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1.

Paradīzes zariņš

Visskaistāko, ko var iedomāties, dēvē par paradīzi.
Bet es vēl nekā nevarēju iedomāties. Man nebija ne

vēlējumu, ne iespaidu, ne nojautas par gaismu un ēnu,

par daiļu un nedaiļu. Nebija arī vēl pašas fantāzijas, tā

dusēja dzīves rīta miegu, un tikai plakstieni vien paraustī-

jās uz drīzu atmošanos.

No manis pašas bij tikai tik daudz, kā viens mazs cil-

vēka gabaliņš: es biju taisni gadu veca.

Ne lielāks par mani bij tas, ko spēju un zināju.
Runāt es jau esot runājusi, tikai kājas vien vēl neklausī-

jušas. Tās gājušas tupu un rāpu, celšus un velšus, kā pa-

ģirniecei no leļļu krodziņa.

Mans pasaules plašums bij tās četras sienas, starp-kurām
es mitu ieslēgta kā kodoliņš riekstu čaumalā. Man nebij
ne jausmas, ka tur ārpusē ir cita pasaule: vējš un saule un
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brīvs gaiss. Lai gan jau liela biju, tomēr mani ne reizi

nebij iznesuši ārā, bīdamies, ka vienīgā meitiņa nesasaldē-

tos un nenomirtu.

Pa logu es gan biju redzējusi, ka koki tā savādi līgo-
jās, bet kalpones arī līgojās, kad tās vērpa vai vilnu pluci-
nāja. Tātad kokiem nāca miedziņš. Viņi gan bij lieli

snauduļi, jo tie līgojās vienmēr.

Kādā dienā gadījās, ka māte, kas mani nekad neizlaida

no acīm, un vecmāte, kas mani nekad neizlaida no rokām,
abas bij izbraukušas. Laikam tās būs bijušas aizbraukušas

baznīcā. Es biju nodota kalpoņu uzraudzībā, kurām bij pie-

kodināts, no manis ne acu nenolaist, ne nost atkustēties.

Bij taisni svētku diena, Zaļā ceturtdiena. Visiem bij
svētku drēbes, svētku sajūta. Ārā agrs, skaists pavasaris.
Citas meitas skraidīja ārpusē pa zaļo mauriņu un rotaļā-
jās. Kā lai nu mana aukle viena pati būtu sēdējusi istabā,
kā piesieta pie bērna? Bet bērnu vienu atstāt tā arī nedrīk-

stēja. Padoms bij aši pie rokas: mani apģērbt un paņemt
līdz laukā. Gan jau šo nedarbu kaut kā apslēps.

Tas nu bij mans pirmais piedzīvojums, kam nelīdzinā-

jās neviens cits manā vēlākā dzīvē. To, ko es jutu, var tikai

sajust, kad kādu pārstāda no viena dzīves elementa gluži
citā, kas nemaz nelīdzinājās iepriekšējam. Es pēkšņi da-

būju jutekļus, kādi manī vēl nebij bijuši. Es redzēju,
dzirdēju un nojautu citādi kā līdz šim.

Itin skaidri es vēl tagad redzu, ka māju priekšgalā bij
nolikta kāda vecmodīga, tukša gulta ar skādriņiem gar
vienu malu un ar otru malu pieslieta pie sienas. Tanī

gultā mani ielika, lai es neizkristu, kamēr mana auklētāja
aizgāja ar citām meitenēm skraidīt pa mauriņu.

Vispirmais iespaids man bij vējš: „Kas tā par lielu,

stipru dvašu, kas man pūta virsū? Kur bij pats pūtējs,
ka es viņu nemaz neredzēju? Bet tālāk es arī nejautāju,
un sāku tikai priecāties un gavilēt, ka pūtējs tā pūta, ka

man visi matiņi juka ap galvu. Par sauli es neko nebrīnī-

jos, jo vējš, kas man patika daudz labāk, bij aizņēmis visas

manas jūtas.

Skatījos gan arī uz augšu, kas tur par spožu zelta ripu,
bet actiņas apžilba, ka aplīši vien metās priekšā un es vairs

turp nelūkojos.
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Tad es savu ievērību sāku piegriezt vecajai gultai. Gul-

tai gali bij izgreznoti ar savādiem vecmodes zīmējumiem.
Tur bij tādi svešādi putni ar gariem kakliem un gariem
spārniem. Es vilku ar pirkstiņu pakaļ pa slaidajiem locīju-

miem, it kā es pati tiem putniem līdzi laistos. Nemaz es

arī nebrīnījos, kaut gan tādus ērma putnus nekad nebiju
redzējusi. Zīmējums bij trejās krāsās: indigo zilums, tera-

kotas sarkanums un tāds iepelēks, nodilis baltums. Tagad
es zinu, ka toreiz redzētie ir bijuši brīnuma putni.

Kamēr es vēl ar savu mazo pirkstiņu braucu pa putnu

ceļiem, jautrās rotaļnieces, ar sevi vien nodarbodamās,

bij aizmirsušas, ka bērns arī atrodas laukā. Beidzot, mani

atminēdama, pieskrēja meitene. Viņa bij nolauzusi no

ērkšķu ogu krūmiņa mazu zariņu un iedeva man to rokā.

Zariņš bij tikko aizplaucis ar maigām, dzeltenām lapiņām.
Tam nebij ne rožu, ne vijolīšu smaržas, bij tikai dvesma no

pirmā pavasara zaļuma, bet es to odu un atkal odu. Ne-

zinu, vai es pirmo reizi dzīvu zaļumu turēju rokā jeb vai

pirmo reizi tik bij atvērušies mani jutekļi? Tas laikam bij
paradīzes zariņš, jo vēlāk man neviena puķe nav tik skaisti

smaržojusi. Turēdama zaļo zariņu cieši saspiedusi pirkstos,
es ieraudzīju, ka man pa roku lokās uz leju sīks, sarkans

strautiņš, kura avotiņš bij tumša asiņu pilīte mana pirksta

galā.
Paradīzes zariņam bij klāt bijis ērkšķis.

2.

Gūgiņa

No tā laika, kamēr es biju bijusi paradīzes dārziņā,

bija pagājuši kādi pāra gadu. Man nav nevienas atmiņas
par to laiku. Liekas, it kā tiltiņš aiz manis būtu tūdaļ no-

iris un ka nebūtu vairs nekādas pārejas no zemes uz para-
dīzi. Paradīzē jau arī drīkst tikai vienreiz būt. Tagad es

biju zemes dārzā. Tas bij tas pats mūsu dārzs kā toreiz,
tikai mana sajūta bij cita. Bet arī tā bij skaista.

Bij taisni Lieldienu sestdiena. Māte ar mājkalpotāju
naski rīkojās, cepdamas raušus un pīrāgus svētkiem. Mani

izlaida dārzā, lai es nebūtu lielajiem pa kājām. Tikai Gū-
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giņa, atsēdušies saulītē pie ogu krūmiņa ar adīkli rokās

mani uzraudzīja.
Gūgiņa — tā es savā bērna valodā biju iesaukusi tēva

māti, ko māte sauca par Grosiņu. Viņa bij tāda saku-

puši vecenīte, mugurā tai brūngans kažociņš, kā rieksta

čaumaliņa. Viņa mani esot ļoti mīlējusi un pirkusi man

skaistas drēbītes un citas lietiņas un mani pat vairāk lu-

tinājusi nekā māte.

Pie krūma sēdot Gūgiņa man paklusi uzsauca, lai tik

tāli neskrejot projām, bet drīz viņa nekā neteica, un es

tik skrēju un skrēju pa mīksto zaļo zālīti. Iztālēm es allaž

paskatījos, kā Gūgiņa sēd galvu drusciņ noliekusi; adā-

mās adatas krustiski saliektas spoži spīd saulītē kā sacelti

spāru spārni. Gūgiņa allaž mēdza iesnausties, kad tai va-

jadzēja mani uzlūkot.

Es noplūcu puķītes un nesu tās viņai.

Gūgiņa ne ņēma, ne neņēma; rokas tikai nekustējās.
Es uzliku puķes viņai uz rokām. Gan pati zinās, ka jāņem.
Puķes palika Gūgiņai uz rokām; nebija vēja, kas tās pro-

jām nestu; varbūt arī tas bij piemidzis.
Nu es atnesu saplūktas zāles.

Gūgiņa ļāva tās likt sev klēpī un neteica: „Met nost,

tās ir tikai zāles!" Es biju priecīga devēja un piegrābusi
priekšautiņu ar smiltīm bēru visas Gūgiņai klēpī. Arī tās

viņa neatraidīja, sacīdama: „Ber zemē smiltis! Notaisīsi

priekšautiņu!" Pēc smiltīm sāku stiept klāt sīkas oliņas.
Visu, ko nesu, Gūgiņa ņēma pretī, visu ļāva kraut klēpī,
ne rokas nepakustinādama. Vai viņa zināja, cik viss ir

brīnumskaists un ka tā nebij nezāle, ne smiltis, ne akmen-

tiņi, bet pavisam kaut kas cits un citādāks, nekā lieli cil-

vēki to redz? Arī Gūgiņa šoreiz bij citāda. —

Un es tik nesu, ka nesu, gan zāles, gan puķes, gan ak-

mentiņus un katrreiz savu mantu pamezdama, skaļi ga-

vilēju: „Gūgiņ! Gūgiņ! Gūgiņ!" Tikai apbalvotā neko

ne atbildēja, ne arī pakustējās. Kā likās, bij dziļi aizmigusi.
Kad pēc kāda laika māte iznāca dārzā, viņa Gūgiņai

uzsauca: „Ko nu Grosiņ, tā esat appušķojušies!"* Arī mātei

Gūgiņa nekā neatbildēja.
Māte pie Gūgiņas noliekusies skatījās:

„Kas tas nu par dziļu miegu! Lūk, ļāvuši, lai acis pie-
lien pilnas ar mušām!"
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Es ari skatījos: acu plakstiem zilganbāli uifvirsū raibin

raibs kā melnas krelles sēd mušas. Māte viņai piedūrās
klāt un sabijusies iekliedzās... Viņa sāka raudāt un sauca

meitas. Es stāvēju un nezināju, kas notiek, un sāku arī

raudāt.

Meitas iznāca un sāka arī vaimanāt, tad visas saķērās

Gūgiņai klāt un to ienesa istabā. Manas puķes un akmen-

tiņi nobira zemē. Es paliku viena un neviens nelikās gar
mani zinis.

Kad es pēc kāda laiciņa iegāju iekšā, Gūgiņa gulēja
istabas vidū, nolikta uz gariem soliem un apklāta ar baltu

palagu. Blakām bij sveces iedegtas un māte ar meitām

bij nosēdušās un dziedāja no dziesmu grāmatas tāpat kā

pātaros. Kad tās bij apklusušas, es nobaiļojusies pieskrēju
gulētājai klāt un raustīju aiz palaga.

Mani apsauca un teica, lai stāvot mierīgi, vecmāmiņa
esot nomirusi. Kas tas bij — nomirusi? Ko visi izskatījās
tādi savādi? Kā bargi, kā nobēdājušies? Ko tie tā stai-

gāja un rīkojās?

Kādēļ neviens nelikās gar mani zinot un raidīja mani

tik pie malas un lika stāvēt klusu? Man metās tik bail,
ka es pat raudāt nedrīkstēju. Es ielīdu kaktiņā un neat-

minu ko domāju.

3.

Sapņu zeme

Pēc šī notikuma bija pagājuši pāris gadu. Te* kādā

dienā māte pārveda,mazu grāmatiņu ar virsrakstu „Bērnu

prieks" un teica, ka man jāmācoties burtot. Es kļuvu ziņ-
kārīga un reizē līksma. Grāmatiņa bija ar gaiši dzeltenu

vāku un dvesa man pretī kā pirmā maija puķīte.
Kad paskatījos grāmatiņā iekšā, tad man izlikās, ka

katrs vārdiņš par sevi būtu puķīte, un rindiņas, kas se-

koja cita citai, kā savītas puķu virknītes.

Māte nodrāza arī smailu kociņu un teica, ka tas jālie-
kot katram vārdam klāt un jāburtojot. Ar kociņu?! Ak,
kā es smējos. Varbūt, ka mani smiekli izteica to, ko es

pati nepratu: kā lai es eju uz kruķa atspiedusies, kad man

ir spārni ko laisties.
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Pēc nedaudzām dienām es jau biju tiktāl, ka varēju
burtus lasīt kopā. Es jau varēju lasīt veselus gabaliņus:

„Grieta vērpj mīkstus linus, moderniece baro treknus

teļus, Sīmanis maļ smalkus miltus."

Bet nu nāca man vislielākais brīnums: pasaules
pārdalīšanās, izšķirība starp sapņu pasauli un īstenību. Tur

bij: Grieta vērpj mīkstus linus. Bet no mūsu kalponēm
nevienu nesauca Grietu un patlaban viņas nemaz nevērpa
Linus, bet vilnu? Un kur ir moderniece ar trekniem teļiem?
Es it kā redzēju, kā viņi izskatījās, gan brūni, gan raibi.

Un tādu Sīmani es ari nemaz nepazīstu, kas smalkus mil-

tus maļ, tikai samaltus tos biju klētī redzējusi. Tomēr es

šīs vēl nekad dzīvē neredzētās dzirnavas redzēju, kā tās

griezās un rūca, un kā milti putēja. Kad es vēlāk redzēju
īstās dzirnavas, tad atmiņu veidols man stājās acu priekšā
un es tās abas salīdzināju. Protams, ka īstās dzirnavas ar

iedomātām nesaskanēja. Ari sapņotā Grieta ar gariem,
smalkiem liniem izskatījās daudz skaistāka par mūsu

kalponēm.

Nu es biju kaut ko atradusi: es varēju visu citādi iedo-

māties, nekā īstenībā ir, un grāmatiņa vēl man piepalīdzēja.
Drīz vien es sāku iedomāties nevien to, kas citāds ir, bet

ari to, kā nemaz nav.

Manas lelles man jau nekad nebij patikušas, tādēļ ka

tās nekustējās, krita gar zemi un palika arvien vienādas.

Es sāku iedomāties pavisam citādas lelles, ar gariem mīk-

stiem zelta matiem. Tās staigāja kā cilvēki un runāja.
Manu sapņu jaunā zeme nu bij atrasta. Kad mani ne-

viens nepamanīja, es ielīdu guļamistabā, kur bija arvien

aiztaisīti slēģi. Es vēl uzvilku lakatu uz galvas, lai nekā

nedzirdētu un neredzētu un sapņotu visu, kas tik vien man

patika.

Māte gan mani reiz bij uzgājusi un teica, ka ērmoti

esot tā kaktiņā tupēt ar apsegtu galvu. Viņa nodomāja,
ka man miegs nāk un tādēļ atstāja mani mierā. Ai, cik

daudz man nāca tāda miega!



14

4.

Trakais brauciens

Māte bij aizbraukusi ciemā. Mani tā nebij ņēmusi
līdzi: bērni esot tik par pinekļiem; maisoties lielajiem pa

kājām! Bet es to ļaunā neņēmu, es ļoti labi nojautu ro-

bežas līniju, kas bij novilkta starp lielo cilvēku pasauli un

starp mazajiem: tā bij barga, augsta un nepārkāpjama.
Kas mazs, tam bij tik ilgi jācieš, kamēr izaug. Ai, kādēļ
es tik lēni augu!

Manu acu priekšā izauga puķes un kociņi un lopiņi kūtī,
kas nupat vēl bij mazi bijuši, tik es pati nemanīju un ne-

redzēju sevi augam, kaut gan allaž sevi mēroju.

Bet pag, pag! — Kad es nu taču izaugšu liela, tad es jo
biežāk braukšu ciemā! Taisni tāpat kā mātei man puiši

iejūgs zirgu. Es sēdīšos viena pati ratos un turēšu grožus
un pratīšu braukt un zināšu visus ceļus. Taisni par spīti
es nebraukšu ar lēno zirgu, ar kuru māte mēdza braukt,
bet ar melno, trako ērzeli, ko ne puiši nevarēja valdīt

un ko tādēļ gribēja pārdot. Es gan pati nobijos par sa-

vām iedomām, bet sapņot taču varēju? Sapņos braukt ar

melno, trako ērzeli bij tik jauki! Sapņos mani neviens ne-

varēja aprāt, ne man ko aizliegt, es biju visspēcīga, viss

bij mans un visu es drīkstēju.

• Sapņos es arī nekad nebiju maza, es jau biju vien-

mēr liela izaugusi un stipra un droša. Nekad es vairs ne-

raudāju, bet gan, - galvu atmetusi, skaļi smējos un at-

riebos par visu, kas bij kam pāri darīts.

Tagad es sapņos atriebos mātei, kad liku aizjūgt

melno, trako ērzeli. Es redzēju, kā viņa bārās un drau-

dēja: „Vai traka esi! Nu tu nositīsies!" Lai es esmu traka!

Lai es nositos! Prieks man bij nebēdāt ne par māti, ne

pašai par sevi. Bet tad māte sāka izmisusi raudāt: „Ak
tu mana mīļā, zelta meitiņa, es tevi vairs neredzēšu! Es

to nepārcietīšu!" Bet arī tas bij velti.

Zelta meitiņa sarāva grožus, uzšāva vēl ar pātagu

melnajam ērzelim, kas bij saslējies gaisā un aizdrāzās

projām. Es braucu garām, gar kaimiņmāju Bleķu nikno

suni, kas aiz niknuma nevarēja pariet un tikai raustījās aiz

ķēdes. Māte arvien mēdza teikt, kad citkārt īstenībā bijām
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tur garām braukušas: „Kad tas tiktu vaļā, tad tas mūs

uz vietas saplēstu!"
Es arvien tad biju galvu bailīgi zem ratu ādas segas

pabāzusi, lai suņa nikno Taustīšanos neredzētu. Tagad
.es pacēlos ratos stāvus un cirtu sunim ar pātagu.

Tad es braucu pāri par dziļo gravu, kas pat vasaras

laikā neizžuva un tad tālāk no kalna lejā pa Jēkabmuižas
tiltu. Ceļš gāja lēnāk, bet nu nāca šausmīgā „kaķa vieta"

ap Kugrēnu mājām, kuras pēdējo notikumu vēl māte jau-
nībā bij līdz piedzīvojusi un par ko stāstīšu atsevišķi.

Bet nu jau mans ērzelis sāka iet lēnāk, viņš bij gluži

putās sabraukts, un man kļuva tik baigi, tik nelabi ap
sirdi. Tad nāca pats bīstamais Gudēnu tilts, pār kuru bij

pāri jābrauc pie pašām Gudēnu mājām. Bīstams tas bij

tādēļ, ka bij vecs, ar caurumiem un bez malām abās pusēs.
Māte arvien bij bēdājusies, ka reiz jau gan kāds ielūzīšot

un galu dabūšot. Es biju tilta vidū un — notika lūzums

Lūzums tomēr nenotika tiltā, bet manā dvēselē. Nu-

pat jau māte īstenībā brauca pa šo tiltu. Nupat tā pati
varēju būt ielūzuši, jo bij pavasaris un lieli plūdi. Es re-

dzēju, ka plūdi bij tiltu pavisam nocēluši un māti ar vi-

siem ratiem kā riekstu čaumaliņu nesa projām. —

Arī pašus plūdus es redzēju: citādus, lielākus un bries-

mīgākus, nekā patiesībā. Šņācot tie vēlās pāri par visu

blāknumu.

Visu to ar vaļējām acīm sapņojot, es gulēju tāpat uz

grīdas, rokas izpletuši, uz muguras. Tāda man bij arvien

paraža gulēt, kad es biju uztraukta.

Pulkstenis sita pusnakti, un kalpones mani ne par ko

nevarēja iedabūt gultā. Es jau redzēju, ka zirgs ar ratiem

peldēja savrūp, un viļņu mutuļi bij māti sagrābuši un rāva

dibenā — —

Aizspraugotā un aizžņaugtā mīlestība nez kur kādu

šķirbiņu dabūjusi, ar varu lauzās no sirds laukā:

„Mīļā, mīļā, zelta māmiņa! Es tevi vairs nekad ne-

redzēšu
"

Nu bij asarām kļuvis brīvs ceļš. Es nezinu, cik ilgi es

tā elsādama biju sagulējusi, kamēr kā bez samaņas aiz-

migu.
Tad kalpone mani bij ielikusi gultā.
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5.

Lielas lietas

Māte tiešām plūdu dēļ bij tik vēli aizkavēta un tikai

pēc pusnakts pārbraukusi, kad es jau gulēju dzīlā miegā.

No rīta vēl gultā atrodoties māte sacīja, ka mani sa-

gaidot kāds prieks.

Kāda prieka man vairāk"vajadzēja, kad viņa sveika

un vesela gulēja man pie sāniem? Man acis laikam spīdēja
kā kurmēnam, kas saules neredz, bet pārtiek no savas iekšē-

jās gaismas. Ne par ko es mātei nebūtu sacījusi, ka es viņas
dēļ tā biju bēdājusies un ka es tagad tā priecājos.

Tas prieks, kas bijasolīts, arī drīz vien atklājās. Kad biju
apģērbusies, māte teica, ka esot man pārveduši skaistas

mantiņas: kāds kalpa zēns Gudēnos ganos iedams esot

no priedes krijas izgriezis govis un aitas un veselu pajūgu
ar zirgu priekšā. Visas tās man māte izkrāva uz galda
priekšā, un tiešām tik skaisti un smalki izgrieztas rotaļ-
lietiņas es vēl līdz šim neesmu redzējusi, jo tās man pārāk
labi atmiņā uzglabājušās.



Šos daiciņus kravādama māte teica: „Ja tas nebūtu

nabaga kalpa zēniņš, kas tos izstrādājis, tad no viņa
dienās iznāktu lielas lietas."

I Es gan paņēmu rotaļlietas un par tām ļoti priecājos, bet

man neizgāja no atmiņas mātes teiciens:

„Kad tas nebūtu nabaga kalpa zēniņš, tad no viņa
dienās iznāktu lielas lietas!"

Kas tas bij par mistisku vārdu „lielas lietas?"

Prasīt es nevienam to nevarēju, jo tad mani būtu ap-

smējuši un atbildes es arī nebūtu dabūjusi. Lielie ne-

dod tādas atbildes, kādas mazie grib. Un kādēļ nabaga
kalpa zēniņš nekad nevarēja pie tā tikt? Kas tā atkal par

nepārkāpjamu sienu?

Es sāku domāt, kā zēnam palīdzēt: lūgt, lai māte viņu

ņem pie sevis? Bet es zināju, ka gani nolīgti uz veselu

gadu, un ka tas ir nepārkāpjams likums. Un tad vēl māte

bij teikusi, ka tādēļ vien no viņa nekas nevar iznākt, ka

viņš ir kalps. Ak, kaut es būtu tik liela bijusi, kā māte,
tad es ne par ko nebūtu bēdājusi un zēnu uzņēmusi pie

sevis, lai no viņa iznāktu lielas lietas. Es atkal slepeni rau-

dāju par zēnu, kuru es nemaz nepazinu.
Bet vēl iznira kāds jautājums manā dvēselē, no kā

es tā nobijos, ka sākumā es to nemaz nemācēju vārdos tērpt.
Es visu dienu rotaļājos ar skaistajām mantiņām, bet

neizteiktais jautājums vai vēlēšanās tomēr kā sīks kukainī-

tis knibinājās pie ziedu lapiņas — pie manas mazās dvēse-

les. Beidzot, vakarā, tanī pašā dienā, es zināju, ko es biju
vēlējusies: „Ak, kaut jel arī tā mazu mazu drusciņ no ma-

nis reiz iznāktu ,lielas lietas 4 ."

6.

Feju saimniecība

Agri no rīta es jau biju nomodā. Tūdaļ man bij prātā

mantiņas, kuras vakar vakarā māte bij pārveduši. Brūnās,
no krijas izgrieztās govis un brūnie zirgi ar baltām linu

astēm un visu brašo pajūgu man jau naktī pa sapņiem

bij skraidījuši priekšā un traucējuši manu miegu.
Pārāk bērns es vēl biju ar saviem sešiem gadiem, lai

padotos tiem smagajiem iespaidiem, kas pār manu jauno
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dzīvību bij pāri gājuši. Plūstošā dzīve atnesa svaigas
strāvas un kaut tā arī smagumu nespēja aizskalot pavisam

projām, tā, mazākais, to nobīdīja dibenā un pārklāja lī-

meņa virspusi ar saviem sudraba pērļotiem viļņiem.
Nu tik aši visus saiņotos lopus no saiņiem laukā! Nu

tik būvēt staļļus un kūtis! Nu tik rīkot ganības un visu

saimniecību!

Lielajiem būtu vajadzējis daudz laika tādu saimnie-

cību ierīkojot, to es zināju, un daudzkā cita vēl klāt, un tie

būtu sprieduši un stenējuši un pūtuši un beidzot atmetuši

ar roku. Bet man tas bij viens mirklis: reizā domāts un

darīts! Te notika viss kā burvībā, bet tā jau arī bija
feju saimniecība, ne tāda, kā tur laukā, šķūnī un laidarā.

Un citādi arī nemaz nevarēja notikt. Ja jau tas puika,
kas rotaļlietiņas bij tik smalki izgatavojis, bij tāds mei-

stars, tad man arī bij jāprot ar tām rīkoties, man bij jā-
cenšas kaut kādā ziņā kļūt viņam līdzīgai. Mātes mistis-

kais izteiciens man arvien vēl bij prātā: „No tā puikas
varētu iznākt dienās ,lielas lietas', ja viņš nebūtu tikai

nabaga kalpa bērns." Un es taču biju saimnieka bērns,
es tagad biju — feju saimniece.

Man bij ceļi vaļā un līdzekļi rokā: Staļļus izgata-
voju no tukšām cigāru kastēm un siles un aizgaldus no

ziedes podiņiem un sērkociņu kārbiņām. Arī ganību aploka
ierīkošanai netrūka padoma: spožas adīkļa adatas, kuras

izvilku no mātes adīkļa un iespraudu grīdas šķirbā, node-

rēja par sētas mietiem un aploku pašu apstiepu no iz-

ārdītā adīkļa dzijas. Tad sadzinu govis iekšā, jo patlaban
bij pusdienas laiks un tās bij jāslauc.

Bet kur ņemt slaucējas? Es, pati feju saimniece, to

nevarēju darīt, jo tas būtu kaitējis manai cienībai. legādā-
jos savas senās lelles, kas nomestas kaut kur gulēja.
Ja viņas citur nekur nederēja un vairāk neko neprata, kā

mūžīgi klusēt un muļķīgi smaidīt, tad te bij viņām vieta

un darbs. ledevu tām rokā sērkociņu kārbiņas kā slauce-

nes un nosēdināju govīm blakus, lai slauc.

t

Es tagad piegriezos citām lietām, kas man patika daudz

vairāk. Tas bija lepnais pajūgs karietes veidā ar braša-

jiem, brūnajiem zirgiem priekšā, kas, gari izstiepusies, li-

kās pilnos auļos skrējām, kaut gan īstenībā nekustējās
no vietas.
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Bet kas ir īstenība un kas tā'nav? Tas lai izšķiras vēlāk,
daudz vēlāk pa gadiem, pa laikiem. Tagad man šīs

abas dzīves puses bij viens. Un ja vispār par vienas

puses pārsvaru var būt runa, tad tas piederēja neīstenībai,
kas ir visas dzīves dzenošais pirmspēks. Spārni dzimst

pirmie, tad tikai pats putns, citādi putna nebūtu. Un vai

dvēsele pati nav tikai pasaka? Katrs sākums ir pasakā
un katra dzīve beidzas kā pasakā un pāri paliek tikai —

„reiz bij".
Un tā ari es pārdzīvoju, ka mani neīstie zirgi kļuva īsti

un dzīvi un vēl vairāk nekā dzīvi. Viena atdarītāja fantā-

zija jau dzīva zirga veidolu bij pārvērtusi mākslā un nu

es šo darbu turpināju tālāk un mākslu pārvērtu dzīvē. Zirgi
cēlās man priekš gara acīm, tiem izauga lieli mirdzoši spār-
ni, tie pacēlās ar visu pajūgu gaisā līdz ar mani, kas tur

sēdēja iekšā, un šalcot tie mani aiznesa tālu, tālu, tur, kur

pazūd putni un kur aizpeld zilzaļi sārtie mākoņi, kas vairs

atpakaļ nenāk, kur gan citur, kā uz neredzēto, noslēpumaino
brīnumzemi. Tas neredzamais motors, kas zirgus līdz ar

pajūgu nesa pa gaisu, biju es pati; es lokā joņoju pa istabu,
tos šņorītē sev pakaļ vilkdama.

Un šis brauciens man šķita daudz bīstamāks

braucienu ar mūsu melno ērzeli, ko jau reiz biju fantā-

zijā pārdzīvojusi. Visādi biedēkļi metās man pretī un suņi

rēja tagad daudz briesmīgāk nekā senāk, kad niknais

ķēžu suns bij vaļā pakļuvis; bet tie jau arī bij pasaku suņi.

Protams, ka arī niknā suņa lomu izpildīju es pati, tā

kā māte no blakus istabas, durvis pavērusi,, nobrīnījās,
kur es uzreiz tik neganti rupju rīkli ņēmusi. Bet es nelikos

traucēties; es biju reizē brašie zirgi un niknie suņi un ska-

ļie pulksteņi, kas šalcot un skanot un sprauslojot un rejot
drāzās tikai uz priekšu simtiem un tūkstošiem jūdzēm.

Nezin cik tālu es būtu aizbraukusi, ja nebūtu radies kāds

nejauks traucēklis. Zirgiem, kā jau feju zirgiem, bij visi

iejūga rīki, kā vērzeles, sedulka, dzenaukstis, apauši un

pat žeboklis mutē, kā arī groži un ilksis darināti no ļoti
smalkiem diedziņiem, kas bij skriešanā savijušies krustiem

un šķērsu un apgāzās un riteņi vairs neritēja tālāk.

Gaviles un pulkstenīši apklusa, es lūkoju diedziņus
atrisināt un raustīju tos šurp un turp, bet tie savilkās tikai

vēl ciešākos mezglos. Es sāku jau aiz nepacietības un dus-

mām šņukstēt: „Kur nu ņemt palīgu?" Visā mājā nebija
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neviena, kas tādus sīciņus mezgliņus prastu atraisīt: ne

māte, ne aukle, vecā Lavīze, ne kalpones, itin neviena!

Beidzot es tomēr atcerējos glābēja — tas bija kuprai-
nais Ansis, viņš iespēja to, ko cits neviens. Ar kādu pacie-
tību viņš, diedziņu pēc diedziņa, mezgliņu pēc mezgliņa

raisīdams, atšķetināja visus šos smalkos zirnekļa audus!

Es stāvēju blakām, aiz nepacietības mīdīdamās, un biju

gatava katru brīdi visu lupatās saraut, bet Ansis paceļ
acis, un viens skatiens no šīm lielajām, zilajām acīm,

pilns lēnas laipnības pārklāja manas dusmas kā saules

smaids vētras saviļņoto ezeru: «Pacieties, pacieties!" Un

es no kuprainā Anša mācījos sava mūža rūgtāko mācību,
pacietību, kaut arī tikai pirmajā ābecē.

Bet kas bija kuprainais Ansis? Kāds šis pacietības

mācītājs un saules nesējs izskatījās pats, ka viņam bija
tāda vara par mani, mazo, nepacietīgo, izlutināto meiteni?

Ansis, diemžēl, bij mazās feju saimniecības drūmākais lo-

ceklis. Viņš bij ap 16 gadu vecs puika ar lielu kupri mu-

gurā, ko tas bij ieguvis pašā mazotnē no nelaimīga kri-

tiena. Viņa atbaidošo ārieni pavairoja vēl viņa garie,
dzeltenie zobi un skrandainais netīrais apģērbs. Un tomēr

šim nabaga puikam piemita kāda burvība, kas pie viņa
saistīt saistīja, tas bija neizsakāmi laipnais smaids, kas

karājās pie viņa lūpām kā novītusi puķe, un viņa lielo zilo

acu gandrīz apskaidrotais mirdzums; varēja pat sacīt,
ka no viņa būtnes izplūda neredzama gaisma.

Ansis iederēja tanī pašā aplokā iekšā kā mistiskais

puika, kas. bij manas smalkās rotaļlietiņas darinājis,
abi tie ietilpa manas dvēseles tapšanas procesā kā veido-

tāji: mākslinieks un godprātis. Ansis ikdienas dzīvē bij sa-

viem vecākiem par nastu. Māte, ķildīgas dabas sieva,
viņu bieži lamāja un sita pat pa kupri un viņa tēvs katra

vārda galā vēlējās: „Kaut drīzāk tādu pie sevis

ņemtu!"
Bet Ansis pacieta visu pārestību ar klusu, žēlu smaidu

un tikai kāda reta, smaga asara karājās pie viņa garajām
skropstām. Viņš darīja visu, ko vien tam lika: cirta žaga-
rus, sijāja pelavas, mazgāja traukus un vērpa pat dziju.

Es allaž pie viņa piegāju un prasīju: „Ansi, kāpēc tu

vērp? Vai tu esi meita?"

Ansis tad smaidīja vēl laipnāki: es tam biju palīdzējusi
viņa sāpju mezgliņus atraisīt tāpat kā viņš manus diedziņus.
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7.

Aizkrāsnes lakstīgalas

Pārāk bieži es tomēr nedrīkstēju Ansi apciemot, tāpat
arī viņš mani, mūs šķīra robeža, slieksnis starp saimnieka

un kalpu istabas galu.
Pirmais bij daudz tīrāks un glītāks. Grīdas spodri iz-

berztas, gultas ar baltiem pārsegiem, logi daudz gaišāki,

puķes, un pie sienām raibā rindā nelielas gleznas. Tie bija
pa lielākai daļai tēlojumi no svētiem rakstiem. Vienā

gleznā, skaists puika ar cirtainu galvu apkampis glaudīja

jēru. Otrā bij redzama saviļņota jūra zem negaisa māko-

ņiem, bet Pestītājs staigāja mierīgi bangām pa virsu, ka-

mēr Pēteris, nāves izbailēs grimdams, bij viņa svārkus sa-

tvēris, bet Pestītājs to mierināja: „Ak, tu mazticīgais,

kādēļ tu šaubies!"

Uz citas gleznas gulēja gultā slima, bāla meitiņa ar

aizdarītām, dziļi iegrimušām actiņām. Ap gultu stāvēja
ļaudis un meitiņas vecāki un raudāja, bet pie galvgaļa

bij piegājis atkal Pestītājs un uzlicis meitiņai roku uz pieres
— un sastingušās actiņas sāka lēni vērties vaļā. Es jau

zināju, tā bij un Pestītājs
no miroņiem.

Bet starp svētajām gleznām bij arī citas, gluži pretēja
rakstura, pat vēl nesvētas: sevišķi viena, par kuru māmiņa
bij šaubījusies, vai to neņemt pavisam projām? Vai tādu

turēt blakām svētajām gleznām nav apgrēcība? Žēl tikai

glītā rāmīša un stikla! Šinī gleznā norisinājās neganta
kauja: zobeni lidoja pa gaisu, zirgi bij priekškājas gaisā
saslējuši, jātnieki vēlās zemē, viņiem blakām vāļājās at-

cirstie miesas gabali, kājas un rokas asiņu paltēs, kopā ar

noslīdējušām cepurēm un salauztiem zobeniem. Tiem pa
virsu mīdīja zirgi un līdzi nogāzdamies sakrita ar cilvēkiem

vienā gubā.

Briesmīgs bij šis skats, tāds pat kā negaiss uz jūras,
nē, vēl daudz briesmīgāks! Bet par negaisu valdīja Pestī-

tājs, kas bij tik lēns un mīlīgs, un te visām briesmām vidū

stāvēja kāds vīrs uz pakalniņa un noraudzījās uz visu

gluži mierīgi ar sakrustotām rokām. Arī viņš likās ar savu

skatu vien visu valdām, bet tas nebūt nebij mīlīgs, tas bij
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drīzāk baigs savā ledainā mierā,ļ.baigi |lepns |un drūmi

skaists.

Kas gan šis vīrs bij? Arī~māte man to nezinājVpateikt,
zem gleznas bij tikai paraksts: Kauja pie Vaterlo.

Lai šausmu gleznas iespaidu mazinātu, tai bij nolikts

par kaimiņu kāds cits, pavecs vīrs, kas izskatījās kā pati
iemiesota miermīlība un omulība, tas bij Mārtiņš Luters;
māte to bij dabūjusi kā pielikumu pie „Latviešu Avīzēm".

Man no katras gleznas bij savs iespaids. Puika ar cir-

taino galvu, kas turēja apkampis jēru, man nepatika tā-

dēļ, ka tas izskatījās kā meitene. Slimo, bālo meitiņu, tur-

pretim, un Pestītāju, kas to uzmodina no miroņiem, un sa-

valda trakojošo jūru, es biju ļoti iemīļojusi; es to pazinu
jau no bībeles.

Bet par lepno vīru negantā kaujā, es nevarēju nodibi-

nāt nekāda sprieduma, tikai es uz to ilgāk lūkojos, nekā

uz citām gleznām un pat uz pašu Pestītāju. Tas nebij ne-

vienam līdzīgs! Tas arī nebūtu vētru savaldījis, bet drī-

zāk to sacēlis. Viņš arī nebūtu ar lēnu pacietību diedziņus
un mezgliņus atrisinājis kā Ansis, bet tos visus sarāvis,
tā es galu galā nodomāju un piegriezos Luteram.

Arī to es aplūkoju no visām pusēm un beidzot sāku

mātei noprasīt:
„Māmiņ, kāpēc Luteram tik resna seja?"
„Kam tev jāprasa, nerātne," māte mani aprāja, „vai tu

neredzi, ka tas ir svēts vīrs?"

Es vairāk nekā neiebildu, bet paliku pie sava rezul-

tāta: man Luters nepatika.

Bez visām šīm gleznām bij istabā vēl kāds mājas grez-
nums: liels, vecmodīgs sienas pulkstenis. Šim mājas greznu-
mam bij arī savi sīki trūkumi, kas viņa lielā vecuma dēļ bij

saprotami un piedodami. Pārāk aši viņš nekad nesteidzās,
bet kādēļ laiku dzīt uz priekšu, kas pats no sevis pārāk ātri

dzīvē steidzas projām! Trūka arī vēl kāds cits nieks, mazais

stundu rādītājs; tas bija nolūzis tik īss, ka nesniedza vairs

rādāmo stundu ciparu, bet nebūtu ar to jau nekas panākts,
ja viņš to kaut kā būtu aizsniedzis, trūka arī pašu ciparu;
tie vienā pusē bija gluži izdrupuši, un ko gan rādītājs tuk-

šumā būtu rādījis! Un ja arī nevarēja lāgā sazināt laika mēru,
vai tādēļ neausarīts un neatnāca vakars un neaizgāja diena?
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Sie sīkumi tomēr vēl nebija

vienīgie: pulkstenis ari nesita

pareizi. Drīz tas sita par maz

un dažreiz pat pa vienam vien

sitienam, bet ja kādreiz bij

saņēmies, tad sita tik daudz,
ka nebij nemaz apstādāms un

tad iznāca it kā diena būtu

40—50 stundu gara.
Bet to varēja vēl paciest,

grūtāk gāja, kad pulkstenis

galīgi apstājās un nemaz vairs

nebij uz priekšu padzenams,
kā vecs, aizkusis žīda zirdziņš,
kas vairs neklausa pātagas
sitieniem un pakrīt pār ilksi.

Māmiņa tādās reizēs mēģināja
viņa dzīvības gaitu atkal ie-

rosināt no jauna. Viņai šķita,
ka bumbu svars laikam par

vieglu ticis, un tādēļ tā kāra

smagobumbugalos vēl visādus

daiktus kā — vecus pakavus,
miezerus, ķieģeļus un beidzot

vēl savu veļas gludekli. Ak,
cik laimīgi mēs tad visi bijām,
kad vecā metalla sirds sāka

atkal no jauna pukstēt!

Tiešām, pie šīs vienmērīgās
tikšķēšanas saistījās visa mūsu

klusās dzīves harmonija. Ja šī

iemidzinošā skaņa apstājās,
tad apstājās pēkšņi arī pa-
minas laika austuvēs, kas

diedziņu pa diedziņam stiep-
damas, ieauda mūsu kluso

lauku kaktiņu pasaciņu plī-
vuros, ārpasaules prombūtnē.
Laiks še pagāja citādos ap-
mēros, turēdamies vairāk pēc
vecā pulksteņa pareizības nekā

pēc saules un mēness.
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Bez šī vecā simbola mums bija arī vēl kāds cits laika

noteicējs, tikpat vienmērīgs kā vecais tikšķis, tikai klusāks

un skaistāks. Tā bija mēnešroze podā uz loga. Neizsīk-

stošu dzīvības sulu bagāta, tā katra mēneša sākumā zie-

dēja pilna tumšsārtu ziedu, tādēļ jau viņai bija arī vārds

mēnešroze. Un lai ārā arī būtu diezin cik stingra ziema

un sals, roze mūsu valstībā atnesa arvienu jaunu pavasari.
Arī saimniecībā viņa māmiņai noderēja par laika rādī-

tāju. Kad bija kādi jauni darbi jāiesāk, māmiņa skatījās,
vai rozei nav jau aizmetušies jauni pumpuri. Pat sivēnus

barošanai viņa nebūtu aizgaldā metusi, ne vistas

perēt likusi, ja viņa šādu pumpuru nebūtu pamanījusi.
Tādās reizēs arī tētis turējās progresa virzienā: apcirpa
sev matus, nogrieza nagus un iztīrīja savas pīpes mēneša

krājumu.

Pīpes sulu viņš tad no savas puses kā upura balvu līdz

ar vidiem tabakas pelniem gribēja kratīt rozei virsū, bet

atdūrās pret māmiņas asu protestu, jo viņa tādu racionālu

barošanu negribēja atzīt. Viņa pati zināja labāk, kas rozei

der un kur tas ņemams, un bagātīgi arī viņa savu mīluli

ar to apgādāja, par ko roze tai ar saviem kuplajiem
ziediem kvitēja.

Varbūt, ka šo mūžām ziedošo pavasari paveicināja ari.

savu daļu mūsu istabas pārmērīgais karstums, kas līdzi-

nājās gandrīz tropiskai temperatūrai un uzbūra illūziju,
it kā mūsu apkārtne atrastos citā zemes joslā, netāli no

ekvātora, tā bij īstā sapņu siltumnīcas temperātūra. Sī

lielā siltuma radītājs bija mans tētis, kam lielākais

prieks un it kā dzīves uzdevums bij kurināt krāsnis. Ar

lielu sparu viņš jau no agra rīta stiepa iekšā lielus skaistas

bērza malkas klēpjus ar baltām, atplaisājušām tāsīm.

Krāsnī iemestas, tās gaišās liesmās čokurojās, malka

sprakstēja un smaržoja, it kā tā būtu no dārga zandeļu
koka. Toreiz tādu izšķērdīgu krāsns kurināšanu varēja
dažs labs sev atļauties, tad Zemgales meži vēl nebij iz-

cirsti.

Istabas lielais siltums bija pievilcis arī vēl citus iedzī-

votājus, lielu daudzumu circeņu; tie savas teltis bij uzcē-

uši aizkrāsnē un skaitā vienmēr pieņēmās. Māmiņa gan
tiem lēja virsū vārošu ūdeni un tētis lietoja savu univer-

sāļlīdzekli — pīpes sulu, bet tas viņu ražībai neko nekai-

tēja. Pa dienu tie arī izturējās gluži klusu un nebija nekur
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redzami un atrodami, bet tikko metās tumsa, tad sākās

viņu valdība. Kad nakts ietina savā melnā segā istabas

kaktus un rozes sārtos ziedus un aizbīdīja vecā pulksteņa
tikšķēšanu tālāk projām, tad, it kā no pašiem tumsas dzi-

ļumiem, izkāpa šis noslēpumainais koris un sāka savu

tūkstošbalsīgo dziesmu. Dziesmu par jaunību, par dzim-

teni, par pašu laimi, kas mēness gaismā sudrabiņus kaisī-

dama tik tuvi, tik tverami lidoja apkārt pa istabu. Un

dziesma atskanēja arvien skaļāk, arvien žēlāk, it kā tas,

par ko dziedāja, nebūtu turams un aizlaistos projām ar-

vien tālāk un tālāk, laika bezgalībā izplūzdams atmiņu
zilā miglā.

Arī māmiņa, kas citādi nebija circeņu draudzene, vaka-

ros, kad tie sāka dziedāt, ieteicās: „Nu jau dzied aizkrāsnē

tīri kā lakstīgalas!" Jā, tas bija īstais vārds. Es no tās

reizes circeņus citādi nesaucu, kā par „aizkrāsnes lakstī-

galām."
Vakaros, kad es savus teiksmainos zirgus un feju pa-

jūgu biju izjūgusi, un govis sadzinusi papīra staļļos, es ap-
sēdos tumšā kaktiņā uz mazā soliņa un, rokas salikusi,

noklausījos šinī brīnišķīgajā korī, savā jaunības mūzikā.

Pat nakti pusmiegā es galvu pacēlusi klausījos, kā dzied

— aizkrāsnes lakstīgalas.

8.

Brīnumpuķes un zelta žagariņi

Pie saimnieka gala cieši pieslēdzās kalpu istaba,
un kaut arī pēdējo no pirmās atdalīja tikai viens slieksnis

un vienas durvis, tā tomēr bij cita pasaule, ar gluži pretēju
raksturu.

Kamēr saimnieku istabā valdīja tropisks karstums

un uz logu malām ziedēja skaistas puķes un aizkrāsnē

dziedāja lakstīgalas, tamēr te viss bij auksts un sastindzis

bez dziesmu, bez zaļuma, tā ka varēja iedomāties pēkšņu
pārcelšanos no ekvātora uz ziemeļpolu.

Aukstums cēlās no tā, ka logiem trūka priekšlogu un arī

pati istaba bij stipri plaša, samērā ar iedzīvotāju skaitu,
kas patlaban viņā ietilpa.
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Istabas vienā pusē divas kalpones vērpa pie ratiņiem

dziju un otrā vēveris pie loga auda lielās austuvēs; trešajā
istabas kaktā kalpa sieva mācīja savu puiku, Anša jaunāko
brāli, ābecē. Tikai nesen atpakaļ istabas iedzīvotāju skaitu

bija pavairojis kāds iegātnis, mazs pelēks ezītis. Ļaudis to

bij kādā ceļmalā atraduši un mazo dzīvībiņu pārnesuši

mājā. Viņam bij norādīts par mitekli kluss kaktiņš sienā

groziņā un viņš arī ļoti ātri ar to bij apmierinājies un ar

visiem mājas ļaudīm iedraudzējies. Pa dienām, kad bija
auksts, viņš saritinājies gulēja kā pelēks kamoliņš savā

groziņā, kaut gan viņam bij savs adatu kažociņš. Vakaros

istabā kurināja plīti un tad ļaužu saradās daudz vairāk,

jo puiši bij pārbraukuši no meža, kur pa dienu bij malku

cirtuši. Viņi bij četri un kuprainais Ansis piektais, kas

allaž tika līdzi ņemts par palīgu pie zaru lasīšanas un ve-

zumu kraušanas.

Istaba bij brangi iesilusi, uz galda kūpēja vakariņas un

apkārt raisījās jautras valodas; katrs stāstīja par saviem

dienas piedzīvojumiem.
Tad arī ezītis izlīda no savas mājotnes un pukšķinā-

dams tekalēja pa istabu. Tagad varēja viņam visas kāji-

ņas redzēt un snuķīti un divas spožas, gudras actiņas.

Viņš nebūt nebaidījās no ļaudīm un kāpa pat uz galda pie

ēdiena, nevarēdams savas vakariņas sagaidīt. Kad bij pa-

ēdis, viņš negribēja vairs iet savā kaktā atpakaļ un uz-

meklēja, kur meitām sietiņš ar sakārstu vilnu, un tur no-

tinās tādā ciešā kamolā ar visu vilnu, ka meitas no rīta,
kad gāja pie vērpšanas, nobijās, uzķērušas aso kamolu

un pukojās par savelto vilnu, jo tā bij jākārš no jauna.
Dažreiz viņš arī pakārās linu vai pakulu vērkulī un uz-

meklēja vispār, kur vien kas mīksts un silts, vai nu vīru

bārdu vai sieviešu matus. Viņu par to nevarēja ne iepērt,
ne kaut kā nosodīt, viņš savā adatu kamolā ārējām varām

bij nepieejams, jā, viņš rukšķināja pat vēl pretī, jo viņš

zināja arī, ka atrodas manā apsardzībā.
Bet pirms es vēl tuvāk pakavējos pie šīs vakara idiles,

man jāatgriežas pie rīta gaitas un jāatstāsta mans ceļo-
jums pa kalpu galu, kas bij pilns dažādu brīnumu un at-

radumu.

Tikko uzcēlusies un apģērbusies, es tūdaļ devos kalpu
istabā. Te mans pirmais darbs bij pabarot šo pašu ezīti;
tas manu balsi izdzirdis, nāca pakšķinādams pretī.
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No sākuma es viņu biju ēdinājusi kopā ar savu kambar-

kungu, pelēko lielo runci, bet viņi nebij satikuši. Ezis

bij viens pats izplēties pār visu piena bļodiņu un nelaidis

otru klāt, un kad runcis bij lūkojis viņu atsist, tas pret
viņa adatām neko nebij paspējis. Tā cits nekas neatlika,
kā ierīkot šķirtas saimniecības.

Paēdinājusi ezīti, es tagad meklēju ko citu darīt. Manu

uzmanību dzīvi saistīja logos kalpu puķes. Un tiešām,
tās arī bija pavisam savādas puķes, izaugušas dabas brī-

numdārzā: ai, kādi tie bija lieli ziedu cekuli! Kādi kopā

saauguši čemuri! Kādas smalkas stīgu stīdziņas, kādas

izlocītas, izrobotas, izkrustotas lapiņas! Un kāda brīniš-

ķa, sudrabota, caurspīdīga krāsa! Bet brīnums un skai-

stums tapa vēl lielāks, kad saule lēca: tad visi caurspīdīgie
zari un ziedi sāka rožaini blāzmoties un kā varavīksne

visās krāsās zaigoties; tās patiesi bija brīnumpuķes! To-

mēr visām šīm puķēm, lai cik burvīgi skaistas tās arī

bija, trūka kaut kā, viņām trūka dzīvības. Tās bija ledus

puķes, iesalušas logu rūtīs. Es braukāju ar pirkstiņu pa

puķu izlokiem un gribēju izdibināt viņu rakstu, bet kalpo-
nes smiedamās mani mudināja, lai labāk liekot mēli klāt

un labu brītiņu paturot un tad ar joni raujot nost.

Es prasīju: „Kas tad būs?" un viņas man atteica, ka

es tad dabūšot redzēt Rīgu.

Rīgu! Tas bija tāds burvju vārds, kas tūlīt dabūja
krāsu un skaņu, tikko to pieminēja vien. Man acīs rādī-

jās caur tālu, zilu miglu kaut kāds plašums un skaistums,
bez tēla, bez kontūrām, tikai spoži torņi stiepās uz augšu
līdz pašām debesīm. Rīgu kād-

reiz redzēt, uz Rīgu braukt un

ak! — Rīgā dzīvot, cik laimīgs,
kas to sasniedzis! Bet es to ne-

kad nepanākšu, to jau es noma-

nīju. Vai tad kalpones mani bieži

neizsmēja:„Ar mutiRīgā, Jelgavā,
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ar sēdekli pelnos!" Kā ar mēles piesaldēšanu pie loga va-

rētu Rīgu ieraudzīt kaut arī tikai kā parādību, tam es ne-

ticēju. Drīzāk būtu jāatrod vai jāizdomā kādi spārni, bet

tas tik aši nevarēja notikt, bij jāgaida, vēlāk, daudz vēlāk,
tad gan visādā ziņā es gribētu turpu nokļūt.

Šimbrīžam vēl tepat manā apkārtnē bij daudz brī-

numu un skaistumu. Vislielākais istabas brīnums bij
austuves jeb stelles, kurās stiepās dažādi audumi ar krā-

sām un raibumiem. Audējs tur darbojās, paminas mīdams

augšup un lejup, atspole šaudījās šurp un turp kā zibens

un sistavas ik uz sitiena, ko tas piesita, nodimdēja ar lielu

troksni. Es noskatījos, kā audums zem viņa rokām auga

un tapa un no nieka dzijiņām izvijās liels, skaists raksts

un ka viss tas notika ar šņākoni un dūkoni un man izlikās

tas kā liels radīšanas darbs līdzīgs pašai pasaules radīša-

nai, par ko man māmiņa bija tik dzīvi stāstījusi, it kā pati
tur būtu bijusi klāt Dieviņam par rokas meitu. Es stādī-

jos sev priekšā pasaules audēju, tikai tas bija daudz, daudz

lielāks nekā mūsu māju audējs un strādāja arī daudz ātrāk.

Mazais audējs bieži auda veselām nedēļām, ka gaidīt ap-

nika, kamēr iznāca raibais uzmetums, un Dieviņš taču

vienā pašā dienā bij noaudis visu plato zilo debess audumu

ar tik daudzām zvaigznēm.

„Ak, kas tā tur gan bija par lielu aušanu," es nodomāju,
„kad pasauli radīja! Kādi briesmīgi pērkoņi tur rūca, kad

Dievs paminas mina, un kādi zibeņi laistījās, kad viņš at-

spoli svieda! Un kā viņš beidzot tumsu un gaismu at-

šķīra kā divus lielus auduma gabalus! Cik tur gan nebija
darba, noaust kažokus visiem putniem un zvēriem! Cik

krāsu tur nevajadzēja krāsot visus pumpurus, ziedus

un lapas! Kā tur eņģeļi skraidīja klupdami krizdami ar

zelta spaiņiem rokā un maisīja krāsas un locīja varavīks-

nai dzīparus!"

„Vai Dieviņš vēl vienmēr auž, kad pērkons rūc?" es sev

prasīju tālāk; „vai pasaule vēl nav gatava un kļūs vien-

mēr skaistāka un lielāka?"

«Citādi jau ar nemaz nevar būt," bij mans slēdziens,
„jo Dievs taču nestāvēs dīkā!" Un cik skaistām gan

vajadzēja būt debesīm, kas taču jau bija gatavas! Kā-

das izskatās debesu istabas, to jau varēja redzēt no

mākoņiem, kas vakaros, kad es allaž mēdzu skatīties pa
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logu, tur augšā pret baltajiem sniega laukiem lejā un lielo

sastingušo vienmuļību, atspīdēja visādās krāsās: gan violetā,

gan safrāndzeltenā, gan bāli zaļā un zeltā un rožainā sār-

tumā. Bieži, kad saule zemu laidās, viss sniegs pie logiem

atspīdēja sarkans, tad gan laikam pavērās debesu durvis

un kāds eņģelis, galvu pabāzis, lūkojās lejā, ko mēs te

darām.

Debesīs gan arī visi durvju rokturi bij no tīra zelta un

grīda no stikla, pa kuru varēja iet kā pa ūdens virsu. Pats

Dievs, es domāju, sēd zelta krēslā kā bite ziedā un ir mū-

žīgi aizplīvurojies ar mākoni. Kad viņš to atvilktu nost,
tad visi, kas to ieraudzītu, paliktu akli no lielā spožuma.
Debesīm apkārt ir arī lieli meži ar sudraba, zelta un di-

manta kokiem, un sudraba skudru pūžņiem ar dimanta

skudriņām. Bet grūti ir mežiem cauri tikt, kamēr nokļūst
debesīs. Tos apsargā lieli pinkaini lāči un vilki, kam zobi

kā krusa zemē birst, kad tie savā starpā kaujas.

Vai arī es kādreiz debesīs kļūšu, tāpat kā Rīgā? Tas

gan būs daudz grūtāk, un bez spārniem jau nu nemaz neies!

Bet tā īsti atzīstoties, es jau arī nemaz negribēju debesīs

tikt. Man izlikās, ka tur būs ļoti garlaicīgi, jo būs vienmēr

jāskaita pātari un uz vaiga krītot jāslavē Dievs. Es jau
tepat nevarēju beigu sagaidīt, kad māte sestdienas vakaros

un svētdienas rītos sapulcēja māju ļaudis un dziedāja garu

garās dziesmas un lasīja sprediķi un skaitīja lūgšanas.
Bet ellē degt un ciest mocības, „kurām nekad nebūs gala",
to es arī negribēju. Ak, kādas šausmas to iedomājot vien!

Bet kur tad palikt pēc nāves? Ai, kaut jel būtu bijusi vēl

kāda trešā izvēle: apgulties, aizmigt tāpat kā te māmiņas
gultā, aizkrāsnes lakstīgalām dziedot, un mēnesim pa logu

spīdot, tas būtu jaukāk par visām debesīm.

Tā es biju līdz šim prātojusi; bet tagad, kopš es stipri
sāku iedomāties, ka pasaule vēl nav gatava un ka Dievs

to vienmēr rada tālāk un debesīs visiem būs daudz skaista

darba viņam līdzi darīt, es biju arī ar mieru sagatavoties
debesīm. Varbūt, ka man Dievs uzdos māmiņas
mēnešrozei ik mēnesi jaunus ziedus taisīt? To es lab-

prāt darīšu. Es nosēdīšos uz mēness radziņa kā uz soliņa
un vīšu sārtās lapiņas vienu pēc otras caur pirkstiem.
Arī ledus puķes logos es lūkošu ar visiem rakstiem un viju-
miem izraibot.
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Tā savā dabā klusi prātojot un novērojot, man allaž

pagāja diena. Nāca vakars un atnesa svaigus pieplūdus.
Kad metās krēsla, kalpones gāja laukā novākt izkārto

veļu un sanesa to istabā žāvēt uz izstieptām virvēm. Veļas

gabali vēl bija stingri sasaluši, kad tos sanesa iekšā un

tikai maz pa mazam atlaidās; viena pacelta krekla roka

noslīga ļogana pēc otras. Kad meitas bij uz kūti aizgāju-
šas lopus apkopt, man vienai uznāca krēslainā istabā bai-

les. Šīs rindas sastingušo balto tēlu, kas pamazām kustē-

jās, man izlikās kā no kapiem piecēlušies miroņi. Visa istaba

bij pilna miroņu! Es aiz bailēm vai sastingu un nezināju,
kur slēpties. Labi, ka ļaudis atkal saradās istabās, man

bailes pārgāja un tagad man uzplūda reālas dzīvības

svaiguma strāva.

Puiši bij no meža pārbraukuši un pārveduši vezumus

ar jauncirstu malku un svaigiem žagariem. Ansis stiepa

klēpjus zaļu žagaru ar visām skujiņām iekšā un sāka kuri-

nāt plīti. Ai, kā tie smaržoja ar tādu neizsakāmu svaiguma
dvesmu! Svaigums jau bij izplūdis no sastingušās veļas
un tagad zaļās skujas vēl pievienojās ar savu aromātu.

Puiši pa tam bij ar troksni un skaļām runām sanākuši

istabā, sakāra zirgu lietas uz vadžiem pie sienas, pabāza

cirvjus pagultē un pārmainīja slapjos apavus pret sausiem.

Meitas skraidīja šurp un turp, uzlikdamas uz galda vaka-

riņas, un ķircinājās ar puišiem. Suņi, kas bij līdzi ienākuši

istabā, plēsās un rējās pagaldē ap kādu kaulu.

Viss šis troksnis un skaļums man bez iespaida kā dū-

koņa pagāja garām gar ausīm. Es sēdēju uz žagaru čupiņas
plīts priekšā un lūkojos degošā krāsnī. Svaiguma un za-

ļuma smarža mani bij apņēmusi ar saldu skurbumu. Tās

bij jausmas no senās, pārdzīvotās vasaras, vai arī no tāla,
tāla pavasara. Es neatminēju vairs vienas un nepazinu
otra, bet manā nojautā abi atdzīvojās un smaršoja un za-

ļoja man apkārt. Žagariņi un skujiņas, paslapji krāsnītē

iebāzti, sāka sīkām balsītēm un žēlām, savādām svilpī-
tēm spiegt un dziedāt. Vesels koris šo savādo mūzikantu

tur locījās un dziedāja, bet man likās, ka es vēl atsevišķus
zarus katru par sevi varēju izšķirt. Tur kāds slaids bērza

zars sīca. „Es atminu, ka uz mani bij uzlaidusies lakstī-

gala un dziedāja un vija pereklīti." Resnais zars sprak-

stēja, sīkais sīca, i mazā skujiņa atsaucās: „Uz manis bij
zīle! Uz manis sienāzītis!"
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Un visi zari locījās ugunī tāpat kā vējā un visi sauca:

„Mēs atminam! mēs atminam!"

Beidzot dziesmas apklusa, žagariņi bij izdeguši, bet kā

par brīnumu, neviens nesakrita pelnos, bet visi stāvēja

augšup un visi bij no degoša, kvēla zelta, zelta žagariņu

brīnišķīgs raksts. Ja jau no rīta man bij patikušas
iesalušās brīnumpuķes logā, tad vakarā man vēl jo vairāk

skaisti likās zelta žagariņi krāsnī.

No rīta skaistums, vakarā skaistums, tā diena slēdza

savu gredzenu. Pa tam istaba bij stipri iesilusi, puiši bij
nolikušies gulēt un visapkārt valdīja klusums. Tikai ma-

zais ezītis bij izlīdis no savas slēptuves un tecēja pukšķi-
nādams pa istabu apkārt.

Es zināju, ka māte mani

drīz meklēs, lai eju gulēt. Bet

es piegāju vēlreiz pie loga.
Ko es redzēju! Ledus puķes
savu veidu bij sākušas pār-
mainīt, bij sākušas jau izzust.

ledus puķes bij
klausījušās žagariņu žēlajā
dziesmā un tām bij sākusi
sirds kust?

Turpat bij

jau pavēries
liels caurums,

pa kuru bij
redzamas de-

besis. Pa cau-

rumu iespī-
dēja liela, mī-

līga zvaigzne.

„Ai," es no-

pūtos, „vai es

reiz spēšu sev

noaust tādu

lielu, skaistu

zvaigzni!"
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9.

Velna Lavīze

Nākošā diena noritēja gandrīz tādā pat kārtībā kā ie-

priekšējā. Puiši atkal agri no rīta aizbrauca uz mežu

malkā un kalpu istabā meitas palika vienas. Tikai pret
vakaru, kad jau visi mājas ļaudis sāka lasīties kopā, ie-

brauca viesis, garais Krišus. Tas bij vīrs ar lielu, allaž

tukšu vēderu un ar vēl lielāku bārdu, kas šo vēderu apklāja.

Viņš bij mums no tēva puses attāls radinieks, dzīvoja
kādā pusmuiželē par vagaru un bija iekrājis savu labu

grasi.

Pēc rakstura viņš bija ļoti skops un nevīdējās pat pa-
ēst mājā un lūkoja vienmēr kur varētu citur labi atēsties.

Šādā nolūkā viņš bij arī pie mums ieradies un gribēja reizē

izubagot kādu vezmeli lopu ēdamā, jo esot barga ziema

un ēdamais lopiem pietrūcis. No vezmeļa, protams, iznāca

liels vezums siena vai āboliņa, „bet radam jau jādod,
ko lai dara," tā māte nopukojās. Arī pats Krišs nebij ne-

maz piecienājams. Viņš izēda kādas trīs lielas bļodas,
sataisītas ar kunkuļiem ķērnes pienā, šķīvi pilnu izceptas
gaļas un šķīvi sviesta un lielu kukuli maizes un tad tikai

aprima viņa rūcošais vēders, kas gurkstēja kā varžu dīķis

pavasarī. Paēdis, viņš atsēdās nomaļus pie plītskrāsns,
kas jau kurējās un sāka iepīpot. Arī tabakas viņam nebij
līdz, un pīpi, viņš vispār lūdza, lai tēvs viņam iedāvinātu

par atmiņu, un man bij jāsameklē viņam sērkociņi.

Arī tos viņš neizlietoja, lai iededzinātu pīpi, bet iebāza

kabatā. Pīpē viņš ielika no krāsns oglīti. Labi iepīpojis
viņš jutās visai omulīgā gara stāvoklī un meklēja tagad
kādu biedru sarunai, viņš pats nemīlēja daudz runāt, "bet

labāk uzklausījās. Tādu dalībnieku jeb, vēl labāk, dalīb-

nieci, viņš drīz arī atrada.

Bij patlaban pārnākusi mana senākā aukle, vecā La-

vīze; viņa kādas dienas bija pavadījusi kaimiņos linus

vērpjot, jo bija pazīstama kā laba linu vērpēja un kā tāda

ļoti meklēta.

Sākumā viņa bija bijusi tikai mana aukle vien, bet

man paaugoties, šis viņas amats bij izbeidzies. Māte tomēr

deva viņai dzīvokli un maizi joprojām, un cik tā vēl spēja
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ar vērpšanu pastrādāt, bija viņas tiešā peļņa. Pēc sava iz-

skata viņa bija saīgusi, drūma vecene ar rupjiem sejas
pantiem un lielu degunu, bet visvairāk izcēlās viņas greizā

galva, kas bij sagriezusies uz viena pleca un vairs ne-

bij uz priekšu atliecama.

Šo greizo galvu Lavīze bija iemantojusi tādēļ, ka viņa
teicās vienu nakti redzējusi velnu. Ļaudis viņas velna

stāstu pazina un viņu pašu citādi nesauca kā par „Velna

Lavīzi". Varbūt šī palama viņai bija dota arī vēl tādēļ,
ka viņa lūkoja allaž ļaudis iebiedēt. Neraugoties uz drūmo

un saīgušo izskatu, viņas greizā galva bij pilna visādu iz-

domu un veselas spoku romantikas. Sevišķi lētticī-

gajām un bailīgajām kalponēm bij daudz no viņas jācieš.
Es tomēr savu aukli ļoti mīlēju un vienmēr klausījos

viņas velnu un spoku stāstos. Citas sievas gan manu

māti biedināja, lai mani nelaistu pie Lavīzes, jo tā man

iemācīšot visādas bļēņas, pa laikam jau gadoties, ka bērns

iznākot tāds pat kā aukle; varbūt es dabūšot pat vēl greizu
galvu. Bet viss tas neko nelīdzēja, es no savas aukles ne-

biju šķirama.

Tagad, kur Krišs bij atbraucis, es ļoti labi zināju, ka

Lavīze tam stāstīs savu velna stāstu, jo viņš to vēl nebija
dzirdējis, un tādēļ jau gaidīt gaidīju. Visas pazīmes jau arī

uz to norādīja: Lavīze iešņauca tabaku, nokraukšķējās un

pievirzījās Krišam arvien tuvāk, „esot rokas jāsasilda."
Rokas sildot, iesila arī mēle un Lavīze bij jau tiktāl, ka

varēja sākt savu stāstu. Kalpones gan iesaucās: „Nu jau
Lavīze atkal stāsta par velnu!", bet visi tomēr no jauna

klausījās.
Lavīzes piedzīvojums bij noticis gadus divdesmit vai

vairāk atpakaļ. Kādā vēlā rudens vakarā viņa no ciema

gājusi uz mājām. Metusies jau tumsa un viņai bijis jāiet

pa mežu, bet ko darīt, lai arī diezin cik bail, atpakaļ
palikt nevarējusi, rītu agri viņu saimnieks gaidījis pie
steidzama darba. Piesaukuši mīļo Dieviņu un pārlikusi
bozīti ar nastiņu galā pār plecu, viņa steidzīgiem soļiem
devusies uz priekšu. Ceļš vedis caur Zaļās muižas lielo,
biezo parku un taisni pa to vietu, kurai bijusi nelaba

slava, tādēļ ka tur mituši visādi spoki un nelabi gari, un kas

tāpēc iesauktapar Zaļās muižas „Ellīti". Viņa tā steigusies,
ka krekls aiz sviedriem pielipis pie muguras, tomēr tumsa
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jau uznākusi, tikko viņa iegājusi parkā un bīstamā vieta

vēl bijusi priekšā. Tumsa tīri kā krišus uzkritusi un bijusi
tik bieza un melna, it kā būtu uz galvas uzmests biezs,
melns lakats.

Uzreiz arī ceļš pazudis, it kā zem kājām izrauts, bet tikko

bijis taču plats, balts lielceļš! Un nu viņa atradusies dziļā svešā

mežā un nezinājusi vairs, kur atrodas un uz kuru pusi
griezties un meklēt izeju. Līdz ar to arī iesācies ap viņu

pavisam savāds troksnis, tāda šņākšana un brakšķe-
šana it kā visapkārt tiktu koki lauzti un zari plēsti. Viņa
nekur nevarējusi paiet, jo pa kājām vēlušies koku gabali
un allaž kas cits. Viņa nodomājusi, ka tie būs koku zari

un noliekusies, lai vienu paceltu. Bet — ak, tu dieviņ!

nebijis vis nekāds zars, bet kails sažuvis kauls, miroņkauls!
Un viņai pa kājām mētājušās arī apaļas miroņgalvas.

Gribējusi gan kliegt, bet nedabūjusi nevienas skaņas
pār lūpām, rīkle bijusi kā aizžņaugta; gribējusi skriet, bet

palikusi kā pienaglota — un kur aklā naktī bez ceļa lai

skrietu! Nu tik arī viņa pamanījusi, ka nastiņa, kas viņai

piekārta pār plecu bozītes galā, top arvien smagāka un

smagāka un lauž pavisam plecu atpakaļ. Mēģinājusi bo-

zīti pārlikt uz otru plecu, bet tā pie muguras it kā pieau-

gusi un paliek tik smaga, vairs ne pakustināt. Gribējusi
paskatīties atpakaļ, kas pie bozītes tik smagi piekāries

klāt, bet nedrīkstējusi, jo jutusi, ka viņai kāds uz kakla

pūš karstu dvašu.

Beidzot nodomājusi: „Lai nu notiek kas notikdams,
skatīšos atpakaļ!" Jutusi gan arī reizē, it kā kāds ar varu

grieztu viņai galvu atpakaļ, lai skatās, un te nu viņa vai

sastingusi briesmās, jo ieraudzījusi pašu nelabo. Tas

bija zaļš, viscaur zaļš! Zaļa seja, zaļi svārki, zaļas rokas,

gari zaļi nagi kā kārklu ceri, bet asi kā plēsīgam putnam.
Arī bārda un mati bijuši zaļi, un katrs mats stāvējis sav-

rūp uz augšu sacēlies, kā meža kuiļa sari. Acu dobēs de-

guši divi ugunīgi caurumi, no kuriem plīvojusi liesma

laukā kā no degoša piķa, un no acu kaktiņiem tecējušas

sveķa un sēra posās ārā. Ausu vietā tam bijušas divas

lielas piepes un puspavērta mute bijusi noputojusies ar

zaļām putām. Viss tēls bijis ietīts bālganā, treknā tvaikā

un palsas gaismas apspīdēts no viņa paša acīm.

Lavīze nezināja tālāk pastāstīt, kas ar viņu noticis,
tik to vien atminējās, ka kaut kā no meža tikusi laukā,
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kad ausis jau rīts, un kaut kā arī mājās pārkļuvusi. Bet

tad viņa kritusi nesamaņā un ilgi sagulējusi slima. Kad

beidzot piecēlusies, tā nevarējusi vairs galvu atliekt at-

pakaļ un tā palikusi greiza sagriezta uz viena pleca.

Stāsts nu bij galā. Krišs paskatījās uz Lavīzi it kā nule

to būtu ieraudzījis, piecēlās tad, nospļāvās un sacīja: „Tas

bija senāk, tagad pasaule izšķīstīta un spoku vairs nav."

Laiks bija vēls, citi jau bij apgūlušies, arī Lavīze ielīda

savā kaktā, un Krišs uzmeklēja viņam ierādīto gultu.

Varēja jau būt laba stunda pagājusi, kopš visi bij no-

grimuši saldā miegā.
Te uzreiz kāds pēkšņi iebrēcās:

„Vai manu! Vai manu! Glābjiet!" Kliedziens bij nācis

no Kriša gultas.
„Kas tur ir? Kas tur kliedz?" prasa kāds puisis pamo-

dies.

„Es, es!" vaimanā Krišs, „ļaudis celieties, palīdzat!"
„Ko kliedz pa sapņiem un neļauj cilvēkiem gulēt, kas

pa dienu izstrādājušies," sirdās puisis.

„Apžēlojaties mīļie ļautiņi, velns mani rauj, izpestiet
mani!"

„Vai tu gan redzi, šo velns rauj!" atrūc otrais puisis,

„pārēdies, nu bļauj pa sapņiem."

„Mīļie brālīši," Krišs žēlīgā balsī lūdzās, „nav pa sap-

ņiem, velns patiesi man uzkritis un rauj aiz bārdas, glābjiet

jel mani!"

Visi sāk piecelties un meklē pēc sērkociņiem un drīz

iedegas uguns. Krišs izlēcis no gultas kratās un purinājās
un tikai bļauj. Nekāds velns nekur nav redzams.

„Tur velns viņam gan vēderā," zobojas puiši, „tā iet

lielvēderiem!"

„Nē, bārdā! Bārdā!" kliedz Krišs.

„Nu, rādi šurp savu bārdu!" smejas kāds puisis, viņam
klāt pienācis. „Liela jau arī ir kā slota, aiz tās velnam būtu

tiešām laba raušana, ja tik vien tāds būtu."

„Jā! Ir, palūko," sauc Krišs un rāda bārdu.

Puisis ķeras pie Kriša bārdas un tiešām, tā ir smaga
it kā kāds tur būtu svina bumbu piekāris. Viņš sāk to tu-

vāk apčamdīt, arī citi pienākuši klāt un grib izpētīt trokšņa
cēloni, kas nakts vidū visus ļaudis uztraucis no miega.
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Kalpones nodomā, ka velna Lavīze būs Krišu nobūrusi

un tam patiesi velnu uzlaidusi.

O Tuvāk izpētot arī velns nāk klajā: ne par velti Krišs

bij kliedzis, ka to rauj aiz bārdas. Bārdā bij pakāries un

cieši ietinies ezītis, jo viņam bij iepatikusies šī mīkstā

guļas vieta, uz kuru pūta virsū silta dvaša no mutes.

Ezis arī nebūt nedomāja savu gultas vietu atstāt un

nebij nekā no bārdas izdabonams laukā; kur viņam reiz

patika, tur viņš palika. Pēc daudzām pūlēm cits nekas

neatlika, kā bārdu griezt nost, visu šo Kriša lepnumu, kas

gadiem bij audzināta.

No rīta agri Krišs vairs nenogaidījis brokastu, patumšā
savu vezumu piekrāvis un devies uz mājām. Par vezumu

viņš šoreiz bija samaksājis dārgu maksu — savu bārdu.

Bet ezītis netraucēts gulēja tālāk savās mīkstajās cisās.

10.

Divas pasaules

Jau sen, kopš Lavīzes velna stāsta, mājās valdīja tāda

savāda baismu un spoku atmosfēra. Sevišķi abas kalpones

bija bailīgas dabas un ļoti bijās no spokiem.
Pa novakarēm, kad krēsla metās un tām bij jāiet uz

laidaru lopus apkopt, vai arī uz riju pēc lopu ēdamā, tās

nekad negāja pa vienai, bet turējās cieši kopā un pat i tad

vēl nepalika bez trīsām. Spoki jau gan rādās tikai vienam

ejot, bet te, mūsu mājās, bij gadījies, ka spoki rādījās i

diviem un vairākiem. Dažreiz, pašā gaišā dienvidū, kad

meitām bij jāiet uz riju, kas atradās diezgan attālu no

mājas, savrūp no citām ēkām, tām pa ceļu ejot, piepeši
no grāvja pacēlās tēls, baltā palagā ietinies, kā mironis.

Meitas neganti pārbijušās tad skrēja, ka ne kājas pie zemes

nepiedūrās, un pārskrējušas, aizelsušās stāstīja, ka redzēju-
šas spoku vai mironi. Mana māte gan viņas aprāja par

viņu bailību un cieši apgalvoja, ka ne spoki, ne miroņi ap-

kārt nestaigājot, bet meitas klusēdamas tomēr vairāk ti-

cēja tam, ko bija ar pašu acīm redzējušas.
Vēl bīstamāka reize bij, kad meitām vēlu vakarā pirms

gulētiešanas vēlreiz bij jāiet uz kūti lopus apraudzīt. Tā-
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dās reizēs tās gan negāja vienas, bet kopā ar puišiem, kas

bij no meža pārbraukuši un gāja zirgus lūkot, bet ari tas

neko nelīdzēja, spoki bij pārāk nekaunīgi. Tikko visi at-

pakaļ nākot bij iegriezušies mājas tumšajā priekšiņā, te

kāds iekliedzās, jo bij uzķēris uz kailu, siltu miesu. leklie-

dzās tāpat ari citi, bet kad sameklēja sērkociņus un ie-

dedza uguni, tad neko nevarēja ieraudzīt.

Baismu sajūtas pavairoja arī vēl tas, ka Lavīzei, kas

cauru dienu sēdēja klusa un saīgusi, galvu ierāvusi lakatā,
vakarā, un sevišķi pret gulētiešanu, mute kā darīt atdarījās
un tad tā stāstīja visādus briesmu un spoku sāstus un pa-

sakas. Meitas aiz bailēm tādās reizēs nevarēja ne iemigt.
Notikās arī, ka pašā nakts vidū vienai otrai kāda roka

pārbrauca pār seju, vai saķēra aiz matiem. Dažreiz meitas

gan sāka šaubīties, vai tikai tā neesot bijusi Lavīze, kas

viņas baidījusi, bet pēdējā nikni atrūca, kā jel maz tādas

blēņas no viņas varot iedomāties.

Nāca vēl kāds notikums priekšā, šausmīgāks par visiem

iepriekšējiem, kas meitām iedvesa vēl stiprāku ticību uz

spokiem un gariem. Tas notika kādā dienvidū ap kluso

stundu: meitas bija pusdienu nokopušas un tad tās kādu

stundu drīkstēja pavadīt atpūtā un savā vaļā. Tāda bija
vispārīgi māju paraža. Ļaudis tad vai nu gāja gulēt, vai

strādāja kaut ko sev. Tad arī visi centās būt ļoti
klusi, un tad iestājās tāda pat baisma, kā ap krēslas stundu.

To dienu meitas bij uzkāpušas bēniņos, kur atradās viņu
mantu noliktava. Katrai meitai bij sava liela lāde, pil-
dīta ar veļu, drēbēm un dažādiem sīkiem niekiem un tua-

letes bundžiņām, kādas, lai ari cik primitivā sastāvā, ne-

trūka pat i kalpu kaktā. Te nu kā tualetes piederumi gla-
bājās gan kartupeļu milti, gan sīki saberzti rīsi, gan biešu

sula un rozā pulveris, kas no preču žīdiem bij iemantots.

Bet netrūka ari visādu burvības līdzekļu un talismanu, ar

ko saistīt un pievilkt to, no kura gribēja tikt mīlētas. Tāda

bij ar deviņiem mezgliem saistīta sarkana dzija, kas nema-

not zināmai personai bij apkārt apvelkama, vai arī apburti
cukura gabaliņi, kas bij jāiemet ēdienā vai dzērienā, lai

tas, kas tos ieēd, tūdaļ pats kā cukurs izkustu, vai arī kādi

izkaltēti vardulēnu kauliņi, ar kuriem vajadzēja tikai aiz

drēbēm pavilkt, lai sev pievilktu zināmās personas. Visas

šīs lietiņas jau bij vairākkārt savu stipro burvības spēku
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pierādījušas un meitām deva vielu vienmēr par viņu ie-

spaidu pārrunāt.
Kad šķirstu vāki bij plaši vaļā atdarīti un meitas sē-

dēja katra sava šķirsta priekšā, tad te atvērās īsti raiba

romantikas pasaule. Cik te nebij ko tērzēt, un smiet, un

stāstīt par dažādiem piedzīvojumiem! Cik saldu nopūtu
un cik sāļu asaru gan nebij ieritējušas šinīs bundžiņās!
Cik cerību un cik vilšanās un atkal cerību nebij saistītas

kopā ar šiem burvju dzijas mezgliem. Bet viss tas tomēr bij
tik saldi un viss notika tik noslēpumaini, ka meitas tikai

savstarpēji čukstēja vien, lai kāds nenoklausītos un tikai

šad un tad skaļi smiekli, kā sudraba raķetes, uzšāvās gaisā.
Netrūka jau arī, kas visu noklausās un vēl, kam pavisam
tādas lietas nebij jādzird: tā bij ganu meita, kas kaut kur

tuvumā bij kaktā ielīdusi un klausījās. Arī ganu meitai,
lai cik mazs viņas šķirstiņš nebij, tomēr pēc tam ieradās

savas bundžiņas, savas dzijiņas, un ja viņa tās citādi ne-

varēja iemantot, tad paķēra tāpat vien no lielajām meitām,
kad tās kādreiz bij piemirsušas savas lādes aizslēgt. Es,
kas biju vēl tik maza, jau nu pavisam nedrīkstēju šinī

bēniņu mistērijā piedalīties, kaut gan es tik labprāt būtu

skatījusies, kad meitas pārcilāja savu šķirstu raibumus

un noslēpumus: bērns taču varot kaut ko noklausīties un

savā nesaprašanā izpļāpāt, par ko visiem būtu ko smieties.

Un tomēr, arī es dabūju mest skatu aiz šiem aizslēg-
tiem vārtiem: ganu meita mani paņēma līdzi savā paslēp-
tuvē un te mēs abas, elpu aizturēdamas, noklausījāmies
lielo meitu nostāstos. Lai gan mēs abas neko lāgā no visa

nesapratām un reizē tik ļoti baiļojāmies, lai mūs nepama-

nītu, tad tomēr visa šī klausīšanās un drebēšana bij pati

par sevi tik patīkama, tik saistoša, ka mēs atkal un atkal

uzmeklējām savu paslēptuvi, kamēr kādā dienā visi no-

slēpumi nāca gaismā.
Bet pirms es nāku pie gala, man vēl jāapskata otrā

puse, kāda katrai lietai piemīt. Arī bēniņiem bij sava otrā

puse un galējā kontrastā ar pirmējo, kas bij jo vairāk tā-

dēļ iespējams, ka tie bij ļoti plaši un stiepās pār visu mājas
virsu. Pašā vidū atradās biezs un plats mūra dūmenis,
kas abas puses pāršķīra kā siena. Viena puse, kurā atradās

meitu šķirsti, un kurā bij liels logs, bij gaiša, otrs bēniņu

gals, turpretim, ar mazu lodziņu pie paša jumta, bij gan-
drīz tumšs. Šinī tumšajā pusē bij noliktas divas, pavisam
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atbaidošas lietas, kas tomēr katram bij nepieciešami] mē-

beļu gabali — tie bij zārki. Protams, tie bij vēl tukši

un tikai dibenos iepildīti ar ēveļu skaidām, bet viņu bū-

tība pati par sevi bij apdvesta ar šausmām. Un taisni tā-

dēļ, ka tie bij tukši, tie jo vairāk biedināja: tie gaidīt gai-

dīja uz gulētāju, ko viņos liks iekšā.

Tādi zārki toreiz bij sastopami šur un tur pa lauku

augšienēm, tos turēt bij veclaiku paraša. „Sak', cilvēks sava

mūža galu nevar ar roku apraudzīt, var gadīties, ka tu uz

vietas nomirsti un kur tad tu skriesi, kur sev zārku sa-

meklēsi, kad nebūsi to pie laika iegādājies!" Bet lai nu

vecajiem bij sava taisnība un ekonomija saimniekot pat
ar miršanu, jaunībai gar to nebij daļas.

Un tātad nu bēniņu vienā pusē kūsāja un sprikstēja
smiekli un valodas un jaunība sapņoja savus sapņus, otrā

pusē viss sastinga un klusēja un satrūka visi raibie sapņu

un cerību audi — un abas šīs puses bij tik tuvas,
tik radniecīgas. Vienā pusē rozes — otrā ģindeņi, tāda

bij viņu gleznieciskā aina. Arī es šad un tad biju bijusi
bēniņos, tikai nekad viena, bet vienmēr kopā ar citiem,
jo man no zārkiem bij neganti bail un nekad vēl es nebiju
tiem piegājusi klāt un ieskatījusies iekšā.

Arī minētā dienā, kad meitas tērzēja kā parasti pie
savām mantu lādēm un es ar ganu Līzīti, abas kaktā noslē-

pušās, klausījāmies viņu sarunās, man vienmēr bij jāska-
tās uz zārkiem, kurus gan aiz dūmeņa nevarēja saredzēt,
bet kas man likās tik tumši un noslēpumaini šurpu glū-
nam. Meitas tomēr šos baidēkļus bij gluži aizmirsušas un

dziļi nogrimušas savās valodās. Uz klēpja tām bij izklāts

kāds šujamais, gaiši zils kā pavasara debess, un spožās
adatiņas skraidīja apkārt kā sudraba cīrulīši.

Kas tādas gaišas ainas priekšā lai pie nāves domātu!

Te — pašu saldo valodiņu vidū kaut kas nobrīkšķēja...
viena meita to bij pamanījusi, un darbā apstādāmās sāka

klausīties. Otra jautāja, ko šī tā kīausoties.

„Vai nedzirdēji mazu troksni?" pirmā jautāja, „man

likās, it kā viņā galā zārks būtu nobrīkšķējis."
„Ej, nieki!" atteica otra, „kas tur brīkšķēs tukšā

zārkā! Tev pašai tik tā ausīs liekas — tu esi par daudz

bailīga."
„Nu, tu jau arī neesi nekāda drošprāte," atjokoja otra,

un abas šuva atkal tālāk un turpināja aprautās valodas.
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Tā pagāja kāds bridis.

Te atkal atskanēja brīkšķis un stiprāk vēl kā pirmo
reiz.

Tagad to bij dzirdējušas abas un saslēja galvas stāvu,
kā purvā meža raudavas, kad dzird mednieka bisi. Abas

klusēdamas klausījās, bet nekas nenotika.

„Būs ārpusē kaut kas sprādzis, un mēs tikai iebaidī-

tas vien esam, ka tūdaļ domājam par zārkiem," mierināja

drošākā, un abas lūkoja itka aizmirst starpgadījumu,
kaut gan ap sirdi vairs nebij tik visai labi un valodas arī

neveicās. Drīz jau arī bij darbs jāliek pie malas un jākāpj
zemē pie saimnieka darba, jo dienvidus stunda beidzās.

Vēl tikai nedaudz adatas dūrienu. Abas klusēdamas stei-

dzās, šad un tad pa pus acij pamezdamas uz zārku pusi. —

Bet nu — ak, tu žēlīgo dieviņ! — notiek liels brīkšķis

... atsprāgst vaļā zārka vāks
...

tas tiek nogrūzts nost...
un no zārka slejas stāvu baltos palagos ietinies mironis

. . .

Meitas to visu redz ar stingām, baiļu platām acīm. No

sākuma tās, kā triekas noņemtas, nespēj no vietas pakustē-
ties, tad tās skaļi iekliegdamās metas uz trepju pusi. No-

kāpt tās savās izbailēs nespēj, bet metas pa diezgan aug-
stām trepēm tāpat zemē. Vienai vēl rokā asas šķērītes
un otrai duncītis, kurus tās nav paspējušas nomest. Abas

krīt un paliek apakšā guļam... Bet ne viņas vien krīt,
viņām pakaļ noveļas pa trepēm vēl viens kamols, ganu
meita Līziņa un uzkrīt tām virsū — un vēl viens mazāks

kamoliņš kā piedevas uzkrīt pašā virsū šai dzīvai kaudzei

un pārveļas tai pāri — mans ķermeņa mazumiņš. Un nu

mēs visas guļam nekustēdamies un tikai kliedzam: nezin

vai nelaime notikusi, vai kāda sevi sadūrusies, vai kādi

locekļi salauzti. Ganu meita pat i pakliegt vairs nevar.

Uz kliedzieniem saskrien kopā citi māju ļaudis, arī

saimniece no kambara un skatās uz šo savādo ainu, ko

nevar iztulkot. Maz pamazām baiļu spiedzieni sāk rimt

un dzīvais kamols raisās vaļā. Par lielu laimi nekāda ne-

laime nav notikusi, ne dūrums, ne lūzums, visas bijām
veselas — pietika tikai ar izbailēm vien. Nu sākās stāstī-

šana un izskaidrošana, un viena meita par otru centās

iztēlot briesmas jo lielākas un zvērēja, ka patiesi mironis

no zārka piecēlies, un ka tukšos zārkos pa laikam izguļoties
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tādi miroņi, kam neesot miera kapā un kam nolemts

staigāt kā gariem virs zemes.

Mana māte neko daudz viņās neklausījās, jo tā vien-

mēr vēl mani taustīja un nomeklēja, vai tik man kaut kas

nebūtu lūzis vai kāds matu galiņš atbirzis kā mazajai
porcelāna princesītei uz kumodes. Bet es tiešām tik viegli

biju kritusi, ka man tikai manas garās matu pīnes bij apti-
nušās apkārt. Man pašai bij tikai lidošanas sajūta,
kaut gan tā bij bijusi lidošana uz leju un ne uz augšu;
reizē arī man bij prieks par lielo visas mājas uztraukumu,
tikai smieties vien es nedrīkstēju, jo visi bij vēl tādi uzbu-

dināti un noskaitušies. Arī māte sāka piegriezt vērību

notikumam un ņēmās lamāties uz Lavīzi, jo pēc viņas do-

mām cits neviens miroņa lomu nevarēja būt izpildījis, ka

atkal tikai viņa.
Visa rinda devāmies Lavīzi uzmeklēt un sodīt, bet at-

radām to cieti aizmigušos viņas gultā; viņa, kā likās, no

dienvidus miega nemaz vēl nebij pamodusies. Meitām,

protams, atkal bij taisnība, ka mironis bij bijis, īsts mironis,
un ne pakaļdarināts, kāds nāves statists.

Tomēr vēlāk es dzirdēju, ka māte vienatnē stipri bāra

veco Lavīzi un teica, lai jel reiz tādu blēņošanos metot pie
malas; esot jau diezgan veca un pašai jādomājot pie kapa
un nevis citi gandrīz jāiedzenot kapā. Cik tur gan esot

trūcis, ka meitas būtu nodūrušās vai citu kādu nelaimi

dabūjušas. Arī man māte ņēmās ieskaidrot, ka miroņi ne-

maz apkārt nestaigājot, un spoku arī vispār nemaz neesot,
un lai es turpmāk nebīstoties, kad Lavīzei atkal ienāktu

prātā izdarīt kādas blēņas. Tagad nu gan viņa būšot lik-

ties mierā.

„Kā? Spoku nemaz nebūtu? Un miroņi arī nestaigātu

apkārt?" es nodomāju un mani it kā kaut kas sāpīgi aiz-

dzēla. Es paliku bēdīga: „Labāk tomēr būtu, ja spoki
būtu —"

Māte laikam tādēļ vien man grib iestāstīt, ka nekā nav,

lai es nebaidītos.

Bet es pati — kas par to, ka man bail! Es gribu vēl

vairāk baidīties, es varu pat nobeigties, lai iet pāri pār
biedinošo robežu „cik tur trūka", bet spoku un miroņu

vajag un baiļu vajag. Jaunās dvēseles līmenis gribēja vizēt

un mirdzēt un viļņoties, un vajadzēja būt stipram vējam,
kas to dzen.
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Un patiesi, ja arī spokiem visas eksistences tiesības ir

ņemtas un ja miroņiem vairs nav koncesijas pēc nāves

apkārt blandīties bez noteiktas vietas uzrādīšanas, un ja

asajā prāta apgaismojumā itnekā vairs nava, tad tomēr

kaut kas bija. Spoku nebija, bet bija pasaciņa.

Tā jāja gafām sirmā kumeliņā un ar zelta zizli viegli
aizskāra manas acis, sacīdama:

„Skaties uz iekšu! Aizdari acis un tu redzēsi visu, ko tu

2lī vaļējām acīm nevari ieraudzīt." To teikusi viņa pazuda.

Bet tā arī notika. Un no tā laika es zināju, ka mani acu

plakstieni ir tikai starpsiena starp divām pasaulēm, starp
reālo un irreālo. Tie bija man kā kādas lielas mantu

lādes vāciņi un tanī slēpās daudz vairāk brīnumu un

skaistuma, nekā meitu pūra lādēs augšienē.

11.

Balta vilna un sarkana asins

Kopš baismupilnās katastrofas bēniņos, kur mironis

no tukša zārka bij augšā cēlies, un kalpones un es līdz ar

viņām aiz bailēm būtu vai galu dabūjušas, man no mātes

bij stingri noliegts uz turieni kādreiz uzkāpt: lai rotaļā-
joties tepat pa istabām, te esot telpu diezgan. Tātad mana

trešā valstība, kas man bez saimnieku kambara un kalpu ista-

bas bij bijusi, — augšiene nu man bij zudusi. Šad un tad

es gan paglūnēju uz pavērto lūka caurumu, bet tas man

izlikās tik tumšs un draudošs, ka es arī bez aizlieguma ne-

būtu vairs uz bēniņiem kāpusi.

Tai vietā māte man gribēja atvērt citu pasauli.

Viņa ņēma mani sev līdzi, kad gāja uz kūtīm lopus
raudzīt. Šis gājiens no istabas uz kūtīm bij man

vesels ceļojums, ne mazāks kā vēlāk dzīvē pa nebeidza-

mām sniega stepēm, lieliem ledus kalniem un klinšu blā-

ķiem. Un kā lielam ceļojumam mani māte arī saģērba
un satina tik daudzos lakatu lakatos, ka es būtu varējusi
droši vien uz pašu ziemeļpolu doties.
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Vispirms nāca apak-
šā plānāks lakatiņš
uz galvas, lai gaisu
cauri nelaiž, tam virsū

villainašallīte, lai būtu.

silti, tad vēl lakatiņš

pāri, lai ciešāk klāt

piespiestu un tad —

man par lielu nepatik-
šanu — pārpierīte,
ap pieri apsieta, lai

nesasaldē galvu un

mutes lakatiņš mutei

priekšā, lai aukstu

gaisu neieelpo un ka-

klu nesasaldē, un bei-

dzot vēl itin liels

lakats visiem citiem:

pāri, uz muguras kru-

steniski sasiets, lai

vispār nesasaldējas!

Es gan pret šādu

pārāk stipru ieģērb-
šanu gribēju celt ieru-

nas, bet mana balsīte

skanēja tik vāji, kā no zemes apakšas, un mātes notei-

kums bij tik kategorisks, ka esot jāpacieš, ja gribot laukā

iet, — ka es pacietu arī. Viņa vēl piebilda, ka īsteni vaja-
dzētu vēl šķidrautiņu aizkārt acīm priekšā, tikai tāds

neesot šoreiz pie rokas. Nākošu reiz tā izgriezīšot savai

vecai cepurei dibenu. Es biju laimīga, ka vismaz šoreiz

solītais šķidrauts man pagāja secen un ka netika uzcelta

šī pēdējā starpsiena starp mani un skaisto pasauli laukā.

Man jau pietika arī ar šo sīko caurumiņu, kas man bij;
vēl atstāts vaļā, un manas actiņas, brīnumu gaidošas un

pašas brīnumu pilnas, mirdzēja kā kurmīša spožās actiņas
no dziļās zemes alas laukā.

Cik maz īsteni jaunai dvēselei vajaga ārējās esamības

un taustāmības, lai uzceltu sev veselu pasauli un radītu

reizē pati sevi! Tādai dvēseles šūniņai ir miljoniem tau-

steklīšu, lai no visnabadzīgākās apkārtnes un viskailākā



45

kakta izzīstu paradīzisku saldumu. Vai šūniņa neaug uz

•akmens un cik tai, lūk, smalkas lapiņas!
Nu es biju laukā! No pārkurinātas, nevedinātas ista-

bas, kur biju pavadījusi nedēļām, mēnešiem, pēkšņi pārcelta

vissvaigākā ziemas gaisā. Tā bija kā viena no radīšanas

dienām, kad iznira vēl nebijuši elementi!

Svaiga, asa gaisa strāva šāvās man pretī pa manu

mazo lakata caurumiņu, un man šķita, ka mana lakatu

nasta pēkšņi būtu viegla palikusi un es vēlos vien ripeniski

tuntuļu tuntuļiem uz priekšu, tīri kā mans mazais ezī-

tis ar savām īsajām kājiņām.
Ārā vēl visu klāja bieza sniega kārta un tā bij tik tīra,

tik balta, kā māmiņas tamborēta galdsega, ar kuru tā

svētdienās apklāja galdu. Svētdienas iespaidu darīja arī

dziļais miers un sastingums, kas visu bij apņēmis; visi

koki arī stāvēja rindās tik drūmi un nekustīgi, it kā tiem

pret pašu gribu būtu jāskaita gari, gari pātari. Un tad —

pār visu pāri šie neskaitāmie zelta puteklīši, šīs dimanta

drumstaliņas, kas saulē zibēja un mirdzēja, ka acis ap-

žilba skatoties — vai tie nebij puteklīši no Dieviņa goda
krēsla kājām, kas bij noputējuši uz zemes, kad eņģeļi bij
debesis posuši? Ceļā bij ko skatīties vēl lielā malkas kaudze,
ko puiši bij no meža pārveduši un sakrāvuši.

Rindās tur gulēja gar zemi nogāzti skaisti bērzi baltos

tāšu kreklos, kā miroņi baltos audumos. Vai tie bij tie paši

bērzi, kas pavasarī bij zaļojuši un smaržojuši ar mīkstām

salddzeltēnām lapiņām un savus pakariņus vējā vēdinā-

juši? Cauri ziemas skarbumam man uzpūta kā salda

dvesma no tāla, bijuša pavasara, smarža, kas pūta šurp
no mana mazā atmiņu dārziņa. Ak, tālais pavasaris,
kaut jel tas drīzāk nāktu! Es samaksātu ar visiem ziemas

dimantiem viņa dzīvo zaļumu!

lespaidi drīz vien mainījās, jo nu mēs bijām sasnieguši
savu gala mērķi. Vispirms tas bij lielais siena šķūnis, kas

bij līdz griestiem pilns ar sienu un āboliņu. Kalpones grāba
lielus klēpjus un nesa tos prom uz govju kūti. Arī es ņēmu
savu klēpīti, cik nu lielu varēju saņemt, un stājos ar meitām

vienā rindā. Ai, kā smaržoja siens, kad to tikai pacilāja
vien! Visas pērnās vasaras smaržainās zālītes un puķu
galviņas birtin bira apkārt ar saldu aromātu.

Govis rindā kūtī gar sienām piesietas gaidīja jau uz

savu gardo barību un ēda to šņākdamas un allaž tik pa
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kušķītim gaisā pavicinādamas un lēni paīdēdamas, ko va-

rēja saprast: „gards, vī!" vai „varen labs!" Starp visām

divdesmit govīm man bij arī sava govs, kas man no nelaiķes
mātes mātes bij atstāta mantojumā; tā bij lielas su-

gas pelēka govs ar baltiem raibumiem. Es tai noliku priekšā
savu klēpīti, kuru meitas vēl papildināja. Man tomēr šķita,
ka pelēķe manas zālītes no citām izlasīja, tāpat kā es

mēdzu izlasīt rozīnes no baltmaizes un tās gardāk apēda.

No govu kūts devāmies uz aitu kūti un tur atklājās vēl

dzīvāka aina. Aitas nebij piesietas kā govis un visas skrai-

dīja savvaļā un viņu bij kādu divdesmit. Bet tās vēl nebij
viss skaits. Pienācis klāt bij pulks mazu jēriņu, tikpat
daudz kā lielo aitu un vēl vairāk. Gan balti, gan raibi,,
tie visi bij ieģērbti zīda sprogu kažociņos un — tikko at-

vērās kūts durvis — lēca aiz prieka ar tādiem lēcieniem un

tādu plastiku, it kā būtu samācīti no kāda baletmeistara.

Es gavilēju līdzi un situ plaukstās, kad tie man lēkdami

joņoja garām un drāzās iekšā un ārā pa kūts durvīm. Es

vienu noķēru un, glāstīdama viņa zīda kažociņu, prasīju
mātei, vai es to varētu sev paturēt. „Vai nu šo,"
māte teica, „vai kaut kuru citu no pulka, kurš tev patiks,,
tu varēsi izvēlēties, to tad paturēsim."

„Un tie citi," es prasīju, „kur tie paliks?"

„Nu, viena daļa būs jāpatur un tie citi jākauj."
„Kā — jākauj?" es nesaprazdama jautāju.

„Kad atnāks rudens, tagad jau vēl nē," māte viegli;
mierināja, nomanīdama, ka bij par agru man ko nevajadzīgu
izteikusi.

Maz pamazām es sāku saprast un man priekš acīm

iznira šausmu aina — mani jaunie nervi liedzās to uzņemt,,
bet kāds neapzināms spēks dzina mani iet līdz galam:'

„Kā — nokaut? Tā —ar nazi?" es ar platām acīm jau-
tāju.

„Kā tad citādi!" māte negribot norūca.

„Vai!"

Es biju iekliegušies, man satumsa priekš acīm: es

jutu, ka pa šo zīda kakliņu, ko es nupat glāstu un turu

rokās, vienā dienā vienā brīdī nenovēršami ies pāri spožs
naža asmens, ka pa balto vilniņu uzšausies sarkanas

asins straume, ka siltā sirsniņa, kas man pukst rokās,
stāsies un vairs nepukstēs. Dzīves skarbā roka ar briesmīgu
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noskaņu bij grābusi manas jaunās dvēselītes sudraba stī-

dziņas, tā kā tās ilgi vēl notrīsēja. Vai tāda jau bij skaistās

dzīves dziesmas prelūdija? — Nāves spoks, kas man bij

rādījies uz bēniņiem, bij tikai rupjš joks bijis, nāves bur-

leska, tas mani arī nebūt nebij uztraucis un drīzāk bijis

patīkams, bet te man nāve ļāva drusku uzminēt viņas īsto

seju un iepazīstināt ar tām ciešanām, kas visiem dzīviem

radījumiem stāv priekšā. Cik stiprai gan dzīvei vajag būt,
lai tā ar savu pozitīvo varu visām šausmām un ciešanām

spētu stāvēt pretī un vēl iegūt virsroku?

Māte mani nu vedināja no kūts projām uz istabu. Viņa

pati bij nobijusies no mana iekliedziena un mani norāja,
ka es nieka jēra dēļ varot uztraukties, vēl jau nekas neesot

ne darīts, ne noticis, tāda muļķīte vien es esot. Viņa nezināja,
ka es nupat biju gudra kļuvusi. Es ātri piecēlos un bēgšus
bēgu no kūts ārā, jo es vairs nekā ne redzēju, ne dzirdēju
un man acu priekšā zibēja tikai divas krāsas — balta

vilna un sarkana asins.

12.

Sudraba kārba ar trim zēniem

Dzīve arī nepalika savu tiesu parādā un steidzās pir-

mītējo drūmo iespaidu ja ne galīgi izdzēst, tad vismaz

atbīdīt nost, stādīdāma acīm gaišākas ainas.

Kalpones arī bij no kūts pārnākušas un nosēdušās pie
ratiņiem atkal vērpt vilnu. Sāda vērpšana, protams, ne-

kad nenotika klusu ciešot, bet viņām bij arvien ko tērzēt

vai ari pasakas stāstīt un mīklas minēt. Viņas arī ļoti
mīlēja dziedāt un uzdot rotaļu mīklas.

Nupat tās bij sākušas uzdot tādu rotaļu mīklu, kurā

pasolīja vai izdalīja „sudraba kārbas".

Tas notika tā: Mīklas uzdevēja sacīja: „Es tev došu

vienu sudraba kārbu."

Otra, kas to saņēma, prasīja:
„Kas tur labs iekšā?"

Devēja sacīja: „Trīs jauni zēni."

Otra noprasīja: „Kādās drānās ģērbušies?" vai arī:

„Kā tie izskatās?"
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Tad sākās tēlošana, visvairāk pēc drēbēm, kā šie trīs

zēni izskatās, pie kam viss tika tik noslēpumaini izkrāsots

un sagrozīts, ka nekādā ziņā nevarēja uzminēt, kas šie tādi

varētu būt. Bet tas jau arī bij mīklas mērķis. Tagad nu

minētājai bij viens no šiem zēniem jāizvēlas, kas tad tai

būs jāpatur uz visiem laikiem, jo šādu izvēli ņema no-

pietni kā orākulu dzīvei.

Ar bailēm un sirdspukstieniem minētāja nu šinī sva-

rīgajā gadījumā lūkoja šā un tā apkārt taujādama izdabūt,
kas jel viens no zēniem varētu būt. Bet noslēpuma plīvurs

neatklājās ne ar vienu stūrīti, un jāizvēlas bij viens no zē-

niem tāpat uz labu laimi. Laime bieži arī gadījās laba,
un kad nu izvēlēto atklāja, tad tas izrādījās par kādu kai-

miņu puiku vai arī tepat par mājinieku. Tāda paša veida

bija arī tie pārējie, divi un arī tie nemaz nebūtu peļami bijuši,
ja izvēle būtu kritusi uz tiem. Bet ikreiz laime nebūt ne-

bij laba un izvēle krita pavisam neapmierinoša, bet tas

tomēr nekavēja arvien no jauna izmēģināt sudraba kārbas

laimi.

Arī es piebiedrojos un lūdzu, lai man dotu kādu kārbu.

Meitas gan negribēja, ka es kā bērns tādās lietās jaucoties,
un smēja: „Cik lielu kārbu tad man varot dot?"

„Uzpirksteņa lielumā!" zobojās viena no viņām, „un

ko tad tev lai liek viņā iekšā?"

„Nē, es gribu kārbu ar trim zēniem," es sirdīgi uzplijos.
Meitas smīnēdamas saskatījās un teica: „Nu,, labi, še

tev viena sudraba kārba!"

„Kas tur labs iekšā?" es dziļi nopietni prasīju.
„Trīs jauni zēni."

„Kādās drānās ģērbušies?"
Man galvenais šķita drēbes un pats zēna saturs kā pie-

deva.

Grieta, — tā sauca mīklas uzdevēju, — aprakstīja:

„Tas viens viscaur ģērbies brūnos samtos ar sarkanu,

augstu cepuri, ceļas agri no rītiem un valda savu saimi."

„Tas būs kaimiņu saimnieks," es nodomāju, „bet kurtas

tādus brūnus samtus būtu ņēmis? Un sarkana cepure!

Ej nu sazini, to es gan neņemšu."
Otrais zēns bij ģērbies pašaustās drēbēs, ļoti laipnas un

piemīlīgas dabas pret citiem, bet pats arī mīlēja ēst gardus

kumosiņus un daudz gulēt mīkstās cisās.
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„Tur nav daudz ko minēt," es iesaucos, „tas jau kāds

no mūsu pašu māju puišiem!"

„Pagaidi, pagaidi vēl to trešo," viņa sacīja.
„Un kāds tad ir trešais?" es prasīju.

„Tas trešais," Grieta smaidīja, „tas ir ļoti augsts kungs,
tik augsts, ka tu pati viņu nevari sasniegt, ja citi tev to

nedod. Viņš vienmēr zaļās drēbēs ģērbies un ir ļoti bargs.
Bet to jau tu laikam neizvēlēsi!"

„Kāpēc nevēlēšu!" es sacīju, „vai domā, man bail no

viņa bardzības? Taisni šo es izvēlos no visiem trim un tagad
saki man, kas viņš tāds ir!"

„Kad tik tu nenožēlo," viņa vilcinājās.
„Kas tur ko nožēlot, saki vien!"

„Hahaha!" abas meitas tagad smējās pilnā kaklā, „nu

tu gan labu izvēlējies: tas kungs ar zaļām drēbēm, kas tev

tā patīk — tas ir, zini, Bērza Mārtiņš! Augsts viņš ir tādēļ,
ka stāv paša bērza galotnē, kur tu, mazais rupucēn,
viņu pati nevari sasniegt, un bargs viņš ir, jo tu ar viņu dabū

pērienu. Tagad tu nu zini, ko esi sev izvēlējusies."

Viņa nebeidza smieties un es paliku ļoti dusmīga.
„Un kas tie abi pārējie?" es pusraudu prasīju.

„Tas ar pelēkajām, pašaustām drēbēm, kas gardi ēd

un ilgi guļ, nav vis mūsu puisis, bet tavas pašas pelēkais
runcis."

„Un tas trešais?"

„Trešais, kas staigā brūnos samtos un sarkanā cepurē
— tas ir mūsu lielais gailis; un vai nav taisnība, ka viņš

ceļas agri no rītiem un valda savu saimi, savas vistas?"

Nu man bij diezgan! Tātad mani ieskatīja vai nu par

mazu, peramo bērnu, vai arī par muļķa vistu! Es aizbēgu
otrā kaktā un gudroju, kā viņām atdarīt par tādu apvai-
nojumu.

Pēc brīža man bij padoms rokā, un es viņām klāt pie-
tecējusi sacīju:

„Grieta, es tev arī došu vienu sudraba kārbu."

„Kas tev tanī kārbelē būs iekšā?"

„Vai nu mūsu baltais Valis," otra piebilda, „vai kai-

miņu brūnais Resbus!"

„Nē, trīs itin īsti zēni," es apgalvoju, „ne tādi, kādus tu

man devi."

„Labi, labi, saki vien, kādās drēbēs ģērbušies?"
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„Tas viens," es iesāku, „ir varens kungs, garš no au-

guma, brauc pats ar savu zirgu un valkā pats savu bārdu,,

kufu tas allaž noņem."
„Ūja!" meitas iesaucās, „tā jau būs lieka bārda, kuru

var noņemt!"

„Otrais zēns ir bāls, slaiks jauneklis ar tik dziļām acīm,,
kādas nav nevienam; viņš staigā garās, baltās drēbēs, vai

arī nekādās —"

„Ko, vai gluži kails?" Grieta prasīja, „vai tad nemaz

nav kauna!"

„Ja tev tas netīk, tad klausies trešo," es sacīju, „tas ir

ļoti saģērbies viscaur zaļās drēbēs, tas arī ir vēl lielāks kungs
un runā vāciski."

„Ja zaļas drēbes," Grieta teica, „tad jau būs tavas pa-

šas Bērza Mārtiņš. Tu man viņu gribi atdot atpakaļ!"
„Nav vis Bērza Mārtiņš," es apgalvoju, „bet nu izvēlies!"

Grieta man neticēja un sacīja: „Ja jau nu jāizvēlas,,
tad izvēlēšos to balto jaunekli, es jau viņam neļaušu kailam

staigāt, gan es viņam kaunu iedzīšu."

„Tas baltais jauneklis — vai zini, kas tas ir?"

„Nu?"

„Tas ir mironis, kas pacēlās bēniņos no tukšā zārka —"

„Tfu!" Grietai neviļus trīsas pārskrēja un tā bārās:.

„Ak, tu nerātne, vai tev mirons sudraba kārbā jāliek!"
„Ņem to otro, ja tev tas patīk." es piedāvāju, it kā

manā mazajā rociņā būtu likteņa lozes.

„Es ņemšu labāk to zaļo kungu," Grieta izsauca.

„Ņem zaļo! — Tas ir zaļais velns, ko Lavīze mežā re-

dzēja, viņš tevi iemācīs vāciski runāt."

„Tu esi ļauns bērns," Grieta dusmojās, „tu dod man vai-

nu velnu, vai mironi!"

„Tas trešais ir cilvēks," es izsaucos.

„Kas tas par cilvēku," viņa teica, „kam drīz bārda ir,
drīz nav, būs jau atkal kāds biedēklis!"

„Tas ir garais Jānis,"es atzinos, „ungarās bārdasviņam vairs

nav, viņš to ar dzirklēm nogrieza, kad ezītis tanībij satinies."

Arī šis kārbas kandidāts Grietai nebij visai patīkams,
un rotaļa ar kārbām mums visām sāka jau apnikt. Vārdu

„mironis" pieminot vien kā baiga vēsma bij pārlaidusies,,
sevišķi Grieta likās to tā sajūtam. Bet vai es biju priecīga
ar savu Bērza Mārtiņu, es jūtos dziļi apkaunota, ka mani.
saista ar pērienu.
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13.

Lēciens baltā bezdibenā

Otrā dienā mēs ar kalponēm atkal bijām salīgušas
mieru; citāda nodarbošanās izdzēsa vakardienas atmiņas
un deva mums jaunus iespaidus.

Kalpones bij patlaban pabeigušas vērpt vienu partiju
vilnas un gatavoja otru. Pašā istabas vidū krājās liela

kaudze smalkas, baltas vilnas, kurai tās stāvēja katra savā

pusē un arvien vēl papildināja, plucinādamas virsū neplūkto
vilnu.

Kaudze jau auga līdz griestiem un bij tik plīvurīgi sa-

pūkota, ka tā līdzinājās čokurotam rīta mākonītim pie
debess vai arī mēness apspīdētiem sarmas cekuliem mežā

uz egļu zariem.

„Cik skaisti būtu tādā baltā mākonī laizties iekšā," es

nodomāju un izsacīju savu vēlēšanos klaji.
Meitas bij gatavas to tūdaļ piepildīt. Viņas uzaicināja

mani kāpt viņām uz pleciem un tad ar joni lēkt kaudzē

iekšā. Man metās drusku bail, jo kaudze jau sniedzās līdz

griestiem, kas bij diezgan augsti, un meitas pašas, lai tos

sniegtu, bij uzkāpušas uz augstiem krēsliem un man nu

bij jākāpj pašā augšā, lai varētu mesties zemē. Tamlīdzīgu
lidojumu es jau biju piedzīvojusi, kad toreiz, no miroņa iz-

bijušās, visas krišus nokritām no augšienes, bet tas nebij
noticis brīvprātīgi un es pati nemaz nebiju atjēgusies,
kā es biju nokļuvusi zemē.

Te lieta bija citāda. Es brīvprātīgi gribēju nolēkt

dziļumā, ko mana fantāzija izjuta, kā lēcienu bezdibenā;
es īsti gribēju rotaļāties ar nāvi. Vai grūti būtu mirt, ja
es tiešām tā nogāztos no kāda augstuma? Kāda ir mir-

šana, kad netikvien citus redz mirstam, bet pats to iz-

bauda? Varbūt ka ir labāk, kad pats mirst? Šādas domas

un jautājumi izšāvās caur manu mazo galvu un viss, ko

jau biju piedzīvojusi, man spilgti uznira acu priekšā.

„Nu, labi," nodomāju, „drusku zināt es gan gribētu,
kā ir —" Es uzrāpos gar krēslu margām vienai meitai uz

pleciem, sašūpoju tad abas rokas kā jauns putnēns spār-

nus, kas pirmoreiz mēģina laizties, un ar lēcienu sviedos

baltajā bezdibenā.
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Tas, ko es krītot izjutu, bij ļoti skaisti: es grimu,
grimu un nejutu nekur dibena, baltie viļņi mani apņēma
un pārsedza, ka es nekā vairs nesaredzēju un paliku tā

guļot it kā mazs akmentiņš, iemests ezera dibenā. Man

netika celties, un vilnā viscaur ievijusies es neatsaucos,
kad mani meklēja un meitām bij pūles mani no lielās kau-

dzes izdabūt laukā.

Kad viņas bij pabeigušas vilnu plucināt, tās sēdās pie

ratiņiem un sāka no jauna vērpt. Tagad nāca jauns numurs

mūsu programmā, tā bij dziedāšana. Viņas ļoti mīlēja dzie-

dāt, kaut gan dziedātājas balss nevienai no viņām nebija.
Pēc viņu ieskata skaista dziedāšana bij tā, kad varēja ļoti
augsti izdziedāt, pāri par savas balss robežām, kas izklau-

sījās kā neganta spiegšana un smilkstēšana. Sevišķi augsti
meitas spiedza, kad radās publika, kas viņas uzklausīja un

kad puiši bij no meža pārbraukuši.

Pēdējie gan mēdza prasīt, kur te suņi tiekot pērti, ka

tik žēlīgi smilkstot, bet meitas šādu novērtēšanu uzņēma
kā labvēlīgu kritiku un spiedza vien tālāk, kamēr balss

gluži pārrāvās.

Nākošā dienā mani gaidīja kāds priecīgs pārsteigums:
mūsu audējs uzšķērēja dzijas uz šķēru kokiem jaunam
audumam. Tas bij sevišķs gadījums, jo tāda uzšķērēšana no-

tika tikai para reižu gadā, kad bij nodomāti lielāki audumi.

Un šoreiz bij aužamas gultsegas no daždažādiem raibiem

dzīpariem. Tādi audumam piederīgi rīki kā šķērkoki, kā

arī vispār aušana pilsētniekiem gan maz pazīstama, un arī

uz laukiem tā reti vairs sastopama, jo patriarchālai dzī-

vei pamazām irstot un lielrūpniecībai ar fabrikas darbu

ieviešoties, šai daiļajai idilei jāizbeidzas. Mana bērnība

tomēr vēl iestiedz šinīs maigi zilajos rītos, kaut gan vēlākā

dzīve jau tvīkst dūmiem piesmakušā karstas pusdienas
gaisā.

Tādi šķērkoki toreiz līdzinājās karuselim: tie bij četri

gari koki, no griestiem līdz grīdai, ar bomi vidū, ap kuru

tie griezās kā ap savu asi. Audējs tos grieza riņķī un tā

ap tiem tinās viens dzijas celiņš pēc otra, iedalīts dažādās no-

krāsās, un locījās no apakšas sākot augšup līdz griestiem.

Audējs mani uzaicināja, lai es sēžot virsū uz vidus

spraišļiem, kas kokus saturēja kopā kā spieķi riteņa ap-

jomu, un pieslejoties pie vidus bomja, jo viņš griecīšot
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mani ātri riņķī. Tas nu bij fantastisks brauciens, līdzīgs

raganu skrējienam pār zilzaļiem, sarkaniem mežiem. Bet

es toreiz raganas vēl tik labi nepazinu un domāju drīzāk,
ka lidinos uz debesīm caur raibi krāsainiem mākoņiem.
Sākumā ap mani locījās tumšs zaļums, taisni kā zaļa zālīte

pašā ziemas vidū, tad kļuva arvien gaišāki zaļa un pēkšņi pār-
gāja oranža zeltā, līdzīgi vakara mākoņiem tuvu pie sau-

les. Krāsas auga arvien augstāk un augstāk un ritenis ar

mani griezās arvienu ašāk lokā, ka galva sāka reibt. Te

oranža zelts pieņēma violetu krāsu dažādās noskaņās
un sniedzās jau man augsti pār galvu, ka es no apkārtnes
neko vairs neredzēju un biju gluži ieausta savā fantastiskajā

pasaulē. Audējs arī tielējās, ka mani vairs ārā nelaidīšot,
kamēr es sevi neizpirkšot. Es biju ar mieru turpat palikt,

jo vakarsaule nupat spīdēja krāsām virsū un padarīja
manu mājokli vēl burvīgāku. Beidzot man taču bij jānāk

laukā, jo audējs tina dzijas nost, bet izpirkšana man bij
jāmaksā. Nezinu, cik tā bija liela, bet mans debesu brau-

ciens nebij par dārgu samaksāts.

14.

Ciklopa acs — Sārts porcelāna

sapnis

Valstību viņpus sliekšņa es biju jau puslīdz izsmē-

lusi; tur atkārtojās gandrīz vienmēr tas pats: meitas

vērpa, dziedāja, šad un tad uzdeva minēt mīklas un dalīja
sudraba kārbas, bet man netika vairs nevienu no tām iz-

vēlēties un mīklas es arī jau visas zināju iepriekš. Tāpat
arī bēniņu notikumi ar zārku un mironi bija nobāluši manā

atmiņā.
Sīkie dienas darbi, kas jau no mazotnes kā pienā-

kumi bij man uzlikti, arī neaizņēma daudz laika: man no

rītiem bij jāizslauka istaba, jānoslauka logu rūtis no rasas

un jāaplej puķes. Pēc tam, kad kafija bij padzerta, man bij
jānokopj savs mazais galdiņš, kas man bij pašai savs

un pie kā es ari viena pati sēdēju tikai pelēkā runča

sabiedrībā.
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Ar istabas slaucīšanu man gāja grūtāk, grīda bij nekrā-

sota un man tā bij jāslauka ar lielu bērza slotu, garā kātā

iedzītu, kas augstu stiepās man pār galvu. Es pret slotu

izskatījos kā sīka skudriņa, kas nes desmitreiz garāku
smilgas stiebru. Reiz es sasitu lampu pie griestiem un no

tā laika man slaucīšana vairs netika uzticēta. „Griestiem
aci es esot izsituši, varot arī cilvēkam tāpat acis izdauzīt."

Es no šādas dispenzēšanas nejutos vis atvieglināta, bet

drīzāk apkaunota par savu neveiklību. Žēl man arī bij
griestu, kam caur manu vainu nu trūka acs, kura tiem, diem-

žēl, bij tikai viena pati. Platais lampas pārklājs virs sa-

sistās stikla kanniņas nokarājās kā bēdīgs acu plakstiens

pār neredzīgu acu dzīlīti.

Mans nedarbs, kaut gan

noticis bez pašas vainas, to-

mēr tik dziļi iespiedās manas

jaunās sirds mīkstajā vaskā,
ka vēlāk, kad es skolā mācījos
teiku par Odiseju un Ciklopu,
man pie Ciklopa izdurtās acs

bij jādomā par manu izmaitāto

griestu aci. No atmiņas bij
izaugusi atziņa, bet blakām

atziņas ērkšķiem uz tā paša
celma bij aizmeties slepens
jūtu pumpurītis: es nebūt

nestāvēju Odiseja pusē, kaut

gan tas bij liels grieķu varonis,
bet man bij žēl drīzāk na-

baga Ciklopa, kam tik ne-

žēlīgā veidā ar nodedzinātu

mieta galu bij izmaitāta viņa
viena pati acs. Man šķiet pat,
ka viss mans turpmākais dvē-

seles izveidojums pamatojas
uz šiem iespaidu pirmsāku-
miem. No kaut kādas neapzi-

ņas protoplazmas līdz apziņas
šūniņām pamazām attīstās viss

lielais dzīvības koks, savas mi-

zasrievās iezīmēdams visus pie-
dzīvotos sauļu un vētru mūrus.
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Tagad vēl es pati ar visiem saviem darbiņiem un ie-

spaidiem biju sīka un maziņa, kā viegla kristalla plāksnīte
vai atoma atbirstiņa. Savu nākošo uzdevumu es veicu

kā rasas meitiņa, ko Saules mātes izsūta rītos, lai priekš-

autiņā salasītu nakts asaras. Logi lūkojās noraudājušies
ar platām, asaru pilnām acīm. Es paņēmu vieglu lupatiņu
un steidzos saulītei pa priekšu viņus nosusināt: drīz vien

tā arī pati nāks un skatīsies pa logu iekšā, vai viss padarīts.
Tur jau arī vēl putekļi gulās, kas bij slaukāmi: tie jau bij
tik spītīgi, ka tikko viņus noslaucīju nost, tie no jauna gu-
lās virsū. Ka tu viņus izmācīsi, kā iestāstīsi: „Te zaļa
puķes lapiņa, te nav jūsu vieta dusēt, te galdiņš, kur liksim

maizīti, negulstiet nu jūs pirmie virsū!" Situ viņus, tad tik

īsti tie cēlās gaisā pretim un pieputināja pat acis. Labāk

asaras žāvēt, nekā pa putekļiem dzīvot!

Darbs nu bij puslīdz darīts, tikai vēl trauciņi jānotīra.
Man bij skaisti trauciņi, sārta porcelāna tasīte ar apakš-
tasīti un šķīvītis. Māte man tos bij iedāvinājusi uz pēdējo

dzimumdienu, teicās tos nopirkusi Rīgā pie Jakša, un kas

no Rīgas nāca, tas jau pats par sevi bij apdvests ar ilgu
un romantikas dvesmu. Bet trauciņi i bez tā bij skaisti:

sārta porcelāna šķīvītim uz dibena bij glezna: tur stāvēja
divas jaunavas vaļēji nokrītošos kroku svārkos, kas vēlāk

man noskaidrojās par grieķu klasisko uzvalku. Viena lepna,
cēla, ar tumšiem vaļējiem matiem, bet otra, maiga un ne-

spēcīga, bij savu gaišmataino galviņu atslējusi uz pirmās

pleca; abas šķitās māsas esam. Ar lielu patiku es ikreiz

noraudzījos šinī šķīvīša gleznā, kad trauciņus spodrināju,
sevišķi mīļa un tuva man likās jaunava, kas tur stāvēja
tik augsti saslējusies: es arī tā gribu stāvēt! Tikai viena

nelaime: es nezināju, kas tās bij par jaunavām un kā viņas

sauca, un māte arī nezināja, kaut gan viņai reižu reizēm

prasīju, lai jel kaut cik atminas, kas viņas varētu būt. Ne

māte, ne arī kāds cits man to nevarēja pateikt un glezna
būtu palikusi tikai sārtā porcelāna sapnis vien, ja pats
laiks nebūtu nācis palīgā un vēlāk, pēc gadiem man šo

sapni izskaidrojis. Abas jaunavas bij tiešām māsas, tālās,
senās daiļuma zemes, Grieķijas, bērni, aklā karaļa Oidipa
meitas un saucās Antigone un Ismene. Še viņas bija tēlo-

tas mākslinieka Tumaņa atgleznojumā, kur Antigone kā

varone iet pret dieviem un likumiem apbedīt savu kritušo

brāli un par to tiek dzīva iemūrēta. Kas šo varones tēlu
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ar savām bērna acīm skatījis, tas no viņas acu uguns būs

sasilis visu mūžu.

Tomēr laiks, kas man vēlāk deva sapņa izskaidrojumu,
nedarīja vis to par velti. Laiks neko nedara par velti; ja
viņš ko dod, tad viņš kaut ko ņem vietā; to viņš nesauc vis

par tirgošanos, bet par veidu maiņu. Tā arī, dodams man

sapņa izskaidrojumu, viņš bij paņēmis vietā pašu sapni.
Beigti tagad sen mani gleznu trauciņi, mans sārtais porce-
lāna sapnis! Sasists drupās nezin kad un kur tas guļ kādā

nomalē. Beigta visa sēri daiļā bērnības idille ar visu manu

rotaļu biedru, runci, ko laiks bij atdevis suņiem saplēst;
arī mans mazais galdiņš un krēsliņš visi aiznesti, pārdoti,
aizmirsti. Bet vai tad šim straujajam iznīcības plūdumam
neko nevar stādīt pretī, nekādu aizsarga valni, ne dambi,
kas to apturētu? Es jutu, protams, vēlāk, ka manī pašā ir

kaut kas, kāds spēks, kas laika varai nepadodas, bet šī iz-

nīcināmā daļa nav tikai manī vien, bet arī lietās ārpus
manis. Katrā visniecīgākā puteklītī ir blakām pārejošam
sava mūžības sēkla, vajag tik prast to atrast un izlobīt

no matērijas kodola. Priekš tā nevajag ģēnija acu vien,
bet lielas, dziļas sirds. Lielā mīla, kas nāk no tādas dziļas
sirds, ir pati par sevi radoša, tā visu redz, visu izjūt, visu

atmin, viņas spēks pats par sevi izstaro uz ārpusi un dara

nekustību dzīvu, bez kā to iemiesotu kaut kādos noteiktos

mākslas vai citādos darinājumu veidos. Mīlai ir tūkstoš

dzīvības ceļu. Kas tādu mīlu spēj gūt, tas pats ir nemirstīgs.

15.

Debesu ģeografija

Kad mani rīta darbi un pienākumi bij izpildīti, man vēl

atlika daudz laika. Visa diena stāvēja man priekšā, kas

tagad, februārī, palika arvien garāka un baltāka un pra-

sīja no manis, lai es to pildu. Tumsa aizsedz, krēsla atvaino,
nakts liek sapņot un dusēt, bet dienaprasa: „Ko tu darīsi ar

savām vingrām rokām? Kurp tu aizskriesi ar savām čak-

lām kājām un ko tu skatīsi ar savām gaišām acīm, kas spoži
spīd kā dvēseles lodziņi?"

Jā, kurp lai es skrēju! Visapkārt laukā sniegs, dziļš
sniegs, lielas kupenas mana loga priekšā tupēja uz vietas
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nekustēdamās un perēja, kā lielas zosu mātes. Diezin,,
ko tās izperēs? Vai zaļu, dzīvu zālīti un zeltainas puķes?
Bet pavasaris vēl tik tālu un es neredzēju vēl neviena ce-

liņa, ne sīkas taciņas, pa kuru es aizskrietu ašāk turpu pie

viņa, ja viņš nenāk pie manis. Kājām bij jāpaliek mierā.

Manas mazās rokas arī neko nespēja, kaut gan tām bij
desmit pirksti, bet šie desmit bij visi tik muļķi kā mazi

bērni un nevarēja iemācīties ne adīt, ne šūt un vispār ne-

gribēja zināt par kādu rokdarbu, kas jau agri jāmācās
katrai godīgai, tiklai meitenei.

Bet vairāk nekā rokas un kājas acis meklēja sev darbu.

Tās spēja veiklāk visu aptvert nekā rokas un tālāk aiz-

skriet nekā kājas. Bet kurp? Kur bija acu ceļi, kur sirds

taciņas?
Es pacilāju savu mazo grāmatiņu dzeltēnā vākā „Bērnu

prieks", bet šo prieku es jau biju izpriecājusies cauri un es

arī vairs nejutos kā tik mazs bērns, jo nākošā mēnesī es

jau paliku septiņus gadus. Izlasīta un izsmelta bij arī

mana otra grāmatiņa sārtā vākā „Marija Refararvo", ka

mācītājs Žaks man viņuziem, bij iedāvinājis. Mans garī-
gais avots tagad bij tukšs un jaunā dvēsele slāpa kā mazs

gliemezītis, kas tausteklīšus stiepj, lietus laika gaidīdams.
Bet palīdzība nāca no kalniem, no paša augšējā skapja

plaukta. Kādā dienā māmiņa man sacīja: „Ko te īdi, ko

staipies bez darba! Še, sāc lasīt bībeli!" un krēslu pie

skapja pielikusi, viņa pakāpās un nocēla lielu, smagu grā-
matu melnā biezā vākā, ka es tīri sabijos, to ieraudzīdama.

„Te nu būs tā dzīvības maize," viņa svinīgi sacīja pa-
celtā balsī un sarautām uzacīm, „tā maize, kuru tu vari

ēst rītos un vakaros un kas arvienu būs jauna un dos tev

spēku."
Pie tam viņa sāka purināt grāmatu un slaucīt nost putek-

ļus, kas tur bij biezā kārtā nogūluši, un man likās, ka viņa

pati šo dzīvības maizi nebij ēdusi ne rītos, ne vakaros un

varbūt pat veselu mēnesi nē, ko pierādīja biezā putekļu
kārta.

„Ak tu, mīļais Dieva vārdiņš, kāda noputējusi!" māte

tagad runāja vairāk priekš sevis, putekļus nost pūzdama:
„sak', nu, cilvēks, kad tev tā laika atliek palasīties: slīksti

arvien dziļāk pats savos grēkos iekšā, tīri kā mālu skrīnī."

Pa tam bij ienākusi kalpu sieva un brīnījās: „Lūk nu,
mazajai nolikta tik liela grāmata priekšā, kad tad to iz-
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lasīs!" un tad pret māti pagriezusies, viņa prasīja: „Sakiet,
saimniec, vai to bībeli arī kāds cilvēks izlasījis savā mūžā?"

„Laikam gan nē," māte atbildēja, „un ja arī kāds iz-

lasītu un viņš visam gribētu ticēt, kas tur iekšā, tad tas

zaudētu prātu; tā pats mācītājs no kanceles teica. Tas

pats Zīrāks," viņa turpināja, „savā gudrības grāmatā saka,
ka neesot nekādas augšāmcelšanās un cilvēks nokrītot kā

lops un paliekot guļot, kamēr citā vietā bībelē runā par

augšāmcelšanos un mūžīgu dzīvošanu."

„Jā," nopūtās kalpu sieva, „ko nu es, vienkāršs cil-

vēks; tas jau jāzin tiem študierētiem."

Šāda saruna, kurai mani vajadzēja atbaidīt no bībeles,
mani drīzāk pie tās pievilka. Man šķita, ka es stāvētu

pie kāda tumša, noslēpumaina dārza vārtiem, kur gan auga

brīnišķi koki un puķes, bet kur reizē slēpās nāvīgas čūskas

un nezvēri. Tikko sieva bij izgājusi, es vēru vaļā smago
melno vāku kā noslēpumainos vārtus un manā priekšā

atklājās pirmā lapa.

Te nu man notēlojās visas septiņas radīšanas dienas,
kā debesu ģeogrāfija, zīmēta ar gaismu un tumsu un krāsu

ugunslīnijām.

„Sākumā viss bij tukšs un neiztaisīts" — cik dobji tas

skanēja, kā aizsmacis pērkons no nezināmiem dziļumiem,
bet „Dieva gars lidinājās virs ūdeņiem", ainava man sa-

mazinājās un es tikai vēl redzēju lielu ezeru, virs kura liela

spāre lidoja ar zaļiem, caurredzamiem stikla spārniem.
„Bet tad nāca pats Dievs tēvs un tam gāja aši no rokas."

Pirms viņš šķīra gaismu no tumsas un nodalīja augšu no

apakšas. — „Tā bij pareizi, tā vajadzēja, zin, kur katrs

paliek." Man pašai bij iemācīta kārtība un tādēļ es dieviņa
rīcībai piekritu.

Un tad viss maz pamazām tapa dzīvs un pildījās!
Zeme sazēla ar zaļu zālīti kā zaļš suseklītis, puķes bāza ārā

galviņas vienu skaistāku par otru, koki stiepās cits citam

pār pleciem, strautiņi un upes šalca, putoja un ritēja, pa

augšu dziedāja visvisādi putniņi, pa apakšu čirkstēja un

dūca raibi kukainīši un pa vidu pūta vēji no visām pusēm
gan mīlīgi, gan asi. Bet lielā zaļā pļavā, dzeltenu puķu
vidū stāvēja pats dieviņš, acis tam bij zilas kā vizbulītes

un mati balti kā pienenes pūku galva un pilni ar dūcošām

bitēm, kā ziedu zars, un virs galvas tam dziedāja cīrulīši
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un augstāk, vēl augstāk vērās zvaigznes, lielas un zpožas
— tās pašas zvaigznes, kuras es vēl tagad ik nakti redzu

pa savu logu.
Kad dieviņš savu radīšanas darbu noslēdza, radot

cilvēku un Ādamu no mālu pikas, man vairs neizlikās tik

lieliski. Kādēļ Dievs viņam nelika izaugt no zemes kā kokam

vai puķei, vai tad taisni māls bij jāņem par darināmo

vielu?

Māte, kas turpat pie galda sēdēja ar kādu rokdarbu,

mēģināja manus iebildumus atspēkot:
„Dieviņš taču esot arī daudz citu vielu pielicis klāt un

visu pirmatnējo rupjumu pārtaisījis."
Acis viņš ņēmis no zvaigznēm, matus no saules stariem

un visu miesu no baltiem mākoņiem.
Tā man patika. „Bet," es iebildu, „mori ir melni," —

jo es tādus biju kādā bilžu grāmatiņā redzējusi.
„Tos dievs pa nakti radījis," viņa paskaidroja.
Es biju priecīga, ka dievs pie manas radīšanas nebija

līdz naktij novēlojies, jo tad es arī būtu melna, kā maza

moriete.

Kad vēlāk es paliku viena istabā, es uzkāpu uz krēsla

pie spoguļa un skatījos, kādas tad ir acis, kas no zvaigznēm

ņemtas, un cilāju savas garās, kuplās bizes: „Lūk, te ir

kūlīts sasietu saules staru."

Bet tie bij tik pārāk gaiši, tikai ar mazu zeltainu at-

blāzmu, kamēr saules stari laukā izskatījās kā dzelteni

zīda pavedieni, medū mērkti un gaisā tecināti.

„Saule uz sniega," es nodomāju; „es jau arī ļoti agri
esmu pasaulē ienākusi, pašās pirmajās marta dienās, kad

vēl neviena puķe nedrīkst no zemes līst ārā un nav ne sil-

tas saulītes, ne baltu, pūkotu mākoņu. Es biju priekš-
ziedoņa bērns, salikta no sīkiem saules gabaliņiem kā saules

mozaika."

Kad māte atkal ienāca istabā, es turpināju savu lasī-

šanu un viņa deva vajadzīgos komentārus. Ādams ar

levu jau bij no paradīzes izdzīti, un „mums par to jācieš,"
māmiņa nopūtās, „starp ērkšķiem un dadžiem mums

jānodzīvo šajā grēku pasaulē." Es aši aplaidu aci sapkārt,
tā taisni nu nebija, es visapkārt pie sienām redzēju tapētu
rakstu ar sārtiem pušķīšiem.

„Tomēr — paradīzē, māmiņ, gan bij jauki, neizsakāmi

jauki, ko?" es līdzi viņai skani nopūtos.
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„Ko nu par to vairs runāt!" māte atmeta ar roku, „kas

beigts — ir beigts! Nebūtu jel leva aizliegto ābolu-

ēdusi. Vai tad tur nu nebija augļu pilns dārzs, diezin cik

gardu! Nē, viņai taisni tā ābola vajag! Tā iet, kad cilvēks

nevar savas iekāres savaldīt. Tā tu arī mācies dienās

sargāties."

Es ierāvu kakliņu un sirds man bailīgi pukstēja: „Kaut
tik es nu varētu izsargāties!"

„Bet, māmiņ," es prasīju, „vai tas ābols, ko leva ēda„

bij ļoti gards?"

„Kā nu tas gards nebūs," māte sacīja, lūpas apvīstī-

dama, it kā uz tām būtu uz mirkli sajutusi paradīzes garšu r.

„kad jau nu reiz viņa to ābolu ēda, būtu jel mums, pēc-
nācējiem, arī kādu gabaliņu atstājusi nogaršot!"

Ar to tad nu radīšanas nodaļa bij nobeigta un lasīšana

gāja aši vien uz priekšu. Es jau biju nonākusi pie liela-

jiem grēku plūdiem un Noasa šķirsta, te man atkal uzmācās

kāds sāpīgs jautājums:

„Vai tad dieviņam nepietika jau, kad viņš cilvēkus bij
no paradīzes izdzinis, vai tad nu vēl vajadzēja uzlaist

lielos plūdus un visus apslīcināt?"

„Cilvēki bij ļoti ļauni," māte atkal komentēja.

Bet, kas ir ļauns, bij man vēl neuzminēta mīkla —

es jau arī vēl nebiju nekā dabūjusi no atzīšanas koka

ābola.

„Bet Noass bij taisns," māte turpināja, „un dievs tam

arī atļāva šķirstu būvēt, kas peld pa ūdens virsu un visā-

dus zvērus un putnus paņemt līdzi iekšā."

Es sev stādījos priekšā lielos, šņācošos plūdus, kur viļņi
ceļas augsti kā māja un šāvās garām kā milzīgas čūskas ar

pelēkām putu galvām, un dārdēja un rībēja visapkārt, jo
nami gāzās, torņi sabruka, koki no saknēm izrauti skrēja
plūdiem līdzi un pa starpām cilvēki kliedza un vaimanāja.

„Ak, cik bargs bij dievs," es nodomāju, „es gan nebūtu

cilvēkus tā sodījusi, lai arī tie diezin cik ļauni, labāk jau
kādu vieglāku sodu tiem uzlikt."

Tad man tēlojās acu priekšā, kā arī mūsu istaba tāpat
varētu plūdiem pa virsu peldēt un es tur ieņemtu iekšā visus

mūsu māju lopiņus: lielo, pelēko govi un manu runci un

ezīti pašus pirmos un tad visus citus zirgus, aitas, govis.
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Putnus es salaistu pa logu iekšā. Tikai suņus vien es negri-
bēju ieņemt, tie bij ļauni, jo saplosīja nevainīgos kaķī-

šus, mīlīgākos un skaistākos kustonīšus, cilvēka vistuvā-

kos draugus.
Bet pāri par drūmajām ainām un pār visu izpostīša-

nas lauku, kur vairs nebij nevienas dzīvas dvašas un kur

paēdušies plūdi kā rāmi nezvēri ļogāja gurdi savus uztū-

kušos vēderus, parādījās maza dzīvībiņa. Noass atvēra

logu un izlaidās balodītis, balts, ar sarkanām kājiņām, un

izplēta spārniņus, kas zibēja kā divas liesmu mēlītes, ie-

degtas pret sauli. Tik maziņš, tik sīks dzīvības nesējs šinī

lielajā nāves blāknumā! Es jau baidījos, ka arī viņš ne-

pazūd, bet, lūk, viņš atgriezās, viņš nesa savā knābītī zaļu

lapiņu! Es par šo zaļo vēstulīti, rakstītu no pašas dzīvī-

bas rokas, ne mazāk priecājos kā toreiz pats Noass. Bet

visskaistākā aina nāca pašās beigās, kad pie debesīm uz-

nira spoža varavīksna. To dievs bij devis kā solījumu, ka

nu vairs nelaidīšot ļaudīm virsū tādus plūdus.

„Te nu bij!" māmiņa sacīja, „pašam žēl palika, redzot

ko izdarījis!"

Varavīksne! Tā gandrīz bij vēl skaistāka parādība,
nekā saule ar mēnesi un zvaigznēm, kam gan tā nesildīja,,

nespīdēja un izzuda tik ātri: te ir, te nav vairs! Acis vien

pakaļ nomeklē! Es ziemā biju redzējusi varavīksni,,

gan tādu bālu un dziestošu, un kad es aiz brīnumiem ie-

kliedzos un atsaucu māti, tā man teica, ka tas esot man

laimes solījums, ko dzīve piedzīvošot. Māte tagad man

sacīja, lai es Noasa stāstu izlasot līdz beigām, un tad šo-

dien pietikšot.

Es sekoju Noasam, kad tas līdz ar visu saimi bij no

šķirsta izgājis un tagad sakūra lielu uguni un iededzināja
dievam pateicības upuri. Jautrā uguns cēlās augsti un sprē-
gāja uz visām pusēm it kā tepat kurētos un tas man ļoti
patika. Tikai nu sekoja kaut kas, kas man atkal nemaz

netika. Noass stādīja vīna kalnu un no saldā vīna tikdaudz

dzēra, ka piedzērās. Es biju dzērājus diezgan jau redzējusi
un tie man bezgala riebās. Tie, lūk, bija grēcīgi cilvēki

un tādiem, nudien, derēja otrus plūdus uzlaist virsū, bet

Noass taču bij svēts vīrs, ko pats dievs bij atzinis.

Ko nu līdzēja, ka plūdi bij pārgājuši, kad te sākās vīna

plūdi. Ko līdzēja skaistā varavīksne, kas, pēc māmiņas
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izskaidrojuma, bij tilts uz debesīm! Dzērāji pa šo tiltu

gan nekad debesīs neuzkāps un tos tur iekšā nemaz nelai-

dīs! Šodien nu man bij gan. Es aiztaisīju grāmatu cieti un

māte aizgāja uz laidaru, lopus raudzīt.

Saule nupat laidās lejup un tuvojās krēsla. Tā bij mana

sapņu stunda, kur es pa laikam mēdzu stāvēt pie loga un

nolūkoties saules rietā, kas arvien atblāzmojās sarkani uz

baltā sniega, kaut gan tas dilstot jau bij sācis pieņemt ie-

pelēku krāsu. Visa pagājušā diena ar saviem iespaidiem
tad mēdza atdzīvoties manā garā un es tās krāsas un no-

tikumus grupēju un izliku tādā veidā, kā man patika;
es to vēlreiz pārradīju, no rupja materiāla izceldama svarī-

gāko un nozīmīgāko.
Sarkanā saule man pie tam palīdzēja, dodama savas

krāsas, un bālais mēness, kas uzlīda otrā debess malā, lū-

kojās man pār plecu it kā mudinādams, ka tagad mans

sapnis tikai mazs sākums, ka reiz visa dzīve būs jāpārrada
kā viena aizlaista diena, un ka no tās būs jāprot atšķirt

paliekošais no pārejošā un tam jāuzspiež sava gara veids

un zīmogs. Es vēlreiz pārdzīvoju visu radīšanas darbu it kā

pati līdzdarbodamās, ne tikai skatītājas lomā vien. Es

peldēju vēlreiz pa lielajiem plūdu mutuļiem un biju jau
nolaidusies ar visu šķirstu uz augstā Ararata kalna. Seit

es apstājos pie lielās upura uguns, ko Noass bij iededzinā-

jis, dievam pateikdamies par Noejošā saule

man pārāk dzīvi tēloja upura liesmas. Žēl tikai, ka nebij
saldās smaržas, ko upuris ap sevi izplatīja, un sprakstēšana
.arī nebij dzirdama. Neviļus es laidu acis apkārt pa istabu

un ieraudzīju kaktā saliktus kadiķu zarus. Māte tos no rītiem

allaž mēdza iededzināt un nesa tos degošus visām istabām

cauri, lai izplatītu jauku smaržu un noslāpētu sasmakušo

atmosfēru. Man ļoti patika kadiķu stiprā sprēgāšana un

smaržīgie dūmi.

Patlaban neviena nebija istabā, jo visi vēl bij kūtīs pie

lopiem, es tagad brangi varētu aizdedzināt vienu zaru,

tad es tāpat kā Noass būtu iekūrusi altāra uguni. Domāts,
darīts. Izmeklēju kuplāko zaru, paņēmu vienu sērkociņu
un to aizdedzināju. Sprakstēdama plata liesma apņēma
zaru un šāvās gaisā. Es nu skrēju, durvis pavērusi, pa
visu māju un dzirksteļu strīpa viļņoja man pakaļ. Arī sal-

die dūmi klīda un ietina mani pašu veselā mutulī. Te es

nomanīju, ka nedeg zars vien, bet līdzi aizdedzies mans plā-
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nais priekšautiņš. Es ļoti nobijos un ar pirmo instinktu

skrēju uz gultu un metos tur uz mutes iekšā, liesmai virsū.

Par laimi, liesma priekšautā likās apslāpusi un gruzduma
smaka vien izplatījās no drēbju atliekām. Bet briesmas

tomēr vēl nebij novērstas: degošais zars, ko es skrejot
nebiju paguvusi no rokas izlaist, bij ķēris šķidro aizsegu
loga priekšā, jo gulta, kurā es metos iekšā, atradās tuvu pie
loga. Acumirklī arī viss logs jau dega gaišās liesmās

un uguns draudēja izplatīties pa visu istabu. Es nezināju,
ko darīt un sāku kliegt visā balsī.

Par laimi, manu kliedzienu bij izdzirduši ļaudis un visi

skrēja no kūts šurpu. Māte neganti pārbijās, kad durvis

verot ieraudzīja, ka istaba pilna dūmu, logs deg gaišās
liesmas un es pati kliedzu ar apdegušām drēbēm. Viņa sa-

ķēra mani, kamēr _kalpones, paķērušas ūdens spaiņus,
metās dzēst uguni. Ātri arī izdevās to apslāpēt, jo tā nebij
vēl paspējusi tālāk izplesties. Arī māte no savām izbailēm

atģidās, kad vairākkārt mani bij apskatījusi un nebij at-

radusi nekādas deguma brūces. Pietika šoreiz ar bailēm

vien. Bet manas bailes vēl nebij galā, jo es nu gaidīju
krietnu bārienu par savu nedarbu, kaut gan tas man bij
gluži kas cits bijis kā bērnu nedarbs.

Māte tomēr bij vēl tik uztraukta, ka bāriens izpalika,
visas domas viņā pārvarēja prieks, ka es biju izglābusies
no liesmām, kurām es un visa māja būtu kritusi par upuri.
Viņa skūpstīja mani un glāstīja, un tad es viņai arī šņuk-
stēdama izstāstīju, ka es biju gribējusi aizdedzināt Noasa

upuri. Mans upuris tiešām būtu bijis liels!

16.

Raganas lidojums

Februāris jau gāja uz beigām un ziedoņa dvesma spie-
dās iekšā cauri caur mūsu dubultlogiem. Arī ledus puķes
kalpu logos bija līdz ar savu sudraba ziedoni noziedējušas.
Sudraba laikmets ar ziemu un salu sāka pāriet un nu sā-

kās zelta laikmets ar sauli un siltumu. Jo spilgtāka kļuva
gaisma ārā, jo vairāk iekšā viss izlikās netīrāks un visi

zirnekļa audi kļuva redzami. Putekļi, vīdamies spožās spi-
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rālēs, cēlās gaisā un zirnekļi paši, ieraudzīdami, ka saule

lielām zelta rīkstēm draud pa logu iekšā, izbijušies, metās

bēgt un apzeltītām kājām skrēja patvērumu meklēt pa
kaktiem.

Saule ielauzās arī pie kalpu bērniem, kas dziļi aizkrāsnē

bija sacelti gultās, lai nemaisītos lielajiem pa kājām, un ap-

zeltīja viņu netīros deguntiņus, ka tie mirdzēja vien. Aiz-

krāsnes lakstīgalas nevilka savu meldiņu vairs tik žēli un

gari kā ziemā, bet dziedāja retāk un tā īsi un aprauti:

„Nāk! Nāk! Nāk!" Kas tad lai nāk? Nekas ne nāks,
ne būs! Paliek tā pati istaba ar pelēkām kaļķa sienām un

apkvēpušiem griestiem, tā pati krāsnīte, tas pats soliņš,
uz kura sēdu.

Tikai nakti bieži pa sapņiem es tik spilgti jūtu, it kā no-

modā būtu, ka uzsēžos uz soliņa, apķēros tam labi cieši ar

abām rokām apkārt, lai nenokristu, un soliņš ar mani sāk

celties un lidot pa istabu arvien augstāk un augstāk, līdz

pašiem griestiem. Tā lidoju, šūpodamies, no vienas sienas

uz otru. Šis sapnis man tik bieži atkārtojās, ka es dienā

sāku mēģināt sēsties uz soliņa un labi cieši pieglauzties
klāt, vai tas nesāktu celties gaisā tāpat kā naktī. Kad tas

nenotika, tad es gaidīju tikai nakti, jo tad es zināju, ka es

lidošu.

Kad es citiem stāstīju par saviem lidojumiem, tad tie teica,
ka es esot ragana un ka vecā Lavīze mani nobūrusi. Ap-
vainota, es cietu klusu; tas taču nebija nekas nejauks un

nelabs, ko es jutu, bet tiklīdz lielie sāka par to runāt, viss

tapa citāds un man pašai vairs nepatika. Dvēsele gribēja

pati par sevi veidoties, un kļūt par formu, bet rupja roka

to spieda un spundēja atpakaļ kā garaiņus šaurā traukā.

Es sajutu, protams, bērnišķi un neapzinīgi, ka man vienai

pašai par sevi jātop, ka citi man nevarēja manu ilgu māju

palīdzēt celt. Bet pārāk daudz man bij ceļamā materiāla

un es nezināju izvēles, un ziedonis laukā, kas jau sāka

virzīties tuvāk, man pieveda materiāla vairāk un vairāk

un krāva savas zelta kaudzes pie kājām kā rītzemju prin-
cesei. Nezin, vai kokiem tur ārā, kam sula sāka kāpt

augšup zaros, bij tikdaudz dzīvības brieduma iekšā, kā

manī? Neskaitāmas sajūtas, saldas un mocošas viļņoja
manī augšup un lejup. Es biju kā mazs gliemezītis, kam

iekšā šalc visa lielā jūra, ko var sadzirdēt, kad to pieliek
pie auss un klausās. Bet manu sirsniņu neviens neņēma
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rokā kā mazu gliemezīti un nelika pie auss,

klausīties, kādas tur iekšā šalc skaņas no

lielās jūras.
Tuvākā draudzene un audzinātāja man

sāka palikt nedzīvā apkārtne un daba, kas

ar mani runāja bezlūpu balsī un rādījās
man beztēla skaistumā. Mana iekšas dzīve

istabās man bij devusi ziemas pasakas un

dziesmas, no kurām es vairāk biju dzirdējusi
nestāstītas un nedziedātas nekā tās, ko manas

ausis bij uzņēmušas jau gatavas.
Ārā ziema man bij devusi savas krāsas,

un kad tai cita nekā nebij, tā pret balto sniega
blāknumu izcēla kailo zaru melnos, brīnišķi
izlocītos ornamentus un iesprauda tajos kā

rāmjos zeltā degošās vakara saules gleznas.
Circeņi ar mani bubināja kā vectētiņš, stā-

stīdams par sen pagājušiem skaistiem laikiem.
y

Un tad vēl bībele! Tā bij manud/āseii /
kā jāves upura kausu lietin pielējusi
ar savu zvaigžņu dzērienu un

kūsājošo poēziju. yS
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Uguns, tumsa, sniegs — tās bija bijušas ziemas krāsas,

tagad nāca ziedonis ar savām un tās bija priekšlaikus gan

vēl tas pats sniega baltums, kas kūstot pletās un nolaidās

vienmēr zemāk kā mirstoša gulbja spārni, kamēr zilums de-

bešos vērās vienmēr plašāk vaļā kā jaunas pasaules acis.

Es sāku novērot, ka viss kļuva vieglāks un steidzīgāks:

mākoņi un vēji skraidīja kustīgāki un pat cilvēku soļi ne-

dimdēja vairs tik smagi uz grīdas.

Sevišķi man patika vakaros novērot pilno mēnesi, kad

tam drūzmējās apkārt sīki mazi sudraba mākonīši. Es no-

domāju: „Ko viņi tur meklē?" un ieraudzīju, ka mēnesī sēd

meitiņa sudraba krēsliņā, pati vienā sudrabā un nu es zi-

nāju: tā bij mēness meita Mēnesīte, kas pārzināja zvaigžņu
saimniecību. Viņai pie sudraba jostas karājās debess at-

slēdziņas. Ar tām viņa atslēdza debesis un ielaida zvaigznes
iekšā, kad nakts bij pagalam un ausa diena.

Es iedomājos sevi pašu Mēnesītes lomā un gribēju tai

pakaļ tēlot. Pa novakaru, kad visi izgāja pie lopiem, es

sameklēju pa kumodi visus vecos sudraba rubļus, kurus

man krusttēvs bij iedāvinājis, apgūlos tad grīdā uz mu-

guras un atlaidu vaļā savas matu pīnes un apliku sev vis-

apkārt sudraba rubļus. Nu es biju mēnessmeitiņa

Mēnesīte, un rubļi bij mani mākonīši, kas drūzmējās man

klāt, lai es tiem stāstītu pasaciņas par debesīm.

17.

Jēriņš ar sudraba radziņiem

Kaut gan jau ziedonis stipri tuvojās un marts gāja otrā

pusē, tad tomēr vēl daudz izkurtušā sniega gulēja ziedoņa
durvju priekšā un it kā sāpes nospieda sirdis. Bij iestājies
tāds savāds drūms klusums, kas neļāva ne skaļāk runāt,
ne staigāt. Arī man bij cieši piekodināts nebļaustīties, jo
man esot tāda sudraba balstiņa. Un es arī! Ja jau visi

bij bēdīgi, par ko lai es priecātos, kaut gan man uz vasaru

bij tikdaudz cerību un solījumu: mani vedīšot dažādos

ciemos pie radiem. Bet tas nebūt nebij viss, un tad,
vasara pati ar skaistām puķēm un zaļu zāli un daudzām

baltām taciņām, pa kurām es varēšu skraidīt pēc patikas.
Bet tas ari vēl nebij viss. Man bij dziļi no pašas sirds
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vairāk solīts nekā viens ziedonis un visas radu viesības kopā,
tikai es vēl nezināju, kas tas bij. Es tikai nojautu, ka tam

arī bij sakars ar to drūmumu un sāpēm, kas kā mākonis viļ-
ņoja gaisā.

Tās jau arī nebij neviena personīgas ciešanas, bet vis-

pārējas, jo patlaban bij pasaules ciešanu laiks — gavēnis.
Gavēnis bij identisks ar reliģisku sajūtu, ar pātariem un

dziedāšanu. Pa darbdienām gan pātarus neskaitīja, bet

tikko pulkstenis sita 12, visi nolika darbus pie malas un svi-

nēja. Kad pulkstenis sita divi, darbi atkal sāka ritēt un pa-

mazām ieskanējās aizturētās valodas; visi it kā uzelpoja.
Man tomēr šis baigums un klusums bij paticis, jo tam bij

liels, universāls raksturs, es biju itkā tāli aizlidojusi projām,
kamēr pie pirmā ikdienišķā vārda es atkal atgriezos atpa-

kaļ un nokritu no augstuma mūsu istabā.

Kad nāca sestdienas vakari un svētdienas, tad pie
mums bij vēl svinīgāki. Ļaudis gāja uz pirti un nomazgā-
jās tīri no darba sviedriem un no grēkiem. Visiem bij balti

krekli mugurā, kas stipri izcēlās no pirtī sakarsušām sar-

kanām sejām. Uz gultas klāja baltus, pašaustus audekla

palagus, kas izplatīja patīkamu svaiguma un linu smaržu.

Māmiņa izkāra pie sienas katram tīrus audekla dvieļus, kas

bij gari un spoži balti, kā ceļš uz debesīm.

Citādi darbdienās puiši staigāja piesmērētos aitādu

kažokos; gar piedurknēm tie slaucīja acis, varbūt asaras,

un gar sāniem speķainos pirkstus.

Pēc pirts visi, puiši un meitas sasēda ap galdu pie pā-
tariem. Meitas, tagad puišiem blakām sēdēdamas, spiedza
vēl vairāk nekā pie laicīgām dziesmām, jo nu viņām taču

bij publika tuvumā, puiši, turpretim, rūca kā dunduri un

sevišķi klusi, kad tiem gribējās ēst. Māmiņa sēdēja galda

galā un vadīja pātarus, arvien meldiju uzņemdama. Viņai

bija ļoti skaista, plaša balss. Tā augsti lidinājās visiem

pāri kā ērglis māju zvirbuļiem. Viņa jau bija arī izdaudzi-

nāta kā dziedātāja un citos laikos tā arī būtu slavena

kļuvusi, bet viņas ziedonis nekad nenāca. Kad viņa dziedāja,
tad man ari daudz kas bija vairāk saprotams, nekā ar vār-

diem sacīts, tad es arī zināju, kas ir gavēnis.
Pie šīs balss sēri smagām vibrējošām metalla skaņām

es redzēju it kā velkamies gausā gaitā melni apsegtus līķa
ratus, ar tādiem pat melnām segām apsegtiem zirgiem
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priekšā. Man bij jāraud, nezin, vai par Jēzus ciešanām,

jeb vai tādēļ, ka māte dziedāja. Arī puiši šņaukāja degu-

nus, vairāk nekā vajadzīgs. Dažā reizē gan bij tā viņas
balss vien, bet citā reizē mani arī saistīja saturs. Māte

dziedāja:

„Ak, šķīstais dieva jēriņš,

Viss asinīm notraipīts,

Tu, lēnīgs dieva bērniņš,

Pie krusta gauži staipīts."

Es redzēju viļņojam lielu, sarkanu asins jūru un tur

peldēja slīkdams balts jēriņš ar sudraba radziņiem. Radziņi
vien bij redzami uz virspuses, bet pats jēriņš nogrima di-

benā. Arī šī glezna man vēlāk skolā papildinājās ar grieķu
teiku par Friksu un Heli, kas bēgdami no ļaunās pamātes,
peldēja pār jūru uz jēriņa ar zelta ādu. Hele noslīka jūrā,
ko tāpēc nosauca par Helespontu, bet Frikss iz-

glābās un dieviem upurēja jēriņu, zelta ādu uzkārdams

svētnīcā. Šī teiksmainā āda bija par cēloni vēlākai argo-
nautu teikai. Bet viss šis izveidojums man vēl slēpās nā-

kotnes klēpī.
Šimbrīžam mans dzīves pavediens saistījās vēl pie mājas

sliekšņa un viņas šaurajiem notikumiem.

Notika arī vēl kaut kas, kas ziedoni darīja vēl bēdī-

gāku nekā to bij spējis gavēnis. Viena no mūsu kalpo-
nēm, Grieta, maigākā un skaistākā no abām, kas arī mani

mīlēja, kļuva dien' no dienas bālāka un bēdīgāka. Viņa
arī vairs nesēdēja kopā ar citiem un staigāja lakatiņu dziļi
uzvilkusi uz acīm.

Es prasīju mātei, kādēļ Grieta vairs nesēd pie citām

meitām.

„Grieta precēsies," māte atbildēja.
Es gan biju dzirdējusi runājam, ka viņai esot līgavainis,

mūsu pašu māju puisis, Empelis, bet ka esot ļoti jāsteidzo-
ties ar kāzām.

Tas jau bija ļoti jauki, ka kāzas bij gaidāmas. Es gan
nevienas kāzas nebiju redzējusi, bet es iedomājos, ka tad

sīki mazi zvaniņi zvanīs un ka visi ļoti priecāsies. Bet Grieta

nemaz neizskatījās priecīga un es jautāju vien tālāk:

„Vai tad, kad precas, neiet vairs pie citām meitām sēdēt

un vērpt?"
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„Tad jau pie vīra jādzīvo."
„Bet Grieta nedzied ari vairs dziesmiņas līdz kā senāk?"

es jautāju tālāk.

„Nevar jau vienmēr aušoties."

„Vai dziedāšana ir aušošanās?"

„Kad paliek prātīgāks, vairs netīk dziedāt."

Ar to man tomēr nekas vēl nebij izskaidrots un es ne-

atlaidīgi prasīju:

„Bet kāpēc Grieta paliek arvien bālāka un bēdīgāka?"
„Es jau teicu," māte īgni rūca: „Grieta precas,"

„Vai tad visi, kas precas, paliek bāli un bēdīgi?"
Es vairs nedabūju atbildes, jo māte aizgriezās un slau-

cīja acis.

Drīz arī atnāca kāzas, bet citādas, kā es biju iedomāju-
sies.

Grietai gan uzlika galvā miršu vainagu ar garu, baltu

plīvuru un uzvilka baltu kleitu, bet neskanēja nekādi zva-

niņi, ne smiekli.

Grieta savā baltā kleitā un plīvurā gulēja stīva un

auksta un viņu ielika tukšajā zārkā, ko nonesa no aug-
šienes.

Es stāvēju klāt kā sastingusi un domāju: M
Vai jāmirst,

kad precas?" un nolēmu: es gan nekad neprecēšos!

18.

Savāda sula. Sudraba laiviņa

Bez bībeles kursa, ar ko es tagad biju iepazinusies, man

vēl stāvēja priekšā kāds liels uzdevums, kas man vēl bij
jāpaveic pirms ziedoņa atnākšanas: bij jāmācās rakstīt

un vēl ar spalvu un tinti! Un tur klāt uz gluži balta, spoži
gaiša papīra, kas nebij ne saburzīts, ne apdrukāts un kur

neviena greiza strīpiņa, neviens tintes traipeklītis, nevarēja
apslēpties ne ielīst kautkādā krociņā, bet viss nāca gaiši
redzams.

Tas manā līdzšinējā dzīvē bij visgrūtākais uzdevums.

Līdz šim es visu biju veikusi rotaļādamās, bet te man bij
jāpieliek pūles. Lasīt es jau biju pratusi nepilnus četrus
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gadus veca, bet rakstīt'uz tāfelesj
r

es mācījos vēlāk. Man jā-

atzīstas, ka arī šie vienkāršie raksti man nepadevās ne pusi
tik viegli kā lasīšana.

Gluži pietvīkusi sejā es vilku toreiz uz tāfeles pirmās
strīpiņas, kuras māmiņa man bij aizvilkusi priekšā, gal-
viņa nošķiebās gan uz viena pleca, gan uz otra un degun-

tiņš strādāja arī savu tiesu līdzi, un daža laba asara nopilēja
kā mirdzošs ziedoņa lietus uz neauglīgā tāfeles pliena un

nedzīvo pelēko grifeli. Tukšs un neiztaisīts! Vai tad tāds arī

nebija chaoss pirms pasaules radīšanas? Un tomēr gars bija

pār viņu lidinājies un darījis to dzīvu. Gan arī es panākšu,
ka mana nedzīvā tāfele pildīsies ar dzīviem burtiem, kā

jaunā pasaule ar dziedošiem putniņiem! Gan arī manas

stingās, pelēkās rindiņas sāks ziedēt un locīties un vīties

kā vijīgas upītes un zaļi uzkalni. Grūti bij gan šo grifeli

valdīt, ļoti grūti. Gan tā nemaz nebij tik nedzīva, kā viņa
izlikās man priekšā uz galda gulēdama. Bieži vien, kad to

paņēmu rokā, tā šāvās pār tāfeles malu pāri kā jauns,
neiebraukts kumeļš vai pat kā spārnots pasaku zirgs, un

no viena burta iztaisīja lielu garu cilpu.
Arī burti paši, kad tie nu reiz bija uzvilkti, bija visai

nepaklausīgi: drīz tie atzvēlās augšpēdu, drīz nokrita

plakani uz vēdera, drīz paklupa ceļos un negribēja nemaz

celties augšā. Tētis, skatīdamies tāfelē, teica, ka tie iz-

skatoties kā kareivji, kas patlaban noturot manevrus.

Gan jau es tos mācīšu augšām celties, gan! Arī Jēkabs
bij cauru nakti cīnījies ar Dievu, kā karsti sviedri lija no

pieres un gurns tika izmežģīts, un beidzot tomēr viņš bija
veicis. Arī es cīnīšos, līdz veikšu!

Tiesa gan arī, ka pie manas neveiksmes rakstos bija
savu daļu vainīgi mani skolotāji. Lasīt mani bij mācījusi
māmiņa un ar to viņa varēja lepoties, bet rakstīt viņa ne-

uzņēmās mani mācīt; varot iznākt neglīts rokraksts. Viņu
pašu tēvs bij tikai sešas nedēļas laidis skolā, par

ko jau agrāk minēju, un tādēļ arī pati nejutās droša rak-

stu mākslā. Tāpēc šo svarīgo uzdevumu nodeva tēvam.

Tētiņš skaitījās par visai izglītotu, jo viņš bija četrus

gadus vai ziemas sagājis skolā kādā privātā ģimenē.
Diemžēl, šī skola gan bij pastāvējusi vairāk bērnu

auklēšanā, nekā kādās mācībās, kaut gan tētiņš visai ne-

labprāt atgādājās sava aukles amata, bet tāda nu reiz bija
bijusi viņa skola. Pie viņa mazām sekmēm bija gan savu
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tiesu vainīgs viņš pats, jo viņam — gluži pretēji apdāvi-
nātai māmiņai — bija cieta galva un ar rakstīšanu un lasī-

šanu viņš gandrīz nekad nenodarbojās.
No pirmsākuma bij nu labs laiciņš pagājis; es cīņā ar

burtiem un grifeli biju uzveikusi, es par tiem biju vald-

niece un tiem bij jālokās manā priekšā. Tētiņš mani at-

laida no skolas ar apliecību, ka mani kareivji manevrus iz-

turējuši.
Bet tā bija bijusi tikai pirmā pakāpe rakstu mākslā,

tagad sākās otrā, un tā bij daudz grūtāka. Tinte, tā bij
pavisam savāda sula! Melnais, smagais piliens, kas spalvas

galā svērās, vai tas nebija tāds pats kā asins piliens, kas

nopilēja no sagriezta pirkstiņa? Asins, teica man, esot dzī-

vības sula cilvēkiem, tāpat kā ūdens un viss mitrums

augiem, tātad tinte arī bij dzīvības sula.

Bijība un cienība manī ieviesās pret tādu melnu tintes

pilienu, kurā slēpās tikdaudz spēju, ka tas burtos tāpat

spēja ritēt un tecēt kā asins dzīslās, kā mitrums zaros un

likt dzīvot, plaukt un ziedēt! Un reizē es taču par viņu

varēju valdīt un uzburt burtus — ai, kādus skaistus,

raibus, vijīgus burtus! Tie nemaz vairs nebij burti, tie bij
ziedi! Mana pašapziņa auga un domas raisījās vaļā no viena

priekšmeta ierobežojuma. Es tagad atradu, ka savus

sapņus, kas paši gāja un nāca pēc savas patikas un izzuda

kā rīta migla, es tagad varēju turēt cieti. Ja es tos uz pa-

pīra uzrakstu, tad tiem jāpaliek, tur vairs nekas nelīdz!

Nu arī mana metalla spalva varēja kļūt par visu, ko es

gribēju.
Es jau redzēju, kā tā pārvērtās par sudrabotu burvju

laiviņu un baltais papīrs par spožām baltām burām un es

braucu pa lielu jūru, par to pašu viļņojošo, sarkano asins

jūru, pa kuru jēriņš ar sudraba radziņiem bij peldējis un

kas bij radusies kā no zemes avota, no viena paša melna

tintes piliena. Es devos tālumā; nevien uz Rīgu, bet daudz,
daudz tālāk — uz pavisam neredzētām svešām zemēm.

Citā reizē tāds ceļojums notika vēl ātrāk: tad baltais

papīrs, kas izklāts uz galda, tik skaisti vizēja man priekšā,

pārvērtās par spožiem, baltiem spārniem un pieslējās man

katrā pusē pie pleciem. Nu man nevajadzēja cieši ap-

ķerties ap savu soliņu, ne arī nakti gaidīt, lai varētu lai-

sties pa sapņiem; es tagad varēju celties netikvien līdz

griestiem kā sapnī, bet pāri pār tiem, ārā, pāri par jumtu,
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galiem zilās debesīs iekšā Protams, bieži vien jau

gadījās, ka mana sudraba laiviņa apgāzās un draudēja

sarkanajā jūrā noslīkt, bet te atkal uznira augšā un es devos

tālāk.

Tāpat arī mani spārni mani bieži nometa no augstumiem
zemē, bet lai arī kā es sabijos no tāda lidojuma, es tomēr

arī tālāk uzticējos šiem papīra spārniem.
Un kā patiesi vēlāk izrādījās, tie nebija bijuši Ikara

spārni vien, bet paša Hēlija saules spārni.

19.

Laupītāju virsnieks

Savu iekšējo pasauli es jau biju sākusi izbūvēt un ar

saviem papīra spārniem es jau spēju laisties. Toties sve-

šāka man kļuva reālā, ārpasaule, un saistīta pie šauras

vietas, es arī nekā nepiedzīvoju. Nekur gan nevalda tāda

vientulība un noslēgtība kā lauku mājās, kas labi atstatu

cita no citas, ziemas sniegā ieputinātas, dzīvo šaurā lokā

savu dzīvi. Satiksme pa dažādiem izrīkojumiem, teātriem

xm koncertiem toreiz atradās pirmsākumā un notika tikai

reti.

Mana māte bij vientulīgas dabas, tā negribēja braukt ne

ciemos, ne viesībās, un tēvs jau bij gluži pasīvs, un kas gan

mani, bērnu, būtu uz izrīkojumiem vedis? Toreiz jau lauku

bērni no sabiedriskās dzīves vispār nedrīkstēja neko zināt,

gluži pretēji tagadējiem bērniem, kurus jau no mazotnes

ved teātrī.

Laimīga paaudze, kas atrod jau visu gatavu priekšā un

kurai pašai nav jāiegūst nekas no jauna! Tā var brīvi attī-

stīties un ziedēt mūsu izlauztās kultūras līdumā kā jauns
zelmenis uz pērnās vasaras trūdiem. Es pie šīs laimīgās pa-

audzes nepiederēju, jo es biju par agru nākusi pasaulē.
Es biju radusies pārejas un tapšanas laikmetā, un pa-

audze, kas tādā laikā dzīvo, ir traģiska paaudze, tai jā-

sagatavo citiem ceļš un jābūt par tiltu pārgājējiem.
Tātad €5 no tagadējiem kultūras labumiem un ieguvu-

miem neka ne zināju, ne baudīju. Vārdu „teātris" es gan
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biju dzirdējusi, bet nezināju, kas tas varēja būt. Ja māji*

ļaudis gāja ķekatās un bļaustījās, tad vecie,

sacīja: tas tikai esots īsts „teātris".
Vēl tiešākā nozīmē es dabūju iepazīties ar šā vārda jē-

dzienu, kad reiz atnāca pie mums daži akrobāti ar

leijerkasti un spēlēdami locījās un meta kūleņus. Mājas

ļaudis nostājās visapkārt skatīties teātri. Visi smējās, sita

plaukstās un teica, ka „te esot sunim jāsmejas". Man nu

gan nemaz smiekli nenāca, man drīzāk riebās un reizē ari

žēl bij noskatīties, ka nabaga puikam tā bij jāmocās un

jālaužas. Es skatījos arī apkārt pēc suņiem, vai tie tiešām

arī smejas? Nē, arī suņi nesmējās, arī tiem nepatika tāds

teātris. Ja nu tāds bij teātris, tad es to nemaz vairs negribēja
redzēt.

Es gan arī atcerējos lāču vadātāju, kāds reiz pie mums

bij atklīdis ar lielu, brūnu lāci, ķēdē piesietu, ar sarkaniem

pušķiem izrotātu pie katras auss. Lācis gan man bij pa-
ticis un pat ļoti, tikai žēl man bija bijis, ka tas bij ķēdē

piesiets un tam pēc katra iegribas bij jādejo. Arī māmiņai
bij žēl lāča un tā iznesa viņam veselu spainīti salda piena
ar visu krējumu, ko viņš arī ar lielu garšu izdzēra.

Šāds teātris manī bij modinājis pirmo traģikas sajūtu un

smags žēlums nogulās manas sirds padibeņos.
Bez šiem savādiem mākslas baudījumiem, kādus man

bij vienīgi izdevība skatīt, man arī jāliek raibā rindā uz-

nākt uz manas dzīves skatuves tām personām, kas

ietilpa manā toreizēja sabiedriskā aplokā.
Te nu uznāk briesmonis, laupītāju virsnieks Tilmanis.

īsti tādāpakāpē viņš gan nebija, bet viņš bija visā plašā ap-

gabalā un vēl tālāk pazīstams zagļu vadonis un sevišķs
speciālists zirgu zagšanā. Visi saimnieki viņu gan pazina,
bet neviens nedrīkstēja viņu sūdzēt, ne uzrādīt, jo padarīt
tam nekā nevarēja. Ikreiz viņš no cietuma izpirkās laukā

un zināt viņš arī ikreiz uzzināja, kas viņu uzrādījis, un tad

tam smagi atriebās, vai nu galīgi aplaupīdams, vai mājas
nodedzinādams. Viņš dzīvoja mierīgi visu acu priekšā
kādās mājās uz nomu un turēja arī šur un tur slepenus
šķūņus un noliktavas, kur viņam pieveda zagtos zirgus un

citas nolaupītas mantas. Sienu un āboliņu viņš dabūja no

saimniekiem kā meslus, jo katram, kam viņš ieprasījās,
savs vezums bij jādod un to arī katrs labprāt darīja, lai

tikai varētu dzīvot mierā. Tanī pagastā tad viņš arī ne-
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laupīja un neļāva citiem laupīt, bet izplatīja savu populāri-
tāti tālākos novados. Gāja baumas, ka Tilmanis esot ari

izdarījis slepkavības un izlējis cilvēku asinis, bet par to tik

sačukstējās slepeni; atklāti to neviens nebūtu iedrošinājies

apgalvot.
Pāris reizes Tilmanis gan arī bij ticis aizdzīts uzSibiriju,

un Sibirija cara laikos bij tā dēvētais nāves kambaris, no

kurienes vairs neviens dzīvs neiziet laukā un kur nelaimīgie
ieslodzītie nobeidzas lēnā moku nāvē. Bet abas reizes Til-

manis bij itin drīz atgriezies atpakaļ un pie tam sveiks un

vesels. No tā laika viņa slava vēl īsti auga un viņš uzstā-

jās vēl bramanīgāki. Visi, kas viņu ieraudzīja nākam vai

braucam, mistiskās bailēs grieza viņam ar lielu līkumu ceļu
vai ari sveicināja, ja bij neizbēgami jāsastopas.

Es Tilmani nebiju redzējusi un arī bijos viņu ieraudzīt,
bet es sev iztēloju, kāds viņš gan varētu izskatīties. Es

iedomājos lielu vīru, mežonīgi glūnošu, platmale tam bij
dziļi uzmaukta uz acīm, ap viduci plata sarkana josta, un

pie jostas karājās lieli asi dunči un šaujamie.

Māmiņa gan lielo Tilmani tēloja daudz reālāk, jo viņa
to itin labi pazina un pat vēl vairāk, viņa ar to pie sava

tēva bija kopā gājusi ganos. Tomēr šādu pazīšanos viņa

|oti nelabprāt atcerējās un kad par to arī ierunājās, tad

viņai saskrēja asaras acīs un viņa nožēloja: kāds lāga godīgs
puisis viņš esot bijis un par kādu briesmoni nu izvērties.

Labs laiciņš bij pagājis, kopš par Tilmani neko nedzir-

dēja; visi dzīvoja mierīgi. Kādā vakarā mēs sēdējām pie
vakariņām, visi māju ļaudis nebija kopā, divi puiši bij
aizbraukuši kādās darīšanās un tikai divi bij mājā, te

iebrauc pagalmā pulksteņiem skanot divas kulbas, vienā

sēd trīs vīri, otrā divi, lielos kažokos saģērbušies, kaut gan

ārā jau bij sācies atkusnis.

Māmiņa paceļ galvu un, gluži nobālusi, izsaucas: „Vai,
dieviņ, Tilmanis klāt, nu mēs būsim pagalam!"

Kalpones ašī nobēg un abi puiši stāv, gaidīdami, kas nu

notiks. Vīri kāpj arī ārā no kulbām, piesien zirgus, uzmauc

tiem auzu kulītes galvā un uzsedz segas uz muguras, un

paši, zābakus no sniega nokratījuši, nāk visi pieci rindā pa
durvīm iekšā.

Es kaktiņā aizslēpusies arī skatos kā sastingusi, ar lie-

lām baiļu acīm, vai nu mūs visus pēc kārtas nokaus. Mā-

miņa stāv saslējusies galda galā, viņa ir uz visu gatava.
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Gaidu, ka nu viņš ne vārda neteicis, tūlīt ķersies pie dunča,
bet nekā! Viņš itin godīgi noņem cepuri un dod labvakaru.

Arī citi dara tāpat; es neredzu arī dunčus pie jostas karā-

jamies, kaut gan plata sarkana josta tam bij apjozta,
taisni kā es būtu iedomājusies, bet tādas jostas tolaik gan

valkāja visi; ari tētim bij tāda.

Seja tam arī nebij tik briesmīga un glūnoša, kā es biju sev

iztēlojusies, un dziļās platmales vietā galvā tam bij jērenīca-
Tilmanis, māmiņu ieraudzījis, tūlīt tai klāt, sniedz roku

un priecīgi iesaucas: „Ak tu, mana paša audzināta Čiepiņa,
gribēju tevi pēc ilgiem laikiem redzēt, iegadījās taisni ga-

rām braukt. Vai atmini, kā abi gājām ganos? Es tev pa-

līdzēju tavas aitas piegriezt, tu jau biji vēl tik maza!"

„Atminos gan, Kristap," māte teica, „toreiz tu jau biji
labs zēns, bet tagad nu tu esi aizgājis pa citiem ceļiem."

„Nu, nu, Čiepiņ, labāk nerunā," viņš atbildēja, „kas
tev daļas par maniem ceļiem! Vai man ļauni iet, ko? La-

bāk dod man un maniem ļaudīm ko iekost, jūs, redzu, ēdat

vakariņas, un mums visiem gurkst vēderi, kā varžu dīķi!"-
----„Dot jau nu došu ar mīļu prātu," māmiņa teica, „es ne-

zin kā tevi uzņemtu, kaut tikai tu ■—"

Viņai notrūka vārds uz lūpām, jo Tilmanis uz viņu dus-

mīgi paskatījās, un tagad es ieraudzīju, cik nikni viņa seja

pārvērtās, ka tagad viņš gandrīz varēja atgādināt laupītāju
virsnieku.

Māte izgāja steidzīgi ārā un ienesa pilnu bļodu ar gaļu
un sviesta šķīvi. Labus kumosus ieraugot, visi tā kā atlaidās,,
kas līdz ar pašu vadoni bija sākuši ieņemt draudošu stā-

vokli. Tie kāri ķēra pēc gaļas un sāka steidzīgi ēst. Parādī-

jās arī šņabja pudeles, kuras tie izvilka no azotēm, un tagad
viņi palika īsti omulīgi un savstarpīgi sarunājās un smējās!:

Labi paēduši un iesmēķējuši, tie cēlās kājās un skatījās
apkārt, kur palikusi saimniece, māte bij jau no sākuma

nogājusi pie malas.

Tilmanis viņu sauca, lai nākot šurp. Es lielās izbailēs

domāju, ka nu sāksies kaušana un gribēju kliegdama no sa-

vas paslēptuves skriet laukā, bet nekas nenotika. Tilmanis

atkal itin draudzīgi sniedza mātei roku: „Es tev, Čiepiņ,,
gribu pateikties, ka tu mūs tik labi paēdināji. Dzīvo mie-

rīgi, tev ne matiņš netiks aizkārts — kamēr Tilmanis būs

dzīvs," viņš vilcinādamies piemetināja, „bet tu arī — pie-
mini mani ar kādu labu vārdu."
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Māte apslaucija acis: „Žēl man tevis, Kristap, žēl! —"

„E, ko nu!" viņš atmeta ar roku, „man labi! Kas tev

no tavas dzīves!"

Atbildes tālāk nenogaidījis, viņš pret pavadoņiem pa-

griezies uzsauc: „Upā! Zēni, sasēdiet iekšā, un nu laidīsim, ka

taškas skrej gar acīm." Visi arī uz pavēli izgāja ārā, sasēdās

atkal kulbās, uzsauca zirgiem un skanēdami drāzās gar
māju stūri projām.

Es pa logu paglūnēju paka} un ieraudzīju, ka vienam

kamanās bij prāva muciņa, tāda kā alus muciņa; bet — es

nodomāju — var jau būt, ka tā ir pilna ar asinīm

Tagad arī mājas ļaudis līda laukā, kur nu katrs bij ie-

līdis. Cits uz cita pētoši skatījās: vai patiesi visi bij dzīvi

palikuši un nevienam nekā netrūka, ne ausu, ne deguna,
un gandrīz paši sāka sevi aptaustīt. Bet viss bij kārtībā,
katram savs deguns bij vietā un rokas un kājas klāt. Pēc

tam visi pārmeklēja savas mantas, bet arī no tām nebij ne-

kas nozagts. Laupītāji jau nemaz nebij no galda piecēlušies.
Visi uzelpoja: lielais Tilmanis bija bijis un atkal pār-

gājis kā draudīgs negaiss.

20.

Lieldienu pūpoli

Lielais dīķis istabas logu priekšā sāka palikt nemierīgs:
Pēkšņi viņš bij nometis savu ledus kažoku un baltā plūdu
uzvalkā kāpa ārā no gultas un žāvādamies un burbuļodams
stiepa savus strautiņu locekļus pār visu atmatu. Nez',
kā viņš tā drīkstēja tik brīvi un pēc patikas izplesties?
Vai nekādas bargas varas nebij, kas viņu norāj un atbīda

atpakaļ?
Vēji pūta gan asi, bet viņš tikai smiedamies viļņoja un

izpletās jo plašāks. Kad beidzot pats ar savu gribu viņš at-

kal nolikās atpakaļ vecā vietā, izlīda no zemes maza, ziņ-
kārīga zālīte un smaili pacēla asnu austiņas. . .

Un kad zā-

līte jutās itin droša un palika ārpusē, līdz arī citas viena

pakaļ otrai viņai līda no zemes ārā un pārklāja visu at-

matu. Un tad, zaļuma vidū uzziedēja dzeltenas, spožas
puķītes. Ai tava dzeltenuma! ai tava skaistuma! Otra

tāda es vairs neesmu nekad redzējusi. Tikai nezinu, vai tas
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bij puķīšu dzēlīgais dzeltenums, vai manas pašas acu

spožums. Kas būtu drīkstējis pāriet pār dīķa laipu un at-

matā noplūkt šīs dzeltenās puķes, tas būtu laimīgākais
cilvēks pasaulē. Bet es šis laimīgākais cilvēks nebiju:

pļava vēl esot pilna ar palu ūdeni un es varot sabrist kājas.

Tomēr, tik stingri māte mani iekšā vairs neturēja, kā

ziemu. Es varēju biežāk skraidīt uz lopu kūti un ar laka-

tiem mani arī vairs nesēja tik cieši. Pārpierīte un mutes

lakatiņš jau bij nolobījušies nost un tikai vēl mātes lielais

lakats smagi spieda manu muguru. Totiesu atkal taciņi
bij gludāki un no sniega atbrīvoti un veda uz visām pusēm:
gan uz laidariem, gan uz šķūņiem, gan uz klētīm. Sevišķi
mani aicināt aicināja kāds liels, plakans akmens klēts

durvju priekšā. Es jau sen viņu biju novērojusi pa logu.
Pa dienu tas izskatījās pelēks, labsirdīgs, draudzīgs,
it kā sacītu: „Nāc vien un sēdies uz manis!"; tikai

naktī tas pārvērtās melns un dusmīgs. Tomēr ar šo

akmeni es vēlāk ļoti sadraudzējos.

Vispirms es tagad devos uz kūtīm, kur bij saradusies

vesela jauna pasaule. Perēja gan vistas, gan zosis, gan

pīles, un liels pulks dzīvu radībiņu jau bij izperēts un čiep-
stēja, un čipstēja, un rāpojās, un mudžēja pa kūts klonu.
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Mazi, jocīgi zoslēniņi ar pūku krūtiņām kā dzīvi spilventiņi,
un cālīši kā apaļi vates viekulīši, unspārniņi visiem arī klāt,
vairāk gan joka nekā laišanās pēc.

Es aizrādīju māmiņai, ka viņai vajadzēja likt perējumā
nevien baltas olas, bet arī sārtas, zaļas un apzeltītas, kādas

pa Lieldienām krāso, tad būtu tādi pat cālīši un zostiņas
izšķīlušies, bet viņa manus padomus neievēroja. Visjocī-

gākais bij, ka kāda vista bij izperinājusi pīlēnus. Tie, ierau-

dzījuši grāvī pie kūts ūdeni, metās visi iekšā un peldējās, ka-

mēr vista izmisusi skraidīja, glukstēdama gar grāvja malu

un veltīgi sauca savus nepaklausīgos bērnus nākt laukā.

Māte man prasa, lai es labāk atbildot, vai nu pīlēniem esot

jāatsakoties no peldēšanas un jāpiemērojoties vistai, kas

taču esot viņu māte, vai vistai jāpiemērojoties bērniem un

jāmācoties peldēt?
Es padomāju un atbildēju, ka vistai gan būs vairāk jā-

piemērojas pīlēniem, jo pīlēnu ir vesels ducis un viņa viena

pati. Tādēļ, ja vista kaut ko zaudē, par pīli palikdama, tad

ir tikai viens zaudētājs, bet ja pīlēni aizmirstu peldēt, tad ir

divpadsmit zaudētāju. Bez tam, man vēl šķita, ka peldēt
ir vairāk nekā staigāt vien, un vienmēr jāmācās no tā,
kas ko prot vairāk.

Māte ar manu izskaidrojumu bij mierā, tikai atradās

kāds, kas nebūt nebij mierā, ka es viņa paša spārnoto cilti

aizstāvu. Es tikko biju paņēmusi rokā vienu mazu zoslē-

niņu un cilāju viņa spārniņus, kas man izlikās kā harmo-

niku taustiņi, kad lielais zosu tēvs, kas turpat tuvumā

staigāja apkārt kā patriarchs apzinādamies savu cieņu,

piepeši ar lielu kara kliedzienu metās man mugurā un ar

spārniem sāka mani nežēlīgi dauzīt. Viņš būtu mani gluži
zilu sasitis, ja mani šoreiz nebūtu aizsargājis mātes lielais,
biezais lakats, kas man bij citādi izlicies tik nepanesams.
Kad māte pati piesteidzās mani paglābt, vajātājs nemaz

nebij atraujams nost no manas muguras.
Nezin par ko es tādu ienaidu no viņa puses biju iegu-

vusi, jo ne šoreiz vien, bet arī vēlāk, tikko viņš mani iz-

tālēm pamanīja, viņš kliegdams un brēkdams dzinās man

pakaļ, ka man bij lielās bailēs jāskrien, ko māk, lai spētu

izbēgt. Vai viņš gribēja pierādīt, ka spārni noder ne vien

lidošanai, bet arī lai kautos? Bet kādēļ viņam savs

piemērs bij jādemonstrē uz manas muguras? Nepateicība
ir pasaules alga, tas man bij jāpiedzīvo pat pie zosīm.
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Šo sīko piedzīvojumu es varēju viegli aizmirst, jo nu

nāca jauni, patīkami iespaidi. Tuvojās Lieldienas.

Bija sestdiena priekš Pūpolu svētdienas un meitas kalpu
istabā jau sarunājās, ka rītu visi jāperot ar pūpoliem,
lai izdzītu ziemas slinkumu un miegu. Ko rīt agri at-

radīs aizmigušu gultā, tam pēriens, kas būs nomodā, tas

pats būt mudīgs un pērienam izbēgs. Arī mani apdraudēja
ar pērienu. Bet es nu gan cieši apņēmos labāk visu nakti

neaizmigt, nekā ļauties, lai mani pārsteidz pēriens.

Meitām bij savas bažas, kur ņemt pūpolus, jo pava-

saris bij vēl agrs un ārā pumpurīši bij tikko aizmetušies.

Bet gan jau nu kaut kā sadabūs, pameklēs pa kaimiņu
kārkliem. Un tiešām, pret vakaru es pamanīju, ka viņas
nesa kaut kādu noslēpumainu zaru saišķus un kaut kur no-

glabāja.

„Mani jau nu gan jūs nepārsteigsiet," es nosmējos pie
sevis, „es būšu viltīgāka par jums!"

Bet tik gluži droša es vis nebiju savā apziņā: — bet

kad nu tomēr mani pārsteidz?

„Kas nu liels, ja ar pūpoliem noper, sāpēt jau nesāpēs,
un tas jau arī netiek darīts sāpju dēļ; joks vien tik ir, veca

paraža!" es sevi mierināju.
Bet bail ir, arvienu vairāk bail; viss ir apdvests ar tādu

savādu noslēpumu, viss tā pilda dvēseli ar saldām šaus-

mām: kas nu būs? Kas notiks? Jauna dvēsele kaisa dēku

drudzī un alka notikumu un piedzīvojumu, kā ziedoņa
atvērtās zemes cilās gaida apaugļotāja lietus, lai raisītu

savā klēpī valgmi un auglību.

Vakars nāca un es aizgāju gulēt ar spožām, viltīgām

acīm, aizdarīdama tās cieti un izlikdamās, it kā gulētu un

sāku pat nedabīgi stipri šņākt, tā kā māmiņa man blakām

gultā iesaucās: Kas nu esot? Es šņācot kā kalēja plēšas,
citādi es mēdzot tik viegli gulēt, ka nemaz nedzirdot mani

elpojam. Es mitējos gan šņākt, bet acis turēju vaļā kā

pūce, tā vislabāk var miegam atturēties pretī. Bet plak-

stiņi kļuva smagi, it kā kāds tos vilktu lejā pār acīm.Mie-

dziņš tomēr neļāva sevi piemānīt: viņš bij uzsūtījis man

sīku, mazu sudraba zirneklīti, un tas, ieķēries vienā pašā
skropstas matiņā, vilka visu acu vāku zemē. Es biju aiz-

migusi.
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Pēkšņi es uzrāvos un skatos: kur nu pērājas, kur pū-
poli? Bet viss vēl klusu un gaisma tikko vēl pelēka aust.

Vēl jau var pagulēt vienu mazu mirklīti, gan jau atmo-

dīšos.

Galviņa atkal iegrima spilventiņā un miegs tīri par

spīti uzmācās pavisam salds un dziļš, un es būtu vēl ilgi
gulējusi, ja nebūtu piepeši sajutusi lielus plaukšķus ar pū-
poliem uz savas segas, pavadītus sparīgiem saucieniem:

„Apaļš kā pūpols! Apaļš kā pūpols!

Skaidiņu lasīt! Skaidiņu lasīt!"

Te nu bij! Par visu gudrību un gaidīšanu pēriens tā-

pat kā visiem, jo pa istabu apkārt cirta ar pūpoliem ka

plīkšķēja vien un izsmiekls arī vēl klāt, ka es esot, aiz-

krāsnes valodā sakot, liela „miega cūka."

Bez tā mani interesēja savādais pavadu teiciens: skai-
diņu lasīt!" Kādas skaidas lai es eju lasīt? Un visus tāpat
vien sūtīja uz skaidiņu lasīšanu, kaut arī nekur nekādu

skaidu nebij. Arī vēlāk es nekad neesmu izdibinājusi, ko

tas īsti nozīmēja. Kad pēriens pārgājis, apskatos, visa

gulta piebirusi ar maziem, pelēkiem zīda pūpoliņiem un

blakām nomesti zari, kur pūpoliņi vēl turas klāt. Paņēmu
zariņu rokā; cik tie vēl maziņi! Žēl uzskatīt, viņiem laikam

sala, jo tie vēl bij ierāvušies brūnos kažociņos — es sajutu,
ka arī man pašai sala, jo bija vēl ļoti agrs no rīta un rīta

zvaigzne lūkojās pa logu iekšā.

Agrs rīts, agrs pavasaris, jo dzirdēju lielos runājam, ka

vēl neviens putniņš neesot atnācis; agrīte arī es pati. Visi

šie jēdzieni sakusa manī vienkopus, kamēr skats kā saistīts

kavējās pie zvaigznes laukā un rokā vēl es turēju pūpolu
zaru.
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Tagadne un nākotne saplūda zilā, bezveidīgā miglā,
no kuras tikai vēlāk raisījās topošais vārds:

„Tad putniņiem vēl spārni sala,

Vēl nebij nācis cīrulīts,

Tik kļāvās klāt pie zara gala

Mazs, pelēks, zīda pūpolīts,

Un vērās tur, kur debess malā,

Tāds sasapņojies ausēklīts —"

21.

Krāsainas dienas

Nākošā nedēļa pagāja sagatavojoties vien. Gandrīz

katrai dienai bij savs darbs, sava krāsa. Tas tādēļ, ka

nedēļas vidū bij viena diena ar noteiktu krāsu, kas savu

gaismu meta uz visām citām un tām tad arī vajadzēja at-

zīt savu krāsu: tā bij Zaļā ceturtdiena. Nezin, kādēļ šī

diena saucās zaļa? Nekur nekāda zaļuma neredzēja ne

iekšā, ne ārā. Bet varbūt kautkur no kādas malas plūda
mirdzoša zeltaini zaļa gaisma kā silta saules migla, tikai

neatplūda līdz mums. Ja nu ceturtdiena bij zaļa, tad piekt-
diena, kas saucās Lielā piektdiena, bij dzeltena, sēra dzelte-

numā, kas pārgāja arvien tumšākā oranžu krāsā, un sa-

frāna brūnumā un nobeidzās ar to, ka viss debess apvār-
snis bij apvilkts ar melnām malām.

Bet vidū, pašā gaišākā dzeltenumā pacēlās melns

krusts, un pie krusta karājās balts caurspīdīgs tēls, viņš
bij jau miris, varbūt viņš arī nekad nebija bijis dzīvs, jo
viņa ciešanas būtu manu daiļo gleznu izjaukušas, bet tā

audās kopā no krāsām, mirdzuma un porcelāna, un tikai

sīkas, sarkansiltas asins lāsītes lēni ritēja pa balto miesu

lejā kā sarkana rasa no baltām lilijām.
Sestdiena bij pelēka, skumja, ar kapa klusumu ap-

dvesta. Bet dienas darbi bij tomēr darāmi. Visu mazgāja,
posa un tīrīja. Meitas mazgāja un berza ar grīstēm, rāpus
izmetušās, istabu grīdas, un pēc tam izklāja tās ar salmu

garkūļiem, kurus noņēma tikai Lieldienas rītā.
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Istabā kurējās lielā krāsns un tur cepa visādu balt-

maizi, gan rupjas kviešu karašas, gan smalku maizi ar

safrānu un rozīnēm un kriņģelīšus un pīrādziņus. Visām kā-

jām un rokām bij jākustas un visiem jāskrej pa kaklu pa

galvu. Notika arī grūstīšanās un lamāšanās, kad meitas

ar pīrāgu paplātēm sastapās un viena otru apbalvoja ar tā-

diem tituliem, kādus es vēl nekad nebiju dzirdējusi. Es

lēkāju un smējos, bet arī es dabūju duncku sānos, ka no-

kritu kūleniski salmos. Māte savu tiesu man vēl uzkliedza,
lai nemaisoties pa kājām, un iedeva vienu darba nozari,
kriņģeļu un pinteņu tasīšanu: lai mācoties vien!

Es mācījos arī, jo šis darbs man patika, un vēlāk es tajā
ieguvu tādu meistarību, ka mīkla manos pirkstiņos

kļuva it kā dzīva un es no viņas izveidoju tādus pinteņus,
ka tie izskatījās ļoti līdzīgi tēlnieka skulptūrām.

Kad citi darbi bij pabeigti, beidzot nāca vēl vistīka-

mākais darbs, olu krāsošana. Tas nebij bez savām bažām:

toreiz nebij olu krāsas gatavas dabūjamas, kā tagad, bet

tās bij jāsagatavo pašiem. Maisīja kopā visādas mikstūras:

gan sīpolu mizas dzeltēnām olām, gan indigo zilām, gan
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sēja apkārt lupatiņas, lai iznāktu svītrainas un pat smiņķu

podiņus izlietoja sārtām olām. Izlietoja visus līdzekļus,
lai tikai olas iznāktu skaistas un pārākas par kaimiņu
meitu olām, kas, protams, centās gluži tāpat pārspēt
mūsējās.

Pa to starpu puiši jau glūnēja aiz durvīm, vai nevarētu

olas nozagt vai sadauzīt! Bet nekā! Durvis bij noslēgtas
un puiši ātrāk olas nedabūja, kamēr būs uzkārtas šūpoles
un meitas labi izšūpotas.

Šūpoles! — ai, kā es uz tām gaidīju! Bet māte agrāk
tās neļāva uzkārt, kā tikai trešo Lieldienu, jo abas pirmās
svētku dienas skaitījās par svētām un šūpošanās taču bij
pasaulīgs prieks.

Pirmo Lieldienas rītu es vēl gulēju gultā, kad saime

skaitīja pātarus. Atkal skanēja māmiņas balss visiem

augsti pāri, bet ne vairs tādā sērā smagumā kā gavēņu laikā.

Arī citas balsis pievienojās skaļāk un priecīgāk. Bij it kā

izbiedēts putnu bars, kas pēkšņi spārnots saceltos gaisā.

„Kā spoži spīd mans Jēzuliņš!

Kā rīta zvaigznes spožumiņš!"

Tas izskanēja māmiņas balsī tā, it kā sienas atkāptos no

vietas, jumts noceltos nost un liels spožums pārlietos pār
visiem pāri.

Pēc pātariem nāca mielošanās ar kafiju un raušiem un

gaļas uzkožamiem un tad sāka posties, kas gribēja iet uz

baznīcu. Māmiņa tēvu atkal izbāra, ka tas esot „grēku
prauls", jo viņš nekad negribēja iet uz baznīcu, bet viņa

pati arī labprāt negāja un arī šoreiz palika mājā, kaut gan

smagi nopūtās, ka tādiem bezdievjiem nevarot labi klāties.

Tad nu man bij "jāņem lielā sprediķu grāmata un jā-
lasa priekšā Lieldienu sprediķis, man esot patīkama balss

pie sprediķu lasīšanas un bērna balsi Dievs arī labāk uz-

klausoties, jo Jēzus taču esot teicis: „Laidiet tos mazos

pie manis nākt!"

Es nu gan sevi par mazu vairs neskaitīju un gribēju la-

bāk viena pati pie Jēzus iet, nekā tādu mazu smurgulīšu

pulkā, kas vēl klēpī ņemami un kam deguns jāslauka.
Droši vien, tie Jēzum būs dažādi bikses notraipījuši. Te

es iecerējos un prasīju, vai Jēzus gaišas bikses valkājis?
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Māmiņa man teica, ka nekādas, ka tur, siltās zemēs stai-

gājuši tikai uzņemamos svārkos kā gleznā redzot.

„Nu tad jau viņš pēc tam nemaz vairs nevarēja ļaudīm

rādīties," es iesaucos, „un otrreiz gan vairs tādus gružus
neņems klēpī."

Mans domu pavediens tomēr vērpās tālāk. Es izlasīju
visu ciešanu nostāstu un tas man tēlojās priekšā divās

gleznās ar visu apkārtnes ainu.

Es redzēju plašu, garenu zāli, ar zemiem griestiem un

maziem logiem, ko vakara krēsla pielēja ar neizsakāmām

skumjām. Krēsla jau pati par sevi bij man vien-

mēr pilna ar nesaprotamām skumjām un draudošām nā-

kotnes jausmām. Bet šī krēsla bij tāda, it kā tūkstoš ne-

zvēru sejas ar zvērīgām acīm lūkotos ārā aiz logiem un

visi kakti būtu pilni ar baismu. Skumji tie visi sēdēja garā
rindā ap galdu un ēda vakariņas. Valodas neveicās un katrs

esākts vārds trūka pušu. „Šovakar es ar jums pēdējo
ieizi ēdu vakariņas..."

Kumoss kļuva mutē rūgts un sažņaudzās rīklē — „Pa-

tiesi, es jums saku, viens starp jums mani nodos —" Nu

šausmas bij netikvien ārpusē, tās mita viņu pašu starpā
un tās auga pēkšņi kā melna nakts un izpletās pa visu

istabu... arī man izpletās acis un es nespēju vairs ne pa-

elpot ... Te notiek kaut kas negaidīts. Atveras durvis un

it kā vesela straume zelta gaismas ieplūst pa tām istabā.

lenāk sieviete, jauna, skaista, pasaulīga, ar greznām ro-

tām. Zelta gaisma izplūst no viņas zelta matiem, kas to

apņem kā vesels mākonis. Pret viņas gaismu jāatkāpjas
visiem biedēkļiem un visi nolaistie plakstiņi atkal paceļas
uz augšu. Viņa nes rokā traukus ar ļoti dārgām smaržu

zālēm un rožu smarža pilda visu istabu. Šī greznā, skaistā

sieviete nometas ceļos pie Jēzus kājām, mazgā tās ar šīm

dārgām eļļām, kā ar ūdeni, izliedama veselu bagātību, un

beidzot dara to visaugstāko, žāvē viņa kājas ar saviem

zelta matiem. Visi pārsteigti... „Kas tā par izšķērdību!"
kāds kurn, „vai to nevarēja pārdot un izdalīt nabagiem!"
Bet Jēzus, nabagākais starp nabagākiem dzīvē, tagad,
nāvē iedams, saņem šo bagātību: „

Laidiet! Ko viņa man

darījusi, to pieminēs visos laikos —" Un Magdalēnas vārds

mirdz joprojām kā zvaigzne, ar zelta stariem apkārt. Kad

durvis aiz viņas atkal ir aizvērušās, baisma no jauna me-

tas virsū. Un tad nāk šausmīgā nakts. Jēzus viens Ģetze-
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menes dārzā. Viņa mācekļi, nomocīti, pārbēdājušies guļ
un viņš viens pats nogājis attālu no tiem, sāk trīcēt un dre-

bēt. Koki ar vēsām un platām lapām noliecas pār viņu,
auksts akmens vēsina viņa karsto pieri, jo viņš ir tikai ak-

mens un vairāk nespēj līdzēt. Un atkal Jēzus redz parā-
dību, eņģeli, kas viņu mierina. Vai tas bij tāds pat eņģe-
lis, kā Ābramam rādījās? Nē, man šķita, ka šis eņģelis bij
citāds. Varbūt viņš bij, ja ne zeltmatainā Magdalēna, tad

vismaz tas parādījās viņas veidā, jo kas cits gan būtu

spējis Jēzu tā apmierināt viņa nāves bailēs un dot tam

spēku...
Līdz šejienei es visu ciešanu stāstu biju netikvien izlasī-

jusi, bet reizē izdzīvojusi cauri. Tālāk, visu šausmu pro-
cesu es jau biju lasījusi Lielajā piektdienā un tas man ari

bij par smagu, lai to sev plašāk iztēlotu.

Es noliku grāmatu un ar dabūto iespaidu pavadīju abas

svētku dienas, kas pagāja klusi un viena no otras neko

neatšķīrās.

Vienīgi krāsotās olas jau nolika gatavībā rītdienai, un

puiši no savas puses sarīkoja stabus un virves karamām
šūpolēm.

22.

Šūpoles un viņu sekas

Trešās Lieldienās pēc brokastīm šūpoles jau bij uzkārtas

laukā, rijas galā un apkārt tām jau stāvēja un gaidīja šū-

pojamie kandidāti, kalpa bērni un es.

Ārā bij vēl stipri auksts, kaut gan jau bij pavasaris, un

māmiņa par mani ļoti baidījās, ka es nesasaldētos, bet es

pēc tik ilgas gaidīšanas vairs nebiju turama. Viņa ietina

atkal mani lakatu bandrolēs un palaida arī, „lai nu

skrejot vien!"

Bet es — tikko no mātes acīm biju prom, nometu visus

lakatus nost un nu tik šūpolēs iekšā! Sākot gan puiši mani

šūpoja palēnām, jo es nebiju apradusi un man vēl reiba

galva un es baidījos, ka neizkrītu laukā. Bet tad pamazām
bailes zuda un nu gāja augstāk un augstāk. Sasvīduši un

sakarsusi, ar zibošām acīm es tik vēl uzsaucu, lai sviež mani

augstāk, lai sviež līdz jumta pavālām, pār jumtu pāri,
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vienalga, lai es arī izkristu, lai es pavisam nosistos, jo ta.

lidināties bij tik neizsakāmi skaisti! Tāds nu bija mans

lidojums sapnī pa nakti, mans raganu skrējiens: jā, es nu

biju ragana!

Puiši, kas mani šūpoja, bij jau apkusuši un teica, kav

augstāk nemaz vairs nevarot, jo tad šūpoles pārsviežoties

pašas ap sevi un nu esot diezgan. Lēnāk un lēnāk es atkal

nolīgojos lejā un redzēju kalpu puikas, kas ar kārām,
žēlām acīm gaidīja, lai arī viņus ielaistu šūpolēs. lelaida

viņus arī, kaut gan tos neviens nešūpoja, bet viņi saķērās

pa diviem kopā un, viens otram grūdienu un atsparu do-

dami, šūpojās vieni paši, lai gan viņu lidojums negāja nebūt

tik augsti, kā manējais. Pēc viņiem sēdos atkal es no jauna

šūpolēs un no jauna atkal cēlos gaisos un padebešos un,,

iejūtā aizmirsdama i virves, i šūpotājus lejā, lidoju augstāk
un augstāk.

Tā pārgāja pārmaiņus šūpojoties visa diena; ēdiens man

nebūt nebija prātā, un kad māte ar varu ieveda istabā, es

aši kaut ko noriju visā steigā un biju atkal pa durvīm

laukā un projām pie šūpolēm. Cik žēl, ka diena jau beidzās,,

ai, cik tāda skaista diena ir īsa, cik īsa, kādēļ viņai tā jā-
steidzas! Bet tumsa reiz nu nāca un gulēt arī bij jāiet,
un ja citādi nekas nebij izdarāms, tad šūpoles raisīja nost..

Es pa logu redzēju, kā lēni noslīka virves, it kā salauzti,

spārni, kā puiši tās satina ritulī — un beigas bij: skaistā

diena vairs nenāks.

Kad es biju apgulušies un jau iemigusi, māte esot dzir-

dējusi mani ātri elpojam, arī vaidziņi bijuši piekarsuši un

sārti, jo sārti. Ap pusnakti es jau gulēju drudzī.

Tā nu nobeidzās mans raganu lidojums! Mani gan ne-

dedzināja sārtā, kā senākos laikos raganas tikušas dedzinā-

tas, bet mani dedzināja manas pašas iekšējā uguns. Tem-

perātūra cēlās arvien augstāk un es bez samaņas svaidījos
gultā apkārt, neviena vairs nepazīdama.

No rīta agri māte sūtīja pēc Zaļās muižas ārsta, Čer-

nija. Tas gan bij pazīstams tādā ziņā, ka visām sli-

mībām viņš parakstīja vienādas zāles, tikpat cilvēkiem,
kā lopiem: ik pa divām stundām vienu ēdamu karoti.

Kam bij jāmirst, tas nomira tāpat, un kas izveseļojās, tas

grī izveseļojās tāpat, bet ko tur darīt! Viņš bij reiz pa-

aasta ārsts, grāfa iecelts un cita ārsta nebij. Ja viņam
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kādus rublišus piemaksāja klāt, tad viņš arī deva mazliet

citādas zāles, un šādā pārliecībā māte arī pēc viņa sūtīja.
Man jau no visa tā nebija nekādas jēgas, es gulēju dziļos

murgos un jutos ļoti labi. Viss, kas manā īsā mūžiņā

pārdzīvots, viss, kas vien iedomāts, pieņēma spilgtākas
krāsas un lielākas kontūras nekā īstenībā un raibā chaosā

virpuļoja manā sakarsētā prātā. Asā robeža starp dzīvību

un nāvi te bij galīgi izdzēsta un pāreja bij tik viens vienīgs
lidojums: augstāk, arvien augstāk!

„Ak, mirt nav grūt!
Tik jaunam būt!"

Ārsts bij aicinājumam tūdaļ paklausījis, jo viņš mūsu

ģimeni ieskatīja par labākiem ļaudīm, un devies šurp.
Viņš bij tūdaļ konstatējis, ka mana slimība esot

masalu smagākais veids, un man tās esot pielipušas.
Un bija arī tā, ka kalpu zēni jau pirms kādām nedēļām bij
masalas pārgulējuši, bet ļoti viegli, gandrīz ārpus gultas, un

neviens uz tiem tālāk nebij vērību griezis. Kad es pa Liel-

dienu laiku ar viņiem biju sanākusi kopā, slimības baciļi
bij pārgājuši uz mani un toties izvērtās pie manis grūtāk.

Kā tālā miglā es nojautu, ka esmu rokas pār galvu at-

pakaļ pārstiepusi un kāds vīrs tura manu roķeli savā un

tausta pulsu. Viņam ir ļoti smalka roka, kāda nevienam

nav no mūsu ļaudīm.
Es it kā gribēju vēl pirkstu pakustināt, lai viņa roku ap-

taustītu, bet vairs nespēju, samaņa mani atstāja... Ārsts

esot gaidījis katru brīdi mani izdziestot, un māte esot no-

kritusi pie manas gultiņas ceļos. Te uzreiz es jūtu kā stipru
sitienu pa muguru. Asiņu gabals man izveļas pa muti un es

it kā nāku pie samaņas. Tad sāk velties gabali sarecējušu
asiņu, cits pēc cita, un māmiņa iekliedzas domādama,
ka es atrodos nāves cīņā. Bet es atvēru acis, es sāku elpot,
man palika tik viegli, it kā smags akmens no manis būtu

novēlies, es biju glābta.
Ārsts atzinās, ka viņš nekad nebūtu ticējis, ka es būtu

dzīvotāja. Asiņu gabali, kas man pa muti vēlušies, esot

taisni mani glābuši, jo citādi tie būtu mani nospieduši.
Man arī esot stipra daba, viņš liecināja, un tas nākot no

tā, ka māte esot mani ļoti ilgi zīdījusi un mātes piens
esot tas, kas dodot vēlākā dzīvē vislielāko atsparu un spēku.
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Un tiešām, māte stāstīja, ka viņa mani tik ilgi zīdījusi»
kamēr es esot sākusi runāt un viņu pat uzaicinājusi uz zīdī-

šanu un pati pienesusi krēsliņu apsēsties. Tādēļ es ari

vēlāk dzīvē biju stipra no rūgtā kausa dzert, jo es biju ie-

priekš no saldā, dievišķā kausa dzērusi, ko tik viens vie-

nīgs cilvēks pasaulē spēj dot, māte.

Cik labi nu man bij! Tā nebij vairs pirmā, saldā iemig-
šanas sajūta, bet es tagad biju gluži atmodusies. Gluži

jauni, citādi jutekļi pamodās manī un es redzēju, dzirdēju
un jutu spilgtāk nekā iepriekš. Es aplūkoju sienas zilgan-
balto mūri un apmali, kas tai stiepās apkārt, un skatīju»
cik tur krāsu. Pirmā strīpa — es vēl tagad atceros —

bij tumši zila, otra bāli zila, trešā zaļgana, kas pārgāja
violetā iesārtumā.

Šī spilgtā sajūta tomēr ilga tikai brīdi, tad es ielaidos

dziļā, veselīgā miegā. Gultu tomēr es varēju atstāt tika

pēc dažām nedēļām.

23.

Sīkas brūces

Mana atveseļošanās negāja tik ātri uz priekšu, kā mā-

miņa un es pati būtu vēlējušās. Protams, es vēlāk skaitī-

jos kā galīgi izveseļojusies, tomēr kāds mazs aizlūzumiņš
organismā bij palicis pāri tāpat kā ieplīsusi sīka svītriņa
manā porcelāna šķīvītī, kas gan tikko redzama, bet glāb-

jama un aizķitējama vairs nebij, tā pamazām plīsa ar-

vien tālāk. Svītriņa gāja taisni pāri Antigones plecam.
Es gan jau biju daudz dziļākas brūces no dzīves manto-

jusi, bet tās man nebūtu pat atmiņā palikušas, ja viņas
nebūtu atstājušas ārpusē redzamas pēdas. Tā es gadus
četrus veca, biju, mātei puķes apgriežot, uzskrējusi uz.

naža, un viss paplatais galda naža gals bij man ieskrējis
kreisajos deniņos, kur vēl tagad redzama rēta. Ārsts teicis,
ka gandrīz nekas neesot trūcis, ka es būtu bijusi pagalam,
bet man pašai no šī piedzīvojuma nopietnības nebij ne

jausmas.

Tāpat arī priekš kāda gada es, nazīti mazgājot, ar ko

biju palīdzējusi kalponēm mizot kartupeļus, biju iekritusi

dīķī. Dīķis gan bij sekls un tanī nevarēja noslīkt, bet tam
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bij augsti krasti, un es, zemu noliekdamās, biju pārkritusi

pār galvu un reizē zaudējusi samaņu. Tādā stāvoklī, jeb
labāk sakot, guļot, es būtu nosmakuši, ja mans runcis,
kas mani visur pavadīja, mani nebūtu izglābis. Viņš ne-

labi bļaudams un skraidīdams bij vērsis uz sevi ļaužu uz-

manību, kas viņam bij sekojuši un mani atraduši. Drīz

vien es atžilbu un skraidīju apkārt tik jautra, it kā nekas

nebūtu noticis. Arī drēbes saulē ātri izkalta un es pa-

lūdzu ļaudis, lai par to „nieka lietu" tēvam un mātei neko

nestāsta, jo tie patlaban bij kautkur izbraukuši. Tikai,

ja pēlēkais runcis būtu pratis mūsu valodu, tad gan viņš
būtu pastāstījis, kas mājā noticis. Bet tagad māmiņa nesa-

prata, ko viņš allaž ieņaudējās un mani apoda, bet aiz ab-

pusējās nesaprašanās viss palika apslēpts.
Vēl niecīgāks skaitījās gadījums, kad šķērītes man iz-

dūrās cauri kāju pēdai; cik tanī brīdī nosāpēja, tik vien i

bij! Lielā straume jaunība nes arvien savus spēka pie-

plūdus klāt, un ko nozīmē tanī laikā miesas brūces un dū-

rieni pret tiem griezumiem, kas vēlāk dzīvē gāja caur

dvēseli!

Tikai pēdējā slimība, kuru es mierīgi biju pārlaidusi

gultā, atsaucās ilgāku laiku netikvien uz manu organismu,
bet arī uz manu psīchi: es biju kļuvusi trauslāka pret vi-

siem iespaidiem, vārīgāka, gandrīz bailīga un reizē sērīga,
manā spirgtuma tekošā ūdenī bij nogūlušies melancholijas
padibeņi. Apkārt skraidīt pa lauku es vēl biju par vārgu
un ieelpoju svaigu gaisu tikai sēdēdama pie loga, ievīstīta

atkal savos septiņos lakatos kā pirmā vizbulīte lapās;
tikai galviņa vien bij vaļēja ārpusē.

Sevišķi mīļi man bij agrā ziedoņa vakari, kad mēness

spoguļojās loga priekšā plašajos palos, kas vēl nebij pār-
skrējuši. Skaļi un sudrabaini atskanēja zaļās vardes un

zemes vēža tālā irdēšana, kam piebalsoja korī vienkāršo

varžu kurkšana. Šādai dabas mūzikai ir sava dziļa mistika,
tā atraisa dvēseli no miesas esamības un tagadnes un ie-

velk lielajā dabas korī un aiznes neaptveramā tālē, kas

vilina un reizē atbaida.

Jurģi pienāca, kad es jau varēju pa lauku skraidīt un

tie radīja dažādas pārmaiņas. Vecie kalpi aizgāja un jauni
nāca vietā. Appušķoti zirgi ar mantu vezumiem atbrauca,
zvaniņiem skanot, un viss pagalms skanēja no smiekliem

un sarunām. Sevišķi svarīgs notikums bij kādas tantes



94

atbraukšana, kas tagad, kā māmiņa bij teikusi, pie mums

taisījās apmesties uz dzīvi. Vīrs viņai bij miris un, palikusi
viena pati, viņa gribēja māmiņai palīdzēt saimniecībā.

Kad viņa iebrauca pagalmā, viņa nemaz tik ātri nevarēja

izkāpt no ratiem un sauca māti palīgā. Kad tā bij izkā-

pusi, izrādījās, ka viņa nespēj daudz kustēties savu plašo
miesas apmēru dēļ. Māmiņa jau tūliņ noģida, ka viņa nevis

sev palīgu bij ieguvusi, bet drīzāk pašai bij jāiet tantei

par palīgu. Tante sūdzējās arī par dažādām sāpēm un li-

gām, un kunkstēdama sauca mani, lai es palīdzot mantas

izkravāt. Te nu nāca dienas gaismā visādi vecmodes

brunči un ņieburi un citādi krāmi, kā arī dažādas zāles un

plāksteri un starp tabakas lapām arī pa šņaba pudelī-
tei. Tantei bij arī sava literātūra, kas sastāvēja gan vairāk

no veclaiku dziesmu un lūgšanu grāmatām.
Kad tīne bij izkrauta, tante mani piesauca klāt un ar

svarīgu sejas izteiksmi iedeva man vienu zeķu pāri un

pirkstu kratīdama teica:

„Še, valkā nu un esi godīga."
Es lāga nesapratu un prasīju, ko lai es daru, jo par kādu

godu un negodu man vēl nebij nekādas sajēgas.

«Nenoklīsti nekad no labā ceļa!"
Atkal es nesapratu, kas tas par labo ceļu, bet redzēju,

ka tā es skaidrībā netikšu. Es aplūkoju zeķu pāri un no-

domāju, kā ar tādām zeķēm man jāstaigā, lai es būtu godīga.
Zeķes bij adītas no rupjas, smagas vilnas un tagad, vasa-

rai tuvojoties, man tāda staigāšana pa labo ceļu nebūt ne-

izlikās pievilcīga. Bet šāda tantes pamācība bij tikai ie-

vads vien, likās it kā viņa taisni bij atradusi īsto darba

lauku, kur izsēt labo sēklu. To pašu vakaru es vēl dabūju
dzirdēt gudrā Zīraka mācības, „ka skaista meita bez ti-

kuma esot kā cūku kūts ar dakstiņu jumtu" vai arī „kā
zelta aplis ievērts cūkas nāsī".

Man sametās bail no tik bargām mācībām un es nemaz

nevarēju iegaumēt, kādēļ tās uz mani zīmētos un ko es īsti

esmu tik cūcīgu nodarījusi. Uz maniem jautājumiem es

tikai dabūju tālākas pamācības, ka tagad pasaule esot pilna
ar ļaunumu un kā grēki cilvēkus vairāk kožot nekā utis.

Nu es biju droša, ka man grēku nav, jo man utu arī nebij.
Nu man šķita, ka tad kalpi ir visgrēcīgāki un it sevišķi
kalpu mazie puikas, kam tāda audzējuma bij matos ba-

gāta raža.



īss tomēr bij mans prieks, jo tiklīdz es tantei to

tā mani tūlīt bargi aprāja par manu iedomību, tas jau pats
par sevi esot grēks, un es pie citiem redzot „skabargu

acī, bet baļķi savas pašas acī es neredzot."

Ai, kas tie par bargiem vārdiem, un kas tas par baļķi
manā acī! Es nemaz nevarēju iedomāties, kā var liels,
resns baļķis vispār būt kādam acī. Kad es par to prasīju

izskaidrojumu, es atkal dabūju atbildi, ka es esot vīzde-

gune un ka dieva vārdu neklājoties grozīt un pulgot, tas

esot liels grēks. Tātad visur grēks! Griezies, kā griezda-
mies, arvien grēks.

Un tiešām, pēc tantes kodeka es dabūju īsti iepazīties,,
kas viss ir grēks! Labākas drēbes apvilkt — grēks! Gar-

dāku kumosiņu ēst — grēks!

Te nu es tiešām apzinājos, ka esmu gan grēcīga, jo es

kāroju allaž kādu saldumiņu iebāzt mutē, ja ne vairāk,.,
kādu cukura gabaliņu un skaistas kleitiņas man ari patika.
Nupat jau viena jaunpašūta sārta katūna kleitiņa karājās
skapī un to lai nu es vairs mugurā nevilktu!

Bet kas man par to būs, to jau es drīz vien dabūju zi-

nāt. Novakarēs tante mēdza dziedāt garas jo garas dzies-

mas pēc kādas ļoti vecas dziesmu grāmatas.

Visbargākā bij šāda dziesma:

„Še kopā ļaudis nāciet,

Jūs grēcinieki sāciet

Tās mokas klausīties:

Kas tiem tur virsū spiežas,

Kas še no dieva griežas,
Tam velnam ir padevušies."

Un tad nu sekoja tāds reģistrs, ka man baiļu sviedri plūda
noklausoties, bet reizē bij gar zemi jāveļas no smiekliem,,
kurus nevarēju savaldīt. Tagad nu tantei bij skaidrs pie-
rādījums par manu apgrēcību, un tā māti atsaukusi, pie-
kodināja:

„Valdi tu savu skuķi, gan tu redzēsi, kas no viņas dienās

izaugs, tad tev būs mati jāplēš no galvas un rūgtas asaras

jāraud!" Māte mani bargi aprāja un es izturējos tagad'
klusi kā pelīte.
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Tantei bij pa tam dziesma sajukusi un viņa uzņēma
atkal citu, pie kam viņa taustījās pēc meldijas tverdama

gan augstāk, gan vai veselu oktāvi zemāk, un tad vēl tā

pati uzķertā meldija, kā jau vienmēr, gāja greizi, kamēr

;iegāzās grāvī, bet visu to atsvēra dziesmu teksts:

,„Apdziedam vīru bagātu,

Sakupušu un greznu.

Ar kārībām izpušķotu,

Izbarotu un resnu ..."

Es atkal nespēju noturēties un man izspruka skaļi
smiekli, es zināju, ka labi nebūs un metos bēgt, bet aizķēros
ar savām garajām bizēm aiz tantes ratiņa un tā viņa mani

saķēra un aiz tām pašām bizēm vilka atmuguriski atpakaļ.
Es gaidīju, kas nu būs, bet viņa ar vienu roku mani turē-

dama, ar otru meklēja pa savu mantu tīni un izvilkusi plānu
grāmatiņu, man to iedeva, sacīdama:

„Palasi nu un tad tu redzēsi, kas tu esi un kā tev ies!"

Grāmatiņas virsraksts bij „Ceļš uz debesīm", un tā bij
greznota ar ilustrācijām. Ko runāts vārds pie manis ne-

panāca, to panāca iepiests. Pret grāmatu, lai tā būtu kāda,
es sajutu lielu cienību un tādēļ ar dziļu nopietnību ņēmos
grāmatiņu lasīt. Tur bij aprakstīts, kāds ir ļaunais un labais

jeb dieva un velna bērns un kā tiem beidzot klājas. Dieva

bērnu eņģeļi ievada debesīs, bet ļaunajam bērnam velns

atbrauc pakaļ ar melnu cūku.

Jā, nu es ņēmos savu sirdi salīdzināt ar visām tām pra-

sībām, kādas labajam bērnam jāizpilda, un iegaumēju vēl

biedinājumu, ka neviens pats grēciņš netiks piedots. Tad

nu gan iznāca, ka mana sirds ģeometriski nesakrita kopā
ar labās sirds tēlojumu. Tātad es biju velna bērns un

varēju sagaidīt, ka pats velns man atbrauks pakaļ melnas

cūkas pajūgā.
Šāds šausmu iztēlojums ieguva pār mani suģestīvu varu

un es ar izbailēm sāku meklēt atmiņā kopā visus grēkus,
kādus es varētu būt nodarījusi.

Es biju biežāk gājusi pie ievārījumu podiem, nekā bij
atļauts, es biju slēpu izplēsusi kādu bildīti no grāmatiņas,
es mēdzu sajaukt māmiņai olekšu skaitu, kad tā meta au-

deklus, tā, ka viņai arvien no jauna bij jāsāk skaitīt. Ar-
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vien jauni grēki uzpeldēja manā atmiņā un es iegādājos arī,
ka biju tētim no pīpes izkratījusi tabaku un tur iebērusi

smalku cukuru un šņaucamās tabakas kārbiņā piparus.
Bet vislielākais grēks man šķita tas, ka es pa pātaru laiku

garlaikojos: jo garāki un svētāki bij pātari, jo vairāk man

nāca žāvas. Tas nu tiešām bij pierādījums, ka mana sirds

bij tik pilna ļaunuma, kā tur attēlā redzams.

Bailes un reizē rūgtums sāka pārņemt mani. Tātad

vairs ne pakustēties nevar, ka tūlīt nogrēko. Kā lai īsti

dzīvo? Kā lai izturas? Plūstošā, jaunā dzīvība manī kā

strauja upe tika aizdambēta ar valni un sāka mutuļos vā-

rīties. Vai tāds bij Dievs, kas man līdz šim bij parādījies
tikai skaistumā un brīnumos? Kas iededzinājis sajūsmā
manu dvēseli tāpat kā savu degošo krūmu? Līdz šim es

pazinu tikai labu vien un nu man bij jāiepazīstas ar ļau-
numu un Dievs vairāk nekas nebij kā bargs soģis, kas

staigāja apkārt ar pātagu?. Varbūt ka tomēr spēšu kaut

kā viņu pielūgt un taisni izdzīvot un iekļūt debesīs, kaut

gan man, klusi atzīstoties, viņas nebūt neizlikās tik pie-
vilcīgas. Bet ko lai dara! Kur lai paliek! No elles tomēr

man bij briesmīgi bail, jo mokas tur bij sagaidāmas neiz-

sakāmas un neaprakstāmas. Es apņēmos stipri lūgt
Dievu, un dienā vai desmit reižu uzmeklēju klusus kak-

tiņus vai nu kādā šķūnī, vai uz augšienes un skaitīju gan

lūgšanas, kuras no grāmatas biju izmācījusies, gan arī

pašas sadomātas. Reizē es arī pacietīgi lūkoju noklausī-

ties visos pātaros un nesmieties par tantes dziesmām. Visa

mana garīgā būtne pārvērtās, apklusa un noslāpa it kā

zem kāda neredzama smaga spiediena.

Ļaudis jau sāka brīnīties: kas tam bērnam noticis? Ko

viņa staigā galvu nodūrusi un vairs nesmejas? Bet māmiņa

saprata to it kā manas grūtās slimības sekas un ikreiz smagi

nopūtās, kad mani uzskatīja. Es pārdzīvoju dziļu iekšēju krizi,

par kuru neviens nezināja un kur man arī neviens nebūtu

varējis palīdzēt kā pie manas ārējās slimības ārsts Černijs.
Vesela pasaule sabruka aiz manis un jauna vēl nebij at-

rasta. Es biju kā Noasa balodītis izlaists ārā lielajos plū-

dos, kur tam nebij kur kāju uzlikt un arī kur nebij redza-

mas nevienas zaļas cerību lapiņas.
Es nezinu, kas ar mani būtu noticis, ja man nebūtu pa-

līgs nācis no ārienes, kas manu krizi gan vēl paasināja, bet

reizē deva spēku to pārvarēt un rādīja izeju.
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24.

Zibens spēriens

Šis glābējs nebij neviens cits, kā pats ziedonis, kas mani

kā laipns draudziņš ņēma pie rociņas un izveda savā pla-

šajā dziedinātavā, dabā.

Ārsts mātei bij ieteicis, ka man, lai izveseļotos,
vajagot daudz uzturēties laukā, sevišķi tagad, kur

laiks jau bij tik silts un viss zaļoja un ziedēja. Man

tagad māmiņa atļāva, lai es dzīvojot pa dārzu cik gribot,
tikai lai nekur tālāk neejot. Cik viegli elpoja krūtis un kā

mazas prieka uguntiņas iedegās acīs! Viss bij tik jauks
un skaists un ik uz soļa mani saistīt saistīja, aizmirsti bij
visi grēki un visas aizlūgšanas un baiļošanās par tiem.

Viens skaistums gan bij zudis, tas no debesu dārziem,
bet otrs atvērās tepat mūsu vienkāršā dārziņā, kam

bij tā priekšrocība, ka viņš bij pieejams. Turpat jau durvju

priekšā zaļajā zālītē balinājās izstiepti māmiņas audekli.

Tie saulē vizēja tik spoži un balti, kā „ceļš uz debesīm."

Ja būtu tik daudz audeklu, ko vienu otram siet galā, tad

droši vien varētu pa tiem nokļūt uz debesīm.

Tūlīt tālāk parādījās dārza pamattonis dzeltenā krāsā:

tās bij plaši izplatītās, populārās kriņģelītes. Viņas bij

starp citām puķēm tas pats, kas starp putniem zvirbuļi.
Māte viņas lāga neieredzēja un gribēja iznīdēt no dārza

laukā, bet tas neizdevās. Nelīdzēja ne ravēšana, ne lamā-

šana, arī nekāds ziemas sals, viņas palika savā vietā. Un

tikko iestādīja citas puķes, te jau starpā parādījās atkal

kriņģelītes, kiras vairojās kā Ābrama dzimums.

Bez kriņģelītēm augaun ziedēja vēl daudz citas, skaistākas

puķes. Zilās kurpītes, kurās kukaiņi pa nakti mēdza pār-
gulēt, un tām blakām zelta krāsā bišu krēsliņi. Vai viņus

tādēļ tā sauca, ka tur sēdēja bites? Kādēļ nē! Ja tirpāt
blakām kukaiņi gulēja zilajās gultās un vālodzes dzēra

no rasu podiņiem, kādēļ lai bites nesēdētu zelta krēslā?

Bet tikpat uzbāzīgas kā kriņģelītes bij puķu lēciņas.

Viņas spraudās visām puķēm padusēs un skārās pat gara-

jām kāršu rozēm ap kaklu, apliecinādamas savu mīlestību,
vai nu pēdējās to gribēja vai nē.

Tā es apstaigāju visas puķes un mēģināju sev iztulkot

viņu darbību un nozīmi. Par smaržīgajiem dievkociņiem
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es zināju, ka sievas tos ņem sev līdzi baznīcā pret nelabu

smaku.

Kad es visas puķes dārzā biju aplūkojusi, es devos tā-

lāk it kā pasaku kamoliņš man tecētu papriekšu un mani

kaut kur aicinātu.

Dārzu noslēdza plats, garš dīķis un otrā pusē sākās

pļaviņa, uz kuru bij jāpāriet pa garu šauru laipu, saliktu

no diviem apaļiem baļķiem. Kalpones allaž sūrojās, ka pa
viņu esot grūti pāriet un varot iekrist dīķī. Dīķis man

neizlikās biedinošs, ūdens viņā tecēja tik klusi, ka neva-

rēja noģist, vai tas tek uz priekšu vai atpakaļ.

Kā nezināma vara vilka mani pār laipu uz pļaviņu.
Man bij stāstījuši, ka tur augot tādas savādas dzeltenas

puķes, kuras nedrīkstot aizkārt, jo tad tūlīt esot jāmirst.
Es labprāt būtu redzējusi, kā šīs puķes izskatās. Protams,
ka es sargāšos tās aizkārt.

Bet laipa — kā par to tikt pāri? Es gribēju tomēr pa-

mēģināt. Uzkāpu uz apaļiem baļķiem un pagāju trīs,
četrus soļus, bet tad, paskatoties uz ūdeni zem manis,
man sāka reibt galva. Apgriezties un rāpties atpakaļ es

lāga nevarēju un rāpos vien tālāk. Ja kāds būtu mani re-

dzējis, es būtu ļoti nokaunējusies par savu bailību un par

stāvokli, kādā es atrados. Beidzot kaut kā es tomēr tiku

pāri un atrados pļaviņā.

Pļaviņas malā auga rinda iestādītu skaistu, jaunu bēr-

ziņu, kas smaržoja pirmā zaļumā un balti spīdēja savos

tāšu krekliņos. Tikai vienam bij iedurts sānos, varbūt no

kāda nedarbja puikas, kas bij meklējis pēc bērza sulas,

un bērziņš stāvēja bēdīgs, lapiņas nolaidis un taisījās vīst.

Viņš atgādināja Pestītāju ar caururbtiem sāniem, bet es

jau vairs par bībeles notikumiem negribēju domāt un raisī-

jos no visiem iespaidiem, kas man tos atgādināja.

Te nu man priekšā gulēja mazā pļaviņa, kas jau man

pie loga sēžot bij smaidījusi pretī kā zaļa paklāta villainīte.

Vienā pusē tai stiepās rudzu lauks un pa vidu tecēja

strautiņš.

Iztālēm magones locīdamās mani apsveica un rudzu

puķes ar zilām acīm uzlūkoja mani jautādamas: „Vai tu

nu atnāci?" Mazie vanaga nadziņi jocīgi rāpuļoja citām

zālēm un labībai pa kājām, kā mazi bērni, kam nevar
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visur pakaļ izrāpuļot. Bet strautiņam gar malu, pa pusei
mirkdamas ūdenī, auga neaizmirsteles. Es viņas labprāt
būtu salasījusi pušķītī, bet tām bij tik sēri žēlīgs vārds,
ka man bij žēl tās noplūkt un viņu īso mūžu darīt vēl īsāku.

Kad es stāvēju pļaviņas
vidū, man likās, ka es būtu ka-

raļbērns kā senā pasaciņā un

visas puķes klanītos
*

man

priekšā. Bet kur nu_bij bīsta-

mās nāves puķes? Ā! Tur jau
viņas lūkojās,man pretī aiz

citām, ugunsdzeltenas ar mitru

mirdzumu un izskatījās ļoti
skaistas.
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Svītroti dunduri un raibi tauriņi skraidīja viņām apkārt,
bet tiem jau bij spārni, tie varēja aši aizlaisties, tikko pa-

manīja, ka nav labi. Bet man nebij ne mazāko šaubu,
tikko būšu paņēmusi rokā vienu no šo puķu spoži dzeltena-

jiem zvaniņiem, tad apstāsies pukstēt arī mana sirds.

Es aizgāju tālāk no puķēm un sāku skraidīt pa pļaviņu.
Vējš šūpoja garo zāli, kas man sniedzās gandrīz līdz vidu-

cim un plivināja manus vaļējos matus, ka es pati varēju
būt puķe starp puķēm. Man bij tik labi, tik jautri ap sir-

sniņu; es negribēju mirt.

Paskraidījusies, es tomēr atkal aiz ziņkārības tuvojos

nāveklēm, bet es šļūcu lēni un bailīgi, vēl bailīgāk nekā rāp-
joties pa laipu.

Itin tuvu es jau viņām biju pielīduši, vai tad nu tiešām

no viņām jāmirst? Gandrīz negribot es pār viņām noliecos

un izstiepu roku. Ja tā ir nāve, tad skaisti būtu nokrist

tepat pļavā, puķu vidū, kur man apkārt viss ziedētu un

smaržotu un raibi tauriņi man lidotu virs galvas un zeltaini

kukainīši rāpotu pāri.

Jautrā pārgalvībā es saņēmos un noplūcu pašu kuplāko
nāves zvaniņu un, to rokā turēdama, gaidīju, ka nu turpat
uz vietas saļimšu. Tikai es nebiju iedomājusies vai sā-

pes arī jutīšu. Nē, nesāpēja it nemaz un krist arī vēl neno-

kritu.

Varbūt es par maz biju noplūkusi; noplūkšu vēl. Es

saplūcu veselu pušķi, bet man vēl nekas nekaitēja. Es

plūcu vēl un vēl un pieliku puķes pie pašas sejas un dziļi
iezīdu viņu smaržu. Tad es labu brīdi nostāvēju uz vietas,
gaidīdama uz savu pēdējo elpas vilcienu. Bet kas dzīvs,
tas dzīvs! Ai, tavu sīkstu dzīvību! Tīri kā mūsu veca-

jam zirdziņam!
Man velti gaidot ienāca prātā, ka puķes būs pa nakti

jāpaliek zem pagalvja, varbūt, ka tad no rīta būšu pa-

galam. Tā arī darīju.

Bija jau arī pienācis vakars un es ar savu puķu klēpi
šļūcu atkal pāri par laipu kā nākusi. Ceļš šoreiz bij vie-

glāks, jo es vairs par iekrišanu nebēdāju, kad nāve tā kā

tā gaidāma. Pārnākusi, es puķes paliku zem savas gulti-
ņas pagalvja un gulēt ejot noskūpstīju māmiņu un tētiņu
ilgi un mīļi, tā jau bij atvadīšanās no visiem un no dzīves.

Tad es ielīdu gultiņā un iemigu saldi virs nāves puķēm . . .

Otrā rītā es pamodos agri un tūlīt domāju:
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„Vai nu esmu dzīva vai mirusi?" Bail man bij atvērt

acis, jo nekur nebij dzirdama eņģeļu dziedāšana. Tātad

es neesmu vis debesīs? Es tiešām esmu ellē? Visas manas

lūgšanas neko nebij līdzējušas!
Bet es jau arī pašās beigās biju grēkojusi, kad es pret

aizliegumu biju rāpusies pār laipu un plūkusi nāves puķes!

Tomēr, ja nu atrodos ellē, kādēļ man nesitās degunā dūmu

smaka no grēciniekiem, kurus patlaban cep vai arī kas

jau izcepti? Vai nu nāks mana reize?

Bailēs un ziņkārības dzīta es nu mēģināju caur pus-
viru skropstu paskatīties, kur es īsti atrodos un kāds lik-

tenis man gaidāms. Skatos, elle gluži tāda pat izskatās

kā mūsu krēslainā guļamistaba un krāsnīte arī turpat
kaktā, bet tur neko ne dedzina, ne cep. Un velnu arī nekur

neredz! Tikai blakus istabā dzirdamas vīriešu balsis. Vai

tad velni runātu tāpat kā mūsu puiši?
Es kļuvu arvien drošāka un vēru acis arvien platākas

vaļā. Tagad itin skaidri redzu: kur vakarā esmu apgulu-
šies, turpat arī atrodos, savā gultā. Nekādas pārmaiņas
nav notikušas. Nav ne debesu, ne elles.

Nav pat ne nāves. Es itin patiesi biju dzīva, jo esvarēju
kustēties un biju viscaur silta. Es sevi visapkārt aptaustīju,
vai tik pie manis nav kaut kādas zīmes no miroņa. Bet ne-

kur tādu nebij. Un man ienāca prātā puķes, kuras es gu-

lēt iedama biju pabāzusi zem pagalvja. Turpat arī viņas
vēl atradās. Bet kādas tās bij novītušas! Lapas ļogani
karājās un ziedi pavisam galviņas nokāruši un maziņi!
Tās tagad varēja droši ņemt rokā un paost, nekaitēja neko.

Tikai smarža tām piemita tik salda un reibinoša, it kā

vējš to būtu atpūtis šurpu no nāves dārziem. Tātad viņas
bij mirušas un ne es. Es biju stiprāka par nāvi! Jeb vai

viņas nemaz tik nāvīgas nebij un viss aizliegums bij meli?

Vai vispār visi draudiun šausmu tēlojumi, kas mani tā bij iz-

biedējuši un mocījuši, tik nebij salti meli? Un vecā tante? —

Vai nu viņa man liekuļoja jeb vai pati bij tikai muļķa
vecenīte? Vismaz es viņu vairs neņēmu nopietni un viņa
bij zaudējusi pār mani savu varu.

Jauni spēki un veselības pieplūdi mani tikpat miesīgi,
kā garīgi nesa uz augšu un jautra pārgalvība kā spirkstošas
uguntiņas dega man pirkstu galos. Sevišķi tā vērsās ta-

gad pret veco tanti un es tai gribēju atdarīt par manām

ciešanām.
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Kad tante iesēdās atkal plaši un ērti krēslā un taisījās

uzņemt garu garās šausmu dziesmas par nāvi un pastar-
dienu, tā grābstījās apkārt un kaut ko meklēja — nebij
briļļu; diezin kur tās palikušas? Bet ne Dievs vien, arī es

to zināju, jo es tās biju noglabājusi. Sākās ilga meklē-

šana un līdz ar brillēm visa dziesma bij pagalam. Arī otru

un trešo dienu par velti pēc tām izmeklēja. Tikai sestdien,
kad sviestu kūla, tās atradās krējuma ķērnē.

Vai tad nebij itin dabīgi, ka tante bij pie krējuma laizī-

jusies un brilles no deguna tur iekritušas, kaut gan viņa

zvērējās un lādējās, ka tā neesot bijis. Kad tik tā knīpa —

tā viņa mani sauca, kad bij dusmīga — neesot te nedarbus

izdarījusi! Bet māmiņa teica, ka viņa jau esot veca un at-

miņa sākot zust.

Pēc laiciņa atkal brilles nozuda un vēlāk, atradās —

gludināmā mašīnā un citā reizē krāsnītē pelnos. Bet iz-

skaidrojums palika tas pats, ka tante veca un neatmin,
kur savas lietas zaudē.

Mani nedarbi jau man pašai sāka apnikt, jo es atcerē-

jos skrodera Pīšļa zēnu, kas bij šujmašīnā bēris zirņus, un

man palika kauns, ka es tagad tāpat daru. Bet pirms kā

es savus nedarbus beidzu, es tiem vēl gribēju uzlikt kroni,
tad tikai man šķita, ka tante bij diezgan sodīta. Es zināju,
ka viņa ļoti baidās no pērkona un bargā laikā gaida, ka

katrs spēriens viņu ķers. Viņa arī pie katra zibens meta

krustus un skaitīja pātarus.
Šo gadījumu es gribēju izlietot un uzņemties zibens

lomu. Tantes gultas galā virs krēsla, kurā viņa sēdēja, at-

radās pie pašiem griestiem plaukts ar dažādiem tantes pie-
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derumiem. Starp tiem bija groziņš ar veciem dzelžiem,
skārdiem un naglām. Kad uznāca bargs laiks un tante at-

kal baidījās no spērieniem, es viņai nemanot pakāpos pie

plaukta un tikko meta zibens, es ar visu sparu kārbiņu ar

dzelžiem triecu zemē, ka visi dzelži skanēdami un grabē-
dami tantei bira uz galvas.

Viņa tikko paguva nokrist zemē ceļos un izsaucās:

„Dievs, esi žēlīgs, es tev novēlu savu nabaga dvēseli!"

un tad palika guļot, domādama, ka nu vjņa pagalam, no

zibens nosperta.
Pa tam es veikli biju projām un — kārbiņa bij pati no

sevis nokritusi. Kad tante beidzot atģidās un redzēja,
kas tas par spērienu bijis, viņa ticēja, ka, ja arī ne taisni

zibens, tad tomēr tas esot bijis Dieva pirksts. Tas brīdi-

nājis un licis stiprāk lūgt un pātarus skaitīt, jo pastarā
diena katram varot uznākt kā slazda valgs.

Man turpretim ļauna prieka uguns dega acīs un es

klusi pie sevis smējos: bij taču arī par daudz jocīgi, ka

Dieva pirkstam bij sakars ar manu roku !

Bet es nu biju atriebusies.

25.

Klēts noslēpumi

Aukstums bij pārgājis un atkal iestājies silts laiks, un nu

es varēju pa āru skraidīt un iepazīties ar skaisto ārpasauli,
kurā papīra lapu vietā aug zaļas lapas un izlocītu burtu

rindiņu vietā lokās tērces un urdziņas ar dzīvu ūdeni un

ne ar melnu tintes sulu. Manu burtu pasauli bij apspīdē-
jusi un darījusi dzīvu manas fantāzijas saule, mani pašu
tās vietā tagad sildīja un plaucēja debesu saule. Vai tad

ņu mana galviņa ar dzeltenajiem matiņiem būtu mazāk

vērtīga bijusi nekā viena no daudzajām pienenīšu gal-
viņām, ar kurām tagad ziedēja pilns mauriņš durvju priekšā
kā no nezināma dārznieka apšļakstīts viscaur ar lielām

zelta lāsēm.

Bet cik droša un izaugusi es jutos jau savā garīgā pa-

saulē, tik nedroša un bailīga es biju ārā, īstenības pasaulē
un man katrs solis bij jāizmēģina un jāiegūst. Mani tuvākie
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draugi, ar kuriem es biju jau iepazinusies pa logu skato-

ties, bija platais, garais dīķis, kas pavasara palos tāpat

bija pārplūdis kā manas ilgas, un lielais, vecais vītols mana

loga priekšā, kam zari zemi nokarājās kā pāršauta putna

spārni. Dīķis gan ziemu bij aizsalis un ar mani tad neru-

nāja savā burbuļu valodā, bet vītols šalca cauru ziemu arī

ar kailiem zariem un man tikdaudz stāstīja. Tikai, diem-

žēl, toreiz es viņa valodas vēl nesapratu.
Trešais man par īstu draugu kļuva liels plats akmens

klēts durvju priekšā. Tas bij tik viesmīlīgs un pacietīgs,
ka ļāva man uz savas platās muguras netikvien sēdēt

pašai, bet izkravāt uz tās arī savas mantiņas un visu kas

patika. Labsirdīgi viņa platais vaigs smaidīja saulē un

ļāva, ka par viņu kāpj pāri tik daudz kāju, jo viņš bij no-

likts klēts priekšā kā bruģis. Tikai kad nāca nakts, tad

viņš izskatījās melns, drūms, draudīgs un izauga daudz

lielāks. Tad arī neviens tam pāri nestaigāja, un, man

likās, ka, ja es viņam tad būtu uzsēdusies virsū, viņš būtu

sācis kustēties un cēlies gaisā kā burvju zirgs, mani līdzi

aiznesdams. Tikai pret rītu tas atkal palika par akmeni

un nokrita turpat savā vietā klēts

priekšā. . . Vēlāk, kad manis vairs tur

nebija, kad man bij jāšķiras, no ma-

niem draugiem, no mājas un no visa,
tad akmens esot arvien dziļāk un dzi-

lāk iegrimis'zemē.
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Arī lielais dīķis ar platām acīm skatījies manis meklē-

dams, bet tam acis tikušas ar zemi aizbērtas, lai vairs ne-

skatās. Tāpat arī vītols, kas tik sēri šalca, ticis nocirsts...

Pāri palikusi esmu tikai es, lai vītola šalkšanu tālāk

nestu. Tāpat arī aizbērtais dīķis ik palu laikā atplūst pie
manis un uz pelēkā akmens es dažreiz pa nakti mēdzu

aizbraukt pa gaisu.
Vēl man piemiņā kāda meža ābelīte netālajā kaimiņu

Bleķu mežiņā. Viņas āboliņi, man teica, esot kalpu bērnu

un ganiņu īpašums, lai tos neaiztiekot. Es tos arī neaiz-

tiku, bet kad es zem ābelītes apsēdos, tad āboliņi paši,
rūgti un negatavi man bira klēpī it kā aicinādami, lai es

viņus ņemtu, kādi viņi esot.

Bet es negribēju aizsteigties laikam priekšā, kas nāk

pats no sevis — nenovēršams. Es atgriezos atpakaļ pie
sava akmeņa, kas man jau saulē sildams ar platiem, lab-

sirdīgiem smaidiem māja: „Nāc tik vien!" Un es nācu arī.

Bet tā nebij vienkārša iešana vien solīšos, bet tecēšana,

skriešana, pat auļošana.
Es neatminos, ka es bērnībā būtu citādi staigājusi, kā

teciņiem vien. Nekur tālu es gan neaizskrēju un visa mana

ceļošana aprobežojās ar ceļa gabalu jeb labāk sakot mazu

taciņas gabaliņu, kā norautu pavediena galiņu no istabas

uz klēti un no klēts uz istabu. Tas atkārtojās dienā ne-

skaitāmas reizes un būtu bijis pārāk vienmuļīgi, ja es pati
nebūtu sevi iedomājusi visādās lomās.

Drīz es biju zirgs un sprausloju un spārdījos ar kājām,
drīz atkal putns un tad es rokas sacēlusi, plivināju tās kā

spārnus. Vislabāk man patika būt par mākoni un tad es

paņēmu katrā rokā lakatu gan sarkanu, gan raibu un biju
tad vai nu rīta vai vakara debess.

Ceļa mērķis, klētis pašas, arī man atvēra daudz ne-

redzētu lietu, tās bija īsts mantu kambaris kā citkārt

faraonu piramidas. Tolaiku saimniekiem uz laukiem bij
visiem vienādas tādas klētis. Tās pastāvēja no mantu un

labības klētīm zem viena jumta, kurām gālā vēl pieslējās
trešā, mazākā, piebūve, kalpu klētis. Mantu klētī pa lie-

lākai daļai glabājās skapji ar drēbēm un to pa vasaru izlietoja
arī kā dzīvojamo istabu, tādēļ, ka tur valdīja patīkams
vēsums. Skapji atvērās man tikai tad, kad māmiņa
izvēdināja drēbes; ar patiku es apskatīju katru kleitu un

nodomāju, cik labi būtu, ja es tādas kleitas jau varētu
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valkāt; meitas, kas apģērbušas skaistas drēbes, man iz-

likās kā dzīvas puķes, kas no kātiņa atraisījušās, staigā

apkārt.

Sevišķi man patika kāda gara violeta kleita. Man

likās, ka man tā noderētu labāk nekā mātei, jo viņai bija
melni mati un man zeltaini. Apģērbusi violeto kleitu, es

būtu kā garlapotā iriss ar zelta bārkstu kronīti vidū, bet

māmiņa man neļāva pārvērsties par puķi. Skapja otra

puse pastāvēja no dažādām atvilktnēm. Tur vienā glabā-

jās mātes cepures ar mākslīgām puķēm, kādas toreiz bij

modē, un es labprāt tur būtu no vienas cepures vainaga iz-

plūkuši skaistu, lielu sarkanu rozi, bet māte par to i

dzirdēt negribēja. Būtu es to rozi dabūjusi, ai, cik es tad

būtu bijusi priecīga, bet prieks un roze abi nesastapās.
Varbūt ka vēlāk es arī tādu rozi dabūju un vairāk vēl nekā

vienu, bet prieks, burvības prieks, skaistais brīnumputniņš,

bij aizlidojis tālu prom un sāpīgi iedzēla atmiņu ērkšķis.
Citā atvilktnē glabājās skaistas lielas piparkūkas ar cukura

puķēm, kas māmiņai bij sadāvinātas jau no pērnajiem Miķe-
ļiem, kad puiši pārdeva savu labību, jo tad bij paradums
tādas dāvināt, bet arī tās es nedabūju baudīt.

Beidzot tās bija sākušas grauzt peles. Māte atdarīja vēl

vienu atvilktni un teicās man rādīt kaut ko sevišķu: tā

bij balta bērna jostiņa ar sārtām zīda maliņām, tā esot

bijusi pirmā jostiņa, kurā viņa mani tinusi. Jostiņai lī-

dzās glabājās arī mazs vīkšīts nogrieztu bērna matiņu, tie

bij balti kā lini ar tikko manāmu dzeltenu atblāzmu; un

tie bijuši mani pirmie matiņi.

Māte man tos deva rokā apskatīt, bet es tos tikko neno-

metu zemē un man saskrēja pilnas acis asaru: ai, kāds

man bij kauns, ka es nu varēju būt tik maziņa bijusi! Un

šie mateļi, tie man izlikās pretīgi, kaut jel māte man tos

nemaz nebūtu rādījusi un kam viņai vajadzēja tos pa-

glabāt!

Es būtu pavisam bēdīga atgriezusies no klēts iespaidiem,
ja piepieši man virs pašas galvas nebūtu atskanējis kāds

stiprs burkšķis, līdzīgs mazam pērkonam. Kas tas? Es sā-

kot nobijos, bet burkšķis atkal atkārtojās un tā turpinā-
jās vairāk reižu vienādos rīboņos. „Savāds pērkons," es

brīnījos, „jāj kā koka zirgā, un kur tad zibens?" Māmiņa
smējās un teica, ka laikam tas esot pērkona puika, kas tur
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ālējoties, tas vēl zibeni neprotot uzlaist. Bet drīzi vien arī

noskaidrojās pērkona cēlonis: tas bij lielais veļas rullis, kas

tur burkšķēja, jo meitas patlaban rullēja veļu.
Beidzot vēl māte man atslēdza kādu lielu lādi zaļā

krāsā, skaisti apkaltu: tur glabājās spilveni, lieli zīda un

vecmodes lakati un tautiski audumi. Pēdējie bij tik skaisti

darināti ar lielu krāsu gaumi un dažādām rozēm un vīt-

nēm, ka es tik daiļus vēlāk nekur neesmu sastapusi.
Māte teica, ka tie visi esot mantojums no kādas vecvec-

mātes un ka tie nākšot reiz manā pūrā. Vecmāte mirstot

tos esot man nolēmusi. Diemžēl, tie nolemto mērķi nesa-

sniedza, laiks visu paņēma; žēl tikai, ka tie nav varējuši
nākt atklātībā un īstā tautas pūrā, bet palikuši nogrimušā

pilī, kurā laikam vēl šo baltu dienu glabājas daudz tādu

neatklātu skaistumu.

Ar to bij klēts saturs izsmelts; otra klēts, kur glabāja
labību, patlaban bij tukša un apcirkņi bez satura rēgojās
ar atvērtām mutēm kā putni ligzdā, gaidīdami barību.

26.

Kad pasaulē kļūst gaišāks?

Gaišāk pasaulē nekļūst no saules, mēness un zvaigz-
nēm vien, bet kad tai izgājis cauri kāds sirdsskaidrs cil-

vēks, kas līdz galam izcietis.

Pa vasaru māmiņa mēdza apmeklēt radus un braukt

ciemos. Viņa brauca pa lielākai daļai viena pati, jo
tētiņš bij tūļīgas dabas un grūti izkustināms no mājām.
Bet tagad arī viņai vairs nebij vienai jābrauc, jo es biju
tiktāl pieaugusi, ka mani varēja ņemt līdz un viņa man

arī to jau sen bij apsolījusi.
Nevaru sacīt, ka es uz šiem braucieniem būtu sevišķi prie-

cājusies, vai ka tas man būtu devis ko sevišķi jaunu; es

taču savos sapņos biju pārbraukusi kopā ar māmiņu tra-

kajā braucienā, kādā īstenībā mēs droši vien nebrauksim.

Tikai tad man sāka, iepatikties mūsu ceļojums, kad māte

teica, ka mēs brauksim pirms pie Gudēnu mātes; tas bij viņas

mīļākais apmeklējums. Bet arī es ļoti mīlēju Gudēnu māmiņu.
Šī mūsu abu mīlāmā māmiņa bij kāda gluži salīkusi vecenīte
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ar stipri drebošām rokām, un tāpat arī acu plakstieni pār
viņas lielajām, zilajām acīm pastāvīgi raustījās. Viņu varēja
turēt par astoņdesmit gadu vecu, kaut gan tai nebij vēl

sešdesmit pilni. No gurdajiem locekļiem tomēr varēja no-

redzēt, ka tā bijusi liela, stalta auguma.

Salīkusi un nevarīga, kāda viņa bija, viņa tomēr mēdza

šad un tad pie mums atčāpot, atspiedusies uz sava bozīša.

Viņa būtu varējusi braukt ar visbrašākiem zirgiem, jo

viņas dēlam, pie kura viņa dzīvoja, piederēja vislielākās

mājas Zemgalē, skaistā vietā, Svētes upes krastā. Dēls

jau arī viņai nebūtu neko liedzis, jo viss taču bija viņas pa-

šas un nelaiķa vīra manta, bet viņa gribēja būt vientuļa
un sevišķi pie mums atnākt viena pati. Klusi tā ielīda pie

mums, tik klusi, it kā vakarā vējš būtu durvis atvēris un

tad tikai mēs to pamanījām, kad tā jau stāvēja istabas vidū

un mūs apsveica.
Man tā vien likās, ka Gudēnu māte nāk īsteni tikai pie

manis, to es izjutu no viņas runas. Ar māti tā sarunājās
par parastām lietām, visvairāk par saimniecību vai arī at-

ļāva mātei izstāstīt visas bēdas, kas tai gulēja uz sirds.

Bet kad Gudēnu māte palika viena ar mani, tad viņa

runāja gluži citādi un nemaz tā kā ar bērnu, bet kā jau ar

pieaugušu. Viņa man stāstīja dažādus stāstus, bet vis-

vairāk tādus par tālām zemēm, un prata tik dzīvi tēlot,
it kā pati būtu ceļojusi. Savas zināšanas viņa bij ieguvusi
ar lasīšanu, jo viņas dēlam bij diezgan prāva bibliotēka,
kas atradās garos plauktos klētī, un viņš pats arī skaitījās
tai laikā par diezgan izglītotu.

Dārzā izgājušas, mēs nosēdāmies zem kāda ēnaina oša,
viņa uz soliņa, es turpat zālītē viņai pie kājām un viņa man

stāstīja gaudīgā, drusku paceltā balsī, ar ko vien jau vārdi

ieguva ārpuslaicīgu nozīmi, par skaistām zemēm, par

Grieķiju, par Romu un par cilvēkiem, kādi tur dzīvojuši.
Bet arī par tagadējiem laikiem un zemēm viņa zināja stā-

stīt un sevišķi uzkavējās pie skaistās Šveices. Tur pūšot
Peli vēji, viņa man tēloja, kalnu spraugās tie esot tik

ipri, ka sagrābjot un aiznesot nevien cilvēkus pa gaisu,
oet nonesot pat veselas kalnu būdiņas. Paši kalni esot tik

lieli un augsti, ka dienām varot kāpt un kāpt un tomēr

nekad nenonākot galā. Un tur arī neviens cilvēks neesot

uzkāpis, tur tikai lidojot milzīgi ērgļi, bet visapkārt pace-

ļoties drausmīgas klintis un rēgojoties šausmu pilni bez-
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dibeni, kamēr apakšā, ielejā ziedot puķes. Arī kalnu gali
brīžiem izskatoties it kā ziedētu vai degtu lielā uguns-

grēkā; tas notiekot tad, kad saule lecot vai rietot. Bet vis-

varenākais tomēr esot leduslauzējs vējš, kam pašam savs

vārds, tikai viņa to neatminot: tas brāžoties pāri pār vi-

siem bezdibeņiem un augstumiem.
Es prasīju, it kā gribēdama savādā vēja pūšanu pati sa-

dzirdēt, vai tik ļoti tur pūš vējš?

Viņa sapņaini atbildēja, ka ļoti, ļoti.
Man ar to pietika.
Labu brīdi mēs abas klusējām un klausījāmies lielā vēja

pūšanā tālajos kalnos, kuru nekad nebijām dzirdējušas un

tomēr dzirdējām. Likās, te sastapās divas radniecīgas

dvēseles, kas tomēr tik ļoti atšķīrās viena no otras: viena

no dzīves cīņas nogurusi kā sudmalas ar vēja saplēstiem
nolaistiem spārniem, un otra tikai dzīves sākumā un cīņas
gatavībā, kuru viņa sāka tikko drusku pazīt. Reiz es at-

ceros, tiku ieprasījusies Gudēnu mātei, kādēļ pie viņas
viss dreb? I rokas, i galva, i pat acu plakstieni.

Viņa lāga negribēja atbildēt, bet tomēr beidzot teica:

„Esmu visa piekususi, bērniņ."

„Vai daudz raudājāt?" es prasīju.

„Raudāju gan, mīļā meitiņ," bij viņas atbilde.

„Vai slapjas vai sausas asaras?"

„Visas."
Nu es arī iegādājos, ka Gudēnu māte manai mātei sa-

runās tā blakām bij ieminējusies, ka viņas nelaiķis bijis
bargs un vienmēr sapīcis. Viņš nekad neļāvis viņai darīt,
ko viņa gribējusi.

Bet ko tad viņa bij gribējusi?
Ak, to jau zināja visa apkārtne, visi kalpiņi, pat visi

sīki putniņi. Visiem viņa bij gribējusi darīt labu un pār
visiem izbērt savu pilno dvēseli kā magone savu sēklu

pilno trauku; it visur, kur vien auglīga zeme bij un kur

kāds graudiņš varēja dīgt. Viņa tik labi zināja un prata
atšķirt labu no ļauna jeb auglību no neauglības. Dvēseles

skaidrība izstaroja no visas viņas būtnes un apgaroja visu,
kam tā pieskārās. Daudz viņa bij cietusi, kamēr tik skaidra

kļuvusi. Es ar saviem bērna prātiem to tumši izjutu.
Pagājušā vasarā es biju kādreiz bijusi Gudēnos

un tur kādas dienas no mātes atstāta paviesoties. Ar lielu

ziņkāri es biju skatījusies uz plašo bibliotēku, kas Gudēnu
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mātes dēlam jeb jaunajam Gudēnam, kā viņu sauca, bij
salikta klētī plauktos, bet Gudēnu māte man iečukstēja,
ka es tai nedrīkstot nemaz pieskārties; arī viņa pati to ne-

drīkstot. Bet paslepu viņa tomēr bij daudzas no grāmatām
lasījusi un lūkoja arī man to saturu savā veidā atstāstīt.

Ikreiz, kad viņa sāka stāstīt un iegrima dziļāk tēlošanā,

viņas balss izklausījās it kā tā vaimanātu, tāpat kā kalnā

vējš.

Tanī reizē es dabūju arī redzēt pašu jauno Gudēnu.

Salīdzinot ar viņa māti un tās garīgo vieglumu, viņš man šķita
smags. Viņš runāja mierīgā, lēnā balsī, un likās, it kā katrs

vārds viņam būtu apsvērts un nosvērts kā algādzim ie-

mērots sieks. Viņš nemēdza rāties, bet toties viss izteicās

viņa sejā. Viņš zināja daudz, bet savu zināšanu neizteica

uz āru, tāpat arī savas grāmatas viņš nedeva nevienam,
tikai reti kādreiz kaut ko no tām pastāstīja.

Tā pagājušo ziemu viņš, ciemā pie mums atbraucis, bij
mātei stāstījis par kādu noslēpumainu grāmatu, kādu viņš
esot lasījis, kur esot stāstīts par mūsu sentēviem, dzimts-

ļaudīm, kā kungi tos dažādi mocījuši.

Es tuvumā rotaļādamās biju to noklausījusies un tas ar

šausmām neizdzēšami bij iespiedies manā atmiņā. Savu

stāstu beidzis, viņš bij piezīmējis, ka šo grāmatu nekur

nevarot grāmatu tirgotavās dabūt pirkt, jo ķeizars to esot

aizliedzis, bet ja pie kāda viņu atrastu apslēptu, tad par to

uzliktu lielu sodu un iesēdinātu pat cietumā. Cik nopro-

tams, tad šī grāmata ir bijusi Merķeļa „Latvieši", kas

tiešām senāk bij aizliegta un grūti kaut kur atrodama.

Vairāk no Gudēnu tēvoča stāstiem un grāmatām es

netiku dzirdējusi, tikai vēlāk, pēc gadiem, kad es jau gāju

skolā, viņš iedeva man, uz mana lūguma, lasīt kādu vācu

grāmatiņu „Ueber den Stockfischfang", ļoti piekodinādams,
lai to nenotraipot un drīz vien atkal atprasīja atpakaļ.
Es arī nezināju, ko ar šo grāmatu iesākt, jo pat vācu va-

lodu es lāgā vēl nepratu.

Bet toties atkal Gudēnu māte man pēc tam bij stāstī-

jusi garu, skaistu stāstu no Venēcijas par Santerokas grāfu,
kas ar lielu zvanu nolaidies jūras dibenā pēc nogremdētām
mantām. Stāsts bij pilns sarežģījumu un raibu dēku, dien-

vidu krāsas un mirdzums man vizēja acīs un manu fanta-
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ziju saistīt saistīja. Ilgi pēc tam es atmiņā biju dzīvojusi
Venēcijā un braukusi ar kuģiem pa dienvidjūru. Šo
stāstu es ari vēlāk sastapu grāmatā „Venecijas asins

nakts".

Tagad nu es braucu atkal uz Gudēniem kā pagājušo
vasaru un cerēju, ka nu dabūšu dzirdēt atkal daudz jaunu,
skaistu stāstu, jo viņa no dēla bibliotēkas būs paguvusi
daudz izlasīt. Ceļā, kas gan nebij garš, pat ne veselas stun-

das brauciens, es atkal spilgti visu atmiņā pārdzīvoju.
Vārdu pa vārdam es atcerējos mūsu pēdējo sarunu.

Toreiz viņa vismīļāk bij atkal atgriezusies pie kalniem

un man par tiem stāstījusi.
Es viņai prasīju:
„Ko tad redz, kad kāpj kalnos?"

„Lielāku sauli."

„Un kad kāpj un kāpj?"

„
Rožainas un visādas ugunis, kalni sāk degt un

ziedēt."

„Vai ir sadeguši?"
„Nē, no rīta vēl baltāki kļuvuši."
Ar to mums bij jābeidz saruna, jo mani veda uz mājām.

Tagad man bij atkal daudz jautājumu, kurus vienīgi tikai

Gudēnu māte varēja paskaidrot. Ceļā man šķita, ka zirgs
pārāk lēni iet un ka ratu riteņi nemaz negriežas. Beidzot

mēs taču pārbraucām pār Gudēnu tiltu, kas man šķita
diezgan bīstams, jo tas bij šaurs ar pacilus vidu un abās

pusēs nebija nekādu aizsarga margu. Mēs bijām pāri un

braucām gar dārzu uz augšu. Man šķita, ka rozes mātes

durvju priekšā, kuras izgāja taisni uz dārzu, šoreiz ziedētu

sevišķi kupli. Viss dārzs bij tik pilns ziedu un saules spo-

žuma, it kā kādos lielos svētkos.

Mēs abas iegājām no sētas puses priekšnamā un māte

brīnījās, kādēļ Gudēnu māte mums nenāk pretim, jo viņa
mēdza to vienmēr darīt, saskatījusi mūs braucam jau no

tālienes. legājām istabā, bet arī tur viss bij tik tukšs un

kluss, un tikai kāds apjucis circenis kaut kur istabas kaktā

skaļi vaimanāja pašā dienā, it kā būtu nakts.

Beidzot taču sāņistabas durvis atvērās un ienāca

pats Gudēns. Viņš paziņoja, ka māte pusdienas laikā esot

nolikusies gulēt un vairs neesot atmodusies; laikam viņu
ķērusi trieka.
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Pa tam kalpi, mūs sadzirdējuši, arī sanāca kambarī un

visi sāka žēli raudāt. Kāda vecenīte šņukstēdama stāstīja,
ka Gudēnu māte priekš pusdienas teikusi, ka viņai uznā-

cis tāds salds, pavisam salds miedziņš un ka iešot gultā
drusku atpūsties. No saldā miedziņa māmiņa arī vairs ne-

bij atmodusies.

Es stāvēju kā sastingusi, bet ja Gudēna paša paziņo-

jums mani bij satriecis, tad no vecenītes stāsta viss raisījās

ap mani tik saldi un viegli it, kā Gudēnu mātes nāve ne-

maz nebūtu miršana, bet aizlidošana. Viņa nu bij uzkā-

pusi kalnos un redzēja vislielāko sauli un dzirdēja
lielos vējus šalcam; es tikai viena biju palikusi lejā.

27.

Ganu ciems

Beidzot nu bij iestājusies mīļā, jaukā vasara savos

pilnākos ziedos. Vispēdējā asākā vētra bij aizsteigusies

prom uz vētru zemi un dienas nāca garos, sudrabplīvurotos

mākoņu uzvalkos, ar saules vaiņagu galvā — un visas tās

nu piederēja man. Ziemā naktis ir bagātākas par dienām,
tās visas ir pilnas ar sapņiem kā teiksmainais pērļu koks

ar pērļu ziediem un augļiem. Vasarā, turpretim, dienas ir

bagātākas par naktīm ar saviem īstiem smaržotiem un

briestošiem pumpuriem un augļiem. Dzīvos z
;edus baro

saule un lietus, bet sapņu ziedus plaucē slepenas asaras un

dienās neizpildītas ilgas. Sapņu ziediem tikai viena priekš-
rocība: tie paliek vienādi un nevīst, kamēr īstie ziedi aši

steidzas uz priekšu savā augšanas procesā pretī vīšanai.

Arī man bij jāsteidzas, lai izietu cauri visas saules un

ziedu pakāpes. Vītols mana loga priekšā man to atgādināja.
Viņš savu pirmo zeltu jau bij izmainījis sudrabā. Arī zvir-

buļi čivināja pa celiņu lēkādami: „Čiv! čiv! čiv! — drīv!

brīv! brīv!" Jā, brīv nu bij skraidīt pa lauku, cik patīk;
dubļu arī vairs nebij, kas varētu drēbes aptašķīt un kājas

slapināt un — bārieni par to arī vairs nebij. Māmiņa man

atļāva uzturēties laukā, tikai, lai nekur tālu neaizejot,
varot apmaldīties un kāda nelaime uzbrukt; lai rotaļājo-
ties tepat ap mājām. Bet ko līdz ziedonim sacīt: bīsties!



115

Un tekošam ūdenim: apstājies! Māju apkārtni es jau biju
izskraidījusi un sāku tagad domāt par tālākiem ceļiem.
Briesmas? Varēja jau būt, ka tālāk ejot uzglūn visādas

briesmas, bet kas pašas nāves puķes plūcis un nav miris,
tas arī pārvarēs citas briesmas. Es jau gan biju arī tālāk

bijusi ap mūsu diezgan plašajiem laukiem, kas stiepās
divu kilometru tālumā: māte un tēvs, kad tie pa svētdie-

nām apstaigāja laukus, vērot kā labība šogad paauguši,

bija arī mani kādreiz paņēmuši līdzi. Līdzi mums gadījās
arī kāds atbraucis ciemiņš, bet tad bij mūžīgi runa par

robežu strīdiem ar kaimiņiem un par prāvām, kas mani

nemaz neinteresēja. Es gandrīz nedzirdēju, ko viņi runāja

un tādās reizēs arī nekā neredzēju, bet gāju ievilkusies sevi

kā gliemēzis savā mājā; mani dvēseles logu slēģi bij aiz-

darīti.

Māte mani gan mēdza modināt kā no miega un sacīja:
„Skaties nu, tu arī, tev dienās par šiem laukiem būs jā-

zin, jo tu esi māju mantiniece." Arī tas man pagāja garām
gar ausīm. Kas man bij šie lauki, kad man piederēja
mēness sudraba lauki un saules zilās pļavas! Māte sāka jau

par mani bažīties, ka es esot ļoti nevērīgs, miegains bērns.

Viņai bij taisnība: es īsti atmodos, kad es biju viena.

Kādā jaukā dienā, kad tēvs un māte bij izbraukuši, es

uzņēmos viena pati apstaigāt laukus un iet turp, kur vēl

nebiju bijusi. Es dzirdēju, ka ganu zēns kaut kur aiz me-

žiņa ganot govis, pie kaimiņa Meldera laukiem, turp es

gribēju doties. Es nogaidīju dienvidu, kad visi bij uz pāra
stundām nolikušies gulēt, noguruši no siena pļaušanas.
Tad es nepamanīta varēju izlīst laukā. Tas man izdevās

un es ja biju aiz mūsu kūtīm.

Viss dabas klēpis ar plašajiem laukiem kā noklāts gu-

lēja manā priekšā. Par kādu „dabas klēpi" te gan īsteni

nevarēja runāt, ja iedomājos Zemgales plašos līdzenumus,
kur atradās mana dzimtene un pirmā māju vieta. Nebija
nekādu augšup kāpjošu kalnu, ne dejojošu pakalnu, ne

izvītu upju, ne plaismotu gravu.

Arī krāsu te nebij ne pārāk drūmu, ne pārāk spilgtu,
tikai maigos toņus pārvaldīja zils, zaļš, zelts ar blondu

ziedoni un kastaņbrūnu rudeni. Pat vētras, šalkdamas

pāri šiem līdzeniem klajumiem, neizskanēja lūstošās un grau-

jošas skaņās, kā tur, kur tām jāšķeļas pret kalnu pretek-
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ļiem. Te pūta liriski vēji mīlīgi dzidrā plūsmā un tikai vēlā

rudenī tie pārgāja gari vilktās žēlabainās skaņās, kurām

pievienojās pelēkas miglainās lietus dienas kā nebeidzama

raudāšana.

Tomēr, kas trūka ārējai dabai, tas izveidojās
iekšienes kontūrās, krāsās un skaņās. Jaunība redz ar skud-

ras acīm un dzird ar peles ausīm. Jāņu zāle pa grāvju
malām vēl nebij nopļauta un stiepās pilnā augstumā man

pāri pār galvu, kad es gāju pa grāvja vidu. Dzeltēnbaltie

vīgrieži kā lieli, balti akāciju koki cēla savus vēdekļus
man pār galvu pāri, rožaini raibās vilkumēles stiepās no

garās zāles laukā, kaut gan vilku pašu nekur neredzēju
un violeti vanagnadziņi ieķērās man drēbēs, it kā es būtu

sagūstīta bezdelīga. Ziedi sniedzās pār galvu un piebēra
matus, ziedi vāļājās pa kājām, ka bail bij pāri tiem bradāt

ja jau uz nokritušu maizes drupatiņu uzmīt bij
grēks, vai tad puķu galviņas samīt nebij vēl lielāks nozie-

gums? Maizīte, Dieva dāvana, man ikreiz bij jāpaceļ un

jānoskūpsta, ar nomītām puķu galviņām es darīju to pašu.
Bet tad viņu saradās par daudz un es bridu tālāk vien

iekšā grēkos un skaistumā. Un cik daudz gaismas un spo-
žuma visapkārt! Kā visur mirdzēja, spulgoja, zaigojās,
vizuļoja, blāzmojās, laistījās, zibēja un spīdēja! Kā kāds

zāles asniņš pagriezās uz citu pusi, tanī atmirdzēja citāda

gaisma kā feju spogulī — gan sārta, gan violeta, gan zil-

ganzaļa visās nokrāsās. Bet vēl dažādāki par puķēm un

zālēm bij kukainīši, kas rāpās pa smilgu stiebriem augšup
un lejup. Tie pēc sava izskata un krāsām bij tik raibi un

dažādi, ka es nespēju viņus aptvert un arī nevarēju kavē-

ties, ja gribēju tikt tālāk.

Es gāju vien par grāvi uz priekšu, bet jo vairāk es at-

tālinājos no mājām, jo lielākas man šķita briesmas, kas

gan nekur vēl nebij ieraugāmas. Uz akmeņa, grāvja malā,

gozējās saulē jauna, zaļa ķirzaciņa, bet tikko tā ieraudzīja
mani un es viņu, mēs abas metāmies bēgt viena uz vienu,
otra uz otru pusi. Nezin, kura no mums vairāk nobijās,
vai viņa no manis, vai es no viņas?

Es saņēmos, un turpināju savu gaitu. Kaut tikai ne-

būtu tik klusu visapkārt! Dienas vidū uz laukiem valda

tāds pat klusums un baigums, kā pašā pusnaktī. Man bij
stāstījuši, ka dienas vidū pa laukiem staigājot apkārt
rudzu ruņģis un grābjot bērnus cieti, ja laukā satiekot.
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„Nieki vien! Kas tas par tādu

rudzu ruņģi nu es vairs

par bērnu!"

Bet tādā bezelpas klusumā,
kur visi guļ, varbūt tomēr kādi

gari staigā apkārt? Tik spiedīgi

karsts, ka vaigi kvēlo un sviedri

līst. Tomēr jāiet vien tālāk.

Kad atskatījos atpakaļ, man

likās, it kā ceļš būtu pazudis un

es vairs nezinātupāriet uz mājām.
Man iešāvās prātā visas pasakas,
kuras es zināju un tās tapa par

īstenību. Tur iztālēm, uz grāvja

malas, kaut kas mirdzēja zālē

nomests. Vai tik tas nebij čūsku

kronis? Kas viņu atrod un paceļ,
to čūskas ceļ par karalieni un

pārved uz savu pili, tam nav

vairs atgriešanās atpakaļ pie cil-

vēkiem. Es jau biju arī ar mieru

palikt par čūsku karalieni, bet

tad es iedomājos māti un māju.
Māte rūgti raudās, kad manis

vairs nebūs, arī tētiņš slaucīs

asaras pīpi smēķēdams. Logi
paliks no rītiem aprasoti kā

asarās, kad tiem nebūs sava

slaucītāja un putekļi gulēs biezās

kārtās. Arī manu jauno runci,
melnu ar baltām krūtīm, ko

es audzināju sava pelēkā nelai-

ķīša vietā, kas man bij glābis
dzīvību — vai māte viņu tik labi

baros kā es? Nē, viss mani sauca

atpakaļ un es būtu vai tūdaļ

atgriezusies, ja iztālēm nebūtu

ieraudzījusi mežiņu, sava ceļo-

juma mērķi, kur ganījās govis.
Es izkāpu no grāvja un gāju

gar tīruma malu. Vējā līgojās
dzeltēni dzintara kvieši, sudraba
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rudzi un skarotas auzas, it kā feju auskari. Bet visiem

pa vidu, — ak, tu, manu nedienu!— rēgojās velna auzas,

melnas un treknas, un dzīrās labo sēklu vai nomākt. Māte

arvien sirdījās par šīm velna auzām, ka tās nemaz nevarot

iznīdēt ne ar arklu, ne ar ecēšām, it kā pats velns tās tur

būtu iekaisījis, labai sēklai par spīti.
Man arī iešāvās prātā_ pasaka par velna auzām. Kad

Dieviņš savās dusmās bij Ādamu un levu no paradīzes izdzi-

nis, viņš pēc tam par tiem iežēlojies, ka viņiem nu būs badā

jānobeidzas, un viņš izsūtījis kādu eņģeli ar labības maisu

tiem pakaļ. Eņģelis sācis labību izsēt, bet te arī velns klāt

un min uz graudiem virsū. Eņģelis gan paspējis velnu aiz-

dzīt, bet pēdējais projām skriedams paguvis mazākais

uz dažiem graudiem uzspļaut. Tās bijušas taisni auzas,

kas tad no velna spļāviena pārvērtušās par nezālēm un

palikušas melnas. Tās pašas arī bija tā dēvētās velna

auzas, kas tik treknas un melnas līgojās pa pulku citai

labībai un draudēja to nomākt.

Es steidzos ātrāk tām garām, jo kur velna auzas auga,

tur arī pats velns nevarēja būt tālu. Beidzot es sasniedzu

mežiņu un atguvu elpu. Pēc spiedošā dienas vidus karstuma

mani apņēma patīkams vēsums koku paēnā. Mežiņš gan

nebij visai liels un viņā arī nebij lielu, vecu koku ar pla-
tiem zariem; pa lielākai daļai viņā auga alksnīši un šur un

tur jauni bērziņi un apses.

Zem apsēm vēl ziedēja pēdējās atslēdziņas, ar dzelteni

skaraiņiem ziediem, kas saldi smaržoja pēc medus un sau-

les. Noplūkusi pušķīti, es nogulos bērziņu paēnā uz mugu-

ras un lūkojos, kā bērza galotnes līgojās vējā, drīz kopā
liekdamās un apskaudamās viena pie otras. Katru paliek-
šanos vadīja vēja šalkoņa kā mūzikas takts.

Mani pārņēma pus sapnis, pus nogurums, es gulēju ne-

kustēdamās un būtu tā varējusi pavadīt veselu mūžu, no-

raudzīdamies galotņu rotaļā un it kā saplūzdama ar tām

kopā. Man bij jādomā par tētiņu, kurš tā mēdza uz mugu-

ras cēlieniem gulēt gultā, pīpi smēķēdams un allaž tikai

izpūzdams pa kuplam dūmam. Varbūt mēs abi tā gulē-
dami sadzirdētu teiksmaino brīnumputniņu, kas tik jauki
dziedot, ka, viņā klausoties, nemanot aizejot laiks un, kad

beidzot pamostoties, esot jau pagājuši tūkstoš gadu.
Arī es beidzot ar visu varu lūkoju piecelties, bail bij,

ka tiešām nesāk putniņš dziedāt, kaut kur mežiņa biezumā
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un ka nepaiet tūkstoš gadu, ko tad mājā sacīs! Kad biju
piecēlusies, es gandrīz būtu devusies atpakaļ uz mājām,

jo es atrados vēl sapņa varā, bet tur, mežiņa otrā malā,
es jau sadzirdēju govis maurojam un īdam. Turpat būs

ganu zēns, un kad nu esmu nodomājusi, būs arī turpu
jāaiziet.

Es atradu ganu zēnu pie meža grāvja, vītolu paēnā,
guļam un no vītoliem griežam sev stabuli. Teicu, ka esmu

atnākusi viņu lūkot un lai viņš man ko uzspēlētu. Viņam
izlikās jocīgi man spēlēt priekšā; bij gluži citāda publika
nekā es, kurai viņš spēlēja, tā bija viņa ragaiņu saime.

Kad es atlaidos, viņš

prasīja, ko es gribot,
lai viņš spēlētu: vai

ko bēdīgu vai prie-

cīgu, dejošanai?
Es teicu, ka katra

spēlēšana ir bēdīga un

dara bēdīgu.

„Nekā," viņš preto-
jās, „ir dejām arī."

„Bet kur tad tev tie

dejotāji?" es prasīju.

„Nu, govis; kad es

spēlēju, tās sāk bizot,

astes sacēlušas."

Vai nu viņš ar mani,

jokoja, vai kautrējās

spēlēt, — īsto iemeslu
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es nevarēju izzināt, pie spēlēšanas viņu tomēr nepie-

dabūju.
Mēs pārgājām pie citas nodarbošanās, un viņš mani no-

veda aiz kāda celma rādīt, kur zemes bites jeb kamenes

bij ietaisījušas medu. Paņēmis platu lapu par bļodu, viņš
uzlika labu gabaliņu zemes medus un mani pacienāja.

Pēc tam mēs gājām «pūslīšus sist" un „ar poļiem kau-

ties". Tā ir vienkārša rotaļa, kuru katrs lauku bērns pa-

līst, jo poļi, ar gariem stiebriem un pelēkām, garenām pū-
kotām galvām aug katrā grāvja malā. Mēs saplūcām labu

pušķi poļu, pārdalījām tos uz pusēm un gājām kaut; kurš

pretiniekam pēdējo galvu nocirta un pats vēl sveikā pa-

lika, bij uzvarētājs. Gadījās arī, kā cērtot abas galvas reizē

krita, tad neviens neuzvarēja.

Pūslīšu rotaļa bij vēl vienkāršāka, bez sacensības ie-

karsuma, vajadzēja tikai prast tā uzsist uz pūslīša galviņas,
ka tā ar skaņu plīsa. Es to nepratu un nolūkojos, kā viņš

rīkojās.
Zālē sēžot mums pārskrēja pār galvu gaisā garā rindā

meža raudavas. Mēs noprātojām, kādēļ māju zozis nevar

laisties un meža zozis var.

„Mēs arī nevaram laisties," es sacīju, „tātad mēs esam

tādi paši, kā māju zosis."

Gudra saruna mums arī bij par to, kurp aiziet mākoņi,
kas tik ļoti steidzas. Beidzot mēs gājām sacensties, kurš

var skatīties taisni saulē. Neatceros, kurš to ilgāk paspēja,
atminu tik, ka man apreiba galva un palika tumšs acu

priekšā un virmoja visapkārt sarkani uguns riņķi.

Kad ganu zēns man vēl bij parādījis, kur viņam glabā-
jas cīnļa oliņas, un kur atrodas lazda ar riekstiem, kas vēl

bija zaļi, es sāku domāt par mājām; vakars arī vairs nebij
tālu.

Kad biju kādu gabaliņu no meža izgājusi, es ieklausījos,
ka ganu zēns sāka pūst stabuli.

„Tātad man viņš nespēlē, bet priekš savām govīm,"
es nodomāju.

Meldija bij tik salda un reizē sērīga, ka es nevarēju
ticēt, ka tā būtu muļķa lopiem. Es apstājos, lai la-

bāk uzklausītos, bet reizē apstājās arī meldija. Es varēju
gaidīt, cik gribu, bet viņš tālāk nepūta. Tikko sāku iet

uz priekšu, arī meldija sākās no jauna un bij tik salda,
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ifkā spēlētājs savu stabulīti būtu iemērcis tanī pašā zemes

bites medū, ar ko viņš mani pacienāja.
Es lūkoju vēlreiz apstāties un klausīties, bet reizē ap-

rāvās arī meldija, pašā vidū pušu trūkdama. Gāju atkal

un atkal turpinājās meldija, arvien saldāk ritēdama un

plūzdama, it kā skaņās pārvērsts medus, kas no stabulītes

ritēja ārā kā no bišu kārītes. Tagad nu gan zināju, ka to

nespēlē govīm, bet man. Jo lielāks kļuva atstatums starp
mani un spēlētāju, jo saldāk un sērīgāk pūta stabulīte.

Es apdomājos un sāku piepeši skriet, gribēdama zināt,
kādu iespaidu tas darīs. Pēkšņi apsitās arī meldija citā

tempā un sāka bērt tādus skaņu burbulīšus, it kā stabulīte

būtu pieburta pilna ar cīruļoliņām un viņš man tās saujām
sviestu pakaļ.

Es nu tik skrēju un meldija traucas man pakaļ burbuļo-
dama, pērļodama, pārslodama un mani viscaur ar skaņām

apbērdama.
Lēkdama vien es pārskrēju mājā un man bij jāsmejas,

ka es biju tāpat bizojusi kā govis.

28.

Pārāk augstu pakārta cimbole

Starp siena laiku un labības pļauju bij iestājusies pa-

vaļa un māmiņa teica, ka nu mums esot jāizbraucot visi radi.

Visus radus gan nevarot apciemot, bet vismaz galvenākos.
Kādi mums radi bij un cik viņu, to es īsti nekad lāgā ne-

zināju, un kad māmiņa man kādreiz pēc tam prasīja, es

nevarēju eksāmenu izturēt un jau pēc pirmā auguma iz-

kritu cauri. Nezinu, kā tas nācās, kaut gan man citādi

laba atmiņa, bet tikko māte sāka radus uzskaitīt, mani jau

pie otra auguma pārņēma tāda salda tīksme, it kā es ie-

elpotu sakaltušu rožu smaržu. Māmiņas vārdi skanēja
arvien tālāk un tālāk un es iegrimu — mazā, maigā mie-

dziņā. lejūsmināta pati no sava temata, māmiņa nemaz

nemanīja, ka es neko nedzirdu un skaitīja tik vien tālāk līdz

trešam augumam. Kad nu beidzot izrādījās, ka es nekā

nezināju, viņa ļoti sirdījās, bet nākošu reizi un tāpat ik

reizes vēlāk notika tas pats, it kā miegs turpat kaktā gai-
dītu, lai tik māmiņa sāk stāstīt.
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Ai, mīļā māmiņa, kā es tagad visus radus zinātu

uzskaitīt no augumu augumiem, vai no paša Ādama, ja
tu tik vienu vienīgu reizīti gribētu mani uzklausīties un

pacelt velēnu sedziņu! Bet tagad nu māmiņa neklausās,

tāpat kā senāk es, un viņas miedziņš ir vēl dziļāks...
Vispirms mēs gribējām doties pie vistuvākiem radiem,

un tos es pazinu, jo tie arī mūs mēdza apciemot. Gudēnos

mēs jau bijām bijušas un tagad devāmies ceļā uz Būdnie-

kiem, pie mātes tēva. Tētiņš atkal bij grūti izkustināms

no mājām un visa nedēļa mums pārgāja ar sagatavošanos
vien. Tēvs lika bārdu noskūt, zābakus spodrināt un veļu stī-

vināt, tīri kā uz baznīcu braucot, un kad atnāca diena,
kurā bij nolemts izbraukt, mēs agri jo agri bijām visi kā-

jās. Būdnieki no mātes mājām bij kādas četras jūdzes
atstatu un pirmo reiz manā mūžā atrodoties tik garā ceļā,
man bij daudz ko jautāt. Ceļš veda cauri Zaļās muižas

parkam, pāri par „ellīti", ko es jau pazinu no savas

aukles pasakām, un tagad dabūju to īstenībā redzēt. Die-

nas laikā cauri braucot, protams, nekādu šausmu nebij,
velni jau arī zina, kad viņiem īstais laiks cilvēkiem rādīties,
tikai lielie, augstie koki deva patīkamu paēnu pret dienas

karstumu un viņu šalkoņa mūs ievērpa romantiskā tīksmē.

Tēvs atlaida grožus svabadāk un zirdziņš soļoja lēnāk,
it kā līdzi iegrimdams teiksmainā sapnī.

Gafām braucot dažām mājām man bij ko skatīties gan

uz dārziem, gan ēkām. Māmiņa man šo to pastāstīja par

viņu saimniekiem un māju iekārtu. Mēs bijām jau nonā-

kuši ūzenieku pagastā, kurš tāpat kā Zaļenieki pieder pie
Zemgales bagātākā un lepnākā viduča.

Bet par visām staltākas pacēlās Būdnieku mājas, uz

kurām jau bijām nobraukuši. Jaunbūvētā dzīvojamā ēka,
celta no sarkaniem ķieģeļiem, izskatījās drīzāk pēc pils
nekā pēc lauku dzīvojamās ēkas. Skaisti tā atcēlās no plašā,

zaļā dārza fona, kas to ierāmēja visapkārt. Būdnieki jau
arī skaitījās ar savām pāri par 400 pūrvietām zemes vairāk

par muižu nekā par mājām. Viņas bija piederējušas kro-

nim un ne dzimtkungam un tādēļ mazāk izjutušas vergu
laikus un feodālisma spaidus.

Tādos apstākļos arī māju īpašnieka raksturs varēja iz-

veidoties neatkarīgs, brīvs un lepns. Un tāds bij vecais

Dāvids Freimanis, manas mātes tēvs; visā apvidū viņš

bij ļoti cienīts un visu mūžu nodzīvoja kā pagasta vecākais
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un tiesnesis. Viņš bij arī pazīstams tirgotājs un tirgojās
ar miltiem un labību un uzturēja sakarus pat. ar Lietuvu.

Leišu valodu viņš brangi pārvaldīja un piekopa to arī daž-

reiz mājā; arī mana māte pa daļai to prata. Pēc ārējā
izskata Būdnieks atstāja valodā, gaitā un žestos noteicošu,

pasmagu iespaidu. Steigties nekur nesteidzās, bet visu

panāca, nerunāja bargi, bet visi no viņa bijās; viņš turēja
visu saimi un ģimeni rokā kā zvejnieks tīklu ar zivīm.

Arī man no vectēva sametās bail, kad man bij jāiet ap-
sveikties un jāskūpsta viņam roka. Viņš man uzlika šo

roku uz galvas kā maziem bērniem mēdz darīt un teica:

„Tā, tā; audz vien liela, būsi dienās mātei palīgs saim-

niecībā." Vairāk viņš gar mani tanī reizē nelikās zinot.

Arī starp māmiņu un viņu valdīja tāds bijīgs, salts at-

statums, viņi runāja tikai par saimniecību un vispārējo
valodu; nekāda tuvāka un siltāka jūsma neieplūda starpā.
Mans tēvs jutās pavisam lieks un tikai šad un tad ierūca

kādu vārdu, sarunām piebalsodams. Tēvs un meita lai-

kam bij atsvešinājušies, no tā laika, kamēr pirmais bij pa

otram lāgam apprecējies un viņam bij no otras sievas bērni,
divi dēli un meita. Visu savu rūpību un gādību viņš pie-
grieza šiem pēdējiem un domājās pret manu māmiņu savu

pienākumu izpildījis, izprecinādams to pie saimnieka ar

prāvām mājām. Kā viņai tālāk klājās un kāda bija viņas
iekšējā dzīve, par to viņš maz likās zinot; nebija jau arī

viņam, izpildot savus dažādos amatus, tam laika.

Un tomēr māmiņa arvien meklēja pēc šīs tēva sirds, jo
māte viņai bij mirusi vēl šūpulī guļot un viņa jutās gluži
bārenīte. Vai viņa to kādā retā brīdī, vai varbūt pat tagad
caur ikdienas valodām cauri būtu sadzirdējusi runājam,
to es nezināju un arī nebūtu spējīga bijusi ar savu bērna

prātu uztvert.

Man bij turpat biedrenes, manas māsīcas, viena ar mani

vienādos gados, otra jaunāka, un brālēns, drusku par mums

vecāks. Tie bija Būdnieka jaunākās meitas bērni, kura

tanī reizē arī bija atbraukuši sērst, jo tika kāda dzimum-

diena, vai kādi citi ģimenes svētki svinēti. Šī jaunākā māsa

bija izprecēta bijusi pie Zaļās muižas skolotāja Zorgen-
freija, kas gadu atpakaļ jau bija miris. Atraitne, kas

uzturējās vēl skolā kādas stundas mācīdama, taisījās

tagad ar visiem bērniem pārnākt uz dzīvi pie tēva.
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Bez viņas Būdniekam no otras sievas vēl bija divi dēli:

vecākais jau saimniekoja līdzi tēvam turpat mājās un jau-
nākais bij Berķenes skolā par skolotāju. Kristaps Freima-

nis tika ieskatīts par gudru cilvēku un par lielu grāmat-

nieku, jo viņam bij plaša bibliotēka. Skolotāja vietā viņš
tomēr negribēja palikt, jo jutās ar krūtīm ne visai spēcīgs
un interesējās arī par zemkopību. Tēvs viņam jau bij no-

pircis lielākas mājas Aurumuižas pagastā, Martlaukus jeb
Mercfeldus, kā viņas toreiz sauca. Arī tas bij šoreiz iera-

dies ciemā pie tēva. - ļģ

Es uz viņu noskatījos un man viņš visvairāk imponēja
tāpēc, ka viņam bij kupla, brūna bārda, jo vīri ar bārdām

man toreiz iedvesa arvien bijību un cienību, it kā tie būtu

gudrāki par citiem. Bez šīs gudrības bārdas viņam tiešām

bij gudras, dzīvas acis ar caururbjošiem skatiem un pie tam

viņš smēķēja cigārus ar tik saldu dūmu, ka es gluži apreibu.
Viņš vēl atradās puisī, bet vecākais dēls jau bij apprecējies
un viņam jau bij mazi bērni.

Visiem tomēr bij pajumte tēva mājā un visi tagad bij
sapulcējušies ap tēvu kā zari ap cilts koku.

Pēc mielasta es ar savām abām māsīcām skraidīju

pa lauku. Viņas šeit jutās gluži mājās un izvadāja mani pa
visām malu malām. Izstaigājām dārzu, bet tur nekas daudz

nebij atrodams, jo ogas vēl nebij ienākušās, kaut gan mēs

arī zaļas labu tiesu iebaudījām, jo aizliegti augļi vienmēr

ir saldi, un mums bij stingri aizliegts zaļas ogas ēst, tādēļ
ka to vasaru apkārtnē valdīja kolera.

Izstaigājušas dārzu, mēs gājām tālāk pa lauku. Būd-

nieku apkārtnē arī nebij nekādas dažādības, visur izpletās

vienmērīgi līdzeni plaši labības lauki, kas, kupli paauguši,
mums meitenēm sniedzās pāri pār galvām un aizsedza visu

tālāko skatījumu. Mēs negājām tāli un palikām turpat uz pļa-
viņas aiz mājas. Pļavu šķērsoja strauts un pār viņu pāri
veda braucamais ceļš ar tiltu. Šis tilts bij jau ļoti vecs,

bet liels un masīvs, it kā tas būtu uzcelts pār kādu bez-

dibeņu, kaut gan grava viņa apakšā bij gluži izsusējusi un

tilts bij lieks. Māsīcas Auguste un Kātiņa —tā viņas
sauca — par šo tiltu zināja dažādus nostāstus: kā tur

apakšā, melnajos grodu iedobumos dzīvojot velni. Pa dienu

gan tie cilvēkiem nerādoties, tikai spraugās esot noma-

nāmas viņu garās sūnu bārdas, pilnas ar pelējumiem, un

piepju cepures, bet pa nakti tie uzbrūkot dažādos veidos.
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Varot gan gadīties, ka viņiem
iepatiktos tiltu piepeži izraut

zem kājām, kad taisni kāds tur

pāri iešot vai braukšot, vai arī

gājēju ar visu tiltu pacelt gaisā
un aiznest projām. Aši mēs bē-

gām no tilta nost, it kā nupat
tā ar mums varētu notikties un

aizelsušās pārskrējām mājās, jo
mums šķita, ka velni rībēdami

mums dzītos pakaļ.
Kad bijām apmierinājušās,

gājām tāpat pa mājām, apskatīt
visu, kas skatāms un izkāpelējām
paaugšienēm. Vislielākāparādība
bij nesen celtās klētis ar kādu

savādi ierīkotu „graudu zābaku."

Šis zābaks laikam ne-

bij nekas cits, kā kāda

praktiski ierīkota no-

laižamā caurule, pa

kuru labībujnobēra no

augšas lejā, lai nebūtu

jānes ar maisiem.

Varbūt šī ietaise bij
vairāk komplicēta, ko

es vairs neatceros, bet

man, šinī caurumā
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ieskatoties, toreiz tas izlikās baigs un tumšs, un Auguste
man ari čukstēdama stāstīja, ka tur, kāds puisis graudus

bērdams, esot graudos iekritis un noslāpis. Tas man izlikās

šausmīgi, jo, ka cilvēks var ūdenī noslīkt, to var iedomā-

ties. Ūdens ir gan derīgs, bet reizē arī naidīgs elements,

tāpat kā uguns, bet graudos, taisni vislabdarīgākā dabas

dāvanā, maizītē, ko ikdienas ēdam, kā tur var cilvēks

nobeigties, tas man izlikās pretdabīgi un vēl šausmīgāki.

Kad viss jau bij apskatīts un lielie taisījās braukt uz

mājām, mēs vēl ielīdām kādā sānu pieliekamā kambarī.

Tur bij sakrauti šādi tādi nelietojami rīki, visi apklāti ar

bieziem putekļiem. Bet starp putekļiem es pamanīju kaut

ko spožu karājamies pie pašiem griestiem, tās bija vectēva

cimboles.

Māsīca man atkal paskaidroja, ka vectēvs protot ļoti
skaisti sist uz cimbolēm visas vecmodes dejas, kā „ekosezi",

„puķīt pa dambi" v. c. Pa novakarēm viņš kādreiz sapulcē-
jot visus savus bērnus pagalmā, vai arī istabā un tad spēlē-

jot un liekot dejot. Ai, cik tad esot jauki! Vectēvs arī tā-

pat mākot skaisti spēlēt. Man palika tā sāpīgi ap sirdi,

ka es tanī jautrajā pulciņā nebiju un ka arī vectēva spēli
nekad neesmu dzirdējusi.

Kad bijām no kambara izgājušas, es viena pati ieslapstī-
jos tajā atpakaļ. Es gribēju, mazākais, dzirdēt, kā pati
cimbole skan, ja arī spēlētāju nedzirdēšu. Kaut arī tikai

vienu pašu stīdziņu spētu aizsniegt, lai tik dabūtu nojautu
no skaņas! Bet cimbole karājās pārāk augsti. Es kāpu uz

kastēm, bet tomēr nespēju sniegt; tad es vēl uzcēlu virsū

krēslu un uzkāpu uz tā. Stiepdamās, gandrīz jau es ar vienu

pirkstiņu sniedzu stīgu, tekrēsls kaut kā pakustējās un es

ar troksni nogāzos zemē. Lielie iesteidzās iekšā un atrada

mani uz grīdas ar putekļiem apklātu un pārplēstām drē-

bēm, kas bij aizķērušās aiz kastes naglām.
Māte mani sabāra un sagrūstīja aiz pleciem: „Ko es tur

esot līduši, ko meklējusi!" Es neteicu nekā un klusēju.

Bija jau arī jābrauc uz mājām. Mēs ardievojāmies un

atkal sasēdāmies ratos. Māte bij skumja un ceļā nerunāja

nekā, domās kavēdamās. Arī zirdziņš ašī skrēja, it kā

atvieglots, ka varēja doties projām. Tad māte no domām

atģidās, viņa vēlreiz mani sabāra, ka es lienot, kur neesot

jālien, un meklējot, kas neesot jāmeklē.
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Bet vai viņa nebij darījusi to pašu un vai viņai bij iz-

gājis labāk? Es nebiju aizsniegusi vectēva kokli un viņa —

tēva sirdi.

29.

Ķiršu dārzs

Vasara skrēja ātri uz priekšu ar sarkanām kurpēm, ka

zibēja vien pakaļ noskatoties, bet mums ar māmiņu
vēl priekšā bij apciemojumi. Vistuvākais bija mātes

māsas mājas Platones pagasta Spuri, kas no mums at-

radās vairāk par jūdzi atstatu. Spurene gan šad un tad

mēdza pie mums atbraukt viena pati, bet tas notika

uz īsu brīdi pa darbdienām, kad nebija vaļas un kad bij
šāda vai tāda vajadzība un tāpat arī māte pie viņas. Kādu

brīdi sirsnīgi izrunājušās un asaras noslaucījušas un kādu

ašu palaunadzi uzkodušas, viņas atkal šķīrās. Ja es atra-

dos tuvumā, tad Spurene pārmeta manai mātei: „Ko tu

brauc pie manis viena pati un nekad nepaņem to meiteni

līdzi!" Man bij dzirdīgas ausis un es sajutu pret viņu
pateicību. Labprāt es viņai būtu pieglaudušies, bet

es vienmēr kaunējos izrādīt savas jūtas un vispār nebiju
pieglaudīga. Kas mani no acīm nepazina, turēja mani par

nemīlīgu skuķi. Labāk jau bija, kad bija troksnis, daudz

viesu un skaļas valodas, tad neviens mani neievēroja.
Tas notika tad, kad bij kādi pļaujas svētki, vai talkas un

apkūlības, vai arī kādas dzimumdienas. Tādas svinības

bija taisni notikušas manā pēdējā dzimumdienā pavasarī,
17. martā. Tad bij atbraukusi visa Spuru ģimene. Spuris
pats un viņa brālis Ģinters, Spurene un māsīca, mīlīgā

Spuru Doriņa. Šinī reizē es nu neizbēgami biju bijusi galvenā
persona, jeb vismaz personas gabaliņš, ap kuru viss grozījās.

Spuru tante man bij kā dāvanu atvedusi pašadītu
šallīti un pušķīti mākslīgu neaizmirsteļu, un Spuru Ģinters
melnas, skaistas drēbes kurpītes, apšūtas ar zaļām zīda
lentītēm. Šallīte sastāvēja no trim krāsām: rožainas,
melnas un pelēkas, kas bij atsevišķās strīpās adītas un

kā matpīne sapītas kopā. Tante man šallīti nododama svi-

nīgi teica: „Ņem šo šallīti, ko es pati noadīju, viņa nav

tik vien kā šallīte, bet viņai ir daudz dziļāka nozīme; vēlāk

tu sapratīsi. Šis neaizmirstelīšu pušķītis lai tev to atgādina."
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Toreiz es patiesi Spuru tantes mistiskos vārdus nesa-

pratu, bet tagad man liekas, ka tante ar šiem dažādiem

krāsu celiņiem būs domājusi manus dzīves celiņus: rožains,

melns, pelēks, tādi man viņi gandrīz liekas, un varbūt es

toreiz ar zaļajām zīda kurpītēm staigāju pa rožaino dzīves

taciņu, tikai es to nezināju.

Arī citādi mana dzimumdiena bija pavadīta tik omu-

līgi, ka man viņa ilgi glabājās atmiņā. Pie omulības pa-

līdzēja daudz Spuris pats. Viņš bij ļoti simpātisks vīrs,
liela kalsena auguma, dedzīgu temperamentu, ar skaļu,
ašu valodu, kas viņam dusmās iedegoties par šādu vai

tādu pārestību, tūdaļ bij pie rokas, ar daudziem jaunradī-
tiem lamu vārdiem. Viņa lielās, zilās acis bij ļoti izteik-

smīgas pie katra uztraukuma. Visdziļākā viņa īpašība bij
tomēr lielā sirsnība, ko viņš ap sevi izplatīja kā savu

īpatnēju atmosfairu ar audzelīgu siltumu. Viņa brālis

Ģinters bij viņam līdzīgs, tikai viņa temperaments vēl iz-

teicās jauna puiša trakulībās.

Kā trešā, viņiem līdzīga izrādījās māsīca Doriņa, kas

pēc dabas un izskata līdzinājās tēvam, tikai viņas skai-

stās zilās acis vairāk atmirdzēja maigumā nekā tempera-
mentā, un kad smagie plakstieni lēni cilājās, bij it kā sirds

vārtiņi atvērtos un aizvērtos. Vēl vairāk maiguma viņai
piedeva viņas kuplie zelta mati. Kaut gan viņa bija par
mani dažus gadus vecāka, es ar viņu vairāk saprātos, ne-

kā ar citām māsīcām un viņu ļoti mīlēju.

Kamēr lielie piekopa savas valodas, mēs sarunājāmies
savā starpā. Doriņa man bij uzticējusi ļoti dziļus noslē-

pumus, tādus, par kuriem tikai itin slepeni drīkstēja pa-
čukstēt: viņa bij atradusi Ģinteram zem gultas pagalvja
mazu grāmatiņu «Mīlestības gaudu dziesmas" un atminēja
arī šo, to, kas tur bijis iekšā. Un tad vēl — ko viņa nebij
atradusi un ko arī neviens cits nebij redzējis, bet par ko

visi slepeni melsa — Ģinters esot burvis, viņam esot kaut

kur paslēpta «melnā grāmata", ar kuru varot garus at-

saukt.

Tādus spēcīgus noslēpumus nu mēs, mazās meitenes,
arī zinājām, jo kalpone bij tos Doriņai uzticējusi, un mēs

pratām tos arī pie sevis paturēt, allaž tik viena uz otru

nozīmīgi paskatīdamies, it kā kādas svarīgas sazvērestības

biedrenes.



129

Pēc vakariņām lielie bij spēlējuši uz trumpām un mēs

darījām to pašu. Viņi spēlēja „aitas galvu" un „prefe-
ransi" vai arī „vienkāršo" un „dubulto kazu," un mēs

jām atsevišķi pie maza galdiņa spēlēt kārtis uz „ūsām".

Katra uzvilka sev priekšā ar krītu trīs krustus un kura

vienu gājienu vinnēja, nodzēsa vienu krusta radziņu, bet

tā, kas ašāki krustus izbeidza, bija spēli vinnējusi. Tā tad

drīkstēja savu pretinieci visapkārt apkrītot, gan uz sejas,

gan uz drēbēm ar ūsām. Tad cēlās liela ķerstīšanās un jautra
skriešana pa visām istabām, galdiem un gultām. Bieži

gan arī sanācām spēles iekaisumā asā konfliktā, bet ātri

atkal salīgām un skūpstīdamās ar apkrītotiem deguniem,

šķīrāmies tikpat mīļas kā bijušas.
Tā bij pagājusi mana dzimumdiena un nu kādā jaukā

rītā mēs atkal braucām uz Spuriem. Ceļš bija tas pats,

pa kuru bijām braukušas uz Gudēniem; tas veda cauri

vecajai Kurzemes lielkungu laiku „Jēkaba muižai" un vijās

par Svētes robotiem krastiem projām uz Ūziņu un Plato-

nes pagastiem.
Kad bijām gabalu pabraukušas, mums bij jānogriežas

pa kreisi lielā priežu mežā, pa kuru mums kādu triju km

platumā bij jāizbrauc cauri. Pa mežu vijās daudz ceļu,
viens otru krustodami un tur varēja viegli apmaldīties;
bet māmiņa atlaida zirga grožus brīvāki un ļāva tam iet

pēc viņa prāta un tas ceļu labāk atrada par mums.

Mežā iebraucot, mūs apņēma brīnišķīgs aromāts no saulē

sakarsušiem priežu sveķiem un medainiem viršiem. Bur-

vīgo sajūtu pavairoja vēl dziļais klusums, kura vienīgā
elpa bij priežu šūpošanās vējā, kas izklausījās kā stikla

mūzika, kad priežu un egļu sīkās adatiņas sasitās kopā.
Mēs būtu varējušas ilgi kavēties šinī teiksmainajā at-

mosfairā, ja zirdziņš nebūtu atvieglots nosprauslojies, sa-

cīdams: „Te nu es jūs izvedu mežam cauri, un jūs man esat

labu auzu kuli parādā!"
Iztālēm parādījās jau arī Spuru mājas, paceldamās uz

kāda pakalniņa un iztālēm mirdzēdamas ar jauncelto ēku

sarkanajiem kārniņu jumtiem. leslēgtas visapkārt plašā
lokā no tumšiem, lieliem mežiem, tās atradās skaistā ap-
vidū. Auglīgie tīrumi ar stipru kviešu zemi tos ieņēma
it kā savā platā klēpī un strautiņš ar zaļo, bārkstaino pļavu
gar pašām mājām tecēdams, tos apvija kā ar zaļu zīda

jostu. Šāds noapaļots ieslēgums visapkārt, kas neļāva iz-
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plūst plašumā un neaizklīst tālumā, diva stipru koncen-

trācijas un sirsnības iespaidu. Mežu josta, kas apjoza lau-

kus, saturēja kopā arī iedzīvotāju jūtas.

Spuru ģimeni mēs visu atradām mājās un visi priecājās

par mūsu atbraukšanu. Bez minētām personām ģimenes
locekļi bij vēl divi puikas, Krišjānītis un Zamuels un viena

veca vecmāmiņa.' Abi puikas bij jaunāki par māsu. Vecā-

kais no tiem, Krišjānītis, bij saviem gadiem pārāk

izstīdzējis, vārgs un smalks, kā pagraba dīglis, kaut gan

pēc izskata tas bij kā pienā mazgāts un ar medu barots.

Pārāk liela jūtelība bij viņa dzimuma mantojums. Mātei

viņš tā bij pieķēries, ka baidījās viņu pavisam no mājām
izlaist. Tā pagājušo reizi, kad māte bij taisījusies braukt

uz mūsu mājām, viņš bij paņēmis šķēres un sagriezis gaba-
los mātes gluži jauno kleitu, ko viņa bij nolikusi, lai

vilktu mugurā. Otrs puika, Zamuels, turpretim, bij
dzīvs un enerģisks, un tēvs no viņa cerēja dienās iznākam

lielas lietas. Vecmāmiņa, turpretim, bij nokaltis zars

pie ģimenes koka: veca, salīkusi, sevī iedubusi, tā staigāja
bubinādama pa māju apkārt un tukšais zārciņš bēniņos

jau uz viņu gaidīja.
Mēs, visjaunākā paaudze, bijām pret to dzīvs protests,

mēs augām, dzīvojām, ziedējām nākotnē iekšā ar kūsā-

jošu pārgalvību un vētrainu temperamentu. Kamēr lielie

pa iekšieni sarunājās par saimniecību, mēs skraidījām pa

lauku. Spuriem bij arī skaists augļu dārzs un āboli jau
brieda gatavībai pretī. Vislabākā tomēr bija vecās vec-

māmiņas ābele ar mīkstiem cikātāboliem, kurus tā ar savu

bezzobu muti varēja sagrauzt kā veca, sirma pelīte. Dārza

otrā pusē atradās „vecā istaba", kas ļoti sen atpakaļ bij
būvēta un tādēļ gluži vecmodīga, ar tā dēvēto namiņu

priekšā un savādām durvīm, kuras augšā un apakšā bij

sevišķi veramas. Griesti bij zemi un lodziņi līdzinājās
vairāk dūmu caurumiem nekā logiem. Tagad ļaudis.to
vairs neapdzīvāja, bet toties tur vairāk mitinājās spoki,
kādu tolaik arī bij papilnam. Kā Būdniekiem bij savs vec-

modes velnu tilts, tā Spuriem bij sava spoku istaba un sava

melnā grāmata. Mūs, meitenes, šī romantiskā istaba vis-

vairāk saistīja, un drebēdamas un baiļodamās mēs izlož-

ņājām visus kaktus, bet neviens spoks neturēja mūs par

diezgan cienīgām, lai mums rādītos. Vienīgais atradums

mums bij lielas kuplas rozes, kas biezos puduros auga
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taisni spoku istabas galā, it kā no neredzamām rokām dē-

stītas un koptas.

Nosmērējušās viscaur ar putekļiem un sodrējiem no

rāpuļošanās pa kaktiem, bet appušķojušās ar rozēm un ar

lieliem rožu vainagiem galvā, mēs atgriezāmies istabā.

Tur mēs savukārt izmeklējāmies pēc melnās grāmatas,
bet arī to neatradām; ne spoki, ne gari negribēja ielaisties

ar mums, muļķa meitenēm.

Gluži tukšā mans Spuru brauciens tomēr man ne-

palika. Mēs sameklējām kādas citas grāmatas, kuras Spuru
tante man teicās līdzi dot, tās bij dažāda satura, kā, pie-
mēram: „Gumals un Līna", „Priežukalna Roze", «Branda-

vīna glāzē noslīkst vairāk nekā ezerā", «Par velti mīlēts",
„Kā Palejas Jānis savu būšanu kopis", «Lietderīgi pa~

domi par vaislas lopu vairošanu" un viens sējums «Tūkstoš
un viena nakts". Bez izvēles man deva un es tik ņēmu
pretī visu, kas iespiests, kā aizbadējusies bite ziedus. Lai-

mīga es ar savu nastu pārbraucu mājās, cerēdama no tās

gūt sev gara barību daudzām nedēļām
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Dažas nedēļas pēc apciemojuma Spuros, mēs gatavo-

jāmies nobraukt vēl uz Kūpeņu Jurīšiem, kur arī dzīvoja
mūsu radi un ar māmiņu ļoti tuvu sagājās. Sevišķi vecais

Kūpenis bij ļoti lāga vīrs, kas prata visus saistīt ar savu

neizsīkstošo humoru un omulību. Kūpenam bij divas pie-

augušas meitas un dēls, vēl jauns puika. Vecākā meita

nāca allaž pie mums kaut ko pašūt un tā mēs bijām ļoti sa-

radušas kopā. Es priecājos, kad braucām uz Kūpeniem ciemā.

Ceļš bija tas pats,Jkas veda uz Gudēniem un Spuriem, tikai

bij vēl tālāk jābrauc, labas divas jūdzes, bet tas jo tālāk,

jo skaistāk izlocījās pa kalnainu apvidu, vienmēr līdz-

teku ar Svētes upi.

Kūpenu mājas pašas atradās visskaistākā vietā, uz

augsta upes krasta, kas viscaur bij noaudzis dažādiem ko-

kiem un izvijās lielā augstumā dažādās robotās plaizmās
un gravās. Tikpat skaisti bij arī Kūpenu plašie dārzi,
divi lieli ābeļu dārzi un divi ar ķiršiem un citām ogām.
Dārzi bij mājas lielākie ieņēmumi, jo tīrumi te nebij lieli

un zeme smiltaina un ne tik auglīga. Dārzi, turpretim,
bij iznomāti kādiem Rīgas augļu tirgotājiem, un deva tik

lielus ienākumus, ka Kūpeni skaitījās par pārtikušiem ļau-
dīm. Ķiršu dārzu viņi bij paši sev paturējuši un tas pat-
laban laistījās vien itin sarkans no lielā ogu daudzuma,
kas atradās pilnā gatavībā, kad nobraucām. Tā nu bij
īstā Lejputrija, vai ķiršu paradīze, kad mūs ieveda dārzā

un skubināt skubināja, lai tik nu ēdot cik vien spējot.
Māmiņa gan teica, ka vairāk kā cilvēks spējot, ēst jau ne-

varot un jāapdomājot, kas pēc tādas pārēšanās rītu būšot.

Bet nevarēja jau nemaz acis pavērst ne uz vienu, ne otru

pusi, kā neaicinātu ķirši, tik brūni, tik saldi un sulīgi, ka

paši no sevis slīdēja mutē iekšā. Ēdām ka vai asaras bira,

apgājām pa dārzu apkārt un ēdām atkal no jauna.

Tādus burvju dārzus ar tādu dievišķu mielastu jau arī

piedzīvo tikai vienreiz mūžā. Bet ar ķiršiem mielasts vēl

nebūt nebij galā. Kad beidzot izgājām no dārziem laukā

un iegājām istabā, tad tur jau gaidīja tikai īstais mielasts,
ar ceptiem cālīšiem un lieliem vēžiem.

Kūpenu izlīčotā upē piemita ne tik vien zivis, bet ari

daudz vēžu alas. Visu tur varēja baudīt no dabas pirmās

rokas; Kūpenus ar viņu dabas bagātību un skaistumu

tiešām varēja dēvēt par īstu Lejputriju.
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Bagātīgi no visa baudījuši, mēs no šīs poētiskās vietiņas
šķīrāmies, līdzi pārvezdami pūru .ar brūniem ķiršiem/ko
lāga ļautiņi bij mums ratos ielikuši, un vēl lielāku mēru

skaistu atmiņu. Kūpeni bij mūsu pēdējais apmeklējums
šinī vasarā.

30.

Kuģis Norvila

Pie maniem šīs vasaras ceļojumiem piederēja vēl divi

tāli braucieni: viens, kad māte mani paņēma līdzi uz

Labrenču tirgu, otrs, kad pirmo reizi mani aizveda uz

Jelgavu.
Tirgus pats man nemaz nepatika: pārāk daudz tur bij

ļaužu kopā, kas trokšņoja un ālējās un daži pat gulēja pa-
visam piedzēruši. Dažas kumēdiņu būdas arī tur bija ar

raibām izkārtnēm un pērtiķiem durvju priekšā; man tie

bij riebīgi un es sāku pat baidīties, tā kā māte mani veda

projām. Satikāmies vēl ar dažiem pazīstamiem, kas mūs

cienāja ar kvasu un piparkūkām, bet es tik tiecos uz mā-

jām. No visa tirgus labākais bij pats brauciens pa kal-

naino apgabalu, kur augsti no lielceļa varēja lejā plaši

pārredzēt visu apgabalu ar tumšiem, lieliem siliem un Tēr-

vetes upi, kura tur kā čūska vijās loku lokos. Notālēm

bij arī redzamas vēsturiskās Kalnamuižas pils drupas, un

māmiņa man tikai zināja pasacīt, ka tur senāk lieli kari

bijuši un ka uz nomelnējušiem mūriem vēl tagad varot

redzēt sažuvušas asinis, bet par Zemgales vēsturi un par
mūsu tēvu varonīgām cīņām viņa neko tuvāk nezināja, jo
tolaik mūsu pašu vēsture mums bij sveša.

Drīz pēc šī tirgus brauciena māte aizveda mani pirmo
reizi uz Jelgavu. Mani iepriekš biedināja, ka Jelgavā
tik viegli nelaižot iekšā: ceļa malā stāvot žīdi ar iesmiem

un katru badot, kas pirmo reizi iebraucot. Es to uzska-

tiju par joku, bet kad tuvojāmies pilsētai, es tiešām ierau-

dzīju žīdus ar iesmiem un tie arī gāja klāt pie braucēju
ratiem un kaut ko tur badīja.

Tie pienāca arī pie mūsu ratiem, es ieraudzīju dzelzs

iesmus žīdiem rokā un izbailēs sāku līst zem ratu ādas,
bet tad māmiņa, kas līdz šim bij smējusies, mani mieri-
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nāja. ka tie meklējot labības maisus un ne cilvēkus. Es

nokaunējos par savām bailēm un ieskatījos, ka tie tiešām

duf iesmus labības maisos, noprovēdami jaunkulto labību.

lebraucot pilsētā es ļoti brīnījos par bruģētām ielām,

par lieliem, skaistiem namiem, kas tik biezi bij sablīvēti

kopā cits pie cita, un par tik daudz ļaudīm, kas tur tik

steidzīgi skraidīja pa ielām, nezin uz kurieni un kādēļ.
Daudz tur bij redzamas arī tādas meitenes kā es: tās visas

bij skaisti ģērbušās un tām bij cepures galvā ar puķēm
un plīvojošām lentām.

„Ak, dieviņ! Cik skaistas viņas izskatās un cik laimī-

gas tās var būt, kam tādas cepures galvā!"
Cik niecīga es sev izlikos, tupēdama ratos mātei līdzās,

ierāvusies savos laucinieku lakatos, pelēka kā suņu sēnīte

uz cērpa. Kaut tik neviens cilvēks mani neievērotu un

kaut es varētu pavisam pazust. Es biju tā nokaunējusies,
ka neko daudz neredzēju un arī negribēju redzēt, un biju

laimīga, kad atkal varējām braukt mājās.
Šeit, brīvā dabā un starp līdzīgiem cilvēkiem, es atkal

varēju atveldzēt savu sāpošo galviņu un bēdīgās actiņas,
kā slima cielaviņa pie meža strauta. Daba vēl deva savas

pēdējās saulesdienas, jo rudens jau tuvojās un miglainie
rīti spieda un žņaudza maigos mākonīšus, kas pa debesu

durvīm bij iznākuši kā bērni vienos baltos krekliņos.
Es nogāju uz strauta pļaviņu, kur bij nopļauta otrā

zāle jeb atāls. Līdzi nopļauta gulēja arī kāda neaizmir-

stele un skatījās vēl ar zilām actiņām uz sauli, bet tā viņu
vairs nežēloja, un slaidais kātiņš jau bij mīksts un sašļucis.
Arī lauki pa lielākai daļai bij nopļauti un vēlās auzas

stipri dzeltēja, tikai velna auzas vēl bij melnas un treknas,
vīkšos sagriezušās, kā velna meitu auskari. Grāvja malās

arī tāda puspelēka, izčabējusi zālīte, aizlauztas smildziņas.
Es ieraudzīju skaistu violetu vanaga nadziņu, un gribēju
to noplūkt, bet redzēju, ka tas bij cieši apvijies pēdējai
rudzu puķei ap viduci, negribēdams no tās šķirties. Es

viņu atstāju arī, lai nozied līdz beigām, jo kad viņu no-

plūkšu, rudzu puķe paliks atraitne.

Es nogāju līdz mežiņam, arī tur jau bij nonācis rudens.

Bērziņi bij pavisam caurspīdīgi dzelteni un lapas lidoja

projām bez vēja kā tauriņi. Viņi jau pirmie bij dzeltējuši,
kad vēl neviena asāka vēsma tiem nebij uzpūtuši; laikam

vasarai tie bij vismīļākie un tā viņus negribēja atstāt
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vētrai un rudenim un ņēma sev līdzi. Kokiem pa apakšu

bij savijušās kazenes cita ap citu kā meitenes rotaļās, lū-

kodamas viena otru gar zemi nosviest. Tikai viena pacēlās
pār visām augstāk un stīgojās ap lazdu uz augšu.

Visur tāds grūts, spiedošs skumjums. Rudens pave-

dieni, rokām netverami, man sitās sejā un mazi, zaļi zir-

neklīši stiepa spožus diegus kā nāves audumus. Es sa-

lasīju dzeltensarkanas apšu lapas un nopinu no tām sev

garas vijas, ar kurām aptinos visapkārt kā kāda meža

meitene un savēru sev ap kaklu rotu no sarkaniem pī-
lādžu korāļiem; es gribēju arī mazudrusciņ būt skaista

kā lepnās pilsētas jaunkundzes, kas man neizgāja no

atmiņas.
Kad es mājā pārnācu, meitas iesaucās:

„Ūja! kā nu izgreznojusies, tīri kā lapsas aste!"

Es par tādu novērtējumu nebiju visai priecīga un gribēju
ko labāku dzirdēt; bet kad es sievām piegāju klāt un teicu,
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lai uz mani paskatās, tās teica: „Kas sunim asti cels,
kad pats necels."

Vairāk apbrīnotāju man nebij, jo ar ganu zēnu es biju

sagājusi ienaidā. Tas bij iznācis tā: Viņš priekš manis

bij uzbūvējis „brango kuģi Norvilu", ar kuru es gribēju
doties tālumā pa mūsu pašu dīķi. Būvmateriāls bij bijusi

veca govu sile, buras mātes priekšauts un drošības pēc

bij pielikti arī airi, divas no kāda übaga atstātas bozes.

Es būvmeistaram arī biju uzticējusies un sēdos droši

kuģī iekšā, rīkodamās reizē ar burām un airiem. Diena

bij bijusi jauka un mātes arī nebij mājās, un dažas citas

briesmas, kādas bij aprakstītas jūrnieku stāstos, arī ne-

draudēja, nebija ne klinšu ragu, ne jūras nezvēru, ja ne-

skaita par tādiem mazos grundulēnus, kas mudžēja vis-

apkārt pa dīķi — un es varēju mierīgi braukt tālāk. Bet

te nu notika kas negaidīts: bez vētrām, bez briesmām kuģis
Norvila cieta avāriju; sile kā šauta apsviedās apkārt
ar dibenu uz augšu, un es gulēju dīķa dubļos. Te nu skaidri

bij redzams, ka vainīgs vienīgi bij būvmeistars, ganu zēns,
kas kuģi tik nelāgi bij taisījis; no tā laika es ar viņu ne-

maz vairs nesatikos.

Šo nepatīkamo piedzīvojumu es centos drīzi aizmirst,
un tas bij jo vieglāk izdevies, kad man bij nācis palīgā
liels, nopietns darbs. Tā bija labības vadāšana. Šī dar-

bība norisinājās starp lauku un šķūni. Pilnie vezumi no

lauka bij vezumam blakām ejot un zirgu aiz pavadas tu-

rot, jāpārved mājā. Rūpīgi bij arī jāuzmanās, ka rati

kaut kur neaizķeras un vezums neapgāžas. Tukšie zirgi

jau gaidīja priekšā, tie bij jābrauc atpakaļ uz lauka. Ve-

zumu vedot, bij jāiet soļiem, bet tukšā braucot, jāsēd
ratos un jālaiž zirgs skriet ko māk. Varēja arī zirgam sēst

mugurā un laist aulēkšiem. Bailīgi es iesāku šo amatu,
bet drīz vien es jau kļuvu par meistaru un visā nopietnībā

skaitījos par labu zirgu vadātāju, jo manā vadībā notika

visašākā vezumu izmaiņa. Rati gāja ka rībēja un gra-

bēja, un pa celmiem lēkāja kā kunkuļi gaisā un bieži ap-

gāzās, bet es par to neko nebēdāju. Arī zirgs kādreiz sāka

trakot un nebija valdāms, bet es tomēr tiku ar visu galā;
kas gan bij priekš manis vienkāršs darba zirgs, kur es

jau biju jājusi uz zilā ilgu zirga ar pērļotām pavadām un

nojājusi līdz zvaigznēm un mēnesim!
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Tagad nu bij visi darbi galā un rudens miers plēta

pār visu savus vēsos spārnus. Lauki bij kaili un mežiņā
visas lapas nobirušas. Līdz ar to izbeidzās arī mani lauku

ceļi un bij jāaprobežojas atkal ar istabu. Sākās atkal

garie rudens vakari, pilni veļu un baismu. Rīts ar vakaru

likās it kā ar varu kopā sabīdīti, lai redzētu, cik viens bāls

un otrs sarkans. Ai, kā novembra vētra raustīja aizbīd-

ņus pie logiem un kauca dūmenī! Kā sitās un brīkšķēja

gar māju stūriem! Vai tur neskrēja garām vēja kamanas

ar pelēkiem zirgiem, ka krēpes plivinājās un pulksteņi
skanēja? Kā būtu, kad tajās iekšā sēdētu?

Bet bieži arī, kad melni, saplosīti mākoņu gabali smagi
vēlās garām gar logu, man šķita, it kā tie būtu pekles

ērgļa asins piemirkušie spārni un ka skrietu garām bries-

mīgais ērglis, kas jābaro ar cilvēka miesas gabaliem.
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Vēl baismīgāk kļuva, kad aukas grūdieni norima un

lēns vējš vaidēja gari vilktās, žēlās skaņās. Tās izklausījās,
it kā vaidētu mani mirušie, noslīcinātie kaķīši, izkāpuši no

dīķa dibena.

Cik skaisti tie būtu bijuši un kā tie saulītē būtu spēlēju-
šies! Tagad tie spēlējās vējā, pelēkās vēja dvēselītes pūpolu

kažociņos.
Šādas un tamlīdzīgas baismu ainas atspoguļojās manā

dvēselē kā pāri ejoši mākoņi avota spogulī, bet dziļi iekšā

dīga kāds kluss spēks baigās un gaišās ainas netikvien uz-

ņemt, bet tās arī pārveidot pēc sava likuma.

31.

Pazaudētā paradīze

Laikam pašam, kā likās, nepatika vairs aust melno ru-

dens baismu un iznīcības audumu uz nāves austuvēm, viņš

apstājās, apdomājās un sāka lēni to ārdīt nost, actiņu pēc
actiņas, minūti pa minūtei, tā kā saulīte atkal sāka spīdēt
cauri.

Ziemsvētki tuvojās un adventes steidzās viņu nākšanu

vēstīt.

Māte ar saimi sāka atkal biežāk skaitīt pātarus, kas pa
vasaru un darba laiku bij gluži paputējuši; Dievs jau pats
arī zināja, ka cilvēkiem nebij vaļas un varēja pagaidīt.
Adventes dziesmas bij identiskas ar gaidīšanu, ar rīta

krēslu, un viņas mani nedarīja vairs tik skumju, kā gavēņu
dziesmas.

„Ak, esi līksma, dzied un dej,

Tavs ķēniņš ir atnācis."

Vai tas nebij taisni it kā man sacīts? Vēl es gan paša

ķēniņa neredzēju, ne viņa kroņa, bet gaidīšana pati mani

iejūsmināja. Es jau arī neticēju, ka patiesi kāds ķēniņš
nāks un vēl pie manis, bet kaut kas man tomēr nāks. Vai

nu tagad vai vēlāk, daudz vēlāk no kaut kādas nezināmas

staru zemes, no tālas, tālas sapņu ielejas — kaut kas nāks

un taisni pie manis un liks man savu kroni galvā. Tikai
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jāgaida bija, kamēr tas notiks. Jāizgaidās, jāizciešas, jā-
izraudās un jāizurbjas dzīvei cauri kā ozola lapai caur

biezo mizu, un sirdī jātura uguntiņa klusu — klusu ■
Bet pa tām starpām kaut kas gadījās, kas izsauca manā

būtnē dziļas pārveidības. Es bij labos garus līdz šim sau-

kusi, cerību, ilgu un radošos garus, bet reizē bij pamo-

dušies arī mani dēmoni, un tie man stājās pretī, lai ceļš
uz gaišajiem augstumiem man netaptu viegls.

Ziemsvētki jau bij durvju priekšā. Tie ir īstie jaunības
un bērnības svētki. Tad deg lielās, gaišās sveces un pukst
mazās, siltās sirdis. Vecāki dod saviem bērniem dāvanas,,
bet tās nav dāvanas vien, ko viņi dod, tā ir viņu mīlestība,,
kas še atradusi veidu visspilgtāk izteikties, un prieks, ar

kādu bērni dāvanas saņem, arī nav tikai prieks vien, bet

pretmīlestība — sirdis sastop sirdis, it kā stars staru, ap-
vienodamies vienā liesmā, no kuras izaug gaisma un saules

sākums. Mana māmiņa bij dažas dienas pirms svētkiem

bijusi pilsētā iepirkties ēdamās vielas un saldumus un spo-
žos riekstiņus, jo tika gatavota eglīte. Es redzēju, ka viņa
kādu noslēpumainu sainīti no manis slēpa un aši ieslēdza

kumodē, lai es nepamanītu. Citādi jau es visus iepirkumus

palīdzēju izkravāt un arī par eglītes pušķošanu mēs kopīgi

apspriedāmies. Bet kas tas par sainīti, ko viņa no manis

slēpa? Ka tur atradās kāda dāvana, ar kuru māte mani

gribēja pārsteigt un iepriecināt, par to es nešaubījos. Es

būtu viņai prasījusi par to, bet viņa staigāja apkārt ar tik

noslēpumainu seju un ar tik viltīgu prieku acu kaktiņos,,
ka es negribēju viņai šo baudu izjaukt. Man likās,,
ka māmiņa šoreiz bij naivāka par mani. Lai nu viņa prie-
cājas, es nodomāju, nelikšos neko zināt, gan jau nu es arī

priecāšos, kad dāvanu dabūšu. Bet diezin, vai tā man maz

patiks? Un tik ilgi ir ko gaidīt! Mana nepacietība auga,
bet māmiņas ne mazāk. Viņa jau sāka tādus vārdus mētāt,
ka tagad Ziemsvētku gariņi staigājot pa naktīm apkārt un

katram kaut ko atnesot; vai tad nu īsti mani tukšā atstāšot.

Tiešām, tādi gariņi gan staigāja apkārt, bet starp tiem

bij arī kāds mazs melns gariņš, mans mazais daimons.

Tas man neatlaidīgi čukstēja ausīs: «Paskaties slēpu,
kas tanī sainītī iekšā, pavelc tik mazu drusku papīrīti
vaļā."

„Bet tad jau es mātei nolaupīšu visu prieku; viņa taču

grib mani pārsteigt."
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„Tev jau nav nemaz jārāda, ka tu to zini; izliecies, ka

tu it nekā nezini; tad viņa priecāsies tāpat."

„Bet tad es liekuļošu un melošu mātei."

„Kas nu par liekuļošanu un kas par meliem! Viņai tas

neko nekaitēs, un tu — tu būsi gudrāka par viņu."

„Bet kur mans prieks?"
„Vai tu tagad priecājies?"

Nē, es tiešām nepriecājos, es tikai gribēju zināt un bai-

dījos pat, ka man dāvana varbūt nemaz nepatiktu, un man

tad būtu jāizrāda, ka patīk, lai māti neapbēdinātu. Vai

tā nebūtu melošana? Es sāku jau apgurt, cīnoties starp
šiem diviem spēkiem, kas mani vilka katrs uz savu pusi,
man bij jāizšķiras, jātaisa pēdējais slēdziens. Man prāts
izpalīdzēja man ar sofismu: meli ir tikai tad ļauni, ja viņi
kam kaitē. Ja es mātei nekaitēju, turpretim labu daru,
tad es varu melot. Un kādēļ vispār lietot tādu nejauku,
baidošu vārdu „meli"? Es tikai gribu apmierināt mazu

ziņkārību un nieka dēļ sevi nomocu ar šaubām.

Lieta bij izšķirta. Tagad tikai vajadzēja dabūt rokā

kumodes atslēgu. Māte to tagad cieši glabāja aiz jostas

un tikai vakarā gulēt iedama, pabāza zem sava pagalvja.

Nogaidīju arī nakti un kad nomanīju, ka māte aizmi-

gusi, es izkāpu no savas gultiņas un tuvojos lēni, elpu aiz-

turēdama, viņas gultai. Ak, kāds nejauks gājiens! Es dre-

bēju aiz bailēm un sāku pat aizmirst, kādēļ man īsti at-

slēgas vajadzīgas. Bet es atrados kā hipnozē un melnais

daimons mani bīdīja tikai uz priekšu.

Māmiņa gulēja tik mierīgi, tik saldi, mēness stars pat-
laban apspīdēja viņu kā kādu gaismas būtni. Un te nu stā-

vēja viņai blakām viņas mīļā meitiņa un gribēja tai uzkrist

kā laupītāja Vai viņa pret mani šinī brīdī nebij gaismas
eņģelis un es tumsas daimons! Un ja nu viņa pamostas?

Ko tad es teikšu? Sviedri man lija no pieres,
domas strādāja, vēl smadzenes izdomās nebij ievingrinā-
jušās. Nu, tad — es teikšu, ka nācu viņu apmīļot, vai arī,
ka man auksts un es gribu ielīst pie viņas sasildīties, kā

jau šad un tad mēdzu darīt un tie tad bij mūsu mīļākie brī-

tiņi! „Meli!" atkal kāda balss man iekšā uzsauca, „arī tos

mīļākos brītiņus tu ar meliem gribi sagānīt." Vēl pēdējais
mēģinājums mani vilka atgriezties atpakaļ. Bet ko tas

līdzējai Ja nu es arī atgriežos atslēgas neņēmusi un māte
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tomēr pamostas, tad man tā kā tā jāmelo un jāslēpj īstais

iemesls, kādēļ es viņas gultai esmu tuvojusies.
Viens vienīgs solis jau mani bij valgos sapinis un daimons

nelaida vairs mani vaļā: ja jau jāmelo, tad par to vajag
kaut ko panākt. Aši es pabāzu rociņu zem spilventiņa un

tūdaļ atradu atslēgas. Viegli es tās izvilku un māte nepa-

modās.

Gandrīz priecīga par labu izdošanos, es uz pirkstu ga-

liem līdu atpakaļ. Bet it kā žēli vaimanādama atkal balss

man sauca: „Zagle, zagle, apzagi pati savu māmiņu!"

Es uz to vairs neklausījos. Daimons tagad, par mani bū-

dams drošs, bij ievietojies manī iekšā un es spītīgi sev at-

bildēju:
„Ko tad esmu zagusi, naudu vai kādu mantu? Tās pa-

šas atslēgas es atbāzīšu atpakaļ."
Es iegāju blakus istabā, kur atradās kumode, aiztaisīju

durvis un ašī atslēdzu kumodi. Sainītis man bij rokā un

tikai plāns, vaļējs papīrītis mani šķīra no lielā noslēpuma —

„
Varbūt vēl tagad, pēdējā brīdī, ir iespējams neskatīties,

kas tur iekšā, sainīti atlikt atpakaļ un atslēgu pabāzt, kur

tā bija?" Tad nu gan es būtu pēdējā nejēga, visus grū-
tumus pārspēdama un ieguvumu nesaņemdama! Pirkstiņi
drebēdami rāva paši no sevis striķīšus nost, mezgliņus ne-

atraisījuši un — papīrītis krita uz grīdu. Kaut kas neiz-

sakāmi maigs un samtains glaudās man rokā un bij diezgan

prāvs. Es piegāju pie loga pilnā mēnesī, lai to apskatītu.
Ak tu, dieviņ, cik skaists!

Bāli rožaina zīda šalle, ar sīkiem zelta pavedieniem caur-

austa! Tādu es toreiz biju Jelgavā redzējusi kādā logā un

sacījusi, ka tā ir skaistākais, ko var pasaulē iedomāties.

Tikai šī bij vēl lielāka un skaistāka. Tātad māmiņa nebij
to aizmirsusi un visu laiku piedomājusi, kā man šo prieku
darīt. Te nu šis burvīgais skaistums izpletās manā priekšā,
pārliets vēl ar mēness spožumu. Tādi gan izskatījās pazudu-
šās paradīzes ziedi un augļi, kuros pa zelta dzīsliņām kā

šiem mirdzošiem diedziņiem ritēja nemirstības sula.

Asaras, divas lielas asaras man bij izlauzušās no acīm

un mēness šīs divas smagās, karstās piles ņēma apsudraboja
ar savu sudrabu un ievērpa iekšā audumā. Tās vēl tur pie-
derēja klāt — zemes asaras pie paradīzes auduma. Tas bij
īss, skaists aizmirstības brīdis, tad. — Es uztrūkos kā no-

miega, dziļa plaisa atvērās man acu priekšā, es nometu



143

audumu, it kā tas man rokās degtu. Man gar viņu vairs

nebij nekādas daļas. Es nebiju vairs cienīga viņu saņemta
Paradīzes vārti aiz manis aizkrita cieti — es paliku ārā —

izstumta. Mechaniski es satinu atkal šalli papīrā, atliku at-

pakaļ kumodē un aiznesu atslēgas un iebāzu atpakaļ zem

spilvena. Māte arī tagad nepamodās, netraucēta es varēju
atlikties savā gultā un nakts apraka manu nedarbu.

Es iemigu tikai pret rītu. Kad pamodos, man šķita,
ka ar mani būtu notikusi kāda liela pārgrozība. Daudz,
daudz vecāka es jutos, it kā pa šo nakti būtu pārdzīvojusi

gadu desmitus, it kā man nekas vairs nebūtu ko cerēt un

par ko priecāties. Es uzcēlos. Actiņas tik karstas, kājiņas
tik gurdas, it kā es būtu tālu ceļu nogājusi.

„Vai tev, meitiņ, kas kait?" māte prasīja manu, uz

viena pleca nokārušos galviņu taustīdama.

„Nekas —" es nokungstēju.
„Būs istaba bijusi par karstu sakurināta." viņa manu.

gurdumu sev izskaidroja.
Un nāca visgrūtākais, paši svētki.

Ziemsvētku vakarā visi skraidīja, gatavojās, nesa iekšā

zaļu, smaržīgu eglīti. Ak, cik es citkārt būtu labprāt līdzi

skraidījusi un bijusi priecīga. Bet tagad es slapstījos pa
kaktiem kā gurda rudens muša. Kāra egles zaros vizuļus
un zelta riekstus un iededza svecītes, bet manā mazajā dvē-

selē bij tumšs, tur nekas ne spīdēja, ne mirdzēja.
Tad nāca svinīgais brīdis, visas sveces bij iedegtas eglītē,.,

un visi māju ļaudis sapulcējušies apkārt. Māmiņa katram

pasniedza pa dāvaniņai. Puišiem šalles, meitām priekšau-
tus un lakatus. Tētim jaunu pīpi un tabakas maku. Veca-

jai tantei jaunmodes lūgšanu grāmatu, uz ko viņa diez-

gan greizi noskatījās, un pat pelēkajam runcim karājās
zarā līkums desas, ko tam uzmauca kaklā. Visi bij ļoti
priecīgi.

Tagad nu māte sauca mani: „Nāc nu tu, mans īstais

Ziemsvētku bērns!"

Es bailīgi tuvojos un viņa pasniedza man tik labi pazī-
stamo paciņu.

„Vai tu vari uzminēt, kas tur iekšā?"

Ak, vai! Ko viņa mani tā tirdīja! Prieks starot staroja

viņas vaigā, it kā viņa būtu apdāvināta un ne es. Brīdi

klusēdama un izbaudīdama sajūtu, ka mani dara laimīgu,

viņa skubināja: „Taisi nu, taisi nu vaļā un skaties!"
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Kad es tūļojos, viņa pati attina papīru, pacēla šalli

gaisā, lai visi redzētu un plaši aplika man to ap pleciem.
Es saņēmu visus spēkus un mēģināju smaidīt; tas

man bij briesmīgs brīdis. Es jutos kā notiesātā, pie kuras

izpilda sodu.

Tad es ieslīgu mātei rokās un paslēpu galvu pie viņas
krūtīm. Ak, cik laimīga viņa bija, iztulkodama to kā manu

lielu prieku un pārsteigumu. Labi, ka kalpones man no-

ņēma šalli no pleciem un apbrīnodamas laida no rokas rokā,
kamēr beidzot māte teica: „Diezgan nu, ka nenotraipās
no pirkstiem, jāliek paglabāt kumodē."

Kad svecītes taisījās izdzist, ļaudis izklīda un sāka ēst

svētku vakariņas. Es nevarēju ne kumosiņu baudīt, kaut

gan bij izcepta safrāna maize ar rozīnēm un citi gardumi.
Māte bažīgi uz mani nolūkojās un domāja, ka es esot

sasaldējusies. Lai es ejot vien agrāk gulēt. To vien tik es

gaidīju. Nu es varēju būt viena, es ielīdu savā gultiņā, pa-
bāzu galviņu zem segām un ļāvu vaļu savām aizturētām

asarām, kas tagad aumaļām plūda karstā straumē. Tās bij

sāpju asaras par pazaudēto paradīzi, bērnības nevainīgo

prieku, atzīšanas asaras, ka katra atziņa ir nesamērīgi

dārgi jāsamaksā.
Viena pati es gribējusavu noziegumu nest un mātei arī vē-

lāk neko nesacīt. Ko man viņas piedošana un labināšana

būtu līdzējusi, ar to mani spēki nebūtu auguši un es būtu

vāja palikusi, ārpusē meklēdama glābiņu.
Bet es gribēju būt stipra, netikvien savu noziegumu pati

nest, bet pati arī izpirkt. Viena pasaule aiz manis bij noirusi,
bet es gribēju meklēt ceļu, kas ved uz jaunu pasauli. Un

ja arī mana zilā debess bij aptumšojusies, ja tā arī nekad

vairs pār mani nesmaidīs pirmā ziedoņa rīta gaismā, es

meklēšu savu ceļu arī zem apmākušās debess es iešu cauri

naktij un vētrām uz citu, jaunu rītu!

Šī ceļa sākums jau man vērās acu priekšā. Pēc svēt-

kiem māte sāka mudināt, ka nu es esot liela diezgan un man

jāsākot iet skolā. Drīz pēc tam mani noveda uz Zaļās muižas

pagasta skolu.
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1.

Zelta mākoņi

Bija agrs marta rīts. Šogad ziedonis bij agrāk atsteidzies

nekā parasts. Ar palu plūsmām tas jau bij zemes vaigu no-

mazgājis tīru no ziemas sniegu noslāņojumiem, it kā no

biezām pūdera kārtām, kas ar visu savu spilgto baltumu

tomēr bija bijusi nedzīva krāsa vien. Ar siltu vēju, zīda

dvieļiem visur to nosusinājis sausu. Visur modās dzīvība.

No zemes cēlās augšup salda dvesme, no briestošiem pum-

puriem un gaisā šalkoja dūkoņa un zaņa kā no neredza-

miem spārniem. Viss bij ievīts noslēpumos un plīvuros,

pilns ilgu un varbūtību.

Arī mūsu, Daukšu mājās, šorīt itin agri, pulksten četros

visi jau bija kājās. Skraidīja visi šurp un turp naskā ro-

sībā, it kā sagatavodamies uz kādām dzīrēm vai citu lielu

notikumu. Un liels notikums tas arī bija priekš šīs klusās

lauku mājas un dzīves... Mani, saimnieku vienīgu meitiņu,
šodien pirmo reizi izvadīja uz skolu. Tas bij notikums, sa-

vienots ar uztraukumiem un pārdzīvojumiem, it kā kāds

gabals būtu jālauž nost no veselas dzīves.

Visu ziemu jau māte bij runājusi, ka mani jālaiž skolā.

Mājā nebija ko darīt. Visas grāmateles, kādas vien bija

mājā un kādas vēl šur tur no kaimiņiem varēja sadabūt, jau

bija izlasītas, gan jauki, gan nejauki stāsti, visas iespējamī-

bas, kādas māju dzīve savā lauku noslēgtībā varēja dot,
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ari bija izdzīvotas cauri, vajadzēja nākt kam jaunam, lai

dzīvi pildītu ar jaunu saturu. Arī rokdarbos, lai nu cik

garus pavedienus es biju savērpusi uz sava mazā ratiņa,
arī tiem bij galu galā jāiztek; es taču savu mūžu negribēju

palikt par vērpēju vien, tagad man bij jānovērpjjnans dzī-

ves pavediens pats.
Galvenā mana likteņa lēmēja bij māte, un viņas lēmums

noteica:

„Lai mana meita kļūst augsti mācīta, lai viņa panāk to,
ko es nespēju panākt, lai viņa top gudra, slavena."

Tāda vienkāršas lauku zemnieces griba bija pārmērība,
tas bija tikpat, kā no kaut kura zema kakta celt trepes uz

debesīm. Tolaik visā apkārtnē, vai visā Zemgalē nebij kaut

cik augstāk izglītotas sievietes, un, droši vien var sacīt,
visā Latvijā nebij vēl dzimis uzskats, ka sieviete gara un

izglītības ziņā varētu būt līdzīga vīrietim. Protams, ka visi

šie dzenuļi te valdīja vēl neraisīti elementos, liesmas gruz-

dēja un svēla un sagruzdināja viņu pašu, bērniem vaja-
dzēja tālāk iet un gruzdošo liesmu pārvērst par balto

gaismu, kas staro un silda.

Nenācās vis viegli mātei savu nodomu izvest. Visu uz-

skati tam bij pretim. Visu ziemu bija jau iepriekš par to

runa un katrs radiņš mātes nodomam vilka baļķi ceļā un

baidīja no visām pusēm. Viens teica, ka tāda sievietes iz-

glītošana nākšot par samaitāšanu un meita noklīdīšot no

ceļa un tapšot par netikli un palaidni.

Diemžēl, tie bija taisni mani abi tēvoči, augsti inteliģenti
un paši izglītoti cilvēki, kas šādus uzskatus aizstāvēja.
Mazāk apzinīgie radi biedināja, ka skuķei no mācībām

galva palikšot dulla, kur tad tāda muļķīte pa pasauli apkārt
klīdīšot. Arī pats tēvs sacēlās pret māti, viņš visvairāk

baidījās, ka tik jaunu bērnu nevarot laist ārā no mājas,
visādas nelaimes varot atgadīties un droši vien no mācī-

bām samaitāšot galvu. No mātes puses tiešām vajadzēja

ārkārtīgas enerģijas, lai savu nodomu izvestu cauri, bet tā

bij viņas dzīves pēdējā trumpa, ko viņa izspēlēja, viņa sa-

juta, ka viņa cīnās par sevi pašu — un viņa šinī cīņā šoreiz

palika uzvarētāja.
Lieta jau nu bij tiktāl, ka iebarots zirgs jau gaidīja

stallī, un izsmērēti rati durvju priekšā uz manu aizvešanu.

Visa māja, kā jau sacīju, agri jo agri bija kājās un skrai-
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dīja cits caur citu, kaut gan īsti nebija ko darīt, grūstījās un

sastrīdējās par neko un salaba atkal par neko, tēvs smērēja
zābakus un bāza pīpē tabaku. Vecā tante arī jau agri bija

piecēlusies un skaļi lasīja Dieva vārdu, lai no manis novērstu

visu ļauno. Viņa jau visvairāk redzēja visu tikai tumšās

krāsās un pilnu ar biedēkļiem un ne mazumu bij māti aiz-

runājusi, lai mani nelaistu skolā. Bet tagad, kur nenovērša-

mais bij noticis, viņa cerēja vēl mani glābt ar aizlūgša-
nām. Māte pati, kas varēja justies priecīga savu nodomu

panākusi, tomēr vis neizskatījās tāda, un es novēroju,
ka viņa allaž aizgriezās kaktos un slaucīja asaras. Arī tēvs

skaļi šņaukāja, tabaku bāzdams, un daža laba asara iebira

līdzi tabakā.

Es pati biju gan ļoti priecājusies, ka varēšu iet skolā,
bet tagad es sapratu un sajutu šā brīža nopietnību un

smagumu. Cik labprāt es būtu pietecējusi mātei un viņai
apķērusies un sacījusi: „Raudāsim kopā!", bet es paliku
uz vietas, es kaunējos. Es panesu šā brīža smagumu un

biju spēcīga to nest. Dvēseles smalkais zīda diedziņš iz-

turēja smagumu, kas viņā pakārts, un nepārtrūka. So

smagumu jau es biju uzņēmusies pirmo reiz, kad slēpu
savu grēku tanī Ziemsvētku vakarā, kad biju aizliegtos
augļus baudījusi un tikusi izstumta no paradīzes.

Kļūt vientuļam jau ar astoņiem dzīves gadiem, ko tas

nozīmē? Vientulība jau agri uzspiež savu zīmogu tiem

uz pieres, kuriem dzīvē nolemts iet savu ceļu, šķirtu no

citiem. Vai varbūt es jau tad nojautu, kurp šis ceļš vedīs?

Uz kādiem kalniem man būs jākāpj un gar kādiem bez-

dibeņiem jāiet? Kādas rozes smaržos gar viņu malām

man pretim un kādi ērkšķi plosīs mani asinīs? Cik daudz

salduma un rūgtuma, pazemojumu un triumfu, naida un

mīlas?

Vai arī uz mani varēja zīmēties dievišķā meistara vārdi:

„Alles geben die Gotter, die hohen

Ihren Lieblingen ganz:

Die unendlichen Freuden ganz,
Die unendlichen Schmerzen ganz."*)

*) Visu dod augstie dievi

Saviem mīluļiem pilnīgi:

Bezgala priekus pilnīgi,

Bezgala sāpes pilnīgi.
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To visu es tik gaiši nenojautu, es gāju kā reibonī, ne-

zināšanā un jūtu miglā, ar vienu aci smiedamās, ar otru

raudādama, jo jaunā sirsniņa visām nākotnes baismām

un drausmām ziedēja cauri kā zila puķīte garām, pelēkām
smilgām.

Māmiņa skubinādama teica:

„Sakārto nu savas lietiņas, saliec grāmatas, es iešu

sataisīt ceļa kulīti."

Kādas gan nu manas lietiņas un grāmatas bija? Tā

pati vecā „vācu valodas mācība" pēc Špīsa, kurā es mā-

jās mācīdamās līdz kādam 30. vai 40-tam gabalam biju

nokļuvusi, un nule nopirktā jaunā dziesmu grāmata, vecās

tantes dāvinājums, līdz ar jauno derību, tad vēl melna

jauna tāfelīte, rakstāmās lietas un dažas burtnīcas zilos

vākos.

Sevišķi svarīga lietiņa bija mazā, jaunā pudelīte ar to

noslēpumaino, brīnišķo sulu, kuru tik vienkārši nosauca

par „tinti". Es viņu bijīgi ietinu vairāk papīrīšos: kad

es ar viņu pratīšu rīkoties, tad tā būs priekš manis kā

radīšanas diena. Es spēšu saistīt un darīt paliekamus vār-

dus, kas ar mutes dvesmu runāti izgaist un ar grifeli uz

tāfeles rakstīti, izdziest, es būšu valdniece par garu valsti.

Kad nu viss bij sabāzts un nobāzts somiņā, es laidu

acis visapkārt, lai apskatītos, vai vēl kas nebija aizmirsies

un — lai atvadītos. Kaktā kastītē sakrautas bija manas

bērnības rotaļu lietiņas, lelles, apputējušas un ar pārsis-
tiem deguniem. Viņas bija bijušas kalpones manā mazajā
fēju saimniecībā, savu lomu manā sīkajā dzīves vēsturē

viņas bij izpildījušas, bet tas jau bij tik tāli, tas bij tapis
jau par pagātni.

Es mērojos ar savu pagātni un tā man likās tik smiek-

līga, tik bērnišķa. Arī mazais krēsliņš stāvēja turpat, uz

kura es biju kā ar spārniem laidusies. Kas tie nu bij par

spārniem, — jāsmejas! Es gribu laisties ar pavisam citā-

diem spārniem.

Bet tūdaļ es kļuvu atkal nopietna, kad laidu acis ap-

kārt pa pašu istabu un visām tām lietām, kuras es nebiju
sev par simboliem darījusi un pārdzīvojusi: Tie sāka pa-
likt dzīvi it kā no stinguma atburti un runāja katrs savu

valodu: nokvēpušie griesti sāka spīdēt, logu rūtīs atblāz-
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mojās sudrabbaltās ledus puķes un sāka ziedēt ar kristalla

ziediem. Zemās durvis cēlās un vērās plašas kā vārtu pa-

lodās adventes dziesmās, pa kurām ķēniņš izjāja.*
Un sapņu puse istabā, mana tumšā sapņu puse ar aiz-

klātiem logiem, kur es aiz gultām biju ielīdusi kaktiņā, kur

biju vienmēr ielīdusi, kad biju vai nu bēdīga bijusi vai

sapņojusi, jeb sapņojusi kad bēdīga bijusi, kas pie manis

arvien saplūda kopā kā teksts ar notīm — sāpes bij teksts,
sapnis mūzika — un sapņu puse šķiroties sāka runāt:

„Kur tu arī neiesi, pa kādiem ceļiem tu arī nestaigāsi,
tavi sapņi tevi visur pavadīs, tie sekos tev kā liels dūjiņu
bars, būs bēdīgie."

Vēl pēdējais skats — un visas atsevišķās lietas aši sa-

kopojās vienā pašā iespaidā un kļuva par gleznu, kā jau

viss, kas tagadējs un plūstošs, ieturēts pagātnes rāmjos
top par kautko citu, par vienmēr skatāmu gleznu.

Māte, pienākusi, man sacīja: „Nu, meit, brīdis ir klāt,
viss jau ir ratos, tava gultiņa, tava lādīte, nu tikai jā-

ģērbjas, lai laikā nonākam. Velc nu tik mētelīti un kar

jauno somiņu mugurā. Bet pag'," viņa apstājās, „pirms
vēl tas svarīgākais, pielūgsim vēl Dievu, lai nu viņš tevi

pavada un dod tev savu svētību."

Mēs abas iegājām kaktiņā, tumšajā istabas pusē, manu

sapņu aplociņā un nometāmies blakām ceļos. Māte skai-

tīja pusbalsī ar nopūtām kādu pazīstamu lūgšanu, kuru

es tikai pa pusei dzirdēju. Es lūdzos klusi, pavisam klusi

Dievu ar savas pašas vārdiem. Varbūt Dievs nemaz ne-

varēja sadzirdēt, ko es īsti izlūdzos, bet ja viņš to dzirdēja,
tad viņš gan būs savu sirmo, debešķīgo mākoņcirtaino
galvu kratījis un ar savu zibeņpirkstu man draudoši mā-

jis par tādu neprātīgu un pārgalvīgu lūgšanu.
Mēs piecēlāmies un māte man apvilka mētelīti, kurš bij

jauns pašūts un piesprādzēja somiņu uz muguras.
Galvu pacēlusi un ar somiņu mugurā mēs kopā ar māti

gājām vēl no mājiniekiem atvadīties. Tētim un vecai

tantei es skūpstīju pēc likuma roku, kaut gan tāda padevības
zīme man arī nemaz nepatika, un no kalpiem atvadījos

tāpat roku sniegdama. Tas man izlikās daudz cienīgāki
un pēc liela cilvēka.

Tad garā virknē visu pavadītas, mēs ar māti sēdāmies

ratos. Gultiņa ar lādīti jau tur gaidīja priekšā. Māte pie-
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vilka grožus, zirgs nosprauslājās, atskatīdamies atpakaļ,
kas šoreiz ar viņu brauc, un redzēdams, ka tās ir tikai

sievietes un viena vēl tikai puse no sievietes, sāka vēlī-

giem soļiem, bet ne visai steigdames, rikšot. Nu bija pār-

kāpta robeža, kas šķīra pagātni no nākotnes. Abas tās

pārdalījās pušu, kā divi ledus gabali ziedoņa palos. Viens

lēni aizpeldēja pa klusajiem ūdeņiem uz Nāves salu, otrais

straujoja iekšā zilajā ziedonī taisni projām uz Svētlaimī-

bas salu.

2.

Skolas \namā

Mēs braucām abas klusēdamas, katra nododamās sa-

vām domām. Es vairāk kavējos pie ārienes nekā pie pār-
domām, jo tik agrā gada laikā es pirmoreiz atrados brīvā

dabā. Pali jau šur tur bij pārskrējuši un gar ūdens malām

rādījās jau zaļa zālīte līdz ar dzeltenām strautu puķēm.
Debess bij zila un pilna ar nelieliem zelta mākoņiem, kas

čokarojās un drūzmējās gatavodamies uz tāliem pērko-
niem.

Es pamanīju, ka aiz zelta mākonīšiem slēpās debesu

kaktiņā viens pelēks, bailīgs mākonītis; acis man tapa

pilnas brīnumu un asaru, un es baidījos, kad tik tie lielie,
zeltainie viņu neaiznes projām uz savām zelta mugurām,
kaut kur uz nakts atmatām; kaut tik nenāk miglas pūķi
un viņu neaprij.

Es laidu acis apkārt: cik liela un plaša bij daba! Te

ārpusē, ratos braucot un viņas svaigo aromātu ieelpojot,
man viņa bij daudz vairāk aptverama, nekā uz šaurā ista-

bas loga. Man likās, ka es brauktu šoreiz pie dabas ciemā,
jo līdz šim viņa bija vienmēr pie manis nākusi. Viņa ari

tagad, man dodoties pa jaunuzņemto dzīves ceļu svešumā,
bija pirmā, kas nāca pretī kā laipna radiniece, kā māsa.

Viņa man nebija sveša, jo viņa man bija rādījusies visādos

veidos un tēlos: jau no agra rīta tā man kā zaļa gaisma
bij acīm pa logu mirkšķinājusi un vakaros kā sarkana

saule savus purpura audus uz balta sniega priekšā izklā-

jusi. Negaisa pelēkie jātnieki bij skrējuši gar mūsu māju
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garām, ka brikšķēja visi pamati, un krusa ar ledus kur-

pēm bij uz mūsu jumta lēkusi un dejojusi. Ziemā tā man

bij nesusi sapņus un vasarā ilgas. Es biju vaigu vaigā

saskatījusies ar zvaigznēm un glāstījusi mēness zīda ma-

tus. Es biju sasūkusies ziedoņa grūtsirdīgo saldumu kā bite

pirmo pumpuru medu, un jutos pate daļa no viņa, un biju
dabā katrā tās pārmaiņā, kad tā mira un atkal cēlās

augšā.
Mēs tuvojāmies arvien vairāk gala mērķim un iebrau-

cām Zaļās muižas parkā. Ceļš bija tas pats, pa kuru es

jau ar māti biju braukusi pagājušā vasarā uz Būdnie-

kiem ciemā. Tālāk tas nodalījās divās pusēs un mēs no-

griezāmies uz Zaļās muižas pusi. Tas man bij gluži nepa-

zīstams.

Nu nāca brīnumi pēc brīnumiem: Zaļās muižas parks
vien jau bij priekš manis brīnums. Tur auga pavisam ci-

tādi koki nekā es mežā biju redzējusi. Slaidas Vāczemes

egles ar mīkstām skujiņām, papeles un daudz citu nepa-
zīstamu koku, arī tādi, kam nebij nemaz lapu un zari vien

izdvesa reibinošu smaržu.

Koki pašķīrās un iztālēm bij redzama pati Zaļās mui-

žas grāfa Medema pils: ak tu baltais brīnums! Ar stāvu

stāviem, logu rindām un torņiem kā pasaku pils. Tādu

es vēl nekad nebiju redzējusi! Es būtu to ilgi skatījusi
un apbrīnojusi, bet māte uzšāva zirgam, kas arī bij pa-
licis stāvot un brīnījās līdzi, un mēs braucām tālāk. Koki

arī tūdaļ slēdzās cieti kā durvis un neatļāva vairs neviena

skata. Skaistums jau arī nav, lai to ilgi skatītu, viņam

piemīt tāda īpašība, ka viņš tad zaudē savu burvību.

Kad bijām gabaliņu pabraukušas uz priekšu, nāca jauns

pārsteigums.
Zaļās muižas upe — Tērvete, ko vēlāk mācījos pa-

zīt no citas puses mūsu tautas vēsturē. Upe tecēja gar

pili uz skolas namu. Šinī apvidū viņa bija ar lēzēniem kra-

stiem un netecēja tik strauji kā tālāk, Kalnamuižas vir-

zienā. Krasti tomēr bij dažādi izlīčoti un atklāja ļoti plašu
un romantisku ainavu, ko vispilnīgāk varēja pārskatīt
no paša skolas nama, kas atradās uz paaugsta uzkalniņa.

Skolas namu jau varēja iztālēm saredzēt: tā bij div-

stāvu dzeltena māja, kas izcēlās ļoti stalta un iedvesa man

cienību un bailes. Sirds man pukstēja arvien ātrāk: „kā

nu ies?"
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Izkāpām no ratiem, un māte paņēmusi mani aiz rokas

veda taisni iekšā pie skolotāja. Tādu īstu, dzīvu skolo-

tāju es arī vēl nebiju vaigā skatījusi un pazinu to tikai

no bilžu grāmatiņas, kur tas bij tēlots visā bardzībā ar

koku rokā. Protams, ka nebaidījos, ka šis izglītības rīks

varētu arī ar mani nākt sakarā, bet svešie apstākļi vien

mani nospieda.

legājām pie skolotāja.
Mums nāca pretim slaiks vīrietis, vēl diezgan jauns,

bet ļoti kalsnējs ar gluži dzeltenu sejas krāsu un lielām,

melnām acīm, kas mirdzēja nedabiskā spožumā. Viņš
mums uzsmaidīja ļoti laipni, bet viņa smaids bij nezin

kādēļ tik sērīgs, tik sāpīgs. Es aizmirsu visas bailes, jo
man sametās viņa žēl, tik žēl. Manīju, ka nosarku

un acīs man saskrēja asaras.

«Nebaidies, bērns," viņš mani aicināja un uzsēdināja
sev uz ceļiem. «Tev ies labi, tu mācīsies grāmatās un iz-

augsi par lielu, gudru meitu."

Viņš glāstīja man galvu, un nu tikai īsti es nevarēju
valdīt asaras.

«Vai tu gribi atpakaļ uz mājām?" viņš jautāja.

«Nē, palikšu pie — Jums."

Varbūt skolotājs nojauta, ka bērna dvēsele instinktivi

izmana viņa traģiku, viņš it kā nobāla un nolaida mani

lēni no ceļiem. Pārāk redzami jau arī nāve viņam bij savu

-zīmogu uz pieres uzspiedusi. Skolotājs Zeltiņš, tā viņu

sauca, bij slims ar diloni pēdējā stadijā un līdz ar šās pa-

šas vasaras beigām aizgāja kapā, kaut gan pēc gadiem vēl

atradās dzīves ziedonī. Viņš piederēja pie tās virknes

tipisko mūsu tautas jaunekļu, kas, kaudamies ar trūkumu

-un ar pārpūlēšanos, patērē visus savus jaunības spēkus, lai

sasniegtu karsti kāroto mērķi, kļūt pie izglītības un gara

gaismas, un nu, kur gaismas durvis atvērās, kur tie varētu

iet iekšā un saņemt savu pūliņu augļus, lai tos tālāk dotu

citiem, tur tiem bij jāsabrūk uz sliekšņa. Tā nebija
individuāla traģika, tā bija visas mūsu jaunās tautas tra-

ģika. Un daudz bij viņai šādu nosalušu, pirmo cīruļu.

Lai novērstu uzmanību uz citu pusi, skolotājs piecē-

lās, paņēma mani aiz rokas un pieveda mani pie sienas,
kur plauktos atradās viņa diezgan plašā bibliotēka.
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„Redzi," viņš man teica, tur tās biezās grāmatas, ari

tev tādas savā mūžā būs jāizlasa un varbūt vēl vairāk."

Tad uz māti pagriezies viņš teica:

„Jūs darāt labi, jau tik agri vezdama savu meitiņu pie
izglītības. Nekā augstāka pasaulē nav par izglītību.
Kad cilvēks top izglītots, viņam atmostas dvēsele. Un

ko viņš nekad nebūtu zinājis, kas viņam dus iekšā, to

viņš tad sāk apzināties. Tā mazā gan vēl to tagad nesa-

prot, bet ar laiku redzēs. Viņai jau tagad tādas gaišas

acis," viņš piebilda.

0, jā! es viņu sapratu jau tagad! Manas acis gan dedza

karstāk par gaismu un nevarēja atrauties no grāmatām:
Grāmatas! ak, cik daudz grāmatu! Cik daudz bij šinīs

biezos vākos ietverts neapzināmas laimes, cik daudz sai-

stītu ilgu, cik daudz neatmodušos sapņu. Kad tie visi

pamostos, tad tie kā spārnots bars piepildītu visu istabu.

Es nebiju vēl beigusi brīnīties, kad pavērās sāņu dur-

vis un pa tām ienāca skolotāja kundze. Atkal jauns
pārsteigums. Ko es tur grāmatās biju redzējusi, tas man

tagad rādījās kā dzīve. Skolotāja kundze bij ārkārtēja

skaistule, kādas tikai reti dzīvē sastop. Vēlāk viņa pēc
sava vīra Zeltiņa nāves apprecējās ar nākošo Zaļās muižas

skolotāju Šubertu un būtu tātad mūsu komponista Šu-
berta māte.

Viņas skaistumu izcēla vēl viegls mežģīņu
gaišā krāsā, kas tik harmoniski piegūlās viņas slaidajam,
klasiskajam stāvam. Es nevarēju no viņas novērst acis,
un tā man šķita, kā pasaku princese. Laikam viņa pati
jau arī bij nomanījusi, kādu acu upuri es viņai nesu, ja
viņa nāca man klāt un mīļi mani skūpstīja un solīja mielot

ar saldumiem. Ak, viņu uzskatīt bij saldāk par visiem

saldumiem!

Tikai grūti man bij redzēt, kad tiem abiem gadījās būt

blakām, viņai ar skolotāju. Tas bij ziedošākais ziedonis bla-

kām rudenim ar dzeltenām, birstošām lapām, vai arī —

viņa pirmā roze jau uz viņa kapa.
Brīdi viņi vēl abi sarunājās laipni ar māti un veda tad

mani ierādīt man jauno dzīves vietu. Skolas apkalpotāji

pa to laiku jau bija manu lādīti un gultiņu no ratiem iz-

cēluši un novietojuši meiteņu dzīvojamā istabā. Tā bij
plaša telpa apakšstāvā blakām klašu istabām, kur gar sie-
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nām bij saliktas gulta pie gultas un katrai galvas galā lādīte,

Jīdzīga manējai, ar ēdamo un citiem piederumiem.

Augšējā stāvā atradās puiku istaba līdzīgā veidā. Bez

tās augšējo stāvu ieņēma vēl palīga skolotāja un saimnie-

ces istabas. Bērniem visu nedēļu bija jādzīvo skolā;
tikai sestdienās tiem katram no savām mājām atbrauca

pakaļ. Siltu ūdeni tējai skolēni dabūja no skolotāja

virtuves, citādi tiem bij jāiztiek ar sausu, aukstu ēdienu,
kas līdz nedēļas galam, ieslēgts lādītes šaurā telpā, sabojā-
jās un bērnu veselību nebūt neveicināja.

Tādos apstākļos toreiz atradās priekšteču paaudze; tai

trūka visas tās labierīcības, kādas bauda tagadējā jaunatne,
no kuras varam sagaidīt veselākus un laimīgākus cilvēkus.

Bet ēdiens un miesas uzturs toreiz jaunatnei nebij ne

prātā, un ja kādam nedēļas vidū no mājām atveda kādu

viru podiņā vai labāku kumosiņu, tad tas gāja apkārt no

mutes mutē; bija tikko nogaršot un apēsts viss bij! Un to-

mēr — laimīgais laiks, kurā dzīvoja vairāk no gara un dvē-

seles nekā no miesas!

Tikko es biju novietota, kad atskanēja liela rīboņa un

skaļas balsis. Klasē patlaban bij beigusies stunda, ko

mācīja palīga skolotājs, un bērni devās visi savās ista-

bās vai arī laukā.

Bars meiteņu saskrēja istabā un mūs ieraudzījušas, tū-

daļ pulcējās ap mums, jo te bij jauns notikums. Neparasti
arī bija ieraudzīt tik mazu meitiņu kā mani, lielo meiteņu
vidū, kas par mani bij 3—5 gadus vecākas.

Starp viņām atradās mana māsīca, Doriņa Gintere no

Spuru mājām; un viņas gādībā un uzraudzībā es arī tiku

nodota, jo gluži starp svešiem māte nebūtu iedrošinājusies
mani atstāt.

Viņa mani arī tūdaļ apsveica, priecīgi iesaukdamās:

„Tad tu nu esi atbraukusi! Labi gan. Turies nu tik man

līdzi un nebēdā neko, gan jau iedzīvosies."

Māte vēl ar asarām viņai piekodināja, lai tā mani no

acīm neizlaistu, un tāpat arī skolotājs ar kundzi noteica

lielajām skolniecēm ar mani labi apieties. Tad tie no mātes

atsveicinājušies un mani vēlreiz apglaudījuši, izgāja no

istabas. Drīz jau bij jāsākas nākošai stundai, ko mācīja
skolotājs pats.
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Meitenes mani apstāja ar visādiem jautājumiem. Cik

es veca? No kurienes? Vai kaut ko jau mākot? Vai protot
kaut cik jau vāciski v. t. t. Jautājumi bij tik nevienādi, ka

vienas mani pārvērtēja, it kā es par daudz pratu, un otras at-

kal, it kā es nekā neprastu, pat ne lasīt. Es nemaz ne-

zināju, ko viņām visām atbildēt; sevišķi es kaunējos, ka

neprotu vāciski, jo es nodomāju, ka viņas visas ir lielas

vācietes, kaut gan vēlāk izrādījās, ka viņas pašas nemaz

neprot vāciski.

Labi, ka atskanēja zvans, kas aicināja klasē.

3.

Jauna pasaules aina

Kad zvans bij nozvanījis, visi tiecās uz klasi. Pirmie ar

lielu rīboņu pa trepēm no augšistabām noskrēja zēni, tad

tiem sekoja meitenes; es pieslējos tām kā pēdējā.

Pie klases durvīm stāvēja palīga skolotājs Fridenberģis,
kas reizē izpildīja kārtībnieka uzdevumu, un skolniekus

garā rindā iekšā laizdams, arvien atkārtoja: „Lēnam,
ar godu!"

Kad man bij jāiet viņam garām, viņš mani satvēra aiz

bizēm un iesaucās: „Paskat, kāds kanarijas putniņš atlai-

dies! No kādām zemēm tad tu nāci šurp?"
Es jutu, ka man kaita vaigi, jo man ļoti nepatika, ka

viņa roka gulēja smagi man uz galvas it kā mazam bēr-

nam, un uzruna bij tāda savāda un man ne visai patīkama.
Tā bija arī vērsusi uz mani visu skolēnu uzmanību, jo
tiklīdz es iegāju klasē, tie apstāja mani un skatījās
kā uz kādu ērmu.

Māsīca paņēma mani aiz rokas un teica: „Nāc, sēdi man

blakām." Tas tomēr nevarēja būt, jo skolnieki sēdēja pēc
saviem nopelniem, un māsīca, kā jau lielāka skolniece, ie-

ņēma vietu trešā solā no augšas.
Skolotājs gaidīja, kamēr visi bij kārtīgi ieņēmuši savas

vietas, tad viņš nosēdināja mani aiz lielajiem kā vispēdējo,
sacīdams: „Lai mācās pirms izpelnīt augstāku vietu."

Es gan jutos kā mazs krūmiņš lielo koku paēnā, jo vist

skolnieki varēja būt par mani 3—5 gadi vecāki un daži starp
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tiem bij ari pieauguši cilvēki, tomēr, lai bija ari tā — es biju;

slēpta no viņu ziņkārīgiem un nelaipniem skatieniem.

Kādēļ īsti es viņiem nepatiku? Vai viņi domāja, ka es

ālēšos kā bērns un traucēšu viņus mācībās un maisīšos vi-

ņiem citādi pakājām? Ak, es jau būšu tik klusa un uzmanīga

pret tiem, ka tie manu klātbūtni nemaz nemanīs. Vai vi-

ņiem, varbūt, nepatika, ka es, tik jauniņa, sēdu ar viņiem

lielajiem, tanī pašā klasē un mācos tās pašas mācības, it

kā es gribētu viņus izsmiet vai pat ar viņiem sacensties?

Bet es taču biju tik sīka un pazūdoša viņu barā; viņu bija
daudz — es viena.

Vai vispār te varēja būt runa par kaut kādām pretešķī-

bām, par naidu un pat par cīņu? Neapzinīgi un nenoteikti

šādi jēdzieni pēc pirmā iespaida viļņoja manā mazā sirdī..

Viens bij tikai skaidrs: sveša dvēsma bij uzpūtuši man

virsū, tādās attiecībās ar ārpasauli es vēl nebiju atradusies..

Labi, ka stunda sākās un ka pēc kādām desmit minūtēm

skolotājs ienāca klasē. Šoreiz tas bij Zeltiņš pats, un, viņu

ieraugot, man sirds tūliņ nomierinājās. Es iedrošinājos pa-
celt acis un aplūkot savu apkārtni.

Klase pati, jeb divas klases kopā ar augš- un apakš-
nodaļām, atradās vienā istabā, kas bij plaša, ar augstiem

griestiem un vairākiem lieliem loka logiem. Pa vidu gāja
garš gaitenis un tam katrā pusē bija salikta rinda solu,,
skaitā 15—16. Pašā galā atradās melna katedra skolotā-

jam, ar lielu, melnu koka tāfeli blakām. Pa labo roku no

skolotāja sēdēja puikas, pa kreiso meitenes. Man tūdaļ ie-

nāca prātā bībeles līdzība, ka pa kreisi tiks nodalīti āži un

pa labi avis, jeb grēcinieki un izredzētie, tikai te, pēc
manām domām, notika otrādi.

Gar sienām bij pakārtas milzīgi lielas papīra lapas ar

raibiem plankumiem, par kuriem es nobrīnījos, nezinādama,,
ko tie īsti nozīmē. Gleznas tās taču nevarēja būt? Tādas

gleznas es līdz šim nebiju redzējusi. Pēc nepilnas stundas

mani brīnumi izskaidrojās: plankumi uz pelēkzila fona bija
zemes daļas un viņām bija tādi savādi vārdi — Eiropa

r

Āzija, Āfrika, Austrālija, Amerika. No kurienes tās bija
šos vārdus dabūjušas? Kāds mācītājs bija viņas kristījis?
Kā vispār varēja zināt, ka viņu tik daudz un ka pasaulei
ir savs gals un sākums un robežas?

Līdz šim es pasauli biju pazinusi ziemā tikai no savas

istabas loga un vasarā no māju pagalma, ja daudz, tad pa
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lauku apejot apkārt vai arī aizbraucot kādās viesībās.

Kad ziemas puteņi grieza sniegu virpās, man šķita, ka

visa pasaule būtu uzvandīta kā liels klēpis baltas izpluci-
nātas vilnas, sniegu sniegos, virpu virpās! Bet aiz visiem

sniegiem, lediem un puteņiem atradās zaļš mežs,
kurā dziedāja brīnumu putns, par ko stāstīja pasakās.
Bet tas bij tik neizmērojami tāli, kas lai uz turieni spētu
noiet? Mani jau pat no istabas neizlaida laukā! Siltos vasa-

ras vakaros es visbiežāk biju kavējusies sapņos, kur varētu

būt pasaules gals, kad zilā mežu mala noslēdza visapkārt
skatu kā mūžīgā lokā. Tur, kur debess saslēdzās kopā ar

zemi, vajadzēja būt mūžīgai saules dienai, pilnai ar kūsā-

jošu saules zeltu un rožainiem mākoņu plīvuriem. Kas uz

turieni ietu, tas pats pamazām izraisītos no miesas, kā pum-

purs no lapām un pārvērstos par rožainu mākoņu ziedu.

Sārtie un zeltainie mākoņi, kas šurpu atlidoja, bija vēja at-

pūstas ēteriskās rožu lapas no cilvēku izgaisušām miesām.

Ziemu tas bija bijis mans sapnis, vasarā manas ilgas.

Tagad pienāca klāt kaut kas trešs: zināšana. Es nezinu,
vai ar šo trešo dāvanu es kļuvu bagātāka vai nabagāka;
garam robežas bij, jeb viņš tādas meklēja, sapnim, ilgām
robežu nebij un tie arī tādas negribēja meklēt. Lepna un

cildena apziņa tā tomēr bija, ka cilvēka gars var kaut ko

zināt un aptvert. Krūtis man pletās un brieda, es jutu,
ka mana līdzšinējā pasaules ainava vairs nederēja, tā bija
jānojauc un jārada jauna.

Skolotājs stāstīja par svešām zemēm un viņu klimatu

un audzelību. Protams, vispārējās lielās kontūrās, nekādi

uzdevumi skolniekiem ar to nesaistījās. Viņš stā-

stīja par tropu lielo audzelību, par palmām un citiem brī-

nišķiem kokiem, par straumēm un ezeriem, kādi tur plūst
un par lielajām jūrām un okeānu, kurā visas šīs pasaules
peldēja, kā vaļējas kļavu lapas, vēja uzpūstas. Viss bija

kļuvis aptveramāks un reālāks.

Ja lūkojos atpakaļ sevī, tad manā, kaut arī mazajā
mūžā pamats šai jaunajai virsbūvei bij likts. Man bij dots

materiāls: uz senām leģendām, mītiem un simboliem es

cēlu savu mūža ēku.

Nākošā nedēļā skolotājs solīja stāstīt par zvaigznēm,
tas manī pamodināja vēl jo karstāku interesi.

Tad sekoja reliģijas stunda, to deva palīga skolotājs.
Te man nebija nekas jauns:' visā īsumā te bija saņemta
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bībeles stāstos vecā derība, ko es netikvien labāk pa-

zinu no paša pirmavota, bībeles, bet biju to izjutusi un dzī-

vojusi cauri. Skolēni te to aši un sausi atstāstīja, un sevišķi

puikas to bēršus nobēra, kā zirņus uz cieta plāna. Varēja
redzēt, ka viņiem nebija klāt ne mazākās iejūsmas un inte-

reses. Acis tiem pa logu vien ceļoja uz āru, un, jāsaka, to

pašu darīja arī skolotājs. Es pat ieraudzīju, ka viņš gri-
bēja žāvāties un tik tikko noturējās. Citādi, pavisam citādi

bija, kad es biju viena pati mājā lasījusi bībeli. Tur pie
viena notikuma, vienas gleznas, vai domas es varēju kavē-

ties ilgi, ilgi, un kad vēlāk to pašu pārrunājām kopā ar mā-

miņu, tad tas bija pārgājis netik vien manā atmiņā, bet tas

tika kausēts manā sirds ugunī un pārveidots manā garā.
Māmiņai bij savāds veids visu darīt tuvu un dzīvu, viņai

bija savs rotaļīgs un elēģisks humors, tā sakot, smaidošu

asaru mirdzums, ar ko tā visu apdvesa, bez kā lielajiem
notikumiem laupītu viņu cienību. Tā, piemēram, viņa
sirdījās gluži ikdienišķā veidā par levu, kad tā nevarēja
nemaz savu lielo apetītu novaldīt un apēdusi to paradīzes

ābolu, bet reizē arī piemetināja, vai vismaz mums arī ne-

būtu varējusi atstāt kādu gabaliņu nogaršošanai. Mēs abas

gan smējāmies, bet reizē sajūtām it kā uz mēles aizliegtā
paradīzes ābola saldo garšu. Šinī stundā nu skolnieku vidū

no visa tā nekā nemanīja. Projām bija visa burvība, te

trūka pat jebkuras personiskās nots.

Nākošā stunda bij nolemta daiļrakstībai. Es biju

sapņojusi un cerējusi, ka nu te skolā mācīšos rakstīt uz

papīra ar tinti un man rādīs, kā pareizi turēt spalvas kātu,
lai burti paši par sevi iznāktu skaisti; es biju arī no mājām

apgādāta ar mazu pudelīti tintes, spalvām un pāris burtnī-

cām. Visi tie rīki, tika ieslēgti manā lādītē, un gaidīja uz aug-
šāmcelšanās dienu —bet, diemžēl, tāda vēl nenāca un ne-

bija arī izredzes, ka tā tik drīz varētu nākt.

Tikai pēdējā, visaugstākā nodaļa klasē drīkstēja rīko-

ties ar šiem kultūras ieguvumiem, mazajiem un pat
vismazākajiem, kāda es biju, to iedomāties vien bij pār-
mērība. Man lika ņemt priekšā savu tāfelīti un ar grifeli
atkal rakstīt un — pat ne veselus vārdus, bet tikai atse-

višķus burtus, kaut gan es jau mājā biju rakstījusi kopā.
Skolotājs Fridenberģis pats man aizvilka dažus burtus

priekšā un lika tiem rakstīt pakaļ. Viņš aizrādīja, ka rak-

stīt vajagot daudz, lai panāktu skaistu rokrakstu, bet tad
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arī skaists rokraksts esot tikpat kā talismans dzīvē un kā

stiprs ierocis pret visām dzīves vētrām. Kam skaists rok-

raksts, tas visur tiekot cauri. Tas nu gan izklausījās pēc
pravietojuma, arī viņa, man priekšā rakstītie burti man iz-

likās kā no augstāka gara apdvesti, bet viss tas man tomēr

nepalīdzēja neko. Ar visu to es paliku bēdīga un jutos it kā

pazemota. Reizē man arī izzibsnīja caur galvu, ka es tādu

skaistu rokrakstu nekad neiegūšu un tātad arī dzīves

vētrām nespēšu turēties pretīm, un galviņa man pavisam
nolaidās uz tāfelītes. Es gan pamanīju, ka daudzas skolnieces

man apkārt tāpat norakstīja un tāpat arī puikas otrā pusē,
bet tas man neko nepalīdzēja. Vai tumsa caur to tiek gai-

šāka, kad vairāk tumsoņu sanāk kopā? Nē, tā top tikai

vēl biezāka. Ar deguna galu vien jau sveci nevar aizdedzi-

nāt.

Kad tāfele bij pierakstīta, bij jāpaceļ roka un jāgaida.
Skolotājs nāca tad vai nu pats apskatīt, jeb māja, lai skol-

nieks aiznes pie viņa savu darbu. Pie manis viņš atnāca

pats, paskatījās manā rakstā un pakratīja galvu piezīmē-

dams, ka man būšot vēl labi ilgi jāmācās rakstīt, bet —

neviens meistars jau no debesīm nekrītot. Tad viņš no

jauna aizvilka burtus priekšā tāfeles otrā pusē, un man

atkal bij jāraksta.
Tādas burtu rakstīšanas un vēlāk kopā rakstīšanas bija

ļoti daudz, ar to bij aizņemta lielākā daļa no visa skolas

laika. Pakāpes bija tikai no tāfeles rakstītājiem uz pa-

pīra rakstītājiem un to vidū atkal izcēlās glītrakstītāji.

Ak, kādas kalnu galotnes pēdējie jau bija aizsnieguši!
Es pamanīju, ka dažas meitenes, kaut gan ļoti nedaudzas,
rakstīja pat ar — violetu tinti!

Violeta tinte! Ak, kāds skaistums, kāds brīnums! Violeta

tinte uz balta papīra ir tikpat skaista kā varavīksne pie maija
debesīm ziedoņa rītā. Kas ar to prot rakstīt, tam tiešām

atdarās visi dzīves vārti! Es nezinu, vai es vēlāk dzīvē,

aplūkojot kādu mākslas darbu, esmu lielāku cienību sa-

jutusi, nekā toreiz, uzlūkojot vienu veselu burtnīcu, pie-
rakstītu pilnu ar violetu tinti. Mana māsīca arī piederēja
pie tiem izredzētiem klasē, kas drīkstēja rakstīt ar violetu

tinti, protams, pēc tam, kad tā visas stadijas bija izrakstī-

jusi cauri ar melno tinti, bet viņa jau arī trīs gadus atradās

skolā.
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Ikreiz, kad viņa bij beigusi rakstīt, viņa savu pudelīti

aizkorķēja cieti un, paņēmusi līdzi, ieslēdza savā lādītē.

Reiz es viņai lūdzu, lai iedod man arī pudelīti, vismaz ap-
skatīties. Bet viņa to dusmīgi izrāva man no rokām, sacī-

dama, ka tinte neesot vis skatīšanai, bet rakstīšanai; ņem-

šot un vēl izlaistīšot. Es sāpīgi nopūtos; vai nu es tik

bērnišķīga biju! Es jau tāpat kā viņa tagad gāju skolā!

Gadījās tomēr savs brīdis, kad viņa bij izgājusi laukā

un atstājusi atslēdziņu lādītes durvīs. Es piegāju klāt,

kārdinājums bij pārāk liels — uz vienu mirklīti tikai es

gribēju paņemt un tuvāk apskatīt viņas vislētās tintes pude-
līti un pierakstīto burtnīcu; es jau zināju, kurā stūrītī šīs

lietas glabājās. Bet tikko es biju pudelīti paņēmusi un kor-

ķīti atvāzusi, te — ak tu nestunda! — māsīca nāca pa

durvīm iekšā, jo viņa, it kā ļaunu paredzēdama, bija agrāk
atgriezusies no pastaigāšanās atpakaļ. Man bija, it kā zi-

bens mani būtu ķēris. Pudelīte, krizdama man no rokām,
aplēja visu viņas parauga burtnīcu un otru daļu šķidruma

izgāza man uz rokām un drēbēm, kamēr palika gluži tukša.

Arī māsīca, šo skatu ieraugot, uz pirmo mirkli gluži sastinga
un nevarēja izrunāt ne vārda. Bet tas bija tikai klusums

priekš vētras.

Tad nāca īstā vētra, kas, varbūt, līdzinājās tām dzīves

vētrām, uz kurām skolotājs Fridenberģis bij aizrādījis.
Bet māsīcas rājiens, kas tagad pār mani izgāzās, nepār-
skrēja vis tik ātri, kā vētras, tas atstāja savas sekas: par
manu nedarbu dabūja tūlīt zināt visas meitenes, pēc tam

visa klase, un no tā brīža ienesa man nosaukumu: „nerātne,
nebēdne meitene." Meiteņu istabā visas jau sāka no manis

sargāties, ka es viņām arī neizdaru kādu nedarbu un nesa-

bojāju kādas lietas. Sirds man kļuva rūgta: vai tad es maz

biju gribējusi kādu nedarbu darīt! Un ko tad lai es viņām

sabojātu vai izlietu? Violetas tintes viņām nebūt nebija;
bez manas māsīcas vēl tikai vienai tāds dārgums bij īpa-
šumā, ta bij pati prīmene un tā nebūt uz mani neskatījās
tik naidīgi un aizdomīgi, kā šīs citas tukšinieces.

Un cik labi es par viņām visām biju domājusi! Kādi cēli

nolūki man priekš viņām bija bijuši! Es biju sapņojusi, ka

tad, kad es būšu iemācījusies rakstīt, un daiļi rakstīt ar vis-

skaistāko rokrakstu, tad es visām savām skolas biedrenēm

rakstīšu vēstules, garas un jūtu pilnas, un visas būs rakstī-
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tas ne ar melnu, bet ar violetu tinti. Es sev iztēlojos, kāds

tas būs viņām pārsteigums un prieks. Bet tagad mana

plašā sirds sarāvās šaura un noslēdzas. Nē, es viņām vairs

nerakstīšu ne garas, ne īsas vēstules un ar violetu tinti

jau nebūt nē! Vispār violeta tinte sāka izgaist no mana

fantāzijas aploka un pacēlās neaizsniedzamā augstumā,

viļņodama kā violeta migla vakarmākoņos.
Es sāku tagad sapņot par gluži citādu tinti —tā bija

sarkanā tinte! Protams, tā nebija daiļrakstiem, bet kalpoja
citādiem nolūkiem: skolotājs ar šo tinti pastrīpoja skolnie-

kiem burtnīcās kļūdas, lai raksts būtu rakstīts diezin cik

daiļā rokrakstā. Tātad bija vēl kāda augstāka vara par

daiļumu — taisnība! Barga taisnība. Jo kļūdas bij rupjā-
kas, jo resnāk tās skolotājs pastrīpoja un jo vairāk tas pats

iedegās dusmās. Trīsas un izbailes pārņēma skolnieku,
kad tas, atvērdams burtnīcu, ieraudzīja to daudzās vietās

sastrīpotu ar sarkanu tinti.
. .

Labi nebūs, to viņš nu zi-

nāja, jo soģa paceltā roka ar sarkanām pātagām draudēja
iztālēm. Bet šī bargā, sarkanā tinte bij tikai augstākas
varas izpildu ierocis, un vienīgi tikai skolotājs drīkstēja ar

to rīkoties. Skolniekiem tā bij nepieejama. Par šo sarkano

tinti nu es sāku sapņot, ka reiz tā arī būs manā varā un ka

es ar to atdarīšu tiem, kas man dara pāri. Mans violetais

spožums bij dzisis.

4.

Ziedonis

Mana dvēsele tomēr bij par jaunu, lai varētu sevī audzēt

naidu. Naids un atriebe arī nekad nav īstais pretsvars pret
nodarīto pārestību. Vai lielās meitenes zināja, cik man bij
sāpējis, ka tās mani uzskatīja par nelāgu skuķi un kā ar tādu

joprojām apgājās? Un cik liels gan mans noziegums bij!
Es jau māsīcas violeto tintes pudelīti biju gribējusi tikai

apskatīt, ne piesavināties; arī izlijusi tā bij ne aiz ļaunprā-

tības, bet aiz bailēm. Viss bij noticis īsā mirklītī un par to

šī sodīšana, kam nemaz nebij gala!
Kad stundas beidzās un skolnieki gāja ārā pastaigāties,

meitenes slēdza savas lādītes cieti: „Lai tas knauķis nesāk

atkal ošņāt un kādas blēņas neizdara." No sākuma mani
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nemaz neņēma līdzi, kad pašas gāja ārā. Māsīca noteica:

„Sēdi pie loga un mācies grāmatā, un tā kā tu nekustētos no

krēsla!" To es darīju, bet acis man maldījās pār grāmatu pāri
un redzēja fantāzijā biezas, sarkanas strīpas, ar kādām es

piestrīpoju pilnas viņu burtnīcas. Es iztēloju sevi kā sko-

lotāju un biju barga tiesnese un atriebēja. Ar laiku maz

pamazām sarkanās strīpas kļuva bālākas manās acīs,
arī naids pārgāja citā sajūtā, tāpat kā sarkans vakara

mākons pāriet violetos, oranža un citos toņos. Tās bij sā-

pes, ka es esmu tik atstumta, tik vientule, tik maza un ne-

spēcīga.
Mani ārējie apstākļi drīzi drusku uzlabojās. Māsīca

atļāva: tagad tu arī vari iziet ārā svaigā gaisā; tikai neej

tālu, bet pastaigājies tepat gar māju apkārt. Līdzi

sev lielās mani vēl neņēma.

Negaidot es tomēr vairāk atradu, kā man bij ņemts.
Ārā izgājusi, es sastapu kādu mīļu draudziņu, kas man

smaidīdams un rokas atplētis nāca pretī.

Tas bij ziedonis. Ziedonis ir siržu brālītis un visu mazo

draudziņš. Sevišķi mazajiem viņš no pirmās rokas

audzē visas sīkās puķītes, vizbulītes, vijolītes, sniegzvanītes
un zeltainās atslēdziņas un pēc tam tikai krāšņās, spilgti
krāsainās puķes lielajiem. Un nemaz nebij pēc viņām
tālu jāiet. Lielais grāvis ap skolotāja dārzu bij pilns ar

tādām puķēm. Arī noplūkt neviens neliedza, tās jau auga

ārpus dārza. Bija jau arī aprīlī dziļi iekšā un laiks stāvēja
pie maija zaļajām durvīm ar zelta puķu atslēdziņu rokā,
lai tās slēgtu vaļā. Skaista bij diena, bet skaists bij arī va-

kars.

Visskaistākais bij vakara mākoņi, kas izvijās un vei-

dojās tādā krāsu dažādībā un bagātībā, ka man šīm

krāsām nosaukuma nebij un manu acu skatieni viņu mir-

dzumā pazuda kā divi zelta pilieniņi lielajā debesu kausā.

Te bij redzams, ka ziedonim ir ne tikai zila un sarkana

tinte vien, bet vēl daudz un dažādas tintes, un kas pret
šādām tintēm ganbij manas, violetās tintes ilgas un piedzīvo-
jumi un sāpes!

Lielais mirdzums tur augšā atrada atspoguļojumu apakšā.
No paaugstā pakalna, uz kura atradās skolasnams, varēja
tālu pārskatīt apkārtni un ar acīm aiziet, kurp kājas ne-

spēja aizkļūt. Tur tecēja upe, tā pati Tērvete, ko jau ceļā



166

biju pamanījusi šurp braucot uz skolu. Tur viņa bij tikai pa-

zibējusi vien, kā sudraba ķirzatiņa, te izliecās visā platumā
un gozējās vakara saulē. Krasti izdobojās romantiski ap-

auguši, un uz Zaļās muižas pusi bij pārredzams viss parks
un pat baltā grāfa pils līdz ar torņiem. Uz otru pusi, upe

plūda garām baznīcai un aizgāja nezin kur.

Man bij tikdaudz ko redzēt, ko uzņemt sevī, ka es gluži
kā apreibusi iegāju iekšā vakarā, kad lielie jau trokšņodami

plūda kopā no visām pusēm un zvans aicināja skolas istabā

uz vakara pātariem. Es pat nezināju, ka tādi skolā tiek

turēti, jo mājās pātarus skaitīja tikai pa svētdienām un

sestdienas vakariem, bet te, kā dzirdēju, ikrītus un ikva-

karus. Troksnis apklusa, kad skolotājs Fridenberģis ie-

nāca un sēdās pie ērģelēm. Tās atradās drusku iesāņus, ne-

tālu no katedras.

Skaņas plūda pa plašo telpu:

„Nu dusēs visas lietas —

Un meklēs guļu vietas,
Kas vien šai pasaulē."

Neizsakāms baigums un kāds salds žēlums pārņēma
mani. Bij, it kā kāds liels smagums visam uzveltos un saule

un diena vairs neatgrieztos nekad, nekad. It kā tas,

kas uz neatgriešanos aizgāja, būtu kaut kas liels un skaists

bijis. Bet kas tas varēja būt, to es nezināju.

5.

Divas draudzenes

Jauni piedzīvojumu viļņi vēla laika straumi uz priekšu.
Tie nebija lieli, vētru sakulti viļņi, bet sīki ikdienu vilnīši,
kas gan gausākos, gan ašākos ritmos plūda uz vienu mērķi,

bijušo un pagājušo atstādami aiz sevis. Skola pati mani

nešūpoja augšup tanī sajūsmā, kādā es biju uz viņu tieku-

sies un kādu es pirmajos brīžos tiku arī izbaudījusi.
Skolotājs Zeltiņš maz vairs rādījās klasē, jo viņa slimība

līdz ar ziedoni stipri progresēja, un jaukās ģeogrāfijas stun-

das, kurās viņš bij atvēris durvis uz lielo, plašo pasauli,
atkal lēni aizvērās. Turpat palika arī ievadījums pasaules
vēsturē.
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Ļauni tumsības gari aizplēta savus melnos spārnus
priekšā, sacīdami:

„Lūk, tur gan ir gaisma un plašums, bet jums, lauku

rāceņiem, to nebūs iegūt! Palieciet, kas esat!"

Ģeogrāfija un vēsture jau arī nebij nekādi obligātoriski

priekšmeti, tos skolotājs bij devis no brīva prāta: Vispār
kaut kādu, tādu obligātorisku priekšmetu nebija gandrīz
nekādu. Glīti norakstīt un lasīt, drusku rēķināt un daudz

reliģijas, tas bij toreizējais, astoņdesmito gadu tautskolas

saturs. Mācīja gan arī vāciski, bet ar piemaksu.

Skolas ziemas kurss beidzās līdz ar aprīli, kad kalpu bēr-

niem bij jāiet ganos. Tad sākās vasaras skola, kuras il-

gums un saturs atkarājās gandrīz no skolotāja vien. Par

to bij sevišķa maksa, jeb vispār maksa, ko ziemas skola,
atskaitot nelielus materiāla izdevumus, bij par velti. To

arī apmeklēja kalpu bērni, kamēr vasaras skolā gāja tikai

saimnieku bērni. Šo vasaru uzņēmās to izpildīt palīgskolo-
tājs Fridenberģis gandrīz viens pats. Viņš mācīja rakstus,

rēķinus, dievvārdus un — kā augstāka gara kultūru —

arī vācu valodu.

Ar rakstīšanu man neveicās visai labi un visā manā

tautskolas gaitā es pie rakstīšanas ar tinti, ne ar melnu, ne

ar violetu — netiku. Es paliku pie savas melnās tāfeles

un pelēkās grifeles kā lauku zemnieks pie zemes un arkla.

Reliģija, ietilpināta sausos, īsos bībelstāstos, dogmu veidā,

apdzēsa to skaisto un gaišo liesmu, kas bij apspīdējusi manu

bērnību.

Zināms, es čakli mācījos. Drīz vien es panācu lielos tik-

pat bībelstāstos, kā rēķināšanā; sevišķi vācu valoda man

raisīt raisījās, tā kā es drīzi vien griezu uz sevi skolotāja ie-

vērību un tas mani nostādīja ciiem par priekšzīmi.
Klasē bij viens liels zēns, gadu 16 vecs, vārdā Gilnieris,

tas bij tik stiprs un liels, ka būtu varējis baļķi no meža pār-

vilkt, bet mācības tam galvā negāja ne drusku. Skolotājs
mūs mēdza nostādīt blakām, sevišķi vācu stundās un teica:

„Skatait nu, bērni, kā tas mazais cinis gāž lielo ve-

zumu."

Šāda uzslava gan iepotēja manī godkārību, bet man na-

baga lielā Gilniera palika žēl: „Ko viņš varēja darīt, ka viņš
bij tik liels un saprašana viņam tik maza!" Tāpat es arī
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kaunējos, ka mani izceļ par priekšzīmīgu skolnieci, tas

mani vēl vairāk attālināja no citiem. Lielās skolnieces to-

mēr neņēma lietu nopietni un uzskatīja mani par bērnu,

ko mēdz apglaudīt. Pamazām arī aizmirsās tintes no-

tikums un maz pamazām es drīkstēju viņām piebiedroties,
kad tās gāja pastaigāties.

Nu jau es varēju iet daudz tālāk un iepazīties ar skaisto

apkārtni, ko es viena iedama nebūtu drīkstējusi. Viena

lieta man tikai nepatika: meitenes mēdza bieži staigāt

garām gar kādu apaļu laukumu, kur puikas sita ripas. Tai

vietai nekāda jaukuma nepiemita: apaļš, nomīdīts maurs,

vairāk nekas! Ne koku, ne puķu virsū! Un kas par muļ-

ķīgu spēli, tāda ripu sišana, vai cita nekā labāka tie neprata?
Un tad vēl meitenes runāja tādas savādas valodas, kuras

es lāgā nesapratu un varēju aptvert tikai to, ka tas zīmējas
uz puikām. Kas tur tikdaudz ko ievērot no tādiem nejēga
puikām! Bet mana sprieduma jau neviena neprasīja, man

šķita, ka viņas nemaz nemanīja, ka es teku līdzi, jo citādi

viņas arī man kādu vārdiņu būtu bildušas, f

Māsīca jau nu gan bija man tuviniece, bet viņas visa

saruna ar mani pastāvēja tikai no aprājumiem un brīdinā-

jumiem. Tuvākas kļuva man attiecības ar divām no liela-

jām meitenēm, kas šovasaru gribēja skolu beigt, jo bija

jau četrus gadus viņā sabijušas un reižu reizēm visu mācību

materiālu izņēmušas cauri.

Vienu sauca par Milleri un tā bij saimniekmeita no Putnu-

Kakaiņu mājām, otrās ģimenes vārdu neatminu, tikai

zinu, ka viņa bij no Mežkalēju mājām. Viņas abas bij jau
iesvētītas. Pirmā bij ļoti nopietna; viņa neturējās daudz ar

citām kopā, bet pastaigāšanās laikā gāja viena pati, tam-

borēdama kādu skaistu, spilgti violetu lakatiņu. Tādās

reizēs es gāju arvien viņai līdzās un ņēmu lielu līdzdalību

ar viņas tamborējamo lakatiņu, kas dienu pa dienai auga

un plētās kas violets ziedoņa mākonītis.

Man tā likās, it kā es pati darinātu viņu līdzi, jo es

arvien prasīju: „Kādas acis nu mēs metīsim un kādu

cilpiņu nu mēs vilksim," kaut gan apzinājos, ka man ne-

kādas tiesības nebija uz šo „mēs" un ka es šādu darbu

gan nemūžam nepratīšu darināt. Cik grūti tāds darbs

bij, to jau varēja nomanīt, ka darbone pati sarauca
uzacis tikpat cieši kopā, kā tambora acis ar adatu sa-
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velkot un izstiepa tik garu apakšlūpu, kā izvelkamo

cilpu. Lūpa arī tad vēl palika karājoties, kad cilpa jau
sen bij izvilkta. Bet tas jau nāca no pārciestām grūtībām!
Tādās reizēs, es zināju, es nedrīkstēju ne vārda bilst un

gāju blakām gluži mēma, tikai smagi nopūzdamās, un tas

bij labi, to es izdarīju viņas vietā, jo viņa pati tā bija aiz-

ņemta, ka i ne nopūsties nepaguva.

Alga man arī nāca pēc nopelna. Kad kāds grūts cilpo-
jums bij izdevies, viņa tad nolaida tambori klēpī un laip-
nām acīm manī vērdamies, sacīja:

„Ak, tu tāds pintiķītis, kur tu iesi, būdama tik maza

augumiņa!"
Es gan par tādu aizrādījumu sabijos, jo neviens man

līdz šim nebija teicis, ka es būtu maza auguma. Bet tad

es drīzi nomanīju, ka mana lielā draudzene, sajuzdama
mani kā sev līdzīgu, bij gluži aizmirsusi, ka es pavisam
vēl esmu bērns. Viņa jau bij divas reizes tik veca kā es.

Es viņai gan to neatgādināju, bet aizrādīju tikai, ka

gribu ilgi iet skolā un ka māte nolēmusi mani stipri iz-

glītot.
„Jā, jā," viņa teica, „tev gan derētu, ka māte liktu

tev izmācīties par smalku šuvēju. Visiem, kas jau
tādi mazi, jāprot kāds amats."

Nu bij mana reize bēdāties un viņai nopūsties, jo kā

augstāko mērķi sasniegt šuvējas amatu, gan man

nebij ne prātā ienācis. Arī citām meitenēm viņa mēdza

uz mani norādīt, ka es mācīšoties par šuvēju, it kā tas

būtu likteņa lēmums. Es būtu pat draudzību ar viņu iz-

beiguši, ja violetais lakatiņš tas nebūtu bijis, kas mūs ar

spožiem smalkiem pavedieniem saistīja kā kopējs darbs

un kopējas grūtības.
Gluži citāda rakstura bija mana otra draudzene „Mež-

kalējiene." Arī tā ar citām meitenēm neturējās kopā, jeb
viņas ar viņu. Viņa bij tāda aušiņa, mēdza tās drusku

pamēdīt, paķircināt, un viņas par to no tās vairījās un

apklusa sarunās, tikko viņa piegāja klāt. „Mežkalējiņš"

par to daudz nebēdāja un meklēja ko citu vietā. Tā mēs

abas, jautrās bēdules, sastapāmies.
Es gan savam vecumam biju pārāk nopietna, bet

aiz nopietnības mākoņiem slēpās jautrības saulīte; arī es

gribēju smieties. Vai tam bērnam, kas nepagūst jaunībā
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izsmieties! Vēlāk dzīve ir skopa ar smiekliem, un gaišā prieka
tai tikpat kā nemaz nav. Tikai tukšie cilvēki var par

neko vienmēr smieties, garīgie cilvēki ir nopietni. Mēs tad

abas ar Mežkalējiņu izgudrojām visādas jocīgas situācijas,
kas mums darīja prieku: mēs sacentāmies, kura no mums

spēj ašāk aizskriet, kura augstāk uzlēkt un it sevišķi,
kura var ātrāk novelties no kalna zemē. Arī savāda veida

plastiku mēs inscenējām: viņa sametās četrrāpu un bija

zirgs, un es kā segli pārkāros tai abās pusēs pār muguru.

Kad zirgs sāka par daudz lēkāt un spārdīties, tad arī segli
tapa dzīvi un sāka pretī spārdīt.

Skaistāk bij, kad viņa bij puķe un es — taurenītis; tad

es viņai šūpojos uz pleca. Bet netik labi man gāja, kad

viņa bij maiznieks un es rausis. Tad viņa tik ilgi vēla un

klapēja, kāmēr rausis palika dzīvs un negribēja vairs par

to būt, kas viņš bij. Arī citas skaistas mākslas viņa gri-
bēja man iemācīt, kā dejot un peldēties, bet tas vēl bij
laika jautājums. Nāca priekšā citi dzīves uzdevumi, kas

pēcpusdienu pastaigāšanos saīsināja: skolā ieveda kā jau-
nu priekšmetu meitenēm — rokdarbu stundas.

Par šīm ārpus programmas stundām skolotāju algoja se-

višķi, un tās īsteni bij ievestas tādēļ, lai nelaiķa skolotāja

Zorgenfreija atraitnei, kurai bij jāapgādā četri bērni, būtu

kāda peļņa. Zaļās muižas grāfs pats lietu pabalstīja, jo

nelaiķis Zorgenfreijs bija dzīves laikā muižā bijis labi iere-

dzēts. Laikam grāfs arī maksāja par to no savas privāt-
kases.

Rokdarbu skolotāja, kā jau agrāk minēts, bij mana

tante. Viņa ar visiem bērniem tagad bij pajumti atradusi

tēva mājās Būdniekos un no turienes brauca 2—3 reizes

nedēļā uz Zaļās muižas pagasta skolu, padot rokdarbu

stundas.

Meitenēm šīs stundas ļoti patika un viņas bij kā spār-
nos: uz galdiem parādījās visādi raibumi gan izšuvumos,
gan tamborējumos un brodējumos, gan diedziņi, gan vil-

nas dzijiņas uz kanevā raibu raibās. Adatiņas šaudījās
kā mazi zibentiņi, puķes plauka uz rītkurpju šūdekļa, un

visa klase bija pārvērtusies par savādu darbnīcu. Pār

visu valdīja tantes gars un sekoja katras meitenes darbam.

Ik pēc brīža bij darbs jānes klāt pie katedra un jāuzrāda.
Bez rokdarbiem tante vēl mācīja morāli un to viņa

darīja par velti.
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augstākais tikums pastāv rokdarbu prašanā:
un saimniecībā." Kas to neprot, tā esot palaidniece un

staigājot bez kauna priekš ļaužu acīm netīra un noplīsusi,,
un noklīstot pavisam no laba ceļa."

Atkal labais ceļš! Vai tas nebij tas pats bībeles labais

ceļš, par kuru vecā tante jau bij runājusi? Es atcerējos,
vēl kādu augstāko tikumu un labo ceļu, ko bij ieteicis

skolotājs Friedenberģis — tas bija daiļš rokraksts, kas to

protot, tas visur dzīvē tiekot uz priekšu. Tātad trīs laba

ceļa rādītāji un trīs labi ceļi?
Pa kuru nu man iet? Es atcerējos, ka bībelē līdzībās

biju lasījusi par plato un šauro ceļu, un ka daudzi ir tie,,
kas pa pirmējo staigā un reti, pārāk reti, kas iet pa šauro

ceļu. Tā, protams, bij tikai morāles teorija. Dzīve pati
vēlāk mācīja ar piedzīvojumiem, ka šis šaurais ceļš ir pā-
rāk grūts, ka pate mērķa virsotne, pa viņu ejot, diezin

vai sasniedzama un, ja arī kam izdodas gabalu pa viņu
noiet, tomēr tam vēlāk jāsabrūk un jāpaliek ceļa malā.

Šīs drūmās ēnas tomēr vēl neapēnoja manu jaunību..
Mana debess vēl bij pilna zelta mākoņu un melnie mākoņi

gulēja kā aizmiguši plēsīgi suņi pie apvāršņa.

Tante, ieraudzījusi mani, pienāca man klāt un, apsveik-

dama, sniedza man skūpstam roku.

„Tā, tā! Nu tu arī lielo meitu pulkā," viņa sacīja, „nu

tev arī jāmācās līdzi un jāpieņemas labos tikumos."

Padomājusi drusku, viņa no kādas lielas, raibi izšūtas

somas, ko vadāja sev līdzi pilnu ar dažādiem paraugiem,,
izvilka kādu baltu kokvilnas zeķi, jau labu gabaliņu

ieadītu, un visām adatām iekšā:

„Še, ņem," viņa teica, „un mācies adīt! Zeķi adīt ir

pirmais darbs, kas katrai krietnai sievietei jāprot. Ja tu

to spēsi tikpat glīti noadīt, kā te jau priekšā adīts, un tad.

vēl būsi iemācījusies adīt papēdi un nobraukt purnu, tad

pāriesim pie citiem rokdarbiem. Tā! Tagad ņemies nu.

čakli un uzmanīgi, ka acis nenolaid!"

To teikusi, viņa aizgāja, un es nu ar visu uzmanību

sāku adīt zeķi. Par spīti visiem labiem apņēmumiem,
darbs neveicās, jo izrādījās pārāk vienmuļīgs. Domas bij

spārnotas un negribēja saistīties pie adīkļa pavediena. Vi-

ņas nemanot bij aizklīdušas nezin kur, kad es ar bailēm

pamanīju, ka esmu zeķē nolaidusi vienu aci. Sāku ieska-

tīties, vēl viena acs, un vēl, un vēl! Pat adīklis ar visu
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paraugu nosmulēts netīrs no maniem apsvīdušiem pirk-

stiņiem. Nolaisto acu caurumiņi, pielipuši ar sviedriem,
izskatījās paši kā acis, pilnas asaru. Zeķe raudāja un es

raudāju līdz, jo es ļoti kaunējos: ko nu tante sacīs? Kā nu

«s pastāvēšu! Nevienā labā tikumā es nevarēju pieņem-

ties, ne pa vienu labu ceļu es nepratu staigāt, kas no

manis iznāks!

6.

Krustā kārtie tauriņi

Zaļā zeme vizuļoja un viļņoja ziedoņsaulē kā pilnumpilna
pielieta smaragda bļoda, un miljoniem rasas pilienu dzirk-

stīja vissīkāko asnu galiņos kā mazas, apaļas zemes lo-

dītes, ievītas varavīksnes atmosfairā. Es jau biju kaut ko

nojautusi par lielo zvaigžņu platību debesīs un tādēļ
es arī gribēju zvaigznes ieraudzīt virs zemes, sev gluži
tuvu pie kājām. Sapņodama un vērodama es staigāju
viena pati pa ziedoņa zaļo valstību, manas abas draudze-

nes, viena bēdīgā, otra jautrā, nezin kur bij aizklīdušas.
Man šķita, ka vienai ejot, es daudz vairāk ko atrastu un
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ieraudzītu, nekā kopā ar citām. Man arī likās, ka ziedonis,
kam tikdaudz dzīves bagātības un prieka, man gribētu
vēl ko sevišķu rādīt, ko viņš it kā aiz aizslēgtām durti-

ņām pataupījis saviem mīluļiem.
Un bij arī kaut kas sevišķs, ko es dabūju redzēt. Kad

biju pa lauku labi izstaigājusies, es ienācu iekšā. Bij jau
labi pret vakaru un stundas bij beigušās. Skolēni visi

klīda pa āru un klases logi visi bij plaši atvērti, lai ielaistu

svaigu gaisu. Māja bij tik tukša un klusa, un tikai iztālēm

atskanēja jautras balsis, kur skolēni rotaļājās. Es uzkāpu

augšējās telpās, arī tur viss tukšs un kluss. Skolotāja Fri-

denberģa durvis stāvēja plaši vaļā un neviens nebij istabā.

Ziņkārība mani vilka apskatīt arī šo telpu, jo es te vēl ne-

kad nebiju bijusi. Istaba bij plaša ar lieliem logiem un uz

visiem bij salikti ziedošu puķu podi. Mani skati krita uz

kāda lielāka puķu poda — kas tur rēgojās raibās rindās

uz pašas zemes gan zilgani, gan dzeltenraibi, gan brūngani
ar punktiņām? Vai tie bij izgriezti papīra pušķīši? Bet

— vai es varēju savām acīm ticēt — tie kustējās? Es ska-

tījos un soli pa solim virzījos tuvāk — patiesi tie kustējās.
Drīz vienam kā spārniņš pacēlās, drīz lēni ietrīsoties, no-

laidās un citi karājās pavisam šļaugani lejā. —Es pati
sāku drebēt un piegāju pavisam klāt: tie bija taurenīši,
skaisti taurenīši, dažādās krāsās un raibumos, un visiem

bij taisni vidū izdurtas cauri kniepadatas un tie rin-

dās bij sabāzti pa visiem podiem. Citi, kā likās, bij jau
beigti, bet daudzi vēl lēni kustējās. Augšā ziedi un apakšā
rinda krustu — krustā sistie tauriņi! Lēnā, ilgā, moku

pilnā nāvē tie tur mirdami kustējās stundām, dienām, var-

būt nedēļām cauri. Un tie bij ziedoņa skaistākie, maigākie
bērni! Puķes, kas bij dzīvas tapušas un no kātiņiem pa-
cēlušās gaisā.

Un te nu nāca cilvēki un nomocīja un nobendēja tos

visnežēlīgākā veidā! Kas gan vēl ir tik nežēlīgs un bries-

mīgs, kā cilvēks! Es raustījos aiz elsām un man bij it kā

kāds būtu sagrābis mani aiz pleciem un kratītu visu manu

ķermeni. Vai tas nebij ziedons pats, kas tagad raudāja ar

manām asarām? Vai viņš nebij mani pie rokas ņēmis un

šurpu atvedis, lai rādītu, kāda pārestība tam nodarīta.

Vai viņš negribēja sacīt, ka aiz visa daiļuma un ziedu pil-
nās dzīvības slēpjas nāve, mokas, šausmas? Arī man bij

tāpat, it kā man būtu kniepadata izdurta sirdij cauri
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un man pamazām būtu jānoasiņo lēni, varbūt, visu garu

mūžu cauri Tās nebija manas personigās sāpes
vien, ko es izjutu, tās bija visas lielās dabas sāpes, ar ka

mēs organiski esam saauguši kopā.

Līdz ar šo gadījumu manā, kaut gan vēl tik sīkā atmiņā
uznira un atdzīvojās visi citi pārdzīvotie iespaidi. Es at-

minējos, ka ganupuikas vasarā bija noķēruši dundurus un

tiem iesprauduši garu smilgas kātu miesā un tad palaiduši

gaisā, lai skrej, paši par to priecādamies un skaļi smieda-

mies. Es vēl atminējos, ka puiši ar rungām un kliedzieniem

bij trenkājuši pa mežu vāverīti, kas nejauši bij iekļuvusi
mūsu māju pagalmā un nāves bailēs lēkāja no vienas koka

galotnes uz otru. Visas šausmas un pārestības it kā manu

mazo dvēseli bij izvēlējušās, lai tur paliktu ierakstītas kā

pergamentā ar neizdzēšamiem burtiem.

Kad es biju nonākusi lejā un nemitējos raudāt, lielās

meitenes mani atkal apstāja un iztaujāja manu sāpju cē-

loni. Es arī elsādama un vaļsirdīgi viņām izstāstīju, jo es

domāju, ka viņas to vēl nebūtu redzējušas un ka nu viņas
ies skatīties un ka viņām tāpat sāpēs, skatoties tauriņu,
nāves mokas, kā man. Bet viņas to jau sen zināja, un es

atkal dabūju dzirdēt, ka es maza muļķīte vien esot, kas no

tādām lietām nekā nezinot. Fridenberģis jau ik vasaras

tādus tauriņus un kukaiņus krājot un viņam esot vesela

kolekcija. Un par visām mokām un sāpēm ne vārdal

Roku atmetušas, tās aizgāja. Māsīca tikai vēl piekodināja,
lai atkal nebāžot degunu, kur nevajagot.

Ne tik viegli es ar savām jūtām tiku galā. Nakti pus-

miegā gulēdama, es katru brīdi trūkos augšā un domāju,
kādas mokas cieš šinī pašā acumirklī mirstošie tauriņi.
Reizē arī manī vārījās karstas dusmas uz nežēlīgo skolo-

tāju.

Es karsti lūdzos Dievu: „Mīļais debesu tētīt, dari mani

tik lielu un stipru, ka es varētu atriebt visu pasaules pā-
restību." Arī otrā dienā es nevarēju atrast mieru: tā ne-

varēja palikt, nabaga dzīvībiņas tā nevarēja atstāt mocā-

mies! Bet kā palīdzēt? Vai es, mazs bērns, drīkstēju sko-

lotājam ko sacīt!

Bet tomēr — es nogaidīju, kad atkal visi bij izgājuši pa

lauku un skolotāja istabas durvis atstātas vaļā vēdināšanai,
es iegāju iekšā, un kaut arī durvis būtu bijušas cieti.
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Atkal tas pats šausmu pilnais skats; tauriņi vēl kustējās,
kā bija kustējušies un, diezin, cik ilgi vēl kustētos. Ar

drebošiem pirkstiem es sāku vilkt adatas no viņiem

laukā, bet par vēlu! Tie nokrita turpat zemē un nespēja
vairs spārniņus cilāt. Ko man darīt? Es saņēmu vīstoklī

savu priekšautiņu un viņā salasīju visus uzdurtos tauriņus,
cik vien viņu bij pa visiem puķu podiem, labi apskatīdamās,
lai tikai neviens nepaliktup āri. Tad es nokāpu zemē un

iegāju virtuvē, kur patlaban plīts krāsnī kurējās uguns.
Noraisīju priekšautiņu un to ar visiem tauriņiem, kas

tur bij salipuši klāt, iesviedu liesmās. Labāk ātra nāve,
nekā ilgas mokas. Nu arī manai sirdij bij miers, un asaras

tik vēl noritēja no skropstām, kā retas lāses pēc lietus

no bērza zariem.

Kad mans darbs vai nedarbs nāca gaismā, skolotājs

Fridenberģis bij tā pārskaities, ka nezin ar kādiem sodiem

mani gribēja sodīt, vai pavisam no skolas izdzīt. Bet ko

lai ar tādu mazu muļķi, kā mani, izdara! Nebija jau īsta

mēroga, pēc kura manu noziegumu vērtēt! Palika vien

tāpat bez soda.

Vienu es tikai nomanīju, skolēni — un tie šoreiz bij pui-
kas — neskatījās vairs tik izsmejoši kā agrāk, un es pat dzir-

dēju, kā tie sačukstējās, kā tie uz mani skatījās pat kā ap-

brīnodami: es taču biju pašam skolotājam cēlusies pretī,
jā, vēl vairāk, es biju ar savu darbu viņu klusi nosodījusi.
Es biju kļuvusi viņu acīs par mazu varoni. Jūtu, ka

es kādu mazu dzirkstiņu biju citu sirdīs iemetusi un kā

caur mani bij atpūtusi jauna dvēsma.

7.

Pie upes

Dažas dienas pēc šī notikuma, meitenes nolēma iet pel-
dēties un man atļāva iet līdzi.

Biju priecīga, ka nu es arī iemācīšos peldēt. „Labi

jau būtu, ja es arī prastu peldēt tāpat kā lielās meitenes,"
nodomāju, „bet ja nu neiemācīšos, arī nekāds zaudē-

jums nebūs* un — ja es peldoties noslīktu —vai tā nu ari

būtu liela nelaime? Žēl tikai atstāt māti, tā ļoti raudātu."
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Mēs devāmies visas netālā ceļā. Bij jāietkādukilometru,
līdz Zaļās muižas baznīcai, kur upe lēzenāka, platāka
un noderīga peldēšanai. Pēc peldēšanās mēs visas gribējām

uzkāpt kalnā pie baznīcas un apmeklēt kapsētu. Reizē
meitenes gribēja saplūkt visādus zaļumus: gan mētras,
gan staipēkņus, kādu kapos bij daudz atrodamu, un no-

pīt vainagus un vītnes durvju appušķošanai, jo tuvo-

jās svinīgs gadījums, skolotāja Zeltiņa dzimuma vai vārda

diena, ko ikgadus mēdza svinēt.

Laiks šo pēcpusdienu bij spiedoši karsts, un mīlīgie zelta

mākoņi, kas dažas dienas jau bij peldējuši gaisā kā zelta

gulbji, sāka satumst un pieņemt draudošāku izskatu.

Bet nekas! Tā vien viņi bij draudējuši un atkal izklī-

duši; nekāds negaiss nebij uznācis.

Upes malā nonākušas, meitenes arī nometa drēbes vienā

lielā gubā un jautri lēca ūdenī. Es arī gribēju tāpat darīt

un lūdzu, lai mani ņem līdzi un pamāca peldēt, kā jau bij
solījušās.

Bet tad tikai es dabūju dzirdēt, ko nebiju gaidījusi:

„Ko es vēl neiedomājoties! Tāds mazs meitēns gribot
iet upē! Gan noiešot dibenā, ka noplaukšēšot vien, kā var-

dulēns."

Citas vēl pazoboja, lai nu tas «dūšīgais skuķis" izrādot

savu dūšu un ejot viens pats upē peldēt.

Jāsaka, ka viņas atkal uz mani laba prāta neturēja, kopš

puikas pēdējā notikumā mani par tādu bij atzinuši. Bet

māsīca man kategoriski noteica, ka viņas mani

līdzi nevis peldēšanai, bet lai es būtu par sargu,
ka nenoņem kāds garāmgājējs viņu drēbes, kamēr pašas
aiziet pa upi tālāk. Viņas nolika mani pie drēbju gubas un

piekodināja, lai nekur nekustoties un lai acis arī nelaižot

apkārt. Tas nu tiešām nebij patīkams uzdevums, kur vis-

apkārt ziedēja un zaļoja un vilināja sveša apkārtne, nosē-

dēt pie drēbju gubas un acis nenovērst no ne visai tīrās

veļas.
Jāatzīstas, ka es nenoturējos vis sava uzdevuma augstu-

mos. Kādu brīdi gan es nosēdēju noliktā vietā un stingriem
skatiem raudzījos nepievilcīgā ainā, bet tad mani sāka pār-

ņemt īgnums. Vai tādēļ es gan biju šurpu nākusi, lai būtu

par veļas sargu? Vai tie bij tie sudrabotie viļņi, par kuriem'

es biju sapņojusi, kuros iegrimstot es ar kājas pirksta galiņu
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būtu pieskārusies pie nogrimušās pils vārtiem? Svešu, ne-

redzētu puķu vietā, kādas te cerēju atrast, šie netīrumu

traipekļi! Nē, tas par daudz! Lai ņem viņu drēbes, kam

gadās garām iet, lai tas būtu žīds, vai čigāns, es iešu viena

pati savu ceļu, kur man tīk. Mierīgi es atstāju savu sarga
vietu un kāpu augšā uz kapsētu.

Tādā kapsētā es īsti vēl nebiju bijusi un to mierīgi ap-

lūkojusi. Pāra gadu atpakaļ gan māte mani bij paņē-
musi līdzi un rādījusi vecās Guģinas un citu radu kapus, bet

kad es tur biju gribējusi ilgāk pakavēties un saplūkt puķes,
viņa mani bij vedusi projām. Nu es biju viena un varēju
visu apskatīt, cik ilgi man tika.

Zaļās muižas pagasta kapsēta ir diezgan veca un ļoti

plaša. Tur atrodas daudz labi koptu kapu ar skaistām pu-

ķēm un akmeņa krustiem, no kuriem mirdz pretim zelta

burtos aizgājēju vārdi, viņu dzimšanas un nāves dati un

daži skaisti, no bībeles izņemti pantiņi. Es gāju no viena

kapa pie otra. Saldā puķu smarža no tik daudzām puķēm
vienkopu, kas jaucās ar izgarojošo trūdu dvesmu, spiedošais
karstums no tuvā negaisa, viss kopā apņēma mani ar

saldu reibumu un ievērpa mistiskā sajūtā, it kā es nemaz

vairs uz pasaules nestaigātu, bet atrastos zem zemes veļu

pagalmos un plašajās ēnu ielās.

Tādā jūtu un reibuma stāvoklī klejojot pa kapiem, bij
jau pagājušas pāra stundas. Meitenes pa tam bij pārgāju-
šas mājā. Mani neatradušas vairs sarga vietā pie drēbju

kaudzes, viņas bij nodomājušas, ka es jau būtu iepriekš
pārskrējusi un ka mani atradīs priekšā. Arī es uztrūkos no

savas mistiskās sajūtas un domāju, ka nu man laiks at-

griezties un uzmeklēt meitenes.

Bet es taču vēl gribēju puķes saplūkt un tās te auga tik

skaistas un viņu biju tik daudz. Bet vai no kapiem drīkst

puķes plūkt? Vai tās nebij citādas, kā puķes dārzā vai

laukā? Lūk, sarkanā roze paša kapa vidū. Vai viņas saknes

nebij ieaugušas taisni sirdī, kas zem viņas gulēja? Un zilās

puķes galvgalā? Vai tās nebij savu krāsu dabūjušas no

dusētāja zilajām acīm? Maijpulkstenītes! Visi kapi kā

bērtin apbērti ar maijziedītēm! Mazie, apaļie ziediņi, kas

karājās smalkos stiebriņos, izskatījās gluži kā pilieniņi.
Jā, nu es sapratu: šie ziedošie pilieniņi bij pārvērstas asaras.

Miroņi, kas citādi vairs nevarēja ar dzīvajiem saprasties
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un sarunāties, sūtīja uz augšu no sava kapa puķes. Tām bij
stāstīt par viņu sapņiem un dzīves ciešanām. Un maij-

pulkstenītes bij viņu asaras, kuras tie dzīvē saraudājuši,
vai pat kapā vēl nebeidza raudāt. Nē, no tādām puķēm
es nedrīkstēju plūkt neviena ziediņa, tās bij svētas!

Sapņos nogrimusi, es nebiju pamanījusi, ka jau sāka

mesties vakars. Bet pēkšņi sega, kas uzreiz pārklāja debesi,
nenāca no vakara vien, tas bij negaiss, kas nemanot bij
tuvojies un tagad ar joni gāzās virsū. Spožs, krustisks zi-

bens un bargs pērkona dārdiens mani tā izbiedēja, ka es

pieplaku pie zemes.

Kur es lai, nabaga zemes nieciņš, dzīvs puteklītis, palieku,
iespiests starp veļiem un pērkoniem! Putniņi, kas bij te

koku zaros dziedājuši, visi bij kaut kur paslēpušies. Kur

man slēpties? Nekad es vēl nebiju klajā laukā negaisu pie-
dzīvojusi, jo mājās visi pērkona laikā baidījās un slēpās
istabas tumšākos kaktos. Es līdzi biju trīsējusi un baiļoju-
sies un te es nu atrados atstāta viena un vēl kapsētā, kur

nevienas dzīvas dvēseles nebija tuvumā. Ko nu mana mā-

miņa darītu, kad zinātu, kur viņas bērns tagad atrodas?

Pie tam jau arī nakts bij uzkritusi un starp daudzajiem

kapiem un krustiem es nezināju, kur iet un kur griezties.
Es biju apmaldījusies. Vai man saukt, lai kāds dzirdētu,
vai raudāt? Par velti, te neviena nebij, kas man varētu

līdzēt, un pērkonā mana vājā balstiņa pavisam pazuda.
Es piespiedos pie kāda krusta un pusstingusi gaidīju,

kas ar mani notiks. Nāca zibens pēc zibeņa un dārdiens

pēc dārdiena, it kā viss debess jumts ugunīs sprāgtu pušu
un kristu zemei virsū. Vismelnākā tumsa mainījās ar vis-

spožāko gaismu. Tad līdz ar vētru sāka šļākdams gāzties
lietus. Koki šalca un stenēja visapkārt, it kā ar pātagām
tiem cirstu smagas brūces. Smagās lietus lāses kapāja arī

manus plecus un drīz vien saslapēja viscaur manas drēbes.

Visām šausmām cauri es sajutu tomēr kaut ko lielisku.

Vai pērkons, negaiss un spožie pilieni nerunāja ar mani savu

valodu? Vai tās nebija lielas, ugunīgas kristības, ar kurām

daba pati mani tagad kristīja? Ne par velti viņa tik dažā-

dos veidos bij ar mani runājusi. Viņa vispirms man bij
rādījusi radības sāpes un tad vedusi šurpu, šinī veļu ap-

kārtnē, lai iedvestu man mūžības nojautu un ar saviem

pērkoniem un zibeņiem paceltu mani lielumā.
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Bet jo tuvāk es nācu dabai, jo tālāk es atgāju nost no

cilvēkiem. Kad pēc pārgājušā pērkona meitenes tomēr

nebij nocietušās un nākušas mani meklēt, tad es tām vairs

neko nestāstīju par savu piedzīvojumu un izjūtām. Stūr-

galvīgi es tagad cietu par visu klusu un paliku viņām
tikai tā nerātne, kas nebij gribējusi drēbes sargāt un aiz-

gājusi savā patvaļā, sagādādama tikai rūpes, ka es varētu

būt nomaldījusies, vai pat upē noslīkusi.

8.

Sveša nākotne

Lielā nakts, pavadīta briesmās un skaistumā, kur es

bargā negaisā viena pati biju palikusi kapsētā starp ve-

ļiem un pērkoniem, tomēr mani nebij tiktāļ satricinājusi
un sabaidījusi, lai no tam būtu izcēlusies kāda nopietna
slimība. Pēc pāra dienām es atkal biju jautra un spējīga

uzņemt jaunus iespaidus. Likās pat, ka tagad bērnībā kā

arī vēlākā dzīvē es lielākiem satricinājumiem biju spējī-

gāka turēties pretim, nekā sīkiem ikdienas peļu grauzumiem;
Varbūt arī, ka jaunība pati ir ar vītālitātes spēku tik

pilna, kā pielieta glāze, un ka gadiem pietiek, lai pa pilie-
nam no viņas patērētu.

Un jauni iespaidi nāca arī itin drīz. Pēc pāris dienām

svinīja galvenā skolotāja dzimumdienu. Visi skolnieki

mī ēja ļoti skolotāju Zeltiņu un tāpat arī viņa skaisto kundzi

un tādēļ tie bija savākuši vai veselu vezumu puķu un za-

ļumu. Vija gan zaļas vītnes, gar visām sienām un durvīm,
gan pina vaiņagus no sniegzvanītēm, maijziedītēm un

dzeltenājām atslēdziņām. Piekaisīja pat visas grīdas pil-
nas ar vizbulītēm.

Bit tā, varbūt vēl bij Zeltiņa pēdējā dzimumdiena. Viņa
lielā iekaitušā seja tapa arvien caurspīdīgāka un melnās

acis mirdzēja pārdabiskā spožumā. Tāpat arī klepus ilga,
ka viņš nevarēja atgūties. Stundas klasē viņš gandrīz vairs

nemaz nemācīja.

Bit viņa kundze tomēr izsac 7ja viņa gribu, lai sko'ēni

būtu jautri viņa dzimumdienā. Rīkoja tēju ar saldumiem

un uzkožamiem un ataicināts pat kāds mūzikants vai pat
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divi, lai uzspēlētu dejas. Priekšpusdienā vēl noturēja mācī-

bas, bet tās beidza ātrāk, un visa pēcpusdiena un vakars

piederēja izpriecai.

Jaunībai to nevajaga sacīt divas reizes. Tā ir pilna priecas
un smieklu, kā ziedoņa mākons pilns negaisa. Darbs tikai

kādam iegrūzt otram sānos, vai iekniebt ausī, vai skaļāki
iesaukties un tūlīt sprāga vaļā smieklu raķetes ar raibiem

uguņiem un sprēgāja valodas ne par šo ne to. No sākuma

ganvēl tā kā savaldījās un kad ienāca pats dzimumdiennieks,
skolotājs Zeltiņš, tad tapa klusi, ak, cik klusi. — Tas tomēr

nebij nekāds klusums zem autoritātes iespaida, bet tā bija
aizgrābtība un dziļš sirsnīgums. Visi apstāja ap viņu lokā

un visiem viņš sniedza roku saņemdams apsveikumu, kas

īstenībā bija klusa atvadīšanās.

Kad pienāca mana reize, viņš mani paņēma uz rokām,

pacēla gaisā un noskūpstīja uz abām acīm.

„Audzi liela un nes savu saulīti dzīvē."

Pēc tā iestājās atkal pārtraukums. Visu acis raudzījās
it kā zvaigznītes uz skolotāja, visu sirdis silti pukstēja
tam pretī. Viņš uzaicināja, lai nu visi ēdot un dzerot un

priecājoties bez viņa, jo viņam jāejot atpūsties. Viņš aiz-

gāja un mēs, bērni, sasēdām visi ap garājiem apklātiem
galdiem. Palīgskolotājs Fridenberģis mūs uzmudināja uz

ēšanu un saimniece pasniedza pēc kārtas tēju. No sākuma

gan lāgā vairs neveicās ne ar ēšanu, ne ar jautrību, bet maz

pamazām sāka visi it kā iesilt un pārvarēt smago iespaidu,
ko skolotājs aizejot bij atstājis. Dzīvība prasīja savu tiesu.

Un kā dzīvības signāls arī bija, kad blakus istabā ieska-

nējās mūzikas skaņas; mūzikanti patlaban bij atnākuši

un skaņoja savus rīkus. Mūzikanti un viņu instrumenti,

protams, nebij no pirmās, bet no pēdējās, un pat vēl aiz

vispēdējās šķiras. Kaut kādas skaņas čirkstēja un čark-

stēja un gaudoja, bet pietika ar tām, lai priekam atraisītu

spārnus.
No ēšanas vairs ne domas! Tējas glāzes palika pusē iz-

dzertas, maizītes pusē apēstas un pat kumosi saspiedās
kaklā. Visi devās uz blakus istabu, kur soli bij iznesti

laukā, lai būtu telpas dejošanai un rotaļām. Toreiz bij
jaunība patiesi jauna, tā nepazina ne skepticisma, ne dzī-

ves apnikuma, un maz, ak, cik maz vajadzēja, lai dvēsele

gavilētu kā jaunstīgota kokle.
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Deja sākās. Pirms tā kautrīgi, bailīgi, nemākulīgi ne-

viens jau nebija pie kāda dejas meistara kursus ņēmis;,
tādu meistaru un kursu jau toreiz nemaz nebija. Bet jau-
nos locekļos jau pats par sevi šūpojās ritms un sirds lēca

mūzikas taktī. Dejas, kā jau tolaik, bija vecmodīgas: polka,_
frankusēze v. t. 1. Sākot dejoja tikai lielie puikas un lielās

meitenes vien, gausi, atturīgi, nemākulīgi. Bet tad drosme

un jautrība pieauga, mūzika čīgāja par sevi un deja gāja.
par sevi. Lēcieni kļuva arvien augstāki, un puikas dejoja
ar puikām, un skuķi ar skuķiem, un apsvaidījās tikai sav-

starpēji ar puķēm.
Es turējos kaktiņā aiz citām aizslēpusies, jo es dejot ne-

maz nepratu un ļoti par to kaunējos.

Bet, diemžēl, kad prieks sāka augstāk kūsāt un gaviles
piepildīja visus kaktus, tiku arī es pamanīta. Pāris

lielo puiku, mani ieraudzījuši, piesteidzās man klāt, vilka

mani aiz rokām no kakta ārā un teica:

„Nu tā mazā krietni jāizdancina!"
Un tad sākās arī deja, kādu es savu mūžu nebiju dejo-

jusi un vairāk nedejoju. Lielais Ģilneris, tas pats, ko

skolotājs bija salīdzinājis ar vezumu un mani ar cinīti,
kas lielo vezumu gāž, uzņēma mani uz pleca un lēca kā

traks gaisā, kamēr citi mūs apmētāja ar puķēm. Es, aiz

bailēm, ka nenokrī v no tāda liela vezuma, ieķēros viņam,
ar abām rociņām matos. Manas pašas garās bizes bij
atirušas un pilnas piebirušas ar ziliem un baltiem ziediem.

Citi puikas kliedza: „Dod man, man viņu arī!" un tā mani

svaidīja pa gaisu no pleca uz plecu, kamēr nokritu zemē.

Tad ar mazākiem puikām es sāku dejot apaļās dejas,
valsi un polku, kā jau pieklājās, un nezin, kā tas pats par

sevi nācās, kā nē, es arī pratu dejot. Locekļi līgojās ritmā,
un uguns sprēgāja acīs.

Zaļās muižas skolai bija garš gaitenis, kur vējš aurēdams

pūta cauri. Ak, cik labi man darīja šis cauri velkošais vējš,

jo es biju caur un caur sasvīduši un gandrīz bez elpas.
Neviens jau mani neredzēja, neviens man nesacīja, ka nav

labi stāvēt tik sasvīdušai stiprā caurvējā. Lielās meitenes

turpināja atkal deju un tā neviens mani nepamanīja. Es

biju ielīdusi savā gultiņā un ieslīguši smagā miegā.
Kad no rīta pamodos, man bij tāda sajūta, it kā es

atrastos kautkur tālu projām, un kājas vien staigātu pa

šo vietu. Kāda no lielājām meitenēm gāja kājām uz mā-
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jām un paņēma \ mani

līdzi. Man bij ļoti grūti
iet kājām, jo tās bija tik

smagas, kā ar svinu pie-
lietas, pat parunāt es

vairs lāgā nevarēju. Kur

nu bij palikusi vakarējā
jautrība un dejas omu-

lība.

Kaut kā jau nu biju

mājās pārkļuvusi, ari

mana pavadone bij no-

manījusi, ka ar mani

vairs nav labi un no-

devusi mani taisni mātes

rokās. Kā man vēlāk

stāstīja, es tūlīt esot

iekritusi gultā un smagi
elpojusi, visa degdama
vienās ugunīs. Bez sa-

maņas tā es esot pavadī-
jusi ilgas nedēļas, un pārgulējusi karsoni. Ārsts vairs neesot

•devis nekādas cerības, tikai mana jaunā, stiprā daba bija
nāvi pārvarējusi. Sekas no slimības bija, ka man ausis

bij galīgi aizkritušas, un es gandrīz neko nevarēju dzirdēt.

Kad beidzot atspirgu, man bij kā bērnam jāmācās stai-

gāt un es izskatījos kā vārga, lauzta puķīte. Ārējos ap-

stākļos pa tam bija notikuši daži pārgrozījumi, kas mani

ietekmēja.
Man bij radies mazs brālītis, un pat jau nokristīts.

Viņu sauca mātes brāļa vārdā: «Kristaps, Roberts."

Man par lielu brīnumu es jau nākusi, pie samaņas

ieraudzīju, ka manai gultai blakām karājās šūpulis, un at-

skan bērna spiedzīga bļaušana.
Sākot es domāju, ka vēl murgoju, jo es visu laiku biju

-pavadījusi vienos murgos, bet tā izrādījās par īstenību.

Kaut kas svešs un neparasts bija iespiedies manā dzīvē,
un es nemaz nevaru sacīt, ka tas mani iepriecināja. Pārāk
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liela jau ari bija gadu starpība, jo es jau biju deviņus ga-

dus veca, un bez tā es biju visu laiku pieradusi pie vien-

tulības. Man ļaudis sacīja: «Priecājies nu, tev ir mazs

brālītis," bet citi smēja un zoboja mani.

„Nu tu vairs neesi māju mantiniece, nu ir mantinieks

vietā, un ar tavu godību ir beigas!"
Mani tas ļoti sarūgtināja, jo es gan nekad nebiju ieju-

tušies tādā mantinieces lomā, un man arī bija gluži vien-

aldzīgi, kad kalpi mani allaž par tādu godināja, bet nu gan

es sajutu, ka man kaut kas trūktu un ka esmu apkaunota.
Arī mātes mīlestība, kas bij visa piederējusi man, ta-

gad vērsās uz mazo ienācēju ģimenē.
Bija jau nu gan brīži, kad viņa arī mani apglaudīja

«un man mīļus vārdus deva, bet jūtas bij dalītas, un lie-

lākā daļa vairs nepiederēja man. Vēl ļaunāki kļuva ap-

stākļi, kad mani nolika pie bērna šūpuļa par šūpotāju.
Ārā patlaban bija pilna vasara, viss ziedēja un smar-

žoja un līgot līgoja krāsās un skaņās. Visi ļaudis rosījās
pa lauku, un es vienīgi biju nolikta tumšā kaktā pie bērna

šūpuļa. Tās bija priekš manis nebaltas dienas. Es sāku

savu mazo brālīti nīst. Kādēļ mātei vajadzēja tādu pa-

saulē raidīt? Vai viņa nevarēja pietikt ar mani vien?

Skaidri redzams, ka viņa vairs mani nemīlēja. Es biju
atstāta dzīvē, lai izbaudītu naidu, sāpes un ļaužu ap-
smieklu.

Dusmās iekaisusi, es tik ļoti šūpoju šūpuli, ka bērns

lēca uz augšu un sāka neganti bļaut, un būtu pat izkritis

laukā. Bet tad es atkal aprimu. Vai mazais cilvēks

vainīgs, ka viņš nācis pasaulē?

Es ieskatījos tuvāk viņa sejiņā. Ak, cik tā izskatījās

vārga un bāla! Cik pats cilvēciņš bij sīciņš un maziņš,
kā saujā saņemams vīšķītis. Tas jau nemaz nebij cilvēks,
tas bij cilvēka gabaliņš! Maza vaska lellīte ar pērļu dvē-

selīti!

Ko lai ar tādu izdarās, ja nu viņš reiz pasaulē ir ieri-

pojis kā mazs zirnītis citiem pa kājām?
Ja es viņu sāktu labi stipri šūpot, tad viņš no šūpuļa

izlēktu un būtu beigts. Pat ja galviņu piesistu stiprāk
pret šūpoļa malām, arī tad jau viņš apklustu un sastingtu.

Cik nu tur tās dzīvībiņas bija! Kā mazs pilieniņš lē»

zēnā plāniņā stikla trauciņā.
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Un viņš tā kliedza, it kā saprazdams un no manis bai-

dīdāmies. Neviena jau nebij istabā un viņš bij atdots

pilnīgi manā varā. Greizsirdība, naids, kas man bij uz-

laidies uz pleca, kā melns krauklis ar asiņainu knābi un

bailīgām acīm, aizlaidās prom, un viņa vietā uzlaidās

balts balodītis — žēlums:

■ „Dusi, mazā pērļu dvēselīte, es tev nekā nedarīšu!"

„Dusi, Kristapiņ, Čipīt, Čipulīt!"

„Dusi, es pie mātes mīlestības arī savu sirdssaujiņu pie-
likšu klāt! Un ja māte arī mani nemaz vairs nemīlētu,,
un ja man būtu jāmirst aiz bēdām vai citādi, audzi tu

liels!"

Mazā skudriņa, nez' kur gadījusies, pārtecēja viņam

pār sējiņu. Es to ar vieglu dvašu nopūtu nost. Divas

zilas acu vizbulītes man atvērās pretī no pieres aplociņa,,
likās, it kā mana siltā dvaša tās būtu uzplaucinājusi kā pum-

puriņus. Asariņa mirdzēja vēl katrā acī, kā rīta rasa puķu
kausiņā, bet raudāšana aprima. Lēni un liegi līgojās ta-

gad šūpulis zem manām rokām savās četrās baltajās auk-

liņās pakārts pie griestu līkstes, kā ķišu zari vēdināti

no ziedoņa vēja.
Es dūdoju paklusi kādu bezvārdu aiju-paiju dzies-

miņu, kuru biju noklausījusies ziemu no aizkrāsnes lak-

stīgalām, circeņiem, un mazais puisītis iemiga. Pēc šīs.

pirmās pārvēršanās es ar savu brālīti biju izlīguši un pie-

dzīvoju to brīnumu, ka mīla netop mazāka, kad viņu dod

projām, bet dota arvien pieaug kā rozes zari, kad tos no-

griež, sit ārā jaunus asnus un pumpurus.

Pie šūpošanas arī mani vairāk nelika, jo ieradās kāda

vecenīte, kas uzņēmās šo darbu.

Man patlaban bij uzdots cits darbs laukā, jo mani jau
ieskatīja par lielu, lai es tāpat slaistītos apkārt. Darbs

pats par sevi būtu patīkams bijis, ja tikai viņam nebūtu

bijis tāds nepatīkams nosaukums: mani nolika par gani..
Es varēju izvēlēties, vai nu ganīt cūkas vai zosis. Vai

te nu maz vajadzēja apdomāties! Cūku gane, tas ir pē-
dējais un pazeminošākais amats, kāds vien pasaulē var

būt. Lielsaimnieku meita pie cūkām, lai dievs žēlīgais
nedod! Zosis? Tas varēja iet, tas gandrīz joks vien bij,

pielūkot kā viņas tepat pie mājām pa grāvjiem ēd trek-

nās pieneņu lapiņas. Mazie zoslēniņi paši bija tik zeltaini»
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kā pieneņu ziediņi. Vēl skaistāk bij ko redzēt, kad tie

bij piekusuši un māte tos sedza plati ar spārniem, un ma-

zās dzeltenās galviņas pa spārnu starpām šur tur bij iz-

bāztas ārā. Jautrā vivināšana, ar kādu tie bij sarunāju-
šies zālīti plūkādami, pārgāja arvien garākās un garākās
skaņās, kāmēr tie beidzot pavisam iemiga.

Tas tomēr nebij ilgi. Tad visa zeltainā tauta šāvās

augšā un laidās dīķī izpeldēties, māte papriekšu, stalti

kaklu izstiepusi un visa dzeltenā fregate pakaļ.

Bet katram amatam savas grūtības. Kamēr es mazos

novēroju, tāmēr citas lielās zosis bij uzmeklējušas tuvējo
miežu lauku un šķina vārpas palēkdamies, šad un tad

iesaukdamās: „Ak, cik gardas!" Es gan devos ar rīksti

pakaļ, un tās iztrencu laukā, bet nebija ilgi, kad viss bars

rindā atkal devās turpu. Nelīdzēja neko, ka es viņām
pasniedzu ar rīksti lekcijas par morāli, ka nedrīkst aiz-

liegtu mantu aiztikt; viņām šinī ziņā bija savi uzskati,
un kad es viņu stūrgalvību gribēju lauzt un ar rīksti devu

pa muguru ka paukšķēja vien, tad tas arī neko nelīdzēja,
jo viņu baltais spalvu kažoks bij pārāk biezs, lai tam cauri

kaut ko sajustu. Izcēlās pat protests no viņu puses pret
mani. Sevišķi pats zosu ķēniņš neturēja uz mani laba

prāta, un greizi no sāniem skatīdamies viņš bij novērojis,
ka es viņam nekāda pretiniece nebūšu. Tiklīdz es rīksti

pacēlu, viņš man metās mugurā un mani tā dauzīja ar

spārniem, ka mugura palika gluži zila. Es sāku kliegt,
bet reizē kliedza arī viss zosu bars, kaklus izstiepušas un

priecādamās par savu uzvaru. Pieskrēja ļaudis un mani

ar pūlēm izglāba no niknā uzbrucēja varas.

No tās dienas es nedrīkstēju vairs šai spārnotai tautai

ne tuvumā rādīties. Tikko mani notālēm ieraudzījušas,
viņas visas barā, ar karali priekšgalā, kaklus uz priekšu
izstiepušas, kliegdamas un brēkdamas devās pretī.

Otra atentāta es vairs negribēju piedzīvot, un manā

vietā tagad bij atrasts cits gans, kāds puika ar līkām kā-

jām, bet lielu, garu nūju, kas viņa kājām skrēja pa priekšu,
un uzbrucējas nelaida nemaz tuvumā.

Man tagad iesākās cits laikmets. Māte sāka runāt,
ka mani jālaižot uz Jelgavu skolā. Māsīca, Doriņa Ģin-

ere, Zaļās muižas pagasta skolu bij nu nobeigusi un
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tālāko izglītību gribēja iegūt Jelgavas skolās pa kādiem

pāris gadiem. Parocīgi atkal bija mani nodot viņas

uzraudzībā, jo tik mazu meitēnu kā mani, māte būtu

baidījusies vienu atstāt tālā pilsētā. Pie sava nodoma,,
dot man plašāku izglītību, viņa arvien vēl palika, kaut

gan es vairs nebiju vienīgā, kā viņas lepnums, un man;

tagad bij mazs brālītis.
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Es pati ari no grūtās slimības biju atveseļojusies, un

ausis arī man no kurluma bij atkritušas vaļā. Kaut kādā

dienā kāds liels troksnis un šņākšana man notika galvā,,
un es pēkšņi sāku dzirdēt. Mana daba jau no mazotnes

padota tādiem likumiem, kā viņā visas pārejas uz labu

vai ļaunu notika pēkšņā, revolucionārā ceļā un ne lēnā

attīstības gaitā. Lēcošā attīstība, eksplodējošs tempera-

ments, tās bija manas galvenās iezīmes.

Man jau visu taisīja un gatavoja. Atnāca no kaimi-

ņiem šuvēja un uzšuva man pāris kleitiņas, mētelīti un

veļu. Tad vēl vajadzēja visādas zīmes, krustāmās un baku

zīmes. Man iepotēja pa otram lāgam bakas, un izņēma
krustāmo zīmi. Augusta mēnesī sākās Jelgavas skolas,

un mēs jau gribējām iepriekš tur būt, lai uzmeklētu dzī-

vokli un aprastu kaut cik ar pilsētas dzīvi.

Diena, kad bij jābrauc uz Jelgavu, bija klāt. Tēvs

kā parasti atkal pretojās un domāja, ka labi nebeigsies,,
un vecā tante skani lasīja dieva vārdu. Bet mēs ar māti

sasēdām ratos, un braucām projām.
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9.

Ceļā uz jauno pasauli

Aizlauztā puķe tomēr atdzīvojās un varēja ziedēt un

lapot tālāk. Jaunība ir brīnumārsts, kas visu dziedē.

Jauns posms sākās manā dzīvītē: mani taisījās rudenī

vest uz Jelgavas skolu. Tas man bij tikpat, kā

pāriet pavisam uz jaunu dzīvi, vai pārcelties uz jaunu

pasaules daļu, it kā no Eiropas uz Ameriku. Ak, kā puk-
stēja jaunā sirsniņa! Ak, kā tā baiļojās: kā nu būs, kā

nebūs! Tur pavisam sveši cilvēki, tie runā pavisam svešu

valodu, ko es nesaprotu! Man būs jādara, ko nespēju,

jāvar, ko nevaru. Tā sapņo jauns meža gulbju bērns savā

ligzdā zem mātes siltiem spārniem, ka tam būs jālaižas
pār tāliem mežiem un pāri pār jūrām, kad tam spārni
nemaz nav uzauguši. Un tomēr es gribēju darīt ko nevaru,

spēt ko nespēju, un iet, kurp nezinu. Dievišķā dzirkstele

«griba" bi manās krūtīs iemesta un kvēloja un svila, lai

taptu par liesmu.

Atkal viss tika gatavots un priekšlaikus taisīts, kā

•dažus mēnešus atpakaļ, kad veda mani uz Zaļās muižas

skolu. Tagad, protams, lieta bij nopietnāka, jo pilsētas
skola bij daudz tālāk par pagasta skolu, un māte mani

nevarēja tik bieži apraudzīt, kā tad, un bez tam viņai jau

tagad bij mazs bērns mājās, mans brālītis Kristapiņš.
-Zināma drošība un garantija jau, protams, bij atkal mā-

sīca Doriņa, kuras uzraudzībā mani atstāja, jo citādi jau
mani māte, tik mazu, vēl nemaz nebūtu laidusi uz tālo

pilsētas skolu.

Mums abām bij izraudzīta Dorotejas skola, kas

atradās Jelgavas galvenā Lielajā ielā un bij līdzīga mūsu

tagadējai 6-klasīgai pamatskolai. Viņu apmeklēja latviešu

laucinieces, kā arī vācietes, krievu un poļu meitenes. Doro-

tejas skola skaitījās par vienkāršu, kaut gan pati priekš-
niece bij muižniece, kāda fon Osten-Sakena. Tanī tomēr,
kā jau minēju, valdīja zināma brīvība un tādēļ tā bij tā

pārpildīta, ka tur nemaz netika, kas laikā nepieteicās.
Mūs ar māsīcu jau aizveda turpu, tikko pieteikšanās laiks

bij sācies.

Kādā jaukā augusta mēneša dienā divi rati ieripoja
Jelgavā. Abiem braucējiem bija norunāts vienā laikā un
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vienā iebrauktuvē ierasties, lai kopīgi uzmeklētu pansiju,
kur mani ar māsīcu nodot. Kad, Jelgavā iebraucot, rati

sāka klabēt un grabēt pa ielu akmeņiem, es galvu ierāvu

pavisam lakatos, kuros jau tā kārtu kārtām bija ietīta.

„Ak, kaut es varētu kaut kur pazust, kaut tik neviens mani

neredzētu!"

Gar ielas malām staigāja meitenes, gan lielākas par

mani, ar skaistām kleitām mugurā un cepurēm galvā, no

kurām plīvoja plīvuri un vēdinājās lentes.

„Ak, cik viņas gan laimīgas! Kā viņas smaidīdamas

staigā!" Viņas man šķita kā augstākās butes, kā lai nu es,

pelēkā lauku pele, drīkstētu iet tām līdzās!

Bet apstākļi izvērtās tomēr man par labu. Spuru tante

bija nolēmusi savai Doriņai pirkt cepuri un iebilda manai

mātei: „Vai tad tu savai mazajai arī nepirksi? Kā tad viņa
nu ies ar lakatiņu galvā, tas tādā smalkā vācu skolā nemaz

nepiederas!"
Ak, vārds, taisni man no sirds runāts! Kā es tantei biju

par to pateicīga! Noveda tad arī mūs abas pie cepurnieces

Levenberģienes Lielajā ielā un — ak tu laimīte! — nopirka
abām vienādas cepures, platām ma ām, ar plīvojošu, bāli-

zilu plīvuru. Kā mazs cilvēka pumpurs es iztinos no savām

pelēkām lakatu lapām un uzplauku cepures ziedā. Māte

gan nopūtās, ka pulka naudas izejot, jo cepure, cik atceros,
maksāja veselus 6 rubļus, bet ko lai nu dara, kad maks

vaļā, nauda birst laukā!

Tagad es pa ielu gāju ar pavisam citādu drosmi un, lai-

kam, biju pieņēmusi izaicinošu izskatu, jo kāds laucinieks,

garām iedams, iesaucās:

„Lūk, kur divas govis bizo astes sacēlušas!"

Man saskrēja acīs asaras par tādu nepelnītu nolamā-

šanu, bet ko tu viņam padarīsi! Viņš jau bij labu gabalu

projām.
Vispār man bij brīnums, ka te bij tik daudz cilvēku

kopā un ka tie tā steidzās, it kā tie kaut ko meklētu vai arī

ka tiem būtu kaut kas jāglābj. Un kā tie nami te bij biezi

sablīvēti kopā, it kā plašajā pasaulē nebūtu nemaz telpas!
Arī vējš te pūta citādi, nekā lauku klajumā. Elsdams viņš
lauzās gar namu stūriem un spraugām, kā nebrīvs. Vai

vēja kamanas bij salūzušas un viesuļa zirgiem groži satrū-

kuši? Man tomēr nebij daudz laika salīdzināt un pārdo-
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māt, jo katrs solis veda jaunā dzīvē un šodien bij daudz jā-
nokārto. Vispirms mūs abas ar māsīcu veda uz skolu pie-
rakstīt.

Mūs pieņēma pati direktrise, fon Osten-Sakene. Viņa
lauzīdamās runāja latviski un vairāk vāciski. Pie māsī-

cas sāniem turēdamās es gandrīz neko no vācu valodas ne-

sapratu, jo dzīvā valodā es to nekad nebiju dzirdējusi,
bet valodas skaņas man viegli ieglaudās ausīs. Bet galve-
nais, man patika direktrise pati, viņa tik dzīvi runāja, it

kā dzirksteles mētādama.

Pēc gadiem viņa varēja būt veca jaunava, viņa bija ģēr-
busies melnā zīda kleitā un bija s.aida auguma. Gluži

melni, spoži bij viņas mati, kā kraukļa spārni, kas spīd
pret sauli. Bet galvenais bij viņas lielās, zilās acis, mirdzo-
šas kā divi debess avoti, no kuriem cilvēku dvēselēm jā-
dzer, kad tās taisās pagurt.

Šinīs acīs dega uguns, kas nekad neapdziest un jau-
nība, kas nekad netop veca. Reti ir tādi cilvēki pasaulē,
un laimīgi tie, kas tādus sastop, jo viņu prometejiskā uguns

uz tiem pārsviežas pāri.

Viņa gan uz mani bažīgi noskatījās, ka es vēl tik jauna,
bet apglaudīja mani un teica, ka varot arī palikt un vismaz

iepazīties ar skolu. Mani ierakstīja sagatavošanās klasē.

Mūs atlaida, jo nāca jau citi pieteikties un mēs nu gājām
iepirkties apzīmētās grāmatas un burtnīcas.

Kad nu visi iepirkumi bij izdarīti, abas mātes veda mūs

uz pansiju, kas jau agrāk no viņām bij izraudzīta. Tā bij
kāda vācu ģimene, kas sastāvēja no pieciem locekļiem:
tēva, mātes un divām pieaugušām meitām — Augusti un

Albertīni. Trešā meita, Ella, bij ar mani vienos gados un

bij iestājusies tanī pašā skolā un kiasē kā es. Ģimenes
vārds bij Jansons, pats viņas galva bij pēc dzimuma prūsis,

ieceļojis sen atpakaļ Latvijā un apprecējis latvieti, bet ģi-
menē runāja tikai vāciski un tā turējās arī pēc tēva par
vāciešiem. Pats Jansons pēc amata bij virssu!ainis, vai pār-
zinis muižnieku kazino, kas atradās Upes ielā 13 un kur

muižnieki sarīkoja bieži greznas dzīres.

Jelgava toreiz skaitījās kā veca Kurzemes galvas pilsēta
un muižniecības centrs, kaut gan pati hercoga pils stāvēja

pustukša un viņas valdinieki svina zārkos, iebalzamēti,
valdīja, varbūt, nāves valstībā dziļi pils pagrabos. Starp
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tiem atradās arī slavenais Birons, spožākais loceklis muiž-

nieku vēsturē, un ap viņu vērpās dažādi mīti.

Pirmais iespaids man bij Jelgava pati. Un tā-

pat arī tagad jāievēro, ka Jelgava un Rīga ir spilgtākie iz-

cilus vārdi Latvijas vēsturē un ka abas pilsētas ir interesan-

tas ar savu gluži pretējo raksturu. Jelgava ir pagātnes pil-

sēta, Rīga turpretim, kā tagadējā rezidence, tagadnes un

nākotnes pilsēta. Jelgavā valda sapņi, romantika un

dziļdziļa nogremdēšanās pagātnē, it kā nogrimušā pilī.
lelas paliek arvien klusākas, cilvēki staigā arvien lēnākiem

soļiem, tiem ir daudz laika. Un ap Jelgavu atrodas tik

daudz vecu, skaistu kapu ar izdzisušiem uzrakstiem un sen-

senām atmiņām. Rīgā turpretim novērojama liela traukša-

nās, steigšanās nezin kurp. No vienas puses tā, ir

nākotnes meklēšana, no otras veikalniecisms ar skolām,
biržām, bankām un visādiem uzņēmumiem.

10.

Jelgavas pansijā

Man bij lemts savu dzīves rītu pavadīt Jelgavā.
Šinī vecajā, sīkajā pilsētas dzīvē valdīja šaurums, garīga

aprobežotība un kafijas dāmu pļāpas, kur sīko ierēdnīšu sie-

vas cita citu aprunāja un, tā sakot, visu, kas dzīvāks un

kustīgāks, nolika līdz pēdējam. Bet kopā ar to jaucās

jaunu siržu dīgstošā plaukšana, jo te sanāca ļoti daudz sko-

lēnu. Kad rudenī sākās skolas laiks, tad vēsturiskā Lielā

iela mudžēt mudžēja no skolēnu bariem. Še cits citu centās

sastapt un sveicināties. Puikas savās jaunās ģimnāzistu ro-

tās sveicinādami rāva cepures pa gabalu nost. Skuķes no-

sarka un smaidīja un vairījās un bēga, bet tomēr bij atkei

sastopamas.

Te norisinājās pirmās jūtas, pirmie papirosi, pirmā mīle-

stība, pirmā revolūcija pret visu vecu un sastingušu un pret
visiem aizspriedumu žogiem. Gaiss bij pilns ar ideju dīg-

ļiem, ar priekšpavasara atomiem, kādi lidoja 80 gadu bei-

gās un 90 gadu sākumā. Šinī atmosfairā es biju nu ievērpta
un iesūcu te savas pirmās dzīvības sulas. Kad māte

aizbrauca mājās un mēs ar asarām bijām šķīrušās, es jutos
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ļoti vientuļa. Māsica, kas pa tiem gadiem, ko bija pavadī-

jusi pagasta skolā, prata jau kaut cik vāciski un sarunājās
ar lielajām meitām, bet es, piespiedusies pie savas gultiņas,
klusēju. Man pienāca mazā Ella, bet tā gandrīz nemaz

neprata latviski un es viņai uz viņas daudziem jautājumiem
neko nevarēju atbildēt. Tomēr kaut kāda saprašanās mūsu

starpā notika, jo mēs abas bijām vienā vecumā un tā ir

bērnu vecumā stiprākā saite. Viņa mani ņēma pie rokas

un izveda dārzā.

Dārzs pieslēdzās pie mūsu dzīvokļa un mēs tanī drīkstē-

jām uzturēties. Nams pats piederēja kādiem poļu muiž-

niekiem, un atradās Pētera un Zaļās ielas stūrī. Šis nams

man bij liktenīgs, jo man tur nācās pārdzīvot vairākus

savas dzīves posmus.

Dārzā mēs ar Ellu gājām rotaļās, ķērām viena otru rokā

un visādi jokojāmies. Vārdu pa vārdam es arī vācu valodā

biju tik daudz iepratusies, ka varēju atbildēt; tā bija īsteni

mana pirmā lekcija.

Tad man maz pamazām nācās iapazīties ar citiem ģime-
nes locekļiem un apstākļiem. Vecākā meita, Auguste, bij

laipna, piemīlīga ar brūnām stirnas acīm un brūniem ma-

tiem, kas, tāpat kā otra māsa, valkāja tīkliņu un ap galvu
melnu samta lenti. Tā bija vācu mode un es redzēju dažas

no skolotājām tāpat matus valkājam.

Otra māsa, Albertīne, bija liela auguma, vairāk blonda

nekā brunete, mazrunīga un ar noslēgtu raksturu. Reti es

tādu raksturu dzīvē tiku redzējusi kā viņai. Viņa prata dzī-

vot, un, vēl vairāk, viņa prata mirt. Viņa mira jau 24 gadu
vecumā.

Viņai bij kādu 19 gadu un vecāka māsa skaitīja 21,
tomēr jaunākā ar savu augumu un nopietnību izskatījās kā

vecākā. Auguste man tūdaļ nāca pretim ar sirsnību un

lauzīdamās ar mani sarunājās latviski; man bij ļoti jāsmē-
jas par dažiem viņas teicieniem. Viņa smējās līdzi, un

smieklu duetā saskanēja sirdis.

Albertīne turpretim maz smējās, vai pat nemaz, arī ar

mani tā daudz neielaidās runās, bet vēlāk tomēr iznāca, ka

es kļuvu viņas mīlule, kamēr māsīcai Doriņai vairāk sa-

skanēja ar Augusti.
lenāca arī pati māte, viņa bija liela, resna, bet vaigs

tai smaidīja kā mīļa saulīte. Es pret viņu nesajūtu nekādu
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svešumu un jau pie pirmās iepazīšanās sāku saukt par

māti un drīz vien par mīļo māti.

Arī pret mani viņa sajuta lielu simpātiju, jo viņas ideāls

un sapņi visi tiecās uz lauku dzīvi: un es taču taisni nācu

no laukiem. Ar kādu sajūsmu tā cēla no groziem laukā

šķiņķus, pīles un salda krējuma pudeles, kuras māmiņa bij
līdzi ievedusi manam pansijas uzturam, kurš gandrīz pa-

stāvēja produktos vien. Jansonu māte ne par ko negri-
bēja, ka tai pansiju maksā naudā, jo „kas tas esot, ko te,
pilsētā, par naudu varot dabūt! Un kas vispār pati pilsēta
esot!"

Bet uz laukiem, tur barojot treknas cūkas un kaujot

pīles un zosis un kāds tur sviests un krējums! Tur viss uz

mēles kūstot ārā. Izredzēta zeme vai pat paradīze šķita

Jansonu mātei lauku dzīve un allaž un allaž viņas runa

atgriezās uz šo tematu un ikreiz viņas vaigs laistījās un acīs

radās savāds spožums.
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Auguste par to smējās un teica: „Nu tev, māte, acis

atkal peld kā sviestā ceptas neaizmirsteles."

Mani, kā jau no laukiem nākušu, viņa tūdaļ sāka iz-

prasīt, cik cūku barojot, cik pīļu un zosu kaujot un vispār
cik mums zirgu un govju. Kad izrādījās, ka es esmu liel-

saimnieka meita, viņa jo vairāk par mani sajūsminājās un

mani iemīlēja. Man turpretim tādas sarunas nebūt nepa-
tika. Kā lai es nu būtu sākusi interesēties par cūkām un

govīm un vispār par lauku saimniecību, kur man visas dzi-

ņas tiecās no laukiem projām uz pilsētu un uz augstāku

gara dzīvi.

Jansonu māte tomēr par to nedeva ne graša, un, par

spīti ignām atbildēm, kādas es viņai devu un kaut no-

virzījos no šī temata nost, tā uzņēma to no jauna un man

stipri piekodināja:

„To es tev piesaku, preci tikai bagātu lauku saimnieku,

jo tie pilsētnieki ir visi tikai plūksnas vien, un te uz akme-

ņiem nav nekāda dzīve. Es tad iešu pie tevis par saim-

nieci un tad tik mēs barosim cūkas un zosis un ēdīsim, ka

tauki pil no lūpām."

Man aiz dusmām un īgnuma saskrēja asaras acīs.

„Vai es ar saviem deviņiem gadiem, lai sāku domāt par

precību!"

Un tad vēl laucinieku, kas man tēlojās kā resns papa
ar lielu vēderu un platu valodu — tas tik vēl trūka! Es

nezin ko viņai strupi atcirtu, bet māte to nebūt neņēma
ļaunā, un ja arī šodien mūsu sarunas izbeidzās, turpmāk
tās tādā pašā veidā atkārtojās un mani ļoti sarūgtināja.

Kad es no tālienes ieraudzīju viņas smaidošo seju un

spožās acis, es tūdāļ zināju, par ko viņa runās un ko viņa
man liks pie sirds.
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11.

Pa Šillera pēdām

Reiz dzīvokļa saimnieks Jansons uzdeva man kādu

vācu dzejoli izmācīties un viņam uzsacīt, kad viņš otru

rītu pārnākšot. Protams, tas nebij skolas uzdevums, bet

es tomēr izmācījos.
Dzejolis skanēja latviski apmēram šādi:

Puisēns sēdēja pie upes,

Puķes vija vainagā,

Un viņš redzēja tās krītam,

Projām rautas straujumā.

Tava jaunība tā līdzi,
It kā upes ūdens līst,

Un tā tavas jaunās dienas

Līdz ar puķēm ātri vīst.

Bez apstāšanās un kļūdīšanās es to viņam uzsacīju, un

domāju, ka ar to viņš būs apmierināts.
Bet Jansonu tēvs kratīja galvu un smējās: „Nē, mans

bērns, tā tā lieta neiet! Tev acu priekšā jāredz, ko tu

uzsāki, un vēl vairāk, tev savai redzei jāatrod izteiksme,
lai citi to arī redzētu.

Ņemsim nu dzejoli vēlreiz priekšā: Tu redzi puisēnu
sēžam pie upes un puķes vijam vainagā. Raugi vārdu

„puķes" izteikt ar tik maigām, dvešošām skaņām, it kā

tavs teiciens arī būtu puķes. leliec maigumu un žēlumu

savā balsī." Es nu darīju, ko varēju un nezinu, kā tas

man izdevās.

„Bet nu tālāk," Jansonu tēvs skaidroja: „Tu redzi,
ka viņam puķes izirst no rokām un ka straume tās nes

projām. Tev balsī jāliek izmisums un jāizstiepj rokas

pakaļ it kā tās vēl gribētu saķert."
Es atkal pūlējos un vairāk reižu atkārtoju pantiņu.
„Bet nu tālāk," tēvs mācīja: „tagad mierīgāki, bet

runā sērīgi, ar rezignāciju, it kā tev balsī būtu paslēptas
asaras:

„Un tā manas jaunās dienas

It kā puķes ātri vīst."
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Šāda veida lekcijas mums ar Jansona tēvu atkārtojās
bieži, tā kā citi mājinieki mūs abus bieži aprāja un teica:

„ko jūs te abi ~ālējaties". Šāda „ālēšanās" man tomēr

vēlāk nesa lielu svētību, jo es skolā uzdotos pantiņus pa-
visam citādi uzteicu, nekā citas skolnieces.

Skolotājas mani ievēroja, slavēja mani un nostādīja
mani drīz vien citām par paraugu.

Mājās es jau sen biju kļuvusi par Jansona tēva mīluli,
un viņš, būdams sapīcis pret citiem un, lai kādā gara stā-

voklī, pret mani vienmēr bij laipns. Viņš vēlēja man

vislabāko, ko vien varēja iedomāties. Un tā kā Jansona
māte man mēdza piekodināt, ka man, kad izaugšot liela, jā-

precot bagāts lauksaimnieks, kam pulka zosu un cūku, tā

Jansona tēvs man apsolīja, jeb pravietoja gluži ko citu.

Kādā dienā, kad būšot liela un skaista kļuvusi, atjāšot
uz balta zirga kāds ģenerālis un uzcelšot mani sev līdzi

seglos un aiznesīšot nezin kur tālu pasaulē. Šādu pravie-
tojumu viņš bieži atkārtoja un nezināmo ģenerāli dažreiz

nosauca par Skobeļevu. Tas viņam bij palicis atmiņā no

pēdējā krievu-turku kara kā populārākā persona, kas

ar dažādiem mītiem bij apvīta un ļaužu mutē ieguvusi
nosaukumu „baltais ģenerālis". Diemžēl, šis baltais, mi-

stiskais ģenerālis bij par agru dzimis un es par vēlu, un tā

viņš man sen papriekšu bij aizjājis garām un mēs nekad:

dzīvē nesastapāmies.
Tikai ar otro, Jansona māti solīto kandidātu, ze-

mes īpašnieku ar daudzām cūkām un zosīm, man nebij
nekā kopīga un to es arī dzīvē bez nožēlošanas arvien

esmu palaidusi garām.

12.

Vijolīšu smaržas

Vēl dažus citus iespaidus man atgadījās uzņemt šinī

mājā.
Vecākā meita Auguste bij apdāvināta zīmētāja un es

redzēju dažas lielas, skaistas ģīmetnes, kuras viņa bij zī-

mējusi, bet viņa tās labprāt nerādīja un turēja paslēptas.
Viņa teicās esam vēl negatava skolniece, kam daudz jā-
mācoties un viņas sapnis bij nokļūt, lai papildinātos iz-
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glītībā, Itālijā un sevišķi Romā. Diemžēl, arī viņas sapnis
nekad neizpildījās, un viņa nekad nenokļuva Romā, bet

pēc gadiem kādā vājprātīgo tumšā, šaurā kambarīti. Ari

par viņu man būtu stāstāma raiba pasaciņa, bet tā pie-
der pie tām reālajām pasaciņām, kādas dzīvē dažreiz at-

gadās.
Tagad minēšu tikai sākumu: pie viņas nāca kāds zī-

mēšanas skolotājs Gross un deva viņai 2—3 reizes nedēļā
stundas. Viņiem bij zīmējumi priekšā un viņš šur tur ko

aizrādīja vai izlaboja. Bet ikreiz, kad viņš nāca, viņam
bij līdzi mazs vijolīšu pušķītis, ko viņš Augustei dāvināja

un ko viņš teicās pats plucis. Tāda pušķīša netrūka ne

vasaru, ne ziemu, un nezin kur viņš ikreiz varēja tādu

plūkt, vai viņš tik tādēļ vien nebij braucis uz pašu Itāliju.

Auguste pušķīti sprauda pie krūts un viegli sarka, bet

smarža kā mākonis ietina viņus un pildīja visu istabu.

Ak, cik salda bij šī smarža!

Arī es stāvēju iztālēm un to ieelpoju, bet mazā Ella

stāvēja Grosam aiz muguras un rādīja garu degunu. Es

baidījos, ka viņi to neierauga, bet Ella apgalvoja, ka viņi
abi neko neredzot, un nedzirdot, un ne jau par zīmējumiem
vien tie sarunājoties, tie runājot jau sen par citu ko. Bez

tam viņa piebilda, ka viņa Grosu nevarot ciest un ka tas

viņai nemaz nepatīkot.
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Es ņēmos viņu apskatīt: jauns, slaiks cilvēks, mel-

nīgsnējs ar tumšām acīm, glīti ģērbies brūnās drēbēs. Kas

tur ko patikt, kas nepatikt! Un kādēļ vispār kam jāpatīk?
Ja sieviete apvelk skaistu kleitu, tad viņa patīk, bet vīrie-

tis jau nekad nevar tā apģērbties, ka viņš varētu patikt.
Es arī mīlēju skaistas drēbes un biju Dievam pateicīga,
ka viņš mani bij radījis par sievieti. Te no visas lietas

man patika tikai saldā vijolīšu smarža.

Es labprāt būtu kādu pušķīti paņēmusi, kad Auguste
to nometa, bet kā redzams, viņa to nenomētā vis, lai tas

arī bij cik maziņš un stiebriņi tik tieviņi kā saulē izžuvuši

cīruļa kauliņi. Cik dudz viņai vajadzēja būt tādu pušķīšu,
jo Ella taču teica, ka viņš jau sen viņai tādus esot nesis.

Jau sen, sen bij pasaciņa vērpusies, bet es viņu nesapratu.
Tikai beigas es redzēju un tās nāca tik pēkšņi! Vienā

dienā, kad Gross bij atkal atnācis, pasniegt zīmēšanas

stundu, viņi skarbi sarunājās. Auguste pēkšņi uzlēca,
steidzīgi nomauca no pirksta gredzentiņu, kuru es arī līdz

šim nebiju pamanījusi, un tinkšķot to nometa Grossam

pie kājām. Spožs akmentiņš, kas bij bijis gredzenā, iz-

lēca no iekaluma un kā spoža asara aizripoja pa grīdu.

Gross aizgāja. Es nojaudu, ka viņš bij ļoti bēdīgs.

Otrā rītā es redzēju, ka Auguste vilka no kādas paslēp-
tuves daudz, ļoti daudz tādu sakaltušu pušķīšu laukā un

meta tos visus krāsnī un pielaida uguni. Liesma gaiši
cēlās, it kā upuruguns kādam nezināmam dievam.

Vēl no sadegušiem pelniem izplatījās salda smarža pa

istabu, kā atmiņa no kaut kāda zuduša daiļuma. Arī

visas zīmētās ģīmetnes tā vilka no rakstāmgalda laukā un

sameta kādā kastē un lika uznest uz bēniņiem.

Gross uz nākošo zīmēšanas stundu vairs nenāca, arī uz

pēcnākošo vairs nē — viņš nenāca vairs nekad. Vai nu

viņš bij viens pats aizceļojis uz Itāliju, vai pavisam pazudis
no zemes virsus.

Augusti es redzēju bieži raudam — un ar to pasaciņa
beidzās. īsteni tā jau nebij nekāda pasaciņa ar atstāstā-

mu saturu. Smarža bij tikai pārlidojusi pāri kā dziesma

bez vārdiem.
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13.

Baltās rozes

Gluži citāda rakstura bij Jansonu otra meita, Alber-

tīne. Ap viņu neplūda salda vijolīšu smarža, bet skarba

dvesma, kaut arī ne bez sava aromāta. It kā no saulainas

pļavas ieietu tumšā egļu biezoknī, kur valda noslēpumaina
šalkoņa un valdzina sveķu smarža. Jau pēc izskata viņa
bij citāda nekā saulainā Auguste: liela un plecīga au-

guma, viņa ar saviem 19 gadiem izskatījās vecāka par
22 gadu veco Augusti. Vecākā māsa, kaut gan tumšmate,

mīlēja ģērbties gaišas krāsas drēbēs, it sevišķi rudzupuķu
zilās, jaunākā turpretim nevalkāja citādas, kā vien tum-

šas kleitas. Vienīgi savus pelēkblondos matus viņa, tāpat
kā otra māsa, nēsāja pelēkā tīkliņā, un ap galvu sēja melnu

samta lenti.

Bet vēl vairāk Albertīne atšķīrās no savas māsas ar

savu nopietno un noslēgto būtni un raksturu. Varēja sa-

cīt, ka vecākā meita līdzinājās tēvam un jaunākā mātei,
bet māte jau taisni bij ļoti atklāta, runīga kā vaļējas
durvis.

Albertīne, varbūt, arī no dzimuma tāda bij bijusi, tikai

viņa dzīves ietekmē bij citāda tapusi. Diezin kādas vētras vi-

ņai, tik jaunai, bij pūtušas pāri, ka visi smiekli un jautrība
bij no viņas aizbēguši, kā nimfas un fauni aizbēg rudenī

no meža, kad saltie vēji sāk pūst Ko viņa bij zaudē-

jusi un kas gan viņai bij palicis?
Ir cilvēki dzīvē, kuriem nevar paiet garām neapstājies

un nepētījis pēc viņu noslēpuma. Albertīne bij tāda, bet

es biju vēl par jaunu, minēt sfingas mīklu, un tā nemi-

nēta moca vēl tagad manu atmiņu. Tikai vienu es zinu:

viņa kaut kādā veidā bij pieveikusi dzīvi un droši skatī-

jusies acīs nāvei, jo, kā jau minēju, pēc nedaudziem ga-
diem viņa mira. Tomēr, kaut kādas puķes, kuras viņa bij
aizmirsusi izraut, auga arī viņas dzīvības dārza stūrī.

No puķēm sevišķi viņa mīlēja baltas rozes.

Baltas rozes tiem, kam jāmirst —

Bāls ir balto rožu vaigs —

Viņā visas slēptās ilgas,

Viņā tuvās nāves baigs.
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Es šos pantus gan lāgā nevarēju aptvert, bet man tie

dvēselē skanēja kā salda, sēra mūzika.

Es drīzi pamanīju, ka Albertīnei ir kāda neliela, pabieza

klade, kurā viņa norakstīja dzejas, kas viņai patika. So

kladi viņa rūpīgi slēpa, bet es nezinu, kā tas nācās, reiz

šī burtnīcu nokļuva manās rokās. Tās dzejoļu saturs

mani tā valdzināja, ka es ilgu laiku, varbūt, vairāk stundu

pie tās kavējos lasīdama, un nemaz nepamanīju, ka Alber-

tīne stāv manā priekšā un novēro, ka es viņas noslēpumu
esmu atklājusi.

Beidzot viņa man ieprasās, vai man tādas dzejas pa-

tīkot. Es nezināju, ko atteikt, bet man bij tā ap sirdi,
it kā es būtu tanī teiku mežā nokļuvusi, kur brīnumput-

niņš dzied, un kurā klausoties, paiet tūkstoš gadu un tos

nemaz nemana. Albertīne laikam bij arī bez vārdu sapra-

tusi, kādu iespaidu dzeja uz mani dara, un viņa man no

tā laika labprātīgi atļāva lasīt savu dzeju kladi, kurā viņa pie-
rakstīja ar vien jaunus dzejoļus klāt. Bet tie visi bij tik

bēdīgi, ai, tik bēdīgi! Mani, viņus lasot, arvien pārņēma
tādas neizprotamas skumjas, it kā es tās senos senlaikos,
priekš savas dzimšanas jau būtu izjutusi.

Albertīne man dažreiz lika lasīt priekšā dzejas.

Viņai laikam bij paticis, ka es lasu priekšā, jo no viņas
pašas tēva es taču biju mācījusies dzejā ielikt jūtas un no

tā laika man viņai bieži bij jālasa dzejoļi priekšā. No tā

laika vērpās mūsu dvēseles saites kopā un starp mums no-

dibinājās draudzība. Viņa bij devēja un es ņēmēja, jo
viņa man atvēra poēzijas vārtus, jeb ieveda teiku mežā,
un man taču vairāk nebij kā mana, varbūt, jūtīgā vai

melodiskā balsīte, ar ko es viņai dziedāju kā teiku put-
niņš priekšā viņas melancholiskās dzejas.

Albertīnes liktenis piepildījās ātri, viņas dzīves loks

slēdzās 2—3 gados, kamēr es mitu pansijā pie Jansoniem.

Viņa ar saviem 19 gadiem bij par jaunu, lai tā galīg
no dzīves noslēgtos. Vidus laikos gan mūķenes tā mēdza,

darīt, bet mūsu modernajos laikos dzīves vilinājumi un

izpriecas ir pārāk tuvu, tā kā negribot pie tiem jāpiedu-
ras kā pie svilinošas uguns.
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Nezin, kas bij Jansonu abas lielākās meitas pierunājis

apmeklēt dejas ku.sus, varbūt, pati dejas skolotāja bija vi-

ņām personīgi pazīstama un viņas tāpat uzaicināja pieda-
līties kādā vakarā. Dejas vakarā Albertīne bij daudz

dejojusi un stipri svīduši. Ārā valdīja sals un viņai bij

jāgaida pie mājas vārtiem jo ats ēgas māsas nebij paņē-
mušas līdzi, nedomādamas, ka tik ilgi aizkavēsies, un nakts-

sargs ar savām atslēgām arī nezin kur bij aizklīdis prom,

tā kā sasvīdušām un plāni apģērbtām māsām bija jāstāv
kādu pusstundu ārā, stiprā salā.

Otrā rītā abas jutās gurdas. Auguste gan nekādas

slimības zīmes nemanīja, viņa bij vai nu bijusi ciešāk

apģērbusies, vai arī mazāk dejojusi, pie viņas, pēc izgu-
lētā noguruma, nekādas ļaunas sekas neparādījās.

Gluži citādi notika ar Albertīni. Viņa sajuta stipras

sāpes locekļos. Atsauca gan ārstu, bet viss neko nelīdzēja.
Arī visādi mājas līdzekļi izrādījās veltīgi. Akūta ģikts lēk-

me rāva viņai visas dzīslas kopā. Viņa likās gultā un vairs

nepiecēlās. Veselus trīs gadus viņa tā samocījās un no lie-

lās, staltās meitas bij tikai izžuvis dzīslu kamoliņš palicis

pāri, ko varēja viegli paņemt un nēsāt uz rokām.

Sevišķi briesmīgas bija viņas naktis, kuras viņa bez miega
bij pārlaidusi, un kurās sāpes parādījās visasākā veidā, to-

mēr neviens žēlošanās vārds nenāca pār viņas lūpām. Mā-

jās gan visi viņu rūgti nožēloja un kopa, bet ar savu ilgu

gulēšanu tā bij kļuvusi visiem par nastu. Vienīgais prieks
viņai bij, kad es pie viņas gultas sēdēju un lasīju viņai dze-

jas priekšā, bet vai tad mani, tādu jaunu vēja grābsli va-

rēja daudz pie vietas saistīt! Par atalgojumu viņa man at-

ļāva uz skolu ejot valkāt savu ziemas cepuri, jo pašai man

tādas nebij. Par to man bij ļoti liels prieks.

Kādā dienā Albertīna sasauca mājiniekus ap savu gultu,

teica, ka tā vairs nebūšot viņiem par nastu, un drīz pēc tam

nomira.
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14.

Briesmas un dēkas

Gluži citāda bij Jansonu Ella, jaunākā māsa. Tai bij
bērnības prieks, ar mums risinājās bērnības dzīve — rotaļas.

Vientule uzaugusi, tādas nebiju pazinusi, lelles man drīz

bij apnikušas, tādēļ, ka tās nedzīvas, un manu vienīgo
draugu, pelēko, veco runci, kas man bij, kā jau at-

stāstīju, dzīvību glābis, bija saplosījuši suņi. Tagad
man bij cita, dzīva rotaļu biedrene, mazā Ella. Diem-

žēl, tas viss bij nācis par vēlu, jo man jau bija deviņi gadi

pilni un es gāju desmitā un biju mācījusies raudāt pirms
sāku smieties.

Mēs spēlējām „ģimnaziju", ko izvelk smiltīs ar strī-

pām un iedala klasēs un noslēdz ar torni galā. Te no ze-

mākās klases sākot, katrā klasē jāmet oliņa un, uz vienu

kāju lecot, jāizsper akmentiņš laukā, tā kā neaizkar ne-

vienu otras klases līniju, un oliņa izlec pa zemo galu laukā.

Kad pārnācām no skolas, mēs ar šo rotaļu nodarbojā-
mies, bet Ella mani bieži viņā pārspēja, jo viņa jau agrāk
tanī bij vingrinājusies, kamēr es ar to iepazinos tikai tagad.

Tas man nepatika un es uzņēmos ko citu, kur viņa mani

nevarēja pārspēt. Es varēju lielā augstumā staigāt un no

liela augstuma nolēkt zemē. Mūsu sētā atradās kāds šķūnis ar

bēniņiem, kas tagad izbūvēts par dzīvokli. Tur es pa

vaļējo lūku mēdzu lēkt zemē, rokas plivinādama un kā

putns lidodama, jo šķūnis bij diezgan augsts. Tāpat es arī

varēju nostaigāt pa pašu jumta virsotni, tā ka Jansonu
māte, mani ieraudzījusi, rokas vien sasita un izbailēs

sauca, lai es tūdaļ kāpjot zemē, jo es nositīšoties un viņai
būšot jāatbild.

Bet man tas nebij nekas, jo es taču biju mēģi-
nājusies vēl lielākā augstumā staigāt mājā pa mūsu rijas
šķērsbaļķiem, kā īsta cirkus akrobāte. Varbūt es būtu pat
par cirkus mākslinieci kļuvusi, ja dzīve mani būtu uz to

pusi vadījusi. Cilvēkā ir daudz neapzinātu talantu, kas

panīkst un aiziet bojā, jo netiek attīstīti.

Bet arī augstumu lēkšana un staigāšana, tāpat kā

„ģimnazija", man drīzi vien apnika.
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Mēs ar Ellu uzmeklējām citādas dēkas un avantūras.

Vispirms mēs noslēdzām romantisku draudzību: iegriezām
katra sev pirkstā, iepilinājām asinis kopēji vienā glāzītē
un pa pusei katra izdzērām, tāpat kā senāk asins brāļi

„Nibelungās" bija darījuši. So draudzību mēs arī uzturē-

jām līdz skolas beigām un arī vēlāk, kamēr Ella mira.

Kā jau visi bērni, mēs ļoti mīlējām saldumus. Ja vien

kādai no mums kāda kapeika gadījās, tūlīt skrējām uz veikalu

pirkt konfektes, bieži pa I—3 kapeikām, un mēs tās dalī-

jām vienmēr uz pusēm. Ja gadījās, ka viena savu kon-

fekti apēda ātrāk, tad pēdējo, kas atlika, no vienas mutes

devām otrā sūkt.

Uz dēku meklēšanu mūs sevišķi pamudināja Maksis un

Morics, ko kopā lasījām, bet māju rajonā mēs savu dar-

bību vairāk nedabūjām attīstīt, ja daudz, tad uzspraudām
kādam zīmīti uz muguras, vai arī poļu muižnieku sunim

kādu aprakstītu papīrīti ar nerātnībām piesējām pie astes.

Par to mūs Jansona māte nikni izbāra, solīja mums apsiet
cūkas ādu ap pieri, un ar to mūsu darbība likvidējās.

Meklējām citu romantiku ārpus mājas un tādu drīz

vien atradām; tā bija senā Jelgavas hercogu pils. Pils bij
celta pēc franču Versaļas pils parauga un sastāvēja no bez-

gala daudzām istabām, koridoriem un stāviem. Pašā apakšā
bij līķu velve, kur atdusējās Kurzemes bijušie hercogi,
starp kuriem izcilus vietu, vismaz ļaužu atmiņā, ieņēma
slavenais Birons. Ļaudis stāstīja, ka tie visi esot iebalza-

mēti un nesatrunēšot līdz pastara dienai un augšāmcelšanai.
Mūs abas ar Ellu laida uz pili tādēļ, ka tur dzīvoja kādi

Jansonu tuvi radi, Berģi. Bet mūs turpu nevilka vis radu

mīlestība un labdienu nodošana, bet pavisam citas lietas.

Vispirms mūs interesēja plašais parks ar grantētām ejām,
kas skaitījās par publikas izpriecas vietu, un svētdienās

mudžēt mudžēja no apmeklētājiem. Bieži tur arī spēlēja
mūzikas kapele, sastāvoša no septiņiem prāģeriem. Pa

šo parku mēs nu izskraidījāmies tiku tikām un uzmeklējām
visas apslēptākās un aizaugušās taciņas, pa kurām vairs

publika nestaigāja.
Bet ar to vien nepietika. Mēs sākām interesēties par

pašu pili.

lekšā, noslēgtajās, vēsturiskajās telpās, kur valdīja
vecā greznība ar izdilušiem gobelēniem un nobālušiem seno





211

hercogu un hercogieņu portretiem zelta rāmjos, protams,
mūs nelaida. Vispār šīs telpas nebij publikai pieejamas,
un viņu atslēgas likās iekritušas mūža dzelmē. Mēs arī ne-

būt negribējām tur iekļūt iekšā un lūkojāmies tikai pa at-

slēgas caurumiem, kur jau sākās mistika un dvesa pretim
mūžības dvesma. Mēs tikai laidāmies lejā gar plašo akmeņu

kāpņu abām slīpajām malām, kas abās pusēs atradās aiz

kāpeņu galiem. Tas bij lidojums tīri kā vējš, tā kā mēs

nobraucām tālu vēl no kāpnēm uz pliena, tīri kā Alpu kal-

nu sportisti sniega ragaviņās.
Neko nepiedzīvojušas, mēs no miroņu un briesmu valsts

sākām kādu dienu meklēt piedzīvojumus reālajā pasaulē.

Bija jau vēls rudens un nāca tirgus laiki „Māras" un

„Miķeļi", kuri Jelgavā tika plaši svinēti. Tad sabrauca

daudz laucinieku, un uz tirgus laukuma sacēla visā-

das būdas ar saldumiem un raibiem ķiņķēziņiem. Zvēru

būdās, kur uz izkārtnēm bija nobildēti briesmīgi tīģeri un

lauvas, mēs iekšā negājām, jo tie taču varēja būt stiprāki
par neredzāmiem asins suņiem pagrabos un mirušiem her-

cogiem.
Par visu vairāk mūs pievilka tirgus galvenais punkts, karu-

seles, no kura jau iztālēm nāca skaļa mūzika. Kad mēs tām

tuvojāmies,karuseles jau ieslēdza bieza rindaskatītāju, sastā-

vošu visvairāk no ielas puikām. Mēs kaut kā izlauzāmies cauri

un mums atklājās aina visā viņas skaistumā. Ak, kādi izkrā-

soti zirdziņi dažādās krāsās un ar segliem mugurā un kuplām
astēm! Cik lepni bij puikas, kas tiem varēja sēdēt virsū

un samaksāt trīs kapeikas. Bija tādi izredzēti, kas spēja
vēl otrreiz samaksāt 3 kapeikas, tie nemaz nekāpa zemē

un ar nicināšanu noraudzījās uz apkārtējo publiku.

Kamaniņās, kas arī bij izraibotas dažādās krāsās, pa

lielākai daļai sēdēja skuķi, un pat labi pieauguši, līdz 18

vai 16 gadiem. Mēs brīnījāmies, kādēļ tām visām bij tik

bālas sejas, un kādēļ tās liecās tik zemu uz vienu pusi?
Kad mūzika apstājās, dažas nemaz nevarēja izkāpt ārā

un bij pavisam noreibušas, un pat ģība. Bet tas mūs nebūt

nevarēja atturēt no braukšanas.

Sameklējušas pa visām kabatām kopā kapeikas, lai iz-

nāktu pienācīgā summa, katrai pa trim, mēs ar bravūru kā-

pām kamaniņās. Mūzika ar bungu sitieniem sāka dūkt

no kādas neredzamas leijerkastes un mēs braucām. —
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Tas bij brauciens, kādu tik vienreiz dzīvē brauc, un par

kuru mūs var apskaust visi mūsu tagadējie braucēji ērtos

automobiļos, kas ar resniem vēderiem un plikiem pauriem
brauc uz zināmām izpriecas vietām. Mūsu brauciens veda

uz jaunības zemi, uz kurieni tie vairs ne par kādiem miljo-
niem nevar tikt. Arī mēs bijām gluži bālas un vai ģībām,
bet kas par to! Skaists bij šāds brauciens, ai, cik skaists!

Sēdāmies vēl otrreiz iekšā, jo tikdaudz naudas mums

vēl tika, un laidām kā vējš skrien gar ausīm, un galvas jau
sāka nokarāties kā pogas, bet ko mēs par to bēdājām!

Kad mēs aptraipītām sejām pārnācām mājās, Jansona
māte atkal sasita vien rokas un izsaucās: „Jēzus! Kādā

caurumā tad jūs esat bijušas!" Bet mēs tik smējāmies un

klusējām, un viņa arī smējās vien līdzi, kad mēs beidzot tai

visu izstāstījām. Ai, mīļā Jansona māmiņa, tavas laipnī-
bas un labsirdības stari vēl no tālās pagātnes klīst šurp uz

manu sastingušo sirdi. Visas nerātnības, visus nedarbus tā

mums piedeva un tikai smaidīja vien, kaut gan viņas pašas
dzīve arī nebij vieglā, jo viņa strādāja kā baronu smalkās

veļas mazgātāja ar kaulu sāpju savilktām rokām, bij gan-
drīz vienīgā ģimenes uzturētāja, jo pats tēvs, bieži visu sa-

pelnīto naudu nodzēra.

Es, protams, no abām pusēm saņēmu mīlu un tāpat arī

Ella vairāk pieslējās tēvam, neraugoties uz viņa trūku-

miem. Viņš mūs kā bērnus mīlēja abas, un arī man, kā sve-

šam loceklim, atkrita šad un tad kāds saldumiņš, ko viņš
izvilka no savas apsmulētās kabatas otrā rītā kā atkritumu

no muižnieku dzīru galda.

15.

Koks ar zelta lapām

Līdz šim es runāju tikai par māju dzīvi pansijā, ko tā

man bij varējusi dot, un tas bij diezgan daudz. Te es

biju redzējusi raksturu stiprumu un enerģiju pie Jansonu

Albertīnes, kaut gan tā tieši vēl mani pašu nevei-

doja, bet palika tikai atmiņā kā paraugs, lai vēlāk attīstī-

tos personība.
Personība ir cilvēces augstākais likums, kā lielais

Ģēte saka:

Visaugstākā zemes bērnu laime ir personība.
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Protams, manī, mazajā cilvēciņā, viss vēl bija plūdums,
nekur vēl nebij rakstura sacietējuma, nekur pārliecības

spēka un protesta asuma: tikai brīnums vien, kas uz visu

raudzījās ar lielām acīm. Bet tikai sēklas graudiņš visur

krita, lai no tā vēlāk izaugtu koks.

Noteiktāk jau bij atskanējis zvans, kas veda uz poēzijas
zelta durvīm, to man bij zvanījusi vecā dzērāja Jansona
sakaltusi, dzīslainā roka, un visa apkārtne, kura nebij lī-

dzīga reālajai dzīvei ārpusē. Bet tas viss jau slēpās arī manī

pašā, kaut arī saistītā veidā, jo citādi tas mani nebūtu

varējis iespaidot.

Tad nāca dažādi pārdzīvojumi skolā. Pirmās dienas,

pirmās nedējas skolā bij ļoti grūtas. Vislielākās grū-
tības man sagatavoja vācu valoda, kurā bij jāmā-
cās visi citi priekšmeti. Mani gan ielika sagatavošanas

klasē, bet tur arī gadījās, ka visas citas skolnieces bij par
mani labi vecākas, un kaut gan pa lielākai daļai meitenes,
tomēr kaut cik tās jau bij iemācījušās vāciski. Citādi jau
arī nedrīkstēja savā starpā sarunāties, kā tikai vāciski.

Klases pirmā skolniece bij kāda Nedlere, jau labi pie-
augusi, bet ļoti laiska un nolaidīga, bet toties nikna pret
savām apakšniecēm. Drīzi vien tā sava slinkuma dēļ krita,
nu viņas vietā nāca kāda cita prīmene, Kulikovska,
laikam no Vircavas puses; tad mums sāka klāties labāki.

Man bij nevien bailes, bet arī kauns par manu valodas

neprašanu, jo tikko sāku lauzīties un izteicu kaut ko vācu

valodai līdzīgu, kad bij jāatbild skolotājai, visas skolnie-

ces tūdaļ skaļi smējās. Skolotāja, kas kādām piec-
desmit skolniecēm bij viena pati, bij direktrīses fon Osten-

Sakenes māsa, arī jau paveca jaunkundze, gaišmate, liela

auguma, bet ļoti labsirdīga. Viņa apsauca smējējas, bet

neprata labi rāties un bērnus turēt disciplīnā, tādēļ tie arī

daudz vairāk iedrošinājās, nekā skolā pienācās.

Bez tam man vēl bij kauns, kad man pirmajā dienā

kā lekciju uzdeva iemācīties no galvas kādu vācu pantiņu:

Es vēl esmu maziņa, es nevaru līdzi iet baznīcā, un ar

bēdīgu seju man jāstāv pie loga un jāredz, kā citi priecīgi

bariem iet turpu.



215

Vai tas nu nebij kauns! Lauku skolā es jau biju izaugusi
tik liela, un te mani tikpat miesīgi, kā garīgi nostādīja kā

vismazāko no mazākām. Es tādu muļķīgu pantu, ko

sajutu taisni uz mani zīmētu, negribēju mācīties, un tas

man arī negāja galvā, bet aiz respektu pret vācu valodu un

aiz bijāšanās no skolotājas, es to kaltin iekalu tā, ka tas

man vēl tagad skaidri atmiņā.

Bet kur nu vēl visi citi priekšmeti, kas man nākošās

dienās bij jāmācās un kas man šķita kā augsts, nepār-
kāpjams mūris! Ak, bēdas, bēdas! Man šķita, ka es šo

mūri nekad nepārkāpšu. Sevišķi krievu valoda un rēķini

man likās grūti un es tos būtu vai no pasaules izdeldējusi
laukā.

*Kad māte iebrauca no laukiem, es lūdzos, lai viņa iet

pie Sakenes jaunkundzes un to pierunā man šos priekšmetus

atņemt. Māte lietu gribēja pārlikt un tūdaļ negāja, mani

mierinādama, ka iešot nākošu reizi pie skolotājas, kad ie-

braukšot. Mājā viņa par to bij pastāstījusi tēvam, un tas

viņai bij uzbrucis ar pārmetumiem, ka nu skaidri redzams,
ka viņa pati savu bērnu gribot nogalināt.

Vēl spēcīgāk bij savu daļu apdraudējusi vecā tante un

teikusi, lai mani labāk ņemot tūlīt no skolas laukā, un ne-

ļaujot nogrimt tādā zaņķī. Tāda skološana esot tikai lep-
nība un grēks pret Dievu, kas bez soda nepalikšot. Lai vedot

labāk ik svētdienas baznīcā nekā skolā.

Māmiņa bij pārdomājusi — un nebij klausījusi ne tēvu,
ne tanti, ne arī bijusies no grēka un Dieva soda; viņai pat

nebij žēl manu asaru un tā cieti bij apņēmusies, kad ie-

brauktu nākošu reizi, atstāt mani visās manās nepārvara-
mās grūtībās un neiet pie skolotājas ar lūgumu, lai man

mācības atlaiž. Viņa gribēja mani ar mīļiem vārdiem mieri-

nāt, lai neraudātu un vēl paciestos. Kad nu viņa pēc pāris
nedēļām atkal iebrauca — viņa ar nodomu pat bij vilcinā-

jusies — viņa piedzīvoja mazu pārsteigumu: manās acīs

vairs nemirdzēja asaras, bet bij ieradies mazs spožumiņš,
kā stariņš no cerību zvaigznītes. Arī deguntiņš vairs ne-

nokarājās, bet bij pacelts lepni uz augšu. Es mātei vairs

nelūdzos, lai tā ietu pie skolotājas, un man tiktu atvieglo-
tas grūtības ar krievu valodu un rēķiniem, bet gluži otrādi,
es piekodināju, lai viņa labāk neietu. Tā arī palika.
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Par krievu ābeces žuburainajiem burtiem es biju pār-
kāpusi pāri kā par žagaru kūļiem un celmiem, kas aizšķērso
ceļu un pat brīvi jau lasīju kopā un burtnīcā ar tinti no-

rakstīju. Ar franču valodas pasākumiem man gāja vēl vieg-
lāk, jo tur bij darīšanas ar latīņu burtiem, kas man likās

pat pazīstami. Izruna man arī labāk padevās nekā krievu

valodā. Vācu valoda man šķīrās pavisam viegli, jo te man

palīdzēja sarunas skolā kā mājā. Visas trīs valodas es no-

rakstīju burtnīcās, un drīkstēju rakstīt ar melnu vai violetu

tinti.

Diemžēl, pati rakstīšana man neizdevās, jo es vasarā,
būdama mājās, biju pati sākusi rakstīt ar tinti, un nebiju
pratusi turēt spalvas kātu kā pienākas, jo es biju to turējusi
pirkstus augsti sakniebusi, it kā karstu skardama, vai arī

spalva gulēja augšpēdu, kā putns laizdamies uz muguras.

Arī traipekļi, kaut gan no violetas tintes, bieži izplūda kā mazi

violeti ezeriņi. Nelīdzēja pat ne daudzās daiļrakstu stundas,
es nekad nedabūju labu numuru, un arī šo baltu dienu ne-

varu skaitīties par daiļu rakstītāju.

Ar mācībām man gāja gluži citādi. Drīz vien man vairs

nebij jāmācās tādi dzejoļi, kuru saturs mani nostādīja kā

mazu bērnu, bet līdz semestra beigām visa lasāmā grāmata
bij jau izņemta cauri gan stāstiņus atstāstot, gan dzejoļus
no galvas mācoties, un es it kā pa kāpēm ik nedēļas kāpu

augstāk un augstāk. Daži dzejoļi man ar savu saturu ļoti

patika.

Patika man arī stāsts par dažādām krāsām, tas nebij
tikvien kā jāatstāsta, bet mums pašām bij jāizvēlas, kura

krāsa katrai vismīļākā un jāpamato, kādēļ. Manas jau-
nības krāsas bij gaiši zilas un baltas, jo atminos, ka māmiņa

tajās mani vismīļāk ģērba, un tās bij arī viņas pašas vis-

mīļākās krāsas. No puķēm viņa arī visvairāk mīlēja ne-

aizmirstelītes un baltas atraiknītes. Vēlākos gados, kad

mēs pēc lieliem zaudējumiem kritām nabadzībā, tad —

vasarā, lai arī maizes nebija, neaizmirstelīšu pušķītis vai

vainadziņš arvien atradās ūdenī uz viņas loga.

Tamlīdzīgi stāsti un dzejas man skolas dzīvi darīja in-

teresantu un arī citas mācības man šķirtin šķīrās. Uz pus-

gada beigām es jau biju tiktāl uzkāpusi, ka tiku par prī-
meni.
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16.

Sāpju aplociņš

Nākošā pusgadā es biju jau pārcelta no sagatavošanas
klases uz nākošo, jeb īsto pamatskolas klasi.

Te divas klases bij apvienotas vienā un skaitījās kā

nodaļas. Visa skola pastāvēja no četrām klasēm un vienas

sagatavošanas klases, kuru es nupat biju nobeigusi.

Te nu atkal es savā lidojumā atsitos kā putns pret sienu.
Mācības te bij daudz grūtākas, aritmētiskie uzdevumi daudz

sarežģītāki, bij jāmācās visās valodās gramatikas, jāraksta
diktāti un mazi domu raksti. Atkal tas pats bēdu aplo-
ciņš, par kuru bij jāpārlec pāri.

Reizē man darīja arī bēdas mana apkārtne, es jutos te

tik sveša, tik sveša! lepriekšējā klasē bij tikai viena pati
skolotāja, un es to tā biju iemīlējusi, ka man ar asarām

bij no viņas jāšķiras. Arī es biju viņas mīlule, un ikreiz,
kad viņas skatiens uz mani pavirzījās, tas mani skāra, kā

mīļa, silta vasaras saulīte. Te bij vairāk skolotāju, un viņas
visas bij tik bargas, tikai krievu skolotāja Faģejeva bij
maiga un labsirdīga. Visniknākā bij kāda Adolfija, un taisni

tā mācīja vairākus priekšmetus. Viņa lamāja visas sliņķes
un neprašas un parastais viņas lamu vārds bij „Unhosel",
ko tā, laikam, bij ņēmusi no franču revolūcijas sankilotiem

jeb „bezbikšiem".

Bet vēl vairāk kā skolotājas, darīja man bēdas līdz-

skolnieces. Klase bij plaša un no skolniecēm pārpildīta.
Kā jau minēju, tā sastāvēja no divām nodaļām. Es atkal

biju pēdējā starp pēdējiem, maza, neievērota no sko-

lotājām un no skolniecēm. Skolotājas man gandrīz nekā

nenoprasīja. Skolnieces noslēdzās arī savstarpīgi. Mana

māsīca Doriņa, jau bij tūdaļ tikusi ceturtā klasē bez sa-

gatavošanas klases, jo viņa taču trīs gadus bij apmeklē-

jusi pagasta skolu. Viņa atradās augšējā klasē jeb nodaļā

un turējās kopā ar lielajām meitām.

Es redzēju, ka viņas visas savstarpīgi knaibījās, sle-

peni smējās, cita citai" suflēja aiz muguras priekšā un arī

viena no otras norakstīja. Pamanīju arī, ka starp viņām

cirkulēja kādas bilžainas burtnīcas, kur viena otrai ierak-

stīja kādu atmiņas pantu un pielipināja klāt bildīti. Ai,
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cik skaistas bij bildītes un cik labprāt es arī ko būtu ie-

rakstījusi, un kāds man būtu prieks, ja man arī tāda burt-

nīca būtu bijusi.

No visām meitenēm tomēr viena par mani iežēlojās, viņa
caucās Geinerte un arī sēdēja starp pēdējām. Viņa bij
liela auguma un ļoti labsirdīga, bet, diemžēl, nebij apdā-
vināta un nezināja atbildēt, kad skolotājas viņai ko nopra-

sīja. Likās, ka viņa jau šinī nodaļā sēdēja otro pusgadu,
bet tālāk netika. Es viņai šad un tad suflēju priekšā, un

tā starp mums nodibinājās draudzība. Viņa arī bez tā,
es sajutu, būtu mani iemīlējusi.

Bet vēl kāds cits gandarījums man nejauši tika. Vai-

rāk kā pus semestru neviena skolotāja man neko nebija

noprasījusi, ne arī mani ievērojusi.

Te, kādā dienā niknā Adolfija pārāk noskaitās uz kādu

žīdieti. Bij taisni vācu stunda, kur stāstiņi bij jāatstāsta,
vai arī jāuzsaka kāds dzejolis. Bij uzdota Šillera balāde

„Demetras žēlabas" par zudušo meitu, kuru Plutons bij
ierāvis upes dzelmē. Balāde bij diezgan grūta un gara.

Žīdiete, kaut gan jau labi paauguši un pirmā nodaļā, to

neprata nemaz. Bez tam viņai bij paraža pie uzteikšanas

no vienas uz otru kāju līgoties un vēderu grozīt. Viņa

bij ļoti resna un likās it kā kuģis svaidītos vētrā.

Kad tā tekstu nezināja, viņa klusu ciezdama, svaidījās
tāpat un atstāja ļoti komisku iespaidu. Visa klase būtu

smējusies, ja vien Adolfijas stundā to būtu drīkstējusi.
Adolfija pati galīgi pārskaitās, dzina viņu atpakaļ solā un

uzsauca citas, bet neviena balādi neprata.

Nu skolotājas dusmu mērs gāja pāri un viņa, it kā pa

jokam, uzsauca mani. Nekā viņa no manis nebij gaidījusi
kā tikai klusēšanu, bet te notika kaut kas negaidīts. Es

netikvien garo, grūto balādi pratu uzteikt no galvas, bet

uzteicu to arī ar jūtām. Adolfija apklusa. Viņas acis ple-
tās arvien platākas, diemžēl, viena bij ielikta no stikla,
bet otrā pamirdzēja asara. Viņa uz mani paskatījās, ne-

teica nekā un lika apsēsties.
To pašu nedēļu, kā par brīnumu, visas skolotājas mani

uzsauca, un visas bij pārsteigtas. Nākošā nedēļā mani no

pēdējā sola aicināja laukā un lika nosēsties par piektā

galda priekšsēdētāju. Tādu priekšsēdētāju bija par visu

klasi divpadsmit. Es biju pēkšņi kā ar gaismu aplieta,
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pat līdzskolnieces sāka no manis bīties un dāvināja man

bildītes un, galvenais, es biju kļuvusi visu skolotāju un

sevišķi niknās Adolfijas mīlule.

Nu es būtu varējusi kā ar spārniem laisties, ja tikai

nebūtu nācis atkal vilnis, kas mani atsvieda atpakaļ, tas

bij kāds notikums manā mājas dzīvē.

17.

Pirmā romantika

Mana dzīve jau no sākta gala nav gājusi taisnā līnijā
uz priekšu, bet viļņodama kā jūra tā mani drīz cēlusi

augšup, drīz nogrūdusi lejā.

Ja skola mani bij pacēlusi pēkšņi augstumos, tad māju
dzīve mani atkal novilka zemē. Es gan divus gadus sa-

dzīvoju Jansonu ģimenē vispāri, kurus es arī pieskaitu pie
savas bērnības laimīgākiem gadiem, bet tie nebij bez

pārtraukuma.

Pastarpām es dzīvoju vēl citur. Mana māte bij slima,

tādēļ ka bij atnākuši man atkal jauns brālītis ar māsiņu
un viņa bij saistīta pie gultas.

Pa to laiku mana māsīca bija kļuvusi ļoti nemierā ar

Jansonu pansiju: vecais tēvs esot piedauzīgs, jo vienmēr

iedzerot, un ēšana arī neesot tik laba, kādai vajadzētu
būt samērā ar ievestiem produktiem. Kad iebrauca viņas
māte, viņas abas klusu sačukstējās un gāja un uzmeklēja
kādu citu istabiņu. Iznākot taču daudz lētāk, kad no

laukiem ievedot produktus un meitenes pašas sev tos pa-

gatavojot. Man, protams, bij jāklausa un jāiet visur līdzi,

kurp ved, kaut gan man bij ļoti žēl no Jansoniem šķirties.

Vēlāk es gan atnācu pie viņiem pansijā atpakaļ, bet

pa šo starplaiku man nācās daudz ko izciest, kas stipri

bojāja manu veselību un atstāja sekas uz visiem laikiem.

Vispirms nelaimīga bij istabiņas izvēle — tā atradās

mājā, kur bij dzertuve un mūsu durvis bij taisni dzertu-

ves durvīm blakām, tā kā mums bieži nācās, ja arī ne

redzēt, tad tomēr dzirdēt dzērāju riebīgo ālēšanos, jo mūs

šķīra tikai viena siena, tāpat arī mūsu durvis gāja uz gai-
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teni, kur visiem bij jāiet garām. Gadījās pat, ka, ja mūsu

durvis nebij no iekšpuses aizslēgtas, ka kāds istabā iestrei-

puļoja iekšā un nebij tik viegli izdabūjams ārā. Es, kā

bērns, par to tikai smējos, tomēr tagad nesaprotu, kā mana

māsīca un viņas māte ar to varēja apmierināties. Bet

laucinieki tanī laikā vēl bij ļoti naīvi. Ālēšanās un trok-

snis dzertuvē, kur bieži arī spēlēja šādi, tādi ielu mūzikanti,

stipri traucēja mūs arī skolas darbos, bet māsīca uz to

negrieza nekādu vērību, kaut gan taisni viņai nenācās

visai viegli mācīties.

Lielākais ļaunums tomēr neslēpās šeit, psīchiskā dzīvē,
bet taisni materiālā, sevišķi man ļoti grūti gāja ar ēšanu.

Kaut gan bij nolemts, ka mēs gatavosim ēdienu pašas,
tad tomēr tas mums nebij iespējams, jo nebija jau tam

laika, ne arī virtuves, kur varētu kaut ko izvārīt.

Tikai pareti, kad iekūrām krāsnīti, jo sākās patlaban ru-

dens, mēs trumulī novārījām kartupeļus, un šī siltā mal-

tīte mums tad ļoti garšoja. Citādi mums bij jāaprobežo-
jas ar aukstu ēdienuvien, bet tas jau pēc 2—3 dienām, lādītē

iekšā stāvēdams, samaitājās un tad sākās īstie bada laiki,
kur bij jāēd ievārījumi ar sausiem kartupeļiem, vai arī

sausa maizīte, jo sviests arī drīz palika vecs. Pa lielākai

daļai mēs sabojāto ēdienu izmetām laukā.

Māsīcai klājās drusku labāk, jo tai māte iebrauca pa
divām nedēļām vai vēl biežāk un atveda allaž ko svaigu,
kamēr mans tēvs iebrauca tikai pa 2—3 nedēļām. Es

zināju, ka māte, kas tagad bij slima, viņu ne labprāt
laida, tādēļ ka arī viņš, diemžēl, alkohola draugs un no-

tērēja visu naudu, palikdams visu nakti cauri tanī pašā

dzertuvē, jo tur reizē atradās arī iebrauktuve. Māja atro-

das vēl tagad ar to pašu iekārtu Jelgavā, Lielās un Pētera

ielas stūrī, un tanī arī mūsu mazā istabiņa, kas pieredzējusi
manus smieklus un asaras.

Par citiem dzērājiem es savā bērna nevainībā biju smē-

jusies, un mana dvēsele visam ļaunam kā balts tauriņš
melnam purvam bija pārlidojusi pāri, bez kā tā spārni

saslaptu, bet redzot savu pašu tētiņu šinī purvā, tas tau-

riņa spārnus darīja mitrus un smagus un grūti tam bij
laisties.

Raudādama es ikreiz tēvu skubināju, lai brauktu mājā,
un dažreiz viņš mani arī paklausīja, bet pa lielākai daļai

gan nē. Viņš gan mani mīlēja un savu mīlu mēdza man
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pierādīt ar to, ka iedeva man vairāk tēriņa naudas nekā

māte. Ja māte man deva 30 kapeikas, tad viņš šo skaitu

dubultoja, skubinādams:

„Ej un pērc kriņģeļus!"
Tas bij tikpat teikts, kā „ej, iztrakojies un dzīvo pār

mēru."

Māmiņa, turpretim, naudu dodama, nokratīja pirkstu
un teica:

„Nu, tik dzīvo taupīgi un godīgi!"

Es tikko varēju sagaidīt māti aizbraucam, kad tūlīt

ieskrēju Likopa un Lankovska tirgotavā, kas atradās tanī

pašā namā, un nopirku pa s—lo5—10 kapeikām citrona kon-

fektes, tās man vislabāk garšoja un es krimtu tās, ka zobi

vien krakšķēja. Tā es sapratu mātes pamācības pirmo

daļu. Atlikušās 10 kapeikas tika izpirktas uz bildītēm Kup-
fera vai Levensteina bodē, Lielajā ielā, kur jau visi skol-

nieki pirka.
Es nevarēju noskatīties vien spoži krāsainajās puķī-

tēs, kuras lipināju burtnīcās, vai arī novelkamās bildītēs,
kas no sākuma izskatījās kā mīkla, neredzamas, un vēlāk

tikai, saslapinātas un uz papīra novilktas, atklāja savus

brīnumus, kā, piemēram, „Sniegbaltīte", vai „Ērkšķro-
zīte", vai „Zābakotais runcis".

Protams, bij jau arī citi kairekļi, kas saistīt saistīja:
netālu bij kāds pagrabiņš ar augļiem un saldumiem, kuru

turēja kāds resns krieviņš. Bet viņam piemita tā nelabā

īpašība, ka viņš bija ļoti dārgs, samērā ar manu kapitālu,
un tātad pēc 3—4 dienām viss mans_ naudas maciņš bij

tukšs, un taupība un godīgums vējā! Ēdiens lādītē, turēts

siltā istabā, arī bij jau samaitājies, un tad sākās īstie bada

laiki, kas atkārtojās ik pēc pāris nedēļām.

Tā jau no sākta gala mani dzīve svaidīja augšup, lejup,
it kā es ar mazu laiviņu būtu iebraukusi lielos ūdeņos.

Bet manai dzīvītei bij vēl kāda puse, kam bij kaut-

kāds sakars ar romantiku, kas man uzpūta ziemā

ma no tāliem ziedoņa dārziem.

Mūsu istabiņas durvīm pretim veda kāpnes uz augšējo

stāvu, ko apdzīvoja dzertuves turētāji Nordmaņi. Viņu
ģimene sastāvēja no trim locekļiem, paša Nordmaņa, viņa
kundzes un pēdējās māsas. Tie bij ļoti laipni un smalki
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cilvēki un it sevišķi Līziņas jaunkundze kļuva mums

draudzene. Protams, ne man, bet māsīcai, jo es nekur vēl

neskaitījos līdzi. Līziņa bija maza auguma ar melniem

matiem, ļoti piemīlīga un gracioza. Ar māsīcu viņas vien-

mēr runāja par precēšanos un mīlestību. Kaut gan es šā-

dām runām piegriezu maz vērības, bet šad un tad kāds

vārds man ieslīdēja ausī.

Atceros, ka Līziņa vienmēr runāja, cik daudz preci-
nieku viņa atraidījusi, un nupat, pagājušo svētdien, baz-

nīcā, kāds ieskatījies viņā un ar varu spiedis simts rubļu

ņemt, kā rokas naudu, lai tik vien pie viņa ejot, bet šī

gan neesot ņēmusi.

„Ak, tu dieviņ," es nodomāju, „kas par laimi! Simts

rubļu, cik tur nevarētu sapirkt konfekšu un bildīšu!" Vis-

pār, tā man likās tik liela summa, kā šimbrīžam miljoni.

Bez Līziņas romantikas, vēl kāda cita krāsota lapas
puse, līdzīga novelkamām bildītēm, pašķīrās manas dzīves

burtnīcā. Nordmaņi turēja arī pansionārus, kādus 3 pui-
kas, divus pēdējo klašu reālskolniekus: Samuelu Veilandu,
Eisberģi un trešo mazāko puiku, Kristapu Dreimani,
mūsu abu radinieku, kas tikko gāja Pfeifera pamatskolā.

Pēdējais varēja būt 12 gadu vai vairāk, bet gara gaismas
viņam maz bij galvā.

Totiesu vairāk viņš nodarbojās ar citu gaismu, ar sēr-

kociņiem, kurus viņš pastāvīgi nēsāja kabatā, un tikko

mēs bijām no skolas pārnākušas, ar rībienu, pa 3 kāpie-
niem ņemdams, sviedās mūsu istabiņā un, pretējā kaktā

nostājies, uzlika sērkociņu kā bultu uz loka un laida mums

acīs; sevišķi man, jo es biju mazākā un nespēcīgākā. Ja
viņš netrāpīja acīs, tad vismaz apsvilināja matus vai pieri
un par to ļoti priecājās. Kaut gan es viņu lūdzos, lai to

nedarītu, tad tomēr šāds mēģinājums viņam darīja lielu

prieku un viņš to ikdienas atkārtoja.

Šīs bēdas jeb bēdiņas bij tomēr mazas, salīdzinot ar

vēlākām, un es uz tām atskatos ar sērīgu smaidu, kā uz

jaunības piederumu. Savs prieks jau arī mums bij, kad

mēs varējām pie Nordmaņiem uziet augšā un tur pakavē-
ties. Nordmaņa kundze bij allaž slima, un jutās ļoti lai-

mīga, ka viņu apciemo. Kā likās, viņa ar savu eleganto
vīru labi nesatika, bet es par to nevarēju spriest.
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Pie Nordmaņa kundzes ejot, mums arvien bij jāiet cauri

puiku istabai un uz to mana māsīca arvien sataisījās,

skatījās spogulītī, kāds nu mums bij, un sarkdama gāja

cauri, kad lielie puikas piecēlās un sveicināja. Es no visa

tā nekā nesapratu, kas tur ko sarkt, bet sekoju viņai, kā

jau parasts. Reiz es Nordmaņa kundzei kaut ko lasīju

priekšā, tā bij pasaku grāmata, un tur bij pasaka par

«Ķēniņieni un mazo pelīti". Es to lasīju skanīgā balsītē,
un puikas blakus istabā bij to noklausījušies un mani no

tā laika iekrustījuši par „mazo pelīti". Ai, kā es par tādu

nosaukumu skaitos, bet tas neko nelīdzēja, es nu biju un

paliku „mazā pelīte".

Reiz gadījās kādā pievakarē, kad krēsla laidās un mē-

ness uzlēca, mana māsīca stāvēja pie loga, savas lielās,
zilās acīs atplētusi, un es redzēju, ka mēnessgaismā viņai

lija pār vaigiem spožas asaras, kas mirdzēja kā sudrabs.

Man viņas palika ļoti žēl un es, piegājusi tai, prasīju, kas

viņai kait? Vai tā būtu slima? Viņa purināja galvu, ka

ne. Atkal es prasīju, vai viņai ēst gribas un dabūju to pašu
atraidošu atbildi. Par ko tad viņa raudāja? Es viņai ap-

ķēros apkārt un lūdzu, lai viņa man saka iemeslu, jo man

bij viņas ļoti žēl.

Tad viņa man arī atzinās, neievērodama, vai es to sa-

pratu, vai nē, ka viņa esot «iemīlējusies" un tas esot vairāk

nekā slimība un ēstgriba, jo sirds sāpot un to nevarot dzie-

dināt.

„Ak tu, žēlīgais Dievs," es nodomāju, „kāda briesmīga
nelaime un ko tur lai dara!"

Atkal es viņu apskāvu un līdzi raudādama apsolījos,
ka palīdzēšu viņai arī līdzi mīlēt. Tad tikai es sāku prasīt

par priekšmetu un, kad reiz strāva bij pakļuvusi vaļā, viņa
man nu teica, ka tas esot viens no tiem pašiem puikām,
kas tur dzīvojot augšā. Kad es tālāk prasīju, kurš tas būtu,

viņa atbildēja, ka tas esot Eisberģis un viņa to mīlot tādēļ,
ka viņš izskatoties tik bāls un nelaimīgs.

Nu drusku kaut ko zināju, kādēļ jāmīl: tādēļ, ka kāds iz-

skatās bāls un nelaimīgs. Doriņa tomēr manu piepalīdzību

negribēja pieņemt. Viņa teica, ja jau es visai gribot līdzi

mīlēt, tad lai labāk mīlot to otro, Samuelu Veilandu.

Bet kā lai es tādu mīlu, kas izskatās gluži pretējs mīlas

ideālam, jo tas nebij ne bāls, ne nelaimīgs, bet tam bij
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melni mati un tik sarkani vaigi, it kā tie ziedēt ziedētu un

viņš staigātu vienā laimē.

Vai tādu var mīlēt?

Bez tam viņš mani bij stipri nokaitinājis, iesaukdams par

„mazo pelīti". „To es viņam ne mūžam nepiedošu!" es no-

domāju.
Vēl arī lielajiem puikām bij nelāga paraža, kad mēs

viņu istabai gājām cauri, mūs ķerstīt rokā un dažādi ķir-
cināt. Apakšā mums bij jācieš no Kristapa sērkociņu bul-

tām un augšā no lielo puiku kaitināšanas. Sevišķi Veilands

mani ķēra rokā, kā jau nu pelīti, kas es biju un paliku. Es

gan spārdījos un kodu viņam rokā, ko peles nemēdz darīt,
bet viņš par to neko nebēdāja.

Un ko es viņam varēju padarīt? Viņš bij liels no augu-
ma un pēdējās klases skolnieks, un es maza meitenīte. Kā

ābolu viņš mani, ja izdevās noķert, svieda gaisā un atkal

uzķēra. Viņš nemaz nedusmojās par maniem spļāvieniem
un kodieniem.

Tikai vienu reizi, atceros, es viņu stipri aizkaitināju. Tas

bij no rīta, viņš sēdēja pie galda vienā istabas stūrī un dzēra

kafiju. Es no otra istabas stūra paķēru viņa garo, dubļaino
zābaku un sviedu viņam taisni virsū, tā kā kafijas tase ar

visu saturu nokrita uz grīdas un saplīsa. Nu bij brokastis

pagalam! Tad gan viņa sarkanie vaigi satvīka vēl sarka-

nāki, un es nomanīju, ka nu vairs nav labi. Tikai neatceros,
kādā veidā viņš man atriebās.

Bet laiks dziedē visas brūces, varbūt arī saplīsušas
tases. Neilgi pēc tam augšējie puikas sarīkoja kādā vakarā

lielu mielastu ar viņu pašu vārītiem ķiļķeniem, uz kuru

mūs arī ielūdza. Doriņa kaunējās iet; kā nu kopā pie galda
sēdēšot! Labāk paslēpties. Bet nebijām vēl paguvušas
apdomāties, kad dzirdējām, ka puikas rībēdami nāk pa

trepēm lejā mums pakaļ, lai ar varu mūs vestu pie ķiļķenu
mielasta.

Ak, tavu baiļu! Bēgām nu, kur katra paguvām, jo
nu vairs nebij laika uzmeklēt kopēju paslēptuvi. Nezinu,
kur Doriņa palika. Viņu dabūja rokā, bet es aizbēgu ie-

brauktuves otrā galā un tumsā palīdu zem kādiem ratiem,
kur labu stundu notupēju, aiz aukstuma drebēdama, plānā

svārciņā, bez virsdrēbēm, kāpēc arī stipri saaukstējos un

dabūju zobu sāpes. Bet bail man bij, neganti bail, un

sirds tā pukstēja, it kā tā gribētu izlēkt vai no krūtīm laukā.
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Vai nu tiešām tā būtu liela nelaime bijusi, ja man siltā

istabā būtu pie galda bijis jāsēd un jāēd ķiļķeni? Bet ej
nu saproti mazas meitenītes sirsniņu, kas pati sev bij
mīkla!

Vēl šādi, tādi sīki notikumi norisinājās mums pie Nord-

maņiem mazajā istabiņā dzīvojot, kas lielam cilvēkam

ir pārejoša dienas parādība un ko vairs otrā dienā neat-

min, bet bērnam viss iespiežas atmiņā, it kā tas ar neiz-

dzēšamiem burtiem būtu iegravēts uz metalla platēm, tiklab

ļaunais ar melno svinu, kā labais ar zeltmirdzošiem bur-

tiem. Tikai atmiņa, kaut gan neko neviltodama, to redz

citādā gaismā un paceļ to citā skaņu kārtā. Kā žēli raudoša

vijole saldā meldijā, tā mums tēlo bērnību. Bēdas? Kas

nu bērnam var būt bijušas par bēdām? Tās jau tīri vai prie-

cīgas bēdas, kā mazi, rotaļīgi kaķīši pret vēlākiem tīģeriem.
Un bērnu mazie, sīkie prieciņi ar spožām actiņām? Kā

sīki aptiekas grami pret vēlākiem pudiem! Tomēr šie sīkie

grami nav atsverami vairs ar pudiem. Un kur tas noslē-

pums glabājas? Ne vielā pašā, bet viņas uzņemšanā.

Sirds, ak sirds, šī visas dzīvības motors, kas jaunībā visu

uzņem kā debesu trakulīte un zvaigžņu pārgalvīte, kļūst ar

gadiem arvien smagāka, kūtrāka, nejūtīgāka un visu sa-

jūsmas putojošo plūdumu, ko ar joņiem sasmēlusies, izte-

cina pilienu pa pilienam, kamēr beidzot top pavisam tukša,
un nervi, viņas sulotie zari, atslābst un paliek truli vai neie-

cietīgi kā dreboši sikspārņa spārni, kad tiem pieskaras.
Ai, cik liela un pašapzinīga es jutos, kad man pirmoreiz

pašai bij kādas naudas kapeikas kabatā, un es pati iegāju

pie maiznieka un nopirku kādu kriņģeli! Pati arī es biju
ielas atradusi un viena pati no skolas pārgājusi mājā. Kā

viss tas pacēla mani manas pašas apziņā un caur to it kā

ķieģelītis pēc ķieģeļa uzcēla manas personības ēku. Vai tas

nebij brīnums vienai staigāt pa pilsētas ielām, kur staigāja
tik daudz cilvēku, tik dažādi apģērbti, un tad tie pārdo-
tavu logi, kas tur nebij izlikts un skatāms!

Protams, ar I—2 gadiem es jau pie visa tā biju piera-

dusi, un brīnums man vairs nestaigāja līdzi kā neredzams

vadonis ar burvju zizli visu pārvērzdams. Man šķiet, ka

dzīves māksla, vai audzināšana nozīmē piesavināties maz

pamazām visu, lai nervi netiktu ar daudzu materiālu

uzņemšanu par agru notrulināti, un neaizsteigtos priekšā
fiziskai attīstībai.
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18.

Rūgtais kauss

Kad par pirmiem brīnumiem vairs nebrīnījos, un acis

kā bites no apkārtējiem dārziem bij ziedus salasījušas, tās

sāka laisties tālāk: es sāku meklēt pēc noslēpumiem. Kas

gan varēja būt aiz tiem augstajiem dārzu žogiem, kas no

dēļiem bij celti un neļāva caur nevienu šķirbiņu ieska-

tīties iekšā? Vai tur auga pavisam vēl neredzētas puķes
un koki kā pasakā ar zelta un sudraba lapām? Vai tur

nestaigāja arī skaistāki cilvēki, nekā uz ielas un neieelpoja
brīnišķi saldas smaržas it kā debesu dārzos? Varbūt tur

lēniem soļiem vilkās kā mēnessērdzīgi tādi bāli un nelai-

mīgi jaunekļi, kuri visādā ziņā jāmīl? Vai tik tur nebij viņu
pulkā arī tas «bālais Antonijs", par kuru jau kā gluži
maza meitenīte biju dziesmu dzirdējusi, un kas vēlāk bij
pārvērties par «balto ģenerāli"?"

Lai nu kā! Varbūt tur slēpās pavisam cits kas, bet iz-

dibināt es to nevarēju un noslēpums palika noslēpums.
Vēl kāds cits pusnoslēpums, pusbrīnums man bij jā-

piedzīvo: es nekad vēl nebiju redzējusi dzelzceļu un lokomo-

tīvi ar braucienu.

Radās izdevība man to redzēt. Pie Nordmaņa Līziņas
allaž nāca ciemā kāda viņas radiniece, kuras tēvs bij dzelz-

ceļa ierēdnis.' Mēs ar māsīcu ar viņu iedraudzējāmies, un

kādā reizē tā mūs ielūdza noiet pie viņas uz dzimumdienu.

Viņa dzīvoja pie paša dzelzceļa, un kad mēs turpu nogājām,
lokomotīve šņākdama un elsdama ar garu vagonu rindu

stāvēja nupat brauciena gatavībā. Tur nu gan bij ko ska-

tīties! Kādi lieli dzelžu riteņi, un kādi rati, augsti kā mājas!
Arī cilvēki tajos cits pēc cita kāpa iekšā.

Pašā priekšā lokomotīve, garu dzelžu kaklu izstiepusi un

šņākdama un dūmus pa muti izgrūzdama kā pasakā pūķis!
Vai tiešām tā nebūtu dzīva? Ko tad tā sāka smagos
dzelžu locekļus kustināt un stūma drīz uz priekšu, drīz

atpakaļ? Bet tad uzreiz tā izgrūda tādu spiedzienu, ka es

vai uz vietas sastingu. Drīz atkal tā izgrūda otru un trešo

vēl neģēlīgāku spiedzienu. Arī zvans atskanēja pa trim

reizēm, un tas nebij nekāds bēru zvans, tad tā sāka els-

dama kustēties un pēkšņi aizjoņoja tik ātri, ka tā no acīm

pazuda, un dūmi vien nokūpēja pakaļ.
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Pie Līziņas radinieces dzimumdienā gāja ļoti priecīgi.
Bij diezgan viesu sanākuši un gāja rotaļās. Man ļoti patika,
ka mani uzņēma lielo vidū, un kad gāja rotaļā „Viens zem-

nieks brauc uz mežu", tad arī es bieži vien tiku izvēlēta kā

aktīva līdzdalībniece. Tāpat arī rotaļā «Ādamam bij sep-

tiņi dēli". Senāk, uz laukiem, man cita uzdevuma nebij bijis,
kā ķīlas izpērkot «grūst piparus", t. i. palēkāt uz vienas kā-

jas, to tikai maziem bērniem vien uzdod.

Reti kad es esmu tā izpriecājusies, kā šo vakaru. Vēlu

pēc pusnakts mēs tikai pārnācām mājā. Bet saldās atmiņas
vēl ilgi noviļņoja pa nervu stīgām, kā lēni vibrējoša pēc-
skaņa pēc mūzikas. Ar varu pie manis viss tiecās augt,
ar varu sniegties uz augšu.

Skola tomēr bij mans galvenais attīstības lauks.

Tolaik viss dibinājās uz sacensībām, uz pārsēdināšanu,
uz slavu un pelšanu un uz skolotāju autoritāti. Es biju
savā īstajā elementā: bij jācenšas, kas visātrāk var izrē-

ķināt sarežģītākos rēķinu uzdevumus, un tur es biju vien-

mēr pirmā. Tāpat arī vācu, frantu, krievu diktātā man bij
maz vai nekādu kļūdu. Skolotājas izlasīja priekšā kādu vācu

vai franču stāstiņu, kas bij jāatstāsta vai jāuzraksta —

atkal es to vislabāk varēju, jo man bij sevišķi laba atmiņa.
Mani domuraksti tika bieži kā paraugi lasīti priekšā. īsi

sakot, es biju pirmā, nervi zibsnīja, galva kvēloja, bet acis

mirdzēja uzvaras priekā. Nebija gads pagājis, kad es jau

biju augstākās nodaļas labākā skolniece.

Gada beigās es dabūju ļoti labu liecību. Tikai,

diemžēl, zīmēšanā un daiļrakstīšanā numuri bij ze-

māki, tur citas mani pārspēja, jo mūsu klasē bij dažas ap-
dāvinātas zīmētājas. Bet ar manu skaisto liecību notika maza

nelaime, kas man tolaik izlikās ļoti liela: man to nozaga
kāda līdzskolniece. Tā ar gumiju izdzēsa manu vārdu un

ielika vietā savu, lai mājā ar tovarētu lepoties. Citas skol-

nieces to bij redzējušas un faktu atstāstīja. Es raudāju gau-

žas asaras, jo es biju priecājusies liecību mājā parādīt un

nu man «bij jāiet tukšām rokām kā palaidnei. Varbūt mani

nemaz vairs skolā nelaidīs. Skolotājas tomēr manu asaru

cēloni bij dabūjušas zināt, un izrakstīja man no jauna lie-

cību, tādu pašu kā bijušo.
Varēja jau arī saprast to skolnieci, kas mani bij apza-

gusi un viņai piedot. Viņa bij bārenīte ar niknu pamāti.
Slinka tā arī nebij, tikai neapdāvināta. Pamāte to

t

droši
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vien būtu situsi, ja tā būtu ar vāju liecību pārgājusi mājā.
Bez tā, tas bij viņas pēdējais gads, jo vairāk to skolā vairs

nelaida.

Nu mans garīgais darbs bij vainagots un es varēju gavi-

lēt, ja tik man būtu miesa izturējusi līdzi. Arvien aukstu

un samaitātu ēdienu ēdot, jeb, labāk sakot, badu ciešot,
es kļuvu ikdienas bālāka un vājāka. Skolotājas to noma-

nīja un pierunāja mani, lai es tā ar mācībām nesteidzoties,

jo esot vēl par jaunu. Bet mācības man nekādas grūtības
nedarīja, īsto iemeslu es kaunējos viņām sacīt.

Beidzot kaut kā direktrise tomēr bij dabūjusi par to

zināt un tūdaļ ikdienas sūtīja man siltas pusdienas no sava

galda. Porcija bij tik liela, ka mēs ar māsīcu abas varējām
no tās paēst — tomēr tas viss nāca jau par vēlu.

Slimības dīgļi manī perinājās un pārrāva visu manu

spožo attīstības gaitu. leradās niknas galvas sāpes un ik

novakarus, kad metās krēsla, es nolikos gultā, lai pēc kādām

stundām atkal celtos un mācītos.

Mana māsīca jau pārbrauca mājā un man vēl bij jāpa-
liek pāra dienu vienai mazajā, vientuļajā istabiņā. Visu to

laiku es gandrīz nogulēju gultā ar drudžainu temperātūru.

Nordmaņu Līziņa gan nāca mani apmeklēt, bes es vislabāk

jutos viena. Pus sapņos, pus nomodā es atrados mistiskā

stāvoklī: tas bij tik sāpīgi salds un tik pilns ilgu, ka es to

nevarēju izprast un arī nemaz pēc tā necentos.

Nokrēsla, kuru es mīļoju, ienesa arī savu tiesu iejūtas
un blakām kroga istabā bez apstājas kliedza un spiedza
kāda neskanīga vijole, gan rupji smiedamās, gan ķērcoši
raudādama. Kas viņu spēlēja? — nezināju; bet tā jo labāki,
viss bij nezināms. Nezināmas jūtas saviļņoja manu dvēseles

līmeni: vai man bij kaut kas zudis, vai neatsaucāmi pagā-

jis? Nē taču! Man jau nemaz vēl pagātnes nebij. Sāpes?

Sastrēgušo jūtu asie dzeloņi manai bērna dvēselei vēl ne-

bij tik dziļi iedūrušies. Nākotnes jausmas? Kāda nākotnes

sajūta var būt nepilnu divpadsmit gadu vecai skuķei? Ilgas?
Pēc kā? Un tomēr no visa kaut kas juku jukām kā sapnis,
kā sāpes, kā vīzija drebināja manus nervus. Tā bij
Aragina, kas tuvojās un jau no tālienes iepriekš meta

savu tumšo ēnu. Un tad vēl šī ķērcošā vijoles elsāšana,
kas spiedās sienām cauri. —



Es jutu, ka dvēsele tāli aizlidoja projām kaut kur, kur

miesa nevarēja sekot traģiska dvēsele, dzimusi ar

zvaigzni uz pieres.

Kad man atbrauca pakaļ un pārveda mājās, es grūti sa-

slimu ar dzelteno slimību.

Kad no tās izveseļojos, tā bij atstājusi savas sekas, acis

man bij palikušas pavisam slimas un ar labo aci es gandrīz,
nekā neredzēju. Tāpat arī labā auss, kura jau reiz bij cie-

tusi, atkal kļuva nedzirdīga, un visa labā puse ķermenim-
bij kļuvusi vājāka. Man bij jāzaudē no skolas gandrīz vai

vesels gads, jo es vairs nevarēju ne redzēt, ne dzirdēt.

Tas nu bij visrūgtākais malks, ko dievi man sniedza no

sava rūgtā kausa.

Bet tad virsroku ņēma jaunība un dzīve ritēja tālāka
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