknēm līdzīgs. Šis tēls bija milzīga lie-

luma. Tuvāk aplūkojis, es ieraudzīju, ka viņa krūtis

bija ievainotas. Bet dziļā vāts bija ar kādu avīžu

lapu aizbāzta. Tas pārējais bija gluži nosmērēts un ne-

saprotams. Brīnējos, ka vātis netiek pienācīgi apsietas,
bet ar nelīdzīgu papīru aizbāztas.

«Tu laikam, draugs, nezini, kas tas par tēlu!» —

tā man kāds ģēnijs izskaidroja. «Tas ir reālais cilvēks,

kuru augstie gari sodījuši. Viņa asinis pārplūdināja ide-

ālistu baltos sniega padebešus. Pēdējie saskaitās un

aizbāza viņa vātis ar sava orgāna lapu. Bet es domāju,
ka ilgi šī lapa vairs neaizturēs asiņu plūšanu. Vāts ir

dziļa, un cilvēks mūžīgs! No jauna plūdīs patiesība iz

šā tēla krūtīm. No jauna aprakstīs cilvēku dzīvi un dzī-

vību ar asinīm, — ar bālganu tinti rakstītie darbi vairs

lasītāju neaizgrābj. Patiesība plūdīs no jauna iz šā tēla

vāts!»

Tā ģēnijs pravietoja, apsēdās uz kāda sudrabaina pa-
debeša malas un tad klusēja ...

Serpentīndancis bija beidzies. Fantasia pienāca un

satvēra manu roku.

«Nāc!» viņa čukstēja. «Tagad laiks iet, tu nedrīksti

sapņuvalstī ilgāk uzkavēties!»

Mēs gājām atpakaļ: garām akmeņainiem pīlāriem,
kuri izdvesa saltumu un sarmu

«Hu!» Fantasia nodrebēja. «Šis saltums! Kaut mēs

butu atkal reālā pasaulē, kur saulīte tik silti spīd! Nāc,
steigsimies! .. .»
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Salda līksmība pildīja atkal manas krūtis, kad es ar

Fantasiu roku rokās lejup lidoju.
«Vai tu gribi būt mana sieva?» es spārnotai līgavai

ausīs čukstēju.

«Jā, jā! ...» Un man palika silti ap sirdi. Es aizmirsu

apsarmojušos pīlārus un savādo asiņaino tēlu; es du-

sēju savas līgavas rokās. Padebestiņš, uz kura mēs abi

sēdējām, arvien vairāk tuvojās zemei. Apakšā valdīja

ziedoņa burvīgums. Neizprotamas skaņas plūda pa gai-
siem.

«Kad svinēsim kāzas?» es kaislīgi savai līgavai jau-

tāju.

Viņa nemaz nenosarka, bet šķelmīgi pasmaidīja un

iekoda man vaigā. Šai acumirklī es pamodos. Kas man

vaigā iekoda, nebija vis patiesībā spārnotā līgava, bet

kāds dundurs, kurš jau, saulei lecot, bija pamodies.

Lūk, kā tam cilvēkam iet! Kāds pabučo sapņotāja vai

ideālista vaigu, un viņš domā: tā ir debešķīga būtne,

kas tevi — tik aukstu vīru bučo; bet patiesībā tā nav

nekāda augsta būtne, tas ir ods! Kāds tev iekož, un tu

domā — tas ir ļauns cilvēks, bet patiesībā tas nav cil-

vēks, bet dundurs. Lūk, kā mēs visa sapņos neredzam!

Murgi, viss murgi: mūsu ienaids un draudzība, mūsu

bučas un kodieni. Labāk esi viens: paskaties košajā

dabā, pabrīnies, strādā! Tad tevi nemocīs murgi un

blēņas...

Es paceļu galvu, notīru seju, kura siena zālēm gluži
aplipuse. Saule jau uzlēkusi. Vēl klusošais sils izdveš

vēsu, patīkamu dvašu. Gaiss ir kā stikls, it kā skanētu,

līdzko vecais Mārtiņš izkapti strīķē jeb zirgi, kuri sila

malā, sagājuši pļavas nopļautajā galā, ar dunduriem

kaujoties, papurina kaklu, pie kura piesieti zvārgulīši.
Es vēlreiz nožāvājos un taisos iet uz ezeru, kura līmenī

vietvietām atspīd baltās ezera puķes.

«Čūska, čūska!» vecais Mārtiņš piepeši pļavā ieklie-

dzas. Visi pļāvēji saskrien uz vecā Mārtiņa cirtiena.
..

Visi dur un bada ar izkaptīm nabaga kustoni. Ak, cik

musu starpa nelokās čūsku, neviens viņu neredz! Ide-

ālisti čūskas ciena, jā, pat pielūdz! Un arī es nevaru

liegt, ka lunkana, atsperīga čūska nebūtu skaistāka kā

reālais lācis jeb vilks. Bet man tomēr čūskas, sevišķi
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melnās, ir riebīgākas nekā lāči un vilki. Bet vai nabaga
kustonītis tur vainīgs, ka viņš ģiftīgs. Ak, arī mums,

cilvēkiem, mēles galā ir ģifts! Līdz ko mēs runājam,

maza žultiņa pārplīst, katrs vārds, kurš trāpa otra sirdi,

ir saģiftēts! Ai, kaut spārnotā līgava nāktu patiesība

un mani aizvestu sev līdz gaisos, brīvībā! Kaut jel šo

smago tēva zābaku nebūtu, varbūt ka tad es varētu pa-

celties spārnos! Bet tēva Ādama asinis ir vēl smagākas.

Viņas tevi saistīt saista pie ērkšķainās zemes, kuras

augļus tev būs ar sviedriem tavā vaigā ēst!
...

Ak, sapņi, sapņi! Jūs padariet rūgto patiesību vēl

rūgtāku ...
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SIRDSŠĶĪSTI ĻAUDIS

1

Bērinieki pārbrauca no kapsētas un izklīda pa bēru

mājas pagalmu un dārzu. Daži nosēdās dārzā, klēts

priekšā uz mauriņa, citi uz klēts kāptuvītēm, dzēra alu

vai šņabi un uzkoda, kamēr istabā gatavoja bēru mie-

lastu.

Es jutos noguris un, savrup nogājis, atlaidos dārza

stūrī uz balta linu audekla, kurš tur bija izstiepts ba-

lināšanai.

Metās jau krēsla. Vēsmiņa viegli aizskāra man vai-

gus. Savādas jūtas mani aizgrāba, pus žēlabas par nu-

pat apglabāto krusttēvu, pus pašapziņa — prieks, ka

drīkstu redzēt vareno pasauli, raudzīties zilajās debesīs

un — vēl dzīvot...

ledomājos, ka pagājušā gada vasarā mēs abi ar

krusttēvu šepat sēdējām un sarunājāmies. Un tagad? —

Tagad viņš ir šķirts uz mūžību!

It kā snaudiens mani apņēma, kad piepeši aiz jāņu
ogulāja izdzirdu šņukstošu bērna balsi.

«Neraudi, meitiņ! Novilksim zābaciņus!» kāda ve-

cāka, drusku dreboša, bet vīrišķa balss meiteni likās

mierinājām. «Novilksim
...

tad kājiņas vairs nesāpēs!»
Es pacēlu galvu un ieraudzīju pie lecekļa mazu mei-

tiņu, kura sēdēja zālē, un vecāku, gandrīz jau sirmu

vīrieti, kurš, ceļos nometies, pūlējās meitenītei novilkt

zābaciņus.
Šo pasu vīrieti es jau šodien kapsēta biju ievērojis.

Viņš manim uzkrita caur savādo izturēšanos, bez tam

viņa acis spīdēja tik laipni, mīlīgi, it kā gribētu citus
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apburt. No pirmā acu uzmetiena es nomanīju, ka šis

cilvēks pieder pie tiem ļaudīm, kuru lūpas savilktas

aiz svešām dvēseles sāpēm, bet kuru acis tomēr izverd

kaut ko laimīgu.

Kas šis cilvēks bija?
Mans krusttēvs, kurš svešā pusē pirka māju, — no-

vērodams asprātīgi pēdējās stāvokli, uzcēla pēc tam

dzirnavas. Es reti turpu nobraucu un, kad nobraucu,

tad tik uz kādām pāra dienām. Šādās reizēs es gan ar

vienu vai otru krusttēva draugu vai kaimiņu biju iepa-
zinies, kuri pa lielākai daļai arī tagad uz bērēm bija
ieradušies, — bet šā savādnieka es vēl nebiju pama-

nījis.

«Meitiņai laikam zābaciņi spiež?» es, pie lecekļa pie-

gājis, it kā runas gribēdams, jautāju.
Vīrietis paskatījās uz mani caur pieri — tomēr

laipni. Meitenīte it kā sabijās un liptin pielipa pie
tēva — par ko es šo vīrieti turēju — krūts.

«Nelāga kurpītes... te, lūk, bērēm šuva, bet par

knapām! Meitiņai kājiņas gluži jēlas ..
.» Vīrietis pie

tam nopūtās, glaudīja meitenes matus.

«Tēt, brauksim uz māju!» viņa lūdzās un apķērās
tēvam ap kaklu.

«Brauksim gan, Anniņ, brauksim gan! Pagaidi nu

vēl kādu brīdi! Dzirnavu krustmāte jau mūs lūdza pa-
likt uz vakariņām . .. tad jau tā nevar aizbraukt!» Viņš
apsēdās uz lecekļa malas un paņēma meitenīti uz

klēpja.

Es jutos no šā savādnieka vilktin pievilkts. Bet kā lai

iesāk valodu? Vispirms es klusēju. Mans kaimiņš arī

klusēja un raudzījās domīgi uz dzirnavu pusi. Es pa
tam viņu tuvāk aplūkoju.

Gari, pelēki, mugurā šķērēti svārki sedza viņa iz-

kaltušās miesas. Ap kaklu tam bija apsiets balts la-

katiņš, kājās nodiluši, veci zābaki. Kreiso roku viņš ar-

vien turēja svārku kabatā, aizvien izvilkdams mutes

autiņu, noslaucīdams augsto pieri, pie kam tas allaž

viegli nopūtās. Galva bija puskaila; pasirmi mati sedza

to plāni, vaiņaga veidīgi. Reta, pagara bārzda apslēpa
iegareno zodu. Seja bija izkaltuse, patumša.

«Bēdu vīrs!» es neviļot domāju, viņu uzlūkodams.
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Mazā Anniņa nolēca no klēpja, saplūca puķes un sāka

iz tām kaut ko vaiņagam līdzīgu vīt.

Man palika savādi ap sirdi. Šādā stāvoklī, sastopot

savādu, ne ikdienišķu cilvēku, kura seja stāstīt stāsta,

ir pavisam grūti mierīgi izturēties. Kaut kas pie tam

apspiež sirdi: it kā noslēpumi, kuri ar varu grib at-

slēgti kļūt, lai atklātība par viņiem spriestu ...
«Vai jums tāļu mājas?» es iesāku, pret lecekli at-

spiedies. Mans kaimiņš uz mani stīvi paskatījās un brī-

tiņu vēl klusēja.
«Nē, tepat netāļu .. .» viņš lēni, it kā ar varu teica.

Bet šie viņa vārdi izteica daudz. Viņa balss drebēja, lū-

pas svinīgi savilkās. Man ienāca prātā: «Šis cilvēks

nevar nekadmelot! ...»

Jā, pasaulē ir tiešām ļaudis, kurus liktenis bargi
soda, aizliegdams tiem pļāpāt un melot. Katrs vārds,

kuru tāds cilvēks runā, ir iepriekš dziļi, patiesi sajusts
un pārbaudīts.

«Vai es drīkstētu jūs apmeklēt? Es še kādu laiciņu

pie krustmātes uzturēšos,» es savu kaimiņu jautāju.

«Kāpēc? . .. Mana māja nav skaista, arī viņas ap-

kārtne ne. Ko tad jūs pie manis darīsiet? ...»

«Tāpat. ..» es stostījos. «Gribēju jūs kā savu kai-

miņu apciemot.»
«Mums ir bitītes un puķītes!» mazā Anniņa šļupstēja,

man pie kājām turēdamās, un raudzījās nevainīgi —

bēdīgi man acīs.

Mans kaimiņš slaucīja atkal pieri un nopūtās.
«Tu man dosi puķītes! Un es tev aiznesīšu zivtiņas!

Vai esi ar mieru?» es, Anniņas galviņu glaudīdams,
teicu.

Anniņa pietecēja pie tēva.

«Zivtiņas! Vai dzirdi, tēt, zivtiņas!» viņa priecīgi

pieglaudās pie tēva un raudzījās uz mani.

«Jā, jā!» Anniņas tēvs, it kā iz sapņiem pamozdamies,
tikko dzirdoši teica. «Tad nākat vien uz Zalkšņiem . ..

pirmā māja ...» Viņš rādīja uz to pusi.

Šaļa brīdī dārza vārtos parādījās krustmāte, kura

skaņa balsī mūs lūdza uz vakariņām.
Musu saruna ar to beidzās. Zalkšņu tēvs paņēma An-

niņu pie rokas un gāja lēnām uz istabu. Es paliku kādu

brīdi veca stāvokli.
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«Kāds savādnieks!» es domāju. «Ari mūsu zemīte

audzina savādniekus!»

Vēlāku istabā ieejot, es pārliecinājos, ka vietas pie

galda bija jau ieņemtas. Kauču gan krustmāte manim

māja, es negribēju, domās nogrimis, spiesties viesu

starpā. Es izgāju ārā — pastaigāties. Apmēram pus-

versti no krusttēva mājas atradās dzirnavas. Tur no-

nācis, es apsēdos uz resnās slūžu sijas. Ūdens bija at-

slēdzies tālu — ezeram līdzīgi. Ezera otrā pusē dusēja
drūmi tumšs egļu sils, raudzīdamies pār krastu ūdenī,

it kā gribēdams nogrimt dzelmē. Daži viesi bija turp

pārbraukuši ar laivu un uzkūruši uguni.
Debess zilums kļuva arvien tumšāks un tumšāks. Ar-

vien dedzīgāki sāka zvaigznes spulgot. Tāļu apkārt dziļš

klusums, caur kuru bija dzirdama apspiesta, viegla
ūdens kritiena šņākšana — iz slūžām. Likās, it kā kad

dzirņavas sapņotu un tik šādā sapnī ūdens tiktu ap-

spiests, atturēts no nerimstošas darbības. Cik skaistu īpa-

šību nav ūdenim! Visskaistākā — tīrīt, skalot priekšme-

tus, pie tam sevi uzupurēt, tapt par samazgām, kuras

katrs uzskata ar riebumu un spļauj tām virsū. Bet nu

ūdens atstāj miesas — samazgas pārvēršas garīgā stā-

voklī, paceļas gaisos un krīt atkal lejup tīrs kā pērles, lai

no jauna tīrītu zemes tumšās krūtis. Un šī pate īpašība

piemīt arī dažācilvēkā. Nevis aiz kaislības, nevis nezinā-

dams, ko dara, — nē, aiz tīrības principa dažs labs me-

tas netīrajā cilvēku sadzīves peļķē, lai to skalotu un

tīrītu. Zināms, pašam pie tam jātop netīram, asins sa-

ģiftējas, prāti top tumši, bet dzineklis uz tīrību ģēnijā
nekad neiznīkst. Viņš top gars un paceļas pār gadu

simteņiem un tūkstošiem, kauču gan arī viņa miesas

trūd netīrajā zemes klēpī.. . Kas saista skaidro ūdeni

pie netīrām smiltīm? Kas labo pie ļauna? Vienīgi griba
uz darbību! Tumsa un gaisma, netīrība un spodrība,
ļauns un labs: mūžam šķirošies nešķirami zoburati,
viens otrā tverdami un griezdamies, tie dzen visu pasau-
les mašīnu. Un tu, nabadziņ, kas tu dzenies tik labu

vien sasniegt: raudi, lūdzies, vaimanā — tu savu

mērķi nesasniegsi! Bet izputi, iznīksti — un tu kļūsi pie
miera, pie laba vien! Būt absolūti labam un pie tam dzī-

vot! — Ārprātīga ideja! Iznīksti!

Krusttēva tēls pacēlās uz manas iedomības skatuves.
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Man likās, ka dzirnavu akmeņi grieztos, dūktu un

šņāktu, ka krusttēvs noņem miltiem apputināto cepuri,
vienu un otru sveicinājot. Tad atkal šī bilde pazūd.

Zalkšņu savādnieks, mana mirušā krusttēva kaimiņš,

parādās — tāpat kā šodien kapsētā vai dārzā — pelē-
kiem, šķērētiem svārkiem, mutes autiņu rokā, tāpat
slauka pieri, paskatās bēdīgi, it kā gribētu par ko sū-

dzēties. Bet pie tam viņa acis spīd tik laipni, it kā kad

tās vaibstu sūdzību gribētu ņemt atpakaļ un visu, visu

piedot...
Savos iedomības sapņos nogrimis, es lūkoju savu

krusttēvu ar šo savādnieku «savest kopā». Kāda rak-

stura gan bija viņu sakars? Vai viņi bija draugi, kuri

sirsnīgi satiekas, jeb vai viņi uzlūkoja viens otru iz

tālienes, gan juzdami pievilcību, bez kā tie viens otram

tuvotos? Zalkšņu saimnieks, vientulis būdams, bija to-

mēr ieradies pavadīt manu krusttēvu uz pēdējo dusu.

Vai šāds savāds cilvēks to darītu, ievērodams tikai ārē-

jās formas un ierašas? — Nē! Vai Zalkšņu savādnieka

ciešanas, kuras taču skaidri uz viņa sejas bija rakstītas,

bija ikdienišķas vai sevišķas? Vai mans krusttēvs viņās

bija aktīvi dalījies? Šie pēdējie jautājumi mani ap-

spieda, it kā tie piederētu maniem dzīves jautājumiem.
Šādā stāvoklī es atstāju slūžas un gāju uz istabu.

Bērinieki jau pa vienam aizbrauca. Noskatījos pēc
Zalkšņu saimnieka. Arī viņš jau bija projām.

2

Mana krustmāte bija krietna, praktiska saimniece,
bet ļoti slikta cilvēku pazinēja. Viņa ļaudis vērtēja pēc
mantas un ārēja spīduma. Tāpēc es it labi zināju, ka

pie viņas par Zalkšņu savādnieku apjautāties būtu vel-

tīgi: viņas spriedums būtu aplams. Šajā ziņā es pilnīgi
klusēju un apņēmos drīzumā pats noiet uz Zalkšņiem.
Ta kā es mazajai Anniņai biju apsolījis aiznest zivis,

tad,_ kādus asarus un raudas samakšķerējis, zebenieku
rokas kāda pēcpusdienā soļoju uz Zalkšņiem.

Bija rudens diena, tā ap rudzu sēju. Saulīte jau bija
sakuse balināt laukus. Pļavās ap šo laiku sāk izzust
atāla spirgtais zaļums, tā vietā rodas savāda vecuma

krāsa. Daba it kā sāk slimot. Bet ganu dziesmas skan
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tikpat jautri kā maijā. Tikpat oriģinēli izskatās cūku

gans: noplīsis, basām kājām, uz kurām, kā saka, var

linus sēt. Man šķiet, ka šāds cūku gans tik tad atmostas

iz saviem savādiem ziedoņa sapņiem, kad tam sāk kājas
salt. Viņš nepazīst dzejnieku drūmības un sevī nogrem-

dēšanās; viņš dzīvo netraucēts un ir savā ziņā apskau-
žams.

«Vai šie ir Zalkšņi?» es diezgan palielu zēnu jautāju,
kurš ceļa malā smiltīs rušinājās. Cūku bars, kurš tam

bija uzticēts, barojās pa tīrumu. Zēns izplēta acis, pie-

peši uzlēca, aizskrēja uz cūkām, kur tas tāļāku aizklī-

dušos lopiņus sadzina tīruma vidū.

Es zēnam pamāju. Viņš man lēnām tuvojās, rīksti

locīdams un kodīdams.

«Vai šie ir Zalkšņi?» es zēnu vēlreiz jautāju.
«Tie ir gon Selkšņi!» zēns, mani neuzticīgām acīm

uzlūkodams, teica.

«Kurā mājā dzīvo tas saimnieks ar gariem pelēkiem
svārkiem, garu sirmu bārzdu?» Es viņam ņēmos Zalkšņu
savādnieku aprakstīt.

«Mūtu moājā!» zēns teica un rādīja, kurp lai es ejot.
«Labi, labi!» es teicu un devos turpu.
legāju Zalkšņu pagalmā. Viss bija it kā izmiris. Ri-

jas priekšienē atradās pussaplīsuši rati, pār kuriem

līda melns kaķis. Istabas durvis bija līdz kājai vaļā, pa
kurām drusku dūmi vai sutaārā spiedās.

Es gribēju iet istabā, kad pašulaik uz sliekšņa iznāca

vecene ļoti netīrā kreklā, noplīsušos strīpainos lin-

drakos. Viņas seja bija patukla, nemiera pilna. Tumšās

acis uzlūkoja mani neuzticīgi.
«Labdien!» es viņu sveicināju.
«Labdien, labdien!» vecene murmināja.
«Vai saimnieks ir mājās? ...»

«Saimnieks? Kāds saimnieks?
...

Ko tad tu gribi?»
«Es gribēju tāpat par šo un to ar viņu parunāties.»
«Kada tagad parunāšanās — darba laikā? Kā tad

tevim vajaga? Naudas vai rudzu sēklas?
... Jūs jau

šim cilvēciņam izvilksiet viņa pēdējo grasi!»
«Kādam cilvēciņam?»
«Nu, tam pašam saimniekam — par kādu tu viņu go-

dini! Kas tas nu par saimnieku! Kauns un grēks ru-

nāt! Drīz jau būs šis pats grausts jāatstāj un jāiet uz
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nabagu māju. Un tas viss tīri nieku pēc... Traks un

traks.. .
Tik daudz parādnieku: Tīrumu Gusts vien

kādu simtnieku parādā! Bet vai tāds cilvēciņš kā mū-

sējais ies savu parādnieku apsūdzēt?... Ko tad tu

gribi?»
«Es atnesu zivis!» es, vecenei zebenieku pasnieg-

dams, aizbildinājos.
Vecene satvēra zebenieku, paskatījās tā iekšienē un

tapa acīm redzot laipnāka.
«No kurienes tad tu esi?» viņa mani zīmēdama jau-

tāja.
«Iz dzirnavām

..
. Esmu melderienes krustdēls .. .»

«Tik jau vēl bija cilvēks kā vecais melderis: no otra

nepelnīta neņēma, bet arī citam nedeva. Tā dzīvo cil-

vēks, bet ne tā kā mūsējais!»
«Ko tad jūsu saimnieks noziedzies?»

«Ak dieviņ tētīt, tā jau var izputēt, kā viņš dzīvo:

dzērājs un plītnieks nav, bet.. . nu, ko tur nu runāt,

vai nu gudros izmācīsi, jeb labāki jāsaka — muļķus! ...
Šopavasar ienāk Celmiņu Spricis. Katrs zin, kāds Cel-

miņu Spricis: viņš piekrāpj pat žīdu! Sātanam mīksta

mēle! Pienāk pie mūsējā, stāsta neticamas lietas: laiki

esot slikti, maizītes neesot, lielskungs gribot šo «izkla-

pēt», lai aizdodot kādus desmit pūrus rudzu. Mūsējais
arī gatavs aizdevējs, lai gan pašiem drīzi zobi jākar
vadzī... Te es metos starpā, atņēmu mūsējam klēts

atslēgu, kā nedevu, tā nedevu! Nu, pats staigā neēdis,

un otrs priecājas par tavu muļķību! Ak dievs, ak

dievs! Kas gan tai pasaulē nav jāpiedzīvo! ..
.

Un tad

tie nabagi jeb, labāki sakot, sliņķi iz nabagu mājas! Tie

jau izvelk labību, pienu, gaļu vai pa atslēgas caurumu!

Pienāk vien klibā Anna un sāk ņaudēt: «Ak, dieva dēļ,
Zalkšņu tēv, palīdzi nu manim — tīri vai badā jā-
mirst ...» — tā viņa ņaud un raud sīpolu asaras, bet

ej nu paklausies, ko tā pa nabagu māju dara. Mēle tai

skraida kā atspole. Visus tā zin aprunāt un gānīt. Darba

strādnieks tai jātiesā, bet pati slinko, lai gan krūts kā

murs. Es tikko uz kājām varu nostāvēt, man jā-
strādā.. . Ak dievs! Kad tik putra neizkūs!» Vecene

ieveļas pa durvīm un pēc īsa brītiņa atkal iznāca.

«Saimnieka nav mājās, viņš aizbrauca ceļus taisīt. . .
Anniņa ir aizmiguse, guļ istabā ... Peķojas arvien, diez-
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gan klapata; gribēja šorīt aizplēsties saimniekam līdzi,

izraudājās, nu guļ.. . Lai nu paguļas: bērns un

bērns! ...»

Vecene paņēma zivju zebenieku un iegāja atkal ķēķi.
Es iegāju iepakaļš — man gribējās Anniņas redzēt.

«Es vēlējos jūsu istabu redzēt,» es teicu vecenei, kura

patlaban izbēra zivis spainītī.
«Ko tur nu redzēsi: viss jau ir it kā uz nīkšanu . .. Nu,

ej vien, ej, paskaties! . . .»

Es iegāju istabā, kuras sienas bija gluži melnas ap-

kvēpušas. Pie sienas stenēja vecs pulkstenis. Aizkrāsnē

uz ārdiem kaltējās teļa āda. Šī bija priekšistaba, kuru

apdzīvoja saimes ļaudis. Dibenā atradās durvis, kuras

veda saimnieka istabā. Es atvēru lēni durvis. Tur gultā

dusēja Anniņa: plāni katūna svārciņi, kuri vietām bija

salāpīti, sedza viņas vājo stāvu. Ap mutīti savilkās

rūgts smaids. Izdilušās rociņas bija it kā lūgšanā salik-

tas. Neviļot man tapa silti ap sirdi. Lai ciestu bēdas

spēcīgi vīri ■— kāpēc tās gan nomāc šo mazo dvēselīti,

šo dzīvības rītu, kurš vēl nevainīgi raugās uz pasaules
kalniem un ielejām? Es gribēju viņu modināt: «Anniņ,
es tev atnesu zivtiņas!» Bet domas, ka viņa varbūt sapnī

laimīga, mani no tam atturēja.
Es pārlaidu acis pār mazo istabu, kuru viens vienīgs

logs apgaismoja. Pie loga atradās vecs galds, uz kura

bija uzlikta bībele stiprā ādas sējumā, misiņa āķiem.
Šis galds, gulta, kurā gulēja Anniņa, viens krēsls, bez

tam garš sols gar krāsni, mazs, pie sienas piekārts ska-

pītis — tās bija Zalkšņu saimnieka istabas lietas. Pie

sienas karājās Pestītāja bilde ar parakstu: «Nākat šurp

jūs, bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu iepriecināt!» Pie

gultas karājās otra bildīte: pinkains, balts sunītis ar

izkārtu mēli, — kas laikam bija Anniņas īpašums.
Es vēlreiz paskatījos uz Anniņu un tad klusiņām iz-

gāju.

Pagalma es apsēdos uz bluķīša zem ceriņu krūma.

Melnais kaķis līda pār malkas blāķi, glūnēdams uz zvir-

buļiem.

«Pagaidīšu,» es domāju, «varbūt saimnieks pār-
brauks.»

Vecene, rokas priekšautā slaucīdama, iznāca atkal

pagalmā,
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«Ko tad tu īsti no saimnieka vēlies?» viņa mani

stingrāki nekā pirmāk jautāja.
«To es jums tā nevaru izstāstīt. Es, taisnību sakot,

nekā vairāk nevēlējos kā tik ar viņu tuvāk iepazīties.
Mana krusttēva bērēs mēs tā pavirši redzējāmies.»

«Tā, tā! ... Un tad tu viņu gribi sagaidīt. Vajadzēja
nu gan būt atpakaļ. Darba jau nu visai dienai nebija,

bet, ja iegriezās ciemā — pie zvaniķa, tad nu gan viņa

tik drīz nebūs.»

«Kas tas par zvaniķi?»

«Nu, mūsu kapsētas zvaniķis Saknīts. Tas jau ar tāds

cilvēciņš: nedz tam galvā, nedz kabatā ... Draudzējas
ar mūsējo ... Ne agrāki pazinās: te no tās reizes, kad

Anniņas māte mira. Anniņas mātes kapu kopdami, tie

abi bija sadraudzējušies.»

Vecene nogrima domās.

«Lai nu būtu kā būdams,» viņa atkal uzsāka, «man

tik Anniņas žēl... Bārenīte, ne tēva, ne mātes!»

«Kā? Vai tad saimnieks nav Anniņas tēvs?»

«Vai tad tu nezini? Viņa jau ir bandu bērns ... Ak,

tur gara teika!»

«Pastāstiet je1...» es lūdzu, redzēdams, ka vecenes

mēle kustējās kā ūdens zāle.

«Nu, tas jau būs kādus astoņus gadus atpakaļ. ..
Anniņas māti piekrāpa tās brūtgāns ...

Nu, tu jau sa-

proti. Piekrāpa, sātans!» Vecene spļāva. «Pats aizgāja
kā plostnieks pa Daugavu uz Rīgu, tapa palaidnis. Die-

zin kur tas šodien apkārt blandās, ja vēl ir dzīvotājs .
.
.

Anniņas māte pēc dzemdēšanas vārgoja, darba nespēja
strādāt, ēst gribējās, bērniņš brēca pēc krūts un gribēja
zīst... Bet reti kāds pasniedza tai maizes kumosiņu.

Ak, vaimanas, ak, vaimanas! ... Viņas saimnieks tās

vairs nepaturēja. «Ej uz nabagu māju,» viņš bārās,

«ja nespēj vairs maizes pelnīt!» Un Anniņas māte

gāja — nevis uz nabagu māju vai pagasta vecāko — uz

mežu, taisni uz mežu. Nakts laikā, mēnesnīcā, mūsējais,
no tirgus braukdams, to sastapis mežā izmisušu raudam.

Mūsējais atveda māti un bērnu šurp, tos baroja un

kopa, līdz Anniņas māte mira. Ļaudis nu mūsējo iz-

smēja, ka pieņēmis palaidnīgu sievieti, to kopjot un ba-

rojot, īsi priekš Ziemas svētkiem Anniņas māte mira.
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Saimnieks pieņēma Anniņu meitas vietā, — slikti jau
nu iet bērnam, ko nu lai dara! ...»

Vecene it kā apraudājās, un šajā brīdī man izlikās,

ka viņa nemaz tik dusmīga nebija, par kādu es to sā-

kumā turēju.
«Tad tu gaidīsi, līdz kamēr mūsējais atbrauc? Nu

gaidi, gaidi!» vecene teica un aizsteidzās uz ķēķi. «Drīz

nāks gani mājās ...»

Saule jau laidās uz priežu galiem. Dūmi cēlās laiski

iz skursteņa, itkā sevī smakdami. . . Cik niecīga šī māja,
cik nievāts un izsmiets viņas saimnieks! Bet viņa sirds

ir šķīsta, šķīsta no mantas kārības, no pašmīlestības,
no kaislībām. Tur istabā pie sienas karājas Pestītāja
bilde, un, ja arī saimnieka nav mājā, tad tomēr šī bilde

aicina tos, kuri bēdīgi un grūtsirdīgi. Cilvēks ar šķīstu

sirdi. .. Vai tāds ir pavisam pasaulē atrodams? Tas,

kuru lielais ļaužu pulks izsmej un nievā, tas ir tas,
kuram šķīsta sirds.

3

Tuvumā iečīkstējās rati un kāda balss sauca: «Nū,

nū!»

Tūliņ aiz vārtiem parādījās noliesējis zirģelis. Koka

ratos sēdēja Zalkšņu tēvs. Aiz viņa tupēja otra persona,
kura seju sākumā nevarēju saredzēt.

Zalkšņu tēvs apturēja zirgu rijas priekšā, izkāpa lēni

iz ratiem. Otrā persona nolēca žiglāk. Šī otrā persona

bija apmēram piecdesmit gadus vecs vīrietis noskūtu

seju, īsiem pelēkiem svārciņiem, pelēku vecmodes plat-
mali, rupjā kreklā, kuru zem žoda saturēja liela misiņa
sakta. Biksas bija nātnas, zilbalti strīpotas. Kājas bija
basas. Bez kā ar Zalkšņu saimnieku vēl ko runātu vai

mani ievērotu, viņš iesteidzās istabā.

Saimnieks pats pa tam nojūdza zirģeli un, to pagalmā
palaidis, pienāca pie manis un sniedza man roku. Ne

vārda neteicis, tas apsēdās man līdzās uz slitas.

Gani patlaban sadzina lopiņus mājā. Vecene, atsprau-
duse svārkus, ar slauceni rokās iznāca uz sliekšņa.

«Kur Anniņa?» saimnieks vecenei jautāja.
«Viņa vēl guļ,» tā atteica, «slikti nu gan; naktī ne-

nāks miegs. Vai tad tu viņas nevarēji šodien paņemt
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līdz? Bērnam garš laiks. Es viņu mācītu dieva vārdos,

bet vai tad man ir vaļa? Darba pilni kakti!» Viņa aiz-

gāja uz laidaru.

«Nu, kā jums patīk mana māja?» saimnieks beidzot

mani jautāja.
Es teicu, ka drīzumā vajadzētu uzcelt jaunas ēkas,

ierakt jaunus sētas stabus.

«Jums daudz bišu koku,» es uzsvēru.

«Jā ... šogad bites tādas panīkušas — lietaina vasara:

maz var iziet ziedos. leiesim dārzā, varbūt atradīsim pa

āboļam! Dārzs ir Anniņas gandrīz pastāvīgā uzturas

vieta. Tikai no bitēm tā bēg, bet tomēr bišu viņa vis ne-

ienīst.»

Zalkšņu tēvs it kā pasmaidīja.
Mēs piecēlāmies un iegājām dārzā. Tikko bijām kā-

das ābeles apskatījuši, kad ienāca arī vieglais, jautrais
vecītis ar Anniņu uz rokas, kura pūta mazu māla pīlīti.

«Tēt, redz, krusttēvs man iedāvāja mazu pīlīti!» An-

niņa priecīgi sauca.

Vecītis nolika Anniņu zālē, kura aiztecēja pie saim-

nieka un tam rādīja pīlīti, lai viņš to apbrīnotu.
«Jā, jā, meitiņ! ... Kam tad tu raudāji?

..
.» Viņš no-

glāstīja Anniņas galviņu.
«Labvakar!» vecītis mani bildināja. «Es tevi pirmo-

reiz redzu vai varbūt esmu jau redzējis? Nē, laikam ne!

Citādi jau es tevi pazītu.»

«Viņš jau dzīvo tik pa skolām
...

Kā tad tu viņu pa-

zītu? Tas ir mūsu melderienes krustdēls,» saimnieks

lēni norunāja un apsēdās klēts priekšā.
«Tā, tā!» Vecītis pasmējās un mani no galvas līdz kā-

jām aplūkoja.
«Es esmu kapsētas zvaniķis Saknīts! Vai tad tu, jauns-

kungs, krusttēva bērēs biji? Ak jā, nu es atminos! Es

tevi redzēju gan!»

Viņš apsēdās līdzās Zalkšņu tēvam. Anniņa sēdēja
starp abiem, spēlējās ar pīlīti, manis nemaz neievēro-

dama. Saknīts izvilka pīpi, tabaku un šķiltavas. Labu

dūmu uztaisījis, tas manis tikko nenoslāpēja.
Sāka jau tumst un pa zvaigznei spulgot.
«Tad tu rītā aizej un iedod Līzei to naudu!» Zalkšņu

tēvs Saknīti uzrunāja. «Es būtu pats aizvilcies, bet rītu,

ka svētdiena, gandrīz visi iziet. Mājā tak ar kādam jā-
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paliek. Aiznes gan! Viņa jau nu gan ilgi dzīvotāja ne-

būs.»

«Tiklīdz rītā būšu svētrītu nozvanījis, tad tūliņ turpu

aiziešu. Es šovakar savu veceni atstāju, lai tā zvana,

gribēdams tūliņ Līzei to aiznest. 8et...» Saknīts atkal

viegli nospļāvās.
«Nu jā, es zinu. . .

Man nu gan vairāk nav ka pieci

rubļi. ..
Labi ir tie cilvēkam grūtā brīdī.»

Zalkšņu tēvs piecēlās.
«Jāiet būs uz vakariņām!» viņš teica un salīcis aiz-

vilkās uz istabu.

Saknīts un Anniņa palika turpat.

«Kas tā par Līzi?» es Saknīti iedrošinājos jautāt.
Saknīts uz mani tā savādi paskatījās.
«Atraitne ... pārlauza kāju. Dēls zaldātos, meita dien

Rīgā, bet par māti i zināt nezin. Jāpalīdz cilvēkam!»

Viņš apklusa. Elkoņus pret ceļiem atspiedis, tas dū-

šīgi pīpoja tāļāk. Anniņa žužināja, pīlīti auklēdama.

Bija svētsvinīgs brīdis. Iz kapsētas atskanēja zvanīšana.

Saknīts izņēma pīpi iz zobiem un klausījās zvana ska-

ņās.
«Kas ir miris?» Anniņa nevainīgi jautāja. «Klau,

zvana!»

«Neviens nav miris,» Saknīts čukstēja. «Tā jau katru

svētvakaru zvana!» Mēs visi brīdi klusējām.

«Anniņ, vai tad tu ar ciemiņu nemaz nerunā?» Sak-

nīts teica. «Parunā nu, parunā! Viņš jau brangs zēns!»

«Es tev atnesu zivtiņas,» es teicu, Anniņai ar galvu

palocīdams.
«Ak, zivtiņas!» Viņa sasita plaukstas. «Kur ir zivti-

ņas?»

«Ķēķī, krustmāte iebēra spainī.»

«Zivtiņas, zivtiņas!» Anniņa sauca un aizsteidzās uz

ķēķi.
«lesim uz vakariņām!» Saknīts teica, izklabināja uz

trepēm pīpi un ātri piecēlās.
Mēs aizgājām uz istabu. Pie vakariņu galda bez saim-

nieka, Saknīša, Anniņas un manis vēl sēdēja pazīstamā
vecene, vecīgs puisis, seja tam godīga, un divas vecī-

gas meitas, kuras rādījās būt māsas. Pa visu ēšanas
laiku gandrīz nemaz netika runāts. Pēc vakariņām saim-
nieks iededzināja sveces galu, kurš bija iesprausts
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apdegušā koka lukturī, apsēdās pie galda dibena istabā

un sāka šķirstīt pa dziesmu grāmatu. Saime sagāja viņa

kambarī. Saknīts, vecene un Anniņa apsēdās uz sola,

meitas ienesa krēslus līdz, apsēzdamās pie durvīm.

Puisis palika ārpus durvīm. Arī es iegāju, nosēdos kam-

bara dibenā uz mūrīša. Tagad iesākās vakara pātari,
kuri bija īsi, bet sirsnīgi. Saimnieks teica tekstu, saime

dziedāja:

Jau zvaigznes spīd kā zelts!

Es ar tāds skaidrs būšu,
Kad es no zemes kļūšu
Pie dieva debess godā celts.

Neviļot man noritēja asaras. Še mita ticība, še vēl

ticēja, ka pēc pasaulīgas dzīves mēs tikšot apskaidroti,

tapšot daiļi mirdzoši it kā nevainības asaru pilnās zvaig-

znes. Saimnieks noskaitīja vēl lūgšanu, ar to pātari bei-

dzās.

Saimes istabā uguns netika iededzināta, meitas, pui-
sis un vecene ar Anniņu gāja tūliņ pie miera.

«Vai mums ceļi neiet uz vienu pusi?» Saknīts mani

jautāja.
«Es iešu uz dzirnavām.»

«Tad jau mums labs gabaliņš kopā jāiet. Ar labu va-

karu, Zalkšņu tēv! Kas vajadzīgs, to rītā izdarīšu.»

«Tad labi...» saimnieks nopūtās, sniedza man un

Saknīšam roku. «Ar labu vakaru!»

Mēs ar Saknīti izgājām. Pinkains melns suns izlīda

iz rijas priekšas un sāka lieliski riet.

«Kuš, Piksi! Nav zagļi! Ekur suns! Nepazīst, kāds

cilvēks! Kaunies, Piksi!»

Suns sāka asti kaunīgi luncināt, apklusa un sāka

mūsu pēdas apošņāt. Vēl aiz vārtiem tas tecēja mums

gabaliņu iepakaļš, pāri reizes ierējās un tad devās atpa-
kaļ.

Vakars bija vēss, bet patīkams, skaidrs. Arī rudeņa
naktij ir sava burvība, kad tā mierīga, apzvaigžņota,
kad mēnesnīca atspīd vecu vecā bālganajā gaismā.
Migla snauž ielejās. Vecu vecā burvīgā bilde! Vai tad

lai tiešām nestāstu, ka man šāda nakts patīk, ka jūtas it

ka celtin ceļas, it kā gribēdamas sasniegt nesasniedzamo,

nesaprotamo ... Klusums. Tam ir liela nozīme; nu tu
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sāc pats sevi dzirdēt: ārpasaule klus. Nu tu sajūti, cik

aplam tu to nu esi darījis tādos brīžos, kur tu sevis ne-

dzirdēji, kur pasaules trokšņi tik sauca: «Dari, dari!»

Svētīgs ir tāds, kurš pasaulīgiem niekiem tapis kurls,

kurš tik dzird, ka viņā kāds augstāks gars to modina

darīt labu vien. Šādā klusumā dzīvoja Zalkšņu saim-

nieks. Tumša un klusa, bezvērtīga viņa dzīve izlikās tik

tam, kura acis vājas tumsai cauri redzēt, ka cilvēks sa-

viem līdzcilvēkiem līdzi jūt, ka viņš tos mīlē un priekš
tiem dzīvo. Vai Zalkšņu saimnieks bija laimīgs? Jā,

kamēr tas spēja palīdzēt, kamēr tas atdeva beidzamo

grasi otram, pats arī trūkumu ciezdams. Un, ja arī viņš

nespētu vairs palīdzēt, tad tas tomēr vēlētu otram labu.

Un šī pēdējā īpašība atsver pirmējo.
«Rīt būs salna,» Saknīts teica un purinājās. Viņš ap-

stājās, es arī apstājos un gaidīju, kamēr tas uztaisīja
savu pīpi.

«Kādā skolā tad tu ej?» viņš mani jautāja.
Es viņam teicu, ka apmeklēju ģimnāziju, ka gribu

vēlāk studēt un tā tālāk.

«Tas viss ir gluži labi,» Saknīts teica, «bet jums tur

allaž nokauj sirdi un jūtas. Jūs darāt visu savam mēr-

ķim. Un kas šis mērķis ir? Nieki! Lai iemantotu vārdu

«kungs», lai tiktu pie naudas un ārēja goda, lai spī-
dētu uz ielas un viesībās. Bet kas ir jūsu sirdīs? Samai-

tātas asinis! Jums tur pilsētā kāds nomirst: nu sludina

ceitungās — tas un tas kungs miris! Nu radi, draugi un

pazīstami uzvelk melnus svārkus, noiet bēru mājā, iz-

saka savu nožēlošanu, ka nelaiķis miris. Ak, viltība,
viltība!... Še pie mums ļautiņi iet verstēm desmit un

vairāk uz kapsētu. Dažreiz lietus līst, vējš šņāc pa prie-
dēm, bet kapsētas gājēji noņem savu galvas segu un

ludz: «Maci mums mūsu dienas skaitīt, ka mēs gudru
sirdi dabūjam!» Tā, mīļais jaunekli! Neņem par ļaunu,
ka es tevi tā izbaru!»

Ko es viņam lai par ļaunu ņemtu, ka viņam bija tais-
nība. Es klusēju ...

«Es jau ar tevi par šo lietu nerunātu, bet tu nonāci
uz Zalkšņiem, tu nenicināji šo zelta cilvēku, kurš pē-
dējo asins pilienu priekš sava līdzcilvēka izlietu. Tu

nenicināji to, kuru daudzi apmēda un nievā. Labi, mī-

ļais jaunekli! Šis Zalkšņu saimnieks ir daudziem labu
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darījis, viņam — gandrīz neviens. Bet drīz viņam pie-
trūks spējas. Ar katru dienu viņš top vājāks, ar katru

dienu līkst viņa mugura. Reiz tas saļims un teiks: «Pa-

līdziet arī man!» — jeb varbūt klusēs, kaunēdamies

šos vārdus izrunāt. Kurš tad viņam palīdzēs?... Na-

bagu māja? Ak, šis nabagu cietums! Tur iesloga ne-

spējniekus, iesloga tik tāpēc, ka viņi ir nabagi. Jā, dur-

vis gan nav aizslēgtas kā noziedznieku cietumam, bet

gan sadzīves un prieku, un laimes durvis! Vai tā vien ir

maize, kuru mēs mutē bāžam? Maize ir viss, «kas pie-
der pie miesas uzturēšanas»! Labs gaiss, miers, vese-

lība! Vai to visu mēs nabagu mājā redzam? Mīļais jau-
nais draugs! Stāsti tu to tam, kurš to vēl nezin! Daudz

tādu pasaulē, kuri nezin, kas ir trūkums, kas nespējība,
stāsti tiem tā, ka lai viņi to saprot un tic! Stāsti viņiem,
mazāk pārmezdams, nē, stāsti, kā Kristus teica: «Ko

jūs vienam no šiem vismazākiem brāļiem esat darī-

juši, to jūs esat man darījuši...»
Mēs apstājāmies. Še bija mūsu krustceļš.
«Diezin vai vēl kādreiz satiksimies?» Saknīts piemi-

nēja, man roku sniegdams. «Dzīvo sveiks un neaiz-

mirsti mūsu!»

Es spiedu mēmi viņa roku, it kā apsolīdams, ka viņu
negribu aizmirst. Tad Saknīts pa nakts krēslu viegli
un ātri aizsteidzās. Kaut tik viegli un jautri katrs steig-
tos, kurš otram grib palīdzēt! Steidzies, steidzies, ne-

mirstīgais mīlestības gars! Allaž tevi ir krustā situši,

tevi spaidījuši un mocījuši, izsmējuši un ķēdēs slēguši.
Tu tomēr pacelies savā debešķīgā glītumā un tomēr

mirdzi savā svētumā!

Kā gan lai man citādi būtu ap sirdi, pa tumsu uz

māju klīstot, kur es nupat atstāstīto biju redzējis un

dzirdējis? Vai lai es neslauku savas acis, kad sirds-

šķīstu ļaužu dziesma atkal man it kā atbalss atskan

ausīs:

Jau zvaigznes spīd kā zelts!

Es ar tāds Skaidris būšu,
Kad es no zemes kļūšu
Pie dieva debess godā celts.

Ūdens, brīvslūžās cauri spiežoties, apspiesti šņāca. Es

atrados jau pie dzirnavām. Un patīkami dzestru vēsmu

izdvesa man ezers pretī; šī vēsma dzesēja manas kar-
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stās jūtas; kas pēc šāda nervu uztraukuma nāk — ir

gurdenums. Bet miegs bēg, līdz tu ar varu aizdari acis

un gribi iemigt. Allaž jau aust rīta gaisma, kur tad

tavs nomods pamazām izdziest. lestājas nevis veselīgais
miegs, bet sapņu pilns snaudiens.

4

Pagāja kādi pieci gadi. Biju jau students, kuru krust-

māte allaž pabalstīja. Apņēmos vecās dzirnavas ap-

meklēt. Tur nonācis, atradu, ka krustmāte dzirnavas

bija iznomājuse. Viņa tomēr nedzīvoja mierā. Tā bija

ietaisijuse privātsaimniecības un rokas darbu skolu.

Manim pagalmā iebraucot, uz balkona parādījās labā

krustmāte baltā aubē, pelēkā, vienkāršā uzvalkā, ap

viņu nemierīgi kustējās pulciņš jaunu meiteņu. No

krustmātes sirsnīgi apsveicināts, es devos savā vecā

jumta istabiņā. Kad biju nomazgājies un cik necik at-

pūties, tad tiku uz launagu aicināts. Jau aiz durvīm

dzirdēju, ka ēdamā istabā jautri smejas. Es atvēru dur-

vis, un man rādījās glīts skats: krustmāte sēdēja gara

galda galā, ap viņu jautras meitenes, kuras šuva un

adīja. Otrā galda galā priekš manis viena paša bija uz-

likts launags.

«Mēs jau esam paēdušas! Lūdzu tik, Herr Studiosus!»

krustmāte teica. Tiklīdz biju apsēdies, kad pie manis

pienāca bāla meitene un uzskatīja mani ar savām tum-

šām, dziļi pētījošām acīm. Viņa sniedza man roku.

«Anniņ, tu še?» es brīnījos.
Viņa nekā vairāk neteica kā «sveiki!». Tā apsēdās

vecā vietā. Krustmāte drīz Anniņu, drīz mani tā savādi

uzlūkoja, it kā jautādama, no kura laika gan mēs pa-
zīstoties. '

«Anniņ, tu man nemaz neesi stāstījusi, ka tu manu

krustdēlu pazīsti. Tas nav labi!» krustmāte jautri pār-
meta.

Anniņa tik nosarka, bet nerunāja.
Bija ziedoņa dienas pavakars. Pa atvērtiem logiem —

kas tur gan viss neieplūda: puķu smarža, putnu dzies-

mas, kalpu bērnu gaviles, dzirnavu klabēšana, ūdens
šņākšana. Mēs visi, kuri atradāmies istabā, sajūtām



36

vajadzību šiem trokšņiem, pavadītiem no ziedoņa svei-

cieniem, atbildēt. Un, lūk, drīz atskanēja dziesma. Jaut-

rais meiteņu pulks dziedāja:

Nāc, jaukais ziedon, pušķo mūs

Ar debess glītumu;
Nāc padari mūs priecīgus
Ar savu spirgtumu!

Kā pļavas, dārzi puķēs mirdz,

Lai mūsu domas zied!

Lai atjaunojas veco sirds,
Kad bites ziedos iet!

Šīs meitenes dziedātājas bija vēl pus bērni. Un cik

daiļi te viņas spēja izaugt! Ne tik ārīgi tās ziedēja, arī

iekšķīgi tās likās būt krietnas, nesamaitātas. Bet cik nav

tādu, kuri savas meitas sūta pilsētā, lai tās tur «izglī-
totos»! Zināms, viņas arī izglītojas, bet kur paliek viņu

dabīgums, viņu sirsnīgums, viņu radniecība ar mā-

sām — puķēm? Še vienkāršā lauku mājā tās zem kriet-

nas vadības, še tām izdevība attīstīties brīvi — mie-

sās un garā.
Kad biju launagu paēdis, tad izgāju laukā, jo krust-

māte iesāka valodas stundas. Meitenes no manis it kā

kaunējās, tāpēc negribēju to traucēt.

Dārzā apsēdies, es pārdomāju, cik še viss jauki. Var

būt, ka tā tik sākumā rādījās, kur nupat biju pilsētas
dūmus un putekļus izmainījis ar lauku zilo debesi, ar

svaigo, spirdzinājošo gaisu. Tagad tik sapratu, kāpēc
pilsētas dāmas gan manim šad un tad patika, kāpēc es

apbrīnoju viņu smalkos stāvus un greznos uzvalkus,

bet pie tam domāju: «Vai gan šāds radījums spēj go-

dīgi mīlēt, vienam un tam pašam vīram līdz nāvei

uzticams būt?» Es instinktīvi sevī sajutu, ka prātīgam
vīrietim nav iespējams «īstas pilsētnieces» priekšā ce-

ļos krist un teikt: «Es jūs mīlēju!» Un, ja tas notiek, tad

šāds vīrietis ir apmāts. Viņš melo, domādams, ka tas

runā patiesību.
Spīdošas karietes, sulaiņi, vizītkartes, roku skūpsti,

smaidi, intrigas, pļāpas. Mans dievs! Kur tur mīlestībai

un laimei vieta?

Šādi pārdomādams, es svēti zvērēju nevienas citas
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nemīlēt kā uz laukiem audzinātu meiteni. Es biju jau
vairāk reizes pilsētā iemīlējies, bet tā nebija mīlestība!

Tā bija izmišanas slāpēšana! Tā bija tik glābšanās no

vientulības. Sarunas par literatūru, mākslu, zinātnēm!

Viltīgi spulgojošas acis! Gudrība, dziļums, burvība, ba-

gātība! Viss, viss tur saņemams, baudāms. Bet nevis

mīlestība! Tās es pilsētā nebiju piedzīvojis, ne pie ci-

tiem nomanījis.
Un tomēr sirds it kā slāptin slāpst pēc šī nieka: mī-

lestības. Dažs bagātais atdotu visu savu naudu, lai

viņu tik kāda sieviešu sirds līdz nāvei uzticīgi mīlētu.

Bet diemžēl tādu ir daudz, kuras mīlē viņa naudu, bet

viņa paša — neviena. Un ja viņš arī ir skaists! Arī

skaistums pilsētā nav spējīgs uzticības pamatus dro-

šus, nešaubīgus uzturēt.

«Viņš ir skaists, bet briesmīgi garlaicīgs,» domā spī-
došā salona dāma un met acis uz citu.

Vakarā mēs ar krustmāti — meitenes pa priekšu —

gājām uz silu pastaigāties.
«Kādā vīzē tad tu ar Anniņu iepazinies?» krustmāte

mani jautāja.
Es viņai visu izstāstīju. Krustmāte klausījās uzmanīgi.

Acīm redzot, tai mana izturēšanās patika.
«Redzi, sākumā es tāda nebiju kā tagad! Citu ļaužu

liktenis man maz vien gāja pie sirds... Bet te nomira

mans vecais. Bērni dusēja kapsētā. Manī radās vaja-
dzība satikties ar ļaudīm sirsnīgāki, nekā tas ar ma-

niem dienestniekiem notika. Bez tam kāda vēstule —

testaments, kuru vecais mirdams man bija atstājis...
Es tev to vēlāk izlasīšu priekšā. Šis Anniņas audžutēvs,
kad mēs šurp atnācām dzīvot, mums sākumā dažādi pa-
līdzēja. Kaimiņi pret mums kā svešiniekiem izturējās
nelaipni, pat naidīgi. Zalkšņu tēvs mūs visādi pabal-
stīja. Šim vecīšam tad nu mans vecais bija noteicis, lai

vajadzīgā brīdī es sniegtu viņam palīdzību. Mans vecais

visu paredzēja... Ar katru gadu Zalkšņu saimniecība

gāja atpakaļ — nevis tāpēc, ka saimnieks nebūtu

bijis strādnieks; nē, tāpēc, ka daudzi viņa šķīsto sirdi
sev aplam izlietoja, aizņēmās naudu, labību un citas

lietas, bet nekad neatdeva. Un tā — skaistākā Zalkšņu
teva īpašība: viņš negāja otra cilvēka apsūdzēt un

nebija nekādā vīzē uz to pierunājams. Pērngada
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pavasara tam bija iz Zalkšņiem jāiziet. Lielskungs parādu
vairs negaidīja, un saimnieks pats nevarēja apsolīt, ka

parādu varēšot samaksāt. Vēl līdz pēdējam acumir-

klim tas ticēja, ka tie, kuriem tas savā laikā palīdzē-

jis, — ka tie nāks un nu viņam palīdzēs. Bet velti! Tie

nenāca.

Jurģu dienas rītā es aizbraucu uz Zalkšņiem. Kāds

sirmgalvis kailu galvu sēdēja uz dēju blāķa un mani,

it kā prātā jucis, aplūkoja. Tas nebija vairs cilvēks, tā

bija ēna, laipnības un mīlestības ēna. Es viņam teicu,

kāpēc es viņu apmeklēju, ka es to lūdzu nākt pie manis

uz dzirnavām dzīvot, ka mans mirušais vīrs, to visu it

labi paredzēdams, tā vēlējies. Zalkšņu tēvs nogrima

brītiņu domās, tad tas pacēla savas acis, kurās kaut kas

asarām līdzīgs parādījās. Slābi tas satvēra manu roku

un tikko dzirdoši čukstēja:
«Vai tā ir patiesība?»
Tā bija patiesība. Mēs bijām viņam daudz pateicības

parādā.

«Bet kur tad paliks mana audžumeitiņa Anniņa?» viņš

vēl šaubīdamies jautāja.

«Saprotams, tai jānāk līdzi!»

«Paldies dievam! Cik labi jūs to darāt! Es strādāšu,
cik spēšu!»

«Ko tu vairs strādāsi, tu jau, tētiņ, esi vecs!» es pie-

metināju.

«Vecs gan esmu, nespēcīgs ar, bet gluži bez darba

dzīvot nevar. Bet, dzirnavu māt, kā lai es skatos citiem

acīs, kad iešu pār dzirnavu pagalmu, ļaudis nāks man

pretī, un tie zinās, ka māja, kurā es dzīvoju, nav mana,

ka es dzīvoju tik no žēlastības!»

«Tētiņ,» es teicu, «neapsmej pats sevi! Tie, kurus tu

dzirnavu pagalmā sastapsi, tie ir pa lielākai daļai tavi

parādnieki.»

Beidzot viņš apmierinājās. Tajā pašā dienā es viņu
līdz ar Anniņu liku pārvest uz dzirnavām. Bet še dzir-

navās viņš nevarēja un nevarēja iedzīvoties. Istabā pie
mums ēst tas nebija piedabūjams. Viņš apsēdās ķēķī uz

solīša, drusku pasmeķēja, tad kalponei teica: «Noliec,

es ēdīšu vēlāk!» Dažreiz tas, sevišķi, kad Anniņa to

apkalpoja, ēda pienācīgi.



39

Ar katru dienu tas tapa vājāks. Beidzot, kādā rīta,

kad gar ezera malu sāka ledus plāksnes rādīties, viņš

klusi izdzisa, it kā aizmiga. Mēs viņu apglabājam ne-

tāļu no krusttēva kapa.»

Ak, mežs, ak, mežs,

Tu, zaļais mežsl

Meitenes dziedāja. Sils izdvašoja patīkamu, sveķainu
smaržu. Viršos vēl redzējām pa bitītei, bet tad tās pa-

cēlās un steidzās uz māju, jo vakars jau tuvojās.
«Svētdienas rītā iesim uz kapsētu!» krustmāte, acis

slaucīdama, teica. «Meitas nāks līdzi kapus appušķot...»
Saule iebrida sila biezumā. Padebeši sārtojās un lēni

slīdēja uz ziemeļiem.
«Tra la!»

«Hū, hū!»

«Halī, halo!»

Meitenes gavilēja. Metās jau krēsla, kad mēs gājām
uz māju.

5

Svētdienas rītā pie kafejas galda krustmātei līdzās

sēdēja tik kādas četras meitenes, starp kurām bija arī

Anniņa. Tikai viņa un tāļāk dzīvojošās bija palikušas,
citas sestdienas vakarā bija aizgājušas vecākus apmek-
lēt.

Kafeju padzēruši, mēs tūliņ posāmies iet uz kapsētu.
Laiks bija karsts. Mēs gājām lēni. Meitenes nesa la-

katos ietītus vaiņagus. Anniņa bija tērpusēs baltās drā-

nās. Galvā tā bija uzsējuse lakatiņu un pārvilkuse uz

pieri, lai saule acīs nespiestu. /

Mēs gājām klusēdami, līdz sasniedzām kapsētu. Krust-

māte un meitenes apsēdās papriekšu vēl pakrēslī uz

kapsētas kambarīša trepēm. Es tūliņ nogāju uz to pusi,
kur atradās krusttēva kaps. Netāļu no tā starp akāciju
krūmiem spīdēja paliels balts koka krusts. Tuvāk pie-
nācis, es lasīju:

Svētīgi ir tie sirdsšķīsti,
Jo tiem būs dievu redzēt.



Ko es pie tam sajutu, nav aprakstāms. Vienīgais, ko

es no tam citiem spēju izstāstīt, bija mana karstā vēlē-

šanās pēc manas dzīves beigām iemantot šādu kapu ar

tādu baltu svētīgi mirdzošu krustu, ar tādām akācijām,
kuru pazarītēs vēl mirdzēja pa rasas lāsītei, tādu bērzu

un apšu paēnu, kuru lapas čukst, it kā gribētu stāstīt

par kluso kapsētas mieru.

Mēs appušķojām mana krusttēva, viņa bērnu un

Zalkšņu tēva kapus. Krustmāte apsēdās uz sola pie
krusttēva kapa. Meitenes izklīda pa kapsētu. Tikai An-

niņa palika pie manis. Viņa neraudāja, tikai lūkojās
žēli uz sava audžutēva kapu, kārtodama vaiņagu vir-

knes. Reiz tā paskatījās uz mani, it kā gribēdama man

ko jautāt. Bet viņa nejautāja. Šajā brīdī es sajutu, ka

viņa ir tā vienīgā, kura spētu mani laimīgu darīt. Viņa
vēl bija jauna, bet drīz tā pieaugs par jaunavu, tad,

tad...

«Cik spirgti šīs puķes zied,» viņa klusi teica. «Sak-

nīts viņas katru vakaru slaka un kopj kā savu acu-

raugu. Šis labais vecīts!»

Vai tā jau nebija liela laime, kuru es tagad baudīju?
Vai manā priekšā nenoliecās pār kapu eņģelis, kurš

manim bija laipns? Kā man vēl vairāk vajadzēja? Šie

nu ir tie debešķīgākie mīlestības acumirkļi, kad, viņai
nolaižoties, svētums nebēg projām, kad nav jābaidās,
ka kāds neredzētu, kad ziedonis smaidīt smaida un jau-
nas, spirgtas asinis plūst caur krūtīm, radīdamas spēkus,
lai krietnās domas un idejas izvestu cauri, lai dzītos tik

uz labu, labu
...

Un, kad šī labu darbu pilnā dzīve beigtos, kad ap-
klustu sirds un aizvērtos acis, vai tā nebūtu laime, kad

jaunā paaudze pušķotu mūsu kapu krustus, uz kuriem

būtu rakstīts:

Svētīgi ir tie sirdsšķīsti,
Jo tiem būs dievu redzēt...
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DZĪVES MĪKLAS

Stāsts

Indriķis Liepa pēc sejas izskatījās gandrīz tāpat kā

citi pagasta vīri. Tikai viņa labsirdīgās mazās acis spī-

dēja labvēlīgāki nekā, piemēram, viņa kaimiņam

Kārkliņam, kuram bija tāda pate dzeltaina bārzda un

pelēki, gari svārki kā Liepām. Kārkliņš, kā pagasta viet-

nieku pulka loceklis, runāja skaļā, pilnā balsī. Liepa tur-

pretī gandrīz čukstēja vien, paliecās pie tam uz priekšu,
it kā gribētu noslēpumus stāstīt, lai gan runas saturs

bija niecīgs un visiem jau pazīstams. Viņš izrunāja
tikai teikuma pirmo pusi, un, kad kāds viņam ko stās-

tīja, tad viņš arvien mēdza piezīmēt: «Jā, jā! Ko tad...

nu ko tad! ...»

Kārkliņa zābaki izskatījās nobrauņāti — sarkani. Lie-

pas čabveidējais kāju apavs bija turpretī arvien iesmē-

rēts — melns un mīksts. Kārkliņš gāja, izgāzis krūti.

Liepām turpretī bija mugurā mazs kuprītis iemeties, kā

ļaudis runāja — no lielas klanīšanās. Jo Liepa klanījās
un bija brīnum laipns pret katru cilvēku. Kārkliņš maz-

gāja muti reizi nedēļā, proti, svētdienas rītā, Liepa tur-

pretī, ieraudzīdams mazajā ķipītī tīru ūdeni/jutās it kā

no magnēta pievilkts. Viņš mazgājās, kur tik piekļuva,
un mēdza teikt, ka, muti un rokas nomazgājis, viņš jū-
toties it kā atjaunots. Kārkliņš bija liels zirgu audzinā-

tājs un brauca lepni apkaltos ratos, garu pātagu rokā

uz baznīcu. Liepām turpretī bija veci piebaldzēnu rati,
kuru vienīgais lepnums bija zaļa krāsa un uz pakaļ-
galda gleznotās melnās puķes, kurām kāda krāsotāja
žīda fantāzija bija devuse neredzēti brīnišķīgu veidu.
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Kārkliņš braucot bija kā mēms; zirgs tik pēc saimnieka

groža pievilkšanas zināja, kas jādara. Liepa turpretī
izmisušā balsī čukstēja: «Nū-ū! Pagāns! Ko velcies kā

badmira! ...» Un, šādus vārdus izrunājis, viņš allaž

par to nobijās, kā gan tas varējis tā lamāties. Tad viņš

tūliņ pārlaboja:

«Ej nu, bērīt, ej! Nabags, vakar tik grūti vilka...»

Kad Kārkliņš sveicināja pazīstamus, tad tie uz viņa

sveicienu atbildēja ar lielāko nopietnību, turpretī Lie-

pas sveiciens arvien sacēla pazīstamo sejās kaut ko

viltīgiem smaidiem līdzīgu.
Abiem, tiklab Kārkliņam, kā arī Liepām, bija pūcīgas

sievas. Viņas arvien, kāpostus ravējot, dzirdēja lamā-

joties, jo abu minēto saimnieku kāpostu un sakņu
dārzi sagāja robežā.

«Burve — tu ragana! Atkal esi manus kāpostus ap-

būrusi! Vienā dienā stādīti, zeme tāda pate: un, lūk, kā

tev aug un briest, bet man vīst un izmirst!» Kārklene

kliedza.

«Urjā, urjā! Nešpetne!» Liepene, virzas klēpi uz zāļu

deķa sviežot, ķērca. «Tu jau esi prātu izkūkojuse! ...

Ej nu labāk...»

«Ekur vārdi! Nāc nu, nāc norauj man galvu! Ekur

godīga cilvēka runa! Cūkai tīrāka mute kā tev, Liepas
māt! ...» Un Kārklene aiz dusmām sāka raudāt.

Taisni Jēkaba dienā atgadījās kaut kas tamlīdzīgs,
kad abi saimnieki bija tirgū.

Kārkliņš Liepas lāgā neieredzēja, lai gan Liepa to ar-

vien mīļi bildināja.

«Kurp tad nu steigsies?» jautāja dažreiz Liepa, vai nu

zirgu aploka sētu izlāpīdams, vai grāvi uz robežas pa-

tīrīdams, kad Kārkliņam gadījās garām iet.

«Vai tad tu nezini, kurp iešu? Nu uz darbu! Gulēt

jau nu ne!» Kārkliņš pikti atcirta un nospļāvās.
Liepa pakratīja galvu un noskuma.

«Cilvēkam ne ar domām, ne ar darbiem neesmu ļauna
darījis, bet šis tāds kā bažibozuks! Tīri kā es viņam
būtu ko paņēmis...»

Jēkaba dienas rītā tie abi, uz tirgu braucot, bija at-

kal ne visai laipni sarunājušies.
Liepa no tirgus bija pārbraucis vēlu mājā, nenopircis

neka vairāk kā reibuli, un vēl gulēja, kad vecais sie-
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nas pulkstens, kurš apkvēpušā kastē iespundēts vai-

dēja un čīkstēja, dūšu saņēmis, nosita astoņus.

«Traks, tavu miegu un gulēšanu!» Liepene, iz ķēķa
istabā ieskrējuse, ķērca. «Nu jau drīz dzīs gani mājā,

un tu vēl kā lācis migā! Puiši velkas kā gliemeži pa

tīrumu! Lini turpat sapūs! Tu jau gan, Sprici, laba gala

neņemsi! ...»

«Kas tad nu?» Liepa iesaucās, it kā iz sapņiem pa-

modies.

«Celies nu un ej tūliņ uz tiesu! Es vairs nevaru iztu-

rēt! Šitāda dzīve tik turku zemē! ...» Liepene vaima-

nāja un sita mušas, kuras bariem vien metās uz melni

krāsotā galda, uz kura atradās dziesmu grāmata, iesieta

melnā ādas vākā un aizāķēta misiņa āķiem.
«Uz tiesu? Ko tad lai es pie tiesas daru?» Liepa bai-

līgi čukstēja, vilnaino segu pār plecu vilkdams.

«Nu — tā pate trakā Kārklene neliek man ne dienu,

ne nakti miera! Vakar sāka uz mani ar akmeņiem
sviest...»

«Ar akmeņiem?» Liepa izbijies čukstēja.
«Nu kā tad! Ar pelēkajiem tīruma akmeņiem!» Lie-

pene ņirgājās, un asaras tai saplūda acīs.

«Kur tad?» Liepa dvesa.

«Kur tad? Kur tad?» Liepene, dūres uz galda sizdama,

spārdījās. «Tu vēl prasi, kur tad? Nu, akmens gar ausi

nožvindzēja! ... Ej tik uz tiesu un uzdod skrīvējam to

lietu!
...

Un Kārklenes dēli tādi paši —kā vanagi!
Nāks rudenis, tad tie man zags burkānus un āboļus.
Par manu Mīli tie taisa dziesmas, viss pagasts jau to

zin... bet tu guli, it kā bezdelīgas tev būtu acis un

ausis aizmūrējušas!...»
«Par Mīli — dziesmas?» Liepa brīnējās un piecēlās

sēdus, kājas pār gultas malu laizdams.

«Jā, par Mīli!
...

Mīle, Mīle,
Tā kā pīle
let un kuksto

...

Kauns jau stāstīt... Un bērns nezin aiz kauna, kur dē-

ties!»

Liepene ar priekšautu aizsedza seju un vaimanāja
tik stipri, ka Liepām bail metās.

«Paliec nu mierā, Trīnīt, paliec mierā! Tu jau ar lasi
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rakstus un zini... Gan viss būs labi! ... Jauni puikas,
ko tur tik daudz... Mēs ar, kad bijām jauni, tad...»

Liepenei paspruka smiekli.

«Tu, kad jauns biji?... Tu jau biji brūtgāna gados,

kad, čigānus ieraugot, zem gultas līdi! ...»

«Paliec nu, sieviņ, mierā! Nelabas asin's! Ej uz ragu

licēju ... nelabas asins... Tu jau arī tāpat izruna pa

vārdam, kas otram nepatīk... Dots pret dotu: Kārkliņa
māte par tevi teiks to pašu ... Paliec nu mierā!

..
.»

«Uz tiesu, es tev saku! Ej tik uz tiesu un uzdod skrī-

veļam to lietu! Ja tu neiesi, tad es iešu pate kad vai

līdz Pēterburgai!... Šitāda kauna es nevaru paciest.
Mīle esot līka — greiza! Un man ar akmeņiem
sviest!

...
Es pagasta tiesai acis izskrāpēšu, ja tā man

taisnības nespriedīs! Nu, vai iesi vai ne? ...»

Liepa domīgi kasīja aiz auss. Uz tiesu? Viņš vēl ne-

kad nebija ticis apsūdzēts un nebija arī neviena apsū-
dzējis. Un tagad sieviešu pļāpu dēļ tam bija jāzaudē
gods, jo to viņš tura par godu — nebūt pie tiesas bi-

jušam.
«Esi nu mierīga, Trīnīt! .. .»

«Ko-0?... Še zābaki, velc tik tos kājā! Es ienesīšu

ūdeni, ko muti nomazgāt...»

Liepene nosvieda vīra zābakus pie gultas un izstei-

dzās murminādama pa durvīm.

Liepa vilka lēni zābakus kājās. Viņam likās, it kā

kad kājas būtu sabriedušas — tās ne par ko negribēja
līst iekšā. Beidzot taču! ...

«Uz tiesu?...» viņš nopūtās. «Ko tad lai es tur

saku?...»

Liepene ienesa ķipītī ūdeni. Un, kamēr vīrs muti

mazgāja, tikmēr tā par Kārkleni nedzirdētiem vārdiem

lamājas. Liepa pacietīgi klausījās un reizēm bailīgi sā-

ņus uz sievu paskatījās.
«Ko nu, Trīnīt! Blēņas vien būs!

.. .
Tiesa jūs abas

arKarkliņa māti ieliks cietumā! ...»

«Ko-o, mani cietumā? Vai es esmu Kārklenei ar ak-

meņiem svieduse kā viņa man? Vai es esmu kādam

ko zaguse? E! Kas šī tāda nav! Uzpūtusēs zosu mātīte,
vairāk neka! Nu, es tev gan parādīšu! Gan tev tie mīk-

stumi sašļuks aiz restēm uz to beidzamo! Tur tu, mā-

siņ, dabūsi tik ūdeni lakt un sausas garozas grauzt. ..
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Kas tad man? Man jau Andrievs būs liecinieks. Viņš

nesa linsēklu ķirpai žuburus un apstājās, klausīdamies,

kādus vārdus man Kārklene lika dzirdēt... Andrievs

redzēja, ka tā man svieda ar akmeni...»

Liepa, nekā laba neparedzēdams, tik nopūtās un tīrīja
iz saru susekļa sievas garosmelnos matus.

Brokasti paēdis, Liepa izgāja pagalmā, kur sieva tam

vēlreiz piekodināja pret skrīveri it laipni un prātīgi

izturēties, jo tas jau esot tā tiesas dvēsele.

Liepa iz rijas pielieveņa spāres izvilka savu paegļa
spieķi, atmeta saīdzis sievai ar roku un, galvu nodūris,

aizgāja pa ežmalu, kur viņa ļaudis tīrumā linus plūca.

Viņš bija gluži sajucis un nezināja, ko teikt, ko neteikt,

kad Andrievs, liniem pogas sukādams, viņu jautāja, ko

tas tirgū laba redzējis.
«Nāc šurp, Andriev!» viņš klusi sauca Andrievu,

kurš linos bija kā iemūrējies.
Andrievs, skoteli purinādams, iznāca pie saimnieka

uz ežmalas, un linu plūcējas, kuru starpā bija arī Mīle,

galvas viensāka slaistīt.

«Andriev, kas tad tur vakar bija? ... Saimniece kliedz

un brēc, lai ejot uz tiesu
...

Tu ar esot visu redzējis ...»

«Ko tur nu uz tiesu! ... Vai nu nezināms, kādi mei-

tieši? Labāk ielaid uguni pakulās nekā aiztiec mei-

tieti ...» Andrievs rupji piezīmēja.
«Ko tad

...
tādi jau tie meitieši... Nu, sukā vien, An-

driev, linus un aizved uz mārku... Es drusku aizgu-

lējos, tāds kā sanīcis esmu ar galvu... Jāiet uz muižu

darīšanās...»

Liepa lēni aizvilkās pa robežu uz lielceļa pusi. An-

drievs klusi nosmējās un sāka atkal linus sukāt.

«Andriev, ko tev tas saimnieks teica?» kāda no linu

plūcējām ievaicājās.
«... tāpat... nieki! ...»

Bija jauka, klusa jūlija diena. Saule spīdēt spīdēja.
Balti debeši grima, cēlās un atkal grima aiz priežu si-

liem, kuri gandrīz visu apvārksni kā ar vaiņagu apvija.
Liepa jau daudz, daudz šādu dienubija savā mūžā pie-
dzīvojis un dabai klusi līdzi priecājies, bet šodien viņš
vairāk sapņoja nekā no patiesības ko redzēja. Uz tiesu!

Kāpēc uz tiesu? Vai tad ar labu nevarēja izlīgt? . . .
Redz, kādi tie cilvēki ir! Arī Liepu Trīne lasīja i
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dievvārdus, izsita iz dziesmu grāmatas tās tā sauktās

«peršas», bez tam tika katrā sestdienas vakarā un svēt-

dienas rītā pātari turēti, kā jau kristīgiem ļaudīm pienā-

kas, bet ko nu tas viss līdzēja? Lūgt dievu un pie tam

iet ar citiem lamāties, plēsties un beidzot apsūdzēt savu

kaimiņu pie tiesas — tas Liepām izlikās nesaprotami —

bezdievīgi. Viņš apsēdās uz robežas akmeņa, ietaisīja
sev pīpi un, to kūpinādams, raudzījās pret dienvidiem,

kur Kārkliņa ļaudis sila malā linus plūca. Ko gan viņš

Kārkliņam varēja būt ļauna darījis, ka tas arvien pret

viņu bija tāds sabozies un ļauns? Viņš domāja un do-

māja, bet nekā nevarēja sadomāt, kas noteiktu Kār-

kliņa ļaunīgās izturēšanās iemeslu. Un Liepām neviļot
sāka acis mazliet asarot...

Kāpēc tad dzīvot un pūlēties, kad pasaulei suņa daba?

Glāsti tu viņu, un tā tev kož!...

Liepa piecēlās un gāja tāļāk. Ja šajā brīdī būtu ne-

gaisa padebeši pie apvārksnes pacēlušies, tad viņš droši

būtu ticējis, ka pērkons to bez žēlastības nospers. Bet

arī tagad, kur pērkons nepavisam nedraudēja, viņam

likās, ka zemei vajadzētu atvērties un viņu aprīt.
«Uz tiesu!...» viņš domāja un nodrebēja. «Es eju,

lai cilvēku nosoda, iesloga tumšā kambarī, kur tumsība

dienas laikā! Dievs taču ir devis gaismu, lai visi to

redz un priecājas. Bet cilvēki, lūk, izdomā tumsību...»

Ļaudis strādāja pa tīrumiem gar lielceļa malu, pa

kuru Liepa gāja. Viņam bija kauns... Ja kāds pazīs-
tams viņu tagad sastaptu, ko lai viņš tam teiktu?

«Uz tiesu!...» Vai viņš varētu šos vārdus izrunāt?

«lešu, tik iešu pa ceļu,» Liepa domāja, «prom, tāļu
prom, kur manis neviens nepazīst...»

Un, galvu nodūris, viņš meimuroja pa grantaino liel-

ceļu. Nupat tas vēl tik ieskatījās, ka zābaki bija netīri,

nesmērēti, un sirds viņam aiz sāpēm sažņaudzās. Ar

nesmērētiem zābakiem viņš pirmo reizi savā mūžā bija
no mājas izgājis.

«E, Liepas tēv, kur tad nu?
... Tu jau laikam esi sā-

cis nelabus ceļus staigāt... Tik agri jau uz krogu!...»
kada balss Liepas tuvumā sauca.

Liepa paskatījās uz to pusi, no kurienes balss ska-

nēja, un ieraudzīja Dzilnas Pēteri, kurš nupat zirgus
birzes mala atsēja.
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Lai dievs nedod: Dzilnas Pēters jau ar bija tiesas

vīrs!...

Liepa gandrīz vai saļima. Viņš gribēja ko teikt, lū-

pas pakustējās, bet vārdi uz tām nomira, it kā kad pa-

saulē vairs nebūtu gaisa, pa kuru trokšņa viļņi varētu

uz priekšu plūst...
«Kur tad tu tā iedams?» Dzilna vēlreiz jautāja, Lie-

pām tuvāk pienākdams. «Vai zirgu zagļus ķert? ...

Sal-

miņam abi jaunie zirgi prom! Skrej nu čigāniem pa-

kaļ! ...
Kas tad cits zaga? ...»

«Nu ko tad!
... Čigāni! ... Čigāni! ...» Liepa, it kā

pie dzīvības nācis, čukstēja.

«Nu, vai uz magaziņu?» Dzilna smējās, Liepu šķel-

mīgi uzlūkodams.

«Nē, tāpat... drusku jāpaiet... Saimniecei rauga ...
rauga...» Liepa izbailēs meloja.

«Kas tad nu? Vai jaunas meitas, ko?» Dzilna smējās,

pīpi ar skaidiņu urbinādams un sūkādams tās kātu, ku-

ram caurums bija aizķepējis.
«Ekur piķis!» Liepa domāja. «No vilka bēgu, uz lāci

kritu...»

«Runā tak, cilvēks!» Dzilna zobojās. «Tu jau esi aiz

laimes gluži mēms palicis! Saki: jaunas meitas? ...»

«Ej nu, ej! Ko nu es ... vecs cilvēks
... ko nu!...»

Liepa stomījās.
«Vecs un kluss tu esi, bet āķīgs ... E, mīļais ... galu

galā vēl esi pie dēliem ticis!...»

Liepa neteica vairs ne vārda. Viņš panesa visus Dzil-

nas vārdus ar pacietību.
«Nu, ej, ej! Un lūdz mani ar uz kristībām!» Dzilna

sauca un nogriezās pa sāņu ceļu, kurš veda uz viņa
māju.

«Tas bija tas pirmais kārdinātājs!» Liepa domāja.
«Vai vēl arī nāks citi? Bet velns jau ir vieris, viņš tik

parādās visādos veidos ...»

Un Liepa apņēmās uz visiem velna jokiem, apsmiek-
liem un kārdināšanām atbildēt vienīgi ar dziļu noskum-

šanu un klusēšanu.

Liepa staigāja tāļāk savu ceļu, un viņa galvā sāka

žvindzēt un rūkt.

«Tā laikam cilvēks pamazām traks paliek!» Liepa do-

māja. «Pamazām... Pa priekšu galvā žvindz un rūc,
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un tad drīz pēc tam jāsāk trakot, skriet — sajukušiem

matiem, nesmērētiem zābakiem, izplestu muti un pār-

grieztām acīm pa lielceļu.» Tā kā bija skrējis Melnais

Andžs, kuru viņš, vēl zēns būdams, bija pie baznīcas

kroga redzējis ...Liepa piegāja pie strauta, paliecās un

sāka sev pieri mazgāt. Galva sāka atkal atžirgt. Viņš

klausījās, kā ganu meitas tuvējos krūmos dziedāja:

Pūt, vējiņi, dzen laiviņu,
Aizdzen mani Kurzemē!...

Un Liepa neviļot pasmīnēja.
«Tai pasaulē jau nemaz tik traki neiet,» viņš domāja,

«kā es nupat samurgoju... Nu, ļaudis sabaras, salamā-

jas, patiesājas un tad atkal salabst... Bet uz tiesas māju
es gan ne par ko neiešu! Lai Trīne dara, ko grib! lešu uz

krogu, dzeršu vai ko, bet uz tiesas māju neiešu!...»

Liepa, mazliet jautrs tapis, gāja nupat caur Vāveres

birzi, aiz kuras atradās tiesas māja, aiz tās kādu versti

attālu muižas krogs un pate muiža. Birzes vēsums Liepu

spirdzināt spirdzināja. Pa pakrēsli ejot, viņam ienāca

kas labs prātā. Vai viņš nevarētu kaut kur birzē pie ma-

las nolīst un uz mauriņa atdusēties? Viņš lāgā nebija
sava reibuļa izgulējis. Uz krogu iet bija par daudz agri.
Ko tad pasaule nesāktu runāt?

...
Jā! ... Pagulēties

birzē, tad aiziet uz krogu, padzīvoties tur kādu brīdi —

un tad atkal uz māju ...

«Stāstīšu Trīnei, ka sūdzības nepieņem, ka lieta par

mazu, par niecīgu, kad meitieši drusku palamājas...
Meitieši jau katru dienu lamājas un niekus pļāpā...

Nē, labāk tā: teikšu, ka prāvu tik daudz, ka acumirklī

nevar pieņemt. Lai nāk uz rudeni... Darba laikā —

kas meitiešiem darba laikā par tiesāšanos?... Teikšu:

tikai svarīgas lietas nāk darba laikā priekšā ...»

Un Liepa pasmīnēja par savu viltību. Viņš ar labpa-
tikšanu nolūkojās uz kādu vietu birzē. Bez kādas ilgā-
kas pārdomāšanas viņš nogriezās no lielceļa un līda

caur lazdu krūmiem, kuri pa slaiko bērzu, egļu un apšu
starpām kupli zaļoja.

Beidzot kādu patīkamu vietu atradis, viņš atgūlās uz

mauriņa...
Miers un dzīvība! Tie še, meža nomalē, viņam likās

mājojot. Miers un dzīvība bija Liepas sirds atbalss.
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Viņš pārlaida skatus pār koku galotnēm, kuras rīta

saule apspīdēja. Tur augsti, augsti viņš redzēja savu

kluso draudzeni — debesi.

«Draudzene!» viņš domāja. «Dod man spēku pacelties
tik augsti, kā tu esi! Dod man tavu sauli un tavas zvaig-
znes — es gribu vienreiz apspīdēt cilvēku sirds dziļu-

mus, lai tie top gaiši kā diena! Kāpēc tad sūdzēt? Cil-

vēku sūdzēt ir tikpat kā vājniekam sist...»

Briesmīgi murgi mācās Liepām dienas laikā virsū.

Viņš pārbijās, kad apsvēra, cik briesmīgi tas domājis.
Bet ko lai dara? Vai viņam mājā bija miers? Viņa sieva

Trīne bija šos murgus izperinājuse, audzinājuse, un ta-

gad viņi bija lieli, milzīgi, pieņēma drīz trakojošas jū-

ras, drīz bezgalīgi augstu kalnu veidu, kuru klintis drau-

dēja Liepu aprakt...

«Ak, sieva, sieva!» Liepa vaidēja. «Ko tu gan īsti

domā? Tu baries un kliedz, ka visa saimniecība izpu-
tēs, man neesot vīra, bet ēzeļa galva! Lai es labāk ejot
cūkas ganīt! ...

Cūkas ganīt! ...»

«Kaut jel atkal kāda ganu meita dziedātu!» Liepa

vēlējās. «Var būt, ka tad murgi man atkal pārietu...»
Beidzot viņš ieklausījās, kā putni žužināja, svilpoja

un pļāpāja, kā egļu galotnēs vēsma noslēpumaini
švīkstēja, — tā bija vecā dziesma, kurā jau viņš kā

gana zēns bija svinīgi klausījies. Ko gan šie putni va-

rēja dziedāt? Bez notīm, bez takts tie cits caur citu ņē-

mās, trokšņoja kā jau mežā
...

Liepa aizdarīja acis un domāja vēl ilgi par briesmīgo

pasauli, kamēr beidzot taču iemiga. Odu bari tam metās

virsū. Sapnī viņš stenēja un mētāja rokas.

Saule pacēlās arvien augstāki. Patīkama smarža plūda
caur birzi... Neizprotama ir dzīvība. Tā ceļas, zūd un

atkal ceļas iz kapa. Saldākā laime un briesmīgākā ne-

laime — tie ir dzīvības milzīgie riteņi, kūri griežas,
viens otra zobos tverdami. Un tie samaļ cilvēku sirdis,

puķu ziedus, salauž stiprākos kaulus ... Drupas, pelni
un putekļi birst uz apakšu mūžīgajos, neizmērojami dzi-

ļos pasaules atvaros, un augšup ceļas neizprotams gars,
kurš milzīgos riteņus appin no jauna ar puķēm. Un

bērni sārtiem vainagiem šūpojas šūpuļos, ar riteni

augšup celdamies... Tie gavilē un priecājas, it kā tie
brauktu ar karuseli, it kā dzīve būtu bērnu spēle ...
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Bet dzīve nav bērnu spēle, tā ir nopietna. Mirt spēj

katrs, bet kurš spēj dzīvot? Daba mūs māca ēst: nokaut

zvērus un stādus un tos aprīt, ja gribam dzīvot. Bet šo

zvēru un stādu gaļa mūs tik uz brīdi uztura pie dzīvī-

bas; viņa ir tomēr nāves zāles, kas mūs saģiftē. Kas mūs

mācīs dzīvot, mūžīgi dzīvot? Kas mācīs mūs skriet prom

no pasaules, kur viss tik nepilnīgs un bezbēdīgs? Kas

dos mums spārnus, lai mēs aizskrietu uz mūsu labās gri-
bas dzimteni, uz mūsu miesām nepazīstamo zemi, kur

pilnība un taisnība valda? Kas dos? ... Piesit pie savas

pieres tu, prātniek, ar dūri un saki vēlreiz, ka tu esi

tas lielākais muļķis un āksts! Domu tev nav — īsto, pa-

tieso domu?
...

To nav nevienam, nevienam!
...

Aizdari savas acis tu, tāļredzīgais laiku pravieti, un

saki, ka tu sapņo un murgo! Tā nav īstā pasaule, kuru

mēs redzam. Tie ir nieki un blēņas. Pasaule ceļas, viņa
reiz būs! Viņa būs, un sapņu redzētājiem nokritīs it

kā zvīņas no acīm!... Jeb— vai nekad?...

Kad Liepa pamodās, tad saule jau grima uz vakara

pusi. Viņš jutās daudz spirgtāks un drošāks nekā no

rīta. Miegs ir brīnišķīgas zāles, kuras dažreiz garu un

miesas spēj dziedināt...

Liepa aizgāja uz krogu. Krogs nebija vis tukšs, kā

viņš to bija cerējis. Aiz bufetes sēdēja labsirdīgā, vēl

pajaunā krodziniece. Bufetes priekšā locījās savāds

cilvēka stāvs, kurš reizām izgrūda nesaprotamus vār-

dus. Ap savādā cilvēka stāvu gorījās četri jauni vī-

rieši; viens gandrīz vēl izskatījās pēc zēna. Savādais

cilvēka stāvs — īsos, pelēkos svārkos, sarkanās man-

čestra biksēs un ādas tupelēs, izbužinātiem, paīsiem,
drusku jau pasirmiem matiem un kuplām, sirmām

ūsām — izdzēra ar diviem vilcieniem puskorteli šņaba
un uzsita ar dūri uz bufetes.

«Vēl vienu, liberkiņa!»
Krodziniece it kā negribēdama pielēja puskorteli at-

kal pilnu.
«Dzer, liberkiņa! ...» savādais cilvēka stāvs rūca,

jauno vīrieti, kurš vēl pēc zēna izskatījās, pie piedur-
knes raustīdams. «Dzer un nesaki, ka nedod... Mā-

cies ... pret vētru un viļņiem stūrēt! Mācies un dzer ...
bet pratu ... liberkiņa, prātu neapdzer!»

Jaunais cilvēks — ar sārtiem vaigiem, sievieša kaunī-
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gam acīm — pielika glāzi pie lūpām un drusku pasme-

ķēja.

«Trink, liberkiņa .. . Ceplī tu man labi strada ...»

«Podrač, laid nu viņu mierā!» krodziniece lūdzās.

«Viņš jau nevar panest!»
«Ko? Nevar? .. . Liberkiņa! Kauna lieta! ... Mācies

pret vētru stūrēt! ... Nu, dzer, ko stomies! ...»
Šajā brīdī ienāca kroga istabā Liepa.

«Liberkiņa! ... Mutes, mutes, dod man mutes! Tu esi

laba dvēsele; tev tik tā miesa vāja... Nāc!...» Savā-

dais stāvs mācās Liepām virsū, kurš laipni atgaiņājās.

Liepa nolīda kroga kaktā, kur tas uzsmēķēja savu

pīpi. Savādais cilvēks atkal piegriezās pie saviem darba

biedriem un penterēja vienā gabalā.
«Dzer, liberkiņa!» viņš plijās kādam no biedriem

virsū, kurš vilka iz kaļķenes kuplus dūmus. Acis šim

jaunajam vīrietim kvēlot kvēloja. Uz vaiga tam spī-
dēja balta rēta, un piere savilkās spītīgās grumbās.

«Podrač, pasauc labāk alu!» viņš uz savādo cilvēku

teica. «Es šņaba negribu.»
«Alu?

... Freilin, cvej flašen bijr!» savādais cilvēks

kliedza. «Freilin, ne freilin!
... Madam, gnēdij frov!

Fardong ...»

Savādais cilvēks bija muižas cepļa vadītājs, kurš bija
lielākais dzērājs visā apkārtnē. Jaunie vīrieši bija viņa
puiši, kuri šodien bija ķieģeļu dedzinātavas krāsnis

aizmūrējuši un nu svabadāki uzelpoja. Viņi izdzēra alu

un skubināja meistaru samaksāt rēķinu.
«Vēl māli jāpieved!» kāds vīrs ar rētu uz vaiga meis-

taram atgādināja.
«Ko tu, ola, gribi vistu perēt mācīt!» kāds trešais zo-

bojās, kuram gribējās labāk krogā palikt nekā iet uz

cepli mālus pievest.
«Liberkiņa!... Tu esi gudrāks par visieni. Tu būtu

labs... bet tev tā meitiešu vaina. Tā Anna tev neiziet

iz prāta! Dzer, liberkiņa! Tās Annas tu neprecē! E,
viņa...» Meistars sāka smieties, bet viņa sejas augšas
gals — izspīlētās acis un piere ar grumbaino ādu —

izradīja izmisumu un ārkārtīgu nopietnību.
«Ta nav tava bēda!» slinkais puisis, kurš, pret durvju

stenderi atspiedies, cigāra galu sūkāja, atcirta. «Saturi
žaunas, ja negribi pa fresi! ...»

4»
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«Nu, nu! Liberkiņa! Gan tevi Anna izmācīs...» meis-

tars smiedamies ar pirkstu draudēja. «Gan, gan, brālīt!»

Beidzot alus bija izdzerts. Meistars samaksāja rēķinu.
Puiši izgāja pa priekšu. Un meistars pātarodams iz-

streipuļoja tiem pakaļ.
«Nu ko tad jūs, Liepas tēt?» krodziniece, bufeti slau-

cīdama, ierunājās. «Vai valsts mājā bijāt? .. .»

Liepa iekāsējās, paskatījās uz sienu, pie kuras spī-

dēja smalko šņabu pudeles ar bilžainām etiķetēm un

papirosu kastītes ar rozēm vai sārtām meiteņu galvām
uz vākiem.

«Nē, tāpat... bija drusku darīšanas
...

muižā ...

bij ...» Un Liepa nobijās, kā tas prata melot.

«Ko tad jūsu saimniece — vai vesela?» krodziniece

turpināja.
«Nu, tāpat... darbs

...
meitieša cilvēks

... lopi jā-
dzirda ...» Liepa ar mokām, pats nezinādams, ko runā,

čukstēja.
«Nu, vai bites medu nes? ...»

«Tā ir, kā ir ... Reizēm tā kā pieraujas ... tām vie-

nām laikam tēviņš būs pagais's ...»

«Gan ieperinās jaunu! .. . Kas nu par bitēm, kad tik

tas medus!...»

Tamlīdzīgi saruna turpinājās, kamēr vācu kambara

durvis atvērās un kroga istabā ienāca tiesas skrīveris

un Kārkliņš.

Liepa piecēlās bailīgs no sola un gribēja skrīveri

sveicināt, bet tas viņu tik ar vienu aci uzlūkoja un pie-
gāja pie bufetes. Kārkliņš arī pagāja Liepām garām, bez

kā to uzlūkotu.

Liepa atkrita uz sola un raudzījās sajucis pa logu uz

pagalmu, kur cepļa meistars ar saviem puišiem ķīvējās.
Kārkliņš samaksāja savu rēķinu, sniedza skrīveram

un krodziniecei roku un aizgāja.
Skrīveris apsēdās pie bufetes uz sola, kodīja papirosu

un reizēm pazagšus Liepu uzlūkoja.
«Liepa, man ar jums drusku ko runāt,» skrīveris bei-

dzot teica. «Zem četrām acīm ...»

Liepa sabijies piecēlās, viņam pīpe tikko neizkrita

iz zobiem.

«Nākat šurp! ...» Skrīveris iegāja vācu istabā, un

Liepa tam sekoja.
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«Kārkliņš šodien apsūdzēja jūsu sievu.. . Lieta no-

pietna, krimināllieta... Vai negribat labāk ar mieru

izlīgt? Es palīdzēšu...»

Liepām zils un zaļš vien metas priekš acīm. Kārkliņš

apsūdzējis viņa Trīni! Tas tik vēl trūka! Viņam likās,
ka šajā brīdī visai pasaulei vajadzētu bojā iet. Ar at-

plestu muti viņš uzlūkoja skrīveri.

«Jūsu sieva esot Kārkliņa sievai ar sprunguļu galvu

pārsituse ... Kārkliņa sieva guļot uz gultas ...»

«Galvu? Ar sprunguļu?» Liepa čukstēja. «Mana

Trīne? ...»

«Jā, jā!» Skrīveris smējās. «Lieta nu gluži tik traka

nav... Bet izlīgstiet labāk ar labu, citādi jūsu sievai —

cietums! ...»

«Cietums?» Liepa čukstēja. «Cietums... skrīvera

kungs? ...»

Viņš piecēlās un gāja, gāja kā bez prāta pa durvīm,

pār pagalmu, prom — uz māju. Skrīveris noskatījās
smiedamies viņam pakaļ.

«Cilvēciņš... bez kaut kāda satura. Bailīgs kā

zaķis...»
Gani dzina mājās, kad Liepa ieradās savā pagalmā.
Sieva nosvieda slauceni pie laidara vārtiem un stei-

dzās vīram pretī.
«Nu, ko izdarīji?» viņa spītīgi jautāja.

«Ej! ...
Man pasaulē vairs nekas nepatīk! Man...»

Liepa vairāk nespēja izrunāt, atkrita rijas priekšā uz

darbaratiem un sāka raudāt.

«Cietumā tevi ieliks, skrīveris man to teica. Kārkliņš
tevi apsūdzējis...»

«Es — cietumā? Nekad!» Liepene, svārkus aiz jostas

atsprauzdama, šņāca. «Gan es Kārklenei pašai parādīšu,
kur cietuma durvis! ...»

,

Viņa aizsteidzās uz laidaru, kur telēni, nupat sanā-

kuši, sāka četrbalsīgi bļaut.

«Ej vien, ej,» Liepa šņukstēja, «nemierīgais nelaimes

gars!... Ak dievs!...»

Saule jau bija norietējuse. Tumši zila debess rīta

pusē pamazām apklājās ar melniem padebešiem. Tā-

lienē dunēja pērkons.
«Neko darīt,» Liepa nopūtās, «kas nāks, tas nāks,

un no tā vairs nevar izbēgt...»
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Viņš iegāja istabā un raudzījās pa logu, kā negaisa
padebeši arvien augstāk un augstāk cēlās. Zibeņa jostas
locījās. Un Liepām likās, ka pērkons nāca īstā laikā,
lai izdārdinātu un izklaidētu gaisos smokošos tvanus.

Arī tas pērkons, kam tur reiz tiesas namā vajadzēja

nākt, varbūt bija tik dabīgs gadījiens, pēc kura viņa

un viņa sievas sirdis it kā atzeltu un dvēseles uzziedētu

mīlestības ziedos
...

«Tiesa jūs abas vēlreiz uzaicina izlīgt ar labu!» pa-

gasta tiesas priekšsēdētājs, nopietns vīrs ar sirmu galvu
un bārzdu svinīgi uzrunāja Kārkleni un Liepeni, kuras

aiz treliņiem tiesas istabā netāļu viena no otras stāvēja
un zvērojošus skatus viena otrai uzmeta.

«Es paģēru taisnību un likumu!» Kārklene brēca, tā

ka tiesas priekšsēdētājs jutās piespiests to apsaukt.
«Arī es gribu taisnību!» Liepene sauca, un Liepa, kurš

viņai aiz muguras stāvēja, nodrebēja. Kārkliņš lūkojās
stīvi un auksti uz tiesas galdu. Abi tiesājamo sievu vīri

bija ieradušies kā aizbildņi savām laulātām draudze-

nēm.

«Skrīvel, raksti, ka abas grib taisnību...» priekšsē-

dētājs teica. «Nu, to viņas arī dabūs. Kazak, iesauc lie-

cinieku Andrievu Žagatu! ...»

Kazaks pavēra durvis un ar spiedzošu, smalku balsi

sauca: «AndrievŽagata! ...»

Tūliņ parādījās Andrievs Žagata. Viņš bija brangi
audzis puisis kupliem brūniem matiem un gaišām ūsām,

pirktos tumšos svārkos un biksēs, kamašās un jaunu,
spīdošu cepuri rokā, kuru tas uzlika uz loga. Pie vestes

spīdēja smaga sudraba pulksteņa ķēde. Andrievs at-

stāja uz katru labu iespaidu. Tiesneši to pazina kā go-
dīgu un uzticamu puisi.

Andrievs uzmeta pirmo skatu uz tiesas galdu, tad pa-
skatījās uz savu saimnieci un vispēdīgi uz Kārkleni.

«Tad tik tāļu gan! ... Pie tiesas! ...» viņš nodomāja,
nostājas pie treliņiem un uzlūkoja priekšsēdētāju. Viņš
redzēja apzeltīto tiesas spoguli ar ērgli, un viņam bija
ta ap dūšu, it kā kad katrs tiesnesis viņa sirdi redzētu
un viņa domas lasīt lasītu.
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«Teikšu tīru taisnību!» Andrievs domāja. «Dievs pa-

sargi ...me10t!...»

«Andriev! ...» kāda balss viņam aiz muguras klusi

nošņācās: it kā pa pusei draudēja, pa pusei lūdzās.

Andrievs paskatījās sāņus un ieraudzīja savu saim-

nieci, kura viņu draudoši uzlūkoja un roku dūrē sa-

vilka.

«Andriev Zagat! Ko tu vari tai kaušanās lietā starp
Trīni Liepu un Līzi Kārkliņ teikt? ...» priekšsēdētājs

jautāja.
Andrievs iekāsējās, paskatījās uz ķeizara bildi un

nopūtās.
«Es nesu žuburus,» viņš iesāka, «nesu žuburus, kad

uzreiz dzirdu savādu troksni. Paskatos gaisā: nekā! Pa-

skatos uz mājas pusi, vai tik ugunsgrēks nebūs izcēlies:

nekā! Paskatos uz kāpostdārza pusi...»
Andrievs apstājās.

«Nu, tāļāk, tāļāk!» priekšsēdētājs sauca. Andrievs

nosarka...

«Es negribēju savām ausīm, nedz acīm ticēt. Divi

meitieši lamājās, svieda viena otrai — diezin kas tām

rokā bija, vai akmeņi, koki vai kukuršņi, — smiltis

vien putēja.

«Tu, vilku mātīte!» viena kliedza. «Tu, vecā govs! ...»

otra brēca. Vēsmīgus brīnuma vārdus es dabūju dzir-

dēt. Beidzot abi meitieši krita matos un plūkājās, kamēr
abas iekrita gravā aiz lazdu krūmiem. Dzirdēju gan vēl

vaimanas, bet nekā vairs neredzēju ...»

«Un tie meitieši bija tava saimniece un Kārkliņa
sieva

...
ko? ...»

«Tā jau gan man likās
...

Vai tad nu citas ...»

«Ak tu — sasodīts bendes maiss!» Liepene apspiesti,
klusi šņāca. «Liec nu tādam biezā putrā sviestu! Nu pa-
gaidi, diedelniek, gan es tevi badā nomērdēšu!...»

Andrievs paskatījās uz saimnieci it kā lūgdamies, ka
citādi nevarējis kā teikt vienīgi tīru patiesību, Andrie-
vam pretī zvēroja dusmu pilnas acis.

«Cienīgā pagasta tiesa!» Kārklene ieķērcās. «Es lūdzu
ta Andrieva Žagatas par liecinieku nepieņemt... Viņa
tēvs mira nelaba nāvē — nosmaka kunga rijā, un māte
viņam negāja pie dievgalda... Vecā Zagatiene būra,
kur tik klāt tika ...»
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«Klusu!» priekšsēdētājs Kārklenei uzbrēca. «Še nav

bābu tirgus, bet tiesa!
...

Skrīvel, raksti, ko tas An-

drievs Žagata izteica... Un jūs, tiesājamie, liecinieki

un aizbildņi, izejat, kamēr jūs tiksat iesaukti uz sprie-
duma pasludināšanu!»

Pēdējie izgāja, un tiesa uz ātru roku taisīja sprie-
dumu.

«Tai Kārklenei gan vajadzēja lielāka soda, bet viņai
tā galva pārsista...» priekšsēdētājs piezīmēja, proto-
kolu un spriedumu parakstīdams. «Kazak, iesauc tos

cilvēkus spriedumu klausīties!»

Abas tiesājamās, viņu vīri un liecinieks Andrievs

Žagata atkal ienāca tiesas istabā. Kājās stāvot, tie klau-

sījās, kad skrīveris lasīja:
«Trīne Liepa sodīta dēļ lamāšanās un kaušanās ar

trijām un Līze Kārkliņ ar vienu dienu cietuma. Katrai

bez tam jāiemaksā 3 rubļi pagasta nabagiem par

labu...»

«Ek! ...» Liepa bailīgi iesaucās.

«Ko tu, Liepa, gribēji vēl teikt?» priekšsēdētājs jau-

tāja.
«Es nekā vairs

...
lai notiek dieva prāts! ...»

«Lai notiek!» Liepene spītīgi piezīmēja, bet tūliņ pēc
tam sāka briesmīgi trokšņot un tiesu izlamāt.

«Vai tā nu ir taisnība?» Liepene brēca. «Mani tāpēc
cietumā likt, ka es aizsargājos!... Es ar to spriedumu
neesmu mierā! Es iešu kad vai līdz Pēterburgai! ...»

«Kuš, mierā!» priekšsēdētājs uzsauca. «Jūs abas tū-

liņ tiksiet cietumā ieliktas, lai vēlāk neceltos grūtumi

jūs šurp atvest... Kad būsiet sodu pildījušas, tad varat

manis pēc iet un tāļāk sūdzēt... Var būt, ka tur jūs
vēl vairāk dabūsiet!»

«Taisna tiesa!» Liepa čukstēja. «Taisna... Pērkoņa

vajadzēja...»
Abas sievas lieliski spārdījās un pretojās; bet kazaks

bija vīrs, kurš savu lietu prata. Viņš satvēra Kārkleni

kā dzelzīs un ar to aiz durvīm pazuda.
Liepene sāka raudāt...
«Mana Mīle,» viņa vaimanāja, «viņa ielēks ūdenī,

kad dabūszināt, ka māte cietumā ...»

«Ko pate sapelnīji, to tagad dabūn,» Liepa lēni uz

sievu teica, «ej nu trīs dienas tumšajā kambarī un mā-
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cies saules gaismu cienīt. Tev jau neviens vairs pa prā-

tam nevarēja izdarīt...»

Kazaks izveda arī Liepeni. Laukā atskanēja skaļi
smiekli. Ļaudis bija sanākuši, lai dabūtu zināt prāvas
iznākumu. Viss pagasts jau nedēļām runāja par gai-
dāmoprāvu.

Abas ieslodzītas — šī vēsts izplatījās zibeņa ātrumā.

Tiesas pērkons bija abu pūcīgo sievu dūšās iespē-
ris...

Pēc tiesas sēdes Kārkliņš skrīverim pārmeta, ka tas

neturējis vārdu
...

«Ko tad es varēju darīt? Likums, Kārkliņ, ir nopietna
lieta. Es jau nezināju, ka lieta tā ir! Liepas puisis An-

drievs liecināja abām par sliktu... Abas vainīgas,
abas cieš...»

Kārkliņš pikts aizlaidās uz māju. Viņam lēni sekoja
Liepa. Viņš izskatījās jocīgs: ne priecīgs, ne bēdīgs,
tomēr viņam pa sirdi jaucās kaut kas no prieka un

bēdām.

Pērkons bija norūcis. Tagad vajadzēja nākt auglī-
giem laikiem...

Pret vakaru krogā bija liela dzeršana. Ļaudīm bija
atkal iemesls dzert. Jauns svarīgs notikums. Pagasta
sparīgākās sievas atdusējās tagad cietuma tumšajos
kambaros.

«Liberkiņa ... dzer!» Cepļa meistars visiem pa vidu

jaucās, nezinādams aiz prieka, kur dēties, jo iemesls

dzert bija redzams tik skaidri kā diena. Un viņš dzēra

ar, cik tik spēdams. Mēru pēc mēra tukšodams, tas bei-

dzot aizmirsa dzeršanas svarīgo iemeslu un padevās
savai dzērāju prātniecībai.

«Tā cilvēka dzīve ir kā kāda mīkla,» viņš izskaidroja
kurpniekam Vilnīšam, kurš pārdienas gāja 'uz krogu
un tikpat daudz reižu tā piedzērās, ka nezināja, vai

rīts vai vakars.

«Jā, cilvēka dzīve ir tiešām mīkla!» Vilnīts apstip-
rināja, ļodzīdamies, kā koks vējā lokās. «Tā ir viena

neuzmi-n-minama mīkla ...»

«Liberkiņa, dzer!
...

Nebēdāsimies! Grūts ir tā cil-

vēka mūžs! Tā nāve nāks un mūs atpestīs ... Dzer,
liberkiņa! ...»
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Otrā dienāKārklene tika izlaista iz cietuma. Viņa bija
bāla. Cauru nakti tā bija, tāpat kā Liepene, kura bija
līdzās otrā cietuma kambarī iespundēta, lādējuse,

raudājuse vai garīgas dziesmas skaitījuse. Tagad tā bija
rāma un kaunīga. Teciņus viņa aizgāja uz māju un būtu

aiz kauna vai zemē ielīduse, kad ļaudis, kuri pa tīru-

miem strādāja, tai pakaļ skatījās.

Trešajā dienā Liepa aizjūdza bēri zaļajos ratos ar

brīnišķīgajām puķēm uz pakaļgalda un brauca uz tie-

sas māju, lai pārvestu savu sievu mājās. Pret Dzilnas

māju tas to satika ceļā.

Viņa smējās un kaunīgi vīru uzlūkoja.
«Kur tad tu nu biji,» Liepa jokoja, «kaziņu manu? ...»
«Cietumāi, cietumāi, vīriņu manu!» Liepene rūgti

smējās un metās vīram ap kaklu. Tad Liepa palīdzēja
sievai iekāpt ratos. Bēris tecēja brīnum ātri, jo viņš

bija liels mājas cienītājs.
Pa olnīcu nāca Mīle pretī. Viņa bija gluži noraudā-

jusēs un karstiem skūpstiem saņēma māti.

«Mana meitiņ, man tik bij tevis žēl... Es? Es? Kas nu

par mani! ...» Liepene šņukstēja.
Kad Liepa sievu bija mājās pārvedis un zirgu izjū-

dzis, tad tas gāja uz linu tīrumu ...

Saule taisījās rietēt un apzeltīja bagāti svētītos lau-

kus. Pērkons bija dažreiz dūcis un izskaudis ļaunos

tārpus un kukaiņus, kuri sausā vasarā brīnum daudz

skādes dara.

Viņš bija arī aizņēmis cilvēku sirdis un tās it kā izvē-

dinājis. Dusmas, kuras katram redzamas, ir daudz la-

bākas nekā klusā, ļaunīgā atriebība. Tas bija bijis pēr-
kons: viss šis tracis starp kaimiņu sievām. Viņš ļaunos

tārpus, kuri abu sievu sirdīs bija kremtuši, ar vienu

spērienu bija iznīcinājis ...

Kāds gads pagāja, abas vēl ne vārda viena ar otru

nerunāja. Te kādā svētdienā mācītājs uzsauca Kārkliņu
Jāni ar Liepas Mīli! Tas pats lielais dzejnieks, kurš par
Mīli veselu simtu dziesmu bija taisījis, to bija izrau-

dzījis sev par līgavu. Un ļaudīm bija atkal viela runām

un iemesls iedzert.

Minētā svētdienā pēc dievkalpošanas baznīcas krogā
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tika krietni iedzerts.

«Mēs gan nekad draudzenes nebūsim,» Liepene smē-

jās, Kārkleni šķelmīgi uzlūkodama un tai siera gabalu

pasniegdama. «Palūk nu, kāds tas siers... Diezgan pie-
situ i olu, bet nekā, tāds vien ir ...»

«Labs,» Kārklene teica, sieru pasmeķējuse, «labs, kas

labs! ...»

«Nu, cietumnieces! ledzeriet nu jūs ar kādu glāzi
ķimeļa!» Liepa, pudeli rokā turēdams, smējās. «ledze-

riet un aizmirstiet savu naidu...»

«Ko tu, Liepas tēv! Kauns jau nu gan ir! Aizmirst jau
nu gluži gan nevar ... Bet jālūko būs satikt...»

«Tas ir labi, tas ir brangi! Satikt kaimiņiem vajaga:
citādi robežu pārņems nezāles, ka vairs viens otra ne-

redzēsim ...»

Kārkliņš domīgs smērēja sviestu uz baltmaizes stūra

un ēda, it kā būtu rīta cēlienu pļaut bijis.
Jānis ar Mīli, aiz krodzinieka skapja aizlīduši, mīli-

nājās.
Citi baznīcēni bija jau sen projām, kad Liepu un Kār-

kliņu rati no baznīcas kroga aizbrauca. Jānis ar savu

māti brauca lepnajos ratos. Tad brauca Liepa ar Trini

un meitu zaļajos ratos ar brīnišķīgajām puķēm uz pa-

kaļgalda. Vispēdīgi brauca Kārkliņš ar savu veceni.

Viņš izskatījās drusku sapīcis, laikam tāpēc, ka dēls vi-

ņam bija atņēmis jaunos ratus un garo pātagu.
Jānis Kārkliņš laida pa lielceļu, ka tik smiltis vien

putēja. Labprāt viņš būtu jau ar brūti kopā braucis. Bet

viņa vēl piederēja tēvam un mātei.

«Lai! . .. Gan izbrauksimies kopā! ...» viņš sevi mie-

rināja.
«Tā cilvēka dzīve ir kā kāda mīkla ...» Tur cepļa

meistars bija patiesību teicis. *

Mīkla viņa ir, šī dzīve. Draugi top ienaidnieki, un

ienaidnieki top draugi. Tie, kas viens uz otra dusmo,

top beidzot labi. Pērkons nāk un pāriet. Debess top
skaidra. Tad atkal to pārplūst drūmie padebeši. Mīk-

las, tīrās mīklas!
...

Kurš gan viņas spēs uzminēt —

šīs dzīves sarežģītās, noslēpumainās mīklas?
...
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VECAIS MUZIKANTS

Fantāzija

Pulksten desmitos no rīta kāda privātorķestra mū-

ziķiem bija jāsanāk Meinholda zālē uz mēģinājumu.
Klarnetists, jauns, bāls vīrietis slimīgi smaidošu seju,

sprogainiem mākslinieka matiem un klibu kāju, drošī-

bas pēc bija jau pusstundu agrāki koncerta zālē iera-

dies un, pie loga piespiedies, lasīja «Drēzdenes avīzi».

Drīz pēc klarnetista ienāca kontrabasists — tukls pa-

vecs vīrs sārtu seju, strupiem izbužinātiem matiem, no-

plukušā frakā, īsās biksās un milzīgi lielās kamašās.

Viņš nopūtās, apsveicinājās ar savu biedri un tad iz

mūziķu sapulces istabas izstiepa brūno, apkvēpējušo
kontrabasi uz podi ja un sāka uz tās tramšķināt.

Klarnetists salocīja avīzi, iebāza to kabatā, uzkāpa
savā tronī un sāka stabulēt kādu pagrūtu vietu iz Bēt-

hovena IX simfonijas, kurai šodien bija mēģinājums.
Pa augstajiem zāles logiem iespīdēja no salstošiem

ziemas tvaikiem apslāpētie saules stari. Šajā skumīgajā

saulgozī bija saplūduši miljoniem puteklīšu, kuri cits

caur citu mudžēija un it brangi attēloja iznīcīgā ārējā

spīduma puteklību. Arī šie putekļi, kurus citādi ne-

viena acs nepamana, no varenās saules apspīdēti, nu

mirdzēja, it kā šī rota būtu pašu nopelns. Cik maziņi
ari šie putekļi nav, iz viņiem tomēr pastāv visa zemes

godība, spēks un bagātība! Atņem saule mums savus

starus, tad šo puteklīšu nevar saredzēt. Bez saules visa

zeme nebūtu nekas cits kā niecīgs puteklītis, kurš bez

kaut kādas nozīmes peldētu pa pasaules bezgalīgajām
telpām. * h
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Tā apmēram domāja resnais kontrabasists, kurš, bei-

dzis tramšķināt, atspiedās elkoņiem uz krēsla atzveltnes

un lūkojās mirdzošos puteklīšos. Viņš jau gadiem mēdza

uz mēģinājumu pusstundu agrāk nākt, jo domas, ku-

ras viņam, vientuļi uz podija sēdot, prātā šāvās, viņam

likās būt neaizmaksājamas. Arī šodien viņš padevās
kaislīgai domu straumei, kura diemžēl, iz putekļiem
sākusies, atkal putekļos beidzās.

Mūziķi ieradās viens pēc otra. Kad kontrabasists iz

savām putekļu domām pamodās, tad bez viņa un klar-

netista uz podija jau sēdēja mazais čellists ar šauro

pieri, briesmīgi ģeniāli izbužinātiem matiem, viltīgi

spīdošām acīm un lielu muti. Lielā mute viņa raksturam

īsti piederēja, jo viņš runāja un lielījās bez mēra. Bēt-

hovenam un Vāgneram tas arvien raudzīja uzrādīt kļū-
das; un kapelmeistara tas ne acu galā nevarēja iere-

dzēt. Diemžēl kapelmeistars to pašu arī pret viņu
sajuta...

Aiz čellista sarunājās divi ragu pūtēji. Un bundzi-

nieks ar mūžam smaidošo, apaļo seju apsēdās pie sa-

vām bungām, kad durvis atvērās un, vijoles kasti nes-

dams, ienāca salīcis vecītis sirmu galvu, tīri noskūtu

domīgu seju, sniegbaltā apkaklītē un zilganā frakā,

kura viņa kaulainajām miesām rādījās drusku par lielu

būt.

Viņš nolika kasti uz krēsla, nošņaucās baltā kabatas

drāniņā un tad pamazām ar biedriem apsveicinājās.
Čellists paskatījās šķelmīgi uz vecīti un pasmaidīja.

Viņš bija ievērojis, ka vecais bračists katru reizi, uz

podija uzkāpis, izvilka iz kabatas drāniņu un nošņaucās.
«He, Orfeja kungs!» čellists smējās, vecīti uzrunā-

dams. «Kur tad tu tā esi apkārt blandījies, ka esi dabūjis
tādu iesnu?»

Vecītis, kuru biedri lamāja par Orfeju, bet kura īstais

vārds bija Ludviķis Bitners, paskatījās uz čellistu un

pabrīnēijās par tā runu. Viņš uzbalsoja savu brači, pie-
spieda to pie kakla un, acis aizmiedzis, sāka ko nebūt

klusi spēlēt. Bet drīz tam brača noslīdēja uz klēpja. Viņu

pārņēma savāds gurdenums un aizrāva sāpīgos sapņos.
Tik tad, kad čellists uz viņu stīvi paskatījās un pie tam

skaļi iesmējās, vecītis it kā pamodās un ātri atvēra nošu

burtnīcu, uz kuras trekniem burtiem bija uzspiests:
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«L. fon Bēthovena IX simfonija». Viņa acis savādi iemir-

dzējās. Jūtas, kuras viņu pārņēma, lika viņa rokai dre-

bēt. Bet mūziķa roka nedrīkst drebēt, sevišķi stīgu in-

strumenta spēlētājam ne! To iedomājot, vecītis it kā

sabijās. Notis sāka dancot, nošu burtnīca kustēties, un

miglains plīvurs lidoja priekš viņa acīm. Viņš saprata

tūliņ, ka nevis nošu burtnīca kustas un notis danco, bet

ka viņa galvā atkal pamodies reibonis un radījis vispā-

rīgu nervozu uztraukumu.

Šāds reibonis, kuram allaž sekoja ģībonis ar vēlākām

galvas sāpēm, pie vecā Bitnera pēdējā laikā bija vairāk

reižu atkārtojies.

«Lūk, kāds man piķis!» vecītis domāja. «Taisni de-

vītās simfonijas mēģinājumā man uznāk reibonis!
. ..

Bet spēlēt tomēr spēlēšu. Man jāspēlē, es jau citādi ne-

varu dzīvot!
... Lūk — devītā simfonija! Tur vai tra-

kam jātop, ja netiktu pie spēlēšanas! ...»

Viņš pašķirstīja nošu burtnīcā un nopūtās.

«Orfeja kungs!» čellists zobojās. «Saņematies, šo-

dien kapelmeistaram būs grūti iztapt! ... Vakar jeb,
labāk sakot, šorīt es to sastapu pie Hennefetera.

Miljoniem apkampjoties,

Skūpstu visu pasauli!... —

viņš dziedāja, ar operas kora repetitoru brālības sa-

dzerdams. Astoņas Rudesheimera buteles atradās uz

galda. Pulkstens bija viens, kad es aizgāju, tad tie tuk-

šoja devīto
...

Nu, ar to vien jau nepietika! Mūsu ka-

pelmeistars paradis četros vai piecos no rīta uz māju
iet...»

Čellists tikko paguva šos vārdus izrunāt, kad durvis

tika ātri atrautas un pa tām ienāca jauns, skaists vīrie-

tis, smalki ģērbies, kurš, ar retu grāciju kustēdamies uz

visām pusēm, mūziķus sveicinādams, paklanījās. Uz viņa
sejas varēja lasīt nogurumu un paģiras. Viņš paskatījās
kabatas pulkstenī un, redzēdams, ka bija aizkavējies,
visu mūziķu priekšā atvainojās, nostājās pie pulta un

atvēra partitūru.

Takts zizlis paspīdēja, un simfonija sākās.

Kopspēle gāja brīdi gluži labi, kad kapelmeistars pie-
peši piesita ar takts zizli pie pulta un skaņi iesaucās:
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«Brača — aplam! Kas tā tāda par spēlēšanu? ...»

Viņš dusmīgi paskatījās uz to pusi, kur vecais Bitners

ar otro bračistu, jaunu, tikko konservatoriju beigušu
elzasieti, sēdēja.

«Orfej, Orfej!» jaunie zeņķi — stabulnieks ar pen-

sneju uz deguna un pirmais vijolists, kuram bija ļoti
skaistas melnas acis un mīlīgs ģīmītis, — ņirgājās, nelai-

mīgo vecīti uzlūkodami. «Vai tu atkal domā par Eiri-

diki?»

«Ko? Vai es aplam spēlēju, kapelmeistara kungs?» ve-

cītis pusaizsmacis bailīgi iesaucās.

«Nu, kurš tad gan cits!» kapelmeistars pikti atcirta.

«Ko jūs spēlējat? Jūs esat vecs, akls un kurls!
...

Ta-

gadnes prasījumus jūs vairs nevarat izpildīt! ... Jeb jūs

gribat mani tik kaitināt? ...»

«Redz, redz, Orfej! Vai es neteicu, ka tā būs?» čel-

lists čukstēja.
«Jūs kaitināt, kapelmeistara kungs, es negribu... Es,

e5...» Nule viņš tik ieskatījās, ka tas bija aplamu lapu

uzšķīris.

«Kapelmeistara kungs, es esmu pārskatījies, lūdzu

piedošanu!»
«Še nedrīkst pārskatīties, sevišķi tik rupjā vīzē ne! ...

Ja jūs man atkal rītā pārskatīsaties, tad jūs mani visas

publikas priekšā izblamējat... To taču jūs gan sapro-

tiet? ...»

Vecītis nodūra galvu un dziļi noskuma. Viņš zināja,
ka kapelmeistaram bija taisnība. Ģenerālmēģinājumā
nedrīkst pārskatīties. Tik rupja kļūda, kādu viņš bija pa-

darījis, smalkā orķestrī nekad nedrīkstēja atgadīties ...

Kapelmeistara dusmas drīz pārstāj ās. Mūziķi pieņēma
atkal nopietnas sejas, un mēģinājums turpinājās.

Brīdi gāja viss labi, kad vecītis pamanīja, ka notis

sāk atkal dancot un roka drebēt. Miglas plīVurs atkal

lidoja viņam priekš acīm.

«Bitnera kungs, vai jūs traks esat? Ko jūs īsti spē-
lējat? Kas tā ir par velna sonāti, kuru jūs tramšķi-
niet? ...»

Tik daudz vecītis no kapelmeistara vārdiem dzirdēja.
Tad viņam likās, it kā kad zeme līgotos un kalni sa-

gāztos.
«Kapelmeistara kungs! Orfejs noģība!» čellists
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iesaucās un ātri satvēra vecīti ap pleciem, kurš citādi

būtu no krēsla nogāzies.
«Šneidera kungs! Lūdzu, ienesiet glāzi auksta ūdeņa,»

kapelmeistars uzrunāja stabulnieku, kuram bija pen-

snejs uz deguna, un spiedās caur mūziķu sēdekļiem līdz

vecītim, kurš — pavisam bāls — čellista klēpī dusēja.

«Nabaga Orfejs!» resnais kontrabasists dvesa. «Labais

zelta v.ecītis!...»

Kapelmeistaram metās žēli ap sirdi. Viņš aptaustīja
vecīša pieri un piezīmēja:

«Neko darīt! Par vecu... Orķestrī nederīgs... jā-
meklē cits bračists...»

Kontrabasists, acīm redzot, noskuma. Neviens no or-

ķestra biedriem viņam nebija tik mīļš kā vecais Bitners.

Viņi abi bija veclaiku cilvēki, kuri nevarēja lāgā ar

jauna jo ieskatiem un idejām aprast... Arī bundzinieks

bija stipri gados, bet tas par daudz mīlēja jautrību, mī-

lēja ar jaunākiem biedriem iedzert un braši uzdzīvot.

Tā tad vecais Orfejs un kontrabasists viens ar otru klu-

sībā draudzējās, bez kā tie savas draudzības jūtas būtu

citādi parādījuši kā vienīgi sirsnīgos sveicinājumos un

laipnos skatos.

Kontrabasists uzlika saslapinātu drāniņu uz vecīša de-

niņiem. Vecītis par brīdi atvēra acis un nokaunējies pa-

skatījās uz kapelmeistaru.
«Bitnera kungs! Jūs esat vājš. Jums jāiet uz māju

un jāliekas gultā .. .
Man ir jūsu ļoti žēl, bet es citādi

nevaru, man ir jāpieņem cits bračists jūsu vietā.»

«Es saprotu, kapelmeistara kungs,» vecītis čukstēja,
«es esmu atlaists!

... Jūs citādi nevarat... Arī es, jūsu
vietā būdams, būtu to pašu darījis ...»

Vecīša acis valgi iemirdzējās. Bet drīz viņš saņēmās,
ielika vijoli kastē, to aizslēdza un, žēli visapkārt ska-

tīdamies, no biedriem atvadījās.
«Nebēdājaties neko,» kapelmeistars, vecīšam roku

spiežot, apgalvoja. «Es par jums rūpēšos, cik daudz man

tas būs iespējams... Tagad griežaties pie ārsta —un
izturaties mierīgi! Uz redzēšanos! Es jūs drīzumā ap-
meklēšu ...»

Vecītis uzskatīja sajucis kapelmeistaru, neteica ne

vārda un salīcis gāja uz durvīm. Vēlreiz viņš atskatī-

jās uz to vietu, kur tas veselu cilvēka mūžu bija mākslai
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kalpojis, un pāris karstu asaru tam nolija pār iekrituša-

jiem, grumbainajiem vaigiem.
Garderobes istabā viņš uzvilka veco kažoku ar laps-

ādas apkakli, uzmauca vecmodes platmali galvā un iz-

gāja uz ielas.

Arā stipri sala. Sniegs pārsloja lēnām, un vecītis uz-

ķēra dažu brīnišķīgi izrobotu pārslu uz melnā ādas

cimda. Bet viņš šo grezno sniega puķīti uzlūkoja vien-

aldzīgi. Galva tam karsin karsa un krūtis jutās kā svina

pielietas.
«Lūk, tā ir tava dzīves alga,» viņš domāja, «ej tu

spēlē visu mūžu priekš tiem, kam patīk mūzikā klausī-

ties, un, kad esi vecs, tad tev neviens tik patīkami ne-

dziedās un nespēlēs! Mirsti vai dzīvo — tas pasaulei
viena alga!...»

Garām brauca dāmas un kungi lepni ierīkotās kama-

nās. Zirgi skrēja, it kā kad tie vestu to labāko un aug-

stāko, kas zemes virsū atrodams. Jaunavas un jaunekļi
sārtiem vaigiem un priecīgām sejām aizsteidzās vecī-

šam garām, bez kā tie viņu ievērotu. Viņš visu mūžu par

šās dzīves sūro likteni bija maz sūdzējies un arvien

sirsnīgas meldijas spēlējis, bet likās, ka neviens viņa ne-

bija sapratis. Un nu beidzot arī māksla viņu atstāja!

Viņš bija dažu labu vakaru neēdis nabadzīgajā guļu
vietā pie miera devies, bet pie tam arvien laimīgs ju-
ties, jo tam bija vijole, uz kuras tas savas dzīves prie-
kus un bēdas apdziedāja. Ka apstīgots koka gabals viņu

saprata un viņa jūtas dziļās atbalsīs attēloja, par to viņš
nevarēja beigt priecāties. Viņš beidzot sevi apmānīja
ar tām domām, ka līdzdalību, līdzjūtību, kuras līdzcil-

vēki pret viņu nemaz vai ļoti mazā mērā bija sajutuši,
tas varot atrast vienīgi mākslā. Šie dzejas tēli, kuri iz

brīnumu pasaules cēlās, viņam draudzīgi māja, it kā

saukdami uz labāku un augstāku dzīvi. No šam māņu
domām viņš bija sevi ļāvies ilgu laiku maldināt. Tagad,
kur vecums, nespēks, rūpes un sāpes to spiedin spieda,
arī māksla viņam piepeši uzsauca: «Tu man vairs ne-

deri — tu esi vecs!»

Šī pēdējā disharmonija viņu visvairāk apbēdināja.
Gan viņš vēl reizām sajūsminājās priekš skaņām, bet šī

sajūsmība cēlās vairāk iz atmiņām nekā iz acumirklīga
mākslas spēka. Viss, kas viņa ausīs vēl saldi skanēja un
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nes, iz bērnības, kur tas mātes klēpī bija spēlējies. Ar-

vien vairāk viņš sāka pēc tā ilgoties, kā viņam trūka:

proti, pēc šās bērnības. Kur un kā lai pie tās

tiktu?... Jā, viņam trūka bērna, kurā viņa dvēsele

spētu no jauna uzziedēt nevainīgajos bērnības ziedos.

Viņam trūka sievišķās sirds, kura ar viņa sirdi kopā

spētu pukstēt laimīgos laulāto draugu pukstienus...

Jā, viņš bija vientulis vārda vispilnīgākajā ziņā. Jo

tuvāku viņš savam dzīvokļam nāca, jo stiprāki viņa
sirds sāpēja.

Kas tā bij par māju un kas tas par dzīvokli? Vai tur

viņš starp četrām aukstām sienām nedzīvoja kā cie-

tumā?
...

Sirma vecpuiša liktenis! Kurš gan to spēs īs-

tenībā tēlot? Neviens, jo pasaulei nav priekš tā vārda.

Lielākās laulības bēdas ir nieki pret godīga vecpuiša

briesmīgo vientulību!...

«Ko lai es mājā daru?» vecais Bitners domāja. «Vai

lai es ieguļos gultā un lieku simts ārstus aicināt? Vai

tie man īstenībā palīdzēs? Vai tie man atdos manu jau-
nību, manas cerības un iedvesīs tad manī ticību un spēku

priekš laulības dzīves, lai, caur to cilvēku atjaunojot un

tīrās cilvēcības jēdzienu paplašinājot, dabūtu augstāku
nozīmi? Vai tie mani darīs nemirstīgu un par dabas

ideāliem kalpojošu cilvēku?
...

Bet es jau zinu
...

Tie

man aptaustīs pulsu, apskatīs manu mēli, paklaudzinās

pie krūts un tad uzrakstīs ko nebūt uz papīra. Tad šis

papīrs ceļos uz aptieku, iz aptiekas man pārnesis zāles,

kuras man trīsreiz dienā jābauda. Es dzeršu un dzeršu,

palikdams nelaimīgs vecpuisis, kā bijis... E, vislabāki

man patiktos nomirt...»

Viņam nāca pretī divi glīti skuķi, kuri, nošu mapi
nesdami, steidzās uz mūzikas skolu.

Vecītis paskatījās uz šām jautrajām būtēm un neviļot
apstājās.

«Gluži tāda kā mana Agate!» vecītis nodomāja, vienā

no skuķiem noskatīdamies. «Gluži tāda ...»

Un vecītis vairs ne domāt nedomāja par miršanu un

tamlīdzīgām lietām.

Agate! Pie šī vārda viņš nodrebēja. Viņa agrākā
saimniece, no kuras tas bija nomājis istabiņu, kā at-

raitne mirstot bija atstājuse bārenīti, gaišmataino,

666*
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mīlīgo Agati. Šī gaišmate ar pētošām, skaistām acīm bija

viņa ideāls. Nē — vairāk: viņš to mīlēja. Vecuma die-

nās viņš bija ar šo brīnuma putnu iepazinies. Bet viņš

palika prātīgs, jo viņš zināja, cik tas ir vecs un cik

jauna — Agate. Tāpēc viņš lūkoja savām jūtām dot tē-

višķu raksturu un par viņu īstenību klusēt. Vakaros

viņš allaž fantazēja uz vijoles un Agate, nevainīgam
acīm viņā lūkodamās, klausījās noslēpumainajās gaudu

skaņās, kuras viņa nosauca par brīnišķīgām.
Tad vecītim likās, ka viņš esot liels nelga un āksts,

jo «brīnišķīgās» skaņas nāca iz viņa mīlējošās krūts.

Savādās gaudu meldijas nebija nekas cits kā mīlestības

atklāšana Agatei. Tad viņš atgādājās, ka viņam esot

sirmi mati; nokaunējies viņš lika vijoli pie malas un

nogrima domās.

Tās bija vecu vecās domas, kuras katrs pazīst, kam

dzīvē ir bijušas rūpes, bēdas un kārdināšanas. Šīs domas

arvien atduras pret kādu cietu priekšmetu, kurš zīmēts

dzelžainiem vaibstiem un apdāvināts milža spēkiem, —

pret kādu klinti, pie kuras sadrūp katrs prāta kuģis,
kurš viņai tuvojas, neticēdams vecajai kuģinieku teikai,

kuras nolūks ir atbaidīt pārdrošos braucējus no bries-

mīgās klints. Šis šausmīgais magnēta kalns pievelk to-

mēr tiklab mūsu dzīvi, kā arī domas pie sevis, un mūsu

laimes kuģis sadrūp un sašķīst gabalos ...
Šī klints un

grēks — tas ir viens un tas pats! Grēkam ir savāda, brī-

nišķīga burvība. Tas vilktin pievelk mūs pie sevis — un

nevainīgais, kurš patlaban tam tuvojas, netic, ka viņš

pie tā bojā ies!

Liktenis — grēks — teiksmainais magnēta kalns jūrā!
Aiz tevim vajaga kam augstākam slēpties nekā bries-

mīgai, nelaimi nesošai ārībai vien!

Arī vecais mūziķis dabūja ar šā magnēta kalna spēku
iepazīties. Bet viņš stūrēja ātri prom, viņš paņēma it

vienkārši papīru un sāka norakstīt notis vai paņēma
spieķi un izgāja gar Elbes upes malu pastaigāties.

Viņš nevarēja diezgan par savu dzīvi izbrīnoties. Viņa
liktenis tam bija līdz sirmam vecumam licis nodzīvot,
bez kā tas viņu agrāki ar kādu jaunavu būtu iepazīsti-
nājis, kura būtu spējuse viņa sirdi dziļāki aizkustināt

un viņu pārliecināt vajadzībā iedoties laulībā
...

Nu,
vecuma dienās, parādījās Agate it kā kāds eņģelis, kurš,
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viņam iz debesīm svarīgu ziņu nesot, ceļā aizka-

vējies ...

Agatei bija skaista balss. Un vecajam Bitneram neva-

rēja labākas domas prātā iešauties kā — sūtīt Agati uz

Vīni pie kādas ievērojamas dziedāšanas skolotājas. Ari

Drēzdenē netrūka labu skolotāju, bet Bitners pats vē-

lējās, lai Agate izplauktu svešatnē pilnībā — tiklab ga-

rīgi, kā miesīgi un tad kādā jaukā dienā viņu pārsteigtu
kā kāds brīnums. Vecais mūziķis bija liels fantasts un

izdomāja dažu labu nedarbu ... Viņš saskaitīja savus

vecos dālderus, no kuriem tas dažu zem Lista vai Šū-

maņa vadības, tiem Drēzdenē viesojoties, bija pie ma-

las licis. Šie vecie sudrabi, no kuriem tas sevišķu burvja

spēku domājās, kurus tas sākumā bija vecuma dienām,

bet vēlāki kādam sevišķam, lieliskam mērķim par labu

nolēmis, — šie sudrabi viņam pretī tik skaidri skanēja:
«Izdod mūs priekš Agates! Mēs atnesīsim daudz,

daudzsvētības! ...»

«Jā, es jūs izdošu Agatei par labu,» tā vecītis klu-

sībā nosprieda, «lai ar mani pašu notiktu kas notik-

dams ...»

Un vecie sudrabi uzbūra Agatei jaunu uzvalku, zīda

lietussargu, dzelzceļa biļeti līdz Vīnei. Viena daļa no

šiem dālderiem iezagās Agates ceļa somā. Un «kādā

jaukā vasaras dienā» Agate aizbrauca uz Vīni. Šī diena

bija viena no Bitnera laimīgākajām viņa mūža otrajā
pusē. Viņš priecājās visu cauru dienu un vakarā pat aiz-

gāja uz kneipi un, kausu alus tukšodams, lasīja «Neue

Ireie Presse», kurā tas reiz cerēja atzinīgu kritiku par

Agates mākslas spēju lasīt. Tik Vīne un atkal Vīne,

Agate un atkal Agate bija viņa galvenās domas. Pats par

sevi viņš domāja gluži maz, lai gan tas visnotaļ bija va-

jadzīgs. Uz pensiju vecuma dienās viņš nevarēja cerēt,

jo viņš bija visu mūžu tikai privātorķestros spēlējis, ne-

ievērojot dažus retus gadījumus, kur tas operā kā ār-

kārtīgs mūziķis uz sevišķu ielūgumu bija piedalījies.
Bet par pensiju viņš nerūpējās. Vai tad Agate, šī ide-

ālā meitene, viņu atstātu nabadzībā, tiklīdz viņa kļūtu

pie mantas un slavas, kas, bez šaubām, no viņas, pēc
viņa domam, bija sagaidāms?

Vecītis sāka uz sevi dusmoties, kā tas varējis pavi-
sam tā jautāt.
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«Tas taču par sevi saprotams, ka viņa manis neatstās,»

viņš domāja un kāpa pa trepēm.

Viņa istabiņa atradās četras trepes augsti. Vēl gadu
atpakaļ viņš bija varējis bez piekušanas nokļūt savā

ligzdā, bet tagad viņam sirds pavisam aizkusa. Viņš brī-

tiņu elsoja, pie savām durvīm stāvēdams, un atspiedās

bez spēka pret sienu. Vēstuļu kastīti pie durvīm uzska-

tot, viņš jutās no tās it kā pievilkts. Kastīti atslēdzot,

viņam pretī spīdēja vēstule.

«No Agates!» Viņš apraudzīja vēstuli ar smalki rak-

stīto adresi no visām pusēm, un acis tam priecīgi iemir-

dzējās.

«Mūziķim Ludviķim Bitnera kungam Drēzdenē, Ma-

tēmi ielā Nr. 2.»

Tad taču pasaulē pukstēja viena sirds, kura, viņu

iedomājot, sievišķīgi jūtot, priekš viņa vēstuli bija dik-

tējuse! ...

Istabiņā virsdrēbes novilcis un vijoļu kasti uz vecām

klavierēm nolicis, viņš apsēdās un lasīja Agates vēstuli.

«Mīļo krusttēv!

Es sūtu Tev sirsnīgas labas dienas un skūpstu Tev

garā roku, kura priekš manis tik daudz laba darījuse, ka

es nezinu, kā lai par to Tev pateicos. Pamazām es sāku

noskārst, kādu grēku es esmu darījuse, no Tevis naudu

saņemdama. Nebrīnies par to: es topu arvien vecāka

un prātīgāka. Tavu stāvokli es varu gluži labi iedomā-

ties. Tu esi vientulis, vecs un vari tapt slims un nespē-

jīgs darboties mākslas laukā — un Tu man atdod savu

naudu! Kāpēc Tu to, mīļais krusttētiņ, dari? Es daudz-

reiz esmu par to domājuse, kā es vislabāk Tev par to

varētu pateikties, bet es vēl nekā galīga neesmu izdo-

mājuse. Ja es kļūtu par tādu dziedātāju, kāda ir Ade-

līna Pati, tad es Tevi, krusttētiņ, apbērtu ar zeltu un

vadātu Tevi spožā karietē, jā, tad es spētu Tevim pa-

rādīt, cik ļoti es Tevi mīlu un cienīju. Bet tagad man

iet diezgan vāji. Manconi kundze, kuru Tu man tik

silti ieteici, ir tiešām liela dziedātāja. Tā draudzējas ar

Antoniju Šlēger jaunkundzi un Hansliku, slaveno mū-

zikas kritiķi, saietas ar baronu un grāfu famīlijām, bet

mani viņa tā uzskatā, it kā es nekam nederētu. Vēl
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vakar viņa uz mani teica: ko jūs pīkstat kā verdzene,

vai jūs nevaratbrīvi un droši dziedāt?

Mana pašapziņa un pārliecība, ka es tiešām būtu dzi-

muse māksliniece, nav tik liela, ka es iedrošinātos ātri

pieņemt lielu mākslinieču manieres. Mani bērnības

iespaidi tura mani kā valgos, tāpēc mana balss skan tik

bērnišķīgi un gaudi, gluži kā Tava vijole, krusttētiņ! Es

labprāt mācos, bet man jāatzīstas, ka dabīgā balss tiek

par daudz mocīta, kamēr tā pieņem visus bel canto glu-
denumus. Bet neko darīt, tam tā ir laikam jābūt. Galu

galā man ir jāizteic lūgums, kuru es pavisam nemāku

uzrakstīt.

Manconi kundze jau man divas reizas ir atgādinājuse,
lai es samaksājot stundas priekš nākošā semestra —

uz priekšu. Un naudas, krusttētiņ, man pavisam nav. Še

es Tev pielieku rēķinu klāt, kurš manu stāvokli visla-

bāki izskaidros
...

Rēķins

No krusttēva 1. septembri saņēmu 100 guldeņus.

Maksāju:

Manconi kundzei par stundām 60 guld.

Hohberg kungam par klavieru pavadīšanu 10
„

Černi kundzei par istabiņu 12
„

Par notīm 11
„

Mazgātājai 3
„

Par ēdienu ■ . ■ ■ 20
„

Kopā 116 guld.

P. S. 22 guldeņus esmu pate, stundas dodama, nopel-
nījuse.

Mans kapitāls ir 5 guldeņi un kādi kreiceri. Un Man-

coni kundzei par stundām ir jāmaksā 120 guldeņi! Saki,

krusttētiņ, — kur lai es tos ņemu? Mana draudzene,
kāda dūšīga norvēģiete, dod man padomu griezties ar

lūgumu pie kāda poļu vai krievu grāfa — tie labprāt iz-

dalot priekš apdāvinātām jaunavām stipendijas. Es jau

norakstīju tamlīdzīgu vēstuli kādam grāfam, kura vārdu

es nezinu, un es kaunos viņa vārdu dabūt zināt. Man

bailes no šiem grāfiem! Kāpēc gan viņi palīdz tik...

apdāvinātiem ... skuķiem un ne ikkatram cilvēkam?
...

Es nezinu pate, kāpēc es Tev to visu rakstu, bet es

jau neviena cita nezinu, kam es to visu drīkstētu
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izteikt... Dzīvo vesels, krusttētiņ, gan viss būs labi!

Raksti man drīzumā un paziņo, vai māmiņas kaps nav ar

sniegu aizputināts. Vai vecais kapu sargs vēl dzīvs? Un

ko dara Tava vijole — vai Tev ir daudz jāspēlē? ...

Bet nu ir laiks pie miera doties. Ar labu nakti, mīļo

krusttētiņ!

Tava Agate.»
Vīnē 25. novembrī, 1890.

Vecītis drebošu roku salocīja vēstuli un noglabāja to

galda atvilktnē. Viņš izņēma iz skapja vecu bleķa kas-

tīti un, to attaisījis, izbēra uz galda dažus dālderus.

Starp vecajiem sudrabiem paspīdēja arī dažs zelta ga-

bals. Viņš saskaitīja spožās metāla ripas. Iznākums bija
kādas 160 markas. Un Agatei vismaz vajadzēja kādu

300 marku!... Viņš iedomāja, kādā stāvoklī tas pats
atradās. Tad viņš it kā bez spēka atkrita uz krēsla...

Agate jau izglītojās otru gadu Vīnē. Viņa bija jau
labu soli mākslīgā dziedāšanā uz priekšu spērusi, to

viņš it labi zināja. Agate bija viņu vasarā apciemojuse,
un viņš bija pārliecināts, ka viņas smaidi apsveica iz

tālienes tās lielo nākotni.

Tik vienīgi tāds, kura sirds pukstēt pukst priekš visa,
kas daiļš un garīgi augsts, spēs cik necik saprast, kāpēc
vecais Bitners pēc īsas pārdomāšanas apvilka kažoku,

paņēma vijoles kasti un aizgāja uz mūzikas instrumentu

tirgotavu. Savu honorāru, kuru tas no kapelmeistara ik

mēnesi dabūja izmaksātu, viņš bija saņēmis. Viņam cits

nekas neatlikās kā pārdot savu vijoli...
«Cik jūs man dosiet par šo vijoli?» vecais Bitners,

kaunīgi uz grīdas lūkodamies, veikalnieku jautāja. Šķel-
mīgi smīnēdams, veikalnieks izņēma vijoli iz kastes, ap-

lūkoja to uzmanīgi no visām pusēm, uzspēlēja ko ne-

būt un, brītiņu padomājis, teica:

«200 markas... Jūs jau paši ziniet, cik jūsu vijole
maksā!»

Lai gan vijole maksāja divreiz vairāk, vecītis tomēr

neteica ne vārda. Viņš neprata kaulēties.

«Lūdzu!...» viņš nepacietīgi čukstēja, it kā viņam
būtu jāizcieš vislielākās mokas. Viss šis veikals viņam
stipri ķērās pie dūšas. Viņš pārdeva savu dārgo lietu,
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savu vijoli, uz kuras tas ilgāki nekā 30 gadus bija spē-

lējis; viņš šķīrās no savas apstīgotās draudzenes, kuru

viņš mīlēja vairāk kā sevi pašu.
Veikalnieks nolika vijoli uz plaukta un izmaksāja

200 markas zeltā. Bitners, naudu ātri kabatā noslēpis,

aizgāja. Stundu vēlāk viņš Agatei caur banku aizsūtīja
300 markas un, mājā pārnācis, rakstīja viņai vēstuli...

«Mīļā Agate!

Pateicos par Tavu vēstuli. Priecājos, ka Tu manim

neko neslēp, bet visu vaļsirdīgi uztici. Tev vajaga nau-

das, to es zinu un zināju arī bez Tavas vēstules. To vis-

vajadzīgāko es Tev šodien aizsūtīju. Bet mīļā Agate!
Tu man piedosi, ka es Tevī mākslas garu esmu modi-

nājis un nespēju palīdzēt līdz galam, lai tas attīstītos

vajadzīgā kārtā un kļūtu reiz pilnīgs. Šī nauda ir tā

pēdējā, kuru es Tev spēju aizsūtīt, jo man pašam vairs

nekādas nav un laikam arī nebūs. Es negribu Tevim

savu stāvokli un apstākļus slēpt: esmu slims un nevaru

orķestrī līdzi spēlēt. Man arvien uznāk reibonis, un gal-
vas sāpes mani allaž moka. Diezgan esmu pasaules laimi

un nelaimi baudījis. Nu ir laiks doties turpu, kur ir visu

skaņu sākums un beigas. Dzīvo Tu un censies! Tu esi

jauna! Jā, neaizmirsti to nevienu acumirkli, ka Tu esi

jauna! Jo jaunība ir liela laime, to es tagad, vecs bū-

dams, nomanu. Dzīvo tik tam, kas augstāks un daiļāks,
tad Tavas dzīves ceļš ņems cēlu virzienu un visas dis-

harmonijas atslēgsies daiļākās saskaņās ... Bet kā gan

es uzdrošinājos Tevi mācīt? Vai vecs celms var mācīt

daiļo rozi, kā tai jāzied un jāsmaržo? Un tomēr es saku:

ziedi, smaržo un jūti kā ziedonis! Mīlē klusi, šī mīles-

tība rada īsto mākslu
...

Dzīvo laimīga un neaizmirsti

Tava krusttēva

Ludviķa Bitnera.»

Drēzdenē 28. novembrī, 1890.

Kad Bitners bija vēstuli caur apteksni uz pastu aiz-

sūtījis, tik tad viņš vēl sajuta, ka tas bija pavisam vājš.
Rūpes, nespēks, sāpes — viss tas nu viņu uz reizi ap-

ciemoja. Galva tam dega kā ugunī. Locekļi metas
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arvienu slābanāki. Raibs domu virpulis jaucās pa viņa

galvu. Tā bija realizēta traģiska (dzīves tiešamībā

ietērpta bēda) mūzika, kura viņa krūtīs radīja neizsa-

kāmas sāpes. Viņa biedri iestudēja devīto simfoniju, tie

dzīvoja tāļāk mākslā, kā arī viņš agrāk bija dzīvojis un

laimīgs juties. Biedri vēl nekā nemanīja no dzīves pēr-

konīgā, šausmīgā gala, par kuru cilvēks labprāt negrib
domāt. Viņi vēl dzīvoja, un viņš — viņš jau mira ...

Klusi vaidēdams, viņš izģērbās un līda gultā zem

segas.

Metās jau krēsla, kad Bitners iemiga . ..

Arā sniga. Kamanas un karietes laternu gaismā vie-

nas otrām aizšāvās garām. Ļaudis pa trotuāriem steidzās

uz vienu un otru pusi. Zvaniņi skanēja. Tie zvanīja vecu

veco prieku, kurš nerimstoši jaucas ļaužu mudžeklim

pa vidu, iemet viena un otra krūtīs pa debešķīgai dzirk-

stelītei un tad izskan kā sapnis mūžīgi plašajās pasau-
les telpās ...

Tikko vecītis bija iemidzis, kad pie durvīm kads

klauvēja.

«Savādi,» viņš sapnī domāja, «kas gan mani tik vēlu

grib apmeklēt? ...»

«lekšā!...» viņš beidzot sauca.

Durvis atvērās, un brīnišķīgs tēls ienāca istabā. Bit-

nera mati sāka kājās celties. lenācēja bija viņa vijole,
kuru tas šodien bija pārdevis. Viņa bija pieņēmuse
dusmīgas sievietes izskatu, dabūjuse kājas un rokas.

Virs sausajiem koka pleciem kustējās maza galviņa,
kādas pie lellīšiem redz, un divas spodras acis mirdzēja
vecajam mūziķim pretī. /

«Ar ko man tas gods? ...» vecītis izbijies tikko dzir-

doši čukstēja, redzēdams, ka šis cēliens nestāv vis ar

labo_sakarā.
«A! Tu manis vairs negribi pazīt!» vijole dusmīgi

šņāca un pacēla draudēdama roku, kura pastāvēja iz

melniem kauliem. «Atceries, vecais, vai tu nepārdevi
mani šodien par 200 markām? Tu jau apejies ar mani,
it ka es būtu tava verdzene!»

«8et...» vecais iepīkstējās, un vārdi tam nomira uz
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lūpām. Viņš gribēja sevi aizstāvēt un sadusmotai vi-

jolei izskaidrot, ka viņš to esot par naudu pircis, tāpēc

viņam esot tiesības to arī pārdot.

«Nē, nē, mīļais!» vijole bārās, vecīša domas it labi

nojauzdama. «Tu man vis pa cilvēku likumu pakaļdur-
vtiņām neizmuksi! Tu atrodies acumirklī mākslas valstī,

kur valda citāda kārtība un citādi likumi... Trīsdesmit

divus gadus tu esi ar mani mīlinājies, mani pie savas

krūts spiedis un par savu saucis! Un vispēdēji tu mani

aiznes uz krāmu tirgotāju un pārdod par smiekla naudu,
lai izpalīdzētu daiļajam skuķīšam Vīnē... Ē, brālīt, tas

nav labi — vecuma dienās iemīlēties. Tu mani pārdevi

vienīgi aiz aklas mīlestības pret Agati! Kamēr tu mākslu

mīlēji, tikmēr mēs, visi mākslas gari, tevi pabalstījām.
Bet no tā laika, kur tu sāki mirstīgu, niecīgu skuķi mī-

lēt, no tās dienas mēs visi, kas skaitāmies pie mākslas

gariem, tevi ienīstam. To reiboni un ģīboni es tev sū-

tīju! Tu spēlētu rītvakar devīto simfoniju, ja tu nebūtu

man neuzticīgs tapis. Bet tagad, vecais, tev ies slikti!

Es tevi mocīšu, kamēr tu izlaidīsi savu garu...»

Vecītim, to dzirdot, lija no pieres baiļu sviedri. Viņš
skaitīja tēva reizi un meta krustu, bet tas viss nekā

nelīdzēja. Trakā vijole stāvēja pie viņa gultas. Viņas
iekšā vārījās un rūca skaņas, it kā vējš mucā gaudotu.

«Izlīgsim ar labu!» vecītis lūdzās. «Es tevi at-

pirkšu...»

«Nē, tavs priekšlikums saceļ fantāzijas valstī tik

smieklus! Manis atpirkt tu vairs nevari. Naudas tev

nav, un prātu, ar kuru tu varētu naudu nopelnīt, tu esi

savā muļķīgā mīlestībā izkūkojis. Izrauj savu aplam

mīlējošo sirdi, samin to kājām un nepiemini vairs ne

domās, ne vārdos Agates, tad būsim atkal draugi. Tad

tu rītu jutīsies atkal spirgts un ārsts tev izrakstīs ap-

liecību, ka tu esi vesels un vari orķestri līdzi spēlēt...»
Tagad vecītim bija diezgan. Viņš pietrūkās sēdus

gultā, uzlūkoja zvērojošām acīm vijoli un brēca:

«Prom, māņu tēls! Es Agati mīlēju un mīlēšu to mū-

žīgi! Viņai pieder viss, ko es par savu saucu, — viss,
viss! ...»

Tagad vijole atkāpās no vecīša gultas, atvēra durvis

un sauca:
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«tromba, Korni, Čello, Basso, Klarnete, Flaute, Tarri-

burino, lūdzu — nākat iekšā! ...»

Vecā mūziķa istaba pildījās ar savādiem tēliem.

Tromba bija pieņēmuse labi nobarojušās cienmātes

veidu — ar zelta auskariem un aprocēm. Divi Korni,
mednieka uzvalkos ietērpti, ņirgājās par veco mūziķi.
Čello izskatījās pēc nopietna svētuļa. Basso bija pie-
ņēmis tipisko studentu krusttēva izskatu, kuram arvien

nauda kabatā. Tas spļāva visos kaktos, pukodamies par

briesmīgo nekārtību, kura istabā valdīja. Klarnete ķērca
ar kalsnējas guvernantes balsi. Flaute iedancoja basām

kājām, skrandainā ganu meitas uzvalkā un spiedzoši
saldā balsī uzdziedāja: «Grunevaldā, Grunevaldā ir koku

ūtrupe!» Vispēdēji parādījās Tamburino, kurš izskatījās
kā itāliešu kumēdiņu taisītājs. Viņš pažvadzināja sud-

raba dālderus, kuri tam uz krūtīm karājās, un sāka uz

papēža virpulī griezties.
Šis savādais koris apstāja vecā mūziķa gultu. Vijole

deva zīmi, un nedzirdēta mūzika gāja vaļā. Vecītim

likās, it kā kad visa elle būtu pie viņa sanākuse kon-

certēt. Brīnišķīgais orķestris spēlēja uz to briesmīgāko,
kad piepeši ienāca resna dāma baltu, brangu seju, mel-

nām uzacīm un matiem un dusmīgi paskatījās uz Bit-

neru. Vecītis šo dāmu pazina pēc bildes, kuru Agate
viņam bija atsūtījuse. Tā bija Manconi kundze, Agates
skolotāja. Līdz ko brīnišķīgais orķestris iz E dūra bija

pārmodulējis f mollā, kad Manconi kundze izstiepa pie-
peši rokas un sāka dziedāt:

Kaunies, vecais, mīlēt — tu!

Kaunies, kaunies, sirmgalvīt,
Ai, sirmgalvīt!...

Piepeši viss orķestris sāka smieties.

«Tas taču ir par traku!» vecītis domāja. «Ka lai es šos

pekles sūtņus aizdzenu?»

Viņš skaitīja vēlreiz lūgšanu un meta sev krustu

priekšā, bet nekā: savādais orķestris trakoja tāļāk.
Te vecītis paķēra ūdens krūzi un svieda to vijolei kā

galvenajai ienaidnieceikrūtīs.

Ūdens izšļakstēja, krūze saplīsa gabalu gabalos, un

vijo^e
i dragāta, nokrita bez spēka uz grīdas. Visi

citi tēli aizmuka, uz trepēm krizdami un klupdami.
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Tagad vecītis lēnām piecēlās, uzvilka tupeles un piegāja

pie vijoles. Tā bija tiešām sadragāta. Acis tai sāpīgi
mirdzēja, un iekšās skaņas pičikato kunkstēja.

«E! Te nu tu guli!» vecītis smējās. «Tas nāk no tavas

pārgalvības...»
«Esi tik labs un sadedzini manus kaulus!» vijole vai-

dēja. «Lai ielas puikas tos neapsmietu ... Tas ir mans

testaments...»

«Labi, labi! Es tevi sadedzināšu. Kas zin, tu varētu

man te vēlāk atkal trokšņot. Labāk ir, ka tevi sade-

dzinu ...»

Vecītis iemeta krāsnī pāri malkas gabalus, vīkšķi

vecu avīžu, un, pēdējo aizdedzinājis, tas salasīja vijoles

gabalus un tos iesvieda ugunī.
Tiklīdz viņš to bija padarījis, kad krāsnī sāka spiegt

un skanēt. Saldas, mīlīgas skaņas izplūda iz baltajām
liesmām.

«Tā tik ir mūzika!» vecītis iesaucās. «Ka tevi jupis! ...
Un to visu dara trakā vijole!»

«To nedara vis vijole, bet mūžīgais, cilvēku acīm ap-

slēptais dzīvības radītājs gars!» kāda balss iz krāsns

sauca. Un nākošā acumirklī iz krāsns izlidoja brīnišķīgi

daiļa jaunava, kuras šķīstās, liesmainās miesas purpu-

rainā gaismā spīdēt spīdēja.
«Es esmu dzīvības sākums, pasauli uz darbību dzeno-

šais ģēnijs! Es esmu absolūtais daiļums, kuru sasniegt,
kam pieglausties ir katra atoma, katras būtnes

mērķis un griba. Mīlestība ir mans spogulis, kaislība ir

manim kalpojošā verdzene, ienaids, skaudība un greiz-
sirdība ir mani vārtu sargi, kuri neļauj katram pie ma-

nis nokļūt. Bet, kuru es apmeklēju, tas top neizsakāmi

laimīgs ...» debešķīgā skaistule deklamēja.
«Nu vairs brīnumiem nav gala!» vecītis domāja un

paplēta muti, gaidīdams, kas tāļāk notiks. Tādas skais-

tules viņš vēl nekad nebija redzējis! Gaišmatainā sie-

viete, kuras melnās acis un ļoti smalkā seja vecīti bur-

tin apbūra, ietinās ciešāki rožainajā zīda plīvurā un

runāja tāļāk:
«Es esmu mākslas kvintesence! Es mājoju bildēs un

mūzikas instrumentos. Mani sauc Mnemozinu. Esmu

mūzu māte un nāku tevi sodīt, tāpēc ka tu manu mā-

jokli pārdevi mirstīgam skuķim par labu un beidzot
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ar ūdens krūzi sadauzīji. Sodu tu drīksti pats izvē-

lēties ...»

Vecītis apskatījās visapkārt, it kā palīga meklēdams.

Visa viņa istabiņa mirdzēja dievišķīgās būtnes atspī-
dumā. Vecās bildes pie sienām raudzījās it kā brīnē-

damās uz svētsvinīgo skatu.

«Sodu?» vecītis stomījās. «Pag, pag, man labi jāpār-
domā! ...»

Bet domāt viņš pavisam nespēja. Mnemozinas skais-

tums viņu tā aizgrāba, ka tam visi prāti apjuka.
«Sodu — spriežat jūs paši!» viņš nopūtās.
Mnemozina sāka smaidīt. Viņa uzlūkoja vecīti tādām

acīm, it kā kad viņa tajā būtu iemīlējusēs.

«Topi mans vīrs!» viņa saldi čukstēja. «Es tevi neiz-

sakāmi mīlēju! ...»

Mnemozina izstiepa ilgodamās savas baltās rokas, un

vecīša lieli sāka drebēt. Viņš spēja tikko uz kājām no-

turēties.

«Es laikam aplam dzirdu,» viņš domāja.
Mnemozina piegāja viņam tuvāk, un vecītis sāka grī-

ļoties: debešķīgā jaunava viņu apkampa. Rožu smarža

plūda pa istabu, un neizsakāmi saldas jūtas pildīja ve-

cīša dvēseli.

«Vai tu gribi mani precēt?» Mnemozina čukstēja.

«Jā ...» vecītis šļupstēja.
Un Mnemozina vecīti apkampa ciešāki.

«Nāc man līdz,» viņa dvesa, «nāc uz lietu īstenības

un patiesības valsti, kur priekšmetu tēli dzejojas, pirms
tie parādās pasaulē, kur mūžīgās idejas kā taurenīši

lido, — nāc baudi dzīvības laimes kausu līdz galam!...»
Vecītis aptvēra savām kaulainajām rokām Mnemo-

zinas kaklu un čukstēja:
«Es iešu turp, kurp tu iesi! ...»
Šajā acumirklī viņam likās, it kā kad Agates balss viņu

sauktu atpakaļ. Bet Agate priekš viņa vairs nebija ne-

kas. Mnemozina bija daudz, daudz skaistāka par

Agati! ...

Jo ciešāki viņš brīnišķīgo jaunavu apkampa, jo dro-

šāks un jautrāks viņš tapa.
«Atdaries!» Mnemozina sauca, vecīti pie loga vez-

dama.
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Logs atvērās uz abām pusēm, un daiļā jaunava ar ve-

cīti aizlidoja pa salstošām gaisa telpām.
«Man salst,» vecītis teica, ar Mnemozinu pār pils baz-

nīcas torni lidodams.

«Ko niekus!» Mnemozina smējās. «Tagad tu vairs ne-

esi cilvēks, bet kādas augstākas būtnes brūtgāns. Auk-

stums un siltums ir cilvēciski jēdzieni. Brīvam augstam

garam nav nekad auksti, nedz silti!»

Kamēr vecītis ar jauno pasauli sāka aprast, tikmēr

Mnemozina ar to lielā ātrumā peldēja arvien augstāki.

Zvaigznes spīdēja. Apakšā mirdzēja Drēzdenes laterņu

ugunis un Elbes ledainais spogulis.
Dziļā augstumā atspīdēja paradīzes vārti. Labs brīdis

pagāja, kamēr viņi pie tiem nokļuva.
Mazs eņģelītis ar baltu sunīti uz rokas tos ielaida pa-

radīzes dārzā.

«Paliec tu še!» Mnemozina uz vecīti teica. «Es tevi

pieteikšu...»

Viņa aizsteidzās.

Vecītis apsēdās uz mauriņa. Visapkārt ziedēja rozes

un purpurainas puķes. Mīlīga gaisma lija pār slaika-

jām palmām. Taurenīši, kuri apkārt lidoja, nebija tau-

renīši, bet gluži mazi eņģelīši, kuri iznēsāja dzīvības

koka spēcinājošo smaržu gaisa telpās.
«Tad tā ir tā paradīze!» vecītis brīnējās. «Nu esmu

viņā reiz iekļuvis! ...»

Piepeši viņš izdzirda aiz muguras čaukstēšanu un

sprēgāšanu, it kā kad zīda drānatiktu plēsta. Viņš atska-

tījās un ieraudzīja divus spārnotus ģēnijus, kuri, cērta-

mos, ugunīgos zobenus vicinādami, vecītim tuvojās.
«Kas tu tāds esi?» viens no viņiem vecīti bargi uzru-

nāja. «Tu jau esi locekļus nosaldējis. Lūk, kāds uz-

pampis deguns! Prom! Mīlestības ārprātīgiem še nav

vietas! ...»

«Es mīlēju un mīlēšu mūžīgi!» vecītis šļupstēja, un

viņa izskats izrādīja, ka tas bija prātu zaudējis.
«Tu esi ārprātīgs! Prom! Mums tādu diedelnieku nav

vajadzīgs! Vecpuiši un vecmeitas še netiek ielaisti.

Prom, es tev saku, jeb es tevi ar liesmu zobenu saka-

pāšu! ...»

«Bet kur tad mana līgava?» vecītis iejautājās. «Mana

Mnemozina?...»
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«Ha, ha, ha, ha!» abi ģēniji smējās. «Tu, vecais, esi

nožēlojams cilvēks! Kāds murgu tēls ir tevi pie deguna
apkārt vadājis. Mnemozinas vēl neviens dzīvais nav re-

dzējis. Viņu redz mirēji, pāriedami citos veidos un citā

dzīvē. Mūzu māte parādās tik vislielākajam mākslinie-

kam, tas ir, tam, kuram no nāves nav bailes, kurš dzejo,
nāvi dzīvodams un dzīvību mirdams! Tas skan savādi,

ko es saku, bet tas tā ir... Bet tagad taisies kā tieci

projām! ...»

Vecītis, bēdīgi atpakaļ raudzīdamies, gāja uz vārtiem.

Kāds ģēnijs izstūma viņu ārā un aizslēdza vārtus. Brī-

nišķīgā gaisma izdzisa, un vecīša acis lūkojās bez pa-

doma visdziļākā tumsībā. Debess bija apmākusēs, tā ka

ne acī durams nevarēja redzēt. Vecītis gāja un streipu-
ļoja, it kā kad tas būtu piedzēris. Te piepeši viņš juta, ka

tas krīt... Viņš bija nogājis no šaurā ceļa, kurš ved

uz paradīzi, un iegāzās bezgalīgajos pekles bezdibeņos.
«Ha, ha, ha! Mnemozinas brūtgāns!...» dārdēja vi-

ņam pretī iz apakšas pekles šausmīgie smiekli...

«Kur tad es īsti atrodos?» vecais Bitners domāja, pa

tumsu grābstīdamies. Miegā viņš bija sajutis stipru si-

tienu un uzmodies. Beidzot viņš sajēdza, ka tas murgos

bija iz gultas izvēlies. Viņš iededzināja sveci. Pulkstens

rādīja pāri pusnaktij. Tālumā svilpoja lokomotīve, un

vecītis iedrošināts slaucīja no pieres baiļu sviedrus.

Karsonis viņu bija pārņēmis. Pamazām viņš gan atžirga
no brīnišķīgā sapņa, bet sāpīgais gurdenums gulēja

viņa locekļos. Viņš domāja par savu likteni, par Agati,
par pārdoto vijoli, un murgi sāka atkal pieņemties lie-

lumā un spēkā.
Otrā rītā apteksne veco Bitneru atrada gluži vāju.

Viņu aizveda slimnīcā, kur tas murgoja un trakoja,
fantazēdams drīz par mūziku, drīz par Agati vai Man-

coni kundzi. Arī Mnemozinas vārdu viņš reiz tik žēlā

balsī izsauca, ka tuklā kopēja negribot sāka smieties.

Kapelmeistars, kurš bija solījies par Bitneru parūpē-
ties, nelikās par to ne zinot. Biedri viņu aizmirsa. Vie-

nīgi basists reizām atminējās godīgā vecīša Orfeja, kura

vietā tagad sēdēja brangs, skaists vīrietis, kurš jau sesto
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reizi līdz koncerta namam pavadīja, sapņodama par mī-

lestības lielo laimi...

Kādā rītā žēlsirdīgā māsa atrada veco Bitneru izdzi-

sušu. Zem galvas maisiņa atradās papīra lapiņa, uz ku-

ras vecītis ar zīmuli bija uzrakstījis:

«Mīļā Agate!

Es tagad atrodos slimnīcā. Iz viņas aiziedams, es lai-

kam aiziešu pavisam no šīs zemes
...Neizsamisti, strādā

droši tālāk! Tev pieder viss, ko es par savu saucu. Es

nožēloju, ka es savu mūžu esmu nodzīvojis, bez kā es

būtu dzīvi sapratis. Jā, tagad es viņu saprotu, bet nu

ir par vēlu!
...

Es Tevi mīlēju, Agate! Ai, būtu es vēl

jauns, tad es Tevi tiešām mīlētu un varbūt arī Tu mani.

Savu jaunību es upurēju tik studijām, darbam un pār-

mērīgiem ideāliem, kuriem priekš reālās, laimīgās dzī-

ves nav nekādas nozīmes. Man nebija izdevības ar jau-
navām iepazīties. Tagad vecumā es ar Tevi iepazinos.
Nu es mīlēju, bet par vēlu! ... Cik briesmīga ir vec-

puiša mīlestība!... Jā, nu es gribu rozi ziedēt mācīt.

Ziedi nu, smaržo famīlijai! Tik viņas klēpī uzzied īstā

laime; vienīgi famīlija gādā vecuma vai vājības brīžos

mīkstāko, maigāko galvas atspaidu un sirdij saldāko

jūsmību. Es esmu vecs vīrs — man drīzumā jāmirst.
Es mirtu ar prieku, ja es būtu tēvs! ...

Laimīgs tas, kurš prot mākslu ar reālo dzīvi saska-

ņot. Šo saskaņu es novēlu Tavai dzīvei! Dzīvo laimīgi,
mana mīļā Agate! ...»



MALDU PILS

Parabela

Akbars, Indu karaļa vienīgais dēls, plašas bagātas
valsts troņa mantinieks, līdzinājās īstam pasaku prin-
čam. Viņš bija sasniedzis to vecumu, kur vīrietis allaž

domā par jauniem, daiļiem skuķiem, kur šādas domas

tuvinās jūtām, kaislībai, ņemdamas, tā sakot, pārsvaru
par pienākumu, līdzcietību, interesi pret sadzīvi un vis-

pārīgu labklājību! Smuidrās indietes viņam tiešām pa-

tika, bet tikai patika. Viņš bija par maz akls, lai iemī-

lētos vienā vai otrā brūnā meitenē, kurai trūka vienas

vai otras īpašības, bez kuras princis Akbars neatzina

cilvēka par skaistu. Pats princis bija skaists, zināms,

skaists, jo citādi es nebūtu šā stāstiņa rakstījis. Pietiks

ar to, ka es saku — skaists, jo tad skaistules lasītājas
varēs to pēc savas garšas sev priekšā stādīties. Bet ne

tikvien skaists! Viņš bija arī gudrs, apdomīgs, kluss un

taisnīgs. No agra rīta līdz vēlam vakaram viņš vai nu

apstaigāja galvas pilsētas tāļākās nomales, vai, sēdies

balta zirga mugurā, no sava skolotāja un drauga maura

Ibn-Rašida pavadīts, devās jāšus gar jūrmalu apbrīnot
dabas varenību un daiļumu. Bet dabu viņš ļau sen bija

apbrīnojis, viņš apbrīnoja to arī tagad, bet likās, ka

viņš it kā ko meklēja, ko neredzētu, brīnišķīgu, kas,

tā sakot, viņa dzīvei dotu lielāku nozīmi un saturu. Šis

kaut kas bija tas, ko gudri vīri sauc par ideālu. Princis

bija iepazinies ar savu nākošo pavalstnieku dzīvi, un

tā viņam nebija patikuse. Pie vārda «grēks» viņš nodre-

bēja. Arī pilsgalma dzīve, kura zem viņa tēva — gudra
un taisnīga valdnieka rokas bija ņēmuse labāku vir-

zienu, Akbara nevarēja apmierināt.

816 — Jānis Poruks
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Uz skuķiem viņš paskatījās, pasmaidīja un tad tos

aizmirsa. Arī Ibn-Rašidu, savu mīļoto skolotāju, princis

pēdējā laikā uzlūkoja ar neuzticību, jo tas kādreiz bija
teicis: «Dzīve bez grēkiem nav domājama ...»

Vienīgais, kas viņu cik necik aplaimoja, bija spēka

pilnā, putojošā jūra, kura, pildīdama noslēpumainus

dziļumus, viņam it kā apsolīja izskalot reiz malā ko

brīnišķīgu, pārdabīgu, kas varētu prinča sirdi pie sevis

saistīt.

Jau vairāk dienas princis izjāja tik uz jūrmalu. Ibn-

Rašidam apnika šis jau sen pazīstamais ceļš caur ba-

nānu mežiem, kuros tīģeri un čūskas mita. Kādā it se-

višķi burvīgā rītā Ibn-Rašids, ar princi caur pilsētas
vārtiem jājot, uzrunāja Akbaru: «Es brīnos, princi Ak-

bar, — kāpēc tu nekāro apskatīt veco maldu pili, gar

kuru mēs vairāk reižu esam garām jājuši? ledrošinos

tevi uz šo vareno būvi uzmanīgu darīt.. .»

Princis pasmaidīja.
«Ko — šī maldu pils? Kas tur vairāk kā mūri? Vel-

tīgi uzcelti mūri, kuri sadrūp un sakrīt, kuriem nav

pastāvības.»

«Bet, princi, varbūt šos mūros kas slēpjas, kas tev it

kā mīklu uzminētu, kas tevi priekš dzīves iemantotu, jo
cilvēku sadzīvei tu esi tikpat kā miris ...»

«Jā, Ibn-Rašid, man ir ideāli! Es apskaužu dievus, ku-

riem lemts dzīvot garīgā pilnībā, bez grēkiem... Maldu

pils? Vai to kāds apdzīvo?»
«Jā un nē!» Ibn-Rašids pasmaidīja. «Cilvēki tur ne-

dzīvo — bet tur dzīvo lielie ģēniji: Patiesība, Tiklība,

Gods un citi labi gari, kuru īpašības cilvēki vairāk vai

mazāk piesavinājušies...»

«Turp!» princis mirdzošām acīm iesaucās. «Uz

priekšu! Es gribu maldu pili apskatīt! ...»

Maldu pils bija drīz sasniegta. Neviens viņas vārtus

neapsargāja. Putni un dažādi kustoņi mita viņas mūros

un pagalmos. Nezāles zaļoja ap aizbrukušām strūklu

akām un sētas mūru plaisās.
Princis un Ibn-Rašids piesēja zirgus pie vārtiem un

devās maldu pilī. Lai atrastu izeju, tie izkaisīja puķes,
kuras tie pagalmā bija noplūkuši, uz saplaisājušas, ak-

meņainas grīdas. Vareni pīlāri un nozīmīgas statujas

pacēlās maldu pils telpās. Iz augšas pa milzīgiem,



lielām acīm līdzīgiem logiem iespīdēja vāja gaisma. Ga-

lerijas tapa arvien tumšākas. Ibn-Rašids izvilka iz

mēteļa mazu lāpu, kuru tas aizdedzināja.

«Ibn-Rašid, tu taču mani neved uz nāves dzīvokli?»

princis nedroši čukstēja. Viņš baidījās no maldu pils
šausmīgā klusuma.

«Tu baidies?» Ibn-Rašids smējās. «Te, kur nedzīvo

grēcīgie cilvēki, kur katrā puteklītī mīt tiklības un

taisnības jūtas? ...»

Ibn-Rašids beidzot atvēra plašas durvis. Pa šām dur-

vīm ieejot, princis ieraudzīja apaļu, plašu zāli ar trijām
marmora pīlāru rindām. Zāles vidū ap bagāti izgreznotu
galdu sēdēja cilvēkiem līdzīgi tēli, mēmi un stīvi. Ibn-

Rašids piespieda pie sienas kādu apslēptu atsperi. Tū-

liņ augšā atvērās simtiem apaļu logu, it kā bezdibeņos

raugošās acis, un caur slīpētiem milzīgiem kalnu kris-

tāliem lauzta gaisma ieplūda zālē un burvīgi krāšņi ap-

gaismoja savādos tēlus.

«Ej tuvāk, princi,» Ibn-Rašids smaidot teica, «un ap-

lūko šos tēlus bez grēkiem, kuru labo domu acumirklis

pārvērties mūžībā, kuri nedara ļauna — tāpēc ka nekā

nedara! ...»

Princis piegāja pie šiem tēliem. Tie bija iz akmeņiem

cirsti, salti un izdvašoja miroņu smaku.

Katram tēlam atradās uz krūtīm tāfelīte ar uzrakstu

sanskrita valodā.

Uz vienas no tāfelītēm princis lasīja: «Es esmu Gods.

Es neesmu neviena cilvēka pievīlis ...»

Uz otras tāfelītes princis lasīja: «Es esmu Tiklība. Es

neesmu grēcīgas dzīves baudījuse.»
Uz trešās tāfelītes princis lasīja: «Es esmu Patiesība.

Es neesmu melojuse.»

«Diezgan!» princis iesaucās. «Nu es saprotu ... Sie

briesmīgie, aukstie tēli! Brr! ... Atpakaļ — siltajā cil-

vēku dzīvē! Prom, mans mīļais draugs! Atzīt — grēku at-

zīt ir vairāk nekā tīram būt! Dzīvot ir vairāk nekā saltos

mūros mūžīgi klusēt. Jā, nu es saprotu, cik liela ir grē-
cīgo cilvēku dzīve, cik varens ir viss, kas tajā slēp-
jas... Prom! Es gribu ciest, piedzīvot grūtumus ... At-

pakaļ uz lielo maldu pili — dzīvi, uzmeklēt tajā katru

tumšu kambari, izzināt un zināt visu, kas cilvēkam
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iespējams, kas saucis tik daudzus un ne tik vienu vie-

nīgu pie dzīvības. Viens vienīgs cilvēks spētu uzturēt

visus godus, tiklības, tikumības! Bet lielas sāpes, ne-

mieru, kustību, darbu, spēkus attīstīt var tikai daudzi,

tikai «grēkotāji» ...»

Princim un Ibn-Rašidam pagalmā iznākot, zirgi
zviedza tiem pretī. Saule spīdēja princim daudz spo-

žāki. Daiļo skuķi, kurš ar spīdošiem augļiem uz kamie-

šiem devās uz galvaspilsētu, princis, tai garām jājot,
ar kaislību uzlūkoja.

Meitene paskatījās uz princi un nosarka.

Straujais zirgs nesa princi uz jaunu dzīvi. Jājējam
aiz muguras augstā kalnā rīta saulē mirdzēja vecā

maldu pils, kurā sēdēja mēmie, saltie tēli...
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NĀVES EŅĢELIS

Stāstiņš

Daktera Alberta uzgaidāmā istabā pie apaļa laikrak-

stiem un grāmatām apkrauta galda, uz kura ar sarkanu

papīra sirmi apsegta lampa dega, sēdēja maza, gadus

septiņus vai astoņus veca meitenīte. Sīkā, bālā sejiņa,
kura lampas sarkanā sirmja atspīdumā rožaini krāsojās,

bija glīta un simpātiska. Smalki vaibsti ap muti, skaists

deguntiņš, tumšas, domīgi pētošas actiņas liecināja, ka

pate meitene ir smalkāka un krietnāka nekā viņas uz-

valks. Melnā virsjaka, kura izskatījās gluži veca un no-

valkāta, bija atpogāta, zem kuras bija redzama puķaina,
miesām ne visai labi pieguļoša katūna kleitiņa. Klei-

tiņa sniedzās tikko pāri ceļgaliem. Kājās, kuras meite-

nīte līdz grīdas apgaismotam laukumam bija pastiepuse,

bija zābaki, kuri raksturoja nabaga ļautiņu bērna

apavu. Nabadzīgo bērnu apavs ir arvien vai nu lielāks,

vai mazāks, nekā kāju īstais mērs to paģēr. Arvien tā-

dam bērnam, kura rokas un seja nav sniegbalti nomaz-

gātas, kura mati ir savēlušies, kura acīs atspīd nebēdība

un trūkums, — zābaks vai nu kuļājas, svabadi pret
ielas akmeņiem klaudzēdams, vai tas spiež tā kāju, tā

ka mazais nebēdnieks, svilpdams, dūkdams un rokām

mētādams, piepeši savelk sāpīgu seju un tver pēc iespī-
lētās kājas. Mazās prāvie zābaki bija laikam kādreiz

labākus laikus redzējuši, kad ar tiem turīgu vecāku

meita bija lepojusēs. Rokas meitenīte turēja klēpī.
Reižu reizēm, pret sienu atzveldamās un kājas pašū-
podama, viņa arvien paskatījās uz durvīm, aiz kuram

dakteris ar kādu slimnieku klusi sarunājās. Beidzot šīs
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durvis atvērās. Slimnieks, pusmūža virs, kura apģērbs
liecināja, ka tas pieder strādnieku kārtai, sausi iekāsē-

jās, salocīja zāļu zīmi un, to kabatā iebāzis, pagāja mei-

tiņai garām.
Dakteris mazajai pamāja. Viņa ātri piecēlās un vai-

rāk teciņus nekā iesus iegāja ārsta darba istabā.

«Kas tev kaiš, mazā?» dakteris, krēslā atgāzies, meite-

nīti stīvi uzlūkodams, jautāja.
Meitenīte paskatījās bailīgi drīz uz ārstu, drīz uz spī-

došiem ārstniecības rīkiem, kuri līdzās slimnieku žur-

nālamuz galda atradās, un joprojām klusēja.
«Nu saki — kas tev sāp?... Vai tu esi mēma? Ko?

Nu runā taču! ...»

Mazā nodūra galvu un sāka šņukstēt.

«Kāpēc tu raudi?... Vai mājā kāds slims?»

«Mājā — jā! ...Mammiņa ...»

«Kur tad tu dzīvo?»

«Nākat, es parādīšu ... Aiz V. fabrikas!»

«Tad Ganību ielā! ... Kāds mājas numurs? ...»

«Mājas numurs... Mammiņa dzīvo... jā, es ne-

zinu ...numuru es nezinu...»

Dakteris saīga. Viņš paskatījās kabatas pulkstenī. Tas

rādīja jau pāri pusseši. Runas stundas bija beigušās.

Viņš varēja tūliņ meitenītei līdzi iet.

«Tad nāc, iesim! ...»

Mazās sejā parādījās kaut kas smaidam līdzīgs. Viņa

noslaucīja ātri asaras no vaigiem, aizpogāja virs jaku
un izlīda kā kaķēns dakterim pa rokas apakšu, kurš pat-
laban atvēra durvis. Dakteris parunāja kādus vārdus ar

istabas meitu, uzmeta melnu spārnu mēteli ar kažoka

apkakli uz pleciem un pamāja mazajai, kura ap galvu

aptina pelēku vilnainu lakatiņu, lai nāk tam līdzi...

Arā sala. Dakteris tuvojās kādam fūrmanim, gribē-
dams sēsties kamanās, bet apdomājās. Meitenes virs-

jaka viņam nelikās būt diezgan silta. Viņš saīdzis ko

nebūt norūca un nodomāja iet kājām.
Mazā tecēja kā ceļa rādītāja pa priekšu, reizām ap-

stājās, apskatījās, vai tā ejot pareizi, un tad tecēja at-

kal tāļāk.

«Klausies, mazā!» dakteris iesaucās. «Ne tik ātri! ...»
Tad mazā gāja brīdi lēnām. Ārsts, nomanīdams, ka tai

salst, sāka iet ātrāk ...
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Mēnesnīcā mirdzēja bāli ar sniegu apsegti jumti.
Balti dūmi pacēlās laiski iz skursteņiem un likās sasal-

stot par torņa veidīgiem padebešiem. Sniega čirkstoņa,
kura caur braucējiem un gājējiem drīz pieņēmās, drīz

vienīgi zem daktera un meitenītes kājām klusāka tapa,
ārstam kā sāpju asmens griezās caur sirdi. Slimņieki un

mūžam slimnieki! Slimības un atkal slimības! Un

tad ... jā, tas galvenākais: slimnieka kalsnējos pirkstos

paspīdēja reti nauda. Arvien ārstam bija jādzird: «Dak-

tera lielskungs, lūdzu pagaidīt: šodien nevaru samak-

sāt ...»

Rītu, parītu, nedēļu vai mēnesi vēlāk — tik šodien

ne! Vēlāk un vēlāk solījās viens vai otrs sirdzējs vai

tā piederīgie ārsta pūliņus atlīdzināt. Bet ārstam vaja-

dzēja savu pienākumu tūliņ un vienmēr tūliņ iz-

pildīt.

Gadījās arī labi maksātāji. Dažs bija iedomājies, ka

tas ir slims, briesmīgi slims, ka tam sāp vēders, galva,
sirds un plaušas. Tāds aizvien labi samaksāja. Bet tie

īstie sirdzēji, garā un miesās vājie, kuriem tiešām ārsta

vajadzēja, izrādījās arvien nabadzīgi, paklīduši, kuri

dzīvoja smokošu tvanu pilnos pagrabu dzīvokļos vai

jumtu istabiņās. Viss, kas savienots sāpēm un bēdām,

bija pie tiem atrodams, tikai ne nauda, kuras katram

ārstam visnotaļ vajaga, ja tas pats negrib kļūt par mo-

cekli un sirdzēju.

Dakteris Alberts gāja meitenītei līdz, it labi paredzē-

dams, ka slimniece, uz kuru mazā viņu ved, nav turīga.
Bet viņš gāja un apmierinājās ar pašapziņu, ka viņš ir

cilvēks, pie kura slimnieks griežas kā pie glābēja, kā

pie kaut kā augstāka, kam vajaga daudz, jā, vai pat visu

iespēt.

Dakteris Alberts bija vēl jauns vīrs, bet viņa piedzī-

vojumi pēdējos trijos gados, kamēr tas praktizēja, bija

viņu padarījuši garīgi vecu. Redzēt katru dienu izkal-

tušus locekļus, sāpīgas sejas, pušumus, lūzumus, jā,
pat trūdošas miesas, dzirdēt vaimanas, kunkstienus un

šņukstienus, noslaucīt no slimnieka sāpēs kvēlošās brū-

ces līdz ar asinīm asaras — tas viss dara cilvēku par

lielu, par zinātāju, t. i., ja ārstam ir laba cilvēka sirds

un līdzjūtība ar cilvēces likteni.
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Triju gadu laika dakteris Alberts bija ne tikvien dzī-

vību, bet arī nāvi mācījies cienīt. Nāvi viņš neuzska-

tīja vairs par cilvēka ienaidnieci, bet dažā gadījumā

par vienīgo atpestītāju. Viņš to bija allaž redzējis kā

eņģeli, kā palīgu ārstam, kurš izmisis, slimnieka bries-

mīgās sāpes nojauzdams, vairs nezina, ko darīt.

Dakteris Alberts bija ārstējis bērnus, kuriem bija
iedzimtas neārstējamas kaites, kurus redzot sirds it kā

sažņaudzās. Tādos gadījumos, nevainīgus līdzekļus pa-

rakstīdams, viņš apmierinājās, kad tas garā redzēja pie
mazā sirdzēja gultiņas stāvot bālo nāves eņģeli ar pal-

mas zaru rokā. Jā, kas gan būtu ārsts bez šī žēlsirdīgā

brāļa — nāves eņģeļa? ...

Mazajai līdzejot, dakteris Alberts domāja par šo eņ-

ģeli, kurš kā sapnis pārved cilvēka dvēseli iz sāpju un

bēdu pilnās pasaules klusā mierā un nebūtībā...

Dakteris šoreiz neredzēja lāgā gārāmgājējus un brau-

cējus, <otiesu skaidrāki viņu melnās ēnas, kuras uz ar

sniegu apklātā trotuāra tam garām aizslīdēja.
Šīs ēnas, šīs ēnas! Viņas vienmēr lūko sevi ar cilvēku

salīdzināt, viņas pieņem tā veidu un klīst tam visur līdz.

Jo lielāka gaisma daktera Alberta dvēselē atspīdēja, jo
tumšāka tapa viņa paša ēna, un pēdējā viņš ieraudzīja
visas savas un visas dzīvības īstenību. Sī ēna viņam
likās tā patiesīgākā fotogrāfija. Nekas un tomēr kaut

kas: tas bija viņš, un tas bija arī šī viņa ēna, kura uz

sniega viņa veidā ķēmojās.
Meitenīte atkal apstājās un uzmanīgi apskatījās. Viņa

uzlūkoja lielo apzeltīto kliņģeri, kurš uz ielas stūra virs

konditorejas durvīm mirdzēja; viņa ieskatījās caur

stikla durvīm pašā konditorejā, kur jauna sieviete gaišā
kleitā, baltā priekšautā, sārtiem vaigiem un tak laikam

dibinātiem smaidiem gar bufeti rīkojās.
«Varbūt mazā nav šodien ēduse,» ārsts iedomāja,

«būtu jānopērk kāds gabals smalkas maizes, kādi sal-

dumi ...»

Bet tad viņš it kā sabijās par savām «nemodernajām»
domām. Kurš godīgs ārsts tad līdīs konditorejā, pirks
bulkas priekš klaidoņu bērniem? Caur to tas varētu tik

smieklīgs tapt, sevišķi, kad mazā to vēlāki izpļāpātu ...

Viņi gāja tālāk. lela tapa arvien vientuļīgāka. Mazā

tecēja ārstam labu gabalu pa priekšu.
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Dakteris aizmirsa ēnas un domāja par ko citu. Viņa
sirds stipri pukstēja, it kā cīnīdamās ar visiem tiem

jautājumiem, par kuriem viņš iesāka domāt. Šie jautā-

jumi attiecās uz slimībām vispārīgi, uz problēmiem, par
kuriem tiklab mācošie, kā arī praktizējošie mediķi strī-

dējās, dalīdamies divās vai vairākās partijās. Nepilnība,
kura katrā zinātnē atrodama, apbēdināja viņu pie tam

mazāk nekā daži biedri, kuri bija izredzējuši nopietno
ārstniecības lauku par veikalu, kuri taisīja reklāmu pēc
reklāmas. Dakteris Alberts pazina biedrus, kuriem bija
viss vienalga, vai kāds slimnieks top vesels vai mirst,

ja to ārstēja cits. Viņš pats bija reiz sajutis it kā ganda-

rījumu par apsmiekliem, kuri tam bija par kādas slimī-

bas rakstura un attīstīšanās tēlošanu un radikālu līdzekļu
noteikšanu pret to no sava biedra jādzird — kad

kāds no pēdējā slimniekiem, ar tam līdzīgu slimību sa-

slimis, pēc biedra teorijām ārstēts, bija izlaidis garu.
Nevis līdzcietība pret nelaimīgo aplam ārstēto, bet ga-

viles par biedra nepareizo ārstēšanu un savu pareizību
bija pirmās jūtas, kuras dakteri Albertu pārņēma, tik-

līdz viņš to dabūja zināt. Viņš noskuma dziļi, dziļi par

lielo traģiku, ka cilvēki nokauj cilvēkus, lai «dzīvotu»

nedzīvas, izdomātas dogmas, ka zinātnes vairāk manto

no cilvēkiem nekā cilvēki no zinātnēm, ka cilvēki tiek

allaž upurēti nosacījumiem un reti vai nekad nosacī-

jumi cilvēkiem par labu.

Tam līdzīgi dakteris Alberts domāja, kad mazā mei-

tenīte piepeši sāka šņukstēt.
«Kas tev? Vai salst? ...»

Viņa nekā neteica un spieda lakatiņa stūri uz lūpām,

apslēpdama kunkstienus. Pēdīgi viņa apstājās pie kā-

diem vārtiem, pacēlās uz pirkstu galiem un nopūlējās
atvērt smagos vārtus. /

«Pag! ... Nu neraudi tak ...» Dakteris atvēra vārtus.

Mazā izlīda viņam atkal pa rokas apakšu.

Pagalms, kurā viņi iegāja, bija divās pusēs no divām

divstāvu ēkām ieslēgts. Dibenā atradās dārzs un vien-

stāva nams, kuram kreisā pusē caur divu logu aizsa-

lušām rūtēm, no mēnesnīcas apslāpēta, lampas vai sve-

ces gaisma spīdēja.
Mazā tecēja pāri pagalmam, attaisīja dārza vārtiņus

un pazuda dārza mājas tumšajā priekšiņā.
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Pēc pāra acumirkļiem arī dakteris atradās tur. Viņš

grābstījās pa tumsu pēc durvīm, kad tās tika atvērtas

un tukla, paveca sieviete nebēdīgu seju, sajauktiem ma-

tiem skarbi lišķīgā balsī lūdza dakteri iet iekšā.

Istabiņa, kurā dakteris iegāja, bija no neskaidri sar-

kanas, netīras lampas apgaismota. Pīpju un papirosu
dūmi līdz ar petrolejas smaku spiedās daktera nāsīs.

Ap galdu, uz kura atradās pāris šņaba buteļu, vairāk

mazākas un lielākas glāzes, sēdēja trīs vīrieši un divas

sievietes. Tuklā vecene, kura dakteri ielaida, bija sestā

persona šajā sabiedrībā. Viņa apsēdās kaktā atsevišķi,

atgāzās laiski pret atzveltni un žāvājās ...

«Labvakar,» dakteris, par savādo sabiedrību ne ma-

zumu izbrīnējies, sveicināja.
«Labvakar, daktera kungs,» viens no vīriešiem iesau-

cās un piecēlās no krēsla. Viņš bija stipra auguma, mel-

niem matiem un bārzdu, vestē un netīrā kreklā. Musku-

ļainā roka, ar kuru viņš pasniedza dakterim krēslu, lie-

cināja, ka viņš ir vienkāršs strādnieks.

«Lūdzu, piesēžaties, daktera kungs,» viņš ar stīvu

mēli šļupstēja.
«Kur slimniece?» dakteris strupi jautāja.
«Slimniece guļ... Lūdzu, piesēžaties, daktera

kungs ...Viņa guļ...»
Dakteris gribēja arī piesēsties. Bet šie ļaudis, kuri ap

galdu sēdēja, viņu atbaidīja. Viņi bija gluži piedzēruši.
Arī abas sievietes, kuras rādījās būt ne vecākas par
30 gadiem, uzskatīja dakteri ar apreibuši bezkaunīgām
acīm. Viens no vīriešiem, bārzdains zaļoksnis cilvēks,
acis aizmiedzis, reibumā smaidīdams, aptvēra vienu no

sievietēm.

«Pagāns, žūpa! ...
Ko nu?» pēdējā ieķērcās un sita ar

sarūsējušo korķu velkamo dzeltenbārzdaiņam pa pirk-

stiem, kurus tas sāka sūkāt. Sieviete šķielēja kaislīgi
uz trešo — jaunāko vīrieti, kurš rādījās būt vismazāk

dzēris. Šis varēja būt kādus 25 gadus vecs, skaistu seju,
stipri audzis un sejā ziedošs.

«Jūlij!» viena no sievietēm sarkanā jakā, puskailām
krūtīm pār galdu pārliecoties, čukstēja.

«Ko tu gribi?» jaunais vīrietis pikti atcirta.

«Jūlij, nu tu reiz tiksi prātīgs ... viņa mirs. Šī... viņa

mirs, viņa mirs
..

.»
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«Kuš!» jaunais vīrietis iesaucās un ar riebumu sie-

vieti ar sarkano jaku uzlūkoja. «Tu, tu ...»
«Hi, hi, hi, hi!» viņa smējās un laizīja šņabja glāzīti.

«Nepārskaisties, Jūlij, viņa ir mana draudzene, bet viņai

nu ir jāmirst... Ko tur lai dara?
... Kad tu zinātu, Jū-

lij, cik maz viņa tevi ievēroja. Viņa mīlēja savu veco

mīļāko, kurš tagad pa Ameriku dauzās
...

Rikuma viņa

arī nemīlēja ..
.

Rikums muļķis .. . Labāk būtu appre-

cējis jaunu meiteni nekā tinies gar šo . . .»

«Ko Rikums, Rikums? Kas tev gar Rikumu daļas?»
melnbārzdainais, skapī kravādamies, iesaucās.

«Hi, hi, hi!» sieviete ar sarkano jaku smējās, atlaidās

ar visām rokām un krūtīm pār galdu un kaislīgi uzlū-

koja jauno vīrieti.

«E,» tas pikti iesaucās un uzspēra ar kāju uz grīdas,

«ej labāk meklē pēc vietas ...»

«Par istabas meitu es gan neiešu!» sieviete ar sar-

kano jaku čukstēja. «Neiešu un neiešu, es esmu priekš
kaut kā labāka radīta ...»

«Jā, jā, var jau būt!» jaunaias vīrietis norunāja un

uzlūkoja nicinoši nekaunīgo radījumu.
«E, Rikum, vai tev nav zakuskas?» vīrs ar dzelteno

bārzdu iesaucās un pacēla galvu no sievietes krūts,

kurai bija puķaina vaļēja jaka un kuras viduci tas bija
cieši apkampis.

«Zakuska?» vīrs ar melno bārzdu pie skapja rūca.

«Zutis, cita man nav .. .»

«Dod šurp, būs labs! Man slikti ap dūšu...» vīrs ar

dzeltenobārzdu teica.

Rikums, jo Rikums bija mājas saimnieks, vīrs ar

melno bārzdu, svieda pus zuti uz iedzeltenā šķīvja un

nolika dzeltenbārzdim priekšā uz galda. 1

Dzeltenbārzdainis uzlēja no pudeles zutim mazliet

šņabi un pielaida pie tā uguni. Zila liesma plīvojās pār
šķīvi, abas sievietes un jaunais vīrietis lūkojās kārīgi
uz zuti, kurš zilajā liesmā sautējās.

«E,» Rikums bārās, «laistās kā ar ūdeni.. .»

«Kas tad? Ko? Kā ar ūdeni?
...

Kas tad ceps? Tev jau
ķēkša — piedošanu — saimniecības vedēja sprāgst
nost... Un te mana mīļā Berta ir par smalku savas ro-

kas pa ķēķa sodrējiem un kvēpiem nosmērēt...»
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«Turi nu žaunas! Tu jau esi pavisam piedzēries!» Ri-

kums atcirta un dakteri stīvi uzlūkoja.

«Nu, kas tad būs, daktera kungs? ...»

Dakteris Alberts, kura klātbūtne sabiedrības omulību

pavisam netraucēja, bija uz brīdi slimnieci aizmirsis.

Otrā kaktā iepretī tuklajai vecenei, kurai laikam tagad

bija saimniecības vadība uzticēta un kura, rokas klēpī

salikusi, snauda, dakteris bija apsēdies un sabiedrībā

nolūkojies. Še viņš redzēja miesīgi veselus cilvēkus,
kuri tomēr bija slimi, kuriem visnotaļ vajadzēja ārsta.

Kad veselība tā var paklīst, tad labāk, ja tad cilvēks

vārgst un nīkst... Ko tad šie veselīgie stāvi reprezen-

tēja? Rupju spēku, aklu dzīvības mehānismu bez kādiem

ideāliem, bez dzejas un daiļuma ... Dakteris Alberts

pārliecinājās, ka arī šos ļautiņus vienīgi var atpestīt
nāves eņģelis, pārvezdams tos ja ne daiļākā pasaulē,
tad vismaz izdeldēdams daļu no cilvēces kauna un

negoda, apklusinādams bezkaunīgus vārdus un do-

mas, kuri pārplūst pasauli apmānošās veselības iekšieni.

Tātad — vai visi nebija slimi?
...

Dibena durvis atvērās, un meitenīte ar izsamisušu seju
parādījās kā eņģeļa tēls pret ap galdu sēdošiem stāviem.

«Daktera kungs!» viņa kunkstēja.
Dakteris iegāja dibena istabā un aiztaisīja durvis.

Slimniece gulēja diezgan glītā gultā. Uz maza gal-
diņa, kurš stāvēja gultai līdzās galvgalā, dega svece

un apgaismoja izkaltušu tipisku mirējas seju. Tie ne-

bija vaidi, tā bija ar nāvi čīkstētā ja cilvēka tumša

krūšu kvārkstoņa.
«Nāves eņģelis!...» dakteris iedomāja un paskatījās

pār gultu, vai bālais miera ģēnijs ar palmas zaru rokā

nestāv galvgalā.

Mazā, pār gultas kājgali pārliekusēs, šņukstēja.
Dakteris satvēra slimnieces roku, lai aptaustītu pulsu.
Tur vairs nevarēja līdzēt... Viņš atkāpās no gultas,

lai dotu vietu žēlsirdīgajam brālim, nāves eņģelim.
«Daktera kungs!» mazā iekunkstējās.
Dakteris paskatījās uz meitenīti un gribēja to mieri-

nāt, teikt, ka māte kļūs drīz vesela... Un, ja viņš to

teiktu, vai tad viņš melotu? Bet viņš nespēja ne vārdu

izrunāt.

Dakteris satvēra durvju kliņķi un atskatījās vēlreiz
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slimnieces gultas stāvēja nāves eņģelis baltās drānās,

palmas zaru rokā! ... Viņš zināja, ka tas ir tik fantā-

zijas un iedomības tēls, bet tēls viņš bija, tēls, kuru

viņš tiešām redzēja. It kā apmierināts, viņš izgāja un

aizdarīja lēni durvis.

«Nu, daktera kungs?» Rikums jautāja. «Vai zāļu ne-

vajadzēs?»
«Nē! Visilgākais — ja viņa vēl stundu dzīvos ...»

Jaunais cilvēks, kurš sievietei ar sarkano jaku pretī

sēdēja, sāka klusi raudāt. Pēdējā bezkaunīgi ņirgājās
un laizīja atkal šņaba glāzi.

«Viņa mirs!...» Rikums nopūtās, ielēja glāzītē šņabi
un izdzēra.

Dakteris uzmeta mēteli uz pleciem, paņēma cepuri un

izgāja. Neviens viņa nepavadīja un neapgaismoja
tumšā nama priekšiņu.

Arā viņš brīvi uzelpoja. Viņam patika stiprā sala.

Sniega čirkstoņa viņu it kā atmodināja iz nožēlojamās

patiesības. V. fabrikas elektriskā gaisma plūda pār ielu

un līdz ar mēnesnīcu dīvaini atspīdēja.
Staltie nami, kuru logos mirdzēja uguns, greznas eki-

pāžas, kuras viņam garām aizlaidās, ļaužu mudžeklis ap

esplanādi viņu gan atkal it kā sajūsmināja un lūkoja

viņu apmānīt — ticēt dzīvībai, lieliskai, varenai dzīvībai

un dzīvei uz pasaules. Viņš viņai arī ticēja. Viņš ticēja
mīlestībai, draudzībai, daiļumiem, grēkiem, tikumiem

un netikumiem, labam un ļaunam, bet no visa, visa ne-

kas viņam tā nepatika kā bālais nāves eņģelis ar pal-
mas zaru rokā

...

Dakteris Alberts aizklīda līdz Romas pagrabam. Tajā
viņš sastapa draugus, kuri jautri sarunājās pie alus

glāzēm. Viņš apsēdās un pasūtīja sev alu. i

«Kas tev, Albert? Vai ar praksi iet slikti?» advokāts

Krūmiņš smējās.

«Operācija ...
daudz slimnieku

...
tīfs plosās pa ār-

pilsētu ...» dakteris Alberts klusi atteica.

«Tirgotājs Ziediņš esot pavisam slims, diezin vai res-

nim varēs kāds vairs palīdzēt...»
Dakteris paskatījās uz runātāju un pasmaidīja. Viņš

iedomāja bālo nāves eņģeli ar palmas zaru rokā
...
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GARI UN ĪSI MATI

Humoreska

Hermans Ceiške un Fricis Vedekinds gandrīz nemaz

neklausījās uz mūzikas vēstures profesora priekšne-

sumu. Šad un tad viņi pa ausu galam dzirdēja, ka Baha

vienkārši varenās fūgas esot nepārspējamas, ka mūziķim

vajagot ne tikvien just, bet par visām lietām dzirdēt.

Par spīti pakurlā profesora mācībām, divi no viņa la-

bākiem skolniekiem, Ceiške un Vedekinds, nekā negri-

bēja dzirdēt, tik redzēt un atkal redzēt.

Dārgais priekšmets, uz kuru abu draugu skati krita,

bija neilgi atpakaļ šajā mūzikas institūtā iestājusēs ba-

vāriete, kāda Minhenes apkārtnes lauciniece, Magda-
lēna Jēger jaunkundze.

Kāpēc Magdalēnas jaunkundze nestudēja dziedāšanas

mākslu Minhenē, bet Drēzdenē, tā īsti neviens nezināja
pateikt. Mazais stabulnieks Alfons Maijers, kurš stun-

dās arvien šķavāja un, harmonijas uzdevumus izstrā-

dājot, mūžam rakstīja kvintu paralēlas, kādā vakarā

Maršnera kneipē stāstīja, ka Magdalēnas jaunkundze
esot Minhenē nelaimīgi mīlējuse. No viņas tik karsti

mīļotais jaunskungs dzīvojot tagad Drēzdenē kā zīmē-

šanas skolotājs, kurš esot jau apprecējies, kāpēc Mag-
dalēna viņa vairs nemīlējot, bet mīlējot diezin kādu

grāfu, ar kuru tā svētdienās izbraucot uz Šandavu.

Lai nu ar Magdalēnas pagātni būtu kā būdams, viņas

tagadne bija skaidri redzama: sārti-dzelteni mati, balta,

apaļi pilna seja, kurā nekad smaidi negribēja izsīkt,

maza rožaina mutīte. Un kakls! Jā, kad mazais stabul-

nieks Maijers par Magdalēnas klasiski formēto kaklu

iedomāja, tad viņa blēdīgās actiņas iemirdzējās, it kā
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ilgodamās pēc atzīšanas, kuru tas reiz bija cerējis at-

rast Vāgnera mūzikā, un tad viņš atkal apstellēja kausu

Pilzenes alus.

Gandrīz visi konservatorijas audzēkņi bija Magda-
lēnā iemīlējušies. Bet viņas labpatikšanu bija iemanto-

jis tikai viens: tas bija HermansCeiške.

Hermans Ceiške bija skaistākais jauneklis visā kon-

servatorijā. Tātad nav nekāds brīnums, ka atkal gandrīz
visas konservatorijas audzēknes bija viņā iemīlējušās.

Vismazāk, tās sapņoja par viņu... Drīz viena, drīz

otra skatījās uz to pusi, kur slaikais Hermans sēdēja.
Sākumā viņš nosarka, īsti nezinādams, vai daiļās jau-
navas skatās uz viņu vai uz Lorcinga bildi, kura taisni

pār viņa galvu pie sienas karājās. Tad Hermaņa jauns-
kungs mainīja savu vietu ar mazo stabulnieku Maijeru,

apsēzdamies zāles dibenā otrā kaktā. Bet arī tur jau-
navu acis zināja viņu atrast. Pat lepnā Magdalēna rei-

zēm pašķielēja uz citkārt tik tukšo kaktu. Zināms, greiz-
sirdība bija lielu lielā. Tiklab Eiterpes dēli, kā meitas

gluži labi zināja, ka Magdalēna un Hermans viens otru

mīlē. Neviens neticēja mazajam stabulniekam Maije-
ram, kurš stāstīja, ka Magdalēna esot Hermanim tik

draudzene, bet nekādi viņa mīļākā. Grāfs, ar kuru viņa
svētdienās uz Šandavu izbraucot, esot viņas mīļākais.

Vox populi, vox Dci (Tautas balss, dieva balss)! Lielā

pulka ļaunās mēles runāja patiesību. Hermans un Mag-
dalēna satikās katru vakaru konditorejā pie Bismarka

laukuma. Tur, iebaudot kafiju vai šokolādi, abi iemīlē-

jušies pēc katra malka apkampās un skūpstījās, tā ka

nevainīgajai ķelnerienei, kura, aiz priekškara aizslēpu-
sēs, uz daiļo pārīti ziņkārīgi lūkojās, metās žēli. Ja

mīlestību varētu mērot ar termometri, kurš tad dabūtu

speciālu nosaukumu «Amora metrs» (mīlestības mēro-

tājs), tad dzīvsudrabs droši vien kāptu līdz 80° R, jo
šo Amora metri liktu pie Hermaņa un Magdalēnas
krūts.

Ne par velti Hermans jau kopš kādām nedēļām bija

tapis dzejnieks. Viņa liriskie dzejoļi, viņa garie, brūnie

mati, kuri jau bija drusku garāki par Šillera matiem,

viņa bālie vaigi bija laika zīmes. Pie Magdalēnas gan
nekādas laika zīmes nebija manāmas, tomēr viņas «pun-

ktīgā» ierašanās konditorejā zināmā stundā un minūtē



96

liecināja, ka arī viņas mīlestības jūtas sniedzas tāļu

pāri par 0 punktu.

Neaprakstīšu visu to lielo laimi, kuru sajuta Hermans

ar Magdalēnu, konditorejā satikdamies. Pietiks, ka

teikšu: «Viņi bija laimīgi...»
Ar šo teikumu jau varētu gandrīz slēgt romānu. Bet

man ienāk prātā kāda epizode, kuru es labprāt vēlētos

ķīleniski iespiest šajā mīlestības stāstā.

Tas Hermaņa jaunskungs, lūk, ir tas vainīgais. Šis

daiļais jauneklis, kā jau minēju, kala peršas. Bez tam

viņš arī komponēja. Lai varētu dzejot un komponēt, tur

vispirms ir vajadzīgi gari mati. Dzejnieks vai kompo-
nists bez garām matu sprogām ir tikpat kā zivs bez as-

tes. Bez matiem tu nekur netiksi! Ja tev būs plika gal-
viņa, tad tavu laisko dzejoļu nelasīs neviena jaunkun-
dze. Gan mazais stabulnieks Maijers lūkoja Hermanim

iestāstīt, ka tas ar īsākiem matiem izskatoties daudz glī-
tāks, bet viss par velti! Hermans stabulnieka padomu

uzņēma kā greizsirdības augli. Un ar to Hermaņa mati

palika gari, kā bijuši.
Bet nu man vēl iekrīt prātā, ka es cien. publikai ne-

esmu stādījis priekšā vienu no stāsta galvenajām per-

sonām, Frici Vedekindu.

Fricis Vedekinds nav grūti aprakstāms. Viņš ir vidēja

auguma, paresns, patukls vaigā, lielu degunu, pastru-
piem, sarainiem matiem un pelēki rūtainiem svārkiem,

kuri liekas būt piedzīvojuši dažādu negaisu. Viņš ir

liels kavaliers, bet dāmas bēg no viņa kā no nelabā.

Pat žīdiete, kura līdzās spoguļam pie katedra sēž, kuras

uztūkušās lūpas pie katra profesora vārda raustās, it kā

gribēdamas to jēdzienus pārvadīt smadzenēs, kuras rā-

dās būt lielas Baha mūzikas pretinieces, apskaistas, kad

Fricis Vedekinds to grib pavadīt uz māju. Bet nu nāk

viena psiholoģiska mīkla: Hermans Ceiške un Fricis

Vedekinds ir nešķirami draugi...
Var būt, ka mazajam stabulniekam bija taisnība, ka

Hermans Ceiške draudzējoties ar Frici Vedekindu tik

tāpēc, ka pēdējam esot tik daudz pacietības noklausīties

Hermaņa dzejoļu krājumu līdz galam. Proti, Hermans

lasīja katram, kuru tas klusā, mierīgā vietā vientuļi no-

ķēra, savus dzejoļus priekšā.
Bet Ceiškes un Vedekinda draudzība bija fakts. Mū-
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zikas vēstures stundā abi draugi sēdēja kopā un, kā jau
šī romāna sākumā minēju, abi neuzmanīja, ko profesors

par veco Bahu stāstīja, bet pastāvīgi lūkojās uz to pusi,
kur Magdalēna sēdēja.

Tā kā laukā valdīja augusta mēnesis un sirdī mīlīgais
maijs, tad nevienam nekas nevarēja būt pretī ko teikt,
kad Magdalēna bija tērpusēs raibi rožainā kleitā, ar

zīda bantēm un neatraisāmiem mezgliem uz krūtīm un

piedurknēm, ar rozi pie krūts u.t.t.

Priekšistabā pulkstens apsita vienu, profesors aizsita

grāmatu cieti, paklanījās pret saviem klausītājiem un

izgāja. Eiterpes dēli un meitas sāka briesmīgi trokšņot,
drūzmēdamiesap izejas durvīm.

«Kā arvien! ...» Magdalēna čukstēja, Hermanim ga-

rām iedama. Likās, ka šajā brīdī Friča ausis pakustējās,
lai labāk dzirdētu, ko Magdalēna Hermanim teica.

«Kā arvien!...»

Hermans saprata gluži labi, ka «kā arvien» nav ne-

kas cits kā vecu vecā konditoreja pie Bismarka lau-

kuma, kurā tas jau bija ietaisījis parādus.
Hermans un Fricis bija pēdīgie, kuri kāpa pa trepēm

lejā. Viņu mērķis bija Maršnera mākslinieku kneipe.
«Uz redzēšanos!» Hermans teica, pie kneipes durvīm

Fricim roku sniegdams, kurš jau vienu kāju bija pār-

spēris pār slieksni.

«Nāc taču arī tu!» Fricis lūdzās. Viņam bija bail, ka

Hermans tik neiet, lai satiktos ar Magdalēnu.
«Nē!

... Atvaino, man darīšanas! Atnākšu vēlāk.»

Draugi izšķīrās. Fricis iegāja kneipē, un Hermans aiz-

gāja uz grāmatu apgādātāju, kuram tas bija nodevis sa-

vus dzejoļus.
Hermans iznāca iz grāmatu pārdotavas svētās dusmās

dzejoļu manuskriptu vienā un spieķi, uz kura/tas varētu

atspiesties bēdu brīdī, otrā rokā.

Apgādātājs bija viņam licis cerēt uz labākiem lai-

kiem. Bet viņš nevarēja cerēt. Viņš bija gribējis
teikt Magdalēnai, pasniedzot sarkanos vākos iesietu ar

zelta griezumu spīdošu dzejoļu krājumu:

Ak, es Tevi mīlēju,
Mana mīļā Magdalēna!

Dienu, nakti domāju
Tik par Tevi, Magdalēna!... —
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gluži tā, kā pirmajā dzejolā stāvēja. Tā kā viņam bija
tik viena ideja: Magdalēna — un vienas domas: atkal

tā pate Magdalēna, — tad nav nekāds brīnums, ka

vārds «Magdalēna» atkārtojās viņa dzejoļos pāris simtu

reižu.

«Magdalēna, Magdalēna! ... Magdalēna, Magda-
lēna! ...» nosmējās rūgti apgādātājs, Hermanim aizejot,

nospļāvās un vēlreiz teica: «Magdalēna, Magda-
lēna! ...»

Un komiji arīdzan smējās.

Manuskriptu kabatā noslēpis, Hermans devās uz

Maršnera kneipi.

Viņš nevarēja cerēt. Bet dzert viņš varēja. Ergo! .. .
Kneipes dibena istabiņā, kuras sienas bija piekārstī-
tas visādu mūziķu, aktieru un dzejnieku bildēm, ap

tā saukto «mūzas galdu» sēdēja pieci seši jaunekļi,
visi konservatoristi, un mielojās ar to, ko dievs bija

sūtījis.

Fricim viņš bija atsūtījis milzīgu cūkas stilbu ar miltu

klučiem un skābiem kāpostiem. Maršnera kneipē val-

dīja palaikam liela ilūzija. Braucamais galds pacēlās un

nolaidās nemitoši, atnesdams iz augšas, kur atradās ķē-

ķis, smaržīgus ēdienus. Paša kneipes īpašnieka meita

stāvēja pie bufetes, noņemdama vienu šķīvi pēc otra no

braucamā galda un nosūtīdama tos viesiem.

Fricis, kurš ēda pārmērīgi, palūkojās arvien uz noslē-

pumaino «augšieni», Maršnera ķēķis viņam bija debe-

sīm līdzīga iestāde. Ilūziju pavairoja griesti, kuri bija
zili mālēti, un jaunava, kura stāvēja pie braucamā galda
ar spīdošu nazi rokā kā ķerubs ar cērtamu zobenu un

sargāja Fricim ceļu uz brīnišķīgo, smaržīgo ēdienu

avotu.

Tā taču arī bija liela vara, kura spēja turēt pavāru,
likt tam ēdienus vārīt un cept...

«Jā, dienišķas maizes pagatavotājiem ir liela vara ...»
Fricis nodomāja. «Tie spēj apmierināt manas karstākās

ilgas . ..»

«Ja Ceiškem kāds apgrieztu matus, tad ar viņa spēku
būtu vējā!» zobojās mazais stabulnieks, izceldams sar-

kanu burkānu ar dakšiņām iz zupas telēķa un bāzdams
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mutē. «Vajadzētu tik apgriezt.. . neviens skuķis ne-

skrietu vairs viņam pakaļ...»
Fricis sāka uzmanīgi klausīties.

«Kā būtu, kad es apgrieztu Hermanim garos ma-

tus? .. . Bet kā to lai izdara? ...»

Šīs domas kā mazs zibenītis iespēra Friča smadzenes

un iedzīvināja viņu drusku.

Viņš uzdzēra cūkas stilbam krietnu malku alus, un

tad viņa domu pavediens sāka loģiski izvērpties; pa-

priekšu iedzirdīt Hermani, tad aiziet ar viņu uz tā dzī-

vokli un viņam guļot, kā citkārt vilistieši Simsonam,

apgriezt garos matus! ...

Tad viņa vara pār skuķiem zustu! ...

Brītiņu padomājis, Fricis svinīgi piecēlās, aizmiedza

acis un uzsāka: «Cienījamie studiju biedri! Atļaujiet,
ka es jums iedrošinos priekšā stādīties kā apaļus 22

gadus vecs mākslas piekopējs. Proti, es šodien svinu

savus šūpļa svētkus! ...»

«Hurrā! Lai Fricis Vedekinds, nākošais lielākais

ērģelnieks, dzīvo augsti! ...» atskanēja iz biedru

mutēm.

Nu sāka. dzert uz nebēdu. Sulainis nolika uz galda
jaunu rindu ar pildītām glāzēm, kad ienāca Hermans.

Mazais stabulnieks izstāstīja īsos vārdos viņam, ap ko

lieta grozās.

«Tā!» Hermans pabrīnējās, dzirdēdams, ka Fricis svi-

not savu dzimuma dienu. «Bet tu jau man šodien nekā

no tam neteici! ...»

«Nu,» Fricis noņurdēja, «es tevi gribēju pārsteigt!»
Hermans apsēdās līdzās Fricim, un kneipošana ņēma

neredzētu virzienu. Pēc kādas stundas Hermans iedo-

māja, ka tam jāiet uz konditoreju, lai satiktos ar Mag-
dalēnu. Viņš piecēlās no krēsla un tūliņ nojēdza, ka

šādā stāvoklī nav iespējams iet uz konditoreju. Gan

viņš dzēra zelteri, bet reibonis tik ātri nevarēja pāriet.
Beidzot vēl izrādījās, ka viņa kabatas pulkstens bija ap-

stājies un noteiktais laiks jau pāri.
Viņš sakoda aiz dusmām zobus.

«He, skaistais Hermanīt, kāpēc tu topi uzreiz tik ne-

jauks? Prozīt! Lai dzīvo gaviļnieks! ...» izsaucās stabul-

nieks.

Hermans dzēra līdzi. Pa starpām tika ēstas žāvētas
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butes, pie kam asakas tika bāztas mutē un zivs gardās
miesas krita apakš galda.

Nevienam tas sevišķi neuzkrita, kad Fricis piegāja

pie jaunkundzes, kura pie bufetes stāvēja.
«Jaunkundze!» viņš čukstēja. «Vai jūs man nevarat

apgādāt šķēres?»
Jaunkundze gribēja papriekšu apjautāties, ko viņš ar

šķērēm darīšot, bet Fricis izrādīja tik nopietnu seju, ka

viņa par tā vajadzību vairs nešaubījās. Viņa ierunāja
kādus vārdus tālsarunu stobrā, un drīz no augšas no-

brauca galds, uz kura spīdēja asas šķēres.
Fricis tās iebāza kabatā.

«Jaunkundze! Man mājā jācērp maza balta aitiņa!»

viņš čukstēja reibumā ar poētiski mīkstu mēli. «Maza

balta aitiņa ...»

Viņš apsēdās atkal pie galda. Jaunkundze ļāva visam

notikt. Viņa pasmējās par jaunajiem dzērājiem un tad

atkal nodevās savai praksei.
Eiterpes dēli dzēra, dzēra, kamēr sāka klukslēt un

stīvām acīm viens otru aplūkot. Cits citam tie izrādījās
kā neredzēti brīnumi. Beidzot tie sāka viens pēc otra

nozust. Nozuda arī pēdējie: Hermans un Fricis.

Tie visi bija dzēruši uz krītu.

«Kad tik tas kungs nenoduras?» jaunkundze bažījās.
«Kāda muļķība — dot piedzērušam šķēres! ...

Bet vai

tad nu viņš tās paturēs ...»

Hermans dzīvoja kādus simts soļus no kneipes, trešā

mājā no konservatorijas un sestajā, no kneipes rēķinot.
«Es iešu tev līdz!» Fricis teica.

«Nāc!» Hermans šļupstēja. «Pagulēsimies! ... O, kā-

pēc taisni šodien tava dzimumdiena?...»

Hermaņa dzīvoklī nonākuši, abi draugi nosprieda at-

dusēties.

Fricis tik smīnēja vien. Hermans novilka svārkus un

atgūlās uz zofaja. Viņš aizvēra acis, lai varētu labāki sa-

turēt domas.

Magdalēna, Magdalēna un atkal Magdalēna... citu

domu viņam nebija.
Viņš nosprieda jau vakarā norakstīt Magdalēnai vēs-

tuli un to ar ekspresi aizsūtīt uz pansionātu, kurā viņa

dzīvoja. Vēstules saturu dzejodams, Hermans iemiga.
Fricis piecēlās apdomīgi no krēsla, izvilka spožās
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šķēres iz kabatas un pielīda pie zofaja. Lēnam viņš

laida šķēru asos galus Hermaņa brūnajos matos. Her-

mans drusku pakustējās un tad dusēja mierīgi tālāk.

Šņirks! ...
Fricis nogrieza no Hermaņa brūnajiem

matiem lielu šķipsnu — līdz pat ādai.

Šņirks, šņirks! ...
Vēl otra lielāka šķipsna nokrita

uz grīdas. Hermans pa miegam apgrābstīja galvu. Fri-

cim gribot negribot bija jāpasmejas.

«Slepkava! Es esmu slepkava! . ..» Fricis nobijās.

Viņš iebāza šķēres kabatā un, it kā no fūrijām dzenāts,

izsteidzās ārā.

Hermans sapņoja par Magdalēnu.

Metās jau krēsla, kad Hermans pamodās. Galva tam

nebija gluži skaidra, bet rupjais reibonis bija izgulēts.

Vispirms vajadzēja nomazgāties, saģērbties, tad norak-

stīt Magdalēnai vēstuli. Var būt, ka viņa vēl šovakar

aizietu uz konditoreju pie Bismarka laukuma?
... Viņš

tik ļoti ilgojās pēc savas Magdalēnas, ka piemirsa visas

etīdes,_ sonātes, harmonijas un kontrapunkta uzdevu-

mus. Atri viņš piegāja pie spoguļa un tikpat ātri ap-

stulba. Viņa skaistie mati bija izroboti, divās vietās līdz

ādai nocirpti. Viņš izskatījās pēc ķēma ...

Dažs būtu, šādā stāvoklī atrazdamies, iedzēris nāves

zāles, pakāries vai nošāvies. Hermans bija vīrs ar īs-

tenu vīra dabu.Viņš sakoda tikai zobus
...

«Nu, lai viņš tik pagaida! Šis sasodītais bendesmaiss!»

Hermans lamājās par Frici, it labi noprazdams, kāpēc
tas bija apgriezis viņam matus.

Papriekšu Hermans gribēja iet uz policiju, lai tā

Frici iespundētu, tad uz direktoru, lai tas Frici izslēgtu
iz konservatorijas. Bet vispēdīgi Hermarfs apdomājās
un aizgāja uz frizieri.

Friziera mācekļi sāka smieties, ieraudzīdami Her-

maņa izķēmoto galvu.
«Kas tad jums tos matus tā izplucinājis?» iedrošinājās

jautāt pats principāls, arī smiedamies, pēc ilgākas lūpu
kustināšanas.

«E!» Hermans nosēdās. «Ko tur! ... Nelaime.»

Frizierim cits nekas neatlika kā matus nolīdzināt. Tā



102

kā viņš īsos nevarēja pastiept tik garus, kā garie bija,
tad viņš nogrieza garos tik īsus, kā īsie bija, tas ir:

viņš nogrieza Hermaņa matus līdz ādai... Ak, Hermani,

ak, brūnie mati! ...

Neskatoties uz to, ka platmale Hermaņa gludi apcir-

ptai galvai bija par lielu, tā ka vējš, kurš pa Mārstaļa
ielu dzenāja smiltis, draudēja to katru acumirkli noraut

un panest zem tramvaja zirgu kājām, — atvieglinātai

galvai likās, ka visi ļaudis redzētu tās kailumu. Viņš
klīda pa ielu ielām un sabijās, kad atradās tā nama

priekšā, kurā dzīvoja Magdalēna. Instinktīvi viņš bija
nonācis, kā caur kādu suģestiju dzīts, pie tiem vārtiem,

kur tas bija stāvējis dažu labu vakara stundu, gaidīdams

uz Magdalēnu. Kā pienaglots viņš tur stāvēja. Priekš-

namā noklaudzēja durvis, un bija dzirdami ātri, viegli

soļi un dāmu uzvalka čaukstoņa.
Hermans gribēja laisties lapās, bet, tā kā lapu nekur

tuvumā nebija, tad viņš palika uz vietas.

Nācēja bija Magdalēna .. .
«A, tu! ... Kāpēc tad ne šodien, kā arvien?» viņa,

jautri smiedamies, jautāja un sniedza Hermanim roku.

«Savāds atgadījums atturēja mani,» viņš aizbildinājās,
mazliet platmali vēdinājot.

Viņi abi gāja pa Litihas ielu, tad pa kādām sāņu

ielām līdz Prāgas ielai. Laternas bija jau iededzinātas.

«Kur iesim?» Hermans jautāja pēc ilgākas klusu cie-

šanas.

«Kā arvien! . . .» Magdalēna jautri teica.

«Kā arvien! ...» Pēc šiem vārdiem Hermans nodre-

bēja.

Konditorejā viņam bija jānoņem platmale. Citkārt

viņš to darīja ar prieku, kad viņa mati vijās poētiskās

sprogās, bet tagad viņa galvu sedza poēzijas druvas

prozaiskie rugāji.
Bet jāiet vien bija, Magdalēna to tā gribēja.

Hermaņa sirds dauzījās kā ārprātīga pie viņa krūšu

durvīm, kad tas ar Magdalēnu iegāja konditorejā. Mag-
dalēnas pirmais gājiens bija pie spoguļa. Tikko Her-

mans bija savu spieķi un platmali uz krēsla nolicis, kad

Magdalēna pie spoguļa iekliedzās.

«Mans kungs!» viņa iesaucās, paskatīdamās dusmīgi

uz Hermani. «Mans kungs, es jūs nepazīstu! ...»
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To teikusi, viņa nervozi uzlika pūkaino platmali

galvā, paķēra saulessargu un izsteidzās ārā.

Hermans stāvēja kā ar ūdeni apliets. Savā dulnumā

viņš izdzēra kādas piecas tases kafejas, tikpat glāžu
auksta ūdeņa, samaksāja ķelnerienei, kura šķobīja lū-

pas, it kā gribēdama Hermani iesmīdināt, un tad izstrei-

puļoja uz ielas
...

Kas lai apraksta visas tās naktis, kuras Hermans pa-

vadīja pa pusei bez miega, pa pusei briesmīgos sapņos.

Visi konservatorijas audzēkņi un audzēknes smējās

par citkārt skaisto Hermani. Viņa mati gan sāka ataugt,
bet viņš par tiem vairs nelikās ne zinot. No visiem

izsmiets, viņš bija sācis mājā nopietni strādāt. Piedarba

viņš tā pierada, ka mēneša laikā viņš tapa profesoru
mīlulis. Profesori bija agrāki par viņa aušību smējušies.

Tagad tie sniedza viņam pat roku.

Pagāja ziema. Atnāca pavasaris. Pa šo laiku Hermans

bija vēlreiz licis matus īsi apgriezt. Un redzi — šī matu

apgriešana bija nesusi procentu procentes. Viņš dabūja
labāko liecību, viņa simfoniju spēlēja pils galma operas

orķestris. Pats karalis lika Hermani savā ložā saukt un

dāvāja viņam savu karalisko atzinību . . .Par kādu stīgu
kvartetu Hermans no kādas Frankfurtes mūzikas bied-

rības dabūja pirmo godalgu, kura bija jāizlieto ceļojumā
pa Itāliju un Franciju. Visās Drēzdenes muzikālo ļaužu
aprindās runāja par Hermaņa Ceiškes lielo talantu.

Daži pat apgalvoja, ka viņš esot ģēnijs.
«Jā, bet viņš nemaz pēc ģēnija neizskatās!» kāda

dāma pretojās. Tas ir: viņa nevarēja iedomāties, ka

kāds var būt talants vai ģēnijs, kam īsi mati.

Hermanim šādas runas bija pilnīgi vienaldzīgas. Viņš
dabūja izmaksātas no Frankfurtes mūzikas biedrības

9000 markas (ap 4000 rubļu) zeltā, un, šādējādi apbru-
ņojies, viņš kādā jaukā jūnija rītā aizbrauca uz citronu

zemi.

Gadu apkārt ceļojis, Hermans pārbrauca tēvijā un

kadā lielākā pilsētā pieņēma kapelmeistara vietu. Viņš
izpilda savu pienākumu apzinīgi, lai gan viņa kompo-
nista talants nav tik liels, kā laikraksti un godalgotāj i
to sakuma izkliedza. Ka viņam atkal ļoti gari mati, tas
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visam neatliek laika ļauties no friziera apcirpties.

Magdalēna apprecēja kādu aktieri-mīļotāju un mīlēja
to, kamēr tas bija bez angažemanga un drīkstēja nēsāt

garus matus. Tagad, kur Magdalēna un viņas vīrs sais-

tīti ar kontrakta saitēm pie bargā direktora disciplīnas
soģa krēsla, kur Magdalēnas vīram jāapgriež paša mati

un reižu reizēm jāliek galvā parūka, abi dzīvo ļoti ne-

laimīgi. Taisnību sakot, tikai Magdalēnas vīrs. Jo Mag-
dalēnai ir kāds labs paziņa, grāfs, kuram gan nav ne-

viena paša matiņa uz galvas, bet totiesu pilnas kaba-

tas. Šis grāfs dara Magdalēnu caur to laimīgu, ka tas

ielūdz slaveno mākslinieci uz vakariņām, kur tā satie-

kas ar grāfa krustdēliem, jautriem zēniem, mākslas me-

cenātiem comme il faut.

Fricis ir kādā teātrī par koristu. Viņa mūza bija diem-

žēl tik tukla tapuse, ka Apolons jutās piespiests viņu

nostādīt kora pakaļrindās.
Mazais stabulnieks pūš kādā apkārtceļojošā privāt-

orķestrī. Viņam ir idejas. Diemžēl viņa idejas ir par tra-

kām, lai tās varētu praktiski cauri vest.

Tiklab Fricim, Hermanim, kā arī mazajam stabulnie-

kam ir tā īpašība, ka viņi vēl nav samaksājuši savus

parādus Maršnera kneipē. Un, vai jaunkundze, kura aiz

bufetes stāv, ir atdabūjuse savas šķēres, paliek jautā-
jums ...

Tā viņi dzīvo vēl šodien, ja viens vai otrs nav mi-

ris
.. .
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KLUSĒTĀJS

Līdzība

Viņš klusēja jau kā zēns.

Ciema puikas svieda viņam ar akmeņiem. Viņš par

to noskuma un nobēga vientulībā. Tur viņš sāka domāt.

Viena daļa no domām pacēlās augšup uz zilajām debe-

sīm. Šīs domas izklīda tāļajās pasaules telpās, bez kā

atgrieztos atpakaļ gatavas un pilnīgas uz domātāju. Ci-

tas nogrima cilvēku dvēselēs. Baigas un novārdzinātas

atgriezās šīs domas atpakaļ uz zēnu un čukstēja:
«Domā viens pats. Katrs domā citādi. Tavas domas

būs arvien citu verdzenes, ja tu tās ietērpsi vārdos un

sūtīsi citiem, lai tie tās pārbauda! ...»
Zēns domāja daudz. Bet viņš nevienam nekā neteica.

Visi viņu turēja par muļķi. Meitenes viņu izsmēja. Sko-

lotājs viņu bāra. Vecāki par viņu noskuma.

Bet viņš domāja un klusēja.
Domu pieradās tik daudz, ka tām vairs nebija telpas

viņa mazajā galviņā. Citas pārgāja dzīvot uz krūtīm,

uz sirdi. Tās sāka saukties par jūtām. Citas pieņēma
šķidru, skaidri pērļainu veidu un izplūda asarās par

netaisno cilvēci. Visur pie viņa parādījās domas: uz

augstās pieres, sapņainās acīs, ap sāpīgi smaidošo mu-

tīti. Likās, ka arī viņa kājas visu ar lielāko pārdomību

darīja.

Vakaros, kad citi gāja gulēt, klusais zēns piegāja pie
loga, raudzījās dziestošā vakara blāzmā un domāja. Viņš

priecājās par savu kluso domu brīvību, kuras, tāpat kā

debešķīgā gaisma, drīkstēja aust un zust, pieņemt lielu

un varenu veidu un tad atkal tapt par šaubu puteklīti.
Zens auga un tapa par klusu, vientulīgu jaunekli.
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Svētdienās, no darba svabads būdams, viņš klejoja pa

pļavām un mežiem, apbrīnodams dabas krāšņumu, pār-
domādams viņas parādību cēloņus un mērķus.

Kādreiz klusais jauneklis satika meiteni, kura uz viņu

atstāja savādu, patīkamu iespaidu. Viņš sāka šo parā-
dību pārdomāt un beidzot pārliecinājās, ka tas esot

iemīlējies...
Bet viņš nevienam to neteica. Viņa mīlestība bija

klusa kā rožu un liliju mīlestība.

Kādreiz, kad jauneklis, dārza malā sēdēdams, caur

baltajiem bērziem uz sārto vakara blāzmu raudzījās,

pienāca pie viņa meitene, tā pate, kuru viņš mīlēja, un

ilgodamās uz viņu paskatījās.
Jauneklis nodrebēja. Tagad viņš sajuta, ka arī mei-

tene mīlēja — viņu mīlēja.
«Vai tu mani esi aizmirsis?» meitene žēli čukstēja.
Jauneklis klusēja. Viņš zināja, ka runāt ir veltīgi.

Savu mīlestību viņš nespēja vārdiem izteikt. Bet viņš
arī zināja, ka ir veltīgi — apkampties un skūpstīties.
Domas viņam to bija teikušas. Viņš klusēja, un meitene

raudādamaaizgāja.
Pēc kāda laika viņš šo pašu meiteni redzēja pie kāda

vīra sāniem. Viņa smaidīja un rādījās laimīga būt. Kluso

jaunekli tā nicinoši uzlūkoja.
Jauneklis noskuma un klusēja. Ka ļaudis maz domā

un daudz dara, tas jau katru acumirkli bija redzams.

Visi turēja jaunekli par ļoti nelaimīgu. Bet neviens

nebija laimīgāks par viņu, jo viņš domāja. Viņš domāja

par pasaules gaitu, redzēja cilvēkus ceļamies un krī-

tam un jutās laimīgs, kad miesās ietērptas nejēdzības
viena otru iespundēja, nosita un apsūdzēja.

Viņš domāja un izdomāja: kāpēc cilvēki nīkst? Lūk,

tāpēc, ka viņi nedomā un nezina, ko tie dara. Tāpēc,
ka viņi braukā pa domu un jūtu seklumiem.

Jauneklis domāja un kļuva arvien spēcīgāks. Arēji
viņš izskatījās vājš. Bet cīņā ar dabas elementiem viņa

spēks parādījās brīnišķīgā krāšņumā. Viņš pacēla mil-

zīgo domu vāli pret zibeni, vētru, pret jūras bangām un

plēsīgiem zvēriem un padarīja tos rāmus. Viņš pacēla

to arī pret cilvēces ārprātību, bet, par brīnumu, šoreiz

viņa roka saļima un vāle trāpīja viņa paša galvu. Ilgi

viņš gulēja apreibis. Atžirdzis viņš pārdomāja notikušo.



Viņš bija gribējis pret cilvēkiem karot! Vāle trāpīja tā-

pēc viņu, ka tas arī pats bija cilvēks ...
No šī brīža viņš karoja tik pret dabu ārpus cilvēka.

Jauneklis pieauga par vīru. Ar milzīgu dzelzs āmuru

viņš iekala savas domas klinšu sienās. Dzirksteles skrēja
uz visām pusēm. Dažas no šām dzirkstelēm viņš sakrāja
trauciņā — deglī un dāvāja cilvēkiem uguni...

Ļaudis neprata ar uguni rīkoties, tāpēc ka tie nedo-

māja. No dzirksteles izcēlās dažreiz liels ugunsgrēks.

Ļaudis gāja pie Pasaules Valdnieka un sūdzējās, ka

kāds «burvis» tiem esot dāvājis uguni. Caur to viņš esot

apsmējis sauli un iznīcinājis dažu labupavēni.
Pasaules Valdnieks tiem atteica, lai viņi «burvi» tie-

sājot paši, ja tas esot noziedzies.

Cilvēki savā nejēdzībā sasēja klusajam vīram rokas

un veda to uz ugunssārtu, lai tā paša atradums to iznī-

cinātu.

Ļaudis cerēja, ka «burvis» vaimanāšot. Bet pie staba

saistītais raudzījās sapņaini liesmās, kuras ap viņu
karsti viļņoja, un domāja ...

Viņa rokas sāka jau apsvilt, bet «burvis» sāpju ne-

juta. Viņš juta tikai, ka ķēžu riņķis, kurš viņa roku

spiedin spieda, likās arvien lielāks topot. It kā par brī-

numu, roka viņam kļuva arvien svabadāka ...

Ļaudis gavilēja, ka «burvis» sadegot.
Bet viņš, ar nāvi cīnoties, vēl domāja. Savās dziļās

domās tas laimīgi pasmaidīja — viņš bija atradis mehā-

nikas likumu:

«Siltums izpleš ķermenīti...»
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KAUJA PIE KNIPSKAS

Stāsts iz skolnieku dzīves

Kambarī, kurā uzglabājās skolnieku lādītes un mai-

zes kulītes, pašā dibenā sēž veselīga, paresna māmiņa
brūnu sakšu ap pleciem, vilnainu pirktu lakatu ap galvu
un skatās, kā viņas dēlēns strebj zīdeni. Pie loga, kura

rūtis ir neskaidras, apputējušas, stāv zēns pelēkos vad-

malas svārkos, ceļgalos salāpītās biksās, lielās, nošķieb-
tās pastalās. Viņš skatās pa logu uz pagalmu, kur drūz-

mējas zēnu bars, un reizām pašķielē uz kubuliņu, iz

kura viņa tuklais biedrs strebj zīdeni.

«Vai tēvs man no Rīgas ko atveda?» zēns, kubuliņā

pupas zvejodams, māti jautā.
«Te jau ir ... gandrīz vai aizmirstos ...» Māmiņa iz-

velk iz kabatas nazi.

Zēns nosviež karoti pie malas, noslauka rokas drāni-

ņas stūrī, uz kura atrodas maizes kulīte, un ķer pēc naža.

«Vai tik ir piskars? ...
Es tēvam pieteicu, lai pērk

piskaru. Tie citi naži nedernekam ...»
Māte pasmejas, lasa uz drāniņas maizes drusciņas un

ieber tās mutē.

Zēns atvāž jauno salieceni ar melnu spīdošu spalu.
Asmens tik laistās vien

...

«Ir gan piskars... Vajag tik labi iztecināt, uz galo-

diņas patrīt... Cibiņ, palūk, kas par varenu ...»

Bālais zēns domīgi pienāk, paskatās ar vienu aci uz

nazi, bet liekas, ka zīdenis tam vairāk patīk.
«Vai tu esi tā jumiķa Cibiņa dēls?» māmiņa jautā.
Bālais zēns klusē; lūpas tam nodreb. Viņš grib aiziet.

«Nāc nu tu ar pastrebies! Ko tu tāds bailīgs...»
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Bālais zēns pienāk, apsēžas un nedroši tver pēc ka-

rotes. Roka dreb ...

«Ko tu! ..
.

Manu karoti... es pats vēl gribu
strēbt! ...»

Zēns ar apaļajiem, sārtajiem vaigiem, puķaino kakl-

autu, jauniem, gandrīz pēc modes izšūtiem svārkiem

un gariem zābakiem iebāž nazi kabatā un sāka atkal

strēbt.

«Streb vien, dēliņ, streb... Būs jau abiem diez-

gan ...»

Bālais pieceļas un domīgs aizvelkas.

«Kam tad tu, dēliņ, viņu tā? ...» māmiņa nogauž.
«E, ko tas lempis! ...»

Brītiņu valdaklusums.

«Vakar tēvs atbrauca,» māte uzsāk, «pašlaik ēdām

vakariņas ... Sultāns sāka riet. Domājām: nu ir tēvs no

Rīgas klāt... Kā tad! Bija ar ...»
«Vai Ernestam pijoles atveda? ...»

Māte pasmejas.
«Laikam ganšoreiz nekā .. .»

«Tad vasarā atkal no pieguļas nekā; nevar ne mel-

diņa uzspēlēt. Un pa svētdienas vakariem tāpat... Brie-

dīšu Kārlis čīgā kā Rīgas muzikants
...

Nu, mēs tam

zeļļam gan parādīsim... Staigā apkārt kā liels vīrs —

cepure uz vienas auss! ... Jā, kas tad ir ar cepuri: vai

tēvs man jaunu cepuri atveda? ...»

«Nē, dēliņ! ... Ernestam gan... Viņš jau ir vecāks

un pelna pats maizi. Nākošā rudenī jāiet pie dieva

galda...»
«Ko? Ernestam... Ja man tā cepure pasēs, tad nu

gan es viņu paņemšu ...
Ernestam cepuru diezgan. Tā

jērene ziemā gluži laba, tikpat kā jauna. Un vasarā ...
viņam gluži branga vasaras cepure...»

f

«Dariet, kā ziniet,» māte teic, «es tur nekā nevaru

teikt, lai tēvs
...

Bet tu gan, Pēterīt, varētu ar savu ce-

puri vēl veselu gadu iztikt...»

«Jā, jā! Es arvien esmu tas sliktākais... Man nekā

nevajag ... Ernestam viss ...»
Pēterīts nosviež karoti un savelk dusmīgu seju.

«Nemācīšos, edz, ka nemācīšos! ... Dauzīšos un

bļaušu pilnā kaklā... I nieka cepures man nevar no-

pirkt ...»
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«Viri, dēliņ, kads tu esi... skolotājs tevi ieliks

kaktā...»

«Ē, šis kaktā licējs! Pats ir...»
Pēterīts apklausās, vai tik kāds neklausās.

«Vai tik tas Cibiņš te nevaktējas? ...»

«Vui, Pēterīt, kāpēc tu viņu aizdzini? Ko tad viņš tev

ļauna darīja? ...»

«E, tas ir liels maita ... Viņam lieliski patīk, kad sko-

lotājs tam saka: «Labi, labi!» Tad tas acis vien mirk-

šķina ...

«Viņš laikam labi mācās, bet tu, kā man liekas, esi

palaidies slinkumā...»

«Es?!» Pēterīts, caur nāsīm dusmīgi svilpodams, at-

cērt. «Ko tu teici, es? ...»

«Jā, tu!»

«Es?!»

«Jā, tu esi slinks .. . Kurpnieks tev rudenī pataisīja
i jaunus zābakus, skroderis izšuva jaunus svārkus...
Un tēvs tā priecājās: nu Pēters labi mācīsies! ... Bet

nekā! Mans Pēterīts danco tik uz vienas kājas ...»
«Kas tad tie par zābakiem? Tie Vilnīšam pašam ir

jāuzmauc galvā! Papēži nošķiebušies, āda sarkana...

Diezin vai binzoles ir ielicis? .. .»

«Ko nu tu par Vilnīti runā: tas nu gan ir kurp-
nieks! .. . Viņš iztaisīja gan zābakus labu labos. Bet tu

tikmēr brauņājies gar akmeņiem, skrej pa tīrumu tīru-

miem, kamēr zābaki beigti... Mani zābaki stāv jau
trešo gadu, čīkst vien, kad uzmin .. .»

Pēterīts pasmejas.

«Diezin kam tevim tās čīkstoņas vajadzēja... Neesi

jau nekāda jauna meita ...»

Māte arī pasmejas.
«Saki Ernestam, lai viņš nedomā ņemt jauno cepuri!

Tā ir mana! ...»

«Nu labi, labi! ... Bet ej nu, mācies, dēliņ, mācies

gan! Nedari mums, vecākiem, kauna
...

Tā kā toreiz,
kad mācītājs bērnus pārklausīja... Še divdesmit ka-

peikas, ko papīrus nopirkt...»
Pēterīts paķer naudu, noslauka ātri muti.

«Ko — mācītājs! Gan es zināšu ...»

Pēterīts izšmauc ārā, mātei lāgā ne ar dievu neteicis.
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«Ak, dēliņ, dēliņ!» māte nopūšas. «Tavas dienas vēl

priekšā . ..»

Viņa aizvāž kubuliņu, iesien to drāniņā un aizsaini

rokā aiziet...

Skolas istabā aiz krāsns pa brīvstundu Pēterīts šodien

spēlē lielu lomu. Viņa nazis iet pa roku rokām un tiek

apbrīnots.
«Smalks piskars!» viens piezīmē un uzpūš asmenim

dvašu. Asmens apsvīst.
Pēterīts zēnam iegrūž piduku sānos.

«Ko tu? Vai nezini, ka nazis ir norūdīts, kā vajag ...

Un tu viņam laid siltumu virsū ...»

«Diezin vai tik ir piskars?» kāds cits šaubās un aiz-

lien aiz biedru muguras, baidīdamies, ka Buņģu Pēterīts

nesāk ar dūri pierādīt sava naža īstenību.

«Ko tu zini,» Buņģis noskaišas, «vai tu domā, ka vi-

siem nazis ir iz parastas dzelzs, kā tev?
...

Ekur ir na-

zīts! ...»

«Cik tad viņš īsti maksā?» jautā zēns pelēkiem svār-

kiem, kuros iešūtas daždažādas pogas: uz krūts liela,
balti dzeltena — no kaula, drusku zemāki melna kau-

čuka un pret vēderualvas bikšu poga.

Buņģis drīz savāž, drīz atvāž nazi, it kā izmēģinādams

atsperi, bet pie tam pārdomā, cik gan viņa nazis varētu

maksāt.

«Rubulis būs par daudz!» viņš pie sevis prāto.

«Astoņdesmit kapeikas,» Buņģis cieši noteic, «Rīgā
pirkts ...»

«Astoņdesmit! A-ū!» zēns daždažādajām svārku po-

gām smejas. «Astoņdesmit! ... Par astoņdesmit kapei-
kām var divus tādus piskarus dabūt un vēl labākus. Va-

jaga tik prast diņģēties. Zīds prasa rubuli, soli viņam

trīsdesmit kapeikas... Galu galā viņš atdod...»

«Ej vien nopērc par trīsdesmit kapeikām īstu

piskaru,» Buņģis atņurd.

Viņš iebāž nazi kabatā.

«Nu, Ģeņģer, kas ir? ... lesim!» Buņģis, mēteli vilk-

dams, izsaucas un paņem cepuri.
«Uz kurieni?» zēns daždažādajām pogām jautā.
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«Kas tev par daļu? To mēs paši zinām! Nu, Ģeņģer,
Platais, iesim! ...»

Buņģis, Ģeņģers, Platais, noslēpumaini čukstēdami,
aiziet...

Ģeņģers ir muižas pusgraudnieka dēls, bāls, garš,
linu baltiem, gariem matiem. ledams viņš ļogās, it kā

kad gribētu gar zemi zvelties.

Platais ir saimnieka dēls, brūniem matiem, drūmu

pieri, nebēdīgām acīm. Mēteļa kabatas tam lieliski uz-

pampušas. Tajās viņš uzglabā šādus tādus papīrus un

vecus katūna lakatiņus, kurus tas izlieto kā mutes

autiņus. Viņam allaž liels cīniņš ar biksām, kuras arvien

šļūd lejup.

Visi trīs iet uz tuvējo mežiņu aiz nabagu mājas. Me-

žiņā tie nolien biezienā aiz paegļiem. Visi trīs apsēžas
uz nocirstas priedes. Ģeņģers un Platais izvelk iz kaba-

tas mazus kaļķīšus.
«Man te vēl ir papirausi!» Buņģis toš un rakņājas pa

krūšu kabatu.

«A, papirausi! Dod šurp! ...» Ģeņģers izstiepj roku.

«Tīrs blēdis! Vakar teici, ka papirausi vairs neesot...»

«Vakar? Tas bija vakar. Bet šodien man ir!» Buņģis
saka. «Nu nav vajadzīgs taupīt: māte man iedeva gri-

veņiku. Var atkal iegādāties jaunus, Ģeņģer, tu man

pirmdien, gar krogu nākdams, atnes! ...»

Buņģis izvelk pakiņu ar papirosiem. Visi trīs aizpīpo.

«Drusku putina, rīt būs laba pikošanās!» Buņģis saka

un spļauj pa jaunai modei — caur zobiem, lūpas atņir-

dzis. «Vajag atkal sadot «turkam» pa ādu .. »

«Pērn jau pats biji «turks»!» Ģeņģers smejas.
«Kas par pērn! Pērn mēs visi trīs bijām «turki». Tagad

esam «krievi»
...

Bet mani jūs izvēliet par ģenerāli...»
«Dodman vēl vienu papirausu,» Platais ar pilnu muti,

drusku aizraudamies, runā, «tad es tev došu stimmi...»

«Še!» Buņģis pasniedz Platajam vēl vienu papirausu.
«Bet... tu zini: dabūsi vē1...»

«Gan, gan!» Platais drošina Buņģi. «Kas tad cits ...
Tu

būsi ģenerāls...»
«Ak tu velns!» Buņģis nospļaujas. «Tas tik būs kau-

tiņš! . . .»

Brītiņu visi trīs klusē. Zili dūmi paceļas pār zēnu
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galvām, pieņem daždažādus puķainus veidus, kamēr vējš
tos sarausta un izgaisina jauno egļu galotnēs.

Buņģis skatās, kā putenis aizvelk pamazām kāju ce-

liņu, un sapņo no rītdienas goda.

«Putina, rītu visādā ziņā sniegs būs mīksts...»

Platais spļauj vairāk reižu un savelk seju it kā uz

vemšanu.

«Vai tas tiesa, Buņģi,» Ģeņģers jautā, ar skaidu prie-
dei mizu brauņādams, «ka tavs tēvs tevi gribot izmācīt

par brūveri? ... Tā es dzirdēju...»
«Ko — par brūveri? E, labāk nerunā! ... Es pats zinu,

par ko es palikšu ...»

«Par ko tad?»

«Par muižas kungu! ...»

«O — o! ...»

Brītiņu atkal klusums.

«Kad tikai skolotājs vien vēlāk nesaož, ka mēs esam

pīpojuši,» Platais bažījas un skatās visapkārt.
«Vajag tik labi izskalot muti, sakodīt zobiem sku-

jas — tad ne velna nevar zināt...»

«To jau es zinu! Nekā nepalīdz ...»

«Vajag aizturēt elpu, kad skolotājs pienāk tuvāk, va-

jag elpot uz iekšu,» Ģeņģers piezīmē.
Buņģis paloka galvu, piekrizdams Ģeņģera domām.

Atkal visi trīs klusē. Vējš lēnām gaudo pa paegļu

apakšu. Egļu galotnēs švīkst un šalc — drīz tuvāk, drīz

tāļāk. Zēni cits pēc cita nosviež papirosu galus sniegā
un samin kājām.

«Man tā likās, ka it kā Rubuls zvanītu...» Ģeņģers

bažījas.
«Man ar,» Platais piezīmē.
«lesim...»

Buņģa pareģojums piepildījās. Laiks otrā dienā stipri
atlaidās. Gaiss pildījās ar miglu. Starpstundās zēni pa-

guva sviest sniega pikas uz jumta, no kura tad novēlās

mazas lavīnas. Meitenes plaukšķināja rokām...

Zīds bija piebraucis skolas priekšā un piesējis zirgu
pie staba. Ģeņģers iesvieda pirmais žīda režģos pāri
brangus sniega klučus. Arī citi zēni izmēģināja roku.
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Zīda kaulainais melnis sprauslāja un raustījās vien.

Jaņķelis pats, kurš ar skolotāja istabas meitu ķēķī tirgo-

jās, izskrēja ārā un, rokas plātīdams, iebrēcās:

«Velne puike! Ko jūs man sviezet tā sniege iekš

mane jescike! Es pateikse skolmeistere! Vai nevarēt la-

bāk pātares skaitīt! ...»

«Pātares, pātares! ...» Ģeņģers smējās un sāka pa

žīdu modei pātarus skaitīt.

Zīds bārdamies iegāja atkal skolotāja pusē.
Zēni svieda pikas svešam melnam, pinkainam sunim

pakaļ, kurš ošņādams, asti gurnu starpā iemiedzis, aiz-

tecēja pa lielceļu.

Nedēļnieks Rubuls zvanīja. Visi skolas bērni saskrēja
klasē...

Bija pēdējā stunda priekš pusdienas. Viņa izlikās vi-

siem, kuri uz nākošo sniega kauju priecājās, briesmīgi

garlaicīga.

Buņģis, kurš sēdēja uz otrā sola, starp Ģeņģeri un

Plato, izskatījās gluži sašļucis. Viņš katru reizi nodre-

bēja, kad skolotājs, lēnām pa klasi apkārt staigādams,

viņam tuvojās. Daudz reižu tas bija uzdevuma jautā-

jumu atkārtojis: «Cik tad maksā 250 pudi? ...»

Bet atbilde nenāca! Uzdevums bija viegls, bet tiklab

Buņģis, kā arī Ģeņģers un Platais velti pie tā savas gal-
vas lauzīja.

«Kad tik skolotājs mani bez pusdienas nepatura,»

Buņģis bažījās, «tad no kaujas nekā ...»

Viņš nogaidīja, kamēr skolotājs pagriezās uz pirm-

ziemniekiem, kur kāda meitenīte puķainā katūna jakā,
linu baltiem matiem, acis ieplētuse, burtoja:

«K-a-ka
...

k-a-ka ... ķ-i-s ķis ...»

Buņģis šo acumirkli izlietoja, apgriezās, pārliecās pār
solu starpu un Cibiņam, kurš uz trešā sola sēdēja, čuk-

stēja:

«Cibiņ, cik tev iznāk?»

«Tūkstoš...» Cibiņš nepaguva visa skaitļa pateikt,
kad skolotājs atgriezās un uzbrēca:

«Cibiņ, ko tu ...»

«Bu-buņģis ...» Cibiņš sabijies šļupstēja.
«Vadzi, Buņģi!» skolotājs pavilka Buņģim drusku pie

auss. Buņģis aiz kauna nosarka un piecēlās.
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«Cibiņš prasīja, cik man iznākot,» Buņģis meloja, un

Cibiņš nobālēja.

«Klusu,» skolotājs iesaucās, «jūs abi esiet palaidņi!»
Cibiņš atrādīja skolotājam iznākumu. Skolotājs pār-

skatīja izrēķinājumu.

«Pareizi,» viņš teica, «tūliņ nodzēs!»

Cibiņš nodzēsa rēķinu, pārlika rokas pār tāfelīti un

šo to sāka pārdomāt. Sirds viņam sāpēja. Skolotājs bija

viņu nosaucis par palaidni...

Viņš paskatījās uz krodzinieka dēlēnu, kuru tēvs,

māte un skolotājs sauca par Luiji, bet skolnieki to la-

māja par Ļūļīti. Ļūļīts sēdēja pie skolotāja galda līdzās

katedrām, zīžļāja cukura graudu, mirkšķināja acīm un

šūpoja pagaldē kājas, kuras lepojās j-auniem šņoru zā-

bakiem.

«Kas tādam Ļūļītim nekaiš padzīvot!» Cibiņš domāja.

«Viņš ēd, kā vien tam iegribas, un viņam cauru ziemu

jāraksta tik skaitļi. Bez tam katram skolniekam tas jā-
liek labi aiz auss, ka Ļūļīts ir tas mazākais, jaunākais,
ar kuru ar apdomu jāapietas... Ļūļītim ir tūka svārki

un biksītes, jauni puszābaciņi, — man veci kankarīši,

salāpītas biksas un vecas, nošķiebtas pastalas ...»

Cibiņš atspieda pieri pret roku. Viņu pārņēma tas

pats žēlums, kuru tas sajuta, «Skolas Maizē» lasot

dziesmu: «Cūkas ganot, Matīsiņam dziedāt vis negri-
bējās .. .»

Buņģis pa tam bija tomēr izrēķinājis uzdevumu.

Tikko viņš paguva to atrādīt, kad skolotājs, jau trešo

reizi kabatas pulkstenī paskatījies, ātri uzkāpa uz ka-

tedra un salika rokas. Bērni piecēlās no soliem. Skolo-

tājs skaitīja: «Visas acis gaida uz tevi...»

Bet Buņģis lūkojās pa logu uz pļavu. Viņš paredzēja
sīvu kauju... '

Pusdiena tika ātri paēsta. Citām reizām Buņģis apēda
pāri gabalus šķiņķa, tikpat daudz maizes stūrus ar labu

kārtu sviesta un balta piena — kas vilkās vismaz pus-

stundu. Vēlāk viņš citiem aiz muguras, kuri, pulciņā
sastājušies, pie sienas kartes studēja ģeogrāfiju, grauza

sakaltušu, taukainu sieru, kas, saprotams, samaitāja pie
biedriem visas slāpes pēc zinātnēm.

«Kur ir — kur ir Parīze! ...» Cibiņš prasīja un
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neskatījās, kad Rubuls tam Parīzi rādīja, ne uz to pusi,
bet skatījās, kā Buņģis grauza sieru ...

Šoreiz Buņģis nokoda tikai pāri kumosus no aukstās

putraimu desas, apēda, labāki sakot, aprija vienu

sviestmaizi, noslaucīja rokas biksēs, aizcirta lādei vāku

un tad izskrēja, ka nobrīkšķēja vien.

«Pagaid, pagaid!» Ģeņģers iebrēcās. Viņš bija patla-
ban iz pudeles pienu dzēris. Steigšus tas vēl pielika pu-
deli pie lūpām un sūca. Baltas piles nolija tam uz svār-

kiem.

«Nav laika!» Buņģis priekšiņā iesaucās. «Jāiet uz

karu! Nāc drīzi! ...»

Gandrīz jau visi zēni bija aizsteigušies uz pļavu, kur

pēc vecām skolas tradīcijām katru ziemu tika uzcelts

vai nu cietoksnis, vai sniega vīrs, ap kuru tad «krievi»

ar «turkiem» sīvi cīnījās.

Vispēdīgie, kuri no skolas uz turieni aizgāja, bija
Ģeņģers, Cibiņš un Sapuliņš.

Sapuliņš bija pirmziemnieks, mazs, mazs resnītis ar

tukliem vaigiem, mazu deguntiņu un labsirdīgām acti-

ņām.

Viņš lāgā nevarēja patecēt. Zābaki tam nebija gluži

pa kājai, un Ģeņģers ar Cibiņu gāja drusku par ātru.

Tikko Ģeņģers, kalnā uzgājis, pamanīja, ka zēni

jau bija divos pulkos izšķīrušies, tas uzgavilēja, vicināja

ar cepuri un devās pār tīrumu taisni uz Knipskas pļavu.

«Ģeņģel! Ģeņģel! Pagaiti! ...» Sapuliņš iebrēcās.

«Tāvi ut «tulku» puti! ...»

«Ej — tu!
..

» Ģeņģers atkliedza.

«Tibiņ, netklej tu viņam līdt! Nāc tu mūtu paltijai

palīdā! ...»

Sapuliņš un Cibiņš gāja apkārt pa lielceļu uz Knip-
skas tiltu, uz kurieni viens pulks patlaban atkāpās. Abi

pulki bija jau vadoņus izvēlējuši. Kaujai vajadzēja tū-

liņ sākties ...

Kaujas lauks bija pļava, caur kuru tecēja no rītiem

uz vakariem Knipskas upīte. Dienvidos pacēlās stāvs

kalns, apaudzis priedēm, ziemeļos atradās birze, rītos —

šaura, dziļa aiza stāviem, augstiem krastiem. Šo aizu

skolnieki sauca par «Šipku». Vakara pusē pļavai veda

ar līkumu, gar tīruma malu, lielceļš — pār Knip-
skas tiltu.
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Kad Cibiņš ar Sapuliņu pie tilta nonāca, tad kauja

bija patlaban sākusēs ...
Salienas skolnieki palaikam katru ziemu dalījās divos

pulkos: «turkos» un «krievos». Zēnu guļamai istabai

pašā vidū atradās krāsns, kuru siltuma vadus saturošā

siena savienoja ar mājas šķērssienu, caur ko minētā

istaba bija pa pusei pārdalīta. «Turki» bija tie, kuri gu-

lēja krāsnij dienvidus pusē. Pie «turkiem» piederēja

pirmziemnieki un neapdāvinātākie otrziemnieki, kuri

atkal no jauna mācījās grāmatā lasīt, skaitļus rakstīt

un baušļus skaitīt.

«Krievi» pēc vecām skolas tradīcijām gulēja ziemeļa
pusē. Pēdējie bija vecākie skolnieki, kuri jau runāja
krieviski un mācījās vēsturi.

Vismazākais, vienreiz mēnesī starp «krieviem» un

«turkiem» nakts laikā izcēlās sīva kauja. Par ieročiem

derēja dvieļi, kuriem galos bija iesieti mezgli. Kam

trūka dvielis, tas izlietoja dūri. Visnemierīgākais kakts

bija tas, kur Buņģis gulēja. Dažreiz, kad skolnieki, nekā

ļauna nedomādami, mierīgi apgūlās, kad skolotājs, «ar

labu nakti» teicis, aizgāja un Rubuls, kurš bija vecākais

un gudrākais skolnieks, pie tam godīgas, rāmas dabas,
kuram bija citi jāuzrauga, izpūta lampu, — Buņģis sāka

sviest pār krāsni otrā pusē uz «turkiem» vai nu papīra
kamoliņus, kurus tas papriekš labi krietni sakodīja un

mutē saslapināja, lai taptu smagāki, vai ko citu, kas

«turkus» kairināja.

«Kas te man tos papīrus virsū sviež?» kāds pirmziem-
nieks iekunkstējās.

«Nu Buņģis! Kurš tad cits! ...» kāds piezīmēja.

«Buņģi! Vai tu paliksi mierīgs?» Rubuls, kurš atse-

višķi viens pats savā gultā gulēja, bārās. «Nu rītā tu

dabūsi atkal kaktā stāvēt! ...» /

«Ko? Es?
...

Es mierīgi guļu ... lai saka Ģeņģers, vai

es k0...» Buņģis noņurdēja, pie kam pārsvieda pār
krāsni mizas gabalu, kurš, krāsni kurinājot, no malkas

bija nodrupis.
«Taisni pa degunu! .. . Kas te sviež? ...» kāds pirm-

ziemnieks iekliedzās.

«Nu, Buņģi! Tu pats esi tas vainīgais!» Rubuls iesau-

cās. «Nu, nu . .. ganrītā ...»
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«Nudie, es nekā nedaru!» Buņģis, nevainīgs izlikda-

mies, gauda. Pa tumsu tas sagrābstīja kāda zēna pas-

talu, satina auklas ap to un tad pa roku galam laida pār
krāsni...

«Vai, tu velns! Nu man ir galva pušu!» kāds zeņķis
pusraudus ievaidējās.

Te uz kādas lāviņas pacēlās balts stāvs. Rokā tas vi-

cināja dvieli ar mezglu galā. Gultas un lāviņas sāka

čīkstēt. Balti stāvi iz «turku» puses līda uz «krie-

viem».
..

Rubuls, kurš, uzmanīgi klausīdamies, bija pussēdu

gultā pacēlies, paredzēja kautiņu. Viņš, vilnainā segā
satinies, palīda zem gultas un aizturēja dvašu. Pa tumsu

atskanēja sitieni, lāsti, šņukstieni. Dažs labs ķipītis,
kurš gultas galā bija nolikts, tika apgāzts. Ūdens vien

nošļakstēja, kad kāds, iz gultas lēkdams, nelaimīgā vīzē

apgāztajam ķipītim virsū uzmina
...

Ja mēnesnīca spī-

dēja, tad kautiņš bija jo sīvāks un turpinājās labu brīdi,

jo tad ienaidnieks redzēja labāk ienaidnieku.

Beidzot viss tapa atkal klusu. Rubuls izlīda lēnām iz

gultas apakšas, apgūlās un pateicās dievam, ka tas bija
ar veselu ādu palicis.

Šie paši «krievi» un «turki» tagad cīnījās pie Knip-
skas

...

«Turki» aizstāvēja Knipskas tiltu. Par velti «krievi»,

ņo «Šipkas» puses nākdami, mēģināja «turkus» pārdzīt

pār lielceļu. «Krievu» sniega pikas skrēja simtiem pa

gaisu, bet reti kāda no tām ķēra «turka» galvu. lenaid-

nieki vēl atradās par tāļu viens no otra. «Krievi» bija

Buņģi izvēlējuši par «ģenerāli». Buņģis bija tiešām dū-

šīgs karotājs. Pašā pulka priekšgalā nostājies, viņš ar-

vien vairāk tuvojās «turkiem»
...

«Turku» ģenerāls Ozoliņš bija patlaban dabūjis

briesmīgu spērienu pa degunu, kad Cibiņš ar Sapuliņu

pienāca. Viņš turēja sniega piku pie deguna gala. Uz

sniega pikas pilēja asinis.

«Palīgā, palīgā!» Ozoliņš, abus nācējus ieraudzījis,
kliedza. «Cibiņ, Sapuliņ! Palīgā! Ko jūs stāvat, mutes

ieplētuši? ...»

«Tibiņ, nu tik iet vaļā!» Sapuliņš iekliedzās, paliecās,

saspieda saujā sniega piku un svieda... Pika nokrita

kādus desmit soļus no Sapuliņa. Cibiņš pasmīnēja par
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Sapuliņa dūšibu. Viņš vēl arvien šaubījās par vaja-
dzību piedalīties pie kautiņa.

«Kāpēc?...» Cibiņš domāja. «Kāpēc sviest biedrampa

galvu, kamēr tas dabūn zilu aci vai kamēr tam tek asi-

nis iz deguna? ...»

Viņš arī pagājušā ziemā nebija pie kautiņa piedalī-
jies. Cibiņš vēl nekad nebija otram sitis, nekad sajutis
kaislīgas «cīņu jūtas», kuras bija viņa biedrus briesmīgi
pārņēmušas. Viņš nodrebēja: tas bija karš, ko viņš nu-

pat redzēja...
Bet tad viņš sajuta atkal stipru ēstgribu, kura viņu

dienām, jā — jau gadiem mocīja. Un tad viņu pārņēma
dusmas, brīnišķīgas dusmas: viņam vajadzēja karot.. .

Tur locījās viņa ienaidnieks Buņģis, kurš piku pēc
pikas meta «turkiem» virsū. Patlaban viņš iezvēla Sapu-

liņam krietnu piku pa vaigu. Sapuliņš ievaidējās. Ci-

biņš sajuta to kā svētu pienākumu — iet Sapuliņam
palīgā. Viņš gāja palīgā tam, kurš tika vajāts...

Sniega piku rokā turēdams, Cibiņš droši tuvojās

Buņģim. «Turki» brīnojās, ka bālais, lēnais Cibiņš uz-

reizi tik varonīgs tapis.
«Še tev!» Cibiņš iekunkstējās un meta vienu piku pēc

otras Buņģim acīs, Buņģim vien — nevienam citam . ..

Buņģis atkāpās soli pēc soļa. Viņa kareivji tam līdz.

«Turki» gavilēja.
«Tibinc il mūtu jenelals!» Sapuliņš brēca.

«Urrā! Cibiņ! Uz priekšu!» «turki» kliedza.

Un Sapuliņš, kurš bija lasījis turku kara aprakstus,
iekliedzās: «Allā-il-Allā!»

«Allā-il-Allā!» «turki» brēca, kuru dūša padarīja

Buņģa kareivjus bailīgus.

«Ģenerāls» Buņģis muka. Bez cepures, pietvīcis sar-

kans, elsdams un pūzdams tas nostājās pie «Šipkas» un

kliedza:

««Šipku» vajaga aizstāvēt! Ne par kam «turkiem» ne-

atdot! ...»

Bet Cibiņš tuvojās bez bailēm — kluss, nopietns, jā,
briesmīgi bāls — Buņģim un svieda tik Buņģim vien,

nevienam citam
...

Buņģis nobijās. Tāda viņš Cibiņa vēl nekad nebija
redzējis. Cibiņa iekritušās acis bija atdzīvojušās, kuru

urbjošais skats Buņģim kā asmens sirdī griezās. Cibiņš
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arī bija pazaudējis cepuri. Viņš stāvēja Buņģim ļoti
tuvu un vairs nesvieda, nezinādams, vai sniegt Buņģim
roku un derēt mieru vai savilkt dūri un sist...

Bet viņš vēl nebija nevienam sitis ...
Te Buņģis atspērās, savilka pieri grumbās, saknieba

lūpas un kā tīģeris uzklupa Cibiņam.
«Ko tu, pagāns, mani ar tavām ārprātīgajām acīm

biedē... Velns! Es tev gan! ...» Buņģis kliedza un, Ci-

biņa rokas saturēdams, paspēra ar kāju Cibiņa kāju.

Cibiņš nokrita uz ceļiem, gandrīz nemaz nepretodamies.

Buņģis sagrāba Cibiņu aiz apkakles un raustīja savu

ienaidnieku kā spalvu. Beidzot viņš to pagāza gluži

gar zemi, uzgūlās ar ceļiem uz Cibiņa, to mēdīja, iz-

rāva viņam kreklu iz biksītēm un piedzina tam pilnu

pavēderi ar sniegu ...

«Mieru! Met mieru!» daži iesaucās. Bet Buņģis, uz to

saucieniem neklausīdamies, sāka Cibiņam muti ar sniega

piku berzēt.

Tagad Cibiņam pacietība beidzās. Viņš ieķērās Buņ-

ģim matos ...

«Ak tu pagāns! Man matus plūkt! Es tev gan parā-
dīšu! ...» Viņš sagrāba Cibiņu aiz svārkiem un no vi-

siem spēkiem raustīja.
«Es tev gan, übadze, parādīšu! ...»

Cibiņa svārkiem notrūka piedurkne. Izdēdējusē vad-

mala, kuru Cibiņa tēvs jau gadiem bija savos svārkos

nēsājis un kurus māte savam dēliņam rudenī bija savār-

stījuse, izšķīda kā papīrs ...

Cibiņš ievaidējās. Buņģis to atlaida. Cibiņš piecēlās
sēdus un sāka šņukstēt.

«Palūk, kā «turku» ģenerāls raud,» Buņģis smējās,
meklēdams pēc savas cepures. Vispārīgā kauja bija pa

tam mitējusēs.
«Nelaudi vit!» Sapuliņš, biksas raustīdams, uz Cibiņu

teica un uzlika roku uz pazeminātā biedra pleca. «Ne-

laudi vit! Bungit il tīls lazbainieks!»

«Ko tu, smurguli, teici! ...» Buņģis Sapuliņam uz-

brēca. «Labāk noslauki savu degunu! ...»

Un Sapuliņš tiešām noslaucīja piedurknē degunu, par
ko visi sāka smieties.

Daži brēca, ka kauju vajagot turpināt. Te atskanēja
zvans. Rubuls tīrumā, uz akmeņa stāvēdams, zvanīja



121

uz stundām. Buņģis bija viens no pirmajiem, kuri aiz-

skrēja pār tīrumu uz skolu. Cits pēc cita aizsteidzās. Sa-

puliņš vienīgais vēl palika pie Cibiņa.

«Sapuliņ, ej tu uz stundām!» Cibiņš teica. «Es ne-

varu
...

Es iešu uz nabagu māju pie galdnieka apsildī-
ties, redzēs, ko tad

...
Ar šitādiem svārkiem es skolā

nevaru rādīties... Ja skolotājs pēc manis prasa, tad

stāsti patiesību ...»

Sapuliņš it kā negribēdams ar bēdīgu sirdi brida pa

dziļo sniegu uz skolu. Cibiņš meklēja pēc cepures. To

sniegā samīdītu atradis, viņš to izpurināja un, galvā uz-

licis, vilkās lēnām uz nabagu māju.

Nabagu māja atradās lielceļa malā starp skolu un

Knipskas tiltu. Viņa bija, tāpēc ka lielākā daļa nabagu —

tie visnespējīgākie — bija nodoti pie kāda saimnieka

kopšanā, pārdalīta uz divām pusēm. Vienā pusē dzīvoja

pāris übagu. Otro pusi kāds galdnieks bija no pagasta
noīrējis sev par darbnīcu.

Cibiņš iegāja pie galdnieka. Galdnieks pašulaik ēda

launagu.

«E-e, kara vīrs! ... Nu laikam āda pušu .. .» gald-
nieks, kāpostus strēbdams, pasmējās.

Cibiņš neteica ne vārda, apsēdās uz kādas kastes un

kāri noskatījās, kā galdnieks strēba kāpostus.
«Kaut es arī dabūtu kādas pāri karotes ...» Cibiņš

domāja un aiz kauna nolaidaacis.

«Nu, vai tu neiesi uz skolu, ko te kverni!» galdnieks
bārās.

«Nevaru!» Cibiņš čukstēja, asaras saturēdams. «Ne-

varu ...»

«Jā, kāpēc tad tu ej uz draci? Tā, lūk, ir laba mā-

cība
...

Riba laikam ir pušu ...»

Cibiņam nosalušais vēders lieliski sāpēja. Viņš sajuta
dzinekli kaut kur atgulties. Salīcis viņš iegāja kaktā pie
krāsns un atlaidās uz ēveļu skaidām. No krāsns izplūda
siltums. Tā maigums Cibiņu apreibināja.

«Nu, pagulies, pagulies!» galdnieks teica. «Es redzu,

ka tu esi slims. Tik nesāc vien mirt... Ak tu

kas tad tev tos svārkus tā saplosīja? ...»

Cibiņš gribēja teikt: «Buņģis...» — bet viņam pie
krāsns palika tik labi, labi ap sirdi, ka viņš vairs neva-

rēja dusmoties. Viņš aizvēra acis. Snaudiens viņu
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pārņēma. Miegainā sapņu krēslā parādījās drīz Buņģis,
drīz Sapuliņš. Tad viņš redzēja garo, laiski kustošos Ru-

buli ar zvanu rokā, tad skolotāju, kurš, rokas uz mu-

guras salicis, pa klasi staigāja. Vispēdīgi viņam parādī-

jās māte, kā tā pie ratiņa domīgi sēž. Kaķītis tup tai pie

kājām un, kupru uzmetis, ņaud. Tad māte nopūšas:

Pavēlies tavās mokās,

Tās grūti panesot,
Tā debess tēva rokās...

Viņš pats sevi redz gultā guļam. Mātes nopūtas dzir-

dot, viņš jūtas brīnišķīgi spēcīgs. Viņš izlec iz gultas un

satver mātes roku.

«Nebēdājies, māmiņ, es esmu bagāts...»
Māte paskatās uz viņu un brīnās. Viņas dēliņš ir balts

kā eņģelis, sudrabotiem svārciņiem, zeltītām pogām, un

zābaciņi tam tādi — sarkani, no mīkstas ādas, briljantu

sprādzēm . ..
«Cik tu esi skaists, Jēcīt!» māte brīnās. Kaķītis pie-

slienas pie viņa kājām. Te kāds atver ātri durvis. Buņģis
aizelsies ieskrej istabā

...

«Atdod manus svārkus, übadze!» Buņģis brēc. Cibi-

ņam metas bail, ka Buņģis skaistajiem svārkiem neno-

rauj piedurkni. Viņš gan zina, ka tie nav vis Buņģa,
bet viņa paša svārki. Tomēr viņš velk spīdošos svārkus

nost, atdod tos Buņģim, kurš, tos ātri uzvilcis, izskrej
ārā, kur to gavilēm zēnu bars saņem.

«Buņģis ir mūsu ģenerāls, urrā! ...»

Viņš dzird, ka zēni sāk karot. Kāds sit uz skārda

gabala it kā uz bungām. Tad viss top klusu ...

Galdnieks sāka ēvelēt. Cibiņš pamodās. Viņš ātri pie-
cēlās un izgāja. Snaudiens, kurš vilkās kādu ceturtdaļ-

stundu, bija viņu spēcinājis.

Bija jau krēsla. Skolas logos mirdzēja uguns. Skolas

bērni jau mācījās uzdevumus uz rītu. Debess bija no-

skaidrojušās. Tik rīta pusē dusēja vēl mākoņi. Mazu-

liet sala. Cibiņš nodrebēja. Viņš tecēja ātri uz skolu.

Skolas priekšiņā Cibiņš apstājās. Viņam bija bailes

iet klasē. Piedurkne tam bija tiklab kā pavisam no-

rauta. Kādus smieklus viņš, klasē iegājis, saceltu — to

Cibiņš it labi zināja. Mehāniski tas satvēra maizes kam-

bara durvju kliņķi un atvēra durvis.
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Viņam gribējās ēst...
Durvīm līdzās uz plauktiņa atradās spičkas un maza

lampiņa. Cibiņš iededzināja lampiņu, aizvēra durvis un

uzmeklēja savu maizes kulīti. Tā bija gluži sarāvusēs.

Viņā vairs nekā neatradās kā sakaltuse maizes doniņa
un veca, taukaina avīžu lapa, kurā māmiņa pirmdienā

bija ievīksti juse kaņepes. Pēdējās kaņepes viņš jau pus-

dienā bija apēdis ...

Cibiņš nogrieza ar veco salieceni no doniņas riciņu,

apsēdās uz kādas kastes un, savā ēnā raudzīdamies, sāka

ēst. Bet viņam likās, ka šās sakaltušās maizes kumosi

viņa ēstgribu vēl pavairotu, ka šīs sausās garozas viņam

atgādinātu īsto ēdienu — garšīgu maizi un pavalgu...
«Vai tad šis izsalkums būs mūžīgs?» Cibiņš domāja.

«Vai viņam nekad, nekadnebūs gala?...»

Viņš paskatījās uz Buņģa lādi un nodrebēja... Kā

tur visa nebija! Tur bija šķiņķis — cepts un vārīts, tur

bija sviests ar baltu pienu, un pašā stūrītī atradās krū-

zīte, tajā bija medus... To visu Cibiņš bija noskatījies.

Briesmīgais izsalkums kā kāda ļauna vara pievilka Ci-

biņu pie Buņģa lādes.

Izsalkumā tam iekšas raustījās ...
Te viņš iedomājās savu eņģeļa apģērbu, kuru tas

sapnī bija valkājis, un viņam metās kauns. Viņš garā
redzēja māti, kura ēd tāpat sausu maizi, reti kad uz-

silda kāpostus, kura tomēr pacieš, kura viņam bija cieši

piekodinājusi: «Neaiztiec svešas mantas!!!» Viņam bija
kauns: tas bija gribējis zagt

Bet tomēr, tomēr viņam gribējās ēst

Briesmīgais, drudžainais izsalkums viņu atkal pār-
ņēma. Kā apmāts viņš piecēlās, piegāja pie Buņģa lā-

des un lūkoja pacelt vāku. Lāde nebija aizslēgta: vāks

cēlās...
,

Pirmā acumirklī, lādē lūkojoties, Cibiņam bija tā ap

dūšu, it kā kad tam vajadzētu visu, kas lādē no ēdamā

atradās, aprīt, lai apklusinātu savu izsalkumu. Viņš gri-
bēja jau sniegties pēc šķiņķa, bet uz reizi viņā sacēlās

riebums pret visu, visu, ko cilvēks bāž mutē. Viņš nolā-

dēja dabu, un viņam vairs negribējās ēst... Kāds sa-

vāds, sauss saldums pildīja viņa muti... Bez spēka viņš
atkrita uz kādas citas lādes un lūkojās domīgi lampiņas
drūmajā liesmā. Augšā taisni pār lampiņu pie baltajiem
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griestiem locījās melni pavedieni: tie bija smirdošo

dūmu pakrēšļi. Kāds liels zirneklis plaši izplestām kā-

jām čāpāja gar sienu.

«Lapsām ir savas alas, putniem ir savas ligzdas ...»

Cibiņš iedomāja. Māte šo pantu bija daudzreiz lasījuse
un pie tam apraudājusēs. Arī viņam, šiem Kristus vār-

diem prātā šaujoties, palika silti ap sirdi. Bet raudāt

viņš vairs nevarēja. Viņš sajuta riebumu pret visu. Pa-

saule viņu, jauniņu, kurš pēc dzīves priekiem slāpa,

jau nelaikā mērdēja un vārdzināja ...

Klasē sāka rībēt un klaudzēt. Durvis tika atrautas.

Un pāris zēnu smiedamies un trokšņodami ieskrēja

priekšiņā.

Cibiņš sabijās. Viņš gribēja aizvērt Buņģa lādes vāku,

bet savādais riebums viņu atkal pārņēma. Drudžainā

žults viņu drebināja. Viņš izstiepa roku, bet tam trūka

spēka ...

«Ak tu pagāns!» Buņģis, durvis atvēris, brēca. «To

jau es domāju! Vai nu tāds übags bez zagšanas!
Sātans! ...»

Viņš iezvēla Cibiņam reiz pa muguru, ka nodimdēja
vien, sita tam vēl pa vaigu un tad iespēra ar kāju. Ci-

biņš vaidēdams aizkrita aiz kastēm
...

«Kas tad cits manu jauno nazi nozaga kā Cibiņš!»

Buņģis kliedza un aizsvieda ar lielu troksni lādes vāku.

«Tūliņ iešu pie skolotāja!»
Daži zēni un meitenes, troksni izdzirduši, pieskrēja

pie durvīm.

«Kas tur?» kāda meitene jautāja.

«Ē, zaglis!» Buņģis smiedamies izsaucās un spraudās

caur skolnieku pūli...
Par brītiņu skolotājs un Buņģis ienāca kambarī.

Cibiņš sēdēja uz lādes, elkoņus uz ceļiem atspiedis, acis

rokām aizsedzis.

«Mēs ar Ģeņģeri nācām launagā ... Uzreiz es redzu —

Cibiņš sēž pie manas lādes. Lāde vaļā ... Ģeņģers var

liecināt.. .» Buņģis sūdzējās.
«Kuš, pagaid, kamēr es tevi jautāju,» skolotājs Buņ-

ģim uzsauca. Viņš paskatījās uz Cibiņu, kurš bāls, dru-

džainām acīm raudzījās, kuram norautā piedurkne gar

sāniem karājās, un sajuta ar šo nabadziņu līdzcietību.

«Cibiņ, nāc man līdz!» skolotājs teica.
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Cibiņš lēnām piecēlās un, acis nodūris, gāja caur zēnu

un meiteņu pūli skolotājam pakaļ. Buņģis vēl paguva

iegrūst Cibiņam ar dūri sānos.

«Tibiņ,» Sapuliņš mīlīgi žēlā balsī iesaucās un aiz-

skāra Cibiņa roku. Sapuliņam acīs mirdzēja asaras.

Skolotāja rakstāmā istabā ienācis, Cibiņš it kā atdzī-

vojās. Puķaini tapsēta, gaiši apgaismota, silta istaba

viņu apsveica it kā paradīze. Skolotājs apsēdās pie

galda un, Cibiņu cieši uzlūkodams, jautāja:
«Saki — kāpēc tu gāji pie Buņģa lādes? Tu gribēji

zagt? ...»

Cibiņš gribēja teikt «jā», bet viņš apdomājās. Viņš

jau bija gribējis tik apmierināt savu briesmīgo izsal-

kumu.

«Nē! ...» Cibiņš atteica.

«Ko tad? ...»

«Man gribējās ēst...»

«Nu tad tak tu gribēji zagt.»
«Pats nezinu, kā tas viss notika. ..» Cibiņš čukstēja.
«Saki labāk patiesību, atzīsties! Tad sods būs vieg-

lāks ...»

«Skolotāja kungs ...
es nezinu ...

rītā ... man ir

slikti ap sirdi...»

«Kas tev tos svārkus pārplēsa?»
«Karā

...pārplīsa ...»

Skolotājs pasmaidīja.
«Kad tev ēst gribējās, kāpēc tu nenāci pie manis un

nelūdzi?...»

«Man bija kauns ...» Cibiņš čukstēja.
«Kauns?

...
Kauns ir zagt, bet ne palīga meklēt...

Par sodu tu stāvēsi rītā visu pēcpusdienu kaktā, un

sestdienā saki mātei, lai viņa pirmdien atnāk šurp . ..
Nu ej, es pateikšu Līzei, lai tev padod ēst.

;
.»

Cibiņš sāka raudāt. Bet tad viņš saņēmās, noslaucīja
asaras un izgāja klasē. Buņģa un tā biedru, no kuriem

Cibiņš ļoti bijās, tur nebija. Viņš apsēdās uz sola. Viss,

kas šodien bija noticis, tam izlikās kā sapnis. Gar

krāsns stūri pāris meiteņu paskatījās uz viņu un sāka

ņirgāties. Viņa biedri skatījās uz viņu it kā pārmez-
dami: «Zagli! ...

I — zagli! ...»

Viņam likās, ka arī Kristus, kura bilde pie sienas bija
uzkārta, uz viņu raudzījās . .

.



«Es esmu tas labais gans ...»
«Un es esmu zaglis!» Cibiņš domāja. «Man rītā jā-

stāv kaktā
...

ir jābēg labāk prom! ...»

Cibiņš piecēlās un izgāja. Sapuliņš gāja viņam pakaļ

un pagalmā žēli jautāja: «Kulp tu ieti, Tibiņ, kulp tu

ieti? . ..»

Bet Cibiņš vairs nedzirdēja sava biedra šļupstošā
sauciena. Viņš bēga ...

Līdz mājām, kur viņa māte dzīvoja, bija kādas sešas

verstis pa lielceļu un taisni pa tīrumu un mežu ceļiem
caur Laskumiem — četras verstis, ko iet. Cibiņš nodo-

māja iet pa taisno ceļu. Viņš gāja ātri, bet reizēm vi-

ņam uznāca trīsas. Izsalkuma viņš vairs nesajuta.
ledams viņš pārdomāja: «Ko teiks skolotājs, kad da-

būs zināt, ka Cibiņš aizbēdzis? Ko teiks māte, kad es

nakts laikā pie viņas ieradīšos? ...»

«Bet kurp tad lai es citur eju?» viņš domāja un lū-

kojās izmisis visapkārt. Atbilde bija nakts, visapkārt
nakts...

Tadviņš tecēja atkal tāļāk.
Silā nonācis, viņš jutās gluži piekusis. Sala arvien

vairāk pieņēmās. Sniegs jau čirkstēja apakš viņa kā-

jām. Viņa pastalas sasala kā rags un saknieba viņa kāju

pirkstus kā knīpstangās. Vēl pāri simts soļus viņš te-

cēja pa meža ceļu, tad viņš apstājās; tālāk viņš nespēja
iet...

Miegs savāds maigums viņu pārņēma. Viņš

apsēdās zem kādas egles, sāka šņukstēt, bet tūliņ ap-

klusa, maigums bija tik salds — salds ...
Malkas cirtēji atrada Cibiņu nosalušu ...
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MĪLESTĪBAS ROMĀNS

Pa oļiem, dzelteni bālām smiltīm gāja jauns vīrietis.

Viņš bija ģērbies melnos svārkos, gaiši strīpotās biksēs.

Melno, mīksto filca platmali viņš nesa rokā. Vakara

vēsma pūta viņa matos. Pa labo roku lēnām viļņoja

jūra. Saule asins sarkana grima aiz zili-sārti strīpotā
ūdens spoguļa. Sarkanie, degošie padebeši virs saules

aizsedzās ar miglas tinu.

Jūras spogulis līgojās un mirdzēja, un jaunajam vī-

rietim likās, it kā šī viļņojošā līgošana aizskartu arī

viņu. Jūrā mirdzošais māņu zelts, likās, bija izplūdis iz

dziļajām dzelmēm. Jaunais vīrietis pasmaidīja par sa-

vām domām: nāras pēc dienas darbiem pacēlās iz savām

kristālu pilīm ūdens virsū. Viņu zeltītie plīvuri mirdz

un vizo, tikai nāru pašu nevar saredzēt. Viņu miesas

ir šķīstas, gaisa krāsā, iz ūdens, tikai mati ir zaļi... Un

viņš tiešām raugās pētoši jūrā, kad saule jau aiz augstā

spoguļa malas nogrimuse. Krēsla pārklāj skumji
putojošos viļņus. Viņš raugās: varbūt kāda pacelsies
iz baltajām putām? Bet nāras pieņem to oašu pelēki

zilgano krāsu. Vietām jūra metas melna, tur nāras zaļie
mati paspīd melni! Viltnieces — šīs nāras! Viņas tevi

redz, bet ej lūko tu viņas saredzēt...
Jaunais vīrietis pasmejas par savu māņticību. Tādu

parādību kā nāras pasaulē nav. Ir tikai taustāmi priekš-
meti. Viņš paskatījās pa kreisai rokai uz zemo, zaraino,

resno priedi, kuras līkie, kroplainie zari tikai retās

vietās bija skujām pušķoti. Jā, tai viņš ticēja. Viņa, šī

priede, lūk, tur stāv! Neviens nevar par to šaubīties,
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ka viņas tur nav. Bet nāras? Kurš saprātīgs cilvēks tām

ticēs ...

Bet tomēr par nārām runā? Vai varētu par to runāt,

kā pavisam nav? Varbūt? Tad viņam atkal likās, ka

nāras esot, to tik nevarot cilvēka acs pamanīt...

Viņam ienāca prātā bēdīgs gadījiens. Pāris gadus at-

pakaļ viņš bija redzējis, ka jauna sieviete bija no ku-

ģīša ielēkuse straumē. Izsvieda glābšanas gredzenu, bet

slīkone to atgrūda nost un nogrima dzelmē. Vēlreiz

tā pacēlās, tad nogrima pavisam. Bet — viņam iešāvās

toreiz prātā jautājums: vai tik viņa kādreiz nepacelsies
iz viļņiem? ...

Aiz priedēm, akciju nama dārzā, sāka spēlēt mūzika.

Jaunais vīrietis paskatījās kabatas pulkstenī un sāka

iet ātrāki. Pulkstens rādīja deviņi. Deviņos viņi bija

norunājuši satikties
...

Viņš gāja gluži tuvu gar ūdeni. Viļņi bezmaz apšļak-

stīja viņa zābakus. Bet viņa ceļu aizkrustoja zvejnieku
laiva, kura kā melns nezvērs gulēja uz malas bālajā

oļā. Sila malā pie izkārtiem tīkliem sēdēja divi zēni un

klusi sarunājās ...

Viņš apgāja ap laivu un brida atkal pa smiltīm. Rīta

pusē pie tumši zilganās debess paspīdēja zvaigzne.
Priežu sils kalnā atgrieza no debess ākstīgi izrobotu,

caurumainu malu. Aiz muguras viņam, labi attāļu, kaut

kas tumši nosprakšķēja un it kā pārplīsa. Viņš atskatījās
atpakaļ. Augsti pār akciju nama dārzu bija pārplīsuse
raķete: spilgtas zilgani sarkanas liesmu lāses nolija no

dzirksteļu gredzena. Tad tās atkal izdzisa. Viņš neviļot

nopūtās.
Izdzisa... jā, kāpēc — tik skaistas liesmu lāses?...

Viņš gāja tāļāk. Atkal tāļumā nosprakšķēja. Bet viņš
vairs neatskatījās: viņš zināja, ka skaistās liesmas iz-

dziest un sirdī metas tik žēli, žēli...

Jo tuvāku viņš nāca tai vietai, kur tie bija norunā-

juši satikties, jo lēnāki viņš gāja. Sirds sāka pukstēt, it

kā kad tas kalnā kāptu. Viņš apstājās, uzlika platmali
galvā un palika brīdi stāvot, it kā šaubīdamies, vai iet

tāļāk vai ne. Saprotams, ja tas būtu bijis aizvakar, tad

viņš teciņiem būtu uzskrējis pakalnē, kur zem priedēm
atradās sols, uz kura viņš ar īdu jau daudz vakarus bija
pavadījis. Tur tie bija runājuši par nākotnes laimi, par
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paradīzi, par nemirstību un ka tomēr reiz esot jāmirst.

Tur, no ar krēslu apsegtās jūras acis nogriežot, viņš

bija apkampis Idu un to nobučojis. Un viņa bija ar

mīksto roku piespieduse viņa galvu pie savas un no-

skūpstījuse viņa aizvērtās acis. Šajos brīžos viņš bija
aizmirsis pagātni un tiešām laimīgs juties. Bet dzīvē

uznāk savādas, neparedzētas stundas, kur pagātne, tā

sakot, tevim uz reizi uzbrūk, it kā iz paslēptuves ārā

izšaudamās, tavu tagadni saista, daiļās tiešamības bildes

un saldās jūtas izgaisina kā vējš dūmus.

Tā ir briesmīgā, vētrainā pagātne, kuras vētras grū-
dieni viegli var apsviest tavu laivu. Kā drudžainu

murgu mutulis tev veļas pāri saldas atmiņas, no de-

gošu sāpju pūķiem dzenātas, grib nobēgt bērnības zie-

došā dārziņā, pār kuru ziedoņa saule izlaista savus sta-

rus, grib nolīst lapenē, kurai caur vēsmā kustošām

apiņu lapām iespīd mīlīgs stars, grib dzirdēt, kā bezde-

līgas uz jumta žužina, kā dūjiņas dūdiņa, bet tur, lūk,

no apvārkšņa paceļas tumša padebess, kurā pērkoņi kā

milzīgas lauvas grauž, rūc, tur it kā vārās: zibšņi vijas
un grib vai visu pasauli iededzināt!...

Tur ir briesmīgā, vētrainā pagātne, kura vienā acu-

mirklī noposta tavas ēkas, tavus laukus un izsviež ar

lielu troksni tumšā kambara durvis, kurā tu nobēgi. Tas

ir tavs cietums... Ja tu arī iz viņa izej, viss ap tevi it

kā nopostīts. Viņš to it labi saprata. Uz laimi viņš vairs

nevarēja cerēt, jo viņš bija darījis citus nelaimīgus.
Pirmā mīļākā dusēja jau kapā. To viņš bija karsti

mīlējis, mīlējis līdz ārprātībai. Viņas vecāki nebija bi-

juši reiz mājā. Viņš viņu uzmeklēja viņas kambarītī.

Tur — par spīti Gētes un Šillera bildēm, kuras pie sie-

nas karājās un istabu it kā uz cēlām domām atgādi-
nāja, — viņš bija laupījis viņas nevainību. Toreiz viņam
uz acumirkli likās būt diezgan

'

Bet vēlāk tas atkal iekarsās mīlestībā, tikai pret citu

skuķi. Pāris gados viņa garša bija tapuse citāda. Viņš
dzīvoja tagad citā pilsētā, tur bija citi skuķi, un vienuno

šiem viņš atkal pievīla. Par ko viņš pats brīnījās, tā

bija viņa nejūtīgā sirdsapziņa. Pieviltie skuķi viņam
vakaros, kad tas gulēt gāja, nestādijās vis priekšā kā

nelaimīgas, raudošas, bet drīzāk kā aplaimotas būtnes.

Bet reizēm viņš taču nodrebēja. Nemiers viņu sāka
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dzenāt. Viņš to turēja tikai par nemieru, kaut gan tas

bija noziegums. Bagāts būdams, viņš devās ceļot. Viņš

bija apmeklējis Parīzes tingeļtangeļus, lakstojies ap šan-

sonetēm, līksmojies Berlīnes Orfej urnā, klīdis pa Vīnes

ielām un skrējis pa Čikago pilsētas izstādes laiku ne-

tikliem skuķiem pakaļ. Tad viņam likās, ka tas diezgan

dzīvojis. Viņš domāja mirt — ja nāve tik drīzi nenāktu,

pats nošauties. Bet, pirms viņš šādā vajadzībā dziļāki

spēja iedomāties, mira viņa māte. Viņš brauca steigšus

uz viņas bērēm, viņu apglabāja, saņēma mantojumu
un dzīvoja īsu laiku godīgi.

Tad viņš iemīlējās Idā. Šī meitene viņu mīlēja tikpat
karsti kā abas pirmās. Bet Idu viņš bija apņēmies pre-

cēt, īdas klātbūtnē viņš jutās laimīgs ...

Bet nu nāca šis briesmīgais sapnis pagājušā naktī...

Viņš kā peldu viesis uzturējās akciju namā, viesnīcā.

Naktī miegā viņš bija sapņojis ...

Pa trepēm kāds kāpa augšā un pieklauvēja pie viņa
durvīm. Viņa sapnis tam rādīja ziedoņa dienu. Viņš

sēdēja pie loga un raudzījās ārā.

«Ida!» viņš priecīgi domāja. «lekšā!»

Kad durvis atvērās, tad viņš nobālēja. Tā bija Marija,
kuru tas bija pievīlis... Marija smaidīja un nolaida

mazu puisīti iz rokām uz grīdas. Tas baidījās no viņa.
«Ej vien, ej, Verner, tas ir tavs papiņš!»

Viņam, šim papiņam, apziba ap acīm. Viņš pieķērās

pie krēsla.

«Vai tad tu manis nepazīsti?» Marija klusi, skumji
jautāja.

Viņš paskatījās uz Mariju, tā bija skaista. Patlaban

viņš gribēja to apkampt un lūgties, lai piedod, kad dur-

vīs parādījās otrs tēls. Tā bija Zelma, viņa pirmā
mīļākā...

Viņš nodrebēja. Divas viņš tagad nevarēja apkampt,
kaut gantas reiz abas bija apkampis.

Tur, kapā, ir tik vientuļi,
Es gribu še pie tevis palikt;
Jel pacieties, es pārlikšu,
Kā tev vislabāk varu patikt... —

Zelma, baltās līķa drānās nostāj usēs, lēni, drebošu balsi

deklamēja.
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«Prom, prom! ...» Viņš izlēca pa logu ...

Dienas gaisma izdzisa. Zeme novaidējās dziļi, dziļi,

nopūtās, kā nopūšas jūra, kad sadragātais kuģis smagi

nogrimst dzelmē...

Viņš bija pamodies... Tā bija briesmīgā pagātne,
kuru vētras bija atdzinušas. Par velti viņš lūkoja tai

izbēgt: visapkārt pasaule izskatījās bez prieka. Rīts

ausa, bet tā bija tiesas dienas gaisma, kura pārplūda
zemi...

Viņa sirdi apspieda noziegumi. Šos noziegumus viņš

varēja izdeldēt tik caur nāvi. ..

Pirmāk, gar jūru ejot, viņš bija juties it kā atvieglots.

ledomājoties, ka nāras būs drīzi viņa biedrenes, viņš

bija pasmaidījis. Drīz, drīz viņš vairs negrēkos un nebūs

«vainīgais» vīrietis, kurš pāris sieviešu nelaimīgus da-

rījis.

Viņš pakāpās uz smilšainā krasta, uz kura augšā zem

priedēm uz sola spīdēja baltas drēbes
...

«Verneri...»

Viņa steidzās tam pretī.
«Es gribēju iet tevim pretī! Kāpēc tu stomījies, ne-

nāci? ... Kas tev noticis?
..

.»

«Ak, nekas, Ida! Jūtos drusku nevesels... gan pār-
ies ...» Viņš apsēdās viņai līdzās. Viņa to noskūp-

stīja.

«Jā, tev ir drudzis, Verner! Saki — kas tev noticis,

tu drebi? ...»

Viņš gribēja Idai sausi pateikt, ka tas redzējis bries-

mīgu sapni, gribēja izsūdzēt savus grēkus. Bet viņam

vajadzēja atpūsties.
«Tu esi tik bāls!» Ida šņukstēja. «Kāpēc'tu esi tik

auksts, atraujies nost no manis?
...

Tu manis vairs ne-

mīļā ...»

«Tu manis vairs nemīlē?» Verners sausi atkārtoja un

sabijās par savu balsi. «Vai tad es būtu šurp nā-

cis? ...»

«Es tomēr jūtu, ka tu man esi svešs tapis. Nē, tu ne-

drīksti manis atstāt! Ņem mani! Paģēri no manis, ko

gribi, visu tev atdodu, kas man pieder! ...»
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Viņa apķērās Verneram tik karsti ap kaklu, ka tas

vairs nevarēja pretī turēties. Viņš spieda īdu cieši pie
sevis un aizmirsa pagātni.

Bija ap pusnakti. Mēness uzlēca pār priedēm. Verners

un īda it kā pamodās.
«Es tevim gribēju šonakt izstāstīt par savu tumšo

pagātni, bet tagad tas vairs nav vajadzīgs ... Vai tevim

ir dūša, Ida? ...»

«Man?» Ida tikko dzirdoši, pie priedes galvu atspie-
duse, čukstēja.

«Jā
...

vai tev ir dūša — mirt? ...»

īda sarāvās, apkampa Vernera roku un sāka raudāt.

«Neraudi!» Verners bārās. «Ar asarām tu neko nepa-

nāksi ...»

«Tu mani atstāsi?» īda bailīgi jautāja.
«Saprotams,» Verners teica. «Man ir diezgan... Tu

esi jau trešā! ...»

«Ak!» īda ievaidējās. «Vai tad tā nebija laime?...»
«Nē, tā bija dabas joku spēle! ...» Verners pacēla

dūri. «Dabas joku spēle ...»

«Neatstāj manis, dzīvosim, būsim laimīgi! ...»

«Tev nav dūšas? ... Paliec! Es tevis negribu pārru-
nāt. Dzīvo, kamēr mirsi...»

Verners piecēlās, un viņa ēna pastiepās lejup, ēnas

galva it kā nogrima !ejā smiltīs...

Viņš nokāpa no krasta un gāja uz jūras pusi. Dūri

viņš vēl arvien turēja savilktu.

«Dabas joku spēle ... Kumēdiņi bez gala ... Man jā-

spēlē ārprātīgā loma ... nesamaksāts aktieris
...

bei-

dzot direktrise daba tevi izsviež pa durvīm...»

Viņš pacēla vēlreiz dūri, tad roka noslīdēja slābani

gar sāniem. Noteiktiem soļiem, stingri turēdamies, viņš

tuvojās jūrai.

«Papriekšu nogrims ēna, tad es!» viņš domāja.

«Verner, pagaidi! Es iešu tev līdz! ...»

Verners nodrebēja. Viņš atskatījās, Ida noskrēja

lejā...

Viņi abi vēl apsēdās uz melnās laivas. Tīkli mirdzēja
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mēnesnīca. Iz vasarnīcu ielām atdunēja tumšs brau-

ciena troksnis.

Ida raudāja. Bet Verners asarām acīs pasmējās: «Ne-

raudi, mana nāra! Mēs nenoslīksim, pārpeldēsim viņā

malā, kur nav jāgrēko ...Pārpeldēsim ...»
«Nu tad...»

īda pietvērās pie Vernera rokas. Viņi iebrida lēnajos
viļņos...

«Tā,» Verners teica, «tagad iesākts... tikai jāpa-
beidz ...»

«Vai tad nevaram dzīvot, kāpēc tad jāmirst?» īda

šņukstēja.

«Tā, lūk, neviens nezina, kāpēc jāpiedzimst. .. Kāpēc
ir jāmirst, to es zinu, un tu arī to zini...»

«Noziegumi? ...»

«Noziegumi bez gala, uz visām pusēm ...
Bet kas tev

nekaitēs kā nārai?...»

«Verner!» īda it kā sabijās un atturēja Verneru. Viņi
jau bija pāri ceļiem iebriduši viļņos.

«Kas ir?»

«Lūgsim dievu! ...»

Verners gribēja spītēt. Viņš paskatījās uz debesīm,
tur mirdzēja zvaigznes ...

«Manis pēc!» viņš teica.

īda aptvēra Vernera rokas un skaitīja klusi lūg-
šanu

...

Tad Verners izvilka kabatas drāniņu un gribēja aiz-

siet Idai acis.

«Apsiesim,» viņš teica, «lai tu neredzi nāves!»

«Tagad es vairs nebīstos,» īda teica un aizsvieda drā-

niņu viļņos, kura balti uz krastu peldēja, kamēr vilnis

tai uzsitās un to samiekšķēja ...

Viņi vēl gāja labu gabalu. Ūdens tiem sniedzās jau
pāri krūtīm. Tagad Verners sajuta, ka nākošais acumir-

klis atnesīs izšķirošu nāves brīdi...
«Uz priekšu! Ar smaidiem nāvē ...»

Viņš apkampa cieši īdu. Abi nogrima, pacēlās un tad

nogrima.
Tā bija neievērojama, klusa jūras nopūta. Nogrima

tikai divi cilvēki. Viņa būtu varējuse uzņemt savā klēpī
miljardu reiz miljardus — un tad vēl nebūtu diezgan.



Priedaines malā aiz tīkliem pie vadājamās peldu bū-

diņas stāvēja zēns.

«Inga, Inga!» viņš paklusi drebēdams sauca.

«Kas ir?» otra zēna balss iz būdiņas errīgi jautāja.
«Es redzēju nāras ... Nudien, redzēju ...

skaidri ma-

nīju baltas drēbes
...

Mēnesnīcā nozibšņoija vien ...»

Būdiņas priekšā parādījās otrs zēns.

«Ko tu muldi!» Viņš nospļāvās. «Kas nu te nāras

deva ... Siltajās jūrās gan dzīvojot...»

«Nudien, redzēju ... galvas ...»

«Tas tāpat izlikās ... māņi... mani tik sabiedēji...»
Abi zēni apsēdās būdiņas priekšā un raudzījās bailīgi

uz to vietu aiz melnās laivas, uz kurieni jaunākais zēns

brālim rādīja.
Zēni sargāja tēva — zvejnieka tīklus

...
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NERVI

Pirms kungs ar kundzi iz pilsētas pārgāja dzīvot uz

laukiem savā muižiņā, saime un kalpu ļaudis jau zināja,
ka kundze esot vāja ar nerviem. Sulainis Džons Predē,

dzim. Jānis Priede, bija pirmais, kurš Mežmuižā sāka

runāt par kundzes kaiti. Kungs aizsūtīja Džonu uz Mež-

muižu iepriekš pārkravāšanās, lai tas dzīvokli uz to la-

bāko ierīkotu. Džons nobrauca turp kā liels vīrs. Vecais

Misiņš, kurš pārtika vienīgi no zvejas un kungu svei-

cināšanas, noturēja Džonu par pašu kungu. Misiņš sē-

dēja dīķa malā, turēja makšķeres kātu rokā un pīpi zo-

bos, kad Džons tam piegāja.
«Ko tu te dari, vecais sakārni? Kas tev atļāva kunga

dīķī zivis ķert?»
Vecis nobijās. Viņš norāva cepuri no galvas un dre-

bēdams piecēlās kājās.

«Lielskungs... piedošanu!» Misiņš taisījās bučot

Džonam roku. Džons sāka smieties. Vecis saprata, ka

nav pie īstā, un nokaunējās.
«Rīt, parīt kungi būs klāt! Tagad visas makšķeres

krūmos! Tīrāt ceļus, mazgājaties tīri un izturaties muižā

klusi, citādi pats nelabais jūs visus paraus!» Džons smē-

jās un aizgāja uz kungu dzīvokli.

Kungu dzīvoklis gandrīz veselu gadu bija stāvējis
tukšs. Agrākie muižiņas īpašnieki izmira. Tad muižiņu

ūtrupē pārdeva. Muižiņu nopirka kāds zviedris Kjēr-
lunds, namu īpašnieks pilsētā un lielāka mantojuma sa-

ņēmējs. Šo kungu nu mežmuižnieki tagad sagaidīja.
Muižiņas pārvaldnieks bija no mežmuižniekiem tas
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vienīgais, kurš Kjērlundu un viņa kundzi vaigā bija re-

dzējis. Pārvaldnieks Salms ar nepatikšanu atcerējās tā

brīža. Kad kāds viņu jautāja: «Kāds izskatās mūsu jau-
nais kungs?» — tad Salms sarauca pieri un neteica ne

vārda.

Džons Mežmuižā nobrauca kā kunga pilnvarnieks.
Salms nedrīkstēja viņa darbos un pavēlēs iemaisīties, jo

tas, pēc Kjērlunda domām, bija tikai drusciņ labāks par

zemnieku, kuram tas uzticēja vienīgi to, kas zīmējās uz

lopiem, krogiem, dzirnavām un zemkopību. Džonam va-

jadzēja saderēt divas istabas meitas, vienu meitu priekš

ķēķa un pagraba, kučiera puisi un piķieri. No Kjērlunda

agrākā dienestnieku personāla bija nospriests līdzi ņemt

Džonu, pavāru un cofi Kristīņu. Pēdējā bija zviedriete

un neprata latviski vairāk kā «labrīt» un «smuks

kungs».

Džons, nobraucis Mežmuižā, rīkojās it sparīgi. Viņš

atņēma dienestmeitu Annu krodzeniekam un Līzi Sal-

mam. Nedz krodzenieks, nedz Salms nedrīkstēja tam

pretī runāt. Trūka vēl vienīgi meitas priekš ķēķa un pa-

graba, kučiera puiša un piķiera. Bet arī pēdējie tika

drīz saderēti. Tagad Džons varēja atpūsties uz saviem

lauriem un mierīgi sagaidīt kungus pārbraucot. Bet, jo
tuvāk nāca ceturtdiena, kurā kungi bija nolēmuši no-

kļūt Mežmuižā, jo nemierīgāks tapa Džons.

Anna, kura jau dzīvoja kungu mājā, uzdrošinājās
Džonam jautāt:

«Kas jums kait? Jūs esat bāls!»

«Nervi, nervi!»

«Kas tie ir — nerbi?» Anna, muti iepletuse, jautāja.
«Tu esi muļķe ...

tu to nesaproti... Kundze arī slimo

ar nerviem... Tā ir lipīga slimība... gan jau tu pati
redzēsi...»

Anna īsti nobijās. Lipīga slimība ... Labāk būtu pali-
kusi krogā! Vai tur cepešu trūka? Un dzeramas nau-

das! ... Dzīvoja kā pa taukiem
...

«Vai die, vai die!» Anna gaudo. «lešu labāk uz krogu

atpakaļ!»
«Ko nu, trakā!» Džons iesmējās. «Paliec vien še, es

jau tik jokus dzenu... Nervu kaite jau nav ādas sli-

mība vai tāda kaite, ar kuru mirst... Nervi... nu nervi,

lūk, ir
... jā, kā lai es tev, muļķei, to izstāstu... nu gan
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jau pate redzēsi! Kundze top bāla, skrej apkārt pa vi-

sām istabām, baras ar kungu, ar meitām, ar kučieri,

aizcērt durvis, sasit vai nu lampu, vai ko citu... tad

paliek viss klusu... Kundze raud savā istabā ... Tad

veselām dienām viņa nerādās... Un spēle sākas no

jauna.»

«Vai die, vai die!» Anna gaudo. «Kā gan es te iztu-

rēšu
...

Pie krodzenieka bija tik labi... lešu vai atpa-

kaļ ...»

«Ko nu, auša! Paliec vien! Gan apradīsi! Lūk, ka prot
dzīvot un kungiem iztikt, tad var tikt pie naudas! Vai

re! Vai man nav zelta pulksteņa, vai gredzenu pirkstā
nav? Kas tev? It nekā! Bet pagaidi! Dzīvosi te pāris ga-

dus, tad varēsi brūtgānu izvēlēties, kāds tik tev patiks!»
«Bet nerbi? ...» Anna domīgi jautā.
«Nervi, nevis nerbi!» Džons smejas.
«Nervi vai nerbi... vienalga ... grūts dienests ...»

«Bet apdomā, divpadsmit rubļi par mēnesi, viss brīvs,

maz darbaun svētkos dāvanas ...»

«Jāpaliek jau būs!» Anna norunā. «Redzēs, ja neva-

rēšu, tad...»

«Gan viss būs labi!» Džons mierina Annu iziedams,

bet pats kļūt arvienu nemierīgāks. Rītā ceturtdiena.

Kungi pārbrauks.

«Nervi! Vai die, vai die!» atskan Džona ausīs. Pie ma-

zākā trokšņa viņš nodreb
...

Rudeņa vakars. Krēsla sedz muižu. Pār dīķi paceļas
bālamigla. Viss klusu. Tikai pārvaldnieka mājas priekšā
stāv vairāk vīriešu, kuri sarunājas. Kungi šovakar pār-
brauks

... Starp tiem, kuri pārvaldnieka nama priekšā
stāv, atrodas Šķipsna, Vilks ar dēlu, Mitriķis un Līdaks

ar diviem dēliem. Viņi atveda šodien kungu mantas,

kuras vēl bija pilsētā palikušas. Vilks, kurš bija atve-

dis klavieres, divus lielus spoguļus un kundzes tualetes

galdu, lielījās, ka tas savu grūto uzdevumu izpildījis
uz to labāko.

«Un tev, Vilk, it nekas nesaplīsa?» Mitriķis, pīpi iz-

dauzīdams, jautā.
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«I viss vesels! Lai Dievs nedod vest plīstamas lie-

tas... Bet godam izdarīju savu darbu...»

«Diezin vai muižas kungs šņabi dos vai ne?» Mitriķis
piezīmē.

«lesim kalnā... Lūk, kā tur visi logi apgaismoti...
Tur būs i muiž'skungs!»

«lesim!...»

Kalnā uz kungu dzīvokļa trepēm stāv Džons frakā,
baltā vestē un klausās.

Mitriķis ar Vilku sarunājas aiz puķu dobēm.

«Kuš, ko jūs tur troksni taisāt,» Džons baras, «nevar

dzirdēt...»

«Jaunskungs, vai tad šņaba nedosiet?» Mitriķis iedro-

šinās jautāt.

«Ej, tagad, kur kungi var katru acumirkli ierasties,
ejat pie velna

...
Nākat rītā, kad kungi mājā ...»

Tagad viss paliek klusu... Var dzirdēt, ka tālumā pa

lielceļu brauc. Džons uzmanīgi klausās.

«Kungi brauc...» Džons izsaucas un ieskrej iekšā.

«Kungi brauc, kungi brauc!» Mitriķis atkārto un ne-

zin, ko iesākt — vai palikt uz vietas, vai iet uz krogu...
Beidzot visi nospriež iet uz krogu. Viņi aiziet.

Džons iznāk uz trepēm, sakniebj nemierīgi dūri un

gaida kungus. Viņš jūt, ka tas ir ļoti nervozs...

Pirms kungi muižā pārbrauc, visi muižas ļaudis iz

Annas mutes zin, ka kundzei esot slimi «nerbi». Tagad
visi ir ļoti uztraukti. Jo neviens, izņemot Džonu un pār-
valdnieku, nav tāda cilvēka redzējis, kam slimi nervi...

Džons ir nostādījis Annu sev līdzās uz trepēm, un uz

balkona stāv Līze ar sveci rokā. Diezin ko ar sveci?

Viss nams ir apgaismots. Gar abām ceļa malām — no

pat kroga sākot līdz kungu trepēm deg ploškas ...

Džons ir bāls kā krīts. Anna to it labi redz un zin, ka

tie ir «nerbi», kas Džonu ir tik bālu padarījuši. Arī viņa
nobāl... Neviens nerunā ne vārda

...

Nu kungi tiešām brauc! Pie kroga lejā jau ļaudis
kliedz urrā! Vēlreiz atskan urrā ...

Anna un Līze dreb ...

«Ko jūs drebiet... gatavas bābas!» Džons baras, bet

arī pats dreb. Var gluži skaidri redzēt, ka abas Džona

frakas astes trīs ...

Tagad kungi piebrauc. lekām kučiers spēj zirgus, kuri
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šņāc un kūp vien, apturēt, Džons pieskrej pie slēgtas
kalešas un atver durvis. Drebošām rokām viņš palīdz

kundzei izkāpt. Kundze izskatās ļoti bāla. Acis viņa

mirkšķina nemierīgi, bet, liekas, neraugās ne uz vienu,

ne uz otru pusi ar ziņkārību. Viņai, kā liekas, ir viss

vienalga...

Džons kunga paša gandrīz nemaz neievēro. Kungs iz-

kāpis sarunājas ar kučieru. Džons kundzi pavada dzī-

voklī. Vispēdīgi iz kalešas izkāpj Kristīna. Kučiers aiz-

brauc uz staļļiem. Kungs vakara tumsā raugās visapkārt,
it kā gribēdams iepazīties ar jauno dzīves vietu. Tagad
aiz stūra izlien Salms un tuvojas kungam. Salms kungu
sveicina, kungs vienaldzīgi atbild uz sveicienu.

«Salm, ejat... šovakar nav vajadzīgs ...

lerodaties

rītā pulksten 10 pie manis ...
Ar labunakti!»

Tagad kungs kāpj lēni pa trepēm. Salms domīgi aiz-

šļūdinās pa oļaino ceļu uz savu dzīvokli.

Kungs ieiet zālē, kuru apgaismo zeltīts kroņa lukturis.

Kundze sēž drūma uz zofaja. Kungs nobučo kundzei

roku.

«Sieviņ, vai tu neesi piekususe no ceļojuma?»
Viņa neatbild, tik pašķielē uz vīru.

«Vai tu kā nevēlies, sirsniņ?» kungs turpina.
«Kādi jautājieni!» kundze dusmīgi čukst. «Tev ir pa-

šam jāzin, ka šāda ceļošana un kravāšanās ir nepane-
sama. Šī kaleša nekam neder. Esmu gluži kā samalta,
sadauzīta

...Ak Dievs, kad beigsies šīs mokas, šī mana

rūgtā dzīve!... Tu nezini savai sievai neviena patīkama

pārsteiguma, neviena jauka brīža sagatavot... Garlai-

cīgi, briesmīgi garlaicīgi...»

«Pacieties, sirsniņ! Rīt, parīt atbrauks mis Vord...»

«Viņai ir garlaicīga seja!» Kundze rūgti, pasmejas.
«Rītā es tev parādīšu muižu... Te esot liels augļu

dārzs
... Izbrauksim ... Apciemosim kaimiņus ...»

Kundze nicinoši savelk lūpas.

«Nu,» viņa saka, «te tik būs dzīve, te man jādzīvo!
Tu esi laikam nodomājis še mani pavisam pārzemnie-
kot... To dīķi, kuru es tur ārā redzēju, tu tūliņ rītā liec

piepildīt, ūdeni laist notecēt... Nejauka smaka nāk iz

šādiem dīķiem ...»

Kungs nopūšas.
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«Džon, Džon!» kundze piepeši iekliedzas. «Tā tik ir

saimniecība: ne zvana uz galda!»
Acumirkli ieskrej Džons.

«Džon, vai mana istaba ir kārtībā?»

«Pilnīgā kārtībā, cienīgā kundze!» Džons atbild.

«Kāpēc jūs man to tūliņ nepiemeldiet! Es jau še ilgi

gaidu ...Es gribu doties pie miera ...»

Pie vārda «miers» Džons drusku pasmaida, jo viņš
zin, ka šovakar vēl ilgi kundzei nebūs miera.

«Ej pasaki cofei, lai viņa mani aizved uz manu is-

tabu! ...»

Džons iziet. Kundze tagad klusē un drūmi raugās uz

galdu. Kungs pa tam aplūko zāli un klusi priecājas, ka

Džons visu tik brangi ierīkojis.

«Brangi, brangi!» kungs saka un paskatās slepeni uz

kundzi.

«īsti kā pie zemniekiem! Kas tas par parketu, iz tik

lieliem dēlīšiem salikts... Un te man jāstaigā... Es

gribu atpakaļ uz pilsētu ...»

«Bet sirsniņ! Tu taču vēlējies dzīvot uz laukiem! Ap-
domā, pilsētā ratu rībēšana

... ciemiņi... visāds ne-

miers
...

Te turpretī viss tik mierīgs!»
«Nu... Varbūt jau šo nakti ielauzīsies laupītāji...

Saki — vai zibeņa novedējs ir še ietaisīts?»

«Nav, sirsniņ... bet nu jau ir vēls rudens, pērkons
nav sagaidāms...»

«Ak Dievs! Ak Dievs! Še man būs jāiet bojā!...»
«Tad tu vēlies atpakaļ uz pilsētu?»

«Kārdinātājs!»

Brītiņu klusums. Cofe ienāk.

«Lūdzu, cienīgā kundze...»

«Paldies Dievam, nu tikšu pie miera!» Kundze uzelpo.

Kungs nobučo kundzei pieri un roku. Kundze no cofes

pavadīta aiziet. Kungs apsēžas pie galda, nodur

galvu... Viņš ir bagāts, bet nelaimīgs: nervi ir visu

laimi samaitājuši.

Ap pulksten deviņiem no rīta ir ķēķī lielisks trok-

snis. Pannas skan, lielais katls noskan, mazi katliņi

ietinkšas, un ļaudis baras. Tad katli, katliņi un pannas
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apklus, apklus ari citi, vienīgā runātāja ir kundze. Arā

var visu dzirdēt, kad kundze brēc:

«Te jau ir trakam jāpaliek! Jūs esiet visi pret mani

sazvērējušies! Man jādzer saskābis piens! Es pavēlēju
dot saldu pienu! Kas tas par ūdeni? Duļķains kā samaz-

gas! A!
...

Arā, prom! ...»

Kundze vēl brēc joprojām, bet nu vairs viņas vārdus

nevar izšķirt, jo brēc arī ķēkša, brēc Anna, Līze un

suns, kuram Anna uzminuse uz astes vai kājas, kauc ...
Džons salonā, ļoti uzbudināts, kārto vāzes uz kamīna.

Kundze ieskrej salonā sarkana kā biete. Acis viņai
zvēro.

«Džon! Prom! Es jūs visus atlaižu! Es varu iztikt bez

tādiem dienestniekiem! Lai gādā kungs citus! Jūs ne-

kam nederiet!»

«Cienīgā kundze! ...»

«Ko tu vēl gribi! Prom, prom!»
Džons arī iziet. Kundze nokrīt uz dīvāna un šņukst kā

mazs bērns
...

Pēcpusdienā atbrauc lauku ārsts. Kundze atrodas savā

buduārā un neielaiž neviena. Kungs klauvē jau piekto
reizi pie durvīm.

«Kas tur?» kundze beidzot dusmīgi iesaucas.

«Es!» kungs lūdzas. «Atveri, sirsniņ! Daktera kungs
ir atbraucis!»

«Ko! Dakteris? Es šodien viesus nesaņemu!»

«Viņš jau nav kā viesis, bet kā ārsts atbraucis! At-

dari taču, sirsniņ! Atdari, citādi izcelsies ļaunas valodas

par mums!»

«Nē! Durvis lai paliek aizslēgtas!»
«Bet apdomā, mīļā sieviņ, tu jau vēlējies, lai dakteris

atbrauktu!»

«Jā, tagad es esmu pilnīgi vesela. Lai ārsts brauc uz

māju...»

Kungs kāpj lejā. Viņam neatliek nekas cits kā vai

nu ārstu atlaist uz māju, jeb viņu uzlūgt uz kafiju. Var

būt, ka pēc kāda laiciņa kundze apdomāsies ...
Kamēr Džons klāj kafijas galdu, kungs ārstam rāda

savus zirgus. Te piepeši pieskrej Anna elsdama, nevar

lāgā ir parunāt.
«Kas nu? Kas nu?»Kungs satrūkstas.

«Kundze
... viņa vēlas daktera kungu ...»



Kungs iesviež pavadu kučiera rokās un skrej uz dzī-

vokli. Dakteris iet lēni pakaļ. Kungs apstājas uz tre-

pēm un lūdzošā balsī aicina ārstu pasteigties.

«Mana_kundze ir ļoti vāja ...»

«Tā?» Ārsts mierīgi pasmīn ...

«Cik veca jūs esat, cienīgā kundze? ...»

«Daktera kungs! ... Es neesmu bērns
...

Mani gadi...
Kas jums gar tiem daļas! ...»

«Cienīgā kundze! Tas man ir jāzina, lai es jums va-

rētu pareizo diagnozi uzstādīt... Man ir jāzin jūsu
slimības cēloņi...»

«Daktera kungs! Ejat! Es lūdzu!...»

«Piedodat, cienīgā kundze! Es runāju jūsu labā. Vai

ir ilgi, kamēr jūs esat precējušies? ...»

«Ha, ha, ha!» kundze smejas līdz ģībonim.
«Atļaujiet, cienīgā kundze, lai es jūs tuvāk izmek-

lēju ...»

Tagad kundzes acis sāk zvērot.

«Jūs
... mani... izmeklēt? ... Nē, jūs priekš tam ne-

derat
...Ejat!...»

Ārsts atrod par labāku atstāt slimnieci vienu.

«Ko jūs sakāt? ...» kungs ārstam, salonā pretī iedams,

jautā.
«Jūsu kundzei ir jāizturas mierīgi...»
«Veci pātari!» kungs nodomā.

Ārsts apsēžas, paraksta broma sāli, saņem honorāru

un aizbrauc. Kungs raugās stīvi uz recepti. Vai šīs zā-

les līdzēs? Viņš it labi zin, ka kundze viņas izlies...

Kungs garā redz savu kundzi nervu slimnieku namā.

Viņa acīs parādās asaras. Viņš savu kundzi mīlē. Vi-

ņam liekas, ka ne tik viņa kundze un daudz citi ir ner-

vozi, bet ka nervoza ir visa pasaule, viss, viss... Tur

tāļi dziļajās pasaules telpās viņš meklē nervozitātes cē-

loni
... Pērkons, negaisi, viņam šķiet, ceļas no dabas

nervu kaites ...
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ASARAS

Stāstiņš

Tas ir ievērojams gājiens, kurš Matīsiņam ir priekšā.
Sirds viņam karstin karst: kaut tik māte, kura kūtiņas

galā pakrēslī uz zāļu čupas snauž, pavisam iemigtu, un

kaut tik tēvs smēdītē vai nu sāktu kalt, vai arī liktos

uz ausi. Beidzot taču
...

Tēvs izklabina pīpi uz akmeņa,
samin pelnus ar baso, milzīgi lielo, dzīslaino kāju, kura

iedeguse un nomelnējuse, gluži kā nodarvota, paskatās

neuzticīgi uz Matīsiņu.
«Tik neaizblandies vien atkal... dzīvo mājā un uz-

skati, ka zagļi neienāk... Ceļa mala
...

kas zin, var-

būt ...»

«Paliec gan, dēliņ, mājā ... neej nekur...» māte it

kā pa miegam murmina, atgaiņā mušas, nopūšas un pār-
velk vecu, izdilušu lakatiņu dzeltainām ripiņām un di-

viem starainiem caurumiņiem pār seju. Tēvs laiski uz-

kāpj uz kūtiņas. Matīsiņš piespiež muguru pie kūtiņas
pakša un raugās domīgi vecajā zarainajā priedē, ku-

rai, kā viņam liekas, ir ļoti karsti. Arī smiltis aiz liel-

ceļa pakalnā, kurš izbrucis, rāda kailas priežu saknes,
kvēlo. Un Matīsiņam liekas, ka viņš šīs smilšu kvēles

sajustu uz vaigiem.
«Būs lietus,» Matīsiņš domā, «skudras ir spārnos...»
Bet ievērojamā gājiena viņš nevar aizmirst. Pēc kat-

ras sāņu domas, kuru tas drīz sētā, drīz ārpus sētas,

priežu silā vai pat augstajos debešos met, viņam ienāk

prātā, ka tam ir kur jāiet. Lai arī lietus uznāktu, vien-

alga, bet jāiet ir ...

Matīsiņš nogrimst reizām it kā sapņos, no kuriem tas
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pamostas, kad kāds no liesajiem, nopjekšķējušiem sivē-

niem iekviecas, kuri, pagalmiņā līdzās mārkam zem vī-

tola salīduši, snauž un urkš.

«I, pagāns,» Matīsiņš nodomā, «Uturiņš ...
kož atkal

nabaga Etketiņu.»

Uturiņš ir prāvākais veprītis, kuram, pēc Matīsiņa
domām, ir ļoti bezkaunīgs skats un kurš pastāvīgi kus-

tiņa šņukuru it kā uz rakšanu. Etketiņa ir vājīga,
liesa cūciņa, kuru citas pastāvīgi grūsta un kož. Tā-

pēc Etketiņa ir Matīsiņa mīlule. Šad un tad Matīsiņš

viņai pamet maizes garozas vai ielej silītē pusdienas at-

liekas. Dažreiz naktīs, kad Matīsiņš pusmiegā pāriet no

kādas it sirsnīgas domas uz sapni, tad piepeši pietrūk-
stas pussēdus uz lāviņas un ievaidas.

«Vai, nu atkal Etketiņu kož ...»

Un tiešām — viņš nav maldījies. Tagad nomodāviņš
dzird, ka Etketiņa sāpīgi iekviecas.

«Tēt, taisi gan Etketiņai sevišķu aizgaldu,» Matīsiņš

nogauž un klausās, kā vecais sienas pulkstenis tikš.

Tēvs miegā norūc. Matīsiņš nopūšas un apgulstas.
Tagad Matīsiņš nezina, ko darīt. Vienkārt, vecāki

pavēlēja, lai viņš paliekot mājā, otrkārt, ja viņš arī ve-

cāku pavēlei par spīti ietu, vai viņš šādā uzvalkā varētu

Marijai rādīties?
...

Basas, apskrādājušas kājas, nopļekšķējušas pakulu
biksas, kuras kādreiz ir baltas bijušas, pabrūni, īsi

svārki, kuros caurumi un ielāpi spēlē lielu lomu, rupjš
audekla krekls, kuru satur misiņa sakta, nošķiebušās
salmu platmale, zem šīs platmales divas sapņainas zilas

acis un bāla, liesa sejiņa — tas viss iztaisa Matīsiņu.

Matīsiņš domā, vai nevajadzētu pamodināt māti un

viņu labi mīļi palūgt, var būt, ka viņa ietu uz istabu,

atslēgtu skapi un izdotu viņam jaunos svārkus un ce-

puri. Bet viņš šaubās, vai māte to darīs. Bez tam viņam
ir mātes it kā žēl... Lai paguļas, visu rīta cēlienu ir

grūti strādājuse. Saule ir pagriezušās pa tam vairāk uz

vakariem. Mātes kailās kāju pleznas vairs neatrodas

pakrēslī. Saules stari tās karsē, un viņas nervozi raus-

tās, līdz ko kāda muša tām uzmetas. Matīsiņš paņem

zāļu deķi no sētas un uzsedz to uz viņām.
«Nē, māti nemodināšu,» Matīsiņš domā, «lai pagu-

ļas ...»
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Viņš nosēstas uz siles gala un noskatās, kā Etketiņa

vītola pakrēslā lēnām rok. Šaipus un viņpus sētas zied

pienenes un cūku āboliņš. Bites laižas garām un pāri

Etketiņai. Etketiņa bez bēdām piedur purnu pie tā paša

zieda, iz kura bite sūc medu.

«Vai tik tev, Etketiņ, neiedzels?» Matīsiņš domā. Viņš

atmin, ka viņam bites jau vairāk reižu kāju apakšā,
vienreiz pat vaigā ir iedzēlušas. Matīsiņš pasmīn, iedo-

mādamies Etketiņu ar lieliski uztūkušu purnu un uzaci.

Bet bites, kā rādās, Etketiņai nedze], un Matīsiņam pa-

liek šis skats garlaicīgs. Viņš paskatās atkal sāņus. Aiz

alkšņiem, aiz Stigu purva, Skābeņu pļavas, aiz zaļi pe-

lēkā rudzu lauka — saulgozī trīs Egļupju sarkanie jumti.
Sirds viņam sažņaudzas. Asaras sāk spiesties acīs. Ma-

tīsiņam liekas, ka tās līst uz sirdi...

Mariju viņš neuzskata par savu mīļāko. Dievs pa-

sargi! Viņa ir daudz vecāka par Matīsiņu, apmeklē jau
otru gadu meiteņu skolu pilsētā un izturas prātīgi, gluži
kā jaunava. Citiem zēniem ir gandrīz visiem līgavas.
Daži pat raksta mīlestības vēstules. Matīsiņš arī domā,
ka mīlestībai vajaga būt kaut kam citam un nevis līdzī-

gai tām jūtām, kuras allaž viņa krūtīs saceļas pret Ma-

riju. Kad ir iemīlējies, kā, piemēram, Riteņu Juris, tad

var kūleņus mest, kliegt, dziedāt, svilpt, garāmbrau-

cējam pakaļ uz vezuma sēsties, kāpt kokos un «taisīt

par meitām dziesmas». Tā dara Juris, tā dara Ješka,
Jencis, un tie ir iemīlējušies. Bet Matīsiņš iet skumji

pār papuvi, uz kuras ganās viņa mazais cūku pulciņš, un

veselu cēlienu no viņa vairāk nedzirdēsi kā: «Uš, kur

nu!...»

Jencis, Juris aiz eglēm vai birzēm gavilē vien. Matī-

siņš nosēstas pie lielā akmeņa, kuru viņa gars liek pa-

mazām apdzīvot. Lielākie kristāli uz akmeņa ir Matī-

siņam neieņemamas pilis. Apsūnojuši celiņi ved uz šām

pilīm. Apakšā ložņā skudrītes un it kā baidās kāpt kalnu

augstumos, uz kuriem Matīsiņš uzspiedis savu elkoni...

Ilgi viņš bauda netraucēts savu sapni. Te piepeši iz

lejas — iz rāceņu purva atskan kaimiņu saimnieka

balss.

«Ak tu velna puika, ko tu guli! Cūkas pa rāceņiem...
Diedelnieks tāds! Vai nevari naktīs izgulēties!...»

Matīsiņš paskatās
...

Ak vai! Cūkas tiešām ņemas
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pa kaimiņu rāceņiem, ausis vien pliks. Patlaban ir Et-

ketiņa turpu velkas ...
«Ak — tu — velni!» Matīsiņš nočukst un pats nobīs-

tas par savu izteicienu. Viņš skrien klupdams krizdams

uz rāceņiem. Pirms tas pagūst izdzīt cūkas ārā, kaimiņš
tam ir vairāk sakārņus un kukuršņus iezvēlis pa stil-

biem. Dusmās un sāpēs arī Matīsiņš paķer kukursni un

met Uturiņam, kā barvedim, pa sāniem. Uturiņš trāpīts
iekviecas un pakasa ar priekškājas celi purnu. Matīsi-

ņam paliek veprīša žēl.

«Jā, kam tu ej... blēņās? ...» viņš žēli nosaka, gri-
bēdams Uturiņam it kā pielabināties. Tad Matīsiņš no-

sēstas uz ežmalas un kaunīgi noklausās kaimiņa lamā-

šanā.

«Nu, pagaidi, rakari! Es stāstīšu tēvam! Gan tev ādu

dīrās!...» kaimiņš svinīgi nokliedz un ieiet birzē. Bet

Matīsiņš pēdējo vārdu vairs nedzird. Viņš nogrimis

dziļās domās. Viņš domā par fiziku, kuru tas, kad

mācītājs izgājušā vasarā mazos bērnus sasauca grāmatu
atlasīt un pātarus skaitīt, pats ar savām acīm uz skolo-

tāja galda bija redzējis. Kas tā fizika gan tāda ir? Vai tā

ir kāda cietēja, kā Ģenoveva, kuru tas daudz reižu ir

lasījis un gandrīz no galvas prot? Vai tā ir kāda zvaig-

zne, kuru kāds prātnieks vai dabas pētnieks ir ņēmis ap-

rakstīt? Bet viņam ronas kāda tumša nojausma, ka šī

fizika ir tomēr kaut kas cits, kaut kas lielisks, kas cil-

vēku padara citādu, spējīgāku, varonīgāku, kuram vairs

nav jāgana cūkas, bet kurš var droši atstāt būdiņu un

doties pilnīgākā, plašākā dzīvē.

Marijai vajadzētu visādā ziņā pazīt šo fiziku. Viņa arī

varbūt varētu izskaidrot, kā Matīsiņam ir iespējams pie

mārka, ar kārti ūdeni šļakstinot, radīt varavīksni, šo

skaisti krāsaino parādību, kuru tas agrāki vienīgi pie
debess velves bija apbrīnojis... Un varbūt Marija
arī varētu viņam pastāstīt, vai tas tiešām tā varētu būt,

ka Sila ezers ir bez dibena, kā to Jencis un Juris ap-

galvo? Tad jau ūdens varētu apakšā diezin kurp aiz-

tecēt!
... Jencim un Jurim šādos jautājumos ir Kārklu

Spricis liela autoritāte. Kārklu Spricis vienkārši saka,
ka Sila ezers ir bez dibena, un Juris ar Jenci viņam tic.

Bet Matīsiņš šaubās ... Jau Kārklu Spriča smiekli un

zobošanās tam riebjas . . . Matīsiņš būtu šos jautājumus
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Springuļu Ludim, kurš apmeklē ģimnāziju, priekšā cē-

lis. Tas nu gan droši vien viņu uz pareizām domām

vestu, arī varbūt varētu pierādīt, vai zeme griežas vai

ne. Bet Springuļu Ludis, Matīsiņam garām iedams, taisa

tādas piezīmes, kuras viņu dziļi, dziļi sāpina. Matīsiņš
būtu gājis pie skolotāja, bet skolotājs nemīl, ka tam

šādus jautājumus priekšā klāsta. Viņš uzdod: to un

to izmācies, — un tad tev jāizmācās, ja ne, tad patur bez

pusdienas.

Fizika! Jā, par to skolotājs pat ne ar trešās ziemas

skolniekiem nav runājis. Ko tad Matīsiņš — vēl tik

pirmziemnieks. Nē, pie skolotāja nevar nekādi griez-
ties. Vienīgā ir — Marija.

Kopš nedēļas Marija bija iz pilsētas pārbraukuse. Ma-

tīsiņš to zināja, bet no Ziemas svētkiem viņš kluso mei-

teni nebija redzējis. Viņš atspiedās abiem elkoņiem uz

sētu un nokāra galvu. Marijas bilde viņam parādījās.

Eņģelim līdzīga tā iet Egļupjos ap Ziemas svētku eglīti
un izdala kalpu bērniem dāvanas. Viņa pienāk arī pie

Matīsiņa un pasniedz viņam Jauno testamenti melnos

vākos, mazā formātā. Matīsiņš grib pateikties, bet Ma-

rija jau ir aiztecējuse prom. Viņš uzšķir pusbībeli. Kris-

tus laipnais vaigs smaida viņam pretī. Zem Pestītāja
bildes iespiests: «Nāciet šurp pie manis visi, kas jūs

bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu iepriecināt.»

Matīsiņš sajūt sevī jaunu spēku. Viņš jūtas drošāks

un pieiet pie Marijas. Neviena vārda viņš nerunā. Pat

roku viņš neizstiepj. Tikai acis ar acīm saskatās. Tad

Matīsiņš it kā apmierināts spraužas pūli
laukā. Tur apzvaigžņota Ziemas svētku nakts. Matīsiņa
acīs spiežas asaras. Viņam liekas, ka arī zvaigznes raud.

Bet par ko viņš raud? Kāpēc zvaigznes raud un asarās

mirdz? Kāpēc ir jāraud? Kas ir asaras? Viņš tā nezin.

Kas to lai zin? Tomēr viņš sajūt, ka cilvēks iz debesīm

paņēmis asaras līdz, ka viņu avots ir tur, bezgalībā, ka

viņu straumes aiztek no mūžības uz mūžību. Tad Matī-

siņš aiz aukstuma nodreb un pārtek pār pagalmu uz

kalpu dzīvokli, kur tā mētelītis un ausainā cepure



148

noglabāti. Drīz viņš līdzās tēvam aiziet pār tīrumiem uz

Sila mājiņu.

Ilgu laiku, no Ziemas svētkiem sākot, Matīsiņš nav

aizmirsis lasīt pusbībeli. Mājā un skolā viņš mēdza no-

grimt domās. Jaunā derība dzimst kā iz tumšas nakts.

Tur, lūk, aust jauns, spožs rīts. Kristus parādība aplaimo
labās sirdis. Varizeji saceļ dažu mākonīti. Un tad bei-

dzot paceļas Golgātas kalns, cilvēci apkaunodams ...Tā-

ļāk Matīsiņš nav lasījis. «Tēvs, piedodi tiem, jo tie ne-

zina, ko tie dara!» Tie ir pēdējie vārdi, kurus Matīsiņš
saredz. Tad viņa acis pārplūst asarām. Tas ir par daudz!

Ļaudis viņam izliekas kā nikni asins suņi, kuri nesaprot
dievišķīgu mīlestību, kuriem klusā laipnība ir jāaprej,
kuru mērķis ir apmierināt savu asins kārību. Mazajā

skapītī, kurš pār Matīsiņa lāviņu pie sienas karājas,
viņš ieslēdz pusbībeli.

Tas ir bijis! — Matīsiņš domā, bet kā tagad iet pa-

saulē un kā tāļāk ies? Viņš gaida, vai Marija viņam
nedāvinās citu grāmatu, iz kuras tas varētu izzināt, no

kurienes ceļas bēdas, asaras un šis naids, kuru tas vis-

apkārt ļaudīs redz. Kas ir izdomājis visu šo trako ko-

mēdiju, kura tiek pasaulē spēlēta?

Kā no slepena spēka dzīts, Matīsiņš atstāj Sila mā-

jiņu. Pār sētu pārkāpis, viņš pusteciņus dodas uz Egļ-

upjiem...

Es esmu asru zemes princis,
Kam asaras pār vaigiem rit,
Es ilgojos pēc laimes, prieka,

Nāc, princes, vārtus attaisīt!

Mans tēvs ir kārais asru valstī,

Viņš, karstas straumes savaldot,

Man asrām slacināto zemi

Par mantojumu solās dot.

Es bēguprom iz tēvu zemes

Uz turieni, kur vaigi žūst,

Es meklēju sev prieku, laimi,

Sev vietu, acs kur skaidra kjūst.

Es esmu asru zemes princis,
Kam asaras pār vaigiem rit,
Es ilgojos pēc laimes, prieka,
Nāc, princes, vārtus attaisīt!...
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Matīsiņš gāja pa olnīcu- Pukstošu sirdi viņš tuvojās

Egļupju pagalmam. Rūsis viņu pazina un līda, asti vē-

dinādams, Matīsiņam tuvāk. Matīsiņš bailīgi aizslēpās
aiz ceriņu krūma. Istabas durvis noklaudzēja. Jautrā sa-

runā vairāk sieviešu balsis jaucās ātrās modulācijās.
Jaunākā klusēja. Tā bija Marija — gaiši raibā katūna

kleitā, vienkāršu, rožainu saulessargu rokā. Matīsiņš,

gandrīz drebēdams, izlīda iz savas slēptuves.

«Matīsiņš!» Marija iesaucās.

Muļķa zēns pat nepasveicināja.
«Ko tu te meklē?» Madiņa zobojās.
«Matīsiņ, tu nāc mums līdzi Jāņu zālēs!»

Sievieši — pavisam kādi četri — izgāja pa vārtiem.

Matīsiņš vilkās lēnām aiz viņām. Marija viņam izlikās

pilnīgāka, vecāka nekā pēdējo reizi. Viņam bija tā ap

dūšu, it kā kad vajadzētu satvert Marijas roku un lūgt:
«Pastāsti man ko jaunu! Teic — kā tur ļaudis dzīvo

lielajā pasaulē? Kā kustas varenās mašīnas pa dzelz-

ceļiem? Kādi mūri slienas pie mūriem, lai iznāktu pil-
sēta?» Visu to viņš gribēja zināt un arī vēl vairāk, par
ko viņš vēl nezināja, jautāt.

«Nu, Matīsiņ, vai tu arī šovasar skaistas varavīksnes

mārkos sit?» Marija, viegli smaidot, jautāja.
«Nekā, nav vaļas! Nedrīkst!» Matīsiņš, drošāks tapis,

svarīgi atteica. «Jāgana cūkas. Un šovasar mārki pa-
visam sausi!»

«Slikti, Matīsiņ!» Marija piezīmēja. «Tad tu tik cū-

kas gani! Vai lasīt nemaz nelasi?»

«Vai grāmatu?»
«Nu jā! Vai pusbībeli izlasīji?»
«To jau gan izlasīju ...»

«Nu? ...»

«Grāmata laba, bet es —es nesaprotu.» i

«Lasi vairāk reižu to pašu.»
«Diezgan esmu lasījis. Vietām saprotu, vietām ne,

un nevar saprast, kaut arī gribētu. Lasot uznāk savādas

jutas, ir vai jāraud...»
Abi brītiņu klusēja. Viss bars gāja pa olnīcu uz sila

pusi.

«Matīsiņ, kas tev visvairāk patīk?» Marija jautāja.
«Bildes.»

«Kādas bildes?»
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«Tās, kuras redzu grāmatās vai uz sienām, un arī tās,

kuras es pats redzu.»

«Kā — pats?»

«Nu — pats! Es skatos — tur peld bilde pa gaisu

gluži kā dzīva!»

«Tad paliec par mālderi, par mākslinieku.»

«Jā, kur nu paliksi, jāgana cūkas!» Matīsiņš pikti at-

cirta.

«Gan viss nāks ar laiku. Mācies uzcītīgi skolā. Redzi,
Dāvids bija gans un vēlāk tapa ķēniņš!»

«Tik viegli vis nevar!»

«Nevar jau nu gan!» Marija pasmējās.
«Bet zīmēt es nemaz neprotu! Labāk kaļu akmeņus.

Kādi ir tie bilžu cirtēji?»
«Tā ir grūta māksla,» Marija atteica, «bet mēģini, var-

būt tiksi kādreiz par bilžu cirtēju!»

«Jā, akmeņus kalt man ļoti patīk.»
«Nu, palūko izkalt kādu tēlu!»

«Kādu tēlu?» Matīsiņš uzlūkoja Mariju. Tad nevienu

citu kā tikai Mariju. Viņa it kā saprata Matīsiņa do-

mas un nosarka.

«Ko tu domā, Matīsiņ? Kādu tēlu tu cirstu?»

Matīsiņš brītiņu padomāja, tad svarīgi teica: «Tevi!»

«Mani? Kāpēc mani?»

«Tāpēc, ka tev viņas vislabāk piederas.»
«Kas — viņas?»

«Asaras...»

«Matīsiņ, ko tu runā? Kas man gar asarām daļas?»
«Bet viņas mirdzēja tik jauki!»
«Kur tad?» Marija brīnodamās jautāja.

«Sapnī — pie debesīm!»

«Kas tas bija par sapni?»
«Es redzēju: zila debess pildījās ar eņģeļu galviņām.

Katrā acī mirdzēja liela, skaista asaru lāse. Un kad es

tā augšup skatījos — nokrita no augšas divas mirdzo-

šas asaru lāses man uz rokas ...»

«Tev uz rokas?»

«Jā... viņas bija skaistas kā pērles! Tad es apņēmos

viņas tev dāvināt.»

«Man
...Kāpēc man?»

«Nezinu. Man tā bija jāapņemas, jo man likās, ka tu
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ari tur augšā biji un, mani ieraugot, tev viņas nori-

tēja — tās divas spožās asaras.»

«Brīnišķīgs puika! Kā tu visa neredzi!»

«Jā, tā man sapnī rādījās, es tev viņas gribu atdot,

šīs asaras!...»

Marija paskatījās uz Matīsiņu, un viņai likās, ka tai

līdzās neiet vis muļķīgs cūku gans, bet kāds zēna veidu

pieņēmis gars, kurš viņu ar varu rāva sevim līdz dzi-

ļajās, pasaules traģiku radošās telpās, kur liktenis ar

likteni cīnās, kur verd īstais asaru avots. Bet, uzskatot

zaļās pļavas un ganības, pār kurām lidoja dzelteni un

raibi tauriņi, Marija jutās atkal uz vecās, cietās zemes.

«Matīsiņ, tev jārunā prātīgāki!» viņa pavēloši teica.

«Kas tie par murgiem, asaras un atkal asaras! Esi

jautrs, mācies, un tu tiksi tālu uz priekšu!...»

«Tāļi?» Matīsiņš gari vilka. «Laikam fizika arī ir ja-
zin?»

«Fizika! Kas tev to teica?»

«Es redzēju viņu uz skolotāja galda.»
«Jā, lūk, fizika tev ir jāzin.»
«Tadsaki — kā to var?»

«Papriekšu noslauki savas asaras!» Marija pasmai-
dīja. «Fizika nav jautra, viņa ir nopietna, bet asaru tā

nepazīst.»
«Kā es varu tikt pie fizikas?»

«Es tev dāvināšu.»

«Saprotama viņa ir?»

«Ja gudra galva, tadvar saprast.»
«Kad es to grāmatu dabūšu?»

«Drīz vien. Es rakstīšu uz pilsētu.»
«Tad ir labi...»

Viņi bija pienākuši Sila mājiņai tuvu.

«Tālāk es nedrīkstu,» Matīsiņš bēdīgi teica, «tēvs

drīzi piecelsies.»
«Nu, uz redzēšanos, Matīsiņ!» Marija teica. «Grāmatu

tu dabūsi. Rīt uz Jāņiem atnāc ar māti uz mums ciemo-

ties.»

Sievieši gāja tālāk.

Matīsiņš pārlēca pār sētu, priecādamies, ka viss tik

laimīgi izgājis.
Tēvs, māte vēl gulēja. Cūkas snauda zem vītoliem

dūņās. Matīsiņš nākot bija nosvīdis. Tagad kūtiņas galā
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pakrēslī viņš baudīja patīkamu vēsumu. Satikšanās ar

Mariju viņu bija garīgi spēcinājuse. Kādu laiciņu viņš

domāja par fiziku, par akmens kalšanu, tad viņš iesnau-

dās līdzās mātei.

Marija līdz ar dienestmeitām nonāca no Egļupes pļa-
vām. Dienestmeitas sāka vīt vaiņagus. Marija apsēdās
uz tilta malas un domāja par Matīsiņa likteni. īsti sa-

kot, Matīsiņš viņai nebūt nepatika. Šis bālais, kalsnējais

zēniņš nevarēja būt tas, kura viņa varēja mīlēt. Bet to-

mēr viņš bija parādība, kura Marijai sekoja garīgi līdz

un lūkoja abu dvēseles saistīt ar ciešu, nesaraustāmu

saiti.

Viss Matīsiņa stāvs, viņa raksturs un izturēšanās izrā-

dīja tipiskās patiesības zīmes. Lūk, tur bija cilvēks, lai

gan vēl jauns un nezināšanas tumsai padots, kurš lū-

koja ieskatīties tāļi dziļajās mūžības perspektīvās, kurš

gribēja saprast asaru vajadzību, kurš, cūkas ganīdams,
tomēr dzīvoja augstāku, ideālāku dzīvi nekā tūkstoši

citi, kas uzturas cīņā viens otru nomaitā bez kāda la-

bāka ārpus ikdienišķības atrodošās mērķa, ēd, dzer un

nomirst. Miesīgi Marija Matīsiņu nemīlēja, bet viņu
dvēseles satikāSr uzbudinādamas viena otru un nogur-

damas it kā pie vareni augsta klints kalna, pār kuru tās

gribēja pārlidot viņā pusē, skaidrajā debess pilnības at-

mosfērā, lai kopīgi dzīvotu lielo, augsto dzīvi, kura šurp
mūsu garamatsūti juse savu ideju ...

Rudens atnāca. Marija jau sen bija uz pilsētu aiz-

braukuse. Matīsiņš, uz sētas sēdēdams, lasīja
fiziku...

Nodzeltējušās vītola lapas krita lejup, daža uzlidinā-

jās uz grāmatas. Matīsiņš tās vienaldzīgi nogrūda zemē.

Paragrāfs par elektrību bija visai interesants. Lasot Ma-

tīsiņa pārlēca daža laba enerģijas dzirkstele, it kā elek-

trizēts viņš sajuta sevī jaunus spēkus, un klusi viņš no-

ņēmās, cik drīz vien tas būtu iespējams, doties prom iz

dzimtenes uz turieni, kur dzīvoja mācīti, gudri ļaudis,
kas varētu viņu pievest pie īsta darba. Bet, ka gluži

tukšs, tik ar labu gribu vien pilsētā neko nevar panākt,
to Matīsiņš nojēdza, it sevišķi, kur viņš vēl tik jauns
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bija. Ka tur vajaga parādīt talantu, sevišķas gara dā-

vanas, lai iz cūku gana stāvokļa varētu pacelties aug-

stāki, iekļūt vienā vai otrā laimes apstāklī, to viņš

zināja. Jau vasarā Matīsiņš apņēmās izkalt akmenī Ma-

rijas tēlu un tad ar to braukt uz pilsētu. Aizbraukt jau
kaut kā varētu. Par Lomonosovu viņš bija lasījis, kā tas

braucis uz Maskavu.

«Varbūt arī manim beidzot ies labi!»Matīsiņš sapņoja.

Egļupju ganībās birzes malā pie liela apsūnojuša ak-

meņa gulēja stabveidīgs granīta bluķis, kurš pieaugu-
šam varēja līdz pleciem sniegties. Šo akmeņa bluķi Ma-

tīsiņš bija izredzējis Marijas tēlam. Jau vairāk nedēļas,
tiklīdz Matīsiņš bija brīvs, viņš pārtecēja pār tīrumu un

pļavu, izlīda caur birzi uz akmeni un kala to ar āmuru,

kuru tēvs viņam bija dāvinājis. No šī laika Matīsiņš gū-

tās arī miesīgi stiprāks, jo šis darbs spēcināja viņa mus-

kuļus. Citkārt slābanās, bālās lūpas savilkās ciešāki,

enerģiskāki, un pierē acu starpā radās divas vertikālas

grumbas. Viens no akmeņa bluķa galiem tiešām ar laiku

pieņēma cilvēka galvas virspuses veidu, bet no sejas vēl

nebija ne vēsts. Kā iekalt Marijas vaibstus cietajā ak-

menī?Kāattēlot viņas domīgo pieri? Te Matīsiņš stāvēja
kā pie neieņemama cietokšņa — bez ieročiem, bez

spēka. Tomēr vajaga mēģināt! Matīsiņš nomēroja savas

pieres platumu un augstumu, tāpat sejas garumuun pla-
tumu. Marijas seja gan bija pilnīgāka, tāpēc Matīsiņš
ņēma pie bluķa mazliet lielāku mēru. Drīz radās divi

sekli iedobumi, tām vajadzēja tapt acīm.

Pašā tajā dienā, kurā Matīsiņš cerēja izcirst tēlam de-

gunu un muti, viņš nedrīkstēja iz mājas iziet. Tēvs gu-
lēja slims, un viņam šad un tad vajadzēja zāles pasniegt.
Kas tēvam īsti kaitēja, to Matīsiņš nezināja. Viņš dzir-

dēja, ka tēvs klepoja, noskārta pēc tā slābanās iešanas

un iekritušiem vaigiem, ka tas grūti vārga.
'

Laiks bija jauks, kluss. Matīsiņš atstāja būdas durvis

vaļā, lai tūliņ dzirdētu, ja tēvs pamostos. Viņš aizvēra

mazo fizikas grāmatiņu. To nu viņš bija vairākas reizes

izlasījis. Matīsiņš noprata, ka tas bija par maz, ka tā ne-

bija visa, vesela fizika, bet tikai īsi aizrādījumi uz fizi-

kaliskam parādībām, lai lasītājs nojaustu, kādus priekš-
metus fizika apskata. Fizika nu bija izlasīta. Bet Matī-

siņš tomēr vēl sajuta verdzisko, bēdīgo grūtumu, kas nu
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viņu vēl stiprāki nekā agrāk sāka apspiest. Asaras bija
kādu laiciņu izžuvušas. Vai viņas atkal atgriezīsies —

smagās nabaga asaras?
...

Kādā rītā, kad Matīsiņa tēva līķi ģērba baltās drānās,

viņas atkal atgriezās. Asaras, kuru vajadzības Ma-

tīsiņš nespēja saprast, atgriezās negaidot, un viņam

likās, ka tās pārplūdināja viņa krūtis, kurās jau bija sā-

kušas ziedēt sārtas cerības rozes, tumšām, sāļainām
straumēm.

Reiz birzes malā, pie akmeņa bluķa stāvot, Matīsiņam

likās, ka viņas — asaras arī tur, tēla acu iedobumos,

mirdzēja. Rīta saule, caur zaļajiem bērzu zariem spīdot,

uzspīdēja rasai, kura bija sakrājusies akmeņa iedobu-

mos. Bet Matīsiņš noturēja šo slapjumu par asarām...

Jā, cilvēks, tavs tēls ir mūžam ar asrām vienots —

un ja viņš arī būtu iz cietākās akmeņa klints!

Pirms rudeņa stiprās salnas nāca, Matīsiņa māte līdz

ar Matīsiņu pārkravājās uz Egļupjiem. Sila mājiņu un

smēdi Matīsiņa tēvs bija uzcēlis uz Egļupju zemes. Šī

kalēja vieta bija nu jāiznomā citam. Matīsiņa māte uz-

ņēmās Egļupjos palīdzēt saimniecībā, par ko saimnie-

kam vajadzēja zēnu sūtīt skolā. Nākošā vasarā Matī-

siņam bija jāpaliek par «lielās mājas» lopu ganu. Daļu
no tēva mantas tiesneši pārdeva vairāksolīšanā un

nauduuzlika priekš Matīsiņa uz «procentēm», kuru tas,

pilngadīgs tapis, varētu saņemt. Tagad Matīsiņš varēja
saslimt, badu mirt, naudu, kuras mantinieks viņš bija,
tas nevarēja dabūt. Gana viņš dižājās un mātei virsū

plijās, lai laižot viņu uz draudzes skolu.

«Tu laikam esi prātu izkūkojis!» māte, acis ieplētuse,
izsaucās.

Tad Matīsiņš nolīda pie malas un klusi raudāja.

«Gan, kad būs Marijas tēls gatavs, es vedīšu to uz

pilsētu...» viņš sevi mierināja.

Egļupjos Matīsiņam darba ziņā gāja daudz grūtāk
nekā agrāk. Tagad viņš bija svešā maizē. Neaprak-
stāms bija Matīsiņa prieks par to, ko tas atrada uz dzī-

vokļa augšas, pajumtē, vecā šūpulī, kurš apputējis da-

žādu grabažu starpā citu acīm jau ilgāku laiku
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vienaldzīgs bija. Ar lielāku mīlestību neizceļ māte savu

bērnu iz čučas kā Matīsiņš vecās, putekļainās avīžu grā-
matas iz šūpuļa. Katru vaļīgu brīdi, sevišķi svētdienās,

Matīsiņš upurēja veco avīžu lasīšanai. Turbija aprakstī-
tas svešas zemes, kari, varoņi, izgudrojumi un atradumi,

un Matīsiņš lasīja ar tādu interesi, ka ļoti bieži aizmirsa

savus pienākumus pret darbu. Vecais Egļupis bija labs,

bet visai stingrs saimnieks. Jau vairāk reižu viņš Matī-

siņu bija izbāris. Matīsiņš tad nopūtās un gāja pie darba.

Dažs darbs viņam patika. Pie linu malšanas Matīsiņam

vajadzēja linu saujas, kuras bija sausas un cietas kā ža-

gari, ielaist mašīnā. Uz to nu viņš bija meistars. Mašīnas

rūkšana, drīz pieņemdamās, drīz klusāka topot, modināja

Matīsiņā savādas meldijas. Viņš dūca allaž šām savām

iedomības meldijām līdz, un bija brīži, kur tas pat lai-

mīgs jutās.
Savas vecās paziņas cūkas Matīsiņš neaizmirsa. Tās

bija pārgājušas Egļupju īpašumā. Starp tām, kuras bija

aizgaldā ieliktas, atradās arī Etketiņa un Uturiņš. Matī-

siņam likās, ka Etketiņa bija palikusi tuklāka, cienī-

gāka. Viņai bija pašai sava aizgaldiņa. Monotoni urk-

šķēdama, tā piecēlās un apsveica savu veco ganu. Ma-

tīsiņš pasmīnēja. Kosta un nicināta no citām cūkām viņa

vairs netika, bet barojās nāvei. ledomājot to, ka Etke-

tiņu drīz kaus, Matīsiņš palika domīgs, paplucināja
cūceni aiz auss un tad aizgāja.

Pa vēlo rudeņa laiku Matīsiņš reti nostaigāja uz ak-

meņa bluķi. Saules dienās tam pavisam neatlika vaļas.
Sliktā laikā kalšana neveicās. Beigu beigās Matīsiņam
bija jāatzīst, ka šis darbs jāatliek uz nākošu vasaru.

Šo ziemu Marija apciemoja Egļupjus ap jaunu gadu
tikai uz kādām dienām. Ziemas svētkus viņa bija pa-

vadījuse pie kādas draudzenes. Matīsiņš ilgot ilgojās

pēc tā brīža, kur tas ar Mariju atkal varētu sarunā-

ties. Bet Marija viņam par brīnumu bija palikuse at-

turīga, tā uzturējās saimnieka istabās, iz kurām tā reti

iznāca. Matīsiņš dziļi noskuma. Nakts tumsā viņš pār-
domāja, ka cilvēki bez izņēmuma ir grēcīgi. Ka nāk

diena un stunda, kur vislabākā dvēsele top aizrauta
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kaislības tvaikos, kur tā apreibst un zūd uz mūžu ide-

āliem un sirds šķīstībai. Vai Matīsiņš nebija maldījies,

Mariju par eņģeli turēdams? Vai viņa bija cienīga, ka

tas viņu izcirstu akmenī? Kas viņa bija? Tāpat nīcīgs
cilvēks, vājš, trūkumiem padots radījums. Jeb vai Ma-

tīsiņš bija ko noziedzies, ka Marija viņu sāka nicināt?

Varēja jau būt. Jo Matīsiņš pats sevi turēja par gļēvu.
No visiem darbiem, par kuriem tas bija sapņojis, vēl

neviens nebija pabeigts. Viņš bija Egļupju cūku gans.
Tur Marijai tiešām bija iemesls viņu neievērot. Matī-

siņš beidzot apmierinājās. Viņš apņēmās palikt vientu-

lis savos nodomos, jā, nevienam neko neizpaust, kas

viņa dvēselē sevišķi, svešādi darbojas. Viņš kaunējās,
ka tas Marijai bija stāstījis par asaru sapni, par tēlu,

kuru viņš gribot izcirst viņai līdzīgu. Kāpēc tad Ma-

rijas tēlu? Cik ilgi tad viņi pazinās? Un vai viņi bija

dalījušies sāpēs un priekos? Viņš bija atrauts bērnu

sabiedrībai, kurā tas varētu priecāties; viņu saistīja

pie netīriem kustoņiem, kuru nesaprotamā urkšķēšana

viņam bija dienām jāklausās. Briesmīga ir cilvēce, kura

mazām sirdīm liek gadiem pukstēt cūku tuvumā.

Matīsiņš sāka ienīdēt visus. Neviens viņam neizlikās

būt cienīgs, lai viņš tam atklātu sirdi. Arī māte, kura

viņu katru dienu rupji bāra, viņa grāmatas noslēpa, lai

Matīsiņš saimniecībā palīdzētu, viņam izlikās kā nožē-

lojama verdzene. Mazā dūrīte savilkās, un dziļām

nopūtām Matīsiņš aizvēra vakaros savas actiņas. Viņš

izskatījās bāls un izdēdējis. Rupjās pakulu biksītes,

melnas, noviļātas, tam krita nost. Krekliņš, tāds pat novi-

ļāts, uz krūtiņām vajā. Likās, ka tam uz kauliem būtu

tikai āda uzspīlēta ...

Pēc Triju kungu dienas saimnieks taisījās braukt uz

pilsētu. Nolēma slaktēt Etketiņu, kura bija visai noba-

rota. Uturiņš jau rudenī bija ticis nokauts. Kad Etke-

tiņu dūra, tad Matīsiņš ieskrēja istabā, iekrita mātes

gultā un sāka gauži raudāt.

Vakarā Matīsiņš iegāja pagrabā, kad Etketiņa gu-

lēja uz galda uzšķērsta. Biezs taukums bija iz griezuma
uz abām pusēm izvērties. Purns bija asiņains. Ada bāli

zila. Matīsiņš paņēma sveci un aplūkoja spaini, kurš

bija pilns ar asinīm. Pirmo reizi Matīsiņš sajuta riebumu

pret visu gaļu. Ne mazāks riebums viņā radās pret
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cuku ēdājiem... Saīdzis Matīsiņš izpūta sveci, aizcirta

pagraba durvis.

Iz ķēķa iznāca saimnieks.

«Ko tu te meklē?» viņš uzbrēca Matīsiņam un satvēra

tik stipri tā elkoni, ka tas iebrēcās. «Un kaķi laikam

ielaidi pagrabā! Pagāna puika!»

Matīsiņš aiztecēja uz istabu, lai atkal būtu jāklausās,
kā saimes ļaudis citus aprunāja un paši taisnajās.

Marija līdz pat aizbraukšanai izturējās pret Matī-

siņu vienaldzīgi, auksti. Par fiziku tā nejautāja, nedz

arī piesolīja Matīsiņam citu grāmatu. Kādus mēnešus

pēc Marijas aizbraukšanas Matīsiņš dabūja zināt, ka

viņa agrākais cilvēka ideāls esot saderinājies ar kādu

skaistu pilsētas kungu un tagad līksmojoties bez gala.

Matīsiņš rūgti pasmējās.

Atnāca vasara. Matīsiņš ar savu ganāmu pulku bija
allaž pie akmeņa staba. Tagad viņš Marijas tēlu lūkoja
aizbaidīt un tajā vietā mēģināja iedomāties eņģeli, kurš

nāk no debesīm un atpestī visus sērdieņus un vajātos.

Viņš sāka jau kalt. Bet kādā pēcpusdienā tas vairs ne-

atrada akmeņa stabu. Matīsiņš aiz dusmām un žēlabām

nodrebēja. Kas bija iekārojis viņa akmeni? Te viņam
ienāca prātā, ka Egļupjos cēla jaunu zirgu kūti. Un pa
dienvidus laiku akmeņu vedējs braukāja pa ganībām.
Bailes viņu pārņēma: vai akmeņa stabs jau tik nebūšot

iemūrēts? Viņš būtu tecējis uz māju, lai mūrniekus vēl

atturētu, bet ganāmu pulku viņš nevarēja atstāt. Mū-

žīgi garš viņam izlikās šīs pēcpusdienas cēliens. Bei-

dzot pienāca vakars, un Matīsiņš steigšus steidzās ar

ganāmu pulku uz māju. Lopus mājas aplokā salaidis,

viņš skrēja uz ceļamo kūti. Tiešām tur bija viņa ak-

mens stabs pašā stūrī uzlikts, vēl nepiemūrēts. Mūris

nebija par Matīsiņu augstāks, tādēļ viegli aizsnie-

dzams.

«Kas tas — manu akmeni?» Matīsiņš iespiedzās.
«Kas par tavu akmeni?» mūrnieks atcirta.

«To es kalu, tas ir mans akmens!» Matīsiņš aplieci-

nāja.

«Ej projām, netraucē mani darbā!» mūrnieks uzbrēca.

Kūts otrā galā parādījās saimnieks.

Matīsiņš redzēja, ka labi nebūs. Viņš ielīda dārzā zem
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liepas un šņukstēja. Pie vakariņām Matīsiņš parādījās
ar sarkanām, izraudātām acīm.

«Kas tev nu atkal par nelaimi?» māte jautāja.
Matīsiņš neteica ne vārda. Viņa vietā mūrnieks

smiedamies izskaidroja, ka Matīsiņš raudot pēc sava

akmeņa staba, kura viens gals izskatoties pēc jēra gal-
vas.

«Kaut tu, puika, vienreiz mestu mieru tiem niekiem,»
māte noteica.

Matīsiņš šo nakti nevarēja gulēt. Viņš, rociņas sa-

žņaudzis, lūdza Dievu.

«Palīdzi man, mīļais Dieviņ,» viņš klusiņām čukstēja.
«Vadi mani pa labiem ceļiem. Kāpēc gan visi pret mani?

Un es gribu tak tik labu vien ...»

Bija maija nakts. Mēnesnīca spīdēja pa logu. Matī-

siņš piecēlās klusiņām no savas lāviņas, atvēra durvis

un izgāja pagalmā. Salīcis viņš līda uz ceļamo zirgu
kūti. Kā murgos viņš pielēca pie mūra, satvēra abām

rokām stabu, un mēģināja to izkustināt. Bet akmens ne-

kustēja. Tas jau bija piemūrēts. Viņš pieslēja dzelzs

lauzteni pie mūra, uzkāpa pats uz akmeni un sāka vēl

mīkstos kaļķus drupināt. Visus spēkus saņemdams, viņš

kustināja akmeni. Bet te, kāju nosperdams gar mūra

malu, viņš pazaudēja līdzsvaru, krita, dzelzs lauztene

tam pakaļ un taisni ar galu pašās krūtīs. Matīsiņš sāpīgi
iebrēcās un paģība.

Gaismai austot, viņu uzgāja bez samaņas guļot. Māte

lauzīja rokas un vaimanāja. Matīsiņu ielika mātes

gultā, kur tas vaidēja tik žēli, tik žēli... Atveda ārstu.

Tas izmeklēja brūci un atrada, ka Matīsiņa krūtis bija
pilnīgi izpostītas un ka nāvei vajadzēja drīzi iestāties.

Uz vakaru Matīsiņš karsonī murgoja.
«Lūk, lūk,» viņš iekliedzās, «rit divas milzīgas asa-

ras
... Tur, uz augsta kalna, stāv milzis un raud ... Lūk,

vēl divas veļas no kalna... Muļķi, ko tu raudi? Tu

esi liels, spēcīgs! Tu raudi! Jā, es zinu, kāpēc tu raudi!

Tev viss izrādās tik niecīgs, tik maziņš, tu vienīgs esi

liels. Tev nav šeit nekas, ko iesākt. Un citur tev nav

vietas. Redziet, redziet, kā milzis raud!. . .»



Tad Matīsiņš apklusa un elpoja smagi, smagi.
Māte sēdēja pie gultas un skaitīja lūgšanas.
Vēl saule nebija norietājuse, kad Matīsiņš atvēra acu

plakstiņus un raudzījās stīvi pēdējo reizi uz savu māti.

Divas mazas asariņas noritēja pār viņa vaidziņiem. Tās

bija viņa pēdējās — viņa nāves asaras.

«Dievs, uzņem tu viņa dvēselīti tavās žēlīgās rokās!»

māte drebošām lūpām čukstēja un šņukstēdama skūp-

stīja sava mirušā dēliņa aukstās lūpas ...

Kad būs pēdējā asara lijuse, kad tikai smaidi aplai-
mos cilvēci, tad ausīs jauna diena, kurā ķerubu bazūnes

tevi, mazais varonīt, modinās. Tad celies dzīvot pie
tavu ideālu sāniem, kuri reiz nāks, jo mēs viņus pare-
dzam!
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Kā RUNCIS KĻUVA PAR RUNCE

Lielāka prieka nevar piedzīvot kā Mazais Runcis,

kuram viņa saimnieks atļāva pirmo reizi braukt līdzi

uz Rīgu. Mazā Runča tēvs bija turīgā Sābula kalps. Arī

viņam nebija nekas pretī, ka Mazais Runcis reiz dabū

Rīgu redzēt. Trīs vezumi jau stāvēja rijas priekšā. Di-

vos atradās lini un trešajā prāvi sviesta spaiņi, pāris

cūciņas, irbes, zaķi un mākslīgi iepakāta kaste ar «bor-

šikiem». Varētu jau tūliņ braukt, bet Vecais Runcis vēl

nebija atpakaļ no muižas kalēja. Bez apkaltiem zirgiem,
kā saimnieks mēdza teikt, «ne kusti». Mazais Runcis,

kādus piecpadsmit gadus vecs zēns, sēdēja līdzās mātei

aizkrāsnē un sapņoja par Rīgu. Ko gan visu viņš tur

nepiedzīvos?...

Piepeši Runča māte apturēja ratiņu, iekāsējās un pa-

griezās pret dēlēnu.

«Klausies, puika, tos linus jau nu gan varēji atstāt

tepat, krekliņu un ūziņu vajadzēs... ko tu par diviem

podiem lielu dabūsi? Vairāk par trīs rubļiem

jau ne!»

«Ko-o?» Mazais Runcis iebrēcās. «Tad tu domā, ka es

lai par velti visu vasaru lopus ganu? Nē, man vajaga

pašam savas naudas!»

«Unkas tev krekliņus un ūziņas dos?»

«Man nevajaga ne krekliņa, ne ūziņu!»
«Tad pliks gribi apkārt skraidīt!»

«Nu jā, pliks!»
«Ak tu, nerātnis bērns!» Jau māte gribēja piecelties

un dēlu nostīpot, bet apdomājās. Viņu reizi tai slikti ar
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viņu izdevās. Mazais Runcis nebija vairs tik maziņš,
ka ar to varēja darīt, ko gribēja.

«Kādas gan es vecuma dienas piedzīvošu!» māte vai-

manāja. «Tāds bērns viens, tāds otrs! Tu aiziesi diezin

kur, man būs jālien nabagu mājā!»

«Lien, ja tev patīk!» Mazais Runcis atcirta.

«Ak šitāds pagāns tu esi! Nekaunīgs puika!» Māte

draudēja sist.

«Nu-u! Tik pielūko!» Mazais Runcis vilka piecēlies,
drebēdams.

«Pietermāt, lai nu puika brauc! Viņš pārdos linus,

nopirks tev lielu lakatu un siltus zābakus!» saimniece,

krāsnī cepošos kartupeļus rušinādama, smējās.
«Nekā nepirkšu!» Mazais Runcis iebrēcās.

«Ekur man dēls!» māte nogauda.
«Es meitiešu runās neklausos!» Mazais Runcis dus-

mīgi smējās, ātri piecēlās un izgāja ārā, pie vezumiem.

Viņš nevarēja sagaidīt tā brīža, kur tas uz vezuma sē-

dēs un brauks uz Rīgu. Mazais Runcis apglaudīja to

vietu vezumam, pret kuru tas savus divus podus un

četras mārciņas bija ieguldījis. Lai nenotiktu pārskatī-
šanās, tad Runcītis saviem baķiem «drošības pēc» bija

piesējis sarkanu dzīparu. Bet, iekam viņš uz Rīgu aiz-

brauca, viņam piepeši kas iekrita prātā.
Māte pašulaik valcīja kodaļu uz galda, kad Mazais

Runcis mīlīgi pie tās pielīda, it kā gribēdams visus grē-
kus nožēlot un izlūgties piedošanu. Arī mātei palika
silti ap sirdi, iedomājot, ka dēliņš drīzi aizbrauks uz

Rīgu un diezin vai redzēsies.

Par Rīgas ceļu mēdza visādas briesmu lietas stāstīt.

Kangaru kalni un Kauču sils, pēc viņas domām, mudžēt

mudžēja no razbainiekiem un visādiem neliešiem.

«Dēliņ, labu krietnu rungu paņem līdz uz vezumu!

Kas zin...»

«lebāzu jau pistoli mēteļa ķešā! Paņemšu vēl tavu

veco kasīkli.»

«Ar to, dēliņ, nekā! Aizdursi nebēdniekam garām.
Runga vienmēr drošāka. Tev spēka diezgan. Tādiem

razbainiekiem, badā pamirušiem, nosalušiem, i vairāk

ar nav kā tikai tā lielā bezkaunība. Kad vajadzīgs, dē-

liņ, tad zvel tā ar rungu ...»
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«Nu paņemšu i rungu ... zaraino paeglenīci!» Mazais

Runcis svarīgi noteica.

«Izvārīju tev, dēliņ, i gaļas gabaliņu!» māte, pārlie-
kusies pār galdu, čukstēja. «Lai nu gan esi saimnieka

maizē, tad labāk, kad pašam arī sava ...»
Mazais Runcis laimīgi pasmaidīja. Gaļu viņš nesmā-

dēja.
«Bet, māt, k0... vai... vai tas sviests klētī

ēšanai? ...»

«To es jau, dēliņ, noliku... kad Kārlīts no zaldātiem

pārnāks ...
Nu jau drīzi tiks no dienesta vaļā ...»

«Ko šis te sviestu ēdīs! Labāk arvienu ir nauda. Par

nauduvar visu dabūt!»

«Lai nu gan! Bet sviests, dēliņ, lai paliek mājās ...

Tāpat kādreiz svētdienās, vai... kāds ciemiņš at-

nāk ...»

«Ko tu ciemiņus piebarosi. Lai paēd mājā, tad lai nāk

ciemoties. Tev pašai, kad slima paliec, zāles maksā

naudu. Un visi, visi grib naudu. Ja tev ir nauda, tad tu

esi kungs, ja nav, tad tevis neievēro... Māt, dod man

to sviesta spaini līdz uz Rīgu. Es sviestu pārdošu.
Sviests Rīgā daudz maksājot.»

«Ai, kāds tu, dēliņ, esi! Tu visu gribi tik pārdot!»
«Bet nauda ienāk... Nu saki — vai sviestu dosi vai

ne?»

Mātei, acīm redzot, ir nepatīkami.

«Tikpat sviests sapelēs ...
Un tev jau vēl paliek spe-

ķis, baltais piens, kaņepes un vesels siers... Ar tiem

tu vari Kārli pamielot. Lūk, kas šis tāds nav — sviestu

ēst!»

«Pieterīt, viņš jau ir man tikpat mīļš dēls kā tu!»

«Vai Kārlis?»

«Zināms!»

«Ko runā niekus! Kārlis ir sliņķis. Negribējās strādāt.

Labi, ka zaldātos noņēma!»
Mātei nobira pāris asaru. Viņa uzsprauda kodaļu uz

spiēslītes un sāka vērpt.
«Tad tu man to sviestu nedosi?» Mazais Runcis, pa

pusei draudēdams, gaudoja.
«Nu ņem, nu ņem! Bet liec mani mierā!»

Mazais Runcis uzgavilēja.
«Tad redzēsi, cik tev naudas būs!» viņš teica.
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«Nuņem, ņem!» māte labsirdīgi atteica.

Mazais Runcis bazgalīgi priecājās. Viņš parēķināja,
cik daudz naudas tas pārvedīs iz Rīgas mājā.

«Bet tad, dēliņ, atved man no Rīgas jaunu Dziesmu-

grāmatu. Ar veco jau tīri kauns baznīcā rādīties.»

«Labi, labi,» Mazais Runcis, pieri krunkās sarāvis,

teica.

«Dziesmugrāmatu nopirc labi cieti iesietu ādas vā-

kos, ar zeltītu krustu uz priekš- un biķeri uz pakaļ-
vāka.»

«Tā ir veca zorte,» Mazais Runcis pasteidzās pateikt.

Viņam bija bail, ka tik nebūtu visa nauda, kuru tas

par sviestu ieņemtu, jāizdod par Dziesmugrāmatu.
«Cik tajā spainī pavisam sviesta ir?» Mazais Runcis

prasīja.
«Bez triju mārciņu — pods.»
«Un pods cik maksā?»

«Nu kā nu katru reizi.. . Tak jau kādus piecus rub-

ļus ...»
«Un cik dārga būs Dziesmugrāmata?»
«Par veco tēvs aizmaksāja rubli.»

«Rubli var dot.. . Bet ja prasa vairāk?»

«Tagad, dēliņ, Dziesmugrāmatas nav vairs tik lētas.»

«Bez diņģēšanās nu gan nemaksāšu, cik prasīs!» Ma-

zais Runcis cieši noteica.

Māte gribēja Mazajam Runcim pateikt, ko tas vēl iz

Rīgas lai atved, bet šis, itin kā ko nelabu paredzēdams,
atkal izgāja pie vezumiem.

«Kazin, varbūt kāds izzog linus, tad i manēji paga-
lam,» viņš domāja.

Mazais Runcis bija tāds putns, kurš nevienam daudz

neuzticēja.
«Kas var zināt!» viņš arvien teica, ja māte kādreiz

vakarā apgalvoja, ka tā klēti aizslēguse.
«Kur slēdzene?» viņš strupi prasīja. Māte parādīja

uz plauktu. Mazais Runcis paņēma slēdzeni un aizte-

cēja pa tumsu uz klēti. Viņš paraustīja piekaramo at-

slēgu — tā tiešām bija aizslēgta. Bet pie tam Mazais

Runcis arvienu izmisa, kad tas palūkojās uz durvju
apakšu, kur diezgan paliels caurums priekš kaķa sva-

badas ielīšanas un izlīšanas bija redzams.

«Ko līdz visa slēgšana,» Mazais Runcis prātoja, «te
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zaglis lai pabāž dzelzs stieni un paspiež — i durvis

ārā!»

Visa uz vienu pusi nošķiebušies, klētiņa viņam izli-

kās tāda, ka stiprs vīrs to, sagrābdams aiz pakša, varētu

apgāzt. Un ša,jā klētiņā atradās Runča svētdienas drā-

nas, viņa zābaki un pieci sudraba rubļi, kurus tas no

vectēva bija mantojis. Šos piecus rubļus Mazais Runcis

bija aizšuvis svārkiem aiz oderes. Viņš atrada to

par lielu aplamību — naudu tā bez kāda nolūka glabāt.
«Vajaga uzsākt veikalu!» viņš sevī cieši nodomāja.

Rīgā nobraukuši, ceļavīri apmetās «Lapsiņas» māj-
vietā. Mazais Runcis, Rīgu aplūkodams, pabrīnojās par

viņas greznumu. Pārdotavu logos tas nevarēja i noska-

tīties.

«Tie tik ir tirgotāji!» viņš nodomāja. «Kas tie uz lau-

kiem!»

Naktī iebrauca Rīgā. Un rītā agri linu uzpircēji bija
klāt. Mazais Runcis savus linus nošķīra un apsargāja
tos kā pūķis.

«Tie ir par sevi!» viņš teica, kad uzpircējs sāka linus

šķirstīt. «Cik dosiet?»

«Pusotrapar podu. I tad jau ir par daudz!»

«Par tik vien nevar atdot!»

«Tad ved mājās!» Uzpircējs atgrieza viņam muguru.

«Nu dodiet rubli sešdesmit, tad lai iet!»

«Dodiet, kungs, puikam ...» Vecais Runcis ierunājās.
«Nu, lai iet!» uzpircējs vienaldzīgi atteica.

Mazais Runcis dabūja par liniem četrus rubļus.
Saimnieks tam dāvāja rubli priekš cepures.

«Jaunas cepures nu gan nepirkšu!» Mazais Runcis,

naudu saņemdams, nodomāja. «Rublis var labāki no-

derēt».

Ap pusdienas laiku saimniekam, kurš arī savus linus

pārdeva, bija jāiet uz kredītbiedrību.

Vecais un Mazais Runcis palika sētā un nolūkojās ar

labpatikšanu uz kādu svešu vezumu, kurā tauki, smalki

nobrucināti, «ragā sasaluši» suķi (cūkas) bija sakrauti.

«Klau, puika, man jāaiziet līdz Kārkliņam! Vai tu

arī nenāksi?»
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«Nē, man nav vaļas!» Mazais Runcis atcirta.

«Kas tev?»

«Man ir sviests jāpārdod.»
«Ak tā!» vecais vienaldzīgi atteica. «Tad paliec...

Man jāiet.»
Vecais Runcis aizgāja uz Kārkliņu. Tas bija viņa ag-

rākais draugs, kurš tagad Rīgā bija atvēris alus

bodi.

«Vai Rīgā sausā dzīvosi! Vajaga drusku iebaudīt...»

Mazais Runcis palika pie ragavām, kurās atradās viņa
sviesta spainis, un pārdomāja, kā sviestu vislabāki va-

rētu pārdot. Būtu spainis vieglāks bijis, tad viņš to būtu

aiznesis uz tirgu vai kur nebūt ķēķī piedāvājis. Kādu

stundu velti uz pircēju gaidījušam, Mazajam Runcim

metās vēsi. Sala bija stipra, bet Mazais Runcis kaunē-

jās tēva veco kažoķeli Rīgā nēsāt. Viņš saberzēja ar-

vienu rokas, palēkāja un beidzot piegāja pie durvīm,

iz kurām izplūda silti ķēķa tvaiki. No turienes viņš gluži
labi varēja pārskatīt savus vezumus.

«Ko tu te gaidi?» ķēkša, uz sliekšņa iznākuse, jau-
tāja.

«Es?» Mazais Runcis prasīja un pagrieza sabozies

baltas acis pret ķēkšu. Tā no jauda, ka zēns, kura

priekšā viņa stāvēja, nav vis «mazais bērns».

«Labāki pasaki, kur var sviestu pārdot!» Mazais Run-

cis teica.

«Tepat... Mēs arī pērkam.»
«Nu, tad pirc nost... man ir tur vezumā!»

«Pag, es pateikšu cienīgai!»
Ķēkša iegāja. Pēc brīža iznāca durvīs resna sieviete,

kuras tuklie vaigu gali bija sarkani kā dedzināti ķie-

ģeļi. Vecu dāmu kažoku, kurš tai bija plecos, viņa

saturēja tuklām, uzpampušām rokām, kuru pjrkstos mir-

dzēja dažādi gredzeni, kādus Mazais Runcis vēl savā

mūžā nebija redzējis.
«Tai ir naudas kā spaļu!» Mazais Runcis domāja.

«Diņģēšos uz to beidzamo!»

«Vai jums i tā sviekst?» dāma prasīja.
«Man ir gan, bet tur, vezumā!»

«Parādman vin! Es pērk, ja vin ir labi.»

Mazais Runcis mudīgi aizlaidās uz vezumu. Resnā

dama tam devās elsdama pakaļ.
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Ar sevišķu veiklību Mazais Runcis prata attaisīt

spaiņa vāku.

«Vai re! Vai nav labs?»

Dāma piebāza acis ļoti tuvu sviestam.

«Cik jūs maksāt?»

«Cik maksā? Septiņi rubļi pods! Tik trīs mārciņu
trūkst.»

«Hoho!» dāma gari vilka.

«Nu, cik tad?»

«Te mēs nevar zināt. Lai ienes ieks kēkem!»

Dāma ielīgoja atpakaļ. Drīz iznāca stipri noaudzis

puisis, kurš, spaini satvēris, to ienesa kā spalvu.
Ķēķī no Mazā Runča sviesta smēķēja kundze, istabas

meita un ķēkša. Puisim nedeva.

«Tā viņas man apēdīs visu sviestu!» Mazais Runcis

klusībā dusmojās. «Ka nesāk i kaķam dot!»

«Es jums dod piec un pusrubel!» dāma noteica.

«Par tik nevar! Pusrubli es nolaižu, bet vairāk ne!»

Mazais Runcis pastāvēja.

«Tad nav andel!»

«Bet jūs visi ēdiet no mana sviesta un sakiet bei-

dzot — «nav andel»! Mans sviests ir labs! Mūsu govis
ganās tikai pa pienenēm un pa āboliņu. Tādu sviestu

jūs Rīgā reti dabūsat!»

«Nu, es dom jūs seš rubel.»

«Nē, es gribu pusseptīta par podu!»
«Bet tur nebūt vien pod! Jān, nosver, cik to ir!»

kundze teica.

Puisis nosvēra sviestu.

«Septiņpadsmit mārciņas. Tas ir ar visu spaini,» puisis
teica.

«Tas spainis ir viegls. Kādas pāra lotis smags!» Ma-

zais Runcis aizstāvējās. «Es jau teicu, ka tur pods bez

trijām mārciņām!»
«Nu lab, es jūs dom seš rubel! Ja nevar, ta nes vin

prom!»

«Nu, lai iet!» Mazais Runcis atmeta ar roku.

Sviests bija pārdots. Spaini viņš dabūja atpakaļ. Se-

šus rubļus no kundzes saņēmis, viņš pateicās un izlai-

dās pa durvīm. «Numurā» viņš pārskaitīja savu naudu.
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No saimnieka 1 rbl.

Mantojums 5 rbļ.
Par liniem 4

„

Par sviestu
. . . .

. . .

6
„

Kopā
16 sudraba rubļi.

Mazais Runcis bija tagad naudīgs zeņķis.

Nu viņš staigāja pa vienu un to pašu ielu, lai, Rīgas
vēl nepazīdams, nenoklīstu, un ielīda drīz vienā, drīz

otrā bodē. Krēsla metās, kad tas atgriezās atpakaļ uz

iebraucamo vietu. Kabatas tam bij bāztin piebāztas.
Un rokās tas turēja dažādas pakiņas. «Numurā»

nonācis, viņš izkrāmēja savas kabatas, salika visas

pakiņas savā ceļa lādītē un, to aizslēdzis, pastūma zem

gultas. Tagad tas vēl tikai atcerējās, ka mātei bija jāno-

pērk Dziesmugrāmata. Naudas vēl bija atlicis kādi sep-

tiņi kvarti. Lai gan viņš labprāt nebūtu šo naudu iz-

devis, kuru viņš «padēklim» bija atstājis, bet mātei

Dziesmugrāmatu vajadzēja aizvest.

Mazais Runcis vienu otru uz ielas jautāja, lai viņam

pasaka, kur atrodas grāmatu bode. Viens rādīja:
tur! — otrs: tur! Viens teica to, otrs to. Beidzot Mazais

Runcis pats uzgāja pamazu grāmatu bodeli, kurā tas ce-

rēja Dziesmug„rāmatu nodiņģēt par puscenu.

«Vai jums ir Dziesmugrāmatas?» Mazais Runcis bodē

jautāja. «Tādas palētas,» viņš klusi piezīmēja.
«Ir gan.»

«Cik tad maksā?»

«Nu, ir par pieci rubļi...»
Mazais Runcis sastinga.
«Par četri, trīs rubļi gabalā.»
«Vai par rubli nav?» Mazais Runcis drebošu balsi

jautāja.

«Nav! Bija gan, bet pārdevām.»

«Varbūt ir tādas par rubli un desmit vai divdesmit

kapeikām gabalā?»

Pārdevējs ierūcās un kravājās pa plauktu, kamēr bei-

dzot no vienas Dziesmugrāmatas slaucīja putekļus un

to tad Mazā Runča priekšā nolika uz bufetes.

«Tā maksā rubli piecdesmit.»
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Mazais Runcis apskatīja rūpīgi grāmatu un pašķir-
stīja lapas.

«Vai ir tik visas lapas?» viņš pārdevēju jautāja.
«Ja lapu trūkst, tad varat man atpakaļ sūtīt.»

«Rubli un piecpadsmit kapeikas es došu.»

Pārdevējs paraustīja plecus. Beidzot abi vienojās par

rubli un kvartu. Mazais Runcis samaksāja. Pa to laiku,

kamēr pārdevējs ietina Dziesmugrāmatu avīžu lapā,
Mazais Runcis uzglūnēja kabatas grāmatiņām, kuras da-

žādos sējumos viņam ļoti patika.

«Tās der!» Mazais Runcis nodomāja.
«Parādāt man tur tās!» viņš pārdevējam rādīja.
Mazais Runcis nopirka divas kabatas grāmatiņas —

vienu ar gludiem, spīdošiem, otru ar rīvainiem, pre-

sētiem, cietiem vākiem un ādas cilpām, kurās bija
iebāzts mazs zīmulītis ar ziloņa kaula galviņu. Tagad

viņam vēl palika piecas kapeikas kabatā. Domu pilns

viņš aizgāja uz iebraucamo vietu, kur jau saimnieks un

tēvs uz viņu gaidīja.

Ceļavīri nosprieda izbraukt no Rīgas ar rīta gaismu.
Saimnieks un Vecais Runcis, kurš krietni bija iečarko-

jies, vakariņas ieturējuši, taisījās iet pie miera.

«Blēžu te, Rīgas apkaimē, ir daudz,» Vecais Runcis,

gultā zem deķa līzdams, šļupstēja, «brauc vien nakts

laikā, tad saules gaismas vairs neredzēsi... Vadzi,

puika, vai tu nenāksi gulēt?»

«lešu, iešu!» Mazais Runcis atcirta, bet tomēr vēl ne-

gāja. Viņš pie loga, uz ceļa lādes uzsēdies, lūkojās ne-

skaidri degošā sveces liesmā. Galds atradās istabas

kaktā, gultas galvgalā, un izrādīja daudzpusīgu, raibu

nekārtību.

Brangai sviesta cibai līdzās atradās Vecā Runča ta-

bakas maks, māzera pīpe, kura, kā rādījās, laika zobam

jau ilgi spītēja, divas viena uz otras saliktas porcelāna

tējas kannas, no kurām mazākai bija nosista pumpiņa,

glāzes uz netīrām apakštasēm, salauzīts miežu plācenis,
maizes un piena druskas, milzīgs aplēkšķējis kabatas

nazis, pudele ar alu līdz pusei un maza ausaina ziemas

cepurīte, kuru saimnieks savam dēlēnam bija nopircis.
Vecais Runcis sāka drīzi krākt. Tam sekoja arī saim-

nieks, bet lēnākā, mierīgākā taktī. Sētā pa nosalušu
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sniegu šad tad nočirkstēja soļi, noklaudzēja durvis, sa-

runas grieza Mazā Runča uzmanību uz sevi, bet tad

viņš savilka sarkanos aizkarus, saknieba tos vidū ar

adatu, lai neizšķiras, un tad ņēmās savus iepirkumus

pārbaudīt. Iz pelēkiem vai ziliem papīriem viņš iztina

spoži mirdzošus kabatas nažus, kurus tas pie žīda pēc

ilgākas diņģēšanās bija nopircis. Viens no šiem bija
īsti prāvs, brieža raga spalu, diviem asmeņiem un korķu
velkamo. Šo nazi Mazais Runcis ilgāku laiku aplūkoja,

gan atvāzdams vienu, gan otru asmeni. Katrai lietai

Mazais Runcis bija nodomājis jau pircēju, bet šim na-

zim viņš vēl neviena nezināja.
«Kas to ņems?» Mazais Runcis prātoja. «Bet lēti es

viņu nopirku: par trīs kvartiem. Pieci kvarti man par

viņu ir jādabū. Ja pirks, tad pirks Rullīts, tam nazis ilgi

nepastāv, un uz divasmeņiem viņš ir traks.»

Mazais Runcis atkal ietina nažus rūpīgi papīros,
salika tos visus kopā, ietina kopus vēl vienā papīrā un

tad apsēja ar diegu. Tad viņš apskatīja pāris mazus apa-

ļus spogulīšus.
«Tos paņems Līze un Anna!» Mazais Runcis nodo-

māja. Vesels ducis zīmuļu viņu ļoti iepriecināja. Viņš
zināja, ka tas tos drīzā laikā skolā izpārdos. Arī kaba-

tas grāmatiņas viņš vēl apskatīja un atrada tās par

viegli izdodamu preci, jo trīs zeņķus viņš pazina, kas

mīlēja kabatas grāmatiņas krūšu kabatās nēsāt, pie kam

virsējā bij ārā redzama. Ja tiem arī netiktos šīs grāma-
tiņas nopirkt aiz naudas trūkuma vai cita iemesla, tad

viņš it labi zināja, ka kaimiņu puisis Ješka, vismazāk,
vienu no tām nopirks. Lai gan Ješka pats dažu ziemu uz

Rīgu brauca, tad tomēr tas nekad nebija sev ko lāga no-

pircis. Cepure, kuru tas teicās pie paša Štālberģa pircis,
tam pavisam nepasēja. Bez tam viņš diezin

/
kāpēc ar-

vien aizmirsa sev vajadzīgās lietas iegādāt. Arvienu, no

Rīgas mājā pārbraucis, Ješka ilgāku laiku dzīvoja rāms,

bēdīgs, jo pate nelaime likās viņu pa Rīgu dzenājuse.
Reiz tas bija nopircis harmonikas par sešiem rubļiem.
Tās viņš uzglabāja klētī uz stāvskapja. Bet, par nelaimi,
lietus bija jumtam un griestiem cauri ticis, un har-

monikas bija beigtas. Tad Ješkas māte gaudoja četrus

mēnešus un desmit dienas, kamēr Ješka solījās uzkār-

ties. No tās reizes tā vairs negaudoja, bet, kad Ješka ar
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saimnieku taisījās uz Rīgu braukt, tad tā bailīgi lū-

dzās: «Dēliņ, mīļais, neizdod par niekiem naudas!» Tad

Ješka solījās vairāk nekā nepārvest kā sāli, cukuru, tēju
un piena zāles, jo Ješkas mātes govs bija jau svētīta

ar tiem gadiem, kur lopiņam sāk kājas palikt kā ste-

beres, acis asarot un muguras kauls pieņemt spoka
veidu... Ješkam Mazais Runcis bija nodomājis pārdot
bez tam arī vēl naudas maku, talmija breloku, kuras

vārda gan viņš nezināja, bet gan to, ka tāda piekarama

pie pulksteņa ķēdes. Ješka bija viens no pagasta švī-

tiem, kuri centās viens otru pārspēt lielībā un panckās.
Bez šaubām, Ješkam no Mazā Runča vajadzēja arī no-

pirkt raibo šlipsi...

Mazā Runča skats atdūrās beidzot pret Dziesmugrā-
matu, kuru tas mātei bija pircis.

«Vai es esmu vainīgs, ka es sākumā biju piemirsis

nopirkt Dziesmugrāmatu ādas vākos, ar zeltītu krustu

uz priekš- un biķeri uz pakaļvāka, kā māte to teica?»

Mazais Runcis sevi mierināja. «Bet arī šī nav slikta ...
Ir visas lapas. Kad tik ir saturs. lesieta viņa rādās it

labi...»

Bet ar šīm domām viņš nekļuva pie miera. Mātes

pārmetošs skats viņu garā biedināja. Viņa tam bija de-

vuse sviesta spaini, bet šis tai, lūk, nopircis vis-

vienkāršāko Dziesmugrāmatu ar dzelteni krāsotu

griezumu!

Mazais Runcis salika savas mantas lādītē, to aizslēdza

un drīz pēc tam ielīda pie tēva gultā. Sveci izpūtis, tas

ilgi vēl nevarēja aizmigt. Rīgas iespaidi, iepirktās man-

tas, bažas, kā no tām vaļā tiks, rūpes par peļņu,

Dziesmugrāmata cits caur citu jaucās caur viņa do-

mām, kamēr tas beidzot iesnaudās
...

Ir sapņi, kuri, kā nāca, tā gāja. Bet ir arī sapņi, kurus

cilvēks nevar visu mūžu aizmirst. Mazā Runča sapnis

bija briesmīgs: viņš sēdēja dienas vidū pagalmā uz

darba ratiem un apgrieza nūjai zarus. Nūju viņš gribēja

pulierēt un tad pie izdevības pārdot. Saule spīdēja silti,

jo sapnī viņam rādījās vasara. Te iečīkstējās vārti. Ma-

zais Runcis pagriezās un ieraudzīja žīdu Niski, kurš,

vārtus atvēris, patlaban iebrauca pagalmā. Niskis bija

nejauks, vecs žīds, kurš jau pa gabalu smirdēja pēc ķip-
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lokiem. Bez tam viņa vezumam bija vēl cita — savāda,

pavisam nepanesama smaka, kuras cēloņa neviens ne-

zināja izskaidrot. Uz vezuma sēdēja žīda puika raibiem

vaigiem, mazu piķamici galvā.

«Tu ese tā Maze Runce?» Niskis, ar pātagas kātu

Mazā Runča kāju bakstīdams, prasīja.
«Jā, ko tu, velna žīd, no manis gribi?» Mazais Runcis

iebrēcās, redzēdams, ka žīda skats bija briesmīgs, ne-

cilvēcīgs.

«Ko es gribe? Es gribe teve dzīve aprakt ieks zeme!

Tu atņem mane pelne! Tu andelē un krāj naudes, un

man ir jāmirst bade! Oi tu, sātane puike!»
Pirms Mazais Runcis varēja kliegt, lai ļaudis nāktu

palīgā, žīds satvēra viņu aiz rīkles un, to žņaugdams,
iebāza smirdošā maisā. Mazais Runcis šņāca un kūlās kā

ārprātīgs pa maisu. Viņš juta, ka žīds to ieguldīja savā

vezumā, uzkrāva tam nastas virsū un tad abi vēl uz-

sēdās.

«Icig, for!» žīds iebrēcās. Pātaga noplīkšķēja, žīda

zirgs sarāvās, iestenējās, un rati sāka kustēties.

«Zīdi mani mežā dzīvu apraks!» Mazais Runcis,

briesmīgi smakdams, domāja. Viņš būtu atdevis žīdam

visu naudu, visas mantas, ja tikai kļūtu atkal brīvs. Pē-

dējos spēkus saņēmis, viņš grūdās uz vienu pusi. Likās,
ka rati gāztos, ka žīdi kristu

...

Mazais Runcis pamodās. Viņš drebēja vēl nomodā un

grābstījās pa gultu, lai pārliecinātos, kur tas atrodas.

«Ko tu dauzies?» Vecais Runcis bārās. Tagad tikai

Mazais Runcis atjēdzās, ka tas sapņojis.
«Pui! Zīds — maita!» Mazais Runcis nospļāvās.
«Kas par žīdu?» tēvs murmināja.
«Niskis ... Sapinā ...»

Mazais Runcis vairs nedabūja iemigt. Ceļavīri cēlās

drīzi pēc tam augšām.

No ziemeļrītiem pūta auksts vējš. Sarma tvērās pie
drēbēm, tiklīdz izgāja ārā. Bet Mazais Runcis, sēdēdams

ragavās, braukdams ārā iz Rīgas, drebēja mazāk aiz

salas. Briesmīgais sapnis viņu vēl turēja murgos. Tikai

tad, kad Rīga jau pāra verstes ceļavīriem bija aiz

muguras un rīta gaisma pieņēma dienas nokrāsu, mazais

Runcis jutās pilnīgi nomodā un sāka svilpot.



Gadi pagāja. Mazais Runcis pa tam bija kļuvis par

Runcē kungu. Viņš, kā V. pilsētas lielākais tirgotājs, ir

ievērojams virs. Savā tirgošanā viņš ir visādus laikme-

tus piedzīvojis. Teļādas, kauli, brāķa lini, visādas gra-

bažas ir caur viņa rokām gājušas, kamēr tas tik tālu

tika, ka varēja atvērt mazākā pilsētā veikalu. Nāca

laiks, kur šajā pilsētā caur jaunbūvētu dzelzceļu radās

lielāka apgrozība, rosāka dzīve un Runcē kungs varēja
saukties par bagātu vīru. Ļauns vīrs viņš nav, bet

žīdus tas ne acu galā nevar ieredzēt.
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GULĒTĀJA

Melna, piekvēpuse saimes istaba, kuru uz milzīgas
krāsns stūra uzlipināta, neskaidri degoša svece ap-

gaismoja, pildījās svešiem ļaudīm. No mājeniekiem tikai

salīkuse vecenīte sēdēja pie saimnieka kambara dur-

vīm uz apgāztas muldas. Svešie sēdēja uz mūrīša, uz

gultām un soliem — krēslu bija tikai kāds pāris — un

paklusi sarunājās. Varēja dzirdēt, ka ārā puiši sirdījās

par nekārtībām. Pagalms bija mazs. Vāgūža nebija, un

palievenis rijas priekšā varēja knapi uzņemt piecus
līdz sešus pajūgus. Bet pagalmā pavisam bija kādi trīs-

desmit pajūgi. Katrs piebraucot nodeva puišiem zirgu,
pie kam neaizmirsa tiem saujā iespiest pa griveņi-
kam, — galvenā lieta bija tik drīzi, cik iespējams, tikt

pie gulētājas un dzirdēt viņas padomus vai saņemt no

viņas dziedinājošu labumu.

Noliekamā kambarī dīžājās divas meitas, kurām bij
uzdots saņemt kukuļus un kuras šad un tad, vēlā ru-

deņa vēsumu sajuzdamās, danciski uzlēkāja. Ka šodien

arī tik daudziem viesiem bija darīšanas, tas izskaidro-

jas caur to, ka bija svētdienas vakars. Viesi pa lielākai

daļai bija iz kaimiņu pagastiem. Iz tālienes bija tikai

četri. Viens no tiem bija jauns saimnieks, kuram kādas

nedēļas atpakaļ nozaga brūtgāna zirgu un kura zag-

ļiem līdz šim ne mazākās pēdas nevarēja sadzīt. Tie trīs

pārējie tāļumnieki bija vecāks laulāts pāris un viņu
slimā meita. Šie pēdējie ieņēma veselu gultu, tēvs un

mate sēdēja, meita bija noguldīta. Māte, pār gultas
galvgaļu pārliekusēs, patlaban stāstīja kādai sieviņai,
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cik briesmīga esot viņas meitas kaite. Krampji to reizēm

raustot tik nežēlīgi, ka skatītājam esot vai jāraud.
Tēvs sēdēja klusu, rokas salicis, un lūkojās stīvi uz

grīdu. Viņi jau bija ar rīta gaismu iebraukuši, bet pie

gulētājas nebija tikuši laisti, tāpēc ka «gars vēl nebija

pār viņu nācis».

«Mārīte ir jau sešpadsmit gadus veca,» māte vecenei

stāstīja, «bet vienmēr tā vēl jākopj kā bērns. Paldies

Dievam, ka ar mantu esam svētīti. Esam pie dažādiem

dakteriem gan uz laukiem, gan Rīgā, gan Jurjevā
bijuši, bet neviens nav varējis līdzēt. Ne mirējs, ne

dzīvotājs! Ak Dievs, ak Dievs! ...»

Brīdi valdīja klusums drūmajā istabā. Svece bija no-

deguse gluži īsa. Gar to pa krāsns malu čāpāja prusaki,
kuru pakrēšļi žurku lielumā kustējās pa grīdu. Tāļum-
nieks, kuram bija zirgs nozagts, piecēlās no mūrīša un,

skaliņu pie sveces iededzis, uzpīpēja.
«Nu, redzēs, vai tad tā gulētāja zinās, kas zirgu za-

dzis,» viņš uz savu kaimiņu neticīgi teica, «man pašam

nu gan apnicis meklēt, bet, tā kā ļaudis runā, ka gulē-

tājai esot tas spēks to izdibināt, ko cits mirstīgs nevar,

tad domāju, jāmēģina ir ...»

Citi klātesošie tāļumnieku uzlūkoja pārmetoši par

viņa šaubīšanos.

«Tie, ciemiņ, Dieva darbi!» vecene, kura uz muldas

sēdēja, it kā iz snaudiena pamodusēs, teica. «Gan re-

dzēsi, dzirdēsi un teiksi lielos brīnumus!»

Tāļumnieks neteica ne vārda.

«Var jau būt,» viņš nodomāja, lai gan domas vairāk

sveras uz neticību.

Aiz saimes galda istabas kaktā sēdēja jaunāku un

vecāku meitu bars. Viena no viņām, jau labi paveca,

drīzi čukstēja, drīzi pastipri ierunājās un gandrīz viena

vien iz visa meitu pulka trieca.

«Tad nu izrādīsies, vai viņš mani mīl jeb tas tik kāro

pēc manas naudas. Skaists iegātnis, es jums saku, mei-

tas, vesels kā rutkis, slaiks, sārtiem vaigiem un patum-
šām ūsām! Bet ko viņš tai Vīksnes Annai pakaļ rau-

gās? To es nevarētu vēlāk — kā sieva — paciest, ka

mans vīrs mīlētu citu sievieti! Es gribu zināt, kā ar

manu brūtgānu īsti ir!»

«Nu, ja viņai tas paredzēšanas gars ir, tad jau nu
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gan dabūšu zināt, kas manus vadmalas un audekla ba-

ķus iz klēts izzaga!» kāda cita iesāka, kad pirmā savu

brūtgāna lietu bija beiguse.
Pulkstens jau bija seši, kad piebrauca vēl viens pa-

jūgs.
«Tis jov i pogona caļš! Toada vai nabiju radzais!» ve-

cītis, pagalmā iz ratiem kāpdams, sirdījās. «Dujbļi voi

līdz aujsiem! Brjauc, brjauc pa silim, pa purvim, i gola
nav! Un tumsa mātas, i ocu durjams navar radzāt!»

«Jā, kur nu liksi!» puisis, piebraucēja zirgu pie gal-

vas turēdams, dvesa. «Viss jau ir pilns, kā pie-
lādēts!»

Vecītis pacēla degošo laterni no zemes, turēja to uz

priekšu, cik rokas stilba garums tam atļāva. Viņa acis

spirgti raudzījās uz savādo skatu: tur bija daždažādi

rati, kuru ilksis slējās stāvu gaisā. Šur tur pa vidu ēda

zirgi auzas vai sienu un dikti sprauslāja. Vecīša kalsnē-

jie vaigi, viņa mazā, pasirmā bārzdiņa raustījās it kā

uz smiešanos.

«Voi tu traks,» viņš iesaucās, melno jēreni ātri uz

vienas auss pagrūzdams, «tis jov i gotavais tirgs!»

«Jā, te iet kā pa tirgu!» puisis piebilda. «Ne dienu,

ne nakti nav miera!»

«Diez kā ar to cīma kukuli būs?» vecītis, varenu baltu

aizsaini ratos kustinādams, stenēja.
«Vai velns! Tur jau vai vesela cūka iekšā!» puisis,

zirgu izjūgdams, murmināja.
«Nav vis cūka, — mozs vāprīts! Muna vecā īlika i

mads, i plāceņa!»

Puisis pa tam, kamēr vecītis vēl garu runu turēja, pa-

sauca iz pieliekamā kambara meitas, kuras tūliņ iznāca

un vienotiem spēkiem izcēla lielo aizsaini un iestiepa
kambarī.

«Ko te tu? Kam tad tu to zirgu nojūdzi? As jou tik

drusku gribēju to gulētāju pasaskatīties un taduz krūgu
braukt!» vecītis puisi bāra.

Puisis rūgti pasmējās.
«Kamēr jau dabūsat gulētāju redzēt, tikmēr pusnakts

būs klāt!»

«Kāpāc tad toa?»

«Nu, redziet, citi ir priekšā. Meitu vien kāds simts!»

«Nu, tad apsadz zirgu! Tad jāit īkšā.»
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Un vecītis mudīgi iegāja istabā, zābaki vien uz sliek-

šņa noklaudzēja.
Visiem labu vakaru teicis, viņš ar savu izturēšanos

sacēla lielu jautrību.
«Te jov laikam krāslis no moajas līdz joņem!» viņš,

visapkārt skatīdamies, teica. Sēdekļa priekš vecīša tie-

šām vairs nebija.
«Nāciet, ciemiņ, te uz muldas: ko nu darīs, to sē-

dekļu ir maz!» vecene pie durvīm teica.

Vecis apsēdās uz muldas, gribēja iesākt jautru sa-

runu, bet nebija nekā, ievērodams, ka istabā valdīja se-

višķa svētsvinība.

īsi priekš septiņiem saimnieka kambara durvis atvē-

rās. Uz sliekšņa parādījās bāla, kalsnēja vidēja vecuma

sieviete.

«Voi tā i?» vecītis uz muldas veceni čukstēja.
«Tā ir saimniece, mana meita .. . gulētājas māte ...»
Saimniece piegāja pie mūrīša.

«lenāciet jūs, ciemiņ, papriekšu, jūs esat visilgāki

gaidījuši!» viņa uz tāļumnieku, kuram bija nozagts

zirgs, teica. Saimniece atkal iegāja. Durvis palika pus-

viru. Visi lūkojās ziņkārīgi uz tām.

Tāļumnieks piegāja pie sliekšņa. Šajā brīdī viņš sa-

juta bailes. Viņam bija tā ap sirdi, it kā kad tam būtu

jāstājas no Dieva sūtīta soģa priekšā.

«Viņa visu zin,» viņš domāja, «es nāku, lai uzzinātu,

kur zaglis, lai tas saņemtu savu sodu. Bet kā ir ar ma-

niem pārkāpumiem? Vai gulētāja tos nezina?»

Tomēr viņam bija jāiet. Viņš iegāja. No gaiši apgais-

motas, balti izvitētas istabas caur skapi un aizkariem bija

atšķirts kakts, kurš bija par sevi apgaismots. Uz galda
atradās bībele, dziesmu grāmata, ūdens krūze un de-

goša lampa.
«Ejiet tur!» saimniece vāji un klusi teica, uz noslē-

pumaino kaktu rādīdama.

Kad tāļumnieks, vēl it kā baidīdamies, kavējās iet,

saimniece, pasniegdamās pēc starp sienu un skapi iz-

stieptās auklas, atbraucīja mazliet aizkarus un piesauca
viesi klāt.

«Nākat vien, nebīstieties! Viņa ir laipna un nevienam

nevēlē ļaunu!»
Tāļumnieks ielīda aiz aizkariem un iedrebēdamies
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paskatījās uz gulētāju, kura, viņu neievērodama, uz krū-

tīm saliktām izdilušām rokām rādījās Dievu lūdzot, jo
viņa sapņaini raudzījās uz Pestītāja bildi, kura pār gultu

pie sienas karājās. Viesis apsēdās uz krēsla, kurš priekš

apmeklētājiem drusku atstatu no gultas bija nostādīts,
un sāka drošāki zīmēt gulētāju. Gaišie mati, viņas sā-

pīgais profils, izkaltušais kakls un izdilušās, vājās ro-

kas vienojās par aizgrābjošu tēlu. Brīdi viņa palika

dziļā, sirsnīgā lūgšanā. Tad tā lēni pagrieza galvu, slā-

bani paskatījās uz viesi un nopūtās. Viesis pārliecinājās,

ka, vismazāk, pate gulētāja nevarēja būt smalka vilt-

niece, kura būtu dzīta no mantas kārības, bet ka tā

savus pravietojumus uzsākuse, dzīta no sevišķa, noslē-

pumaina gara.
«Tavs pēdējais darbs ir tas labākais!» gulētāja vāji,

tikko dzirdami uzsāka. «Steidzies tu tā uz mīļo Dievu,

kā tu uz mani esi steidzies! .. . Cilvēka rokas izstiepjas

pēc mantas ...
Tu gribi to atdabūt, kas tev zudis. Ap-

gaismo savus ceļus ar tā Kunga spīdumu, tad tu zināsi

visu... Dzen zaglim pēdas pa tiem vārtiem, pa kuriem

tu ievedi netaisnu mantu... Tu gribi vārdu zināt? Re-

dzi, es neesmu debess sūtnis, bet arī cilvēks. Manas

acis aptumšojas tur, kur prasa par notikumiem iz ļaunā

valsts.. . Kas pazīst lielo mīlestību, tas pazīst mani un

redz ar mani visu cauri sienām un kalniem, to visu, kas

ceļas un pošas ar mīlestības garu un debess prātu uz aug-
stāku un labāku dzīvi, lai tiktu vienreiz Dieva spo-
žumā un slavētu viņa spēku mūžīgi mūžam ...»

Viņa apklusa un elpoja grūti. Tad tā sāka histēriski

šņukstēt. Bet tas drīz pārgāja.
«Arī es esmu grēcīgs cilvēks, arī man ir jāskaita ga-

ras grēcīgu domu pilnas stundas. Šīs domas tā nāk pa-
šas no sevis, tās ir manas lielākās mokas! Bet tad es

lūdzu Dievu. Es viņu lūdzu bez mitēšanās. Un viņš mani

paklausa. Ar acīm es vairs neredzu, kad man atdarās

tie svētie lauki, par kuriem es jau daudzreiz esmu

stāstījuse. Tad es redzu pate sevi citur, kur es visu zinu,
kas tajā brīdī pasaulē notiekas. Ja viesis grib zināt, kas

ar viņu tajos brīžos bija, tad es esmu gatava visu

teikt... Kas manos tumsības brīžos notiek un ir noti-

cis, no tā es nenieka nezinu ...»

Tāļumnieks palocīja galvu.
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«Es tevi reiz redzēju,» tā gulētāja atkal iesāka, «bē-

dīgu uz nodegušas, akmeņainas noras stāvam. Tu lū-

kojies visapkārt. Tavas druvas, tavi lauki bija neaiz-

skarti, veseli. Tu dzirdēji priecīgu klaigāšanu iz sētas,
bet tu nebiji iepriecinājams, jo tā trūka, ko tu mek-

lēji, kas tev bija zudis. Bet tāpēc, ka tu sava zaudējuma

pēc apsmādēji Dieva brīnumus, viņa spēku un varenību,

tāpēc ka tu nelīksmoji līdz ar dabuun nedziedāji prieka
dziesmas par to, ka tu dzīvo un ka tu esi cilvēks, kas

savas acis drīkst pacelt uz augšu un aplūkot sauli, mē-

nesi un zvaigznes, tāpēc tu nevarēji saredzēt zagli, tu

tapi neredzīgs. Tava asprātība, tava gudrība tevi at-

stāja, tā ka tu nezināji, ka zaglis ir atstājis pēdas un ir

saņemams kaut kurā brīdī. Tuvu viņš tev bija, bet at-

tālinājās no tevis nepazīts... Un, kad tu tā bēdīgs stā-

vēji un noskumi līdz asarām par to, ka tu nevarēji svēt-

dienā uz baznīcu tavu līgavu grezni aizvest, un sajuti
kaunu, ka tev uz Dieva namu jāiet kājām, tad it kā pēr-

koņa spēriens norībēja. Tu nodrebēji. Balts, augsts, ugu-

nīgs zirgs zvērošām acīm, zelta sedliem, baltām, mir-

dzošām, zīdam līdzīgām krēpēm pastiepās tavā priekšā.

Viņš apstājās. Un balts vīrs dedzīgu, drošu seju nokāpa
no zirga.

«Vai tas ir tas zirgs, kuru tev nozaga?» baltais vīrs

prasīja. Viņa vaigs spīdēja aiz dedzības un gudrības.

Lapbrāt tu būtu to zirgu saucis par savu, bet tev bija
bail. Šis zirgs bija priekš tevis par varenu.

«Nē, tas nav mans!» tu čukstēji. Baltais vīrs aizjāja

zibeņa ātrumā. Pēc kāda laika, kad tu ogļu dedzamā

dobē sēdēji, piejāja pie tevis vienkāršs vīriņš ar klibu

melni. Tu visai izbrīnojies.
«Vai šis nav jūsu zirgs?» vīriņš vaicāja.

«Nē, tas nav tas, kuru es meklēju. Reiz arī šis gan

man piederēja, bet es to zirgu izmiju pret to, kuru man

nozaga.»

«Es esmu piekrāpts!» vīriņš vaimanāja un lēni aizjāja.
Un tu paliki vēl ilgi, ilgi sēdot...»

Tāļumnieks uzlēca kā dzelts no krēsla. Bet tad viņš
atkal apmierinājās, tuvojās sagrauzts gulētājai un skūp-

stīja viņas roku. Vēlreiz viņš lūkojās tās spēcīgajā, no

sevišķa gara pārņemtā sejā un tad izgāja, aizkaru aiz-

vilkdams.
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Saimniecei viņš iespieda rubļa gabalu saujā.
Mēmi viņš atstāja saimes istabu, atmezdams vecītim,

kurš no muldas piecēlās un gribēja dabūt zināt, vai gu-

lētāja varot pareģot, ar roku.

Drīz vien tāļumnieks sēdēja ratos. Lēnām tas brauca

pa tumsu un domāja par gulētāju. Reizēm viņam likās,

ka tā tiešām ir bijis, kā gulētāja viņam stāstīja, bet

reizām tam viņas stāsts izklausījās kā murgi... Bet

brīnišķīgi viņam rādījās tomēr tie divi zirgi, kurus gu-

lētāja kādā viņas apgaismotā brīdī teicās redzējuse.
Viņš atminējās, ka tas, vēl jaunāks būdams, stipri iekā-

rojās barona baltajā jājamā zirgā, tā ka tam miegs
nakti nenāca. Un klibu melni viņš bija tiešām izmijis kā

veselu pret kumeļu, kuru tas izaudzināja par brangu
zirgu un ko tam nozaga.

«Vai gulētāja to no manas sejas nolasīja?» viņš do-

māja un pieturēja pie kroga, lai ietaisītu labu dūšu, jo
tam bija tāļš ceļš priekšā.
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DIVAS BALLES

Tēlojums

Bija uz balles sezonas beigām. Vēl atlika divas inte-

liģento ļaužu balles: viena studentu un otra «labdarī-

bas» balle.

Studentu ballei liktenis bija lēmis izdoties spoži un

jautri. Dāmas dabūja visas dancot, pat tās visvecākās

un negaršīgi ģērbušās. Vīnes valsis padarīja pāri sim-

tus jaunu siržu laimīgas. Studenti dancoja svīzdami vai

jautri zāles vidū sarunājās. Vecākiem kungiem ar aka-

dēmiskām nozīmēm pie krūtīm bija nopietnas, bet pa-

tīkamas sejas. Trīspadsmit to starpā bija vecpuiši. Ne-

laimīgs skaitlis, bet, pag, tik slikti vēl nav — līdzās

zālei, bufetes telpās, atrodas vēl trīs. Tie iemet konja-

kus, uzsmēķē papirosus un pārrunā par šīs balles dā-

mām.

Tas ļaunākais katrā ballē ir tas, ka tur dāmu ir bez

gala un viena ir skaistāka par otru. Tik zib un mudž.

Viena tāpat smaida kā otra. Man pašlaik sāk patikt
slaikā māju īpašnieka meita, kad piepeši es ieraugu
citu, drusku pilnīgāku miesās, pašapzinīgāku savā gaitā,
un seja tai ir raksturiska, bet skaista.

Es pieeju pie Integrāļu Friča, kurš ir liels kavaliers

un danču meistars.

«Frici, vai tu nevari, lūk, tai dāmai mani priekšā stā-

dīt?»

«Kurai?»

«Tai ar kailajām rokām un rozi matos.»

Fricis mani neuzticīgi uzlūko. Bet es neesmu skaists,

turpretī neveikls, un Fricis mani stāda priekšā.
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«Atļaujiet, cienīgā jaunkundze, te es jums stādīšu

savu komiltoni priekšā... Salming jaunkundze —

Spalviņa kungs!»
Fricis Salmiņa jaunkundzei pasaka vēl pāri laipnības,

tad atvainojas un dodas pie sava tāļāka pienākuma iz-

pildīšanas.
«Šodien, jaunkundze, skaists laiks,» es iesāku, nezi-

nādams, ko ar jauno dāmu runāt. Vajadzīgās acu valo-

das man trūkst.

Salmiņa jaunkundze paskatās uz mani zobgalīgi.

Viņa laikam mani noturapar idiotu.

«Vai jūs jūtaties veseli?» es jautāju. Kur nebūt kādā

romānā lasīju, ka tā mēdz dāmāmjautāt.

Viņa pasmejas.

«Saprotams, ka esmu vesela, bet kā ir ar jums pa-
šiem?»

«Paldies Dievam! Esmu spirgts un vesels... Lūdzu,

vai nedzersiet.. . vai drīkstu piesolīt glāzi limonādes?»

«Nē, pateicos! Es nenāku uz balli limonādi dzert!»

«Varbūt vīnu?» es klusībā nodomāju, bet neuzdrīk-

stējos par to bilst ne vārda.

«Vai jūs nemaz nedancojiet?» viņa prasa.

«Vienīgi kadrili. Man nav bijuse izdevība iemācīties

dancot.»

«Tad jūs laikam vispārīgi vāji studējat? Jauniem cil-

vēkiem vajaga prast dancot!»

Viņa mani sauc par jaunu cilvēku! Viņa mani izsmej!
Kā lai no šīs sfinkses tieku vaļā?

«Pag, runāšu par jaunāko literatūru. Redzēsim, kurš

būs stiprāks,» es domāju. «Vai jūs, cienīgā jaunkundze,
esat lasījuši Hauptmaņa «Nogrimušo zvanu»? Varbūt

teātrī redzējuši?»
«Bijām uz šo lugu teātrī! Briesmīgi garlaicīgi. Nāk

meža cilvēki priekšā, un viens kvakš kā Varde. Diezin

kā tādus gabalus var rakstīt. Bet vai jūs esat lasījuši
Verneras jauno romānu «Starp rozēm un mirtēm»? Nē?

Nu to jums vajaga lasīt!»

Es stāvu kā apdullis.
«Bet vai jūs, jaunkundze, dzirdējāt Reizenaueru spē-

lējam?» es jautāju un gaidu ar lielu interesi uz atbildi.

«Nē, tas man nepatīk. Redzēju pie Neldnera logā —

bildi. Bet Slivinskis, ak, cik tas ir patīkams!»
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Salmiņ jaunkundzes acis iemirdzējās.
«Jozefs Slivinskis ir tagadnes ievērojamākais mūzi-

ķis. Tas mazais Hubermans ari nespēlē slikti. No tā var

kas iznākt!»

Tagad es gribēju izspēlēt savu pēdējo trumpu, proti,
sākt runāt par ķēķa mākslu. Medinieku un Tīringas de-

siņas es protu uzcept. Cepts šķiņķis ar grauzdētiem sī-

poliem man ir vairāk reižu izdevies.

Bet te pienāk Integrāļu Fricis, paklanās pret Salmiņa
jaunkundzi. Tie abi aizlido «An der schdnen blauen

Donau»!

Un es nolienu pie malas. Cik apbrīnojami Salmiņa
jaunkundze ar Integrāļu Frici danco! Pie tam viņi var

sarunāties tik dzīvi, tik sirsnīgi. Jā, tā ir māksla — ru-

nāt ar balles dāmām.

Es to nevaru. Dievs lai ir man žēlīgs! Trijkrāsu vai-

nadziņi mirdz ar puķēm dekorētā zālē. Tīri gaismas
plūdi! Mūzikas skaņas viļņo, ceļas un krītas. Zāles vidū

stāv kungs ar mēnesi uz galvas. Savādi: ap viņu laižas

eliptiskās kurvēs cilvēcības saules un planētes ar sa-

viem trabantiem. Te ir cita pasaule, citi dabas likumi.

Te neder Kanta-Laplasa, bet Johanna Strausa teorija!
Un es, nabags astronoms, stāvu un skatos

...

Labdarības ballē saronas visuvisādi viesi. Te «tīras»

izlases nav. Te ir veci un jauni, studēti un nestudēti,

naudīgi un mazturīgi. Visi ir sanākuši frakās — «darīt

labu»!

Pirmais labais darbs ir, zināms, polonēze. Divi skolo-

tāji grib ar varu tapt par salonu lauvām. Bet ņo viņu

sejām var noskārst, ka tiem salona cienība un smaidi

pilnīgi sveši.

Dāmu ir atkal raibs mudžeklis. Viņām ir allaž labda-

rības prāts. Te, labdarības ballē, var izlikties pret kun-

giem vienaldzīgāki. Nav nemaz vajadzīgs ierādīt, ka

dāmas ir nākušas kungu pēc, ka tās grib tikt izprecētas.
Ir taču «labdarības balle», un tajā ir jāir katram kriet-

nam cilvēkam.

Arī es esmu «labdarības ballē» — kā piektais rats!

Esmu cilvēcei par labu ziedojis 3 rubļus. Kas to zina,
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vēcei par labu!

Kapelmeistars sāk locīties un kustināt nejēdzīgi labo

roku. Tagad viņi visi danco. Tikai es un kāds pazems,
smaidošs vecītis — mēs stāvam divi pie malas un rau-

gāmies, kā ļaudis danco ap laimi, kā tie maļ putekļus,

samaļ tos tik smalciņus, ka tie spiežas mums visdziļākā

iekšienē, it kā atgādinādami, ka arī mēs reiz tapsim par

putekļiem...
Bet ko gan es te meklēju? Es tak neesmu dancotājs!

Pat kadrili, kura mana specialitāte, es nolieku kaunā

un negodā. Nekur es nejūtos tik stīvs un nevesels kā

balles zālē. Domāju šā un tā — par visādiem dančiem,

arī par St. Veita danci...

Es nācu šurp meklēt viņu — manu ideālu. Vai tad

viņa nepiedalās pie «labdarības»? Aurora — rīta zvaig-
zne, kur esi tu? Es vēlētos ar tevi parunāt sirsnīgi, vien-

kārši par «Nogrimušo zvanu», par Reizenauera spēli,

par Tīringas desiņām ...
Bet tevis še nav

...

Klau, «Nogrimušais zvans» sāk dunēt! Nē, tur, zālei

līdzās, zvana pie «alus avota».

Ir uzstādīta svaiga muciņa ...
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KRUSTTĒVS

Kamēr es kā zēns uz laukiem dzīvoju, tikmēr mani

lielākie draugi bija mana vectēva un vēlāk mana tēva

puiši. Es draudzējos arī ar kaimiņu zēniem, kad būvē-

jām «dziļajā grāvī» dzirnavas, kad gājām ogās vai uz

priedēm vāveres medīt. Bet uz noras sila malā vai kur

nebūt citur pakrēslī apsēsties vai atgulties un tad ilgāku
laiku sarunāties — priekš tam zēni man izlikās par

garlaicīgiem un muļķīgiem. Arvien lielie puiši bija
tie, kas zināja man vienu un otru vēsmīgu gabalu pa-

stāstīt, tāpēc es biju no tiem grūti šķirams. Katru reizi,

kad mēs, zēni, savā starpā par ko ievērojamu runājām,
tas vēlāk tika ar puišiem pārrunāts, kuru domas tad

palika priekš manis tās īstās. Tikai vēlākā laikā, kad

jau pratu lasīt, es sāku cienīt grāmatās izteiktās domas

un, nevarēdams vairs visos jautājumos piekrist puišu
lielībām, sāku pats stingrāki uzstāties, atsaukdamies uz

avīzēm vai grāmatām.
Kad tēvs no Rīgas vai tirgus pārbrauca, tad puiši pā-

ris dienas bija man mazliet vienaldzīgi: es lasīju jau-
nās, tēva atvestās grāmatas. Bet, tiklīdz tās bija izlasī-

tas, tad neviļot ieprasījos: «Kur Jānis? ...»
Lielo puišu spēks, viņu ikdienišķīgo darbu prašana,

to pašapzinīgā, drošā kustēšanās mani lieliski aizgrāba.

Zirgā jāt pratu, bet zirga iejūgt nevarētu. Ar pukstošu
sirdi es lūkojos, cik ātri Jānis sirmo sajūdza. Bija darbi,

kurus man ļoti gribējās darīt, piemēram: malku cirst,

tā ka skaidas vien lec! Bet diemžēl lielo, smago Jāņa
cirvi tikko spēju cilāt un ar savu mazo cirvīti nekā
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nevarēju pacirst. Bija jādusmojas: cērt, cērt, bet skaida

nelec! Vectēvam bija paviegls, ass cirvis, bet tas to

slēpa visvairāk no manis. Viņš to, kad nelietoja, no-

lika «saltajā kambarī», kurā, kā viņš mēdza teikt, man

nekā neesot jāmeklē. Ar zāģi man negāja labāki. Tas

locījās uz vienu un otru pusi, kad es pār to zāģējamo
sieksti vilku un stūmu. Jānis ar Pēteri turpretī zāģēja,
ka milti vien bira. Šo sevišķo spēju dēļ puiši bija mani

draugi. Pret meitiešu darbiem es nesajūtu cienības, iz-

ņemot varbūt siena pļaušanu un labības kulšanu. Bet

arī tur man likās, ka meitieši klonā tikai tā drusku pie-

klabina, lai graudi vieglāki birtu. Pie pļaušanas mei-

tieši vienmēr palika tāļu aiz puisiešiem, meitiešu cir-

tiens bija šauriņš. Līze bija vienreiz laba pļāvēja, bet

pie Jāņa tā netika. Visvairāk man Jānis patika, kad

tas līdumu līda. Viņš nostājās pie resnas, šmaugas eg-

les, iespļāva saujā un tad iesāka cirst. Miza, sveķi un

skaidas lēca uz visām pusēm, kamēr varenais koks pa-

liecās uz vienu pusi. Vēl pāris cirtienu no Jāņa, un gāz-
tošās egles brīkšķoņa — švīkoņa no zaru lūšanas, dziļā,

smagā nopūta, kad nocirstais koks piesitās pie zemes,

liecināja par Jāņa varu. Tāpēc es arī Jānim sekoju, kur

tik varēdams. Ja bija siena laiks, tad Jānim kā siena

bāzējam dakšu galā vien stāvēju.
«Pakutini to puiku!» Anna no augšas šķūņa logā smē-

jās.

«Vai Jenci?» Jānis, ar dakšām siena grīsti paceldams,

jautāja.

«Nu, tak jau — Jenci! Padod man viņu šur!»

«Ko nu mels!» es Annai dusmīgi teicu. Man bija kas

svarīgs uz sirds, tāpēc man nepatika, ka Anna mūs trau-

cēja. Katru acumirkli es biju gatavs Jānim kaut ko

«paprasīt». Lūgt pie mums uz laukiem nebija modē, mēs

it kā prasījām.
«Jencīt, ej nu nost!» Jānis teica. «Uzdursies uz dak-

šām!»

«Ko es te ļaunu daru?»

«Ej labāk nost!»

«Uz kurieni tad?»

«Ej palūk, vai Lejupī nav vēžu!»

«Nav!» es cieši teicu.
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«Kā nu nav!» Anna, izlikdamies, ka gribētu nopietni

runāt, par mani jokoja.

«Ej, ko tu zini!» es atcirtu.

«Jencīt, kura upe nu bez vēžu?» Jānis pasmējās.
«Nav,» es teicu, «nav tur vēžu. Bet zivis ir gan.»

«Tā?» Jānis acis ieplēta. «Vai daudz?»

«Vakar vienu redzēju, bija tāda paliela, šitāda!» Es

pie grābekļa kāta rādīju zivs garumu.

«Nu jau Jencīts melo!» Anna smējās.
«Nudie es redzēju — šitik garu, spurus vien saulē

grozīja!»

«Melo, melo!» Anna iekliedzās.

«Ak tu...» Es aiz dusmām Annu būtu vai piekāvis,
bet viņa bij mana krustmāte. Lai nu arī krustmāte, bet

ne tik lielišķi runāt! Viņas, tāpat arī citu meitiešu

smiekli un runas man nekad nepatika. Meitieši arvien

mani uzskatīja kā bērnu, kā maziņu nejēgu, kuram nekā

nevar ticēt, dot, kurš nekā nezin utt. Šīs lielmanības pēc
man meitieši riebtin riebās.

«Meitiešiem gan prāta nav!» es klusām Jānim teicu.

«Tev taisnība! Nav ar!» Jānis pasmējās.
Jānis bija mans draugs. Viņš mani arvien aizstāvēja.

Bet, kas man visvairāk patika, tas bija viņa nopietnais
skats uz mani, kad mēs divi vien kur nebūt sēdējām.

«Vai tev ir vaļas?» es prasīju.

«Ir, bet ilgi nav, drīzi būs jāiet pļavā siens jāizārda!»
«lesim zvejot!» es teicu.

«Nav zivju, Jencīt!» Jānis apgalvoja. «Agrāk te pat
atori bija pilni asaru un vēdzeļu. Ej tagad meklē!»

«Bet palūkosim, varbūt izvilksim kādu līdaciņu! Lī-

daciņas te vēl ir — tur aiz kārkliem, tajā atorā!»

«Nu nezin vis?»

«Ir, ir! Es zinu, ka ir!» es apgalvoju.
«Nu labi, tad iesim!» Jānis labsirdīgi teica, izvilka

iz šķūņa apakšas dalbu un nocēla dukuri, kurš pie

šķūņa pakaļsienas uz vadža karājās. Tāds bija Jānis!

Bet meitieši — tie tikai zināja pateikt: «Jencīt, vai būsi

mierā!» — jeb kā krustmāte Anna: «Jencīt, nomazgā
mutīt'.» Sirds man aiz dusmām vai pušu plīsa, kad mei-

tieši siena laikā vaļas brīžos šuva un pēc tam runāja

par puisiešiem, ka tie dzerot, dzīvojot no vienas die-

nas otrā ...
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«Nu, jūs esiet simtreiz sliktākas!» es teicu, bet turē-

jos no meitām labi attālu, jo tās mani mēdza saķert un

tad pērt. Viņas mani pēra tāpat pa jokam. Tad es spēru
ar kājām, brēcu negantā balsī un lamājos visiem tiem

vārdiem, kurus es no čigāniem un no Sīļu tēva krogā

biju dzirdējis. Sīļu tēvs bija lielākais dzērājs visā ap-

gabalā un prata uz to smalkāko lamāties. Ar sevišķu
mākslu viņš prata vajadzības brīdī izšņākt: «Nešpetnis!»
Tad vajadzēja ticēt, ka tas, kuru Sīļu tēvs lamā, tiešām

ir «nešpetnis». Kas nešpetnis ir, to es nezināju, bet kas

labs viņš nevarēja būt.

Reiz man likās, ka Jānis mani mazāk ievēro nekā

agrāk. Es pamanīju, ka tā ir: kur — Anna, tur — viņš!
«Ak šitā!» es domāju. «Diezin vai tik abi negrib pre-

cēties?»

Nākošā reizē, kad Jānis jāja zirgus pieguļā, es aiz-

plēsos viņam līdzi, lai gan māte teica: «Diezin ko tu tur

darīsi?»

Ko es tur darīšu, to jautāt man nenāca ne prātā. Man

tikai gribējās būt pieguļā. Pieguļa nebij nekur tāļu,

turpat aiz ganību pirmajām eglēm, kādu pusversti no

mājas. Mēs sakūrām uguni. Es līdzās ugunskuram sa-

tinos villainē un likos zemē. Zirgi izklīda pa ciņaino

purvāju, kurā zāle auga vai līdz jostas vietai. Redzēju,
kā paceļas migla, kā sikspārņi lidoja ap liesmām, kā

dūmi cēlās un zuda, — dzirdēju, kā zirgi sprauslāja, kā

zeme nodimdēja, kad tie sapīti smagiem soļiem pa pur-

vāju lēca, kā pulksteņi maigi noskanēja, kā ieķērcās
vārna, kura, kuplajā eglē sēdot, bija no uguns vai zir-

giem izbaidīta. Bet visam šim pieguļas burvīgumam
trūka īstenās, laimīgās vēsmas, kura citkārt mani šādā

gadījienā apņēma. Šoreiz Jānis bija tāds domīgs, attu-

rīgs no runām, tas bija iemesls šā vakara iespaidam. Jā-

nis sēdēja ar seju pret uguni, ceļus uz augšu savilcis,

ap kuriem tas turēja apkampis rokas. Viņš lūkojās stīvi

kvēlēs un neteica nekā, lai gan es ar mietiņu bakstīju

ugunskuru, tā ka dzirkstēs šķīda uz visām pusēm.
«Laid mani mierā!» viņš beidzot strupi sacīja. «Vai

nevari gulēt!»

Brīnums, citām reizēm viņš mani nekad nelika pie-

guļā gulēt, gluži otrādi, viņš kutināja man kāju apakšas,
ja es sāku snaust.
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«Ej, Jāni! Vai tu slims esi?» es prasīju.
«Nē!»

«Miegs nāk?»

«Nezin kas ir, nāk ...»

«Laikam šodien par daudz sastrādājies?»
«J-ā.»

Mēs brītiņu klusējām.
«Jāni!» es iesāku.

«Jā?» Viņš it kā atmodās.

«Vai... vai tu ...» es stostījos.
«Nu, kas ir?»

«Vai tu precēsi krustmāti Annu?»

Jānis, acīm redzot, vēl nosarka, lai gan tas jau uguns

spīdumā bija sārts.

«Ko— Annu?Kas to teica?»

«Neviens. Pats tā domāju!»
«Ekur prātnieks! Nu guli vien labāk! Tu esi vēl par

jaunu runāt par precēšanos.»
Es arī likos gulēt, redzēdams, ka ar Jāni šoreiz nekas

nav iesākams.

Cik ilgi es biju aizmidzis, to nezinu, bet piepeši es

uzmodos. Karstums no uguns un vēsums no purvāju

puses mani turēja tādā stāvoklī, ka pieguļa uz reizi man

likās visai nepatīkama. Es gribēju piecelties un apska-
tīties pēc Jāņa, bet vēl nepārgājušais gurdenums mani

atturēja. Acu plakstiņi bija tik stīvi, ka tos ar mokām

uz pusi atvēru. Es mazliet pagriezos uz sāniem un

ieraudzīju — kādus desmit soļus no ugunskura uz lielā

ganību akmeņa sēdēja Jānis un viņam līdzās kāda sie-

viete.

«Kad tik Jancis neuzmostas,» sieviete teica.

«Ak tu tāda!» es domāju, jo krustmātes Annas balsi

it labi pazinu.
«Vai zini ko, Anna?» Jānis smējās. «Jencis man pir-

mīt prasīja, vai es tevi precēšot!»
«Palaidnis tāds, žagarus pelnījis!» Anna ar mātes cie-

nību nosveica.

«Žagari — tev pašai!» es domāju, uzmanīgāki abus

nakts putnus aplūkodams.
Tur viņi abi saķērušies sadēja un runāja — drīz klu-

sāk, drīz stiprāki.
«Nav jāšaubās, tie precēsies!» es domāju. «Tātad drīz



189

kaus vērsi, slaktēs pāris cūkas, sivēnus, darīs alu, iz-

pušķos sētu — un tad kāzas gatavas! Lai tik sabrauc

viesi, sanāk muzikanti, tad jandāliņš ies vaļā!»

Bet, paskatoties uz mīlīgo pāri, es nesajūtu sevišķa

prieka. Kā Jānis, tik prātīgs, nopietns vīrietis, tā var

ākstīties? Lai precas, tā ir cita lieta, tēvs un māte arī

ir precējušies, bet ne tā — nakts laikā ganībās bučo-

ties! Man pārskrēja drebuļi pār kauliem, kad es re-

dzēju, cik gļēvi Jānis apkampa Annas kaklu.

«Vai tas nav grēks?» es domāju. «Zināms, ka tas ir

grēks! Lai bučojas dienā, kad visi redz. Kas tur par

grēku, kad mīlējās, kad grib precēties, — tur grēka
nav! Bet tā, nakts laikā ...»

«Krrriā! Kvā!» es iebrēcos kā vārna, gribēdams, lai

tie met mieru mīlināšanai, jo man apnika skatīties, un

aizmigt — tik drīz nevarēju.

«Klau, vārna, ko tā brēc?» Jānis bažījās.
«Nudie, tas ir Jencs! Saki, ko gribi, tas ir Jencs!»

«Nebij, nebij Jencīts, vārna bija!»
«Ej nu, nestāsti niekus!» Anna tiepās. «Vai nu es

vārnas balss nepazīstu! Paga!» Viņa man lēnām pie-
nāca klāt — katūna kleita vien nošvīkstēja — un pie-
bāza savu degunu gluži tuvu pie manas sejas klāt. Par

laimi, mana seja nebija pret uguni, tā ka Anna nevarēja

pamanīt, ka mani mutes kaktiņi uz smiekliem raustījās.

Viņa paņēma manu roku un to atkal palaida. Es rokai

ļāvu slābani nokrist.

«Jencīts guļ,» Annaaiziedama stipri čukstēja. «Tak tā

ir vārna bijuse!»

«Es jau tev teicu,» Jānis piebilda.
«Ja rudenī varēs kāzas taisīt, tad ir labi! Bet še mēs

nākošā gadā nepaliksim! Saņem dzirnavu, krogu! Pa-

spēlēt jau nepaspēlēsi. Tur ir visi krodzinieki cauri

tikuši. Ja tev pietrūks, es pielikšu savu naudu.»

«Cik tad tev ir?» Jāins nedroši jautāja.
«Simts sešdesmit tīrā naudā... Zaļupam aizdotas

naudas — astoņdesmit rubļi,» Annateica.

«Ekur māna!» es domāju. «Diezin kur šai tik daudz

naudas cēlās!»

«Diezgan būtu, bet diezin ko tavējie teiks?» Jānis

bažījās.
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«Kas viņiem ko teikt! Uz sestdienu brauksim uz mā-

cītāju, lai saimnieks dod zirgu, vairāk nekā!»

«Nu labi!» Jānis it kā atvieglots noteica.

Drīz pēc tam Anna aizsteidzās pār noru uz māju. Jā-

nis aizgāja uz zirgiem, kuri jau tuvu labībai varēja būt.

«Tā, nu precēsies un no mums aizies,» es domāju, un

žēlabas mani pārņēma. «Jānis paņems manu krustmāti.

Ja Jānis būs manas krustmātes virs, tad viņš būs mans

krusttēvs... Viss būtu labi, ja viņš tikai paliktu še,

mūsu mājā! ...»

Nedēļu vēlāk pēc šīs pieguļas es jau Jāni saucu par

krusttēvu. Derības tika nosvinētas. Jānis tajā vakarā

bija ļoti jautrs un apsolīja mani likt «izštudierēt» vai

par dakteri. Lai gan es tūliņ nojaudu, ka Jānis apsola

par daudz, tomēr dažas cerības es uz viņu liku. Arvien

viņš man palīdzēja ar darbu un ar padomu. Un nu tas

vēl nodomāja tapt par manu radinieku! Caur to, ka

Anna bija Jāņa līgava, es sāku arī krustmāti vairāk cie-

nīt, lai gan īsti draugi mēs nekad nepalikām.

Gads bija pagājis. Krusttēvs Jānis ar savu sievu Annu

dzīvoja dzirnavu krodziņā, kuru tie pavasarā bija uz-

ņēmuši uz renti. Reižu reizēm es viņus apmeklēju un

paliku tur vairāk dienas, it sevišķi dzirnavu un ezera

dēļ, kur es iepazinos ar neredzētām lietām. Tur varēja
arī ar laivu pabraukāties. Krustmāte Anna, likās, vairs

tik daudz nesmējās kā agrāki, viņa pat pret mani iztu-

rējās kārtīgi un nopietni. Tā kā manis no dzirnavām

projām nedzina, tad es paliku tur tik ilgi, kamēr vectēvs

brauca malt un tad beidzot mani sēdināja uz miltu ve-

zuma. Kad mēs aizbraucām, tad es vēl ilgi atpakaļ ska-

tījos. Krusttēvs Jānis stāvēja dzirnavu klētiņas priekšā

un vicināja ar cepuri. Es, vectēvam aiz muguras sēdē-

dams, sāku raudāt. «Ko tu raudi, kas tev kait?» vectēvs

jokoja. «Ej! Jūs visi esat tādi... tik smejaties vien:

puika, puika, puika! ... Nu, kas tad būtu, ja es meitene

būtu?
...

Krusttēvs ir tomēr tas labākais ...»

Reiz, mājā būdams, pamanīju, ka tēvs, māte, vectēvs

un vecmāte top domīgi, parunā gan, bet tad atkal pa-

liek klusu un ilgu laiku nesaka ne vārda.
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«Ej nu tu uz dzirnavām!» tēvs dārza klētiņā, medus

kāri sagriezdams uz šķīvja, uz māti sacīja. Māte tik

nopūtās, saģērbās svētdienas drānās, iesēja šķīvi ar

medu baltā lakatiņā un izgāja pa vārtiem. Manis viņa

līdz neņēma, lai gan es diņģējos kā žīds, māti līdz pa-

šam silam pavadīdams.
«Tevi aizvedīs tēvs uz svētdienu turp,» viņa teica.

«Nu labi, uz svētdienu,» es domāju un atgriezos svil-

podams uz māju.
Otrā rītā es izdzirdu, ka krustmāte Anna miruse.

Viss ienaids pret meitiešiem bija uz reizi izdeldēts.

Lieliskas žēlabas mani pārņēma. Krustmāte Anna bija
tā, kas man uz Ziemas svētkiem dāvāja gan cimdus,

gan zeķes, grāmatas, rakstāmas lietas, kas vienu un

otru no manām vajadzībām bij ievēro juse un nu gu-

lēja salta, nedzīva un nevarēja vairs jautra būt — smie-

ties, tā ka visa birze atskanēja. Vai tas varēja būt? Vai

cilvēks tiešām tā var nomirt — te būt, te piepeši iz-

zust uz visiem laikiem iz mūsu vidus? Es raudāju gan-

drīz veselu dienu, apstājos, padomāju un tad raudāju
atkal, kamēr vairs neviena asara netecēja. Bet sirds

sāpēja joprojām. Tikai otrajā dienā man iegribējās ēst.

Sāka rīkoties uz bērēm, kurām tūliņ svētdienā vajadzēja
notikt.

Svētdienā jau no rīta māte un es priekšiņā vienos

ratos un vectēvs ar vecmāti otrajos ratos aizbraucām uz

bēru māju. Dzirnavām klāt piebraucot, krusttēvs mums

nāca pretī. Bēdīgs viņš bija, bet raudāt neraudāja. Ti-

kai no viņa trīcošās balss es nomanīju, ka tam sirds

sāp. Māte, tēvs, vectēvs un vecmāte iegāja,istabā, kur

atradās jau daži citi bēru viesi. Es paliku pagalmā, bī-

damies krustmāti kā mironi ieraudzīt. Zosis kladzinā-

damas man plijās virsū. Es tās ar rīksti aizbaidīju un

tad skumji lūkojos uz dzirnavu ezeru, kura viļņi zem

apmākušās debess izskatījās tumšpelēki un neveikli,

smagi cilājās. Te iznāca krusttēvs Jānis, saņēma mani

pie rokas un veda uz klētiņu, zem kuras atradās pa-

grabs.
«Nāc šur, Jencīt!» viņš drebošubalsi teica.



Mēs iegājām pagrabā. Es ieraudzīju uz dēļiem, kas

pār apcirkni bij pārlikti, divus zārkus, vienu lielu, melni

krāsotu, otru maziņu — baltu. Krusttēvs Jānis nocēla

zārkiem vāku, paņēma mani uz rokas, pacēla, lai es re-

dzētu līķus.
«Vai tu to pazīsti, Jencīt?» krusttēvs Jānis, savu bār-

zdaino vaigu pie mana vaiga piespiezdams, šņukstēja.
Asaras tam sāka līt pār vaigiem . ..

Es pazinu: tā bija krustmāte Anna, bāla, svešāda, sa-

kniebtām zilganām lūpām. Līdzās viņai gulēja mazs

bērna līķītis ... Smacējoša līķa tvana sita man pretī. Es

jutu, ka man metās krūtīs un kaklā karsti un siltas asa-

ras lija pār vaigiem.
«Tāda ir, Jencīt, cilvēka gaita!» krusttēvs Jānis čuk-

stēja. Es uz viņu paskatījos. Viņš bija pārvērties, izli-

kās it kā no nespēka pārņemts un grīļojās, satverdams

zārka vāku, lai ar to pārklātu savas mīļotās sievas līķi.
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DZEJNIEKS

Skice

Tagad viņš bija vecs un sirms. Viņš dzīvoja pilsētas
klusākā malā un nesagājās ne ar vienu. Pensija, kuru

tas pēc izdienētiem gadiem kā atvaļināts kroņa ierēd-

nis dabūja, bija maza, bet iztika, lai gan šaura, viņam
no tās bija. Nu jau viņš piecdesmit gadu dzīvoja vienā

un tajā pašā istabiņā. Gadi aizgāja. Un, ka viņu tiešām

bija vairāk pagājis, nekā viņš bija varējis nopietni ierī-

kot, to viņš manīja no tā, ka viņa saimniecei mati me-

tās gluži balti un sejā radās neizskaitāmas grumbas. Arī

viņš pats jutās citāds esot nekā toreiz, kad tas bija te

ievilcies. Jau tad viņu sauca par vecpuisi, bet viņš to-

reiz bija juties daudz, daudz jaunāks. Jā, šie gadi, šie

gadi! Kaut jel mūžam varētu palikt jauns, stiprs, pildīts

jutām un cerībām, un kaut mūžam mūs apmeklētu
bērnišķi svētsvinīgie brīži, kur jānosēžas un jāraksta
vārds pie vārda, kamēr iznāk pantiņš ar atskaņām, ar

dzeju, kura mīksta kā vilna, pie kuras var patīkami pie-
spiest nogurušo galvu un just silti, silti.

Stundām viņš mēdza sēdēt pie loga un lūkoties uz

aru. Tā jau ir veca, pazīstama lieta, ka cilvēks ievēro

gaismu, ka tas grib redzēt un zināt, kas notiek viņa ap-

kārtnē, kas notiek tāļāku no viņa, atstatākās vietās, jā,
ka tas pat labprāt met skatu uz augšu, uz debesi, ja tā

ir skaidra un zila, ja tur mirdz apaļa, spoža ripa vai ma-

zas spirgti spulgošas dzirkstēs. Jā, jā, cilvēkam acis

nav par velti dotas!

Un viņam acis kļuva valgas, nevis ka tas tiešām sāktu

babiski raudāt, nē, tas nāca no ziedoņa agrā rīta
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vēsuma ...Viņš bija piecēlies ļoti agri un sēdēja pie va-

ļēja loga. Spožā, apaļā ripa vēl nerādījās. Gaisma jau

viļņoja pār zemi, bet pats karaliskais spīdums vēl slē-

pās aiz smilšainiem kalniem, kurus viņš taisni aizejošās
ielas galā redzēja, kurus viņš tik daudz reižu bija redzē-

jis un pie tam ieņēmies savādās teiksmu domās, ka šie

smilšu kalni ir lielu, varenu milžu kapi, kuri priekš
daudz tūkstošiem gadiem, kad no pilsētas te nebija ne

vēsts, še tika aprakti. Ziema piepeši pārtrauca milžus,
kuri bija pieraduši siltam laikam. Milžu pakaļpalicēji

gribēja pārpeldēt jūru un doties uz citu zemi, kur silts

un kur milžu suga var netraucēti tālāk dzīvot. Bet tie

drošākie, kuri ielēca jūrā, lai to pārpeldētu, visi noslīka.

Var būt, ka kāds izglābās uz kādas vientuļas salas un tur

gar banānām un palmēm ar vāli rokā iet uz medību

karstajā saulē un jūt karstas, karstas jūtas. Un tie bai-

līgie milžu bērni taisīja kažokus, lai nenosaltu. Viņi
cēla būdas un mitinājās tajās kopā pa dzimtām, un

vēlāku, kad tie attīstījās, tad tie sauca cits citu par cil-

vēku
...

Bet viņš domāja: slaveni bija šie milži, kuri guļ ap-
rakti zem smilšu kalniem! Viņi nesa vāles, kurām bija
veselu koku garums. Viņu muskuļi bija kā melnās, stip-
rās ozola siekstes, kādas atrod dažās Baltijas upēs. Acis

tiem zvēroja kā degoša cepļa krāsns. Un, kad tie kar-

stajās dienās lēca ezera viļņos dzesēties, tad ūdens šļak-

stēja pāri pār koku galotnēm, tā ka izcēlās mazi strauti.

Bet tad reiz nāca neizprotams gars vai spēks, kuru ne-

viens nevarēja saredzēt, un tomēr zem viņa varas sasala

ezeri, upes, balta viela krita no augšas kā vilnas pūkas
un apsedza zemi. Milži sāka drebēt un domāja, ka viens

no viņiem esot burvis, kuru vajagot nosist. Un tā tie

nosita cits citu. Un tur šie smilšu kalni ir viņu kapi.
Bet domas, ka viens no viņiem ir burvis, pārņēma arī

milžu bailīgos pakaļpalicējus, nīkuļus, kuri tērpās ka-

žokos un mitinājās būdās. Arī viņiem reizām uznāca

jūtas, ka viens un otrs ir jāienīd, ka tas ir jāsit, jāno-
kauj. Un viņi kāva cits citu

... Lūk, tur tie mazākie

pakalniņi — tie ir viņu kapi...
Bet šīs domas par burvi iešāvās arī nīkuļu pēcnā-

cēju — cilvēku prātā. Un lūk, kā viņi cits citu ienīd...

Spožā ripa vēl nerādās, un viņam vēl atliek laiks par
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šo milžu likteni, par viņu pēcnācēju iedomām, par

burvi pārdomāt. Jā, viņu pašu ļaudis turēja par burvi,

jā, par ļaundari. Lieta notika tā. Viņš, toreiz vēl zaļok-
snis jauneklis būdams, kādā ziedoņa dienā gāja uz kā-

diem ļaužu svētkiem. Teka veda caur kādu lazdu ieleju,
kurai pa vidu tecēja upīte. Upītes ūdens bija tik skaidrs,

ka visu, visu varēja novērot, kas notika viņas dibenā.

Tur gulēja mazi, apaļi, gludeni akmentiņi, gan balti,

gan raibi, gan zaļgani un iesarkani. Un mazas, sudrab-

baltas zivtiņas kārtīgos pulciņos peldēja gan pret
straumi, gan devās uz leju, atkal izjūkot aiz bailēm, kad

pār skaidro ūdeni slīdēja viņu tumšais pakrēslis. Un

puķīšu gar upītes malu bija visuvisādu. Vienas, dzelte-

nas, maziņas, ziedēja it īpaši gar ievu celmiem, otras,

arī dzeltenas, bet daudz lielākas, mirdzēja brīvi zālē,

un dažas, zilganas, mīlēja plaukt taisni uz paša upes

krasta un noliekties pār malu, lai klausītos vieglajos

viļņos, kuri, pār oļu traucot, nemitoši stāstīja par avo-

tiem, no kuriem tie nākot un ka tie nesot svarīgas ziņas
no tumšā priežu sila jūrai.

«Tad jūru jūs, knislīši, gribiet redzēt!» raibs, iedzel-

tens taurenis strauta vilnīšus izsmēja un uzmetās daiļa-

jai iezilganai puķei par kavalieru, kura stipri salie-

cās, lai atkautos pret bezkaunīgo taureni visiem spē-
kiem. Tas viņai arī izdevās, un nekrietnais, taukainais

taurenis laidās pār strautu uz sakaltušu alkšņa stumburu,
kur bija sapulcējušies vairāki taureņi un pārsprieda,
vai piedalīties pie izbraukuma uz Čūskas līci, kur šo-

dien bija zaļumu svētki... Un kas par varenu, prātus
apmulsinošu smaržu valdīja šajā lazdu ielejā! Pāri pār
visu šo, putnu dziesmām atskanot, mirdzēja pie zilās
debess spožā ripa kā liels neizprotams brīnums, kuram

nevar acīs lūkoties.
Visu šo redzot un dzirdot, pār jaunekli, kurš devās

uz ļaužu svētkiem, nāca savādas, brīnišķīgas jūtas. Viņš
juta, cik pašapzinīgi nes strauta viļņi priežu sila vēsti

plašajai jūrai, juta, kā lielās apses sakne apspieda ap-

sūnojušu akmeni un akmens spieda apses sakni, viņš
juta uz savas mēles saldumu, kuru bites suminādamas

sūca iz zilganajiem ziediem, un viņam gribējās to uz-

rakstīt — šo lielo, plašo kopjūtu, kura saturēja sevī
daudz citas. Lūk, tur zem lazdiem piekrastē, kur velēnas
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jau sen gadiem atbrukušas, tur spīd dzelteni sarkanā

smilšu akmeņa siena! Tur varētu uzrakstīt šīs jūtas! Bet

ar ko? Nu, redz, tur pie atora ir vecs ugunskurs,

pie kura vēžotāji pavasarā iededzināja savus skalus. Ar

ogliņu, tiešām ar ogliņu var uzrakstīt! Un viņš no-

svieda svārkus pie strauta, paķēra ogli un pakāpās pie
dzelteni sarkanās smilšu akmeņa sienas. Ko viņš rak-

stīja, tie bija vārdi, bet viņu kopīgums iztaisīja dzeju,
īss bija šis dzejolītis, bet četrās rindiņās jauneklis bija

izteicis, ko viņš gribēja. Zem dzejolīša viņš parakstīja
savu vārdu.

Un tad viņš izlasīja vēl pāri reizes dzejoli, un katru

reizi viņu pie tam pārņēma savādas jūtas.
Kad dzejnieks bija jau ļaužu svētkos, pa celiņu gar

upītes malu caur gravu gāja saimnieks, pie kura dzej-
nieks bija pirmo vasaru par puisi.

«Kas tas gan par nelgu bijis, kurš apsmērējis skaisto

klints sienu!» saimnieks sapīcis domāja un apstājās,
lai izlasītu rakstu.. .

Un, pantiņu lasot, arī saimnieku

pārņēma saldas jūtas. Viņu purināja viegls drudzis, kas

viņam tā iepatika, ka tas pantiņu lasīja vēlreiz un vēl-

reiz ... Bet zem pantiņa — kas tur?
...

Parakstīts ar

paša roku: Mirmidons! Gluži tāds «M» kā zem kon-

trakta, kuru saimnieks ar dzejnieku bija noslēdzis.

«Pagaid tu man, resgali!» Saimnieks nospļāvās. «Es

tev, putniņ, gantu man te smērēsies ar oglēm!»

Ziņkārības pēc saimnieks vēlreiz lasīja pantu, un at-

kal savādais drudzis viņu nodrebināja. Tad saimnieks

pacēla dūri un nomurmināja: «Pagaid tu man, Mirmi-

don!»

Arī saimnieks gāja uz ļaužu svētkiem — nevis dan-

cot, bet iedzert labu malku, kas iet pie sirds, un patriek-
ties ar pazīstamiem.

Tajā pašā dienā arī Mirmidona saimniece ar abām

meitām un vienas meitas līgavaini iemaldījās gravā.
No riekstiem lazdos nebija vēl ne jausmas, totiesu ze-

menes mirdzēja abās gravas pagāzēs, un māte ar mei-

tām, kā arī vienas meitas līgavainis, auša no galvas līdz

papēžiem, šļūdeniski vien pa pagāzu laipojās un runāja
šo to ar pilnām mutēm. Meitu māte nebija vēl veca,

un ļaužu svētki viņas sirdi vilktin vilka pie sevis. Bet

līgavainis savu līgavu sargāja no tirgiem, ļaužu
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svētkiem un lielceļiem ar vislielāko greizsirdību. Un

māte, negribēdama celt naidu jau priekš kāzām, apslēpa
savu milzīgo tupeli zem raibās garās kleitas...

Zemenes lasot, līgavainis piegāja pie kailās klints sie-

nas un ieplēta muti vai līdz ausīm.

«Kas tas?» viņš ieķērcās, tā ka ieķērcās arī meitu

māte, domādama, ka līgavainis ieraudzījis čūsku.

«Kas tur ir, Ezelberg?» māte baiļu pilna jautāja.
«I — skaties!» Auša Ezelbergs ar idiota smiekliem rā-

dīja uz Mirmidona rakstu. Pakāpās arī abi skuķi pie
klints sienas, un visi četri ogotāji lasīja Mirmidona

pantu. Un visiem četriem pārgāja salds drudzis vispirms
pār krūtīm, tad pār muguru ...

«Mam, mam,» Madiņa iesaucās, «ak, cik jauki!»
Emmīte jau bija trīsdesmit un divus gadus veca, ar

gluži bālām, plānām ausīm, bet vēl diezgan šķelmīgām
acīm, tā paraustīja nicinoši plecus un iemuldējās:

«Mirmidons, ko tas Mirmidons!»

«Kas tas ir — Mirmidons?» Ezelbergs, kaklu izstiepis,
jautāja, pie tam gandrīz pazaudēja līdzsvaru un novē-

lās lejā.
«Mirmidons? Mirmidons ir mūsu kalps!» Emmīte, de-

gunu sarāvuse, spiedza un aprija veselu zemeņu ogu.
«Ak tu pagāns, tas Mirmidons!» saimniece lamājās,

bet lasīja vēlreiz dzejoļu, jo tas radīja viņas krūtīs sal-

das jūtas un sauca viņai atmiņā tās jaukās dienas, kur

tā pirmoreiz bija mīlējuse ...

«Ak tas Mirmidons, Mirmidons,» Madiņa dvesa, «cik

jauki viņš raksta, kas to gan būtu no viņa domājis!»
«Ej tu, nepraša!» māte dusmīgi iesaucās. «Kas tur par

jaukumu! Mirmidons ir kalps, kam jādzen vaga tīrumā

un nevis jāsmērējas ar oglēm!»
«Pērienu tas zellis ir pelnījis!» auša Ezelbergs izsau-

cas un traucās augšā uz klints, lai izrādītu savu varo-

nību. Bet māte ar meitām kāpa ar lielu līkumu augšā,
kur gravas siena bija slīpa.

«Ak tas Mirmidons, Mirmidons!» Madiņa sveica. «Kas

to būtu domājis.» Bet māte teica: «Tur' muti, tu esi

brūte, tavs brūtgāns ir Ezelbergs, un gar Mirmidonu tev

nav daļas!»
Bet Madiņai bija gan gar Mirmidonu daudz daļas.

Viņa jau sen Mirmidona bija ieskatījušās, bet īpaši
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tagad viņš tai visai patika. Un visu laiku Madiņai mācās

Mirmidona gars virsū, tā ka beidzot mājās pie kafijas
tā it kā apmulsuse izlēja veselu tasi brūnā šķidruma
uz galda, uz savas baltās kleitas un dusmās iesaucās:

«Ak tu velna Mirmidons!»

Visi ieplēta tik mutes. Un Ezelbergs, dūri savilcis, jau-

tāja: «Ko tu tur muldēji?»
Emmīte nicinoši paskatījās uz Madiņu un sāka ar

māti runāt par cūkām, vai nebūšot laiks mest deglaino

Urkšķi aizgaldā. Māte koda kaislīgi sviesta maizē un

kavējās ar atbildi, bet Ezelbergs, dzirdēdams runu par

cūkām, juta, it kā kad tas pats gulētu sētmalā un vep-

ris braucītu pie viņa krūtīm savu saraino muguru un

verkšķētu, un stāstītu visādus cūku stāstus.

«Fui-tu!» Ezelbergs klusiņām nosmīnēja un no-

spļāvās.
Bet Madiņa ķēķī mazgāja iz kleitas kafijas traipekļus,

un asarām acīs tā čukstēja:
«Ak tu velna Mirmidons!»

Vēl tajā pašā vakarā Mirmidons dabūja četras reizes

pērienu. Vienu reizi to piekāva saimnieks, tāpēc ka Mir-

midons nebija laikā nonesis žuburus tīrumā. Otru reizi

viņu kaustīja krogā Ezelbergs ar draugiem, tāpēc ka

Mirmidons bija sarakstījis dzejoļu par Madiņu un to pē-

dējai dāvājis. Tie otri divi pērieni gan nebija īsti pē-
rieni, bet uzskatāmi par acumirklīgas nesaskaņas īsu re-

akciju. Mirmidons mīlēja ļoti pa dienvidiem gulēt un

pie tam kārtīgi aizgulēties. Saimniece, kura Mirmidonu

viņa mērenības un laiskās gaitas pēc nevarēja ne acu

galā ieredzēt, divas reizas izmēģināja slotas kāta stip-
rumu uz Mirmidona muguras. Mirmidons arvienu taisī-

jās iet uz tiesu un apsūdzēt Ezelbergu ar draugiem,
saimnieku un saimnieci, bet Madiņas pēc šo gājienu
arvienu atlika un vispēdīgi atmeta ar roku.

«Vai nu tiesa tos darīs par īstiem cilvēkiem.»

Nāca ziema, un lietas pavisam grozījās. Ap Mārti-

ņiem Ezelbergs apprecēja Madiņu, un Mirmidons pāri
naktis grozīja acu baltumus pret griestiem, kamēr bija

sacerējis veselu elēģiju par Madiņu un puķi, kura zied

un smaržo, bet tad nāk tāds auša Ezelbergs un noplūc
skaisto ziedu. Neilgi pēc Madiņas kāzām nomira Mirmi-

dona krusttēvs, vecpuisis, kurš vairāk nekā 20 gadus
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bija no muižas uz muižu gājis kā namdaris un iekrājis

pāri par tūkstoti. Šo krusttēva krājumiņu mantoja Mir-

midons. Mirmidona pirmais darbs nu bija atstāties no

saimnieka, likt iespiest savus dzejoļus īpašā brošūrā,

uz kuras vāka ieslīpi šķērsām moderni trekniem bur-

tiem stāvēja: «Sapņi un patiesība» — dzejoļi no Mir-

midona. Bet, pilsētā pa grāmatu pārdotavām klejojot,
tas nāca uz domām iestāties skolā, jo visur viņam lika

manīt, ka drusku vairāk izglītības un zināšanas viņam

vajadzētu. Mirmidons iestājās apriņķa skolā, kuras

kursu tas beidza pēc diviem gadiem. Tad viņš kļuva
viszemākais ierēdnis — norakstītājs kādā valdes kan-

celejā. Pamazām tas uzdienēja drusku augstāku činu,

bet kļuva arvien bālāks, un viņa dzejoļi sāka izdvašot

līķa dvesmu.

Viņa dzejā vairs nebija tā siltā drudžainā spēka, kas

katru lasītāju pārņēma, ja tas lasīja Mirmidona agrās
jaunības dzejoļus. Tagad publika gan Mirmidona rak-

stus vairāk pazina, jā, Mirmidonu varēja saukt par pa-

zīstamu dzejnieku, bet katrs viņu ienīda, tāpēc ka tas

ar savu dzeju lasītājā sacēla tādas jūtas, kādas cilvēku

pārņem, kad tas redz svešu līķi, pie kura nevar nedz

asaras liet, nedz arī smieties. Katrā dzejolī Mirmidons

lasītāju it kā pie matiem vilka uz līķu kambari, lai tas

skatās, kāds izskatās cilvēks, kurš ir tapis absolūti labs,

kurš vairs negrēko, kurš cauri un cauri ir pārvērties
ideālā...

Bet pēc gadiem Mirmidons apstājās rakstīt. Viņš tika

pensionēts, un no šā laika viņš mēdza klusi sapņot. Tā

bija lieliska dzīve, kuru viņš savā dvēselē veda. Viņš

varēja aizdarīt acis un sapņot pēc patikšanas par aug-
stiem kalniem, uz kuriem valda mūžīgs sniegs un ledus,
un dvēsele, kura ceļā uz augstumiem, uz kuriem ilgas
tevi kā celtin ceļ, salst vientuļa uz kailas klints, bez

spēka, bez palīga. Bet kas tad Mirmidonam liedz sapņot
par rožainām ielejām, kuras pildās ar siltiem ziedoņa
tvaikiem un ar saules gaismu, kura ar vislielāko izšķēr-
dību plūst pār ielejās dzīvojošo grēcinieku galvām?
Mirmidons sapņo arī par tādām lietām. Un tomēr tas

viss nav vecpuiša dzejnieka poēzija! Vecpuiša dzej-
nieka poēzija ir ūdens un baltas, baltas linu drā-
nas! Šopēns nav smalkāki jutis, komponēdams savas
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dons, garā arvienu mazgādamies un uzvilkdams vai katru

stundu tīru veļu. Manis pēc lai ari būtu atļauts pār
balto veļu valkāt melnu, garu zīda manteli, kādus nēsā

svētceļnieki vai mūki. Tā, lūk, ir poēzija — mazgāt
un atkal mazgāt katru puteklīti no rokām, kuras jau-
nībā aizskārušas grēcīgas lietas. Un sēdēt pie gaiša
loga baltās linu drānās un raudzīties, kā saule lec! Labi

bija, ka Ezelbergs dabūja Madiņu, ka tie abi pazuda iz

Mirmidona redzes aploka! Tagad var vientuļi un ne-

traucēti redzēt, kā saule sārta un apaļa uzlec pār milžu

kapiem. Kas par to, ka Mirmidonu tur par burvi, kurš

uzbur cilvēkā savādas, nepatīkamas jūtas, — ja tikai

viņam atļauj dzīvot. Tie laiki ir, paldies dievam, pagā-

juši, kur burvjus un raganas sadedzināja. Tagad tik tā

viņus greizi uzlūko un peļ... Tagad jau ļaudis tik tāļu

izglītoti, ka tie atzīst, ka jūtas, patīkamas vai nepatī-
kamas, kuras dzejnieks ar savu dzeju lasītājā saceļ, nāk

īstenībā no dabas pašas, no tālienes, kur gari rada gada-

laikus, aukstumu un karstumu un sūta tos mums šurpu.
Nav vairs tie laiki, kur milzis nosita milzi, domādams,

ka tas radījis ziemu. Vairs saimnieks, dzeju uz klints

sienas lazdu gravā lasīdams, nesavelk dūri un nesaka:

«Pagaid' tu man, putniņ Mirmidon,» — bet vēlas, kaut

Viņa dēliņam augtu mati labi biezi un gari, kaut tie

cirstos sprogās un kaut iz sārtvaidža Ansīša kļūtu

brangs, krietns dzejnieks.

Saule par milžu kapiem ir uzlekuse. Uz dzejnieks —

vecpuisis iet mazgāties un uzvilkt tīru, baltu veļu...
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RĪTA ZVAIGZNE

Stāstiņš

Daudzreiz es esmu apbrīnojis spožo zvaigzni, kura

rītos ne visai augsti pie debess spirgti mirdz. Un katru

reizi, kad es viņu ieraugu, man ienāk prātā kāds rīts,

kuru es nekad neaizmirsīšu.

Mana bērnība ir tālu. Viņa dus aiz augstiem kalniem,

pār kuriem es nespēju turpu aizstaigāt. Bet klusos, vien-

tulīgos brīžos es jūtu un dzirdu, it kā kad bērnības sarg-

eņģelis atlidotu šurp. Spārnus viegli plīvodams, viņš
vedina pār mani maigu, vēsu, patīkamu vēsmu...

Es varēju būt tikai vienpadsmit gadus vecs, bet es

jau biju iemīlējies. Nekas nespēj tik daiļi un šķīsti mī-

lēt kā tāda maza sirds, kura velti uz eņģeļiem, prinčiem
un princesēm gaidījusi un kura sāk piegriezt vērību

cilvēcībai viņas patiesās — šaurajās robežās.

Viņas sirds bija jau daudz stiprāka par manējo. Mā-

rīte bija jaunava, gadu septiņpadsmit veca. Viņa bija
musu attāļa radiniece, un mana māte viņu turēja kā

audžumeitu. Klusas, piemīlīgas, jautri lēnīgas dabas —

viņa man patika no senām dienām. Tā bija tāda mei-

tene, kura nav nekad īsti skumja, bet kura vaļas brīžos
mīlē klusi sēdēt un kurai pastāvīgi maigs, mirdzošs val-

gums acīs. Jo vecāks un drošāks es tapu, jo tāļāku
iedrošinājos iepeldēt ezerā, uzkāpt augstāki garajā eglē
aploka malā un jo stiprāki es sāku Mārīti mīlēt. Viņa
no tā nekā laikam nesajuta, bet es par to nemaz neno-

skumu. Es vairāk nekā nevēlējos kā viņu redzēt, ar viņu
runāt. Tik vienu vienīgu reizi man ienāca prātā — kā

butu, kad es Mārīti nobučotu? Bet vēlāku es kaunējos
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par tādām domām. Es atradu to tiešām par nepieklā-

jīgu, pats nezinu, kāpēc.
Atnāca rudenis, iesākās atkal skolas laiks. Skola ne-

bija no mūsu mājām tāļu. Mārīte šad un tad vakaros

mēdza man atnest siltas vakariņas, ja laiks bija labs.

Tad viņa man pārstāstīja, kā pa māju ejot, ko tēvs,

māte un vectēvs darot, un, viņas stāstā klausoties, es ar

labpatikšanu lūkojos viņas sejā. Mana vēlēšanās bija,
kaut arī Mārīte vēl ietu skolā un mēs varētu katru

dienu redzēties.

Reiz viņa, man vakariņas uz skolu aiznesuse, runāja

neparasti un dzīvi, viņa stāstīja, ka esot sanākuši slīper-
nieki, kuri apkārtējos mežos cērtot, ka skanot vien.

«Divi no tiem nāk gandrīz katru vakaru uz mūsu

māju. Bet naktī tie atkal aiziet uz mežu, kur tie uztai-

sījuši iz plankām un skaidām būdas. Brīnums, kā viņiem
nesalst... Nu, uguni tie gan pastāvīgi kurina, tomēr ...

guļ gandrīz vai uz kailas zemes ...»

«Vai tu tur mežā biji un redzēji?» es jautāju.

«Biju!» viņa jautri teica. «Mēs vakar sienu vedām iz

Sila pļavas. Vectēvs, caur silu braucot, pieturēja zirgu
un piegāja pie vienas būdas uzpīpēt... Es arī piegāju.
Brīnuma dzīvokļi — tās slīpernieku būdas. Un paši

slīpernieki tādi bārdaiņi vilnainos kreklos un vestēs, ga-

riem zābakiem. Svārku tie, ja arī auksts laiks, ne-

velk, tik pasmejas... Pīpe zobos, un cirvji tādi lieli,

spīd vien, kad cērt. Un kas par skaidām — šīs istabas

garumu! ...»

Viņa pasmējās. Mani tas ļoti interesēja — dzirdēt par

slīperniekiem. Bija piektdienas vakars. Rītu sestdiena;

tātad varbūt jau rītu — un svētdienā katrā ziņā aiziešu

uz silu aplūkot šos brīnuma ļaudis.
Pavadīju Mārīti pār skolas pagalmu līdz lielceļam.

Viņa teica labu vakaru un nozuda tumsā. Sniega vēl

nebija, bet jau sala. Es ietecēju klasē, jo patlaban iesā-

kās mācības stundas. Es uzšķīru bībeles stāstus, bija

par Zaulu jāmācās. Bet Zauls man mūžam palika vienal-

dzīgs, kaut gan es mēģināju ar viņu sadraudzēties. To-

tiesu es domāju vairāk par Mārīti un par slīperniekiem.
Mana mīlestība pret Mārīti bija jau pieņēmuse sli-

mības veidu. Es nevarēju vakaros aizmigt un to piekt-
dienas vakaru nepavisam ne! Bez tam bībeles stāsti,
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visādas peršas, panti, galvas un tāfeles rēķini man izli-

kās kā spaidu līdzekļi priekš nelaimīgiem mocekļiem. Bet

es saņēmos, mācījos un mācījos, kamēr pratu. Tas būtu

briesmīgs kauns, ja Mārītei būtu jādzird, ka esmu slinks

nepraša.
Sestdienā pēc divpadsmitiem devos svilpodams uz

māju. Baltā maizes kulīte pār plecu, lakatiņā sasietās

grāmatas rokā. Nu tik uz māju! Zināju — Mārīte man

pateica —,
kas šodien par brangu pusdienu: zīdenis ar

pupām un cūkas ausi. Un zīdeni ar cūkas ausi es pār-
liekam cienīju.

Pusdiena bija laba. Bet no gājiena uz silu — slīper-
niekus redzēt — neiznāca nekā. Tēvs teica, lai es no-

aujot kājas un lai paliekot godīgi mājā. Māte piekrita
tēva domām. Bet, kad tēva nebija klāt, tad māte pie-
krita dažreiz arī manām domām.

«Nu, uz silu neaizgāji?» Mārīte mani jautāja, kad

bija jau krēsla un Mārīte savus darbus bija padarījuse.
«Nekā,» es nožēloju, «tēvs negrib. Palūkošu, vai ne-

varu rītu ... var būt, ka atļaus. Tēvs jau pats arī varētu

iet, paņemt plinti, kas zin, kāds zaķis gadās.»
Tēvs bija liels medinieks. Un laukā sniga vieglas pār-

slas. Var būt, ka rītu būs brangs jauns sniegs. Tad tēvs

izies katrā ziņā aplūkot, vai ganībās nav zaķu pēdu.
Un no ganībām līdz silam nav tāļu

...

Pēc vakariņām es lasīju vēsturi un laikam biju pieņē-
mis ļoti nopietnu seju, jo arī tēvs un māte uz mani

šad un tad nopietni paskatījās. Bet īstenībā es biju
mazs blēdis. Ar vienu aci es gandrīz pastāvīgi šķielēju
uz Mārīti, kura sēdēja līdzās manai mātei un šķirstīja
kādu nekādu grāmatu.

«Ej gulēt,» tēvs īsi teica, «tev laiks jau snaust!»

Tēvs bija liels savādnieks. Viņš mēdza piepeši no

krēsla piecelties, atvērt, piemēram, skapi un tad skaļā
balsī dziedāt kādu kristīgu ļaužu dziesmu. Tā bija zīme,

ka viņš vēlas, lai ap viņu būtu tik maz ļaužu, cik vien

tik iespējams ...

Kad tēvs atvēra skapi, sāka tur rakņāties drīz pa
veļu, drīz augšas plauktā pa grāmatām, tad māte lēni

teica: «Jāiet gulēt!»
Kad jau visi iet gulēt, tad arī es.

Mārīte šovakar tiešām vai eņģelis. Balti nomazgāju-
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sēs, glīti uzsukātiem matiem. Viņa skatās vēl pa logu už

apzvaigžņotām debesīm. Arī es pieeju pie loga un ska-

tos īsu brīdi brīnišķīgajās ārēs. Un māte dzied klusā

balsī: «Nu dusēt miegā gardā tā mīļā Jēzus vārdā šīs

manas miesas ies! ...»

«Ar labu nakti, Marīt!»

Viņa uz mani paskatās laipni, bet it kā brīnodamās.

Es viņu iztraucēju iz sapņiem.

Sestdienas vakarā slīpernieki nenāca, kaut gan bija

«pirts diena» un daži bija tēvu lūguši, lai atļauj viņiem

mazgāties. Cauru nedēļu grūti strādājušam, tādam pus-

mežonim nekas nav patīkamāki kā aiziet uz krogu. Tur

notiek vispārīgas sapulces, tur dzied, danco, iedzer,

smejas un pat izkaujas. Tāds meža strādnieks bez stipra
dzēriena un paģirām zināmā laikā nemaz nevar iztikt.

Es dzirdēju, ka saimes istabā par to runāja, un man

tikās redzēt, kā gan slīpernieki tur sēd, iedzer un stāsta

savus piedzīvojumus. Vai tāda dzīve gandrīz nelīdzinās

Amerikas mežu dzīvei?...

Svētdienas rītā, gaismai austot, es papriekšu pamodos

un modināju brāli, kurš ar mani vienā gultā gulēja.

Mēs abi gulējām saimes istabā. Mums pavisam bija čet-

ras istabas. Vienā gulēja tēvs ar māti un mazo Jūliju,

otrā māsas un Mārīte, trešā vectēvs ar vecmāti, mēs

tie citi lielajā piekvēpušajā saimes istaba. Bet musu

kakts bija silts, un mums patīkami vēl labu brīdi palikt

zem segas, kaut ganabi bijām nomodā.

«Kādu sapni tu šonakt redzēji?» es brālim prasīju.

Viņš nožāvājās, brīdi vēl klusēja un tad vienaldzīgi

teica: «Braucu ar jauno kumeļu. Tad ta gāja! Smiltis

vien putēja!»
«Bet tagad jau ziema! Vai neredzi, ka logi aizsaluši?»

«Bet es tā redzēju! Tēvs brauca, un es sēdēju un tu-

rēju pātagu. Pātagas nemaz nevajadzēja, kumeļš tā

skrēja!»
Es gribēju brāli izsmiet. Ar kumeļu jau nemaz neva-

rēja vēl braukt. Viņš bija gluži jauniņš, draiskīgs uz to

nebēdu. Bet es nepaguvu ne vārda bilst. Suns priekšiņā
sāka kā plēsoņa kaukt un riet. Acumirkli vēlāk durvis
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atvērās. Sanāca četri spēcīgi vīrieši, un līdz ar viņiem

ieplūda pār grīdu balts, tvaikains aukstums.

«Kas tie?» brālis bailīgi jautāja.
Mēs iz segas apakšas glūnējām uz spēcīgajiem vī-

riešiem, kuri lielus, spožus cirvjus pieslēja pie sienas —

kātiem uz augšu. Viens no vīriešiem bija jauns, skaisti

noaudzis, sārtiem vaigiem. Tas noņēma cepuri un ap-

sēdās pie galda. Bet tie citi pārējie paturēja savas jē-
renes galvā.

«Nu, labrīt, saimnieks!» viens teica, kad vectēvs pīpi
zobos, salīcis savā kažociņā iznāca saimes istabā.

«Labrīt, labrīt! Kas tad jūs dzenā?»

«Nākam no kroga!» viens ar tuklu, sarkanu seju, pa-

mazs no auguma, man pavisam svešā izloksnē teica.

«legriezāmies te, gribējām gaļu pirkt!»

«Parunājiet ar saimnieci, es nezinu, vai mums gaļa
ir pārdodama!» vectēvs atrūca un nosēdās uz mūrīša.

Drīz vien sanāca saimes istabā vai visi mājenieki.
Mārīte ar māti bija vēl laukā, laikam ķēķī. Mēs ar

brāli, abi balti, izlēcām iz gultas un manīgi ieskrējām
tēva istabā apģērbties. Kad bijām gatavi, tad devāmies

aplūkot slīperniekus. Viņi sarunājās ar tēvu un vec-

tēvu par koku brāķētāju žīdu, par skaidu malku, par

slīperiem, bet vairāk reižu pa starpām resnais ar sar-

kano seju ierunājās par gaļu.
«Mums vispatīkamāks būtu gluži tauks speķis. To

mēs izkaram būdā dūmos un ēdam pat nevārītu...»

Bet jaunākais sēdēja domīgs. Tikai tad viņš tapa dzī-

vāks, kad Mārīte ienesa karotes un maizi.

«Mēs esam krietns pulciņš, astoņi gabali!» resnais ar

sarkano seju, kuru par Bramberģi sauca, runāja. «Mēs

visi astoņi strādājam kopus. Mums pašiem savs ciems —

trīs būdas. Visi ir jau veci meistari. Tikai Kraujiņš tēš

slīperus pirmo ziemu.»

Krauj iņš bija jaunākais, kurš pie galda sēdēja.
Mēs abi, brālis un es, bijām jau pa tam pie cirvjiem

un tos apbrīnojām. Es gribēju patlaban lielāko no cir-

vjiem pacelt, bet vectēvs iesaucās:

«Pag, tu, puika, neaiztiec tā!» Viņš draudēja ar

pirkstu.

Bet vecais Bramberģis piecēlās no mūrīša, pacēla mil-

zīgo cirvi un parādīja to mums no visām pusēm.
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«Vai, cik briesmīgi liels cirvis!» es iesaucos.

«Tas nav cirvis, tā ir sļute!» Bramberģis mani pa-

mācīja. «Lūk, tas te ir cirvis!»

lesāka ēst brokasti. lenāca arī māte no lauka. Slīper-
nieki iesāka atkal runāt par speķi. Man palika garlai-

cīgi. Es ar brāli pa durvīm laukā — pamēģināt, vai ne-

var laisties ar ragutiņām. Gāja jau tiešām brangi. Bija
uzsnidzis un uzsalis. Un mēs apstājāmies tikai tad, kad

māsa Anna uz istabas sliekšņa sauca: «Vai tad uz bro-

kasti nenāksiet?»

Pirms gājām uz brokasti, mēs vēl krietni vizinājā-
mies. Ausis sāka salt, bija jāiet uz brokasti...

Brokasts bija jau paturēts. Istaba pilna ziliem pīpes
dūmiem. Bramberģis bija nopircis veselu šķiņķi. Viņš
sēdēja šķiņķam līdzās, kurš atradās uz apgāztas muldas,
un uzmeta arvien uz tā mīlīgus skatus. Krauj iņš tur-

pretī no Mārītes gandrīz nenogrieza acu. Mārīte ar vec-

māti sēdēja vectēva istabā. Es nopratu, ka Mārīte jau-
najam slīperniekam ļoti patīk ...

Mums tajā ziemā notika liela nelaime. Caur nezi-

nāmu uguns cēloni nodega skola. Mēs pašulaik ēdām

pusdienu, kad mazais Antiņš klupdams krizdams

ieskrēja klasē, ieplēta muti un beidzot ar mokām ieklie-

dzās: «Deg! Deg! ...» Mēs izskrējām ārā plikām galvām
un visi drebējām — bāli, izbijušies. Ko mēs kliedzām,

tā es neatminos. Atminos, ka es bez manteļa un cepu-

res stāvēju uz lielceļa un raudādams skatījos, kā melni

dūmi vīdamies augšup mutuļoja un kā liesmas stabs

briesmīgi sliecās gaisā.
Atminu, ka vectēvs man uzsedza kažoku un mani pa-

visam nosalušu pārveda mājā. Tapu slims. Drudža mur-

gos man gāzās milzīgi kalni virsū. Bezdibeņi atvērās,

un man bija tajos jākrīt. Te atkal kāds mani žņaudza.
Beidzot pamodos kā iz sapņa. Jutos pavisam slābans,
domāt nevarēju nepavisam. Māte sēdēja pie gultas un

lūkojās skumji uz mani.

«Kur tētiņš?» es prasīju.
«Viņš drīzi būs mājās, dēliņ! Nu, manu puisīt, vai

tev kas sāp?»
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«Nekas, mammiņ!» Es nevarēju lāgā parunāt.
«Kur Mārīte?» es jautāju.
Māte dziļi nopūtās. Viņa saprata, ka es vēlos redzēt

Mārīti.

«Mārīte ir tepat priekšistabā!» Māte izgāja pasaukt
Mārīti. Viņas ienāca abas reizā. Brīnējos, ka tiklab Mā-

rīte, kā arī māte svētdienas drānās.

«Vai šodiensvētki?» es jautāju.
«Šodien jau trešie Ziemas svētki, dēliņ,» māte teica,

«vai tu nekā neatceries?»

«Nekā, tik zinu, ka skola dega. Vai tik kāds nesa-

dega?» es bažījos.

«Paldies mīļam Dieviņam, neviens!»

Māte pienesa man glāzi vīna. Viņš man gāja ļoti pie
sirds. Izdzēru visu glāzi. Jutu, ka spēki ronas.

«Nu, Jānīt, kāpēc tad tu šitā?» Mārīte teica, uz mani

mīlīgi paskatīdamās.
«Ko tur nu var darīt,» māte piezīmēja, «viņš, pui-

sīts, jau nav vainīgs! ...»

Mājā visi bija klusi. Varēja dzirdēt, kā circenis sai-

mes istabā ņēmās. Pat pulksteņa tikšienus es izšķīru
skaidri.

«Paliec tu pie Jānīša,» māte, ar villaini apsegdamās,
teica, «es iešu aplūkot gotiņas!»

Viņa izgāja. Mārīte apsēdās uz gultas malas. Mēs abi

raudzījāmies uz galdu, uz kura lampa dega. Viņas
gaisma man izlikās drūma, bēdīga.

«Kur tētiņš?» es vēlreiz prasīju.
«Aizbrauca uz dakteri,» Mārīte klusi atbildēja. «Drīz

būs atpakaļ.»

«Vai domā, ka es miršu?» es vienaldzīgi prasīju. Ne-

zin kāpēc man šoreiz nebija bail no nāves.

«Nē, mirt tu vēl nemirsi. Bet zāles ir jādzer, tad drī-

zāk tiksi vesels.»

Es satvēru Mārītes roku. Viņa nodrebēja.
• «Marīt, ko tu darītu, ja es nomirtu?» es prasīju, un

asaras man saplūda acīs.

«Es tev dziedātu skaistas dziesmiņas.»
«Vai tu neraudātu?»

«Raudātu ar. Bet tu jau tapsi vesels!»

«Es gribu labprāt mirt!»
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«Kāpēc? Ko tad tētiņš ar mammiņu teiks? Un vec-

tēvs ar vecmāmiņu?»
«Bet es gulētu zārkā baltās drānās, sveces deg ap-

kārt, un svaiga skuju smarža valda istabā. Man ir diez-

gan ...»

«Nerunā tā, Jānīt!»

Man sāka asaras līt. Es gribēju Mārītei teikt, ka es

viņu mīlu, bet es nevarēju. Arī Mārīte sāka šņukstēt.
Par ko ganviņa raudāja?

Zvans skaļi ieskanējās. Tēvs laikam iebrauca pa-

galmā ...

Janvāra beigās es biju jau pilnīgi vesels. Skolā nebija

jāiet. Tā bija izdeguse, melna, bez jumta. Vārnas pa

simtiem tur ķērca pa iekšu. Es ar brāli dzīvojām bez

bēdām no vienas dienas otrā. Šad un tad atnāca slīper-
nieki, iepirka gaļu vai maizi, bet jaunais slīpernieks

Krauj iņš nenāca.

«Kāpēc Bramberģis nāk uz mums vai katru dienu,

bet Kraujiņa pavisam vairs neredz?» es māsai Annai

prasīju.
«Tas jau ir Mārītes brūtgāns,» Anna teica, «bet tēvs

tam aizliedza šurp nākt.»

«Tātad Mārīte mīlē Kraujiņu!» es nodomāju, un man

palika žēli ap sirdi. Varu sacīt, ka tagad kaislība mani

sagrāba. Es norakstīju Mārītei garu vēstuli, kurā es tai

atklāju savu mīlestību. Mutiski atklāt savu mīlestību

es neuzdrošinājos. Vēstuli ieliku Mārītes skapītī un

jutu, ka asinis sakāpa man galvā, kad redzēju viņu

manu vēstuli atplēšam. Es metos kā negudrs pa durvīm

ārā un blandījos vairāk stundas no vietas pa pagalmu,

riju, ķēķi, bet istabā iet nedrīkstēju.
«Tu esi vēl par jaunu!» Mārīte man vienaldzīgi vē-

lāk teica.

«Par jaunu? Un tu esi tā vecā, kura vari tā spriest?»
es klusībā dusmojos.

Nu es zināju, ka viņa manis nemīlē, bet mīlē Krau-

jiņu.

«Diezin, varbūt tas ir vazaņķis!» es domāju. «Kaut

viņš nebūtu še labāk rādījies!»



14 — Jānis Poruks 209

Dzīvot dzīvoju pa vecam. Lasīju vecas avīžu grāma-
tas, «Mājas Viesa» pielikumus. lekšķīgi biju pavisam
sanīcis. Visi domāja, ka tās ir manas pārciestās slimības

sekas. Var būt, ka bija arī tā. Bet katrā ziņā mana nelai-

mīgā mīlestība mani visvairāk padarīja vārgu.

Bija jau aprīļa mēneša sākums. Pēc dienas atkusas

skaidrajās naktīs sala. Es no rīta, visai agri pamodies,

domāju par slīperniekiem. Biju tos redzējis mežā strā-

dājam. Pazinu viņu mazās skaidu būdas, kurās tie naktis

pavadīja. Domāju un domāju. Un brīnišķīgi — man pa-

lika Kraujiņa žēl. Cik viņam patīkama, laipna seja!

Viņš nevar būt vazaņķis. Viņa nekādi nevar pielīdzināt
citiem slīperniekiem, piemēram, vecajam Bramberģim,
kurš šņabus iemet mutē kā ogas. Un es esmu tiešām vēl

jauns! Domāju, līdz kamēr puiši piecēlās uz darbu. Es

nevarēju vairs gulēt un arī piecēlos.
«Kur tu tik agri?» Pēters teica, bet es uz viņu ne-

klausījos, tik āvu kājas. Drusku jau varēja manīt rīta

gaismu, kad suns ierējās. lenācējs bija viens no mums

pazīstamiem slīperniekiem.
«Ko tu teiksi, Vāveri?» tēvs jautāja.
«Notika nelaime, saimniek! Kraujiņš pārcirta kāju.

Sākām jau agri laist kokus. Jauneklis, nabags, diezin

kā pārskatījās... guļ tagad būdā bez samaņas. Atnācu

pēc kādām zālēm . . . gabals audekla būtu labs.»

«Apskatīšos, vai karbolūdens vēl būs,» tēvs teica un

iegāja savā istabā zāļu meklēt.

Bet Mārīte sāka vaimanāt. Savu sedzeni ap galvu

apmetuse, viņa izsteidzās ārā. Es apvilku ātri savu ka-

žociņu, paķēru cepuri un devos Mārītei pakaļ. Pie

Dzērves pļavas šķūņa es to panācu. Viņa tecēja kā stir-

niņa. Es viņai līdz. Zvaigznes mirdzēja spoži, bet it īpaši
koši spulgoja rīta zvaigzne. Man likās, kā kad viņa
pirmā būtu debesīs pamodusēs un spirgti raudzītos lejup
uz zemi...

«Tu ar?» Mārīte brīnojās, kad mēs jau abi gājām pa
sila ceļu. Viņas balss liecināja, ka tā stipri raudājuse.
Nonācām pie slīpernieku būdām. Caur rīta krēslu

spīdēja koku starpās vairāk vietās uguns. Šur tur jau



dzirdēja skaļus cirtienus. Mārīte zināja, kurā būdā

Krauj iņš atradās. Tur apstājāmies. Viņa pa zemo cau-

rumu ielīda būdā, iz kuras augšas pacēlās lēni dūmi. Es

ziņkārīgi, bet pukstošu sirdi ieskatījos būdā un ierau-

dzīju šausmīgu skatu.

Krauj iņš gulēja bez samaņas uz nabadzīgas guļu vie-

tas. Labā kāja tam bija kaila, pāršķelta pleznā. Pate

kāja un guļu vietas kājgals bija aptašķīts asinīm. Mā-

rīte tupēja galvgalā uz ceļiem un raustītā balsī šņuk-

stēja. Būdas vidū dega ugunskurs, kuram otrā pusē sē-

dēja vecais Bramberģis un kūpināja pīpi. Būdas augšā

karājās dūmos šķiņķis ...

«Ko tu, meit, tik daudz raudi, gan viņš atdzīvosies!»

vecais Bramberģis, acu nepacēlis, teica. Viņš, manis

nepamanījis, klusi piezīmēja: «Jā, cilvēkam gadās ne-

laime ...»

Es šā skata nevarēju panest. Man tirpa kājas un galva
sāka reibt. Pagājis kādus simts soļus silā, es uzkalnā ap-

stājos. Pār izcirtumu es ieraudzīju rīta zvaigzni — tā

mirdzēja jaunajā rītā brīnum spoži.
«Kā būtu, ja es Mārīti kādu reizi nobučotu?» es do-

māju.
Un rīta zvaigzne mirdzēja tik savādi, savādi...
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VAGONĀ

Skats iz dzīves

Nekur nevalda mazās telpās tik liela dažādībakā tre-

šās klases vagonā. Līdzās vienkāršajam darbarūķim sēd

smalks pilsētas kundziņš. Pretī vīrietim, kurš brangs un

vesels kā rutks, sēd bāla sieviņa ar mazu bērnu uz ro-

kas. Daži it dzīvi sarunājas, daži domīgi raugās pa logu,
citi gurdeni snauž. Zīdi triec par veikalu, un augļu pār-
devējs vai konduktors, caur vagonu iedams, traucē

ātri uz priekšu kustošos vienmuļību, zem kuras riteņi
milzīgā ātrumā griežas.

Pienāk stacija. Pāris braucēji izkāpj. To vietā iekāpj
vagonā kādi seši. Tiem vaigi sārti, spirgtajā rīta gaisā
laukā pietvīkuši. Paresns pusmūža vīrietis apaļu bār-

zdiņu, laucenieku uzvalkā pamostas un paceļas no sola

sēdus. Vispirms viņš raugās pa logu. Tad viņš aplūko
tuvāki ienācēju, jaunu sieviņu ar diviem zēniem, kuri

tam apsēdušies pretī. Sieviņai ir mīļa seja. Mazāko zē-

niņu tā tura uz klēpja un gandrīz katru acumirkli no

jauna uzliek tam kārtīgi cepurīti galvā. Un gandrīz
katru acumirkli zēniņš pagrūž cepurīti šķībi. Viņš kus-

tas kā ūdens zāle drīz uz vienu, drīz uz otru pusi.
«Mammiņ, dod man ābolīti!» zēniņš prasa. Un sieviņa

meklē maisiņā pēc ābolīša. Izstiepj arī otrs — vecā-

kais zēniņš roku. Māte zina, ko tas nozīmē. Arī viņam
vajaga ābolīša. Un viņš dabū ābolīti. Abi zēniņi kož,
ka tīri prieks redzēt. Bet pie tam tie mūžīgi kustas, gan

klabina ar kājiņām zem sola, gan stiepjas un raugās pa
logu, gan šķauda un liecas pāri pār atzveltni, lai aplū-
kotu tos, kas aiz atzveltnes sēž.
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Pusmūža vīrs lūkojas jau labu laiku uz vienkārši

ģērbtu sieviņu, bet kurai smalka seja, un apbrīno viņas
izturību un pacietību pret abiem zēniņiem. Viņš tos jau
sen būtu iepēris, un tie būtu mierīgi sēdējuši. Slepeni
tas dusmojas par zēniņu nerātnību.

«Nudie, tas ir žagarus pelnījis!» pusmūža vīrietis

domā un dusmīgi pašķielē uz vecāko zēnu, kurš

visiem desmit pirkstiem bungo pa loga rūti. Bet sieviņa
to lēnām atvelk no loga, nosēdina uz sola un saglauda
tam matus. Pusmūža vīrs, kurš tai pretī sēd, tā nespēj

saprast. Viņš domā, ka vajagot dot tikai pa biksām.

Domīgi tas lūkojas pa logu. Viņam ienāk prātā sieva,
kuras dēļ tas nupat sēdējis četrdesmit dienas cietumā ...

Galvenais puisis bija saimniecei, acīm redzot, paticis.
Viņš bija prātīgs vīrietis, skaists no auguma. Kāpēc
saimniece viņā nevarēja iemīlēties? Vecais pats bija
mūžam rupjš tēviņš, kurš cauru dienu rūca un lamājās,
kam nekas nebija pa prātam. Un saimniece, kurai bija
lēna balodīša daba, piegrieza savu vērību Kārlim, dai-

ļajam puisim. Negaidot saimnieks bija saimnieci un

Kārli pārtraucis, kad tie abi it laipni bija sarunājušies.
Drīz pēc tam saimnieka istabā bija dzirdami žēli sau-

cieni, šņukstieni un klusas raudas. Saimnieks savās

dusmās bija savu sievu briesmīgi sadauzījis. Viņš to

solījās nosist. Tad sieva aizbēga uz pagasta vecāko, kurš

sastādīja protokolu. Saimniekam miera tiesnesis no-

sprieda sēdēt... Viņš nosēdēja savas četrdesmit dienas.

Vispirms viņš gribēja šķirties no sievas. Bet piederīgā
instance prasīja šķirībai vajadzīgo laulības pārkāpšanas

pierādījumu. Saimniekam to nebija. Viņš dusmās vai

vārījās un noņēmās, mājās pārbraucis, sievu atkal dau-

zīt kā malku
...

Saīdzis, īgns viņš sēd un raugās uz sieviņu, kura mīļi
izturas pret saviem zēniņiem. Viņš nesaprot, kā cilvēks

var būt tik mīlīgs, tik laipns. Viņa dūre savelkas: viņš
domāatkal par savu sievu

...

Vagona otrā galā, pašā stūrī, sēd jauns — kādus 28

gadus vecs vīrietis. Seja tam nopietna, inteliģenta. Viņš

raugās aukstu, caururbjošu skatu uz vienu un otru no

līdzbraucējiem. Jaunais vīrietis ir ārsts, kurš, nupat
studijas beidzis, brauc apciemot savējus. It īpaši viņu
interesē kāds skuķēns, kuru pavada vecene ar grum-



bainu, nejauku seju. Skuķērts ir skaists, bet nevis tās

skaistums interesē jauno ārstu. Viņš lūkojas uz viņas

elpas vilcienu kustību krūtīs, klausās uz viņas tumši

skanošu klepu. Bez šaubām, viņai ir dilonis. Bet viņa

laikam tā nezina. Viņa pasmaida tik mīļi, mīļi un ve-

cenei kaut ko paprasa. Ārstam pārskrej auksti drebuļi

pār miesām. Viņš jūtas it kā grēcinieks. Septiņus ga-

dus viņš studējis medicīnu, bet tomēr viņš nevar šo

meiteni glābt. Viņš nezina vajadzīgo zāļu. Nemierīgi tas

paceļas un raugās uz vagona vidus sola. Kāds kungs

viņu sveicina. Tas ir teoloģijas kandidāts, kurš ar to

pašu vilcienu devās projām iz augstskolas pilsētas, lai

pasludinātu ļaudīm priecas mācību.

Uz vidus sola gala sēd noliesējis, nonīcis stāvs, gan-
drīz puskankaros tērpies. Iz viņa acīm lasāms grēks,
bads un izmisums. Viņš ir vazaņķis, kurš katru acu-

mirkli sagaida konduktoru ar žandarmu, kas viņu nā-

košā stacijā izdzīs iz vagona. Un teoloģijas kandidāts

jūt, ka viņš nedz šā cilvēka miesai, nedz dvēselei var

palīdzēt...

Brīnišķīga dažādība valda pārpildītā trešās klases va-

gonā. Viņi visi brauc vienu ceļu, gandrīz visiem ir kar-

stas vajadzības, steidzamas darīšanas. Brīnišķīgais ir

tas, ka tie cits citam nespēj palīdzēt. Un apakšā riteņi

milzīgā ātrumā veļas un apdzied klabošā dziesmā cil-

vēku bēdīgo likteni...
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MĀJAS UN CEĻĀ

Skati, iz dzīves zīmēti

I. KUKAŽIŅA

Nav no Silamačiem līdz Tilta krogam neviena lielāka

akmeņa lielceļa malā, uz kura Kukažiņa nebūtu kādreiz

sēdējuse. Nav pasaulē mīļu vārdu, kurus Kukažiņa ne-

būtu teikuse. Un tāpēc, lūk, tajā apkaimē visi viņu pa-

zīst, kam vien tik ar sirsnību daudz maz sakara dzīvē.

Pazīst Kukažiņu ari tādas šķiras ļaudis kā Dravnieku

Rullis, kurš kristīgos rīda ar suņiem, bet čigāniem un

žīdiem tas lielu lielais draugs. Un pat gluži mazi bērni,

kuri, tikko sākuši runāt, izstiepj rokas un šļupstina:
«Kukazina!» — kad tā salīkuse, ar nūju lielceļa oļus

klabinādama, iet vai nu no Tilta kroga uz Silamačiem,

vai no Silamačiem uz Tilta krogu.
Šie ir tie divi punkti, starp kuriem staigājot Kuka-

žiņa domā raibas domas, kur tā, tā sakot, mīļiem ska-

tiem svētī druvas un laukus, lai viss izdotos labi. Sila-

mačos Kukažiņai dzīvo viena meita un Tilta krogā otra.

Abas ir saimnieces, un Kukažiņai būtu visai vieglas
vecuma dienas, ja tā reiz būtu skaidrībā, pie kuras mei-

tas tai labāki dzīvot.

«Grietiņa un Jūliņa — ak tu Dieviņ, tētīt, abas kā

spolītes, ņipras un labiņas! Lai Dieviņš viņām dod vese-

lību!» mēdz teikt Kukažiņa. Padzīvo tā nedēļas divas

pie Jūliņas Tilta krogā, kur tai savs kluss kambarītis,

kurā neiespiežas nekāds troksnis iz kroga istabas, kad

Kukažiņa top nemierīga, vīkšķas vien, vīkšķas, it kā

kad rītu vai parītu būtu jābrauc vai uz pašu Rīgu.

«Jāaiziet līdz tai Grietiņai. Diezin vai ir vesela!»

«Nu, ej, ej, mammiņ,» saka Jūliņa, Tilta krodzeniece,
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ja laiks ir labs. Bet, ja taisās uz lietu, tad arī pats kro-

dzenieks ierunājas: «Kur nu tagad, mam, iesi? Vakara

pusē guļ biezi debeši... dzirdēju, tā kā rūca vai pēr-
kons ...»

«Lai nu pērkons, nebīstos es no pērkona... Dieviņš

sargā visus un visur... Tas lietus nu gan tāds nepatī-
kams.»

Beidzot jau padebeši taisās nogrimt aiz apvāršņa vai

sāk pūst citāds vējš, Kukažiņu atlaiž, lai iet uz Silama-

čiem. Kurš tad Kukažiņas nepazīst! Jau pa lielu gabalu
katrs tīrumnieks zin, ka tā ir Kukažiņa, kas tur gar

Skaļbu aploku kā melnums kust! Un gluži pareizi, tu-

vāki pienākot, izrādās, ka tā tiešām ir Kukažiņa, kura

iet uz Silamačiem. Strīpaini pašausti lindraki, pelēka
vilnaine un sarkanais, dzeltenām ripiņām izrakstītais

galvas lakats, pauniņa padusē un nūjiņa rokā, pasausā
smaidošā seja, salīkušais stāvs — tā ir Kukažiņa. Jā-

domā, ka nav piederīgāka uzvalka kā Kukažiņai, kura

nebūtu Kukažiņa, ja tai, piemēram, trūktu raibā galvas
lakata. Diezin vai tad viņas seja būtu tik patīkama. Bet

tagad — kāda viņa tagad ir, tā ir Kukažiņa.

Silamačos pie otrās meitas Grietiņas nav nekas gro-

zījies. Tāpat teliņi bļauj aplokā, sivēni kviec kā

«iedurti», ganu meitiņa nāk piekususe mājās. Un Ku-

kažiņa stāv pie aploka vārtiem un skatās, kā Grietiņa
govis slauc. Pienāk vērsis pie vārtiem un ne visai drau-

dzīgi paskatās uz Kukažiņu un bauro. Dažs būtu vērsim

tūliņ devis pa purnu, kad tas ragus grūž vārtu starpā,
bet Kukažiņa mīļiem vārdiem apsveic sirdīgo kustoni,
kurš acis vienboli.

«Ko tu, vērsit, bubini, bu-bu-bu! Ej padanco pa ap-

loku, palaid lielo riksni!»

Un Kukažiņa sniedz pa vārtu starpu vērsim zāļu
kušķi. Nāk ganu meitiņa lielām, lielām kājām. Tās kā-

jas pašas nebūtu tik lielas, bet tās pastalas tādas kā

laiškas.

«Tās jau meit, nav tev pa kājai!» saka Kukažiņa.
«Pag, es tiem puišiem teikšu, lai viņi tev pataisa mazas,

smukas pastaliņas.»
Un, pirms ganu meitiņa pagūst atsēsties uz nama

sliekšņa, lai noautu kājas, tad Kukažiņas roka zem
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sagšas sāk savādi kustēties. Ganu meitiņa pasmīn, viņa
šo savādo rokas kustēšanos jau sen pazīst.

«Lūk, še tev ciema kukulis!» Kukažiņa saka un pa-

sniedz meitiņai gabalu plāceņa. «Tāds kā sakrities...

nav laba rauga ...»
Bet priekš ganu meitas plācenis labu labais. Viņa to

ēd nuķiem vien, un Kukažiņai, acīm redzot, ir prieks,
ka bērnam tā smēķē.

Tas nu vēl nebūtu nekas. Bet pēc divām dienām ganu

meitiņa dabū pastaliņas gluži pēc kājas, jaunas, dzel-

tenas, un tās čīkst tik patīkami, mīksti, kad iet pa zāli.

Un tas ir Kukažiņas padoms!
Kā Tilta krogā trūkst un ko Silamačos Kukažiņa it

īpaši mīlē, tas ir lielais ābeļu dārzs, kurā zied arī puķes,
kurā zaļo ogāji ar un bez ogām, kur smaržo dievkociņi,
kur spīd tumšas kurpītes un bites laižas iz stropiem

pretī zilajam debess spīdumam. Kukažiņas galvenais
darbs vasarā ir krāt un kaltēt ķimenes. Bez ķimenēm
Kukažiņai plācenis izliekas nepilnīgs, negaršīgs. Sacīt

gan viņa nekā nesaka, ja plācenim uz virsas nav ķi-
meņu, bet ar sevišķu patikšanu viņa ēd tādu, kurš cepts
ar ķimenēm.

Padzīvojuse nedēļas trīs Silamačos, Kukažiņa sāk

cilāt vilnaini. Tā ir zīme, ka tā atkal grib iet uz Tilta

krogu.
«Paliec nu vēl, mammiņ, paliec pie mums!» saka Grie-

tiņa. Bet Kukažiņa nevar palikt. Viņai ir tā, it kā tai va-

jadzētu atkal redzēt zivis un vēžus, kā Tilta krogā ne-

trūkst. Viņa pate neēd zivis, ne vēžus, bet viņai gribas
redzēt, kā vēži čāpā ķēķī pa vannīti, iekams tie vēl nav

iemesti vārošā katlā. Un tad par visām lietām sirds nav

mierīga par Jūliņu... Tātad jāiet atkal uz Tilta

krogu.

Kukažiņa iet pa lielceļu. Arājs aptur vagā zirgu, pļā-

vējas apstājas, un visi raugās, kā Kukažiņa aiziet uz

Tilta krogu. Un visi jūt, it kā kāds labs gars ietu līdz

Kukažiņai. Jo visi zina, ka Kukažiņa vēlē visiem

labu — labu druvām un pļavām, cilvēkiem un kusto-

ņiem. Un gans tura sirdīgo Kranci aiz ausīm, lai tas tik

Kukažiņu vien neaiztiktu.

Lazdu kalnā Kukažiņa satiek Vītolu Pēteri. Abi viens

Otram pasaka labdienu un paiet garām. Bet te Kukažiņa
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apgriežas un sauc: «Pavej nu, cik lepns! Pēter, puis,
panāc šurp!»

Pēters pienāk. Un Kukažiņa smejas tik garši, garši.
«Ko tu, krustmāt, smejies?»

«Pavej, kas par puisi! Cik liels izaudzis! Kur tie gadi!
Es jau tevi maziņu redzēju... Klausies, Pēter, tev jau
nu ir laiks precēties! ...»

«Ai, ko tu, krustmāt, tā runā!»

«Vai Tomiņu Ilzīte nav laba? Sikšņu Madiņa? I?» Pē-

ters atmet ar roku.

«Puisīt, puisīt, nemet uz sievieti ar akmeni! Sieviete

jau tevi dzemdēja, tevi maziņu zīdīja, tevi kopa un au-

dzināja. Un tu šitā ... Ai, ai, ai!...»

Un, pirms Pēters ko gribēja teikt, Kukažiņa smaidī-

dama devās tāļāk uz Tilta krogu.
Nav akmeņa gar visu šo ceļa malu, uz kura Kuka-

žiņa kādreiz nebūtu sēdēj use, nav mīļa vārda, kura

Kukažiņa nebūtu teikuse.

II. BALTĀ PUĶE

Rīts ausa. Viņa pamodās iz baidošiem sapņiem un

instinktīvi aptaustīja sev līdzās gultu. Tā bija tukša.

Miegainā sieviņa paskatījās bailīgi uz logu, atsita ma-

tus iz pieres un sāpīgi iekunkstējās.
«Ak tu Dieviņ mīļais!» viņa lauzīja rokas un šņuk-

stēja. Un viņa lūdza atkal Dievu, kā tā jau simtām rei-

zām bija lūguse. Te šūpulītis līdzās gultai iekustējās.
Maziņais raustīja sāpīgi mutīti un sāka raudāt. Māte

pacēlās, pārliecās pār šupulīti un sāka mīt tā paminu.
Bet bērniņš neapmierinājās. Tad māte to izcēla no šū-

puļa, atpogāja krūtis, un bērns sāka, actiņas piemiedzis,
zīst. Sieviņa izskatījās sausa un slimīga. Viņas acis

bija dziļas un baiļu pilnas, kādās reti, reti vēl ieronas

asaras, jo asaru aiz viņām vairs nav gandrīz nekādu ...
«Ak Dievs,» viņa domāja, «drīz jau ir jāceļas, jāiz-

laiž gans, jāsāk domāt par brokastu ...»
Un aukstas šalkas viņai pārgāja pār muguru. Bet te

v|ņai ienāca prātā, ka šodien ir svētdiena, atpūtas
diena, un viņai palika it kā siltāki. Bērns zīda, un viņa
domāja par tā likteni.
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«Kas tu būsi, un kur tu paliksi? Vai tev paaugušam
būs savs kaktiņš, kur nolikt galvu? Vai varbūt tu pavi-
sam netiksi liels! Varbūt tu nomirsi jau ritu vai paritu,
un tad es tev nopirkšu baltas, baltas drāniņas, ielikšu tevi

mazā zārciņā un skūpstīšu, skūpstīšu bez gala...»
Un viņa iesāka no jauna raudāt. Tagad pat lija asa-

ras, karstas, karstas asaras. Bet bērns zīda tāļāk...
Te atvērās durvis. lenāca zēniņš baltā rupjā krek-

liņā, bālganiem matiem, kuri bija izbužināti cekuļu
cekulos.

«Ko tu, dēliņ, tik agri?» māte vāju balsi jautāja.
«Vai tētiņš vēl nav mājās?»

«Nav, dēliņ!»

«Kur tad viņš ir?»

«Nezin
...

laikam jau krogā.»
«Es iešu, mammiņ, vedīšu viņu uz māju!»
«Ak, Kārlīt, kur nu tu! Ej vien gultiņā!»
«Bet tu, mammiņ, raudi, un es nevaru gulēt!»
«Nu, nāc te, pie manis! Čučēsim abi divi! Gan jau

tētiņš pārnāks!»
«Nu nezin vis, vai pārnāks! Es iešu labāk, vedīšu

viņu...»

Māte gribēja teikt, lai Kārlīts iet vien tik gulēt, bet

viņa sajuta, ka tiklab Kārlīts, kā arī viņa nevarēja gu-

lēt. Baidoši sapņi, nemiers, bažas par tēvu viņus abus

mocīja.

«Jā, mammiņ, es iešu!»

«Nu ej, dēliņ! Bet vai tu ceļu zini uz dzirnavu krogu?
Citur jau tētiņš nav kā tur.»

«Zinu, mammiņ!»
«Nu tad ej! Uzvelc jaunos svārciņus! Bet papriekšu

sasukā galviņu. Un izej klusiņām ...»

«Gan jau, mammiņ!»
Un Kārlīts paņēma no krāsns augšas susekli, nostā-

jās pie spoguļa un sāka glaudīt matus.

«Nevar ne lāgā pasukāt!» viņš pukojās. «Pa virsu

vien iet!»

«Savēlušies matiņi,» māte pasmīnēja, «kā ezīšam. Nāc

šurp pie manis, es tev sasukāšu!»

Kārlīts stomīdamies piegāja pie mātes. Viņa tam su-

kāja galvu kā varēdama.
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«Jā, bet šķirtni ar!» Kārlīts teica un gribēja ar pirk-
stu ķircināt mazo zīdēju.

«Kam nu šķirtnes vajag, Kārlīt, kas tev nu matiņus
redzēs zem cepurītes.»

«Nē, šķirtni gan, mammiņ!»
«Nu labi, labi!» Un viņa mēģināja Kārlīša matus sa-

glaudīt ar šķirtni.

Bija vidus vasaras laiks, bet zēniņš drebēja.

«Nabadziņš,» māte teica un noskūpstīja zēniņu.
Kad viņš bija uzvilcis biksītes, svārkus un uzlicis ce-

purīti, tad viņš svarīgi teica: «Nu es iešu!»

«Nu ej, ej!»

Un tad Kārlīts klusiņām kā kaķītis līda caur saimes

istabu un iztecēja mudri pa ganu vārtiem. Ceļu uz dzir-

navu krogu viņš it labi zināja.
Kāpēc tēvs dzēra, par to Kārlīts klusībā vēl neprata

sevi prašņāt un domāt. Bet viņš saprata, ka šī tēva vā-

jība bija visai dzimtai, visai mājai par postu. Sevišķi

viņam bija mammiņas žēl, bet žēl bija arī tētiņa, kurš

arvienu pret viņu tik labs.

Un Kārlīts tecēja vienā tecēšanā pār ganībām, pa

sila ceļu uz lielceļu, pa kuru tam bija kādas divas verstes

aiz dzirnavām ko iet. Silā jau čirkstināja putni. Migla
kāpa iz grāvjiem, iz dūksnājiem un iz sila upes uz

augšu. Bija vēl vēss, jo saule nebija vēl uzlēkuse, bet

Kārlīts tecēja tik ātri, ka tas vēsumu gan sajuta, bet

tas gandrīz bija viņam patīkams. Taisnību sakot, vi-

ņam, pa silu tekot, bija drusku bail. Sevišķi baidu jūtas
viņu pārņēma, kad tas sāka piekust un lēnāk iet. Bet

tad viņš paskatījās uz austrumiem pa meža šķirtni,
kura gāja līdz pār plato lielceļu, un spirgtais sārtums

debesīs viņu drošināja. Bija jau tik gaišs. Un, kad jau

gaišs, kad visu var redzēt, tad nav iemesla baidīties.

Rīta klusumā caur silu ejot, viņam izlikās visi koki kā

brīnumi, kā sapņojoši stāvi, kuriem nesalst un nesāp,
kuriem nav jātek un jāpūlas, bet kuri brīvi paceļ gal-
vas uz augšu. Un cik augsti viņi var izaugt — šie koki!

Kas gan var būt augstāks — baznīcas tornis, garais
cepļa skurstenis vai, piemēram, šī slaikā priede? Viņa
sniedzās visiem kokiem pāri! Nē, tik augsts gan būs

reti kāds koks.
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«He!» Kārlīts domāja. «Ka šitāds koks gāžas, kad to

nozāģē vai nocērt, kas tas par troksni!»

Vārna kur nebūt tuvumā ieķērcās, tā ka Kārlīts pa-

visam satrūkās, bet drīzi vien apķērās, kas par putnu
šis brēcējs bija. Tomēr drošības pēc viņš sāka atkal

tecēt. Vienalga, ja arī tik putns, bet tāda brēciena,

ķērciena viņš vairs negribēja ne dzirdēt. Beidzot viņš
sasniedza sila malu. Caur kokiem mirdzēja plašais
dzirnavu ezers. Vecā vītola galā perēklī stā-

vēja stārķi un klabināja. Vardes zālēm pieaugušajā

pļavas pārplūdumā ņēmās visu visādi. Viena gluži tuvu,

citas tālāku, un kāda, likās, kurkstēja vai pašā viņā

ezera malā, kur uz baltiem mietiem stāvēja izkārts tīkls

un uz krasta bija izvilkta laiva. Un cik plakani gulēja
uz līmeņa zaļās laikšņu lapas un starp tām balti

ziedi!

Kārlīts pakāpās uz baļķiem ezera malā un lūkojās

ūdeņi.
«Kas zin, varbūt kāda zivs!» viņš domāja un vērās,

acis ieplētis, ūdenī. Bet debess sārtums atspīdēja tik

stipri virs līmeņa, ka no tā, kas ūdenī varēja notikt, itin

nekā nevarēja saredzēt. Tad Kārlīts gāja uz dzirnavām,

bet bailīgi, jo ko teiksi, kad spersi kāju pār slieksni?

Bet tad viņam ienāca prātā māte, kura sēd mājās uz

gultas malas un min ar baso kāju nemitoši šūpuļa pa-

minu, bet acis tai taisās it kā asarot, bet nevar, un tad

viņa iekunkstas ...

Un droši, gandrīz dusmu pilns viņš satvēra dzirnavu

krodziņa durvju kliņķi.
«Teikšu tētiņam vienkārši: nāc tūliņ uz māju, mam-

miņa raud, un mēs nevaram bez tevis it nemaz vairs

gulēt!»
Kārlīts iegāja. To vīru, kas pie bufetes sēdēja, viņš

pazina it labi, kaut gan tas bija ar muguru pret dur-

vīm un, galvu pār bufeti noliecis, snauda. Tas bija tētiņš.
Un tur uz sola gar sienu gulēja vēl viens un mur-

mināja, un uz garā galda vēl viens, bet tas nemurmi-

nāja, bet krāca aizsmacis tādā balsī, it kā tas būtu

briesmīgi piekusis. Bufetes durvis bija jau aizslēgtas.

Tētiņa priekšā atradās uz bufetes pudele ar alus saska-

lām, cigāru pelni, glāzes ar iedzeltenām padibenēm,

kliņģeru un desu krikumiem.
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Kārlīts piegāja pie tēva un raustīja to viegli pie
pleca.

«Kas tev daļas! Ej un dari, kas tev pienākas,» tēvs

murmināja, bez kā paceltu galvu, kura uz rokām

gulēja.

«Tēt, tēt, nāc uz māju!» Kārlīts raudošā balsī sauca

un raustīja tēvu pie piedurknes stiprāki.
Tēvs pacēla galvu, ieplēta acis un miegainā dzērumā

sāka smieties, braucīdams ar roku bārzdu.

«Tu? Ko tu te meklē?»

«Tēt, mīļais, nāc uz māju. Mammiņa teica...»

«Mammiņa teica...» tēvs domīgi atkārtoja un atkal

miegaini pasmaidīja. «Mammiņa teica .. .»

«Jā, mammiņa teica, lai tu tūliņ nākot!» Kārlīts sva-

rīgi teica.

«Vai, cik gudrs tu esi!» Tēvs smējās. «Varen gudrs

puika! Muļķītis tu esi! Vai nevari labāk snaust! Un tad

mammiņa teica ...»

«Jā ... viņa raud ...»

Tēvs paskatījās savādi stingru skatu uz Kārlīša, ne-

teica nekā un piecēlās. Viņi abi izgāja ārā. Saule pašu-
laik bija uzlēkuse. Ezers, likās, bija pamodies un kus-

tēja mazos vilnīšos, kuri mirdzēja sārti. Tikai viņā sila

malā tumšā ēnā viss vēl it kā dusēja. Gar ezeru ejot,
kur baļķi vieniem galiem mirka ūdenī un otriem slējās
augšup pār krastu, tēvs streipuļodams ar kārti pie-
stājās pie krasta un mēģināja izzvejot vienu no ezera

baltajām puķēm. Un pie tam viņš dūca:

«Balta puķe ezerā — ezerā...»

Bet viņam neizdevās izvilkt baltā zieda. Tad viņš
iesvieda dusmīgi kārti ezerā. Ūdens uzšļakstēja, un

stārķis savā ligzdā uz vītola sāka tarkšķināt, it kā kad

tas gribētu miera traucētājam pārmest viņa izturēšanos.

«Vai re — še tev, Kārlīt!» tēvs teica, izvilcis iz kaba-

tas kliņģeri. Kārlīts satvēra kārīgi kliņģeri. Izsalkumu

viņš sajuta tā kā tā, un bez tam nu vēl gadās kliņģeris!

Viņš lauzīja, plēsa un ēda kliņģeri un gāja iepakaļš
tēvam, kurš negribot dikti streipuļoja, bet tomēr diez-

gan ātri gāja uz priekšu. Kārlīts skatījās ilgi tēva

iešanā, un tā izlikās viņam pavisam tik jocīga, ka tas

sāka dikti smieties.
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«Tad tāds rakars tu esi, tu smiesies!» tēvs pats,

miegaini smiedamies, pukojās. «Redz, es tev nopērku

kliņģeri, pērku tev šo un to, un tu par mani smejies ...»

Un Kārlīts iedomāja atkal par māti, kura sēd mājās
uz gultas malas, min ar baso kāju nerimstoši šūpuļa pa-

minu, lūkojas bailīgi, izmisuse... un te... tētiņš pie-
dzēries streipuļo, kā par apsmieklu visiem un visam,

streipuļo un nav vairs stiprais, drošais tētiņš, pie kura

sāniem varētu justies drošs... Un Kārlīšam metās žēli,

žēli ap sirdi. Asaras tam sāka līt pār vaigiem. Viņš šņuk-

stēja. Un arī tētiņš sāka šņukstēt, it kā visu it labi juz-

dams, kas tam notiek aiz muguras. Asaru pilnu skatu

Kārlīts lūkojās, kā tētiņš gāja — kā slims, kā pavisam

novārdzis, un viņam bija brīnums, kā tas bija varējis
smieties par tādu iešanu. Viņš sajuta, ka par to var

raudāt, tik raudāt.

«Kārlīt, Kārlīt!» tētiņš šņukstēja.
«Ko — tētiņ! Vai tu esi piekusis?»
«Jā, Kārlīt, es

...
es

...
es esmu piekusis, pavisam ne-

spēcīgs, nāc!...»

Un viņš paņēma dēliņu pie rokas, apsēdās uz celma

un vilka cieši, cieši savu bērnu pie krūts.

«Kārlīt... vai mammiņa teica?»

«Jā, lai tu ejot uz māju ...»

Un viņi abi vēl arvienu raudāja. Bet priedes savām

galotnēm stiepās augsti, augsti gaisos. Rīta saule tās

apspīdēja, aplēja ar sārtumu. Labi, ka tās var zaļot un

lūkoties brīvi saulē, bez kā tām būtu jāklīst un jāmal-
dās

...

III. PĀR DRUPĀM UN GRUVEŠIEM

Cik nedroši un nespēcīgi vecais Zemīts iet pa celiņu!

Celiņš ir gludi iemīts, ved gar grāvmalu, un abās pusēs

līgojas vējā zaļā druva. Bet vecais Zemīts iet tā, it kā

kad tam būtu jāstaigā pār gruvešiem, pār drupām. Un

īstenībā tagadējā pasaule priekš vecā Zemīša arī nav

nekas cits kā viņa bijušās dzīves drupas un gruveši. Ta-

gadējā saules gaisma, putnu dziesmas, ziedi un druvas

viņam atnes maz, maz prieka, un tie paši sajaucas tā ar

atmiņām, ka tos nekādi nevar saukt par tagadnes prie-
kiem. Un, ja vecajam Zemītim nebūtu bijuse ticība uz
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jaunu, jauku dzīvi debess mājās, tad laikam viņš arī

savām atmiņām būtu ļāvis slīkt aiz apvārsnes. Bet šī

ticība viņu vēl uztura. Un viņas pēc vecais Zemīts ne-

nolād zemi un ļaudis, kuri mainījuši savus ieskatus, no

kuriem tikai mazumiņš zina, kas ir pielūgt savu Radī-

tāju.
Pēc amata Zemīts ir kalējs. Bet īstenībā viņš jau sen

nav vairs kalējs, bet viņa dēls. Labprāt viņš vēl nosēs-

tas smēdes darbnīcas durvīs uz sliekšņa, skatās, kā dēls

plēšo zilganas liesmas, kā dzelzs top sarkana, kā āmuri

smagi krīt uz kaļamo dzelzi, kā dzirksteles skrej uz vi-

sām pusēm, bet, lūk, ir jauni laiki, kuros viņš vairs ne-

var pacelt spēcīgi roku, tie ir citi veidi, kurus dēls iz-

kaļ. Gan viņš vēl ierauga vienu otru lietu smēdē, kuru

viņš savā laikā lietoja, bet tagad tā guļ sarūsējuse kaktā

vai uz plaukta. Un vecajam Zemītim metas skumji ap

sirdi.

«Cik pulkstens, dēliņ?» viņš jautā spēcīgo vīru, kurš

apjozies ar ādas priekšenīcu, atlocījis krekla piedur-
knes, tā kā redzami varenie muskuļi, un karsē dzelzi.

Dēls aizbāž roku aiz priekšenīcas, izvelk kabatas

pulksteni un saka:

«Ir jau pusseptiņi!»
«Vai! Tad man jāiet!» vecītis nogauž un vaidēdams

pieceļas no sliekšņa. Papriekšu viņš iet pa olnīcu, tad

nogriežas no tās — un tad pa tīrumu celiņu gar grāvi
lēnām un nedroši. Jā, tie gruveši un drupas! Neviens

tos ar miesīgām acīm neredz, bet vecais Zemīts viņus
jūt zem savām kājām. Priekš piecdesmit gadiem tur

lejā, kur tagad pļava zaļo, bija staignējs purvs. Un ap-
kārt šim purvam, kur tagad druvas, atmatas un ganī-
bas, toreiz bija vietām krūmi, kuros bieži vien staipī-
jās čūskas. Bet vecais Zemīts spēra toreiz droši kāju,
reiz pat uzmina čūskai uz galvas un spieda to tik ilgi,
kamēr čūska bija beigta. Tagad viņš čūsku vai nemaz

šajā apkārtnē nav redzējis, bet viņam tā ir ap sirdi, it

kā kad tie lokanie, smuidrie tārpi, iz degošiem līdumiem

bēgot, būtu salīduši mātēm azotēs, kuras zīda bērniņus,
grāvmalās sēdēdamas. Un čūskas tad, lūk, samaitāja
mātes pienu, kuru bērni iezīda un tapa bezdievji...

Gruveši, drupas! Zemīts tos jūt uz katra soļa. Nav

vairs uzticības, nav īstenības, ticības un mīlestības. Un
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vecais Zemīts sāk iet ātrāki, it kā bēgdams, kā steig-

damies, lai sasniegtu drīzāki savu svētnīcu. Līdz turie-

nei ir kādas divas verstes. Bet vecais Zemīts iet turpu
katru rītu, ja ir vasara un ja laiks ir labs. ledams viņš
domā atkal veco domu, ka viņš vientulis, ka, ja viņš
nebūtu vientulis, bet būtu vēl desmit, piecdesmit cil-

vēku viņa prātīs, tad kādā svētdienā varētu atvērt brāļu
draudzes lūgšanas namiņa logu slēģus, izpušķot namu

no iekš- un ārpuses un dziedāt tam Kungam slavas

dziesmas. Bet tie ir sapņi! Viņš ir un paliek vientulis,

kurš arī drīz apklusīs pavisam, kurš varbūt jau rītā

aizdarīs acis uz mūžību. Un tad pelēka māja upmalā
balto bērzu vidū taps arvienu praulaināka... Zaļi dzel-

tenās sūnas augs ap logiem, gar sienām un durvīm.

Celiņi aizaugs pavisam, beidzot sakritīs jumts, tad

griesti. Drupas, gruveši!
Un vecajam Zemītim rodas asaras acīs, kad tas smil-

tāja priežu kalnā raugās lejup uz pelēko namu, kurš

upmalā balto bērzu vidū vientuļi skumst. Tur tāļu,

upes otrā pusē, sila malā, zib pļavā balti tēli. Tie ir

pļāvēji. Bet kas tiem ir daļas gar šo pelēko, vientulējo
namu. Tie viņu necēla. Bet vecais Zemīts bija viens

no tiem, kurš palīdzēja celt baļķi uz baļķa, kamēr saie-

šanas nams bija gatavs. Viņš apkala durvis un logus.

Ziediņš stādīja kļavas un liepas. Un Zemītene, toreiz

vēl jauna meita, vija vaiņagus un izpušķoja šo pelēko,
toreiz balti aptēsto baļķu namu, kurš sveķaini smar-

šoja un kura jumts svaigā, dzeltenā salmu krāsā spīdēja

jaunībā. Bet nāca citi laiki... Lāpīja namu un lāpīja
arī sirdis, bet ar lāpīšanu vairs nebija pirmā slava un

īstenība sasniedzama. Tad sāka pamazām vienu un otru

no vecajiem teicējiem aizvest uz kapu kalnu. Tā aiz-

veda Ošu Andrievu, sniegam sniegot. Lietus lāses, sau-

lei un varavīksnei spīdot, pilēja no kapsētas bērziem,

kad pēc vareniem pērkoņiem kapā guldīja veco Sak-

nīti, Zemīša labāko draugu. Un tā viņus aizveda vienu

pēc otra, kamēr aizdarīja saiešanas nama slēģus. No

jaunajiem viens un otrs mēģināja svētdienās sacīt, bet

tie biya tukši vārdi, un šie tukšie vārdi drīz apklusa, jo
neviens negāja viņus klausīties.

Vairāk gadu pēc tam pagājuši. Sēta ap pelēko namu

ir sākuse trūdēt un drupēt. Trīs celiņi pār mazo pagalmu
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liņā ir uzplaucis zāļu cekuliņš. Tā ir zīme, ka zaļums
to visu ar laiku pārņems.

Pamirušu sirdi iet vecais Zemīts pār saiešanas pa-

galmu. Drebošu roku viņš atver loga slēģi. Tad viņš

apiet ap namu un atver arī tajā pusē logu. Tad viņš at-

slēdz durvis un ieiet saiešanas lūgšanas kambari. Ak,

vecās, mīļās sienas! Sakaltuši, gadiem veci vainadziņi,
tumši un putekļiem segti, redzami šur tur pie sienām.

Bet sacītāju galdiņš turpat vecajā vietā, un bībele mi-

siņa āķiem vēl turpat uz galda. Un vecais Zemīts jūt, it

kā kad tas būtu gājis pār drupām un gruvešiem, bet še

tas piepeši uzsper kāju viegli uz zaļa maura. Acis viņam

pārplūst asarām. Viņa ceļi dreb. Viņš saļimst un skaita

savu veco lūgšanu ...

15 — Jānis Poruks
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ZUZĪTE

Tēlojums iz dzīves

Marta mēneša beigās pēc ilgākas atkusas sāka piepeši
salt. Cilvēkiem nekas, tie apģērbjas silti, kurina dzī-

vokļus, bet kustoņi sastingst un dreb. Suns ar kaķi dabū

istabā sasildīties, bet govīm, aitām, zirgiem un cūkām

nu laiks nav īsti pa prātam. Cauru ziemu tiem aukstums

ir kremtis spēkus, kurus viņi aiztaupījuši no zaļās vasa-

ras un zeltainā rudeņa. Ziemas vidū tie vēl turējās, bet

nu ap marta beigām, kur spalvas pūkājas un saveļas
pinkās, lopiņi top drūmi, acis nedzīvi, slimīgi spīd, go-

tiņas pat šad tad žēli iestenas. Barība, kuras ap šo laiku

dažreiz sāk aptrūkt, nav vairs garšīga un spēcīga. Siens,

salmi, āboliņš ir izsaluši, sausi un put, tiklīdz puiši vai

meitas tos nastās krauj. Šī sala samērā nav visai

stipra — kādus 8 grādus, bet kustoņiem miesas dreb, it

īpaši jaunpiedzimušos teliņus un jērus salna it kā apdul-
lina. Acumirklī viņi nespēj vairāk kā grūti elpot.

Tajā marta mēneša salā, kuru te minu, Zuzītes saim-

niece sestdienas vakarā pēc pātariem degošu laterni

rokā aizgāja uz kūti. Zuzīte pate bija krekliņā, strīpai-
nos bruncīšos, basām kājām un pašu laiku lielajām
meitām stāstīja, kā visu nedēļu pa skolu gājis. Meiteņu
istabā bijuse krāsns saplīsuse, tiklīdz pielikuši malkai

uguni, ka pienācis līdz grīdai saltu, sūru dūmu.Divas die-

nas nekurinājuši. Tad nebijis iespējams izkaltēt zeķītes.
Zuzīte apklus un, elkoņiem uz saimes lielā galda atspie-
dušās, raugās sapņaini sveces liesmā. Ap liesmu kustas

violēts dārziņš, un stari kā spožas stīgas stiepjas uz

visām pusēm. Lielās meitas apprasās par Annu, skolotāja
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dienestmeitu. Zuzīte tiek it kā iz sapņiem modināta.

Viņa neienld neviena, bet, Annas vārdu dzirdot, viņa
nodreb. Anna ar īpašu niknumu mēdz izbārt sērdienītes

un kalpu meitenes. Zuzīti viņa ir par tukšu, par nieku

jau vairāk reižu apsūdzējuse skolotājam. Laime, ka

skolotājs ir labs un neliek uz Annas sūdzībām lielu

svaru. Lēnā balsī Zuzīte stāsta, ka Anna nopirkuse no

Ābrama jaunu zīda lakatu. Kamēr Zuzīte vēl pašā stāstā,
ienāk saimniece un ienes kaut ko priekšautā. Visi pa-

griež acis uz ienācēju. Tikai tēvs, kurš uz mūrīša sēd,

pīpo un raugās uz logu, kura rūtīm malas apraujas ar

balti vizošām ledus puķēm.

«Pētermāt, ko tu tur ienesi?» Zuzīte jautā. Saimniece

iekāsējas, nesaka ne vārda un pienāk pie galda. Viņa

paplēš priekšautu. Un Zuzītes acis iezibas. Priekšautā

guļ mazs kustonītis.

«Jēriņš! Vai, cik maziņš!» Zuzīte iesaucas un sasit

plaukstas. Viņa aplūko kustonīti tuvāku, pieliek pirkstu
pie jēra purniņa.

«Auksts! Viņš jau, nabadziņš, ir nosalis!»

Bet saimniece nesaka ne vārda. Viņa ar laipnu, bet

rūpju pilnu seju raugās uz jaunpiedzimušo jēru, kurš

droši vien būtu nosalis, ja tas paliktu vecajā kūtī pa

nakti. Arī lielās meitas aplūko mazo radījumu, kurš

nespēcīgs un nejauks, garām, lielām kājām guļ priekš-
autā.

«Jiriņ — jiriņ!» Zuzīte ķircina jēru, gribēdama to

uzjautrināt. Saimniece paskatās nopietni uz Zuzīti.

«Laid, Zuziņ, jēriņu mierā!» saimniece saka. «Viņam
jāpataisa guļu vieta.»

Zem krusttēva gultas ir paliela kaste bez vāka. Mei-

tas noliek kasti aiz skrūvbeņķa kaktā, samet tajā da-

žādas lupatas un ieklāj vecu sedzeni. Saimniece jēriņu
ieliek kastē un nopūšas. Varbūt viņai rūp visvairāk mā-

jas kustoņi. Tad tā nosēžas pie galda. Viņa paskatās uz

Zuzīti, kura, atkal atspiedusēs ar elkoņiem uz galda, stāv

domīga un blisina actiņas. Nezin kāpēc, bet saimniecei

ienāk prātā, ka derētu mazo kustonīti atdāvināt Zuzītei.

Zuzīte neviļus pagriež acis uz kaktu. Viņai ir tā ap sirdi,
it kā kad jēriņam vajadzētu piepeši tapt jautram, sākt

sīkā balsī mekšķināt vai blēt, lai tam dotu paēst.
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«Pētermāt, mazajam jiriņam gan gribas ēst!» Zu-

zīte rūpju pilnā balsī iesaucas.

«Tad tas jau nu ir tavs jēriņš! Audzē to sev!» saim-

niece saka. Viņa redz, ka Zuzīte top priecīga, un arī

viņas nopietnajā, sausajā sejā parādās viegli smaidi.

Zuzīte aiztek pie krāsns, paķer skaliņu un, to iedeguse,

aprauga savu jēriņu.

«Kāds muļķītis tu esi!» Zuzīte saka uz kustonīti, kurš,

no skala liesmas sabaidīts, iekustas.

«Nē, nē, čuči vien!» viņa to mierina un atiet tāļāku
nost no kastes. «Es tevim nedarīšu ļauna.»

Saimniece ar sevišķu labpatikšanu lūkojas uz mazo,

sauso meitenes tēlu, kura, pieliekusēs uz priekšu, de-

gošu skalu rokā rūpīgi noskatās kustonī.

«Liec, Zuze, skalu nost! Ko te tik daudz kvēpini!»
saimnieks baras.

Zuzīte uz vietas paklausīja. īsti sakot, viņa cita nekā

nezināja kā tikai paklausīt.
Meitas pārrunāja, vai nevajadzētu jēru pabarot. Bet

saimniece teica, ka vislabāki būšot, ka jēru atstājot ta-

gad guļam.

«Uz rīta pusi ir jāpieceļas un jāaiznes jērs pie aitas,

lai pazīžas!» saimniece noteica un piecēlās. Viņa un

saimnieks iegāja savā istabā. No sveces vēl bija tikai

mazs galiņš atlicies. Lielās meitas devās pie miera. Arī

Zuzīte uzmeklēja savu lāviņu.

Šovakar viņa nevarēja iemigt. Vispirms rūpes par

savu jēriņu tai nedeva miera. Līdz šim tai citas mantas

nebija bijis kā šķirstiņš un visvajadzīgākās drānas. Bet

tagad nu viņai piederēja kustonītis, kuru viņa apņē-
mās audzināt un kopt uz vislabāko. Par jēriņa likteni

viņa, cerību pilna, apmierinājās, bet citas rūpes un do-

mas tai uzmācās un neļāva iemigt.

Zuzītes māte dzīvoja nabagu mājā. Citreiz Zuzītes

tēva dzimta bija stipra. Visi bija veseli — tēvs, māte, abi

dēli un arī mazā Zuzīte. Bet, kad nomira tēvs, tad ne-

ilgi pēc tā Zuzītes vecākais brālis sudmalās krita ar

maisu no trepēm un sadauzīja sev tā galvu, ka zaudēja

prātu un gadu vēlāk arī mira. Jaunākais brālis aizgāja
uz Krievijas nomali un pazuda bez vēsts. No raizēm,

smaga darba un sāpēm Zuzītes māte nelaikā novecojās,
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palika visai vāja un nespēcīga, tā ka to beidzot vaja-

dzēja ievietot nabagu mājā.
Zuzīte domās noklīst pie mātes ...

Māte salīkuse sēd uz gultas malas un pīpo. Bez pī-
pošanas viņa nevar iztikt. Maza, kūpoša lampiņa deg uz

krāsns stūra. Ogles kvēlo krāsnī. Vecā nabadze Dār-

tiņa sēd pie melnā roma un uzrauga katliņu, kurš pelnu
bedrītē pīkst un nebūt netaisās vārīties. Klibā Kača tā

kā vaid, bet neviena no nabadzēm negriež uz viņas vai-

diem vērību. Tas jau ir par daudz aprasts un dabisks,

ka Kača vaid.

Zuzītei šī bilde iz pagājušās svētdienas stipri iespie-
dušās atmiņā. Viņa apmeklē katru svētdienu savu mā-

miņu nabagu mājā. Saimniece tad Zuzītei iedod līdzi

vai nu plāceni, vai gabalu maizes ar pienu.
«Aiztecēšu rītu jau priekš pusdienas pie māmiņas,»

Zuzīte domā, «paliek vēlu un satumst, tad var uznākt

ceļā nelaime. Ir ļauni cilvēki. Aizvakar pagasta namā

atvests sasists uz ceļa atrasts vīrs, pusdzīvs . .. lešu tū-

liņ pēc brokasta ...»

Un Zuzīte domās nonāk atkal pie mazās mājiņas
Vārnu birzē, lielceļa malā. Dūmi pa mazo skursteni lēni,

bet pastāvīgi kūp. Zuzīte neatminas tās reizes, kur na-

baga mājas skurstenītis nebūtu kūpējis. Bet viņš kūp
lēni, pamazām, it kā kad arī uguns, kas iekšā, krāsnī,

deg, būtu tapuse veca, slimīga un nespēcīga. Zuzīte

spiež roku uz nodilušā, izcilātā un klabošā durvju
krampja. Un viņai parādās cita bilde, kuru tā kādā citā

svētdienā nabagu mājā redzējuse. Kroplains puika,
kurš jau 7 gadus vecs, bet vēl iet rāpus un runas vietā

izgrūž reizām skarbas, idiotiskas, nesaprotamas skaņas,

vāļājas uz grīdas. Puika ir puskails, netīrs, miesas ap-
klātas ar drēbju lupatām. Viņš savelk seju uz nejau-
kiem, idiotiskiem smiekliem un iepleš plaši savas bez-

prātīgās acis. Zuzīte bailīgi paskatās uz idiotu un pieiet
pie mātes gultas. Māte lēni ievaidas.

«Māmiņ, vai tu gulēji? Labāk nebūtu tevis modinā-

juse.»

Māte saņem vieglo aizsainīti, to atraisa un nobučo

maizes gabalu.
«Vai, meitiņ, kā man galva sāp! Tvanos bez maza
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visas šonakt nosmakām. Diezin ko leitiete bija iemetuse

krāsnī, gruzdēja vienun smirdēja.»
Māte iesāk ēst. Zuzīte sēd uz gultas malas un skatās

uz idiotu. Idiots ir leitietes bērns, kura dēļ tā dabū no

kroņa 30 rubļu gada pensijas.
Ja pensijas nebūtu, tad leitene idiotu jau sen būtu

nosvieduse grāvmalā un aizgājuse citur pasaulē. Jau

pieci gadi, kamēr leitietes vīrs miris. Viņš bija ķeizara

Nikolaja I laikā dienējis par oficieri. Atvaļinājumu da-

būjis, tas pārnāca dzimtenē jau sirms un nometās pie

pazīstamiem uz pastāvīgu dzīvi. Kā tas bija nācis, kā

ņe — vecim bija naudas daudz, kuru tas dzelzs lādē

ieslēdza. Vēlāku viņš to drošības pēc noguldīja muižas

naudas lādē. Savās vecuma dienās viņš iedomājās vēl

precēties. Muižas tūka fabrikas mašīnistam bija skaista

meita, gadus divdesmit piecus veca. Vecais karavīrs to

bildināja, apsolīdams to tērpt zīdā un samtā. Zofijai —

tā mašīnista meitu sauca — nekas tā nepatika kā grezni

ģērbties un dzīvot bez darba. Viņa apprecēja veco ka-

ravīru un dzīvoja ar to nelaimīgi.
Kad vecais mira, tad Zofijas pirmais gājiens bija uz

muižas pārvaldnieku, lai izmaksā viņai noguldīto naudu.

Pārvaldnieks teica, ka noguldītā summa neesot nemaz

tik liela, kā ļaudis runājot, esot kādi 200 rubļi ar ka-

peikām, kuru viņš arī nevarot izmaksāt vis viņai, bet

vecā karavīra bērna aizbildņiem. Aizbildnis bija kāds

vecā karavīra radinieks, kurš pārvaldnieku draudēja

apsūdzēt.

«Karakungam bija naudas vairāk tūkstošu,» aizbil-

dnis teica, bet pārvaldnieks paraustīja plecus. Cik nau-

das viņam īsti bija, to vecais «karakungs» nebija ne-

vienam teicis. Aizbildnis apsūdzēja pārvaldnieku pie
tiesām. Lieta gāja līdz zemes tiesai, bet tā pārvaldnieku
vainas pierādījumu trūkuma pēc attaisnoja. Aizbildnis

gan draudēja, ka iešot uz Pēterburgu līdz pašam senā-

tam, bet tomēr neaizgāja, jo tam bija apnikušas brau-

kāšanas un tiesu ceļi. Zofija nu tika visur izsmieta. Vi-

ņai jau priekš vecā nāves bija zināms «brūtgāns», kas

to precēs. Tagad, kur visi zināja, ka Zofija nekā ne-

manto, viņas «brūtgāns», kāds fabrikas meistars, tai pa-

rādīja durvis. Zofija iesāka dzert un ielaidās ar katru

vīrieti, kas tai ceļā nāca. Strādāt viņa nestrādāja un
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noklīda tik tālu, ka tai ierādīja nabagu māju par dzī-

vokli. Pēdējo tai ierādīja viņas bērna dēļ, kurš izvērtās

par nedziedināmuidiotu.

Zuzīte nevar iemigt un redz to it skaidri gara acīm,
ko tā reiz ar miesīgām acīm redzējuse. Nejaukais skats

viņas jauno sirsniņu dziļi un stipri ievainoja.
Māte ēd Zuzītes atnesto maizi ar pienu. Zuzīte patla-

ban nogriezuse acis no idiota, kurš urkšķēdams stumj as

neveikli pa netīro grīdu un raugās uz Zuzītes mātes no-

liekto galvu. Tā ir sirma un dreb. Nekad viņai nav mā-

miņa izskatījušās tik nonīkuse un nabadzīga šā šoreiz.

«Kaut es tev varētu dot labāku dzīvokli, apģērbu un

ēdienu, es tev, mužiņ, dotu visu!» Zuzīte domā. Viņai
ir tā ap sirdi, it kā kad tai vajadzētu krist mātei ap
kaklu un to simtām reižu bučot.

Uzreiz Zuzīte izdzird, ka mazajā kambarī sparīgi
dzied. Mazo kambari apdzīvo leitiete viena pate ar savu

bērnu. Durvis tiek atrautas. Leitiete sarkanos brunčos

un raibā kaņepāju audekla sagšā ieskrej dziedādama un,

kājām stipri uzsperdama, danco un rokas plāta:

Vasariņas vidiņāi
Edu saldo zemenīti!

Rudenī purvā bridu

Meklēt skābas dzērvenes.

Viņa dziedāja piedzēruse. Seja tai bija uzpūsta, pe-
lēka un acis uzpampušas, sarkanas.

«Ak Dieviņ, tētīt, glāb tu visus no tāda cilvēka!» Zu-

zītes māte nopūtās. «Visu naksniņu i acu neaizdarīju ...

Dzer un dzied
... un reizām sit nabaga kroplīti... Bet

tas neraud, tikai dobji sten, it kā kad sistu pa piepūstu
pūsli.»

Un leitiete lamādamās satver idiotu pie muguras aiz

krekla un ievelk mazajā kambarī.

«Klau, klau!» Māmiņa apstājās ēst un ieplēta acis.

Viņas abas ar Zuzīti klausījās. Aiz durvīm mazajā
kambarī kaut kas stenēja, it kā kad sistu pa piepūstu
pūsli.

Zuzīte novilka segu no galvas un paplēta acis. Viņa
aizbaidīja atmiņu bildi un troksni iz nabagu mājas. Tai

ienāca jēriņš prātā.
«Es viņu izaudzināšu lielu. Vilnu es cirpšu pate un
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adīšu iz tās māmiņai siltus cimdus un zeķes. Cik labi,

kad pašam ir sava aitiņa ...»

Saldās cerībās par nākotni Zuzīte aizmiga.

Vārnas bariem metās uz auzu ķirpām un reižu rei-

zām skarbi ieķērcās. Miglains rudeņa valgums pildīja

gaisu, un no kartupeļu lauka, no pusizdzisušā uguns-

kura, uz kura kāds no puišiem bija uzsviedis varenu

celmu, vējš dzina tvanīgus dūmus pār noru un visu

pļavu. Bet Zuzīte no tā visa it nekā nelikās zinot. Viņa

sēdēja Sūnu pļavas šķūņa priekšā uz akmeņa un adīja.
Šad un tad viņa pameta acis uz pļavu, kur izklaidu go-

vis un aitas atālā ganījās. Bija vēla pēcpusdiena. Zuzīte

adīdama domāja, cik lielu prieku tā mātei padarīšot,
kad tā viņai aiznesīšot pašadītas zeķes. Mammiņai kājas
allaž aukstas un uztūkušas. Siltas, biezas zeķes tai būtu

ļoti noderīgas.
Pie šķūņa parādījās balti iedzeltains kustonītis, kuru

Zuzīte tikai tad pamanīja, kad tas ieblējās.

«Jir-jir-jir!» Zuzīte mazo pasauca.
Tas izskatījās kā īsts resgalis un bija nobarojies gluži

apaļš. Avenels piebāza purnu pie Zuzītes rokas. Zuzīte

kustoni apglaudīja un sameklēja ganu kulītē maizes

druskas, kuras viņa avenam pasniedza uz saujas.
Savāda ieraša šim aitu dzimumam: glūnēt pastāvīgi

uz zemi. Pat netīrā cūka nekaunas pacelt acis uz augšu
un tevī kritiski nolūkoties. Kaķis redz visu: kas augšā,
kas lejā, — tam acis, ka vai nu! Bet aitas palaikam tā-

das nolaidušās, uz augšu nekad nepaskatās, cilvēkam

acīs nepavisam ne!

«Paskaties tak uz mani, jīriņ!» Zuzīte teica un ber-

zēja ar delnu viegli avena purnu. Bet avens pasitās sā-

ņus un ietecēja aitu pulkā. Zuzīte ar sevišķu lepnumu
nolūkojās uz brango jēru.

Kaimiņu gani it skaņi sasaucās. Vārnas laidās drīz

iz eglēm uz auzu ķirpām, drīz no ķirpām uz kartupeļu
lauka noecētās puses sliekas gūstīt un brēca pie tam

neganti. Bet Zuzīte negrieza uz to visu ne mazāko vē-

rību. Viņa adīja māmiņai siltas, biezas zeķes, labi paga-

ras un šķērsām strīpainas.
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Te piepeši čabēja soļi. Cilvēka soļiem savāds trok-

snis, tas pamodina katru no visdziļākās nodabas. Zuzīte

pagriezās un ieraudzīja saimnieci. Viņa nāca, pārsegu-

šās ar biezu vilnaini, ar adīkļa kulīti uz kreisās rokas un

garu rīksti labajā rokā.

«Nu, Zuziņ, tev jau labu labā dzīve!» Saimniece pa-

smējās, bet tad tūliņ pieņēma nopietnu seju.
«Kur tad tu, Pētermāt?»

«Nu es par ganu, tev jāpaliek par saimnieci!»

Zuzīte neticīgi pasmējās.
«Vai sēņot biji, Pētermāt?»

«Biju i sēņot, biju i mājā ...»

«Dabūji daudz?»

«Vilnīšus
...

ir pāris rudmiesiņas ... tārpu izēdas ...»

Abas brīdi klusēja. Zuzīte adīja tālāk un nepacēla ne

acu.

«Zuziņ,» saimniece iesaucās, tā ka Zuzīte satrūkās,

«tava māmiņa gluži slima. Es, garām ejot, pie viņas

piegāju. Nevar no gultas vairs piecelties. Aizej nu tū-

liņ pie viņas ...
Es paganīšu vēl to brītiņu lopus. Nav

jau vairs ilgi līdz mājās dziņai...»
«Pētermāt! Vai māmiņa ir patiesi slima?» Zuzīte iz-

bijušās prasīja. Viņas mutīte drebēja.
«Ir gluži, gluži nespēcīga.»
«Es iešu, Pētermāt.» Viņa gribēja tūlīt steigties uz

lielceļa pusi.

«Pārauj, Zuziņ, mājā kājiņas! Kā ta tu nu tā iesi...
Kājiņas, bruncīši slapji...»

Un Zuzīte drebēdamasteidzās uz māju.
«Tad māmiņa laikam mirs!» Zuzīte domāja.
Viņa vairāk tecēja nekā gāja.

Līduma galā viņa satikās ar Piksi, kurš kaunīgi no-

dūra galvu un asti luncināja. Piksis bija liels nelietis,

pavisam samaitāts suns. Tikai vēlā vakarā viņš mēdza

pie sava gana ierasties. Visu cauru cēlienu tas ganblan-

dījās ap kaimiņu suņiem, gan dzenāja vārnas vai ci-

tus putnus. īpaši vārnas dzenāt, kuras labi zemu lai-

dās un arvienu ieķērcās, bija nelieša Pikša vislielākais

prieks.

«Ej!» Zuzīte raudādama iesaucās, suni atbīdīdama,
kurš viņai klāt slējās.
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Viņa skrēja, kamēr tai karsti metās. Pie mājas aploka
vārtiem viņa jutās pilnīgi noguruse. Asaras viņai lija
kā pupas pār vaigiem.

Mazais skurstenis Vārnu birzē atkal kūp, bet lēni,

tikko var pamanīt zilpelēkos dūmus. Gar sila malu

briest pamazām vakars. Arī bālajā Vārnu birzē jau
ieradusēs krēsla.

Zuzīte, pukstošu sirdi pakalnē kāpdama, paceļ bai-

līgi acis uz augšu. Mazais skurstenis kūp lēni... Na-

bagi vāra savu azaidu. Celiņš no lielceļa augšup uz

drūmo mājiņu ir glums. Zuzītei vairāk reižu izslīd kā-

jas. Beidzot viņa nokļūst pie nabagu malkas grēdas.
Arī malka še izliekas tāda kropļaina, niecīga, šūnaina

un slimīga. Ir sakrauti arī celmi — cits uz cita, kā ķēmi.
To saknes izskatās kā pelēkdzelteni ragi, bet šie ragi
ir sapraulējuši, tie drūp, līdz ko tiem uzsit stiprāki. Zu-

zīte ir tik piekususi, ka nevar tāļāku. Viņa noslīgst uz

kāda no celmiem bez spēka. Arī viņa jūtas kā nabadzīte,

kurai te, mazajā namiņā, īstais miteklis. Viņa žago un

asarainām acīm lūkojas uz drūmo mājiņu. Miglainais

valgums uz skaidu jumta robainās malas sabiezē par re-

tiem pilieniem. Tie krīt smagi kā asaras lejup. Un skur-

stenītis kūp tik bēdīgi, bēdīgi...

Pēdīgi Zuzīte saņemas un ieiet nabagu mājā. Istabā

slikts gaiss, pūstoši tvani. Visi priekšmeti dziļas krēs-

las segti. Bet Zuzīte instinktīvi sameklē mātes guļu
vietu.

«Kas tur?» māmiņa vaid, bet tik nespēcīgi, kā to Zu-

zīte vēl nekadnav dzirdējuse.
«Es!» Zuzīte tikko dzirdoši dveš. «Kas tev, māmiņ,

kaiš?»

«Kas nu kaiš? Sāp, meitiņ, visi kauli. Grūti, grūti...»

«Nemirsti, māmiņ,» Zuzīte šņukst.
«Labāk ir, kad nabadziņš aiziet pie Dieviņa... Nav

nekāda prieka pasaulē dzīvot...»

«Nemirsti, māmiņ, nemirsti...»
Brīdi abas klusē. Māmiņa grūti elpo. Vecā Dārtiņa

savā kaktā skaita dziesmas. Leitietes kambaris kluss kā



235

kaps. Idiots guļ. Leitiete pate varbūt klejo apkārt, var-

būt krogā.

«Zuziņ, meitiņ ...»

«Jā, māmiņ, vai tev kā vajaga?»

«Redz, tāpat pārdomāju,» māmiņa, grūti elpodama,
runā, «var būt, ka tas Aizupes dakters līdzētu

...
To jau

visi teic ... Tak jau arī tiem dakteriem ir sava zinā-

šana ... Redz, meitiņ, bet dakteram ir jāmaksā par zā-

lēm. Man nav nevienas kapeiciņas. Divas kapeikas bija,
tās atdevu par spickām ...»

Tad viņa atkal klusēja.
«Man ir piecpadsmit kapeikas. Andris man tās zāļu

vakarā dāvināja ...»

«Ko nu, meitiņ, ar piecpadsmit kapeikām! Dārtiņa jau
bija aizvakar pie daktera. Viņa tās pašas kājas dēļ. le-

runājušās arī par mani. Dakters licis ēst stipru zupu,
dzert pienu un vīnu... Bet kas to dos?! Mēs jau smeja-
mies. Kur nu, nabags, to ņemsi? Kas ir, meitiņ, pārdod

aveniņu . ■. Kazin, pa ziemu grūti izturēt, var arī nobeig-
ties. Parīt Ramkā tirgus. Tak jau savu rublīti dabūsi...»

«Es, māmiņ, par rubli savu aveniņu? Nekad nē! Cik

viņš brangs, kaut tu to zinātu!» Zuzīte izsaucās. Viņai
metās žēl, kad tā iedomājās, ka aveniņš būtu jāpārdod.

Dārtiņa iededza lampiņu un uzlika to uz krāsns stūra.

Vājā gaismā Zuzīte ieraudzīja mātes bāli dzelteno seju,
kura pavisam bija sakritušās. Zuzīte apsēdās gultai kāj-
galā, savilka kājas zem klēpja un skumji raudzījās uz

izdēdējušo māti.

«Mīļais Dievs!» Zuzīte domāja. «Vai tu neredzi manu

māmiņu, vai nejūti, cik viņai ir grūti?»
Ilgi Zuzīte sēdēja kājgalā un vērās mātes sejā. Mā-

miņa šad tad ievaidējās un beidzot apklusa.
«Viņa aizmiguse ... guļ...»
Zuzīte izkāpa iz gultas, pielika ausi cieši pie mātes

galvas un klausījās.
«Vai tik nav jau nomiruse? . ..»
Bet māmiņa vēl elpoja smagi un gari.
Un Zuzīte izgāja klusi iz drūmās mājiņas. Uz māju

ejot, viņa apņēmās katrā ziņā palīdzēt mātei, kaut gan
no aveniņa šķirties tai nebija viegli.
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Tirgus dienas rītā pagalmā liela rosība. Laiks ir

skaidrs. Saule vēl nav uzlēkuse. Sarma sedz pagalmu,
dārzus, pļavas un jumtus. Visur, kur skaties, sarma. Di-

vos ratos zirgi jau iejūgti. Naudas vajadzīgs, un tāpēc

uz tirgu vedīs raibo ālavicu Piektuļu un vērsēnu Bubuli.

Bez tam saimniece vedīs trīs aitas, neieskaitot Zuzītes

«jīriņu». Zuzīte brauks līdzi. Viena no lielajām meitām

izies ganos, kad nozudīs sarma. Zuzīte šodien pavisam
atbrīvēta. Arī viņa jau pilnīgi saposusēs. Sarma čirkst

vien zem viņas jaunajām, dzeltenajām pastaliņām. Zu-

zīte izskatās šodien īsti kā skaistule. No auguma viņa ir

sīka, bet daiļa. Viņa smaida, bet acis tai sarkanas, izrau-

dātas. Tie visi ir taču viņas mīluļi: Piektuļa, Bubulis un

«jīriņš». Un tos pārdos. Visu vasaru tie kopā pavadījuši
uz ganībām, baudījuši kopā ziedoņa priekus un negai-
sus. Tagad pēc dažām stundām tiem jāšķiras uz visu

mūžu.

Un Zuzītei sāk atkal līt asaras, kad tā ierauga Andri,

kurš viņas aveņu stiepj smiedamies uz ratiem...
«Nesavelc tik cieši!» Zuzīte pukojas, kad Andris pār

aitām ratos vārsta grožu, lai kustoņi ceļā neizmuktu

brīvībā.

«Ej, ko tu zini!» Andris pasmejas. «Tu esi muļķe!»
Bet Zuzīte nav ar to mierā. Viņa ietveras nagiem An-

dra rokā un to plēš.

«Peļuvanadze!» Andris šņāc.

«Lūk, kā sāp! Tāpat i kustonīšam sāp ...»
Drīz tirdzenieki izbrauc pa vārtiem. Andris Bubuli

ved pie valga, un Zuzīte to dzen. Piektuļa iet rātni aiz

ratiem. Bubulis visādi ākstās un negrib labprāt iet.

Drīz tas lec pār grāvi, drīz bada alkšņu krūmus. Jau pēc

pāra verstu gājiena Andris ir pilnos sviedros, piekusis
un lamājas uz to neģēlīgāko par Bubuli. Bet Zuzīte prie-

cājas par Bubuļa dūšu. Viņa acumirklī nevar saprast,

kāpēc nevainīgais kustonis tiek cilvēka gribai un lab-

klājībai upurēts. Vai gan viņš vienīgi šim nolūkam ra-

dīts?
...

Zuzītei ir tā laime pirmo reizi redzēt lauku tirgu.
«Drīz būs Ramka klāt,» Andris saka un izmisis paska-

tās atpakaļ uz Bubuli. Meža malā iznākot, tirdzenieki

ierauga Ramkas muižu. Garas ēkas sarkaniem jumtiem.
Vienai ēkai līdzās mazs namiņš ar garu dzelzs skursteni.



237

Pa skursteni verd sutaini spēcīgi dūmi, gluži citādi nekā

nabagu mājā. Un zem garā dzelzs skursteņa lokomobile

ar malkas zāģējamo mašīnu taisa briesmīgu troksni. Bet

Zuzīte nezina, ka tie ir lokomobile un apaļais, ar tvaiku

dzenamais malkas zāģis.
«Vai tirgus pašā muižas pagalmā?» Zuzīte jautā.
Andris apstājas un pasmejas.
«Kad nonāksi, gan jau redzēsi! Tirgus ir paša ba-

rona dārzā, zem ābelēm,» Andris ironiski piezīmē.
Zuzīte nomana, ka Andris ar viņu dzen jokus un tā-

pēc vairs ar to nerunā tālāk.

Tirgus ir šoreiz it sevišķi liels. No Piebalgas, Druvie-

nas un Velēnas plūst ļaudis. Pie retiem ratiem nav

govs. Dažam pie ilkss piesiets jauns kumeļš, kurš

danco vien. Zuzītei tīri acis apžilbst. Tik daudz ļaužu

viņa nav vēl nekad vienā kopā redzējuse.
Pie Tirzas baznīcas bībeļu svētkos arī bija ļoti daudz

ļaužu, bet tas nekas pret šito drūzmu.

Savāds,.neaprakstāms troksnis pārņem visu apkārtni.
Saules staros spīd baltas tirgus teltis, kur pārdod grā-
matas, cepures, saldumus un rotas lietas. Sarkani un

dzelteni āboļi samaukti uz žuburainiem zariem. Zari uz-

sprausti uz āboļu vezumiem. Citos ratos blēj jēri, ka

ausis jātura cieti. Izjūgto ratu ilksis slienas gaisā. Zirgi
ēd sienu vai auzas. Un tukšā spraugā, kur nav nedz

netīrā desinieka, nedz pašapzinīgā nēģu pārdevēja, či-

gāns kaulējas ar kristīgo, abi pie krūtīm sizdami un

dievodamies.

Zuzītei te viss bija jauns, neredzēts brīnums. Vispirms

viņai vajadzēja palikt ratos un uzraudzīt aitas. Bubuli

jau pārdeva uz lielceļa, pretī pagasta namam. Lielajā
drūzmā un troksnī Zuzīte bija it kā apreibuse, viņai

bija gluži vienaldzīgi, kad Bubuli lopu tirgotājs lika

aizvest uz savu iepirkto kustoņu aploku. Ar Piektuļu

gāja grūtāki. Par to solīja tikai septiņpadsmit rubļus.

Bet saimnieks bija pieteicis, lai bez divdesmit nedodot.

Piektuļa gāja līdzās ratiem un gremoja.
Zuzīte sēdēja uz ratu priekšas un eda kliņģeri ar

nēģi, kad pienāca paresns vecis ar sarkanu pietūkušu

seju, miegainām acīm, pacilāja aveņu, iestenējās un

solīja divi ar pus' rubļa.
«Ejiet jūs,» Zuzīte, visai prātīgu seju pieņemuse,
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teica, «vai jūs pavisam kādreiz esiet aveņu audzinājuši,
ka solāt par šito divi ar pus'?»

Vecais pasmējās ...

«Nu cik tad?» viņš prasīja.
«Pieci!» Zuzīte lepni teica.

«Var redzēt, ka jūs vēl esat bērns ... Divi rubļi sep-

tiņdesmit piecas kapeikas! Vairāk ne graša!»
Ar sevišķu labpatikšanu vecais taustīja gar avena ri-

bām. Avens bija tauks, un tādus viņš īsti meklēja sava

dēlakāzām.

«Nu, es jums došu trīs rubļus!» vecais labsirdīgi teica.

«Avens nav tik daudz vērts, bet es redzu, ka tas ir jūsu
audzināts.»

«Jā, tas ir mans audzināts. Bez pieciem rubļiem ne-

dabūsiet!»

Vecais pagrozīja galvu, pasmējās un taisījās iet pro-

jām, kad pienāca pate saimniece.

«Cik viņš sola par tavu aveņu?» saimniece Zuzītei

prasīja.
«Trīs rubļus,» vecis Zuzītes vietā atbildēja.
Saimniece Zuzītei pameta ar acīm, lai atdodot. ..
Zuzīte beidzot atmeta ar roku.

«Nu, tad ņemat ar!» viņa teica.

Vecis uzlika zaļo trijnieku uz ratu maisiņa un raisīja
aveņu vaļā. Drebošām rokām Zuzīte trijnieku iesēj a

lakata stūrī. Vecis sagrāba aveņu un taisījās to stiept

projām, bet Zuzīte aptvērās avenam ap mīksto kaklu

un to tiešām noskūpstīja. Zuzītei sāka asaras birt,

bet vecais smējās, vēderu turēdams. Arī saimniece

smējās.
«Kas par varenām meitām! Jau sāk avenus bučot!»

vecis stipri norunāja, aveņu aiznesdams.

Bet saimniece mierināja Zuzīti.

«Gan atkal radīsies jēriņi. Izaudzināsi sev citu. Ko

tu, Zuziņ, raudi par niekiem!»

Pēcpusdienā Andris Zuzīti vadāja gar saldumu bo-

dēm un kliņģeru kastēm. Bet Zuzītei it nekas nebija

pa garšai. Priekš mātes tā iesēja lakatiņā baltmaizi un

rozīnes.

«Varbūt, ka viņa tās ēdīs!» Zuzīte domāja.



Saule pašlaik riet. Zuzīte ar saimnieci brauc priekšē-

jos ratos. Andris ar Līzi pakaļējos. Alavici ved atpakaļ
uz māju. Aitas ir visas pārdotas, Zuzīte tura grožus, jo
saimniecei klēpis un rokas ir pilnas ar visādām bļodi-
ņām un krūzītēm. Zuzīte raugās skumji uz lielceļa malā

esošo ezera līmeni.

«Cik labi būtu dusēt, aizmigt uz mūžību!» viņa domā

un satrūkstas par savām domām. Priekšā pakalni brauc

citi tirdzenieki. Rati un braucēji spīd sarkani. Viņu ēnas

aizstiepjas gari un tāļi pār tīrumiem, pār pļavu. Zuzīte

paskatās sāņus: viņa sēd saimniecei mazliet priekšā, arī

viņas pašas ēna ir slaika. Un tas tēls tur ēnā nav vairs

Zuzīte, bet kāda varoņameita.

Jā, visi mūsu tēli, ainas, darbi, jūtas un domas atka-

rājas no viņas stāvokļa, no viņas spīduma ...

Un Zuzīte paskatījās žēli, lūdzoši uz noejošo sauli...
Bija jau vēls vakars, kad Zuzīte zirgu pieturēja Vārnu

birzē. Augšā uz lielceļa krasta starp baltiem, mēnes-

nīcā spīdošiem bērziem gulēja tumšā, drūmā mājiņa.
Šoreiz pat skurstenis nekūpēja. Bija tik klusi, šausmīgi.

Zuzīte, izkāpjot iz ratiem, sajuta, ka tai notirpuse
kāja. Klibodama tā uzkāpa krastā.

«Nepaliec vien ilgi, Zuziņ,» saimniece tai sauca pa-

kaļ, «ir jau vēlu, jātiek mājā. Mēs pagaidīsim, bet nāc

drīzi!»

Līdz durvīm ejot, Zuzīte atraisīja lakata stūri, izņēma

trijnieku, lai to tūliņ atdotumāmiņai.
Durvis atverot, Zuzīti sagrāba izbailes. Lampiņa dega

uz galda netāļu no mātes gultas un nevis, kā agrāk, uz

krāsns stūra. Kačiņa sēdēja salīkuse uz ķeblīša līdzās

gultai un kustināja klusi lūpas. Māmiņas galva dusēja
augsti uz maisiņa ar paceltu žodu.

«Māmiņ!» Zuzīte iebrēcās un pieskrēja pie gultas.

«Nomira, meitiņ, šodien pēc pusdienas!» Kačiņa
gauda. «Dārtiņa aizgāja pēc pagasta vecākā!»

Bet Zuzīte vairs nekā nedzirdēja. Viņas rokas sa-

žņaudzās, tā ka trijnieks pārplīsa. Viņa gribēja vaima-

nāt, bet tai trūka spēka. It kā bez samaņas viņa saļima
Pie gultas uz ceļiem.
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VIENTULĪGA NOMALE

Jaungada stāstiņš

Tas notika uz laukiem skolas namā, kurš atradās liel-

ceļa malā vientulīgā nomalē. Visapkārt kalnāji ar iedo-

bumiem, kuros auga mazi, kropļaini krūmi. Pašas kalnu

virsotnes kailas, sniega apklātas. Nekur apkārtnē neredz

mājas. Apvārsnei visgarām sils. Viss klusu, it kā

izmiris. It īpaši ziemā, kad vakaros, stipri salstot, aiz

miglainiem, caurspīdošiem padebešiem mēnesnīca it kā

negribot apspīd šo apgabalu, ceļotāju, kurš te nokļūst,
pārņem šausmas. Labdarība dāvāja skolai palielu zemes

gabalu. Tas atrodas uz divu pagastu robežām sila vidū,

plašā, vientulīgā izcirtā.

Kas gan pasaulei gar to daļas, ka te dzīvo vientulis

skolotājs, ka tas lasa un atkal lasa, raksta un atkal rak-

sta? Tāļā apkārtnē daudz prieku un līksmības, bet viņš
sēd viens pie sava mazā galda. Lampa apgaismo drūmi

istabiņu, un viņš spiež jau vai simto reizi šovakar roku

pie pieres. Nervozs, slims, vientulis! Ziedonī, tad vēl

drīkst pasapņot par laimi, kura, kur nebūt apslēpusēs,
to ķircina. Tagad tamlīdzīgi sapņi sastinguši bez dzī-

vības. Arā salst. Ir jaungada vakars. Ja vientulis sko-

lotājs vakar no sienas kalendāra nebūtu noplēsis pēdīgo

lapiņu un ja tagad tajā vietā nelepotos maza pilna grā-

matiņa ar sarkanu skaitli «1» un vārdu «janvāris», tad

viņš nemaz nezinātu, kas šodien par dienu. Neviens

laimes vēlētājs nav šodien tā apmeklējis. Katrā ziņa

viņš bija sagaidījis Upīšu Pēteri, savu apdāvinātāko un

krietnāko skolnieku, bet arī tas neatnāca. Laikam par

daudz stipra sala, un no skolas līdz Upīša saimnieka
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mājām 7 verstes! Varbūt bija cits iemesls. Agrāko skolo-

tāju ļaudis ļoti mīlēja. Tas bija jautrs, dedzīgs, runāja
vienā gabalā, tā ka citiem bija tik ko klausīties. Bet ši-

tais te neprot iedzīvoties, pielipt. Viņš pasmaida gan,

ir laipns, bet kluss, atturīgs. Un laikam drauga tam nav

neviena. Agrāki ap jaunu gadu, it īpaši jauna gada
dienā te skolā valdīja jautra dzīve. Vientulīgajā nomalē

tinkšēja zvārguļir brauca viesi no vienas un otras pu-

ses. Tas agrākais skolotājs noprecēja pagasta vecākā

meitu. Jautrajam, žiglajam Fricim tas izdevās itin viegli.
Viņš atšķīra pagasta aristokrātus no zemajiem, bet

tika no abējām šķirām apbrīnots un cildināts. Tā, lūk,

vaiaga prast dzīvot!

Fricis aizgāja, saprotams, uz labāku vietu, Andrejs
nāca viņa vietā, Andrejs, kurš arvien tā lēni, apdomīgi
gāja, arvien tā labsirdīgi atmeta ar roku, kad to kāds

uzlūdza uz «cūku bērēm» vai «bišu ballēm».

Un tā Andreis palika vientulis. Jau vairāk stundas

Pagājušas, kamēr viņš tā sēd: pieri pret roku atspiedis,

lampa deg priekšā .. .Un viņš domā un domā
. .. Ko

palīdz domas, ka tās nevar darbīgas, lietišķas tapt, ka

tās nevar kā dzinēju rats asiem, stipriem zobiem ietver-

ties mierā stāvošās pašizgudrotās laimes mašīnas rite-

ņos un to dzīt ar lielisku troksni un sparu? Ko palīdz
tev tavas jūtas, ka tās ir kā lēna rīta vēsma, bez spēka,
bez karstuma, tu netieci nekur uz priekšu ...

«Uz jaunu gadu labu laimi!»

Šo frāzi viņš vairākkārtīgi lasījis. Tā stāv melns uz

balta laikraksta jauna gada apsveicinājumā.
«Arī man laimi? Man, vientulim, kuram Dievs nav

devis tik daudz iautrības, runas spējas un citu labu sa-

dzīves īpašību, ka es drīkstētu pieteikties par laimes

kandidātu? . . . Bet varbūt taču! Var būt, ka notiek vēl

brīnumi, ka laime pieklauvē pie durvīm kā spirgta,
sārta jaunava un krīt manim ap kaklu ...»

Un viņš domā par laimi, kamēr tam galva karsta me-

tas, kamēr pāris asaru tam veldzē vaigus. Viņš vairs

nevar ieredzēt šo laimes vēlējuma frāzi, kura laikrakstā

iespiesta trekniem burtiem. Tad jau viņa nāktu — sen-

gaidītā laime, ja mēs viņu cits citam tiešām novēlētu.

Bet tie ir nieki, — mēs īstenībā esam nenovēlīgi un mā-

jam laimei: «Nāc tikai pie manis!»
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Viņš brītiņu pastaigājas! cik istabiņas mazās telpas to

atļauj, un tad apsēžas pie sienas uz sola. Bet arī te viņam
uzmācas jautājums: kāpēc gan esmu tāds vientulis

radīts? Kāpēc man jādzīvo tādā postažā? Un atkal

šīs domas karsē galvu, kamēr tā sāp, ka vai jāie-
kliedzas ...

Cik glīti, balti zied ledus puķes logā! Tās gan ir rožu

vai liliju dvēseles, kuras pēc nāves parādās. Toreiz,

ziedonī, tās karsa mīlestībā, bet tās neatrada īsto pret-
mīlestību. Galanti kungi tās nopirka par naudu, vēlāk

tās nosvieda uz mēslu čupas. Tur viņas iznīka. Bet viņu
dvēseles dega tāļāk karstā mīlestībā priekš visa, kas

skaists un brīnišķīgs. Atkal tās gribēja ziedēt un ziedēt.

Bet ziedonī tām vairs nebija vietas.

Tur lepojās citas — gluži jauniņas muļķītes, kurām

vēl nebija ne jausmas no rudeņa salnām un vētrām.

Arī debesīs bija puķu, visādu rožu un liliju diezgan.
Visas dobes bija pārpildītas. Un, kad mūsu nelaimīgo
rožu un liliju dvēseles nonāca pie debess vārtiem, tad

Pēters pakratīja galvu.
«Bet ko tad lai mēs iesākam?» viņas šņukstēja.

«Vienīgā vakance jums atliek,» tā Pēters teica, «zie-

mas dārzā...»

«Kas tas par dārzu?»

«Nu, vienkārši ziema ... Tur jūs varat ziedēt kā ledus

puķes! ...»

Un nelaimīgās puķu dvēseles tapa par ledus pu-

ķēm ...

Tamlīdzīgas lietas Andrejs safantazēja. Viņš jutās it

kā sabiedrībā; viņš bija gandrīz pārliecināts, ka baltās

ledus puķes logā ir liliju dvēseles: ir taču tas pats dai-

ļais dabas princips — ziedēt! Un izsalkušu skatu viņš

lūkojās uz baltajiem ledus ziediem un klausījās, vai

viņas nečūkst...

Klau, kas tas?

«Nāc ... nāc ... nāc ...»

Kā iz tāļuma, kā kāda gara balss sauca pēc palīga.

Andreja asinis sastinga. Viņš klausījās vēlreiz uzma-

nīgi. Nekā! Tad viņš apturēja sienas pulksteņu, iznesa

kabatas pulksteņu otrā istabā un klausījās no jauna.
«Nāc

.. . nāc ... palīgā ...»

«Tiešām, kāds mani ārā sauc!» Andrejs domāja.



Viņš izskrēja meiteņu guļama istabā, kur viņa saim-

niece gulēja.

«Anna, vai jūs mani saucāt?» viņš aizsmacis jautāja.
«Ko?» Anna vēl kā pa miegam jautāja.
«Jūs mani saucāt?»

«Nē, es nekā nezinu!» Un viņa jau bija atkal iemi-

guse.

Andrejs izgāja ārā un klausījās, elpu turēdams. Var

būt, ka viņš bija maldījies, varbūt tikai uztraukti

nervi... Tādas lietas mēdzot atgadīties. Nē, bet tiešām

viņš ļoti lēnām, tomēr atkal dzirdēja: «Nāc! .. .»

«Tur kāds nelaimīgs ceļotājs salā nosalst,» Andrejs
domāja. Tajā pašā acumirklī viņš ieskrēja istabā, uz-

vilka virssvārkus, apvilka galošas un, cepuri galvā uz-

maucis, devās uz lielceļa un pa to uz sila pusi, aiz kura

atradās krogs. Andrejs tā rēķināja, ka nelaimīgais iz-

nācis labā dūšā iz kroga un tad pēc jautra gājiena sā-

kumā sastindzis. Lielceļa otrā aizejas pusē atradās kādas

pāri verstes attālu kādas trīs tā sauktās «dušelnieku»

mājas. Tur taču ceļotājs, kuru aukstums draudēja veikt,

varēja pie laika iegriezties un sasildīties. Tādējādi

spriežot, Andrejs ātriem soļiem, pusteciņus devās lejup
pa lielceļu uz silu. Kādu pusversti nogājis, tas apstājās
un atkal klausījās. Tagad viņš daudz skaidrāki dzirdēja
balsi, kura sauca pēc palīga. Bet balss nāca no kreisās

puses lielceļam, no aizkalnes, kur atradās plaša pļava

starp skolas birzi un silu. Andrejs devās turpu. Pa sēr-

sņiem iešana viņam labi veicās. Arvienu skaidrāki viņš

dzirdēja saucienus pēc palīga. Beidzot viņš pļavai vidū

ieraudzīja kaut ko melnu... Melnums reizām iekustē-

jās. Mēnesnīca spīdēja vāji caur miglāju gaisos, tā ka

Andrejs tikai tad melnumā sazīmoja cilvēku, kad viņš
tam gluži tuvu bija piegājis klāt.

«Kas tu tāds?» Andrejs jautāja.
Nosalušais ievaidējās.

«Kas es tāds? Skolotāja kungs, vai jūs manis vairs

nepazīstat?»

«Upīts? Žēlīgais Dievs! Kā tad tu te tiki? let vairs

nevari?»

«Nevaru! Kājas gluži sastingušas! Arī mēle vairs ne-

vīžo klausīt...»
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Pēters tā drebēja, ka zobi vien klaudzēja. Raudulīgā
balsī viņš lūdzās, lai to vedotuz skolu.

«Saprotams,» Andrejs teica, «bet iet jau tu nevari. Es

tevi aiznesīšu.»

Andrejs sajuta sevī pārdabisku spēku. Viņš sakampa
zēnu, kurš nebija vairs maziņš, un nesa to uz skolu.

Skolā nonācis, viņš Pēteri ienesa klasē, kura bija diez-

gan auksta, lai varētu apdomīgi sākt nelaimīgā skol-

nieka kājas berzēt ar sniegu. Viņš nemodināja ne An-

nas. Degošu lampu un sniegu ienesis, viņš stājās pie
darba. Nosalušās rokas viņš lika Pēterim pašam ar

sniegu berzēt. Pēc ilgākas berzēšanas Pētera nosalušie

locekļi metās sārti, vietām āda no berzēšanas bija
tikuse pušu, tā ka asinis tecēja.

«Viss būs labi!» Andrejs čukstēja. «Bet saki — kā

tu nokļuvi tur pļavā? Tu gribēji nākt vēl tik vēlu uz

mani?»

«Jā, tas notika tā ...
Man jāatzīstas. Daži biedri mani

šodien pamudināja iet uz krogu. Sākumā es negribēju

neparko. Bet vēlāk tie mani tomēr pierunāja. Mēs aiz-

gājām. Tur krogā gadījās citi — vecāki puiši. Man deva

dzert šņabi un alu un pīpot papirosus. Lai citi manis ne-

izsmietu, man vajadzēja paklausīt... Tā tas gāja vairāk

stundas. Pienāca vakars. Sāka spriest par partijām,
kamēr pašu starpā izcēlās partijas un beidzot kauša-

nās. Es metos ārā. Sākumā gribēju iet uz māju. Bet tad

man ienāca prātā, ka vajadzētu nonākt pie jums uz

skolu. Domāju: varbūt varēs arī turpat pārgulēt, rītu

svētdiena — jūs jau manis projām nedzītu . .. Taisni

caur silu te knapi trīs verstes līdz skolai... Varbūt arī

mazāk. Es biju iesilis, sajūsmināts, gribēju jums novēlēt

laimi uz jauno gadu... Bet ceļā silā diezin kā biju ap-

maldījies. Gan pazīstu labi šo silu, bet tomēr biju no-

gājis aplam. Kājas sala saknieba. Skrēju klupdams kriz-

dams, kamēr beidzot tiku uz pļavas. Galva svīda, bet

kāju pirksti bija jau kā rags. Beidzot vairs nespēju pa-

iet. Pakritu pļavā, mazu gabalu stūmos, rāpos uz

priekšu, bet tāļu netiku. Redzēju uguni jūsu logā un

saucu ko spēdams. Un tā jūs mani atradāt... Bet to es

saku, uz krogu es vairs neiešu! . . .»

Andrejs nebūt nesteidzās lasīt savam skolniekam mo-

rāli tāpēc, ka tas gājis uz krogu. Viņš tikai priecājās



par to, ka bija izglābis savu krietnāko un apdāvinātāko
skolnieku.

Vēlā naktī abi — skolotājs un skolnieks — gāja pie
miera. Pēters gulēja priekšistabā, kura bija vēsa. Pārāk

siltā istabā tam varēja sākt stipri sāpēt locekļi. Viņš
drīzi aizmiga. Bet Andrejs vēl nevarēja un nevarēja

iemigt.
Cik brīnišķīgi! Vai gan viņš īstenībā sākumā bija

dzirdējis sava skolnieka balsi, jeb vai tas viss bija no-

ticis caur kādu pārdabīgu spēku? Bet galvenā lieta bija
tā, ka Pēters bija glābts. Viņš bija dabūjis labu mācību.

Tad Andrejs atkal domāja par jaunu gadu, par laimi,

par ledus puķēm. Beidzot tam iekrita prātā vecais jau-
tājums: kāpēc man te vientulīgā nomalē jādzīvo? ...

Lūk, tā bija tā atbilde: «Nāc
...

nāc ... palīgā! ...»
Lūk, tāpēc tev tur vientulīgā nomalē jādzīvo, lai

glābtu apmaldījušos nelaimīgu, lai dotu viņam nakts-

māju, lai to paēdinātu un padzirdinātu ...
Un tad, lūk, tev sirds top atkal mierīga. Un, kad tu

aizver acis un taisies aizmigt, tad laime kā balta jaunava
liecas pār tevi, vientulīgais, un tev spiež uz lūpām siltu,
siltu skūpstu ...

Jā, tos vēl var glābt, tos, kuri nomaldās vientulīgā
nomalē, kur vēl mēdz dzīvot tādi, kas grib un zin

glābt... Bet tie, kas burzā, jautrā virpulī griežas, danco

un neievēro baltās ledus puķes logā, tos neviens nespēj
glābt... Gan viņu locekļi ir silti, bet ledus puķes logā
ir burves, tās izdveš saltu nāves vēsmu uz jautrajiem
pasaules pilsoņiem, kuri cits citu apkaro un ienīd nieku

dēļ, un viņu sirdis pamazām sastingst, sasalst, kamēr

tie krīt un ir pagalam. Un neviens tos nespēj glābt...
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KRUSTTĒVS DĀVIS

Tēlojums

Turu jau labu brīdi spalvu rokā. Uz galda man

priekšā balts papīrs, bet roka vēl nevirzās pār to, jo

gribai trūkst droša pamata: domas uznāk, bet tad tūliņ

izgaist. Un visi tēlojamie iedomu priekšmeti šodien kus-

tas aiz miglaina plīvura, bez kādas kārtības. Notiku-

miem trūkst vienības. Arī galvenā ideja pate tāda ne-

spēcīga. Šodien nevar
...

Gribēju sākt humoristīgu stāstu zem tituļa: «Skroderu

dienas Silamačos». Tiešām gara acīm redzu, kā An-

drievs ar palso iebrauc pagalmā, kā tas pašapzinīgi sēž

uz skrodera lādes un kā meistars pats, jautrs un lokans,

ar olektes mēru rokā pa vārtiem ienāk svilpodams. Bet

abu meistara mācekļu nevaru un nevaru iedomās sa-

meklēt. Viņu sejas man jau tā kā veidojas, bet viņas

pārklāj stereotipiski, neaprakstāmi smaidi. Totiesu

dzirdu it gaiši abu neliešu zēnu ņirgāšanos par Annu,

kura stāv klēts augšā logā un nosarkuse pukojas par
abiem skroderēniem, kuri nocēluši trepes.

Nekā, šodien šī viela vēl nav nogatavojušās! Vai ne-

varētu apstrādāt kādu vientiesīgāku vielu? Kad jau nu

reizi esi nosēdies, tad raksti. Izturība palikt uz tāda

krēsla, kuram liktenis nolēmis atrasties pie rakstāma

galda, ir jau diemžēl tik reta, un vēl retāki gadās, ka es

uz šī krēsla nosēstos. Ir pasaulē daudz krietnāku krēslu:

piemēram, tas — Robežnieka konditorejā pa labi, pašā

viņā kaktā, kur kalsnējo pārdevēju redz tā apmēram
no muguras, bet daiļo kasiereni visā vaiga un krūšu pil-
nībā. Romas viesnīcas pagraba krēsli arī nav smādējami.
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Visvairāk man patīk prezidenta krēsls, bet uz tā es vēl

neesmu sēdējis.
Sitas te — mans krēsls pie rakstāma galda ir līdz

ar pašu galdu un vecu kara bildi «Kauja pie Leipcigas»
atlikās no bankrotējuša tirgotāja mēbelēm. Mans sievas-

tēvs viņas pircis ūtrupē. Līdz ar sievu viņas ieradās

manā dzīvoklī, kurš atrodas pretī kanālam, jaukā vietā,

bet kura sasniegšana savienota ar stiprām nopūtām un

sirds pukstēšanu, jo tas pacelts veselas piecas trepes

augstu. Dzīvoklis pastāv iz ķēķa, guļamas istabas, «za-

lona» un kambara, kuru mana sieva sauc par «budu-

āru». No visa, kas dzīvoklī atrodas, man pašam vairāk

nekas nepieder kā tinte, pusducis spalvu, spalvaskāts,
dažas loksnes balta, kā arī aprakstīta papīra un tas, kas

mugurā. Diezin ko es iesāktu, ja man nebūtu bijuse tik

raiba pagātne un sevišķa patikšana domām pa viņu

rakņāties. Izmisumā, kad sieva jau otru dienu garos

paņēmienos aprakstīja ķēķa temperatūras (kura jau ve-

selu nedēļu bija tur noslīdējuse zem nulles) iespaidu
uz viņas vājo veselību, kad iedomāto cepešu smarža

ne tikvien manai laulātai draudzenei, bet arī man pašam
no gražīga, neredzama gara tika zem deguna vēdināta,

es ķēros pie spalvas, lai taptu rakstnieks. (No posta un

nelaimes līdz rakstniekam tikai viens solis.)

Manas pagātnes piederumi ir Latvijā: šalcoši sili, za-

ļas, puķainas pļavas; skaidrā ziemas naktī baltā sniega
dzirkstēs mirdzošie lauki; viņā parādās vecie, mīļie

tēli, kuri vairs nedzīvo miesīgi, kuru garus es ar smagu

sirdi izceļu jūsu priekšā un ar asarām acīs jums tos pār-

dodu
...

Mūsu pagastā bija manā bērnības laikā četri īsteni

vecpuiši, t. i., viņi bija tiešām jau paveci. Kļavas Pē-

ters un Zvaigznītes Krišs vēlāku, kad es jau pilsēta
skolā gāju, apprecējās, bet Graustiņu Andrievs un mūsu

«krusttēvs» Dāvis — tie palika vecpuiši līdz kapa malai.

Tiešām nezinu, kāds Dāvim bija uzvārds. Mūsumājā visi

viņu sauca par «krusttēvu», un vienu vienīgu kur

Andrupu Kača bija pie viņa atnākuse izprasīt, ka tas

toreiz bijis ar tiem audekliem, kurus vecais muižas
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kungs mirdams savām dienestmeitām bija novēlējis, es

dzirdēju krusttēva uzvārdu, bet esmu to piemirsis. Dā-

vis, toreiz jauns puisis, bijis muižas kunga dienestā.

Kača vēl tagad — pēc ilgiem laikiem, kur esot «taisnī-

gākas tiesas» — posās iet un apsūdzēt veco strožu, kurš

nu bija mājas īpašnieks, bet citreiz muižas kunga testa-

menta izkārtotā js.
Kača apsēdās uz rijas kambara sliekšņa un Dāvis uz

mēslu ratiem — zem rijas palieveņa. Kačai bija jauni

strīpaini brunči, villaina sedzene ap pleciem, balta

audekla lakatiņš ar sarkaniem ripuļiem ap galvu un

pajaunas, bet jau pabrūnas pastalas kājās. Dāvis bija
kailu galvu, pelēkos svārkos, baltās rupja audekla bik-

sās, basām kājām, kuras arot bija svaigā zemē sabradā-

tas, netīras.

«Tad tu vairs no tā nekā neatmini?» Kača, vēl neap-

mierinājušās, jautāja.
«Nekā, itin nekā!» Dāvis noteica, vilkdams iz pīpes

kuplus dūmus.

«Mini dievvārdu!» Kača šaubīdamās turpināja.

«Nudie, nezinu un nezinu!»

«Nu abi jūs nebijāt vis ar pliku roku ņemami! Gal-

vas niķu pilnas ...
Dāvi, Dāvi, saki — vai tu ar strožu

tik nedalīji velna grasi?... Tu tak biji liecinieks! ...»
Toreiz es pirmo reizi dzirdēju, ka krusttēvu sauca

par Dāvi.

Tajā brīdī rijas priekšā būdams, es nodomāju, ka

Kača tikai audeklu lietas dēļ atnākuse uz krusttēvu.

Bet vēlāk es izdzirdu, ka lielās meitas runāja — Kača

gribot, lai krusttēvs to precot. Viņas to krusttēvam

taisni acīs teica. Bet krusttēvs tik pasmīnēja, karoti

pie mutes celdams. Ēdām launagu pie šķūņa, kur sienu

kaltēja. Pēc launaga krusttēvs aizgāja uz aparu bir-

zes malā zirgus atsiet. Bet meitas runāja par Kaču un

krusttēvu tālāk.

Kača bija vecmeita un «krusttēvs» — vecpuisis. Kā-

pēc gan ar viņi nevarēja precēties?
«Tad tak viņam būtu, vismazākais, cilvēks, kas zeķes

salāpa, pašuj vai kreklu vai ko citu. Un visu mūžu jau
krusttēvs nepaliks spēka vīrs! Vecuma dienās vajadzēs
viena, kas ēdienu pataisa.»

Krusttēvs lāpīja pats savas zeķes. Un naudas tas, kā
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teica, esot iekrājis pāri simtus. Tie atradās vērtspapīros
pagasta lādē. Viņš i domāt nedomāja par precēšanos!

Mani šī krusttēva precību lieta visai maz interesēja.
Es mēģināju noķert zaļu, brangu siseni, kurš pārdroši
iz siena uzlēca uz piena spaiņa vāka. Bet sisenis lēca

milzu lēcienus pār Annas lakatu, tad pār apgāztām
šķūņa durvīm un beidzot pazuda aiz lielā akmeņa. Es

atgriezos atpakaļ un nosēdos pie Annas sāniem. Mei-

tas vēl runāja par krusttēvu, kurš pašulaik birzē krāva

gabanu lapas uz pleca, lai nestu tās pļavā, jo tur vēl

bija jāsakasa vesels cēliena pļāviens.
Krusttēvs jau bijis jaunībā ar Kaču tiklab kā saderi-

nājies, bet atbraucis muižas kunga dēls iz kara skolas

apciemot vecākus, un Kača vakaros pie dārznieka vairs

nerādījusēs, kur tā ar krusttēvu agrāki satikusēs. Tad

krusttēvs atmetis ar roku, no tās reizas tas vairs negri-
bot precēties...

Man krusttēva izturēšanās izlikās šajā ziņā pareiza un

dabiska. Ko tad lai ar iesāk, kad meitieši tādi ir? Drīz

grib iet pie tā, drīz pie cita! Man uznāca dusmas par

Annu, kura Madei teica, ka krusttēvs bijis «duraks»,
ka nepaņēmis Kačas, kura vēl tagad esot «pede-

rīga».
Kas tad krusttēvam kaitēja? Tam bija savs kakts,

kurā atradās glīta gulta un pie sienas uzkārts skapītis,
kurā tas uzglabāja augšas plauktā Bankava sprediķu

grāmatu, dziesmu grāmatu un «lūgšanas svētdienām un

dažādām svētku dienām gadskārtā» — visas stipri iesie-

tas un labi uzglabātas. Uz vidējā plaukta atradās maza

tējas kanniņa, cukurs un «krūšu tēja», kura jau tur bija
no neatminamiem laikiem un no kuras krusttēvs tikai

vienu vienīgu reizi, slims būdams, bija dzēris.

Apakšējā plauktā īpašā kastītē krusttēvs uzglabāja
tabaku. Spičku paka bija atsevišķi nolikta. Bez tam

apakšējā plauktā vēl atradās daždažādi krāmi: īlens,

duncītis, visādas skrūviņas, naglas un liels pakavs, kuru

tas Rīgā reiz uz ielas atradis. Šis pakavs mūsu zirgiem

bija par lielu. Arī sirmajam ērzelim, kurš man likās būt

īpaši varens un iznesīgs, lielais pakavs nebija pa kājai.
Pie gadījiena krusttēvs rādīja pakavu kā brīnumu.

«Jā, tur Rīgā zirgi ir pavisam citādi. Tie, kuri sma-

gos ratus velk, ir tik lieli, kā kad mūsējos saliktu vienu
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uz otra!» viņš svarīgi noteica un, celi uz gultas atspiez-
dams, pasniegdamies atkal pakavu ielika skapītī.

Krusttēvam bez tam bija vēl viens skapis klētī. Tas

bija liels. Viņā krusttēvs uzglabāja savu lielo aitādu

kažoku, vēl otru kažoku, kurš bija mazāks un drusku

paplucis.
Bez tam tur karājās svārki iz «kungu laikiem», kā

krusttēvs mēdza teikt. Svārki iz «kungu laikiem» bija

melni, šķeterēti. Tos krusttēvs nekad nevilka mugurā.
«Tad izskatīšos pēc putnu biedēkļa!» viņš smējās.

Goda dienās un uz baznīcu braucot viņš vilka sev mu-

gurā garos krumpaiņus, kuri viņam vislabāki piegū-
lās. Zābaki viņam stāvot jau desmito gadu. Sestdienas

vakaros, kad tas jau uz baznīcu posās, viņš, tāpat kā

vectēvs, zābakus iesmērēja ar zaķa kāju, kuru tas mēr-

cēja brūnajā trānā.

Aiz svārkiem iz «kungu laikiem» krusttēvs bija no-

slēpis vecu bisi.

«To man vecais lielskungs dāvāja. Toreiz mums bija

jāiet par dzinējiem, kad sarīkoja lielas medības. Vilku

toreiz varēja sastapt pie mājas vārtiem... Drošības

pēc vajadzēja ņemt rīku līdzi...»

Bise bija gluži veca vienstobrenīce, kurai gailis ku-

ļājās, tiklīdz to pakratīja.
Manam tēvam bija jauna divstobrenīce. Bet tēvs tās

nedeva nevienam. Un krusttēvs to arī baidījās ņemt
rokās.

«Kas var zināt — sprāgst vai vaļā! Tie jaunās modes

izgudrojumi neder nekam!» viņš teica.

Reiz uz rudens pusi izdzirdām, ka zagļi vispārīgi, bet

it īpaši zirgu zagļi rīkojoties bezkaunīgā kārtā. Krust-

tēvs, es un mans brālis — mēs mēdzām izjāt zirgiem

pieguļā.
«Labi ir, kad plinte pieguļa līdzi!» krusttēvs pašapzi-

nīgi teica. Viņš pārnesa bisi uz istabu. Ilgi viņš to tīrīja

ar petroleju un villaiņu lupatu, pūta pa stobra galu,
tā ka ģīmis tapa sarkans, bet vēsma negāja stobram

cauri.

«Jānes būs uz Brisi!» viņš norunāja un uzkāra bisi

uz vadža pie sienas.

Nākošā svētdienas rītā krusttēvs pēc brokasta pa-

ņēma bisi, palika to zem krumpaiņiem un izgāja. Es,
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saprotams, līdzi. Tikko paguvu norīt kumosu un paķert

cepuri.
«Kur tu?» krusttēvs gandrīz skarbi prasīja.
«Krusttēv, ņem mani līdz!» es lūdzos.

«Tu jau piekusīsi!»

«Nepiekusīšu!»
«Nu tad nāc! ...»

Mēs gājām «taisno» ceļu pa tīrumiem, kāpām pār
olnīcu sētām, lēcām pār grāvjiem. Beidzot pie Lasku-

miem ieraudzījām Kleivas. Tur netāļu no kapsētas dzī-

voja smēdītē vecais Briss. Tas visā apkaimē bija vienī-

gais plinšu meisters. Mēs gājām lēnām gar arumiem.

Krusttēvs apstājās un izvilka pīpi. Bet tajā pašā acu-

mirklī viņš iekliedzās nejēdzīgā balsī.

«Ui!»

«Kas tur?» es satrūcies jautāju.
Krusttēvs smiedamies rādīja uz olnīcu. Pa olnīcu

miedza zaķis, kā no nelabā dzīts. Mēs bijām zaķi iztrau-

cējuši.

«Skāde, ka plinte nav pielādēta!» krusttēvs nosveica,
it kā kad tas būtu lielākais medinieks.

Pienācām pie smēdītes. Vecais Briss sēdēja uz smēdī-

tes sliekšņa brilli uz acīm un pīpēja. Viņš mūs tikai tad

pamanīja, kad bijām gluži klāt piegājuši.
«Dievs palīdz!» krusttēvs teica.

«Paldies, paldies!» vecais Briss skanīgi atteica. «Ko

tu?Vaināci uz kapsētu kapa vietas apraudzīt?»

«Veries, kāds?» krusttēvs, Brisim roku sniegdams,

smējās. «Ko nu no kapiem runāt! Gribu papriekšu pa-

medīt! Vai re!»

Krusttēvs izcēla bisi no svārkiem.

Ar īpašu svinīgumu vecais kalējs saņēma bisi abām

rokām. Viņš to labi ilgi aplūkoja, iepūta arī stobrā. Bei-

dzot tas izņēma iz kabatas lakatiņu un ar to sāka iz-

griezt skrūves.

«Cik tev viņa maksā?» Briss, pīpi sūkādams, prasīja.
«Nekā! Vecais lielskungs man to dāvāja,» krusttēvs

teica.

«To var redzēt, ka dāvana,» Briss nicinoši piezīmēja.
«Kā tā?»

«Nu redz, te tas piedēj ums var pie katra šāviena iz-

jukt. Bet zaķus varēs šaut. Vajaga tikai ielikt mazāku
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lādiņu . ..» vecais Briss, ar kaltu bisei pieklapēdams,

norunāja.
«Kad tad būs gatava?» krusttēvs, drusku apvainots

juzdamies, jautāja.
«Par nedēļu. Agrāki nevar!»

«Nu labi, no baznīcas braucot, es pieturēšu.»
Briss bisi nolika pie malas un pārgāja uz citu sarunu.

«Kas tev tas par puiku?» viņš, mani zīmodams, jau-

tāja.
«Mans jaunākais saimnieks. Liels arājs un medinieks.

Tikai ganos negrib lāgā iet,» krusttēvs, Brisim līdzās no-

sēzdamies, teica.

«Vai, tas ir slikti! Ganos tev, puisīt, jāiet. Kurš nav

ganos bijis, no tā saimnieka neiznāk... Vai grāmatu
lasīt proti?»

«Protu,» es kaunīgi teicu. īstenībā es lāgā nepratu.
«Nu, tas ir brangi!» vecais Briss, mani caur brilli pla-

tām acīm labsirdīgi uzlūkodams, noteica.

Tad viņš krusttēvu vedināja iet uz krogu, bet krust-

tēvs aizbildinājās, ka esot jāiet uz māju. Vakars drīzi

pienākšot. Saimnieka neesot mājās.
Ap pusdienas laiku mēs gājām uz māju. Es zināju, ka

krusttēvam nav nekāda steigšanās sava puiša pienā-
kumu pēc. Kas viņu vilktin vilka uz māju, tas bija gai-
dāmais launags: cepti kartupeļi, sviests ar kaņepēm un

rūgušpiens. Tas bija krusttēva mīļākais ēdiens. Svinīgā

atpūtas dienas saules spožumā pār griezējiem gar dzel-

tenām vasarāja ķirpām mēs devāmies uz māju.

Nākošā svētdienā es braucu krusttēvam līdzi uz baz-

nīcu. Cik zēnam tāds brauciens patīkams, to zina vie-

nīgi zēns.

Braucām ar krusttēvu kā kungi. Bēris nav liels skrē-

jējs. Viņš tek mēreni, bet ir izturīgs un līdz pašai baz-

nīcai aiziet teciņus. Gar skolu mēs laižam īpaši cēli.

Skolotājs stāv uz balkona, avīžu lapa rokā. Kailu galvu
tas raugās taisni uz mums.

«Diez vai tas uz baznīcu nebrauks!» krusttēvs

dusmīgi nobubina. Skolotājus viņš labprāt neieredz.

Skrīveri viņš sveicina ar lielu godbijību. Ka tāda vīra ir

vajadzīgs, to viņš zina jau no «kungu laikiem» . . .
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Piebraucam pie magaziņas. Te iesākas muižas ozolu

aleja, kura veselas divas verstis gara, ja rēķina cauri

muižai un vēl uz otru pusi. Magaziņa ir kalnā, un te var

pārredzēt pusi no muižas. Lejā pa kreisi staļļi, aiz tiem

piekalnā rijas. Taisni pretī aiz alejas — muižas krogs.
Un pa labi redz ezeru, aiz ezera vecās rijas, pusgraud-
nieku un kalpu mājas. Pašā muižas vidū, kalnā, pace-
ļas stalti lielkunga pils. Visapkārt zaļi koki. Un koku

vidū paceļas gara kārts, kuras galā plivinās karogs.
«Lūk, kur bija brankūzs!» Krusttēvs rāda ar pīckās

kātu uz pussagruvušu divstāvu namu, kuram līdzās

cieši pie sienas paceļas divi reizas tik augsts skurstenis.

«Vaibrandvīna vairs netecina?» es prasu.
«Nav brīvi. Kronis aizliedz. Ja tecina — var aiziet

uz Pasīliju (Sibīriju)! Ak, kā mēs toreiz dzērām, kā

lopi!»
Krusttēvs nospļaujas.
«Nu, toreiz arī vajadzēja dzert. Darbs bija grūts. Gu-

lēt maz dabūjām.»

Mēs braucām krogam garām. Zirgs jau uz krusta ceļa
un grib pagriezties pa labi, kur citi baznīcēni brauc. Bet

krusttēvs zirgu piepeši pietura.
«Brauksim gar «lielo kalnu»

...
Es tev parādīšu...»

Uz «lielā kalna» atrodas barona pils. Braucam vis-

pirms gar vienstāva namu, bet kurš man varen patīk:

balts, augstiem logiem, logos gardīnas un puķes. Un

priekšā ir mazi dārziņi ar puķu dobēm. Uz akmeņa kāp-
tuvēm pie durvīm guļ liels dzeltens suns, skatās uz

mums platām acīm, bet nerej.
«Tā ir muižas kunga māja!» krusttēvs, lēni brauk-

dams, stāsta. «Te es esmu daudz sviedru lējis. Un tā ir

pate pils.» Viņš, acis augšup pacēlis, pats brīnās par

stalto ēku. Visām mājām sarkani dakstiņu jumti.
«Te vajaga būt brangai dzīvei!» es domāju.
Arī mūsu pašu māja nav vis sliktā. Dzīvojamai ēkai

ir šķiņdeļu, rijai lubu un vienai no klētīm — dakstiņu
jumts. Bet te, muižā, izskatās pavisam citādi. Te ir ci-

tādi cilvēki un kustoņi nekā zemnieku mājās.
«Unkur tadKača dzīvo?» es piepeši prasu.
Krusttēvs satrūcies mani uzskata. Viņa apaļais, no-

skūtais, sārtais vaigs zem pelēkas vilnīša platmales sa-

viebjas.
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«Kas tev gar Kaču daļas?»
«Es tā dzirdēju . . . Anna stāstīja . ..»
«Nu, Anna, tā ir tā īstenā! Arī nedabūs vīra! ... Kača

tagad dzīvo Saltupī... Jā, tie bija citi laiki! Mēs jau
toreiz cerējāmies. Kača bija pārlieku glīta meita. Pats

lielskungs to gribēja uz «kalnu». Bet lielmāte tam pre-

tojās. Kača palika pie muižas kunga, kurš meitu neaiz-

tika, bet uz naudas bija dikti kārs... Mēs ar strožu

bijām draugi. Mani iecēla par uzraugu. Bet es nepratu
rīkoties. Es tik tā ar labu

...
Bet toreiz vajadzēja pāta-

gas. Ar labu itin nekā nevarēja. Ļaudis bija tā iera-

duši. Mani atkal atcēla no uzrauga amata. Es tad darīju
visādus vieglākus darbus. Palīdzēju dārzniekam «lie-

lajā kalnā», biju klāt pie labības atbēršanas. Dažreiz, kur

sievieši vien strādāja, izpildīju stārasta vietu. Uzticība

no kungiem — it īpaši no lielmātes bija pret mani lielu

lielā. Mani sūtīja uz Cēsīm ar naudu, es izdarīju visu

uz mata. Gāju kājām. Kājām — ir labāki: nav bēdas par

zirgu ...
Kad taisīja jauno dārzu ar treipūzi, tad man bija

paši galvenie darbi. Es raku, un lielmāte nāca skatīties,

kā es strādāju. Man viņai bija jāstāsta par muižas ļaudīm/
man viņa ticēja vairāk nekā citiem. Ta' ta bija lielmāte,

tāda branga, sārta un melnām acīm! Man dažu reizi tā

savādi palika ap sirdi, kad viņa uz mani paskatījās. Bet

ko nu es, vienkāršs cilvēks, un viņa zīdā un samtā...»
Krusttēvs šķelmīgi pasmējās.

«Bija arī preilene, bet tā nebija kungiem ne rada.

Teica, ka tā dzīvojot tikai no žēlastības. Bet arī viņa tā-

pat ēda līdz ar lieliem kungiem, brauca karītē. Šitā

preilene nerunāja ar mums ne vārda. Degunu sarāvuse,

tā staigā pa parku ar uzvilktu parapliju. Vēlāki to ap-

precēja Gravienes meža kungs. Un mēs visi teicām:

«Paldies Dievam!» Lūk, te vecais lielskungs dabūja
trieku un bija uz vietas pagalam!»

Krusttēvs rādīja uz mazu paviljonu ar ķīniešu jum-
tiņu parka stūrī.

«Skāde, ka mūris priekšā, nevaru tev parādīt. Mēs

lielkungu ienesām pilī. Lielmāte atkrita lielajā krēslā

un ievaidējās... Vēlāku viņa apprecējās ar kādu

grāfu. Saka, ka abi dzīvojot siltajā zemē. Tas te nu ir

viņu dēls tas valdinieks. Vecajam lielkungam bērnu ne-

bija . . .»
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Krusttēvs vēl ko stāstīja, bet es labi neuzmanīju. Man

gribējās redzēt, kā pīles pa ezeru peld. Un uz ūdens

smeļamās laipas tupēja divi zēni kailām galvām. Viens

turēja garu, garu makšķeres kātu rokā. Un melna ašķu
aukla karājās ūdenī. Abi zēni sēdēja mierīgi. Viens pa-
cēla pirkstu un gribēja ko teikt, bet laikam neteica, jo
otrs draudēja, lai nerunājot. Bet zivs vēl neķērās ...
Saraustīti balti padebeši plūda pa augšu. Saule piemā-
cās. Mēs laidām, iz muižas laukā tikuši, ātrāki.

Muižas tīrumi ir plaši. Uz tikko pārredzamā āboliņa
atāla ganās muižas lopu bars. Saskaitīt viņu nevar, tik

daudz to ir. Un ganu ir viens .. . divi... trīs ...
kādi

pieci! Suņi tādi kā makani, bet neskrej šurp mūs riet.

Govis augstas un resnas, gariem ragiem.
Kādu stundu braukuši, ieraugām zaļo baznīcas torni.

Saule atkal spīd. Tornis mirdz. Un mēs it skaidri varam

dzirdēt, ka zvana. Krusttēvs klusā balsī dūc: «Kā spoži

spīd mans jēzuliņš...» Gara baznīcēnu rinda brauc.

Redz arī kājniekus. Tie, kas baznīcai tuvenieki, iet vai

visi kājām.
«Bim-bam!» zvana. Es sēdu augsti uz zili svītrainā mai-

siņa un jūtos tik laimīgs, laimīgs. Kad piebraucam pie
baznīcas kroga, tad zvana skaņas it kā strauji, nere-

dzami viļņi satricina dvēseli. Krusttēvs sien zirgu pie

slitas, bet es drebu pie visas miesas. Esmu tāds kā sa-

stindzis ... Varbūt zvana skaņas ... Mēs kāpjam baz-

nīcas kalnā. Augsti, augsti stāv baltā baznīca ar zaļo
torni. Viņa ir tāpēc tik augsti, lai visi to redz. Gaiss trīc

no zvanu skaņām. Te piepeši zvans apstājas. Dzirdam

ērģeļu dobjos skaņu tricienus un gari vilkto draudzes

dziesmu: «Es savus grēkus sūdzos! ...»

Es ceļu brīvi galvu augšup, lai redzētu, cik augsts
īsti ir tornis. Krusttēvs iet līdzās, galvu nodūris, no-

pietnu seju. Ļaudis aiz un priekšā mums. Jaunas, ņip-
ras meitas nosarkušas, balti iesarkaniem zīda lakatiem

ap galvu, puiši pelēkos uzvalkos, melni zilām cepurēm,

spīdošiem knepiem, tie kāpj viegli. Vecāki ļaudis —

lēnām. Nabagi kailām galvām stāv pie vecajām liepām
un skaita peršas ...

Pirms ieejam baznīcā, krusttēvs noņem papriekšu

man, tad sev cepuri, ieliek manu savā un tad saglauda
man matus. Baznīcā deg sveces lielajā zeltītā kroņa
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lukturī un divas lielas uz altāra. Altāris man izliekas

brīnišķīgs, svēts. Aiz viņa paceļas bilde, tā noslēpumaini
valdzina manu sirdi. Tas — ar nokārtu galvu, izstiep-
tām rokām pie krusta — ir Pestītājs. To es zinu .. . Tās

divas noskumušās sievas ir Marija un Marija Madaļa.
Un tas ir eņģelis ...

Lūk, jau mācītājs stāv pie altāra melnos, garos svār-

kos, baltu apkaklīti un uzaicina draudzi uzklausīties šīs

svētdienas lekciju. Draudze pieceļas. Mēs ar krusttēvu

stāvam pašā baznīcas vidū starp vīriešiem un sievie-

šiem. Krusttēvs raugās svinīgi uz altāra pusi. Bet es pa-

gūstu pagriezt galvu uz otru pusi, uz augšu. Cik vare-

nas ērģeles! Mācīšos katrā ziņā par ērģelnieku. Tad spē-
lēšu, lai ļaudis tik paklausās ... Tur, pa labi, luktās sēd

kungi. Tādi sīki no vaiga, melnās drēbēs. Labprāt es

krusttēvam noprasītu, kas tie tādi ir. Bet tagad nevar.

Draudze atkal nosēdusēs un dzied. Man ar gribētos sē-

dēt. Bet solos nav vairs vietas. Krusttēvs ies šodien pie

dievgalda. Viņš man čukst, lai es paliekot tepat stāvot,

bet pats aiziet lēnāmpie altāra
...

Kas par varenu dziedāšanu! Es atkal skatos uz ērģe-
lēm. Cik tur nav to stabuļu! Daža trallina, daža it kā

svelpj, cita rūc sparīgi un dobji... Katrā ziņā lai tēvs

dod man naudu, ka varu izmācīties par ērģelnieku. Man

ļoti gribas spēlēt.

No baznīcas braucot, iegriezāmies pie vecā Briša.

«Tak jau nu būs to plinti sataisījis!» krusttēvs noru-

nāja. legājām Briša tumšajā istabiņā. Krēslā ieraudzī-

jām, ka Briss guļ gultā un vecā sēd pie gultas aizvērtu

grāmatu rokā.

«Nu, kas, vai slims?» krusttēvs prasa.

«Slims, pavisam slims!» vecais ievaidas. Es arī pie-

eju tuvāki un redzu, ka plinšu meistars guļ bāls, bez

brillēm, laipnības vietā tam sejā slimīgs rūgtums.
«Tad jau arī plinti nevarēji salāpīt?»
«Nekā! Nevarēja!»
«Nu, ko lai dara... Iztiksim bez plintes!» krusttēvs

saka.

Viņš sēž uz balti noberzta krēsla pie lodziņa un rau-

gās uz kaktu, kur vecais plinšu meistars vaid. Vai
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krusttēvs tik nedomā, ka labi būtu, ja arī viņš būtu

precējies? Vecuma dienās, kad tas slims gulētu, tad

vecā paliktu lēni roku zem viņa karstās, sāpošās gal-
vas un paceltu to no maisiņa viegli, viegli. ..

Bet tad krusttēvs uzmet skatu meitenītei, kura, kāji-
ņas zem klēpja sakāruse, kvern uz mūrīša.

«Ko tu, meitiņ?» krusttēvs prasa.
Bet meitenīte nesaka ne vārda. Viņa pat nepakustas.
«Tā jau ir bārenīte,» vecā ierunājas, «mana meitas

meita. Nu dzīvo pie manis. Nomirs vecais, un mēs abas

paliksim bārenes!»

Vecā sāka šņukstēt. Bet krusttēvs apsēdās uz mūrīša,

paņēma meitiņu uz klēpja, iedeva tai kompektas, ku-

ras viņš baznīcas krogā bija nopircis, un sāka to učot

(auklēt).
2ēlā un lēnā balsī, pavisam savādā, paša izdomātā

meldijā krusttēvs sāka, meitenīti uz klēpja šūpodams,
dziedāt:

Tas prūšu ķēniņš Pidriķis,
Kas sen jau acis aizslēdzis,.

Bij īstens skolu mīļotājs
Un bāreņuapžēlotājs ...

Bet meitenīte zīžļāja kompetu. Un vecais Briss kakta

tumšumā, gultā sēdus piecēlies, izskatījās kā brīnums.

«Jā, tiešām ir brīnums, kā cilvēks var tik ātri tapt
slims un nespēcīgs,» es nodomāju, «pagājušo svētdienu

viņš bija tik jautrs ...»

«Un no plintes nekā,» krusttēvs teica, kad mēs jau

bijām ārā izgājuši un viņš zirgu raisīja.
Mēs braucām žigli pa vakara krēslu.

Jau dažā mājā spīd uguns. Bet manā acu priekšā stāv

vēl bilde iz kalēja istabiņas. Un ausīs skan krusttēva

žēlā balss:

Tas prūšu ķēniņš Pidriķis . . .

«Au!» krusttēvs stipri iekliedzās. Tikai tagad es pa-

manu, ka priekšā, aiz zirga, no ceļa kaut kas noveļas
un paliek ceļa malā stāvot. Braucam melnumam garām.
Tā ir bubulīgi savīkstījušās vecenīte.

Kad bijām labu gabalu pabraukuši, tadkrusttēvs teica:

«Vajadzēja viešņu pavizināt. Ratos vietas gana...»



Bet nu jau bija par vēlu. Es paskatījos atpakaļ, bet

bubulīgi savīkstījušās vecenītes vairs nekur nere-

dzēju ...

Atnāca ziema, un krusttēvs mani mācīja ar ašķu cil-

pām sniedzes ķert. Dažreiz ķērās pat zvirbuļi.
īsi priekš Ziemas svētkiem krusttēvs bija īsti savā

elementā. Viņš bija visā apkaimē pazīstams kā nepār-

spējams alusdaris. Dažreiz, kur godus izrīkoja, viņu ai-

cināja par alusdari. Zināms, tādās reizēs viņš tur pa-

lika vairāk dienu, un dažreiz viņa vietu mūsu mājā izpil-

dīja tā saimnieka puisis, pie kura krusttēvs alu darīja.
Visu pusnedēļu priekš Ziemas svētkiem krusttēvs

ņēmās ganpa pirts augšu, kur tas iesalu kaltēja, gan pa

ķēķi un pagrabu. Mums zem dzīvojamās ēkas bija

brangs, ar velvi izmūrēts ķēķis un tāds pat pagrabs.

Ķēķī zem diviem lieliem katliem vijās un sprakšķēja

uguns liesmas. Vietām liesmās spīdēja vēl gaišākas par
liesmām dedzīgas, baltas, ugunīgas acis. Un līdzās no

kvēlēm atšķīrās apaļi iegareni, tumši melni pagaļu gali.
Es sēdēju ķēķa kaktā iepretim krāsns mutei uz mal-

kas, skatījos un klausījos, kā ūdens katlos šņāca. Suta

un garaiņi sitās uz augšu un vēlās gar nokvēpušu velvi

uz durvju pusi. Pie durvīm aukstā vēsma dūmus un ga-

raiņus sita uz augšu. Uguns atspīdumā tie izgaistot bāl-

gani sarka.

Krusttēvs ar degošu sveci vienā, ar lielu baltu ķipi
otrā rokā smēla verdošo ūdeni iz katla un lēja lielā

baļļā. Šad un tad garaiņi pavisam aizsedza krusttēvu ar

balto ķipi. Tikai sveces liesmiņa aiz miglainā plīvura
kustēdamās ņirbēja. Un šalkas man pārskrēja pār mu-

guru, kad dzirdēju, cik sparīgi krusttēvs lēja ūdeni

baļļā.
Pienāk Anna pie ķēķa durvīm ar kāšiem uz pleca un

sauc krusttēvu. Viņa prasa klēts atslēgas. Bet krusttēvs

viņas sauciena nedzird. Viņš ir savā elementā. Ūdens

katlos sten un verd. Un tas, kuru krusttēvs lej baļļā,
šalc kā ūdenskritums.

Man izliekas, it kā kad es sapņotu. Bet tas nav sapnis:
krusttēvs dara alu

...
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STUDENTA DOMIŅA SAPNIS

Teika iz studentu dzīves

Ziedonis bija klāt. Siltuma, saules spīdums, gaišas
tualetes un zaļums alejās, dārzos un dārziņos. Pazīsta-

mas lietas! Bet, kad ziedonis nupat tikko pārnācis, tad

mēs viņu apbrīnojam no jauna, priecājamies no visas

sirds. Vecais paziņa mums ir tik interesants, ka mēs daž-

reiz nezinām, ko aiz laimes iesākt. Mēs paceļamies agri,
saģērbjamies ātri un tad žigli, žigli ārā pa durvīm!

Desmitā maija rītā students Domiņš tomēr pacēlās
diezgan vēlu, lai gan ārā saule jau sen mirdzēja savā

galā uniformā, odi dancoja franksēzi, zvirbuļi noturēja
trokšņainu runas vīru sapulci un dunduri uz zirgu mu-

gurām vītoja nabaga lopiņu asinis. Domiņu iztraucēja
pulksteņa modinātājs. Uz reižu Domiņš bija, kā mēdz

teikt, stāvu augšā un viens divi trīs ar tualeti gatavs.
Pulkstens rādīja pusceļ' desmit, un desmitos Domiņam
vajadzēja stāties profesoram priekšā. Laikam pastarā
dienā grēcinieki ies taisnā soģa priekšā ar tādām pat
jūtām, ar kādām Domiņš tuvojās politehnikai. Sirds vi-

ņam pukstēja, it kā kad tā gribētu izlauzties iz krūtīm

un skaļi vaimanāt. Gan ziedonis smaidīja, kā laimīgas
līgavas mēdz smaidīt, bet Domiņam izlikās, it kā kad

tas viņu izsmietu. Pa Troņamantinieka bulvāra aleju
ejot, viņam smiltis izlikās kā miljoni zinātnisku jautā-
jumu, katra liepa prasīja, lai izskaidro viņas zaļošanas
un augšanas spēku, un viss augstskolas nams rādījās būt

briesmīga, sarežģīta ķīmiska formula. Studenti, tiklab

korporeļi, kā nekorporeļi, kuri uz politehnikas plaša-
jam akmeņa trepēm un iepretī teātra namam alejā
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drūzmējās, Domiņam parādījās kā brangi molekuli iz or-

ganiskās ķīmijas, un viens no profesoriem, kurš patlaban

atstāja politehnikumu, uzradās kā kāds savāds brīnišķs

spēks, kurš visus molekulus uzreizi sakustina, uztrauc

un dod viņu kustībai virzienu. Šo savādo spēku ierau-

got, visi molekuļi tiklab gaišos, kā arī tumšos uzvalkos

noņēma cepures un uzlika tās atkal tūliņ galvā, kad

brīnišķīgais spēks attālinājās. Domiņš, gandrīz streipu-
ļodams, kāpa pa trepēm un stūma smagās durvis uz

iekšu. Priekšnamā viņš satika biedrus — pazīstamus,
tie brīnējās: Domiņš tāds bāls, nopietns, ar biezām burt-

nīcām rokā.

«Kurp tu?» Celmiņš prasīja. «Ilgi neredzēts! Vai sāc

nopietni studierēt?»

Domiņš atmeta ar roku. Viņš gribēja stāstīt, ka tam

esot svēts nodoms likt šodien kādus trīs eksāmenus.

Bet Celmiņš, redzēdams biedra pārvērtušos seju, ne-

gribēja samaitāt sava jautrā prāta un devās ārā maija
saulē. Domiņš uzkāpa vēl vienu stāvu augstāki līdz pro-
fesora kabinetam, kur tas savus audzēkņus mēdza eksa-

minēt. Bet profesors uzkavējās vēl pie kāda sava ko-

lēģa, un kādiem pieciem Domiņa likteņa biedriem un,

saprotams, arī Domiņam pašam vajadzēja gaidīt! Tas

ir briesmīgi — gaidīt! Nekas cilvēka tā nemaitākā gaidī-
šana! Domiņš nostājās koridora galā pie loga un raudzī-

jās uz sētu. Tikko tas bija ieraudzījis zaļas zāles kuš-

ķīšus sētas bruģa akmeņu starpās, kad tam tūliņ ienāca

hlorofils un ksantofils prātā. Bet ar to vien vēl nepietika.
Sētas bruģa akmeņi katrs jo bezkaunīgā kārtā likās pra-

sot pēc sava ķīmiskā sastāva. Domiņš berzēja pieri. Vi-

ņam likās, it kā kad tam ārprāts sāktu pārņemt sma-

dzenes. Viņš pagrieza acis uz minerāļu skapi, kurš ko-

ridorā ar stikla durvīm un savu bagāto saturu lepojās.
Domiņa skats atdūrās uz krietni paliela, apaļa, pelēki
tumša akmeņa. Un Domiņam likās, it kā kad viņš it

skaidri dzirdētu, ka akmens to jautā: «Domiņ, pasaki —

kāda mana struktūra un no kādām vielām, no kādiem

elementiem es sastāvu? ...»

Domiņam bija auksti sviedri pie deniņiem. Profesors

pašulaik nāca pa koridoru priecīgu seju, lepni un cēli.

Domiņš paklanījās dziļi, dziļi.
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Profesors slēdza sava kabineta durvis vaļā un cie-

nīgi teica: «Nu, mani kungi, lūdzu ienākt!»

No «maniem kungiem» tikai diviem bija drošas se-

jas. Tie pārējie, tostarp arī Domiņš, lūkojās bailīgi drīz

pa kreisi, drīz pa labi. Domiņš izskatījās pēc nelaimīga
vīra, kuram sievasmāte tur morāles sprediķi. Viņam

kļuva jau labāki ap sirdi, kad profesors eksaminandus

uzaicināja apsēsties. Domiņam iznāca taisni nosēsties

pretī profesoram.
«Lūdzu jūsu kolēģiju grāmatiņu,» profesors prasīja.

Domiņš pasniedza savu kolēģiju grāmatiņu, kura iz-

skatījās gluži jauna, it kā nupat no grāmatu sējēja at-

nesta.

«Domiņa kungs,» profesors domīgi teica, «pastāstiet
man ko nebūt par vielām, kuras der kā vienkārši kau-

sēšanas līdzekļi.»

Domiņa gara acu priekšā pašulaik stāvēja Annas

bilde. Viņš lāgā nebija profesora jautājumu dzirdējis un

sapratis.

«Nu, kas jums tur tik ilgi ko domāt?» profesors pra-

sīja.

«Lūdzu, profesora kungs, lūdzu
.. . atkārtot jautā-

jumu.»

Profesors pasmaidīja, bet jautājumu atkārtoja.
«Ūdens ...» Domiņš dziļi nopūtās, it kā kad tas jūras

dziļumiem gribētu likt līdzi sajust savas mokas.

«Nu labi, ūdens .. . bet jūs tak esot vai gribat būt ķī-

miķis un ciešat klusu. Par ūdeni jau var stāstīt veselas

dienas ...»

Domiņš saņēma visus spēkus un sauca ūdeni par
vienu no vissvarīgākām vielām. Tad nāca ūdens ķīmiskā
formula, pēc tam gluži labs, sīks ūdens destilācijas ap-

raksts.

«Pie kādu metālsāļu kausēšanas tiek ūdens specieli
lietots?» profesors jautāja, kad Domiņš klusēja.

Bet Domiņam nebija ne mazākās jēgas no vismuta

sāļiem un hlorantimona. Profesors pacietās un prasīja,
vai Domiņam neesot vēl kādi citi vienkārši kausēšanas

līdzekļi pazīstami. Kad Domiņš nodūra acis sajucis un

izbijies, tad profesors, domādams, ka nabaga students

varbūt saslimis, gribēja tam nākt palīgā.
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«Nu, vai tad jūs nepazīstat to vielu, kura tāpat šķidra
kā ūdens un kurā vairāk ļaužu noslīkst nekā jūrā...»

«Tas ir degvīns!» Domiņš priecīgi teica. Bet profe-
sors savieba ģīmi.

«Jūs nerunājat kā mācīts ķīmiķis! Degvīns, kas par

degvīnu? Tas ir alkohols!»

Nu nācās dot skaidrākas ziņas par šo slaveno vielu.

Bet Domiņš, kurš savā galvā bija sadzinis gandrīz veselu

tūkstoti ķīmisku formulu, savās smadzenēs, ķerda-
mies pie to formulu plaukta, iekustināja it kā bišu

stropu. Skābes, metāli, halogēni, ogļu hidrāti — viss

jaucās cits caur citu, un Domiņš centās noķert pašu
mātīti — alkohola formulu. Bet ķerdams tas bija mā-

tītei norāvis vienu spārnu, un tātad formula gan ļoti

tuvinājās pareizai, bet skābekļa molekulai trūka vesela

atoma.

«Nu, es jūs tagad nevaru vairs tāļāk eksaminēt. Nā-

kat uz rudeni! Ja jūs vēlaties, es kolēģiju grāmatiņā
ierakstīšu...»

«Nē, lūdzu, labāk neierakstāt,» Domiņš lūdzās un pa-

ņēma grāmatiņu, paklanījās un izgāja kā apstulbis.
Tas tak bija par traku. Viņš veselas divas nedēļas

bija tā studējis — un tomēr nekā! Muļķis viņš nebija,
bet gan drusku paslinks, un tad bez tam tā sasodītā mī-

lestība!

Domiņš mīlēja Annu, tirgotāja Finkensteina meitu.

Anna mīlēja arī viņu, bet tas viss maz ko līdzēja. An-

nas vecais bija Domiņam teicis, lai tas noliek eksāmenu,

citādi lai viņa mājā nesper kājas, jo mūžīgs students

nedrīkstot domāt precēt viņa meitu.

Domiņa pagātne bija raiba. Viņš savā 27 gadu mūžā

bija, atskaitot bērna un zēna gadus, staigājis pa pa-

sauli gan kā ideālists, gan kā reālists. Vispirms tas

bija meties uz mākslu, bet māksla viņa kaislīgos skūp-
stus atstāja bez vērības, tad viņš nodomāja izdibināt

pasaules gudrības, sapirka biezas grāmatas ar un bez

zīmējumiem, ierakstījās politehnikā par studentu. Bet

vai pats velns viņu vajāja. Ar tiešām nopietnām domām

Domiņš nosēdās auditorijā. Profesors turēja priekšne-
sumu. Domiņš tikai kādu brīdi varēja sekot profesora
priekšnesumam. Sāka, piemēram, profesors runāt par

gaisa sastāvu, par franču lielo zinātņu vīru Lavuazjē,
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tad Domiņa gara acu priekšā parādijās franču revolū-

cijas karotāji, kuri lielo dabas pētnieku ved uz ešafotu,

apkārt ļaužu pūlis trokšņo, kliedz un smejas, Lavuazjē
stāv bāls, nāvīgi nospiests, un Domiņš it skaidri redz

pētnieka dziļdomīgo skatu... Bende nokauj slaveno

vīru, ļaužu pūlis izklīst, un Domiņš garā staigā pa Pa-

rīzes ielām. Viņš it skaidri dzird, kā kneipēs dzied mar-

seljēzi. Bet profesors ir pa tam ar savu priekšnesumu

galā, un Domiņš no tā nav nekā dzirdējis. Dažureiz

Domiņš vakaros pats sev jautāja, ko gan tas pa visu

dienu no zinātnēm iemantojis. Arvienu bija pienācis
klāt raibs mudžeklis no visu visādiem jēdzieniem, ele-

mentiem, reakcijām un modifikācijām, kuru sakārto-

šanu Domiņš atlika arvienu uz rītu. Mākslas intereses,

kaislība uz dzīvi, šaubas par sevi un visu, beidzot karsta

mīlestība — tas viss neatļāva Domiņam pareizā laikā

pievienot zinātnes priekšmetus pie sevis ciešām, nesa-

raustāmām saitēm. Bet nu piepeši Annas tēvs prasīja
no Domiņa pienākumu stingru izpildīšanu! Divas nedē-

ļas Domiņš bija strādājis kā drudzī, bez aukstas mierī-

bas
un pareizas priekšmeta saprašanas. Ar varu tas iz

grāmatām gribēja savā galvā sadzīt vajadzīgos zinātņu

priekšmetus, bet pie tam viņu kategoriju sienas pilnīgi

sadrupa, izcēlās raibs mudžeklis, un mīlestība uz Annu

visu šo mudžekli sakarsēja līdz tik augstai temperatū-
rai, ka nabaga Domiņam dažreiz draudēja galva vai

plīst. Viņam pašam bija savas teorijas. Domiņš ticēja
atomu absolūtai dažādībai. Kas zīmējās uz enerģijas un

matērijas sakaru, tad matērijas kopīgumam ir jāstāv
līdzsvarā ar enerģijas kopīgumu, un, ja sadala matēriju

atomos, tad enerģija ir jāsastāda dvēselēs, no mūžības uz

mūžību pastāvošās indivīdijās, kuri cits ar citu cīnās,

lai iemantotu priekš sevis vairāk no matērijas. Domiņš

bija sarakstījis manuskriptu, kurā tas pārspēja visus

spiritistus. Savu darbu viņš gribēja nodot profesoram,
bet īpašas bailes viņu no tam atturēja. Arvienu vairāk

un vairāk viņā zuda uzticība pret profesoru zināšanām,

kuri ļoti daudz zināja, bet Domiņam nespēja darīt pa-

sauli skaidru un saprotamu.
Pēc neizdevīgā eksāmena Domiņš klīda apkārt pa

ielām. Viņš cerēja satikt Annu, kura īsi priekš
divpadsmitiem nāca no angļu valodas stundām mājās.
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Viņas ceļš gāja arvienu gar strūklu akas ūdens meitu

pilsētas teātra priekšā. Te Domiņš ceturksni priekš div-

padsmitiem apsēdās uz sola un gaidīja uz Annu. Viņš

pārdomāja, ko nu iesākt. Annas tēva dzīvoklī viņš tagad

nedrīkstēja rādīties. Bet Annu viņš mīlēja karsti un bija

gatavs iet vai nāvē, ja tam būtu jāzaudē mīļākā. Uzmu-

dināt Annu, lai tā bēg projām no tēva? Bēgt abiem pro-

jām, kaut kur tālumā, kur tie varētu baudīt dzīves

laimi? Jā, varbūt tas tiešām izdotos!

īsi pēc divpadsmitiem Anna nāca ar grāmatām un

nošu mapi rokā. Viņa satrūkās, ieraudzīdama Domiņu,
kurš vakar bija teicis, ka visu dienu būšot politehnikā.
Bet, neskatoties uz to, viņi abi sirsnīgi apsveicinājās un

abi instinktīvi gāja uz Bastejkalna pusi.

«Nu, kā tev izgāja?» Anna prasīja.

Domiņš rādīja dusmīgu seju.

«Labāk neprasi, Anna! Es esmu nelaimīgs cilvēks!

Mani vai pats nelabais vazā pie deguna. Ko domā, es

uz visvienkāršākajiem jautājumiem nevarēju atbildēt.»

«Tu izkriti?» Anna stomījās. «Tas nevar būt!»

«Tas tā ir! Cits kaunētos to teikt. Bet es to saku, tā-

pēc ka tā ir patiesība. Tiklīdz es eju uz eksāmenu, ka

manī ronas tik liela neticība pret visu zinātni, ka mani

mutes un mēles muskuļi vairs neklausa un es nespēju

gandrīz ne vārda teikt.»

«Bet man tā liekas, ka tas tomēr ir slinkums un nekas

cits! Tēvam pilnīgi taisnība no tevis prasīt, lai tu laikā

kursu nobeidz. Jo, kad mēs precamies, no kā lai tad

dzīvojam. Saņemies taču un beidz jel reiz savas studi-

jas!»

Domiņš labāk būtu ielīdis zemē un tur palicis nekā

klausījies savas mīļākās prātīgā runā. Viņš satvēra An-

nas roku, lai apklusinātu runātāju.
«Kuš, Anna! Nerunā tā! Man ir jāsaka tā, kā vācu

dziesmiņa skan: An allen meinen Leiden ist nur die

Liebe schuld! Tiešām es agrāki nebiju tik apdullis

kā . ..»

Viņš nebeidza, jo negribēja apvainot Annu. Bet Anna

to saprata un uz Domiņu tā savādi paskatījās. Viņai

Domiņš likās būt tas gļēvākais vīrietis uz pasaules, bet

viņš tai izlikās tik skaists, jā, cita viņa nevarēja mīlēt.
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«Bēgsim projām no Rīgas!» Domiņš klusi teica. Anna

ieplēta acis. Projām no Rīgas? Bēgt? Atstāt tēvu un māti

un doties svešumā?

«Nē, Ludvig, to nē! Tas ir grēks — skumdināt vecā-

kus. Es esmu jau tik prātīga un zinu, ka no mīlestības

un gaisa vien nevar dzīvot. Ja tu esi tik akls un neredzi

savā priekšā posta, kas tevi katru acumirkli draudē ap-

rīt, tad man tevis ļoti žēl. Es tevi tiešām mīlu, bet tev

ir jātop prātīgam, lai mēs reiz varētu būt vīrs un sieva.»

«Jā, tev ir taisnība. Man ir jātop citādam. Tavs tēvs

man teica: «Ja izturēsat eksāmenus, tad jūs būsat man

mīļš viesis un es jums došu savu meitu par sievu, ja ne-

izturēsat, tad manā dzīvoklī nerādāties ...»

«To es jau zinu, Ludvig! Es biju šodien visu rītu

noskumuse.»

«Tātad mums ir jāšķiras . .. Kad es būšu kandidāts,
tad es tevi varbūt jau atradīšu pie cita sāniem ...»

Viņi bija nonākuši pie kanāla, taisni pret pilsētas
ģimnāziju. Abi apsēdās uz sola un klusēja. Piepeši Anna

sāka šņukstēt. Arī Domiņam metās žēli ap sirdi, bet rau-

dāt viņš gan neraudāja, kaut gan tam žēlabas, dusmas

un kauns jaucās pa krūtīm un gribēja viņu vai noslā-

pēt. Uz vienreiz Anna sāka asarām acīs smaidīt. Šādās

reizēs sievietes ir visskaistākās, tas ir, ja viņas ir

skaistas.

«lesim pie kāršu licējas, pie Karau kundzes. Tā tev

skaidri pateiks nākotni. Man viņa visu it skaidri iz-

stāstīja, ka man stāšoties ceļā nelaimīga mīlestība un

vēl dažas citas lietas, kas uz mata atgadījās.»
«Hm!» Domiņš nodomāja. «Ir jau visādi spēki pa-

saulē. Un vienā cilvēkā piemājo tādi gara spēki, ka

cits viņa priekšā paceļas ne drusku vairāk par kustoni.

Kāpēc gan nevar būt pareģoņu un paredzētāju? ...»

«Nu, ko tu domā?»Anna jautāja.
«Ja tu zini.. . tad iesim ar!» Domiņš teica.

Viņi abi cerību pilni aizgāja pie kāršu licējas.
Kāršu licēja aplūkoja Domiņu no galvas līdz kājām,

var sacīt, rūpīgi, un zināja, ar ko viņai darīšana. Viņa,
ta sakot, bija redzējuse visādu kārtu un visādu raksturu

ļaudis, kuri pie viņas bija nākuši izzināt nākotnes un ci-

tus noslēpumus. Domiņa slābenā seja liecināja, ka tam

nākotne būs tāda pavāja ...
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Vecene salika kārtes uz galda un būrās ilgu laiku ap

tām. Beidzot tā sāka smieties īstiem raganu smiekliem.

«Jūsu nākotne, jaunskungs, ir tāda, ka es to tiešām

nevaru izteikt. Tik brīnišķīgas lietas nāk man pirmo-
reiz priekšā. Kāds ļauns gars jūs vajā. Bet nepadoda-
ties, jūs viņu beidzot uzvarēsiet. Jūsu līgava man visai

pazīstama dāma, kurai es visu labu novēlu. Viņas dēļ—

redziet, man jau jūsu abu — jaunu dvēselīšu žēl —

es jums gribu it īpaši palīdzīga būt. Es jums gribu ap-

gādāt gudrības zāles. Kad jūs no tām ieņemsiet kādus

pilienus, tad jūs, kā mēdz teikt, zināsiet, kas labs un

kas ļauns ... lerodaties šovakar pie Basteja kalna tā ap

pulksten 10, kad jau tumšs, tad jums kāds vīrs none-

sīs gudrības zāles, jo es nedrīkstu tās savās rokās ņemt,
es esmu sieviete, un caur to gudrības zāles varētu pa-

zaudēt savu īsto spēku. Vīrs, kurš jums gudrības zāles

nonesīs, ir pats zāļu pagatavotājs un ir ļoti gudrs...»

Domiņš samaksāja noteikto honorāru — 1 rubli, un

Anna vēl bez tam deva savu tiesu. Kāršu licēja laimīgi

ņirgājās un novēlēja abiem Amora vergiem laimes.

Vakarā Domiņš noteiktā laikā ieradās pie Basteja
kalna. Bet nu viņš apķērās, ka vecene tam nebija no-

teikuse nekādas pazīšanas zīmes. Tomēr viņš nezaudēja
dūšas un gaidīja uz vīru, kurš nesīs gudrības zāles. Drīz

to pārņēma šaubas, drīz pārdrošas cerības — pārspēt

gudrībā un zināšanās varbūt jau pēc viena gada visus

biedrus, jā, pat profesorus. Un tad viņš lepni varētu

noiet pie Annas vecākiem, un tad kāzas un laime ...
laime.

Sapņos nogrimis, viņš lūkojās uz kanāla ūdens spo-

guli, pār kuru lēnām slīdēja laiviņa. Laiviņā sēdēja, ka

likās, divi laimīgi...
Te piepeši kāds uzsita uz Domiņa pleca. Domiņš sa-

trūkās, pacēla acis un ieraudzīja garu vīru melnā

spārnu mētelī, melnā, mīkstā platmalē, ar bārzdu, kādu

francūži mēdz nēsāt. Svešā vīra acis fosforiscēja, tā ka

Domiņam palika nelabi.

«Ko jūs vēlaties?» Domiņš svešinieku īstā burša balsī

vaicāja, gatavs to uz vietas izaicināt uz divkauju.
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«Es esmu tas ... jūs šodien bijāt pie kāršu licējas ...»
«A... bet kas jums to teica, ka es tas esmu, kas

gaida?» Domiņš drusku pabailīgi jautāja.

«Es, kas gudrības zāles sagatavo, tas gan laikam visu

zinās!» Svešais vīrs smējās. «Atļaujiet, studioza kungs,
ka piesēstos!»

«Lūdzu, lūdzu!» Domiņš drebošu balsi teica. Viņš ne-

būt vairs nešaubījās, ka tam ir darīšanas ar pašu pek-
les lielkungu.

_

«Kas jums liek domāt tik daudz par ideāliem, par vi-

sādām pasaules aplaimošanām. Būtu jūs manai balsij
klausījuši, tad jūs jau sen būtu lietā tikuši. Stingram
un cietam vajag būt cilvēkam... Te jums gudrības zā-

les! Kad ejat, kolēģi, tad ieņemat ar cukuru trīsreiz

trīs un četrus pilienus. 13 ir nelaimīgs skaitlis laimī-

giem, bet nelaimīgiem tas ir laimes skaitlis... Scien-

tes bonum et malum ...»

Tagad Domiņš bija skaidri pārliecināts, ka līdzās vi-

ņam sēd pats Mefistofels. Pudelīti, kuru svešnieks tam

pasniedza, Domiņš noglabāja kabatā un lūkojās pētoši
uz savu kaimiņu.

«Kas jūs tāds esat?» Domiņš jautāja.
«Gandrīz tas pats, kas jūs! Arī es esmu students, lai

gan ne jūsu augstskolā. Te es jūtos gan drošāki uz kā-

jām nekā jūs, bet arī es nonāku pie bezdibeņiem. Bet

īstenībā man nemaz nenākas to jums izpļāpāt... Es

esmu no manas mīļās krustmātes sūtīts, lai jums pa-
līdzētu. Tagad steigšos. Man ir jānoslēdz vēl šovakar da-

žādi veikali. Uz redzēšanos pie labākas dūšas!»

Garā mēteļa īpašnieks aizgāja ātriem soļiem. Do-

miņš rūpīgi nolūkojās viņam pakaļ, bet zirga kāju viņš

neieraudzīja, kaut gan svešinieks pašulaik gāja pa to

vietu, kuru laterna apspīdēja. Spičku uzrāvis, Domiņš

apraudzīja celiņu pie sola, bet sevišķu, uzkrītošu pēdu
nebija. Viss, kas šodien bija noticis, viņam izlikās kā

sapnis. Jā, viņš pat tam negribēja lāgā ticēt. Domīgi

viņš soļoja uz Basteja bulvāra un Kaļķu ielas stūri, kad

piepeši divi biedri, kuri pretī Švarca vīna restorānam

kāpa fūrmaņa ratos, sāka Domiņu saukt: «Damian, c,

Damian! Nāc šurp!»
Domiņš piegāja pie ratiem un tūliņ pārliecinājās, ka

viņa biedri ir ar Trimpu brālības dzēruši.
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«Kas tad jums par svētkiem?» Domiņš, ratos kāp-

dams, prasīja.
«Un to tu nezini?» viens no biedriem pukojās. «Redz,

mums ir gan svētki! Mēs esam studijas beiguši un va-

ram justies brīvi! Tu nu tāds klenders esi, bet nāc tikai

sēsties iekšā, laidīsim uz kādu tumšu pagrabu ..
.»

Pātaga noplīkšķēja. Zirgi salēcās. Un pajūgs ar bries-

mīgu rīboņu, tā ka dzirksteles vien šķīda, devās pa

ielu ...

Trīs dienas Domiņš dzīvoja Trimpus valstī. Trešās

dienas vēlā pēcpusdienā pats Trimpus pakratīja

galvu .. . Domiņš izturēja un panesa daudz. Trimpus
valsti atstājis, tas drošiem soļiem devās uz māju. Ceļš
veda gar politehnikumu.

«Jāiet iekšā!» Domiņš domāja. «Vajaga rādīties pro-

fesoram, lai redz, ka man dūšas diezgan un ka es vēl

dažulabu pastumšu pie malas
.
..»

Tiešām viņš iegāja augstskolas telpās. Pulkstens sita

taisni seši. Vēl vienu stundu varēja noklausīties priekš-

lasījumā. Lai gan Domiņa galva bija kā svina pielieta,
tomēr viņš nu reiz bija iedomājies, ka vajag priekšne-
sumu noklausīties. Viņš iegāja pirmā labākā auditorijā,
kura bija vaļā. Bet, par brīnumu, tur neatrada neviena

studenta, ne profesora. Domiņš uzkāpa pašā galerijā,
nosēdās uz pēdējā sola un gaidīja uz profesoru. Bet

taisni šoreiz profesors bija turējis tikai no pieciem līdz

sešiem priekšnesumu un otru stundu darīšanu dēļ at-

licis. Domiņš no visa tā nekā nezināja. Viņš ieņēma vai-

rāk pilienus no gudrības zālēm, kuras smaržoja ēteram

vai hloroformam līdzīgi, lai gan ne 13 pilienus, kā Me-

fistofels bija teicis. Zāles viņa prātus pārnesa pavisam

sapņainā, savādā stāvoklī. Viņš nevarēja atturēties un

likās garšļaukus uz sola. Pāra minūtes vēlāk studiozus

Domiņš bija pilnīgi aizmidzis.

Tas bija ap pusnakti, kad Domiņš it kā krita no sola.

Viņš ātri piecēlās un berzēja acis pusmodā. Viņam par
lielu brīnumu auditorija bija gaiši apgaismota, un divi

apkalpotāji, cik viņš no to uzvalka un gaitas varēja

noskārst, krāmējās gar katedri un profesora galdu. Iz

profesora kabineta iznāca vēl viens, un visi trīs no-
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stādīja savādu solu ar siksnām galdam priekšā. Kad

viss bija kārtībā, tad viens no apkalpotājiem, kuri Do-

miņam likās būt pilnīgi sveši, atvēra durvis uz koridoru

un sauca: «lenākat!» lenāca pulciņš jaunu vīriešu, visi

līķa bāliem vaigiem. Jaunos vīriešus pavadīja fūrijas,
kuras aizstājās durvīm priekšā. Atvērās kabineta dur-

vis, pa tām ienāca trīs profesori pagājušā gadu simteņa
kostīmos, ar bizēm un pūderētiem matiem. Auditorijā
iestājās nāves klusums, un Domiņš, galvu pie galda pie-
liecis, elpu aizturēdams, nāves bailēm glūnēja uz savādo

skatu. Viens no profesoriem sausā, šaušalīgā balsī uz-

sāka runu: «Mani kungi! Arī pēc nāves mums nav

miera, tāpēc ka mēs, miesās būdami, neesam darījuši
savu pienākumu. Tiklab mēs, es un mani divi kolēģi,
kā jūs, studentu kungi, esam notiesāti pēc nāves sanākt

kopā un turpināt dabas pētīšanu un gudrības. Jūs,

kungi, neesat savas studijas beiguši, un mēs neesam jūs
diezgan sodījuši, tāpēc nu mūs Minerva modina iz ka-

piem, lai panākam to pēc nāves, ko dzīvē esam nokavē-

juši ...»
Te profesors gribēja iesākt priekšnesumu par Aristo-

teļa laikmetu, kad piepeši viena no fūrijām briesmīgā
balsī iebrēcās: «Te šo kungu es apsūdzu, kurš ir studē-

jis dividesmit vienu gadu un nekā nav izstudējis...»
Fūrija satvēra paresnu vīreli aiz rokas un pastūma

pie profesora galda. Students, kurš jau pāra gadus bija
kapā atdusējies, tagad dabūja it kā dzīvību un nodre-

bēja.
«Es lūdzu mani laist miera, jo es esmu miris!» stu-

dents gauda.
Bet fūrija dusmu pilna atrāva durvis, pa kurām

ienāca salīcis vecītis, vecenīte sagšā, viens jaunāks cil-

vēks un otrs paresns vīrs, kurš izskatījās pēc kroga

papus.
«Te ir ļaudis, kuri liecinās par studioza Muciņa ne-

darbiem. Tas te ir viņa tēvs, tā ir viņa māte, tas ir brā-

lis un, lūk, šitais ir akadēmijas kneipes īpašnieks Zu-

tenis!»

Fūrija stādīja profesoram priekšā vecīti, vecenīti,

jauno vīrieti un resno papu.

«Nu, ko tu, Muciņtēv, vari teikt par savu dēlu?»

viens no profesoriem jautāja.



Vecītis ieklepojās un tad slimīgā balsī runāja: «Es

jau, cienīgi kungi, nedomāju nekā ļauna. Tas jau ir

mans dēls, un es viņam piedodu. Dividesmit vienu gadu

es viņam esmu devis cik spēdams gan naudu, gan citā-

dus līdzekļus, bet nekā neiznāca. Viņš pārnāca beidzot

pie mums mājās uz laukiem, un mēs viņu kopām. Slims

viņš bija palicis un nevarīgs. Vairāk es nekā, cienīgi,

žēlīgi lieli kungi, nezinu šajā lietā teikt.»

Studioza Muciņa brālis arī to pašu apliecināja. Bet

mammiņa neteica nekā. Tā krita dēlam ap kaklu un

sāka gauži, gauži raudāt.

Profesori savā starpā brīdi sarunājās, tad vecākais no

tiem stiprā balsī teica:

«Tā kā studiozus Muciņš ir nekrietni izturējies, stu-

dēdams 21 gadu, pie tam sarūgtinājis savu vecāku

dzīvi, tad mēs nospriežam to bargi sodīt...»

Bet Domiņš nevarēja kustēties ne soli no vietas. Viņš

bija kā pienaglots. Un apkalpotāji, kuri arī bija pagā-

jušā gadu simteņa kostīmos, sagrāba studiozu Muciņu,
lai izpildītu pie tā profesora spriedumu.

Tagad Domiņš iekliedzās: «Brāl, aizstāvies!»

Apkalpotāji atlaida studiozu Muciņu, kurš mierīgi

piezīmēja: «Man ir vienalga, es jau esmu miris.» Visu

acis_griezās uz auditorijas galeriju, kur sēdēja Domiņš.

«A,» viena no fūrijām iesaucās, «tur tas kungs arī

nav vis labais! Te auditorijā izgulēt reibuli, es do-

māju — lielāka grēka cilvēks nevar padarīt! Šurp ar

studiozu Domiņu!» Viss bars devās pa pakāpieniem gar
sienu augšup uz Domiņu, lai to sagrābtu.

Domiņu pārņēma briesmīgas bailes. Viņš gribēja lēkt

pa logu. Bet fūrija jau sniedzās pēc viņa elkoņa. Do-

miņš saņēma visus spēkus un sita ... Viņš pamodās. Tas

bija tikai sapnis bijis ...

Jā, tas viss bija tikai sapnis, kuru studiozs Domiņš

nosapņoja otrā naktī pēc maija komersa. Viņš priecā-

jās, ka tam atlika vēl laiks strādāt, jo eksāmeni sākās

pēc pāra nedēļām. Zināms, par savādo sapni viņš pa-

smējās, bet reizām tam izlikās, ka arī dažiem sapņiem
ir savs nopietns pamats, piemēram, šim pašam...
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ROMAS ATJAUNOTĀJI

Stāsts iz skolnieku dzīves

I.CĒZARS

Kas Sileniekam par brangu ābeļdārzu! Ābeles pašu
laiku ziedos kā līgavas un izskatās it īpaši cēli tāpēc, ka

ir jau vakara krēsla. Mēness paceļas pār priedēm apaļš
un bālgans, un migla sakrājas mājas aplokā un tam

līdzās pļavā līdz pat birztalai, līdz kurai pienāk no sila

puses upe un tad atkal pa kreisi pagriežas atpakaļ uz

sila pusi. Vēl ziedonim vēsa dvaša. Vakarā un naktīs

tev vēl uznāk drebuļi, ja neesi silti ģērbies un gribi sē-

dēt dzīvojamās ēkas galā, kur pagrabs un ķēķis, un

ķēķa priekšā, uz velētavas nosēdies, aplūkot Silenieka

ābeļu dārzu, aploku, pļavu ar līku loču upei līdz augu-
šiem kārkliem, alkšņiem un apsēm, kuru lapas mirdz tik

sudrabaini, aiz pļavas savādu tumšumu — tas ir snaudo-

šais sils ar bālgani spīdošām koku galotnēm — un aiz

visa tā un pār visu to brīnišķīgo debesi ziedoņa nakts

mēnesnīcā. Apkārtnē, tuvumā — plaši purvāji, un tāpēc
gaiss ir tik drēgns, un tāpēc tejienes iedzīvotājiem bieži

uznāk drudzis. Bet zēns, kurš ķēķa priekšā uz velēta-

vas sēž, ir tā nogrimis vakara bildes burvīgumā, ka tas

no vēsās nakts drausmas gandrīz nekā nemana, tikai

šad un tad viegli pakustas, pašūpo kājas un tad atkal

nogrimst domās. Savāda draudzība vai radniecība ir

nakti/j ar tiem zēniem, kuri pa krēslu mīl lūkoties aug-

šup uz zvaigznēm. Šie zēni ir bāli, smalkiem, patīka-
miem sejas vaibstiem un sapņaini mirdzošām acīm. Viņi
dienā neizskatās lāgā: tādi slimīgi, noguruši, un nekad

tie nenoplūc puķi un nepiesprauž sev pie cepures, bet

ļauj visām mierīgi ziedēt, nolien labāk pakrēslī un
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reizēm nopūšas, it kā bēgdami no saules un no karstajiem
vasaras saules dienu tvaikiem. Un tomēr šie zēni sa-

prot un zin cienīt labāki gaismu un siltumu nekā tie,
kuri kāpelē pār sētām, pa jumtiem, sarīko ar suņiem
medības uz kaķi, kurš vajāts uzlec drīz vītolā, iz tā, ar

sprunguļiem apsvaidīts, stiepjas pa zedeņiem uz kļavu,
iz tās uz liepu, no liepas pār zālē izklātiem balināmiem

audekliem, kamēr kaķim izdodas beidzot tikt uz klēts

jumta, un zēni nostājas apakšā elsādami, nokusuši, iz

pilnas krūts smejas un dižājas, pa tam suņi rej un kauc,

augšup stiepdamies un lēkdami. Kas tādiem zēniem ir

par gaismas nojēgumu! Ko tie zina no saules! Viņiem
ir viss vienalga, kamēr viņa tur tā spīd un neviena tieši

neuzrunā vārdiem, bet, ja tā būtu liela sviesta ciba,

pildīta ar dzelteno, garšīgo vielu, tad šie draiskīgie zēni

atstātu kaķu medību un mestu varbūt ar lingu akmenti-

ņus uz sauli, lai tā nokristu — plakš — pie viņu kājām,
un tad tie mielotos un apēstu visu sauli, lai tad pasaulē
valda tumsība! Gan viņu vaigi ir veselīgi iedeguši brūni,
bet ieskaties viņu acīs — kā tās bolī vien, un kas tie

par rupjiem, skaļiem smiekliem! Vistas, kuras uz kūts

perinās, tos izdzirdušas, sāk kladzināt un sist spār-
niem, un gailis sāk dziedāt. Visi mājas kustoņi pazīst
šos smieklus, viņi it kā sajūt, ka šie smiekli nāk no tiem,

kuri kustoņus vēlāk kaus, vārīs, ceps un ēdīs. Un pa-

skat, kas par rokām šiem zēniem! Rupjas, aprepējušas!
Tas nebūtu nekas, tas jau nāk no darba! Bet, palūk, roka

gandrīz pastāvīgi savelkas dūrē, un, ja nava brīva dūre,

tad tā sažņaudz nūjas vai rīkstes galu. Un tomēr tie ir

tie īstie nākotnes varoņi, kaut gan viņi izbužinātiem

matiem, vaļējām krūtīm, noplekšķējušām, skrandainām

drānām izskatās gluži tā, ka, ja tos palaidīsi savā vaļā

brīvus mežā, — tad gatavi mežoņi!
Bet šie bālie, lēnie zēni ar sapņaini mirdzošām acīm

arī ir varoņi! Tas, kuru tu, garām iedams, piepeši ie-

raugi un satrūksties, it kā tur piekrastē uz lielā akmeņa

sēdētu kaut kāds pasaulei lieks tēls, kurš uz tevi nepa-

ceļ ne acu, kaut gan tu augšā, pa krastmalu ejot, satri-

cini zemes pamatus un sarkanās smiltis līdz ar oļu birst

un veļas lejup līdz pat lielajam akmenim, uz kura pa-

saulei liekais tēls sēd un raugās upes skaidrā ūdenī, ku-

ram apakšā spīd balti, krāsaini akmentiņi, — ir pama-
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tīgākas uzmanības cienīgs. Tekas dziļākajā pusē guļ
gara, spuraina, tumša sieksta. Melnā sieksta izskatās pēc

iemiguša nezvēra, kurš katru acumirkli var pamosties,
sakult skaidro, saulē mirdzošo upes teku par peļķi un

aprīt vai pašu zēnu. Tu domā, ka zēns makšķerē, varbūt

tam vēžu ķeseles saliktas ūdenī. Nē, apskaties tuvāki,
nav no visa tā ne mazākās zīmes! Tu pabrīnies un ej i tā-

lāk, bet zēns glūn vēl arvienu uz melno siekstu, gar
kuru nupat aizšaujas zibeņa ātrumā slaika līdaka, un

domā, kāpēc gan tas pasaulē ir tā: pārkod tu ābolu, un

tur lokās tārps ar melnu galvu, ej sapņodams gar kā-

postdārzu pa brango zāli, kura puķēm kā piesēta,
un piepeši tu sajūti kaut ko ledaini aukstu uz kājas, pa-

skaties — nejauks krupis! Ej tu vakarā pie miera,

iemiedzi saldā miegā, kad tev lietuvēns plijas virsū, un

pat te, upmalā, tu nevari baudīt tīru, pilnīgu izskatu

uz dabu: melnā sieksta tur otrā tekas malā guļ kā ūdens

pūķis, gluži tāda, ka vai jānodreb ...
Šie īpašas šķiras smalkie zēni ir to jau sen novēro-

juši, ka, saulei vai mēnesim spīdot, katrs priekšmets
met savu pakrēsli, kurš mazāk vai vairāk stiepjas uz

ziemeļa pusi. Viņi ir ievērojuši, ka no ziemeļiem pūš
auksti vēji, ka, iz sētas pa vārtiem uz ziemeļa pusi ejot,
sirdi apspiež kaut kas drūmi skumjš, turpretī, ja iznāk

iešana pa vārtiem uz dienvidus pusi, tad sirds ir tik

priecīga, tik brīva, ka gribas vai gavilēt. Un šie īpašas

šķiras smalkjūtīgie zēni vis tāpēc nepagriež zieme-

ļiem vienkārši muguru, kā to tie zēni dara, kuri sarīko

medības ar kaķi, bet lūkojas dažreiz sērīgi, līdzcietīgi
uz nelaimīgo pretdienvidus pusi, kaut arī tiem auksts

vējš pūš pretī un viņiem jāklepo. Arī te viņš lūkojas
uz melno siekstu, kaut gan ar šausmām, tomēr arī ar

līdzcietību: vai tik šī sieksta nav kāda apburta būtne,

kuru varbūt varētu atpestīt caur līdzcietību, apdomīgi
izvelkot uz krasta, vai varbūt viņai jānoguļ turpat tūk-

stoš gadi, lai tā atspīdētu citā veidā — grezna un

spoža!...

Un zēns, kurš sēž uz velētavas Silenieku sētā, arī tas

ir viens no tiem, no kura tu nekad neesi agrāki dzirdējis
ne vārda, kamēr tu pats viņu piepeši ieraugi un satrūk-

sties. Kad apklus dienas vēji un trokšņi, tad viņš
klausās un raugās. Viņš naktij jūtas it kā rada. Viņam
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liekas, it kā kad nakts būtu nometusēs ceļos uz zemes un

tumšām rokām gar visu apvārsni apkampuse radību. Arī

viņš jūtas viņas vēsā vēsmā pukstošas krūts tuvumā.

Pie nakts krūtīm mirdz balti ziedošas ābeles kā milzīgi

puķu pušķi, un viņš ož un velk kārīgi savā iekšienē

ziedu reibinošo smaržu. Un nakts galvā mirdz zvaig-
znes zvaigznes

Bet kāpēc viņas tā mirdz — it kā asarodamas, drebē-

damas? Kāpēc mēness tāds bāls un visa radība tik

drūma, sērīga? Vai pasaulē notikuse kāda vispārīga

pārestība? Viņš šo laimības pretekli meklē, bet viņš to

neierauga tik viegli kā melno siekstu. Viņam liekas, it

kā kad šis preteklis kā ēnains bubulis rāptos visapkārt

viņa tēva māju robežām un viņu ieburtu viducī, lai

viņš nedrīkstētu doties pāri uz turieni, kurp tam sirds

nesas.

Sapņainais zēns vēlreiz aplūko dabu mēnesnīcā, vēl-

reiz tas met skatu uz baltajiem puķu pušķiem pie nakts

krūtīm, bet viņa sāpes nerimstas. Viņš sajūt savās krū-

tīs degošu karstumu, kurš pamazām kāpj augšup uz

galvu, un, lūk, asaras jau riešas un spiežas, lai dzēstu

karstumu. Un abām rokām viņš spiež pieri un sāk

šņukstēt. Viņš ir «atjaunotās Romas Cēzars», bet tas

neko nelīdz, viņam tomēr ir jāraud. Viņa mīļā Roma nav

tāļu — verstis piecpadsmit, kādu versti no Elksnaines

draudzes skolas, silā zem vecām, varenām eglēm, bet

viņam nu ir jāsēd te kā vaņģiniekam. Viņa biedri varbūt

tagad pat sapulcējas atjaunotajā Romā pie ugunskura,

kopīgām varoņu jūtām krūtīs zvērē cīnīties pasaulē

priekš izglītības, priekš visa, kas labs un daiļš. Pie sā-

niem tie nes platus zobenus, kaut gan tie ir izgriezti iz

koka, tomēr tie ir ļoti nozīmīgi. Varbūt barbari — tum-

soņi izokšķerējuši, kur atrodas atjaunotā Roma un glūn
tās tuvumā uz dzirkstošo ugunskuru, gaidīdami uz iz-

devīgu brīdi, kur varētu uzbrukt atjaunotajai Romai un

«romiešiem», kuru skaits nav liels, bet kuri ir varoņi un

ir gatavi pat vai savas asinis izliet priekš savas Ro-

mas ...

Un te, Silenieku pagalmā, uz velētavas sēd Romas Cē-

zars bāls un izmisis. Viņš raud tāpēc, ka tēva mājās
valda tādi apstākļi, kuri Cēzaru piespiež palikt

Sileniekos, piecelties rītos jau ap pulksten četriem un
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dzīt vai nu visu dienubēro pa vagu tīrumā, jeb vai, kad

drīz laiks pienāks, doties ar izkapti pļavā. Un ar latīņu
vokābuļiem tur nekā nevar izdarīt. Tur jāsvīst paša
sviedri un jālokās pašam, pašam...

«Es tevi, Jānīt, mīlu prātu laistu pa vasaru skolā, bet

redzi, kā neiet, tā neiet... Grūti laiki... Es esmu vecs,

nespēks jau klāt, un otru puisi algot man neiespējams.
Juris viens pats netiks galā ar darbiem. Tev nu ir jā-
paliek te! Tu jau nu esi diezgan mācījies, proti i vāciski,
i krieviski, proti glīti rakstīt. Ja man būtu tāda skolas

mācībakā tev, es jau sen būtu turīgs.»
Tā teica viņam tēvs, kad Jānis vēlējās turpināt mācī-

bas Elksnaines draudzes skolā.

Jānis pārrunāja ar māti, vai taču nebūtu kaut kādi

iespējams tā darbiem iegrozīties, ka viņš varētu tikt

uz skolu.

«Vai, Jānīt, ko tad es,» māte žēli ierunājās, «runā tu

pats ar tēti. Ja jau viņš nezina padoma, ko tad es? Mai-

zīti un pavalgu, cik tev nu viņas vajadzētu, to jau gan

es tev sagādātu, bet tēte, redz, ir tāds slimīgs, nav vairs

tāds kā agrāki, vaid vien... Bet parunāt, labi mīļi tēti

palūgt — to jau tu vari darīt. Varbūt ka Dzilnas Andžs,

ja kunga ceplī šovasar nestrādās, uzņemtos šad tad grū-
tākajā darba laikā mums palīdzēt. Dzird jau, ka šovasar

kunga ceplī vairs nestrādāšot. Dzilnas Andžs gan no

laba prāta par lauku puisi neiet, bet, ja redzēs, ka

labāki ir strādāt nekā laiskoties par iebūvnieku, gan tad

nāks...»

Jānis runāja ar tēvu par Dzilnas Andžu. Tēvs tapa
domīgs un teicās, ka nākošā svētdienā tas aiziešot līdz

Andžam. Bet maz cerības tēvs uz Andžu lika, jo muižā

gatavojas uz jaunām, lielākām būvēm, kur Andžs va-

rēja daudz labāki pelnīties un dzīvot nekā Silenieku

tīrumos un pļavās, pār kurām bieži vien plūda auksta

migla, kaut gan pats ziedonis saucās par pasaules valdi-

nieku.

Šodien bija svētdiena un tēvs bija aizgājis uz Andžu,

lai aprunātos, jo Jānis staigāja apkārt tik drūms, ka

tēvs baidījās par tā veselību. Arī mātei bija Jāņa žēl.

«Vecais, laid tak to puiku, lai iet vēl kādu gadu skolā!

Vai neredzi, ka viņš izdilst...»
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Māte runāja Jānim par labu. Tēvs nekā neteica, bet

nākošā svētdienāaizgāja uz Andžu.

Tēvs vēl nebija pārnācis. Un Jānis sēdēja uz velēta-

vas, baidīdamies iet istabā, kur tēvs to varbūt apbēdi-
nātu ar pavisam sliktu ziņu. Bija jau nakts, bet viņš vēl

arvien tā sēdēja, līdz kamēr tas sajuta drēgnās purvu

miglas iespaidu. Viņš jau patlaban gribēja piecelties
un atstāt savus nakts nomoda sapņus, kad tas izdzirda,

ka tam aiz muguras dzīvojamās istabas logs tika attai-

sīts. Viņš pagrieza galvu uz istabas pusi un ieraudzīja

logā baltu tēlu. Tā bija māte.

«Jānīt, nāc istabā. Ir jau tik vēls, tu paliksi slims.

Nāc, tēte gaida.»
Tātad tēvs bija jau pārnācis. Jānis nolēca no velēta-

vas, un māte aiztaisīja logu.
«Ko gan tēvs teiks?» Jānis domāja un gāja uz is-

tabu. «Laikam gan no skolas nekas neiznāks.»

Sirds viņam sāka stipri pukstēt, it kā kad tas augstam
kalnam būtu uzkāpis līdz pusei un nu būtu jādomā par

tālākkāpšanu. Pie tam viņš sajuta, ka tas miglainā vē-

sumā bija pavisam sastindzis.

Istabā nonācis, Jānis ieraudzīja tēvu un māti sēžam

pie galda, uz kura dega tauku svece vāju liesmu.

«Nu, Jāni,» tēvs teica, «tu vari jau rītu iet uz skolu.

Dzilnas Andžs gan nav sadabūjams, bet es to lietu esmu

labi pārdomājis . .. īsts darba strādnieks no tevis tā kā

tā neiznāks, labāki ir, ka tu paskolojies, varbūt tiksi,

ja manīgs būsi, vēlāk par skrīveri vai skolotāju. Pielū-

kosim, kā nu mēs te mājās iztiksim . ..»

Jāņa sejā parādījās prieka vaibsti. Viņa acis iemir-

dzējās kaislīgi. Viņš apsēdās un gribēja tēvam pateik-
ties vārdiem, bet nevarēja. Piepeši viņš satvēra tēva

roku, to vairāk reižu noskūpstīja un pēc tam sajuta, ka

tam asaras birst. Arī tēvs apraudājās. Viņi abi, tēvs un

dēls, sajuta, cik lielus upurus tie abi nesa. Lai gan tēvs

bija nemācīts zemnieks, tomēr viņš sajuta to kā vaja-

dzību, ka dēls, cik vien tik iespējams, tālāk izglītotos.
«Ko jūs abi kā muļķi raudiet?» Māte smējās, bet va-

rēja pēc balss nomanīt, ka arī viņa nebija vis tālu no

raudām.

«Bet tad tu, dēliņ, arī mācies, strādā uzcītīgi,» māte

norunāja, «tu redzi, kā tēte priekš tevim pūlējas.»
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«Nu, Jānis nav vairs mazais bērns,» tēvs piezīmēja,

«gan jau viņš zinās, kas jādara.»

Tēvs piecēlās, novilka svārkus, pakāra tos aizdurvē

pie sienas un nopūtās. Jānim tīri vai sažņaudzās sirds,
redzot tēvu ar tik salīkušu muguru. Viņa bārzda bija pē-

dējā laikā metusēs sirma. Pēdējo reizi Rīgā būdams,

viņš bija iegādājies brilli, kuru tas lietoja, grāmatu
lasot.

Uz gultas malas nosēdies, tēvs nožāvājās un taisījās
novilkt zābakus. Jānis piesteidzās tēvam palīdzēt. Kad

zābaki bija novilkti, tad tēvs atstiepās gultā.
«Viss būtu labi,» māte runāja, «ja Jēkabs būtu no

zaldātiem vaļā. Pēc Mārtiņiem jau nu viņš gan pārnāks,
tā jau viņš bija rakstījis ...»

«Kas tad par bēdu, ja Jēkabs būtu mājās!» tēvs pie-

zīmēja. «Tad jau tu, Janka, tikai pa skolu vien varētu

dzīvot...»

«Ej nu, dēls, izgulies un tad rītā taisies uz skolu.

Priekšpusdienā gan nevarēsi. Gaļa vēl jāvāra. Tu jau

zini, dēliņ, darba man ir daudz. Aiziesi pavakarē, arī

būs labi. Vai tad tur nu kas, vienas dienas dēļ...» māte

mudināja.

«Tad es rīta cēlienu vēl paaršu,» Jānis aizkustinātu

balsi teica, «man ļoti gribas strādāt, īpaši sienu pļaut.
Nu drīzi nāks suņu dienas, tad jau es būšu atpakaļ, un

tad es pļaušu, tad jūs redzēsiet, kā es pļaušu!»
Jānis uzmeklēja savu guļu vietu, bet iemigt tas, zi-

nāms, tik drīz nevarēja. Garā viņš nokļuva pie atjau-
notās Romas. Visus romiešus viņš labprāt būtu pulci-

nājis ap sevi, lai dotos tāļumā, uz svešām zemēm, lai

tās iekarotu. Un tad viņš tēvu, māti, brāli un māsu aiz-

vestu iz purvainā, drēgnā apgabala uz turieni, kur ne-

valda drudzis, kur prāts ir biežāki jautrs, var būt, ka

tur pat laimība mīt... Bet tūliņ viņš atzina, ka tie ir

tik tukši sapņi. Un tomēr Roma viņam atkal rādījās gara

acīm. Varenas, kuplas egles stiepjas augšup un satiekas

augšā saviem zaļiem zariem. Smuidrās galotnes cenšas

augšup uz debesīm. Tās ir atjaunotās Romas torņi. Un

noras malā deg ugunssārts, dūmi baltpelēki vijas augšup

pret zilo debesi. Arī viņi, šie dūmi, nīkuļi, cenšas turpu.

It kā gari viņi paceļas, atstādami šo mitro, nemīlīgo
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trūdu zemi... Romieši sēd ap ugunskuru un pārrunā
notikumus skolā. Bet viņi sēd visi par daudz klusi. Nav

agrākās jautrības ...

Un Jānim guļot liekas, it kā kad tas dzirdētu jauno
romiešu sarunas.

«Ko gan Cēzars dara?» iejautājas mazais Kajus Ka-

pustulus, kuram īstais vārds ir Kārlis Kāpostiņš. Mazais

Kapustulus cienī savu Cēzaru, jo viņš to mīlē.

«Kur Cēzars?» iesmejas druknais Augustus Maurē-

liuss, linu tirgotāja Mauriņa dēls. «Cēzars bradā pa bar-

baru dūņām, varbūt ganabarbaru cūkas ...»

Maurēliuss nevar Cēzara ne acu galā ieredzēt, jo viņš

pats jau sen tīko pēc Cēzara goda. Cik tas lieliski: Cēza-

ram tuvojoties, visi «romieši» paceļas no saviem sēdek-

ļiem, kur nu katrs sēd — viens uz mauriņa, otrs uz

celma, trešais uz egles resnās saknes, un visi sauc:

«Sveiks, Cēzar, sveiks!»

Maurēliuss apskauž Cēzaru... Maurēliusa tēvs ir

bagāts pilsonis. Cēzara tēvs ir nabadzīgs saimnieks. Bet

Cēzaram ir prāts un saprašana. Viņš mācībās ir pats

pirmais, un izskats viņam ir gandrīz tikpat mīļš, cik

cienīgs. Kas par to, ka Cēzars ir bāls, bet viņš prot it

visu, kas skolā uzdots, izmācīties, ja vēl daudz, daudz

vairāk. Kajus Kapustulus prot septiņādi Pitagora likumu

par trijstūra hipotenūzas un abu katetu kvadrātiem, bet

Cēzars jau pazīst ģeometrisko «zelta griezienu», pazīst

riņķa rādija un perifērijas sakaru. Kajus Kapustulus un

citi biedri tikuši tikko līdz ar Hanibalupār Alpiem, bet

Cēzars zin saukt Francijas pirmos konsulus pie vārda,

zin, ko katrs no tiem darījis tēvijas un sevis paša labā.

To visu Cēzars Sileniekos tumšā, drēgnā kaktā, uz

cietām cisām gulēdams, it labi pārdomā. Bet viņam me-

tas bail, viņš sevi jautā: «Kāpēc gan es protu vairāk

kā mani biedri? Vai tas ir dabīgi? Cik tāļu tas tā ies?

Vai nepienāks bezdibens, pār kuru tikt nav iespējams

ne cilvēka gribai, ne prātam? Vai Cēzaram tik nedraud

briesmas?»

Pusnomodā, pusmiegā Cēzars sāpīgi iekunkstējās. Bet

drīzi pēc tam viņš bija aizmidzies.

Otrā dienā, pirmdienā, pavakarā Jānis devās ceļā uz

skolu. Māte to pavadīja kādu pusversti, nesdama maizes

kulīti. Pie lielceļa nonākuse, viņa atdeva dēlam maizes
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kulīti un asarām acīs lēni teica: «Es tāļāk neiešu... Ej,
Jānīt... un neaizmirsti mūs!»

Jānis nobučoja māti un teica: «Labas dienas tēvam

un visiem!»

Tad abi izšķīrās. Brīdi gājis, Jānis apstājās un atska-

tījās. Māte gāja pa olnīcu. Nevaldāms žēlums Jāni pār-
ņēma nevis tāpēc, ka tam bija jāšķiras no tēva mājas,
nē, tāpēc ka māmiņa tur gāja taisni kā nabadzīte — ar

tik daudz cerībām, ar tik daudz sāpēm. Viņa gāja at-

pakaļ uz savām grūtībām, pie sava ikdienišķā darba,

kur sūri ķēķa dūmi kož acīs, kur smagiem kauliem

rītos jāceļas un jāiet ar vēl smagākiem pie miera. Pie

kāda miera? Vai viņa tētēm un māmiņai ir kādreiz

miers? Viņi abi iet un iet ar salīkušu muguru, viņi cieš

un cieš
...

Bet nu žirgti un droši uz atjaunoto Romu! Reiz taču

apstākļi kļūs citādi, labāki...

Kas par varenām eglēm gar abām lielceļa malām!

Gandrīz tādas pat kā atjaunotajā Romā. Sūnas dzelteni

zaļas, tik čauganas, ka gribas pa tām vai viļāties.
Klau! ... Tas ir dzenis vai dzilna! Meža bezdelīgas, vār-

nas, klijas! Bet tas viss Jānim ir par ikdienišķīgu, par

vienkāršu. Turpretī, ja ieraudzītu zaķi vai stirnu, tad pa-

visam cita lieta. Lapsa ir vēl pavisam neredzēta. Gar

ceļu koki un atkal koki. Dažs smuidri nolīcis, tas derētu

milzim par pātagas kātu. Diezin ko gan viņš pērtu?

Zirgu varētu ar tādu pātagu uz reizi nosist. Koki un

atkal koki! Beidzot viņi top garlaicīgi, viņi šalc tāpat

te kā citur, gan dažreiz drūmāki, bet ir viena un tā

pate pazīstamā koku meldija. Bet dziļš grāvis, kurš kāda

ezera nosusināšanas dēļ rakts caur veselu kalna mu-

guru, ir kaut kas sevišķs! Viņš gan ir pazīstams, bet

taču ir īpaši lielisks, un milzīgi dziļais robs kalna mu-

gurā izskatās kā varena vāts, kuru cilvēki iecirtuši ze-

mes miesās. Bet tad atkal koki...

Beidzot gājējs nogrimst domām sevī. Cilvēks pats

sev ir visnepazīstamākais svešnieks, tiklīdz tas, apkār-

tnē, dabā neapmierināts, meklē glābiņu savā_iekšienē.

Jānim likās, it kā kad tā nebūtu viņa, bet kāda sveša

nebēdnieka sirds, kura tam krūtīs pukst. Atstāt tēvu

un māti pie grūta darba drudža perēklī, vientulīgā
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nomalē, un jautri soļot uz atjaunoto Romu! Vai tas

varēja būt Jānis, kurš mīlēja tik karsti savus vecākus!

«Ai!» viņš nopūtās un apstājās. «Esmu par ātru gājis.
Tik karsti...»

Viņš slaucīja sviedrus no pieres. Saule jau rādīja vēlu

pēcpusdienu, bet šodien bija it sevišķi silts, gandrīz
karsts laiks.

«Tad tāds es esmu,» viņš atkal domāja, «plijos tēvam

virsū, kamēr tas mani atlaiž... Tēvs pats tik nevarīgs,
bet man maz bēdas par to! ...»

Jānis nopūtās, bet gāja arvienu tāļāk. Reiz jau tas

gribēja griezties atpakaļ, iet mājās un teikt: «Tēt, es

palikšu pie tevis, es tev palīdzēšu!» — bet kājas bija
iesākušas iet, tās gāja tāļāk. Beidzot viņš ieraudzīja

caur priedēm plašo dzirnavu ezeru, kuru viņš jau
daudzreiz bērnībā bija apsveicis kā brīnumu, kas gā-

jēju it kā atpestī no apburtā sila, kur visi koki tik no-

slēpumaini šalc.

Jānim likās, it kā kad sirds būtu atkal viņa īstenā

sirds. Tā sāka savādi pukstēt...
Tur, dzirnavās, dzīvoja meitiņa, gadu divpadsmit

veca. Balta kā lilija, žirgta un mundra, gudrām acīm

un pastāvīgi smaidošu mutīti. Ko gan šī mīlīgā parādība
dara? Vai tā žēlojas, dzied vai skaļi gavilē, tā ka bal-

stiņa atskan pār ezeru?
...

Šī mazā parādība Jānim izlikās kā ievērojamākā
būtne pasaulē. Ilgi viņš to nebija redzējis — pēdējo
reizi pie Elksnaines baznīcas. Bet tas bija ziemas laikā,

un mazā, mīlīgā parādība bija ievīkstīta lakatos un ka-

žokā, un viņš bija redzējis tikai drusciņ viņas vaigus,
mazo deguntiņu un divas sprigstīgas actiņas, kuras gan-

drīz šķelmīgi glūnēja uz Jāni. Bet tas bija tikai acumir-

klis! Melderis to iecēla kamanās, atraisīja savu jauno
melni, kurš skrēja kā vējš, un tad sniegs vien noputēja,
kad pajūgs aizšāvās, aizvezdams mazo parādību . . .

Bet pagājušā vasarā, zāļu vakarā, vai tā nebija laime,

kādu reti kāds mirstīgs var piedzīvot? Jānis un viņa

tēvs bija mazās parādības viesi! Melderis uzturēja labu

satiksmi ar Jāņa tēvu. Pļavas, kuras melderis uz vairāk

gadiem bija rentējis, sagāja ar Jāņa tēva pļavām robe-

žās. Bet pļavas atradās no dzirnavām vairāk verstu

tāļu, melderis viņas nespēja uzraudzīt, un tam netikās
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algot īpašu pļavu sargu. Jāņa tēvs melderim šajā ziņā

izpalīdzēja. Melderis atkal Jāņa tēvam mala par brīvu

miltus. Un bez tam melderis Jāņa tēvu bija zāļu vakarā

iesaucis iz kroga istabas savā istabā kā viesi. Uz balti

apklāta galda bija cepeši, sieri, sviests un baltmaize.

Lukturos dega sveces, bez tam plašo istabu apgaismoja
liela griestu lampa. Spogulis sniedzās līdz pat gries-
tiem, tajā Jānis ieraudzīja savu pilnīgu stāvu. Vienā

kaktā atradās klavieres, otrā grāmatu skapis glāžu dur-

vīm, un uz grāmatu skapja vāzes ar dažādām mākslī-

gām un dabīgām smilgām un pāvu spalvām. Pie galda
rīkojās meldera kundze, branga, patīkama dāma, pie
kuras svārkiem tvērās divi bērniņi, puisītis un meitiņa.
Puisītis taisījās raudāt, kad piepeši kā iz slēptuves iz-

nāca viņa, mazā parādība, kura izskatīgās tiešām pēc

eņģeļa, un, puisīti pie rokas satvēruse, teica: «Kuš, redz,

kāds tu esi palaidnis! Laid mammiņu mierā! ...»

Un stundu vēlāk mazā parādība sniedza Jānim saldu-

mus un mīlīgi šļupstēja:

«Nu, ņem vēl! Ņem ...»

Jānis ņēma un ēda. Tie bija saldumi, kurus varēja
ēst vai bez mēra, kamēr tos tik sniedza mazā, mīlīgā pa-
rādība. Jānis neprata izturēties pret viņu kā īsts kava-

liers. Viņš sēdēja, klusi apbrīnodams mazo parādību.
Toreiz viņš vēl nepazina Romas, viņš vēl nebija Cēzars.

Tagad viņš varbūt uzdrošinātos glaudīt mazās dzir-

navnieces zelta matus ...

Taisni pret dzirnavām Jānis apstājās un lūkojās mel-

dera dzīvokļa logos. Var būt, ka viņa pienāks pie loga
un pasmaidīs. Labu brīdi viņš stāvēja un gaidīja, bet

nevienā no logiem nepaspīdēja mazā, baltā parādība.
Tad viņš nopūtās un gāja tāļāk.

Sāka jau tumst, kad Jānis nonāca pie meža, kura vi-

ducī atradās Elksnaines draudzes skolas lauki un pate

skola. Tas bija šaurs, slikts ceļš, kurš nogriezās no liel-

ceļa un turp veda. Mēness jau bija uzlēcis, kad Jānis

iznāca klajumā, pakalnē. Otrā kalnā spīdēja baltā

skola. Pukstošu sirdi viņš steidzās tuvāki skolai, domā-

dams, ka tas dažas minūtes vēlāku saviem mīļiem bied-

riem spiedīs roku — un kā tad visi kopā priecāsies!
Bet skolas namā nonācis un klasē apskatījies, tas at-

rada tur tikai barbarus, kuri mielojās: dažs pie sviesta
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cibas, dažs pie pannas ar ceptu šķiņķi. Ar dažiem bar-

bariem viņš apsveicinājās. Viens no barbariem atvēra

puisēnu guļamās istabas durvis un brēca pilnā kaklā:

«Cēzars, Cēzars ir klāt!» Arī meitenes dabūja vai tajā

pašā acumirklī visas zināt, ka Cēzars atnācis. Dažas

ieskrēja klasē, lai pārliecinātos. Bet Cēzars nejutās lai-

mīgs bez «romiešiem». Kur gan tie varēja būt? Kur gan

citur kā atjaunotajā Romā! Maizes kulīti noglabājis
noliekamā kambarī, Cēzars vēl to pašu brīdi devāspār
noru uz atjaunoto Romu.

II. ATJAUNOTĀ ROMA UN BARBARU UZBRUKUMS

Apmēram desmit zēni sēdēja pie ugunskura silā.

Uguns dega mēreni, pilnīgi apgaismodama tikai dažu

zēnu sejas. Mazākais no tiem piecēlās un nostājās uz

noras. Viņš noņēma savu balto koka zobenu no sāniem

un, to vicinādams, stiprā balsī runāja: «Es tam pretojos,
ka tiktu jauns Cēzars izvēlēts. Mums ir viens Cēzars,

un tas ir vēl dzīvs. Kāpēc tad ...»

«Apsēsties labāki, Kajus Kapustulus! Tu esi matemā-

tiķis, bet no diplomātijas tev nav ne mazākās jēgas.
Roma nevar pastāvēt bez Cēzara, kurš nemīt viņas vidū

un nepazīst «romiešu» likteni un vajadzību! Es nāku

ar priekšlikumu ievēlēt jaunu Cēzaru!» sauca brangs

zēns, kuram jau uz virslūpas branga rasa varēja ietver-

ties.

«Nē, tā tas neiet, mans cienījamais Augustus Maurē-

lius!» Kajus Kapustulus atkal, zobenu vicinādams,

sauca. «Es tam pretošos, ja tas arī notiktu, ar zobenu.

Pilsoņu kari apkauno tautu, bet Cēzaru es aizstāvēšu!»

«Bet kur tad viņš ir?» Maurēliuss iekārsies kliedza.

«Viņš varbūt guļ uz sava tēva staļļa, un mums viņš ir

jāgodina!»
«Sveiki, romieši!» Jānis, ugunskuram klāt pienāk-

dams, iesaucās. «Esiet visi sirsnīgi sveiki!»

Viņš bija brīdi savrup stāvējis un noklausījies, ap

ko lieta grozās.
«Sveiks, Cēzar, sveiks!» romieši, ātri pieceldamies,

sauca. «Tu tiešām še!»

«Mums bija jau debates. Pilsonis Maurēliuss cēla
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priekšlikumu izvēlēt jaunu Cēzaru.» Kajus Kapustulus

sirsnīgi smējās un apkampa savu draugu.
Cēzars nostājās cienīgi biedru vidū un, kaut gan bez

zobena, tomēr izskatījās pēc īsta kareivja. Visi romieši

priecājās par viņa atnākšanu, vienīgi Maurēliuss ne,
kurš bija palicis sēdot un, uguns liesmās raudzīdamies,

spītīgi smīnēja.
«Pilsonis Maurēliuss nenodod Cēzaram godu, kurš

tam pienākas. Es apsūdzu Maurēliusu ...» sauca Kajus
Kapustulus.

Romiešu senāts nosprieda izslēgt Maurēliusu iz Ro-

mas uz veselu mēnesi. Maurēliuss, uzaicināts, lai

aizietu, piecēlās un, stīvu un naidīgu skatu Cēzaram uz-

metis, gāja.
«Paliec,» Cēzars lēnu, drebošu balsi teica, «es tevi

apžēloju. Nāc sēsties mūsu vidū, lai savstarpīgi izrunā-

tos!»

«Man tavas žēlastības, Silenieku nabaga dēls, nav

vajadzīgs! Tēvs tev mirst badā, bet tu še gribi būt par
Cēzaru! Fui, tāda Roma!» Maurēliuss kliedza, pieskrēja
pie ugunskura, uzsvieda uz tā savu zobenu un tad aiz-

steidzās nakts tumsā pa silu .
..

Romieši lūkojās brīdi mēmi uz ugunskuru, uz kura

sadega nelieša romieša zobens.

«Lai viņš sadeg,» Cēzars teica, «labāk lai tas sadeg,
nekā necienīgs romietis to nes! Maurēliuss tiek no Ro-

mas izslēgts uz visiem laikiem un uzskatāms par aizsū-

tītu noziedznieku. Kas ar viņu saietas un ved sarunas,

tas nevar būt romietis! Pilsoņi! Mana sirds pukstēja
priekš jums, tāpat kā jūsējā priekš manis! Es to zinu!

Cīnīsimies kopīgi priekš visa, kas labs un daiļš! Necel-

sim gaisa pilis, bet strādāsim, mācīsimies! Atjaunota-

jai Romai ir vājš pasākums. Bet jācerē, ka viņa arvienu

vairāk uzplauks, ka sēta, kuru mēs te apkārt taisījām,
būs jāpaplašina, līdz kamēr Roma, kuras iedzīvotājiem
būtu skaidras, šķīstas sirdis, kļūtu varena. Mēs karosim

tik tad ar zobenu, kad barbari mums uzbruks, bet mēs

no savas puses viņus apkarosim ar izglītību, ar šķīstām
sirds jūtām. Barbari tikai cenšas iegūt miesai pārtikas

līdzekļus, bet mēs bez tam lūkosim gādāt par augstāku
laimību, par skaidru, drošu izredzi mūžībā. Uz redzē-

šanos, pilsoņi, parīt atkal še, Romā! ...»
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Ugunskurs tika apdzēsts. Romieši devās uz skolu, jo
drīz vajadzēja iesākties pēdējai vakara mācības stun-

dai, kura pēc divu stundu vakariņu brīvlaika tika stin-

gri ieturēta, tāpēc ka pats vecākais skolotājs mēdza tad

apmeklēt abas klases un it īpaši stingru skatu skolēnus

pārskatīt.

Cēzars un Kajus Kapustulus atstāja Romu paši pē-
dējie. Klusēdami viņi gāja caur silu uz skolu.

Trešdienas vakarā romieši ieturēja ātri savu vakara

maltīti, lai varētu doties uz Romu. Vecākais skolotājs

bija izbraucis, bez tam romiešiem bija dotas dažas pri-

vilēģijas no skolotāju puses, tāpēc ka romieši mācījās

paši, bez sevišķas dzīšanas un uzspiešanas. Ja viņi arī

vēlāku ierastos mācības stundā, tad viņiem skolotājs
varētu pārmest vienīgi to, ka tie pārnākdami traucē

citus, t.i., barbarus. Bet, lai būtu kā būdams, šovakar

romiešu senātam vajadzēja izspriest dažus jautājumus.
Par visām lietām tie gribēja uzvest kādu drāmu.

Līdzko Romā ugunskurs bija iededzies un senāta sēde

atklāta, kad silā atskanēja svilpieni.

«Ko tas nozīmē?» Kajus Kapustulus pietrūcies bai-

līgi jautāja. «Vai tik barbari...»

«Lai viņi nāk,» Cēzars mierināja, «mēs viņus uzvarē-

sim. Bet es domāju — viņi mūs neaiztiks ...»

Bet, tikko Cēzars šos vārdus bija izrunājis, kad bar-

bari kliegdami un brēkdami metās uz romiešiem. Bar-

bari ar nūjām un koka šķēpiem sita pret romiešiem,

kuri gan pacēla savus zobenus, bet barbari uzbruka no

divām pusēm, un viņu bija trīs reizas vairāk nekā ro-

miešu. Pirms romieši atjēdzās, tie bija savaņģoti. Vie-

nīgi brīvs bija vēl Cēzars, kuram barbari nedrīkstēja

ķerties klāt, tāpēc ka tie viņu turēja par tikpat gudru
kā pašus skolotājus. Te piepeši Cēzars ieraudzīja starp

barbariem Maurēliusu, kurš naidīgu seju ar nūju vi-

ņam tuvojās.
«Ar šo es Romas lepno Cēzaru pārmācīšu,» Maurēli-

uss kliedza, nūju vicinādams. Cēzars mazliet atkāpās

un atgaiņājās. Uzreiz Maurēliuss sita ar nūju Cēzaram
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tik sparīgi, ka tas aiz sapem iekliedzas un dusmas cirta

pretī ar zobenu.

«Vai, nu ir acs pagalam!» Maurēliuss iebrēcās, no-

svieda nūju un nokrita uz noras līdzās ugunskuram.
Tiešām Maurēliusa acs bija pagalam. No acurauga

nebija vairs ne vēsts. Asinis plūda aumaļām. Maurēliuss

vaimanāja, it kā kad tas būtu iesviests elles zaņķī. Cēza-

ram notirpa visi locekļi. Viņš paredzēja ne tikvien Ro-

mas galu, bet arī sev sodu.

«Tāds pagāns ir jānosit, jāpakar!» Maurēliuss brēca.

«Biedri, skrejat pēc skolotāja un citi sieniet Sileniekam

rokas! Tik sieniet slepkavām ...»

Daži tuvojās Cēzaram. Pēdējais drebošu balsi teica:

«Kāpēc tad rokas siet? Es iešu pats un izstāstīšu visu

skolotājam, lai tas mani soda ...»

Un lēnām viņš aizgāja.

Nākošās dienās valdīja Elksnaines draudzes skolā

liels uztraukums. Atbrauca pat Elksnaines skolu priekš-
nieks ar pagasta vecāko, lai palīdzētu skolotājiem iz-

klaušināt skolniekus, kuri piedalījušies pie kautiņa.

Maurēliuss tika aizvests uz māju, kur ārsts apliecināja,
ka viena acs esot zuduse, bet citas briesmas nedraudot.

Visi romieši un gandrīz visi barbari liecināja Cēzaram

par labu, bet, neskatoties uz visu to, viņš tika izslēgts
iz Elksnaines draudzes skolas. Gan viņš gribēja aizbil-

dināties, ka uzbrucējs bijis pats Maurēliuss, bet tas

neko nelīdzēja, jo viņš atzinās, ka tas esot bijis romiešu

vadonis, t. i., Cēzars. Un tāpēc tiesājošā skolas padome

nosprieda Cēzaru aizdzīt. No šā brīža viņš vairs nebija

Cēzars, bet Silenieku Jānis, no kura visi bēg, tāpēc ka

tas bija cilvēkam izdūris aci.. .

Ar neizsakāmām skumjām sirdī Jānis Silenieks tai-

sīņās ceļā uz māju.
«Ko teiks tēvs un māte? Ko runās visi par mani? Bet

es esmu nevainīgs, un neviens negrib to sajust, ka es

esmu nevainīgs ...»
Viņš saņēma dūšu un iegāja pie skolotājiem teikt

tiem ardievas.



«Ej un labojies!» skolotājs tam teica un nesniedza

pat ne rokas.

Visi tam noskatījās savādi pakaļ, kad viņš aizgāja.
Piekalnē tam paspruka asaras. Viņš gribēja ceļa malā

apsēsties un izraudāties, kad piepeši tas izdzirda, ka

kāds aizelsies sauca aiz muguras: «Pagaid, Cēzar, pa-

gaid!»
Tas bija Kajus Kapustulus.
«Nesauc mani par Cēzaru, es tas vairs neesmu. Es

esmu izdzīts, nabags, kuram būs cauru mūžu sūri jā-
strādā. Pagalam mani sapņi!»

«Brālīt, un tā mums ir jāšķiras!» Kajus Kapustulus
krita Cēzaram ap kaklu.

«Ardievu! Sveicini Romu un romiešus! Ardievu!»

Un Cēzars aizgāja šņukstēdams vakara krēslā ...
Bet Kajus Kapustulus atgriezās atpakaļ uz skolu un

piedzīvoja tos laikus, kur Maurēliuss un viņa piekritēji

nodibināja «Jauno Parīzi» — netālu no Romas drupām.
Maurēliuss tagad saucās musjē Maurinjē, jo viņš ņēma

pie skolotāja kundzes franču stundas un neieredzēja
klasicismu.

«Jaunajā Parīzē» tika dažreiz, īpaši sestdienas vaka-

ros, dzīvots itin zaļi. Pat alus tika dzerts un papirosi smē-

ķēti. Un treknie jaunie parīzieši sarunājās vismīļāki par

skuķiem.
Maurēliuss bija uzvarējis, un Cēzars brida pa Sile-

nieku dumbrājiem un ar laiku pavisam aizmirsa, ka

tas reiz bijis atjaunotās Romas Cēzars.
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SLAVAS DZIESMA

Iz kāda veca dzejnieka

dienasgrāmatas

Vispirms man jāatzīstas, ka es esmu līdz šim par
daudz drūmi rakstījis. Es pasauli esmu tēlojis par daudz

tumšās krāsās, lai gan viņa īstenībā ir tik gaiša un

jauka. Ak, es lielais grēcinieks! Pa visu gadu pasaulē
bija krituse viena vienīga asara un tā pate uz zelta ap-

roces, bet es, nebēdnieks, rakstīju par veselu jūru, kura

pildīta bāriņu un cietēju asarām... Jā, tagad es esmu

sagrauzts par saviem grēkiem... Es centīšos turpmāk
rakstīt tikai patiesību, ka mūsu ceļi iet pa rožu lejām,
kur taurenīši skraida un kur saulainās piekalnēs piens
un medus tek.

Cik jauka ir šī pasaule! Cik zelta tā neslēpj savā klēpī,
cik daudz laimes neaug uz šīs zemes kokiem! Un cil-

vēks, visas radības godība, cik glīši viņš pušķo šo pa-
radīzi! Tie ir meli, ka cilvēki cilvēkus nīst, ka tie izlej
viens otra asinis, viens otru aprunā, apmelo... Tās ir

izdomātas pasakas. Redziet, cik mīļi tie viens otram uz-

smaida, un es esmu droši pārliecināts, ja zemes virsū

kur nebūt parādītos bēdas, tad cilvēks izrautu iz tām

savu tuvāku. Nav pasaulē lietas, par kuru mēs varētu

sūdzēties. Teika stāsta, ka dažam neesot maizes. Cik

patiesības slēpjas aiz šīm baumām, nav vēl izpētīts, bet

jādomā, ka tās cēlušās tajos laikos, kad cilvēks vēl ne-

bija attīstījies līdz tagadējai skaidrībai un bezvainībai.

Līdz pagājušās nedēļas trešdienai es vēl biju akls

grēcinieks, kurš nezināja izšķirt labās rokas no kreisās,

bet pagājušā nedēļā man nokrita it kā zvīņi no acīm.

Kritiķis Prātulis, kurš taču visu labāki zin, pierādīja
plašas publikas priekšā, ka dzīve ir jauka un ka drūmie
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rakstnieki ir vai nu nelieši, vai muļķi. Viņš to pierā-

dīja «matemātiski», un visa publika viņam uzgavilēja.
Pirmo reizi savā mūžā es pārliecinājos, cik neaiztiekama

un pilnīga ir mūsu sabiedriskā dzīve, cik priekšzīmīga rī-

košanās valda biedrībās, avīžu redakcijās, cik labiņa ir

māmiņa un cik daudz labāka ir meitiņa, un tētiņi un dē-

liņi — cik viņi patīkami un slavējami vārdos un darbos!

Tad es izgāju ārā un gauži raudāja. Es raudāju par

sevi pašu, par savu aklību un nožēloju karstām asa-

rām visu to, ko es agrāki biju redzējis par dzīvi, par

cilvēci, sauli un zemi. Visa pasaule it kā apskaidrota

mirdzēja manā priekšā. Ak, cik jauka ir šī pasaule! Cik

tiklas un krietni izglītotas ir mūsu jaunavas! Tās ir

eņģeļi zemes virsū. Kas to teic, ka viņas muzicē «gasen-

hauerus», tas ir melis! Viņu mīluļi ir Bēthovens un Gluks,

un Strausu tās pazīst tikai kā lielāko putnu. Nudie, tām

ir tikai daiļums sirdīs, un atļaujiet, ka es tās garā skūp-
stu un nosaucu — «mūsu skaistās rozītes» ... Zināms,

tāds grēcinieks kā es nedrīkst uz to cerēt. Ak, kāpēc

man liktenis jau agrāki nebija lēmis atzīt īsto patiesību:
cik jauki un patīkami ir šinī pasaulē! Pasaulē ir viss

kas labs: medus, cukurs, vīns, zīds, samts, zelts, ekipā-

žas, zirgi, ēzeļi un zirgēzeļi... Sakāt — kur tad ir tie

ļaunumi? Es viņus nekur neatrodu. Ja ļoti stingri ņe-

mam, tad vienīgais ļaunums esmu es, bet tas pilnīgi
pazūd — kā puteklītis šīs pasaules spožumā ...

Es esmu labojies, un, ja tā tas ies arvienu uz priekšu,
tad es pēc dažiem gadiem būšu tāpat bez kļūdām kā

tie citi. Tiešām šalkas skrej pār kauliem, kad iedomājas,
kādas nepatiesības es agrāki esmu rakstījis! Piemēram,

savā stāstā «Laulības sērgas» es uzdrošinājos izteikt

melus, ka Emerencija top neuzticīga savam vīram Edu-

ardam. Kā to ikkatrs prātīgs cilvēks sapratīs: tas nekad

nevar un nedrīkst notikt, tas ir fantasta — dzejnieka
sapnis, kuram nav ne mazākā patiesības pamata. Vai

svētītās dzimtās ir laulātam draugam vai draudzenei

kādreiz uznākušas grēcīgas domas? Nekad! Es atsaucu

visu to, ko es agrāki par šo tematu esmu rakstījis. Vai

vecām bābām, kuras pavakarēs sanāk pie kafijas, lai

pārrunātu jaunākos notikumus, nav mūžam taisnība

bijuse? Un kā es pret viņām esmu izturējies?! Negodīgi!
Es lūdzu piedošanu ...
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Mūsu druvas ir svētītas, mūsu laidari pilni ar priecīgi

bļaujošām gotiņām un vērsēniem. Dēli un meitas ir

audzināti pēc Herbarta, Pestalocija un Ruso priekšrak-

stiem, tēvi un mātes var lepni būt uz viņiem. Pa visu

zemi plūst rožu smarža un sētmalās zied baltas lilijas.
Cilvēcei tagad ir īstais ziedonis. Ej ārā un apbrīno

brīnišķīgo dzīvi! Kā tas smalki ir iekārtots: ko tu esi

pelnījis, to tu dabū. Ja tu esi uzstājies priekš mākslas,

priekš dailes ideāliem, tad tu par to dabū atzinības pli-
ķus un pērienu, jo tie ir ļoti veselīgi un pamudina tevi

uz labiem darbiem. Mūsu mākslas apsargātāji ir gudri
kungi, turnav ne vārdam vietas.

Lai saka, ko grib, bet skaudības un nenovēlības pie
mums nav. Es biju vēl tas vienīgais grēcinieks, bet no

pagājušās trešdienas tas ir citādi...

Man pietrūkst vārdu, lai es varētu slavēt mūsu jauno

ļaužu kopīgo darbu. Cik daudz viņiem to ideālu! Viņi

pulcējas baros, lai paceltu kausus, bet gars neceļas un

neceļas ... Kāpēc gan garam ir jāpaceļas? Tad viņš aiz-

skries no mums, pazudīs dziļajās debess velvēs, un ko

tad mēs iesāksim bez gara? Labāk mēs viņu paturēsim
vēderā vai vislabāki iespundēsim to naudas makā, kā

vecie to dara. Kur būs manta, tur būs labklājība, draugi
un mīlestība. Tāpēc krājiet sevim mantas ... Staigā, jau-

nība, savu tēvu pēdās, staigā it sevišķi pa tiem ceļiem,
kuri iet uz tiesas namu, krogu ...

Ai, aklība, kur tevis nav?

levas zied baltas un smaržo, smaržo tā, ka ceļiniekam
ir jāapstājas un jālīksmo! Ziedonis, debess, mīlestība!

Zili bālais, klusais gaiss zib ... Noslēpumainas skaņas
rit pa gaisu, viņas skan par apslēpto laimi. Pirms tu mē-

ģini to atrast, tu izdzirdi briesmīgas vaimanas. Cūku

gans izskrej klibodams iz pagalma, un paresna runga

danco pa ceļu tevim pretī. Saimnieks rāda pagalmā dūri,

un, ja tu apvaicājies, ko zēns nodarījis, tad tas atbild:

«Kā šis lempis iedrošinājās cūcenei sist!» Izrādās, ka

cūcene jau ir krietni patukla un kā tāda ir saimnieka

acuraugs .. . Būs cepetis, desas, šķiņķis ...



Kad cilvēce būs beiguse savu slavas dziesmu, kad tā

atzīs un skaidri redzēs, cik daudz tā samelojuse, grēko-

juse un mānījusēs ...

Vecu vecie pravieša vārdi. Es viņus patapināju iz kā-

das grāmatas ... Redziet, uz ielas — kas par dzīvību!

Cik jautras sejas, cik daudz laimes un prieka! Nebūs ne

mēra, ne astes zvaigznes. Viss būs un paliks pa vecam,

un cilvēks varēs darīt, kas tam patīk.

«Da capo! Da capo! ...»

Nu labi! Es dziedāšu vēlreiz slavas dziesmas pirmo
pantu, kurš jums tik ļoti patīk ...

Jums netrūkst dūšas runāt patiesību, jūs mīlējiet tais-

nību, un gods ir jūsu firmas izkārtne no mūžības uz

mūžību...

Vairāk jūs slavēt es nespēju. Bet nu neaizmirstat ma-

nis un gādājat par to, lai kritika izsaka savu dziļi sa-

justo atzinību par maniem optimistiskajiem pasaules uz-

skatiem. Es nu gan nevaru mēroties ar mūsu klasiķiem,
kuru dzejas darbi ir tīri kā dzintars, kuri ir bez kļūdām
dzīvē un mākslā, bet tomēr apžēlojaties un sakāt, vis-

mazākais, tos vārdus: viņš ir labojies!
Cik priecīgi būs daži no maniem kolēģiem, kad tie

dabūs zināt, ka es esmu labojies...
Vismazākais, tagad es varu mierīgi aizdarīt savas acis,

ja arī nežēlīgā nāve nāk un grib mani nopļaut ar savu

izkapti. Savu «Slavas dziesmu», savu ievērojamāko
darbu es esmu pabeidzis. Nu varu atdusēties uz saviem

ērkšķiem...

Par šo «Slavas dziesmu» es neesmu atbildīgs. Vājš
cilvēks būdams, es vainu gribu kraut uz cita muguras.
Šo «Slavas dziesmu» es atradu starp kāda biedra papī-
riem. Viņš pats jau atdusas gadiem vēsā kapā, un pub-
likas piekrišana vai nelabvēlība viņam ir pilnīgi vienal-

dzīga.
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IZ MANIEM BĒRNĪBAS LAIKIEM

Tēlojumi iz tautas dzīves

I. MISIONĀRS

«lesim ātrāki, iesim!» es vectēvu skubināju. Bet vec-

tēvs nekad nesteidzās. Viņš gāja parastiem, lēniem so-

ļiem, atspiezdamies uz savas ilgi dienējušas, nodilušas

nūjas.

«lesim,» es deldzu, «mēs jau nonāksim par vēlu.»

«Kuš!» vectēvs teica. «Nedraisko! Pārskaiti labāki sa-

vas bērnu peršas!»
Bet manim sirds karsa aiz nepacietības un ziņkārības.
«Vai vēl tāļu, ko iet?» es prasīju.
«Nav vairs tāļu! Vai tad tu nemaz vairs nevari rim-

ties? Drīzi būsim klāt!»

Vectēvs izskatījās savos pelēkajos, garos svārkos un

zilajā cepurē svētsvinīgs, nopietns. Mēs gājām pār sve-

šām ganībām. Visapkārt krūmi, vietām šauras ganību
pļavas, aiz tām tumšzaļi egļu sili. Ceļš gāja patlaban
pret kalnu, silā iekšā.

_

«Kas tur?» es vectēvam prasīju, rādīdams uz kādu pe-
lēku priekšmetu ceļmalā uz grāvja malas, zem elk-

šņiem.
«Kur?» vectēvs prasīja, stīvi ceļam uz priekšu rau-

dzīdamies.

«Lūk, zem elkšņiem . .. tādskā cilvēks.»

«Neredzu . ..» vectēvs noteica.

Piegājām priekšmetam tuvāku. Tā bija paveca, ērmoti

nabadzīgi ģērbusēs sieviete. Balta nūja tai līdzās bija
grāvmalā pieslieta. Lielu, noplekšķējušu, dažādiem krā-

miem piebāztu audekla tarbu tā turēja uz klēpja.
«Tā jau ir Peinā Līze,» vectēvs teica un pasmīnēja.

19»
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Par Peino Līzi es biju šo to dzirdējis, bet redzēt es

viņu redzēju tagad pirmo reizi.

Viņai bija apaļa, sašķobīta seja, plaši izplestas acis,

kuras tā neuzticīgi lēnām mirkšķināja. Līzes apģērbs

pastāvēja iz vecas, nonēsātas raibas kleitas, kuru ielāpi
dažādā krāsā padarīja vēl raibāku. Labo roku tā turēja
tarbā, kurā, mums tuvāki pienākot, kaut kas spīdēja.

«Labrīt, Līze, kurp tad tu iedama?» vectēvs apstājies

viņu uzrunāja.
Līze kaut ko nesaprotamu nomurmināja.
«Kas tev tajā tarbā?» vectēvs turpināja.
«Dimanti!» Līze ņirgādamās pašapzinīgi teica.

Es tagad skaidri pārliecinājos, ka Līze ir ārprātīga.
Uz saujas tā turēja vairāk krāsotus stikla gabalus.

«Ko tad tu ar tiem dimantiem dari?» vecaistēvs smie-

damies jautāja.
«Pārdošu

... Nopirkšu jaunu māju ... Tad atnāks

Gustiņš un Jūliņa ... Mans vīrs atjās uz balta zirga ...

Nopirkšu...»

Bailīgi viņa paslēpa tarbu zem pelēkiem uzplečiem.
Man metās bail. Es raustīju vectēvu pie svārkiem.

«lesim prom, iesim!»

«Pag, laid mani mierā! . .. Kāpēc tad tu, Līze, nenāc

vairs uz mums?»

«Uz jums? Uz jums? ...
A, tu esi tas vecais Liepa! Cik

tev balta bārzda! Cik salīkuse mugura! ... Nopērc di-

mantus, tu esi bagāts! Mums nav kur dzīvot! Gustiņš

ar Jūliņu aizbēguši... Mums vajaga jaunas mājas!»

Viņa sāka raudāt. Mēs ar vectēvu gājām tāļāk. Saule

spīdēja mums pretī, ceļš pa silu gāja taisni vai uz to.

Vectēvs uzvilka cepures širmi vairāk uz acīm, nopūtās
un sacīja:

«Redz, dēls, tā bij agrāki kundze!»

«Bagāta?»
«Nē, it sevišķi bagāta ne, bet viņas vīrs bija lepns

muižas kungs. Man pašam daudzreiz bija ar viņu darī-

šanas ...»

«Kur tad viņš palika?»
«Kur palika? Tā kauli trūd Sibīrijā. Kad iznāca ma-

nifests, tad tam vajadzēja pārnākt. Bet ne jutin! Var

būt, ka viņš vēl ir dzīvs! Bet ko tad tas te darītu, ja
arī pārnāktu? Ir labāki, ja tas paliek turpat... Nabaga
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bērniņu, to man bija žēl. Pašas kundzes mazāk... tā

bija lepna. Kad atbrauca policisti un Kronberģi no še-

jienes aizveda, tad kundze ar abiem bērniem pie rokas

ielēca muižas ezerā ... Kundzi izglāba, bet abi bērniņi
noslīka...»

«Kāpēc tad Kronberģi aizsūtīja uz Sibīriju?»
«Tas bija ar viltotu papīru — uz lielkunga vārda —

izņēmis iz bankas 40000 rubļus. Tā tik bija dzenāšana

un skriešana! Lielskungs pats tūliņ aizbrauca uz Rīgu,
lai dabūtu par izdarīto blēdību tuvākas ziņas. Pēc pāra
dienāmtas līdz ar bruģu kungu bija atpakaļ un pavēlēja
aizsaukt uz pili muižas kungu. Kronberģis aizgāja uz

pili, it kā nekas nebūtu noticis. Es biju toreiz tiesas vīrs,
biju klāt, kad lielskungs no dusmām sarkans muižas

kungam uzbrēca: «Sakāt, atzīstaties, ka naudu iz bankas

izņēmāt!» Kronberģis negribēja atzīties. Tad lielskungs
to lika ieslēgt muižas cietumā un četriem vīriem to ap-

sargāt. Ar Kronberģi bija lieli joki. Reizām tas atzinās,
ka naudu izņēmis... Vienreiz tas teica, ka tas esot

dzelzs kasti ar naudu ielaidis upes dibenā. Nu visi de-

vās turp: lielskungs, bruģu kungs, mēs, trīs tiesas vīri,
un kāds simts vīru ar lāpstām un cirvjiem. Kronberģis

parādīja to vietu, kur tas naudu apracis. Upe tika aiz-

dambēta. Bija pavasarā, plūdu laikā. Strādājām vairāk

dienas, tomēr lejpus dambam upe palika tik sausa, ka

tajā varēja atrast mazāko akmeni. «Kur tad ir naudas

lāde?» lielskungs nepacietīgi kliedza. Bet Kronberģis pa-

smējās un vienaldzīgi noteica: «Te jau tās nemaz nav!

Es neesmu vainīgs! ...» Te nu bija! Viss darbs par velti.

Saka, ka klusiņām lielskungs licis par to Kronberģim uz-

skaitīt
...

Muižas kunga dzīvokli vandīt izvandījām. Iz-

jaucām visas drēbes, gultas maisus, spilvenus, izmeklē-

jam kaktu kaktus; naudas kā nav, tā nav! Bet lielskungs
uz Kronberģi, kurš sāka atkal liegties, ka esot nevainīgs,
saka: «Tikai tu esi tik gudrs, un cits neviens to nevarēja
izdarīt!» Un īstenībā viņš bija ļoti gudrs cilvēks. Jā, tā
nu mēs par velti pūlējāmies. Beidzot lielskungs uz mani
saka: «Liepa, ej tu parunā viens pats ar Kronberģi! Var

ka viņš tevim visu izteiks.» Es ieeju cietuma kam-

bari. Kronberģis guļ domīgs uz maisiņa. Mēs abi bijām
tadi pusdraugi: viņš — muižas kungs, es — tiesas vīrs.

Bet, Kronberģi uzskatot, man tūliņ ienāca prātā: ko tu,
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kaķi, lien pie lapsas! Nekā — neizdevās. Kronberģis
tikai paraustīja plecus ... Lielskungs pavēlēja vēlreiz

izmeklēt muižas kunga dzīvokli, izlauzt grīdu. Pirms iz-

lauza grīdu, gadījās tāds gabals: uz kāda skapja Kron-

berģa dzīvoklī atradās harmonikas. Es tās noņēmu un

sāku plēšiņas stumdīt. Skaņas izdzirdis, iznāk iz sāņu is-

tabas pats lielskungs. Atskrūvē harmonikām vāku, viņš
saka, paskatīsimies, kas tur iekšā! Attaisām vāku; ko

domā: 5000 rubļu papīra naudā. Lielskungs pasauca

mani līdz, gājām tūliņ pie Kronberģa. «Kur šī nauda

cēlās?» lielskungs brēca. «Nezinu, kas to harmonikās

iebāzis,» Kronberģis atteica. Kronberģi notiesāja. Liels-

kungs no zaudētās naudas atdabūja tikai tos 5000 rub-

ļus. Cita — pārējā diezin kur palika. Saka, ka Sušķis
muižas kunga pieliekamā kambarī atradis aiz kastes

melnu pudeli, kurā bijuši papīri iekšā. Papīri nebijuši
nekas cits kā nauda ... Brīnums nu gan ir, kur Sušķis
tik ātri varēja palikt bagāts! Zeme tam nav labāka kā

mums, mēs kuļamies kā pa nātrām
..

.»

«Un kā tad ar kundzi palika?»
«Tā kļuva ārprātīga. Tāpēc ka viņa noslīcinājuse bēr-

nus, to ielika cietumā, bet vēlāk atkal to izlaida. Ko

tu ar traku iesāksi? .. . Tagad tā krāj tikai «dimantus».

Bēdīgi, ka cilvēkam tā ir jādzīvo pasaulē ...»

Mēs pa tam bijām uzgājuši tīrumu kalnā. Mums

priekšā izpletās lejā plašs līdzenums: tīrumi, pļavas,
caur kurām tecēja upe, un aiz upes sils. Lejā, birzes

malā, iežogota dārziņa vidū atradās brāļu draudzes lūg-
šanas nams. Pašā dārziņā, kā arī ārpus tā mudžēja ļau-
dis: vīrieši, sievieši un bērni. Birzē varēja redzēt dažus

pajūgus. Saule spieda karsti, mēs ar vectēvu bijām pa-

visam nosvīduši.

«Vai tētiņš ar būs?» es prasīju, kad mēs kāpām le-

jup no kalna.

«Nē, tētiņa šoreiz nebūs. Bet būšot kāds misionārs,

kurš sludinājis pagāniem priecas mācību ...»

Tiklīdz mēs ar vectēvu pienācām, kad ļaudis sāka iz

pagalma sprausties lūgšanas namā. Mans vectēvs bija
viens no vecākiem sacītājiem, uz kuru bija ļaudis gai-

dījuši. Vectēvs iegāja pa sacītāju durvīm, man bija jā-

paliek pagalmā, jo iekšā tikt vairs nevarēja. Ļaužu bija
sanācis brīnum daudz: vienkārt, bērnu svētku dēļ,
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otrkārt, tāpēc, lai dzirdētu un redzētu misionāru, kuru

pagāni sadurstījuši. Tā, mazākais, par viņu stāstīja. Kādā

no kaimiņu pagastiem viņš pagājušo svētdienu bija ļau-
dīm stāstījis brīnuma lietas... Starp zēniem, kuri bija

pagalmā, es atradu dažus pazīstamus, bet sarunāties mēs

nedrīkstējām, jo pašlaik uzsāka dievvārdus. Cik savādi

ir bērnam ap sirdi, kad pieaugušie, kuri citkārt tik stipri
un pastāvīgi, nu kailām galvām satriekti drebošu balsi

dzied. Kas aizkustina viņu sirdis: grēku nožēlošana, trū-

cība, atziņa par pasaules nīcību vai kāda vispārīga,

neizprotama slimība, kurai iz vātīm neplūst asinis, bet

asaras? Vējiņš šalc pa tuvējo birzi, un balti, cēli pade-
beši plūst pa gaisiem. Dārziņa žogi dreb saules spī-
dumā. Un žēla dziesma, it kā tā paceltos iz asaru jūras,
trīcoši, lēni izplūst brīvajās ziedoņa ārēs. Te piepeši

viņa apklus. Savāds, brīnišķīgs klusums iestājas. Es

zinu — tā ir lūgšana:
«Piedod mums mūsu parādus ...»

Bet vecītes šņukst, it labi zinādamas, ka neviens ot-

ram nepiedod ...
Un tad es dzirdu stiprus vārdus: «Mī-

ļie brāļi un māsas! ...» Es pagriežu acis uz durvju pusi:
tur stāv Akots un mirkšķina asarainās acis. Es nezinu,
kāpēc šis cilvēks mirkšķina acis. Tas tak ir īsts zvērs,

kurš nepiedod nevienam ne mazākā pārkāpuma! ...

Beidzot dievvārdi beidzas. Pagalmiņā saplūst simtiem

ļaužu. Bērni aplūko ar interesi cits citu, pieauguši tur-

pretī visai nopietni iesāk lēni runāt...

Iz lūgšanas nama iznesa mazu galdu un krēslu. Plašā

lieveņa paēnā nosēdās vecs vīrs melnās drānās, sirmu

bārzdu un matiem. Viņš izskatījās pa pusei kā kungs,
pa pusei kā zemnieks. Priekšā uz galda tas saliek iz kas-

tes dažādas grāmatas un grāmatiņas.
«Tas ir misionārs!» viens no zēniem pasteidzās man

pateikt.

Es aplūkoju misionāru tuvāki. Dziļi iekritušas acis,

grumbaina, sakritusēs seja. Lūpas pastāvīgi raustās. Un

acis tam asaro.

Ļaudis, īpaši sievietes, pērk dažādas grāmatiņas, no

kurām ienākums nolemts misionei par labu.

Salīkuse vecīte drebošu roku noliek sudraba rubli uz

galda.

«Ko tu, mammiņ, vēlies?» misionārs prasa.
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«Cienīgs tēvs, «Paradīzes puķītes» ...»
Vecīte dabū vairāk grāmatiņas un aiziet lēnām pa ce-

liņu. Lielākā daļa ļaužu iet jau uz mājām.
«Peinā Līze! Peinā Līze!» es izdzirdu.

Pie vārda Līze misionārs satrūkstas. Pagalmiņā tiešām

ienāk Peinā Līze. Neskatoties uz drēbju kankariem, tā

izturas kā dāma, kura grib iemantot citu labpatik-
šanu.

Līze piegāja pie misionāra galdiņa un smiedamās

grābj ar sauju tarbā.

«Jūs, kungs, esat bagāts. Nopērkat manus dimantus!

Es gribu sev nopirkt jaunu māju. Tad pārnāks Gustiņš

un Jūliņa. Mans vīrs atjās uz balta zirga ...»

Piepeši misionārs iekliedzās un saļima uz krēsla. Visi

satrūkās. Arī Peinā Līze izrādīja bailīgu seju. Kas mi-

sionāramkaitēja? Vai tas piepeši saslima?

Misionārs bija apģībis. Viņu noguldināja lūgšanas
nama priekšā. Sāka pārspriest, vai nebūtu jāsūta pēc

ārsta, kad misionārs atkal nāca pie samaņas un piecē-
lās.

«Kur viņa palika? Kur?» viņš vaimanāja un raudzī-

jās visapkārt.
Bet Peinā Līze bija jau pazuduse.
Misionārs palika domīgs sēdot uz sola, kad mēs aiz-

gājām.

Otrā rītā atrada misionāru upē noslīkušu. Ļaudis ru-

nāja, ka tas bijis Kronberģis. Kad misionāru apglabāja,
tad uz kapiem ieradās arī Peinā Līze, kura gandrīz uz

katru svētku sapulci ieradās. Šis skats varēja katra

cilvēka sirdi saplosīt: kā viņa tur nomaļus stāvēja un

ņirgājās, nezinādama, ka tas, ko nupat apglabā, ir viņas

vīrs. Viņai tarbā ir tik daudz «dimantu», bet neviens ne-

atzīst viņu vērtību. Ir tak pasaulē īstie dimanti, kuri al-

laž noteic tavam liktenim ceļu un virzienu. Papīriem un

dimantiem ir lielāka vērtība nekā cilvēkam. Cilvēks nav

nekas, nekas
...

Peinās Līzes «dimantus» neviens nepirka. Gustiņš

un Jūliņa nenāca. Neatjāja arī vīrs uz balta zirga...
Velti uz visu to gaidījuse, nabadzīte beidzot saslima.
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Nāvi priekš acīm redzēdama, tā it kā atjēdzās. Teica,

ka mirstot viņa savu dvēseli pavēlējuse tā Kunga ro-

kās un divas asaras noritējušas pār viņas vaigiem.

II. RAIBA DIENA

Mēs bijām trīs zēni, kuri skaitījāmies par nešķira-
miem draugiem. Ar ilgošanos katrs gaidīja uz to brīdi,

kur mēs, atkal satikušies, varējām nodoties kopīgiem

priekiem vai darbam.

Ješka bija liess, pagarš zēns ar iekritušiem vaigiem,
uz kuriem un uz brangi attīstītā deguna pastāvīgi zie-

dēja raibumi. Viņš arvien nēsāja vecus, garus, pelēkus
svārkus bez oderes, kuru tas bija izplēsis dažādiem no-

lūkiem. Krietnu nazi viņš vienmēr nēsāja sevim līdz.

Ješka bija liels meistars stabuļu izgriešanā, kārbu pa-

gatavošanā, jā, tas prata iz alkšņu mizas iztaisīt mil-

zīgu ragu, kurā pūšot varēja dzirdēt vai versti tāļumā.
Kārlis bija miesās brangs, labsirdīgu seju, kura drīz

smaidīja vai smējās, drīz izrādīja nopietnu, muļķisku
izskatu. Bet viņš bija no mums visiem trijiem tas taisnī-

gākais un labsirdīgākais. Viņa tēvs bija turīgs saim-

nieks, un kā tāda dēls viņš bija vislabāki apģērbts. Kār-

lis bija pārlieku laisks. Ja aizgājām ogās, tad karstā

laikā viņš nogulās kādā paēnā un, laimīgi acis blisinā-

dams, dvesa. Mums ar Ješku neatlikās nekas cits kā

lasīt ogas un arī Kārli ar tām pamielot.
Es biju tas jaunākais. Mazs no auguma, bet ar spirgtu,

dzejisku garu — es arvien mēģināju mūsu spēlēm, bū-

vēm un dažādām ekspedīcijām piedot teiksmainu, lie-

lisku nokrāsu, par ko Ješka, kurš bija nelabojams reā-

lists un skeptiķis, mani allaž izsmēja.
Tas bija kādā svētdienā uz rudens pusi, kad jau pir-

mie āboli bija gatavi. Mēs ar Ješku sēdējām lazdu gravā

uz lielā akmeņa un gaidījām uz Kārli. Katrā ziņā tam va-

jadzēja drīzi nākt, zināms, ar pilnām kabatām ābolu, jo

Kārļa tēvam bija tas brangākais augļu dārzs visā pa-

gastā.
Bet Kārlis nerādījās. Mēs pakāpāmies krastā un svil-

pām, ko tik spējām. Beidzot tika uz mūsu svilpienu at-

bildēts. Tas bija Kārlis, bet viņš nenāca viens. Viņa
biedrs bija otru tik garš kā viņš: pieaudzis puisis,
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gadus trīsdesmit vecs. Tas dienēja pie Kārļa tēva par va-

saras puisi. Pa gabalu viņš jau vicināja cepuri, aušīgi
krūtis izgāzis. Man viņš nepatika, jo tas mūsu zēnu sa-

biedrībai nepiederēja. Bez tam tik aušīga, muļķīga cil-

vēka nebija visā tāļā apkārtnē. Naudu, cik tas dabūja,

tūliņ krodziņā noplītēja. Viņš dzīvoja tā, kā kad tam

būtu naudabankā uz procentēm, tāpēc visi viņu saukāja

par Rotšildu. Arī mēs viņu tā saucām, par ko viņš ne-

maz neļaunojās. Visur, kurp tas vasarā gāja, viņš ņēma
savu pijoli līdzi. To viņš činkstināja ar lielu sajūsmību,
kustinādams pie tam labo kāju un raustīdams plecus.

Viņa muļķīgās aušības pēc prātīgie puiši to bija, tā sa-

kot, izslēguši iz savas sabiedrības. Meitas no viņa bēga
kā žīds no krusta. Mīlestības vēstules Rotšilds rakstīja
katru svētdienu. Par rakstāmu galdu tas izlietoja iz-

celta šķūņa durvis, kuras tas nolika uz kailas noras.

Brīvā gaisā, uz vēdera gulēdams un kājas cilādams, Rot-

šilds mēdza ar zīmuli rakstīt: «Godājamā jaunkun-
dze,» — vai, kad tas bija nodomājis īsti smalks un

asprātīgs būt: «Cienīgā mamzelīt.» Ciema meitas tas

godināja par jaunkundzēm un muižas meitas par mam-

zelītēm. Bet ne mamzelītes, ne jaunkundzes uz viņa

mīlestības gaudām neatbildēja. Rotšilds par savu likteni

nebija nepavisam izmisis. Kur cits būtu aiz dusmām vai

iz ādas ārā lēcis, tur Rotšilds pačīkstināja uz savas ve-

cās pijoles polku, kuru tas, tā sakot, saburzīja.
«Vai, Rotšilds ar nāk!» es ievaidējos.
«Lai nāk,» Ješka vienaldzīgi teica, «būs joki!»
Abi nāca svarīgi pa ežu. Kārlis — varēja redzēt —

kabatas bija piebāzis ar āboliem, un rokās tas turēja
Rotšilda mūzikas instrumentu. Kārlis pārlieku mīlēja
mūziku un jutās laimīgs, ja tas dabūja savās rokās pi-

joli vai harmonikas.

«Labdien, kungi!» Rotšilds otrā pusē gravai kliedza.

Bet mēs ar Ješku zobgalīgi saskatījāmies. Brīnum iz-

veicīgi Rotšilds gribēja noskriet gravā un uzskriet otrā

pusē augšā, bet gravā tam aizmetās kāja, un viņš likās

tā garšļaukus zālē, ka visa zeme nodimdēja. Mēs smējā-
mies vai ģībdami, arī Kārlis tā smējās, ka tam āboļi iz

kabatām sāka velties ārā, bet Rotšilds apdomājies ātri

pietrūkās un ar lielu sparu devās uz mums, krasta

augšā, it kā kad tas iesturmētu pašu Pļevnu.
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«Nu, puikas! Nākat man līdz uz silu! Es jums Vilaunē

parādīšu tādulīdaku — pāri asis garu!»
Mēs pakratījām neticīgi galvas, bet Rotšilds teica:

«Jā, jā, tā ir patiesība!»
Rotšilds bija tas lielākais melis visā pagastā. Kad viņš

meloja, tad tam ne tikvien ausis, bet arī deguns kustēja.
Arvien viņš teicās kādu brīnumu redzējis: putnu ar

briesmīgu galvu, zivi ar sirmu muguru, kā kumeļš pārlē-
cis ķēvei pār muguru utt. Viņa lielākie un briesmīgā-
kie meli bija trīs: pirmkārt, ka tas Kauču silā nošāvis

ar savu veco pistoli razbainieku, otrkārt, ka tas Velliņu
ezeram pārpeldējis gareniski pāri un, treškārt, ka tas

Vītolu Juri nosviedis tā gar zemi, ka pūpēdis vien tik

nokūpējis. Velliņu ezers bija izdaudzināts par tādu, kurā

nevar un nedrīkst peldēties. Katrs, kurš to darot, bez žē-

lastības noslīkstot. Šo ezeru turēja par bezdibeni. Viņš
atradās mežā, pļavu vidū. Visdrošākie puiši tur negāja
peldēties. Bet Rotšilds lielījās, ka tas pārpeldējis. Reiz

mēs to pievedām pie Velliņu ezera un teicām, lai tas

pārpeld vēlreiz, sak, ja šis slīks, tad mēs iesim glābt.
Rotšilds sila malā tiešām izģērbās, un mēs jau domā-

jām, ka viņš tik traks būs un šausies bezdibenā iekšā.

Bet, pie ezera piegājis, tas sāka uzmanīgi ūdenī lūko-

ties, pasmēla saujā ūdeni un to saules gaismā rūpīgi pār-

baudīja.
«E,» Rotšilds, ūdens sauju dusmīgi izliedams, teica,

«citādi jau varētu iet tūliņ iekšā, bet ūdenī ir briesmīgi
daudz matoņu.»

Viņš atkal iesmēla saujā ūdeni un to mums rādīja,
darīdams mūs uzmanīgus uz gariem tārpiem matu smal-

kumā, kuri pa ūdeni lokoties. Mēs šos tārpus, kurus Rot-

šilds par matoņiem sauca, nevarējām ieraudzīt. Bet Rot-

šilds ar savām acīm tos «it skaidri redzēja». No otrrei-

zējas pārpeldēšanas pār Velliņu nekas neiznāca.

Ābolus dūšīgi kozdami, mēs visi lēnām gājām uz silu.

Saule bija pašā pusdienā, laiks bija lēns un patīkams.
Tadā laikā varēja aiziet pat labi tāļu. Mēs gan it labi

zinājām, ka Rotšilda zivs ir tīra pasaka, bet mēs gājām,
cerēdami piedzīvot kaut ko jaunu, kas mūs piepeši pār-

trauktu. Pa visu to laiku, kamēr mēs līdz un pa silu

gājām, Rotšilds mala tukšas dzirnavas, bet mums tomēr

tikās viņa melos noklausīties. Beidzot, kad mēs caur
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ciņainu purvāju gājām, kurā auga smalkas, panīkušas

priedītes, Rotšilds uzsāka runāt par interesantu tematu:

par zemē nokritušiem padebešiem. Tepat purvā viņš
teicās redzējis, kā padebess nokrituse. Pērkons norī-

bējis, Rotšilds piegājis pie nokritušās padebess, tā iz-

skatījušās pēc teļa galerta un smirdējuse ar sēra

smaku...

«Kāpēc tad padebeši nokrīt?» Ješka, vaivariņus plū-

kādams, prasīja.

«Tāpēc, ka tiem trūkst spēka tālāk lidot!» Rotšilds

svarīgi atbildēja. «Es jūs vedīšu garām krāšmatām! Tās

ir tepat silā ... Tur nauda aprakta ... spranču lai-

kos ...»

«Kas tās par krāšmatām?» es jautāju.

«Akmeņu gubas ... vecas pils drupas ... Bet dziļi

zemē, pagrabos, guļ zelta nauda. Pats esmu redzējis, kā

naudakaltējas.»
Par brīdi pienācām pie krāšmatām. Akmeņu tiešām

tik daudz, ka tūliņ jājautā, kāpēc tie te savesti.

Ješka gribēja Rotšilda teoriju apgāzt. Viņš stāstīja,
ka tēvs tam teicis: krāšmatas esot viņa bērnības laikā

cēlušās. Uz Vilaunes, kura turpat tuvumā tecēja, gribē-

juši būvēt dzirnavas. Akmeņi savesti jaunceļamam dam-

bim. Bet no dzirnavām neesot nekas iznācis, tāpēc ka

ar kaimiņu muižas īpašnieku draudējuse izcelties prāva,

jo ūdens aizdambēts pārplūdinātu lielu gabalu no kai-

miņu muižas meža.

Bet Rotšilds pastāvēja uz to, ka akmeņus sakrāvuši

franču zaldāti zelta naudas kastēm virsū un ka tikai va-

jagot rakt...
Pienācām pie Vilaunes. Rotšilds mūs veda uz to vietu,

kur redzējis milzīgo zivi. Mēs visi četri apbruņojāmies

ar gariem mietiem. Kārlis nosvieda pijoles sila malā

un sāka pats pirmais pa upes pacerēm bakstīt. Bet mil-

zīgā zivs nerādījās.
«Diezin vai tu, Rotšild, zivi redzēji? Tu tik mūs māni!»

«Nudie redzēju! Kas man tur būtu ko melot! Pag, tu

neproti, Kārli! Ej nost, tā tu zivi iedzen tik dziļāki alā

iekšā...»

Un Rotšilds iesāka stāstīt, ka zivīm esot verstēm ga-

ras alas, kurās tās salienot, kad briesmas draudot.

«Ej lien tur viņai pakaļ!» Rotšilds izmisis izsaucās.



301

«Pag, es vēl te zem kārkliem pačuksnīšu,» Ješka teica,

bakstīja ar mietu zem kārkla saknēm un tad zvērošām

acīm lūkojās uz atvara vidu. Bet zivs kā nebija, tā ne-

bija.

«Viņa laikam paeduse pusdienu, ir likusēs uz ausi!

Pakļaus', kā tā krāc!» Ješka piepeši sāka smieties, vairs

nešaubīdamies, ka lielā zivs ir tukšs Rotšilda sapnis.
Kad zivs nerādījās, tad nospriedām iet gar upes malu

uz dzirnavu pusi. Rotšilds bija liels murdu pārlūkotājs.
«Ja atradīsim murdos kādu zivi, tad nesīsim to uz

dzirnavu krodziņu, lai izcep,» Rotšilds teica. Mums tur

nebija nekas pretī. Gājām gluži lēnām, aplūkodami uz-

manīgi atvarus, vai nerāpo vēži. Bet tikai mazas ziv-

tiņas peldēja baros.

«Zivīm šodien svarīgas darīšanas,» Rotšilds teica, «tās

ir sapulcējušās alās. Jādomā, ka arī murdos nebūs ne-

vienas.»

Mēs kāpām krastā un gājām taisni caur silu uz dzir-

navām.

«Puikas, man drīzi būs kāzas!» Rotšilds teica un pa-

svilpoja. «Tad nākat visi... Dziedāsim, spēlēsim un

dzersim trīs dienas, trīs naktis!»

«Ar ko tad tevim būs kāzas?» Ješka jautāja.
«Ar ko, tā tevim nevajaga zināt,» Rotšilds, nāsis sa-

vilcis, teica, «bet uz kāzām atnāciet!»

Mēs apsolījāmies visi būt uz Rotšilda kāzām un gā-

jām it kā pa zemes muguru: vienā pusē purvs, otrā no-

kritās stāva piekraste, kur lejā tecēja upe. Saule jau

griezās uz vakara pusi, bet spīdēja vēl silti. Piepeši Rot-

šilds aizrāvās aiz lielas priedes un drebēja pie visas

miesas. Bāls — tas nevarēja parunāt ne vārda, tikai

čāpstināja muti.

«Kas tev, Rotšild?» es prasīju.
«A!» Ješka priecīgi iekliedzās un sāka lēkāt. Viņš

pieskrēja pie kazenāja un nogrieza labu spinu, iz kuras

tas iztaisīja maiglas. Bet es tikai tad atjēdzos, ap ko

lieta grozās, kad Kārlis iekliedzās: «Čūska!»

Čūska patlaban līda no celiņa uz sūnas.

«Nelaid, nelaid!» Ješka brēca, ātri taisīdams maig-
lām pulku.

Ar īpašu izveicību viņš uzdūra maiglās čūsku un, to

pacēlis, rādīja Rotšildam. Bet Rotšilds laida kājas vaļā.
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Ješka čūsku nosita un iesprauda maiglas zemē. Mēs gā-
jām tālāk, priekšā jau gaidīja Rotšilds.

«Kur tad tu tik bailīgs?» Ješka smējās, «Pār Velliņu
pārpeldēji, bet no nieka glodenes tevim bail!»

«Nudien, no lāča, vilka es nebīstos, bet no čūskas ...
brrrh

... tas cilvēkam jau tā iedzimts
...

Dažs bīstas no

peles ...»

Pie dzirnavām nonākuši, mēs tur sastapām pulciņu
jautru laužu. Bija puiši un meitas. Pats jautrākais bija
melderis, vecpuisis no piecdesmit gadiem. No meitām

viena bija atnākuse aiznest savelto vadmalu, otra — lai

apjautātos par vilnas kāršanu un krāsošanu. Meldera

vecim bija dzirnavās visas tamlīdzīgās ietaises. Tur va-

rēja miltus malt, baļķus zāģēt, vilnu kārst, vadmalu veit,
bīdelēt. Pat āderi vecis prata laist. īpaši sievieši viņa
tuvumā nedrīkstēja žēloties par galvas sāpēm un kāju

nogurumu, tad vecais bija tūliņ gatavs laist āderi...
Dzirnavas bija visas apkārtnes ievērojamākais centrs.

Nav brīnums, kad mēs uz dambja un pie slūžām ierau-

dzījām kādu duci jaunāku un vecāku sieviešu, vīriešu

bijajnazāk. Tie laikam atradās krogā.
«A, Rotšilds nāk!» melderis mūs jau pa gabalu ap-

sveica. «Lūk, meitas, jums smalks brūtgāns!»
Meitas sāka gardi smieties, bet Rotšilds nemaz ne-

ņēma to ļaunā.
«Vai zināt ko,» viņš aizelsies sauca, «mēs silā nositām

lielu čūsku, kādu asi garu!»
Mēs, zēni, par Rotšilda tukšo bezkaunību brīnoda-

mies, paplētām mutes.

Bet melderis uz Rotšilda lielību negrieza ne mazāko

vērību.

«Nākat, meitas, es jūsu dēļ palaidīšu uz brīdi lielās

slūžas vaļā! Tad jūs redzēsiet, kas tas par smalku iz-

skatu.»

To teicis, melderis aptvēra mazo Jūli un drusku pie-
spieda sev klāt. Bet par to neviens daudz nebrīnējās.
To jau visi zināja, ka melderis mazajai Jūlei kārsa vilnu

un vēla vadmalu par velti.

Bet Rotšilds jau bija apakšā pie lielā rata un koman-

dēja skaļā balsī: «Laid slūžas vaļā!»
Melderis palaida slūžas. Gandrīz tāļam pērkonim

līdzīgs troksnis it kā no gaisa novēlās un visu zemi



satricināja. Ūdens šalca, krāca un šņāca, gāzdamies no

augstajām slūžām lejā uz balti spīdošiem akmeņiem.
Putas šķīda, un no krītošā ūdeņa augšup pacēlās dzirk-

stoši garaiņi, kuri, saulei spīdot, vizēja varavīksnas

krāsās.

«Bet es nupat apakšā redzēju, ka viena liela zivs no

slūžām uz akmeņiem krita un nositās. Tikai baltā pavē-
dere vien pazibēja.»

Meitas par Rotšilda meliem pasmējās. Bet melderis,
savu apaļo, noskūto seju jocīgi šķobīdams, teica: «Nu,

Rotšild, kur tad tava pijole!? Uzrauj nu kādu jandāliņu!»
«Jā, kur tad mana pijole? Kur mans instruments?»

Rotšilds kliedza.

Bet mēs, zēni, aiz bailēm sastingām. Pijole bija pali-
kuse tāļu, pie upes, kur mēs tīkojām ieraudzīt lielo zivi.

«Kur mana pijole?» Rotšilds izmisis brēca.

«Mežā... pie upes... netāļu no tavas lielās zivs!»

Ješka atteica.

Un Rotšilds pukodamies pazuda aiz dzirnavu ēkām.

Viņš aizsteidzās meklēt savu pijoli.
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RAGAINIS

Tēlojums

Ir tiešām neizprotamas lietas pasaulē, ar kurām katrs

mirstīgais diemžēl neiepazīstas. Dažs redz parādības,

par kurām normālais smejas, nosaukdams tās par tuk-

šiem māņiem. Redzētājs dievojas, neredzētājs neticīgi
smaida. Lai būtu kā būdams, noliedzams tomēr nav, ka

pasaulē atgadās lietas, par kurām mēs nevaram spriest
un kuras rādās cēlušās iz burvju valsts. Par ragaino
pašu runā visādi. Tagadnē izglītotie ļaudis to gan lai-

kam nebūs redzējuši. Bet vēl piecpadsmit, divdesmit ga-

dus atpakaļ ragainais kūlās bieži apkārt pa Latviju. Ma-

nam tēvam bija kāds puisis, kurš tā meloja, ka ausis

vien kustēja, bet, tiklīdz tas sāka stāstīt par pašu velnu,

tas bija jātic. Pagāns... prata tā stāstīt! Reiz tas gulē-

jis uz zirgu staļļa. Istaba vasaras laikā bijuse pārlieku
karsta, tāpēc ka dienā notikuse divkārtīga maizes cep-

šana. Kā jau sestdienas vakarā, tas bijis izpēries un iz-

mazgājies balts kā taurenis. Krēslā paēdis un pagalmā

zem liepas labi brangi izpīpojies, tas taisījies iet gulēt
sienā uz zirgu staļļa. Domājis šo un to, bet visvairāk

par to, vai rītu — pie svētdienas — iet baznīcā vai ne?

Ja nu saimnieks dotu zirgu, tad nu gan varbūt, bet zirgi

neapkalti... un kājām tās astoņpadsmit verstes ne par

ko. Ancis bija laisks baznīcēns, labi ja reiz par gadu
tas varēja tik tāļu sapravīties. Bet nu jau tas tiešām

bija nodzīvojis trīs gadu, kamēr nebija pie dievgalda
bijis. Vecmāte Anci jau nosaukuse par «tīru pagānu»,
tas Ancim tā ķēries pie dūšas, ka tas ilgi, ilgi nevarē-

jis iemigt, nevarēdams izdomāt, vai iet rītu kājām uz
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baznīcu vai nē? Ja ietu, tad vajadzētu labi agri piecel-
ties, visvēlākais, ap pulksten pieciem. Bet kad tad lai

atpūšas? Visu cauru nedēļu ir sūri, grūti strādāts, un nu

pat vēl svētdienā jāiet uz baznīcu kājām!
Ar tamlīdzīgām domām kaudamies, Ancis, nevarē-

dams iemigt, pavēris acis un paskatījies uz staļļa logu,
pie kura ārpusē bijušas pieslietas trepes. Ancim licies,

it kā kad suns būtu pagalmā ieņurdējies. Te piepeši

nograbējušas lēnām trepes. Stīvām acīm Ancis raudzī-

jies uz loga pusi. Uzreiz tas redz, ka kāds pabāž galvu
un ātri atkal atvelk atpakaļ. Ancim mati sacēlušies stā-

vu: atkal parādījusēs logā savāda spalvaina galva, pie
kuras tas gluži skaidri redzējis divus ragus. Nebijis
vairs jāšaubās par to, ka nezvērs nebijis nekas cits kā

pats ragainis. Ancis salicis abas rokas, skaitījis tēva

reizi un metis krustus, bet ragainis sācis pat mekšķināt,
tā ka suns ierējies. Noskaitījis tēva reizi vairākkārtīgi,
Ancis manījis, ka ar tēva reizi vien nekas nebūšot, va-

jagot grēkus nožēlot. Un Ancis apmēram sekošo lūg-
šanu sācis ar karstu dvašu klusiņām bubināt: «Ak tu

Kungs un Dievs! Atpestī tu mani no tā ļauna, kurš

staigā apkārt kā rūkdams lauva ... Aizdzen tu to elles

praulu, lai viņš nebiedē manis, tad es iešu uz baznīcu

katru svētdienu...»

Piepeši ragainajam izslīdējušas kājas uz trepēm, tas

spēries zemē, un suns tam virsū. Ancis juties kā uzva-

rētājs un, dūšu saņēmis, devies pie loga. Tik vien tas

vēl redzējis, ka ragainais meties pār pagalmu un suns

tam pakaļ... Drebēdams Ancis kāpis no staļļa augšas

lejā un gājis tūliņ pie akas nodzerties auksta ūdens, tā

tas bijis pārbijies. Uz staļļa tas vairs nekāpis, bet gājis
istabā gulēt. Bet no tā laika Ancis tapa vai visuzticīgā-
kais baznīcas gājējs.

Notikums gan vēlāk izskaidrojies ļoti jautri. Izrādī-

jies, ka ragainais nebijis nekas cits kā melns āzis, kurš

no pusmuižas nomnieka ganāmā pulka atšķīries un pa

krūmiem un pļavām beidzot mūsu sētā meklējis sev

naktsmāju... Zināms, ka āzis jutās pievilkts vairāk no

staļļa nekā no citām ēkām. Bet, atrazdams visur aiz-

slēgtas durvis, tas beidzot kā labs kāpelētājs pamēģinā-

jis tikt uz staļļa. Un caur to viss tā noticis ...
Anci tā izķēmojis āzis. Bet daudz ļaunāki izgājis kai-
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miņu levai, kura toreiz, vēl jauna meita būdama, nāvīgi

iemīlējusēs Anča biedri Jurī, kurš par Anci bijis ne

tikvien jaunāks, bet arī daudz sparīgāks un cēlāks. To-

reiz bijuse siena pļauja. Gandrīz visi mājenieki, izņemot

ganus un saimnieci ar bērniem, atradušies tāļajās meža

pļavās. Bet saimniece slimojuse, un tāpēc saimnieks sū-

tījis pamīšus abas dienestmeitas, levu un Annu, uz

mājū, kur tām katrai savu dienu bijis jāpalīdz saimnie-

cībā. Pavakarē leva aizgājuse uz meža pļavām, lai Anna

ietu viņas vietā. Bet, tur nonākuse, viņa atraduse Annu

vaimanājot. Anna, lēkdama savā jaunības pārgalvībā
iz šķūņa augšējā loga, izmežģījuse kāju, bet tā, ka iet

vai nekur ... Saimnieks, kurš savu sievu ļoti mīlējis, sū-

tījis nu levu atpakaļ uz māju. Tas Annai nebūt nepa-

ticis. Tā vaimanājuse vēl vairāk un beidzot, kad leva

jau gājuse pa pļavu, tai pakaļ saukuse:

«lev, sargies no ragaiņa!»
«Vai, man no velna nav bail! Es no spokiem nebīs-

tos!» leva noteikuse.

leva domājuse, ka Annai bažas par viņu, ka tai, vie-

nai mājā saimes istabā guļot, nerādās velns, ragainis.
Tādas lietas viņai vēl nebija gadījušās, un tāpēc viņa

pasmējās par bailīgo Annu. Mājās nonākuse, leva liku-

sēs Annas gultā, tāpēc ka arī šoreiz taisni bijuse maize

cepta un maizes kukuļi salikti levas gultā. Saimniece ar

bērniem gājuse saimnieka kambarī un gani ar suni

laukā zem lieveņa līdzās klētei, lai to apsargātu no zag-

ļiem. Gan leva bijuse noguruse, bet aizmigt tā nevarē-

juse. Mīlestības jūtas tai draudējušas krūtis vai pārplēst.
Kas par skaistu puisi tas Juris! Tiešām vai velnam atdotu

dvēseli, ja tikai dabūtu Juri. Bet Juris tāds atturīgs...
Laikam mīlē kādu skaistāku meiču klusībā... Un tā

leva grozījusēs no vieniem sāniem uz otriem, un istabā

bijis dikti karsts
...

Tiešām atdotu dvēseli velnam Jura

dēļ... Nevaru bez viņa dzīvot...

Te nograbējis logs. leva satrūkusēs un pavērusēs:
tāds kā vīrietis traucies pa logu istabā . .. Jau leva gri-

bējuse iekliegties, bet nevarējuse, sirds tai apstājusēs

pukstēt. ..
Varbūt zaglis, varbūt slepkava, varbūt pats

ragainais .
.. Tiešām — nelabais taisni uz pirkstu galiem

līdis uz gultu, kurā gulējuse leva.

«Kas tur?» leva izbailēs čukstējuse.
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«Ē, ko tu nu vēl prasi! Ekur gudreniece!» nelabais

klusiņām smējies.
«Nudie, saki — kas tu par cilvēku?» leva izsaukusēs.

«E, nu, lūk, šī nepazīst vairs Ragaiņa?» nelabais smē-

jies un apsēdies uz gultas malas.

Tātad pats ragainis! Ak tu Dieviņ tētiņ, glāb tu katru

no elles nelieša! Pats ragainais!
Un levai pārskrējuši drebuļi gar visu miesu, jo ragai-

nais tai neveikli piegrūdis pirkstu pie krūtīm. Cik tā

krēslā nomanījuse, tad kārdinātājam bijuse bārzdiņa
un karsta dvaša druskuoduse pēc brandvīna.

leva skaitījuse tēva reizi, kad ragainais tai aplicis
roku ap kaklu un to nošmaukstinājis.

«Kā tu šodien tāda savāda?» nelabais brīnējies.
Bet leva drebējuse kā apses lapa un skaitījuse: «Pie-

dod mums mūsu parādus .. .»

«Ko tu svīsti. .. Dod man vēl mutes!» nelabais teicis

un liecies, lai nobučotu grēcinieces lūpas. Bet levu pār-
ņēmušas briesmīgas dusmas, un dusmās sieviete sper

pašam velnam pa galvu.

Pļauks, pļauks! Un nelabais iestenējies. Kā ar aukstu

ūdeni apliets, tas apsēdies uz soliņa un murminājis:
«Kas tas? Vai tu, Ann, esi traka? Vai esi prātu

zaudējuse? Tad ta brūte, sit vai nost savu brūtgānu!»
Un piepeši ragainais sācis šņukstēt. Tas levai bijis

lielu lielais brīnums, jo, ka pats velns raud, tā viņa vēl

ne pa ausu galam nebija dzirdējuse. Beidzot velns ap-

stājies raudāt, ieklepojies un grābstījies sev pa kaba-

tām. Izvilcis pīpi un tabaku, tas uzrāvis beidzot spičku.

«Ej!» leva iebrēkusēs. «Kas tu tāds esi! Ak tu sasodīts

diedelnieks, kā es nobijos! Domāju, ka vai pats ra-

gainis . ..»
«Es tak esmu Ragainis!» Vīrietis izbijies, pietrūcies

no soliņa, skatījies uz levu. «Bet tu, tu
...

tu jau nemaz

neesi Anna ...»

«Nē, es esmu leva! Ak tu maita, es tev rādīšu meitās

iet un biedēt godīgus cilvēkus!»

Ar vienu lēcienu leva bijuse iz gultas ārā un pie slo-

tas klāt. Bet ragainis, kurš izrādījies par īstu cilvēku,

bijis ar vienu metienu ārā pa logu un pazudis aiz dārza.

Un kas viņš tāds bijis?
Vēlāk Anna atzinusēs. Ragainis, kurš levu nošmauk-
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gasta, Ragains, kurš Annai uzmeties par brūtgānu...
Ir patīkami dzirdēt, ka cilvēku satiksme ar ragaino

ir beigusēs jocīgi. Bet ir arī gadījieni, kuri var mūs

tikai skumdināt. Ragainis nāk mums neredzami, bet

tas, kuru viņš sev izredzējis par upuri, tas nīkst un

vārgst, izdilst un beidzot izlaiž garu. Tas gadās ļoti reti,
bet tomēr gadās. Un tad ir neizprotama ragainā parādība
jeb, labāk sakot, esamība, jo mums viņš neparādās ...

Man bija radiniece Mārīte, kura jau gadiem vārga.
Zināmās stundās to raustīja briesmīgi krampji. Tad na-

baga meitiņa brēca tik aizgrābjoši, ka klausītājam, kurš

nebija apradis, radās asaras acīs. Mārītei, krampjiem
uznākot, pārvērtās seja nejaukā briesmeklī, kuru neva-

rēja sazīmēt par cilvēku. Par kādām minūtēm viņas

seja noskaidrojās. Un Mārīte pieņēma bālam eņģelim

līdzīgu izskatu. Beidzot viņa smaidīdama atvēra acis un

lēni teica: «Nu viņš ir projām! Paldies mīļam Dievam!»

«Kas ir projām?» es reiz Mārīti jautāju.
«Viņš, ragainais! Ai, kā viņš mani rausta un moka ...»
Un viņa nopūtās.

«Ko tad viņš no tevis grib?»
«Es nezinu ... Bet viņš ieskrej ātri pa durvīm — pu-

tošu muti, zvērošām acīm un, elles garaiņus izdvesdams,

man čukst ko nesaprotamu ausī.. .
Tad viņš grib mani

bučot, bet es, zināms, neļaujos. Fui, kāds...» Un Mārī-

tei seja saviebās.

«Vai viņš ir tiešām tik riebīgs?» es jautāju.
«Ak, cik nejauks! Bet viņš nav aizdzenams. Katru

dienu tas nāk uz mani. Un es tā lūdzu Dievu, lai viņš
mani atpestī no ļaunā ...Cik labprāt es gribētu mirt...»

Un stāstot viņai atkal uznāca krampji. Mārīte raus-

tījās un brēca uz manām rokām it kā nāves mokās.

Mani pārņēma šausmas. Es atspiedu elkoni uz baltā ķi-

sena un turēju Mārīti ar visu spēku. Milzīgs spēks likās

raustot Mārīti, un man likās, it kā kad es būtu pie-
dots viņam par palīgu, par vergu. Man bija, it kā kad es

sajustu uz vaigiem neredzamā karsto, kaislīgo dvašu ...

Bet Mārītes seja drīz apskaidrojās un smaidīdama

lēni teica:

«Viņš ir projām!»
Un mēs abi atkal brīvi uzelpojām.
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KRUSTMĀTES KĀZAS

Tēlojums iz dzīves

Lai gan es toreiz biju zēns, bet es tomēr it labi zi-

nāju, ka manai krustmātei bijuši pavisam trīs nopietni
brūtgāni. Par brūtgāniem nu gan viņus visus īsti nevar

saukt, tāpēc ka mana krustmāte ne ar vienu no pirma-

jiem diviem tuvākā sakarā neielaidās, bet tā ir patie-
sība, ka tiklab galdnieks Pietiņš, kā arī kurpnieks Sti-

muls manu krustmāti bija bildinājuši. Bet krustmāte, to-

reiz jau paveca, prātīga meita, teica: «Labāk bez vīra-

nekā precēt dzērāju!» Pietiņš bija pat tiesas vīrs un

spēlēja pagastā ievērojamu lomu, bet krustmātei viņš

nu vienreiz nepatika, un tā vienkārši tam atbildēja: «Es

negribu precēties!» Viņas sirds karsa priekš plašas

saimniecības, kurā tā varētu valdīt pār cilvēkiem un

lopiem. Cūkas tā mīlēja nejēdzīgi un aizgaldniekus tā

baroja, ka tie pēc maltītes tik grūti dvesa, it kā kad

tie būtu nelaimīgi iemīlējušies. Atminos it labi, ar

kādu kaislību tā baroja četrus varenus veprus, kuri

beidzot no taukuma nevarēja piecelties kājās. Arī zir-

gus kopt viņai patikās, lai gan tas viņai īsti nebija jā-
dara, bet Ješkam, kurš, kā jau daždien mēdz notikt, arī

bija metis aci uz Karlīni, manu krustmāti. Karlīne visā

mājā izpildīja inspektora amatu, un tiklab mana māte,

kā arī tēvs, tā sakot, bijās no Karlīnes. Viņai bija tik

skaļa balss, ka to visās tuvējās kaimiņu mājās it skaidri

varēja dzirdēt, un pēc viņas balss izskaņas vien, ja arī

vārdus nevarēja lāgā izšķirt, kaimiņi zināja, kā pie
mums stāv ar saimniecību.

Ar vārdu sakot, par Karlīni runāja viss pagasts, un
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šo runu galvenais jautājums bija: diezin kad Karlīne

precēsies? Un ar ko tā precēsies?

Pietiņš ar Stimuli pravietoja Karlīnei vecmeitas mūža

vakaru, bet prātīgi ļaudis tiem neticēja. Lielākā daļa

ļaužu, kuri cik necik rādīja pagastā dzīvības zīmes, do-

māja, ka Karlīnei kaut kur kaimiņu pagastā esot brūt-

gāns, kuram esot izmaksāta māja, liels ābeļu dārzs un

zirgi, kuri vezumu velkot kā spičku. Šīm domām bija
savs pamats, jo Karlīne daudz reižu iejūdza pate zirgu
un tad aizbrauca — un neviens nezināja, uz kurieni.

Viens un otrs tad domāja, ka Karlīne braucot pa Mil-

zeņu ceļu nekur citur kā uz brūtgānu. Bet viņa diem-

žēl mēdza braukt uz vadmalas veltuvi, kura, līdz ar

dzirnavām zem viena jumta savienota, atradās kaimiņu

pagastā dziļā mežā, uz ar ūdeni bagātas upes. Drīz Kar-

līnei bija jākārš vilna, drīz jāsaveļ vadmala, drīz tā

jākrāso. Beidzot lieta izskaidrojās, un tie, kuri Karlīnes

vārdu mēdza bieži minēt, nevarēja izprast, vai Karlīnei

ir brūtgāns vai nav. Un, ja Karlīnei ir brūtgāns, — kur

gan tas varētu atrasties un kas viņš par cilvēku? Sti-

muls, kurš skaitījās par labu sieviešu dabas pazinēju,
atklāti krogā apgalvoja, ka sievieši esot uz precēšanos
dikti kāri, daudz kārīgāki nekā vīrieši un ka Karlīne vie-

nīgi tāpēc Pietiņa negribējuse, ka tai bijis kāds cits,

bagātāks un pravarnāks. Bet nu tas laikam būšot ap-

skatījies pēc citas, jo Karlīnei pie iešanas jau čīkstot

kauli.

«Bet kāpēc tad viņa pie tevis negāja?» Zvirbulis smie-

damies Stimuli jautāja.

«Pie manis, es viņu nemaz neesmu bildinājis!» Sti-

muls iekarsis kliedza.

«Ekur vīrs! Noliedz savus darbus! Ko tu liedzies! Pats

dzērumā izstāsti un nu runā citādi!»

«Meli, meli! Salti meli!» Stimuls ātri pīpodams ap-

galvoja.

Bet, kamēr ļaudis nosprieda, ka Karlīne palikšot vec-

meita un nedabūšot no vīra ne ostīt, tikmēr Karlīne iz-

vilka savos tīklos Līni. Līnis bija pavecs puisis, bet

saimnieks. Jau sen tie abi bija cerējušies. Bet Līņa
vecā māte bija pūcīga sieva, kura dēlam solījusēs tūliņ

aiziet no mājas, ja tas Karlīni vedīšot par vedeklu sētā.
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«Tad labāk guļu kapā nekā ar Karlīni zem viena

jumta. Tā jau tevi, dēliņ, nodzīs kā kleperi. Vai tad

tevim acu nemaz nav pierē?...»
Tie bija grūti gadi, kur Līnim vajadzēja iztapt divām

sievietēm, kuras viena otru neieredzēja ne acu galā.
Beidzot Salienas kapu kalniņā skanēja žēlais zvans, un

tie, kuri to dzirdēja, ziņkārīgi jautāja: «Kas miris?»

Līņu māte! Šorīt agri... Nu viņa ir reiz beiguse šīs

pasaules gaitu. Diezgan jau viņai bija jāiztura grūtību.
Lai viņai vieglas smiltis ...

Mana vecmāte pat apraudājās, kad mūsu mājā pie-
nāca vēsts par Līņu mātes nāvi. Bet Karlīnes balss to

dienu skanēja skaļāki nekā citām reizām.

«Puika, aizej uz Krūmiem pēc rauga, saki, ka vajaga
bēru plāceņiem .. . Apaun kājas, paņem pudeli un aiz-

teci tūliņ, ka citi lai neaizsteidzas priekšā .. .»

Krūmos bija svētdien kristības svinētas, un man nu

bija jāiet katrā ziņā pēc rauga. Aizgāju un raugu pār-
nesu, bet brīnējos, ka Karlīne tā smejas, posdamās uz

bērēm. Mana māte bija tāda slimīga, tā tikai noskatījās,
kad Karlīne rīkojās.

«Bija jau ar laiks mirt!» Karlīne, piedurknes atlocī-

dama, teica. «Diezin kas cilvēkam liek tik ilgi dzīvot.»

Un Karlīne sāka pagrabā sviestu kult, tā ka tai vaigi
metās sārti.

«Tad tu jau nu reiz pie sava tiksi!» māte, kura uz

sliekšņa sēdēja, piezīmēja.
«Tai vecenei jau sen vajadzēja mirt!» Karlīne šņāca.

«Un ko tad šī pate precējās un dēlam neļāva precēties!
Tīrā maita!»

Dažā ziņā Karlīnei bija taisnība. Katram cilvēkam,

kurš par veselību nevar sūdzēties, ir pienākums precē-
ties. Un kad nu tādi veci, izdzīvojušies cilvēki jaunajiem

ceļā stājas? Ko gan lai tur saka?

īsti sakot, man arī tā vecene lāgā nepatika. Reiz tā

bija mūsu mājā.
«Vai pātarus māki skaitīt?» tā man uzbāzās. «Nemāki?

Skolā būs jāstāv kaktā! Un kāpēc tu tā suņa ne-

sauc? Tas man gribēja lindrakus saplosīt! Par laimi,

iedomāju un izrāvu aiz dārza zedeni, citādi butu stilbos

iekšā...»

Bet es pa durvīm laukā! Gluži sveša sieviete un man
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prasa, vai es protu pātarus! Karlīne bija pret mani

briesmīgi stingra. Viņa reizām mani pat iespundēja ri-

jas kambarī un manis agrāki nelaida brīvā, kamēr es

biju tapis gluži kluss. Tas neko nelīdzēja, ka brēcu un

kliedzu, situ durvis un raudāju, Karlīne neklausījās. Bet,
kad es piekusu un padevos mierīgi savam liktenim, lū-

kodamies rijas kambara dibenā, kurā atradās ar roku

griežamas dzirnavas, dažas kastes, maisi, pie sienas

zāģi un kaktā slīpi iesliets žebērklis, tad Karlīne pie-
nāca pie durvīm, izvilka tapu, attaisīja durvis un strupi

pateica: «Nu, zelli, nāc ārā! Ej modini Ješku, lai nāk

uz launagu!»
It kā nekas nebūtu noticis, Karlīne atlocītiem brun-

čiem, basām kājām mierīgi gāja uz istabu. Bet es vis

tūliņ negāju. Ak tā, dancot pēc tavas pātagas! Nu, lai

tik pārnāk tēvs, tad es visu izstāstīšu! Pirms es gāju mo-

dināt Ješku, es vēl apsēdos uz sliekšņa un lūkojos do-

mīgi sava cietuma dibenā. Patlaban es biju nogrimis it

kā teiku valsts burvīgumā, un nu piepeši Karlīne mani

iztraucēja. Tajā reizē, kad es biju iespundēts, es dabūju
redzēt savādu pasauli. Pa trijām durvju šķirbām iespie-
dās kambarī tik daudz gaismas, ka krēslā varēja skaidri

aplūkot visus priekšmetus. Ar zirgu miltiem pildītie
maisi izskatījās gluži pēc algādžiem, kuri, sēdus iemi-

guši, atpūšas. Un stikla gabals zem dzirnavu lāviņas
smiltīs mirdz kā burvja acs! Lūk, pelīte tek pār maisu!

Kas par gudrinieci! Pagaid, gan tev Karlīne noliks

slazdu ar speķi! Ja kaķis tevis nesaķers, tad Karlīne

tevi katrā ziņā saķers! Un, kamēr es tā domīgi sēdu

un lūkojos kambara dibenā, tikmēr Karlīne atkal iz is-

tabas ārā un brēc pilnā kaklā: «Nu, zelli, kāpēc Ješka

nenāk?» Es paceļu acis, un Karlīne mana, ka es vēl ne-

maz neesmu Ješku modinājis, — vārdi sāk plūst, ka

visa māja skan. Es skrēju, ko varu, traušos pa trepēm
uz vāgūža, kur Ješka zem caura lubu jumta ierīkojis

sev vasarnīcu, un abām rokām Ješkam krūtīs.

«Ješka, celies augšā!» es pagūstu iesaukties. Ješka

mostas un sāk grābstīties kā slīkonis pa ūdeni.

«Kas ir?» viņš jautā, izplētis miegainās acis.

«Nāc tūliņ! Karlīne sauc!»

Karlīnes vārdu dzirdot, Ješka ir ar vienu lēcienu ārā

iz migas. Dēlis, kurš no viņa guļu vietas līdz logam
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garšļauku uzlikts, nolīgojas kā vilnis ezerā, kad Ješka

pa to laižas, it kā kad pasaule degtu. Ješka jau lejā, bet

es vēl palieku augšā un aplūkoju bezdelīgas, kuras te

paspārnēs sabūvējušas ligzdas, kuras drīz ieskrej, drīz

aizskrej, čibina un čirkstina, ka tīri prieks klausīties.

Bet no pagalma es dzirdu stingru balsi: «Kas tā par gu-
lēšanu dienas laikā? Vai nevari naktīs izgulēties?»

Saprotams, ka šī balss ir Karlīnes balss.

Pavasari mira Līņu māte, un rudenī, augusta sākumā,

Karlīni aizveda uz Līņiem par saimnieci. Mēs jau va-

sarā visi zinājām, kā tās lietas stāv, zinājām, ka skro-

deri šuj kāzām svārkus, ka dzirnavās bīdelē miltus, ka

Karlīnei būs kāzas ar Līņu Pēteri...

Es ganīju aiz rijas papuvē cūkas. Šur tur pa tīrumiem

pavakara saulē mirdzēja izkaptis. Tiklab mūsējie, kā

arī kaimiņi pļāva, ja nemaldos, miežus. Laiks bija silts.

Cūkas, lēni urkšķēdamas, raka uzcītīgi. Tikai sivēni

vieglprātīgi apkārt skraidīja, nevarēdami nekur laba

atrast. Es biju liels grāmatu rūķis un lasīju vecus «Mā-

jas Viesa» pielikumus. Patlaban biju beidzis stāstu «Sa-

vas laimes kalējs», kad izdzirdu Karlīnes balsi.

«Tu, Janka, uzskati labāki tās cūkas! Ko tu vienmēr

pa tām avīzēm? Es tās iesviedīšu krāsnī, ja tu nebeig-
si... Palūk, Ļimauss jau šķina uz kartupeļiem ...»

Karlīne dzina vepri atpakaļ, bet man par lielu brī-

numu viņas balss bija šoreiz tāda lēna, gandrīz mīlīga.
Rokā tā turēja lielu riku maizes, ar sviestu un balto

pienu apsmērētu.
«Še»! Viņa man sniedza maizes gabalu. «lekod, tu

jau launagā maz ēdi...»

«Kas tad nu?» es nodomāju. «Krustmāte mani sāk jau
mielot!»

Karlīne apsēdās man līdzās uz ežmalas.

«Nu, Janka, sapravies,» viņa teica un pasmējās,
«svētdien man būs kāzas! Tad brauc līdzi uz baznīcu!

Svārki tev nošūti. Un kurpnieks solījās sestdien tev at-

nest jaunus zābakus ...»

Es neteicu nekā, tikai klusi priecājos uz kāzām. Arī

Karlīne vairāk neko neminēja par kāzām.
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«Kas tev te ir par niekiem?» viņa, avīžu lapas aplū-
kodama un vietvietām tās pārlasīdama, jautāja.

«Blēņas,» viņa pasmējās, «labāk, Janka, mācies rē-

ķināt. Izmācies lielo reizes rēķinu, tad tu būsi malacs!

Es tev došu savu jeogrāpiju. Tur ir viss, kas vajadzīgs
zināt par Spāniju, Franciju ... Dānija — galvas pilsēta

Kopenhāgena. Ķēniņa valsts. Ļaudis ir mācīti.»

Karlīne dažreiz palielījās ar savām zināšanām. Skolā

tā nebija tiklab kā nemaz gājuse: vienu ziemu un to

pašu ar ievērojamiem pārtraukumiem, tāpēc ka vi-

ņai bieži vien — pat nedēļām vajadzēja palīdzēt mājās
gan vērpjot, gan aužot vai pie ķēķa darbiem. Bet, ne-

skatoties uz visu to, Karlīnei bija pat jēga no ģeo-

grāfijas.
«Kā tev iet ar galvas rēķiniem?» Karlīne mani eksa-

minēja, kamēr es ņēmos gar sviesta maizi.

«Nu, rēķinām, bet bez daļām... Ar daļām rēķina
trešziemnieki.»

«Izrēķini man šito: trīs nabagi iet pa ceļu. Katram

nabagam trīs tarbas. Katrā tarbā trīs kaķi. Katram ka-

ķim četras kājas. Katrai kājai pieci nagi; cik nagu pa-

visam? Izrēķini... Uš, pagāns!»

Ar vienu lēcienu Karlīne bija augšā un skrēja uz

dārza stūri. Acīm redzot, nebēdnis Ļimauss lauzās caur

zedeņiem dārzā. Ļimausi ar zedeni pārmācījuse, Karlīne

to iesprauda tādā vietā, kur žogs bija iziris. Piekodinā-

juse, lai es nepiemirstu cūkas labi uzraudzīt, viņa, plata
un branga, aizgāja gar riju. Un es nolūkojos viņai pa-

kaļ kā brīnumā, kas mūžam darbojas un atkal darbojas.

Karlīnes kāzu dienas rīts bija tik jauks, ka man, pa

pagalmu drūzmā staigājot, izlikās, ka visa pasaule būtu

pildīta ar tīru līksmību. Citādi tas gan svētdienās ne-

mēdza būt, bet nu pagalmā zviedza zirgi, meitieši stai-

gāja jaunās kleitās, un puisieši smējās, ka zobi vien

spīdēja. Meitas skrēja no istabas uz klēti un no klēts

uz istabu.

«Krusttēvs brauc!» mans mazais brālis sauca. Viņš

bija pakāpies uz sola līdzās ceriņam. «Brauc, brauc!»



315

«Kuš, nebrēc!» Ješka to apsauca. «Neesi mežā! Vai

nevari mierīgi nostāvēt!»

Bet brālītis gavilēdams devās pa pagalmu, caur dārzu

uz klēti un nemitoši sauca:

«Krusttēvs brauc!»

Krusttēvs bija bagātākais saimnieks visā pagastā.
Viņš uzņēmies būt Karlīnei par «vedēju tēvu». Cēli tas

laida priežu pakalnā ar savu divjūgu lejā. Puisis sēdēja
uz bukas un pats kā barons — atzvēlies ...

Kad krusttēvs piebrauca, tad es tikai mācījos pazīt,
kas ir kāzas. Tik smejas un smejas, visur smiekli un

smaidi. Pat Ješkas māte gludina savas grumbas, kuras tai

vai tūkstošiem sagulušas sejā.
«Ihini!» sirmis zviedz, kurš arī jau sajūgts. Ar to

brauks mans tēvs ar māti. «Diezin kur man būs jāsēd?»
es jautāju krusttēvam, kurš apskata ratus un zirgus, lai

pārliecinātos, vai viss ir kārtībā.

«Piemeties, kur nu redzi brīvu vietu!» Krusttēvs sme-

jas, gandrīz vai manas domas nomanīdams.

Cik labprāt es būtu braucis ar divjūgu! Bet tas tā

neiet! Ar to aizvedīs brūti uz baznīcu.

Sirmis atkal zviedz un kašājas.
«Zviedz nu, zviedz! Ko nu zviedz!» Ješkas māte saka.

«Nu tev aizvedīs labo saimnieci. Tā tev auzu netau-

pīja.»
Ješkas mate grib sirmi noglaudīt, bet Ješka viņu

pabīda pie malas.

«Ej, māt, tev sirmis samīs kājas!»
Ješkas māte nosēžas pie teciia uz sola un līksmi ska-

tās, kā visi pošas uz braukšanu.

Beidzot dārza vārtos parādās Karlīne baltās drānās,

svētsvinīgu seju. Viņai seko pāris draudzenes, mana

māsa: brūtes māsas. Visi saskrej un sanāk pagalmā.
Tēvs ar pātagu rokā pienāk un satver grožus. Sirmis

salecas un grib vai ar vēju skrieties. Māte iesēžas ra-

tos.

«Nu, ko tu gaidi?» tēvs saka. «Meties žigli iekšā, ci-

tādi paliksi mājā!»
Es ar mudīgi ratos iekšā, bet man ir bail, ka tikai sir-

mis nesāk trakot.

Beidzot brauciens iet vaļā. Mēs laižam pa priekšu.
Tad Ješka ar bēro vizina pāri jaunkundžu. Pajūgs pēc
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pajūga. Bet tēvs tura stingri grožus un neļauj sirmim

skriet pēc patikšanas. Braucam gar kaimiņu mājām.
Visur pagalmā sanākuši ļaudis un skatās ... Karlīni aiz-

veduz baznīcu.

Pie baznīcas kroga jau gaida citi kāzenieki. Tie pa

lielākai daļai ir Līņu lūgti viesi, draugi un radi. Jaunu

meitu un jaunu puišu vai cik! Krogā ierīkotas divas īpa-
šas istabas: meitām un puišiem. Es ar pie puišiem. Zi-

nāms, ka varu: gari zābaki kājās, jauns uzvalks, jauna
cepure, kuru paturu arī istabā uz galvas. Beidzot sa-

nāk jaunkundzes ar «šleifēm» rokās. Katra «brūtes

māsa» piesprauž savam «brūtgāna brālim» puķi ar baltu

šleifi. Arī Karlīne ienāk ar slaiku, skaistu jaunkundzi.

Pēdējā tura rozi rokā, un, pirms es atjēdzos, viņa man

to piesprauda pie krūts.

«Kas par smuku puiku!» viņa saka smiedamās. Es

pats nezinu, vai esmu smuks vai ne, bet man ir tik ne-

patīkami. Bet daiļajai jaunkundzei ar to vien vēl ne-

pietiek. Tā mani vēl krietni paspaida, tā ka man gribot

negribot jātop dusmīgam. Beidzot jaunkundze man ne-

uzmet ne acu. Tā piegriež vērību lielajiem puišiem. Es

tik stāvu un skatos. Puiši tā vien staigā — krūtis iz-

gāzuši — un meitas maziem solīšiem no vienas vietas

uz otru. Meitām mirdz mati kā zīds, visas tās gaišos uz-

valkos, pērļainiem baltiem zobiem.

Baznīcā jau zvana. Dievkalpošana jau beigusēs. Nu

tūliņ jāiet uz laulāšanu. Bet Krūmiņu Andris, par ne-

laimi, nosmērējis biksas ar ratu smēri... Neskatoties

uz to, brūtes pāris, pavadīts no jauniešiem un dažiem

vecākiem ļaudīm, dodas uz baznīcas kalnu.

Es ar rozi pie krūts līdzi. Kur viņa palika? Tā bija
tiešām daiļa jaunava!

Kad tā man piesprauda rozi, tad es to pirmo reizi

redzēju. Es gribēju viņu jautāt: kas tu tāda esi? Bet

viņa izturas pret mani, it kā mēs būtu vecu vecie pazi-

ņas ...
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Ir tiešām smalkas kāzas! Kādu piecdesmit pajūgu. Un

tad tik laiž! Grib cits citam pabraukt garām. Cik es

varu nomanīt, tad mūsu sirmis par citiem zirgiem pā-
rāks. Krusttēva ratiem aizjūgti divi priekšā, bet tie ne-

tiek abi sirmim līdzi.

Kad piebraucam pie vārtiem, tad mūs saņem ar ga-

vilēm. Veči un vecenes gavilē ko tik spēdami. Jau pa-

galmā var saost ievārījumu, cepešu un plāceņu smaržu.

Mātes stiepj nastu pēc nastas iz ratiem uz klēti. Pajūgu
pilns pagalms. Zirgus izjūdz un palaiž vai nu vecajā
dārzā, vai mājas aplokā. Zēni un meitenes skraida ap-
kārt bez iemesla, bez mērķa. Vēl tie cits cita nepa-

zīst. Un vecais Dzirksts, šlūters, staigā apkārt ar

alus kannu, piedāvādams kāziniekiem atspirdzinošu
malku.

Diemžēl es neredzēju visu to ceremoniju, kura no-

tika sākumā aiz kāzu galda. Mums, zēniem, vajadzēja
uzraudzīt zirgus un palīdzēt gādāt par daudz citām lie-

tām. legāju istabā, kad svinīgās ceremonijas jau bija

beigušās un «pirmā galda» viesi patlaban mielojās ar

visu sparu. Te viss kā bišu stropā — mudž, kust un rūc.

Vecais Dzirksts vestē un baltās krekla piedurknēs

staigā gar galdu ar savu kannu. Te kāds mani satver pie
svārkiem un pievelk pie galda. Tā ir Vītolu māte, kai-

miņu saimniece, par kuras seju es labsirdīgāku neesmu

pasaulē redzējis.

«Nu, krustdēls? Vai tev ēst negribas?»
Es pamāju ar galvu, ka man gribas gan.

«Nāc pie manis!» viņa saka.

Man jāsēd taisni starp sieviešiem, un tas man ir tik

nepatīkami. Starp sievietēm sēdēt ir briesmīgi! Puisieši

tev atļauj rīkoties pašam — pašam paņemt nazi un dak-

šiņas, pašam bāzt kumosu mutē. Bet sievieši tevi grib
barot kā mazu bērnu. «Vai tu negribi gaļiņu? Vai ne-

gribi sieriņa? Te, dēliņ, ir zupiņa! Vai, mīļais puisīt, ne-

lej tik daudz etiķa klāt! Paliksi slims!»

Bet es uz etiķa esmu kārs, un galerts ar etiķi — tad

garšīgāka ēdiena pasaulē nav! Tā, starp sieviešiem sē-

dēdams, tu nevari paēst jeb vai viņas tevi piebaro ar

visādiem kumosiem, kuru tu pats lāgā nevēlies.

Karlīne sēd līdzās Pēteram — haube galvā. Man vai

smiekli pasprūk, tik savāda izskatās Karlīne!
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Uz reizi: klau! Mūzika! Cik tur ar pijolēm un cik ar

harmonikām — tā nevar īsti zināt. Bet pagalmā rauj
tā polku vaļā, ka nudie vairs nevar nosēdēt. Es nosviežu

nazi un dakšiņas un ārā pa durvīm
...

Divi spēlē pijoles un viens harmoniku. Ak, kas par

jauku mūziku! Suns smilkstēdams lien harmonikas spē-

lētājam pie kājām, bet tas viņu pagrūž un stumda ar

neaprakstāmu kaislību plēšiņas. Paiet brīdis, un jauni

puiši un jaunavas izsteidzas pagalmā. Nu tik uz pie-
darbu! Piedarbs pieņēmis īstu svētku izskatu. Kaktos

meijas, pie sienām kupli suņaburkšķu vaiņagi. Piedar-

bam kādas sešas durvis, tās visas atvērtas. Soli nolikti

gar sienām, un pa vidu sāk līgoties un cilāties raibs mu-

džeklis. Pijolnieki griež uz visām stīgām ko tik spē-
dami, bet no harmoniku mūzikas troksnī dzird tikai

taktisku tarkšķi un ātru, kaislīgu elpošanu, it kā kad

plaušu slimnieks dziedātu iz krūts dziļumiem.
Tā tika dzīvots divas dienas un divas naktis. Dzie-

dāja, spēlēja, dancoja, trakoja, uzveda rotaļas, mīlinā-

jās, beidzot — «līķa apglabāšana». Vienam bija «jāno-
mirst», pie tā līķa tad tika turētas runas, tika dziedāts.

Man šis gabals bija pavisam kas svešs. Es lietu turēju

par nopietnu. Par mironi bija izredzēts Ješka. Es sāku

raudāt, un visi smējās, tā ka dažiem asras lija.
Trešā dienā jautrība gāja tik tālu, ka «tēvi», kuri bija

visi pagasta amatos, nosprieda atvest iz skolas ērģeles
un tās nostādīt dārzā zem ābelēm. Bet skolotājs, lai

gan sameties uz nebēdu, bija tik prātīgs, ka neizdeva

skolas nama atslēgas. Par to veči izslēdza viņu iz savas

«kumpānijas», tā ka tam bija jāpiebiedrojas kādai citai

«biedrībai», kura bija dārzā, klēts priekšā, uzcēluse

savu sēdi. Uz galda sēdēja kādi pieci gudrenieki, kuri

jau otru dienu strīdējās, runādami par pērkoni, zibeni,

par pūķiem un kariem, par Buša grāmatām un par

«miera valstību». Gudrenieki jutās laimīgi, ka viņiem

pienācis jauns spēks un taisni pats skolas kungs. Viņi

bija pilnīgi aizsmakuši un čāpstināja mutes, kuras tie

bieži slapināja pie alus kannas. Pašu laiku bija runa

par astes zvaigznēm, un skolotājs dikti priecājās, ka

tam bija vēl balss un ka tas visus varēja pārkliegt, jo
tie visi seši reizā runāja.

Pievakarē tos visus atrada pie jāņogājiem guļam...



Beidzot pienāca brīdis, kur Karlīnei bija jāšķiras. Vi-

ņas pūrs jau bija aizvests uz Līņiem. Zirgi bija sajūgti
un gaidīja uz braucējiem. Bet Karlīnei bija grūti šķir-
ties no tēva mājām. Visur tā vēlreiz iegāja: ķēķī, pa-

grabā, stallī, klētīs. Kad tā sāka atvadīties no mājinie-

kiem, tad tai asaras lija kā pupas. Vispēdīgi tā mani pa-
ņēma uz klēpja, apkampa man kaklu, skūpstīja mani drīz

uz vaigiem, drīz uz mutes un raudāja, briesmīgi rau-

dāja ...

«Nac uz mani!
...

Neaizmirsti manis!» viņa čukstēja.
Arī es sāku raudāt. Beidzot sagājām vēl visi istabā,

nodziedājām piederīgu garīgu dziesmu, skolas kungs
turēja īsu runu, un tad Karlīni aizveda uz jauno sētu...

Līņos vēl dzēra pāri dienas kāzas, kamēr vārīja kā-

postus, tas nozīmēja: ejiet nu, viesi, uz māju.
«Gudrenieki» Līņos bija ieņēmuši īpašu istabiņu, kur

tie turpināja savas debates par sauli, mākoņiem un par

«septiņiem zieģeļiem», un par — «raugi, es redzu savā

priekšā vienu briesmīgu zvēru ...».

Vecais zaldāts Andruška vairs nevarēja parunāt.
Viņš bija pagalam aizsmacis un izgrūda reizām skarbas,

neizprotamas skaņas. Sļūters Dzirksts pienāca ar ķimeļa

pudeli. Andruška iedzēra šņabi, uzkoda ceptu sieru un

atdabūja mazliet valodu.

«Kas šodien par dienu?» Andruška jautāja Dzirkstu.

«Ceturtdiena!» Dzirksts smīnēdams teica.

Andruška pabrīnējās, ka tas vecais četras dienas no

vietas bija pavadījis runāšanā.

«Bušs tak skaidri saka, ka Antikrists nāks!»

«Viņš nāks, viņš nāks!» Andruška tiepās un satvēra

alus kannu, lai atspirdzinātu savu sauso muti.

Bet saimes istabā vēl dancoja šo kāzu pēdējo danci.

Pijolnieki grieza ar parasto kaislību, kaut gan mazliet

slābāki nekā pirmajās dienās. Un harmonikas plēšiņas
likās sirgstot ar pilnīgu diloni. Pats harmoniku spēlē-

tājs izskatījās gluži noguris un bāls. Drudžainam acīm

viņš skatījās uz pamazu jaunavu rožainā katūna kleita,

kura ar Ješkas brāli dancoja un šad tad uz plešiņu

raustītāju šķelmīgi pašķielēja.
Mātes patlaban sāka ienest kāpostus, un dancis bei-

dzās.
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ATKALREDZĒŠANĀS

Tēlojums

Lieltirgotāja Hārena dzimta sēdēja pie pusdienas

galda. Taisni pulksten sešos vajadzēja būt katru reizi

pusdienas galdam klātam, bet ēdienus neuznesa nekad

agrāki, iekams pats mājas kungs nebija pārnācis no

veikala, kurā tas mēdza arvien aizkavēties. Šoreiz aiz

tamlīdzīga iemesla maltīte iesākās tikai pulksten septi-

ņos.

Kaut gan Hārens pārnācis pēc ieraduma noskūpstīja
kundzi un mēģināja smaidīt, tomēr smaids tam drīz no-

zuda iz sejas, un tā vietā iestājās savāds bālums, kurš

izrādīja rūpes un nepatikšanas. Tas nebija pirmo reizi,

kad vecajam Hārenam trūka jautrības un laipnu vārdu.

Tāpēc tiklab kundze, kā arī abas meitas neprašņāja pēc
tēva īgnuma iemesla, bet klusi baudīja mielastu. Tikai

krustmāte Anna izrunāja dažus vārdus, kas attiecās uz

saimniecību. Totiesu Kārlēns ņēmās stāstīt par savu

izbraukumu laivā, uz ko Hārens likās klausoties, šad un

tad ar galvu pamādams Kārlēnam par zīmi, ka, pēc viņa

stāsta spriežot, izbraukums ar buru laivu bijis tiešām

interesants. Pie galda sēdēja vēl viena persona: māj-

skolotājs, Kārlēna nelabais gars, kurš viņu mocīja drīz

ar vēsturiskiem gadu skaitļiem, drīz ar grieķu vai latīņu

vokābuļiem. Mājskolotājs arī sēdēja klusi kā kaps. Mal-

tīte gāja jau uz beigām, un vispārīgi varēja domāt, ka

pēc pusdienas viss ies pa parasto ceļu: mājas kungs
ies atpūsties savā kabinetā, Kate, vecākā meita, spēlēs

klavieres, un Kārlēns brauks ar velosipēdu dārzā pa

aizliegtiem celiņiem starp puķu dobēm. Pirms dienest-
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meita sulainim palīdzēja uznest saldo ēdienu, pie dur-

vīm zvanīja, un sulainis aizsteidzās saņemt viesi. Minū-

tes trīs vēlāku sulainis ienāca ēdamā istabā un stomī-

damies teica: «Cienīgs kungs ... kāds kungs ...
īstenībā

viņš vēlas cienīgo kundzi runāt...»

«Kas tas par kungu? Kā viņu sauc?» Hārens gandrīz

dusmīgi vaicāja.
«Artūra kungs!» sulainis ar mokām izteica un nobā-

lēļja.
Visi pie galda sēdošie satrūkās, izņemot Kārlēnu,

kurš tapa nopietns un pētoši raudzījās uz tēvu. Hārens

ar drebošu roku pacēla glāzi un izdzēra palieku vīna.

Aukstu skatu viņš lūkojās uz galdu, baidīdamies rau-

dzīties sievas acīs, kura lūdzoši vīru uzlūkoja. Bet Hā-

rens sēdēja mēms un gandrīz nepakustējās.

«Mammiņ, ej!» Kate čukstēja.
Hārena kundze nopūtās, piecēlās un izgāja saņemt

viesi.

Bija jau uz rudens pusi. Pēc pulksten septiņiem me-

tās krēsla. Un Hārenu mazajā salonā, kura logus aiz-

sedza pa daļai puķes, pa daļai aizkari, bija jau labi pa-

tumšs. Hārena kundze iegāja ātri salonā, kurā Artūrs,

viegli pret klavierēm atspiedies, stāvēja.
«Mīļais dēls!» viņa priecīgi izsaucās, apkampa Ar-

tūru, un asaras sāka viņai līt pār vaigiem.
«Es nācu... pie tevis,» Artūrs lēni teica, «jo manim

bija jānāk...»
Pirms Artūrs iesāka stāstīt, Hārena kundze ātri pie-

cēlās, sameklētja uguni un, negribēdama tagad sulaini

aicināt salonā, iededzināja pate kandelabrī divas sve-

ces.

«Apsēsties, Artūr,» viņa teica, «saki, kā tu uzdroši-

nājies ...
Tu zini, tēvs negrib par tevi ne dzirdēt. Vakar

viņš lasījis laikrakstos par tavu jauno mākslas salonā

izstādīto bildi... un vēl šodien es neesmu no viņa dzir-

dējusi laipna vārda. Vai tu jau ilgi še uzturies?»

«Šī ir otra nedēļa... Es biju ilgu laiku slims ...»

«To var redzēt. Tu izskaties ļoti novārdzis.»

«Mana sieva arī nav vesela. Tikai mazie ir spirgti,»
Artūrs runāja un pasmaidīja. Viņš lūkojās mātes sejā
un kļuva arvien drošāks. Artūra enerģiskais deguns un

augstā piere atgādināja mātei, ka viņam ļoti liela līdzība
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ar tēvu, it īpaši tagad, kur viņa pēc gadiem dēlu re-

dzēja un kur tas bija vecāks tapis.
«Ar tēvu es negribētu satikties,» Artūrs teica, «bet,

;ja viņš ienāk, — bailes man no viņa nav. Es viņam
visu izskaidrošu. Mani mantas apstākļi ir bēdīgi, bet es

nenācu lūgties no tēva pabalsta. Es un tēvs — mēs

esam šķirti uz mūžību, bet tu, mammiņ, un es — mēs

esam nešķirami...»
Artūra balss sāka drebēt.

«Redzi, mammiņ, es šovakar atnācu pēdējo reizi pie
tevis

... Vienkārt, man ļoti gribējās vēlreiz tevi redzēt,

un, otrkārt, man ir kāds lūgums... Es neesmu vēl ne-

būt vesels, gluži otrādi, es topu arvienu vājāks. Tās ir

tīfa sekas. Un rūpes tās pabalsta. Mani nervi ir paga-

lam sabojāti. Galvas sāpes, miega trūkums, uzbudinā-

jums un rūpes par nākotni — tas viss mani dienu no

dienas moka. Es zinu pats, ka drīz vien mani aizvedīs

zaļajā namā...»

«Dievs pasargi, ko tu runā!» Hārena kundze sabijusēs
iesaucās.

«Es runāju patiesību... Mana sieviņa man neslēpj
nekā. Viņa man atklāja ārstu domas par mani. Alma

man teica, ka ārsti viņai pareģojuši: mani drīzumā pār-
ņemšot gara vājība. Es Almai par to mūžīgi būšu patei-

cīgs, ka viņa man visu izstāstīja. Es esmu mierīgs, jā,

mierīgāks nekā agrāki...»
«Bet tas taču nedrīkst notikt!» māte ātri runāja. «Te-

vim vajaga atpūtas, veselīga ēdiena un labas kopša-
nas ...»

«Ir jau par vēlu, mammiņ ... Es esmu pilnīgi salauzts

un sagrauzts. Tu zini, kāds ideālists es biju. Un tāpēc

pasaule ir manim nerimstoši krāvuse smagas nastas uz

kamiešiem. Savu pirmo lielāko bildi «Kristus Eljas
kalnā» es pārdevu par smiekla naudu, tāpēc ka Alma

nēsāja jau pavisam noplukušas drēbes un saimnieks

mūs draudēja izmest iz dzīvokļa — īre nebija maksāta.

Trīssimts markas es dabūju par savu bildi... Tad mēs

dzīvojām mēnešiem lielākajā trūcībā. Citus gleznotājus
slavēja kritiķi, mani tie pieminēja ar aukstu atzinību:

mana māksla esot novecojušās. Toreiz mēs uzturējāmies
Berlīnē... Alma dzemdēja zēniņu, — mums izcēlās

ķilda jaunpiedzimušā vārda pēc. Beidzot vienojā-



mies... Zeniņu nokristīja manā vārdā, kaut gan es ta

negribēju. Bet ar vārdu vien nepietika, vajadzēja dzī-

vokļa, pārtikas, drēbju. Es dabūju krāsot koloniālpreču
un restorāciju izkārtnes. Alma, kuras bilde tevim taču

ir — es tevim to iz Berlīnes atsūtīju —, neskatoties uz

trūcīgo dzīvi un vājībām, bija vēl skaista, un ar mazo

Artūru uz rokām tā izskatījās oēc madonnas. Bet es ne-

uzdrošinājos viņu ņemt par modeli... Beidzot viņa pate
manim piedāvājās... R. nonācis, es bildi galīgi pabei-
dzu, bet mani spēki ir līdz ar to aprakti...»

«Vai tā ir tā bilde, kura mākslas salonā ir izstādīta?»

māte lēni jautāja.

«Tā pate.»

«Es viņu nopirkšu...»

«Tu? Paldies, mammiņ! ... Bet tēvs tevim neatļaus šo

bildi vest mājās... Nepiemirsti, ka tēvs manu sievu

nolamājis par krāpnieci, par klejotāju, palaidnīgu sie-

vieti.»

«Es bildi noglabāšu savā istabā ...» Abi brīdi klusēja.
Tad Artūrs atkal uzsāka valodu.

«Bet es tevim teicu, ka nevis pabalsta dēļ priekš sevis

es nācu šurp ...
Es neaizmirsīšu, ka es tiku no sava mie-

sīga tēva aizdzīts tāpēc, ka es netapu tirgotājs un ne-

precēju bagātā Zalmaņa meitu, bet Kates guvernanti.
Mēs saraustījām visas radnieciskās saites ...

Un tomēr

es šodien uzmeklēju Hārena namu ...
Ja manim uz-

nāktu vislielākais trūkums, es tāpēc vien neuzmeklētu

Hārena namu, lai atgādinātu tēvam, ka es, neskatoties

uz visu to, kas noticis, tomēr esmu viņa miesīgs dēls un

ka viņam ir manim jāsniedz palīdzīga roka. Nē, es

nācu pie tevis, māte, nācu, lai tu atjaunotu savu svē-

tību
...Agrāki es varēju panest trūkumus. Es pats jutos

iekšķīgi bagāts. Bet kopš neilga laika viss ir citādi tapis.
Mana sirds un mana dvēsele ir tukšas. Es savu garīgo
bagātību esmu izlējis pasaules priekšā. Viņa manus ideā-

lus samina kājām, viņa tos min vēl šodien... Redzi, tu

manim stāstīji kā bērnam par Pestītāju... Tu manim

stāstīji par debess mantām. Un es to ņēmu pie sirds.

Es krāju sevim mantas, ko kodes un rūsa nemaitā, bet

pasaule mani izsmēja, tā mani stumdīja un gumdīja...
Tad pamazām nomira manī visas cēlas jūtas. Pamazām

3232i*
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es tapu garīgs mironis. Un dzejiskas gleznas vieta mana

roka grib tikai zīmēt akmeņus, aukstus, nežēlīgus ak-

meņus. Nu, saki, mammiņ, ■— vai viss tas nav sapnis,
visa mana iaukā bērnība pie tevis? Dailas jūtas tu manī

modināji. Es viņas paturēju svētas, kamēr manim tās

bija. Bet viņas manim izzuda bez žēlastības... Vai tu

man nevari dāvāt mazu daļiņu no viņas cēlās jaunī-
bas — ne manis pēc, bet manu bērnu pēc. Mans zēniņš,

mana meitiņa nostājas manā priekšā, mirkšķina actiņām

un vēlas no manis sirsnību, vēlas no manis jautras, mī-

las dziesmas. Bet man nav ne mazākā niecina no visa

tā, ko mani mazaji no manis grib. Jā, maizes kumosu —

to es viņiem vēl varu pasniegt, bet dvēseles cēluma,

saļūsmības — to man vairs nav. Pasaule tos ir manī

nokāvuse. Velti lūkojas mazaji uz manim savām mirdzo-

šām actiņām ... Mammiņ, kad es tikšu no savējiem at-

šķirts, tadneaizmirsti manus mazos ...»

Artūrs satvēra mātes roku, to skūpstīja un raudāja.
Un lepnā Hārena kundze, vilkdama Artūra galvu pie
savas krūts, elsoja un šņukstēja:

«Es tevim apsolu »

Nākošās dienās visa pilsēta runāja, ka Hārena kundze

nopirkuse sava dēla gleznu. Publika steidzās aplūkot
Artūra Hārena «madonnu», bet diemžēl tās vairs neat-

rada. Hārena kundze bija jau bildi aizveduse projām no

mākslas salona.

Vienkāršā istabā pie loga sēdēja Artūrs Hārens. Auk-

stu skatu viņš lūkojās pa logu. Uz grīdas spēlējās zēns

un meitiņa.

«Nu, Artūr, Lonij, tagad esiet diezgan spēlējušies...
Nāc, Artūr, tagad nosēsties, bet sēdi mierīgi...»

Viņš nosēdināja dēliņu uz krēsla, nosēdās pats pie

stafelejas, lai turpinātu savu bērnu gleznas. Brītiņu krā-

sojis, viņš apstājās, aplūkoja rūpīgi gleznu un tad rau-

dzījās savādu skatu sava dēliņa sejā. Piepeši viņš sa-

ļima. Pindzele izkrita iz rokām.

«Nav ne mazākās līdzības es vairs ne-

varu mans talants beidzies.»



Artūrs juta sev pierē ko smagu un tikai tad atjēdzās,
kad Alma ieskrēja atlocītām rokām iz ķēķa.

«Artūr,» viņa priecīgi sauca, «tava glezna mākslas

salonā pārdota... Mākslas salona sulainis ziņo, ka tu

varot naudu saņemt. Steidzies taēu... Bet kas tevim

kait? Tu esi pavisam pelēks?»
«Alma,» Artūrs dvesa, atzvēlies krēslā un savādi

smaidīdams, «tā stunda nāk... man jātop par citu cil-

vēku
...

Tu zini, pasaule to grib... Beidzot taču ir jā-
klausa ...»

Nesaprotamus vārdus runādams, Artūrs izgāja. Almai

pārskrēja šalkas pār miesu. Viņa nojēdza, ka Artūra

slimība tuvojas. Abus bērnus nobučojuse, viņa izgāja

ķēķī un gauži raudāja.

Pa «zaļā nama» vārtiem, kurus apsargā īpašs sargs

dienu un nakti, iznāca jauna, bāla kundze ar diviem

bērniem. Viņa gāja lēni un nespēcīgi un taisījās katru

brīdi saļimt. Pa ielu brauca fūrmanis. Dāma pamāja, un

fūrmanis pieturēja. Bet mazais zēns neparko negribēja

kāpt ratos. Viņš raudāja un nerimstoši sauca: «Uz papu,

es gribu uz papu!» Beidzot dāmai izdevās zēnu pievārēt
un fūrmanis varēja braukt. Zēns vēl arvien raudāja, bet

dāma raudzījās it kā bez dzīvības garajā ielā, kura aiz-

stiepās tālu starp greznajiem namiem.

«Zaļajā namā», kā R. ārprātīgo namu sauc, mazā ista-

biņā sēd Artūrs. Durvis aizslēgtas, logs aizrestots. Cie-

tumnieks
... Viņš izmisis vaimanā un lauza rokas. Bet

piepeši viņš uzgavilē: pār kalniem trauc šurp jaunība
uz balta kumeļa, un bērnības ticība, cerība, viņas cē-

lumi mirdz tāļumā kā debešķīgi brīnumi...
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MĀKSLENIEKS

Zīmējums no impresionista

Ir pasaulē cilvēki, kuri grib skriet pa gaisu bez spār-
niem, kuri pārliecināti, ka tas viņiem, visam par spīti,
vienreiz taču izdosies. Pie šīs sugas ļaudīm pieder arī

tie mākslenieki, kuri īstenībā nav mākslenieki, t. i., tie,

kuriem trūkst vajadzīgu dāvanu priekš mākslas, bet

kuri tomēr apmeklē bārddzini, vismazākais, divreiz ne-

dēlā, lai tas ar karstām šķērēm sagrieztu viņu matus

pienācīgās mākslenieka sprogās. Šī laužu suga ir bries-

mīga. Vispirms tamlīdzīgi ļaudis mēdz nokritizēt Gēti,

Šekspīru, Bēthovenu, visus pilsgalma dziedātājus un ak-

tierus un tad izsaka draudus rakstīt ko «Faustam»

līdzīgu, kas, zināms, «Faustu» pārspēj tiklab idejas, kā

arī tehnikas ziņā, vai ar spēlēt Hamletu, spēlēt nesalī-

dzināmi labāki par Matkovsku, Kaincu, dziedāt Zig-
frīda lomu krietnāki par Antesu un Ansi Zaksu rakstu-

riskāki par Šeidemanteli... Šie ļautiņi ir mūžam ne-

mierā ar Vīnes, Berlīnes un Drēzdenes pilsgalma teātra

orķestri, un drīzāk tie nomirst bada nāvē nekā top prā-

tīgi un uzsāk kādu kārtīgu darbu. Katrai mākslai ir savi

briesmoņi, kuri to apdraud. Ir gleznotāji, kuri nav glez-

notāji, ir rakstnieki, kuri nav rakstnieki, un ir kompo-

nisti, kuri nav komponisti. Tad nu vēl lai saka, ka pa-

saulē neesot brīnumu! Tēvs ir godīgs, pārticis gald-
nieks, bet dēls saka: es esmu komponists! Dēls uzpūšas,
tēvs nopūšas, un dēls beidzot aiziet pasaulē — badā

nomirt... Dzīvē gadās daudz tamlīdzīgu traģēdiju.
Lasītājs! Šinī tēlojumā ir maz dzejas, tāpēc ka tā ir

rūgta patiesība! Ārzemēs būdams, es iepazinos ar kādu
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jaunu vīrieti, kurš arī bija Baltijas dēls. Izrādījās, ka

viņa tēvs ir ievērojams tirgotājs R. pilsētā.
«Mans tēvs ir stikla fabrikas īpašnieks, bankas di-

rektors, pusmiljonārs,» Stegs lielījās.

Stega tēvs bija tiešām pusmiljonārs, bet dēls ārzemēs

bija tik tālu noklīdis, ka «kolēģiem» vajadzēja naudu

kolektēt, lai tas varētu nokļūt uz Pirmontu, kur viņš

pa vasaru, kamēr peldu sezona, bija angažēts par ak-

tieri priekš niecīgām lomām. Lai gan katrs no mums it

labi zināja, kādas lomas Stegam Pirmontas vasaras te-

ātrī tiks uzticētas, tomēr tas nekaunējās lielīties.

«Es iesākšu vispirms ar «Hūttenbesitzer'i», tā ir

smalka loma, tad es spēlēšu Ķīnu (Kean). Direktors no

manas spēles būs aizgrābts ... jūs redzēsiet...»

Man pārskrēja šalkas: Stegs un māksla! Starp melnu

un baltu nevarēja būt lielāka starpība. Bet ceļa nauda

tika sakolektēta, un Stegs aizbrauca II klases vagonā
uz Pirmontu, negaidīdams uz savu kolēģi Vāgneru, kurš

bija krietns zēns un bija nodomājis tapt par komiķi. Arī

Vāgners bija Pirmontas vasaras teātrī angažēts, bet viņš

necēla sev gaisa pilis.
«Ja beidzot neies,» viņš teica, «tad tapšu atkal Leip-

cigā par mucu taisītāju.»
Vāgnera tēvs mirdams bija dēlam Leipcigā atstājis

mucu taisītavu un labu grasi naudas. Jaunajam Vāgne-
ram bija nenoliedzamaskomiķa dāvanas. Uz lietas pazi-
nēju padomu viņš beidzot atstāja veikalu zem mātes uz-

raudzības un iestājās vienā no Vācijas lielākām konser-

vatorijām, kur speciāli izglītojās arī aktieri.

«Vāgner, ja Stegs Pirmontā spēlē Hamletu, tad tu

spēlē Poloniju un noklausies, vai samaitātais Hamlets

grūti nenopūtīsies, kad Ofēlija teiks: «Kā samaitāts ir

šis tik cēlais gars!...» Tiešām Stegs pats sajutīs, ka

viņš Hamletu briesmīgi samaitājis!...»

Vāgners pasmējās.
«Tas cilvēks nav vairs labojams!» viņš teica. «Stegs

domā, ka neviens nevar tā Hamletu spēlēt ka viņš. Pēc

viņa domām, viņš ir tagadnes lielākais ģēnijs uz skatu-

ves!»

Aizbrauca arī Vāgners. Un mēs citi izklīdām šur tur

pa brīvlaiku.
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Pagāja kāds gads. Es uzturējos Berlīnē. Arī es biju

savu mākslu uzkāris vadzī un biju tapis par pārdevēju

grāmatu tirgotavā. No veciem biedriem nebiju jau pus-

gadu nevienu redzējis.
Kādu rītu, uz veikalu ejot, es satrūkos. Uz Bērena

ielas pie sludinājumu staba stāvēja Stegs un lasīja no-

pietnu seju teātra afišu. Bet tas vairs nebija agrākais

Stegs! Agrākais Stegs bija smalki ģērbies kungs, bet šis

te bija īstā lielpilsētas diedelniekauzvalkā.

«Labrīt, pilsgalma aktiera kungs!» es teicu.

«A, labrīt!» Stegs ar nepārspējamu patosu caur nā-

sīm atbildēja, nebūt nekaunēdamies par savu uzvalku.

«Man notika nelaime,» Stegs teica. «Mani uz dzelz-

ceļa apzaga... Tagad gaidu uz lielāku naudas sūtī-

jumu.»
Varēja jau arī būt, ka Stegu apzaga.

«Kur tu esi Berlīnē apmeties?» es jautāju.
«Acumirklī vēl nekur,» viņš teica. «Es nupat lasīju

teātra afišas, domādams uzzīmēt kādu pazīstamu.»
«Ja drīkstu piesolīt, tad, lūdzu, nāc uz kādām dienām

pie manis...»

Es Stegam pateicu ielu un dzīvokli un solījos viņu

sagaidīt uz pusdienu.
Kad gāju no veikala pusdienā, tad Stegs jau gaidīja

uz trepēm.
«Tad tu domā, ka es varētu palikt kādas dienas pie

tevis?» viņš jautāja.
Es paredzēju ļaunu.

«Saprotams ... kādas dienas ...»

«Brangi, ļoti brangi... Es esmu nodomājis viesoties

Rietumu teātrī.. <Tu jau zini, ka mana spīdošākā loma

ir Fausts! Pavisam kas jauns! Fausts ir jāspēlē ar auk-

stām asinīm, tāpat kā Rihards 111. Tu redzēsi, kādi man

būs panākumi!»
Pie maltītes es ievaicājos par Pirmontu.

«Smalka publika, vai Vāgners tevim nekā nestās-

tīja? ...»

«Nē! Es Vāgneru pēc tam vairs neesmu saticis.»

Stegs palika drošāks un nu iesāka briesmīgi melot.

«Pirmontā smalka publika... Man bija benefice. Ko

domā, uz benefici es dabūju dārgu zelta pulksteni. Kāda

no manām cienītājām, grāfiene V., man to dāvāja.»
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«Parādi man to pulksteni!»
«Kā jau tevim teicu: esmu apzagts ...»

Apzagtais mākslenieks nometās pie manis uz dzīvi.

Viņš rakstīja trīs vēstules uz māju, bet nauda nenāca.

Nauda ir liela savādniece. Un man bija jāizņem alga
uz priekšu ...

Naudas vietā vecais Stegs dēlam bija atsūtījis garu

vēstuli. Vairāk dienas Stegs manim nekā neteica par

vēstules saturu. Beidzot viņš manim lasīja vecā vēstuli

priekšā, kura apmēram bija sekoša satura:

.Mans dēls!

Nesaprotu, kā Tu vari griezties pie manis ar lūgumu

dēļ pabalsta. Kamēr Tu biji manā kantorī par mācekli,

tikmēr es Tevi uzskatīju par savu dēlu, bet no tā brīža,
kur Tu aizbrauci, solīdamies tapt drīz slavens visā pa-

saulē, manim, par Tevi domājot, kļūst bēdīgi ap sirdi.

No tā laika es jautāju: vai Tu esi mans dēls? Nē, Tu

esi blandonis! Es Tevim esmu simtām reižu teicis: ej

spēlē savus Faustus, topi slavens un bagāts, bet laid

mani mierā. Es tak Tevim nesūtīšu naudas, lai Tu man

aiz muguras vari par savu muļķīgo tēvu smieties! Nē,

naudas es Tevim nesūtīšu, pirms Tu nebūsi labojies!

Tavs tēvs K. Stegs.

«Ko tu saki, vai mans vecis ir pie pilna prāta? Es ne-

varu saprast, kāpēc tirgotājiem tādi aizspriedumi pret

aktieriem. Tāds naudas vīrs nesaprot, ka aktiers var

kļūt apbrīnojams, slavens, ka pat augsti vīri atrod to

par lielu godu satikties ar aktieriem, kuriem Fortūna

uzsmaidijuse...»
«Raksti vecajam, ka tu gribi sviest savu aktiera plinti

krūmos... Raksti, ka tu esi nācis pie prāta un pārlie-
cības ...»

«Muļķis!» Stegs šņāca. «Arī tevim nav ne mazākās

jēgas no skatuves... Es gribu izturēt... Visi slavenie

aktieri ir taisījuši šmīri cauri...»

Stegs katru vakaru mani mocīja, deklamēdams drīz

Narcišu, drīz Ben-Akibu, beidzot tas rādīja, kā jāspēlē
Šeiloks un Otello. Un manim bija gultā jāsten un jāiz-
cieš lielas mokas, jo Stegs samainīja Narcišu ar Faustu.



Viņš spēlēja tāpat Šeiloku kā Melhtālu. Un kā Morti-

mers viņš raustīja tā plecus, ka es smējos, vēderu turē-

dams. Bet, neskatoties uz to, Stegs bija iedomājies, ka

viņš ir ģēnijs, ka Zonnentāls nav cienīgs viņa kurpju
siksnas atraisīt...

Tā kā es biju Stega dārgajai mākslai vienīgā publika,
tad var lēti iedomāties, ka triju nedēļu laikā, kamēr es

ar Stegu kopā dzīvoju, mana «kara kase» bij tapuse tik

tukša, ka es jau sāku domāt, ka dzīve nav vairāk nekas

kā sapnis ...
Izmisumā es rakstīju Stega vecajam.

Augsti cienīts kungs!

Jūs mani gan nepazīstat, bet man ir tas gods dzīvot

ar Jūsu dēlu zem viena jumta, jā, pat vienā istabā. Sī

istaba ir pārvērsta par teātri, kura aktiers ir Jūsu dēls

Stega kungs un kura publika esmu es. Bet pēdējā laikā

ir mūsu teātra galerijā ieradies trūkums un draudē mūs

izsvilpt. . .
Jūs saprotiet: mums ir viss, trūkst tikai kri-

tikas. Vai Jūs, cien. kungs, negribētu apmeklēt Berlīni

un tapt par mūsu teātra kritiķi?

Visā augstcienībā N. N.

Un pēc piecām dienām, kad mūsu mājas teātrī rā-

dījās izdēdējuši spoki un es «kara kasē» jau domājos at-

radis ceturto dimensiju, kurā patiesība kļūst par sapni,
ieradās piepeši vecais Stegs un raudzījās uz mums bargi
caur brilli — gluži kā jau kritiķis.

Vecais Stegs bija mani sapratis ...

Vakarā es atradu savā istabā salūzušu niedres nūju.
Nezinu kāpēc, bet man ienāca prātā — vai tā tikai nav

salūzuse uz jaunā Stega muguras? ...

Kumēdiņi beidzās ar to, ka vecais Stegs pārveda jauno
Stegu uz dzimteni. Caur to, zināms, mākslai bija sāpīgs
zaudējums, bet dzimtai bija viens loceklis no galējā

posta un pazušanas glābts ...

Jaunais Stegs tagad brauc R. pilsētā uz gumijas ra-

tiem. Viņš ir tapis tirgotājs. Bet šad un tad viņš izlieto

amatniecības vai tirgotāju biedrības skatuvi un de-

klamē — Sein oder nich sein
...

Bet kāds prātīgs kungs parterā vaid:

«Ak, šī briesmīgā Nerona cilts!...»
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MEŽINIEKS

Romantiska teika

Šaura, celmaina klajotne plaša sila vidū. Totiesu viņa
ir gara un velkas, mazliet uz dienvidiem piegāzusēs, no

rītiem uz vakariem līdzās meža upei, kura ir šaura, bet

bagāta ar ūdeni un strauji tek. Klajotnes rīta stūrī va-

renas egles iežogo mazu pagalmiņu, kurā, no pakalnes
vakara stūrī skatoties, nesaredzētu divu mazu ēku, ja
tās nebūtu jaundarinātas un nespīdētu dzeltenbaltas

zaļo egļu pazarēs. Droša, skaidra acs pārredz visu kla-

jotni, kurā šur tur sakrauta malka. Celms pie celma.

Gandrīz visa klajotne vēl neuzplēsta. Tikai mazo ēku

tuvumā zeļ laukums. Tā ir pirmā druva šinī mežainē.

Rīta saule nemanot ceļas arvienu augstāki. Pūš

vēsma, un sils, it kā snaudienā traucēts, lēni un gari
iešalcas.

Sila malā spēcīga vīra rokās paceļas augsti spožs cir-

vis un šaujas ātri un sparīgi pret egles celmu. Baltas

skaidas kā sakaitinātas lec pa gaisu un krīt uz zaļga-
nām sūnām. Egle liecas arvienu vairāk uz sāniem, uz

klajotnes pusi, un spēcīgais vīrs apstājas, slauka svied-

rus un tad atkal no jauna elsodams vēzē augsti abas ro-

kas, kurās spīd smags cirvis. Baltā krekla piedurknes
plivinās. Vīrs ir sarkans visā sejā. Acis zvēro. Mute

raustās. Kakls uzpampst. Arvienu kaislīgāki šķeļ cir-

vis skaidas. Egle liecas. Beidzot brakšķ, un augšā zari

it kā izmisumā švīkst. Zaļais, varenais koks gāžas, šal-

kas un smagais kritiens satricina gaisu ar dziļu, dobju
nopūtu.

Spēcīgais vīrs uzelpo brīvāki, pieslien cirvi pie celma
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un apsēžas uz sava upura resgaļa. Kaislīgais, mežonī-

gais izskats izzudis pavisam iz cirtēja sejas. Lepns, paš-

apzinīgs smaids aprauj viņa lūpas. Viens no meža res-

nākiem kokiem guļ pievārēts. Un Mežinieka dzīslās

rit asinis, stiprinādamas rokas uz jauniem darbiem.

«Desmit gadus,» Mežinieks domā, «es varu dzīvot

brīvs ... Ilgs laiks, bet ir arī īss, kad apdomā, ka pa tam

ir jāuzceļ kārtīgas un visas vajadzīgās ēkas, jāuzplēš
druvas, jātīra pļavas un jāiegādā vajadzīgās saimniecī-

bas lietas un mājas kustoņi... Tagad viens zirģelis,
viena gotiņa, viena cūka un pāris aitu... Bet ir jau arī

tikai otrā vasara. Tagad pat vēl tikai pavasara. Par devi-

ņām vasarām var radīt brīnumus ...»

Rūpīgu skatu Mežinieks lūkojas pār klajotni. Visap-
kārt sils kā mūris. Bet desmit gadi... un stipras vīra

rokas...

Kamēr Mežinieks pārdomāja, kādējādi iesākt rijas
būvi, pa silu klajotnei tuvojās vecenīte ar grezelīti uz

rokas.

Mežinieks ieraudzīja māmiņu, pienākušu gluži tuvu.

Saviebtu, nelaimīgu seju tā saļima uz celma.

«Kas tev, māt, vai slima esi?»

«Nav vairs spēka. Pietrūkst elpas.»

«Sēņojot?» dēls iesmējās, bet līdzcietīgi uzlūkoja
māti.

«Nesmejies vis, dēliņ, tavos gados es arī vājuma ne-

pazinu ...»

Bet māmiņa drīz vien atpūtās. Viņa rušināja ar roku

sēnes, un seja tai it kā atdzīvojās.
«Tev, dēls, ir jāprecas,» viņa teica, «tu redzi, ka es

vairs nespēju vadīt mūsu saimniecību.»

«Jāprecas? Ar ko tad?» Mežinieks smējās.
«Ak Dievs! Cik te apkārtnē meitu!»

«Un kuru tu esi man nodomājuse?»
«Vienu vai otru... visas ir labas, kas strādīgas ...»

«Tā!» Mežinieks kaislīgi iesaucās. «Viņas visas man

neder.»

«Kur tu, dēls, zemes virsū gribi sev izraudzīt eņ-

ģeli? ... Cilvēks paliek cilvēks. Paņem strādīgu, vese-

līgu jaunavu par sievu un būsi laimīgs.»
«Bet es, māt, tiešām gribu būt laimīgs!» Mežinieks,

cirvi cilādams, domīgi teica
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Māte neatbildēja, un Mežinieks turpināja: «Tu domā,
māte, ka es tikai tāpēc gribu še līdumus līst, celmus

lauzt, lai dabūtu savu dienišķo maizi? Bagātību? Pū!

Tās manim nevajaga. Bet es gribu sevim uzticīgu, kriet-

nu sievu un, saprotams, ne muļķīgu! Es ienīstu lielo pa-
sauli, ienīstu ļaudis no tās reizas, kur es pārliecinājos,
ka viņu mācības nesaskan pavisam ar viņu dzīvi. Cil-

vēki ir melkuļi, nelieši, tāpēc es gribu dzīvot vientulīgi,
atšķirti no ļaužu tirgus... Precēt vienu no šo neliešu

meitām es negribu. Meklēt sievas es nemeklēšu... Re-

dzi, māte, kā šī skaida iz manas rokas krīt uz zemi, tā-

pēc ka pasaulē valda smaguma likums, tā arī valda kāds

likums, pēc kura īsta mīlestība divus nejauši saved, tā-

pēc ka tas tā ir nolemts ...»
«Betkā tad tavs tēvs mani precēja ...»

«Kā un kāpēc mans tēvs tevi precēja, tā nav mana,
bet bija jūsu lieta

...
Ja tevim ir grūti, tad dzīvo, māte,

istabā un lāpi zeķes ...
es visu padarīšu ...

Bet pie tiem

tur ārpus meža es neiešu sev sievas meklēt.»

Māte nopūtās un piecēlās.
«Nāc drīzi uz brokastu,» viņa noteica un aizgāja lē-

nām gar sila malu uz būdas pusi.
Bet Mežinieks palika sēdus un domāja. «Nekas aug-

stāks nemīt šo sieviešu sirdīs. Viņas nepacilā vīru

dvēseles. Kājas drīkst staigāt pa laidaru, bet dvēselei

vajaga turēties augstumā. Augšup, augšup vajaga

pacelties garam, ne tikai redzēt vien debess zilumu, bet

arī viņu saprast! Ak, cik zema un niecīga ir mūsu ļaužu
dzīve! Cik nevērtīgi un maziņi ir visi šie apkārtnes gari!
Un arī es pats — cik labprāt necenstos uz ko labāku un

daiļāku, te es izlietoju savus spēkus, kokus cērtot...

Bet tomēr es jūtos brīvs. Un vai tam, kurš iedrošinātos

man laupīt brīvību...»

Viņš apkampa cirvi un to vicināja augsti gaisā. Skai-

das atkal lēca un krita uz zaļganām sūnām. Un baltā

krekla piedurknes plivinājās rīta vējā.

Tajā apkaimē nebija neviena tik grezna kā Bērzaine,

brīvkunga Drahenbruta pils. Pilei ziemeļos bija apaļš

tornis, kura galā mēdza plivināties karogs, ja pats brīv-

kungs atradās mājās. Jaunais Drahenbruts, kurš neilgi
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atpakaļ, pēc tēva nāves, tapa par Bērzaines īpašnieku,

bija skaists vīrs, kuru sievietes ar lielu labpatikšanu

uzlūkoja. Pats Drahenbruts bija atkal liels sieviešu

draugs. Viņš mēdza ierasties zemnieku kāzās un kristī-

bās, kur tas lūkojās pēc daiļiem skuķiem. Veči un mā-

tes gankurnēja, bet Drahenbruts bija bagāts ...

Brīvkungs stāvēja pie loga un lūkojās uz pils parku,
kad sulainis tam piemeldēja muižas pārvaldnieku.

Pārvaldnieks ienāca.

«Ā, jūs jau te,» slaikais brīvkungs, tumšās ūsiņas

griezdams, pazemo vīru ar sirmo bārzdu un pliko pauri

uzrunāja.
«Jūs pavēlējāt, barona kungs ...»

«Jā, es gandrīz būtu piemirsis svarīgu lietu. Esmu no-

domājis pārlabot mūsu zemnieku dzīvi. Visur, kur tikai

acis met, tiem trūkst krietnu lietu un kustoņu. Visvai-

rāk mani apvaino zemnieku izdēdējušie, nejaukie

zirgi... Es gribu ierīkot Bērzainē ķēvnīcu. Parīt Igau-

ņos zirgu tirgus. Jums jābrauc turpu. Es pats arī

braukšu...»

«Vai daudz zirgu būs jāsapērk, ja drīkstu jautāt?»
«To redzēsim ... Bet sakāt — vai kāds no muižas vai

pagasta ļaudīm prot igauniski? Redziet, pie veikala va-

jaga prast valodu ...»

Muižas pārvaldnieks apdomājās.

«Vienīgais, kurš mazliet šo valodu prot, ir Mežinieks.»

«Kas tas par Mežinieku?»

«Mežinieks —tā viņu sauc
... Viņš uzņēmās dibināt

Vilka silā jaunas mājas. Savāds cilvēks, bet pilnīgi uz-

ticams vīrs.»

«Ā, tagad es atminos. Esmu viņu kādas reizes Vilku

mežā saticis. Plecīgs, jauns vīrs ar kuplu, brūnu bār-

zdu ...»

«Tas pats, barona kungs! Ja pavēlat, tad es aizsūtīšu

kādu no muižas ļaudīm, lai viņu laikā paziņo ...»

«Nav vajadzīgs! Es pats to izdarīšu... Es gribu bez

tam aplūkot klajotni Vilku silā ... Jūs varat iet.»

Drahenbruts mīlēja savādniekus. Jau no pirmās rei-

zas Mežinieks tam izlikās būt interesants cilvēks.

«Varbūt no viņa var kaut kas derīgs iznākt,» Dra-
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henbruts nodomāja un pavēlēja apseglot Omāru, lai

jātu uz Vilku silu
...

Pavakara saulē nozib melns zirgs ar jātnieku. Druvās

strādnieki apstājas, noskatās un norunā: «Lielskungs

aizjāj...»
Tā viņš arvienu jāj. Bez miera, bez atpūtas — drīz

medībās, drīz muižas tīrumos, drīz viena vai otra zem-

nieka mājās, visur var viņu ieraudzīt, bet ilgi viņš ne-

paliek nekur... Drīz viņš ir labs un mīlīgs, drīz ļauns
un dusmīgs. Piepeši viņš ieslēdzas pils tornī un paliek
tur pāris dienas, tikai sulainis var pie viņa piekļūt. Tad

Drahenbruts ir bāls, it kā kad tam jācieš vislielākās sirds

sāpes. Vēlā naktī viņš stāv pie torņa loga un lūkojas

zvaigznēs. Viss cits ir: bagātība, jaunība, prāts, gods
un cienība, — bet kāds iekšējs, neapklusināms nemiers

viņu dzen no vienas vietas uz otru. Viņš ir ceļojis pa Ei-

ropu, Ameriku un Āziju. Tam ir pazīstamas Ēģiptes pi-
ramīdes. Tiklab Ostendē un Montekarlo, kā arī Melbur-

nes salonos viņš ir paspēlējis un vinnējis ievērojamas
naudas summas. Par mīļāko tam ir bijuse žirgtā parī-
ziete, kaislīgā ungāriete, koķetā spāniete un mierīgā,
noteiktā angliete. Bet viņš ir arī skūpstījis norvēģu
lauku meitu un skrandaino sicīlieti. Un nekur viņš ne-

atrada atpestošās, īstās mīlestības.

Melnais zirgs stiepjas, un savādais, lepnais jātnieks

iztraucē savā nodabā mierīgi ejošo vai lēnām braucošo

ceļa vīru... Smiltis vien tik noput, un viņš ir jau iz-

zudis iz redzes. Uzkalnā aiz birztalas atkal parādās mel-

nais zirgs ar jātnieku. Un tad tie pazūd silā.

īstenībā tā nemaz nav dzīve, ko mēs par dzīvi sau-

cam. Mūsu ikdienišķīgās sarunas, soļi un darbi — tas

viss ir cilvēka dvēselei sāņu lieta. Mēs taču neesam tā-

pēc dzemdēti, lai te pasaulē vai nu pārēstos, vai arī badā

mirtu. Mums ir sprausti daudz augstāki ideāli un saukti

apziņā daudz augstāki pienākumi, nekā mums to sadzī-

ves praktiskie priekšraksti atgādina. Ir pasaulē augsti

gari, kuri dzīvo zemās, piekvēpušās būdās. Bez pārizglī-
tības un pārmākslas tie sasniedz sevī to visaugstāko, ko
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cilvēks var sasniegt, proti, saskaņu ar dabu. Visur tas

atrod pazīstamus. No tumsas viņš nebīstas, viņš jūt, ka

ne mazākā daļiņa neiet no viņa bojā. Uz katra pade-
beša gulstas viņa ilgas, lai viņš tās aiznestu tāļu. Tā,
lūk, ir īstā dzīve — dzīvot sevī ar jūtām un izdailēt

sevi priekš patiesām parādībām. Cilvēks cilvēkam krīt

te vismazāk svarā. Cilvēks melo, vilto sevi un citus.

Bet, ja acs nemāna, tad debess varbūt tiešām ir zila un

saule spoža un silta. Tikai patiesībā meklējama aug-

stākā dzīve. Un te nu, lūk, parādās mūsu savādnieki.

Ar tiem ļaužu sabiedrībai nav saskaņas. Un savrup klīst

šie patiesības aizstāvji, maldās kājām, sirdi un domām,
bet nevilto nekā. Viņi mēdz allaž būt nelaimīgi, bet

šad un tad nāk liela, neizsakāma laimība un tos sedz

saviem dievišķiem spārniem. Tad ir tā, it kā kad lapu

zaļums būtu viņu sirds jūtām rada un katrs putniņš
dziedātu sen pazīstamu, mīļu dziesmu ...

Mežinieks pēc launaga sēdēja līdzās būdai zem eg-

les un lūkojās ar sirsnību ziedošā dabā. Viņš priecājās,
aplūkodams klajotni. Tik daudz zemes viņš bija darījis
brīvam debess spīdumam pieejamu! Drīz te zaļos dru-

vas, kultūra vilks caur silu plašu, ērtu ceļu... Tagad
vēl bez ceļa... Mežinieks vēl lāgā nezināja, pa kuru

vietu varētu klajotni vislabāki savienot ar ārpasauli. Zi-

nāms, tur nu mērnieks noteiks virzienu ... Un visus šos

resnos kokus viņš bija apcirtis... Un drīz gāzīsies
citi — viens pēc otra. Arvienu lielāka, plašāka taps

klajotne. Mežinieks būs saimnieks
...

Un mīļa drau-

dzene, kura viņu spētu saprast, ar viņu uzsākto darbu

kopīgi turpināt? Tie ir velti sapņi! Tur ārpusē, aiz sila,

nav nevienas, nevienas ar skaidru laimības skatu...
Pārdomādams Mežinieks iesnaudās, kad zirģelis upes

malā piepeši iezviedzās. Mežinieks pamodās: stalts jāt-
nieks uz melna zirga jāja pār klajotni uz viņu. Meži-

nieks jātnieku tūliņ pazina un piecēlās ...

«Laikam grib apraudzīt, kā ar darbiem veicas ...»

«Labdien, Mežiniek!» Drahenbruts piejājis sveici-

nāja.
Mežinieks pacilāja cepuri.

Brīvkungs nolēca no zirga un iesvieda pavadu Meži-

nieka rokā.

«Tev, Mežiniek, gan ir savs īpašs darbs un pēc līguma
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tevim nenāktos šķūtes izpildīt, bet es ceru — tu manu

vēlējumos izpildītu ...»

«Tas būtu, cienīgs brīvkungs? ...» Mežinieks droši

jautāja, zirgu, kurš bija putās sajāts, īsā stigā vadī-

dams.

Drahenbruts izstāstīja, uz kurieni viņš nodomājis Me-

žinieku sūtīt.

«Tu vari dabūtvienu no muižas zirgiem ...»

Bet Mežinieks pateicās.
«Es labāk ietu kājām,» Mežinieks teica, «ja brīvkungs

atļaufj ...»

«Saprotams, bet ja tu tik laikā tirgū nonāc. Parīt no

rīta tevim jāir tirgū.»
«Es būšu, cienīgs brīvkungs!»
«Bet kāpēc tu negribi braukt?» Drahenbruts jautāja.
«Man,» Mežinieks stomījās, «man netīkas pa garu

ceļu būt ar citiem kopā.»
«Kāds tu savādnieks!» Drahenbruts brīnējās.
«Tā ir labāki... Es gribu dzīvot tik vientulīgi, cik

vien iespēVjams...»

«Saki, Mežiniek, — vai tu esi precējies?» Drahenbruts

pēc īsas klusuciešanas jautāja.

«Nē,» Mežinieks zobojoši atteica, «es nevaru atrast

sievas.»

«A, tu esi ļoti izlutināts! Tu laikam gribi it sevišķi

daiļu?»
«Nezinu

...
varbūt arī daiļu ...»

«Bet tevim taču vajaga un vēl vairāk vajadzēs mājā
saimnieces. Vai tad tu pats govis slauc?» Drahenbruts

smējās.
«Man ir veca māte ...»

«Ak tā! Nu tad varbūt nav tik steidzami... Redz,

Mežiniek, es esmu nodomājis tevim arī uzticēt mežsarga

pienākumus. Es dabūju zināt, ka tavs tēvs ir bijis mež-

sargs. Vai tu esi ar mieru?»

«Viss ir labi, bet līduma līdējs, arājs, ēku cēlējs, lopu

pircējs un mežsargs — tas viss reizā es nevaru būt!»

«Tur tevim taisnība!» Drahenbruts smējās. «Nu, re-

dzēsim vēlāku, kas jādara...»

Zirgs dižojās un kašļāja ar kāju zemi.

«Stāvi mierā, Omar,» Drahenbruts zirgam uzsauca un

izņēma pavadu iz Mežinieka rokas.
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«Vai tevim kāds vēlējumies, Mežiniek?» Drahenbruts,
taisīdamies kāpt zirgā, jautāja.

«Jā, lielskungs,» Mežinieks drūmi runāja.
«Kas tevim ir uz sirds?»

Mežinieks stomījās.
«Nu, saki tikai! Es gribu tevim labprāt palīdzēt!»

Drahenbruts drošināja.
«Es vēlos palikt vientulis, tāpēc lūdzu mani likt pēc

iespējas mierā... Pēc līguma man desmit gadu brīvī-

bas. Kad desmit gadi būs pagājuši, tad tas stāvēs, liels-

kungs, jūsu varā, vai nu mani aizdzīt, vai varbūt es va-

rētu cerēt uz tāļāku dzīvi... Manim dārgākā manta ir

brīvība. Ja manim to atņem, tad es negribu dzīvot.»

Drahenbruts tapa domīgs. Viņš uzmeta savādu skatu

Mežiniekam.

«Par brīvību un tamlīdzīgām lietām manim kā liel-

kungam gan neklātos ar tevi runāt, bet es redzu, tu esi

īpatnējs, īsts vīrs, kuram es neliedzu pienācīgas atzinī-

bas ... Saki, ko tu saproti zem brīvības ...»

«Būt svabadam no cilvēku nelādzības ...»

«Hm, tad tu domā, ka es tevi gribētu izlietot tikai sev

par labu? Tad tu maldies, jaunais zemniek! Es vēlos,
lai tevim labi klātos!»

«Es ticu, ka tā ir jūsu vēlēšanās, cienīgs lielskungs...
Bet man nu vienreiz cilvēki nepatīk... Še, meža vidū,

es .jūtos laimīgs. Un manim ir tiešām jādusmo, ja kāds

mani traucētu ar liekām, man pavisam nevajadzīgām
lietām.»

«Labi! Es tevi laidīšu pilnīgi mierā. Bet, tiklīdz tu

griezīsies darīšanās pie manis, tad arī es tevi traucēšu.

Saproti? Dots pret dotu!» Drahenbruts laipni runāja. «Ja

tu vari bez manis desmit gadus pilnīgi iztikt, tad es

tevi atstāšu tavai brīvībai. Robežas tevim ir zināmas.

Novēlu tavam darbam sekmes! ...»

«Lai tā ir, lielskungs!» Mežinieks cieši noteica.

Drahenbruts uzlēca uz zirga, satvēra pavadu, palocīja

viegli galvu un ātri iejāja silā.

Mežinieks domīgi nolūkojās pakaļ aizjājējam.

«Tiešām, šis lielskungs atļauj būt brīvam,» Mežinieks

nodomāja un gāja priecīgs pie darba.



No zirgu tirgus Mežinieks pavakarē devās uz māju.

Viņš savu pienākumu bija izdarījis, atmetis visām ma-

garičām ar roku, soļoja steidzīgi pa lielceļu. Mežinieks

nodomāja par dienas notikumiem. Viss zirgu veikals,

kaulēšanās, naudas skaitīšana viņu neinteresēja. Viņš

domāja par savu saimniecību, domāja par sievu...

Saimnieces tiešām vajadzētu. Gluži viens un viens pa-

saulē tomēr nekā nevar. Bet kur viņa ir — šī izredzētā?

Skumji, somiņu uz pleciem viņš aizgāja daudz sētām,

druvām un pļavām garām, gāja pa siliem un birzēm. Vēl

bija tāļu, ko iet...

Solis pie soļa, un beidzot mērķis tiek sasniegts. Me-

žinieks gan nebija vēl mājās, bet pusceļā. Un pusceļā

viņš bija nodomājis atpūsties. Tumšā silā viņš jutās it

kā mājās. Mežinieks nogāja no lielceļa, kur maza nora

kā robs iegriezās silā. Nakts bija pagaiša, un viņš starp

sīkajām eglītēm, kuras uz noras auga, ieraudzīja vecu

ugunskuru.
«Kā būtu, kad es sakurtu uguni?» viņš domāja.

«Miegs nenāk, un sprakstoša uguns stāsta brīnišķīgus
stāstus...»

Mežinieks sameklēja silā žagarus, skaidas un pāris

sakārņus. Drīz no ugunskura pacēlās liesmas, apgais-

moja noras vidu un dūmi ar dzirkstelēm šāvās stāvus

gaisā. Mežinieks atlaidās pazviļus līdzās ugunskuram
un priecājās no visas sirds. Tamlīdzīgi skati viņam ļoti

patika. Zem kvēlošiem sakārņiem mirdz baltas uguņai-
nas acis. Un noslēpumaini melnas parādās tām līdzās.

Uguns liesmas klusi švīkst, lakdamas vēso nakts gaisu.
Dzirksteles ceļas spirgti augšup, it kā gribēdamas kļūt

par mazām zvaigznītēm pie debess velves, bet, pirms
tās sasniedz jauno egļu galotnes, viņas izdziest un krīt

atpakaļ zemē kā pārslas... Kāpēc katrs cilvēks nav

likts uz savas īpašas zemes lodes līdz ar vajadzīgo laimi?

Kāpēc viņi tā plēšas un cīnās uz nelaimīgās zemes? ...

Sikspārnim slāpst pēc gaismas. Spārni vien plīkš, kad

tas skrej caur dzirkstēm un dūmiem. Bet alksnim, kurš

par tuvu noliec zarus pār ugunskuru, lapas novīst, sāk

tīties un sarkt. Zari tam viegli no siltuma strāvas, kura

izplūst no ugunskura, kustas. Tuvējā strautā noplaukš
ūdens: varbūt ielēca varde, varbūt zivtiņa sitās vai

čiekurs no egles nokrita ...

33922»
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Un tu, augstais gars, kas tu klusām lidinies pa nakts

tumsu, pacel cilvēku dvēseles spārnos. Man tīkas lidot

tevim līdzi, pārredzēt jūru un kalnus, mežus un laukus,

lidot gar sauli, gar zvaigznēm uz mūžīgo patiesību...
Ko palīdz visas cīņas, varoņu darbi cilvēku starpā? Cil-

vēcība — dzīvā iznīcība! Šodien smejies, rītu jau dusi

zārkā!
...

Bet tomēr cilvēkā ir brīnišķīgs, augstāks spēks. Miesa

un drēbes — tas nav cilvēks, bet sāpes un prieki — tas

ir nabadzīgais cilvēks, kurš pasauli sajūt divējādi: sā-

pīgi un priecīgi. Un tur, kur sāpes vienojas, top neiz-

teicama vienība, mīlestība, tur cilvēks atdabū savu

dievišķo spēku... Bet kā ir ar ļauno? Vai manim tie-

šām no tā ir jāatturas? Kur varu es dusēt, kad de-

bess man ielējuse krūtīs labās, cēlās jūtas? Ja trūkst

mīkstā, grēkus lolojošā spilvena, tad galva ir jāliek uz

cietā, aukstā akmeņa, kurš ir trausls un nebrēc, jo tam

mute vairs nespēj vaidēt... Kur tu dēstīsi balto debess

liliju, kuru tevim atnesa naktī, kad tu, izsalcis un iz-

slāpis pēc taisnības, lēji asaras? Stādi to, kur tu gribi, vi-

sur to apņem nezāles. Ja lietus un vētra tās neizposta,
tad cilvēka roka to izrauj ar visām saknēm un uzsviež

uz mēslu čupas. Bēdz! Bēdz mežā! Slēpies no cilvēces!

Viņa ir tavus cēlos jaunības ideālus ar kājām samīdījuse.
Tās brūces, kuras tevim visvairāk sāp, tevim cilvēce

sita. Un tad priekš viņas dzīvot, cīnīties priekš viņas

labklājības? Vai tas nav smieklīgi? Nē, noliedz, ka tu

esi cilvēks! Saki, ka tu esi zvērs, ka tevim ar cilvēku

nav ne mazākā sakara, smejies, kad tevim nāves sviedri

plūst, tad viņi tevi turēs par ārprātīgu, kurš nav vairs

bīstams līdzcensis mantas zvejā, mīlestībā, godā un cie-

nībā, tad tu būsi brīvs un viņi tevi vairs nedurstīs sa-

viem nāves zālēs mērcētiem šķēpiem ...
Ai, cēlās jaunības domas! Kur esi tu, rožainais, svē-

tais rīts ar laimībā viļņojošām zvanu skaņām? Jau sen

sirds nav vairs jutuse tās laimes, uz kuru tai ir tiesības.

Viņas īpašums ir atņemts, un tumša milža roka to

žņaudz arvienu stiprāki, arvienu nežēlīgāki! Bet vai tā

var izturēt, ciest mūžīgi? Nē, karot, karot! Kļūt ļaunam,
uzklupt savam tuvākam, to spaidīt...

Es dēstīšu rozes un tās audzināšu, lai viņu ziediem

apkaisītu godam savas jaunības kapu. Toreiz es ticēju,
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ka satikšu, vismazākais, vienu vienīgu cilvēku, kurš būtu

manim daiļums. Bet līdz šim esmu velti pēc viņa raudzī-

jies ...

«Kas tur raud?» Mežinieks, it kā iz sapņiem pamo-
dies, klusā naktī sauca. Bet atbildes nebija. Laikam viņš
bija maldījies. Viņš salika pagaļu galus uz uguns kopā
un pārdomāja, vai padoties-uz brīdi miegam vai iet

tāļāk savu ceļu?
Nē, tiešām, tā ir klusa raudu balss. Mežinieks pa-

grieza galvu uz lielceļa pusi un satrūkās. Kādus divdes-

mit soļus no viņa aiz eglītes stāvēja meitene, aizseguse
ar sagšu gandrīz pavisam seju.

«Nāc, bērns, tuvāku,» Mežinieks drebošu balsi teica,

«nāc pie uguns, nebīsties nemaz!»

Meitene lēnām pienāca, un iz pelēkās sagšas mir-

dzēja divas izraudātas acis.

«Apsēsties un saki — kāpēc tu raudi?» Mežinieks

jautāja. «Bet noņem sagšu, te, pie uguns, ir silti.»

Meitene apsēdās. Un sagša lēni noslīdēja uz pleciem.
Kā uz brīnumu Mežinieks raudzījās uz jauno skuķi. Tā-

das skaistules viņš vēl nebija redzējis. Viņa vairs ne-

bija bērns, bet apaļā sejiņa izskatījās tik nevainīga un

bērnišķīga, ka gribot negribot viņu vajadzēja uzrunāt

kā bērnu. Zelta mati daiļā pilnībā pušķoja viņas galvu,
un acis raudzījās plaši, sapņaini garām Mežiniekam

nakts krēslā.

«Vai tevim nav no manis bail?» Mežinieks smaidī-

dams jautāja. «Man tāda tumša bārzda?»

«Kas tu esi?» meiteneklusi jautāja.
«Mežinieks.»

«Mežinieks? Tu dzīvo mežā?»

«Jā, dziļi mežā. Bet ne še, citur, vēl tāļu no šejienes.
Es esmu ceļinieks.»

«Uz kuru pusi tu ej?»
«Uz to ...» Mežinieks parādīja ar roku.

«Es arī eju uz to pusi. Man rādīja, lai tur ejot. Es

gāju, gāju, un nu esmu aizmirsuse, kā to vietu sauc, uz

kurieni man jāiet.»
«Uz Kārklu muižu?»
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«Nē, tā viņu nesauca.»

«Uz Bērzaini?»

«Nē, nav!»

Mežinieks vēl minēja kādu muižu vārdus, bet mei-

tene papurināja galvu.
«Un tāpēc tu raudāji, ka piemirsi ceļa mērķa vārdu?»

«Jā, tāpēc ar... bet man notika vēl lielāka nelaime:

es pazaudēju gredzenu.»
«Kādu gredzenu?»
«Zelta gredzenu... Man tas bija jānes un jānodod

grāfam. Māte mirstot man tā vēlēja ...»

«Un kas tas par grāfu?»
Meitene nokaunējās.

«Nu, saki tik droši, mazā zeltmate!»

«Es nezinu... Bet māte man teica, ka tas esot mans

tēvs. Viņa manim iedeva gredzenu, lai es to parādot

grāfam, tad viņš par mani gādāšot. Bet nu es esmu savu

gredzenu pazaudējuse un vairs nezinu, kā to muižu

sauc, uz kurieni manim jāiet.»
«Tevim māte miruse? Kur tad jūs abas dzīvojāt?!»

«Tāļu ziemeļos silā, vecās, atstātās dzirnavās
...

Daž-

reiz atjāja vecs, bet stalts kungs un atnesa mums dā-

vanas. Mums nekā netrūka. Kungs mani gribēja vest

uz pilsētu, bet māte to neatļāva. Viņa mani mīlēja. Nu

viņa duskapā, un es esmu viena.»

«Tu nebūsi viena! Ja tu atļauj, tad es par tevi gā-
dāšu

...
Vai gribi nākt pie manis?»

Meitene palocīja galvu.
«Man ir veca māte,» Mežinieks ar prieka staru acīs,

meiteni aplūkodams, teica, «viņa turēs tevi kā savu

meitu. Bet saki — kā tevi sauc?»

«Māte mani sauca par Dailu... Dažreiz viņa mani

sauca par sāpju bērnu ...»
Daila to teica tik vientiesīgi, ka Mežiniekam negri-

bot bija jāsmejas. Viņš atraisīja somiņu un izņēma no

tās pāri aukstu raušu.

«Ņem, Daila, tu esi izsalkuse.»

Viņa sniedzās kārīgi pēc raušiem un tos ar saldu

muti ēda.

«Un tad tu nāksi dzīvot pie manis?»

«Jā ...Vai tas ir tāļu?»
«Tāļu. Bet es tevi turp nēšus aiznesīšu.»
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Daila pasmējās.
«Nēšus? Es jau varu pate iet kājām! Redzi, es jau

esmu liela!» Viņa piecēlās, un Mežinieks to ar patik-
šanu aplūkoja. Visā savā jaunības košumā tā stāvēja

viņa priekšā.

«Apsēsties, Daila,» viņš teica, «atpūties labi: mums

ir vēl labs ceļa gabals priekšā.»
Abi viņi ilgi sēdēja un klusēja.
«Tas bija gards kumoss!» Daila priecīgi teica.

«Vai gribi vēl?» Mežinieks jautāja ar pukstošu sirdi:

vairāk raušu tam nebija.
«Ir diezgan! Pateicos!» Daila atteica.

«Vai negribi atdusēties?»

Daila palocija galvu.
Mežinieks novilka svārkus, paklāja tos uz noras un

uzaicināja Dailu atdusēties. Daila atgūlās, apsedzās ar

sagšu un drīzi vien aizmiga.
Bet Mežinieks staigāja pa noru starp divām eglītēm

kā vakts zaldāts.

«Ja viņa var mani mīlēt, tad tā lai ir mana mūža

draudzene!...»

Austrumos jau svīda blāzma, bet Daila vēl saldi du-

sēja.

Otrā dienā ap pusdienas laiku Mežinieks jau cirta

sila malā. Viņš nejutās noguris. Baltās skaidas lēca at-

kal uz zaļganajām sūnām. Baltā krekla piedurknes pli-

vinājās vējā. Pār klajotni viņš redzēja māti taisni uz

viņu nākam. Mežinieks pasmaidīja. Vai māte jau viņa
līgavu bija atraduse būdā? Laikam, jo citādi viņa ne-

steigtos tik žigli.
«Saki tu, Paul, vai nav jātic brīnumiem!» māte aiz-

elsojuse sauca. «Es pārnāku no sēņojama un atrodu

savā gultā eņģeli guļam!»
«Vai tiešām eņģeli?» Mežinieks smiedamies jautāja.
«Vai eņģelis var būt skaistāks? Tik glīta, tik mīļa! Vai

tu viņu pārvedi?»
«Es! Tā ir mana līgava! Zelta gredzenu viņa ir pazau-

dējuse, viņa ir bārene, es atradu viņu naktī mežā rau-

došu ...»
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«Un tu viņu gribi precēt?»

«Saprotams, māt, jo tādas sievietes nav pasaulē ot-

ras
...

Tas ir: ja viņa mani gribēs. Bet tu redzi, riebek-

lis jau es neesmu!»

«Nē, Paul, tu esi skaists puisis!» Māte smējās. «Ir

labi, ka tu pārvedi man vedeklu, bet diezin kā ar tiem

darbiem veiksies?»

«Ļauj tu viņai, māt, brīvi dzīvot.. .»

«Ak tu Dieviņ žēlīgais, princesi mājā turēt!» māte

žēli gauda un sāka priekšautā skaidas lasīt.

«Es varu priekš pieciem maizi nopelnīt,» Pauls lepni
teica un vēzēja cirvi.

Māte aizgāja atpakaļ uz būdu taisīt viešņai azaidu.

Un Mežinieks cērtot pārdomāja atstāt būdu, kurā bija
tikai viena maza istabiņa mātei un Dailai, bet pats mi-

tināties kur nebūt — vai nu uz būdiņas augšas, vai sa-

sliet īpašu telti.

Pēc kādām dienām Daila ar savu jauno dzīvi bija pil-

nīgi apraduse. Viņa palīdzēja Paula mātei saimniecībā

un smējās skaļi, ka sils vien atskanēja.
Kādā siltā vakarā, kad daba jau bija pilnīgi pieņē-

muse vasaras nokrāsu, māte jau dusēja, bet Mežinieks

ar Dailu sēdēja upesmalā.

«Tas ir jauki,» Daila sauca, «dzīvot mežā! Bet vien-

reiz tu manim parādi muižu ...»

«Ak, priekš tā vēl laika diezgan!» Pauls ar nepatik-
šanu izsaucās. «Tu vēl esi jauniņa un nepazīsti pasaules.
Labāk paliec te ...»

«Es palikšu ...
Manim jau vienalga ...

Par muižu

manim stāstīja tava māte, un tāpēc es biju ziņkārīga to

vienreiz redzēt... Baltos gulbjus, kad tie peld pa dīķi

parkā...»

«Daila,» Pauls nopietni uzsāka, «tu neesi vairs bērns.

Saki, vai arī zini, ka pasaulē ir vīrieši un sievietes...»

«Zinu!» Daila pašapzinīgi teica.

«Bet vai tu zini, ka vīrietis iemīlas sievietē un ot-

rādi?»

«Nē! Kā tad iemīlas?»

«Nu tā: viens bez otra nevar dzīvot!»
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«Ak tā!» Viņa nopūtās.
«Un tevim no tā nav ne mazākās>jaudas?»
«Manim? Kā?» viņa brīnodamās jautāja.
«Vai tevim neviens vīrietis nepatīk?»
«Viens patīk,» Daila kaunīgi atzinās.

«Kurš tas ir? Vai tu manim to apslēpsi?»
«Tu esi tas!» viņa teica un gribēja aizskriet. Bet Pauls

viņu notvēra. Viņš gribēja Dailu nobučot, bet atturējās.
«Nē, tas nebūtu pareizi! Tā ir aušība! Es negribu būt

mīlestības auša!»

Viņš aptvēra Dailu un novilka to sevim līdzās.

«Tātad tu mani mīlē?»

«Tevi...»

«Un kāpēc tu bēgi no manis?»

«Pate nezinu...»

«Nu redzi tu, Daila! Tu esi nevainīga kā eņģelis, un

es negribu tevis samaitāt. Briesmīgs lāsts gulētu uz ma-

nis, ja es tevi tavā nezināšanā apmānītu... Es tevi gan

mīlu no visas sirds
...

Jau ilgi es raudzījos pēc tevim

līdzīgas sievietes, bet neieraudzīju. Tu manim uznāci

kā jauks sapnis, kura es neesmu cienīgs ...»

Daila iesāka raudāt.

«Bērns, kāpēc tu raudi?» viņš jautāja.
«Manim ir grūti ap sirdi,» viņa šņukstēja.
«Tu esi bārene un vientule, es esmu tāpat... Vai tu

negribi saldināt manu dzīvi? Es tevi sargāšu kā savu

acuraugu!»
«Es nezinu, ko tu teic.» Viņa šņukstēja un pieglaudās

ar galvu pie Paula krūts.

Viņš aizskāra viņas lūpas savām. Daila viegli no-

drebēja un aptvērās cieši ap Paula kaklu. Tas bija Dai-

las un Paula pirmais mīlestības skūpsts.

Pēc kāda mēneša Mežinieks ar Dailu svinēja visā klu-

sībā kāzas. Ļaudis jau sen pazina Mežinieku kā savād-

nieku. Par to neviens nebrīnējās, ka Mežinieks neie-

lūdza nevienu uz kāzām, bet visi apbrīnoja viņa daiļo
līgavu.

Pēc kāzām pie Mežinieka iesākās vecā dzīve. Darbs

un atkal darbs! Daila bija allaž jautra. Viņas mīļākais
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darbs bija zivis vārīt. Un to upē bija papilnam. Pauls

viņai bija iemācījis murdus ielikt upē un izņemt. Zivis

ķert viņai laimējās vairāk nekā Paulam.

«Zivis tevi grib redzēt!» Pauls smējās. «Tik skaista tu

esi!»

Viņa tikai nosarka.

Uznāca ilgāka lietava. Upe lieliski pārplūda. Kūtiņa,
kurā mitinājās Mežinieka gotiņa, zirģelis un aitas, pie-
smēlās līdz pusei ar ūdeni. Dzīvojamā būda atradās

daudz augstāku piekalnē, tai plūdi neskādēja. Aitas

noslīka, un gotiņa, kura izbailēs, no ūdens glābdamās,

bija ielēkuse redelēs, tā apskādējās, ka drīz pēc tam

nobeidzās. Tagad Mežinieka būdā radās posts un trū-

kums. Pavalgas trūka, un trūka arī naudas, ar ko no-

pirkt citu govi un aitas. Sevis paša dēļ to Mežinieks ne-

kad nedarītu, bet Dailas dēļ viņš lauza savu apņēmu-
mos un, simtu reižu pārdomājis, beidzot devās uz muižu

pie brīvkunga.
Drahenbruts ne mazumu brīnējās, kad Mežinieks

ieradās viņa pilī. Kad Mežinieks bija ūdensplūdu gadī-

jumu aprakstījis un lūdza pabalstu, tad Drahenbruts tam

uzsita viegli uz pleca.
«Redzi, draugs, kā mēs viens bez otra nevaram iz-

tikt.»

Mežinieks gribēja teikt ko skarbi, bet sakoda zo-

bus
... Viņam ienāca Daila prātā ...

«Es tevim sniegšu palīdzību. Bet es pats gribu nelai-

mes vietu aplūkot... Jā, Mežiniek, man tika stāstīts,

ka tu esot precējies... Tātad beidzot atradi sevim

sievu?» Drahenbruts zobgalīgi teica un pamāja Meži-

niekam ar roku, ka saruna beigusēs.
Ne visai apmierināts Mežinieks pārgāja mājās un

nākošo nakti pavadīja bez miega. Tas viņam nepatika,
ka lielskungs apmeklēja viņa būdu

...
Daila

...
Daila ...

Kādā rīta cēlienā viņa stāvēja upes malā pie izvil-

kta murda un sauca skaļā balsī: «Māte, māte, nāc, es

izvilku milzeni!»

Bet māte nedzirdēja, tā atradās ķēķī. Ar lielo zivi

priekšautā Daila steidzās uz istabu, kad tā piepeši

ieraudzīja pagalmā iejājam staltu kungu. Tas bija Dra-

henbruts. Dailu ieraugot, viņš it kā apstulba.
«No zvejas, daiļā zvejniece?» Drahenbruts, jauno
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saimnieci pasveicinājis, jautajā. «Jus mani nepazīstat?
Es esmu Bērzaines muižas īpašnieks barons Drahen-

bruts.»

Daila neteica nekā, tikai nosarka.

«Debešķīga sieviete!» Drahenbruts nodomāja. «Me-

žinieks ir vairāk nekā apskaužams.»
Daila neizturēja brīvkunga kaislīgā skata.

«Man vīrs ir līdumā,» viņa ātri teica un iesteidzās

būdā.

Mežinieks bija pamanījis lielkungu piejājam. Tikko

Daila bija iegājuse būdā, kad viņš pienāca.
Viņi apskatīja notikušo skādi. Drahenbruts izvilka

maku un, to attaisījis, pasniedza Mežiniekam simts rubļu

papīru.
«To es tevim aizdodu. Pēc 10 gadiem tu manim tos

atdod...»

Mežinieks pateicās. Un brīvkungs aizjāja.
«Vai lielskungs tevi redzēja?» Mežinieks Dailu rūpīgi

jautāja.

«Redzēja ... es nācu no upes ...»

«Tas nav labi... es paredzu ko ļaunu ...»

Nākošā nedēļa bija sausa. Sestdienas priekšpusdienā
pacēlās iz Vilku sila balti dūmi. Pats lielskungs atjāja
muižā un ziņoja, ka mežs degot. Ugunsgrēka vieta bija
kādas trīs verstes no klajotnes. Mežinieks tika īpaši zi-

ņots, lai iet palīgā uguņu dzēst. Zināms, no tāda darba

viņš nevarēja atrauties. Viņš nogāja uz būdu, nometa

svārkus un ar lāpstu rokā devās uz ugunsgrēka vietu.

Drīz pēc tam pagalmā iejāja trīs vīri. Viens no tiem

bija Drahenbruts.

«Vai tik viņa būs viena?» Drahenbruts aizsmacis jau-
tāja piķieri.

«Vecene ir silā, es viņu satiku,» piķieris teica.

«Tad drīzi pie darba!» Drahenbruts izsaucās un no-

lēca no Omāra
...

Ašiem soļiem viņš iesteidzās būdā. Tiešām viņa bija
viena...

Daila gulēja vaļējām acīm gultā un manāmi satrūkās,
kad brīvkungs ienāca.
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«Es nāku pie jums, mans skaistais eņģelīti» viņš, vi-

ņai klāt piegājis, teica un gribēja mīlināties.

Daila gribēja kliegt. Bet viņa bija uz acumirkli zau-

dējuse balsi.

«Tevim ir jādzīvo pilī un nevis būdā. Tu esi dāma un

nevis zemniece...»

Un Drahenbruts uzspieda slapju autiņu, kurš stipri

smaržoja, Dailai uz mutes.

Daila paģība ...

Brīvkungs Dailu iznesa. Brīdi vēlāk jātnieki pazuda
mežā. Drahenbruts savu upuri turēia droši rokās. Mežā

uz ceļa gaidīja uz laupījumu slēgta kariete
...

Vēlā vakarā pār klajotni uz silu atskanēja šausmīgas
vaimanas. Briesmīgi vaimanāja Mežinieks, rokas lauzī-

dams.

«Varbūt viņa ir mežā apmaldījusēs!»

«Ej tu! Ko vazājies pa silu ap tavām sēnēm! Es pa-

redzu ko briesmīgu: lielskungs manim ir laupījis
Dailu...»

Viņš paķēra cepuri un devās projām uz muižu. Parkā

apslēpies, viņš gaidīja zem pils logiem, kamēr gaisma
ausa.

Viņam teica, ka lielskungs aizbraucis jau vakar uz

pilsētu.
«Tas nevar būt,» viņš domāja, «uz pilsētu viņš Dailas

nevarēja aizvest. Viņa taču ceļā kliegtu ...»

Un bez kādām ceremonijām Mežinieks spraudās pa

ķēķa durvīm pilī iekšā. Tiešām, torņa zālē stāvēja Dra-

henbruts, bet Dailas tur nebija.
«Atdod man manu sievu!» Mežinieks kliedza un gri-

bēja ar krēslu sist brīvkungam. Bet tas turēja viņam

pretī pistoli.
«Šauj!» Mežinieks šausmīgi kliedza. «Es gribu labāk

mirt!»

Drahenbruts šāva. Šāviens pagāja garām. Nākošā

acumirklī Mežinieks būtu sadragājis brīvkunga galvas
kausu, bet sulaiņi tam sēja jau rokas ...

Daila tomēr bija aizvesta uz pilsētu. Visur, kur tā

lūdza, lai to glābjot, Dailas pavadoņi pasmaidīja un

teica:
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«Neklausāties! Viņa, nabadzīte, ir ārprātīga!»
Un visi tam noticēja. Tajā pašā dienā, kad Mežinieku

apcietināja, brīvkungs aizbrauca uz pilsētu ...

Gadu vēlāk Bērzaini un apkaimi baidīja zagļu un lau-

pītāju banda. Visi runāja, ka bandas vadonis esot Meži-

nieks, kurš izbēdzis no cietuma. Kādā rudens naktī

Bērzaines muiža dega uz reizi piecās vietās: rijās, staļ-
ļos, alus darītavā, pilī un mašīnu klētī. Pilī uguni ap-
dzēsa. Bet citas ēkas uguns pārvērta par pelnu un drupu
kaudzi.

«Tā ir Mežinieka atbilde!» Drahenbruts domāja un

bāls raudzījās pa torņa logu uz pils parku ... «Viņš ne-

rimsies, kamēr nebūs Dailu pilnīgi atriebis ...»

Drahenbruts nejutās muižā drošs. Viņš nodomāja pil-
sētā iecelt pilnvarnieku un pats aizbraukt uz ārzemēm.

Nākošā naktī, no sulaiņa pavadīts, viņš slepšus no mui-

žas aizbrauca. Bet Vilku mežā, no stāvas pakalnes le-

jup braucot, norībēja šāvieni. Abi zirgi krita. Izbijies
Drahenbruts izvilka revolveri, bet, pirms tas paguva

šaut, stipras rokas to sakampa.

«Tā, tagad tu esi manos nagos!» viens no laupītā-
jiem sauca.

«Mežinieks!» Drahenbruts izbailēs čukstēja.
«Saki, diedelniek, — kur ir Daila?» laupītājs kliedza.

«Nezinu ... viņa kļuva ārprātīga ...»

«Ak!» Mežinieks ievaidējās.

Bet, pirms tas ļāvās no sirds sāpēm aizrauties, nozi-

bēja duncis. Drahenbruts iestenējās un nokrita uz ceļa
līdzās karietei...

Vairāk gadus Mežinieks bija Latvijai par briesmoni.

Bet daudzreiz viņš darīja labu, palīdzēja nabagiem un

apvainotiem un, projām iedams, teica: «Stāsti citiem,
ka Mežinieks to darīja!»

Beidzot arī Mežinieka vadzis lūza. Viņu saķēra un

notiesāja uz katorgas darbiem. Ceļā uz Sibīriju viņš
nomira...

Tā ir teika. Bet vēl tagad tās vietas rāda, kur viss tas

noticis. Es esmu pār klajotni gājis. Un manim likās, it
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kā kad silā kāds izmisušā balsī iz zemes apakšas sauktu:

«Daila! Daila!»

Zināms, tie bija uzbudināti nervi...

Kas tu esi, briesmīgā kaislība, kas tu reizām sagrābi
cilvēka sirdi? Kur tu cēlies, un kur tu beigsies? Kā vie-

sulis tu pacelies pie gaišas apvārsnes un drāzies pāri
dzīvei ar nevaldāmuspēku un ātrumu. Tusarausti drau-

dzības saites, tu pāršalc tiklības balsi, dodamies bez re-

dzama mērķa uz priekšu.
Neapmierinātās, klusās cilvēces ilgas! Iz jums ceļas

kaislības kā ūdens auka uz klusās, tvanīgās jūras. Tad

šaudās uguns šautras, elementi trako, it kā kad būtu

pastarā diena klāt, un cilvēks vairs nepazīst cilvēka...

Un, rītam austot, pa lēni putojošas jūras viļņiem, kuri

kā slimīgā novārgumā vēl elsā, peld aukas upuris:
Dailas līķis ...

Neizprotama daba, neizskaidrojama dzīve
...
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HĒRAKLA IESVĒTĪŠANA ELEUSĪNAS MISTĒRIJAS

Fantāzija

Noguris Hērakls nonāca vakarā Kalidonas kalnos.

Vāja vakara blāzma krāsoja rietumos padebešus, bet vi-

ņas atspīdumā Hērakls velti raudzījās pēc karaļa Eneja
pils. Visapkārt klintis, un vietvietām melnzaļgani lapu
koku meži pakalnos, kuri centās viens par otru pacelties

augstāki. Iz klints sienas šāvās dedzīgs avots. Ūdens, le-

jup krītot, pārvērtās baltā miglā. Dziļi apakšā, gravā, te-

cēja strauts.

Varonis apsēdās uz viena no akmeņiem, kuri uz milzī-

gajām klinšu pakāpēm izkaisīti gulēja, un pārdomāja,
vai palikt tepat uz nakts dusu vai mēģināt kāpt pa klin-

tīm tāļāk...
Viņa karaliskā brāļa dziedātājs bija Dējaneiru, Kali-

donas karaļa Eneja meitu, apdziedējis kā skaistāko sie-

vieti uz pasaules ...

Pie viņas spēka pilnām krūtīm

Pat dievi saldi dusēt tīko ...

Dusmas pārņēma Hēraklu, ka nakts un kalni to šķīra
no pils, kurā mājoja brīnišķīgā jaunava. Viņš savu jau-
nību bija pavadījis grūtos darbos.

Lauvas un pūķus tas bija sakāvis, ieguvis slavu visā

Grieķijā, bet laimības viņš vēl nebija baudījis.
Nakts tapa arvienu tumšāka, un zvaigznes mirdzēja kā

zelts. Hērakls lūkojās visapkārt kalnos, bet nekur nespī-
dēja uguns.

«Varbūt Kalidona ir vēl tāļu kalnos,» viņš domāja un

atlaidās pie cietā akmeņa uz dusu. Bet miegs nenāca.
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Avots klints sienā šņāca it kā dusmās, tuvāki un tāļāki
mežā ierūcās kāds zvērs, un Hēraklam uznāca bērnišķīga

griba visus šos nakts miera traucēkļus uz reizi pārspēt.

Viņš nosvieda lauvas ādu no pleciem un aptvēra rokām

milzīgo akmeni, pie kura tas nupat bija piespiedis savu

galvu. Kā vieglu akmentiņu Hērakls pacēla milzīgo

klintsgabalu un svieda to gravā. Pērkonam līdzīgs dār-

diens satricināja kalnus. Zvēri mežā apklusa. Likās, it kā

kad pat avots taptu kluss.

Un Hērakls smējās, tā ka kalnos un mežos tālu atska-

nēja.

«Spēks satricina pasauli, bet manim viņš negādā
sirdsmiera... Es varu salauzt šīs klints sienas, bet lai-

mība izraujas iz manām rokām ...»

Skumji sēdēja varonis un lūkojās nakts tumsā.

Te viņam likās, it kā kad tas dzirdētu sāņus lejā so-

ļus — turpat, kur viņam ceļš bija izzudis.

«Ahū!» kāds iz lejas sauca. «Vai tur augšā nemīt kāda

dzīva radība, kas manim pateiktu, kā lai es uz ceļa
tieku?»

«Kas tu esi, svešiniek?» Hērakls sauca.

«Tas gudrākais no visiem!»

«Un es tas stiprākais!» Hērakls smējās.
«Tas ir Hērakls!» Merkūrs nodomāja un kāpa uz

labu laimi uz to pusi, no kurienes Hērakla balss atska-

nēja.
Beidzot Merkūrs atradās uz klints pakāpes, kur varo-

nis stāvēja.
«Kas tu esi?» Hērakls stingri jautāja.
«Nejautā! Es neesmu nedz pasaules kungs, nedz vi-

ņas vergs. Es kalpoju augstākam spēkam... Mani sū-

tīja pie tevis... Visu dienu es meklēju tavas pēdas.
Beidzot gani manim stāstīja: Hērakls mūs atpestīja no

lāča un aizgāja uz Kalidonas pusi... Un tad es steidzos

tevim pakaļ...»
« Un ko tu no manis vēlies?»

«Ne es, bet viņš, mans augstais pavēlnieks, liek te-

vim ziņot, lai tu dodoties uz Eleusīnu, pirms tu nokāp-

jot miroņu valstī.»

«Un ko lai es Eleusīnā daru? Vai lai ar nīkoņiem zē-

niem un meitenēm spēlējos?»
«Nē, Hērakl! Tur priesteri sarīkos lielās mistērijas,
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kur dažreiz pats Cejs nonāk, un līdz ar viņu parādās
mūžības īstenība un noslēpumi.»

«Pats Cejs?» Hērakls domīgi atkārtoja. «Es iešu ...»
Pirms Hērakls paguva svešinieku iztaujāt, tas bija

jau nozudis.

«Merkūrs ...» Hērakls domāja. «Cejs to ir sūtījis ...»
Aiz prieka varonis saķēra otru klintsgabalu un no-

svieda to gravā ...

Tās bija uzvaras gaviles, kas tur atskanēja.

Rīts ausa, kad Hērakls pamodās. Skaists izskats uz

Kalidonas kalniem to ielīksmoja. Uz viena no kalniem

rīta sārtumā mirdzēja Kalidonas pils.
Hērakls nokāpa lejā pie strauta, nomazgājās, un, kad

tas turpināja ceļu, saule jau zeltīja klinšu un koku ga-
lotnes. Pie Kalidonas pils nonācis, viņš ar savu milzīgo
vāli sita pa vārtiem. Divi sargi-kareivji stāvēja augšā
uz mūra.

«Es esmu Hērakls!» varonis sauca. «Un vēlos redzēt

jūsu karaļa daiļo meitu!»

«Tu nāc par vēlu, varoni! Bet varbūt īstā laikā
...

Te piemīt upju dievs Ajkeluss! Tas iemīlējies Dējaneirā
un draudē izskalot pils pamatus, atvērt visus kalnu avo-

tus, ja Dējaneirā netapšot viņam par sievu ...»

«Vai Dējaneirā viņu mīlē?» Hērakls jautāja.
«Viņu!» Sargs smējās. «Tas jau ir gatavais mežonis —

ar āža kājām un apaudzis līdz vēderam ar spalvām ...»

«Es viņu nositīšu!»

«Tik pamēģini! Viņš pārvēršas par putojošu straumi,

un drīz tas atkal pieņem auna izskatu!»

«Laid mani iekšā!» Hērakls sauca.

«Nē, varoni! Pirms karalis nav devis atļauju, es ne-

drīkstu vārtus atvērt!»

«Tad es pats tos atvēršu!» varonis sauca un zvēla pa

vārtiem ar savu milzīgo ozola vāli.

Vārti sašķīda drupās, un Hērakls iegāja netraucēts

pagalmā. Pagalmā bija vesela birze. Un aiz birzes cieši

pie klints sienas stāvēja Kalidonas karaļa pils kā mil-

zīga ligzda.

Sargi iesteidzās pilī un pavēstīja, kas noticis.
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Sirmais karalis, kurš bija akls, tāpēc ka tas sava ne-

laimīgā dēla Meleagra dēļ bija izraudājis savu acu

gaismu, izdzirdis, ka Hērakls viņa pilī, priecīgi izsaucās:

«Šis varonis mūs izpestīs no nelieša Ajkelusa ...»

Dējaneirā stāvēja līdzās tēva tronim un sagaidīja ar

ziņkārību varoni.

Hēraklam parādoties, viņu pārņēma līksmība. Viņa
vēl nekad nebija redzējuse tik skaistu, varonīgu vīru.

Un Hērakls bija aizgrābts no Dējaneiras daiļuma. Viņas

plecus, vēderu un gurnus sedza tīģera āda, un mati kā

zelta straumes lija uz viņas baltiem pleciem. Ziedoša

pilnība dailējās viņas vaigos un krūtīs.

«Sveiks, karali!» Hērakls runāja. «Sveika, karaļa
meita Dējaneirā! Es esmu Hērakls — ceļā uz Eleusīnu...

Pirms es nonākšu miroņu valstī, es tīkoju redzēt daiļo

Dējaneiru, kuru apdzied visi helēņu koklētāji. Ar dar-

biem apkrauts, cīņas aizkavēts, es reti drīkstu skatīt

daiļumus ...
Šinī acumirklī es jūtos laimīgs!»

«Pateicos tevim, varoni,» karalis teica, «par tavu at-

zinīgo runu
...

Es pats vairs neredzu manas meitas dai-

ļumu, bet jau toreiz, kad es vēl drīkstēju redzēt sauli un

zemi, tā apbūra katru ar savu skaistumu ...»

«Ak, varoni,» Dējaneirā iesaucās, «ko palīdz manim

šis daiļums! Tas ir mūsu nelaime. Katrs vīrs tīko pēc

manis, un karaļu dēli būtu jau mani laupījuši, ja upju
dievs Ajkeluss manis neapsargātu. Un tomēr es vēlētos

simtkārt labāki tikt laupīta un aizvesta uz svešatni nekā

palikt še, no nejaukā Ajkelusa apsargāta. Varoni, glāb
mani no šī mežoņa rokām!»

Viņa piegāja Hēraklam tuvāku, kurš palocījās pade-

vīgi Dējaneiras priekšā.

«Kur mīt šis nezvērs? Zem manas vāles drūp viscie-

tākā klints...»

Piegriezdams tikai Dējaneirai vērību, Hērakls nema-

nīja, ka zāles kaktā šļāca strūklu aka, iz kuras spalvains

puscilvēks šķelmīgi šķielēja uz Hēraklu.

«Uzklausies, Hērakl,» Ajkeluss ņirgājās, «pirms tu

mani gribi uzvarēt, tevim ir jādabū spēja cīnīties ar

dievību ... Spēks manis nedragā, bet vara. Tevim ir

tikai spēks, bet vara pieder manim ...»
Pirms Ajkeluss beidza runāt, Hērakls svieda tam ar
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vāli. Ūdens uzšļakstēja. Bet Ajkeluss sēdēja mierīgi, it

kā nekas nebūtu noticis.

Hērakls satrūkās. Tiešām tā bija augstāka vara.

«Tu domā, helēņu varoni, ka tavi ideāli ir augstāki

par maniem!» Ajkeluss runāja. «Tu maldies! Es esmu

upju dievs Ajkeluss! Es esmu nejauks, bet manos ūde-

ņos var katrs šķīstīties... Kā ūdens es tecēju auksts

pa kalna upi, kad daiļā Dējainera nokāpa manī mazgā-
ties. Viņas maigais siltums mani modināja uz dzīvību

...

Dējaneirā pieder manim.»

«Atdod viņai brīvību ...»

«Jā, lai tu viņai to atkal laupītu! Nē, viņa ir mana!

Nāc cīnīties ar mani!»

Hērakls un Ajkeluss gāja pagalmā cīnīties, un sargi
katru brīdi vēstīja aklajam karalim un Dējaneirai par

cīņas stāvokli. Beidzot Hērakls sakampa Ajkelusu, gri-
bēdams to saplosīt, bet tas tapa acumirklī par ūdeni.

«Sasodīti māņi!» Hērakls kliedza. «Es jūs tomēr aiz-

dzīšu!»

Sešdesmit dienas Hērakls sēdēja Kalidonas pils pa-

galmā un drāza vāles. Tiklīdz padebeši pacēlās, lai at-

nestu zemei lietu, kad Hērakls svieda milzīgo vāli pa-

debešos, kura satricināja tā gaisu, ka padebeši izklīda.

Sešdesmit dienas nelija neviens lietus piliens. Un bries-

mīgs sausums valdīja visā Grieķijā. Upes, ezeri un

avoti izsīka. Arī strūklu aka karaļa zāles stūrī izsīka

līdz pēdējam pilienam.

Ajkeluss bija beidzot uzvarēts. Lādēdams tas devās

uz jūru, jo briesmīgas slāpes to mocīja. Bet arī karaļa
vīna krājums bija izbeigts. Tad Hērakls vairs nesvieda

vāles padebešos. Un auglīgs lietus nolija pār visu zemi.

Ajkeluss aiz kauna vairs nedrīkstēja rādīties Dēja-
neirai. Karalis un Dējaneirā bija neizsakāmi laimīgi, ka

Hērakls tos izpestījis no nelieša Ajkelusa.
Hērakls un Dējaneirā svinēja kāzas. Bet pagāja kā-

das dienas, un varonis jau garlaikojās pie savas sievas.

«Man jāiet uz Eleusīnu,» viņš runāja, «dzīvo sveika,

Dējaneirā!»
Tāda ir varoņu mīlestība! Nevis mūžīga — tā pastāv

tikai īsu brīdi.
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Vispārīgās mistērijas jau bija pagājušas, kad Hērakls

ieradās Eleusīnā. Mistēriju tempļa hirofants uzņēma

Hēraklu laipni, bet pakratīja galvu, kad tas paģērēja,
lai priekš viņa sagatavojot mistērijas. Hērakls, kā ar-

vienu, nepacietīgs būdams, draudēja sagāzt templi, ja

viņa nepaklausīšot. Priesteri noturēja sapulci un beidzot

nosprieda sarīkot Hēraklam mistērijas, jo viņam stāvot

priekšā svarīgs gājiens: uz miroņu valsti.

Mistērijas sagatavoja priekš Hērakla viena paša. Pēc

noteiktas gavēšanas un mazgāšanās Hēraklu ieslēdza

kādā vakarā templī. Visapkārt bija tumšs, Hērakls jutās
izsalcis un izslāpis. Bet viņš palika sēdot un nekustējās,

jo priesteri viņam tā bija vēlējuši. Divas naktis un di-

vas dienas viņš gaidīja, bet nekas nerādījās... Beidzot

tempļa telpas pildījās sēra tvaniem līdzīgu smaržu. Hē-

rakla miesas, kuru prasības jau ilgāku laiku nebija
ievērotas, beidza apspiest viņa garu. Viņa gars kļuva
brīvs ... Spīdoši mākoņi sakrājās templī ap Proserpīnas
tēlu. Bailes, kuras Hērakls citkārt nepazina, pārņēma
varoni. Viņš drebēja: dieviete Proserpīna rādījās ar iz-

misušu seju, bet tad viņa apskaidrojās ...

«Viņš — nāk!» kāda balss sauca. Pērkons nodārdēja,
un brīnišķīgā gaišumā parādījās Cejs.

«Mans dēls,» viņš, rokas pret Hēraklu izstiepis, ru-

nāja, «tu nezini, kādas mokas es ciešu! Manas ilgas ir

neizsakāmas, manas sāpes neizmērojamas! Es radu jau
no mūžības, bet viss manis neapmierina. Tikai jaunas

parādības apmierina mani uz brīdi, tad atkal jaunas, ci-

tas domas valdzina manim prātus ...
Es gribētu mirt,

bet es nevaru
...

Es esmu vientulis, mūžīgs vientu-

lis ...»

«Mans tēvs, kā lai es tevim palīdzu?»
«Tu manim nevari palīdzēt... Es tāpēc nenācu šurp,

lai tevi lūgtu, tevi glaustu. Tikai tāpēc es tevim sūdzu

savas mokas, lai tu nelūgtu no manis pilnības, jo ma-

nim viņas nav un es nezinu, kur viņa atrodas... Kat-

ram ir savs spēks, lai cīnās pats, jo arī es cīnos tikai

priekš sevis un nevaru priekš citiem cīnīties ...»

«Tad manim arī miroņu valstī jāpalaižas vienīgi uz

savu spēku un spēju?»
«Vienīgi, jo es nevaldu pār nirvānu! Te, mistērijās,

es tevim nesniegšu nekādus debess saldumus, nē, rūgtu
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tu nenodrebi mūžīgu ciešanu priekšā, tad tu esi īsts

varonis
...

Tikai nieciņš — cilvēks lūdz pēc saldumiem,
skaidrības un maiga miega... Mums stāv mūžīgas sā-

pes priekšā... Uz redzēšanos!»

Cejs pazuda. Priesteri atrada trešajā dienā Hēraklu

bez samaņas guļot. Viņš bija nespēcīgs, nebija vairs

miesas varonis. Bet tikai tagad viņš varēja nokāpt mi-

roņu valstī...

Visas ļaužu vēlēšanās ir piepildītas. Pūķi un nezvēri

izkauti, pekles suns Cerbers no neliešiem ar skaudību

apbrīnots. Nu varonis ir brīvs!

Bet viņš sajūt briesmīgas sāpes savās krūtīs. Viņš jūt,
ka tas nav varonis, bet vergs, kurš palīdz nejēgām cil-

vēkiem. Bet ja varētu palīdzēt dieviem ... Un viņš garā
redz sāpju pilno olimpiešu seju.

«Arī tur iet greizi!» Hērakls domā, un sagrauzts tas

staigā uz dienvidus austrumiem, lai uzmeklētu karalieni

Omfali.

«Vajaga kaut kā laiku nosist,» Hērakls domā, vilnu

vērpdams Omfales pils darbnīcā.

Agrākais varonis ir nonīcis, sieviešu uzvalkā, krāso-

tiem vaigiem. Viņš ir pilnīgi idiots, un vērpējas sme-

jas par viņu. Agrākais varonis Hērakls ir vairs tikai

teika...

Bet neviens nezina, kāpēc Hērakls ir atteicies no sa-

vas varonības...

Lūk, tāpēc nav trepju, pa kurām varēja kāpt mūžīgi
augstāk, arvienu augstāk... Kāptuvēm ir skaitlis, un

augšā valda vēl karstākas ciešanas nekā lejā, uz zemes.

Un, kas to ir atzinis, tas saprot, kāpēc Hērakla gars sa-

plaka, kāpēc tas tērpjas sieviešu drānās
...

«Jā, vienīgi pie jums, sievietēm, mēs varam kļūt lai-

mīgi,» Hērakls klusi runā un skūpsta vienu no vērpē-
jam.

Lielais varonis ir tapis mīkstulis
...

Bet viņš atkal celsies, celsies savās gara mokās, un

milzīgā vāle no jauna satricinās gaisus.
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HAMLETS

Novele

Lielceļš iet augšup, piekalnē. Baltas smiltis spīd sa-

vādi, bāli pelēki vakara krēslā. Visapkārt jauna priežu
un egļu atauga apmēram divu vīru augstumā. Pa ataugu
reti — šur tur redz augsti pastiepušās, pa lielākai daļai
visas mazliet uz vienu vai otru pusi paliekušās šmaugas

priedes, kuru galotnēs tikai mazs kušķītis skujainu zaru

atgādina, ka tās vēl zaļoksnes. Šīs augstās priedes ir

vecu laiku liecinieces, jau izdzīvojušas, salīkušas it kā

noskatās pār plašo, zaļo jauno paaudzi. Priekš ilgiem,

ilgiem gadiem te izdega mežs verstēm tāļu. Bet zemes

raksturs ir tāds — izdot bez mitēšanās jaunu dzīvību,

kura, ja arī ne gluži, tad taču savā būtiskajā garā līdzi-

nās sen pagājušai, iznīkušajai dabai. Nu viņa atkal at-

zeļ un stiprinās, parādīdamās ar tiem pašiem daiļu-

miem, ar to pašu zaļumu un smaržu, šalkoņu vējā un

brīnišķīgo iespaidu uz mums klusumā ...

Brauc, kad tu gribi, pa mežu — gandrīz vienmēr viņš

uz tevi atstās to pašu savādo iespaidu: tu esi it kā ap-

ņemts, piespiests nodziļināties savā iekšienē, kad te-

vim ir apnicis lūkoties uz koku galotnēm, padomāt par

to, kā visa gan šis mežs nav redzējis un piedzīvojis.

Ļaudis skrej savās kaislībās, neapmierinātām un neap-

mierinājamām ilgām pa pasauli, smiekliem un asarām

maldās no vienas vietas uz otru, bet mežs stāv un pa-

liek vienā un tajā pašā vietā, piemērodamies uz vis-

smalkāko un apzinīgāko dzimtenes dabai. Viņš aug

mierīgi, brīnum apdomīgi, sūkdams iz dzimtenes zemes

klēpja dažādas vielas un sulas, pakustina it kā šaubī-
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damies galotnes, kad vējš pūš iz tālienes. Mežs rada

un vairo tevim dziesmas, viņš ar savu mīklaino šalkoņu

pavada trīcošos akordos tavas dvēseles meldijas ...

Bet arī mežs kļūst ar laiku citāds. Arī viņš maina savu

izskatu un dziesmu. Toreiz, kad tu gana zēns biji, tad

gan vecās, šmaugās priedes tāpat augsti slējās, mazliet

paliekušās, it kā locīdamas ceļus pret zilo, augsto de-

besi. Bet jaunie koki nebija vēl tik kupli un neaizsedza

tādā mērā izdegušās pakalnes. Tagad viss stipri atzēlis,

pieņēmies kuplumā un augstumā. Svešs, vismazākais,
svešāks...

Bet Jānis savu dzimtenes mežu pazina: visvairāk pēc
kalniem un lejām, pa kuriem lielceļš veda... Jā, šie

kalni un lejas — tie mainās un pārvēršas vēl daudz,

daudz lēnāki nekā ļaudis un meži. Uz viņiem pamatojas,
tā sakot, mūsu dzīves vieglumi un grūtumi, un tāpēc
mēs tos visātrāki atkal uzzīmējam. Jauni ceļa stabi...

Arī zirgs ir cits: nav vairs vecais, mīļais bēris, bet kaut

kāds svešs, no čigāna vai žīda iemīts zirgs, kurš, galvu

nodūris, lēni rikšo... Un vai tu redzēji, cik Juram jau
sirma bārzda? Viņš gan vēl ir citādi vesels un spirgts,
spēka viņam netrūkst, bet ir viņš tapis pavisam cits

Juris... Nav vairs agrākās jautrības, smieklu un

joku...

Zirgs sāka vilkt smagi ratus stāvajā piekalnē, Juris

izlēca iz ratiem, Jānis palika sēdot: viņš jau bija pali-
cis tik viegls, izkaltis, desmit gadus pa skolām dzīvo-

dams.

«Vai tu vēl mēdz dancot?» Jānis prasīja, nezinādams,

par ko runāt.

«Nē! Vairs neveicas
...

vecas kājas! Bet šad un tad,

ja tiešām ir vajadzīgs, es vēl pamēģinu ...
No jauna-

jiem nav neviena lāga dejotāja; visi grib dejot frank-

sēzi, bet neviens lāgā neprot, tikai tā maisās, bez kādas

kārtības...»

«Un precēties tu neprecēsies?»
Juris ironiski nopūtās.
«Kāpēc ne, ja es dabūtu tikai lāga sievu, bet tā nu

vienreiz kalpa vīram iet... Saimnieka meitas nedabū,

un krietnu kalpa meitu tikpat kā nemaz nav. Taisnību

sakot, precēties nav slikti, ja viss iet pa godam. Bet

precēties tā uz zila gaisa, ka nemaz nezini, ko tu precē,
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tā man netik. Ka tu zinātu, kā mūsu apkaimē ļaudis
dzīvo: kā saka, precēties precējās, bet laulāties ne, un

arī tie paši, kuri ir laulāti... labāk par to nerunā-

sim ...»

Juris atkal iekāpa ratos un skubināja zirgu drīzāki

tecēt. Viņi jau bija sasnieguši tēvam piederīgās zemes

galu. Drīz tie izbrauca iz meža. Sādža, kurā atradās Jāņa
tēva māja, gulēja vēl kādu versti tāļu dziļā krēslā. Vieta

bija jauka, uz upes krasta. Jāņa tēvam bija taukākās

pļavas un auglīgākās druvas visā pagastā. Arī meža

viņam netrūka. Māja bija gandrīz izmaksāta. Tāpēc
Jānim bija drošas cerības izstudēt... par ko, tā viņš
vēl īsti nezināja, kaut gan viņam prāts it sevišķi nesās

uz ārstniecību. Bet māte, slimīga un klusa sieviete, vē-

lējās savu vecāko dēlu redzēt kā mācītāju savas drau-

dzes baznīca
...

Jānis mīlēja savu māti, tāpēc viņš no-

ņemas — ja tas mati apbēdinātu, ka viņš gribētu tapt

par ārstu, — tad studēt teoloģiju.
Nav uz pasaules brīvāka cilvēka kā abiturients, kurš,

nupat ģimnāzijas kursu pabeidzis, brauc uz tēva māju!
Cik daudz cerību, cik ideālu! Tam visam visgaišaki spīd

cauri mīlestība, daiļa jaunības mīlestība. Jauneklis savu

izredzēto dievina. Viņš tai grib sagatavot laimīgas die-

nas, nodrošināt viņai cienīgu stāvokli dzīvē. Diena pēc
dienas paiet laimīgas cerības, sapņos un darbā priekš
nākotnes

...

Jāņa tēva logā iemirdzējās uguns.

«Māte tevis gaida ar lielu ilgošanos,» Juris lēni teica,

«tas ir labi, ka tu nu bUsi māja... Viņa arvienu vaid.

Tēvs reti ir māja: viņam, var sacīt, ir tas pagasta ve-

cāka amats par postu — gandrīz katru vakaru viņš
dzīvo kroga. Dzert viņš dzer maz, bet uz māju ne-

nāk ...»

«Kā ta?» Jānis, gandrīz sadusmots, iesaucās. «Kāpēc

viņš sēd krogā?»
«Ko tur runāt!» Juris nopūtās. «Ļaudis visādi runā.

Laba jau gan viņi nekad nerunā. Bet, ka ar mūsu saim-

niecību pēdējā laika iet ļoti atpakaļ, tas ir kā melns uz

balta. To es vislabaki redzu, kur man katru dienu tas ir

jāredz. Brīnums gan par tavu tēvu: cik viņš ir labs cil-

vēks — un tomēr tas nav vairs labi... krogā un atkal

krogā...»
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Brīnums! Krogā? Arī Jānim sirds nesās uz krogu —

nevis tāpēc, lai tur plītētu, bet lai redzētu viņu... Tas

viņam nebūt nepatika, ka Marija dzīvoja krogā, ka viņas

tēvs bija viens no visneapzinīgākaiiem veikalniekiem,

kas zīmēiās uz tuvākā labklājību. Bet Jānis mīlēja Ma-

riju, un tāpēc viņš centās visus viņas dzīves vietas un

tēva ļaunumus neievērot. Zaļums bija kā krodzinieks tu-

rīgs taois, kurš savas meitas nēc nežēloja naudas. Viņš

to sūtīia uz pilsētu skolā. Un Jānis ar Mariju tur, pilsētā,
biia daudz tuvāki viens ar otru iepazinušies nekā uz

laukiem. Bez tam viņi jau bija kļuvuši vecāki, saprātī-

gāki un izglītotāki. Marija apmeklēja pilsētas meiteņu

skolu tikai divus gadus. Tad viņa palika uz laukiem

pie tēva.

«Kā tad Zaļumam labi iet?» Jānis prasīja.
«Kas tādam vecim kait? Rente par krogu maza. ienā-

kumu daudz. Nāks Jāņu diena, aiziesi nz krogu, tad

redzēsi, kā ļaudis dzīvo. .. Zaļums jau nu ir mūsu vis-

tuvākais kaimiņš
.. . Lazdiņš iznīka, to izklapēja. Za-

ļums nopirka Tazdiņa māju, tagad mūsu sābris.»

«Tā!» Jānis brīnodamies izsaucās. «Tā man ir pirmā
dzirdēšana!»

«Tā ir... tā ir... Jaunkundze Marija arī dzīvo rei-

zām Upmaļos, lai gan vecis to grib vienmēr pie sevis

redzēt...»

Juris pēdēios vārdus runāja ar īpašu nodomu, viņš
zināja, kāda interese ir Jānim priekš Marijas.

Bija pate pusnakts, kad ceļinieki iebrauca sētā. Jānis

tūliņ iegāja istabā, suni labinādams, kurš, viņa nepa-

zīdams, briesmīgi rēja.
Jānis izgāja klusiņām caur saimes istabu, kur visi jau

gulēja, un pukstošu sirdi atvēra dibena istabas durvis.

Svece dega uz krēsla, kurš atradās līdzās gultai. Māte

gulēja, rokas salikuse uz krūtīm.

«Labvakar, mammin!» Jānis teica, manteli novilk-

dams, un steidzās pie gultas.
Māte laimīgi pasmaidīja un lēni piecēlās pussēdus.

Viņa nomutoja dēla vaigus un pieri, noglaudīja tam

galvu un tadatkal atlaidās guļus.

«Dēls, kā es tevi gaidīju! Gāju pie loga, skatījos, vē-

ros, vai tur nebrauc. Nu tu reiz esi atkal pie manis...»

«Tu neesi nemaz labāka?»
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«Sāp ... mugurā ... kājas allaž nogurst. Citādi dzīvot

vēl dzīvoju... Kad ņemas sāpēt, tad ir jāzaudē vai sa-

maņa. Dakteri arī neko nevar līdzēt...»

«Kur tad ir tēvs?» Jānis, uz gultas malas sēdēdams,

jautāja.
«Tēvs...» Māte dziļi nopūtās un aizdarīja acis.

«Kur tad viņš ir? Krogā?»
«Laikam

...
Varbūt valsts mājā ...

šodien bija maga-

zīnas diena... Bez tam atnāk pasts. Laikam viņš gaida

uz avīzēm...»

Jānis nomanīja, ka māte viņam savas īstās domas

slēpa. Viņa it kā nokaunējusēs raudzījās uz viņu.
«Vai negribas vakariņu... tur uz galda... ir salds

pieniņš arī, ja tikai nava jau saskābis: laiks ir tik

silts
...

Vai tad skolu esi ganbeidzis? ...»

«Pilnīgi galā ...
nu var iet studēt...»

«Diezin kā tev, dēliņ, ar to studēšanu būs? Ir paknapi
tās pašas naudas... Par ko tad tu gribi studierēt?»

«Kas nu vislabāki būtu ...
man patiktos par dakteri.»

«Ir jau, dēliņ, gluži labi par dakteri. Bet cilvēkam jau

nepietiek vienīgi ar zemes godu un pilnību, ir jāgādā
arī par debess mantām. Kad nāves eņģels tuvojas, tad

vairs nelīdz nekāds dakteris. Tad ir jāpadodas mūsu

Pestītāja rokās. Es biju reiz jauna un skaista. Un kas

man no visa tā vēl palicis? Ciešanas un trūkumi...

bēdas un sāpju nasts ...

Ak, kaut drīzi izciestu

Es šīs grūtās zemes mokas,

Lai kā māsu saņemtu
Mani Pestītāja rokas.

Cildināt šo pasauli

Negrib vaira mana mēle,
Skatos es uz cilvēci:

Sirdī degkā pekles kvēle.

Domu spārniem aizlido

Labprāt gars uz debess mājām,
Tur, kur baltas rozes zied

Mūžīgi pie Tēva kājām ...

Viņa brīdi klusēja. Jānis lūkojās mātes sejā, tā bija
īstas cietējas seja. Pa šo pēdējo gadu, kur viņš nebija
mātes redzējis, viņa bija tapuse daudz, daudz vecāka.
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No agrāk iznesīgās un tik jautrās Upmaļu saimnieces,
kura visur spēlēja pirmo lomu, tur nebija palicis ne ma-

zākās zīmītes...

«Tad tu, mammiņ, vēlies, lai es topu par mācītāju?»
Jānis lēni jautāja.

«Kaut Dieviņš tev uz to palīdzētu ... Ak, tad es būtu

laimīga! ...»

«Es tev, mammiņ, apsolu studēt Dieva vārdumācības,»
Jānis drebošu balsi teica. Viņam bija mātes tik ļoti žēl.

«Bet papriekšu pārbaudi sevi. Nomaldījušās avs var

atrast pie tā Kunga žēlastību, bet nevis tīšs zaimotājs.
Mācītāja uzdevums nav viegls ...»

«Es zinu, māte, ka tā ir ...
Bet es sajūtu sevī dziņu pēc

patiesības. Es zinu, ka laicīgs ārsts var atvieglināt tikai

dažas sāpes, turpretī tam, kurš vārgst dzīves pārbaudī-

jumos, kura laiviņai noplēstas cerību buras, kurš mal-

dāsbez stūres un airēm pa dzīves jūru, tam vajaga ārsta,
kas ārstē ar patiesību ...»

«Tu runā pareizi, mans mīļais dēls. Ja tu arvienu pa-
liec pie tādām domām un centieniem, tad es nemitēšos

par tevi lūgt Dievu ...
Es pate esmu novārguse, man pa-

saules prieki ir tapuši sveši, bet es vēlos, lai tevim šeit

labi klātos...»

Viņa apklusa un aizvēra acis. Jānis gāja pie vaka-

riņām. Kaut gan viņš stundu agrāk jutās izsalcis, tomēr

tagad — mātes klātbūtnē viņam uz brīdi bija zuduse visa

dziņa uz laicīgām baudām. Viņš iekoda pāris kumosu

un tad apsēdās atkal uz gultas.
«Vai tu, mammiņ, gribi gulēt?»

«Nē, es nevaru... Man miegs nenāk. Bet es tā varu

pārdomāt par visu, visu.»

«Vai tu staigāt spēji?»

«Staigāt gan staigāju: eju gan i ķēķī, i laidara, bet,

kad uznāk sāpes, tad labāki ir gultā... Nebēdājies tik

daudz par mani. Tev pašam ir sava dzīve priekšā: pa-

šam būs savas bēdas, savi grūtumi... Ej pie miera ...»

Jānis nobučoja mātei roku, novēlēja labu nakti un

iegāja otrā istabā, kur gulēja brālis un jaunākā māsiņa.

Viņš klusām izģērbās un noguris metās uz guļu vietas.

Salicis rokas, viņš gribēja skaitīt lūgšanu, bet Marijas
tēls parādījās un aizdzina viņa skumjas. Marija izska-

tījās kā ziedoša puķe, kura veselīgi smaida. Un šie



364

veselīgie smaidi stiprināja arī Jāni. Ko ganMarija teiks,

ja dabūs zināt, ka viņš nodomājis studēt teoloģiju? Vi-

ņas vēlēšanās bija, lai viņš kļūtu ārsts. Vienalga, lai

viņa saka, ko grib, viņš mātei bija devis solījumu tapt

par mācītāju.
«Un pie tā es palikšu,» viņš vēl domāja, iekams tas

aizmiga.

Otrā rītā Upmajos bija dzīva kustība, kad saimes

ļaudis pārnāca no āboliņa pļaujas uz brokasti. Jāņa

māte izskatījās spirgtāka nekā citām dienām. Viņa ne-

zināja, kā tikai Jānim pasniegt to labāko kumosu, pa-

teikt viņam mīļāko vārdu. Jānis apsveicinājās ar sai-

mes ļaudīm, palīdzēja griezt tecilu, kad sāka izkaptes
asināt. Vectēvs taisīja jaunu grābekli un paļāja, Jānim

dzirdot, skolas un visas jaunās ietaises, bet īstenībā viņš

priecājās no visas sirds, ka Jānis bija vidusskolu bei-

dzis.

«Kas tad tu nu tagad esi?» viņš jokodams Jānim pra-

sīja. «Vai vari būt tiesas kungs?»
«Nē!» Jānis papurināja galvu. «Vēl nekas sevišķs,

vēl ir jāstudē!»
«Ak Dievs! Tad jau tevim būs sirma bārzda tāpat kā

manim, kad beigsi skolas ...»

«Būšu drīz vien cauri: trijos četros gados. Varbūt būs

ūsiņas paaugušas, bet no sirmas bārzdas nu gan labāki

nerunāsim...»

«Nu, redzēsim, redzēsim!» vectēvs pīpodams noru-

nāja.
Tēvu Jānis atrada dārzā pie bišu kokiem. Viņš tikko

bija piecēlies. Sasveicināšanās bija tāda savāda. Jānim

likās, it kā kad tēvs par ko kaunētos.

«Nu, tad tu nu arī vienreiz esi atkal pie mums,» tēvs,

pie ābeles paēnā apsēzdamies, runāja, «nu, kā iet pa

Rīgu?»
«Kā iet, tāpat kā arvienu

...
Cilvēki tādi paši.. .

viens

otru bada un dīda.»

«Vai ar korteļa saimnieci ir viss kārtībā?»

«Viss ... labas dienas no viņas ...»

«Un visu citu izdarīji pareizi, kā vajadzēja: pateicies
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skolotājiem par mācībām, saimniecei par apkop-
šanu ...»

Jānis nodūra acis. Tā viņš gan nebija darījis, bet kam

tad tādas ārīgas, liekas ceremonijas? lekšķīgi viņš sa-

juta pateicību pret šiem ļaudīm, ar to taču pietika...
«Tā! Tu tomēr neesi skolā diezgan mācījies, lai zi-

nātu, kā ir jāizturas. Bet lai tas paliek... Tagad runā-

sim par citām lietām! Ko tu domā te pa vasaru darīt? Tu

it labi varētu pieņemt mājskolotāja vietu. Laucienas

muižas kungam tāda vajadzīgs. Alga nav liela, bet ne-

ēdīsi par velti maizi. Kā tu domā? Vai negribi šodien

pat aizbraukt uz Laucienu?Es došu zirgu ...»

Jānis gribēja teikt tēvam ko pretī, bet viņš baidījās:
tēvs ļoti ātri saskaitās, kad tam runāja pretī.

«Es braukšu!» Jānis strupi atteica, tā ka tēvs noma-

nīja, ka Jānim viņa nodoms nepatīk.
«Tu esi nepateicīgs, Jāni,» tēvs runāja, «es priekš

tevis esmu izdevis tik daudz naudas. Es labprāt tevim

palīdzēšu uz priekšu, lai tu varētu studēt. Bet bagāt-
nieks es neesmu, kas tevim visu gatavu var pasniegt.
Tev ir arī pašam jāpūlas. Es saprotu gluži labi, ka tevim

būtu ļoti patīkami pavadīt brīvdienas mājā, bet es do-

māju — caur to tu iemācītos tikai slinkot...»

Jānis, acīm redzot, lika manīt, ka viņš saprot, ka tēvs

negrib, ka viņš tā tuvumā pa vasaru atrastos. Bet tēvs

neievēroja dēla acu pārmetumus. Viņš piecēlās un aiz-

gāja. Ko tas varēja nozīmēt? Tēvs pats dzīvoja caurām

dienām un naktīm ārpus mājas, spēlēja kārtis, līksmo-

jās ar plītniekiem, un nu viņš mācīja dēlam morāli, ne-

atļāva tam pat kādas nedēļas pavadīt mājās, kur māte

bija tik sirsnīgi pēc viņa noilgojusēs. Vai šī tēva iztu-

rēšanās nestāvēja sakarā ar tēva kroga dzīvi, par kuru

Juris vakar bija ieminējies? Briesmīgas bailes pārņēma
Jāni: vai tikai tēvu nevaldzināja kāda sieviete? Satriekts

viņš staigāja pa dārzu, kamēr tēvs to ciešā balsī sauca:

«Nāc! Zirgs ir sajūgts!»
Jānis aizbrauca un nedzirdēja vairs mātes sauciena:

«Jāni, uz kurieni tu brauksi?» Viņš aizmirsa, ka zirgs
ir kustonis, un uzsita tam ar pātagu... Viņš brauca

ātri. Tātad tēvs viņu, ar vārdu sakot, aizdzina iz mājas,
lai dēls nevarētu ieskatīties tēva noslēpumos, lai tas

nevarētu saukt viņu pie atbildības! Ka tādi noslēpumi
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starp tēvu un dēlu bija stājušies, par to Jānis vairs ne-

šaubījās. Neviļus viņam ienāca prātā Hamlets... Jā,

tas tiešām var tā būt: ir jau cilvēcīgi, visai cilvēcīgi...
Jānis nobrauca tās trīs verstes tīrās dusmās, bet nu

bija klāt krogs ...
Viņš nešaubījās ilgi: pieturēja zirgu

un, ātri izlēcis iz ratiem, iegāja krogā. Kaut gan tēva

priekšā viņš baidījās, tomēr citādi Jānim netrūka drošas

uzstāšanās un īpašas, jaunībai reti piemītošas cienības.

Arī pret tēvu viņš būtu uzstājies citādi, ja viņš būtu

bijis pārliecināts, ka tā ir tikai principu lieta, bet viņš

sajuta, ka aiz tēva stingrības, var sacīt — bardzības slē-

pās kaut kas tumšs, baidošs ...

Kroga istaba bija tukša un treliņi ap bufeti aizslēgti.
Jānis pastaigājās gariem soļiem, tā ka grīda vien klau-

dzēja, bet nerādījās neviena dzīva radība. Bet ko gan

viņš te īsti gribēja? Dzert? Jā, varēja jau kādu pudeli
alus vai zeltera apstellēt, bet īstais iemesls bija taču

viņa: Marija. Viņš domāja, vai iet un pieklauvēt pie
krodzinieka dzīvokļa durvīm, bet apdomājās. Varbūt

viņa uzturas Upmaļos ... Viņš gan, garām braucot, bija

skatījies, bet nekur neredzējis. Jādomā, ka Marija uz-

turējās pie tēva krogā.
Kamēr Jānis pārdomāja, ko darīt — vai nu braukt

tāļāk un uzmeklēt, atpakaļ braucot, krodzinieka dzimtu,

vai iet tūliņ un apsveicināties —, ārā atskanēja spēcīga,

parupja balss. Bija dzirdama ratu grabēšana. Jānis iz-

steidzās uz sliekšņa un ieraudzīja savu melni labi tāļu

alejā, un krodzinieks bārdamies raisīja tam no kājām

sarežģītos grožus. Viņš paskrējās pa pagalmu, lai ietu

krodziniekam palīgā, bet tas jau bija kārtībā un brauca

pajūgu atpakaļ.

«A, tur nāk braucējs,» krodzinieks smiedamies sauca,

«sveiki, pilsētas kungi! Cik dosiet dzeramas naudas! Ai,

ai, kas tas par braucēju, atstāj zirgu uz ceļa — nepie-
sietu ...»

«Melnis ir tāds lēns,» Jānis stomījās un sniedza kro-

dziniekam roku, «pateicos jums...»
«Ne par k0... Jūs jau bijāt krogā? lesim, bet pa-

priekšu piesiesim zirgu... Nu, kad jūs pārbraucāt?»
«Tikai vakar vakarā.»

«Un šodien jūs braucat tāļāk?»
«Jā, uz Laucienu. Jābrauc ir! ...»
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«Hm... vakar te cauri brauca Laucienas muižas

kungs. Jūsu tēvs piedāvāja jūs viņam par mājskolo-
tāju... Jūs laikam tāpēc brauciet?»

«Taisni tāpēc...»
«Nu, jums vēl daudz laika

... lenākat pie mums mūsu

privātdzīvoklī. Jūs jau tagad esiet mūsu tuvs kaimiņš,
tad mums arī ir jāsatiekas kā labiem kaimiņiem. Jūs

tak laikam dzirdējāt — esmu Lejas-Upmaļos par saim-

nieku ticis, ko domājiet: saimnieks un krodzinieks. Viss

būtu labi, bet es esmu pārpircies ... Aizmaksāju kādus

6000 rubļus, diezin kad es tos ieņemšu! Puiši, meitas

maksā naudu, uzskatīt lāgā tos nevar, pašam te pa krogu

jāperas... Ja tik ienāk, cik iziet, tad vēl esi laimīgs
cilvēks...»

Jānis klausījās maz Zaļuma stāstā, viņš skatījās vis-

apkārt, vai neieraudzīs Mariju ... Zaļums piesēja zirgu
kroga galā, un abi iegāja krodzinieka dzīvoklī.

«Ko es tur darīšu,» Jānis domāja, «ja Marijas tur

nav?»

Prasīt pēc Marijas viņš neturēja par pareizu. Priekš-

istabā, kura Zaļumiem derēja arī par ēdamu istabu, at-

radās pati krodziniece, kura ņēma iz skapja drēbes un

tās krāva uz gultas. Jāni ieraugot, viņa satrūkās, aiz-

vēra skapi, noberzēja rokas, sagatavodamās viņu ap-

sveicināt.

Krodziniece bija vēl spēcīga, var sacīt, skaista sie-

viete ar pilnām, bet ne uzpūstām miesām, patīkamu,

apaļu seju. Tikai acis viņai tā savādi mirdzēja, it kā

kad viņu tumšos raugos katru acumirkli iedegtos fosfors

un atkal nodzistu.

«Sveiki!» viņa laipni Jāni sveicināja. «Bet, lūdzu,

ejiet dziļāki, Egles kungs! Ruda, ved Egles kungu dzi-

ļāki ... Es lūdzu mani vēl uz brītiņu atvainot. Drēbēs

ir iemetušās kodes
... jāizvēdina ...»

Zaļums ieveda Jāni viņam jau labi pazīstamā glītā

istabā, kurai bija tipiskā lauku salona nokrāsa: dau-

dzums puķu, spilgtas tapetes, biezi pašausti grīdsegi,

drusku nobālējuši polstēti krēsli un neiztrūkstošas no-

skaņotas tāfelklavieres. Bet Marijas tur nebija ...

«Lūdzu, apsēžaties, Egles kungs!» krodzinieks runāja.
«Es dabūšukādu glāzi alus.»

Jānis gribēja teikt, ka nav vajadzīgs viņa pēc meklēt
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alu, bet krodzinieks jau izgāja. Pa tam ienāca krodzi-

niece un smaidošu vaigu nosēdās iepretī Jānim.

«Tad nu jūs esiet students?» viņa it kā aplaimota ru-

nāja.
«Vēl ne, bet uz rudeni,» Jānis atteica.

«Skāde, ka Marija nav te, viņa izgāja pastaigāties ...»

Bet taisni tajā brīdī Marija ienāca. Viņa bija nosar-

kuse un smējās ar pilnu seju.
«Egles kungs, gratulēju... es jau dzirdēju: tēvs man

stāstīja...» Viņa sniedza roku, un Jānis dziļi paklanī-

jās. «Nu, vai tev jau nebūs laiks sākt palikt lepnam?
Labi, ka tu mūs apciemo!»

«Mēs abas drīzumā pāriesim dzīvot Upmaļos, visma-

zākais, uz kādu mēnesi, tad jau mēs arvienu ar jums
redzēsimies!» Zaļuma kundze piezīmēja.

«Redzēs, kā būs! Man jātop par mājskolotāju, tēvs

tā grib ...» Jānis saknieba lūpas.
Krodziniece šķelmīgi uz viņu pašķielēja.
«Tā nemaz jūs nevarat tēvam ļaunā ņemt... Es arī

Marijai saku, lai apskatās pēc kādas vietas. Nu tie laiki

ir citādi: agrāki meitenes noprecēja drīzi, bet tagad tās

sēd pie mātes un slinko līdz sirmam vecumam.» Zaļuma
kundze smējās.

Zaļums ienāca ar šņabi un uzkožamiem.

«Egles kungs, jūs tak paliksiet pie mums uz pusdie-
nām? Jums nav nekāda steigšanās. Tās desmit verstes

jūs varat nobraukt vienā stundā: ceļš ir kā galoda. Pa-

liekat pie mums uz pusdienu. Anna, saki tak tu ar kādu

vārdu...»

Zaļuma kundze uzsita Jānim draudzīgi uz pleca un īsi

teica:

«Paliekat!»

Bet Jānis palika tikai Marijas dēļ. Zaļums ielēja divas

glāzītes šņabi. Jānis jutās kā nākošais students, brīvs

no skolnieka pienākumiem. Viņš izdzēra šņabi, uzkoda

uņ uzpipoja no Zaļuma piedāvāto cigāru.
«Bet ko jūs esiet nodomājuši studēt, Egles kungs?»

Zaļuma kundze jautāja.

«Teoloģiju...»

Marija uzskatīja Jāni pārmetoši.
«Bet teologi, kā liekas, nedabū vairs tik viegli vietas

kā agrāki...»



24 — Jānis Poruks 369

«Ko nu niekus,» Marija dusmīgi izsaucās, «Egles

kungs studēs medicīnu.»

Jānis nezināja, ko teikt.

«Teoloģiju uzskata par novecojušos, bet tamlīdzīgi

uzskati ir aplami.» viņš beidzot piezīmēja, «pēc manām

domām, katrā mājā vajadzētu mācītāja, kurš sev uzti-

cētiem ļaudīm, tā sakot, uz pēdām seko kā māte nejēga

bērnam
...

Nevis caur vārdiem un sprediķošanu var

laudis labot, bet caur tiešu un ciešu vienmērīgu uzrau-

dzību.»

«Bet tad mācītājiem vajag būt pašiem eņģeļiem!» Za-

ļuma kundze iesmējās.
«Nebūt nē! Tos uzraudzītu atkal paši ļaudis!»

«Bet tad iau viss, kas labs, notiktu tikai tā — spaidu
kārtā!» Marija izsaucās.

«Un kas ir likumi? Ko nozīmē policiia, tiesas! Var re-

dzēt, ka cilvēks ir un paliek bērns, kurš stingri jāuz-

rauga. Pēc manām domām, mācītāia uzdevums ir hi-

giēna, un ārsta uzdevums — tieša hirurģija un struto-

jošu vainu ārstēšana. Mācītājs un ārsts iztaisa vienu

vienīgu plašu kopjēdzienu, kaut gan viņi abi ir speci-
ālisti ...»

«Jā, tur es nevaru līdzspriest.» Zaļums nopūtās un at-

kal izgāja, lai uzraudzītu veikalu. Arī kundze atstāja
istabu, aizbildinādamās, ka tai jāejot kēkī.

Divatā palikuši, Marija un Jānis viens otru klusēdami

uzlūkoja.

«Saki — vai tu tiešām mani vēl arvienu mīli?» Marija

jautāja.

«Kā tu vari tā jautāt? Neviena man uz pasaules nav

tik dārga kā tu, izņemot manu māti...»

«Vai tu tēva nemīlē?»

Jānis nosarka.

«Taisnību sakot, tik sirsnīgi ne kā māti!»

«Brīnums! Pie manis tas ir gluži otrādi: es mīlu vairāk

tēvu, kaut gan viņš ir vienkāršs krodzinieks, nemācīts,

bet viņš dažreiz jūt tik silti... Ir savādi, māte mani it

kā atbaida ...»

«Tiešām?» Jānis brīnējās. «Tu domā, ka šai parādībai
kāds īpašs iemesls?»

«Es nezinu ...»
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«Es arī ne!» Viņš apsēdās pie klavierēm un plinkšķi-

nāja meldiju.

«Bet tas no tevis ir aplam, ja tu studē teoloģiju...
Es tadpie tevis neiešu ...»

«Marija, piedod! Es nevaru citādi, es esmu mātei svēti

solījies. Viņa ir slima... Man viņas ir tik ļoti žēl.»

«Gan tu pats reiz piedzīvosi, cik nelaimīgs var cil-

vēks caur tamlīdzīgiem solījumiem kļūt...»

«Vienalga ...
bet mātes dēļ es to darīšu ...»

Zaļuma kundze aicināja uz pusdienu ...

Pēc pusdienas Jānis tūliņ aizbrauca uz Laucienu, no

kurienes tas vakarā pārbrauca kā turienes muižas

kunga zēnu mājskolotājs.

Māte, dabūjuse zināt, ka dēls to pēc pāra dienām at-

kal atstās, apraudājās.

«Nedusmojies, dēliņ, uz tēvu! Cik sāpju un raižu viņš
man nav darījis, bet es viņu vēl arvienu mīlu un mīlēšu

līdz kapa malai! Pie visa ir vainīga ...»

Viņa apklusa.

«Kas ir vainīgs?» Jānis aizsmacis jautāja.

Ilgi viņa klusēja un lūkojās domīgi uz klēts grīdu.
Māte sēdēja uz audeklu baķa, viņai priekšā atradās at-

locīts kreklu audekls, kuru viņa pēc vajadzības sa-

grieza. Viņa apskatījās, vai neviens cits nedzird viņu
sarunu. Viņi bija vieni.

«Jānīt, diezin cik ilgi es vēl dzīvošu, varbūt rītu, var-

būt jau šodien man būs jāstājas Taisnā Soģa priekšā ...
Es tevim nevaru slēpt, kādas iekšējas mokas es bez sa-

vas slimības esmu vēl izcietuse. Tēvs mani ir atstājis ...

Viņš atradis pie Zaļumu krodzinieces savu laimi... Tur

viņš sēd katru dienu, glauda viņas vaigus, kad Zaļums
neredz... Zaļums visu zina, bet tēvs viņam dara daudz

laba: vienkārt, viņš ieņem no viņa tēriņa daudz naudas,

otrkārt, pie Zaļuma bijuse izmeklēšana no policijas pu-

ses: viņš Rīgā uzpircis zagtas mantas... Tēvs kā pa-

gasta vecākais tur daudz ko palīdzējis. Zaļumam nekā

nepadarīja... Bet grēki vairojas, un vienreiz vadzis

lūzīs... Ak Dievs, kaut jel tēvs nāktu pie prāta un sa-

prašanas! Neizprotami ir cilvēka ceļi, viņa maldīšanām

nav gala...»
«Bet varbūt tu pate maldies,» Jānis drebošām lūpām
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tēvam, ļaudis ir skauģi...»
«Nē, nē! Es zinu! Es pate redzēju. Tas bija deramā

dienā. Es arī biju krogā. Krodzinieks pats stāvēja aiz

bufetes un ņēmās vienos sviedros, atkorķēdams pudeles.
Es iegāju krodzinieku pusē, gribēdama sastapt jaun-
kundzi

... Mariju ...
man vajadzēja dabūt šnites, do-

māju pate sev pašūt kleitu. Priekšistabā nebija ne-

viena
... Es atvēru durvis uz dibena istabu un gandrīz

vai pamiru. Viņi abi sēdēja uz zofaja: krodziniece un

tavs tēvs... Es pate nezinu, kā es atnācu mājās. No tās

reizas es esmu tik slima, tik nespēcīga ...»
Mātei izslīdēja šķēres iz rokām. Viņa šņukstēja un

lauzīja rokas.

«Neraudi, mammiņ,» Jānis teica, «raudas tur nevar

palīdzēt. Tāds liktenis ir bijis daudziem jānes. Es varu

just, cik daudz tu esi pārcietuse ...»
Viņš saknieba dūres.

Šajā brīdī tēvs dārzā sauca:

«Jāni! Jāni!»

«Jā, es te esmu!» Jānis iebrēcās.

Tēvs pienāca pie sliekšņa.

«Nu, vai esi gatavs! Juris jau zirgu sajūdza, tad brau-

ciet ...»

«Jā, jā!» Jānis mēdījās. «Tu nevari vien sagaidīt, kad

es aizbraukšu.»

Acīs tam iezagās asaras.

«Ko tu teici, zēn!» tēvs dusmīgi iesaucās. «Marš, tai-

sies, ka tieci uz ceļa, un neprāto tik daudz...»

Māte palika pie vārtiem raudam. Jānis, no Jura pa-

vadīts, aizbrauca uz Laucienu.

Atnāca Jāņu diena. Jānis dabūja atvaļinājumu uz di-

vām dienām.Viņš devās kājām ceļā, lai apmeklētu māti

un to mierinātu. Bija jau vakara krēsla, kad viņš nonāca

pie Zaļuma kroga. Līgotāju bija jau sanācis labi daudz,
tika brangi dzerts, spēlēts un dancots. Arvienu vairāk

pienāca klāt jauni līgotāju bari, vilkdami gari savus

«līgo!». Jānis kavējās ieiet krogā. Viņš taisījās nogriez-
ties uz mājas pusi, kad piepeši viņš ieraudzīja Mariju,
kura taisni uz viņu steidzās.

«Tu gribi aiziet?» viņa sauca. «Tāds tu esil Laikam esi

tur Laucienā ieskatījies kādā citā... un nu es tevim
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esmu par vecu, par nejauku... Ak, tādi jūs esiet, vī-

rieši!»

«Tiešām tādi mēs esam,» Jānis drūmi teica, «tēvi un

dēli...»

«Bet tu nedrīksti tāds būt... Tu zini, ka es tevi

mīlu... Es par tevi domāju dienām un naktīm ...»

«Bet ko tad lai es daru?» viņš jautāja, savu roku no

Marijas rokas atsvabinādams.

Marija palika domīga.
«lesim pastaigāties ...

muižas parkā ... lielkunga nav

mājā,» viņa beidzot teica.

«Nu labi, iesim ...»

Viņi gāja ar līkumu — ap muižas ezeru un iegriezās
beidzot parkā.

«Ak Dievs, cik mīlestība ir grūti panesama ... Vai tu

tā nejūti?» viņa prasīja, kad tie netraucēti gāja pa tumšu

aleju.

«Jā ... bet es sāku ienīdēt mīlestību ...»

«Tu
...

Vai tad tu manis vairs nemīlē?»

«Tevi es mīlu... Bet ko tas viss palīdz ...
Man ir

briesmīgi piedzīvojumi...»

«Ak, tu esi par daudz nopietns ...
Tev ir jātop jaut-

rākam, jāpiemērojas vairāk dzīvei...»

«Dzīvei...» viņš mēdoši atkārtoja, «man dzīve rieb-

jas ... Nieki, nieki!»

«Tu runā kā Hamlets!» Marija mēģināja smieties.

Bet Jānis nesmējās.
«Es esmu Hamlets! Visi apstākļi tie paši!»
«Ko tu runā?»Marija sastinguse jautāja.
«Un tu neesi nekā manījuse?»
«Nekā sevišķa!»

«Tava māte, apdomā, tava māte ir mana tēva

mīļākā!»

«Ak ...» viņa iekliedzās, «nerunā, es to paredzēju ...
Nosēdīsimies

...
Es nogurstu ...

Nāc ...»

Alejā sola nebija. Viņi nogriezās pa sānu celiņu
tumšā liepu lapenē... Tur bija soli, tur varēja atpūs-
ties ...

Viņi sēdēja un klusēja.

«Cik briesmīgi! ...» Marija dvesa.



«Un mēs esam viņu bērni... Vai mēs negrēkosim
tāpat...»

«Nē, nē!» viņa klusi dievojās. «Es mīlu tevi un mīlēšu

tevi mūžīgi...»
«Ej labāk slimnīcā par žēlsirdīgo māsu!»

«Ak Dievs! Nemoki manis! Es tak tevi neizsakāmi

mīlu...»

Viņa apkampa Jāņa kaklu un skūpstīja viņa muti

karsti, karsti.

No kroga puses atskanēja kliedzieni, līgodziesmas.
Bet viņi sēdēja klusi apkampušies.
«Tur kāds nāk!» Jānis teica.

«Kur? Es nedzirdu!» Marija čukstēja.
Tiešām nāca, bet nevis viens... divi — un taisni uz

lapeni...
Jānis un Marija aizvilkās aiz jaunajām liepām un

notupās, lai viņus nācēji neieraudzītu ...

«Vai mēs grēkojam, ka mēs tā slēpjamies,» Jānis do-

māja.

Varēja skaidri izšķirt, ka nācēji bija vīrietis un sie-

viete. Tie abiklusi sarunājās.
«Te neviens mūs netraucēs,» sieviete, lapenes vidū

ienākuse, pastipri runāja, «un, ja kāds uznāk, lai uznāk,

tumsā mūs neviens nepazīs ...»

Marijai tirpa kājas.
«Tā ir mana māte!» viņa aizsmakuse Jānim ausīs čuk-

stēja.
«Un tas ir mans tēvs!» Jānis gluži kā bez spēka teica.

Tēvs bučoja māti, un bērniem raustījās sirdis. Viņi

elsāja.
«Prom! Prom no pekles!» Jānis skrēja ko spēdams.

Arī Marija skrēja, bet satinās pie kaut kāda priekšmeta
un pakrita.

Jānis bija nošāvies ar Zaļuma revolveru. Viņu atrada

uz tā paša zofaja, kur viņa māte bija redzējuse laulības

pārkāpējus sēžam.

Krodzinieks izmisis meklēja cauru nakti savu meitu.

Viņš paredzēja ko sliktu. Un tiešām: otrā rītā to atrada

ezerā noslīkušu
...

Hamlets un Ofēlija?
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STIPRA MĪLESTĪBA

Pēc patiesa gadījiena

Vidusskolu beigušam man gadījās dabūt Rīgā māj-
skolotāja vietu. Kā tādam man pēcpusdienās atlika da-

žas stundas brīvas, kur tad es mēdzu apmeklēt Strēl-

nieku dārzu, lai uz kāda ceros apslēpta sola varētu

netraucēts palasīties.
Kādu dienu lasīju Heines «Ratklifu», kas mani vis-

lielākā mērā valdzināja.
«Tas ir tiešām briesmīgi, ja cilvēkam ir tik kaislīgi

jāmīlē un viņš tomēr neatrod pretmīlestības,» es do-

māju, kad biju šausmīgo drāmu beidzis lasīt, «kā lāsts

apspiež mīlestība tad cilvēku, kaislība izposta sirdi, sa-

maitā dzīvi, un ārprātība draudēsaraustīt visas saites ar

cilvēci...» Piepeši es ieraudzīju savā priekšā savu bi-

jušo skolotāju, kurš manim daudz laba bija darījis.

«Labi, ka jūs satieku,» viņš runāja. «Gribēju jums

jau rakstīt... Es vēlētos jūsu fotogrāfiju, jo es mēdzu

no visiem saviem krietnākiem skolniekiem izlūgties fo-

togrāfijas. Manim mājās ir biezs albums. Dažreiz mēdzu

to atvērt, un tad es viņā varu ilgāki par stundu aplūkot
savus bijušos skolniekus. Tur ir vesels romāns. Vienu

no jaunajām sejām aplūkojot, stāstās viegls, patīkams
stāsts: tas ir bagāta vīra dēls, kurš katrā ziņā ir uz to

vislabāko apgādāts. Viņš ir vesels un jautrs. Vidus-

skolu beidzis, viņš neiestājās augstskolā, bet dienestā,

top beidzot oficiers un uz mātes vēlējumos paliek die-

nestā. Bet viņam uzbrūk ļauna slimība, kurā jautrais

jauneklis negrib mūžam vārgt, — un kādā dienā viņu
atrod asiņainu un bez dzīvības uz zofaja guļam... Tad
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pašķiru albumā lapu tāļāk: vispirms krīt acīs nesmuka,
bet enerģiska seja. Šis ir viens no maniem visapdāvi-
nātākiem skolniekiem. Vienkāršā zemnieku uzvalkā,
raibu lakatiņu ap kaklu un pastalām kājās, saulē node-

dzis, viņš parādījās klasē uz iestāšanās eksāmeniem.

Visi viņu uzlūkoja kā mežoni, bet viņš prata vislabāki.

Sekundā iestājies, tas no pirmās dienas bija pirmais
skolnieks. Bet pilnīga nabadzība drīz vilka to atpakaļ,
drīz stājās viņam ceļā. Tomēr, par spīti visām grūtī-
bām, viņš pabeidza vidusskolu, bez graša kabatā pietei-
cās augstskolā par studentu. Tagad viņš ir profesors ...»

«Kurš bija jūsu visapdāvinātākais skolnieks, virssko-

lotāja kungs?» es iejautājos.
«Tas ir grūti noteicams. Reti apdāvinātu skolnieku

man bija vairāk, un katram no viņiem bija sava daiļa

īpatnība prāta un aptverības ziņā. Bet nevis prāts un

gudrība pievelk mums kādu cilvēku vistuvāki, nē, tā ir

dvēsele, inteliģence ...
Mans mīļākais skolnieks nebija

liels zinātņu varonis, bet tas bija pilnīgs cilvēks, vīrs no

galvas līdz papēžiem, stingru, nelokāmu raksturu, pie
tam ar cēlu, smalkjūtīgu dabu...»

«Lūdzu, pastāstiet par viņu, virsskolotāja kungs!»

«Ak, Romanovskis, Romanovskis! To es līdz nāvei ne-

aizmirsīšu
...Viņa tēvs bija polis, māte vāciete. Abus es

it labi pazinu. Kad Jozefs iestājās pie manis skolā — viņš

uzturējās arī manā pansijā —, tad īstenais valsts padom-
nieks Romanovskis un viņa kundze bija pāris nedēļu
mani ikdienišķie viesi. Pats vecais reizām mēdza palepo-

ties, it īpaši tad, kad gājām kopīgi uz teātri: tas lika

pārim ordeņu zvaigžņu mirdzēt pie krūtīm. Romanov-

skis bija no vecas poļu muižnieku kārtas, ļoti bagāts
un augstāks ierēdnis kādā leišu pilsētā. Tur, zināms,

trūka krietnu skolu, un kundzes vēlējumos — sūtīt dēlu

uz Rīgu skolā — vecais beidzot izpildīja, kaut gan viņa
griba bija Jozefu ievietot kādā Varšavas institūtā. Kad

vecāki aizbrauca, Jozefs palika manā uzraudzībā. Man

bija jāpārvalda viņa nauda, jāuzrauga viņa darbība

ārpus skolas, bet viss tas darīja manim maz rūpju, jo
Jozefs bija katrā ziņā krietns jauneklis. Es varu sacīt —

kļūdas es viņa dzīvē nevarēju atrast. Viņš bija pate
kārtība, runāja to visvajadzīgāko un to pašu skaidri, īsi

un labsirdīgi. Bet viņš nebija vairs zēns. Nākošā gadā
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tas bija jau prīmāns, kurš, deviņpadsmit gadus vecs bū-

dams, izskatījās diezgan vīrišķīgs, lai varētu griezt uz

sevi jaunavu vērību. Nevaru teikt, ka Jozefs Romanov-

skis bija salonu varonis, bet tomēr sabiedrībā un vie-

sībās it īpaši dāmas aplūkoja viņu ar uzmanību. Viņš

bija vīrišķīgi skaists, spēlēja labi klavieres un violon-

čellu, runāja maz, bet apbūra katru smalkjūtību cilvēku

savām sapņainām acīm. īpaši acis ir tās, kurās var lasīt

cilvēka dvēseli. Dāmas tvīka pēc Jozefa, bet viņš bija

atturīgs un neielaidās ne ar vienu tuvākā satiksmē. Reiz

bijām teātrī. Sēdējām I ranga ložā. Otrā pauzē Roma-

novskis pagriezās uz mani — es sēdēju viņam aiz mu-

guras —un jautāja: «Atvainojiet... vai jūs nepazīstiet
to dāmu, kura sēd aiz Reihman kundzes?»

Lieltirgotāja Reihmaņa famīliju Jozefs pavirši pazina.

«A,» es pasmējos, «jūs sākat interesēties... Tā ir ar-

hitekta Helmaņa meitiņas guvernante ...»

Tad pagāja kāds pusgads. Kā Jozefs bija ar Helmaņu

guvernanti personīgi iepazinies, to es nezinu. Maija
mēneša beigās, kad Jozefs taisīja savu abiturienta ek-

sāmenu, viņš manim atklāja, ka tas esot nodomājis pre-

cēties.

«Ar ko tad?» es jautāju.
Romanovskis bez stomīšanās lēni, bet stingri teica:

«Ne ar bagātu ...
Ar Reihberg jaunkundzi...»

«Ar Helmaņu guvernanti?»
Romanovskis palocīja galvu.
Es nemēģināju Jozefu atrunāt, es viņu pazinu: viņš

bija nelokāms. Bet es viņam izteicu, ka turu to par savu

pienākumu paziņot šo nodomuviņa tēvam.

«Lūdzu, darāt to!» Jozefs mierīgi atbildēja.
Es par šo lietu rakstīju Jozefa tēvam. Nedēļu vēlāku

tas ieradās Rīgā, bija ļoti uzbudināts, pat dusmīgs un

ilgāku laiku sarunājās ar Jozefu divatā. Beidzot abi —

vecais un jaunais Romanovskis — ienāca pie manis.

Valsts padomnieks bija nosarcis un uzmeta manim

bargu skatu.

«Es domāju, ka arī jūs esat šajā gadījienā pa daļai

vainīgi... Mans dēls grib precēties: tas priekš zēna vēl

ļoti par agru, un, otrkārt, viņš izraudzījis nabagu gu-
vernanti manim par vedeklu. Jūs, virsskolotāja kungs,
arī būsat tajās domās, ka zēnam to nevar atļaut?...»
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Vecais Romanovskis mani bargi uzlūkoja.
«Kamēr viņš ir mans skolnieks, tikmēr es, saprotams,

viņam to nevaru atļaut, tāpēc es ari jums, ekselence,
rakstīju...»

«Diezgan... Es zēnam dodu veselu mēnesi laika ap-
domāties. Ja viņš savas muļķīgās domas nemet pie ma-

las, tad tas nav vairs mans dēls. Neviena graša tad tas

nedabūs no manis...»

Vecais aizbrauca. Jozefa māte rakstīja dēlam un arī

manim. Viņa solījās, tiklīdz Jozefs būšot kursu beidzis,
ierasties Rīgā.

Jozefs nobeidza skolu ar diezgan labām sekmēm. Kad

tas dabūja diplomu, tad es mājā sarīkoju mazas dzīres.

Pēc vakariņām es Jozefu iesaucu savā rakstāmā istabā

un liku tam pie sirds, lai viņš neskumdina vecākus, lai

paklausa tēvam
...

Es jutu, ka es nerunāju īsti tā, kā va-

jadzēja, jo, acīm redzot, Jozefam bija taisnība.

«Mans tēvs ir netaisns,» jaunais Romanovskis runāja,

«viņš bez tam ir aizmirsis savu jaunību. Mana māte ir

mazturīgu ļaužu meita. Un kāpēc tēvs no manis paģēr,
lai es atstāju to jaunavu, kuru es mīlu? Tāpēc, ka tas

ir godkārīgs! Es mīlu savu līgavu un jūtos laimīgs. Ja

tēvs mani tāpēc atstumj, lai viņš to dara
...

Man ir

spēks kaulos, es iešu strādāt, bet savas līgavas es ne-

atstāšu ...»

«Bet jūs tad atstāsiet savus vecākus, kuri par jums
arvien ir gādājuši...» es iebildu.

«Ne es viņus, bet viņi atstāj mani... viņi atstumj
mani. Arī māte vēlas, lai es neprecētu guvernanti. Jā,

es nesaprotu, kā viņa to var vēlēties — lai es atsakos

no savas laimes? Kāda iemesla pēc? Vai tāpēc, ka mans

tēvs ir augstu ordeņu kavaliers? ... Man ir it īpaši ma-

nas mātes žēl. Es viņu ļoti mīlu. Bet, ka viņa var būt tik

vienaldzīga par dēla dzīves laimi, tas mani baida.»

«Tad jūs esat nodomājuši iesākt kādu darbu, cīnīties

uz savu roku?»

«Jā... Šodien vai rītu atbrauks mana māte. Es viņu

lūgšu, lai tā lūko mīkstināt tēva sirdi... Bet es pazīstu
savu tēvu. Viņa godkārībai un stingrībai nav robežu ...»

Manim Jozefa liktenis gāja ļoti pie sirds. Viņa
līgava bija daiļa jaunava, katrā ziņā krietna sieviete. Un

Jozefs pats nu gan bija vēl jauns, nepilnus divdesmit
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gadus vecs, bet paruna saka, ka precības jaunībā ne-

viens nenožēlojot. Es nopriecājos par Jozefa stingro
raksturu. Viņš nedzīvoja netikli tā kā daudzi citi no

maniem skolniekiem un neblandījās pa ielām pakaļ šā-

dām tādām sievietēm. Atturīgs no visām jaunības bau-

dām, viņš totiesu sajuta sevī to stiprāko mīlestību...
Es varēju iedomāties viņa mīlestībā, jo biju pats jau-
nībātik karsti mīlējis.

Jozefa māte atbrauca, bet neko nepanāca. Viņa manā

klātbūtnē žēlojās par «nepateicīgiem bērniem», par ne-

tiklu sievieti, kura valdzinot viņas dēlu savos tīklos.

Neapmierināta viņa atkal aizbrauca.

Pēc kādas nedējas es dabūju no ekselences vēstuli, ka

no tās dienas, kur es šo viņa rakstu saņemot, viņš vairs

par savu dēlu nemaksāšot ne graša. Jozefs neesot vairs

viņa dēls, un, ko tas iesākšot, kad būšot apprecējis gu-

vernanti, tas viņam esot gluži vienaldzīgi. Par visām pū-
lēm, ko es viņa nepateicīgā dēla pēc esot savam grūta-

jam darbam pielicis, vecais izteica savu pateicību. Es

tomēr vēl cerēju tēvu un dēlu samierināt un tāpēc ne-

gribēju Jozefam teikt, ka tas nav vairs mans pansio-

nārs ...
Bet vecais arī Jozefam bija uzteicis visu rad-

niecību un pabalstu.
Jozefs izrādīja mierīgu seju, kad tas manim pateicās

par mācībām, par gādību skolā un mājā. Viņa balss dre-

bēja. Varēja redzēt, ka viņš bija arī sadusmots par tēva

netaisnību.

«Es jau šodien pārvilkšos savā jaunajā dzīvoklī...»

Viņa jaunais dzīvoklis bija jumta istabiņa priekšpilsē-
tas nomalē.

Pēc tam es ilgu laiku Romanovski ne redzēju, ne par

viņu ko dzirdēju. Viņam, no manis aizejot, es piesolīju

vajadzīgā brīdī pabalstu. Bet viņš nerādījās, un es nodo-

māju, ka tas varbūt atradis kur darbu vai aizceļojis ar

savu sievu, jo drīz pēc tam, kur tas atstāja manu dzī-

vokli, es saņēmu paziņojumu, ka viņš ar Mariju Reih-

berg salaulāts.

Pagāja kādi divi gadi. Reiz, pa Suvorova ielu ejot,
satiku Jozefu Romanovski. Tie paši cēlie soļi, patīkamā

seja, bet drēbes nodriskātas, vecas, zābaki cauri, nevik-

sēti. Es viņu sākumā vai nepazinu. Viņš mani sveici-

nāja ...
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«Žēlīgais Dievs
.. . Romanovskis! Ko jus tagad da-

rāt? ...»

«Redziet, virsskolotāja kungs,» viņš, sāpīgi smīnē-

dams, teica, «es eju pa ielu ...»

«Kāpēc jūs negriežaties pie manis, es jums būtu

palīdzējis.»

«Kas tad jums teica, ka manim vajaga pabalsta?»
«Es taču skaidri redzu

... Agrāki jūs bijāt...»
«Jā, agrāki es biju kungs ... Tagad es esmu cilvēks,

laimīgs un nelaimīgs... Nebiju ilgi bēdājies, tikai ta-

gad esmu mazliet izmisis: man jābūt par slimnieku

kopēju, par dienestmeitu, pavāru un famīlijas tēvu. Ta-

gad nesu konfektu fabrikas vadītājam bildītes priekš
kastīšu vākiem... Jūs jau zināt, es drusku protu glez-
not ...»

Viņš sāka smieties
...

«Kas es neesmu pa šo laiku bijis, kādus darbus da-

rījis! Devu stundas, kuras manim, saprotams, slikti sa-

maksāja, nesu Daugavas malā plankas, spēlēju māju
ballēs klavieres, kur ar nepatikšanu ieraudzīju dažu

bijušo pazīstamu. Tagad es esmu galvenais konfektu

kastīšu bilžu gleznotājs, tātadmākslinieks!»

«Romanovski! Un jūs varat vēl runāt ironiski? Nē,

jums ir tiešām stipra daba!»

«Visu es panesu savas sievas Marijas pēc! Diemžēl

viņa un bērniņš ir slimi, un manim ir simtiem darbu

zem rokām. Atvainojiet, ka es tik steidzīgs...»
Pirms es varēju pagūt izņemt kādu naudas papīru,

lai palīdzētu savam bijušam skolniekam, kad tas jau
aizsteidzās. Es uzmeklēju adrešu kantori, tur dabūju
zināt Romanovska adresi. Vēl tajā pašā dienā es no-

gāju uz viņa dzīvokli, kurš atradās Maskavas priekš-

pilsētā, mazā sētas koka namiņā. Kāda meitenīte man

parādīja, kur ieiet. Viņa pateica, ka «meisters» vēl ne-

esot pārnācis un viņa kundze guļot slima dibena ista-

biņā. Divas patumšas istabiņas, nabadzīgi iekārtotas! Bet

tomēr pie visas nabadzības varēja noskārst, ka saim-

nieks ir dzimis kungs. Es baidījos ieiet dibena istabiņā.
Beidzot kāda vāja sievietes balss sauca:

«Kas tur ir? Lūdzu ienākt!»

Es iegāju. Viņa mani tūliņ pazina.
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«Jūs, virsskolotāja kungs!» viņa brīnodamās izsau-

cās. «Jozefa nav mājā. Viņš šodien vēlu pārnāks. Atvai-

nojiet, ka es jūs nevaru pienācīgi saņemt. Esmu mazliet

nevesela, jāpaliek ir vēl uz gultas.»
Es atvainojos, ka traucēju, un uzmetu acis uz šūpuli,

kurā bērns gulēja.

«Redziet, virsskolotāja kungs, kāda grēciniece es

esmu!»

«Kā tā — grēciniece? ...»

«Nu jā: es esmu Jozefu padarījuse nelaimīgu. Bet

viņš tiepjas un saka, ka esot bez gala laimīgs... Ak,

cerības, mūsu cerības! To ir tik daudz!
...

Sakāt —kā

jums labi veicas? ...»

Es šo to pateicu par savu -dzīvi un griezu sarunu at-

kal uz Jozefu.

«Jozefs ir tas labākais cilvēks uz pasaules... Jūs re-

dzat, cik nabadzīgi viss pie mums izskatās, jā, to es re-

dzu tikai tad, kad es esmu viena. Bet, tiklīdz pārnāk
Jozefs, tad mēs esam tik bagāti, bagāti! Tad mums ne-

trūkst it nenieka ...»

Viņa nopūtās. Man kļuva smagi ap sirdi. Es noliku

uz galda kuvēru, kurā bija ielikti piecdesmit rubļi.
«Te manim kas priekš Romanovska kunga,» es teicu.

«Kas tur ir?» viņa bažīgi jautāja.
«Vēstule ...» es teicu.

«Pateicos,» viņa lēni atteica, bez kā paceltu galvu.
Mazais pa visu to laiku mierīgi gulēja. Es aizgāju,

Jozefa nesagaidījis.

Taisni es domāju par Romanovski, kad dienestmeita

manim viņu pieteica. Es sākumā domāju, ka tas ir pats
ekselence, un manim kļuva priecīgi ap sirdi. Varbūt

manim izdotos tēvu ar dēlu samierināt, beidzot lepnais
ekselence tomēr guvernanti atzītu par savu vedeklu.

lenācējs bija Jozefs Romanovskis — ģērbies smalkā

uzvalkā.

Pēc sirsnīgas apsveicināšanās Romanovskis uzlika ma-

nim priekšā uz galda piecdesmit rubļus ...

«Tie mani izglāba,» viņš asarām acīs teica, «par to es

jums būšu mūžīgi pateicīgs. Jā, es jutīšos vēl arvienu
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necerēju, tas ir piepildījies. Viņš mani nav vis izslēdzis

iz mantošanas. Tiklīdz viņš nomanījis, ka tam jāmirst,
tas atzinis pirmo testamentu par nederīgu un noteicis

mani par savu mantinieku. Nāve cilvēku atkal vada pie
īstenības...»

Kad Romanovskis ar kundzi un dēliņu aizbrauca no

Rīgas, tad es turēju to par savu pienākumu viņus pa-
vadīt līdz vokzālei. Pirms aizbraukšanas Romanovska

kundze manim vēlreiz pateicās sirsnīgi. Arī mazais polu

magnāts, Jozefa dēliņš, sniedza manim roku, un manim

bija loti žēl šķirties no šiem īstiem, krietniem ļau-
dīm

...

Gadi pagājuši. Es mīlu šad tad pašķirstīt savu skol-

nieku biezo albumu. Tur ir veseli romāni. Bet visilgāki
es aplūkoju Jozefa Romanovska bildi, pats nezinu, kā-

pēc ... laikam tāpēc, ka tā bija stipra, īstena mīlestība,

ar kuru tas kā vīrs dzīvē stājās.»

Bet es krūtīs sajutu ko apspiesti karstu. Tās bija no

jauna pamodinātās Ratklifa neapmierinātās kaislības

nojaudas. Cik briesmīgi ir mīlēt bez pretmīlestības! Tad

stiprā mīlestība pārvēršas drīz trakojošā aukā, drīz

asaru plūdos vai tvanīgā nakts klusā izmisumā. Un

tad — vai nu tu esi bagāts, vai nabags — nekur tu neat-

rodi dabā un dzīvē saskaņas.
Kāpēc gan tas tā ir?
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UZ LAUKIEM

Darba biedrs atvadījās un aizgāja. Pēters Andrejičs,
biedri līdz trepēm pavadījis, ienāca atkal istabā, lai pa-

līdzētu savam dēliņam izmācīties skolas uzdevumus. Zē-

niņš sēdēja pie galda, kustināja nemitoši kājas un dūca

vienu un to pašu vārdu dažādās meldijās.
Pēters Andrej ičs nosēdās aiz galda uz zofaja un pie-

ņēma ļoti nopietnu seju.
«Koja, cik gadu tevim ir?» Pēters Andrejičs jautāja.

«Astoņi...» Koļa gari vilka un pasmējās.
«Nu redzi, tik vecs jau tu esi un nezini, kā jāizturas

pret ciemiņiem. Ciemiņš tevim sniedz roku, bet tu pa-

liec uz krēsla un sēdi kā pienaglots... Nē, Koļa, tas

nav labi... Es tak tevim esmu teicis, bet tu laid visu

viegli pār galvu. Kaunies jel, tik vecs puisis, un

viss ir jāierāda un jāatkārto kā mazam bērnam...»

Koļa nosarka, paskatījās kaunīgi uz tēvu un nodūra

acis. Tiešām viņš nezināja, vai kāds būtu viņam teicis,

kā īstenībā ir jāizturas pret ciemiņiem. Tēvs reizēm

dusmojās: tā un tā nedrīkst, — bet arvienu viņš aiz-

mirsa pateikt, kā tad īpaši vajadzētu izturēties. Arī šo-

reiz Koļa netika gudrāks. Izturēšanās pret ciemiņiem

palika viņam mīkla, kā bijuse. Viņš sāka šķirstīt arit-

mētisko uzdevumu grāmatu labi tāļu — līdz. tai vietai,

kur lapas vēl bija cieši viena otrai pielipušas un nosmē-

rētas.

«Diezin kad es līdz šitai vietai tikšu?» Koļa domāja.

Matemātiķis viņš nebija. Totiesu Koļa rakstīja labus

domu rakstus. Ziemas un vasaras apraksti, kuri viņam
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kā domu raksti bija jāizstrādā, pacēla Koļu skolotāju
acīs. Ar rēķināšanu gāja turpretī it kā pa celmiem. To-

mēr Koļa caur savu uzcītību tika tik tāļu, ka viņš arī

šinī arodā bija skolā viens no pirmajiem... Koja sa-

bijās un atšķīra žigli lapas atpakaļ, kur lapas bija, kaut

gan ne gluži nosmērētas, taču mazliet saburzītas, ar

drusciņ noliektiem stūriem. Vēl bija viens uzdevums

jāizrēķina, tad Koļa bija brīvs ... Ciemiņš viņus bija iz-

traucējis ... Koļa izlasīja uzdevumu un sāka domāt...

Arī Pēters Andrejičs sāka domāt. Viņa domas grozī-
jās ap daudz sarežģītākiem priekšmetiem nekā ap Ko-

jas rēķinu uzdevumu.

«Ak, bērni, bērni! Famīlija un audzināšana! Cik grūti
ir bērnus audzināt! Viņi tevis nesaprot...» viņš klusībā

vaimanāja. «Kaut jel būtu vairāk laika... Pašā birojā
darbs nav pārlieku ilgs, bet ar to vien nepietiek, jāpa-
ņem grāmatas līdz uz māju ...

Dažu labu mīļu naksniņu
esmu tā strādājis... Neatliek laika priekš Koļas audzi-

nāšanas
... Un māte! Ak, Anna Karlovna, cik viņai ir

laba sirds, cik mīlīga un labsirdīga viņa ir pret mani

un bērniem! Soņu viņa nēsā tikai uz rokām, lai gan mei-

tenei jau sen laiks tecēt pašai kājām un ļaut mātei kaut

brītiņu atpūsties. Jā, jā, Anna Karlovna, ko tas viss

palīdz, ka viņa ir tik darbīga un krietna... Vienkārša

latviete, zemniece kas zemniece ... Esmu tā nopūlē-
jies viņu civilizēt. Saku: Anna Karlovna, vai nevēlies

iet teātrī? Viņa pasmaida un lēni pasaka, ka labāki ir

izdot naudu saimniecībā vai vēl labāki pataupīt... Jā,
jā, ļoti skaistas domas — bet bez izglītības cilvēks mūsu

laikos netiek nekur uz priekšu. Viena lieta ir pie Annas

Karlovnas ar atzinību jāievēro: krieviski viņa jau runā

labi, pat izruna un akcenti gluži kā pie pašu ļaudīm, bet

citādi viņa nav ne par matu labojusēs. Atnāk ciemiņi,
un viņa nobēg savā kaktiņā un spēlējas ar Soņu. Cie-

miņš prasa: ko dara jūsu kundze? Es saku: slima, ne-

vesela
...

lūdzu atvainot gribēt... Bet šī slimība at-

kārtojas gadu no gada un laikam nekad nemitēsies...
Ko tur darīt? Vienīgi atliek man pašam vairāk par
bērniem interesēties un tos audzināt. Soņa, lai nu tā —

varbūt staigās mātes pēdās. Sieviete paliek sieviete...

Bet Koļa! Tam zēnam ir jātop par vīru, jāmācās cīnī-

ties sadzīvē... Diemžēl Koļa, kaut gan apdāvināts, ir
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stūrgalvīgs un savā nodabā tik nekustinājams kā ak-

mens mūrī, bet ar Dieva palīgu taču varbūt viss ies

labi...»

«Tēt... nevaru ...» Kola skumīgi teica.

Pēters Andrejičs paskatījās ar nepatikšanu uz zēnu.

«Kā nevari... izrēķināt?»
«Nekādi ne

... neiznāk, cik vajaga!»
«Tad pārdomā vēlreiz. Paša pārdomām ir daudz vai-

rāk svētības. Turies pie lietas un neklejo domās uz

spēļu biedriem!» Pēters Andrej ičs pašapzinīgi, juzda-
mies par īstu audzinātāju, teica.

Zēns savilka pieri grumbās, domāja vienādi un ot-

rādi. Beidzot viņa seja apskaidrojās.
«Tā būs!» viņš priecīgi izsaucās un sāka steidzīgi rak-

stīt ciparus.
«Lūk, tā vajaga,» Pēters Andrej ičs domāja, «likt rēķi-

nāt pašam, bet stingri uzraudzīt... Tad zēns pieradinā-
sies pie kārtības ...»

«Iznāk...» Koļa sparīgi teica un paņēma tīro burt-

nīcu, lai ierakstītu uzdevumu, kā to skolotājs paģērēja.
«Nesteidzies! Dari visu ar apdomu!» Pēters Andrejičs

piezīmēja. «Steigdamies cilvēks tāļu netiek, ja tas vē-

lāk grib slinkot... leraksti uzdevumu kārtīgi, kā pie-
nākas ...»

«Tēt, vai brauksim drīzi uz laukiem?» Koļa, apstā-

jies rakstīt, kaislīgi prasīja.
«Kā... uz laukiem?» Pēters Andrejičs it kā brīnīda-

mies vilka.

«Jā, uz laukiem
...uz krustmāti Līzi...»

«Kā tu vari tā jautāt, iekams nav skola slēgta! ... Bez

tam es vēl neesmu dabūjis atvaļinājumu ...»

Koļa neapmierināts rakstīja tāļāk, bet Pēters Andre-

jičs sāka nožēlot, ka tas Koļam teicis par atvaļinā-

jumu ...
«Tiešām pārsteidzos,» viņš domāja, «ko zēns zin no

atvaļinājuma
...

tas iet tāļu pāri par viņa redzes aploku.

Bet, taisnību sakot, nav slikti, ka Koļa dabū zināt,

ka pasaulē ir pienākumi, ka i tēvs nevar katru acumir-

kli aiziet un aizbraukt, kur tam tīk ...»

Kamēr Pēters Andrejičs, zofajā atzvēlies, pārdomāja,
vai izteiciens par savu gaidāmo atvaļinājumu pret zēnu

bijis pareizā vietā, no dibina istabas, kura derēja par
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guļamo istabu un Pētera Andrejiča mīļāko uzturas

vietu, iznāca AnnaKarlovna.

«Koļa vēl arvienu pie darba?» viņa lēni un rūpīgi,
gandrīz pārmetoši runāja.

Pēteram Andrej ičam tas nepatika. Viņš ātri piecēlās,
gāja sievai pretī un klusā balsī teica: «Lūdzu, te ne-

traucē mūs! Tu zini, ka par Koļas skolas darbiem tu

nevari līdzrunāt... Ej uzvāri tēju ... Vai Soņa guļ? ...»
«Guļ,» Anna Karlovna teica, noglaudīja līdzcietīgi

Koļas galviņu un izgāja ķēķī.
Pēters Andrejičs atkal nosēdās un sāka nožēlot, ka

tas pret savu laulātu draudzeni izturējies gluži kā pret
kalponi. Bet ko lai dara? Viņa ir tik vienkārša, nemā-

cīta — zemniece kas zemniece!
...

Pēters Andrejičs dabūja atvaļinājumu, un trīs dienas

vēlāk viņš jau bija ar dzimtu ceļā — uz laukiem. Pa

dzelzceļu bija jābrauc kādas piecas stundas, tad jāņem

pasta zirgi. No stacijas līdz krustmātes mājai bija kādas

astoņdesmit verstes, ko braukt. Anna Karlovna priecā-

jās līdz ar bērniem par zaļiem laukiem un mežiem, kuri

žiglā ātrumā pasteidzās viņiem garām. Koļa stāvēja pie

vagona loga kā pienaglots un gavilēja par visu, ko tas

dzelzceļa malā ieraudzīja.
«Mamma, lūk, sunīši, mīļi sunīši!» viņš izsaucās, bet

sunīši nākošā acumirklī izzuda: vilciens steidzās uz

priekšu. Pēters Andrejičs sēdēja domīgs, cepuri rokā

turēdams, vējš, pa vaļējo vagona logu iekšā drāzda-

mies, bužināja viņa plānos, gaišos matus.

Viņš domāja atkal par Koļas audzināšanu, par nāko-

šām dienām, par dzīvības apdrošināšanu, beidzot viņam
ienācaprātā pasta zirgi...

«Labāki būtu, ja dabūtu kādu privātpajūgu,» viņš

prātoja, «kādu segtu vai sedzamu kulbu, lai tad arī lē-

nāki brauktu ... steigšanās nekāda nav
...

Bet totiesu

iznāk lētāki un nav jāgaida pasta stacijās uz zirgiem,
atkrīt dzeramas naudas, nav jāpārkravājas no ratiem uz

ratiem ...»

Bet sievai viņš par to neteica ne vārda. Kam viņai

tas jāsaka! Lai viņa spēlējas ar bērniem!
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Pēters Andrejičs, acis piemiedzis, lūkojas uz savu

laulātu draudzeni. Tiešām viņa izskatījās vairāk pēc
bērnu meitas — aukles nekā pēc viņa kundzes! Viņa

bija tik vienkārši ģērbusēs, bez tam viņas vientiesīgā,

labsirdīgā seja atgādināja zemu dzimušu personu. Bet

katrs varēja redzēt, ka Pēters Andrejičs ir kungs. Pogu
caurumā viņš bija iesējis ordeņa lentīti — sarkanu, ar

melnām strīpiņām, un viņa seja bija cienīga.
Pēters Andrejičs to visu juta, bet viņš neuzpūtās. Vi-

ņam metās AnnasKarlovnas žēl.

«Gluži kā bērnu meita, bez kādas intereses pret visu

plašāko dzīvi! Viņa nerunā par «individualitāti», par

«modernām kleitām», par «amizēšanos», bet domā,

kā pabarot bērnus, kā tos iemidzināt... Viņa iztiek ar

mazu vārdu krājumu, bet tie paši vārdi ir tik dabīgi,
un bērni viņus saprot...»

Un Pēters Andrejičs iedomāja, cik laba Anna Kar-

lovna arvienu pret viņu bijuse. Viņa nekad neiemaisījās
vīra privātdarīšanās, viņa dienesta lietās, un, ja tas kād-

reiz notika, tad ļoti pieklājīgā kārtā. Gan Pētera Andre-

jiča darbabiedri viņu nicināja tā sievas dēļ. Viņi Pēteri

Andrejiču atklāti gānīja, ka tas noprecējis savu «die-

nestmeitu» vai «ķēkšu», tā ka viņš nezināja, ko atbildēt.

Daža laba satiksme caur to beidzās, kas Pētera Andre-

jiča dzīvi ļoti sarūgtināja. Bet, tam visam par spīti, Pē-

teram Andrej ičam bija ļoti bieži izdevība ļauni paprie-
cāties par dažu savu biedru nelaimīgajām laulībām,

kuri bija apprecējuši sievas iz smalkākām dzimtām —

izglītotas un skaistas.

«Jūsu dzīves, draudziņi, es neapskaužu,» Pēters An-

drejičs nodomāja.
Pienāca stacija, kur Pēteram Andrej ičam līdz ar sa-

vējiem vajadzēja izkāpt. Anna Karlovna palika ar bēr-

niem pie stacijas, un pats Pēters Andrejičs devās kā-

jām uz pilsētiņu, kura apmēram kādu versti no stacijas
atrodas. Viņš izstaigāja vairāk vietas un aptaujājās, vai

kur nevarētu salīgt vedēju. Beidzot viņš sameklēja
kulbu un vedēju. Tikai zirgi izskatījās nonīkuši, un Pē-

teram Andrej ičam braukšanas maksa izlikās būt par

dārgu.

«Plēsoņas, gatavi plēsoņas!» Pēters Andrejičs dusmo-

jās, kad vedējs paģērēja piecpadsmit rubļus. Bet



25* 387

vedējs aizrādīja uz to, ka viņam esot arī atpakaļ jābrauc
viss garais ceļš, kamēr pasta zirgiem esot tikai līdz savai

stacijai atpakaļ jātiek...
Pēters Andrejičs pārdomāja un salīga ar vedēju par

piecpadsmit rubļiem ...

«Smalka braukšana,» Pēters Andrejičs pie sevis pu-

kojās, kad tas ar sievu un bērniem sēdēja kulbā un

vedējs salīcis glūnēja rūpīgi uz saviem zirgiem, kuri

sīkiem solīšiem rikšoja pa lielceļu, «ir karsts, put, un ir

tik garlaicīgi. ..»

No sākuma arī viņš interesējās priekš zaļajām pļa-
vām, laucinieku mājām, upēm, strautiem un mežiem, bet

vēlāk, kad viss tas atkārtojās, viņam metās vienmuļīgi
ap sirdi. Priežu sili, kuri karstajā pusdienas saulē tvīka,

viņam izlikās beidzot kā smieklīgas koku karikatūras:

bezgalīgi sausas un zarainas.

«Nē, es paredzu, ka es uz laukiem briesmīgi garlai-
košos,» Pēters Andrejičs bažījās. «Nu, Koļa, kā tev pa-

tīk uz laukiem?»

«Vareni! Ak, cik brangi!» Koļa, smilgu kodīdams, pil-
nām laimības jūtām smaidīdams, izsaucās. «Tēt, liec

pieturēt, mēs ar Sofiju iesim drusku paskraidīt... uz

pļavu!»

Pēters Andrejičs apskatījās. Cik viņš noprata, tad

pļava, kurai viņi garām brauca, nebija īsta pļava, bet

ganības, kurās lopi bija atstājuši skaidri redzamas pē-
das. Gar pļavu aizstiepās sils, un sila malā viņu vilināja

pakrēslis.

«Izvozčik, pieturi!» viņš sauca un, pret sievu pagrie-

zies, turpināja: «Varētu te, pakrēslī, ieturēt brokastu ...
ko tu domā?»

«Manis pēc!» Anna Karlovna atteica, klusībā prie-

cādamās, ka vīrs grib Koļas vēlēšanai iztapt.

Braucējs pieturēja zirgus, visi kulbā sēdošie izkāpa,

un braucējs pabrauca pajūgu zem koku zariem — pa-

ēnā. Pēters Andrejičs ar sievu atlaidās uz maura, un

bērni devās pļavā un gavilēja.
«Ak, puķītes, puķītes!» Koļa sauca un skrēja pa pļavu.
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Soņa maziem solīšiem tam pakaļ, bet netika necik tāļu
un pakrita.

«Ak, kas par gaisu! ..
.Kā smaržo!» Pēters Andrejičs

izsaucās un aizvēra acis. Viņš sajuta, ka lauku gaiss
dara uz viņu labu iespaidu.

«Drusciņ par karsti!» viņš teica un, atvēris acis, pa-

skatījās uz Annu Karlovnu, kura šūpoja Soņu uz

klēpja.
«Nevaru teikt. Man ir gluži patīkami,» Anna Kar-

lovna lēni atteica un pasmaidīja.
Pēters Andrejičs pabrīnējās: viņa sievai bija nosar-

kuši vaigi, tādu viņš to ilgi nebija redzējis. Lauku gaiss

viņu it kā atdzīvināja. Anna Karlovna izņēma iz kur-

vīša baltu autu, paklāja to uz maura un salika uz auta

dažādas sviestmaizes, pīrādziņus un papīrā ietītu aukstu

cepeti.
«Nu, Pēter Andrejič, tu vēlējies ēst.. .» viņa nedroši

teica.

Pēters Andrejičs piecēlās sēdus un sāka dūšīgi ēst.

«Skāde
. .. gribas dzert!» viņš norunāja.

Koļa pieskrēja smaidīdams, pietvīcis sarkans sejā ...
«Ak, kā gribas ... ēst, ēst!»

Anna Karlovna pasniedza tam sviestmaizi. Koļa, dan-

codams un reizē kozdams sviestmaizē, pagriezās uz

meža pusi.
«Ak, putniņi, putniņi, kā tie čivina, pogā un žužina!»

viņš aizgrābts izsaucās.

Viņš lēca uz vienas kājas, iesvilpās, ūjināja un tad

atkal iekoda pa kumosam.

«Koļa, izturies kārtīgi, kad ēd!» Pēters Andrejičs no-

rūca. «Skāde, ka nav slapjuma ...»

Viņš paskatījās uz visām pusēm, it kā meklēdams

avota
... Braucējs sēdēja uz celma, muguru pagriezis,

pīpoja un uzskatīja zirgus, kuri spārdījās: mušas, odi

un dunduri dūca un rūca ap tiem. Koļa ieskrēja mežā,

sauca un gavilēja par atbalsi.

«Skāde, ka nav ko dzert!» Pēters Andrejičs atkārtoja.
Neviļus viņš aptvērās sievai ap kaklu un viņu nobu-

čoja.
«Ko gan niekojies!» Anna Karlovna nosarkuse teica,

viņa nejauši iedomāja, ka jau bija ilgāki nekā gads,
kad Pēters Andrejičs to pēdējo reizi nobučoja.



Pienāca braucējs un teica: «Kungi, vai nebrauksim?

Zirgi nevar stāvēt... daudzkukaiņu ...»

«Koļa, Koļa!» Pēters Andrejičs sauca pilnā kaklā.

Koļa izskrēja iz meža un elsoja.
«Brauksim!» Pēters Andrejičs svarīgi teica.

Viņi brauca tāļāk. Saule spieda karsti. Ceļš putēja. Šur

tur ceļmalā izskrēja iz ciematiem suņi un sāka riet.

Soņa tapa miegaina. Viņas galviņa noslīdēja uz mātes

klēpja.
«Vai līdz krustmātei vēl tāļu?» Koļa prasīja. Bet Pē-

ters Andrejičs neteica ne vārda. Viņš domāja par Ko-

ļas audzināšanu.
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ARISTOKRĀTA MEITA

Tēlojums

Viņš bija mājskolotājs, un viņa bija muižas īpašnieka
meita. Viņš bija zemnieka dēls, un viņa bija ba-

ronese ...

Tā ir veca pasaka. Un tomēr šajā pasakā ir daudz,

daudz patiesības. Esmu redzējis mūsu dzimtenes ko-

kam — ozolam līdzās palmi, kura auga lielā koka

traukā, pildītā ar Latvijas zemi. Tikai pa vasaru dārz-

nieks palmi iznesa iz stādu audzētavas parkā līdzās

brangajam ozolam. Un viņi zaļoja abi kopā, iedvašoja
vienu un to pašu gaisu, tvīka vienā un tajā pašā kar-

stumā, šalca kopīgi vējā. Tikai kad ozols sāka birdināt

lapas, tad palmes vairs parkā neredzēja. Ozols pārcieta
ziemu, bargas vētras, un, kad atnāca ziedonis, tad viņi
atkal redzējās: ozols un palme .. .

Gluži tāpat bija ar viņiem diviem: mājskolotāju un

jauno baronesi. Viņš bija pavadījis visu ziemu tepat

Latvijā, barona muižā. Viņa turpretī bija pa tam apce-

ļojuse Itāliju un vēl tāļākus dienvidus. Gluži ap to pašu
laiku, kad dārznieks ar puišiem iznesa palmi parkā un

nolika celiņa malā starp strūklu aku un ozolu, viņa pār-
brauca tēva muižā.

Helēna izskatījās veselīga, ka prieks bija viņā no-

skatīties. Un Alksnīts nekad vēl nebija sajutis sevī

tādu spēku kā tagad, kur atkal bija ieradies ziedonis

un viņa pārceļojuse. Alksnīts nebija viens no tiem tipis-

kajiem mājskolotājiem, kuri miesās pavāji, lēnas, do-

mīgas gaitas, kuri paslepen raksta pat dzejoļus. Viņš

bija veselīgs, brīvs, pašapzinīgs, kurš nebijās ne no paša
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velna. Alksnīts ģērbās vienkārši, bet ar garšu. Pate ba-

roniete par to nebrīnējās. Un abi skolnieki, Helēnas

brāļi, viņu bijās un cienīja.
Helēna bija tumšmate, mīļu seju, tumšām, valgi mir-

dzošām acīm. Bet visvairāk viņa apbūra vīrieti ar savu

skanīgo balsi un visu kustēšanos un iznesību. Vienkāršā-

kais vārds skanēja iz viņas mutes kā īsta dzeja. Bet pie
visa tā arī viņai piemita sevišķs cienīgs vēsums kā gan-
drīz pie visām dāmām iz aristokrātu aprindām. Tāpēc

jau tūliņ no paša sākuma Alksnītis klusībā sprieda, ka

viņa mīlestība beigšoties traģiski. Un tomēr viņš ne-

zaudēja dūšas, palika pa vecam jautrs, kaut gan tam

Helēna pastāvīgi prātā.
Dievs nu ir vienreiz tā nolēmis, ka jaunībā, vismazā-

kais, vienreiz ir jāiemīlas un jāmīlē. Tas ir tāpat kā ar

masalām.

«Bet viņa ir baronese...» Alksnīts domāja un ļāva
grāmatai noslīdēt uz kaļķu drupām. Viņš sēdēja vecas

bruņinieku pils drupu logā un raudzījās uz parku, kurš

ziedoņa vējā lēni šalca. Aiz parka kalnā mirdzēja jaunā
pils. Alksnīts raudzījās uz šo pili. Pēc ilga laika viņš bija
īsti, dziļi noskumis. Kāpēc gan cilvēks tā saistīts pie

mantas un tituļa? Kāpēc tas nevarētu būt tikai cilvēks?

Tā nebija dziļa prātniecība, kuru Alksnīts prātoja, jo

viņš nebija priekš tās radīts, bet viņš it kā juta, ka va-

jadzētu būt citādi. Uz reizi viņš sāka svilpot... Tā bija

agrākā bruņinieku zāle, kurā viņš sēdēja. Griesti vēl

nebija sakrituši. Bet viss kopīgums bija tikai drupas.
Un Alksnītim bija tā ap sirdi, it kā kad katru acumirkli

viss varētu sagāzties un viņu aprakt. Pavasarā bija
liels akmenis nokritis no augšas taisni līdzās tai vietai,

kur Alksnīts sēdēja. Bet viņš svilpoja... «Lai krīt, lai

iegāžas vai visi griesti, bet es te arvienu nākšu un sē-

dēšu, kamēr man reiz izdosies ar Helēņu te satikties ...»
Un viņa nāca ...

Barons drīz nomanīja, ka viņa mājskolotājs mīlē He-

lēnu.

«Vai tu ko sevišķu nenomani?» viņš jautāja savu

kundzi, kad tie abi pa parku pastaigājās.
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Kundze tapa domīga.
«Jā!» viņa teica un viegli nopūtās.

«Tiešām! Tu saproti, ka es domāju par Helēnu ...
Alksnīša kungs ir krietns cilvēks, bet tā tas ne-

iet ...»

«Atlaid viņu
...

izmaksā viņam pārējo gada algu ...»
«To es darīšu!» barons pēc īsas apdomāšanās teica.

«Algu es viņam izmaksāšu un pateikšu arī iemeslus. Bet

gluži vienkārša tā lieta nav. Es pazīstu Helēnas dziļo

dvēseli... Arī Alksnīts ir nopietns savos darbos un ap-

ņēmumos; es domāju, ar to vien būs maz kas līdzēts, ja
es Alksnīti atlaižu... Es mēģināšu viņu pārrunāt, lai

viņš pats atsakās, lai viņš aizrāda pats Helēnai uz kārtu

šķiru, uz divām pasaulēm, kuras nekad organiski ne-

saaugs: aristokrātiju un pilsonību... Alksnīts ir goda
vīrs, viņš darīs visu, kas nodrošinātu Helēnas labklā-

jību ...»

«Bet mīlestība? ...» baronese ieminējās. Viņa pazina
mīlestības lielo spēku, kaut gan tā baronu pašu nebija
nekad mīlējuse.

«Ak, blēņas! Alksnīša kungs vairs nav ģimnāzists,

un Helēna nav vairs skuķēns. Ja mīlestība nav ārprā-
tība, tad tā ir ārstējama ...»

Vakarā pēc maltītes barons ieaicināja Alksnīti savā

kabinetā. Alksnīts paredzēja, ap ko lieta grozās, bet

viņš saņēma dūšu.

Barons piedāvāja Alksnītim cigāru, pats uzsmēķēja

un iesāka runu.

«Bez aplinkus vārdiem es, Alksnīša kungs, teikšu, ka

es diemžēl esmu piespiests jums uzteikt... Varbūt jūs

paši jau uzminēsat iemeslu, bet es nekavēšos manu no-

domu zināmu darīt, ja jūs par manu redzi šaubītos...
Jūs mīlat manu meitu! Vai ne tā? ... Lūdzu, nejūtaties

apvainoti, ja es jums atgādinu, ka es to nevaru pie-
laist

...
Es esmu un palikšu stingrs aristokrāts. Ja viens

vai otrs gadījiens, kur zemnieku vai pilsoņu kārtas per-

sona saistījusēs caur laulību ar aristokrātiskām dzim-

tām, varbūt jūs drošina un pabalsta jūsu cerības, tad

jūs tomēr esiet cēluši veltīgi gaisa pilis. Es zinu, jūs
esiet nodomājuši vēlreiz iestāties augstskolā, pabeigt

studijas. Tas viss ir ļoti skaisti. Bet es esmu nolēmis,

ka mana meita drīkst precēt vienīgi aristokrātu. Un
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viņa par to būs manim ļoti pateicīga ... Tagad, lūdzu,
izsakāt jūs savas domas ...»

«Es tiešām mīlu baroneses jaunkundzi un biju nodo-

mājis lūgt pēc viņas rokas, lai gan es šaubījos, ka jūs,
barona kungs, dotu savu atļauju... Kā redzu, tad ma-

nas šaubas nav bijušas bez pamata. Tomēr es no sava

nodoma neatkāpšos, barona kungs, jo es mīlu baroneses

jaunkundzi un esmu viņai apsolījies palikt uzticīgs
uz visiem laikiem...»

Pēdējos vārdus Alksnīts runāja, kājās stāvēdams, un

lika manīt, ka viņš pie sava nodoma paliks cieši un ne-

lokāmi.

«Jums tūliņ rītā ir jāatstāj mana muiža!» barons uz-

budināts dusmīgi runāja. «Un es ceru, ka jūs visus savus

solījumus manai meitai ņemsiet atpakaļ, tas būs priekš

jums pašiem labāki... Man jūs caur šo visu skādējiet
maz: es zaudēju tikai krietnu mājskolotāju ... Tomēr

mājskolotājus var dabūt... Kā jau teicu: rītā es jums
izmaksāšu gada algu, tad jūs varat aizceļot, uz kurieni

jums patiks ...
Ar labu nakti! ...»

Alksnīts šo nakti nevarēja aizmigt. Viņš pārdomāja,
ko teikt Helēnai. Dažādi plāni viņam šaudījās pa galvu.
Te logā kāds iesvieda akmentiņu. Viņš ātri piecēlās,

apģērbās... Logu attaisījis, viņš ieraudzīja Helēnu

apakšā parkā ...

«Nāc!» viņa klusām sauca.

Logs atradās diezgan augstu, bet Alksnīts nolēca lai-

mīgi lejā. Apkampušies viņi abi aizgāja pa parku uz

pilsdrupu pusi.
«Ko darīsim?» Alksnīts jautāja, kad viņš savu sa-

runu ar baronubija atstāstījis.

«Bēgsim!» Helēnadroši teica.

Viņi norunāja kopīgi aizbēgt nevis no muižas, bet

pāra nedēļas vēlāk no pilsētas, uz kurieni baroniete ar

savu meitu bija nodomājušas braukt. Tur tad abi no-

sprieda satikties un aizbēgt uz kādu no lekškrievijas

pilsētām.
Laiks aiztecēja brīnum ātri. Skūpsts pēc skūpsta pa-

darīja viņus abus jo kaislīgākus. Mīlestība viņus vie-

noja ...
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Otras dienas vakarā Alksnīts aizceļoja. Aizbraucot

viņš atskatījās un ieraudzīja Helēnu pie loga. Tā viņu

sveicināja, mutes lakatiņu vēdinādama. Bet Alksnīti

mocīja sirdsapziņa. Viņš kaislībā bija ļāvies aizrauties.

Un viņš nodrebēja, iedomājot, kādus upurus Helēna

priekš viņa nesa. Helēna bija ļoti klusa un kaunīga.

Viņa baidījās satikties ar saviem vecākiem, kuriem bija

grūti ar meitu stingri apieties. No bērnu kājām viņa

bija ne tikvien vecāku, bet īpaši krusttēva — tēvabrāļa
mīlule, kurš bija bagāts vecpuisis un savu brāļameitu,
tā sakot, bērtin apbēra dāvanām. Krusttēvs ciemodamies

rūpīgi iztaujāja visus sīkumus par Helēnas sakaru ar

bijušo mājskolotāju. Helēnu uzskatot, viņam neviļot
iešāvās prātā, ka to apspiež kāds noslēpums. Bet viņš

baidījās par to tāļāk domāt...

Var būt, ka viņas bālā seja, izraudātās, bailīgās acis

bija tikai mīlestības sēru sekas. Krusttēvs deva padomu
vest Helēnu uz pilsētu vai uz peldu vietu, kur tā sa-

biedriskā drūzmā aizmirstu drīzāki visu bijušo.

Ziņa, ka barona Volfārta meita aizbēguse ar mājsko-

lotāju, uztrauca visus peldu viesus. Pats barons izdeva

lielākas naudas summas, lai bēgļus saķertu. Bet tie bija
un palika nozuduši. Tikai vēlā rudenī barons dabūja
zināt, ka Alksnīts uzturoties M. pilsētā, kur tas studējot
medicīnu. Barons devās turp. Sākumā viņš bija nodo-

mājis savas meitas pavedēju vienkārši nošaut, bet vē-

lāk viņš apdomājās. Asās sarunas iznākums starp baronu

un Alksnīti bija divkauja. Vecais barons bija izaicinā-

tājs. Tajā pašā dienā notika divkauja uz pistolēm ar

trīsreizīgu ložu mainīšanu. Pie otrā šāviena no barona

puses Alksnīts krita: viņš bija nāvīgi ievainots.

«Sakāt — kur dzīvo mana meita?» barons, pār Alk-

snīti noliecies, jautāja.
Alksnīts atjēdzies pateica Helēnas adresi. Barons

brauca taisni uz Helēnas dzīvokli. Viņa dzīvoja zem

sveša vārda, bez pases pie kādas vecākas sievietes, kura

nodarbojās ar dažādiem tumšiem veikaliem. Barons

savu meitu tikko vairs pazina. Tā bija tapuse pēc iz-

skata daudz vecāka un bija nabadzīgi ģērbusēs. Helēna

ļoti pārtrūkās, ieraudzīdama tēvu pie sevis, viņa tikko



nenoģība. Barons izskatījās ārīgi mierīgs, bet iekšā tam

trakoja briesmīgas dusmas un sāpes. Viņa meita bija
pilsonīga studenta mīļākā... Brīdi viņš sēdēja, elko-

ņus pret galdu atspiedis, galvu rokās turēdams. Tad

viņš ātri piecēlās un vienaldzīgi teica: «Es šodien no-

šāvu tavumīļāko...»
Helēna noģība. Atveda ārstu. Ārsts baronam atklāja,

ka ģībonis pāriešot, bet ar dāmu stāvot daudz nopiet-
nāki.

Kad ārsts aizgāja, tad barons aizslēdza no iekšas dur-

vis, nosēdās pie meitas gultas un raudāja kā izkults

bērns.

Kāpēc viņš bija aizliedzis Alksnītim precēt Helēnu!

Vai tiešām kārtu starpība ir tik liela, ka tajā var no-

gremdēt jūtas, domas un mīlestību, kura cenšas viņas
vienot un vienu otrai tuvināt. Ko viņš ar savām iedo-

mām bija panācis: tikai nelaimi un atkal nelaimi...

Bet drīz vecais barons aizdzina nožēlošanas jūtas.
Aristokrāta augstprātīgais gars atgriezās viņā ...

«Vai tu esi Alksnītim pielaulāta?» viņš tikko dzir-

doši jautāja, kad Helēna bija nākuse pie samaņas.

«Nē!» viņa izmisuse čukstēja.
Barons nodrebēja pie visas miesas un sprieda klusībā

briesmīgo tiesu ...

Vēlā vakarā atrada divus līķus: tie bija barons un

viņa meita.
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KAD LAPAS PLAUKST

Tēlojums

Kā redzat — no nodomātā liriskā dzejoļa nekas ne-

iznāk! Vienkārt, cilvēkam ir jau apnicis rakstīt par mī-

lestību, kura tā izčibēja ... un, otrkārt, nav nebūt iespē-

jams to visu izteikt mazā dzejolītī, kas tevim uz sirds.

«Kad lapas plaukst...» — tas ir ļoti smalks iesākums,

ar to var jau saraudināt jūtības cilvēkus. Bet ar šo no-

domāto dzejoli es nebūt negribēju pielabināties publi-
kai, gluži otrādi: es gribēju to durstīt kā ar adatām.

Ko gan jūs īsti domājiet: lapas jau plaukst, bet jūs

paliekat tādi, kādi bijuši! Mazākais stādiņš dzen pum-

purus, kuri sarkst un raisās, kamēr šķīsts rasas piliens
paspīd uz jaunradītās zaļās lapiņas. Bet jūs, nelieši, jūs

paliekat netraucēti savā miegā. Sirdij, dvēselei — ne-

viena vienīga pumpurīša! Tikai vaigi piesarkst: ziedo-

nis dzen jums pēdējo kaunusejā.
«Kad lapas plaukst...» — kā tad visi murgo par zie-

doņa sauli, par dzeju dabā, par atdzimšanu! Jā, koki,

stādi, puķes atdzimst. Kustoņi met veco spalvu, un

jaukā saulīte spīd glīti, bet cilvēks — tas pats vecais.

Rājies, viss velti! Lūdzies, viss velti!

Stembers ir tikpat uzpūties kā ziemā. Viņš runā no

sava nodomātāceļojuma uz Parīzes pasaules izstādi, bet

ne mazākā ideja — padarīt kādu reizi krietnu darbu —

neuzplaukst viņa garam. Viņš spekulē kaislīgi, rauš un

paspēlē naudu, tērpj savas dāmas zīdā un samtā. Zie-

donī viņš var staigāt vaļējiem svārkiem, tā ka katrs

redz viņa smago zelta ķēdi...
Var jau būt, ka tā ir no manis tikai skaudība. Ja es



būtu uzcītīgi strādājis, tad arī mani Dievs būtu svētījis
tiklab ar skaidru, kā arī ar neskaidru naudu.

Lapas plaukst... Nevienam tik daudz kā Ingām. Ar

viņa lapām barojas tūkstošiem ļaužu, it īpaši kurzem-

nieki. Zeltenes lasa tās ar lielāko prieku.
Kad lapas plaukst, tad dāmas apstellē jaunas kleitas.

Cik patīkamas tad ir viņas, t. i., tās kleitas! Un viņas

pašas, t. i., tās dāmas, izskatās atjaunotas. Bet nedz

sirdī, nedz dvēselei neplaukst pumpurīši... Ak, jā, mī-

lestība, ja viņa kur ir, tad tā ir kaislība! Egoisms!

Ak, kāda ir tapuse mūsu dzīve! Lapas plaukst, bet

mēs vīstām ...
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KĀ IZCEĻAS PARTIJAS

Laika gara bilde

Cilvēks jau labi ilgi sēd un domā. Beidzot viņš pie-

ceļas un iet, lai taču vienreiz tiktu skaidrībā. Jauns, de-

dzīgs vīrs, kurš patlaban augstskolu beidzis, diezgan

paglītu ārpusi, — viss var izdoties labi...

Rundis ir auksts aprēķinātājs. Latiņas viņš nebūt ne-

mīlē. Tā ir nervoza savādniece, kurai ir visas labas īpa-

šības, izņemot skaistumu. Bet viņas vecais stāv biržā

kā marmorā izcirsts, auksts tēls. Viņš nerēķina vairs des-

mit tūkstošiem, bet simts tūkstošiem. Var būt, ka viņš
ir jau miljonārs. Tam kungam, kurš pārvalda miljonus

un kuram mājā meitas, tam draugu, saprotams, netrūkst.

Viesi saronas pie viņa kā skudras, ēd un dzer, un runā

muļķības.
Šovakar ir atpūtas diena. Rundis, ietērpies melnā uz-

valkā, iet uz viesībām pie Latiņas tēva.

Pie Latiņas tēva Eihenberga visas viņa dzīvokļa tel-

pas apgaismotas. Un ēdamā istabā ap garu galdu mie-

lojas Eihenberga viesi, kuri, kas zīmējas uz viņu

dzīves kārtām un arodiem, sastāda raibu mudžekli. Tur

ārstam līdzās sēd malkas brāķeris, un abi šovakar saru-

nājas sirsnīgi, lai rītu uz bulvāra viens otra vairs ne-

pazītu. Aktiers ar trompetes pūtēju stīvējas par mākslu.

Pirmais apgalvo, ka Vāgnera mūzika esot briesmīga,
otrs nicinoši pasmaida un tukšo vīna kausu. Teātra pir-
mais režisors izrāda visgudrāko seju. Eihenbergs viņu

uzskata kā vienu no savas tautas spožākajām zvaig-

znēm, tāpēc viņai arī ir jāspīd cienīgā vietā — līdzās

Latiņai.
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Rundis sēd labi tāļu no Latiņas. Viņš pārdomā, kas

tai varētu būt par pūru, ja viņš noprecētu Latiņu. Vis-

mazākais, simts tūkstošu viņai ir pūrā. Tad viņš, Run-

dis, varētu spēlēt dzīvē pavisam citu lomu. Greizsirdīgi

viņš pašķielē uz teātra pirmo režisoru, kurš arī precību
kandidāts

...

Latiņai Rundis ir vienaldzīgs, bet teātra pirmo reži-

soru viņa uzlūko ar citādām acīm. Mīlēt viņa nemīlē

arī pēdējā, nav viņam vairs jaunības spirgtuma. Bet

viņam ir gars. Tāpēc Latiņa viņu cienī...

Bet precēties jau varētu, ja arī nemīlē. Vismazākais,

tā domā abi jaunie līdzcenši. Latiņai turpretī slāpst pēc
mīlestības. Viņa lūkojas visapkārt. Tur nav neviena,
kuru viņa varētu sirsnīgi mīlēt. Bet pret teātra režisoru

viņa izturas tik laipni, ka pat komponists Čelinijs top

dusmīgs. Viņš tiek par maz ievērots, kaut gan tas ir

stipri populārs. Bet visvairāk dusmu ir jāpanes Rundim,
kuram pie melnajiem svārkiem piesprausta zelta aka-

dēmiskā nozīme. Rundis klusībā spriež par teātra reži-

soru tiesu.

Teātra režisoram ir daudz ienaidnieku. Viņam ir laba,

ieņesīga vieta, kuru viņš prot izlietot sev par labu. Bet

nevar teikt, ka viņš būtu nemākulis. Rundis līdz šim

turēja viņa kanti, bet nu draudzībai jābeidzas — Lati-

ņas pēc. Ja teātra režisors tiek gāzts, tad tas Latiņas
nedabū. Rundim turpretī nav tik slikta izredze. Viņš

ieņem jau piemērīgu vietu, iz kuras neviens viņa nevar

izkustināt, ja tas izpilda savu pienākumu. Bet teātra re-

žisors ir persona, uz kura kļūdām var aizrādīt katrā

avīžu numurā.

«Pag, pag, gan mēs redzēsimies!» Rundis nodomā.

«Mēs tevi apstrādāsim!»
Par laimi, tautas laikraksti ir dalījušies divās parti-

jās, tā ka ikkatra persona var tikt nolamāta. Grib zaķis
nolamāt kaķi, tad viņš noiet pie redakcijas pa labo pusi.
Bet kaķis nav vīrs, kurš paciešas. Viņš zvērošām acīm

dodas pie redakcijas pa kreiso pusi, un nākošā numurā

stāv ievadraksts par zaķi, kurš laikam vairs necelsies...
Rundis rakstīja veselu nākošo dienu. Viņš aizrādīja

uz to, cik briesmīgi teātris pēdējā laikā grimis. Viss

ejot atpakaļ rāpuliski. Un pie visa esot vainīgs vienīgi
teātra režisors ...



levadraksts parādījās un sacēla lielu troksni. Bet te-

ātra režisors pasmaidīja. Viņš jau agrāki bija pamanījis,
ka Rundis nav viņa draugs, un tāpēc bija gādājis par

tā ļauno slavu. Drīz izplatījās vēsts, ka Rundis esot zau-

dējis prātu.
levadraksts sacēla publikā ziņkārību.
«Kas to rakstījis?» visi jautāja.
Neskatoties uz redakcijas noslēpumiem, viss nāk

gaismā. Redaktori ir arī grēcīgi ļaudis. Un nākošās die-

nās publika dabūja zināt, ka ievadraksta autors esot

Rundis.

«Rundis, Rundis... bet tas jau ir zaudējis prātu,» —

tā ļaudis prātoja, «pag, ir jālasa vēlreiz cauri...»

Un, saviem aizspriedumiem lišķēdami, lasītāji atrada

vienu un otru domu, kura nevarot būt domāta no prā-
tīga cilvēka.

«Rundis ir tiešām zaudējis prātu!» — tā ļaudis sprieda.
Bet viņi arī atzina, kā iz ievadraksta bija redzams, ka

teātra režisoram daudz kļūdu.

Rundis nepieļaujas. Viņš pulcina ap sevi draugus un

grib gāzt teātra režisoru. Teātra režisors dara tāpat. Bez

tam viņš ir jau gādājis par to, ka Rundis vairs netiek

ielaists Eihenberga namā.

Latiņa sēd pie klavierēm, spēlē un aizmirst uz īsu

brīdi, ka viņa vada daudzu cilvēku likteņus.



26 — Jānis Poruks 401

KĀ ĻAUDIS PRECAS

Tēlojums

Tas pa lielākai daļai gadās, ka skaisti vīrieši apprec

nesmukas sievietes. Ne ik reizes te spēlē nauda un

manta lomu. Pagājušā gadu desmita sākumā apceļoja

Vāciju un Austriju kāds angļu lords, kāda Lielbritā-

nijas ministra tuvs radinieks, vienīgi ar to nolūku —

piedalīties aktīvi pie Riharda Vāgnera kulta izplatīša-
nas. Lords bija un ir laikam vēl tagad milzīgi bagāts.
Viņu bieži vien varēja sastapt Kozimas Vāgner kundzes

salonā, kur tas uz sevi grieza vispārīgu vērību. Bet ne-

vis viņa bagātība un tituls viņu padarīja par tuvākas

uzmanības priekšmetu, bet kontrasti starp viņu un viņa

kundzes personām. Minētais lords bija vēl jauns, un,

tikko beidzis Cīrihes augstskolu, viņš apprecēja naba-

dzīgu vācu meiteni, kuras vecums sniedzās jau pāri
25 gadiem. Lorda izredzētā bija labi izglītota, bet ne

visai apdāvināta. Pats lords bija liels mūzikas entuziasts,

viņa kundze turpretī bija pret mākslu vispārīgi vien-

aldzīga. Un bez tā lorda kundze nebija skaista, viņu va-

rēja saukt gandrīz par nejauku...

Visi, kuri lordu pazina, mēģināja izdabūt zināt, aiz

kāda iemesla viņš šo sievieti precējis. Bet lords cieta

par šo lietu klusu. Viņš, kā mēdz teikt, dzīvoja ar savu

laulātu draudzeni laimīgi. Vai lords bija prātnieks, kurš

neprecēja skaistās tāpēc, ka viņš nedabūja visskaistā-

kās? Vai viņš varbūt ievēroja pie savas izredzētās kādu

īpašību, ļaunu vai labu, kuras tas pie citām sievietēm

neredzēja? Vai viņš precēja ar aukstu aprēķinu, ar zi-

nātniskiem nolūkiem jeb vai aiz līdzcietības, iedams ar
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labu piemēru citiem priekšā? Kas to lai zina! Bet inte-

resants tamlīdzīgs gadījiens ir un paliek...
Mēdz teikt, ka bagātnieku un kundzisku šķiru meitas

mēdzot vispirms iemīlēties tēva kučierā. Ir daudz pie-
mēru, kuri tamlīdzīgu apgalvojumu apstiprina. Grieķu
mitoloģija stāsta, ka vecais Cejs visādi nopūlējies, gri-
bēdams pavest daiļo Eiropu, bet tam neizdevies, kamēr

tas pieņēmis dažādus daiļus veidus. Cejs pārvērties par

daiļu jaunekli ar smukām, melnām ūsiņām, bet Eiropa
atmetuse ar roku. Beidzot vecais gudrinieks pieņēmis

glīta balta vērša izskatu un tuvojies, mīļi maurodams,

neredzēti skaistajai Eiropai.
«Kas tas par smuku baltu vērsīti!» Eiropa uz savām

pavadonēm teikuse.

Vērsēns nogulies uz maura un laizījis Eiropas roku.

Eiropa brīnījusēs par tik rāmu un mīlīgu vērsēnuunap-

sēdusēs viņam uz muguras. Bet, tiklīdz vērsēns to pama-

nījis, kad tas laidies ar visu Eiropu lapās. Eiropa apķē-
rusēs vēršam ap kaklu, lai nenokristu. Tā, lūk, vērsis

pavedis Eiropu! ...

Pa lielākai daļai ļaudīm ar precībām iet tāpat kā zi-

vīm pie makšķeres. Nav tas īstais laiks, tad neviena

zivs neķeras. Bet pienāk tas brīdis, kur zivs tīko pēc

kumosa, tad viegli gadās, ka tā krīt makšķerei par

upuri. Es pats esmu pie sevis novērojis, ka dažreiz

gribas, tā sakot, precēties, bet dažreiz atkal pavisam ne!

Tas atkarājas no tā, kāds laiks un kāda dūša ...
Bet dažs izved savu precības lietu konsekventi cauri,

neskatīdamies ne uz laiku, ne uz dūšu. Viņš ir pilnīgi

apburts un apmāts un skrej kā nakts tauriņš ugunī.
Dažs apprecas ar aizsietām acīm un dzīvo tiešām lai-

mīgi. Jā, kādu tam mīļam Dieviņam to kustonīšu nav!

Nav labi, ka cilvēks to visu izpļāpā, ko tas redzējis
un dzirdējis. Nav labi, ka tas domājas būt gudrāks par

citiem. īpaši rakstnieks nedrīkst būt iedomīgs, citādi

to izsviež iz sabiedrības. Bet, ka nu vienreiz iesākts,

tad ir jābeidz ...

N. muižiņā bija aizpērn vasarā varenas viesības. Pie

muižiņas īpašnieces mēdza katru gadu sabraukt uz vi-

ņas dzimšanas dienu daudz viesu — radi, kuri paņēma
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arī draugus un draudzenes līdzi. Muižiņa atradās kādu

versti attāļu no dzelzceļa stacijas, pavisam kādas trīs-

desmit verstis no lielpilsētas. Stacijas tuvumā atradās

četras piecas vasarnīcas, ar kuru iemītniekiem muižiņas
īpašniece labi satikās. Bija viņa krietna kundze, priekš-

zīmīga saimniece, tā ka katrs varēja pie viņas omulīgs
justies. Arī manim, kā muižiņas īpašnieces dēla studiju

biedrim, izdevās turp nokļūt. Viesu bija sanācis pāri

par piecdesmit, visvairāk dāmas, kuras daždažādās klei-

tās, krāsainiem saules sargiem rokās vai pār galvām

staigāja pa pagalmu, pa dārza alejām. Pie vakara tika

piekopta māksla. Dažs spēlēja, cits dziedāja. Pa star-

pām tika dejots. Daža laba sirds pukstēja stiprāki, nekā

viņas veselība to varēja atļaut...
Galveno lomu starp viesiem spēlēja kāda Erbaha

jaunkundze. Viņa bija skaista, izglītota, gudra un spē-

lēja tā klavieres, ka aiz aizgrābtības vajadzēja trakam

tapt. Starp vīriešiem atradās jauneklis, par kuru lielāka

muļķa pasaulē nav, ja to jau atklāti nesauc par idiotu.

Šis jauneklis bija eleganti ģērbies, no vaiga tas nebija

nejauks, bet seja bija nenoliedzami muļķiska. Veselu

stundu viņš varēja aplūkot salmus pasta ratos. Laikam

viņš tos apskauda, atzīdams, ka tie ir daudz labāki nekā

tie, kuri atradās viņa paurī.
Bet galveno lietu es aizmirsu pateikt, proti: Erbaha

jaunkundze bija bagāta. Runāja, ka tā dabūjot skaidrā

naudā 50 000 rubļus pūrā. Un šis eņģelis, kuru mēs visi

pielūdzām, dievinājām, kuras pēc sacēlās viesulis no

mūsu ātrās piecelšanās un gatavības pacelt viņas cim-

diņu, kurš tai neviļot nokrita no klēpja, — viņa izvēlēja

par savu leibkavalieri minēto muļķīti, kurš baidījās no

muižiņas īpašnieces lielā runča. Leimberga kungs — tā

Erbaha jaunkundzes spožo leibkavalieri sauca — jutās
sākumā bailīgs, bet vēlāku tas aprada un sāka mūs uzlū-

kot no augšienes. Viņš iedomājās, ka mēs esot tie idioti,

bet viņš tas skaistākais un gudrākais no mums visiem.

Un tiešām viņam uz to bija iemesls, jo mums pie Erbaha

freilenes nebija ne mazākā panākuma. Tā nu ir drusku

skaudība, kuru es te izleju pār Leimberga kungu, bet es

izsaku ar to daudz, daudz patiesības. Mēs sākām šaubī-

ties par Erbaha jaunkundzes prātu un talantu. Varbūt

viņa nemaz nebija tik gudra, tik izglītota un tik bagāta.
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Bet pie .vakariņu galda mums bija no jauna jāpārlieci-

nās, ka Erbaha jaunkundze bija ne tikvien gudra, bet,

var sacīt, pārgudra, ka tā bija ne tikvien izglītota, bet

ļoti izglītota. Un trīs briljanti pie viņas kakla rotas lieci-

nāja, ka tā arī pār šķīstu zeltu ir valdiniece.

Erbaha jaunkundze pa maltītes laiku sarunājās ar vi-

siem un ar katru. Viņa uzstādīja interesantus jautāju-

mus, deva asprātīgas atbildes, tā bija un palika viesību

karaliene. Bet viņas bruņinieks bija un palika Leim-

berga kungs. Mēs aiz dusmām būtu Leimbergu saplosī-
juši. Bet pamazām mēs atkal apmierinājāmies, domā-

dami, ka Erbaha jaunkundze mūs grib padarīt tikai

greizsirdīgus...

Pienāca vakars, tumsa... Tumsa spēlē mīlestībā un

vispārīgi jaunībā lielu lomu. Mēs bijām pieci, kuri no-

spriedām — kas gan vīriešiem nedara godu — noklau-

sīties, kas būs ar Leimbergu un Erbaha jaunkundzi, vai

tie neuzmeklēs vienu no trijām lapenēm dārzā. Trīs no

mums apslēpās katrs pie savas lapenes, un divi stāvēja

par sargiem, paziņodami mums ienaidnieku kustēšanos.

Es biju aizlīdis aiz akāciju krūma un, viegli elpodams,

klausījos. Gandrīz vai iekliedzos: pāris iegāja taisni

manā tīklā, no manis apsargātajā lapenē. Es aizturēju
elpu ...

«Ansīt, nosēdīsimies te,» Erbaha jaunkundze savu

leibkavalieri uzaicināja.

Viņa jau sauca to par Ansīti...

Man pukstēja sirds. Tā sita kā āmurs
...

«Tu, mans mīļais, mīļais Ansīt! Cik tu labs, ak, cik

labs tu esi!» viņa runāja.

Tad es dzirdēju īsu, bet stipru šmaukstienu. Ansīts —

Leimberga Ansīts iesmējās idiotiski.

«Ko tu smejies, Ansīt,» viņa tam pārmeta, «saki —

vai tu arī mani mīlē?»

«Jā!» viņš atbildēja.

Tad izdzirdu otru šmaukstu, bet tas bija jau daudz

pārāks par pirmējo.

«Nav labi tā klausīties,» es domāju un aizlīdu lēni

projām.
Mēs visi bijām kā iz laivas izsviesti: Erbaha jaun-

kundze mīlēja Leimberga kungu ...



Daudzreiz esmu dzirdējis, ka dāmas saka — vīrietim

nevajaga būt nemaz skaistam, bet tikai vīrišķīgam, lai

to varētu mīlēt...

Laikam Leimbergs bija «vīrišķīgs». Acīm redzot, Er-

baha jaunkundze atklāja viņam savu mīlestību, jo tas

lempis nebūtu nekad iedrošinājies tik pravanai sievietei

tuvoties. Un nu nāk tas briesmīgais: Erbaha jaunkundze

apprecējās ar Leimberga kungu. Tiekļuva vīrs un sieva.

Bet vistrakākais bija tas, ka katrs no mums vēlējās būt

Leimbergs, tikpat muļķīgs un neizglītots, lai tikai varētu

skūpstīt Erbaha jaunkundzes skaistās lūpas ...

Briesmīgi, briesmīgi...
Ansīts ar Elzu dzīvo laimīgi. Elza ir jau māte. Neska-

toties uz savu lielo laulības laimi, viņa ved ar viesiem

interesantas sarunas, spēlē, dzied, ka prieks klausīties.

Bet man vēl šodien skan ausīs viņas vārdi: «Ak, tu

mans mīļais Ansīt! Cik tu labs! Cik labs tu esi! ...»
Viss, ko es te stāstu, ir tīrā patiesība.
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RUDEŅA LAPIŅAS

Uzzīmējums

1

Nākat, pulcēsimies mēs visi tie, kurus mēdz allaž

pārņemt bēdīgas, drūmas jūtas! Rudenis tuvojas, mūsu

mīļākais gadalaiks, kur mēs ievācam augļus un aprē-

ķinām savu bagātību.
Mūsu rozes vīst: mūsu bagātība iznīkst. Drūmas jūtas

mūsu krūtīs līdzinās salnai, kura nosaldē mūsu sirds

pēdējos ziedus. Tad ziema, ziema... Nav sirdij vairs

ziedu, nav laika kavēkļa, pie kura tā varētu līksmoties,

tad pie durvīm klauvē savāda viešņa. Viņa ienāk, un

drebuļi mani drebina. Sirdsapziņa prasa savus nodokļus.
«Ir rudenis, bagāta pļauja ... maksā, maksā!»

Un viņa savu auksto roku tver pie manas sirds, lai es

atlīdzinātu savus nodokļus.

«Kāpēc tu neieradies pie manis arī ziedonī un manim

neatgādināji?»
Bet viņa smejas — auksti, bezjūtīgi.
«Maksā, ko tu manim esi parādā!...»
Un sirdsapziņa apķīlā manas krūtis.

Nākat, pulcēsimies mēs visi, kurus sirdsapziņa moka,

un pārrunāsim, ko lai mēs iesākam!

Ak, mēs vājie radījumi, kuriem ir sirdsapziņa! Mēs

negribam grēkot, bet grēkojam. Un, kad mēs esam no-

ziegušies, tad mēs drebam un mūsu acis raugās nedroši

pasaulē...

Klausāties, ko viens saka: «Sūtīsim mēs sirdsapziņu

projām. Mēs viņai neesam nekā parādā. Kāpēc viņa ne-

nāca agrāki un neuzrādīja savas tiesības? Kam piede-

rēja tie prieki un apmierinājumi, kurus mēs baudījām?
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Mums vai viņai? Prieki mums izmuka, viņi atrodas pie
cita. Lai nu viņa skrej — sirdsapziņa — un mēģina tos

notvert! Jeb vai viņa tikai tāpēc grib piedzīt no mums

nomu, ka mēs reiz esam baudījuši priekus un apmieri-
nājumus, ka mēs esam varējuši uz brīdi savas kaislības

apklusināt? Un tomēr šie prieki ir arī mūs iztērējuši!
Viņi mums laupījuši mieru — un kas mums to atdos,
to atlīdzinās? Mēs gribam savas tiesības!»

Otrs runā: «Kas sūtīja mums šīs kaislības, šos tūkstoš-

veidīgos grēkus? Lai sirdsapziņa griežas pie tā, ne pie
mums!»

Trešais brēc: «Karot! Karot! Augļi ir ievākti, un mēs

varam uzsākt cīņu. Ziedonī mums nebija laika karot.

Bet tagad ...

Prom, drūmās jūtas! Ņemsim zobenu rokā un karosim

ar mūsu ienaidnieku, kurš mums maizes vietā dod ak-

meni un laimes vietā kaislības!»

Kas dod mums kaislības?

Lai dod mums laimi, tad mēs, ievākuši augļus rudenī,

varēsim maksāt sirdsapziņai nodokļus.
Un arī rozes mums paņēma — mūsu vienīgo kluso

prieku ...

Pulcēsimies mēs visi, kurus pārņem bēdīgas, drūmas

domas, un pārrunāsim, ko lai iesākam!

2

Man netīkas vairs rakstīt par šiem nodilušiem grē-

kiem, par uzpūtīgo cilvēku labiem darbiem, par viņu

tūkstošiem niekiem. Visi garie romāni manī saceļ
smieklus, un par visiem dzejoļiem manim ir līdzcietīgi

jāpasmaida. Mani pārņem briesmīgas slāpes pēc kaut

kā jauna, nebijuša un neredzēta! Viss ir tik nodilis, iz-

bijis. Katrs bērns man liekas būt sirmgalvis! Un sirm-

galvju bērnišķība manim jau sen ir pazīstama.
Rudenis — arī tas nav nekas jauns. Visa šī rudeņa

pedantiskā ierašanās zināmā laikā ar zināmu vēju un

temperatūru, ar dzeltenām lapām, spīdošiem augļiem un

bālganu, izraudātu debesi — tas viss man ir līdz nāvei

apriebies! Divdesmit astoņas reizas es esmu rudeni nā-

kot un aizejot redzējis, un šodien viņš man izliekas kā
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sārta jaunava, bet kurš grib precēties.
Katru gadu šis lielīgais Rudenis brauc precībās šurp

pie mūsu Zemes. Viņš lielās ar savu bagātību. Bet Zeme

grib vēl gadu apdomāties.
Šis muļķīgais precinieks!
Ak tā, es zinu ko jaunu: es gribu tapt par savas dvē-

seles ganu! Es gribu to izvest spirgtā gaisā, lai tā ba-

rojas. Un iedomās es sāku pieņemt viscauri un cauri īsta

gana raksturu. Es ņemu rokā gana rīksti, lai viņa pie-

sargās '— mana dvēsele — doties svešā druvā. Viņa
drīkst ganīties vienīgi uz mana saimnieka ganībām. Un

pa miglaino rudens gaisu es dzenu savu dvēseli uz ga-

nībām.

Un mana dvēsele paceļas spārnos. Viņa ir melna kā

vārna, viņa ķērc kā ievainota un lido gausi pa miglaino
rudens gaisu.

Tā uzsēžas uz egles galotnes un nicina šīs taukās zosis,

šos pīļu tēviņus, kuri pa dzeltenzaļgano, zālēm pieau-

gušo dīķa ūdeni plunčojas.
Bet es vīcinu rīksti, un šīs zosis bēg. Bet, paskat, vārna

sēd droši uz egles galotnes, melnā dvēsele — lūkojas
uz baltajām zosīm.

«Un tevis neviens nebaudīs, tu melnā vārna!» es bē-

dīgi domāju. «Bet zosis un pīles — tās nāks uz balti ap-

klāta galda, un ļaužu mēles tās slavēs!»

Fui, tu melnā vārna!

Cik lepns es būtu uz tevi, ja tu būtu vismazākais

vanags! Bet tu esi tāda melnaķērcēja.
Un piepeši tā paceļas un sasit spārnus. Gausi tā lido

pa miglaino rudeņa rītu — un es ar rīksti rokā tai pa-

kaļ.

Ak, kā es apskaužu zosu ganu, kurš var mierīgi sēdēt

uz akmeņa un ieturēt garšīgi brokastu...
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