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BABANS UN VIŅA MEITA

Pasaka iz modernas dzīves

Diena tapa arvien karstāka. Sils tvīka siltā sveķu

smaržā, un paēna ceļiniekam maz derēja, jo arī tur

viņu apņēma tvanīgais karstums. Bet Cabains bija tā

pārņemts no pienākumu jūtām, ka tas ar apbrīnojamu
izturību ātri soļoja pa lielceļu, svaidīdams pasta somu

drīz pār vienu, drīz pār otru plecu. Zābaku klamburi

tam bija aplipuši ar smilšu putekļiem, un resnas sviedru

lāses lija gar Čabaiņa žokļiem. Vēl bija kādas desmit

verstes jāiet pa tīru silu. Brītiņu Cabains šaubījās, vai

iegriezties pie Babana, bet tās bija vieglas šaubas. Sa-

protams, ka vēstule jānones taisni pašam Babanam.

Tāpēc jau viņš to bija atsevišķi izņēmis pasta kan-

torī. Cabains it labi zināja, ka sieva viņu tā nepamielos
kā Babans, kurš jau sen gaidīja no sava dēla vēstuli.

Un te jau nu viņa bija! Cabains skaidri pazina Ješkas

rokrakstu. Un pašas Pēterburgas pasta štempele! Pie

krustceļa Cabains instinktīvi pagriezās pa labi, aprēķi-

nādams, ka, ja arī tas paliktu pie Babana pāris stundas,

tad tomēr vēl laikā nonāktu pagasta namā. Un, ja arī

rakstvedim ienāktu prātā jautāt, kāpēc Cabains šoreiz

tik ilgi izpalika, tad vajadzētu pateikt tikai vienu

vārdu: Babans, — un jaunskungs vairs par šo lietu ne-

runātu. Bez tam vēl bija otrs ļoti svarīgs aizkavēšanās

iemesls: karstais laiks. Gar purvāju ejot, Cabains pār-
domāja, kas Babans par varenu vīru. Visa apkaime

viņu bijās. Ja kāds ar Babanu uzsāka procesi, tad katrs

to noturēja par muļķi, jo Babans katru reizi dabūja
virsroku un taisnību.
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«Tā, lūk, tajā pasaulē iet!» Čabams nodomāja un

nopūtās. «Babans dzīvo kā lielskungs! Viņam pieder
trīs mājas. Kur viņa govis ganās, tur piena smaržu jau

par versti var saost. Zirgi tam zviedz vien, taisni aiz

prieka velk ratus. Un cik bišu koku nestāv Babanam

lazdu piegāzē! leiet Babans krogā, visi apklust un ska-

tās: Babans, Babans! Un šis tik nostājas pie bufetes,
iemet čarku un uzmet rubli uz stoikas, it kā kad tam

nebūtu vērtības. Jā, tā dzīvo ļaudis, no kuriem godīgs
cilvēks netiek gudrs, kā tie pie tik lielas mantas kļu-
vuši. Tu cīnies un pūlies, labi, ja esi paēdis un godīgi

apģērbies. Un tad pielūko, ka tu pagriez pie laika

ceļu. Par katru nieku tevi soda, bet tāds, lūk, iemet ra-

tos sivērtu un ieguldina sviesta spaini, viņš dara tad,
kas tam tīk. Jābrīnās, kā tas mīļais dievs to visu pacieš!»

Tā prātojot, Čabams pa ceļa stigu ieraudzīja kla-

jumu — pļavas, aiz kurām piekalnē spīdēja Medus-

kamu mājas rijas šķindeļu jumts. Tur atradās Babana

ligzda, kuras pēc viņu apskauda visi ļaudis, kuri kād-

reiz šajā līcī nokļuva. Bija jau siena laiks, bet pļava
vēl nebija pļauta, kurai pa vidu veda ceļš uz Medus-

kamiem. Čabaiņam likās, it kā kad tas piepeši būtu

iekļuvis paradīzē. No piekalnes sākot, ceļu apēnoja
liepas, un smaršīga vēsma dvesa Čabaiņam pretī. Kā

te visa pa labi un pa kreisi neredzi: kāpostus, kāļus,

burkānus, salātus, cikoriņus, Vāczemes pupas un zirņus,

jāņogājus, ābeles, bumbieres, plūmju kokus, ceriņus,
bišu kokus! Ēkas prāvas, labi uzkoptas, jauniem jum-
tiem. Un pagalmā šalc vecas liepas. Dzīvojamā ēka ir

veca, bet logi tai ir tik skaidri, un puķes pa tiem

mirdz pilnos ziedos, tā ka neviļot arī svešniekam jā-
domā: te dzīvo bagāts saimnieks. Čabams lien bailīgi

pār pagalmu: Meduskamos ir divi brīnum sirdīgi suņi —

Rūzis un Krancis. Bet suņi kaut kur nolikušies dien-

vidū atdusēties. Čabams paceļ acis uz dzīvojamās ēkas

durvīm: taisni uz sliekšņa stāv pats Medusbārda, balts,

un skatās kā karalis savā pagalmā. Vējš purina lēnām

viņa kuplo, dzelteno bārzdu. Babanu ļaudis saukā arī

par Medusbārdu, tāpēc ka tam arvienu bārzdā spīd
medus pilieni. Nobarojies viņš ir kā vērsis. Piepeši viņa

priekšā parādās izkaltušais Čabams! Un Babans ne-

viļot iesmejas vai, labāk sakot, iezviedzas.
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«No kurienes tu nākdams?» Babans, labdienu neat-

ņēmis, jautā.
«Te priekš tevis grāmata...» Čabams pasniedz Ba-

banam vēstuli.

«Laikam būs no Ješkas
...

Ak tu maita, cik slinks,

varēja jau sen rakstīt. Bet laikam ir daudz jāmun-
sturē ...»

«Vai tad nu zaldātam viegls dienests!» Čabams no-

pūšas.

«Ē, kas šim kait! Miera laiki! Kad jāiet turkam

pretī, tad tā bailīgi...» Babans nobubina un sāk rūpīgi
atplēst vēstuli. «Apsēdies, kazak, es pateikšu Līzei, lai

tevim padod launagu ...»

Vēstules nelasījis, Babans iegāja istabā. Čabams no-

sēdās zem liepām pie apaļa galda, uz kura tas uzlika

pasta somu, un sāka no jauna apbrīnot Medusbārdas

īpašumu. Meduskami — tīrā Gozene! Babanam dien

tie pravarnākie puiši un krietnākās meitas. Un, ko Ba-

bans tiem saka, tas notiek. Bet Babans arī dara visu,

ko tas atrod par labu priekš saviem ļaudīm. Ziemas

svētkos un uz Jāņiem viņš apdāvināja visu saimi. Vi-

sām meitām, kuras pie Babana dien, ir sārti vaigi, un

viņas smejas pavisam citādi nekā citi sievieši apkārtnē.

Tirgū Babana ļaudis var viegli izšķirt no citiem. Un

cik pašapzinīgi viņi brauc baznīcā, kas gan notiek ļoti
reti. Un tomēr arī mācītājs skatās uz Babanu žēlīgi.
Ja kāds ir iedrošinājies Babanu apmelot, tad Babans

nobubinapāri nesaprotamus vārdus, ielien aizgaldā, sa-

kampj sivēnu, un tas var kviekt, cik tam patīk, viņu
tomēr iesaista ratos, un stundu vēlāk Babans aizbrauc

meklēt taisnību. Jo svarīgāka lieta, jo taukāks sivēns

rukš ratos! Babans labprāt nemēdz vest nokautus kus-

toņus, dzīvā dvaša atstāj arvienu labāku iespaidu. To-

mēr arī nedzīvas lietas Babans izlieto par kukuļiem.
Priekš cienmātes, draudzes un apriņķa tiesas sekretāra

kundzes ķēkšas nav patīkamāka cilvēka par Babanu.

Arī pie pagasta rakstveža un skolotāja Babans citādi

negriežas kā ar pilnu padusi. Labumi, kuri caur to

Babanam atlēca, simtkārtīgi atsvēra viņa sivēnus, medu,

sviestu un cāļus, kuri ar viņa ratu iekšieni bija iepazi-
nušies. Babana galvenās parunas bija: «Lēnām pa

tiltu!» — un: «Kas labi smērē, tas labi brauc!» Zināms,
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ka ne ikkatru reizi Babanam gāja jauki. Klusu ienaid-

nieku viņam bija daudz. Kaut gan tie viņam nekādu

ievērojamu skādi nepadarīja, tomēr caur tiem viņam
cēlās dažu reizi tādas nepatikšanas, kuras Babans ilgi

nevarēja aizmirst.

Babans bija atraitnis. Otru lāgu precēties viņam ne-

nāca prātā. Jau tajā pašā pavasarā, kad Babana sieva

nomira, ļaudis sāka melst, ka tas ar savu vecāko kal-

poni Grietu stāvot neatļautā sakarā. Valodas par šo

lietu kļuva tik stipras, ka baznīcas pērminderis atrada

par vajadzīgu to pastāstīt mācītājam. Šis pērminderis,
Ansis Goba, bija vienīgais vīrs, pie kura Babans ar sa-

viem sivēniem un medu it nekā nepanāca. Kad Grie-

tai uznāca bērns, tad Babans steigšus lika sajūgt zirgu
un aizbrauca uz pērminderi, lai tas mēģinātu ielikt pie

mācītāja priekš viņa kādu labu vārdu. Saprotams, ka

ratos kvieca sivēns un divi brangi cāļi klukstēja zem

ratu segas. Goba brīnējās par šiem savādiem viesiem.

Pašu Babanu viņš jau ilgus gadus nebija redzējis pie

sevis, un nu bez resnā Babana vēl tauks sivēns un divi

prāvani gaiļi ar garām, līkām astes spalvām un sek-

stēm kā kvēlošām oglēm. Joks beidzās ar to, ka

sivēns, kuru Babans bija palaidis Gobas laidarā, tika

no Gobas cūkām nāvīgi sakosts, tā ka tas izlaida drīz

garu, un Babans ar medus podu un abiem gaiļiem
brauca lādēdamies uz māju. Goba it vienkārši parādīja
Babanam durvis. Bet Babans nebija tas vīrs, kurš zau-

dēja dūšu. Cienīgstēvs jau it labi zināja, kas Babanam

kait. Bet, Babana labsirdīgo seju ieraugot, viņš neva-

rēja pieņemt bargu izskatu.

«Ko tu manim labu teiksi, mans mīļais Baban?»

cienīgstēvs, pār rakstāmu galdu paliecies un ziņkārību
izrādīdams, jautāja.

Babans tikai ieklepojās.

«Apsēdies un izteic, kas tevim uz sirds,» cienīgstēvs

piezīmēja.

Babans apsēdās iepretim cienīgtēvam un nodūra acis.

«Nu, saki droši, mans dēls! Nebīsties!» cienīgstēvs
Babanu drošināja.

«Tur, lūk, es jums, cienīgstēvs, atvedu. . . ķēķī.. .»

Babans tikko saprotami bubināja.
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«Labi, labi, mans dēls! Zinu jau, zinu! Bet saki —

kas apspiež tavu sirdi?»

Babans vēl stomījās.

«Redzat, cienīgstēvs... tā lieta ir ļoti slikta .. .
Ne-

zinu, kā tas viss noticis. Grieta pate ir pie tā visa

vainīga...»

Tāļāku viņš netika. Krāsa viņa vaigos mainījās.
«Kas tā par Grietu?» cienīgstēvs jautāja, izlikdamies,

it kā kad tas no visa tā it nekā nezinātu.

«Mana Grieta... mana kalpone Grieta,» Babans pār-
laboja. «Viņai uzradās bērns ...»

«Un?» cienīgstēvs stingri jautāja, Babanu caur brilli

dusmīgi uzlūkodams.

«Cienīgstēvs, es esmu grēcinieks... bet es nožēloju
savu noziegumu...»

«Tad tu esi tā bērna tēvs?» cienīgstēvs turpināja.
«Tā viņa saka,» Babans, sāpīgi pasmīnēdams, teica.

«Es tiešām nezinu.»

«Tas no tevis, Baban, ir vēl ļaunāki, ka tu gribi iz-

vairīties. Ja esi vainīgs, tad atzīsties, ja neesi, tad kā-

pēc tevim jābaidās. Es kā draudzes gans tevi prasu:
vai tu esi tā Grietas bērna tēvs?» cienīgstēvs svēt-

svinīgi jautāja.
«Es esmu!» Babans dziļi nopūtās.
«Vai tu gribi ar to Grietu iedoties laulībā?» cienīgs-

tēvs Babanu eksaminēja.
Babana miesa bija vienos sviedros. Viņš stenēja un

slaucīja pieri.

«Cienīgstēvs, manim ir vēl jāpārdomā. Diezin ko

mans dēls, mana meita teiks?»

«Nu labi, pārdomā, bet neaizmirsti gādāt par tavas

dvēseles labklājību!» cienīgstēvs piezīmēja.
«Cienīgstēvs, es precēšu Grietu!» viņš izsaucās.

Cienīgstēvs spieda Babana roku. Tad saruna sāka

grozīties ap bērna krustībām. Un atvieglotu sirdi Ba-

bans brauca uz māju.
Kas zīmējas uz Grietu un viņas bērnu, tad viņi abi

jutās ļoti omulīgi. Lūkībās ieradās pat pagasta vecākā

sieva ar pieciem kukuļiem dzeltenās maizes, diviem

cāļiem un sieru. Grieta bija ļoti diplomātiska. Tagad

viņa uzskatīja sevi par saimnieci, un, tiklīdz tā varēja
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staigāt, viņa iesāka pavēlēt. Bet te viņai radās ļoti

stipra pretiniece. Tā bija Babana meita Anuška.

Anuška bija tikko divdesmit gadus veca, bet viņai

jau bija pilnīgs madonnas izskats. Viņa ziedēja kā roze,

bija strādīga, kopa puķes un vispārīgi dārzu, vērpa,

auda, vārīja, ar vienu vārdu: viņai bija visas krietnas

saimnieces īpašības.
«Tā tas vis nebūs!» Anuška pastipri izsaucās. «Tu

esi kalpone un nekāda saimniece! Ja negribi dienēt,

tad ej ar visu bērnu pie rata!»

Babans tikai bubināja un kasīja aiz auss. Taisnību

sakot, viņš būtu Grietu aizdzinis pie joda, bet tad vi-

ņam būtu katrā ziņā nepatikšanas pie tiesām. Viņš

gribēja dabūt Grietu ar labu pie malas. Bet Grietai bija

lapsas daba. Viņa nostājās ķēķa durvīs, atspieda ro-

kas uz gūžām un, Babanam droši acīs skatīdamās,

kliedza: «Pagāns, samaksā man tūkstoš rubļu! Tad es

aiziešu! Agrāki ne soļa. Un tava meita nav te man ne-

kāda pavēlniece!»

«Kuš, Grieta, esi nu mierīga!» Babans Grietu labināja.
«Nu saki — kad tad tu mani īsti precēsi?» Grieta

šņāca. «Cienīgtēvam tu esi zvērējis, ka mani precēsi!
Un man tu to esi simtām reižu teicis. Bet nu es vairs

ilgi negaidīšu ...»
Babans būtu beidzot arī Grietu precējis, bet Anuška

draudēja tad atstāt māju. Visvairāk viņš bijās no dēla

Ješkas, kurš dienēja gardē Pēterburgā. Māsa viņam

bija rakstījuse par notikumiem mājā, un Ješka bija
tēvam sadevis piparus, neskatoties uz to, ka viņš no

tēva lūdza naudu. Bet ārienē no visas šīs drāmas ļau-
dis nekā nemanīja. Grieta spārdījās tikai tad, kad

citi saimes ļaudis atradās druvā vai pļavā. Visi domāja,

ka, neskatoties uz gadījienu ar Grietu, Babans dzīvo-

jot ļoti laimīgi. īstenībā viņš arī Grietas un Anuškas

pātarošanu ņēma ļoti maz pie sirds. Tomēr drošības

pēc viņš nodomāja braukt drīzumā uz pilsētu un ap-

runāties ar advokātu. Grieta tomēr varēja sākt taisīt

troksni. Un, ka, Ješkam pārnākot, apstākļiem vaja-

dzēja grozīties, to Babans paredzēja. Anuškai pateicis,
lai gādā Čabaiņam launagu, Babans atlaidās savā gultā
un sāka lasīt dēla vēstuli. Pēc «daudzām labām die-

nām» dēls paziņoja, ka tas nākošās nedēļās beigšot



13

dienestu un tad došoties mājās. Vēstule bija rakstīta

aukstā garā, kas Babanam visai nepatika.
«Nu, redzēsim, puika, kā tu bez ceļanaudas tiksi

mājās!» Babans dusmojās. «Pat lūgt tu vairs neproti.

Nē, dēls, es esmu vēl saimnieks, un, ja tevim te nepa-

tiks, tad varēsi iet dienēt pie svešiem...»

Bet, pagalmā izejot, viņam jau sirds sila priekš Ješ-

kas, jo tas bija viņa lepnums. Un Babans tomēr apņē-
mās visdrīzākā laikā aizsūtīt dēlam ceļanaudu.

Čabams jau ņēmās gar launagu. Babans apsēdās Ča-

baiņam pretī un vēlreiz pārlasīja dēla vēstuli.

«Karsts laiks!» Babans beidzot nopūtās.
«Sutina... būs lietus. Nu, ko tad Ješka laba raksta?»

Čabams, ūsas ar pirkstiem slaucīdams, prasīja.
Babanam gan nepatika, ka Čabams iemaisījās viņa

dzimtas darīšanās, bet viņš gribēja kazaku dabūt sev

par labu draugu. Čabaiņam bija bieža satiksme ar visu

pagastu, viņš pazina visas apkaimes ļaudis, kuriem cik

necik bija svars sabiedrībā. Jau gadiem Babans tīkoja

pēc pagasta vecākā amata, un pāris reižu daudz vairs

netrūka, ka tas tika pie kārotā goda. Nākošā ziemā

vajadzēja atkal notikt pagasta amata vīru vēlēm. Kaut

gan Babans pēc notikumiem ar Grietu maz cerēja, ka

to reiz ievēlēs par pagasta vecāko, tad tomēr viņš,

vismazākais, gādāja par to, lai jaunais Krūmiņš ne-

tiktu šajā amatā. Visā apkārtnē izplatījās baumas, ka

nākošais pagasta vecākais nebūšot neviens cits kā jau-
nais Krūmiņš, kura tēvs bija ilgus gadus par pa-

gasta tiesas priekšsēdētāju. Jaunais Krūmiņš bija sa-

mērā labi skolots. Apriņķa skolu beidzis, viņš netapa
par ākstīgu jaunkungu, bet palika vienkārši pie tēva

mājā, lai palīdzētu tam saimniecībā un vēlāk taptu pats
par saimnieku. Vecajam tas nebija pa prātam, ka dēls,

pēc viņa apstākļiem rēķinot, beidzis padārgu skolu,

stājās pie arkla. Tomēr viņš apmierinājās, kad redzēja,
ka viss zem dēla vadības pieņēma, tā sakot, jaunu —

glītāku izskatu un ka izglītība zemkopim visnotaļ va-

jadzīga. Ar laiku attīstījās pagastā īpaša Krūmiņa par-

tija, kurai bija citas — krietnākas intereses nekā

Stulpa — acumirklī esošā pagasta vecākā partijai.
Stulps un Babans bija lieli draugi. Abi mīlēja «vecos

zelta laikus», abi bija bez jebkādiem ideāliem un aug-
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stākiem cilvēcības mērķiem. Personu skaita un materiā-

lās varas ziņā Stulpa un Babana partija bija pārāka, jo
lielākā daļa saimnieku bija vēl piedzīvojuši vecos

«zelta laikus» un, kaut gan morāliski reti piekrita

Stulpa un Babana domām un darbiem, tomēr piebalsoja
drīzāki šiem nekā «jaunajiem» — Krūmiņa partijai,
kuras tie nebūt nesaprata. Stulps ieplēta acis, kad Krū-

miņš vietnieku pulkam sapulcē lika priekšā jautājumu,

vai nederētu izlabot skolu. Un tad Babans ar Stulpu

lamāja Krūmiņu par traku, kad tas sāka runāt par

jaundibinājamu zemkopības biedrību, par pagasta vis-

pārīgu bibliotēku un laikrakstu galdu. Tās bija Stulpam
un Babanam nedzirdētas lietas, viņi Krūmiņu un tā

biedrus nosauca par «dumpiniekiem». Reiz Krūmiņš

atklāti, Stulpam dzirdot, izteica pārmetumus, ka Stulps

par daudz netaisni un patvarīgi rīkojoties, par ko Stulps

Krūmiņu gribēja likt sasiet un aizvest uz pagasta

namu. Bet Stulps apdomājās pie laika, jo viņš tomēr

sajuta bailes no Krūmiņa partijas. Pats Krūmiņš bija

lēnīgas, laipnas dabas. Viņš labprāt grieza ceļu ķildām

un kautiņiem. Bet daži no viņa pulka bija ļoti asi un

karsti. Tie Stulpam bija solījuši pērienu, ja viņš nela-

bošoties. Taisni ar tiem, kuri nemīlēja lišķēt un piela-

bināties, bet mēdza runāt tīru patiesību, Stulps centās

uzturēt labu satiksmi. Jo tie vajadzīgā brīdī nekautrējās
uzstādīt jautājumu: «Diezin caur kā vainunodega vecais

pagasta nams un naudas skapis līdz ar visām pagasta
valdes un tiesas grāmatām.» Proti, tāļā apkārtnē gāja
baumas, ka vainīgais laikam būšot pats Stulps līdz ar

Čabami, kurš, no bada glābdamies, pagasta vecākam

«izpalīdzējis»... Pussagruzdējušā naudas skapī neat-

rada pelnus, tāpēc ļaudīm bija diezgan iemesla domāt,

ka Stulps jau iepriekš naudu būšot izņēmis. Šīs baumas

Stulpam ļoti nepatika. Tāpēc arī neviens daudz nebrī-

nījās, ka Stulps pret Krūmiņu izturējās dažreiz pret

savu gribu.
«Ješka nāks drīz mājā... Vairāk viņš man nekā

neraksta,» Babans noteica. «Bet saki, Čabam, vai tā

ir patiesība... es dzirdēju, ka Stulpam aizviņu nakti

zeļļi uzskaitījuši pa biksēm ...»
Babans pie tam iesmējās.
«Tā jau gan ļaudis runā... Bet pagasta vecākais ir
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sveiks un vesels. Vēl vakar pat viņš bija tiesas namā.

Bet laikam jau būs kaut kas gadījies, jo vecākais ru-

nāja, ka jābrauc būšot uz bruģu kungu, esot tik daudz

dumpinieku!»
Čabams īsti negribēja visu izteikt, ko tas zināja.
«Un tu domā, ka Stulps tiešām ir pērienu dabūjis?»

Babans pabailīgi prasīja.
Čabams paraustīja plecus, brītiņu izrādīja nopietnu

seju un tad piepeši iesmējās.
««Balto vīru» darbs,» Čabams piezīmēja, «tie jau nu

sāk rīkoties visās malās. Ne tikvien pie mums, arī

kaimiņos tiem daudz biedru. Saka, Krūmiņš esot viņu

prezidents!»
««Baltie vīri»! Kas tie par «baltiem vīriem»?» Babans

pusziņkārīgi, pusbailīgi jautāja. «Jauna biedrība ...»

«Traki zeļļi,» Babans errīgi piezīmēja. «Nav vairs

tiem jaunajiem nedz goda, nedz kauna!»

«Jā, ko tur lai dara? Vienīgi žagarus, žagarus...»
Čabams svarīgi teica.

«Pātagu!» Babans kaislīgi izsaucās. «Skāde, ka es

neesmu pagasta vecākais, es tiem zeļļiem parādītu...
Sāli es tiem iešautu biksās!»

«Nu, Stulps arī nav vis mazais bērns. Ja nu tā tie-

šām ir, kā ļaudis runā, tad pērēji arī paši sveiki nepa-

liks! Stulps to tiem nekad nepiedos, ka viņi tā cū-

kojas...»
«Saprotams, saprotams... Tā jau tā lieta nevar iet.

Tie jau ir gatavi dumpinieki: uzbrūk pašam pagasta
vecākam meža vidū un... Vai parīt būs tiesas diena?»

Babans prasīja.
«Jau izziņota,» Čabams teica un piecēlās. «Jāiet,

citādi dabūšu bārienu!»

«Par to grāmatas atnešanu... nu gan jau mēs krogā
satiksimies!» Babans runāja.

«Ko tur nu! Vai nu grūts darbs ienest grāmatu! Gan

jau, gan!»

Un Čabams, no Babana atvadījies, sāka iet. Piepeši

viņš apgriezās.

«Gribēju vēl ko teikt,» viņš apstājies stomījās.
«Mana vecene... jā, mums vēl nav barokļa! Un vecene

man lika, lai es apjautājoties, vai pie jums nebūtu
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dabūjams kāds sivēns. Daudz jau nu gan es nevarētu

maksāt.»

«Ko nu par naudu runā, gan jau iztiksim. Nu lai

tava vecene atnāk kādu dienu un apskatās. Sivēnu

jau mums netrūkst...»

«Nu tad ir labi!» Čabams priecīgi izsaucās. «Ar-

dievu! Man ir jāsteidzas!»

Bet, pirms Čabams tika aiz vārtiem, abi suņi tam

metās virsū. Nekas viņus tā nekaitina kā žīdi, čigāni

un Čabams.

«Kuš! Velli! Pagāni!» Čabams izmisumā pusraudus
kliedza.

Un Babans miedza pa pagalmu uz vārtu pusi, lai

glābtu pagasta kazaku...

Daudz ļautiņu uzelpoja brīvāki, kad tie dabūja zināt,

ka sastādījušās biedrība, lai stātos dažu pagasta vecāko

un tiesas vīru netaisnai rīcībai ceļā. Toreiz vēl nebija

tagadējās krietno tiesu un policijas kārtības. Daudzi

draudzes tiesu notāri ņēma kukuļus un iestāstīja sa-

viem principāliem, kuri gan pa lielākai daļai aizstāvēja

taisnību, pavisam nepareizas lietas. Nāca sūdzība pēc
sūdzības par pagasta vecāko, rakstvežu un tiesas vīru

rīkošanos, bet sūdzētāji tika allaž uzskatīti kā nemiera

cēlēji un kļuva caur to dažreiz nelaimīgi. Gan runāja,
ka augstā valdība drīz sūtīšot kādu augstāku revidentu,
bet cietēji un viņu aizstāvji nevarēja vairs paciest.
Tie sastādīja sūdzības un lūgumrakstus, sapulcējās, kaut

gan ļoti mazā skaitā, un apsprieda, ko iesākt pret da-

žiem patvarīgiem pagasta vecākiem un tiesas vīriem,
kurus varēja nopirkt ar kukuļiem, kuri tika visvairāk

ievēlēti amatos tāpēc, ka tie izmaksāja vēlētājiem ba-

gātīgi šņabi un alu. Tie bija ļoti bēdīgi laiki. Mazākā

iemesla pēc Stulps pavēlēja sasiet vienu vai otru no

tādiem ļaudīm, kuri iedrošinājās bilst kādu drošāku

vārdu pret viņu. Arvienu Stulps mēdza vakaros ņemt
vienu vai divus no saviem puišiem līdz uz krogu.

Stulpa puiši bija miesās stipri, bet morāliski pavisam

panīkuši cilvēki.

Visai dabīgā kārtā izcēlās «balto vīru» draudze,
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kura gan nebija tā organizēta, ka varētu vispārīgi sa-

zināties, bet tomēr šiem pulciņiem, kuri dažreiz viens

no otra nekā nezināja, bija sākumā viens un tas pats
cēlais gars: aizstāvēt savas cilvēcīgās tiesības. Diem-

žēl šiem pulciņiem piebiedrojās ļauni elementi: zagļi un

sliņķi, kuri, no policijas un tiesām vajāti, sūdzējās

gluži bez pamata par netaisnību. Zināms, ka arī zaglis
ir cilvēks. Jāatzīst, ka dažreiz zagļus sodīja par daudz

bargi. Pagasta vecākie saķertiem bieži vien lika uz-

skaitīt pagaidām pa muguru, un vēlāk zagļi dabūja vēl

no tiesas puses savu daļu. Šie ļaunie elementi samai-

tāja pilnīgi «balto vīru» dabu un gribu. «Baltie vīri»

drīz vien kļuva par zagļiem. Jā, viņi kļuva par pil-

nīgiem briesmoņiem, kuriem vairs nekas nebija svēts.

Jaunais Krūmiņš bija sākumā «balto vīru» priekšnieks.

Vēlāku, redzēdams, ka «baltie vīri» aizmirst cilvēcības

robežas, viņš tos uzskatīja par saviem ienaidniekiem

un ar viņiem vairs nebiedrojās.
Ap to laiku, kad Babans savu dēlu Ješku sagaidīja

mājā, «balto vīru» pulciņš bija tikko sastādījies, kuru

priekšgalā stāvēja Krūmiņš. No sākuma viņu nebija
daudz — kādi desmit — un viņi droši un atklāti sa-

pulcējās Krūmiņu mājā, lai apspriestu šādus tādus jau-

tājumus, kuri zīmējās uz zemkopību un vispārīgu izglī-
tību. Pie tam viņi arī pārrunāja pagasta lietas un ap-

ņēmās kopīgi cīnīties un gādāt par to, lai Stulps vairs

netiktu ievēlēts par pagasta vecāko. No sākuma «balto

vīru» pulciņā valdīja vienprātība, bet vēlāku tas šķēlās

un Krūmiņš atmeta ar roku. «Baltie vīri» pieņēma šau-

bīgu raksturu, sprieda tiesu par pagasta tiesnešiem un

valdes locekļiem. Pēdējie neuzdrošinājās vairs palikt
vēlu krogā, jo ceļā tos apstāja «baltie vīri» un izpildīja

spriedumu. Pērienu veči dabūja pa gluži kailu muguru.

Krūmiņš, to izdzirdis, saraustīja pēdējās saites ar

«baltiem vīriem».

Pie Krūmiņa dienēja vecītis, vecpuisis, kuru saukāja

par krusttētiņu. Krusttētiņš bija labsirdīgs, krietns ve-

cītis, kurš čakli padarīja visādus vieglākus darbus. Bet

apmēram vienreiz mēnesī viņš mēdza aiziet uz kro-

dziņu, iedzert savu glāzi un patriekties ar sava laika

ļaudīm, kuri pamazām izmira. Par «zelta laikiem» runā-

dams, vecītis dažreiz krietni vien iedzērās un izteica
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dažu labu vārdu, kurš varēja sadusmot pagasta vecāko

vai tiesnešus.

Kādu vakaru krusttētiņš krogā bija dikti iesilis, kad

ienāca Stulps ar Babanu.

«Nu, jūsu abu te vēl trūka,» krusttētiņš droši ru-

nāja, «esiet gudri kā čūskas un bez viltus kā baloži!»

«Ko tu iedrošinājies teikt!» Stulps, kurš jau pagasta
namā bija sapiktots, iebrēcās. «Turi muti un noņem

cepuri, kad policija ar tevi runā!»

«Ekur policija!» krusttēvs šļupstēja. «Diezin kas to

pagasta naudas skapi izzaga...»
Krusttētiņš nepaguva izrunāt, kad Stulps ar vienu

lēcienu bija tam klāt un saķēra viņu pie apkakles.

«Dumpinieks!» Stulps šņāca. «Es tevi likšu sasiet un

ielikt cietumā!...»

«Par ko tad?» krusttētiņš, mēģinādams mierīgi no

Stulpa rokas atsvabināties, prasīja. «Es jau neesmu

nekā zadzis, nedz laupījis!»
«Tu aiztiec valdes vīru godu! Lupata tāds!» Stulps

bārās.

«Pats tu esi lupata!» krusttētiņš atcirta.

Nu Stulpa pacietībai bija beigas. Viņš satvēra krust-

tētiņa rokas un brēca: «Šurpu, sienat Dzenim rokas un

vedat to uz pagasta namu!»

«Asinssuns! Suņi ēdīs tevi tāpat kā Izabellas miesas

pie Jezrelas mūriem!» krusttētiņš pātaroja.
Pa tam jau puiši bija viņu sasējuši. Stulps pavēlēja

krusttētiņu vest uz pagasta namu. Viņš pats ar Babanu

iedzēra pa šņabam un glāzei alus, izpīpoja cigāru un

aizgāja tad uz pagasta namu, kad kazaks jau krusttē-

tiņu bija iespundējis ...

* * *

Trešā dienā krusttētiņš pārnāca vēlā vakarā mājā.
Viņš atgūlās uz savas lāviņas un vaidēja.

«Kas ar tevi, krusttētiņ?» jaunais Krūmiņš, pie krust-

tētiņa guļuvietas piegājis, jautāja. Es dzirdēju — pa-

gasta vecākais esot ielicis tevi cietumā. Kāpēc tad tu

viņu apvaino?»
«Viņš jau sen ir apvainojams... Tu jau pats, saim-

niek, zini, ka viņš jau sen ir pelnījis Sibīriju... Dieva

viņš vairs nebīstas. Mani uzsēja uz sola, un kazaks
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zvēri! Mana mugura ir zila. Skrīvelis sastādīja proto-

kolu, ka es esot dumpinieks... Lai dieviņš sargā mūsu

žēlīgo zemes tēvu, lai viņš uztura visus lielus kungus,
kuri par mums gādā. Neesmu ne ar vienu vienīgu domu

pretojies valdībai... Bet Stulps — tas jau ir niknāks

nekā Erods...»

Krūmiņam sažņaudzās sirds. Tad Stulps nebija kau-

nējies likt saistīt veco krusttētiņu, to šaust un pērt!
«Tā es tev, blēdi, nekad nepiedošu!» jaunais Krūmiņš
klusībā zvērēja.

«Tu jau ar, krusttētiņ, palaid par daudz mēli! Kad

tu esi iesilis, tad tu penterē tīrus niekus. Nebūtu aiz-

ticis vecākā, būtu mugura vesela... Tagad esi sakauts,

un ar to vēl nepietiks, būs jāiet cietumā, gan jau tu

redzēsi!» vecais Krūmiņš norunāja.
«Ko es runāju, par to es varu dieva un tiesas priekšā

atbildēt. Es runāju tīru patiesību... Nē, es nepalikšu

mierā, iešu kad līdz pašai Pēterburgai...»
Bet krusttētiņš drīz vien apmierinājās. Turpretī jau-

nais Krūmiņš uzmeklēja kādus no «baltiem vīriem», ku-

riem tas sīki atstāstīja visu, kas noticis. Viņš atkal vē-

lējās iestāties pie «baltajiem vīriem» par biedri...

• • •

«Kur tu iesi?» Babans savu meitu stingri uzrunāja,
kad tā, svētdienas drānās ģērbusēs, apsedzās ar la-

katu un taisījās iziet. Bija jau uz rudens pusi, un va-

karos metās vēsi.

«Kur iešu? lešu uz ciemu!» Anuška atteica.

«Nav nekāda staigāšana — vakaros! Vai nezini, ka

ļauni ļaudis tagad pa naktīm dauzās apkārt... Paliec

mājā...»
«Nē, tēv, man ir jāiet!»

«Klausies, tu esi par daudz izlutināta! Man nekas

cits neatliks kā tevi ieslodzīt istabā!... Saki, vai tā ir

tiesa, ka tu lakstojies ap jauno Krūmiņu, ap šito cil-

vēku! Tas jau ir pilnīgi traks! Saki — vai tev ar viņu

ir kāda satiksme?»

Anuška stāvēja pie durvīm un nodūra acis. Viņa ne-

zināja, ko īsti tēvam teikt.

«Jā, tēv, jaunais Krūmiņš ir mans brūtgāns...»

192*
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«Tavs brūtgāns!» Babans mēdījās. «Smalks brūtgāns!
Un tu domā, ka es esmu a/tavu brūtgānu mierā! Nē,

meit, kamēr es esmu dzīvs, tikmēr lai šis cilvēks nerā-

dās manās acīs kā tavs brūtgāns. Jā, jā, es jau it labi

pazīstu šos Krūmiņus! Vecais ietaisīja parādus, gribēja
dēlu izskolot par lielkungu. Un nākošā pavasarā ir

jāmaksā obligācija. Ka Babanam ir nauda uz procen-

tēm — to šie abi Krūmiņi it labi zin.»

«Nē, tēv,» Anuška Babanu pārtrauca. «Krūmiņš mani

mīlē. Uz naudu viņš pavisam neskatās!»

«Vai, cik nevainīga tu vēl esi! Krūmiņš tevi mīl?

Jā, viņš tev to teica, bet vai viņš tevi tiešām mīl? Manu

naudas maku viņš mīl, vairāk neko! Šis bezgodis iedro-

šinās tevi bildināt, kur viņš mani, tavu tēvu, ienīd, un

ir gatavs katru brīdi man suņus virsū raidīt... Šis suns

mani nosauca, nē, es tev to neteikšu...» Babans elsāja.

«Tēv, tu esi to pelnījis!» Anuška, kura nevarēja pa-

ciest, ka viņas mīļākais tā tika apvainots, dvesa.

«Tu, tu?... Tu, mana miesīgā meita, to saki! Tad tik

tāļu jūs, jaunie ļaudis, esiet tikuši! Jā, jā! Tad tev vairs

tēva nav?»

«Tēv, tu zini, ko tu mums, bērniem, esi darījis!»
Anuška izsaucās.

«Ko es jums esmu darījis?» Babans it kā ārprātīgs
kliedza un, no krēsla pietrūcies, nostājās meitai pretī.
«Saki — ko es jums esmu darījis?»

«Kaunu tu mums esi darījis, kaunu... Mūs apsmej!
Man un Ješkam tu esi pievedis jaunu radinieci —

Grietu... Ak dievs, ko gan māte teiktu, ja tā vēl dzī-

votu!»

«Turi muti, skuķi, un neiemaisies lietās, no kurām

tev nav ne jēgas. Taisies, ka tieci migā un rītā agri
pie darba!» Babans šņāca.

«Nē!» Anuška spītīgi teica. «Es neesmu tava ver-

dzene!»

«Es tev rādīšu verdzeni!» Babans iekliedzās un, sa-

tvēris meitu, to grūda ar visu sparu uz gultas pusi.
Anuška krita un atsitās taisni ar ģīmi pret gultas galu.
Viņa apreiba un palika brīdi guļot. Bet tad viņa ātri

atjēdzas un pacēlās. Asinis tai plūda pa degunu.
«Slepkava!» viņa raudādama teica un izsteidzās pa

durvīm
.
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Babans stāvēja ilgu laiku apstulbis. Piepeši viņš it

kā atmodās un izskrēja ārā, bet Anuška jau bija no-

zuduse...

Anuška gāja instinktīvi ilgu laiku, bez kā tā ievērotu,

uz kuru pusi tā dodas. Deguns viņai vēl asiņoja, bet

viņa par to nebēdāja. Tas nebija izmisums, kas viņu

dzina, tās bija karstas sāpes. Viņa gāja pa meža teku

un tikai tad atjēdzās, ka tā gājuse pa citu ceļu, nekā

tā gribēja, kad viņa vairs nevarēja izšķirt ceļa, atraz-

damās pilnīgi meža biezumā. Anuška atgriezās, bet trīs

celiņi sanāca krustceļā... Pa kuru viņa bija nākuse?

Viņa tā tiešām vairs nezināja. Brītiņu pārdomājuse,

viņa apsēdās zem egles un sāka klusi šņukstēt.

«Ak, kādas verdzenes mēs, sievietes, esam!» viņa do-

māja. «Ko mums saka, tas mums ir jādara! Un mēs

tak tāpat strādājam un pūlamies...»

Viņai ienāca prātā Kārlis, ar kuru viņa bija noru-

nājuse satikties pie jaunā šķūņa Dzērvu pļavā. Un nu

viņa bij apmaldījusēs šurp, dziļā mežā. Sitiens bija
viņu padarījis gandrīz dulnu... Viņa sāka domāt par

nelaiķa māti, par viņas kapu... Cik labi ir, kad cil-

vēks vairs nedzīvo, kad tam vairs nav jāmaldās un

jācieš. Cik labi ir dusēt saldo nāves miegu! ...

Viņa atspiedās pret egli un, acis aizvēruse, klausī-

jās, kā vējš lēni zaros šalca. Viss tai izlikās uz pasaules
riebīgs, bet miegs bija salds. Viņa iesnaudās...

Pa tam muižas krogā valdīja uztraukums. Ješka —

Babanu Ješka bija ieradies. Viņš stāvēja pie bufetes

un sarunājās ar krodzinieku. Krodzinieks gribēja, lai

Ješka paliekot krogā pa nakti. Viņš bija gatavs cēla-

jam zaldātam ierādīt «vācu istabā» gultu. Bet Ješkam

bija stingrs nodoms doties tūliņ tāļāk uz māju. Ļaudis,
kuri kroga istabā atradās, apbrīnoja Ješkas uniformu.

«Ekur ir gvards!» vecais Kārkliņš runāja. «Vecais

Babans brauktu nakts laikā dēlam pretī, ja zinātu, ka

tas jau dzimtenes krogā!... Ješka, dzersim uz labu

laimi!»

Kārkliņš apstellēja alu. Bet Ješkam vairs netikās

baudīt. Sirds viņam nesās uz tēva māju. Viņš teica labu

nakti un izgāja. Bija jau vēla nakts, kad tas ātriem

soļiem devās uz Meduskamu pusi. Ješka ilgu laiku ne-

bija redzējis dzimtenes laukus. Viņam bija žēl, ka tas
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taisni vēlā vakarā bija ieradies dzimtenē, ka neviens

viņa neredzēja. Bet, par spīti dziļai krēslai, viņš pa-

zina it labi ceļu, laukus un mājas. Viņš noņēmās iet

pa taisnāko ceļu uz Meduskamiem. Cik reižu viņš ne-

bija gājis taisni caur silu. Un tagad tam bija zobens

sānos, kāpēc tad arī ne šoreiz taisni uz priekšu? Viņš

nogriezās vajadzīgā vietā no lielceļa. Mēnesnīcai va-

jadzēja drīzi uzlēkt...

Dzērvu sils bija gluži tāds pat kā priekš gadiem.
Tie paši grāvji, tās pat tekas, laukumi, strauti, meža

pļavas ar šķūņiem un siena kaudzēm. Pa nelīdzenām

tekām ejot, Ješka mazliet nogura. Viņš jau tā bija ve-

selu pusdienu kājām gājis. Atradis ceļmalā labu vietu,

viņš apsēdās, lai atpūstos ... Brītiņu sēdējušam, viņam
izlikās, it kā kad tas mežā redzētu uguni. Stīvi viņš

lūkojās uz to pusi. Tiešām uguns atkal paspīdēja, bet

tad atkal apdzisa.
«Maldu ugunis,» viņš domāja un uzmanīgi klausījās.

Nē, tās bija cilvēku balsis! Kas gan te mežā varēja
nakts laikā uzturēties? Malkas cirtēji, grāvju racēji?

Vienalga, kas tie arī būtu, Ješkam radās interese iet

un aplūkot vietu, kur uguns spīdēja. Viņam nebija

jāiet tāļu, kad tas varēja skaidri sadzirdēt cilvēku bal-

sis. Krietns bars vīriešu drūzmējās ap ugunskuru.

Ugunskurs atradās uz īpaša laukuma — izcirtumā. Iz-

cirtuma malā bija biezi krūmi. Ješka, līdz tiem no-

kļuvis, tajos apslēpās. Viņu pārņēma liels brīnums...
Ješka pielīda laukumam gluži tuvu klāt un nevarēja

beigt brīnīties, kad tas beidzot vīrā ar sasietajām ro-

kām sazīmēja Stulpu. Tagad tikai Ješka domāja, ka

sapulcējušies nevarēja būt nekas cits kā «baltie vīri»,

par kuriem jau Anuška viņam bija rakstījuse. Elpu
aizrāvis, Ješka klausījās, kad viens no pakulu bār-

zdām iesāka svinīgi runu. Runa pastāvēja iz garas

apsūdzības pret Stulpu, kurš apbēdinājis bāreņus un

nabagus, kurš izlietojis aplam savu varu... Sapulce
nosprieda dot Stulpam piecdesmit sitienus pa kailu

muguru. Bet «baltie vīri» vēl kavējās izpildīt sprie-
dumu.

«Gaidīsim vēl kādu brīdi... brālis Zālamans solījās
katrā ziņā še ierasties...»

Visi gaidīja pacietīgi uz Zālamanu. Izskatījās šaus-
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mīgi, kad «balto vīru» sapulce ar savu upuri vidū klu-

sēdama sēdēja.
«Laidiet mani vaļā!» Stulps piepeši raudošā, skaļā

balsī iekliedzās.

«Labprāt mēs tevi palaistu, bet tu, draudziņ, neturi

vīra vārda!» viens no «baltiem vīriem» piezīmēja. «Tu

jau nu otru reizi esi mūsu rokās. Pagājušā reizā tu ap-

solījies ar zvērestu atteikties otrā trešā dienā no pa-

gasta vecākā amata. Bet tu esi šķelmis. Tev ne prātā
nenāk laboties!»

«Es to darīšu! Tik tiešām, kā dievs ir debesīs, es to

darīšu! Tik palaižat mani!» Stulps gaudoja. Viņa balss

atskanēja šausmīgi silā.

«Zālamans nāk,» viens no «baltiem vīriem» izsaucās.

Pār noru nāca vīrs, tērpies tādā pat uzvalkā un maskā

kā citi.

«Zālaman, Stulps ir mūsu vidū,» viens no «baltiem

vīriem» zobgalīgi runāja, «mēs viņu taisni noķērām,
kad tas ar abiem puišiem gāja no kroga uz māju. Abi

puiši izmuka. Viens no šiem neliešiem iedrošinājās
noraut brālim Jonatānam bārzdu... Bet pats galvenais
vīrs ir mūsu rokās!...»

«Laižat mani vaļā! Nudie, es rītā atteikšos no vecākā

amata! Tik laižat mani brīvā!» Stulps sauca.

«Kuš, dabūsi pa pleciem!» viens, šmaugu spinu vici-

nādams, draudēja. «Nebrēc, te tomēr tevis neviens ne-

dzird. Un, ja kāds dzird, tad lai tas piesargās no «bal-

tiem vīriem»...»

Ješkam, to dzirdot, uznāca dusmas. Viņš labprāt būtu

izlēcis iz krūma un sevi ar zobenu aizsargājis, ja
«baltie vīri» to mēģinātu aiztikt, bet viņš gribēja re-

dzēt, kas notiks.

Divi vīri satvēra Stulpu un mēģināja to nostiept
garšļaukus, bet Stulps, kaut gan sasietām rokām, tomēr

lieliski turējās pretī. Beidzot tomēr Stulpu nostiepa...

Stulps sāka raudāt un lūgties.

«Nē, no piedošanas nav ko domāt!» Zālamans stingri
izsaucās. «Uzskaitāt, puiši, šim bezgodim, lai mācās

kārtīgi dzīvot un lai zin, kā sāp, kad per...»

Viens aizturēja Stulpam muti, viens turēja to pie
pleciem, divi pie kājām, un piektais cirta piecdesmit
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sitienus uz Stulpa kailuma. Ješkam vārījās sirds. Tad

tādas lietas notika viņa dzimtenē! Vai te cilvēks varēja

justies drošs? Viņš gribēja lēkt ārā iz krūma, bet ap-

domājās. Ko gan viņš varētu iesākt pret «balto vīru»

lielo baru? Gan viņam bija zobens, bet ari «baltie

vīri» bija apbruņojušies. Bez tam Ješka bija pārlieci-

nāts, ka Stulps tiešām sodu pelnījis. Stulps briesmīgi

vaimanāja, bet «piecdesmit» tas dabūja pilnā skaitā.

Tad viens no «baitiem vīriem» atraisīja Stulpa rokas

un palaida to brīvā.

«Tagad tu vari iet, grēcinieks! Bet neaizmirsti, ja tu

nelabosies un vēlreiz kļūsi mūsu rokās, tad tu tik

viegli vaļā netiksi. Tāpēc pārdomā it labi! Ar labu

nakti, brāli!»

«Ar labu nakti!» atskanēja no visu mutēm. Un apbrī-

nojamā ātrumā «baltie vīri» nozuda, aizsteigdamies
katrs uz savu pusi...

Stulps aizvilkās lēnām pār noru.

Ješkam tas viss izlikās kā sapnis. Viņš pārmeta sev,

ka nebija gājis Stulpam palīgā. Vai Stulps bija tiešām

tāds nelietis? Ja tas kādu reizi stingrāki bija pievilcis

grožus, tad tas viņam kā pagasta vecākam bija piedo-
dams. Bet tāda banda, kura naktī ieved mežā cilvēku

un to per, tā ir katrā ziņā iznīcināma. Dažādām domām

kaudamies, Ješka devās uz tēva māju.
Babans bija ļoti pārsteigts, kad Ješka piepeši naktī

ieradās. Viņš pilnīgi apjuka, kad Ješka prasīja pēc

māsas.

«Kur tad Anuška?» viņš atkārtoja.

«Guļ,» vecis meloja, «ej vien tu arī gultā, gan jau
tu rītā viņu redzēsi!»

Ješka apmierinājās un devās pie miera. Rītā Babans

agri piecēlās un izmisis gaidīja Anušku. Pienāca bro-

kasta laiks, un Ješka piecēlās, bet Anuška vēl ne-

pārnāca.

* * *

Anuška, gaismai austot, pamodās. Viņa sala, un dre-

bēdama tā devās uz māju. Drānas viņai bija asiņainas,

un viņa kaunējās ar tādu izskatu ieiet tēva sētā. Bet

vēl mazāk tā drīkstēja tagad iet pie svešiem. Viņa ap-



25

domājās un negribēja darīt tēvam kaunu. Viņš jau tā

bija zaudējis daudz no savas cienības, un, ja tas nebūtu

bijis turīgs, tad katrs to būtu sunījis... Nezin kāpēc
Anuškai metās tēva žēl... Nepamanītai viņai izdevās

iekļūt dārzā, kur atradās saimnieku klēts. Viņa uzģērba

citu uzvalku, nosausināja no sejas un rokām asiņainās

pēdas. Mazs, apaļš spogulītis viņai bija pie rokas, un

šoreiz tas viņai ļoti daudz līdzēja. Anuška iztrūkās par

to, cik pārvērtusēs viņa uzreizi izskatījās... Bet uz

istabu iet viņa baidījās. Vai tēvs to atkal nesāktu pie-

kaut, tāpēc ka tā bija vakar aizbēguse. Viņa pavēra
durvis un raudzījās uz istabu...

Kas tā bija par varenu sētu! Viss izrādīja turību.

Bet Anuškai, bagātā Babana meitai, vajadzēja būt tik

nelaimīgai. Viss, ko viņa redzēja, likās būt it kā

apgānīts.
«Es atstāšu tēvu, aiziešu dienēt pie svešiem, lai ļau-

dis runā, kā tiem patīk. Bet no tēva es vairs neļaušos
šausties...»

Piepeši viņa ieraudzīja pagalmā jaunu vīrieti spožā
zaldātu uniformā.

«Ješka!» Anuška aiz prieka iekliedzās un steidzās,
lai apsveicinātu brāli.

«A, tu ar nāc!» Babans dusmīgi bubināja, ieraudzī-

dams savu meiteni. «Nē, skuķi, ar veco Babanu tu

nedzen jokus! Ja tu nevari vairs dzīvot bez vīra, tad es

tevi saprecināšu ar melderi. Bet par to Krūmiņu tu

man vairs nerunā!...»

Anuška Ješkam izstāstīja visu, kas noticis. Ješka

apsolīja māsai to aizstāvēt pret tēva varmācībām. Viņš
atrada to par neprātību — tūliņ pirmajā dienā uzsākt

ar veco karu. Viņš sāka saprast, ka «baltie vīri» bija
gluži dabīga parādība

...

* * *

Babans dēla pārnākšanai par godu sarīkoja veselus

svētkus. Par to vecais Babans lieliski priecājās, ka dēls

viņam ne ar pušplēstu vārdu nepārmeta ne Grietas, ne

kukuļošanas, ne ar Anuškas lietā. Viņš nenojauda, ka

Ješka gaidīja uz izdevīgu brīdi...
Cepa cepešus, darīja alu. Un svētdienā saradās radi

un draugi. Visi līksmojās, ēda un dzēra. Tas viss notika
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Ješkam par godu, kurš vēl staigāja savā spožajā uni-

formā. Vecais Babans nemaz neievēroja, ka vakarā

jau labu bridi Anuškas nekur neredzēja. Neviens ne-

varēja nākt uz tām domām, ka Anuška ar savu līga-
vaini sēdēja noslēpusēs dārza stūrī aiz lazdu cera.

Krūmiņš nebija ielūgts viesis, bet Anuška to sagaidīja
ar neizsakāmām ilgām. Viņi abi sapņoja par nākotni,

par jauniem, labākiem laikiem. Netrūka arī skūpstu...
Un no istabas pa vaļējiem logiem atskanēja jautras sa-

runas, dziesmas un smiekli. Rijā atradās alus mucas.

Puiši gāja un nāca, nesdami alu un šņabi. Grieta rīkojās

pa ķēķi un dusmojās, ka tā nevarēja piedalīties augšā

pie viesībām. Te uzreizi atspīdēja liels gaišums. Gan-

drīz acumirklī stāvēja viss rijas jumts liesmās. Babanu

mājas dega ...

Dzīru prieki pārvērtās vaimanās, izbaiļu kliedzienos.

Kustoņi mauroja, zviedza, kvieca un gaudoja. Pats

Babans skraidīja apkārt gluži kā ārprātīgs. No liesmām

sacēlās stiprs vietējs vējš. No rijas pāri liepām uguns

dzirkstēs un liesmas vēlās uz dzīvojamo ēku. Babans

ieskrēja istabā un steidzās pie skapja, lai izglābtu, vis-

mazākais, savus vērtspapīrus. Bet ātrumā viņš nevarēja
atrast atslēgu. Viņš briesmīgās izbailēs sita dūrēm pret

skapi, kurš bija taisīts iz bieziem ozola dēļiem. Bet dur-

vis izrādījās par stiprām.
«Cirvi! Cirvi!» Babans izmisis kliedza.

Viņš izskrēja pagalmā. Tas viss bija gaišs it kā

dienā. Babans ieskrēja taisni Krūmiņam krūtīs, kurš it

kā apstulbis stāvēja un nezināja, ko iesākt. Viņš līdz

ar Anušku bija viens no pirmajiem, kuri pamanīja

ugunsgrēku.

«Tas, lūk, ir pielaidis manai mājai uguni!» Babans,
uz Krūmiņu rādīdams, kliedza. «Viņš ir «baltais vīrs»,
sieniet viņu!»

Un Babans skraidīja, meklēdams cirvi, bet nekur

neatrada.

Patlaban arī dzīvojamās mājas jumts stāvēja vienās

liesmās. Vecās liepas svila aiz liela karstuma. Šausmīga
šņākoņa pildīja gaisu. Ugunīgais elements trakoja, it

kā kad būtu pastarā diena.

«Skapi vaļā! Cirvi! Anton! Andriev! Skapi vaļā! Lau-

ziet skapi vaļā! Mana nauda!»



Un Babans kā ārprātā metās istabā iekšā, kura bija

jau pārpildīta dūmiem.

Babans vairs neiznāca ...

* * *

Otrā dienā Ješka un Anuška sēdēja zem apdeguša-

jām liepām, starp pelnu čupām, kuras bija atlikušas no

lepnajām Meduskamu mājām. Anušku vairs nevarēja

pazīt. Šajā naktī viņa bija pārvērtusēs. Viņa bija zau-

dējuse pajumti, tēvu. Un viņas brūtgānu Krūmiņu pa-

gasta vecākais bija licis aizvest uz cietumu, jo Babana

puiši apgalvoja, ka tas pielaidis uguni...
Stulps gādāja par to, ka Krūmiņš tika aizsūtīts uz

pilsētu — kā dedzinātājs un «baltais vīrs». Stulpam

bija izdevies saķert pāri «balto vīru», kuri bija mēģi-

nājuši sabaidīt krodzinieku. Saķertie «baltie vīri» bija

ļoti šaubīga rakstura. Bīdamies no soda, tie kļuva
biedru nodevēji. Ko Stulps apgalvoja, tas tagad varēja
tikt pierādīts: ka Krūmiņš arī piederējis pie «balto

vīru» biedrības, ka tie Stulpu un dažus tiesnešus nežē-

līgi pēruši.
Tiesas priekšā Krūmiņš atzinās, ka tas gan piederējis

pie «balto vīru» biedrības, ka viņš caur to gribējis
tikai visu labu. Bet par dedzinātāju viņš neatzinās.

«Ko tad jūs tanī naktī Meduskamos meklējāt, kad

Babanu mājas nodega?» tiesnesis prasīja. «Jūsu mājas
tak atrodas pavisam citā pusē? Un kā viesis jūs nebijāt
uzaicināti!»

Krūmiņš cieta klusu. Viņš gribēja glābt Anuškas

godu un neteica ne vārda par to, kāpēc tas tajā vakarā

bija atradies Meduskamos.

Krūmiņu un biedrus notiesāja uz Sibīriju. Viņu lab-

prātīgi uz turieni pavadīja Anuška, kura nevarēja no

sava mīļākā šķirties.
Ješka tapa par saimnieku Meduskamos. Uzcēla jaunas

ēkas. Stulps sen vairs nav pagasta vecākais. Viņa vietā

ievēlēja Ješku Babanu, kurš godam dzīvo un darbo-

jas sava pagasta labā.
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SIEVA

Tēlojums

Bez Sievas — tā nav nekāda dzīve! Cilvēks trīsdes-

mit gadus vecs un vēl nav precējies! Pienāk četrdesmi-

tais, tad tu vairs lāgā nedabūsi sievas. Dabūsi ar, pat

jauniņu, ja būsi bagāts. Pie bagāta iet visas, bet pie
mazturīga tikai tādas, kas drusciņ prātā jukušas.

Caunīts beidzot apprecējās. Viņš pats lāgā nesaprata,
kā tas viss noticis. Zemāks ierēdnis, ar mazu algu bū-

dams, viņš uz kāzām ietaisīja pāra simts rubjus parāda.

Viņi abi viens otru gribēja aiz mīlestības vai apēst.
Bet pasaulē nevalda tikai ziedonis: ir visādi gadalaiki.
Uznāca brīži, kur Caunīts nolādēja visu sieviešu dzi-

mumu. Bet pēc pāra dienām viņi atkal bučojās. Kur tu,

cilvēks, bez cilvēka iztiksi! Ilgi Caunīts prātoja, vai

viņš esot laimīgs vai nelaimīgs. Sieva viņu, tā sakot,

svaidīja starp laimi un nelaimi. Bez sievas viņš vien-

kārši nevarēja dzīvot, bet, ar sievu dzīvojot, viņš rei-

zām vēlējās pat mirt. Viņš pats gāja cauru gadu ar

vienu un to pašu cepuri galvā, bet sievai vajadzēja drīz

baltas, drīz melnas, drīz brūnas, ar sarkanu loku un

kuplu spalvu. Tad kleitas... danču kurpītes... Viņa
vēl arvienu mēdza apmeklēt balles.

Beidzot Caunīts nosprieda vienbalsīgi, ka viņš ir ne-

laimīgs vīrs, kuram neatliek vairs cita ceļa kā uzsākt

ar savu laulātu draudzeni karu. Sākumā viņa prasīja

atļauju nopirkt vienu vai otru lietu, bet vēlāk, kad

vīrs kādreiz liedzās maksāt, tā nogāja vienkārši uz ma-

gazīnu, paņēma vajadzīgo lietu un lika piesūtīt rēķinu
vīram.
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«Es nemaksāšu!» vīrs izsaucās.

«Tu maksāsi!» sieva pavēlēja.
Un Caunīts maksāja, cik spēja, un palika vēl parādā.
Kādā jaukā maija mēneša dienā Caunīts saskaitīja

savus parādus: tie gāja jau pāri par piekto simtu.

«Nu ir jātop trakam!» viņš domāja. «Tā es nokļūšu

pie pēdējā posta!»

Mājās pārnācis, viņš ar sievu sākumā neielaidās

nekādās intīmās sarunās, bet, kad sieva to nobučoja,
tad viņš pasmaidīja it kā saulīte, kura izlien padebešu

starpā.
Bet, tikko vīrs bija pasmaidījis, kad sieva pieņēma

stingru izskatu.

«Ar to neģēli Kramiņu tu vairs nedrīksti satikties,»

viņa šņāca.

«Kāpēc tad?» vīrs izbijies jautāja. Kramiņš bija viņa
labākais draugs.

«Viņš ir tāds uzpūties muļķis: manis negrib uz ielas

sveicināt. Ko tu tinies gar šo zosu tēviņu!»
«Bet apdomā...»

Sieva negribēja no apdomības ne zināt, tā sapen-

terēja veselu runu, kurai nebija ne iesākuma, ne gala.

«Klausies, es tev gribēju ko teikt,» Caunīts, dūšu

pieņēmis, runāja. «Tu ģērbies tik uzkrītoši, ka pat man

ir kauns ar tevi kopā iet... Nav brīnums, ka Kramiņa
kungs tevi nesveicina...»

«Kramiņa kungs... Kramiņa kungs ...» viņa mēdījās.
«Kas viņam daļas gar manu garderobi, tāpat arī tu —

labāk ej pagulies un neiemaisies manās darīšanās...»

Vīrs aizgāja tiešām gulēt. Bet sieva attaisīja skapi,
izņēma visuvisādas cepures: šauras un platas, ar putnu
astēm un spalvām, lika vienu pēc otras galvā un gro-

zījās spoguļa priekšā.

Piepeši zvanīja. Dienestmeita attaisīja durvis. Kundze

ātri sakrāmēja cepures skapī. Dienestmeita pabāza dur-

vīs galvu.
«Kas tur ir?» Caunītes kundze prasīja.

«Kramiņa kungs ...»
Caunītes kundzei izliesmoja acīs dusmas.

«Lai viņš tik ienāk ...»

Viņš ienāca un brīnojās par tādu savādu saņemšanu:



kundze stāvēja pie loga un skatījās uz Kramiņu it kā

uz plēsīgu zvēru.

«Vai Caunītes kungs mājās? ...»

«Kā jums no viņa vajaga? ...»

«Caunītes kundze... lūdzu... es nesaprotu...»

«Jā, arī es nesaprotu... Jūs šorīt pagājāt uz ielas

man garām un manis nepazināt... Bet ne tikai šodien

vien: aizvakar jūs bijāt tikpat nekaunīgs...»
«Caunītes kundze, lūdzu, atvainojiet!... Tad es jūs

neesmu pazinis...»

«Jā, jā... jums trūkst pat dūšas atzīties!»

Viņa izsteidzās dusmīgi ārā. Kramiņš palika viens un

sajucis ilgi klausījās, kā sāņu istabā Caunīts krāca.

«Nudie es viņas nepazinu,» Kramiņš klusībā dievojās.
«Ja tad tā pate bija: ar platu hūti, ar baltām strausa

spalvām...»



31

NERVUS RERUM

Skice

Pašulaik Jēkabs atradās pilsētā, puslaimīgs, pusne-

laimīgs — ar ģimnāzijas diplomu kabatā. Bet tajā ne-

bija naudas ne graša. Un mūsu Jēkabam pa galvu šau-

dījās trīs galvenās domas: tāļu būdiņā sēd veca māmiņa

un manis gaida; naudas man nav ne graša; bet kabatā

man ir diploms! Iz šīm trijām domām attīstījās viena

īpaši svarīga: gādā tik drīz, cik vien iespējams, naudu.

Bet naudu gādāt godīgā ceļā ir ļoti grūti. It īpaši viņa

bēg no tādiem ļaudīm, kāds Jēkabs! Parunāt lāgā viņš

neprot, tikai sarkst vien aiz kauna, un tam nav ne ma-

zākās izveicības. Bez tam viņš grib pat vēl studēt! Līdz

studijas sākumam vēl veselas suņu dienas priekšā, bet

kā lai acumirklī līdzas? Jāapmeklē ir taču māmiņa.
Jēkabs veselu gadu nav viņas redzējis. Visu skolas

laiku viņš ir badojies, devis stundas par pusvelti, iz-

palīdzējis matemātikā, vēsturē, domurakstos, jā, katrā

arodā saviem turīgajiem skolas biedriem, tā sakot, par
sviesta maizi, lai nebūtu jānonīkst badā; tagad skolas

laiks beidzies, katram sava liecība kabatā un Jēkabam

skrej visi garām. Draudzība ir beigta, un Jēkabam nav

ne graša kabatā...

Kantorista 2uļikoviča dēlam Jēkabs bija līdz šim

devis palīga stundas, par ko viņš drīkstēja pie Žuļi-
koviča dēla pārgulēt naktīs un iedzert rītos tasi sliktas

kafijas. Bet nu skolas laiks bija beidzies, 2uļikoviča
dzimta taisās aizbraukt uz jūrmalu, un Zuļikovičs pats

solījās ierīkoties pa vecpuisiski, ēst siļķi un dzert

ūdeni. Zuļikoviču apstākļi nebija spožie, un madāma



lika Jēkabam it skaidri manīt, ka tam ir laiks meklēt

sev citur pajumti.

«Bērziņa kungs, jūs jau arī apmeklēsiet savus vecā-

kus?» madāma viltīgi jautā.
«Zināms, zināms!» Jēkabs stomās. Bet Jēkabam nav

ne graša kabatā...
Sešas stundas viņš sēdēja parkā uz sola un domāja,

bet nevarēja izdomāt, kā tikt pie naudas. Ēstgriba kļuva
lieliska. Un Jēkabs grūti nopūtās. Te piepeši kāds viņa

priekšā nostājās un sāka gardi smieties.

«Ješka, nudie, tas ir Ješka! Ko tu, velns, te dari?

Vai tu pagāns, kas to būtu domājis!»
Jēkabs paceļ acis un ierauga īstu laucinieku ar pilnu

zebenieku padusē.
«Nu, puis, tev laikam iet slikti! Cik šaurs tev ir tas

ciperblats! Nu, labdien, labdien! Nāc līdz, iedzersim

pudeli bairīša!»

Jēkabs sākumā nezina, ko teikt. Beidzot viņš atjēdzas,
ka laucinieks ir viņa vecais kaimiņš.

«A, nu ir labi!» Jēkabs domā. «Tagad varēšu aiz-

braukt ar Grizēnu...»

Priecīgu sirdi viņš soļo vecim līdzās — uz restorā-

ciju. Gan skolniekam neklātos tajā ieiet, bet ko darīt!

Šoreiz viņam viss vienalga.

«Nu, vai tu skolu beidzi?» Grizēns runā.

«Beidzu!»

«Laba atštauka?»

«Laba... ļoti laba!» Jēkabs sarkst, pats sevi lielī-

dams, bet ko darīt?

«Malacs, malacs!» Grizēns norūc. «Nu saki, vai
nebrauksi uz māju, māte gaida. ledeva priekš tevis
kukuli... Ja esi brīvs, tad brauc līdz, es tevi aizvedīšu.»

Kas ir laimīgāks par Jēkabu! Tiešām nu var aiz-

braukt, un lai velns rauj Zuļikoviču ar visu viņa dēlu

un madāmu!
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RAKSTNIEKA LIKTENIS

Iz kāda rakstnieka papīriem

Es biju divdesmit vienu gadu vecs, kad es pirmo reizi

redzēju vienu no saviem darbiem iespiestu kādā žur-

nālā. Atminos, ka to dienu netiku ēdis nedz pusdienu,
nedz vakariņas. Vismazākais 7X7 reizas es lasīju savu

noveli un nopriecājos par savu talantu.

«Nu ļaudis mani vairs neturēs par vienkāršu zēnu,

bet uzlūkos mani ar citām acīm!» es nodomāju.
Man likās, it kā kad visi, kuri manim uz ielas pretī

nāca, zinātu, ka es esmu «Varoņa dvēseles» autors. Bet

ļaužu uzmanību es uzlūkoju ar klusu nicināšanu.

«Pagaidiet, tas vēl nav viss... Drīz vien jūs dabū-

siet lasīt no manis sacerētus gabalus, kuri pasaulē
atstās neizdzēšamas ģēnija pēdas...»

Tā domādams, es sapņoju par pilsgalma skatuvi, uz

kuras es sevi garā redzēju no entuziasmētas publikas iz-

sauktu. Man, traģēdijas «Sadzīves dzelmes» autoram,

pasniedza lauru vaiņagu. Es varēju tikko nostāvēt uz

kājām. Piepeši dārzā, kurā es uz sola biju nosēdies, lai

pasapņotos, atskanēja kara mūzika. Un es atmodos iz

saviem sapņiem. «Sadzīves dzelmes» vēl nebija sarak-

stītas, bet tomēr neviens man nevarēja to noliegt, ka

es nebūtu sarakstījis noveli «Varoņa dvēsele».

Te ieraugu, ka avīžu pārdevējs iet garām.

«Pagaid,» es saucu.

Jānopērk šīsdienas avīze. Dabūs taču ko jaunu zi-

nāt. Avīzi nopērku un sāku to turpat uz sola lasīt.

Vispirms krīt acīs briesmu romāns «Marseļas asins

slūžas» trijās daļās, katra daļā trīsdesmit un piecas
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nodaļas. «Marseļas asins slūžas» es jau pazinu. Biju tās

vācu valodā lasījis. Pārskatīju ātrumā ār- un iekšzemes

ziņas un beidzot sāku lasīt vietējās ziņas... Kritika —

referāts... Žurnāla «Cilvēces Aizstāvja» 8. burtnīcas

saturs... Ak dievs! Tajā jau ir iespiesta mana novele

«Varoņa dvēsele» ...
«Novelē «Varoņa dvēsele» mēs sastopam gluži jaunu

iesācēju. Gan vārdi skan dzejiski, bet no dzīves pa-

tiesībām, no cilvēku pazīšanas nav šajā novelē ne

jausmas...»
Man debess metās zaļa un koki sarkani, un kara

mūziku ragi skanēja kā pastarās bazūnes. Locekļi no-

tirpa, un sirds apstājās pukstēt. Beidzot tā iesāka sist

it kā ar vāli pa krūtīm. Avīžu lapa drebēja manās ro-

kās... Kad es cik necik atjēdzos, tad pabeidzu izla-

sīt referātu.

««Varoņa dvēsele» ir paagrs skolnieka darbs, kuram

ar nopietnību nevar pielikt mākslas kritikas mēr-

auklas ...»

Te nu bija! Kas tas par zelli varēja būt, kas šo re-

ferātu sarakstījis? Trīs burti — Lkt! Cik briesmīgi...

Vispirms es gribēju iet nošauties, vēlāk apdomājos
un gribēju nošaut nežēlīgo referentu. Vispēdīgi es at-

metu asiņaino nodomu un gaidīju mierīgi, kas notiks.

Uz ielas rādīties man bija kauns. Visi taču zināja, ka

es biju izmuļķots. Es raudāju, bet tas maz ko līdzēja
Es smējos. Tas tikpat maz līdzēja. Diena pēc dienas

pagāja. Beidzot es ar savu likteni apradu. Biju kur

nebūt lasījis, ka gandrīz visiem slaveniem rakstniekiem

bijis tāds liktenis: kritiķi tos gānījuši, publika viņu dar-

bus nelasījuse, un paši rakstnieki miruši badā...

Skaista nākotnes izredze man nebija, bet krūtīs peri-

nājās neaizmaksājamas, augstas jūtas: «Es esmu rakst-

nieks ...»

Pamatodamies uz šīm jūtām, es sarakstīju «Dzilvaines

ragu lopi». Šos «Dzilvaines ragu lopus» es nosaucu

vienkārši par tēlojumu iz dzīves. Drīz vien šo tēlojumu
pazina visi laikrakstu redaktori, bet pēdējie, gudri-
nieki, gribēja mazgāt savas rokas nevainībā. Redzēju,
La citādi neies, tad nozāģēju kustonīšiem ragus, ap-

griezu astes, uzsukāju spalvas, tā ka īsredzīgs tos it

viegli varēja noturēt par cilvēkiem. Zem šādiem ap-
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stākļiem «Rīta Blāzma» beidzot nodrukāja manu «Dzil-

vaines radību» (virsraksts arī bija jāpārgroza). «Dzilvai-

nes radība» sacēla publikā dažu uztraukumu. Gaili dzie-

dāja, vistas kladzināja, cūciņas urkšķēja. Paši lielie

ragu lopi gremoja mierīgi tāļāk, it kā kad nekas nebūtu

noticis . .. Kritiķi bija visi tajā ziņā vienis prātis, ka

ideja sarakstīt tēlojumu iz kustoņu dzīves esot ori-

ģināla un viela aizraujot lasītāju. Tikai tehnika vēl

esot pavāja — un stils, jā, stils par visām lietām! Tas

esot. .. Labāk neizpaudīšu.
Ar savu «Dzilvaines radību» es sāku skaitīties pie

rakstniekiem, kaut gan šie kungi mani uzlūkoja kā mā-

cekli, ar kuru nevar nopietni runāt par īsto mākslu,

īstenībā es vēl nekā ievērojama nebiju sarakstījis.
Čiekuru slavēja viņa drāmas «Jaunie skrituļi» dēļ. Un

Radagabalu Juris rakstīja pa gadu divus romānus, tā-

dus kā makanus. Caksteru Fricis bija lokalizējis piecas
vācu poses un sarakstījis vienu oriģināldrāmu «Grimu-

šais prāts». Caksteru Fricim bija tas gods ar pašu te-

ātra komisiju stāties sakarā un pēc pirmās laimīgās
«Grimušā prāta» izrādes uzdzert direktoram augstas lai-

mes . . . Bet es? Ko tad es? Sarakstījis divus īsus tēlo-

jumus, es gribēju arī saukties par rakstnieku! Jā, ko

cilvēks visu iedomājas!
Tā mēs karājāmies kādus piecus gadus: publika un

kritika vienā iedomu galā, es — otrā. Beidzot man

palika vienam garlaicīgi. Es pārgāju pie publikas un

kritikas un teicu to pašu, ko viņi. Kā par brīnumu,
daži no viņiem tomēr atzina, ka manim esot talants, tā

nevarot liegt utt. .. Bet esot ļoti jāsaņemoties un jā-
pastrādājot nopietni, tā kā tie citi to darot. Es zvērēju

piePegaza spārniem, ka esmu nodomājis nopietni la-

boties. Bet ar to vien nepietika. Ļaudīm nav ar to~

čļīezffan,Ja_^ēciniekslīozēlo savus grēkus, ja tas kaisa

uz galvas pelnus ..". Ak, briesmīgā cilvēce! Tu

suti tādam nabadziņam savus īpaši gudros un no vis-

pārības atzītos ģeķus un iedomīgos tiepšas uz kakla.,
Vispirms man pretī nosēdās viens no tiem gudri-1

niekiem, kura īstais uzdevums ir mācīt bērniem ābeci.

Bet šis gailis lec daudz augstāku laktā. Vispirms viņš

prasīja, kā mani saucot. Kad es atteicu, ka viņš mani

nupat uzrunāja ar īstu vārdu un ka viņš mani katrā



36

ziņā jau pazīst, tad viņš, nekaunīgi smiedamies, pa-

kratīja galvu.
«Tas nevar būt,» ābeces padomnieks nopietni teica.

Es_ pateicu viņam savu vārdu.

«A, jūs laikam esiet tas, kas sarakstījāt «Dzilvaines

radību»?»

Es nosarku un teicu, ka tā ir.

«Nu redziet: jums ir drusku dāvanas. Bet neķeraties,
lūdzami, pie lielām lietām, kā, piemēram, pie «Dzilvai-

nes radības». Tur vajaga it labi pazīt zooloģiju, fiziolo-

ģiju un psiholoģiju. Par visām lietām vajaga labi prast

loģiku. Un visam gabalam vajaga turēties pie peda-

goģijas ...»

Kamēr es šā kunga priekšnesumā klausījos, pienāca
viens otrs. Dabūjis zināt, ka es esmu tas jaunais cilvēks,

kurš sarakstījis «Dzilvaines radību», viņš man dedzīgi

aizrādīja uz psiholoģiskajām kļūdām, kuras es «Dzil-

vaines radībā» pastrādājis. Cūka, piemēram, neļaujoties
nekad aizrauties no Bēthovena mūzikas un līdzcietības

pret sava aizgalda kolēģieni. Kā pavisam neizdevušos

gabalu iz «Dzilvaines radības» jaunais kungs pieveda
sekošo:

«Kad meitas bija piesējušas govis, tad viņas atstāja
tās savam liktenim, aiztaisīja durvis un aizgāja. Klu-

sums valdīja kūts plašajās telpās, kuras pildīja maigi
sutaina smarža, cenzdamās iemidzināt nogurušos lopi-

ņus, kuri cauru dienu svīzdami bija ēduši, tā ka tikko

varēja elpot.

«Es labprāt vēlētos būt cilvēks!» Piektula nopūzda-
mās teica.

Bubuls iesmējās un pabrauci ja ragus pie staba.

«Cienītā Piektuļas jaungotiņa, jūs starp cilvēkiem

spēlētu lielu lomu. Jums ir tie garākie ragi visā ap-

kaimē, un pienīga jūs esat.»

«Vai nezināt kādu līdzekli, kā tikt par cilvēku?»

«Līdzeklis? ... Hm! Tad tevim ir jāiet zelta rakt. Bez

zelta tu nevari tikt par cilvēku!»»

Abi brīdi klusēja ...

Jaunais kungs pēc Darvina teorijas pierādīja, ka lo-

piņiem — kā govīm — nevarot būt tik augstas vēlēša-

nās kļūt uzreizi par cilvēku. Esot pamātām jāattīstās.



Govs neuzdrošinoties kļūt pat par pērtiķi. Un starp

pērtiķi un cilvēku esot vēl viena pakāpe — puspēr-

tiķis: pitecantropus ...

Gribot negribot es tiku pārliecināts, ka esmu mal-

dījies.

* * *

«Jā, nekad un nekas nebūs pareizi. Raksti, kā gribi,

par meistaru tevis agrāki neatzīs, iekams tu nebūsi

metis spalvu kaktā un atvēris kādu ienesīgu vei-

kalu .. .»

Katrā ziņā būs jātop par veikalnieku: tad, paldies
dievam, viss būs labi. Nevienam tad neiekritīs prātā
manu dzīvi un darbus kritizēt. Tagad, kamēr rakstu,
katram ir uz to tiesības.
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KĀPĒC SINEPĪTS NODEVA SAVU BALSI ŠEKSPĪRAM

Tēlojums

Sinepīts bija cienīgs stāds. Senos laikos, galdnieku
meistars būdams, viņš kādas biedrības teātrim bija ierī-

kojis skatuvi. Šī ievērojamā darba pēc viņu ievēlēja

par teātra komisijas locekli. Jau deviņpadsmit gadus
viņi sēdēja teātra komisijā un balsoja, balsoja tā, kā

priekšnieks to vēlējās. Pirmos gados lieta grozījās ap

lugām, kuru tituļi bija apmēram sekošie: «Bruņenieks
Vilibalds jeb skaistā Kunigunde», «Desmit pāri kurpju»
utt. Bet pagāja gadu desmits, un klasiķi nāca modē.

Šillers, Gēte un Šekspīrs bija Sinepītes tēvam nedzir-

dēti vārdi. Bet liktenis tā nolēmis, ka viņam bija par

tiem allaž jābalso. Jau «Venēcijas tirgonim» viņš bija
nodevis savu balsi un bija gatavs nodot arī «Mak-

betam» un «Hamletam», bet te gadījās kaut kas se-

višķs, kas viņa mākslas ieskatus pārgrozīja.
Kā visiem būs zināms, tad Šekspīrs ir nemirstīgs

vīrs. Gan viņu maitā un kauj uz dažādām skatuvēm,
bet arvienu viņš vēl dzīvo un cieš Elīzijā par saviem

literāriskiem grēkiem.
Patlaban Šekspīrs bija pārnācis savā dzīvoklī, kurš

atrodas uz viena no Elīzijas jaunākiem bulvāriem. Viņš

bija mazliet sapīcis. Pie Dantes viņš bija ar Kalderonu

un Gēti spēlējis kārtes un paspēlējis lielu summu. Bet

viņš cerēja atkal šo robu aizpildīt, jo teātra sezona

tuvojās ar lielu ātrumu. Un, pārdomājot par rakstnieku

smago likteni, to piepeši iztraucēja sulainis, kurš ienesa

vēstuli. Vēstulē viņa apgādnieks ziņoja, ka mazais

Aģiras teātris gribot uzvest «Hamletu» un «Makbetu».
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Šekspīrs nopūtās. Gan Aģiras mazais teātris bija uz-

plaucis, pie tā bija piestājies jauns direktors, bet lie-

lais angļu gars lūkojās greizi uz mazo Aģiras teātri.

Katru reizi, kad mazajā Aģiras teātrī uzveda Šekspīra
drāmu, autoram uznāca briesmīgas galvas sāpes. Dru-

dzis viņu raustīja, un tam metās nelabi ap dūšu. Es-

kulaps nevarēja līdzēt. Bet, tiklīdz beidzās teātra iz-

rāde, tad Šekspīram galvas sāpes bija kā ar roku

atņemtas. Šo parādību ievērojot? Šekspīrā cēlās pār-
liecība, ka būtu daudz labāki bijis, ja Aģiras mazajā
teātrī netiktu spēlētas viņa lugas. Bet kā lai to izdara?

Teātra komisija vienkārši nobalso. Un Elīzijā valda

citādi likumi nekā Aģirā. Briesmīgas bailes pārņēma
Šekspīru, kad tas iedomāja, ka viņa lugas varbūt at-

kārtos vairāk reizas. Viņš devās pie Apolona, lai pra-
sītu pēc padoma. Apolons saņēma Šekspīru ļoti laipni
un apjautājās, ko viņš vēloties.

«Aģiras mazais teātris ...» Šekspīrs iesāka.

«Zinu, zinu,» Apolons to pārtrauca, «bet tas tak dara

mums godu!»
«Bet man uznāk briesmīgas galvas sāpes,» Šekspīrs

vaidēja.

«Mans mīļais Šekspīra kungs, tas nu ir vienreiz rakst-

nieku liktenis. Jūsu kolēģiem Kalderonam, Gētem un

Kleistam neiet labāki. Paciešaties, kamēr cilvēki beigs
dzīvot! ...»

Šekspīrs aizgāja nelaimīgs. Un katru nedēļu tam uz-

nāca galvassāpes.

Pagāja gadi, un Šekspīram par lielu brīnumu uznāca

ļoti reti galvas sāpes. Viņš brīnojās un brīnojās, kamēr

tas izdabūja skaidrību.

Kādā jaukā maija mēnešā rītā, pa Elīzijas priekš-
pilsētām klejojot, Šekspīram skats krita uz maza, vien-

kārša nama durvīm, kur uz izkārtnes stāvēja melns uz

balta: «Andrievs Sinepīts, izdienējis galdnieku meistars

un Aģiras mazā teātra komisijas loceklis ..
.» Šekspīrs

nepārdomāja ilgi: viņš satvēra zvana pogu.

Iznāca pretī pats Sinepīts.
«Mans vārds ir Šekspīrs!» lielais angļu

pašapzinīgi teica.

Sinepīts mazliet satrūkās.



«Vai jūs esiet tas lugu rakstītājs — Šekspīru Vi-

ļums?» Sinepīts pabailīgi jautāja.
«Tas es esmu!» Šekspīrs teica.

«Jūs gribējāt apstellēt pie manis rakstāmu galdu?»
Sinepīts veikaliski jautāja.

«Nē, es atnācu pie jums tikt skaidrībā, kāpēc jūs
mani zemes virsū tik briesmīgi mocījāt?»

Sinepīts šķelmīgi pasmējās.
«Ir jau divi gadi, kamēr es esmu miris un neesmu

vairs Aģiras mazā teātra komisijas loceklis. Man tā

lieta beidzot apnika. . .
Jūs vēlaties zināt, kāpēc es no-

devu balsi jums, Šekspīra kungs, un nevis Akotiņu Fri-

cim, kurš sarakstījis modernu drāmu? Gluži vienkārši:

es esmu
... es biju galdnieks. Par mani smējās, ka es

no lugām nekā neprotot. Bet smējēji vīlās. Es biju
gudrāks par viņiem. Redzat, es jums nodevu savu balsi

tāpēc, ka jūsu lugās mirst tik daudz ļaužu. Vienā

jūsu lugā es saskaitīju piecpadsmit miroņus. Piecpa-
dsmit zārki — tas nav priekš galdnieka slikts veikals.

Vispārīgi jūsu lugās tiek nodurti brīnum daudz va-

roņi — tas man ļoti patīk. No jūsu lugām man bija
vislabākais ienākums ...»

Viljams Šekspīrs ieplēta muti. Un Sinepīts vēl ar-

vienu smīnēja.

* * *

Pamazām izmirst Aģiras mazā teātra komisijas lo-

cekļi. Jācerē, ka arvienu retāki, bet totiesu labāki tiks

izrādītas Šekspīra drāmas. Kamēr katrs mākslā tvers

no veikaliskā stāvokļa, tikmēr teātri sauks par
mazo teātri. Bet, tiklīdz viņa priekšgalā stāsies vadoņi

ar mākslas prašanu, tad teātris kļūs liels. Pamazām

izmirst galdnieki, kuri priecājas, ka var izgatavot zār-

kus. Pamazām nāks tie pienācīgās vietās, kuri mākslu

saprot un kuri priekš tās dzīvo.
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TIE SKAISTIE RUBUĻI...

Tēlojums

Kamēr tu nepelni daudz naudas, tikmēr par tevi nav

vērts runāt. Tavas teorijas paliek neievērotas, ja tavs

īpašums nesniedzas, vismazākais, pār pāri tūkstošiem

rubuļu. Un tas jau arī ir gluži pareizi. Ko līdz teorijas,

ja tām trūkst spēka. Rubulis ieņem stingru, negrozāmu
stāvokli pasaulē, lamājies, cik tu gribi par to, viņš ir

un paliek tas varenais.

Pie Akota dzīvo vecs, atvaļināts apakšoficieris, kurš

pratis iekrāt naudu. Vecais bundzinieks ir aizdevis

Akotam 500 rubļus, par to viņš arī ir mājā tas gal-
venais vīrs. Visi viņu klausa un bīstas, darīt viņš
nedara nekā, dzīvo no procentēm.

Melderam Veicenstroham ir meita, veca jaunava
iekritušām krūtīm, bet, vismazākais, viens precinieks
to apciemo reizi pa mēnesi. Melderam Veicenstroham

ir naudas kā pelavu ...

Un Vītolam ir divas slaikas, daiļas meitas, vēl ne-

viens tām nav atklājis mīlestību ...
Par tirgotāju Lakstu iet apkārt dažādas tumšas bau-

mas. Ne ar godu viņš ticis pie lielās mantas. Bet visi

klanās priekš viņa.
Par Griezu nav muļķīgāka vīra pasaulē, bet viņš

mantoja no sava tēva trīs lielas mājas, un viņam ir tā

glītākā sieva visā pagastā.
Mamons mūs visus kalpina. Viņš sarīda draugus, ceļ

ienaidu starp saderinātiem. Bet viņš arī rada draudzību,

saceļ sirdī mīlestību
...

Es neesmu vēl no visas sirds pielūdzis dieva, bet



Mamonam es skaitu lūgšanas rītos un vakaros. Un ku-

ram ir tik vāja atmiņa, ka tas aizmirstu Mamonu?

Es aizgāju no tēva mājas kā glīts zēns, labu sirdi

krūtīs. Es vēlēju katram labu, it kā kad es varētu dzī-

vot vienīgi no gaisa un mīlestības. Bet mīlestība dara

mūs nabagus, un gaiss tevi bez žēlastības saldē, ja tev

trūkst kažoka.

Es gāju pa ielu un vēlēju visiem labu... Tā es

staigāju nedēļām, kamēr manas drānas kļuva par lu-

patām. Es gāju citiem palīdzēt, un tie mani noturēja
par ārprātīgu. Tad es piepeši pārvērtos. Un nekāda

vara mani vairs nepadarīs par labu, krietnu...
Kad es ieraugu naudu, tad māni pārņem briesmīgs

izsalkums un dzīves kārība. Visas labās domas izsīkst,

un es topu zvērs ...

Visu kaunu var apslēpt. Vislabāki to var izdarīt ar

naudu. Bērns ievēro pie laika, ka nav pasaulē nekā

skaistāka par rubuļiem ...
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VAKARS

Stāsts

Tēvs nomira. Bērni — pavisam trīs — bija vēl mazi.

Viens zīda mātes krūti.

Vectēvs atstāja grābekļu taisīšanu un sētu izlāpī-
šanu. Viņš tapa atkal par saimnieku, vaidēdams ara

un ecēja. Savus dēla bērnus viņš mīļoja pārlieku.
«Tikai jūsu dēļ, mazie putniņi, es eju tīrumā. Manis

pēc varēja izputēt visa saimniecība ...» viņš runāja,
kad Jānītis un Marija vectēvu apciemoja viņa ista-

biņā.
Vectēvam ar darbiem gāja grūti, bet viņš it kā par

brīnumu tapa jaunāks miesās un garā.
«Es vēl dzīvošu gadu piecdesmit,» viņš mēdza jokot.
Pie paliela akmeņa nolūza lemesis. Vectēvs noskai-

tās. Viņš mēģināja akmeni izcelt, bet tas nekustējās.
Ilgi viņš pūlējās, kamēr piepeši saļima. Sāpes iedūra

krustos un sānos. Uz tā paša akmeņa viņš sēdēja un

vaidēja. Sāpes bija tik stipras, ka vectēvam spiedās
asaras acīs, bet viņš kaunējās atstāt cēliena vidū tīrumu

un iet uz istabu, likties gultā.
«Tad noskums jaunā māte,» viņš domāja. «Līdz rītam

būšu vesels.»

Vectēvs gaidīja, kamēr saule laidās uz priežu galiem.
Tad viņš salīcis piegāja pie bērā, kurš aparā barojās,
un veda to uz māju.

«Bet ja nu būtu jāmirst,» viņš domāja, «ja dzīves

vakars ir klāt?... Vai varu droši stāties pie dieva

troņa?»
Vectēvs atminējās dažādus grēkus, īpaši jaunībā.
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Reiz tas pat bija klibu zirgu pārdevis par veselu. Bet

cik daudz laba viņš nebija darījis!

Lielskungs viņu bija ļoti iecienījis. Lielskungs nodar-

bojās arvien gar jaunām idejām. Reiz viņš gribēja
savienot vairāk mājas par vienu, tā ka viņu saimnieki

būtu mazu muižiņu rentnieki un vēlāk īpašnieki, jo
viņš arī centās pārdot zemi. Vectēvs, toreiz jauns saim-

nieks un tiesas vīrs, bija izredzēts par to, kuram jāiz-

rauga derīgākie saimnieki pagastā.
«Visi saimnieki nav krietni,» lielskungs teica, «iz-

vēlies tos labākos. Uz priekšu būs katrai sādžai tikai

viens saimnieks. Jo vairāk zemes, jo vairāk būs spara.
Tev pašam es uzticēšu visas piecas Vītolu mājas ..

.»

Vectēvs sākumā papriecājās, ka tas varēs saimniekot

uz tik lielas zemes. Bet vēlāku, visu labi pārdomājot,
viņam metās citu saimnieku žēl, kuriem pēc pāra ga-
diem vajadzētu atstāt vietas un palikt par kalpiem vai

algādžiem.
Kad lielkunga nodomu dabūja pagastā zināt, tad

Vītolos sanāca daudz ciemiņu. Viens nāca pie vectēva

lūgties, lai jele viņu ieteic lielkungam, otrs, lai, dieva

dēļ, apžēlojas un nedzen iz mājām ārā. Nāca pat
sievas ar zīdāmiem bērniem pie krūtīm.

Vectēvs pārdomāja un nosprieda klusībā pierunāt

lielkungu, lai viss paliek pa vecam. Viņš aizgāja uz

muižu un mēģināja lielkungam iestāstīt, ka nodomā-

tais iekārtojums būšot daudziem par postu un ka liel-

kungam atlēkšot mazāk peļņas. Lielkungs sākumā sa-

skaitās, bet vēlāk tas ļāva pierunāties, īpaši tad, kad

arī meža kungs gāja vectēvam palīgā. Viss palika pa

vecam, bet daudzi saimnieki pagastā bija vectēvam

lielu pateicību parādā. Viņi to ievēlēja vēlāk par pa-

gasta vacāko.

Desmit gadus gāja visiem puslīdz labi. Beidzot lie-

lākā daļa saimnieku mājas iepirka, bet līdz ar to iesā-

kās visiem grūtas dienas. Labības un linu cenas kritās,
un ļaudis tik drīz nevarēja sākt ražot citus — ienesī-

gākus produktus. Arvien vēl sēja linus, bet linu cenas

noslīdēja no 70 uz 30 rubļiem, ja pat vēl zemāku.

lestājās citi apstākļi. Krodzinieks vairs nebrauca ar

spīdošu melnu ērzeli, bet ar lēnīgu bēru zirģeli. Bod-

nieks pavisam izputēja un palika, kas sākumā bijis:
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par skroderi. Daža laba draudzība beidzās, dažas no-

domātas precības izjuka . ..

«Tie skaistie rubuļi — tie valda pasauli!» tauta

dzied.

Un tiešām viņi sāka stingri valdīt. Vectēvs labās

dienās bija aizdevis savam draugam Bērziņam sešsimt

rubļus. Kamēr vectēvam vēl bija lieka nauda, tikmēr

viņš parāda neatprasīja. Bet izprecēja viņa vecāko

meitu: bija jādod pūra nauda. Vidējais dēls iestājās

zeminārijā; naudas vajadzēja ne tikai priekš bērnu

labāka stāvokļa nodibināšanas, bet arī priekš mājas
pirkšanas parāda mazināšanas. Vectēvs atprasīja Bēr-

ziņam parādu. Bērziņam bija knapi tik daudz, ka va-

rēja pats cauri tikt. Vectēvs sūdzēja; tiesa nosprieda,
ka Bērziņam jāmaksā. Bērziņš lūdzās; vectēvs vēl vienu

gadu gaidīja, bet tad viņam zuda pacietība ... Bērziņa

mantu apķīlāja: pārdeva lopus un dažas saimniecības

lietas. Vienu gadu viņš vēl izturēja, un tad viņam bija

jāatstāj mājas, kurās tas bija dzimis un audzis. Bērziņš
tapa par graudnieku, sāka dzert un pavisam noklīda.

Reiz vectēvs brauca uz draudzes konventu. Ceļā viņš
satika Bērziņu. Bērziņa pajūgs izskatījās sliktāks nekā

paunu žīdam. Rati bija koka tipuļiem, šķībi, greizi. Un

Bērziņš pats nobālušos, garos, salāpītos svārkos, īsu

pātadziņu rokā sit zirģeļam. Bet zirģelis neskrej, tas

tikai pašvīdrina asti, nosprauslājas, bet tāļu nekur

netiek.

Viņi pabrauca viens otram garām, bez kā padotu
labdienu. Vectēvam bija Bērziņa žēl. Viņš apturēja

zirgu un pagriezies sauca: «Bērziņ, pagaid!»
Bērziņš arī apturēja.
«Ko tu gribi?» viņš vectēvam strupi, gandrīz dus-

mīgi jautāja.
Vectēvs izkāpa iz ratiem, izvilka pīpi un tabaku un

laipnu seju piegāja pie Bērziņa ratiem.

Bērziņš kautrējās saņemt vectēva roku.

«Sapīposim,» vectēvs runāja.

«Nu, varam jau.. .» Bērziņš rūca. Vaigi tam bija

uzpampuši, acis sarkanas.

«Kurp braukdams?» vectēvs, Bērziņam tabakas maku

sniegdams, jautāja.
«Kur nu braukdams... Biju pie daktera... Meitene
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slima
.. . Braucu jau trešo reizi... Nelaime uz ne-

laimes!»

«Kas tad meitenei kait?»

«Aplējās ar vārošu ūdeni. .. Bet laikam jau mirs ...
Uz miesām lieli, jēli laukumi... Drudzis.»

Bērziņš klusēja un lūkojās drūmi uz savu ratu

priekšu.
«Tad tev neiet nemaz labāk?» vectēvs drebošu balsi

jautāja.
«Tu jau zini, kas pie tā vainīgs!» Bērziņš stipri at-

cirta, uz vectēvu glūnēdams.
«Tu domā — es?» vectēvs jautāja. «Bet saki, ko tad

es varēju darīt. No manis katrs paģērēja, kas tam pie-
nācās ...»

«Jā, jā! Nu brauc sveiks tāļāk!» Bērziņš rūgti pa-

smējās un sāka dzīt zirģeli.
Vectēvs braucot pārdomāja par visu notikumu.

Bet kāpēc Kristus saka: piedod mums mūsu parā-
dus .. . Un tomēr es nevarēju piedot savam parādnie-
kam. Man pašam vajadzēja... Bērziņš bija labs cil-

vēks. Un tie arī bija citādi laiki, kad viņš no manis

naudu aizņēmās. Būtu es vēl pagaidījis, viņš man pa-

mazām atdotu... Bet es jau nevarēju gaidīt. Pašam

bija gandrīz jāizput...
Vectēvs mēģināja domas par Bērziņa lietu aizdzīt,

bet atkal tas rādījās viņa gara acīm: nonīcis, naba-

dzīgs ... Un meitenīte viņam ir slima. Zirģelis neiet.

Rati šķībi un greizi.
«Piedod mums mūsu parādus, kā lai mēs piedotu sa-

viem parādniekiem! ...»

Bet, kalnā uzbraucot, parādījās muiža ar zaļo parku,
sarkaniem jumtiem. Vectēvs iesāka domāt par kon-

venta lietām.

* * •

Nu vakars ir klāt. Vectēvs, zirgu palaidis mājas ap-

lokā, sēd dzīvojamās ēkas priekšā uz sola un skatās,

kā pa olnīcu dzen gani sētā. Sāpes drusku aprimušas,
bet savāds gurdenums pārņēmis visu vectēva ķermeni.
Nekad viņš vēl tik apzinīgi nav sajutis, ka vakars

tuvojas, kā tagad. Viņš atminas visu jaunību, visus
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spēka gadus un vīra gadus. Un visam pa vidu iet

piats lielceļš, pa to brauc Bērziņš, noplīsis, nonīcis, bet

zirģelis netiek uz priekšu ...
Tad vectēvs redz lielu, baltu troni, apvītu meijām

un puķēm. Uz troņa sēd bāls vīrs caurdurtām rokām

un kājām.
«Ko jūs vienam no maniem vismazākiem brāļiem

darījuši, to jūs esiet man darījuši...»
Vectēvs nodreb: vakars tuvojas ...

* * *

Jaunā māte nāk pār pagalmu. Mārīte un Jānītis skrej
līdzās.

«Tu jau, vecais tēt, esi slims!» jaunā māte, vectēva

priekšā apstājusēs, saka.

«Drusciņ iesāpējās mugura...»
«Nē, nē, tu esi ļoti... es redzēju: tev jau ar aršanu

nemaz neveicās... Ej nu labāk gultā, es ienesīšu drīz

vakariņas.»
Mārīte un Jānis pieiet vectēvam klāt.

«Ak jūs, mani mazie cibulīši! Kur tad nu jūs bijāt,
rūķīši!»

Viņš mīlinās ar bērniem un smaida. Abi mazie sme-

jas. Bet pa logu var dzirdēt, ka istabā brēc aizsmakušu,

raudošu balstiņu... Jaunā māte iesteidzas istabā.

«Ak jūs, mani mīļie bārenīši! Kas par jums gādās?
Dieviņš jūs redz...»

Vectēvs glauda bērnu galviņas, paceļ Jānīti uz

klēpja.

«Cibulīti, kādas tev kājiņas — melnas, rācenīšus

var sēt...»

Mazie smejas. Viņi nemana, ka vectēvam līst asaras.

Piepeši viņš paplēš savādi acis, skatās un skatās tā

savādi uz rietumiem: saule noriet tik spoži... Un viss

tik klusu ... Gurdenums, nespēks... Vakars klāt...

* * *

Visi jau pie miera. Arī vectēvs savā gultā. Viņš
klusi vaid un nevar iemigt. Sāpes, sāpes...

Durvis uz saimes istabu vaļā.



«Ann!» vectēvs raudošā balsī sauc.

«Kas ir, vecotēv?» miegainā dienestmeita, no gultas

galvu pacēluse, jautā.

«Ej pasauc jauno māti!...»

Viegli ir jauno māti pasaukt, bet viņai ir gandrīz

neiespējami nākt. Mazais zīž pie krūtīm kā lēle, un

Mārīte, nometusies gultā uz celiņiem, apķeras mātei

ap kaklu un skūpsta viņai vaigus.
«Vecais tēvs sauc...» Anna tikko dzirdoši, durvis

pavēruse, saka.

Jaunā māte nodreb...

Vectēvs vaid un smagi elpo.
«Vai tev kā vajaga, vecotēv?» jaunā māte, viņa ista-

biņā iegājuse, prasa.

Vectēvs tikai pa brīdi ieskatās, ka viņa tur.

«Vai nebūtu jābrauc pēc daktera?» jaunā māte jautā.
«Ko nu pēc daktera. ..

Man laikam būs jāatstāj šī

pasaule... Ir tik grūti... Dzīvojiet saticīgi, prātīgi.
Visa manta, cik man viņas ir, nauda, cik tur skapī, —

tas viss mazajiem... Un tad... jā, meit, tā tu neaiz-

mirsti: liec iebērt kādus pūrus labības, paņemt kādu

no vadmalas baķiem ...
aizved tos Bērziņam... es viņam

esmu parādā...»
«Parādā?» jaunā māte izbrīnējušās prasa.

«Jā ... aizved viņam ...»

Jaunā māte apsolās. Vectēvs to sūta pie miera.

Pēdējais vakars
...
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BĒRNU IZVELĒ ROŽU MIESTĀ

Tēlojums

Rožu miestā dzīvoja apmēram kādas tūkstoš dvē-

seles, bet rozes tur neredzēja nevienas. Kāpēc miestu

sauca par Rožu miestu, nevarēja neviens īsti pateikt.
Gan tur netrūka sausā laikā putekļu, pa kuriem ložņāja

kalsnēji ļautiņi, un lietavās rati šļūcās pa dubļiem,

kuri sniedzās līdz rumbām, bet vēl lielāks par mai-

zes badu bija naudas trūkums. Ja ticēt teikai, tad

kādreiz Rožu miestam bijis tiešām rožains laikmets,

kur tas, tā sakot, ar pienu un medu tecējis. Bet uz-

būvējuši dzelzceļu, kurš kādas desmit verstes attāļu
veda miestam garām, un citreizējam tirdzniecības cen-

tram ziedu laiks beidzies, tas tapa par diedelnieku un

vazaņķu mitekli. Miestā dzīvoja tikai pāri desmit per-

sonas, kurām bija pasēstiem citiem pase bija vai uz

pieres rakstīta, tie izskatījās pēc īstiem zirgu zagļiem.

Tirgus laukums bija plašs, bet jau vairāk gadus vairs

nenoturēja tirgu. Un no tā laika Rožu miestā valdīja
liels naudas trūkums. Tā bija krodziniekam ievērojama

diena, ja kāds pie viņa mainīja sarkano desmitnieku.

Tas notika, ja kādam zirgu zaglim bija izdevies lai-

mīgi pārdot igauņos zagtu zirgu vai arī ja kādam sve-

šiniekam gadījās atkulties uz miestu. Apmēram divas

verstes no krasta iesākās milzīgi meži, kuri piederēja
kādam grāfam. Kādā dienā pārsteidza miesta iedzīvotā-

jus priecīga vēsts, ka grāfs nodomājis likt uzcelt zāģu
dzirnavas un sūtīt vērtīgo malku uz pilsētu. Tā tas arī

notika. Zāģu dzirnavas uzcēla, atveda suta mašīnu, un

liela daļa no miesta iedzīvotājiem atrada darbu gan
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kā strādnieki dzirnavās, gan kā aizvedēji uz dzelz-

ceļa staciju. Pie dažas labas miesta mājiņas sāka ziedēt

pa magonītei, un krodziniekam bija daudz biežāki jā-
maina sarkanie desmitnieki. Bet, kā jau tas mēdz visur

pasaulē būt, tā arī Rožu miestā: kur valda trūkums, tur

netrūkst bērnu svētības. Dažam tēvam bija pieci seši

bērni. Saprotams, ka uz pēdējo tualeti lika visai mazu

svaru. Viņi mēdza ģērbties pēc jaunākās čigānu modes,

un ziepes pazina tikai krodzinieka un aptiekāra puikas,
tiem citiem rokas un mute vairs nebija nomazgājamas,

jo netīrumi tiem bija ieauguši dziļi ādā. Pilsētnieks

būtu ar riebumu uzlūkojis šos nabaga rupučus, bet ra-

dās inteliģenta dāma, kura varēja sajūsmināties priekš
šiem mīlulīšiem. Tā bija suta zāģu dzirnavu direktora

kundze.

Direktors Švanks dzīvoja jau sešus gadus ar savu

Amāliju laulībā, bet stārķis tos vēl nekad nebija pa-

manījis. Viņi nodzīvoja vienu vasaru pat Majoros, bet

viņu ilgas un cerības nepiepildījās.
Direktors cauru dienu uzturējās fabrikā, viņa kundze

būtu aiz gara laika vai beigusies, ja tai nebūtu bijuši
divi sunīši, ar kuriem tā stundām spēlējās un sarunā-

jās. Bet, neskatoties uz šo laika kavēkli, kundzi dažureiz

pārņēma neizsakāmas ilgas pēc bērna, un nereti viņa

klusībā raudāja. Bet bērns neradās.

Beidzot viņa nosprieda adoptēt bērnu, visļaunākā

gadījienā — meiteni. Un kur gan varēja būt lielāka

bērnu izvēle kā Rožu miestā, kur varēja atrast bērnus

no dažādiem gada gājumiem. Direktors Švanka kungs,

gribēdams savai kundzei izpatikt, piekrita viņas domām.

Bet, pirms viņa devās uz miestu izraudzīties sev bērnu,

tā uzdeva kādam no strādniekiem fabrikā, kurš pie
direktora vēl bez tam izpildīja sulaiņa vietu, lai tas

darītu kundzes nodomu zināmu miestā un lai mātes

ar bērniem, ja tās vēlētos kādu no viņiem tai dot, sa-

pulcētos nākošās svētdienas pēcpusdienā krogā. Gailis,

tā strādnieku sauca, devās vakarā uz miestu, un stundas

laikā miestā nebija neviena cilvēka, kurš nezinātu, ka

direktora kundze vēlas pieņemt vienu no Rožu miesta

daiļajiem eņģeļiem bērna vietā, par ko viņa arī, sa-

protams, nekautrētos labi samaksāt.

Gan mātei nākas grūti šķirties no sava miesīga bērna,
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bet bads ir vēl ļaunāks par nāvi. Atradās vairāk mātes,

kuras bija gatavas pret labu samaksu atdot kādu no

saviem bērniem.

Svētdienas pēcpusdienā Rožu miesta krogā bija liela

burza. Kādas desmit mātes bija tur ieradušās ar bēr-

niem un jaucās vīriešiem pa vidu. Vīrieši smējās un

taisīja dažādas zobgalīgas piezīmes par direktora

Švanka kundzi, kamēr krodzinieks tos apsauca, kas lie-

lajā pūlī neatrada atbalss. Piebrauca pate direktora

kundze un paskatījās smaidīdama uz kroga durvīm, jo

tur stāvēja pārītis mazu, trīs līdz četrus gadus vecu

zēnu diezgan glītām sejas formām, bet noliesējuši, no-

bāluši un kaunīgi.
«Vienu no tiem es labprāt ņemšu»! Švanka kundze

domāja. Viņa lieliski priecājās, ka viņas vīrs tai bija
devis beidzot pilnvaru bērnu izraudzības lietā. Ko gan

vīrs zina no bērniem? Kundze turpretī iedomājās, ka

nevienam citam nevarot būt tik smalka garša priekš
bērniem kā viņai.

Gailis palika pie droškas, bet direktora kundze kāpa

pa trepītēm krogā un neaizmirsa uz sliekšņa apglaudīt
abus zēniņus. Viņa aprunājās ar krodzinieku, kurš to

ieveda «vācu» istabā, un krodzinieks pamāja sievām,
kuras gribētu atdot kādu no saviem mazajiem.

Švanka kundze novilka pelēko putekļu mēteli, ap-
sēdās pie galda, uzlika uz tā papīra kastīti ar saldu-

miem un tad sagaidīja s!evas iz Rožu miesta. Pamazām,

atturīgi viņas ienāca, vezdamas mazos pie rokas, bu-

čoja kundzei roku, un mazie pēc kārtas dabūja saldu-

mus. Bija pat kāda žīdiete ieradusēs, kura iesāka runāt

vāciski, stāstīdama, ka tie, kurus viņa atveduse, ne-

esot viņas pašas bērni. Viņa paklausījuse savas kaimi-

ņienes lūgumam. Kaimiņiene jau pusgadu guļot uz gul-
tas, mocoties ar kaulu sāpēm, un zēniņi viņai esot

vairāk par nastu nekā par prieku, kaut gan tie iztu-

roties rātni un klusi. Žīdiete pastūma abus zēniņus uz

priekšu, tie bija tie paši, kuri pirmāk stāvēja uz kroga

trepēm.
«Bet es vēlos tikai vienu!» Švanka kundze izsau-

cās. «Ko lai es iesāku ar diviem, tas ir par daudz!»

«Izvēlaties, cienīgā kundze, izvēlaties sev vienu!»

žīdiete runāja. «Zēniņi nav ļauni, apskatiet tos labi!»
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Kundze paņēma mazāko pie rokas un vilka sev uz

klēpja. Viņam bija basas, aprepējušas kājiņas un pa-

visam netīras rociņas, bet acis mirdzēja grūtsirdīgi pa-
tīkami, viņa sejiņu varēja saukt par glītu.

«Kā tevi sauc?» kundze prasīja.
«Jancīti!» zēns vienaldzīgi atteica, viņš mazliet trī-

sēja uz kundzes klēpja, jo tas bija neparasts.
«Nu vai tu nāksi manim līdz uz fabriku un tapsi

manim par dēlu?» kundze runāja.
Zēns neteica ne vārda.

«Saki, Jancīt, ka tu gribi lielmātei līdzi iet!» žī-

diete ierunājās. «Tu zini, ko māte tev teica, māte ir

slima...»

«Es iešu!» Jancīts bēdīgi teica.

«Tas ir labi,» žīdiete pļāpāja, «tur tu dabūsi jaunas
drānas un varēsi ēst, kas un cik tevim patīk. Lielmā-

tes dzīvoklis ir pavisam citāds nekā tavas mātes

būda...»

Kundze pa tam aplūkoja arī citus bērnus, starp ku-

riem redzēja arī pāra meitenes. Bet meitenīšu kundze

nevēlējās.

Piepeši viena no sievām iesāka šņukstēt.
«Kas jums kait?» kundze satrūkusēs jautāja.
«Ak dievs kungs!» sieva lūdzās. «Ko gan es esmu

noziegusēs, ka tu mani tik bargi piemeklē! Bērnu pul-

ciņš mājā, bet nezinu, kā lai viņus izbaroju un ko lai

tiem mugurā dodu! Apžēlojaties, lielmāte, un ņemiet

vienu no manējiem, ne par velti tos atdotu, bet jāatdod
vien ir!»

Sieva pieveda savu puiku kundzei klāt. Tas nebija
nobarots, bet, par spīti badam, ar kuru viņam bija

pastāvīgi jākaujas, viņš izrādīja vīrestību un drošību.

Bet viņa sejas panti bija rupji, vienkārši, viņš bija ne-

smuks.

«Nē, es palikšu pie šitā!» Švanka kundze teica un

piegrieza Jancīti, kurš pa tam viņai no klēpja bija no-

slīdējis un atgriezis kundzei muguru, atkal pie sevis

un lūkojās viņa acīs.

Viņa deva zēniņam atkal saldumus, kurš bailīgi
iesāka sūkāt lielu, sārtu cukura ogu.

Raudošai sievai Švanka kundze iedeva pusrubli un

uz žīdietes teica, ka tā esot gatava aiziet līdz Jancīša
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mātei. Bērnu izvēle bija beigusēs, un sievas izgāja ne-

apmierinātas no vācu istabas. Švanka kundze uzvilka

pelēko putekļu mēteli un gāja līdz ar žīdieti pār tir-

gus laukumu uz Jancīša mātes būdu. Zēniņi skrēja pa

priekšu. Viņi gribēja mātei paziņot, kas noticis.

Būda, kā jau būda, bija nabadzīga, kurā dzīvoja
Jancīša māte. Māti mocīja reimatisms, viņa vaidēja

stundām, bet kaimiņi negrieza vairs uz to vērības, viņi

ar to bija apraduši. Lai gan Švanka kundze ar miesta

raksturu bija iepazinušās, tomēr viņai sažņaudzās sirds,

kad tā stāvēja šaurajā istabiņā, kurā uz gultas sēdēja
Jancīša māte. Jancīša māte tomēr neizskatījās daudz

vājāka par citām sievām Rožu miestā. Bez tam viņa

vēl bija diezgan jauna, un, neskatoties uz trūcīgo
apģērbu, tā atstāja personīgi patīkamu iespaidu uz

Švanka kundzi.

Jancīts bija ierāpies gultā, un viņa brālītis stāvēja
gultas galā un ziņkārīgu skatu aplūkoja direktora kun-

dzi, gaidīdams, kas notikšot. Kundze apsēdās uz sola,

iepretī Jānīša mātei.

«Es vēlos pieņemt jūsu dēlēnu,» kundze bez jebkā-
das aplinkus runas iesāka, «jūsu mazāko.»

Slimā sieva neteica ne vārda. Viņa vāji pasmaidīja.
Divējādas jūtas pamodās viņā: vienkārt, tā sajuta lep-
numu, ka kundze bija izredzējuse viņas bērnu, un, otr-

kārt, viņu pārņēma žēlabas. Viņa, tā sakot, gribēja pār-
dot savu bērnu, kuru tā bija auklējuse. Piepeši viņas

seja sāka savādi raustīties, viņa raudāja un spieda zē-

niņu pie krūtīm. Arī kundzei metās žēl. Viņa nogriezās
un aplūkoja nabadzīgo dzīvokli, bet šāda apraudzīšana
viņai likās par nepieklājīgu, viņa atkal piegriezās sli-

majai sievai, neievērodama žīdieti, kura pie krāsns stā-

vēja un gaidīja, vai veikals tiks noslēgts vai ne, jo
arī viņai nācās sava daļa par vidutājību.

«Neraudiet,» kundze runāja, «jūsu dēliņam neies

slikti, es par viņu gādāšu.»
«To es zinu,» sieva teica, «bet arī es par viņu gā-

dātu, ja tikai es varētu. Vīrs iet peļņā tāļumā, ko lai

iesāku?»

Viņas abas brīdi klusēja. Jancīša māte negribēja
iesākt runāt par atlīdzību, viņai bija kauns prasīt
naudu par savu bērnu.
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«Es jums došu piecdesmit rubļu un dažus drēbju ga-

balus!» kundze runāja. «Un jums vēl atliek otrs puika.
Audzināsim katra savu. Boi Jancītim jāpaliek pie ma-

nis, un es tam neļaušu nākt šurp uz miestu!» kundze

runāja un brīnējās pati par sevi.

«Nemaz?» sieva it kā izbijušās iesaucās. «Bet es gri-
bētu kādu reizi savu bērnu redzēt...»

«Tad jūs varat atnākt pie mums, bet arī ne par bieži.

Pieņemu es Jancīti par bērnu, tad man uz viņu ir vai-

rāk tiesības nekā jums!»
«Diezin ko tēvs teiktu,» sieva domāja, bet neizteica

šaubas, vai viņas vīrs varbūt nepretojas šai lietai. Viņa

klusēja par to, jo trūkums nebija vairs tāļāk pacie-
šams. Piecdesmit rubļu — tā ir liela nauda...

«Es esmu ar mieru,» slimā sieva runāja. «Vai jūs,

lielmāte, ņemsiet puiku tūliņ līdz...»
«Tūliņ!» kundze ātri atteica. «Un naudu jūs tūliņ

variet saņemt!»
«Ak dievs! Tik daudz naudas es negribu pie sevis

glabāt,» sieva runāja. «Zagļi mani varētu uzmeklēt,

iedodat man kādu daļu un atsūtāt to citu pamazām!»
«Labi, te ir piecpadsmit rubļi, trīsdesmit pieci paliek

pie manis... Un Jancīts brauks manim tūliņ līdz. Es

to gaidīšu pie kroga!»
Kundze atstāja slimo sievu ar bērniem un žīdieti.

Viņai nepatikās skatīties, kā māte šķiras no sava bērna,

kad tā atsakās no savām mātes tiesībām. Tāda šķir-

šanās, pēc viņas domām, bija sevišķi grūta.

Jancīts dzīvoja pie Švankiem. Viņš bija ietērpts la-

bās drānās un bija labi paēdis, bet ar katru dienu viņš

tapa skumjāks. Švanka kundze nevarēja būt viņa māte,

un Švanka kungs pats viņam bija pilnīgi svešs. Jan-

cīts dabūja bilžu grāmatas. Tās viņam īsu laiku patika,
bet tad viņš sāka atkal ilgoties pēc savas mātes un

brāļa.
«Kaut es tos varētu satikt!» viņš vakaros domāja un

noņēmās rītu aizbēgt uz Rožu miestu. Bet atnāca rīts,

un viņš redzēja, ka aizbēgt nebija iespējams, jo tiklab

Švanka kundze, kā arī viņas ļaudis to pastāvīgi uzrau-
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dzīja. Dažreiz viņš raudāja, nostājies pie loga, raudāja

paslepen, klusi. Kad Švanka kundze to pamanīja, tad

tā mīlinājās ar viņu un mēģināja dažādi iemantot viņa

labpatikšanu.
«Tu tagad, Ansīt, esi mans dēls, tev ir jāmācās pa

vāciski, un tad es tevi sūtīšu uz pilsētu skolā!»

Bet Jancītim sirds vai pušu lūza. Beidzot kādā svēt-

dienā ieradās Jancīša māte ar savu vecāko zēnu Vili

pie Švankiem. Švanks tos saņēma nelaipni, bet Jan-

cīts jeb, kā viņu tagad sauca, Ansīts jutās pārāk lai-

mīgs. Viņš savu brāli vadāja pa māju apkārt, rādīja
tam savas bilžu grāmatas, spēles lietiņas, svina zaldā-

tus un lielgabalus, un tikai tagad — brāļa klātbūtnē —

viņš atjēdzās, par kādu bagātnieku tas bija tapis. Māte

bija uz rudeni ļoti atspirguse un varēja staigāt. Daudz

maz apmierināts jutās Jancīts, kad māte ar brālīti aiz-

gāja, tāpēc ka māte bija spirgtāka, kaut gan ne gluži
vesela.

Tā pagāja vēl kādas nedēļas, kad kādā vakarā, Švan-

kiem un Ansītim pie galda sēdot, ķēķī izcēlās liels

troksnis. Pirms Švanks paguva aiziet un pārliecināties,
kas trokšņa cēlonis, kad durvis tika atgrūstas, un uz

sliekšņa parādījās mežonīgs vīrs, kurš, neskatoties uz

savu rupjību, tomēr noņēma cepuri.

«Tēt, tēt!» Ansīts iekliedzās un metās mežonīgajam
vīram ap kaklu.

«Jancīt, Jancīt!» vīrs izsaucās. «Viņa tevi pārdeva!
Kā gan māte to drīkstēja! Tagad tu nāksi man līdz!»

Švanka kundze izbijās un stājās svešajam cilvēkam

pretī.

«Jūs varat mani apsūdzēt,» viņa izsaucās, «bet zēna

jūs nedrīkstat aizvest...»

«Es viņu tomēr aizvedīšu!» Jancīša tēvs kliedza.

«Kā jūs varat manim to liegt. Es viņu aizvedīšu; ap-
sūdzat jūs mani! Nāc, dēls!»

Un, pirms Švanka kungs ar kundzi varēja ceļā stāties,

tēvs, uz rokas paņēmis, iznesa to tādu, kāds tas pie
vakariņu galda sēdēja: bez cepures, vieglos svārciņos.

Švanka kundze iesāka raudāt...
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Jancīts bija atkal Jancīts un dzīvoja pie vecākiem,
bet tam bija jācieš atkal trūkums. Viņa tēvs iz sve-

šuma bija atnesis tikai pāra desmit rubļus. Un māte,

slapjam un saltam laikam iestājoties, kļuva atkal gluži
vāja, un tai bija jāguļ uz gultas. Bet tēvu kādā dienā

aizsauca uz policijas namu, no kura tas vairs neatgrie-
zās. Atkal jaunas asaras pēc īsa prieka. Bet Jancīts

tomēr jutās laimīgāks pie mātes nekā pie Švankiem.

«Tas ir neģēlīgi,» Jancīša māte domāja. «Es saņēmu

no lielmātes naudu ... mēs esam krāpnieki, vairāk ne-

kas... Ej, Jancīt, uz lielmāti atpakaļ, saki, ka es tevi

sūtīju...»

Sniegs sniga, kad Jancīts devās uz suta zāģētavu.

Viņš būtu gājis lēni, bet aukstums to mācīja tecēt.

Tikko viņš nonāca pie fabrikas, kad Švanks tam nāca

pretī.

«Nu, Ansīt, tu nāc atpakaļ!» Švanks, zēna roku sa-

tvēris, runāja. «Bet nu ir par vēlu. Ej saki savam tēvam

un savai mātei, ka mēs bez tevis varam iztikt!»

Jancīts nezināja, vai bēdāties vai priecāties. Viņš pa-

plēta muti, apgriezās un tecēja atkal atpakaļ uz miestu.

Švanka kundze, dabūjuse zināt, ka Jancīts atkal bez

tēva, nobrauca uz miestu un aizveda savam bijušam mī-

luļam dāvanas. Bet Jancīša viņai vairs nevajadzēja, jo

tai bija cerības kļūt drīzumā par īstumāti...

Triju kungu dienā Švanka kundzei piedzima meitiņa,

un vēsts par to izplatījās zibeņa ātrumā pa visu miestu.

«Mamm,» Jancīts māti jautāja, «nu lielmātei ir pašai
savs bērns? Kur gan viņa to dabūja?»

«Stārķis to atnesa!» māte teica. «Stārķis, — vai tu

stārķa neesi redzējis?»

«Ajā! Esmu, esmu redzējis!» Jancīts kaislīgi izsau-

cās. «Diezin cik reižu neesmu redzējis: liels, balts putns

sarkanām, garām kājām!»

«Nu, tas pats atnesis lielmātei mazu meitiņu!»
Bet Jancīts sajuta it kā skaudību pret šo meitiņu,

kuras viņš nepazina. Viņš atgādājās visu to vakaru,

kur tas siltā, glītā istabā bija ar Švanka kundzi spēlē-
jies. Un bilžu grāmatu tam toreiz nebija trūkums. Bet te

uzronas stārķis ar meitiņu, un viņa — Jancīša vairs

negrib...
Māte vaidēja, un viņš, kaktā nolīdis, klusi šņukstēja.



Švanka kundze bija labsirdīga dāma. Viņa neaiz-

mirsa gluži Jancīša. Tagad, kur dievs viņu bija svē-

tījis, viņa aizsūtīja savam bijušam mīluļam baltmaizi,

cepešus, saldumus un viņa agrākās bilžu grāmatas.

Un pāra dienas Jancīts ar brālīti un māti jutās cik

necik laimīgi.
Uz pavasara pusi iesāka miestā gražoties bērnu sli-

mība, kura prasīja daudz upuru, it īpaši tāpēc, ka

bērni bija novārguši, bez pietiekošas barības un sil-

tuma.

Arī Jancīts saslima. Un māte bija neveselāka par

viņu. Tā sakoda sāpes, cēlās no gultas augšā un nesa

uz aptieku pēdējo rublīti, kuru tā bija noglabājuse

gultas maisiņā. Bet Jancīts pa tam murgoja. Trūkums

bija atkal liels. Ķēmains, garš vīrs lielu degunu un mil-

zīgām zilām brillēm kaulējās ar viņa māti. Jancīts sāka

vaimanāt. Viņš negribēja ne par ko iet līdzi šim bries-

mīgam tēviņam. Te piepeši atlidoja stārķis, balts un

liels, nolaidās līdzās Jancīšam un teica:

«Sēsties man mugurā, es tevi glābšu!»
Un bez ilgākas apdomāšanās Jancīts sēdās baltajam

putnam mugurā. Stārķis pacēlās gaisā, un tie lidoja
abi pār Rožu miesta mājelēm augsti...

«Kurp tu mani nesīsi?» Jancīts jautāja.
«Uz īsto tēviju, kur tu atdzimsi jaunā, apskaidrotā

dzīvībā. Un tu redzēsies drīzi ar savu brālīti un māti...»

Augšā mirdzēja zvaigznes un debess zilums, bet

apakšā Jancīts vēl saredzēja tumšus Rožu miesta

jumtus..,

Māte pārnāca iz aptiekas. Bet Jānīts jau bija vesels.

Viņš gulēja auksts un kluss. Stārķis bija viņa dvēseli

aiznesis uz īsteno tēviju.
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MĪLESTĪBA UN DRAUDZĪBA

Studija

Viņš stāv pie loga, bet gandrīz nekā lāgā neredz,

lai gan diena ir varbūt tā gaišākā un jaukākā visā

gadā. Ziedoņa vējš šalc viegli caur ielu, saceļ mazliet

putekļus, un atkal viss ārā it kā smaida. Bet viņš pie

loga nesmaida ...
Saimniece paver klusu durvis, paskatās uz galdu un

pakrata galvu.
«Ozola kungs, kāpēc jūs neēdat?» viņa baidīdamās

jautā. «Zupa paliek auksta. Es gribēju ienest cepeti...»

Viņš pamostas iz sava apstulbušā stāvokļa.
«Ak tā ... jā, tūliņ ...»
Bet zupai nav garšas. Sienas istabai ir tik bālas.

Un mušas ir tik uzmācīgas, taisni nodomājušas viņu

kaitināt. Viņam galva nav vairs galva, bet neizprotams

virulis. Domas nav domas, tās ir smagas, liekas, ka

akmeņi būtu sakrauti uz pleciem. Tiešām nevar ēst,

bet glāze auksta ūdeņa atspirdzina drusku karstošas

miesas.

«Mīlestība! Te bija, te vairs nav! Un zuda mīles-

tība, zuda arī draudzība!»

Viņš atspiež galvu uz rokas un domā, domā...
Ko palīdz domāt? Domas vien neved pie mērķa. Va-

jaga ko darīt! Bet ko? Vai noskriet dusmās pie bijušā

drauga un teikt: «Atdod manim līgavu!» Tas būtu

smieklīgi. Viņa jau nav vairs viņa, bet pieder biju-
šamdraugam...

Kas par draugiem tie bija! Kur viens, tur otrs! Katrs

domāja, ka viņi ir nešķirami. Bet mīlestība tos izšķīra...
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Jaunavai ar sārtbaltiem vaigiem, brūniem matiem,

gaišo uzvalku ar rožainām puķēm, tai ir milzīgs spēks.

Viņa paceļ visstiprāko vīru kā spalvu. Un ne tik vienu

vien! Divus, trīs... varbūt desmit! Viens glezno bildi,

bet jaunava ar gaišo uzvalku aiznes gleznotāju. Viņam
roka noslīd uz gurna, un mīlestības domas vai jūtas
pārņem mākslenieku kā viegls drudzis. Un otrs ir ban-

kas ierēdnis. Laiks — cik tas ir briesmīgi garš! Vēl ar-

vienu pulkstenis nav četri. Un vienaldzīgi bankas ierēd-

nis pamet acis uz naudas skapi, kurā atrodas zelta ripu-
līši simts tūkstošiem rubļu vērtībā.

Beidzot pulkstens rāda četrus. Banku aizslēdz, un

jaunais ierēdnis melnām ūsiņām, moderni un eleganti

ģērbies, aizsteidzas. Viņš labprāt neskatās ne uz vienu

un paiet pazīstamiem garām, bez kā tas sveicinātu. Nē,

tāda steigšanās! Jau viņš pie teātra laukuma, lūk, tur

tā vieta, tur tas sols, kur norunāts satikties. Viņa jau
tur sēd, un jaunajam vīrietim vairs krūtīs ne sirds, nē,
tā ir laime, kas tur dauzās. Ziedoņa vējš šalc un saceļ

putekļus, bet tad atkal apklust, un viss it kā smaida...

Jaunajam ierēdnim ienāk prātā viņa bijušais draugs.

«Nieki, kas par draudzību!» viņš domā. «Viņa mīlē

mani! Ko tāds gleznotājs var mīlēt! Viņam nav nedz

slavas, nedz mantas. Precēties viņš vēl nevar, un kāpēc
tad meiteni gadiem maldināt. Bet es varu precēties: es

dabūju 250 rubļus algas mēnesī, bez tam vēl gratifi-

kācijas ... Viņa būs ar mani laimīga. Bet Ozols, tas

tikai grābstās gar saviem ideāliem. Viņš dzīvo tikai

gaisā ...»

Un te nu viņš bija klāt pie sola liepu ēnā. Divu

cilvēku klusas gaviles, smaidi, roku spiedieni un kāds

skūpsts paslepšus; garām staigā ļaudis ...

«Ak, kā es uz tevi gaidīju,» viņa runā, «es jau uz

tevi sāku dusmoties!»

«Bet, mīļā, tu jau zini, ka es pirms pulksten četriem

neesmu brīvs!» viņš izsaucās.

«Zinu, zinu, bet cik tas briesmīgi — tā vienai sēdēt

un gaidīt!...»
«Šovakar iesim teātrī,» viņš saka, «šovakar uzvedīs

«Trubadūru»... Es jau apgādāju biļetes...»
«Kurā vietā?»
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«Pirmā parketā pa labi! Vai tevim tur nepatīk? Es

vakar piemirsu tev jautāt...»
«Ak, es labprāt gribētu reiz sēdēt pirmajā rangā vai

orķestra ložās... tur var visu tā labi pārskatīt...»
«Ja vēlies, es pārmīšu biļetes. Dabūsim ložās

vietu...»

«Pateicos, cik tu esi labs! ...»

Cik tu esi labs! Un cik labi un saldi ir konfekti

un bučiņas — tās ir neizsakāmas, neaprakstāmas!

Viņi sēd un runā daudz, runā niekus un atkal nie-

kus, bet šie nieki viņiem ir svarīgi, tik ievērojami. Viņš

aptver mīļākās viduci ar roku, viņa mazliet pieguļas
viņam pie sāniem. Ak, cik neaizmaksājama ir jaunība!

Jaunava ar gaišo uzvalku nogrimst domās. Vīrs

tumšā ba'rebenta žaketē, gaišu bārzdiņu un knieboši

stingru, nopietnu skatu viņai garā parādās. Arī pie
viņa sāniem tā reiz sēdēja, bet viņš bija tik garlaicīgs,

runāja maz, stāstīja par ideāliem un atkal ideāliem,

veda viņu reti uz teātri, un tad, kad uzveda garlaicīgas

operas, kurās varoņi mirst un nevar nomirt... Nē,

viņš bija par daudz garlaicīgs, par daudz auksts, nesa-

protams. Kas jaunai meitenei daļas gar augstām, iesar-

kanām jūrmalas klintīm, kuras Ozols gleznoja! Visi mil-

zīgie akmeņi un vētras gars ar baltiem, izbužinātiem

matiem un garu bārzdu, kurš, rokas izplētis, vaimanā

par cilvēces zudušo laimi, un tad izceļas vētra, jūra
trako, un starp malā plūstošo bangu strāvām spīd iesar-

kanas, augstas klintis, garkurām skraida kaivas. Tas viss

viņai bija tik nesaprotams! Paša gleznotāja skats viņu
dažreiz sabaidīja. Nē, viņa tā nevarēja īsti mīlēt, bet viņa

bijušo draugu. Un tas ir še! Viss viņa stāvs ir radīts

īstai mīlestībai. Un nekas jaunavai gaišajā uzvalkā nav

tik saprotams kā viņš, kurš tik vienkārši un silti prot

apkampt un skūpstīt. Kas ir māksla pret īstenību, ne-

dzīva bilde pret karstu dzīvības dvašu! Kas auksto

jūras viļņu gars pret sirds silto kaislību! Te, pie viņa —

īsta vīra sāniem, ir viss: dzīve, paradīze, jaukākā sa-

jūsmība...
Uzreizi viņiem abiem sastingst saldās jūtas. Viņš,

gleznotājs, nāk taisni šurp pa aleju! Patlaban viņš

ierauga, ka viņi tur uz sola sēd, bet ir jau par vēlu

griezties atpakaļ. Tā būtu gļēvība... Viņš domā: iet
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droši garām un lūkoties abiem vienaldzīgi acīs. Bet tas

nav iespējams. Viņam kājas grib saļimt, viņš tās cilā

it kā koka gabalus. Nieki, sievietes dēļ tā uztraukties!...

Nupat viņš iet solam garām uz kura sēd viņa bijušās —

draudzība un mīlestība! Kāpēc viņu vaigi tā sarkst?

Viņi abi uz sola sajūt, cik daudz bezkaunības piemīt
laimei, bet laime ir taču visudārgākā, un viņi tai pie-
ķeras abām rokām.

Atstāt mīļāko, atņemt draugam līgavu! Nekrietni! ...
Jā, bet tas viss jau nāca pats no sevis, bez varas līdzek-

ļiem. Gleznotājs ķer ar roku kabatā. Viņš būtu tos abus

nošāvis... Dusmas, žēlabas jaucās viņam krūtīs. Viņš

apstājās pie sola uz celiņa un lūkojās pārvērstu seju

uz savu bijušo draudzību un mīlestību. Abus viņš auk-

lēja un audzināja. Priekš abiem viņš nesa upurus! Un

tagad tie abi viņu bija atstājuši. Asaras spiedās viņam
acīs. Gaiss viņa priekšā apžilbēja tā savādi. Glezno-

tājs juta, ka tam tuvojas ģībonis.

«Atvainojiet!» viņš čukstēja, bet neviens viņa vārdus

nedzirdēja, jo tie nomira uz viņa lūpām. Smagi viņš

apsēdās pārim līdzās uz 501a...
Viņi abi lūkojās uz zemi, un bailīgi tiem abiem puk-

stēja sirdis. Gleznotājs lūkojās bez domām, bez jūtām
kanālā...

Atkal šalca viegli ziedoņa vēji un putekļi nesās pa

gaisu, bet tad vējš atkal apklusa un viss it kā smai-

dīja ...

Gleznotājs nejauši pacēla un uzlika roku uz sola at-

zveltnes. Viņš satrūkās... Tie abi jau bija projām...
Viņš nu bija viens — bez draudzības, bez mīles-

tības! ...

Elzu viņš, tā sakot, bija izvilcis iz priekšpilsētas
mēslu čupas. Toreiz viņa bija meitenīte, gadu divpa-
dsmit veca. Viņš meklēja tipus, modeļus... Elzas māte,

nabadzīga atraitne, bija laimīga, kad mākslenieka kungs

gleznoja viņas bērnu. Un vēlāk viņš to sūtīja skolā,

apgādāja viņu ar drēbēm, dzīvokli un pārtiku. Tad viņš
to bildināja kā līgavu. Un tajā brīdī Elza krita viņam

ap kaklu... Tas bija tiešām laimīgs brīdis, tagad ne-

ticams sapnis...
Šis pats gaišais uzvalks, kurā viņa izskatās tik mīļa

ir no viņa peļņas samaksāts ...



Viņš atmeta ar roku un tad slaucīja acis. Ir kauns —

vīram raudāt. Bet viņš jau neraudāja, viņš smējās.
Par Zeltiņu viņš smējās... rūgti, jo tas taču bija

reiz viņa draugs! Zeltiņu viņš bija uzņēmis kā skol-

nieku pie sevis kortelī, pabalstījis dažādi, kamēr tas

beidza vidusskolu. Un tad gleznotājs, kurš bija ar tā-

diem kungiem labi pazīstams, kam liels iespaids un

vara, protežēja savu jauno draugu, līdz kamēr to pie-
ņēma bankā par volonteru un beidzot par ierēdni.. .

Tad gleznotājs atminējās tā vakara, kur Zeltiņš iz-

misis pie viņa nonāca un asarām lūdzās, lai viņam

palīdzot . .. Viņš esot iztērējis svešu naudu, kura viņam

līdz parītam esot jāgādā, citādi to aizdzīšot, un bez

tam vēl gaidāms sods ...
Tad draugs priekš drauga gādāja 300 rubļus un brī-

dināja, lai otrureiz tas vairs neesot tik vieglprātīgs .. .
Un Zeltiņš bija glābts ...

Bet tas viss bija aizmirsts. Ozols tagad bija vien-

tulis, bez draudzības, bez mīlestības.

Ilgi viņš vēl sēdēja uz sola, līdz kamēr uznāca va-

kars. Viņš jutās izsalcis un izslāpis. Restorānā paēdis,

viņš apstellēja kausu miesta, bet ar to viņam nepietika.
Savādas slāpes dedzināja viņa iekšas. Vēl otro, trešo,

ceturto kausu . . .

Beidzot viņam kļuva labāki ap sirdi. Bija jau pēc

pusnakts, kad viņš streipuļodams gāja mājās. Pa aleju

ejot, viņam likās, ka jaunavas tēls baltā uzvalkā tam

ātri noslīdēja garām.

Viņš apstājās, klausījās, skatījās uz visām pusēm.
Fūrmanis brauca, un uz ielas stūra soļoja šurp un turp

kārtības sargs. Bet jaunavas gaišā uzvalkā viņš nekur

neredzēja. Šur tur spīdēja laternas, un augšā mirdzēja

zvaigznes...

Gleznotājs atkrita uz tuvējā sola, domāja... do-

māja ... beidzot, rokām seju apklājis, sāka klusi šņuk-
stēt

...

Ir kauns vīram raudāt! Bet viņš jau neraudāja: viņš

smējās un piecēlies gāja tālāk.
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LAIMĪGAIS

Tēlojums

Gluži negaidīta uznāca laime. Gadās cilvēkam laba

vieta taisni tajā brīdī, kad bija jau gandrīz jāiet üba-

got! Ilgu laiku viņš blandījās pa pilsētu bez pastāvīga

darba, bez īpaša dzīvokļa, apgrūtinādams savus drau-

gus. Visi, kuri viņu pazina, turēja viņu par nelaimīgu:

veci, nodriskāti svārki mugurā, no zābakiem viens

klaudzošs, otrs mīksts kā pūpēdis, un seja — par to

nebija nevienas bālākas un liesākas visā pilsētā.

Un nu uzreizi necerēta, negaidīta laime! Viens no

viņa darbiem tika iespiests, atzīts no kritikas un pub-
likas, tā ka beidzot viņu aicināja kādā redakcijā par

pastāvīgu līdzstrādnieku.

Viņš sākumā negribēja ticēt... No jauna viņš pār-

lasīja vakarējo vēstuli: tur bija melns uz balta — viņa
laime! Priekā starojošu seju viņš devās ārā iz sava

patumšā dzīvokļa — kādas iebraucamās vietas istabiņas

uz sētas pusi, kur tas priekš kādām dienām bija ievil-

cies.

«Nu jūs, draudziņi, par mani vairs nekurnēsiet,»

viņš, pa ielu iedams, domāja.
Pavisam citādi soļi, un galva stāv pār pleciem daudz

augstāki nekā agrāki. Roka pasitās gar sāniem daudz

sparīgāki.

«Tad nu būs pavisam citādi jāierīkojas. Saprotams,
iegādāšos jaunu uzvalku, veļu, ielūgšu pie sevis drau-

gus un paziņas, lai pabrīnojas. . . Neviens man ne-

ticēja, taisnību sakot, arī es pats ne
...

Skalbiņš būs,
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zināms, skaudīgs. Krauklis teiks, ka tā ir akla laime . . .

Vienalga, ka tikai uz kājām!»
Laimīgais paskrēja kādiem pazīstamiem garām. Uz

nākošā ielu stūra viņš ieskrēja kādam kungam taisni

krūtīs. Kungs lamājās, bet laimīgais smaidīdams stei-

dzās tāļāk.
Redakcijā tam bija jāgaida. Viņa nākošais priekš-

nieks bija darbiem krautin apkrauts. Pašu laiku viņa
kabinetā bija iesprucis kāds jauns dzejnieks, kurš savu

līgavu mēdza apdziedāt drīz ziedoņa, drīz rudens jūtām

garās, smagi ritošās dzejās.

Laimīgais priekšistabā gaidīja. Viņš nebija ēdis, ka

mēr vakarrīt, bet par tādām lietām viņš i domāt ne

domāja. Tikai nākotne aizkustināja viņa domas.

«Tad nu vienreiz tikšu par īstu cilvēku! Varēšu vienu

un otru no cienītiem kungiem sveicināt, bez kā būtu

jānosarkst. Paskatīšos kabatas pulkstenī... Ar laiku

jāir ļoti apdomīgam. Stingrākā kārtība jāietur — to

zinu — un jāstrādā ...»
Sirds laimīgajam nepukstēja, bet dauzījās krūtīs.

Beidzot jaunais dzejnieks izskrēja iz kabineta sa-

dusmots, ar manuskriptu paku rokā. Galvenais redak-

tors parādījās durvīs un pamāja laimīgajam ar roku.

Laimīgais iegājis paklanījās, ieklepojās un skatījās uz

priekšnieku, it kā kad tas būtu viņa sargeņģelis.
«Ko jūs vēlaties?» priekšnieks, drusku sapīcis, jau-

tāja.
«Es

...
es

. . . Jūs man rakstījāt!»
«Jums?

...
Kā jūs sauc?»

Laimīgais pateica savu vārdu.

«Ak tā! Mauriņš! Lūdzu, apsēdieties, Mauriņa kungs.
Man nav daudz laika, bet īsumā es jūs jautātu, vai

negribat mums šad tad izpalīdzēt ar tulkojumiem ...
Jums diezgan laba, skaidra valoda, mēs varētu vairāk

no jums izlietot...»

«Ēs domāju, ka jūs gribējāt mani pieņemt par pa-

stāvīgu līdzstrādnieku ...»

Priekšnieks pasmaidīja.
«Redziet, mums jau pastāvīgo līdzstrādnieku ir diez-

gan ... Bet šad tad mēs labprāt jūsu darbus uzņemtu

mūsu laikrakstā ...»

Laimīgais sastinga. Tad tā bija visa tā laime!
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Rakstīt, ražot un ražot, ciest badu, trūkumu... Ražot

un ražot...

Laimīgais dabūja honorāru, par iespiesto darbu iz-

maksātu, bet no pastāvīgas vietas nekā! Laikam viņš

neatstāja uz priekšnieku lāga iespaidu. Varbūt no-

driskātie svārki ir vainīgi...

Laimīgais iet pa ielu. Soļi atkal tādi mēreni, nedroši,

taisās pieņemt veco gaitu.
«Labi, ka neaizgāju pie draugiem un neizlielījos par

agru. Cik labi, ka cilvēks laimē maz var parunāt...
Bet, vismazākais, mans darbs ir iespiests! Nu, drau-

dziņi, jūs par mani nesmiesaties! Lai arī svārki ir no-

driskāti un labās kājas zābaka zole ir mīksta kā pū-
pēdis. Laime, tomēr laime! Var, vismazākais, paēst
siltu pusdienu un samaksāt par naktsmāju.»

Laimīgais nopirka jaunus zābakus, krietni paēda un

pie vakara devās draugus apmeklēt. Draugi viņu, kaut

gan ne ikreiz labprāt, mājā pieņēma, bet uz ielas ar

viņu kopā neizgāja. Nav iespējams ar tādu uz ielas

kopā rādīties.

«Nu, ko tu laba dari?» Krauklis jautāja, omulīgi
pret atzveltni atspiedies, cigāru kūpinādams.

Laimīgais apsēdās un nopūtās.

«Tāpat pa vecam?» Krauklis, acis piemiedzis, paņir-
gājās.

Laimīgais paradīja jaunos zābakus.

«A, tātad esi naudā iedzīvojies!»

Laimīgais acumirklī cēlās viņa acīs. Krauklis pie-

dāvāja Mauriņam cigāru. Laimīgais sūca rūgto tabakas

vīkstuli un saīdzis spļāva.
«Bet tu tomēr jūties nelaimīgs!»

«Nē, gluži otrādi... man bija laime ...»

Krauklis skatījās atkal grāmatā. Mauriņa laime viņu

visai maz interesēja.

Laimīgais zīda cigāru un domīgi raudzījās uz sienu.

«Tad tā bija visa laime! Skaties nu, kā to atkal no-

ķer ... Varbūt vairs ne acīs nerādīsies...»

«lesāc, Mauriņ, kādu nopietnu, prātīgu darbu. Beidz

visu rakstīšanu, iestājies kādā veikalā... Šitāda dzīve

tevi noved pie pēdējā posta ...»

«Kādā veikalā?» laimīgais, it kā iz sapņiem pamoz-

damies, jautāja.



«Nu, kur tik redzi! Mēģini dabūt vietu!»

Mauriņš gribēja stāstīt, ko tas šorīt piedzīvojis, bet

atturējās.
Ko tas viss līdzētu! Labāki ir klusēt un ciest...

«Sludini laikrakstos!» Krauklis teica.

«Bet es vairs neesmu zēns,» Mauriņš aizbildinājās.
«Es esmu pieaudzis vīrs. Bet grāmatvešanas neprotu.
Un visur paģēr grāmatvešanu...»

«Tad ej ellē un nekaitini manis! ...»

Laimīgais aizgāja. Viņš blandījās pa pilsētu un do-

māja, kādā veikalā varētu vislabāki iestāties. No rakst-

niecības dzīvot nevar... Tu redzi, draugi dzen pro-

jām ...
«Nu pagaidiet jūs, draudziņi, gan jūs nāksiet

pie manis un lūgsaties piedošanu ...»

Viņš ielīda pa iebraucamās vietas vārtiem un, savā

istabiņā uzkāpis, sēdās pie galda un ņēma spalvu rokā.

«Tagad es rakstīšu to, ko vēl neviens nav rakstījis,
tik pievilcīgi, tik lieliski, ka visa pasaule būs pār-

steigta. Tad es beidzot iekļūšu redakcijā. Jūs redzēsiet,

draudziņi, ka es iekļūšu redakcijā. Būs jauns uzvalks,

būs kabatas pulkstenis, būs kārtība. Un jūs, draudziņi,

pacelsiet savas cepures pret mani! Bet es tikai palo-
cīšu galvu...»

Laimīgais gribēja rakstīt par laimi; tik ļoti viņš bija

tajā iedomājies, ka tas sajuta visu viņas saldumu un

cēlumu. Viņš domāja, cik labi ir tam, kam ir sava

vieta, kuram visur pielīp labums, ja tam arī ir no-

driskāti svārki. Bet liekas, ka visa pasaule zin, ka tā-

dam ir vēl otrs uzvalks, jauns, glīts, mājās...

Laimīgais uzrakstīja vārdu «Laime», bet tad viņa

acis aptumšojās, viņš sāka raustīties it kā drudzī,

spalva izkrita uz papīra un apšļakstināja to ar ērmo-

tiem melnumiem. Viss melnumu kopīgums izskatījās
kā izsmiekls ...

Nāca asaru plūdi un skaloja ilgi viņa vaigus...



KODES UN RŪSA

Stāsts

Agri svētdienas rītā viņa piecēlās un pastaigājās pa

muižas alejām. Cik saldi viņa agrāki bija dusējuse! Bet

tagad pulkstens vēl nebija četri, un miegs viņai vairs

nenāca, kaut gan tā bija pilsētniece. Līdz pusnaktij

dzērāji dzīvoja pa krogu, un viņas istaba atradās taisni

aiz sienas un aizsistām durvīm, kur atradās bufete.

Tā iet krodzinieka meitai: ja arī viņai nav jāstāv aiz

bufetes, tad tomēr nakts vidū jāatver acis un jāskatās
baidošā, dziļā tumsā. Kroga istabā dzied, kliedz, sme-

jas, sit dūrēm uz bufetes. Durvis klaudz, pudeles un

glāzes tinkš
.. . Kad cilvēks pieradis kādam pastāvīgam

trokšņam, tad pēdējais viņu netraucē miegā. Bet So-

fija jau trīs gadus apmeklēja pilsētā skolu. Sākumā

viņai, pilsētā esošai, uznāca ilgas pēc teva mājas, vēlāk

viņa pārliecinājās, ka ir starpība starp krogu un pil-
sētas augstākās meitu skolas grezno namu, kur katru

dienu tik daudz daiļuma redz un dzird, un ka šī

starpība viņu garīgā ziņā bija pāra gados augsti pa-

cēluse. Līdz ar iepazīšanos ar zinātnēm un mākslu viņai

sirdī pamodās morāles un daiļuma likumi, kļuva dzīvi

un nelokāmi, un visi priekšraksti, par kuru vajadzību
viņa nebija pārliecinājusēs, tai tapa lieki. Savāda brī-

vība pārņēma Sofijas garu. Viņa domāja un juta allaž

citādi, nekā lielais meiteņu pūlis domāja un juta. Nav

nekāds brīnums, ka veselīgā lauku skuķī atmodās ve-

selīgs, ideāls gars, kad viņa iepazinās ar pasaules un

cilvēces vēsturi, ar cilvēces un viņas labklājības aiz-

stāvju likteni, ar zinātņu vīru biogrāfijām, kuri tapuši

673»
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mocekļi. Pamazām Sofijā ausa nojauta, ka dzīvība,
kura viņas dzīslās tik karsti rit, stāv ciešā sakarā ar

līdzcilvēku dzīvību, ka, pēdējai plaukstot un stiprinā-
joties, arī viņas pašas labklājība vairāk nodrošinātos.

Kas tad ir mūsu mērķis? Laime! Viņa ir gan egoisma
dvēsele, bet viņa mūs kārdina palikt še, uz zemes,

dzīvot. Nebūtu mums cerības uz laimi, tad mēs jau
sen būtu no pasaules aizbēguši! Arī Sofija dzinās pēc
laimes. Bet, tā kā dažs labs alķīmiķis, meklēdams ra-

dīt zeltu, ir atradis kādu citu — mazvērtīgāku, bet

cilvēcei ļoti derīgu vielu, tā arī Sofija, meklēdama

laimes, atrada sevī īpašu apmierinājumu darbībā priekš

vispārības. Bet ko gan jauns, sešpadsmit septiņpadsmit

gadus vecs skuķis var darīt vispārības labā? Sievietes

sabiedriskā dzīve ir norobežota: smaidīt, izsaukties:

«Ai, cik jauki!» — padancot, paspēlēt klavieres viņa

drīkst, ja apstākļi citādi to viņai atļauj, bet staigāt ap-
kārt ar nopietnu seju, domāt, pārdomāt, izšķirt pate,
kas labs, kas ļauns, piedalīties pie svarīgiem sadzīves

jautājumiem —to viņa nedrīkst. Un, ja tā vēlākos ga-

dos, kad tā no dzīves samaitāta, piemērota materiālai

pasaulei un viņas prasībām, reizām uzmetas savam

vīram un tuvākai apkārtnei par likumu un priekš-
rakstu devēju, tad ir viss par vēlu: visur, visos kaktos

mētājas viņas jaunības ideālu līķīši, bāli un stīvi, kurus

tā reizām skūpstīdama apraud, reizām viņa bēg no

tiem kā no murgu baidēkļiem. Tātad ir viss par

vēlu!...

Nesmiesimies mēs vis par jauniem, nopietniem sku-

ķiem, kuru acīs bieži vien mirdz asaras, kuru sirdis

pukst priekš cilvēces labklājības. Neliegsim, ka arī

viņu iekšējo dzīvi pārtrauc šad un tad kaislības, ka arī

viņas sajūt uz brīdi skaudību, ienaidu. Bet viņām pie-
mīt lielisks daiļuma radības spēks, un šis spēks vājina
kaislības lielā mērā ... Un iekš kā gan var pastāvēt

jaunu, nopietnu skuķu darbība priekš vispārības? Nu,

ja ne iekš cita, tad, vismazākais, viņas ada cimdus

priekš tā, kurš salst, kuram ziemas aukstumā sastingst
rokas un kuram pašam cimdu nav. Un, ja nopietns

skuķis, bāra bērnam garām ejot, noslauka pēdējam ne-

tīro mutīti un apglauda viņa galviņu, tad viņš ir vairāk

darījis priekš cilvēces nekā dažs labs profesors, kurš
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priekš cilvēces Moloha ķīmiski sagatavo lētāku kurinā-

jamo materiālu
...

Jā, šie glītie, graciozie bērni ar garīga daiļuma un

cēluma vaibstiem sejā, kuri dažu brīdi, kad mēs bez

ticības nevaram vairs dievu lūgt, parādās kā vidutāji,
glābj mūs no izsamišanas, apmierina mūs caur savu

mīļo, tīro eņģeļa skatu! Ak, cik daudz, daudz viņi dara

priekš vispārības, cik labu domu viņos mitinās, un es

domāju — ja viņi valdītu, tad tie droši vien atrisinātu

savām baltām, viegli tverošām rociņām sarežģītos dzī-

ves jautājumu mezglus ...

Sofija apsēdās parka malā uz sola un skatījās, kā

ezerā mazi vilnīši kustējās. Garas, garas koku ēnas

iestiepās ezerā, bet viņam pret vidu viļņi mirdzēja kā

zelts: saule jau bija uzlēkuse. Viss bija tāpat kā pēr-

najā vasarā: zaļi koki, viļņojošs ezers un mākoņi —

viegli un balti. Bet viņa nebija vairs tā pate. Pērn tā

vēl jutās kā bērns. Labprāt viņa reizām stājās aiz bu-

fetes, lai kādu brīdi atvaļinātu savu tēvu. Bet šovasar!

Tagad viņa sajuta riebumu iet kroga istabā, stāvēt aiz

bufetes, atvilkt pudelēm korķus un klausīties jaunekļu
nieku runās un smieklos. Tas nebija kauns izpildīt
pieklājīgu vietu un darīt kādu darbu, tas bija viņai
mokas: darīt savai apkārtnei drīzāki ļaunu nekā labu,

pārdot nāves zāles un pievilkt ar savu daiļumu jau-
nekļus, atvilināt tos no viņu darba un pienākumiem,
varbūt padarīt tos par dzērājiem. Šogad Sofija it kā

atjēdzās. Vai tēvs viņu nesūtīja par daudz bieži aiz

bufetes? Un kāpēc dzērāji bija visvairāk jauni cilvēki,
kuri gribēja ar savu naudu izlielīties, izteikt savu

gudrību un jokus?
Un vai pat muižas pārvaldnieks neieradās par daudz

bieži aiz kroga lapenē, vismazākais, reiz pa dienu, un

tad tēvs bubināja: «Sopi, ej nu... jaunskungs atnā-

cis
.. . parunājies...» Un tad viņa ar «jaunkungu»

bija runājuse pavisam ko citu, nekā viņas sirds vēlējās.
Viņa bija runājuse ar viņu niekus un atkal niekus un

pārliecinājusēs, cik tukšs tas bija no visa augstāka
gara. Viņš bija jaunskungs un vairāk nekas. Un viņai

pārskrēja šalkas: ja tēvs gribētu viņu piespiest precēt
muižas pārvaldnieku? ... Ko tas viss līdzēja, ka viņš
bija slaiks no auguma, gariem zābakiem, glītu seju un
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mazām ūsiņām
r

vispārīgi ar kundzisku izskatu, bet viņš
bija vienkāršs iekšienē, vienkāršāks un nabadzīgāks

par dažu kalpa vīru.

«Nē, tas tā vairs nedrīkst būt!» Sofija domāja. «Tēvs

ar mani dzen veikalu. Es vairs bufetē neiešu
...

Lai

viņš pieņem sev palīgu. Mantas viņam netrūkst: krogs
un trīs dzimtmājas izmaksātas... Un tad viņš sūta vēl

savu meitu bufetē... Bet cik labs pret mani viņš ar-

vienu ir bijis! Viņš man nav ne mazākā trūkuma licis

ciest, kamēr es dzīvoju pilsētā. Es varēju apmeklēt
teātra izrādes, koncertus, glīti ģērbties... Un nu es

uzreizi sacelšos pret viņu!»

Bet atkal no jauna viņai uzmācās domas, ka tēvs

dzīvo pavisam citādā pasaulē nekā viņa. «Šķirties?
lesākt kādu darbu? Palikt par skolotāju?» Bet varbūt

viņa pārsteidzas! Var būt, ka viņas apstākļi kļūtu tūliņ

citādi, ja viņa tikai kādus vārdus tēvam par to teiktu.

Tēvs Sofiju ļoti mīlēja. Nebija ko šaubīties, ka viņš
savas vienīgās meitas dēļ nestu lielākus upurus. Bet te

jau nebija runa vienīgi par viņas pašas dzīvi... Nē,
te vajadzēja darboties pret tēva rīcību: lieta grozījās
arī ap daudz citu ļaužu labklājību. Vai tie nebija viņas
tēva un viņas pašas upuri, kuri pagājušā naktī dzēra

un trokšņoja? Vai tēva seja katru reizi nepārlaidās ar

smaidiem, ja kāds paģērēja pudeli alus vai šņabi? Še,
kur viņas apkārtnē vajadzēja gādāt par ļaužu izglītību,
viņas tēvs gādāja par žūpību ...

Un nu viņš bija pat

viņu ievilcis šajā veikalā
...

Vispirms Sofija nosprieda bufetē vairs neiet un tēvam

nopietni izskaidrot, cik nelaimīgai viņai jātop, kad

viņai brīdi no brīža jāpasniedz ļaudīm alkohols, jā-
skatās, kā tie piedzeras un top par kustoņiem...

Atgadījās tā, ka tajā svētdienas rītā, kur Sofija
ezera malā sēdēja un pārdomāja, kādējādi iesākt ar

savu tēvu cīņu, ja tas ar labu viņai nepadotos, arī

muižas pārvaldnieks ļoti agri piecēlās. «Lielā kalnā»

baronam bija atbraukuši viesi. Bija nodomāts no rīta

sarīkot izbraukumu ar laivām uz salu. Muižas pārvald-
nieks gāja aplūkot laivas, pārliecināties, vai viss ir kār-

tībā. Priekš laivām bija uzcelta parkā īpaša nojume,

zem kuras pa kanālu laivas ievadīja, lai tās nepielītu
un lai zēni pa tām nekāpelētu. Pajumtes vārtus atslē-
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dzot, muižas pārvaldnieks pamanīja, ka Sofija aiz ap-

sēm un liepām sēd uz sola. Viņš tūliņ viņai piestei-
dzās un izteica šādas tādas frāzes. Sofija viņam at-

bildēja auksti un lika manīt, ka viņa jūtas traucēta.

«Ko es jums esmu nodarījis, cienītā jaunkundze?»
muižas pārvaldnieks, viegli klanīdamies, jautāja. «Jūs

esat uz mani dusmīga?»
«Nekā jūs man neesat nodarījuši!» viņa labsirdīgi

teica. «Es neesmu nemaz dusmīga... Tikai atļaujat
man iet; es redzu, ka atrodos svešās robežās...»

«Tātad jūs tomēr esat, ja ne dusmīga, tad... jūs
manis neieredziet...»

Sofija piecēlās un viegli ar roku atspiedās pret sola

atzvelteni. Viņa nodūra acis un sāpīgi smaidīja. Kā lai

pret šādu vīrieti izturas, kurš viņai nepatīk, kurš tomēr

nekā sevišķi ļauna nav darījis? Ko lai tādam saka? Vai

lai strupi pārmet viņa uzbāzību? Piepeši viņai ienāca

prātā mirušā muižas kalēja sieva, kura ar diviem ma-

ziem bērniem apdzīvoja vissliktāko istabeli vecajās
kalpu mājās un cieta lielāko trūkumu.

«Man ir daudz kas jums jāpārmet!» Sofija beidzot,
droši muižas pārvaldniekam acīs skatīdamās, teica.

Muižas pārvaldnieks nosarka un sabijies nervozi kus-

tējās.
«Jūsu pienākums ir zināt, kā muižas ļaudīm klājas.

Jūs, liekas, esat pavisam piemirsuši, ka vecā kalpu

mājā dzīvo kalēja sieva. Viņa ir slima
...

Neviens ne-

bēdā par viņu un viņas bērniem. Pagasts gādā, kaut

arī maz, taču gādā par saviem nabagiem, bet muižas

nabagiem tas labprāt nepalīdz ...
Te būtu jums jāie-

stājas par palīgu nevis aiz žēlastības, bet pienākuma
dēļ. Es ticu, ka barons labprāt atļautu atbērt nabadzītei

drusku labības, kartupeļus un vēl ko citu, bet kas jums
daļas gar muižas nabagiem! Jūs aizstāvat vispirms sa-

vas, tad barona intereses, bet par citiem jūs maz bē-

dājiet . ..»

Sofijas balss drebēja, viņa pate bija ļoti uzbudināta

un nevarēja saprast, kā viņa uzreizi varēja tā runāt

un tik dūšīgi! Muižas pārvaldnieks kodīja lūpas un ne-

zināja, ko teikt.

«Atvainojiet, cienītā jaunkundze, ka es jūsu domām

nevaru gluži piekrist. Jūs, liekas, nepazīstat muižas
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ļaudis. Un es varu teikt, ka übags tikai tad negaudīs,
kad tas taps bagāts. Viņiem nekad nav diezgan, un

sliņķi, briesmīgi sliņķi ir šie ļautiņi. Nav vērts, ka

viņiem parāda tik daudz intereses. Kas zīmējas uz

mirušā kalēja sievu, tad viņai ir ticis vairākkārtēji

palīdzēts, bet viņa dzer .. . brandvīnu ...»

Beidzamos vārdus izrunājot, muižas pārvaldnieks pa-

smaidīja. Sofija to redzēja un satrūkās ...

«Tātad viņa — šī kalēja sieva dzer ...» Sofija do-

māja, «un varbūt es pate nezinot esmu priekš viņas

pārdevuse šņabi... Jā, te ir tā nelaime...»

Abi brīdi klusēja.

«Bet, ja cienītā jaunkundze vēlas,» muižas pārvald-
nieks uzsāka, «tad es kalēja atraitnes pēc runāšu ar

baronu. Varbūt būs iespējams, ja ne viņai, tad viņas
bērniem palīdzēt...»

«Darāt to, Kārkliņa kungs,» Sofija ātri runāja, viņam

roku sniedzot, «es jums par to būšu ļoti pateicīga...
Uz redzēšanos!»

Viņa šajā acumirklī izskatījās tik mīlīga un glīta,
ka visa viņas būte pārņēma Kārkliņu tādējādi, ka viņš
bezmaz tapa nejēdzīgs un gribēja Sofiju apkampt. Bet

viņa jau aizsteidzās, un viņas drānas nočaukstēja klu-

sajā rītā, it kā kad pate laime ietu pa parku.

Ilgi muižas pārvaldnieks sēdēja uz sola un domāja,
kā Sofijai labpatikt. Kad muižā atskanēja zvans uz rīta

pātariem, kurus vagars mēdz noturēt, tad Kārkliņš at-

gādājās, ka jāizbrauc laivas.

* * *

Vakarā salienieši sarīkoja pirmo reizi jautājumu iz-

skaidrošanas vakaru. Vakaru noturēja pagasta nama

telpās, kuras izrādījās par ļoti šaurām, jo publikas aiz

ziņkārības bija saradies ļoti daudz. Izskaidrotāji: pa-

gasta rakstvedis, abi skolotāji, skolotāja palīgs iz kāda

kaimiņu pagasta un pāris izglītotāku saimnieku — uz-

dzīvoja jautri rakstveža istabā, pīpodami un iedzer-

dami pa glāzītei. Par jautājumu izskaidrošanu tie do-

māja maz. Tikai skolotāja palīgs iz kaimiņu pagasta

sēdēja viens pats pie mazāka galda un lūkojās cauri

iesniegtos jautājumus.
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«Rudzīt, vai tu nedzersi?» rakstvedis piesarcis, galvu

pagriezis, jautāja.
«Nē!» skolotāja palīgs cieši atteica un lasīja tālāk

jautājumu strēmelītes... «Nu, vai neiesāksim?» viņš,
caurskatīšanu beidzis, pie lielā galda piegājis, biedrus

jautāja.

«Pagaidīsim, kamēr Kārkliņa kungs atnāk!» rakst-

vedis svarīgi teica. «Mums ir daudz jautājumu, kas

attiecas uz zemkopību...»
Rudzīts apsēdās pie citiem biedriem. Visi nu kopīgi

apsprieda, kādi jautājumi katram jāizskaidro. Skolotāji
uzņēmās tos, kuri attikās uz prātniecību vai tautas

audzināšanu, rakstvedis — tieslietu jautājumus, un abi

jaunie saimnieki teicās paskaidrot šo to par zirgu sli-

mībām.

«Prozit!» viens no saimniekiem, pret Rudzīti pagrie-
zies, sauca, bet pēdējais atmeta ar roku un piegāja
pie loga.

«Paskat, kāds nav!» saimnieks smējās. «Te viņš dzert

negrib, bet uz Salienas krogu tas velk šurpu katru

nedēļu ...»

Rudzīts bija pagriezies pret logu, un neviens ne-

manīja, ka tas ļoti nosarka, pēdējo runu dzirdot. Bet

tad viņš tapa neizsakāmi laimīgs: tā bija viņa, kas tur

nogriezās no lielceļa uz ceļu, kurš ved uz pagasta

namu ...

Sofija steidzās. Viņa domāja, ka tā nonāks par vēlu,

jautājumu vakars jau būs iesācies. Bet, pagasta namam

tuvāki pienākdama, viņa pārliecinājās, ka atnākuse par

agru. Ļaudis sēdēja uz balkona trepēm, uz soliem zem

jaunajām liepām vai taisni uz maura un pārsprieda
šo to.

«Palūk, kroga preilene nāk!» Laksts, pīpi sūkādams,

runāja. «Diezin ko šī te darīs...»

«Ko tad citu: nāk puišus skatīties!» Sabuls piebilda.
«Vai tad nu viņai nepietiek ar muižas kungu!» Lak-

stene iesmējās.
Arī viņa bija atnākuse noklausīties jautājumu va-

karā.

«Diezin vai jau drīzi nesāks?» Laksts spļaudams ba-

žījās un lūkojās uz pagasta nama logiem.
«Vēl jau saule ir gabalā,» Sabuls prātoja, izvilk-
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dams iz kabatas papīra lapu, «vēl jau nav vakars ...
tu redzi, te stāv melns uz balta: jautājumu vakars.

Ja tas varētu notikt dienā, tad jau stāvētu rakstīts:

jautājumu diena ...»

Par šo vieglo joku neviens nesmējās. Visi bija no-

guruši, jo diena bija sevišķi karsta, un katrs ar ilgo-
šanos gaidīja vēsā vakara.

Sofija pienāca, sveicināja un iegāja sapulces istabā.

Viņai bija nepatīkami gaidīt, bet darīt neko nevarēja,
bija jāgaida. Viņa apsēdās pie loga un pārlaida skatu

pār sapulci. Tur sēdēja un stāvēja ļaudis, vīrieši un

sievietes, cietām, norūdītām sejām. Daža no tām bija

patīkama un labsirdīga, ka Sofija pilnīgi aizmirsa to,

ka jautājumu vakars nebija vēl iesācies. Tur pakustējās
daža laba strādīga roka, tur ieklepojās daža laba balss,

kura nebija atskanējuse prastos lamu vārdos ... Sofija
visu to sajuta, ka viņas tuvumā atrodas daudz labu

ļaužu, un viņai palika tik labi ap sirdi. Piepeši ienāca

Rudzīts... Viņš paklanījās pret Sofiju, bet palika stā-

vot a.z katedra. Sofija atbildēja ar sveicinājumu, kaut

gan viņi abi personīgi nebija viens otram priekšā stā-

dīti. Viņa Rudzīti pazina, kaut gan tā tikai kopš kādas

nedēļas atkal dzīvoja Salienā. Rudzīts, viņa atminējās,
bija reiz krogā ar savu principālu, tad vecais Sofijai

stāstīja: «Tas jaunākais ir Rudzīt kungs .. .»

Rudzīts bija glīts jauneklis interesantiem, nopietniem
vaibstiem. Viņa acis varēja saukt par skaistām. Tāpēc

Sofija šad tad ar labpatikšanu viņā nolūkojās. Rudzīts

to it labi manīja un tapa drošāks. Viņš saņēma dūšu

un piegāja pie Sofijas.
«Lūdzu atvainot... ja nemaldos, tad jūs esat Zand-

berg jaunkundze?» viņš vienkārši teica.

«Esmu tā... Es jūs tā jau drusciņ pazīstu . . .
Sveiki!»

«Ļoti priecāsimies, ja varēsim jūs ar mūsu izskaid-

rojumiem apmierināt. Zināms, mēs jau to nespējam

pasniegt, ka pasniedz pilsētnieki. Mums trūkst vaja-

dzīgo telpu, zināšanas un nopietnības ... Redzēs, cik

ilgi salienieši apmeklēs šos vakarus. Bija dziedāšanas

biedrība: tā iznīka. Visi bija svētdienās noguruši, ne-

viens negribēja dziedāt... Visvairāk vainas jāuzkrauj

grūtajiem laikiem. Ļaudis badojas. Kāds brīnums, ja
tiem trūkst intereses un vajadzīgās dzīvības priekš
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sabiedriskiem ideāliem un kopošanās. Viens saka to,

otrs par to smejas. Neviens otram netic. Katrs grib būt

gudrāks, un galu galā neviens nekā lāgā nezina...

Un tad — kas visbēdīgāki...»

Viņš gribēja runāt par dzeršanu, par iešanu uz kro-

giem, bet apstājās — Sofijas dēļ. Viņa taču bija kro-

dzenieka meita ...

«Es zinu, ko jūs gribējāt teikt,» Sofija Rudzīti dzīvi

pārtrauca, «izsakāt tikai droši. Es dzeršanas neaizstāvu,

kaut gan esmu pate pārdevuse stipros dzērienus...

Ļoti, ļoti nožēloju, ka esmu to darījuse . ..»
«To es jau domāju,» Rudzīts ar brīnīšanos, Sofiju

savādi uzlūkodams, lēni teica, «to es domāju ...»

Viņš šos vārdus izrunāja instinktīvi.

Rakstvedis ārā zvanīja — par zīmi, ka jautājumu iz-

skaidrošanas vakars iesāksies. Izskaidrotāju komiteja
ienāca, starp viņas locekļiem atradās arī Kārkliņš.

Kārkliņš šinī gadījienā bija barona delegāts. To visi

it labi zināja, un totiesu apzinīgāki viņš ienāca sa-

pulces istabā. Bet, Sofiju ieraudzījis, viņš saplaka un

trīs reizas klanījās, kamēr Sofija atbildēja uz viņa svei-

cinājumu.

Rakstvedis Bebris atklāja jautājumu vakaru, aizrā-

dīdams garākā runā uz tamlīdzīgu vakaru lielo nozīmi.

Tad iesākās jautājumu izskaidrošana.

«Kāpēc eglēm un priedēm aug skujas un ozoliem,

liepām utt. lapas?»
Šo jautājumu Rudzīts mēģināja izskaidrot, runādams

īsumā par stādu morfoloģiju, par protoplazmu, kanni-

ņām, audumiem, aizrādīdams uz lapu un skuju uzde-

vumu un nozīmi, nākdams beidzot pie slēdziena, ka

skujas nav arī nekas cits kā lapas ...
Bet viss izskaid-

rojums bija nepilnīgs, nemācītiem nepiemērots. Un

tomēr Sofija pabrīnījās par jaunā skolotāja apķērību
un domu bagātību.

Nāca šādi tādi jautājumi, kuri sapulcētos drīz aiz-

skāra bēdīgi, drīz viņus smīdināja.
«Te ir viens jautājums,» Bebris, ironiski smīnēdams,

runāja. «Kā apkarot tik ļoti lielā mērā izplatīto dzer-

šanas sērgu? ...»

Zālē tapa viss ļoti klusu.
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«Vai te nav kāda krodzenieka?» Bebris turpināja.
«Tas vislābāki varēs mums uz šo jautājumu atbildēt!»

Viņš spītīgi paskatījās uz Sofijas pusi. Sofija bija
viņam reiz «sadevuse mazliet uz deguna», un nu viņš

gribēja atriebties.

«Tas nesakrīt ar patiesību,» kāds tēvs iz publikas
iesaucās, «krodzenieks taču nevar piedalīties pie dzer-

šanas apkarošanas!»
«Lūdzu nākt pieteikties un runāt no katedra,» Bebris

dusmīgi iesaucās, «visi reizā nedrīkst runāt...»

Zālē viss tapa klusu. Neviens negribēja atrast līdzek-

ļus pret dzeršanu.

«Vai neviens nevēlas izskaidrot šo jautājumu?» Beb-

ris tagad nopietnā balsī runāja.
Jau gribēja Rudzīts uzņemties šo uzdevumu, kad pie-

peši no sola pacēlās Sofija .. .

«Lūdzu: Sofija Zandberg vēlas izskaidrot,» viņa tikko

dzirdoši runāja.
«Ko?» Kārkliņš ieplēta muti un nezināja aiz brīnu-

miem, ko darīt. Visa publika bija manāmi uztraukta.

Bet Sofija jau stāvēja uz katedra... Sākumā viņa ap-

juka. Viņa stājās pirmoreiz publikas priekšā... un vēl

tādu jautājumu izskaidrot.. . Acis viņai mazliet apžilba
un lūpas drebēja. Sirds bija īstā vietā, bet trūka vēl

vārdu... Tomēr viņa saņēmās un iesāka:

«Cienītā sapulce! Šis jautājums aizkustina visu iz-

glītoto pasauli. Ārstniecība un statistika mums rāda,

ka liela daļa ļaužu slimo un vārgst, cieš badu un trū-

kumu, top ārprātīgi vai noziedznieki vienīgi tāpēc, ka

tie ir nodevušies pārmērīgai alkohola baudai. Daudziem

no jums ir zināms, ka Ķīnā, Indijā ļaudis pīpo opiju,
ka turku derviši lieto hašišu, lai tos pārņemtu saldas

jūtas, sapņi, kuros tie redz paradīzi, piedzīvo vislielākos

baudījumus... Bet pie mums tādas vielas nemēdz lie-

tot. Mūsu zemē smēķē tabaku, dzer šņabi, vīnu jeb
brandvīnu. Kāpēc? Prasiet tiem, kuri dzer... Laikam

taču šiem dzērieniem kāda garša ir un dzērāji sajūt

baudījumu ...
Bet tamlīdzīgi baudījumi, ja tie bieži un

stiprā mērā atkārtojas, samaitā cilvēka organismu, viņa

miesas audumus, samaitā nervus un smadzenes, tā ka

cilvēks nav vairs tas, kam viņam vajadzētu būt,

viņš nedara to, kas tam ir jādara, viņš aizmirst pienā-
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kūmus un sapņo tikai no reibuma baudām. Ārsti saka,
ka tādi esot saģiftēti ar alkoholu. Dažus no viņiem
ārstē ar sekmēm, citus bez jebkāda panākuma... Kā

viņus ārstēt, to es neieskatu par savu uzdevumu še

izskaidrot. Tas ir arodnieka — ārsta uzdevums... Es

neuzņemos atbildēt uz šo jautājumu vispārīgi; atkār-

toju, ka ar alkoholu saģiftētos ārstēt ir grūti, ja tiem

pašiem trūkst stipras enerģijas, gribas uz labošanos.

Gribēju mēģināt izteikt savas domas par to, kā tos,

kuri vēl nav saģiftēti, atturēt no dzeršanas, kā būtu

jāizturas jaunai paaudzei, lai tā nekristu alkoholam par

upuri... Diemžēl es pate esmu krodzenieka meita.

Daudzi man pārmetīs: tu jau pate tirgojies ar spirtu un

brandvīnu un gribi mācīt ļaudis, ka tie nedrīkst dzert...

Jā, arī es pate sev to pārmetu... Bet, ja tas stāvētu

manā varā, tad es aizslēgtu visus krogus, atvērtu to

vietā ļaužu ķēķus, naktsmājas un atpūtas vietas priekš

ceļiniekiem... Bet šimbrīžam valda vēl tādi apstākļi,
ka, ja mans tēvs vai es nepārdotu spirituozus dzērienus,

tad nāktu cits mūsu vietā. Un krogu jandāliņš ietu no

jauna vaļā ...»

«Krogu jandāliņš! Ha, ha, ha!» kāds publikā lieliski

smējās.
«Klusu!» Bebris sauca, ar nepatikšanu Sofiju uzlū-

kodams. «Lūdzu, tāļāk! . . .»

«Te ir jānāk publikai pašai palīgā,» Sofija turpināja,
«un jāpierāda, ka viņa var iztikt bez dzeršanas, ka tai

ir citi — daudz augstāki baudījumi...»

«Piemēram, mīlestība!» kāds skroderu zellis iz pub-
likas iesaucās.

Bebris sagrāba zvaniņu un zvanīja tik briesmīgi, ka

zvaniņš vairs lāgā neskanēja.
«Es lūdzu cienīto publiku izturēties kārtīgi, citādi es

būšu piespiests jautājumu vakaru slēgt!» viņš aiz dus-

mām sarkans sauca.

Tas līdzēja. Sapulcē palika visi tik klusu, it kā viņas

vidū gulētu mironis.

Sofija turpināja runu
...

«Bet, kad publika viscaur nāktu pie pārliecības, ka

dzeršana ir cilvēces kauns un posts, tad tā baidītos no

tās vairāk nekā no mēra un citām niknām sērgām.
Lai dabūtu šādu ciešu pārliecību, lai rastos vajadzība
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pēc labākiem, augstākiem baudījumiem, tad vispirms ir

jāgādā par izglītību. Izglītība mūs visus...»

«Mums jau nav naudas, ar ko apmeklēt smalkas sko-

las,» kāds iz publikas atkal Sofiju pārtrauca.
«Lūdzu .. .» Bebris iekliedzās, bet nevarēja aiz dus-

mām parunāt. Sofija paskatījās mierīgi uz rakstvedi un

pabrīnējās: tik nervoza cilvēka viņa nebija vēl redzē-

juse ...

«Izglītība mūs var glābt,» Sofija turpināja, «gādāsim
bērniem par krietnām skolām, dosim viņiem labu, ve-

selīgu barību, attīstīsim viņos veselīgas domas par dabu

un cilvēci, lai tie būtu spējīgi panest vīrišķi nelai-

mes gadījumus, dažādus dzīves pārbaudījumus un ne-

ķertos vis tūliņ pie glāzes ... Tāpēc, īsumā saņemot, ma-

nas pamata domas ir tās, ka visstiprākais kareivis, kurš

dzeršanai var pretī stāties, ir izglītība ...»

Sofija beidza, nokāpa no katedra un apsēdās. Viņa

bija nosarkuse un uzbudināta, kaut gan viņa visu laiku

mierīgā balsī runāja.
«Izglītība? Nu jā, tā izglītība nu ir tāda lieta ...»

viens publikā lēni prātoja, kamēr komitejas vīri sabāza

galvas kopā, aplūkodami jautājumu strēmelītes. «Bet

kāpēc tad paši studenti dzer... dzer i skolas kungi,
skrīveri, lieli un mazi, augsti un zemi ...»

«Cik reižu man jums ir jāsaka, ka, ja kāds vēlas ru-

nāt, lai nāk še, uz katedra,» Bebris izskaidroja.
«Bet kā tad mēs vietnieku pulkā. .. katrs savā

kaktā . .. runā, cik patīk!» prātotājs piezīmēja.
«Ak tu tas esi, Kloķīti!» Bebris pasmējās.

Kloķīts bija vietnieku pulka loceklis un pazina it

labi kārtību. Kloķīts un Bebris bija labi draugi; Klo-

ķītim jau bija balss...

«Mēs tikpat ar šo jautājumu galā netiksim,» Bebris,

uz katedru uzkāpis, runāja. «Tas piekrīt tautas saim-

niecības arodniekam vai ārstam, un mūsu starpā tāda

acumirklī nav... Pāriesim uz citu: «Kāpēc siers pelē?»»
Un tā tas turpinājās.

Kārkliņš pēc jautājumu izskaidrošanas vakara beigām

gribēja sarīkot dančus. No «inteliģences» dāmām jau-

tājumu vakarā bija Bebra jaunkundze — rakstveža
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māsa, kura vadīja brāļa saimniecību, divas Mīlberg

jaunkundzes — meldera meitas un Āboliņa jaunkun-
dze, kura bija mazliet paskolota, izskatījās ļoti glīti un

prata uz klavierēm spēlēt.

Wenn die Blātter leise rauschen

Indes Mondes Silberschein,

Liebchen, lass uns Kūsse tauschen

Lass uns beide glūcklich sein! 1

Tāpēc Kārkliņa galvenās domas pa visu jautājumu
izskaidrošanas laiku bija — sarīkot deju un iecelt So-

fiju par dejas vakara karalieni. Bet Sofija nepalika.
Viņa atvadoties Rudzītim sniedza roku, aizgāja. Kār-

kliņš metās Sofijai pakaļ; visi, kuri pagasta namā vēl

atradās, stāvēja pie logiem, skatījās un smējās...

Sofija to zināja. Viņai bija dusmas, ka Kārkliņš viņai
uzmācās. Visnepatīkamāki viņai bija tas, ka ļaudis

jau sāka Kārkliņu noturēt par Sofijas brūtgānu.
«Atvainojiet, cienītā jaunkundze, ka es jums piedā-

vājos par pavadoni,» Kārkliņš, galanti palocīdamies,
lišķīgi runāja.

«Pateicos, man nevajaga nekāda pavadoņa. Es zinu

pate ceļu...»

Kārkliņš apstulba.
Vai tiešām viņa negribēja ar viņu satikties? Un viņš

tak sevi turēja par to skaistāko vīrieti visā plašā ap-
kārtnē!

«Cik jūs slikta varat būt, cienītā jaunkundze!»
«Un jūs, Kārkliņa kungs, cik jūs nekaunīgs varat

būt. Es jums teicu, es gribu iet viena ... bet jūs ar

varu uzbāžaties. īsts kavaliers tā nedarīs ...»

Kārkliņš nosarka kā biete.

«Lūdzu piedošanu ...»

Viņš apstājās. Un viņa gāja pa lielceļu tāļāk.

«Labi, ka neviens neredzēja,» Kārkliņš domāja, «ka

es tiku atraidīts .. .»

1 Kad klusi lapas šalc

Sudrabainā mēnesnīcā,

Tad, mīļā, ļauj jel bučoties,

Lauj mums laimi baudīt!
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Pēdējais skats notika uz lielceļa, kuru no abām pu-

sēm apēnoja brangi ozoli un liepas.
Kārkliņš apsēdās ceļmalā, uzpīpoja papirosu un gai-

dīja, kamēr Sofija bija labu gabalu pagājuse. Tad viņš

piecēlās un lēnām soļoja uz muižas pusi. Sirds viņam

dikti pukstēja.
«Vai tikai viņa nemīlē šo jauno zēnu, šo Rudzīti?

Bet varbūt tai ir savs izredzēts pilsētā ... Citādi ne-

būs .. . Tomēr sieviešu prāti grozās ... Meitenei, zi-

nāms, savs gods ir jāaizstāv un jāsargā. Viņai dažā

ziņā taisnība .. . Bet es tik viegli neļaušos atbaidīties.

Sievieši ir neizprotami. Viņi saka: «Ejat, laižat mani

mierā!» — bet domā, ak, kaut viņš man kristu ap

kaklu ... Varbūt Sofija mani taisni mīlē, bet viņa man

negrib to ierādīt: viņa ir spītīga un lepna. Pag, man

jānodrošinās! Es parunāšu ar pašu papu...»

Kārkliņš pagriezās uz kroga pusi. Viņš pieklauvēja

pie loga, aizgāja aiz kroga un ielīda zināmā lapenē.
Te, lapenē, pa vasaru nāca «inteliģence» iedzert. Ik-

dienišķie lapenes viesi bija Kārkliņš un Bebris.

Kārkliņš apsēdās lapenē un glūnēja uz logiem, vai

neieraudzīs Sofiju. Bet viņa nerādījās. Viņas vietā uz

sliekšņa parādījās resnais papus, par brīnumu, ļoti dus-

mīgu seju. Citām reizām viņš, muižas pārvaldnieku

ieraugot, laimīgi pasmīnēja, bet šoreiz tas apstājās la-

penes ieejā un mēmi, sarkanām, izmisušām acīm uz-

lūkoja Kārkliņu.

«Kas jums kait, Zandberģa kungs? Jūs šodien esat

gluži sašļukuši!»
«Ko tur runāt!» Vecais atmeta ar roku, acis tam

pildījās asarām.

Kārkliņš noprata, kas vecajam kait: viņš bija laikam

dabūjis zināt, ko Sofija runājuse, jautājumu par dzer-

šanas apkarošanu izskaidrojot... Tādas lietas izplatās
zibeņa ātrumā. Un tiešām vecais jau visu zināja, stās-

tam bija vēl daudz kas pielikts, tā ka vecais vai trieku

dabūja, kad Sabuls skaļā balsī tam stāstīja, ka viņa

paša miesīga meita esot teikuse, ka vajagot iznīdēt

visus krogus: tie esot cilvēcei par kaunu un postu, —

ka viņa nožēlojot, ka tā esot krodzinieka meita...

Vecais zaudēja vai jēgu. Viņš lēja šņabi vienam un
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otram un aizmirsa prasīt naudu. Drīz viņš ievaidējās,
drīz iesmējās.

«Ko nu jūs man stāstiet niekus! Mana Sopi, mana

mīļā meitiņa runāja atklāti pret mani? Nē, tas nevar

būt!»

Krodzinieks nosēdās lapenē uz sola un lūkojās bez-

prātīgi uz galda.
«Ko dzersim?» Kārkliņš prasīja, bet Zandbergs ne-

dzirdēja.
«Vai tas taisnība? Vai Sopi tā šodien runāja?» viņš.

gandrīz raudādams, jautāja.
«Nieki! Ko jauns skuķēns zina no dzīves. To jau

neviens neņēma par nopietnu... Zināms, tev tas nepa-

tīkami ... Bet nekas
...

Kad Sofija apprecēsies, tad viņa
runās citādi. Viņa nepazīst vēl dzīves...»

«Ja viņa tiešām to runājuse, ko man stāstīja krogā,
tad es viņas nevēlu ne savam ienaidniekam par

sievu...»

«Arī man ne?» Kārkliņš smējās.
«Tev?

... Tev, jā, vakar, aizvakar ... bet kas viņa
ir šodien...»

«Klausies, papa, neņem to lietu tā pie sirds. Es esmu

nopietni sagatavojies lūgt tavas Sofijas roku ... Man

ir jāprecas; tu redzi, ka izticis es esmu, un man ir

cerības sasniegt labāku stāvokli...»

«Ņem viņu!» Zandbergs dusmīgi teica. «Es nezinu,
ko lai es ar viņu iesāku ... Man ir kauns rādīties ļau-
dīm .. . Tie smejas par mani: kā es smalki savu meitu

izskolojis... Saki, ko lai es daru: man jādara vai dzī-

vībai gals! ...»

«Ej nu, auša ... paliec mierā ... Kļaus', vai tev nav

kāda pudele veca vīna! ledzersim abi — tā klusīti-

ņām ...»

Vecais piecēlās un lēni aizgāja uz pagrabu. Pagrabā

iekāpjot, viņš sāka dikti šņukstēt...

Šis vakars bija priekš Sofijas briesmīgs. Vecais bija

sajucis, viņš ālējās, vaimanāja, žņaudzīja rokas, reizām

paskatījās bailīgi uz Sofiju, reizām lādējās un rādīja
viņai dūri... Bufetes pārvaldību bija uzņēmies zēns,

kurš bija pie muižas pārvaldnieka par mācekli...

Sofija, iebēguse savā istabiņā, raudāja. Viņa raudāja
bez mitēšanās...



82

Lūk, ko viņa bija padarijuse — tēvu nelaimīgu... Jā,

ja, tā ir: ja gribi Kristum pakaļ staigāt, tad atstāj savu

tēvu un māti... Māte jau gulēja smilšu kalniņā. Tagad
arī tēvu viņa bija zaudējuse. Bet varbūt varēja izlīgt?
Vēl varēja tēvu nolūgties, apsolīties viņu klausīt un

nerunāt vairs par krogu iznīcināšanu... Viņa jau pie-
cēlās un taisījās uzmeklēt tēvu, kad tā izdzirda dzē-

rāju dziesmu... Tad viņa saknieba dūres un apsēdās

pie loga.
«Nē, man ir taisnība! Es nepadošos! Ja tēvs ir cil-

vēks, tad viņš beidzot atzīs, ka man ir taisnība... Bet,

ja viņš ir tāds, kā es to simtos stāstos esmu lasījuse:
drīzāki tas ļaujas saraustīties gabalos nekā atstāt savus

ieskatus, iemītās vecās pēdas, — tad man ir jāatstāj
tēva māja, man ir jābēg... Es esmu par vāju izturēt

šo cīņu, likties sevi sadedzināt beidzot uz sārta... lešu

uz pilsētu, varbūt dabūšu skolotājas vietu...»

Raibas domas šaudījās viņai pa galvu. Vislabāki,

viņai likās, būtu bijis, ja tā dabūtu ar tēvu prātīgi izru-

nāties. Bet tēvs ar viņu nerunāja ne vārda... Ja tad

ar karot, tad vienalga: mirt, ja vajadzīgs. Bet viņi, lūk,

nekaro — šie tumšie ļaudis, viņi smejas par taviem

ideāliem, par taviem nodomiem, piepeši tie tevi sa-

grābj un met kā raganu uz degoša sārta ...

Kristus mira pie krusta koka ... Sofija visu nakti pa-

vadīja bez miega. Tā bija jau otrā bezmiega nakts...
«Nu es saprotu, kā cilvēks var kļūt ārprātīgs!» viņa

otrā rītā domāja. Viņa mēģināja spēlēt klavieres, bet

viņai likās, it kā kad tā sistu uz sausiem skaliem. Tad

viņa iesāka lasīt... bet lasāmās drāmas personu vidū

ieradās vecais Zandbergs un draudēja, rādīdams dūri...

Sofija izgāja pastaigāties. Viņa aizgāja tālu, pa sāņu

ceļiem, silā viņa gribēja apmaldīties, bet arvienu tā

iznāca atkal beidzot atpakaļ uz lielceļa. Vai tā bija

zīme, ka tai ir jāpaliek uzticamai saviem ideāliem...
Lai tēvs nīkst, ja viņš negrib laboties... Bet nē, viņa

tā nevarēja: viņa ir sava tēva meita. Nevar noliegt
savu miesīgu tēvu. Labs bērns nenodos to tiešām, ja
viņš būs arī noziedznieks, bet apkamps izmisis un rau-

dādams sava tēva ceļus... Viņa skrēja pa muižas ganī-

bām, pār pļavu un nonāca gluži noguruse mājā. Dur-

vis atverot, tā savā istabā ieraudzīja tēvu pie galda
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sēdot. Uz galda atradās pudeles, glāzes un glāzītes...
Sofija nodrebēja, tēvs dzēra viens pats... Viņš bija

piedzēries...
«Guten Morgen ...» viņš zobgalīgi smējās, ieraudzī-

dams Sofiju. «W/e haben sie die Zeit verbracht, mein

hochgeehrtes Frāulein?»

«Tētiņ,» Sofija izsaucās un krita pie viņa kājām
ceļos.

Vecais brīdi lūkojās stīvi viņai sejā, kura aiz bailēm

un sāpēm raustījās, un tad ar visu spēku atgrūda So-

fiju .
«Prom, nerādies man vairs! Es tevis nepazīstu... Ko

tu vēl dzīvo krogā, nolādētā krogā! Tavs tēvs ir ģifts
maisītājs...»

Viņa vēlreiz mēģināja tēvam pielabināties, bet viņš

to atgrūda pa otru lāgu.
«Es esmu tapis par ļaužu apsmieklu... Tu esi pie tā

vainīga,» viņš skarbā balsī kliedza. «Es tevi sargāju

kā savu acuraugu, bet tu nogāni savu tēvu visu ļaužu

priekšā. Nē, tu neesi mana meita, tu esi čūska... Lūk,
kā es dzeru... Sprediķo man, lai es nedzeru, un es

tomēr dzeršu...»

Viņš izdzēra pusi alus glāzes šņaba, tā ka Sofijai
šalkas pārskrēja pār miesu.

«Tētiņ,» viņa lūdzās, «atstāj dzeršanu. Es klausīšu

tev, darīšu visu, ko tu vēlies!»

«Tā, tu man klausīsi... Klausi... Klausi... Man ir

vienalga ... es esmu ļaužu apsmiets ...»

Tēvs dzēra šņabi un raudāja. Un Sofija katru acu-

mirkli nopūtās smagi, smagi...

Atbrauca Sofijas krustmāte, viņas mātes māsa. Bet

samierināt tēva un meitas viņa nespēja. Vecais bija

zaudējis prātu. Beidzot trieka viņam padarīja nespēcīgu
visu labo pusi. Viņš gulēja uz gultas, skaitīja dziesmas,

pātarus, smējās, dziedāja. Reiz, īsi priekš nāves, viņš

atspirga, lika sajūgt zirgu un braukt pēc mācītāja. Mā-

cītājs atbrauca un deva viņam svēto vakarēdienu. Mā-

cītāja un muižas pārvaldnieka klātbūtnē viņš novēlēja
visu mantu Salienas nabagiem...



Viņi abi satikās pilsētā: Sofija un Rudzīts. Rudzīts

bija pa tam, kā saka «iz vietas izēsts», tāpēc ka tas

iedrošinājās apkarot ļaužu kļūdas, uzstāties pret dzer-

šanu. Vietu zaudējis, viņš devās uz pilsētu. Bet še

viņš atrada priekšā vēl mazāk ideālu ļaužu nekā uz

laukiem ... Viņš izmisa ... un iesāka dzert...

Sofija atraidīja Kārkliņa vairākkārtīgu precības uz-

aicinājumu. Kad krogu pēc Zandberga nāves izrentēja

citam, tad viņa, sapakājuse savas lietas, devās uz pil-
sētu. Viņa dabūja guvernantes vietu, kur tai katru

dienu bija savi rūgtumi.
«Kaut taču jel vienu mēnesi varētu brīvi paelpot,

brīvi izrunāties, kaut ko darīt cilvēces labā.» Bet, izņe-

mot niecīgās dāvanas, kuras tā spēja nabagiem pa-

sniegt, viņa cilvēces labā nekā nevarēja darīt. Tā pa-

mazām nomira viņas ideāli. Viņa pate kļuva bālāka

un vecāka un ar laiku iedzīvojās pilsoņu tikumos un

ierašās ... «Visam var pierast...»
Viņa pierada, kaut gan ne gluži...
Jā, un Rudzīts — tas noklīda pavisam.

* * *

Mums trūkst īstu, stingru raksturu, kuri spētu savas

idejas un nodomus galā vest, kuri ticētu saviem ide-

āliem līdz mūža beigām.
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CAVALLERIA RUSTICANA

Tēlojums

Direktors Vatsons bija lauku kroga plašo stadulu

pārvērtis par cirkus telpām. Tajā apgabalā bija turīgi
ļaudis, un direktors par publikas trūkumu nevarēja
sūdzēties. Arī peļņa viņam atlēca daudz lielāka nekā

pilsētās, kur dzīvoklis paša dzimtai un kortelis zirgiem
maksāja daudz naudas. Vatsons nelaimes gadījienu

dēļ bija nonācis uz tā zemākā pakāpiena, uz kura cir-

kus direktors var vēl saukties par direktoru. Vēl vi-

ņam bija seši parādes zirgi un divi zirgi priekš ve-

zumiem, viens ponijs, viens ēzelis un mērkaķi, ar ku-

riem pilsētā gandrīz nemaz, bet uz laukiem atrod lielu

piekrišanu. Personāls pastāvēja, izņemot pašu direktoru,

no viņa kundzes, kura izpildīja kasierenes un saimnieces

vietu, no viņu abu dēla Pietro un meitas Esmeraldas

un klauna, kurš saucās par Kolibriju, tāpēc ka bija
visai mazs no auguma. Cirkus izrāžu programma tika

uz laukiem pārgrozīta, atkrita «augstās skolas» jāšana,
kuru tikai vienreiz sarīkoja, kad ieradās pats barons,
kurš bija vecpuisis un nekautrējās līst kroga stadulā.

Galveno programmas lomu, pēc ļaužu domām, izpildīja
direktora meita, skaistule sinjorina Esmeralda, priekš
kuras visi lauku puiši, kuri apmeklēja Vatsona cirkus

izrādes, iedegās karstā mīlestībā.

«Ak tu velns, kas par skuķi!» viens no puišiem pa

izrādes laiku piezīmēja.
«Kuš,» otrs viņu apsauca, «nerunā tik stipri, palūk,

kā viņa nostāv uz bumbas un cik smalkas zīda zeķītes
tai kājās!»
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Sinjorina Esmeralda, tiešām skaists, deviņpadsmit
gadus vecs skuķis baltu seju un melnām, dedzīgām
acīm, pašulaik producējās uz lielās bumbas, to pamazām
veldama un kustinādama graciozi kājiņas. Viņas pilnās
krūtis pie tam droši cilājās un kupli elpas tvaiki iz-

plūda iz viņas mutes vēsajā rudens gaisā.
«Ak tu velns, ak tu velns!» dzirdēja vēlreiz izsauca-

mies galerijā, kuras vietu izpildīja krodzinieka rati

stadulas kaktā. Uz ratiem stāvēja četri pravani puiši
sudraba pulksteņu ķēdēm pār vesti, rokas sabāzuši

bikšu kabatās.

Ciema meitas priekš viņiem nebija vairs nekas. Bet

šī skaistule uz lielās bumbas, tērpusēs rozā triko uz-

valkā, baltajiem pleciem un rokām, — tā viņus aizrāva

garā Muhameda paradīzē.
Priekšas solos sēdēja pagasta vecākais ar savu

dzimtu, krodzinieks ar savu dzimtu, muižas pārvald-
nieks, melderis un citi inteliģences reprezentanti. Starp
tiem atradās arī jauns, turīgs saimnieks ar savu lau-

lātu draudzeni.

Graudiņš bija pirmo reizi savā mūžā cirkū. Pilsētā

esošam viņam nekad nebija iznācis noiet cirkū. Bet,

kad cirkus, tā sakot, taisni piebrauc klāt, tad ir jāiet
viņu apskatīt. Graudiņa mājas atradās tikai kādas di-

vas verstes no kroga, un, ja arī Graudiņa kundzei brēca

gadu vecais bērnelis mājā, tad taču kādu stundu va-

rēja noskatīties kumēdiņos.

Graudiņš taisni apjuka, kad ieraudzīja sinjorinu Es-

meraldu. Un pēc piecām minūtēm viņš juta, ka, neska-

toties uz to, ka viņa mūža biedre tam sēdēja cieši klāt,

tas sinjorinu Esmeraldu mīlēja līdz sirds dibenam.

Viņa sieva no tā ne sapņot nesapņoja. Tā taču neva-

rēja iemīlēties sievietē. Vispār lauku sievieši ar greiz-

sirdību mīlestības lietās nav tik izšķērdīgi kā pilsētnie-
ces. Un Jānis viņai arvienu bija tik uzticīgs un to mī-

lēja tik ļoti, ļoti.

Bet Jānis šoreiz krita velnam par upuri. Tās nebija
labas jūtas, kuras viņam piecus un paduses kutināja.

«Ak tu velns, kas par skuķi!» — tās bija arī Jāņa

domas.

Mājās pārbraucis, viņš nevarēja aizmirst Esmeraldu.

Gultā viņš griezās drīz pa labi, drīz pa kreisi, bet
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aizmigt nevarēja. Jaukais tēls viņam pastāvīgi uz-

mācās.

«Jāni, kas tev kait?» mūža biedre vīru jautāja.
«Sāp galva!» Jānis žēli izsaucās.

Mūža biedre nopūtās un uzspieda savu mīksto roku

uz Jāņa pieres.
«Vai nepalika labāk?» viņa prasīja.
«Paliek gan!» Jānis atbildēja. «Bet sāpēja briesmīgi.»
«Tas laikam no tā stadulas gaisa!» sieva piezīmēja.
«Laikam no tā!» Jānis noņurdēja.
Beidzot tie abi tomēr aizmiga.
Nākošā vakarā Jānis uzviksēja kamašas, nomazgāja

muti un sāka vīkšties kā uz godībām.
«Kur tad tu?» sieva izbrīnojusēs jautāja.
«Uz valsts māju! Šodien vietnieku sapulce!» viņš

meloja.
«Tik vēlu!» sieva brīnējās.
«Jā, ko lai dara, dienā nav vaļas!» Jānis atteica.

Viņš saģērbās žigli un aizgāja. Sieva to pavadīja līdz

vārtiem un brīdināja, lai nākot drīzi atpakaļ. Bet Jānis

jau nebija dzērājs. Arvienu viņš bija pārnācis laikā no

savām darīšanām.

Bet Jānis, kalnam pārgājis otrā pusē, gāja taisni uz

krogu. Krogā bija atkal viesu papilnam. Jānis nopirka
biļeti un apsēdās pirmajā solā pret vidu, lai tam būtu

izdevība lūkoties sinjorinai taisni acīs. Esmeralda uz-

kāpa atkal uz bumbas un to vāļāja. Piepeši viņa uz-

lūkoja taisni Jāni, kurš, savās svētku drānās tērpies,
viņai vistuvāk sēdēja, un viņam saldi, sapņaini uzsmai-

dīja. Jānis nosarka līdz ausu galiem, bet jutās pārmē-

rīgi laimīgs. Viņš aiz lielas laimības taisni trīsēja. Sin-

jorina Esmeralda uzmeta arvienu viņam skatu, un viņš
beidzot pārliecinājās, ka daiļā sinjorina bija iemī-

lējušās tāpat viņā kā viņš sinjorinā. Vēl izrāde nebija

beigusēs, kad Jānis uzmeklēja krodzinieku, kuram tas

klusi izskaidroja, ka esot gatavs noskaldīt kad simts

rubļus, lai tikai viņu iepazīstinot ar cirkus ļaudīm.

Krodzinieks, šķelmis, saprata Jāni labāki, nekā viņš to

domāja, un atbrīvēja Jānim šovakar «vācu istabu», zi-

nādams, ka Jāņa naudas maks nav smādējams. Jānis

apstellēja pudeli vīna un šo to, gaidīdams uz savas

laimības dievieti. Beidzot krodzinieks to ieveda. Bet
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uztraukumā gribēja nobučot roku, bet īstenībā nobučoja
krodziniekam. Vatsona kundzei lauku kavalieris, kas zī-

mējās uz viņa manierēm, īsti nepatika, bet krodzi-

nieks bija galvojis, ka Jānim netrūkstot sudraba un

zelta. Dāmas rīkojās pēc patikas, ēda vakariņas, dzēra

vīnu, un Jānim nāca grūti ar viņām sarunāties pa vā-

ciski, kaut gan viņa draudzes skolas liecībā stāvēja
«deutsche Sprache — sehi gut». Bet, kā Jānis neva-

rēja, to vīns izdarīja. Vīns un nauda runā visas va-

lodas. Tiklab dāmas, kā arī Jānis bija jau stipri iesi-

luši, kad durvis piepeši atvērās, un Jānis vēlējās, kaut

to zeme aprītu. lenācējs bija pats barona lielskungs,
kurš ne tikvien priekš Vatsona zirgiem, bet arī pret

sinjorinu Esmeraldu izrādīja lielu interesi.

Jāņa figūra tapa pavisam komiska. Viņš saņēmās

un bučoja lielkungam roku. Tā bija jau otra vīrieša

roka, kuru viņš šovakar bučoja.
«Jūs te?» lielskungs brīnojās, Jāni uzlūkodams. «Nu,

mēs vēlāki par to izrunāsimies!»

Un Jānis, ne vārda vairāk neteicis, izgāja, it kā kad

tam elle būtu uz pēdām. Bet līdz ar to viņš bija arī

izārstēts. Rēķinu samaksājis, kurš, paldies dievam, ne-

bija liels, Jānis apkaunots devās uz māju.
«Ko tad jūs laba nospriedāt?» sieva ziņkārīgi jau-

tāja.
«E, ko tur var nospriest!» Jānis errīgi izsaucās.

«Nav jau vienprātības!...»
Un sieva palūkojās skumji uz Jāni, kurš teica, ka

pasaulē neesot vienprātības.
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VESELI ĻAUDIS

Tēlojums iz ciema meža vidū

Ne par velti viņu sauc Ozolu. Viņš ir vesels, sārts no

vaiga, ja ne katru reizi priecīgs, taču nopietnība viņa

sejā ir tik vīrišķīga, ka jādomā: tas cilvēks sāpju ne-

pazīst. Cik ātri tas viss Mežlaskumos tā pārgrozījās!

Papriekšu nomira vectēvs, tad vecmāte, un, kad arī

krusttēvu Dāvi, kurš divdesmit gadus bija Ozoliem

dienējis, aizveda uz kapu kalniņu, tad jaunais Ozols

teica: «Lai nu dievs dod, ka priekš piecdesmit gadiem no

mūsu mājas neviens mironis netiktu aizvests!» Visi

mājas ļaudis ir jauni un spēcīgi. Saimniece pate ir ne-

tikvien laba dancotāja, bet arī priekšzīmīga strādniece.

Puisēnu tā jau ir izzīdījuse. Tas, mazu pātadziņu rokā,

skrej pa pagalmu un sauc: «Tprr, tprrh...»
Mārtiņš un Andrievs, ak, kas tie par puišiem! Bet,

kas par visiem stāv pārāki, tā ir Mada! Lai pie kāda

darba — tā mirdz kā saule! Smaidi un atkal smaidi!

Ir aplam, ja teiktu: viņas vaigi sarkst kā rozes. Kas gan
ir rozes pret šo glīto, sārti balto seju, kurš no gaisa
un saules mazliet brūnāks kļuvis, — bet kas tās par
acīm, zib tik vien! Ir vēl otra meita Anna, lēnāka un

mazliet vecāka. Bet daiļuma ziņā tā nevar ar Madi

mēroties. Zināms, nu ir karš mājā! Divi jauni puiši,
divas jaunas meitas, saimnieks un saimniece arī jauni, —

par ganu puiku un cūkganiņu nerunāsim.

«Klausāties, puiši,» saimnieks Jurģos Andrievam un

Mārtiņam lika pie sirds, «skaistākā meita visā pagastā

nu dzīvos pie mums, es esmu lepns uz to, jo es gri-
bēju, lai visi ļaudis būtu pie manis veseli, daiļi un labi!



90

Bet nu palūkojat, ka darāt manai mājai godu un paši
sev. Es zinu, jūs nu abi iemllēsat Madi tā, ka jūs dažu

labu nakti nevarēsat gulēt, un ēdiens arī jums katru

reizi neies pie sirds. Bet saņematies un pierādiet, ka jūs
esiet īsti vīri, kuriem mīlestība ir svēta, bet kuri ne-

drīkst pārkāpt likumus un priekšrakstus, kā rakstīts

stāv...»

Puiši pasmaidīja, un saimnieks iesmējās. Viņš spieda
abiem jaunekļiem roku un lūkojās tiem acīs.

«Dodiet manim savu vīra vārdu, ka jūs meitām neda-

rīsat pāri. Es zinu, arī Madas sirds nav vis no vara vai

dzelzs, tā it viegli var iedegties, it īpaši priekš tevis,

Mārtiņ! Zināms, arī tu, Andriev, esi glīts zēns, bet

Mārtiņš ir daudz bīstamāks par tevi... Mārtiņ, es tev

saku, ja tu meitas neliksi mierā, tad es tevi padzīšu pie
velna! Lai ļaudis runā ko gribēdami, bet es gribu, lai

tiem mūsu mājas saimniecība un gods būtu par pa-

raugu. Tāpēc...»

«Kāpēc, saimniek, tūliņ tādu sprediķi turēt,» Mār-

tiņš iebilda, «es to Madi aplūkoju. Smuka nu viņa ir,

tiešām smuka, bet tik smuka, ka es viņas pēc varētu

padarīt kādu grēku, viņa nav!»

«Nu, nu, pielūko! Mada ir, es tev, Mārtiņ, saku, kā

pats velns! Gan viņa lēniņām iesmaidīs sirdī tādu ju-

šanu, ka tu sāksi pat dzejot. Tas manim būtu loti nepa-

tīkami, ka tu caur to nokavētu darbus. Tātad pielū-

kojat abi divi, ka neklūpat!»
Mārtiņš paplēta muti, bet saimnieks paguva pa-

priekšu izsaukties: «Pie darba, pie darba! ledomājat
allaž manus vārdus!...»

Mada stāvēja pagalmā netāļu no akas, pie dārza sē-

tas. Tur bija saveltas dažādas muciņas, salikti kubuliņi,

spainīši un daždažādi ķēķa un pagraba piederumi. Vi-

ņai bija tā savādi ap sirdi: tas bija viņas pirmais darbs

Mežlaskumos. Bet, pirms tā pie darba ķērās, viņa pār-

laida skatu pār pagalmu, pār ēku jumtiem un klusibā

nopriecājās par kārtību, kura te valdīja.
«Darbs te būs,» viņa domāja, «bet būs arī alga. Un

tie puiši, tie puiši! Būtu es to zinājuse, tad es nebūtu

ne par ko nākuse. Vai es to būtu sapnī noredzējuse, ka

Mārtiņš te atnāks par puisi. Pie Krūmiņa viņam gāja
labi. Atstājās no tā, visi domāja: Mārtiņš aizies uz
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pilsētu, — bet, lūk, nu viņš ir te. Kāpēc to vajadzēja
turēt kā noslēpumu? Vai gan manis pēc? Dievs lai to

zina...»

Mada sāka mazgāt traukus, kad pienāca saimniece,

stipri noauguse sieviete pabalsu seju, un, varētu teikt,

šķelmīgi pasmaidīja.
«Mada, tu nu saņemies. Tu zini, divi puiši ir mājā.

Saņem visus piecus prātus un pierādi, ka sieviete nav

ar pliku roku ņemama. Par Annu man nav tik bail kā

par tevi: tu esi jaunāka un smukāka, neielaidies ar

puišiem ne pirksta platumā. Ja prec, tad lai prec! Bet

šā un tā tas nedrīkst būt. Es savu Pēteri saņēmu stingri.
«Ko tu gribi no manis?» es viņu noprasīju, kad tas

pirmoreiz satvēra ciešāki manu roku. «Runā patiesību,

ja esi vīrs. Lakstoties ap sevi es neļaušu...» Un tev ar

tāpat vajaga darīt. Ja Mārtiņš sāk rādīt kādus knik-

stiņus, tad paskaties tam droši acīs, un viņš tevi sa-

pratīs. Ja viņam būs krietns nolūks, tad arī viņš tevim

lūkosies droši acīs. Un šis skats būs mierīgs, apsološs.
Bet, ja tas blisina acis, tad pasaki man... Ar nātrēm,

kas tā labi dzeļ... Sukāt vajaga tādu vīrieti. Kas šiem

nekait — aiziet tāds, kāds nācis. Bet kur tu iesi, ja
zaudēsi godu! Taisnību sakot, Andrievs, man liekas,

ir krietnāks nekā Mārtiņš. Mārtiņš ņem visas lietas

tā vieglāki. Cik ilgi viņš nu te ir — no vakardienas,

es esmu novērojuse, ka Mārtiņam ir galva niķu pilna.
Andrievs dzīvo jau otru gadu. Par to puisi nav bēda.

No dabas viņš ir lēns, tikai pasmīn vien,bet darbi tam

šķiras, un priekš savas lietas viņš iet vai caur uguni!»
«Saimniec, kāpēc jūs man to sakāt,» Mada, apvai-

nota juzdamās, iebilda, «es jau nedzīvoju pirmo dienu

pasaulē. No bērna kājas dienu svešā mājā. Tik jau arī

manim tā prāta dievs ir devis, ka varu izšķirt labu.no

ļauna. Bet, ja es to agrāki zinātu, ka Mārtiņš atnāk

šurp, tad mani ne ar valgu neatvestu uz Mežlas-

kumiem.»

«Ak, meitas, meitas, kādas jūs esiet! Kāpēc jūs bai-

dāties no puišiem, sakāt — kāpēc? Vai tie ir vilki? Va-

jaga tikai prast ar viņiem apieties. Un tad, Madiņ, man

tev ir vēl kas jāsaka. Mēs te visi uzrunājamies ar «tu»,

«jūs» — tas tikai sašķeļ ļaudis un, zināms, arī darbu. Ār-

pus mājas tas ir, zināms, citādi. Saimnieks tā nekad
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nepieļaus, ka kāds to uzrunātu ar «tu», kurš nedzīvo

mūsu mājā vai nav viņa draugs. Redz, tādi savādi

ļaudis mēs esam, bet gan jau viss būs labi!...»

Saimniece aizgāja uz laidaru, bet Mada ņēmās dū-

šīgi ar mazgāšanu.
«Hallo! Pie darba! Pie darba!» Mārtiņš, pagalmā iz-

nācis, sauca, un Mada piecēlās stāvu kā svece.

«Vai tu velns, kas par brangu zēnu!» viņa nodomāja.

* * *

Kas tas par ziedoni, kurā nebūtu jāapstājas uz ceļa,

jālūkojas uz visām pusēm un tad jāievelk krūtīs dziļa,

dziļa elpa, it kā kad tajās gribētu uzņemt visu to va-

reno dzīvību, kura zied gan kā puķes, zeļ gankā zāle vai

laksti, paceļas lepni un augsti kā koki? Un tie debes-

tiņi, baltie debestiņi! Kā tie var sirdi aizkustināt, ne-

runājot nemaz par sauli, kura mūs dažreiz var nogur-
dināt un iedzīt paēnā. Kas tas par cilvēku, kurš ziedonī

nevar priecāties un līgsmoties? Katram sirdī bērnība

patur priekš sevis stūrīti, kur tā pūlējas kopt nevai-

nīgu laimību. Un, kuram šis stūrītis sirdī palaists un

nekopts, tas nav īsts cilvēks. Tāds arī nespēj mīlēt.

Gan varbūt kaislība viņu sagrābj, bet nekad, nekad

tas nevar iepazīties ar mīlestības laimi, kura mūs pa-

cilā un dod neizsīkstošu spirgtumu. Katrs domājas vien-

reiz savā mūžā mīlējis, bet mīlēt un mīlēt, ak, kāda tur

starpība! Daža laba sirds lūst, bet nebeidz mīlēt. Cita

turpretī aizmirst drīz vien, ka tā mīlējuse. Bet neviens

tā nemīlē kā vesels cilvēks, kurš ņem nopietni, kurš

dzīvo nevis sava labuma pēc, bet dzīvo, lai tas izau-

dzinātu pašapziņu, kā tas dzīvē tiešām ir vajadzīgs.
Un nekas nepaceļ cilvēku tik augstu dzīves tiešamībā

kā dzimta! Prātnieks saskalda pasauli savām domām,

pārbauda katru daļiņu, katru atomu, bet pats viņš stāv

zemu, tāpēc ka pārmērīgas domas tam neatļauj dzīvot.

Un dzīvot cilvēkam vajaga, dzīvot ar prieku, ar līg-
smību! Citādi viss ir māņi!

Pa tam Mada nāk no klēts. Dārzs zeļ un zied kā

paradīze. Katra zieda nevar redzēt, un katras dziesmas

nevar dzirdēt, bet Mada ir pārņemta tā no visa zie-

doņa, ka vaigi tai nosarkuši laimībā. Viņa baidās iet
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uz istabu un tāda rādīties. Tur tie puiši! Ak dievs, tie

puiši — tie jau arī nav meitu vienīgās domas. Jauna-

vām ir ar vēl citas cēlas jūtas. Kāpēc gan viņas vairāk

paliecas, lai noplūktu puķi, un to uzlūko it kā ko brī-

nišķu? Kāpēc viņas vairāk dzied un dzied ar lielāku sir-

snību nekā puiši? Vai gan tas notiek tikai puišu dēļ?
Mada grib iet rītu baznīcā. Viņai ir vēl maz to grēku
un tie paši tādi niecīgi, bet to dēļ viņa neiet uz baznīcu.

Viņai gribas dziedāt un redzēt gaišās, baltās baznīcas

telpas, redzēt veco priesteri ar sirmo bārzdu, kurš runā

lēnā, drebošā balsī, bet viņa vārdi ir patīkami. Ak, jel
vienu dienu atsvabināties no ikdienišķības! Mada ieiet

istabā. Visi jau sēd pie galda.
«Vai, nu tu esi par daudz skaista!» Mārtiņš domā,

Madu uzlūkodams. Viņš lūkojas viņai acīs, kuras ir

lielas, bet mirdz kā mazi brīnumi, kuros atspoguļojas
logs, bet tas ir maziņš, maziņš, un Mārtiņš domājas
tur ieraugot savu bildi.

«Nu, meitas un puiši,» Ozols, karoti piesmeldams,
saka, «iesim nu visi Jāņu zālēs. Andriev, tu aizjūdz
sirmi!... Vai āboliņu salikāt, Mārtiņ?»

Mārtiņš satrūkstas. Viņam domas bija pavisam kur

citur nekā pie āboliņa ...
«Un kas grib rītā uz baznīcu?» saimnieks turpina.

«Es! Es!» Mada un Anna abas reizē izsaucas.

«Vai tu, Mārtiņ, vairs nemaz neiedomā dieva?»

«Ko lai dara, ka nav vaļas! Bet rītā nu gan katrā

ziņā būs jāiet!»

Mārtiņš zagšus aplūko Madi, kura sēd viņam iepretī

gaišā, puķainā jakā, kura slābani šūta un tomēr nespēj

apslēpt jaunavas pilnās krūtis.

«Un kas tevim, Ann, kait?» saimniece jautā.
«Man? Es tak tāda pat kā citām dienām!» Anna lēni

atbild

«Nē, nē, ar tevi ir kaut kas noticis! Tu vairs neesi

tik priecīga kā agrāki!» saimniece smejas.
«Tas nāk — uz vecumu, ko lai dara!» Anna prātīgi

norunā.

«Cik veca tu īsti esi? Saki patiesību, Anna!» Mār-

tiņš smejas.
«To tev, puisīt, vajaga zināt,» Anna atbild. «Vai

par velti esi trīs ziemas skolā gājis!»
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«Nu redz, nu, ko dabūji!» Andrievs bubina.

«Es tā rēķinu — gadu trīsdesmit tevim būs!» Mār-

tiņš Annu ķircina, kura, augstākais, ir tikko pāri par
divdesmit.

«Nu topi arī tu tik vecs un tad nāc ar mani runāt!»

Anna pasmejas.
«Ak dievs, ko viņa domā!» Mārtiņš iesaucas. «Saki,

saimniek, vai tas nav traki, viņa domā, ka es to pre-
cēšot. Nekā, Anniņ, ja es nedabūšu tādas meitas kā

Priežukalna Roze, tad es labāki neprecēšos!»
«Diezin vai pie tevis kāda ies! Smuks jau tu esi, bet

viegls, ka katrs vējš tevi var aiznest!»

Mārtiņš nosarkst. Anna runā arvien patiesību.
«Bet vējš aiznesīs tevi manim līdzi!» Mārtiņš saņē-

mies grib atspēkot.
«Nerunājiet niekus!» saimnieks iebilst. «Ka runājiet,

tad runājiet divi vien par tādām lietām...»

Mada paskatās pētoši uz saimnieku.

«Vai tiešām tik tālu, ka Mārtiņš un Anna samī-

lējušies?» viņa domā. «Kāpēc gan tie viens otru ķir-
cina? Un manim daudzina Kārkliņu Jāni par brūtgānu,
kura es nevaru ne uzlūkot.»

Mada paskatās uz Mārtiņu un Mārtiņš uz Madu. Pir-

moreiz viņi vai no acīm nolasa, ka tie viens otru mīlē.

Bet abiem tomēr ceļas vēl šaubas. Var būt, ka tie

maldās?

«Nu, vai esiet paēduši?» saimnieks runā. «Tad poša-
ties, es arī iešu līdzi uz pļavām!»

«Ko tad tu tur darīsi?» saimniece brīnojās.
«Cirtīšu meijas... Līgosim, lai trīs sili un meži!» Saim-

nieks smaida, pieceļas un satver saimnieci pie rokas.

Saimniece pasmejas un sāk līgot:

Jānīts nāca pa gadskārtu, līgo!
Savu bērnu aplūkoti, līgo!

Andrievs izsteidzas sajūgt zirgu. Mada atspiežas el-

koņiem uz loga un lūkojas uz pagalmu, kur mauriņš

zeļ. Zvirbuļi bariem skrej no rijas jumta uz malkas

grēdu, no malkas grēdas uz liepām, un tad — švirks! —

visi atkal sametas uz rijas jumta.
«Padebeši ceļas,» Mada runā, «ka tikai neuznāk pēr-

kons!»
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«Liela bēda! Lai uznāk, kas tur par nelaimi!» Mār-

tiņš smejas. «Zāļu dienā lietus palaikam līst!»

«Jāapvelk citi svārki!» Mada saka un iziet. Mārtiņš
noskatās viņai pakaļ. Cik cēli, cik lunkani Mada iet!

«Tiešām tā būtu branga sieva!» viņš domā. «Bet vai

tikai viņa pie manis nāks?»

Anna nokravā galdu un nerunā ne vārda.

«Redzēs, kas tur iznāks,» viņa domā.

* * *

Mārtiņš nāk skriešus pār pļavu uz sila malu, veselu

klēpi zāļu, puķu un staipekņu nesdams. Mada ar Annu

sēd sila malā uz noras un vij vaiņagus. Gaisā viss kluss,
tikai apses lapas reizām iedrebas. Silā kaut kur dzi-

ļāki cērt, piepeši cirtieni apklus, un vīriešu balsis iesāk

dziedāt. Tie ir saimnieks ar Andrievu. Caur silu nodun

lēni vilkts pērkoņa rūciens. Saule vairs nespīd. Pār

koku galotnēm redz jau padebešus.
«Nudie, Mārtiņ, lietus uznāks!» Mada saka, brangu

vaiņagu uz klēpja ritinādama. «Kaut tik varētu mājā
tikt!»

«Ko niekus, vai tev no pērkoņa bail?» Mārtiņš prasa.

«Cik reižu es neesmu mežā bijis, kad uznāk lietus un

pērkons sper uz visām pusēm!»
«Vai dieviņ, man gan ir bail... mežā ... gandrīz

iesper kādā kokā. lesim uz šķūni!»
«Tak pagaidīsim, kamēr atbrauks saimnieks ar An-

drievu
...

Ann, uzlīgo nu!»

«Ko nu viena līgos! No tevis jau neiznāk pretinieka!»

Anna, galvu pacēluse, smaida.

«Laid tik vaļā, gan dzirdēsi, kas es par meistaru!»

Mada ātri pietrūkstas un uzmauc vaiņagu Mārtiņam

galvā. Visi trīs sāk līgot. Bet piepeši gaisā sāk šņākt.
Zibens nozib krustainiski, un pēc pērkoņa drāziena lie-

tus sāk gāzt kā ar spaiņiem. Anna pirmā šaujas sila

biezienā iekšā. Mada ar Mārtiņu sākumā nezina, kur

skriet.

«Skriesim uz šķūni!» Mada saka un nosviež Jāņu

zāles zemē.

«Kā tu domā tikt līdz šķūnim, kad lietus vai pie
zemes sit. lesim tepat zem kādas egles!» Mārtiņš satvei
Madi pie rokas un velk to līdzi. Mada izraujas un

dodas uz to pusi, kur Anna pazuda, bet Mārtiņš tai
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pakaļ. Bet arī starp kokiem nevar patikt uz priekšu.
Beidzot abi paskrien zem kādas resnas, kuplas egles.
Atkal nošķīst balta uguns un drīz pēc tās otra. Divi spē-
rieni tricina gaisu, un Mada rāda bailīgu seju.

«Ka tikai eglē neiesper!» Mada bažījas. «Mārtiņ,
skaiti tēvreizi!»

«Nu, lai iesper, jāmirst tā kā tā vienreiz! Stāvi rāma

un negražojies. Diezin kur tā Anna palika!»
«Vai dieviņ, es iešu uz Annu!» Mada taisās vai rau-

dāt. «Tu esi tāds pagāns, man bail ar tevi kopā stāvēt!»

«Nesaki nekā. Nāc te, te ir vairāk pavēņa! Bet ir

gan gāziens. Tāda es ilgi neesmu redzējis!»
Lietus, kaut sasmalcināts, tomēr drāžas caur egles

zariem un skujām. Ugunis šķīst gaisā katru acumirkli,

zeme un gaiss dreb. Un Mada neviļus pieglaužas Mār-

tiņam. Mārtiņš uzlūko visu šo negaisu ar pateicību:
Mada pieglaužas pie viņa sāniem, Mada, kuru viņš tik

ļoti mīlē. Viņam ir tā ap sirdi, it kā kad daba tos

gribētu vienot. Mārtiņš aptver Madas slaiko stāvu un

pievelk viņu ciešāki pie sevis.

«Mārtiņ,» Mada, acis aizvēruse, saka, «nedari tā:

dievs baras!»

«Pā!» Mārtiņš smejas. «Nieki, tīri nieki! Klausies,

Madiņ! Vai es tiešām esmu tev tik vienaldzīgs? Saki

man patiesību!»
«Ej tak pie savas Annas!» Mada spītīgi atcērt. «Ko

tu ar mani!»

«Kas man daļas gar Annu! Es nezinu, kā lai to saku:

es tiešām nevaru vairs bez tevis dzīvot!»

Mada nesaka ne vārda. Viņa viegli nodreb. Bet Mār-

tiņš jūt, ka viņa vēl arvienu tam cieši pieglaudušās.
«Jā, Mārtiņ, es nezinu, ko lai no tevis domā. Tu vien-

reiz esi tāds, otru reizi citāds. Grozīgs jau nu tu esi...

Bet es jau vai paredzēju...»

Piepeši nošmīkst skūpsts uz sārtajām Madas lūpām.
Mārtiņš, nebēdādams par lietu, apkampj cieši Madu un

velk to pie savas krūts. Mada grib pretoties. Bet viņa

sajūt, ka Mārtiņš ir vīrs, kuram tā nevar izrauties. Arī

viņa aptver rokas Mārtiņam ap kaklu
...

«Vai tu būsi mana?» Mārtiņš prasa. Viņa balss dreb.

Mada lūkojas domīgi uz zemi. Trūkst viņai vārdu, ko

atbildēt.
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Viņa nesaprot, ka mīlestību var vārdiem tā sa-

bojāt.
«Ko tur, Mārtiņ, tik daudzrunāt... Ar vārdiem es tev

nekā neizteikšu. Andrievs ir daudz krietnāks cilvēks

par tevi, bet mīlēt es tevi mīlu. Tur nevar nekā pār-

grozīt. Un ko tas viss palīdz, ka mēs mīlamies. Tev ir

jāiet uz rudeni zaldātos. Mantas mums nav nedz vie-

nam, nedz otram...»

«Mantas?» Mārtiņš gari velk. «Ko tad mēs ar mantu

darīsim? Vai mēs paši neesam manta?»

«Tu esi par daudz vieglprātīgs, Mārtiņ. Mēs, meitieši,

tieši tā nedrīkstam domāt!»

«Ko tur tik daudz domāt? Vai kalpa vīrs un kalpa
meita nedrīkst mīlēt? Nāksi pie manis un dzīvosi la-

bāki par saimnieci: es par to gādāšu.»
«Bet tev ir zaldāti priekšā, Mārtiņ!»
«Kas niekus — zaldāti! Ja arī noņems, tad zini, ka

dieni ķeizaram un tēvijai. Tie pāra gadi paies ātri!»

«Ak dieviņ tētiņ, cik maz var uz jums, puisiešiem,

paļauties!»
Atbildes vietā Mārtiņš uzspieda skūpstu uz Madas lū-

pām. Tās bija tik siltas un maigas, ka Mārtiņam gribē-

jās simtām reižu tās bučot. Bet Mada nebija gluži mierā.

Viņa gribēja tikt skaidrībā ar Mārtiņu. Saimnieces

vārdi, kurus tā Madai Jurģu dienā bija teikuse, ienāca

viņai prātā.

«Mārtiņ, dieva kunga dēļ, nemāni manis. Ja tu ne-

domā nopietni, tad laid mani mierā. Es negribu palikt
citiem par apsmieklu. Agrāki es nevaru ar tevi ielais-

ties, pirms tu neesi skaidrībā ar zaldātiem. Ja tu mani

gribi precēt, tad labprāt es pie tevis iešu, bet citādi

taisies, ka tieci projām.»
«Zināms, ka es tevi precēšu,» Mārtiņš sausi atbil-

dēja. «Dzersim kāzas, kad tevim patīk!»
«Ak dievs! Cik viegli tu, Mārtiņ, tās lietas ņem!...»
Bet Mārtiņš satvēra Madi cieši un skūpstīja viņu tik

ilgi, kamēr tā ievaidējās. Smagais lietus bija jau pār-

gājis, tikai drusciņ vēl mirdzināja. Mežā bija atkal

gaišs, un putni sāka čivināt. Iz sila atskanēja saucieni.

«Vai tikai kāds nenoskatījās,» Mada bažījās.
«Kas nu te redzēs!» Mārtiņš jautri atteica, un abi

gāja uz to pusi, kur tie uz noras atstāja Jāņu zāles.
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Piepeši atspīdēja saule, un Mārtiņš priecīgi iekliedzās,

un trīs atskaņas atsitās no tumši zaļajiem pļavu kak-

tiem, kuros kūpēja migla. Silā sāka krakšķēt. Un pēc
brīža uz noras izbrauca saimnieks ar Andrievu. Vis-

pēdīgā parādījās Anna, kura bija vēl vairāk sālijuse
nekā saimnieks ar Andrievu. Rati bija piekrauti mei-

jām. Saimnieks paskatījās uz Mārtiņu un Madi un

pasmaidīja.
«Kur tad jūs bijāt? Tad tik bija lietus! Nu, vai esiet

gatavi?»
«Ko tur nu vairāk! Ir jau lapu un puķu diezgan. Pie

mājas jau arī netrūkst...»

«Nu tad brauksim vai iesim! Mārtiņ, brauc nu tu!»

Mārtiņš satvēra grožus, uzsita ar tiem sirmam, un

rati sāka kustēties. Un meijas cilādamās sacēla savādu

švīkoņu.
Bet saimnieks vēl arvienu smaidīja. «Mada, Mada!»

viņš klusi, Madi šķelmīgi uzlūkodams, teica.

«Ko?» Mada izsaucās, it kā kad viņa būtu tā nevai-

nīgākā dvēsele visā pasaulē...

* * *

Mežlaskumos visi bija jau apgulušies, kad piepeši pa-

galmā sanāca līgotāji. Ozolam tas īsti nepatika, bet

nekā darīt, bija jāceļas augšā un jāpamielo viesi. Saim-

niece paguva apvilkt tikko svārkus, kad līgotāji ar

lielu sparu sabruka istabā iekšā.

«Labvakaru, Jāņa māte, līgo, līgo!» Mazais Pēterīts

uzmodās un, savā gultiņā pussēdu piecēlies, raudzījās

izbrīnojies uz visiem, kuriem bija vainagi galvās un

uz rokām. Saimnieks iededza sveci un meklēja šņabi,
kamēr saimniece izcēla iz skapja lielu, dzeltenu siera

ripu. Bet līgotāji līgoja: «Alu, alu, Jāņa tēvs!...»

Andrievs nāca ar lielu koka kannu, pildītu ar alu.

Un nu piepeši meitas iesāka aplīgot saimnieci, kura, lai-

mīgi smaidīdama, dalīja sieru. Kad meitas apklusa, tad

saimnieks runāja:
«Ja gribat dancot, tad dancojiet tepat lielajā istabā.

Uz piedarbu neejiet. Var notikt nelaime ar uguni...»

«Tepat dancosim uz vietas!» viens izsaucās, siera ga-

balā kozdams.



Un jauneklis, kurš padusē turēja harmoniku, piepeši

izstiepa savas mūzikas instrumenta plēšiņas, un nu polka

gāja vajā. Istaba bija šaura, bet divi pāri sāka griezties.

«Ejiet lielajā istabā, tur vairāk telpas!» saimnieks

runāja. «Dancojat ka līdz rītam!»

Līgotāji smiedamies un trokšņodami spiedās uz sai-

mes istabu, kur Mārtiņš pašu laiku nolika degošu lampu

uz krāsns stūra.

«Sveiks, Mārtiņ,» puiši sauca, «ak tu miega pūznis,
neiet pat līgot, ieticis te kā Gozenē — un vairs nerādās

nekur... Kas viņam kait, mājā smukas, jaunas meitas.

Dzīvo kā dieva ausī...»

Mārtiņš tikai pasmējās un paņēma papirosu, kuru tam

viens no biedriem piedāvāja. Muzikants pa tam bija
iesācis atkal polku, bet vēl dedzīgāku par pirmējo, un

pāri sāka griezties arvienu ātrāki un kaislīgāki. Puiši

pa starpām iekliedzās un mētāja ar rokām.

Ar Madi dancīja jauns vīrietis patumšām, mazām

ūsiņām, pelēkā, glīti izšūtā uzvalkā. Viņš bija piesprau-
dis puķi pie krūts un izturējās ļoti pašapzinīgi.

Jaunais vīrietis bija Kārkliņu Jānis, māju saimnieks

un precību kandidāts. Dancotāju pāris apstājās pie loga.
«Madas jaunkundze,» Jānis uzsāka, «vienreiz manim

tas ir jāizsaka, ko es jau labi ilgi esmu sajutis un pār-

baudījis. Kaut arī jūs esat kalpone, tomēr es jūs protu
cienīt. Bet ar cienību vien nepietiek. Es jūs arī mīlu...»

Jānis nodeklamēja visu to mīlestības atklāšanas runu,

kuru tas mājās pēc literatūras jaunākiem paraugiem
bija uzrakstījis un no galvas iemācījies. Uz Madu Jāņa
runa atstāja mazu iespaidu. Tomēr viņai gāja tas labi

pie sirds, ka puiši viņai atklāja mīlestību.

«Nu ko jūs uz to sakāt, Madas jaunkundze?» Jānis

prasīja, kad Mada vēl arvienu klusēja.
Bet Mada neuzdrošinājās runāt. Viņa raudzījās uz

Mārtiņu, kurš stāvēja pie sienas līdzās pulksteņam un,

likās, ar lielu greizsirdību uzlūkoja Jāni.

«Ko lai es tur saku,» Mada beidzot, acis nodūruse,
teica, «es apdomāšos. Par saimnieci būt ir, zināms,

labāki nekā par kalponi. Bet diezin vai mēs sakrītam

kopā. Kad vēlāku būs jābaras un jānaidojas, kas tad?

Kas tagad manim nekaiš? Saimnieks labs, un dievs ir

devis veselību. Bet tā arī — par saimnieci būt un

994*
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uzkrauties diezin kādas nastas un rūpes — nav tomēr

liela laime. Mēdz jau dziedāt: daža laba kalpa siev'

cimdā naudu žvadzināj', daža laba saiminiece cimdā

slauka asaras...»

«Saprotu, saprotu,» Jānis drūmi teica un paskatījās
uz Mārtiņu. «Zinu... Apdomājiet labi, Madas jaun-
kundze ...»

«Dancosim, Mada,» Mārtiņš pienācis runāja, «mēs vēl

nekad neesam dancojuši!»

Viņš aptvēra slaikās meitas stāvu, un Mada nolieca

galvu uz viņa pleca. Visi tos uzlūkoja. Tas tiešām bija

daiļākais no visiem pāriem, kuri šovakar te dancoja...

«Ko tev Kārkliņu Jānis teica?» Mārtiņš dancojot
Madu jautāja.

Mada nosarka.

«Teica — nu ko viņš tur teica, vairs lāgā ne-

atminu ...»

«Ej, nestāsti niekus! Viņš grib tevi precēt!»
«Oho! Bet diezin vai es tik viņu precēšu!»
«Bet par saimnieci tikt? Vai tas būtu ļauni?»

«Laid mani mierā, Mārtiņ!...»

Dancis apstājās, jo muzikants sāka gluži lēni un

klusi čīkstināt savas plēšiņas. Starp līgotājiem bija skro-

dera zellis, klibs jauneklis, bet liels runātājs, kurš cil-

vēku varēja lamāt veselu stundu, bez kā tas atkārtotu

tos pašus vārdus. Skrodera zellis apsēdās uz sola, pa-

māja muzikantam, kurš tam piegāja klāt. Pirmais sita

ar roku takti un iesāka skarbu balsi dziedāt:

Tad kādā svētdien's vakarā, curim-trim-trim,

lekš Vistiņ kroga dancošan', curim-trim-trim ...

Lielākā daļa puišu sāka dziedāt līdzi, arī muzikants

stumdīja lēnām savu gaudeno instrumentu. Tikai saim-

niekam un saimniecei šī jaunā mūzika nepatika.

«Klausiet, jaunie ļaudis!» Ozols izsaucās. «Te nav

krogs! Kroga dziesmas es neatļauju dziedāt savā mājā.
Ja līgojat, tad līgojat, ja dancojat, tad dancojat, bet

tādu dziesmu jūs varat dziedāt mežā un ne pie manis!»

Skrodera zellis apklusa un līdz ar viņu tā koris.
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«Nu, tad līgosim!» skrodera zellis varonīgi izsaucās.

«Līgosim ar!»

Un nu puiši ar meitām iesāka dziesmu karu, kurš

vilkās līdz rīta gaismai.

* * *

Mada cīnījās ar sevi. Viņa simtām reižu pārdomāja,
vai nebūtu labāki iet pie Kārkliņu Jāņa. Mārtiņš bija

nabaga zēns, kuram bez tā bija rudenī jāiet pie lozēm.

Un par vecu meitu palikt — no tā Mada visvairāk bi-

jās. Viņa gribēja apprecēties — jo agrāki, jo labāki.

Pienāca siena laiks. Ozols ar puišiem un meitām aiz-

brauca uz pļavām. Mājās palika tikai saimniece ar

ganiem.
Andrievs bija arvienu pirmais pļavā. Viņš aizsteidzās

visiem priekšā nevis tāpēc, ka tas gribēja izrādīties

saimnieka priekšā būt par labāku puisi nekā Mārtiņš,

bet viņš gribēja Mārtiņu un meitas tikai pakaitināt.
Saule vēl nebija uzlēkuse, jau Andrievs pļāva un strī-

ķēja tik skaļi, ka Mārtiņš pamodies izsaucās:

«Ak tu traks! Andrievs jau pļauj! Ceļaties augšā,
meitas! Andrievs jau gabalā!»

Pirmo un otro nakti viņi pārgulēja zem klajas de-

bess uz noras, jo šķūnī vēl trūka siena. Trešajā naktī

meitas gulēja šķūnī, bet saimnieks un puiši ārā, pie
siena gabanām. Labprāt Mārtiņš būtu saticies ar Madi

vienatnē, bet nekad tam neizdevās. Mada ar Annu pa-

stāvīgi turējās kopā. Bet vienreiz, pa diendusas laiku,

Mārtiņam sirds sāka sist kā āmurs. Saimnieks bija aiz-

braucis uz māju. Andrievs bija aizgājis uz otru šķūni
izārdīt kaltējamo sienu. Anna gulēja šķūņa paēnā.
Baltais šuveklis tai atradās līdzās. Mada meklēja diegu
spolīti, meklēja un meklēja, bet nevarēja atrast. Te

pienāca Mārtiņš.
«Mada, panāc šurp, es gribu ar tevi parunāties!»

Mārtiņš teica.

Mada nosarka, neteica ne vārda, bet gāja. Viņi abi

stāvēja pie šķūņa durvīm. Piepeši Mārtiņš aptvēra
Madu ap viduci un iecēla to šķūnī.

«Mārtiņ, Mārtiņ, ko tu dari!» Mada klusi bārās un

gribēja izlēkt ārā.
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Bet Mārtiņš spiedās viņai pretī, nelaida to laukā un

ielīda arī pats šķūnī.
Papriekšu Mada nelaidās, bet vēlāk palaida rokas

slābani. Mārtiņš piespieda viņu kaislīgi pie krūtīm un

sāka bučot.

«Diezgan, laid mani ārā!» Mada pīkstēja. «Es kliegšu!»
«Kliedz!» Mārtiņš smējās. «Pate par to kaunēsies!»

Bet Mada vis nekliedza. Laiks bija ļoti karsts. Siens

bij gluži sauss un izdvesa smaržīgu siltumu. Mada gri-

bēja pa trešo lāgu izrauties iz Mārtiņa rokām, bet tas

viņai neizdevās. Cīnoties viņi nokrita abi uz palaga,
kurš vēl no izgājušās nakts tur bija palicis.

«Ko tu gribi no manis!» Mada dusmīgi šņāca, manī-

dama, ka tai var iziet plāni.
Bet Mārtiņš neteica ne vārda, viņš apkampa Madi ar-

vienu ciešāki.

«Ak dievs!» viņa nopūtās un ļāva Mārtiņam vaļu.

* * *

Nākošā naktī Mada nevarēja aizmigt. Viņa piecē-
lās, piegāja pie šķūņa durvīm un apskatījās, kur Mār-

tiņš gul. Tas bija atlaidies pie vienas no tāļākām siena

gabanām un, likās, bija aizmidzis. Madas sirds puk-

stēja stipri. Viņa izkāpa iz šķūņa un, piegājuse pie
Mārtiņa, to lēni raustīja aiz pieduknes.

«Kas? Kas?... Ak tu!» Mārtiņš pamodies paskatījās

papriekšu uz Madi un tad uz mēnesnīcu, kuras bāl-

ganajā gaismā nora ar šķūni, siena gabanām un ra-

tiem rādīja interesantu ainu.

«Ko tu teiksi?» Mārtiņš jautāja.
Mada nosēdās viņam līdzās un sāka raudāt.

«Ko tu esi padarījis, Mārtiņ,» viņa runāja. «Es ne-

zinu, ko lai es tagad iesāku!»

Mārtiņš ko nesaprotamu nomurmināja un likās atkal

uz ausi.

«Es iešu darīšu sev galu! Tu esi pie visa vainīgs,
Mārtiņ! Es tevi mīlēju, bet tu laupīji manu godu. Ak

dievs, ak dievs!»

«Ak, ko nu gaudo!» Mārtiņš bārās. «Tik traki jau
nemaz nav. Tev vēl īsts bērna prāts. Pieauguse meita

un nesaproti, kā dzīvē iet un kā tam visam vajaga iet!

Vai tu domā, ka Anna nevainīga, bet palūk, kā tā
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prot iznesties! Ko tu raudi par niekiem? Vai gribi, lai

ļaudis par tevi sāk runāt? Es saku, tur nebūs itin nekā!

Pirmo reizi jau nekā netiek!»

«Ai, ai, Mārtiņ! Tik tālu tu esi mani vedis, un ta-

gad tu smejies par to. Nē, es pakāršos vai noslīcināšos

Priekš tam es esmu par lepnu, lai ļaudis uz mani ar

pirkstiem rādītu...»

«Ej dari, ko gribi, bet liec mani mierā!» Mārtiņš
bārās. «Rītu jāceļas agri augšā. Ko tu ar veltīgām pļā-

pām gribi panākt? Kas nu tur ir, tas ir! Es domāju, tur

nebūs itin nekā. Ej gulēt un esi rītu jautra un prie-

cīga!»
«Nē, Mārtiņ, tu vari tā runāt! Kas tevim kaiš? Vai

tev būs bērns jāauklē? Tu aiziesi varbūt zaldātos...»
«Saki — ko tu īsti gribi no manis?» Mārtiņš dusmīgi

čukstēja. «Ej pie velna!»

«Nē, Mārtiņ, pie velna es neiešu. Bet brauksim svēt-

dien uz mācītāju. Ja tā ir, tad es varu vēl dzīvot...»

«Uz mācītāju? Saderināties?» Mārtiņš gari vilka.

«Nu jā, saderināties! Tu tak solījies mani precēt...»
«Manis pēc brauksim pie simts mācītājiem, bet laid

tu tagad mani mierā! ...»

Mada aizgāja, asaras slaucīdama, uz šķūni. Viņa sē-

dēja vēl ilgi pie durvīm, domāja, domāja, bet nekā

nevarēja izdomāt.

Nākošā svētdienā ļau labi agri Mārtiņš bija aizgājis
no mājas. Madei sirds pamira. Viņa jau saimniecei bija
teikuse, ka šo svētdienu viņa ar Mārtiņu gribot braukt

uz mācītāju. Saimniece bija izcepuse plāceni, izvārī-

juse svaigu gaļu. Un saimnieks sestdienas vakarā gai-
dīja, Mārtiņš lūgšot viņu aizvest to un Madu uz

mācītāju. Bet Mārtiņš par to i nedomāja.
Mada saņēma dūšu un izstāstīja saimniecei visu, kas

noticis. Saimniece nobālēja.
«Ak, tu nabaga Madiņ,» viņa izsaucās. «Es jau tev

teicu — nepalaidies!»
«Ko es varēju darīt!» Mada aizbildinājās. «Viņš mani

nelika mierā. Kur es, tur šis! Un beidzot šķūnī... Es

gribēju kliegt, bet man bija kauns!»

«Pag, es runāšu ar to Mārtiņu! Es tam zēnam rā-

dīšu!» saimniece draudēja. «Lai viņš tik pārnāk

mājās...»
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Mārtiņš pārnāca vēlā vakarā.

«lenāc šurp, Mārtiņ,» saimniece teica, uz sliekšņa
stāvēdama. «Man ar tevi jāparunā!»

«Kas tur būs?» Mārtiņš prasīja.
«Gan jau redzēsi!»

Mārtiņš kavēdamies iegāja saimnieku pusē. Saim-

niece bija viena pate ar mazo Pēterīti. Viņa, rokas uz

gūžām salikuse, stipri uzlūkoja Mārtiņu.
«Klausies, Mārtiņ, — vai tu skolā arī esi ko labu

mācījies?» saimniece jautāja.
«Es — skolā? Zināms, ka esmu mācījies!»

«Un tik ātri esi visu aizmirsis!... Saki — ko lai tā

nabaga Madiņa tagad iesāk?»

Mārtiņš nodūra galvu.

«Viņa pate ir vainīga!» Mārtiņš beidzot teica un no-

dūra galvu.
«Un tu, puis, tu neesi vainīgs? ...»

Mārtiņš klusēja.

«Ak dievs! Tad nu tu, Mārtiņ, esi pieticis! Un na-

baga meitene lai dara sev vai galu. Kāpēc tad tu ne-

brauci uz mācītāju, kā biji solījies?» saimniece prasīja.
«Man sāpēja galva!» Mārtiņš atteica. «Es aizgāju. Vēl

jau nav tik steidzami!»

«Kaunies, Mārtiņ! Pēriena tev vajaga! Žagaru, cita

nekā! Ja vīrs ko padara, tad viņš ir arī gatavs par to

atbildēt, bet tu slapsties kā zaglis un nodur galvu...
Šķelmis tu esi, vairāk nekas. Un, ja tu nedarīsi, kas

tev pienākas, tad es teikšu savam vīram, lai viņš tevi

aizdzen kā suni projām!»
Bet Mārtiņš uzmeta saimniecei ienaida pilnu skatu un

izgāja.
Mēnesi vēlāk Mārtiņš vairs nedzīvoja Mežlaskumos.

Ozols to bija padzinis, tāpēc ka tas negribēja braukt

ar Madu uz mācītāju.
Bija jau uz rudens pusi. Mada bija pavisam pārvēr-

tusēs. Jau sen viņa būtu padarījuse sev ko ļaunu, ja
saimniece to nebūtu mierinājuse.

Kādā svētdienas pievakarē Mada sēdēja klētiņā uz

sava drānu šķirsta un raudāja. Viņa bija sakārtojuse

savu pūru. To visu vajadzēja mantot viņas mātei. Viņa

pate gribēja šķirties no pasaules. Saimniecei viņa
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nas mantas!»

«Ko niekus! Gan viss būs labi!» saimniece bija at-

teikuse. Bet Mada nejāvās apmierināties.
«Šo nakti...» viņa domāja.
Viņa raudāja visu dienu .. r

Te ienāca klētiņā Andrievs. Mada baidījās viņu uz-

lūkot.

«Klausies, Mada! Tā tu nedari! Tu samaitā savu ve-

selību. Ak, Mārtiņš, pagāns! Diezgan suku viņš da-

būja no manis. Neraudi vis! Madiņ! Es arvienu esmu

labu prātu uz tevi turējis, kaut gan es paredzēju, ka

tā notiks
. . . Negrēko, ir vēl labi cilvēki pasaulē! Un

lai pasaule smejas par mani, Mada, tas nekas, ja manim

tikai sirds ir skaidra ... Nāc pie manis! Būsim vīrs un

sieva.»

Mada pilnīgi sastinga. Tā viņa nebija cerējuse.
«Tu, Andriev! Tu gribi mani precēt!»
«Jā, Mada! Es runāju nopietni!»
«Man tas viss ir kā rūgts sapnis!» Mada runāja. «Es

eju apkārt kā apreibuse... Saki — kāpēc tu gribi mani

precēt? Tu tak zini ...»

«Zinu, zinu,» Andrievs runāja, «katrs cilvēks var

grēkot, bet var arī laboties. Jūs, sievietes, esiet vāji
radījumi, jūs ticiet par daudz viegli... Es tevi mīlēju
klusībā un tevis neatstāšu, ja tu esi ar mieru, Mada.

Dzīvosim kopā un iztiksim ar to, ko dievs mums pie-
šķīris ...»

«Andriev! Andriev! Vai tu tiešām runā patiesību?»
Nākošā dienā viņi aizbrauca uz mācītāju.
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ĶĒKŠU AKADĒMIJA

Tēlojums

Nams bija tik tikko uzcelts, stalts un augsts, kad ļau-
dis sāka aplenkt viņa īpašnieku. īpašnieks bija prak-
tisks vīrs, kurš negribēja ļaut kādus nekādus īreniekus

ielaist savā mājā. Vispirms viņš lūkojās uz to, vai

īrenieki būs spējīgi nomu samaksāt. It īpaši viens no

dzīvokļa kandidātiem radīja viņā šaubas. Tas bija no-

domājis nomāt veselu stāvu.

«Ko jūs ar veselu stāvu darīsat?» nama īpašnieks

jautāja.

«Es gribu ierīkot ķēkšu akadēmiju!» jaunais vīrietis

lepni izsaucās. Nama īpašnieks pasmējās. «Ķēkšu aka-

dēmiju?...» Jaunais vīrietis nebūt neizskatījās pēc

profesora, bet kas par to, ja tikai gudra galva.

«Bet vai jūs spēsat samaksāt lielo īri?» īpašnieks

jautāja.

«Saprotams,» jaunais vīrs pašapzinīgi atteica un pie-
ņēma varoņa pozu. «Saprotams, ka es samaksāšu!»

«Es pārdomāšu, lūdzu atnākt rītu!» īpašnieks noteica.

Rītā ķēkšu akadēmijas direktors bija klāt — nevis

viens, bet ar savu laulātas draudzenes kundzi. Kundze

bija eleganti ģērbusēs un prata uzvesties kā īsta di-

rektrise.

«Sakāt — cik viss tas stāvs maksā?» kundze prasīja.
«Tik un tik daudz!» īpašnieks pateica krietnu summu.

«Vai lētāki nav£» kundze mierīgi jautāja.
«Nav!» īpašnieks atteica.
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Dāma izvilka naudas maku un noskaitīja uz galda

pusgada īri par visu stāvu. īpašniekam neatlika nekas

cits kā izrakstīt kvīti par saņemto īri.

Mēnesi vēlāk ķēkšu akadēmija tika atvērta. Studen-

tienes plūda no visām malām, un drīz vien viss stāvs

bija kā bāztin piebāzts ar visu visādiem — jauniem
un pavecākiem skuķiem, kuriem sirds dega pēc aug-

stākām zinātnēm par putras vārīšanu, raušu cepšanu
un smalkām manierēm pie plītēs. Vārīšanas mākslas

profesorienes bija speciālistienes savā arodā un pasnie-
dza pat privātstundas pie petrolejas ķēķīša. Akadēmi-

jas laboratorija pastāvēja no milzīga ķēķa, kurā vai-

rāk simtu studentienes baltām galvu segām lūkojās
uz pavardu, kur suta šņāca, kur liesmas vijās un kur

debešķīga cepešu smarža izplūda, pavairodama jauno
cilvēku siržu ilgas arvienu karstākas.

Apburošā cepešu smarža plūda arvienu tālāk, ne

tikvien augšējos stāvos, bet arī uz leju pagrabos,
plūda uz ielas, pār ieiu, kaimiņu namos, sagrāba, tā

sakot, cilvēku, radīja viņā briesmīgu ēstgribu. Drīz

visa pilsēta atradās ķēkšu akadēmijas varā, jo ēstgriba

mocīja visus iedzīvotājus un no akadēmijas izplūda
augstākā ceptas gaļas smarža. Uz tās ielas, kur ķēkšu
akadēmija atradās, vecos laikos cienīja mākslu, uzska-

tīja māksliniekus arī par cilvēkiem. Bet tagad bija pie-
nākuši citi laiki. Ceptās gaļas smarža kļuva ļaudīm
daudz mīļāka nekā Bēthovena sonātes, Rafaēla gleznas
un Gētes Fausts! Rauj velns visu mākslu, visus daiļu-

mus, kuri mūs nebaro! lesim ķēķī, mācīsimies dzīvi, īstu

dzīvi, kā mūsu jaunā paaudze loka ceļus pie pavarda,
pūš uguni liesmās, nevarēdami sagaidīt vareno baudu,
kuru cilvēks sajūt, iekozdams šmorētas, sulainas gaļas
gabalā.

Pašulaik kāds kungs iet uz koncertu. Viņam jāiet ir

garām namam, kurā atrodas ķēkšu akadēmija. Burvīga
smarža plūst no augšienes pa atvērtajiem laboratorijas
logiem. Kungs paliek stāvot. Viņa krūtis pildās ar bif-

šteka saldām cerībām, viņa mute kāro pēc tītara dzel-

teni iebrūnā cepeša, viņš sākumā stāv kā pienaglots,
bet tad smagiem soļiem drāžas pār ielu un ieiet resto-

rācijā, lai apstellētu sev brangas vakariņas.



108

«Lai velns rauj šo koncertu! Ja cilvēks ir krietni pa-

ēdis, tad tam pietiek!» kungs domā un sien sevim ap

kaklu servjeti.
Suņi stāv apakšā uz trotuāra zem atvērtajiem logiem

un smilkst, mēles izkāruši. Mazs zēns, kurš nav veselu

dienu ne kumosa baudījis, kuru bija ļaunais pūķis iz-

sūtījis übagot, bet kurš saubagojis tikai pāra kapeikas,
sākumā jutās aizrauts akadēmijas smaržas varā, bet tad

piepeši sāk bēgt, it kā kad nelabais tam pakaļ dzītos.

Pie akadēmijas durvīm piebrauc fūrmaņi. Tēvi un

mātes ar meitām un pauniņām pie rokas kāpj iz pa-

jūgiem un dodas uz laboratorijas telpām. Arī fūrmaņi

aizmirst auksto laiku un ož. Vai Elīzijas rozes var cēlāki

smaržot par šiem sutainajiem gaisa viļņiem, kuri iz-

plūst iz ķēkšu akadēmijas laboratorijas logiem? Liekas,

ka visa pasaule būtu nodota ķēkšu akadēmijas varā...
Nu jau ķēkšu akadēmija ir ieņēmuse visu lielo namu,

izņemot tikai pašas augšējās telpas, kuras noīrēja kāda

sieviete, lai izīrētu istabiņas tāļāk komijiem, ierēd-

ņiem vai studentiem, kuri, saprotams, tur ilgi nedzīvo,

jo laiks ir nauda un visiem šiem ļaudīm naudas ir maz.

Liekas, ka vienīgi šis augšējais stāvs nav sapratis laika

garu. Bet laika gars iespiežas visur, tā arī beidzot nama

augšējā stāvā. Akadēmijas studentieņu skaits tā pie-
aug, ka visām vairs nav pārējos stāvos telpu. Divas

ņipras meitas no laukiem pieteicas pie vecās noīrētājas
tur augšā. Vecajai skuķi patīk: tiem ir vaigi tik sārti,

ka vai pušu sprāgst. Vecā paver vienas durvis un

dusmīgi iesaucas: «Kad jūs vilksaties ārā? Solījāties

jau vakar to darīt, būs vai ar policiju jānāk palīgā.»

Skuķi paskatās pa durvīm. Tur uz gultas guļ sarā-

vies jauns cilvēks, bāls, nesmuks, un kvern. Varbūt

tas ir nelaimīgs tikai caur savu vainu, bet nelaimīgs
viņš ir. Izvilksies iz šejienes — kur ievilksies? Palaid-

nis, vai nevar strādāt? ...
Vecā apsola skuķiem istabu. Visvēlākais, pēc divām

dienām tās varot ievilkties.

Jaunais cilvēks guļ drudzī uz gultas. Viņš ir ap-

ģērbies, bet nav ēdis. Smarža iz lejas viņu apmulsina.
Tas pietrūkstas un ievaidas, tad tas atstāj dzīvokli un
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streipuļodams kāpj lejup. Pāra stundas viņš klīst pa

ielām. Kurp iesi? Slims. Neēdis. Ideālists... Jā, jā, va-

jaga saprast laika garu. Nevajaga dzert, bet ēst uz

velna paraušanu, ēst un baroties, tad būs kredīts,

laime, gods un slava!

Pēc ilgākas pastaigāšanās jauneklis atgriežas atpa-

kaļ. Bet, pa trepēm kāpjot, viņu moka bailes: varbūt

vecā ir izsvieduse viņa «septiņas mantas» koridorā,

varbūt veselīgie skuķi no laukiem ir tur jau ievilku-

šies? Drebošu roku viņš zvana. Vecā atver.

«Vai jūs atpakaļ?» viņa baras. «Nu, šonakt vēl va-

riet pārgulēt, bet rītu taisāties, kā tiekat projām. Tās

freilenes jau nolika savas mantas tur istabā...»

Jauneklis ieiet istabā. Te ir viss pārvērties. Divi

aizslēgti kurvji un viena kaste guļ kaktā. Un uz gal-
diņa līdzās viņa grāmatām noliktas vairāk svešas. Viņš

apskatās, svešo grāmatu tituļi ir: «Piecdesmit gadu

apakš zemes,» «Mīlestības un gaudu ziņģes» no Sēnalu

Andža un «Pavāru grāmata».
Līdzās pavāru grāmatai atrodas Šopenhauera darbi,

Šopenhauera darbi pieder viņam, «Pavāru grāmata» —

lauku skuķiem. Abas grāmatas viņam izliekas it kā

ienaidnieces.

«Redzēs, kura uzvarēs,» viņš domā.

Saprotams, ka «Pavāru grāmata» uzvarēs, kāda no-

slēpumaina balss klusi runā. Jauneklis apgriežas, bet

neviena neredz. Viņš jūt, ka tas murgo.
Pienāca pusnakts. Lampas logos pavisam izdzisa. Bet

jaunekļa karstums pieņēmās. Viņa rūpes, sāpes un iz-

salkums vienojās savādā drudzī, kurā jauneklim likās,
ka kaimniece ienāk ar slotu un viņam draudē.

«Es iešu, es iešu!» jauneklis izsaucas. Bet vecene

draudē vēl arvienu.

Jauneklis izlec iz gultas.
«Vai te nav neviena, kurš saprastu Šopenhaueru? A,

neviena, neviena! Es iešu, es iešu!»

Un viņš izskrej ārā trepju telpās, kur ass vēsums to

apņem. Viņš mazliet atžirgst, rūgti pasmejas un atsēžas

uz loga, pa kuru var redzēt pagalmu. Pagalmā uzstādīts

.milzīgs katls, zem tā deg varena uguns. Un katlā vā-

rās kāposti ar milzīgu cūkas galvu. Visapkārt stāv jau-
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pienes malku, otra nes priekšautā kaut k0...

«Pagaid!» viņš grib kliegt, bet balss neklausa. Skuķis
iesviež ugunī no viņa mīļotos Šopenhauera darbus. Bet

ķēķa ģēnijs tukliem vaigiem, baltā uzvalkā, milzīgu

pavārnīcu vienā un atvērtu pavāru gāmatu otrā rokā

liecas augšā no jumta pāri pār pagalma telpām, uguns

atspīdumā it kā apskaidrots.
«Mēs esam uzvarējuši!» ķēķa ģēnijs izsaucas, un lejā

atskan smiekli ap milzīgo katlu, kurā vārās kāposti
un milzīgā cūkas galva.

Otrā rītā uz akadēmijas trepēm atrada jaunekli. Tas

bija beigts, gluži beigts ...
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ÜBAGI GADA TIRGŪ

Tēlojums

īsi pēc pusdienas nozuda iz nabagu mājas Šķībais
Ješka. Citādi viņš mēdza gulēt caurām dienām vai arī

sēdēt uz nabagu mājas sabrukušām trepēm, kūpināt

veco, nomelnējušo māzera pīpi un lūkoties laiski balt-

zalajā birzē, kura viņam allaž šalca svētas, augstas da-

bas dziesmas. Šķībais Ješka bija patukls, ļegans cilvēks,

bet trieka viņam bija atņēmuse visai labajai pusei dzī-

vību. Viņš cienīja bībeli un skaitīja svētas dziesmas,

bet, neskatoties uz to, viņš mīlēja neizsakāmi degvīnu.
Stundu vēlāk nozuda arī Sisenis. Sisenis bija jocīgs

nabags. Kas viņam īsti kaitēja, nevarēja ne viņš, ne

cits kāds pateikt. Bet varēja jau redzēt, ka cilvēkam

vairāk nebija kā kauli un āda. Viņa rokas pastāvīgi

drebēja, tā ka viņš ar karoti nekā nevarēja dabūt mutē,

tās vietā viņš lietoja mazu koka kubuliņu. Sisenis

izskatījās pēc īsta putnu biedēkļa. Viņa deguns bija

bezkaunīgi garš, āda uz mazās pieres sačervelējusēs
un iedzelteni brūna, bet uz vaigu kauliem uzspīlēta un

taukaini spīdoša. Sisenis bija slavens kā apriebējs,
burvis un pareģotājs, tāpēc viņam bija mantas vairāk,

nekā nabagam drīkstēja piederēt, un tāpēc viņu nā-

vīgi ienīdēja Šķībais Ješka, kuram bija tikai viens

krekls, ūzas ar tūkstoš ielāpiem un veci svārku kan-

kari. Siseņa garderobe nebija daudz greznāka, bet katrs

zināja, ka viņš pie savas māsas, kura bija pirtniece,

uzglabāja summiņu naudas, kāpēc pagasta vecākais

viņu reiz gribēja atcelt no nabaga goda, bet vēlāk to

lika mierā, baidīdamies, ka Sisenis to neapbur.
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Un vēlā pēcpusdienā nozuda arī Melnā Līzīte. Melnā

Līzīte vēl neskaitījās par pilnu nabadzi. Viņa gāja vēl

diezgan čagani, un tāpēc šad tad tā piepalīdzēja kai-

miņos saimniecībā vai izgāja kādu reizi svētdienās ga-

nos, kad lielajām meitām bija ganu diena. Melnā Līzīte

runāja maz, un tāpēc arī nevarēja lāgā zināt, kāda vi-

ņai dvēseles darbība. Viņai bija liela, brūna sagša, kura

ieslēpa visu viņas mazo, šauro ķermenīti, un lielāka

prieka viņai nebija kā nēsāt pauniņu rokā, pauniņu,
kurā bija iesiets vai nu plācenītis, gaļas gabaliņš, vai

arī pika biezā piena ar kaņepēm.
Trīs nabagi bija nozuduši. Trīnīte stāvēja pie loga

un brīnojās, kur gan viņi palika. Pa logu varēja it

skaidri redzēt lielceļu. Pa lielceļu sāka pievakarē braukt

biežāki nekā citām dienām. Pie ratiem bija piesietas

govis un zirgi. Dažos ratos bija dzelteni nokrāsoti

ratiņi vai krēsli. Un pašu laiku aizveda garām kliņģeru

kasti... Tagad Trīnīte atcerējās, ka rītu būšot lielais

gada tirgus Plukstos, kurš katru Māras dienu sapul-
cēja ļaudis no apkārtējām draudzēm neskaitāmā pulkā.
Un Trīnītes acīs iezagās asaras. Kad viņa bija vēl jauna
un spēcīga, tad arī viņas netrūka jautrajā Māras

tirgū. Bet tagad viņa bija kropla vecmeita, tā spēja
tikko nostāvēt brīdi pie loga. Cik labprāt arī viņa būtu

aizkūlusēs uz Plukstiem, ja vien cik necik tā varētu

steberēt, tās 25 verstes jau noietu pa nakti. Tagad viņa

par to nedrīkstēja ne domāt. Var būt, ka Šķībais Ješka

vai Melnā Līzīte viņai parītu atmetīs kādu kliņģerīti
vai desas gabaliņu no sava tirgus laupījuma. No Siseņa
viņa nekā necerēja dabūt. Sisenis bija skopulis, kurš

grauzdēja maizi krāsnī, lai tā nepaliek veca, nesapelē
un lai tas nevarētu daudz apēst.

Trīnīte apraudājās, apsēdās uz gultas un aiz gara
laika sāka skaitīt dziesmas.

Šķībais Ješka pa tam atspēries soļoja. Veselo kāju
viņš spēra tik nadzīgi uz priekšu, it kā kad tas pašu
laiku ietu līgavas raudzīties. Bet Sisenis, kaut gan vē-

lāku izgājis no mājas, to beidzot panāca netāļu aiz

Villaunes tilta.

«Tfu! Tas velns!» Sisenis nospļāvās, ieraudzījis
Šķībo Ješku, kurš, uz labo pusi sašķiebies, kūņojās uz

priekšu. Sisenim, zināms, vislabāki patiktu, ja tas būtu
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vienīgais übags gada tirgū. Viņu pārņēma briesmīgas
dusmas, kad tas iedomāja, ka Ješka nebūs viņa vienī-

gais konkurents. Papriekšu Sisenis gribēja doties mežā

un ar līkumu aiziet Ješkam priekšā, lai viņam nebūtu

jāsatiekas ar nāvīgo ienaidnieku, bet piepeši viņam

uzausa jauna ideja, kura visus viņa liesos loceklīšus

laimīgi nodrebināja. Sisenis atminējās, cik grūti tam

pērngadā bija gājis Plukstu tirgū, kurš priekš Siseņa

bija ienesīgākais veikals. Pērngadā viņš bija ieņēmis

pāri par divdesmit rubļiem, nerēķinot daždažādus kuku-

ļus, cimdus, zeķes un tabaku, bet viņš droši ieņemtu div-

reiz tik daudz, ja tas būtu ar visiem galā ticis. Viņa bur-

vības cienītāju skaits bija tik liels, ka Sisenis izsvīda,

tā sakot, beidzamo slapjumu iz miesām, beidzot aizel-

sies nokrita grāvmalā un čāpstināja muti: «Dievs tēvs!

Es vairs nespēju ... Palīdzi, ak kungs!...»
Sisenis bija malacis. Viņš neubagoja, nekad neiz-

stiepa roku, lūgdams: «Dieva kunga dēļ, dodiet...» Ļau-
dis, tā sakot übagoja paši pie viņa. Kaut kur tirgus
malā viņš izraudzījās sev izdevīgu vietu, sadabūja
kādu vīru, kurš par 10 kapeikām iesita zemē stipru
mietu, jo paša Siseņa spēki bija priekš tā par vājiem,
un tad ļaudis paši skrēja apmeklēt Siseņa nometni.

Prātīgs cilvēks tur varēja beigties aiz smiekliem, jo
tādi āksti nebija nekur citur pasaulē redzēti. Neviens

īsti nezināja, kādos laikos tas bija tā iesācies, bet tas nu

vienreiz tā bija: ja kāds pirka Plukstu tirgū govi, aitu

vai kādu citu kustonīti, tad tas to veda pie Siseņa,
kurš ar nošķiebtu, vecu platmali galvā tikai blisināja
savas viltīgās, mazās actiņas. Sisenis piesēja kustoni

pie mieta, un tad, nesaprotamus vārdus murminādams,
dzina jaunpirkto zvēru ap mietu. Katrs zināja, ka tad

kustonis, ja tas arī būtu ar kādu neredzamu kaiti,

kļūs ne tikvien vesels, bet pārnesis arī laidarā svētību

līdz priekš citiem kustoņiem. Turpat līdzās atradās ap-

segts toverītis ar ūdeni. Ļaudīm jau sen bija zināms,

ka Sisenis tajā uzglabāja ūdeni no vairākiem veselības

avotiem. Kur tie veselības avoti atradās, to neviens

neprasīja. No šā ūdeņa Sisenis ielēja vienam un ot-

ram, kas nāca pie viņa meklēt palīdzības, pudelē pa

karotei, par ko tas dabūja pa griviņikam, pa cimdu vai

zeķu pārim, cik nu katrs spēja dot. Arī citi übagi bija
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mēģinājuši darīt tāpat kā Sisenis, bet vienkārši tie ne-

bija tik izveicīgi, un, otrkārt, ļaudis neticēja to spējai,
un Sisenis beidzot palika vienīgais brīnuma dakteris,

apriebējs un burvis priekš cilvēkiem un kustoņiem.

Šķībais Ješka, Melnā Līzīte un citu kaimiņu pagastu
übagi, kuri mēdza ierasties Plukstu tirgū, bija un pa-

lika vienkārši übagi, kuri nostājās kaut kur kroga tu-

vumā, kur tos nevarēja čigāni sabraukt vai sajāt, un,

pātarus skaitīdami, gaidīja, kamēr kāds par tiem ap-

žēlosies.

Ar pukstošu sirdi Sisenis domāja par nākošās dienas

tirgu, kad tas ieraudzīja Šķībo Ješku, un reizā ar

ienaida jūtām pret savu kolēģi viņam pamodās dvē-

selē jauna ideja. Kā būtu, ja Sisenis pieņemtu Šķībo
Ješku par savu palīgu? Pie mieta paliktu viņš pats, Si-

senis, jo, vienkārt, šis arods bija ienesīgāks un Ješkam,

saprotams, nevarēja daudz uzticēties, otrukārt, Ješka

nevarēja tik izveicīgi rīkoties ap apburto mietu kā

viņš pats. Tas būtu brangi, ja Ješka rīkotos gar vese-

lības ūdeņa toverīti.

«Nudie, pieņemšu Ješku par palīgu un došu tam par

visas dienas darbu trīs rubļus ...»

Bet Sisenis briesmīgi nobijās: trīs rubļus — tā ir

briesmīgi liela nauda! Trīs rubļus! Varbūt tik daudz

viņš nemaz neieņems! Beidzot Sisenis nosprieda mak-

sāt Ješkam vienu rubli un uzturu, tas ir, ēdienu par

brīvu. Vairāk taču no viņa nevarēja vēlēties! Un Si-

senis sāka steberēt ātrāki, lai panāktu Ješku. Ješka jau

bija piekusis un apsēdās pašulaik grāvmalā, kad Sise-

nis pienāca. Ješka paskatījās uz Siseni platām, baltām

acīm un gluži izbijās, kad Sisenis apstājās un iekle-

pojās.
«Mmm! Tu ar uz Plukstiem?»

«Kā tad! Tā jau domāju. Ko lai mājā bez mitēšanās

piesēd!»
Sisenis gribēja ko teikt, bet pašulaik brauca pa ceļu

garām vairāk pajūgi ar ragainajām pie ratu sāniem.

Vienos ratos sēdēja branga mačka, laikam kāda saim-

niece ar savu meitu. Meita turēja grožus, un pate saim-

niece sniedza govij pa zāļu kušķim. Galvu atgriezuse,
tā vēl ilgi nolūkojās vērīgām acīm uz Siseni, kurš kā

brīnums ar lielu paunu uz muguras stāvēja.
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«Ļaužu būs diezgan!» Sisenis piezīmēja. «Kaut tikai

dieviņš dotu labu laiku!»

Un, kaklu pastiepis, Sisenis lūkojās augšup uz de-

besīm un nodrebēja aiz prieka. Debess bija tik skaidra

un mierīga, vakara saule zeltīja egļu galotnes.
«Lietus nebūs! Ja līs, tad līs pie paša vakara!» Ješka

piebilda.
«Klausies, Ješka,» Sisenis, kolēģam tuvāki virzīda-

mies, runāja, «tu nezini vairāk kā gulēt un pīpēt, dieva

lielos darbus tu nemaz neievēro. Cik zālīšu un puķīšu

neaug pļavās, cik šūniņu un lapiņu mežā, kuras iemet

spirtā vai pat skaidrā ūdenī... Tu zini, ko es domāju.
Arī es neesmu nekādas bagātības sakrājis. Nabags biju,

nabags būšu, bet tomēr ir savs prieks palīdzēt ļauti-
ņiem. Viens pērk gotiņu no sveša cilvēka, no gluži
sveša... Vai dzirdi, Ješka! Piesauc dievu, un viss būs

labi... Tu zini, ka saule apstājās, kad Jozuus piesauca
to kungu... Kā tak to ieleju sauca? Nu, tu, Ješka, zini,
ko es domāju... Es palieku vecs un nepaspēju visiem

palīdzēt. Turēsimies kopā, Ješka, es tev došu...»

Sisenis gribēja jau teikt, ka došot rubli, bet apdomā-
jās. Tas būs par daudz! Bet viņš tomēr palika pie rubļa,

jo Ješka varbūt atteiktos.

«Rubli un paēst...» Ješka norūca. «Un kur tad paliek
tabaka? Bez pīpes es nevaru dzīvot. Un tādos putekļos
stāvēt! Mute paliek tik sausa, ka ne vārda nevar pa-

runāt.»

«Nu, kad jau būs kāds grasits ienācis, tad lai ar

krodzinieks ielej pudelītē... puskortelīti... un dabūsi

arī pakiņu tabakas. Vai esi ar mieru?»

«Tad jau nu jāsēd būs!...» Ješka apmierinājās. Arī

viņš bija šķelmis un domāja: «Laidīšu pa griveņikam
azotē...»

Bet to pašu domāja arī Sisenis un uzlūkoja Ješku

naidīgām acīm.

«Cik ilgi tu te sēdēsi!» Sisenis uzrunāja Ješku, it kā

kad tas viņam jau būtu pārdevis savu dvēseli. «Ce-

lies — un eima! Neesam jau jāšus. Būtu labi, ja ar sau-

les lēkšanu varētu apgādāt ūdeni un iesist mietu!»

«Kur tad tev ir tie veselības avoti?» Ješka neticīgi
vaicāja kolēģi un vaidēdams lūkoja piecelties.

«Gan jau redzēsi, gan jau redzēsi... Dieviņš visu ir
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devis cilvēkam par svētību, vajaga tikai pacelt ar no-

pūtām un saprašanu...»
Un ilgi, ilgi gāja abi nabagi lēnām, nerunādami ne

vārda. Jau metās krēsla, un tie bija nogājuši tikai se-

šas verstes.

«lesim pa taisno ceļu!» Sisenis runāja.
«Pa kuru taisno? Es nezinu...»

«Es zinu! Gar Gremiem... Pāriesim otru reizi upei

pāri. Es zinu, pie tača tiksim pāri, ūdens maz, dzirnavu

dambis izjaukts... Pāriesim upi, tad pa Vimbas ganī-
bām, un tad jau var redzēt Grēmu egli...»

Ješka bija ar mieru. Übagi līda klusēdami pa alkšņu
krūmiem, pa noru, uz kuras zaļoja kupli paegļi. Ap

paegļiem dūca vaboles. Un Sisenis apstājās, apskatījās

un nopūtās.
«Cik jauka ir dieva radība! Ješka, tu nemānies, nāc

drīzāki, apdomā, kamēr noiesim lielo gabalu...»
Ješka neteica ne vārda, bet negāja arī ātrāki, viņš

nespēja ātrāki iet...

Upē tomēr bija ūdens, un Ješka vai saļima, kad

ieraudzīja tača vietā pār upi pārliktas divas šķeistas,
kuras bija diezgan stipras, lai varētu panest divus

übagus, bet katrā ziņā tās līgojās, kad tām uzkāpa
virsū. Sisenis varbūt, pie mieta turēdamies, varēja

pārstigot, bet Ješka nebija tāds kumēdiņš, kurš uz

vienas kājas varēja pāršļaukties uz divām trīcošām

kārtīm.

«Te es neiešu pāri!» Ješka nopietni teica un pavērās

bailīgi uz melno ūdeni.

«Lūk, miets, turies pie tā un ej pāri!» Sisenis pa-

vēlēja.
«Tad labāki es bāzīšu tūlīņ galvu ūdenī nekā kār-

dināšu dievu... Vai te nav kur kāda brasla?»

Sisenis lamādamies steberēja gar krastu uz augšu,
lai uzmeklētu priekš kolēģa pāreju.

Pēc brīža kaut kur aiz kārklu cera noplunkšķēja
ūdens, un Sisenis spiedza: «Ješka, nāc šurp, te tu tiksi

pāri!»
Ješka, kurš bija apsēdies, virzījās augšā un līda uz

to pusi, kur Sisenis bija nozudis. Kā par laimi, tur bija
liela sieksta, iezvēlusēs iešķībi pāri pār upi, un, apdo-
mīgi ejot, abi übagi varēja te laimīgi pāri tikt.
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«Pateicu dieviņam, ka neiezvēlos,» Ješka runāja, «tad

jau arī turpat paliktu!»

«Nepļurkši tik daudz!» Sisenis nopietni runāja. «Sāc

mīcīt zemi... Nakts brūk uz kakla!»

Un tiešām, silā ieejot pa šauro teku, nakts gluži kā

uzbruka. Tumsa nebija gluži melna, bet übagu acis ir

allaž neskaidras, un stundām tie taustījās pa mežu, lai

gan, pēc Siseņa aprēķina, jau sen vajadzēja nākt kla-

jumam. Viņš baidījās izteikt domas, ka tie varbūt ap-

maldījušies.

«Vai nevarējām labāki iet pa lielceļu!» Ješka vai-

manāja. «Es nevaru vairs nostāvēt uz kājām!»

«Es iešu, paliec tu te!» Sisenis draudēja.

Beidzot parādījās klajums.

«Nu redzi, vai es neteicu,» Sisenis runāja. «Ko tu

ietu to elles gabalu apkārt gar Mentas krogu.»
Bet pašam Sisenim nebija labi ap dūšu. Šis apgabals

likās viņam gluži svešs. Viņš apstājās un saņēmies lū-

kojās cauri krēslai. Likās, ka tā bija lēzena, bet augsta

piekalne.
«Te ir arumi,» Ješka izmisis runāja.
«Mūsu tēvs debesīs...» Sisenis skaitīja tēvareizi. «Tā

ir vai nu Grēmu egle, vai baznīcas tornis!... Piedod

mums mūsu parādus... Nudie, tā ir Grēmu egle!» Si-

senis priecīgi izsaucās. Viņa acis pamazām bija pie-
radušas klajumā saredzēt priekšmetus, un garo mel-

numu kalnā viņš sazīmēja par Grēmu egli. Tēvareizas

nepabeidzis, viņš sāka kūņoties uz priekšu — un Ješka

vaidēdams un lamādamies tam no pakaļas.
«Paldies mīļam dieviņam!» Sisenis beidzot aizgrābti

izsaucās. Viņš bija uzgājis uz lielceļa un skatījās, kur

Ješka palicis ...

* * *

Neskatoties uz pagājušās nakts grūtumiem, Sisenis

jau no agra rīta stāvēja pie zināmā mieta un Ješka

kūkoja pie toverīša, kurš bija pildīts ar veselības

avotu ūdeni. Arī pats Ješka nezināja, kur Sisenis ve-

selības ūdeni smēlis. Bet kas viņam daļas gar to! Viņš
cerēja apslēpt dažu labu grasi no Siseņa ieņēmuma, jo
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netrūka ļaužu, kuriem vajadzēja ūdeņa. Ap pusdienas
laiku Sisenis bija vienos sviedros. Pašulaik viņš trieca

vecu ālavīcu ap mietu. Alavlca lāgā negāja apkārt,
drīz tā piespiedās pie mieta, drīz tā pasitās sāņus, gri-
bēdama atsvabināties no Siseņa valga. Bet Sisenis uz-

šāva ar rīksti pa krustiem un šļūpstošā balsī izsaucās:

«Tpruc, taisni uz mietu!»

Govs apstājās, arī Sisenis apstājās, bet vecenīte, kura

ālavīci bija nopirkuse, žēli izsaucās: «Tētiņ, dzen vēl-

reiz gotiņu ap mietu!»

Un sisenis dzina gotiņu vēlreiz' ap mietu. Viņš at-

raisīja kustoni, dabūja savu algu un gribēja mazliet

atpūsties, kad Ješka tam pielīda un izmisis klusi teica:

«Toverītis apgāzās!»
Siseņa acis iezibējās aiz dusmām.

«Muļļa!» viņš klusi spiedza. «Pagāns! Ej uz grāvi,
lejā ir grāvis... ar stopu atnes... vai saproti, ar

stopu!...»
Ješka aizkliboja, paslēpis stopu tarbā. Un sisenis sāka

dzenāt jaunu kumeļu ap mietu. Tad nāca pie kārtas

pāris aveņu, viena cūka, vecs zirgs, bet Ješka vēl ar-

vien neatgriezās. Sisenis aiz dusmām palika vai traks.

«Es to satānu nobendēšu!» viņš ņurdēja.
Te kāda veca meita spiedās viņam klāt. Viņa turēja

rokā cimdu pāri, divas bulkas un papīra rubli.

«Ko tu gribi?» Sisenis, brango hononāru pamanījis,
vecai meitai prasīja.

Meita palieca galvu tuvu pie Siseņa auss un nikni,

bet klusi teica: «Nobur man to Dzilnas Annu! Tā man

atņēma brūtgānu. leēdināja, maita, manu Mārtiņu!»

Sisenis atstāja veco zirgu pie mieta stāvot, noņēma

platmali no galvas, pieņēma svētsvinīgu seju un sāka

kustināt lūpas.
«Nobur man viņu tā, ka tā vairs nevar kustēties!»

vecā meita dusmīgi šņāca.

Sisenis nokāra galvu vēl dziļāki un sažņaudza rokas.

«Vai būs?» meita prasīja.
«Būs!» Sisenis atbildēja.
«Še!» meita teica un iedeva Sisenim cimdu pāri,

bulkas un papīra rubli.

Meita iedrāzās ļaužu drūzmā. Sisenis turpināja savu

darbu pie mieta, bet Ješka neatgriezās.
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«Tas pagāns būs aizgājis uz krogu!» Sisenis sakoda

zobus un trieca kustoni ātri ap mietu, lai to atpelnītu,
ko tas caur Ješku bija zaudējis.

«Vai veselības ūdeni var dabūt?» kāda vecenīte,
kurai pie bruņčiem turējās puika ar jaunu, pelēku ce-

purīti galvā, pudeli rokā turēdama, prasīja Siseņam.

«Aizdevu projām, aizdevu slimniekam visu, kas bija!»
Sisenis izmisis iesaucās.

«Dod jel pilieniņu!» vecenīte lūdzās.

Sisenis vēl saskaloja padibenes toverītī, un vecenīte

aizgāja apmierināta, bet Sisenis dabūja divus plāceņus
un veselu izvārītu cāli...

* * *

Saule taisījās norietēt. Tirdzinieki sāka izklīst. Pie

Siseņa mieta vairs neredzēja neviena kustoņa. Un Si-

senis pats bija piekusis līdz nāvei. Sirds viņam bries-

mīgi sāpēja: Ješka bija viņu bezkaunīgi piekrāpis. Bet

Siseņa laupījums nebija mazais. Nekad viņš nebija tik

daudz ieņēmis, un viņam cēlās rūpes, kā to visu dabūt

projām. Naudu varēja viegli aiznest, bet baltmaize,

cāli, gala, cimdi un zeķes — tie nesagāja viņa plašajās
tarbās. Beidzot viņam tomēr izdevās visas mantas saistīt

pie sevis. Un tad viņš lēnām gāja uz kroga pusi.

«Nudie, tā ir Melnā Līzīte!» Sisenis nobrīnējās. «Lūk,

arī tā ir atkūlusēs šurp!»

Melnā Līzīte sēdēja uz krustceļa pie akmeņa un pa-

stāvīgi klanījās. Bet gandrīz visi pagāja viņai garām.
Retam iežēlojās sirds priekš nabadzītes. Sisenis apstājās
un pablisināja acis.

«Vai neesi Ješkas redzējuse?»

«Redzēju, aizgāja uz kroga pusi!» Līzīte novaidēja.

Viņai par lielu brīnumu, Sisenis tai iemeta klēpī bulku.

«Ed,» viņš pašapzinīgi, gandrīz lepni izsaucās un

gāja tāļāk.

Lielajā kroga istabā pie krāsns, gar sienu izstiepies,

gulēja Šķībais Ješka.

Sisenis noliecās pie Ješkas un sarāva degunu. Ješka

smirdēja pēc degvīna un ķiploku desas.



«Sātans!» Sisenis izsaucās un gribēja kolēģam sist,

bet apdomājās.
Viņš apskatījās visapkārt un tad sāka pārraudzīt Ješ-

kas tarbas. Tur bija maizes druskas, bet naudas tur ne-

bija.
«Tu nu laba gala neņemsi!» Sisenis norūca un, ap-

sēdies uz sola, nokāra galvu. Viņš lūkojās pa logu un

apdomāja, vai ēst un, ja ēstu, vai nederētu dzert kādu

glāzīti. Sisenis jutās neizsakāmi noguris.
Jā, maizi pelnīt nav viegli..,
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PĪĻU MEDĪBĀS

Tēlojums

No rīta ap pulkstens septiņiem, brokastu ieturējuši,
mēs braucām uz Gaujas attakām. Es neesmu medinieks,

bet pašapzinīgi es turēju bisi uz klēpja, pie tam es

jutos it kā apspiests: es braucu uz pīļu medībām pirmo
reizi savā mūžā. Meža kungs kučierēja, aiz mums

brauca vēl otrs pāris medinieku, un labu gabalu mums

priekšā tecēja suņi, baltais Rakars un dzeltenā, balt-

raibā Freija, reižu reizām apstādamies, apošņādami
zemi. Uz brīdi tie pazuda mežā, kurš svinīgi klusēja,
it kā domādams lielu, strauju domu, it kā sagatavo-
damies uz brīnišķīgu dzeju, pār kuru jūlija mēneša

karstā saule taisījās drīzi pacelties pāri un vizināt tau-

reņus, bites, vabolītes un putnus pa saviem balti lies-

mainajiem gaismas plūdiem. Es sāku sevī just lielisku

spēku un dzīves prieku. Tilts nodimdēja, un apakšā

nozibēja seklais, bet platais strauts ar sudrabainiem

vilnīšiem, tik skaidrs un tīrs, tā ka manim bija jāpa-
brīnās, jo strauts iztecēja iz tuvējā purva. Izcirtuma

malā spīd egles ar sarkanām, apsvilušām skujām, mal-

kas cirtēji dūšīgi cērt, un pie ugunskura stāv zēns

ar izbužinātiem matiem. Tie ir sarkani, gluži kā ap-

svilušo egļu skujas. Izbraucām uz pļavu ceļa. Vesels

bars pļāvēju sila malā. Vīrieši mūs sveicina. Es labprāt
uzsmaidītu veselīgajām zeltenēm, kuras baltām kājām
min uz zaļās pļavas. Gaišmatainā — jaunākā pat mani

uzskata, es labprāt tai uzsmaidītu, bet manim trūkst

to vajadzīgo, īsteno smaidu, kuri te būtu vietā. Es

esmu šiem ļaudīm svešs, kaut gan tie manim tik mīļi,



122

ka es vēl ilgi skatos atpakaļ. Taisnību sakot, to jauno,
gaišmataino meiteni es labprāt būtu nobučojis, viņu

apkampis, jā, es atteiktos no pīļu medībām, no jautra-

jām tērzēm ar biedriem, lai varētu kādu brīdi pavadīt

kopā ar lauku puķi, kurai par manu sirdi lielāka vara

nekā man pašam. Garas un plašas ir pļavas, un visa

košā, kuplā sila mala liekas atrodoties pilnības apsar-
dzībā.

Braucam labu brīdi. Pakalnē pie meža sarga mājām
Divi meža sargi bisēm plecos jau mūs gaida.

Zirgus atstājam viņu mājās un ejam kājām smaržīgam
silam cauri uz tuvāko attaku. lebridām ūdeņainā zālē.

Pļavas vidū spīdēja vecā Gauja, klusa un drūma, bez

viļņiem, bez šalkoņas. No skumjām jūtām pārņemts,

es brienu meža kungam līdzās līdz dumbrainajam kras-

tam. Rakars ar Freiju pazuduši ašķos, tikai pēc čauk-

stoņas un ašķu kustēšanās var nomanīt, kur tie ap-

mēram ložņā. Švirks! Divas pīles paceļas. Es nodrebu

un paceļu bisi.

«Nešaujat,» meža kungs saka, «tām te ir bērni.» Bet

viņš to saka par vēlu. Šāviens norīb, un pīle nokrīt

kārklu cerā.

«Meklē rokā!» meža kungs dusmīgi Freijai uzsauc.

Viņš par mani dusmojas. Manim metas žēl nabaga

putna, bet, kas padarīts, tas padarīts. Freija iznes pīli
iz kārklu cera. Tā ir «mercpīle». Pašapzinīgi es to turu

rokā, bet meža kungs manim to atņem, satver to cieši

un sit viņas galvu pret bises stobru, lai tā drīzāki no-

beigtu nāves cīņu. Šajā brīdī dzeltenbalti putniņi peld

pār ūdeni. Tie ir maziņi, nekas cits kā mazie cālīši,
kuru māti es nošāvu. Man top karsti, sirds manim sa-

žņaudzas. Bet, pirms es spēju tāļāk domāt par mazo

putnu likteni, norīb atkal šāviens, norīb vēl viens šā-

viens. Es paskatos augšup, vairāk pīles paceļas gaisā,
divas krīt, viena pazūd ūdenī, otru iznes Rakars iz

ašķiem. Te piepeši paceļas vesels bars brangu pīļu iz

niedrēm. Šauj mani biedri, šauj meža kungs un arī

meža sargi. Un arī es, lai pīles vairs nav pa šāvienam,

izšauju bez kārtīgas mērķēšanas uz to pusi, kur putni
aizskrej. Mēs ejam arvien tāļāku gar attakām. Bieži

norīb šāvieni, es pieronu, ne tikvien pieronu šiem rī'

bieniem, mani pārņem lieliska kaislība šaut un atkal
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šaut. Un pēc kāda brīža manim ir zuduse visa līdz-

cietība ar nabaga putniem, kuri priekš kādām stundām

brīvajā, klusajā dabā baudīja laimīgu dzimtas dzīvi.

Man liekas, it kā bise būtu mana vadone un es viņas

apmāts vergs, kuram pavēlēts nokaut un atkal no-

kaut.

Saule ce;as arvien augstāki, arvien stiprāki tā spiež
uz mūsu galvām. Es samērcēju ūdenī savu platmali, to

izspaidu un uzlieku galvā, lai tā dzesētos un atspirgtu
lielajā karstumā. Un atkal es ieraugu: uz ūdens līmeņa

starp baltajām puķēm peld balti dzeltenie cibulīši,

čiepstēdami, izmisuši, vajāti. Iz zāles izcejas pīle. No-

plīkš vairāk šāvienu, bet pīle nekrīt, un manim paliek
labāki ap sirdi. Paiet kāda stunda. Mēs arvienu vēl

bradājam gar attakām. Mazo pīlēnu vairs neredz, un

manim uznāk atkal liela šaušanas kāre. Pamazām es

kļūstu vienaldzīgs pret apkārtējo radību, tikai šaut

manim gribas. Es topu godkārīgs un skaudīgs, jo mani

biedri šauj labāki par mani. Klusībā es dusmojos par
katru savu aplamu šāvienu un sajūtu to kā gandarī-

jumu, ja biedri aizšauj mērķim garām. Meža kungs

izšauj reti, viņš ir tik galants un aiztaupa priekš mums,

saviem viesiem, šo prieku. Bet labprāt viņš ieliek savā

medinieka tarbā pa pīlei un nodod tās tāļāk meža

sargiem, kuriem nasta plecus nespiež tik smagi kā

mums.

Noguruši mēs beidzot sēžamies sila malā, augstā norā,

uz zaja maura. Paēnā dveš mums patīkams vēsums

pretī, bet, kad mēs ar to apronam, tad izrādās, ka tas

nav vēsums, bet tikai vieglāks, apslāpēts siltums nekā

tas tur saulē, ejot gar attakām. Brokasts, pie kura ne-

trūkst šņabja, ir gards. Katru kumosu es noriju ar

īpašu baudošu gribu. Paēdušu mani pārņem slāpes. Līdz-

teku pakalnei grāvis, pār viņa balto pliena dibenu tek

ūdens kā kristāls, un es nekavējos dzesēt ar to savas

slāpes. Dzerot manim nejauši aizveras acis, es ieraugu

garā attaku ar mazajiem baltdzeltenajiem pīlēniem. Tie

izmisuši bēg — bez mātes. Māti es nošāvu. Bet es esmu

paēdis un padzēries, mana līdzjūtība ar mazajiem pīlē-
niem ir ļoti maza. Tas ir tāpēc, ka es esmu paēdis un

padzēries. Es atgriežos atpakaļ kalnā pie medību bied-

riem, aizmirstu mazos pīlēnus. Mēs jokojam, izskaitām



124

patronas, uzrunājam suņus, žēlojamies par karsto laiku,

bet pa tam mums ir tik patīkami sēdēt paēnā, kur lēna

vēsma mums pastāvīgi uzpūš vieglu, pacilājošu ziedoņa

smaržu. Saule ir jau pusdienā. Top arvienu vēl kar-

stāks, bet mūs sauc pienākums. Mums ir jāceļas un

jāiet tāļāku gar attakām. Tagad tikai sākas īstā medība.

Vislabākās medību vietas meža kungs ir uztaupījis

pēcpusdienai. Arī manim laimējas nošaut pa putnam,
par ko es ļoti priecājos. Pie tam es nemitējos pārdomāt,
vai tas ir pareizi — medīt, nošaut nevainīgus kusto-

ņus — vai varbūt tas ir gluži nepareizi, pavisam ne-

cilvēcīgi un nekrietni. Bet bise manās rokās guļ kā

nenovēršams lāsts, un, ja es to nosviestu un teiktu:

«Es nešauju!» — tad katrs mani izsmietu. Šāviens pēc

šāviena norīb, ūdens plunkš, suņi nepiekusuši ložņā

pa ašķiem un niedrēm vai peld pa attaku, lai iztrau-

cētu putnus vai sakamptu tos, kuri nošauti. Es apsēstos

uz stāvā attakas krasta zem ozola un gaidu, vai manā

tuvumā nepacelsies pīles. Uzvilktiem gaiļiem es turu

bisi rokās. Te es ieraugu debesi ūdens līmenī, zilu

debesi ar sniega baltiem, saules staros mazgātiem pa-

debešiem, ieraugu zaļo krastu un neviļus apķēros, ka

es tiešām tā nepelnu, ka debesis nebeidz mani apsveikt,
ka manām acīm parādās visi jaukumi, kurus es ne-

protu cienīt un mīlēt. Es esmu nezvērs, kurš uzbrūk

nevainīgiem putniem, kurš gauž, kad to pasaule vajā,

žēlojas, kad kāds stiprāki pieduras.
«Šaujat taču!» meža kungs no lejas sauc. Bet es at-

metu ar roku. Es redzu — pīles aizskrej, bet es pat

nepaceļu bisi. Un tomēr tā ir muļķība! Paši putni ēd

tārpus un kukainīšus. Arī viņi vajā citus dzīvniekus, lai

paši nodrošinātu savu dzīvi. Tikai bises tiem trūkst.

«Hallo, stirna, stirna!» meža kungs iekliedzas. Es

uzlēcu un skatos, bet tās neredzu. Es jūtu, ka mēs te

traucējam visai radībai mieru. Tikai zilā debess

sapņo klusi ūdens līmenī, kā māsa tā, saulei spīdot, ir

nākuse ciemoties pie zemes. Un tur nu viņas abas dus

kopā — debess un zeme. Bet miera tomēr nav. Es

dzirdu atkal šāvienus. Es paceļos un eju — kā vergs,

jo bise ir manim rokā. Manim ir jāiet un jāšauj, lai

uzturētu sevi un savējus. Ar to debess zilumu, kas tur

atspīd zem baltajām ūdens rozēm, es nevaru baroties.



Es esmu cilvēks, nabaga cilvēks, kuram nolemts dzīvot

mūžīgām medībām, lai uzturētu sevi un savējus.

Vakarā, mājās pārbraucis, es labu brīdi mazgāju ro-

kas un seju. Bet līdz ko es ūdens pilnās saujas spiedu

pie acīm — kad piepeši manim parādījās klusais ūdens

līmenis, pār kuru peldēja mazie, baltdzeltenie cibulīši.

Sirds manim nodrebēja, bet es neteicu nevienam ne

vārda par to.
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SĪMANIS GAIGALS

Novele

Mēnesnīca spīdēja gaiši pa logu. Istabas kaktā uz

gultas sēdēja jauns virs sakrustotām rokām pār krūtīm.

Viņš nevarēja iemigt, tāpēc ka tas domāja par cilvēku

likteni, kurš arī viņam bija aizstājies agrāki tik līdzenā

dzīves ceļā priekšā. Jauna, pavisam jauna bilde viņu

bija pie sevis tā valdziņājuse, tā ka viņš vēl tagad ju-
tās kā sapnī. Viņš atkal bija redzējis to sievieti, kura

viņa jūtu straumi jau agrāki bija ātrāku un stiprāku

padarījuse. Un viņam likās, it kā kad šīs sievietes būte

tagad bija pilnīgi nogatavojušās un diezgan spējīga

kļuvuse, lai varētu viņu pacelt augstu uz dzīves prieku

pakāpēm vai arī atstumt un nodzīt lejā uz tumsu, kur

to sagaidīja maldi, spītība un sāpes.
Šī sieviete bija viņa kaimiņiene, kuru tas vakar bija

pārvedis iz pilsētas, jaunkundze ar lēnu jautrību, vese-

lību, divām gudrām, gandrīz šķelmīgām acīm un vār-

diem, kurus dvēseles kokle likās pavadot noslēpu-
mainām, aizgrābjošām meldijām. Vismazākais viņam tā

rādījās būt, ka nebija otras tai līdzīgas sievietes, kura

būtu bijuse tik daiļa. Viņam ienāca prātā brālis, viņa

miesīgais brālis. Nebija ko šaubīties, arī viņš mīlēja šo

meiteni.

Kaimiņš Vītols skoloja kaislīgi savus bērnus. Divi

zēni apmeklēja ģimnāziju, un Valija nupat bija pa-

beiguse meiteņu skolu. Diemžēl Vītols bija mazturīgs

un palika bieži lielkungam renti parādā. To jau visi

zināja, ka Andrievs Gaigals, Vītola kaimiņš, tam vairāk

reižu bija izpalīdzējis. Un arī šoreiz tā iznāca, it kā
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kad Andrievs ar nolūku sūtīja brāli taisni ap to laiku

uz pilsētu, kur Valijai un zēniem vajadzēja pārbraukt.
Vītolam bija tikai divi zirgi, kamēr Andrievam Gai-

galām piederēja seši. Andrievam bija trīs puiši darbā,

un viņš it viegli varēja atbrīvēt divus zirgus un brāli,
kurš pie viņa izpildīja pirmā puiša vietu.

Tas bija priekš Sīmaņa patīkams brauciens bijis: orē

ar darvotu audekla jumtiņu, kuru pats Sīmanis pēc

sava plāna bija velvējis. Un nereti viņš bija apgriezies,
laizdams zirgus iet soļos, un pļāpājis ar Valiju un zē-

niem, kuri ores dibenā sēdēja. Un, kas agrāki viņam

nebūtu ne prātā nācis, tas tagad viņu kaislīgi pārņēma:

viņš sāka apskaust savu brāli, par kuru teica, ka tas Va-

liju izredzējis sevim par mūža biedreni. Vai tam visam

vajadzēja tik drīzi notikt, ka Valija pabeidza skolu un

rītu, parītu viņai bija jāiet uz mācītāja muižu, kur

mācītājs sagatavoja tā sauktos «vācu» bērnus iesvē-

tīšanā? Valija gan bija stingra tautiete, tomēr viņa vē-

lējās tikt iesvētīta ar tām meitenēm, kuras bija pa-

skolotas un uzvedīgākas. Bet varbūt uz šo apstākli
arī Andrievs bija darījis savu iespaidu — klusiņām

varbūt norunājis ar Valijas tēvu pārvest skuķi no bēr-

nības jaunavas kārtā un padarīt to par Andrieva līgavu.
Un vai Andrievs nebija veselas pusdienas pavadījis

pie Vītoliem, kaut gan darba mājās netrūka?

Sīmanis, nakti pie loga stāvēdams, spieda rokām savu

karsto pieri. Citādi tas nevarēja būt: Andrievs bija

nodomājis precēt Valiju.

Laimīgs cilvēks Andrievs. Viņš ir turīgs saimnieks,

kura ēkas ir labi uzkoptas, kura druvas un pļavas ir

auglīgas, kuram paklausa četri puiši un piecas meitas.

Un arī no auguma un no sejas viņš ir glīts, sievietēm

viņš patīk. Bet Sīmanis — tas ir apaudzējis nesmuku

bārzdeli, un bez bārzdas tas ir vēl nesmukāks. Pelēki

laukumi tam pār visu seju, un, kaut gan acis spulgo

dedzīgi, tomēr tās ir pelēki zilas, un uzacis ir nevie-

nādas, it kā izplucinātas. Ko tas viss palīdz, ka Sīmanis

ir krietns jauneklis, kurš strādā, kuram pieder man-

tojums pusotra tūkstoša rubļu vērtībā, viņš ir un pa-

liek savādnieks, pie kura neviena glītāka sieviete ne-

ietu. Viņš to it labi zina un jūtas tāpēc ļoti nelaimīgs,
kaut gan viņš pastāvīgi prāto, ka sievietes nekam
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neder, ka tām allaž trūkst prāta un padoma. Bet viņš
arī pārdomā, ka viņa māte ir sieviete, kuru viņš tik ļoti
mīlē, un māsa Mārīte ir arī sieviete, kura slimo ar

krītamo kaiti, bet kura ir tik laba, ka tā par visiem

lūdz, ļauna vārda viņa vēl nekad nav runājuse. Un

arī Valija ir sieviete, kura ir tik glīta un patīkama, un

viņam uz brīdi liekas, it kā kad sievietes stāvētu aug-

stāki par vīriešiem.

Citi puiši guļ, bet Sīmanis stāv pie loga kā mēneš-

sērdzīgs un raugās ābeļu dārzā, kur uz auklām izklāta

veļa. Uz brīdi viņu apbur bālā gaisma. Viņš aizmirst

salīdzināt vienu cilvēku ar otru, aizmirst apskaust An-

drievu, bet tad atkal viņš redz Valiju, kā tā izkāpj
Vītolu pagalmā iz ores, sniedz smaidīdama viņam roku

un pateicas. Bērnībā viņi bija labi draugi: Valijai pa-

tika dūšīgais, drošais Sīmanis, kurš prata uzkāpt kokos,

sviest ar lingu akmentiņu tik augstu, ka tā vairs ne-

varēja saredzēt, izsist mārka ūdenī varavīksni, sarīdīt

suņus un tos atkal izšķirt, izgriezt stabules un taures,

kārbiņas iz alkšņu mizas un pildīt tās ar sulainām

melnām un sarkanām ogām. Bet arī klusāku nopietnību

viņš prata attīstīt: stāstīt teikas un pasakas, prātot par

ezeru dziļumiem un kalnu augstumiem, par pērkoņa
dūcieniem un zibeņa spērieniem. Viņš, tā sakot, bija

pasniedzis Valijai pirmās mācību stundas. Nu viņa zi-

nāja to visu labāki nekā viņš, viņa bija skolota, kur-

pretī viņš bija apmeklējis tikai pagasta skolu, jo tēvs

bija praktisks veclaiku vīrs, kurš domāja, ka bērnam

pietiek, ja tas prot lasīt un rakstīt. Vecākais brālis

Andrievs, kuru tēvs turēja par gudrāku nekā Sīmani,

tāpēc ka tas bija glītāks no sejas un piemīlīgāks, tika

sūtīts uz draudzes un vēlāku uz apriņķa skolu, kur tas

mācījās svešas valodas. Tas bija kaut kas neparasts. Bet

Sīmanim vajadzēja izpildīt mājā pelnu rušķa vietu,

vajadzēja iet ganos un vēlāk stāties pie arkla. Tēvs

Sīmaņa nemīlēja tā kā Andrieva. Gan Andrievs netika

izlutināts, bet arvien ar viņu apgājās kā ar nākošo

saimnieku, kamēr Sīmanis tika, tā sakot, atšķirts. Vie-

nīgi māte mīļoja Sīmani no tā laika vairāk, kur An-

drievs caur skolu iespaidu kļuva viņai svešāks. Tur-

pretī Sīmanis kā tiešs darba rūķis stāvēja ar māti

vairāk sakarā, kas zīmējās uz dažādiem darba un saim-
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niecības jautājumiem. Ar sevišķu rūpību Sīmanis gā-
dāja par Mārīti, pie kuras gultas viņš pavadīja vaļas

brīžus un gandrīz cauras svētdienas. Un tā viņš bija

palicis atpakaļ nezināšanā, kamēr viņa spēļu biedrene

Valija bija tapuse par izglītotu jaunavu.

Viņš atstiepās gultā, bet sirds nestājās sāpēt. Sirds

paliek sirds ar savām vajadzībām, vai tā būtu izglī-
tota vai neizglītota cilvēka krūtīs. levainota jo stiprāki

viņa sāp tam, kurš neprot apreibināties, meklēt māk-

slīgi pēc aizmirstības. Sīmanim krogs bija pekle, viņš
tur labprāt neiespēra kājas. Un ielaisties ar kaut kādu

meitu, lai mēģinātu apslāpēt mīlestību pret Valiju, viņš

turēja par grēku. Neatlika nekas cits kā ciest un ciest,
ka neviens tā lai nemanītu un nenojaustu. Un arī

Valija tā nedrīkstēja nomanīt. Viņš bija cilvēku un

apstākļu pazinējs, cik daudz tas attikās uz dzīvi, kuru

tas pārzināja; viņš saprata, ka Valija viņa nevar mīlēt,

ka viņam tad vajadzētu būt daudz daiļākam, lai viņa,

vismazākais, viņu varētu paciest savā tuvumā. Ari

drošsirdība un dūšība, ar kuru tas bērnībā bija Valiju

apbūris, tagad bija pieņēmušas citus — mierīgākus vei-

dus. Pie arkla, izkaptes un grābekļa vajadzēja vienīgi

spēka un izturības, un pieaudzis vīrs vairs nevarēja

kāpelēt pa kokiem, rīdīt suņus un radīt mākslīgas vara-

vīksnes.

Ciest, vienīgi ciest, kamēr pienāks gals, citas iz-

redzes Sīmanim šajā ziņā nebija. Strādāt priekš sevis,

mātes un Mārītes. Pēdējām gan iztikas netrūka, bet

viņš gribēja viņām darīt šad un tad īpašu patikšanu,
tās apdāvināt Ziemassvētkos, dzimšanas vai vārda die-

nās, būt pret viņām uzmanīgs. Un tā pamazām viņam
varbūt izdotos apslāpēt jūtas pret Valiju. Lai tad arī

brālis būtu tas laimīgais, tikai ienīdēt vien ne, ar

ienaidu nebūtu nekas panākts, un ienaids ir mežonīga,
cilvēku uz zema stāvokļa vedoša sajūta.

Ciest, vienīgi ciest — klusībā, nevienam nemanot.

Sīmanis, izstiepies gultā, nopūtās. Klusumu pārtrauca
circenis, kurš iesāka stāstīt nesaprotamus stāstus: var

būt, ka arī viņš nevarēja atrast miera aiz tādiem pat
iemesliem kā Sīmanis un ka tas nu stāstīja par savu

nelaimīgo dzīvi aizkrāsnē, kur gan patīkams siltums un

aizvējš pret pasaules vētrām, bet kur jaunā, mudrā
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circene bija siēguse derību ar ievērojamu circeni, kurš

dzīvoja kā malacis ērtā iedobumā pie paša skursteņa
un no kura visa circeņu cilts Gaigalu mājās bijās.

Sīmanis klausījās circeņa stāstā, bet beidzot, kad tas

aprima un klusībā atkal valdīja, Sīmanim rādījās pil-
sēta ar greznajiem namiem, kur ļaudis mudž pa ielām.

Dārzi un ielas apuguņoti, karogi plivinās... Vai tā

varbūt ir augstāka dzīve, pēc kuras viņa sirds nesās?

Varbūt arī atrastu tur apmierināšanu un laimi, kur

simpātija, kaislība, kuru viņš tagad sajuta pret vienu

cilvēk ; taptu laikam niecīga, varbūt izzustu pavisam,
ja tur, lielajā drūzmā, viņu aptvertu jauni — augstāki

pienākumi pret cilvēci, jā, pret visu dabu, visu pasauli,
kur mācās labāki cilvēku novērtēt un pazīt, kur garīgas
darbības maiņa un dažādība cilvēku padara iekšķīgi

bagātāku, tā ka tas var arī viens laimīgs justies. Jā,

atprasīt brālim savu mantojuma tiesu un doties uz pil-
sētu! Tās domas nebija sliktas. Bet kur tad paliktu
māte un Mārīte? Dažādi pārdomājot, Sīmanis beidzot

bija tuvu iemigšanai, kad tas sāņu istabā izdzirda kunk-

stienus. Tur gulēja māte un Mārīte. Sīmanis piecēlās,

apvilka svārkus. Viņš gribēja pārliecināties, vai Mā-

rīte nav atkal saslimuse. Sīmanis atvēra durvis. Māte

sēdēja uz gultas pie Mārītes. Mārīte gulēja gultā un

runāja lēnā, saraustītā, gaudā valodā.

«Kas ir?» Sīmanis klusu jautāja.
«Mārīte murgo,» māte atbildēja. «Viņa ir gluži no-

modā, bet runā kā pa sapni. Tāda viņa nav vēl nekad

bijuse.»
«Es nemurgoju vis,» Mārīte slābani runāja, «bet ru-

nāju patiesību. Tas kungs ir mani apskaidrojis, es

redzu un zinu daudz lietas, kas manim agrāk bija ap-

slēptas. Sīmani, nāc apsēsties un klausies ...»
Sīmanis apsēdās un satvēra māsas roku.

«Marīt, kas tev kait?» viņš līdzcietīgi jautāja.
«Man kait? Nekas cits, kā mani apspiež ļaužu grēki.

Sīmani, atraujies no viņu darbiem. Bēdz no viņiem,

bēdz! Viņi nemīļo pestītāju, kurš ir priekš tiem cietis

un miris ...»

«Apmierinājies, Marīt!» Sīmanis runāja. «Ļaudis ir

grēcinieki, mums visiem pielīp grēki, bet dzīve pa-

saulē nav citādi domājama ...»



«Ak, es redzēju savādu parādību. Kā eņģelis, kā sie-

viete baltās drānās tā manim tuvojās. Un tad ap mani

viss apskaidrojās. Es redzēju tāļu, tāļu. Dzirdēju, kā

dzirnavas rūc, kā ūdens šļācas lejup pa slūžām. Re-

dzēju, kā melderis gribēja piecelties un iet apskatīt
savu bagātību. Bet viņš atkrita atpakaļ un bija beigts .. .

beigts...»
«Mūsu melderis?» Sīmanis jautāja.
«Jā,» Mārīte dvesa.

«Tev, meitiņ, ir karstums!» māte runāja un spieda
roku uz Mārītes pieres.

«Bet es tik skaidri redzēju dzirnavas, redzēju, kā

melderis atkrita ... Beigts ... beigts! ...
Ja neticat, ejat

paskatīties: viņš ir beigts ...»

Slimniece brīdi elsāja un, žodu pacēluse, platām acīm

raudzījās griestos. Sīmanis, galvu nodūris, uzlūkoja
māsu. Viņam ienāca prātā, ka arī māsai nebija nolemts

baudīt šīs pasaules laimi. Viņš varēja māsai līdz just,
ka tā pasaulīgo dzīvi sajuta kā slogu, ka viņas dvē-

sele bija cieši pārliecināta no citas — labākas pasaules.
Bet viņš varēja tikai līdz just; saprast un ticēt — tā

viņš nespēja.
«Sīmani, ej gulēt, tev rītā agri jāceļas!» māte teica.

«Ej,» Mārīte runāja, «bet tici manim, melderis no-

krita ...»

Mārīte nopūtās, it kā kad tai būtu jāizcieš visbries-

mīgākās sāpes.
Sīmanis atstāja istabu noskumis. Bet beidzot viņš at-

rada tomēr mieru, kad austrumos ausa rīta blāzma.

* * *

Tas bija brīnums: melderis bija tiešām tajā naktī

piepeši nomiris. Gan Sīmanis par Mārītes murgu sapni

nerunāja, bet dienestmeitas bija jau tūliņ rītā no mātes

dabūjušas zināt par Mārītes sapņu parādībām. Un pēc-

pusdienā pienāca ziņa, ka melderis nomiris. Sīmaņa māte

ticēja, ka Mārīte tiešām bijuse ar kādu augstāku varu

sakarā, bet Sīmanis nevarēja diezgan izbrīnoties. Vai

tas bija nejaušs gadījiens, jeb vai varbūt Mārītei tie-

šām bija spēja lūkoties tālāku telpās un laikā, nekā

citi cilvēki to varēja? Drīzumā izplatījās vēsts, ka

1315*
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Mārīte varot pareģot. Sākumā ļaudis neticēja, bet runas

nemitējās. Daži apgalvoja, ka Gaigalu Mārīte esot

«gulētāja», kurai dievs devis varu redzēt caur mūriem.

Bet neviens cits nebija no Mārītes pārdabiskā spēka tā

pārliecināts kā viņa pate. Caurām dienām tā lūdza

dievu, gulēja vaļējām, drudžainām acīm vai raudāja,

krampjos raustīdamās. Andrievam nepatika, ka par

viņa māju runāja, ka tajā mītot pareģe, kura pat varot

citiem uzlaist ļaunas slimības un dažādu nelaimi. Viņš
aizliedza mājas ļaudīm stāstīt par Mārītes murgiem un

nelaida neviena ziņkārīga pie māsas gultas. Daži jau bija
atbraukuši iz tālienes, lai dabūtu zināt īstenību vienā

vai otrā gadījienā. Bet tiem vajadzēja atgriezties at-

pakaļ, jo Andrievs tos gandrīz rupji atraidīja. Viņš lika

atvest ārstu, kurš atrada, ka Mārīte atrodoties somnam-

buliskā stāvoklī, kurā nervi, dzirdes un redzes spēja
tiešām esot smalkāka nekā pie ikdienišķiem mirstīgiem.

Viņš ieteica Mārītei mieru un deva cerības, ka tā va-

rot izveseļoties. Sīmanis sāka ticēt, ka Mārīte varot

redzēt un dzirdēt skaidrāki un tāļāki, nekā viņš to

spēja, un uzlūkoja māsu kā nelaimīgu upuri, kurš at-

šķiras no citiem, kas nevar dzīvot līdzi citiem, bet pa-

liek mūžīgā vientulībā.

Jūlija mēnesī Valija tika iesvētīta. Andrievs bija
baznīcā un pārbrauca laimīgu seju mājā. Sīmanis sa-

prata, ko tas viss nozīmēja, kad Mārīti uz kādu laiku

pārvietoja uz klēti, kur tās abas ar māti dzīvoja. lera-

dās pāris mūrnieku un galdnieks, kuri sāka pārtaisīt
saimnieka dzīvokli, kas pastāvēja iz divām istabām,

neieskaitot to, kuru apdzīvoja māte ar Mārīti.

«Andrievs precēsies,» Sīmanis domāja un uzmanīja
katru ārkārtīgu brāļa soli. Augusta beigās Andrievs

mātei pavēstīja, ka viņš nodomājis svinēt derības. Viņš

bija līksms un tik laipns pret māti kā reti kad. Arī

māte kļuva priecīga. Viņa uzsita dēlam uz rokas un iz-

saucās: «Tad nu vienreiz taču! Kuru tad nu izredzē-

jies?»
Māte gribēja izlikties, it kā kad no dēla mīlestības

nekā nezinātu, kaut gan tā sen jau nomanīja, kuru

Andrievs bija izraudzījies viņai par vedeklu.

«Ja tikai pūcīga nav,» māte smiedamās runāja, «tad

vēlu tev laimi, bet, ja pūcīga, tad es iešu projām, es
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paņemšu savu gotiņu un aitiņu, izmaksā manim piec-
simts rubļu, un tad dzīvojiet laimīgi! Sīmanis un Mā-

rīte nāks man līdz ...»

Andrievs sarāva pieri.
«To naudu jau varu tev izmaksāt katru brīdi,» viņš

teica, «bet baidos, ka tu nenožēlo, jo mana līgava ne-

prot bārties un ļaunoties.»
«Tad es zinu, kura tā ir!» māte izsaucās. «Zeltiņu

Krista!»

«Pū,» Andrievs pūta, «to es ņemtu? Drīzāki tad kādu

no mūsu meitām! Viņa ir muļķe kā zoss. Mana ir lēna

un bez viltus kā balodis ...»

«Tad jau būs vai paša pagasta vecākā Anna,» māte

teica. «Tā jau runā kā no grāmatas.»
«Ak, māte, tu joko! Tu zini gluži labi, kuru es do-

māju, bet nesaki!»

«Ko es varu zināt!» māte izsaucās. «Reizām domāju
gan, bet izrādās, ka ir pavisam citādi. Saki nu labāki

pats — kura tad tavās acīs atraduse žēlastību?»

«Neteikšu! Uzmini pate!»
«Nu tad jau būs tā pate ar balto, apaļo seju, brū-

najiem matiem un baltiem pērļu zobiem!»

«Tādu ir daudz, bet saki vārdu, vārdu sauc!»

«Vai gribi, lai saku?»

«Nu zināms, pats jau es neteikšu!»

«Valija! Vai ne? Tepat kaimiņos, katrs cilvēks to

zina, bet tu, lūk, izliecies, it kā kad tas būtu noslē-

pums!»
Andrievs pasmējās, it kā kad tas pār visu valdītu.

«Un sestdien, māte, es svinēšu derības. Cep tik un

vāri, es gādāšu par to citu!»

Tad viņš pasmaidīja un izgāja iz ķēķa. Māte noska-

tījās viņam pakaļ. Viņš aizgāja uz Vītoliem.

Kad Sīmanis pārnāca launagā, tad māte viņam pa-

galmā izgāja pretī.
«Vai zini ko jaunu,» viņa laimīgi runāja. «Andrievs

ir brūtgāns! Vai viņš tev nekā nav teicis?»

«Nekā,» Sīmanis vienaldzīgi atteica, «bet es to jau

sen zināju.»
«Un tu nemaz nepriecājies?» māte brīnējās. «Vai

tev jaunā saimniece nepatīk?»
«Patīk gan,» Sīmanis pasmējās, «bet tā jau pieder
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viņam un ne man! Un kas tur par prieku — dzīvot zem

brāļa sievas valdības. Tu esi mana māte un redzi, cik

grūti man tomēr ir jāstrādā!»
«Tu, dēls, pārpūlies! Tev vajadzēja darbus vadīt, bet

tu cel un nes pats visu to, ko puiši varēja padarīt...
Nāc launagā...»

* * *

Svētdienā pēc Andrieva kāzām Gaigalos ieradās tu-

vākie radi svinēt atkāzas.

«Kur Sīmanis?» Andrievs pie pusdienas galda pra-

sīja.
«Sīmanis aizveda zirgus meža pjava,» māte atteica.

Andrievs sarāva pieri. Kāpēc Sīmanis to darīja? Tas

jau bija vienam no puišiem jādara. Sīmanis pēdējā
laikā bija pavisam atturīgs. Visu šo nedēju pēc An-

drieva kāzām viņš bija pavadījis vientuļi; pie kuras

viņš labprāt uzturējās, tā bija Mārīte. Mārīte gulēja
kaktā aiz priekškariem un skapja, lai viņa citus un

citi viņu netraucētu. Laiks viņai nebija nekad garš,

pastāvīgi viņa kāvās domām, lūdza dievu vai nodar-

bojās gar savām parādībām. Pa kāzu jautro laiku viņa

jutās pavisam nelaimīga. Danču mūzika un dziesmas

viņai nepatika, bet viņas pēc jau kāzas nevarēja no-

svinēt klusībā!

«Vai jau atkal kāzas svin?» Mārīte atkāzu svētdienā

māti jautāja.
«Nē, Marīt, kam tad lai būtu kāzas? Ir tikai tāpat

viesi atnākuši,» māte norunāja.
Andrievs no Valijas gandrīz nemaz nešķīrās. Ar se-

višķu patikšanu viņš noskatījās, kā Valija saimniekoja.
Māte ne mazāk priecājās par to, ka viņai liktenis ne

tikvien daiļu, bet arī ņipru un strādīgu vedeklu bija

piešķīris. Andrievs un Valija bija laimīgi, bet Sīmanis

sēdēja meža pļavas malā pie uz noras sakurtā uguns-

kura.

«Aiziet, viņas neredzēt — tas vienīgais, ko es varu

darīt,» viņš domāja. «Es negribu būt Kains, negribu
ienīdēt savu brāli, negribu mīlēt sava brāļa sievu ...»

Tagad viņš ar Valiju satikās katru dienu. Viņa bija

pret Sīmani sevišķi laipna un gribēja allaž ar to runāt,
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bet Sīmanis izvairījās. Tas nebija prātīgi no viņa. Va-

lija varēja nomanīt, kas Sīmanim par iemeslu viņai

griezt ceļu, bet Sīmanis nebija tas cilvēks, kurš varēja
sevi viltot, kurš varēja smaidīt, kad tam bija dusmas,

runāt citādi, nekā tas juta un domāja.
«Aiziet, viņas neredzēt — tas vienīgais, ko es varu

darīt...»

Vakarā, kad Sīmanis zirgus pārveda mājās, Andrievs

iegāja stallī, kur Sīmanis tīrīja siles, un uzrunāja sa-

vus mīluļus zirgus.
«Sīman, kāpēc tu nenāc pie mums?» Andrievs jau-

tāja. «Saki — kas ar tevi ir noticis?»

«Nekas, brāli, cits nav noticis, ka es jūtu nemieru,

man gribas iet projām no Gaigaliem, un es to būtu jau

izdarījis, ja nebūtu mātes un Mārītes.»

«Tu gribi no manis šķirties!» Andrievs domīgs ru-

nāja. «Ja tevim nepatīk, ej, kaut gan es tevi labprāt

pie sevis redzētu. 2ēl man būtu, ja tu aizietu. Bet

saki — kas tev kait? Vai darbi tevim par grūtiem? Kas

tad tevi tā dzen? Nestrādā nemaz, uzraugi darbus, un

pietiks, un es tev vēl pielikšu pie algas!»
«Par darbu un algu nav, brāli, ko žēloties,» Sīmanis,

ūdeni silē liedams, runāja, viņa balss drebēja, «bet

man ir cits iemesls, kāpēc es gribētu aiziet. Un šo

iemeslu es gribētu paturēt kā noslēpumu!»
Andrievs paraustīja plecus.
«Jā, es tiešām nezinu, kas tas varētu būt par

iemeslu,» viņš runāja.
Šinī brīdī Sīmanis aizsita baļļas vāku, apgriezās un

gribēja iznākt iz staļļa. Andrievs, kurš stāvēja pie dur-

vīm, satrūkās: Sīmanis izskatījās bāls un nolaida kau-

nīgi acis.

«Saki — kas ir?» Andrievs sirsnīgi jautāja un sa-

tvēra Sīmaņa roku. «Saki un neslēp man nekā!»

«Es negribētu tevim nekā apslēpt, bet es nezinu, vai

tas ir pareizi, ja es tev visu izstāstu ...»

«Stāsti!» Andrievs pavēloši teica. Nejauši viņam

ienāca prātā Valija.

«Andriev, tas ir jautājums, kuru vienīgi dievs var

izšķirt. Tu gribi, lai es tev saku... Nu labi, es tev

teikšu. Tas ir kaut kas nenovēršams, bet arī neatrisi-

nāms: es mīlēju, kuras tu man neatņēmi, tāpēc ka viņa
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nemīlēja manis, bet tev viņa tagad pieder, — Va-

liju ...»
Sīmanis šos vārdus izrunāja kaislīgi, gandrīz dus-

mīgi.
«Un tāpēc es gribu aiziet, lai viņas neredzētu un

lai sātans mani nekārdinātu tevi ienīdēt, mīļais brāli,

jo tu jau neesi vainīgs ... Tev bija katrā ziņā priekš-
roka. Piedod man, ka es pret tavu sievu sajūtu mīles-

tību ...»

«Nerunā, Sīman,» Andrievs brāli skarbi pārtrauca.
«Labi, ka tu manim to teici. Tu esi goda vīrs, un, tais-

nību sakot, tagad man arī būtu pa prātam, ja tu aiz-

ietu. Savu mantojumu tu vari saņemt. Kaut gan man

pie rokas tikai daži simti skaidras naudas, tomēr līdz

nākošam rudenim es tevim varētu visu aizmaksāt. Par

māti un māsu nebēdājies, viņām neklāsies slikti. Tu

zini, kā es par viņām gādāju, un arī Valija viņas

mīlē ...»

«Es iešu rītu, parītu, jo drīzāki, jo labāki. Var būt,
ka mana mīlestība ir slimība, pārspīlēta kaislība, bet es

jūtu, ka es varētu caur viņu kādreiz tapt citāds, nekā

es tagad esmu. Ja es še palieku, tad mīlestība varbūt

varētu nokaut manī cilvēcību, manas labākās jūtas un

gribu, ar kuru es līdz šim biju mierā un kas manu

sirdsapziņu uzturēja skaidru . ..»
«Sīman, tu esi goda vīrs. Nāc uz istabu!»

«Es iešu aizslēgšu klētis,» Sīmanis runāja, «un tad

es iešu uz vakariņām.»
Andrievs aizgāja uz pagrabu alus raudzīt, jo viesi

vēl netaisījās iet. Sīmanis, uz klēti ejot, pārdomāja,
vai tas būtu pareizi — izlikties Valijas priekšā, it kā

kad nekas nebūtu noticis. Bija taču kaut kas noticis,
kaut kas ievērojams noticis. Noslēpums tas vairs ne-

bija, un, kaut gan viņš nejuta vajadzības par to runāt

ar katru, kuru tas satika, tomēr arī Valijai un mātei to

vajadzēja zināt, ja Andrievs to zināja. Vai tas bija

grēks — mīlēt? Ko viņš tur varēja darīt? Bauslis saka:

«Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu!» Bet viņš Valiju

bija mīlējis, pirms tā bija kļuvusi viņa brāļa sieva.

Jeb vai tomēr viņam vajadzēja klusu ciest un palikt

lepnam? Lai māte un Valija domā, ko tās grib! Brā-

lim viņš to bija izteicis, negribēdams melot. Bet tomēr
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viņš ļoti ilgojās vienu vienīgu reizi ar Valiju izru-

nāties. Cik laimīgs viņš jutās Valijas tuvumā, bet viņš

nedrīkstēja to izrādīt. Viņa mīlestība bija mokas, un

Andrieva mīlestība bija laimība! Kā gan tas pasaulē
katram bija nolemts! Vai tas bija taisni pareizi?

Sīmanis, klētis aizslēdzis, gāja uz istabu. Aiz galda
viesu starpā sēdēja Valija. Tur bija Valijas tēvs un

māte, pagasta rakstvedis un skolotājs. Sīmanis padeva
labvakaru un pārdomāja, vai piesēsties vai ne.

«Sīman, tu aizmirsti rada pienākumus,» Valija ru-

nāja, tīdama pulksteņa ķēdīti ap pirkstu. Viņas mazās,

baltās rokas spīdēja daiļi virs viņas tumšā apģērba.
Galvā tai bija vienkārša, glīta aubīte. Sīmanis redzēja,
ka Valija jūtas laimīga.

«Man bija jāpārdomā par dažām lietām,» Sīmanis

sausā balsī runāja. «Vai tad manis te tiešām vaja-

dzēja?»
«Nu saprotams, ka vajadzēja. Tu tak pārzini saim-

niecību labāki nekā mans vīrs, un patlaban runa ir

par saimniecības jautājumiem.»
«Sīmanis ir cilvēks, kurš maz runā un daudz strādā,»

māte dēlu aizstāvēja. «Apsēsties, dēls, un iebaudi kādu

kumosu. Kur tad tu visu dienu biji?»

«Ganīju zirgus!» Sīmanis runāja un apsēdās. «Kuri-

nāju uguni un cepu kartupeļus. Izsalcis nemaz ne-

esmu ...»

«Bet varbūt esat izslāpuši!» rakstvedis teica un pa-

sniedza Sīmanim alus kannu.

Sīmanis bija par kūtru pateikties. Viņš nevēlējās ne-

maz runāt un baidījās uzlūkot Valiju, kura šodien izska-

tījās tik daiļa — vēl daiļāka nekā kāzu dienā. lenāca ari

Andrievs un, aiz galda aizgājis, nosēdās līdzās savai

laulātai draudzenei.

«Sīman, vai negribi dzert šņabi, tu esi darbā bijis?»
Andrievs prasīja.

Sīmanis visiem par brīnumu palocīja galvu. Neviens

vēl nebija redzējis, ka Sīmanis Gaigals dzēra šņabi.

Varbūt tas bija pirmais viņa mūžā, kuru viņš nupat

pielika pie lūpām. Sīmanis šoreiz vēlējās dzert.

«Tad būs labāki ap dūšu,» viņš domāja un tiešām

izdzēra šņabi. Andrievs viņu saprata. Bet viņš negrieza
uz brāli vērības, iesāka ar sievastēvu sarunu par linu
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cenām, pie kuras ari rakstvedis un skolotājs pieda-
lījās.

Sīmanis un Valija klusēja. Nejauši viņi saskatījās,
un Valija nodrebēja. Vai Sīmaņa savādais skats neiz-

teica to pašu? Arī viņš satrūkās, jo tas pamanīja Va-

lijas sejā pārmaiņu. Piepeši visi apklusa, iz sāņu is-

tabas atskanēja Mārītes saucieni:

«Bēdz no pasaules, apslēpies! Mīlestība atnes mokas!»

Un Sīmanis nometa nazi un dakšiņas. Viņš iegāja pie
Mārītes.

* * *

«Tu, māte, liec meitām izmazgāt manu veļu! Sameklē

manas zeķes un cimdus un uzskati manu kažoku: es

to izlikšu dārzā, lai izvēdinās, bet uzskati, ka, ja varbūt

uznāk lietus, lai tas nesalīst!» Sīmanis runāja.
«Kurp tad tu dosies, vai uz pilsētu? Kāpēc tad priekš

tevis viena lai tagad veļu mazgā? Tev jau vēl pāris
kreklu ir tīri, un zeķes arī vari dabūt, ja tev kur

jāizbrauc,» māte runāja.
Viņi abi sarunājās stiprā balsī. Māte bija ķēķī, un

Sīmanis stāvēja ārpusē un izskatījās kā pats mironis.

«Es gribu aizceļot, māte, uz ilgāku laiku! Domāju uz-

sākt ko nebūt uz savu roku ...»

«Dievs kungs! Ko tu esi izdomājis, Sīman? Vai tad

tu esi prātu zaudējis? Te tu dzīvo pie savējiem, ko tu

svešumā iesāksi? Kas tevi tur apkops un ēdinās? Te

tev ir māte un brālis.»

«Ak, māte, vecais dievs visur valda,» Sīmanis, ķēķī

iegājis, teica. «Arī svešumā dzīvo labi ļaudis. Ja karš

būtu, tad es iestātos karadienestā. Gribētos labprāt dzir-

dēt, kā svilpo lodes un kā zobeni trinkš...»

«Ko nu mels, Sīman, kāpēc tad gribi karā iet! Vai

esi prātu zaudējis! Še nu, labāk pastrebies ziedus, sasil-

dies un ej atkal pie darba!»

«Māt, es gribu svešas puses redzēt. Taead nāk ziema,

darbi būs nodarīti, puišiem jāpieved tikai malka un

siens, — un ko lai es te daru? Vai lai sēdu aizkrāsnē

un kūkoju? Nē, man ir jāredz, kā dzīvo Krievijā, tur

jau ar tāpat dieva pasaulīte!»
Māte brīnojās, ka Sīmanis uzreizi ir tik runātnīgs
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tapis. Sīmanim metās žēl, kad tas iedomāja, ka drīzumā

tam bija jāšķiras no mātes, māsas, brāļa un arī no —

Valijas...
«Ja nu mēs tev esam apnikuši, tad ej ar, ej!» māte

runāja. «Bet nekārdini, dēls, dieva! Viņš tevim ir devis

mantu, veselību, darbu un maizi, bet tu esi nemierā.

Tas nav labi, dievs tādus cilvēkus nemīļo!»

«Bet es nejūtos laimīgs!» viņš ātri runāja. «Tu esi

veca un jūties laimīga, ja tev silts kakts un dienišķa
maize. Bet es gribu vēl iesākt dzīvot, jo dzīvot es esmu

dzīvojis maz, esmu vienīgi vaiga sviedriem strādājis!»
«Tad tu gribi uzsākt palaidnīgu dzīvi?» māte, kūpošu

pavārnīcu rokā turēdama, jautāja.
«Nē, to gan ne! Bet dzīvot es gribu, jo es vēl nemaz

nezinu, kas dzīve ir. Vai tad tas vien ir cilvēka uzde-

vums un pienākums — strādāt uņ baroties? Ir jau bez

tiem vēl citi dzīves pienākumi, kuri cilvēkam ir jāie-

vēro, ja viņš grib būt cilvēks. Vai tad tu, māte, pa-

ģēri, lai es līdz sirmam vecumam tā dzīvoju kā ta-

gad!»
Sīmanis nolika trauku ar pārpalikušo kūpināto pienu,

noslaucīja muti un izstiepa roku, it kā kad tas gribētu
ko parādīt.

«Lūk, Andrievs ir īsts cilvēks. Viņš ir nodibinājis
savu dzīvi ...»

«Ak tu tāds!» māte iesmējās. «Tu arī gribi precē-

ties?»

«Māte, kā tu vari par to smieties! Vai laulība pelna
izsmieklu, jeb vai es esmu tik nevērtīgs, ka nedrīkstu

domāt un cerēt uz tādām lietām? Esmu gan arvienu tā

ticis turēts kā pastarītis, bet es domāju, ka man ir

tās pašas cilvēcīgās tiesības, kuras citi izlieto sev par

labu ...»

«Es jau, dēls, runāju tikai pa jokam. Kāpēc tad arī

tu nevari apņemt sievu? Māja ir liela, un tev jau ir

savs mantojums. Tikai meklē sievas, bet tu jau ar sie-

viešiem neielaidies, kā nupat Andrieva kāzās, ne danco,

ne dziedi. Tā tu pie sievas netiksi!»

«Kura tad pie manis nāks?» Sīmanis spītīgi izsaucās.

«Esmu nejauks, un, kura nāks, tā nebūs nekam vērts

vai arī nāks ar aprēķinu. Aušīgas sievietes es nevaru

ne acu galā ieredzēt un muļķīgas tāpat ne!»
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«Tad sliktas tu negribi, kaut gan pats esi slikts!

Gribi to vislabāko, bet vai tu to esi pelnījis?»
«Tas ir, māte, kas mani dzen svešumā. Es neatrodu

miera ...»

«Ej, ej, Sīman, bet tu drīzi nāksi atpakaļ, ja tev vēl

cilvēka sirds krūtīs. Svešumā dodas tikai tie, kuri

dzimtenē visu zaudējuši...»
Sīmanis gribēja teikt, ka viņš dzimtenē bija, tā sakot,

visu zaudējis, bet apdomājās. Māte varētu viegli no-

prast, kāpēc viņš grib atstāt Gaigalus. Viņš bija cieši

noņēmies par to klusu ciest.

«Tātad gādā, māte, par veļu un nedusmojies, es te-

vis neaizmirsīšu!» Sīmanis runāja.
Bet māte neteica vairs ne vārda. Viņa slaucīja asa-

ras, kā gandrīz visas mātes tādās reizās mēdz darīt.

Sīmanis izgāja noskumis iz ķēķa. Bet ko viņš varēja
citu darīt kā doties projām?

Sīmanis bija nodomājis nākošā pirmdienā aizceļot —

vispirms uz pilsētu; ja tur neiznāktu palikt, tad jau
atlikās vēl citur telpas. Nu vajadzēja vēl apgādāt pasi,
dabūt jaunus zābakus, atvadīties no radiem un pazīsta-
miem un tad aizbraukt.

«Ko iesāks māte un Mārīte bez manis?» viņš neskai-

tāmas reizas domāja.

Andrievs bija aizgājis uz Vītoliem. Valija sēdēja
viena un šuva, līdz kamēr metās krēsla.

«Sīmanis mani mīlē,» viņa domāja, «un tāpēc viņš
arī grib aiziet. Viņš ir godīgs vīrietis. Nabadziņš . . .»

Valija sajuta pret Sīmani līdzcietību un pārdomāja,
kā tagad izturēties pret viņu: auksti, atturīgi — vai

teikt viņam kādu laipnu vārdu? Viņa nekad nebija pret
Sīmani nelaipna bijuse. Tā sajuta cienību pret viņu

kā pret krietnu vīru. Valijai bija vairāk vīrieši pazīs-

tami, kuri viņu bija ātri iemīlējuši un nu jau bija
to varbūt aizmirsuši. Bet Sīmanis bija citas dabas cil-

vēks. Valija nojauda, ka viņš to pastāvīgi mīlēja, mī-

lēja varbūt stiprāk kā Andrievs, kurš bija ātrāks un

seklāks jūtām.
Krēslai metoties, viņa atstāja šuvekli un izgāja otrā
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istabā, lai parunātos ar Mārīti. Bet Mārīte gulēja. Viņa
varēja dažreiz gulēt dienu un nakti no vietas, bez kā

tā pamostos. Arī šoreiz viņa atradās garā miegā. Dur-

vis uz saimes istabu bija vaļā, un tajā kāds staigāja.
«Vai tu esi, mammiņ?» Valija lēni sauca, bet neviens

neatsaucās.

«Tas ir Sīmanis,» viņa domāja. «Ir jāparunājas ar

viņu... Sīman, vai tu jau mājā?»
«Labvakar, saimniece!» Sīmanis runāja. «Vai vēl būtu

kas jāpadara?»

«Nekas, nekas! Aizdedz lampu, meitas drīz nāks ar

vakariņām!»
Kamēr Sīmanis iededza lampu, Valija nostājās pie

galda un aplūkoja no sāniem vīrabrāli. Tas izskatījās
drusku mežonīgs: mati un bārzda sajukuši, rokas bija
netīras un saskrambātas.

«Māte manim stāstīja, ka tu gribot aiziet, Sīmani?

Vai tu tiešām gribi atstāt Gaigalus, kur tu savus svied-

rus no mazām dienām esi lējis?» Valija prasīja, viņas
balss drusku drebēja.

«Man vajaga aiziet, saimniece! Neprasi, kāpēc, jo tad

es būšu piespiests to teikt vai arī palikšu tev parādā
atbildi uz visu mūžu!» Sīmanis spītīgi runāja.

«Es zinu, tas notiek manis pēc!» Valija saņēmusēs

runāja. «Ja es tevis necienītu, Sīmani, tad es ar tevi

tā nerunātu. Bet tu esi vīrs, kurš pelna, ka pret to uz-

stājos atklāti, patiesi. Saki, Sīman, — vai tu nedari ma-

nis dēļ? Saki manim patiesību!»
«Tu runā patiesību! Es tevi mīlu!» Sīmanis, galvu

nodūris, teica. «Es tevi mīlēju, pirms tu tapi Andrieva

sieva. Saki — vai tas ir grēks?»
Sīmanis pacēla pašapzinīgi, gandrīz lepni galvu un

lūkojās cieši Valijas acīs. Valija nolaida acis. Viņai

bija kauns, bez tam viņu atbaidīja Sīmaņa nesmukā

seja.
«Vai ir grēks?» viņš atkārtoja.
«Es nezinu!» Valija dvesa. «Priekš manām kāzām

tu mani drīkstēji mīlēt, bet tagad tas ir grēks!»
«Es nedrīkstu tevis mīlēt, Valija,» Sīmanis siltākā

ieskaņojumā iesāka, «bet manī mīt mīlestība pret tevi,

un tās es nevaru nokaut, kaut gan es it labi zinu, ka

tu manis nemīlē. Es esmu nolādējis šo mīlestību, bet
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tu allaž stāvi manā priekšā kā pilnības tēls. Kā es va-

rētu tevi aizmirst? Nekad es tā nevarēšu. Man atliek

vienīgi bēgt, paslēpties, citādi manim būtu jākļūst par

otru Kainu, jo es jūtu, ka es iesāku nīdēt savu miesīgu
brāli. Es negribu, bet kāda neizprotama vara mani spiež

uz to. Cik dziļdomīgs ir stāsts bībelē par Kainu un

Ābelu!...»

Sīmanis gribēja vēl runāt, bet viena no meitām

ienāca ar maizi un karotēm. Valija ātri apgriezās,

iegāja savā istabā un, iededzinājuse lampu, sauca:

«Sīman, ienāc še!...»

Sīmanis lēni iegāja brāļa istabā, kurā viņš no kāzu

dienas nebija iespēris kājas.
«Tad te viņi abi dzīvo!» viņš domāja un apstājās

netāļu no durvīm.

«Sīmani,» Valija runāja, «es esmu vāja sieviete un

nezinu, ko tev īsti teikt, bet tas man ļoti sāp, ka es

esmu pie tavas nelaimes vainīga. Saki — vai es esmu

tik ļauna, ka es varētu tik krietnā cilvēkā kā tevī sa-

celt kaislības tādā mērā, ka tu būtu piespiests viņu pēc
ienīdēt pat savu brāli? Es arvienu esmu bijuse pret
tevi laba...»

«Bet es laikam neesmu tik labs, kā tu domā,» Sīmanis

runāja.

Sīmanis runāja, viņam bija tā, it kā kad tie būtu

atkal bērni, kā priekš gadiem, kuri vaļsirdīgi viens

otram izteic to, kas tiem uz sirds.

«Nevaru tavā sirdī ieskatīties, Sīmani, bet tavi darbi

ir krietni. Tomēr savas jūtas tu pārspīlē, un domas, ka

tu tās nevari nekad iemantot, kuru tu mīlē, tevim pa-

vairo nelaimi. Tu esi fantasts!»

«Kas tas ir — fantasts?» Sīmanis kaunīgi jautāja.

Valija pasmējās un ņēmās paskaidrot, kas ir fantasts.

«Jā, tas es esmu,., fantasts!» Sīmanis skumji teica.

«Bet ko lai es iesāku? Es nevaru atrast nekur miera...

Es cita padoma nezinu kā aiziet, lai tevis neredzētu!»

Viņš tiešām kaunējās pats par sevi, ka tas izturējās
tik nevīrišķīgi un, tā sakot, gaudoja par savu likteni.

Tas saņēmās, pacēla galvu un piegāja Valijai tuvāki

klāt.

«Ja ir dzīve pēc nāves,» viņš leni un aizgrābti ru-
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nāja, «tad mēs tur satiksimies un tu būsi mana, ja nav,

tad mana dzīve ir nevērtīgs moku sapnis...»
Viņš izgāja ātri, un Valija noskatījās mežonīgajam

stāvam pakaļ. Viņai metās nelabi ap sirdi.

«Kaut jel Andrievs nāktu,» viņa vēlējās, apsēdās pie
šujamās mašīnas, palika drēbes gabalu zem adatas,
bet sajuta, ka kājām acumirklī trūka spēka paminu kus-

tināt. Valija atzvēlās krēslā, salika rokas uz klēpja un

lūkojās uz sakaltušajiem vaiņagiem, kuri no kāzu die-

nas bija palikuši pie sienas.

«Mēs esam dabas upuri! Un arī dabas vergi mēs

esam. Tā mēs nespējam mīlēt, kurš miesīgi nav patī-
kams mūsu acīm, un laimi mēs ceram saņemt vienīgi
no miesīgām rokām. Nabaga Sīmani! Es tevi nožē-

loju ...»
* * *

Mazu, baltu aizsainīti rokā Sīmanis pirmdienas rītā

stāvēja pagalmā. Viens no puišiem, kuram bija uzdots

Sīmani pavadīt līdz stacijai, piebrauca zirgu pie vārtiem

un gaidīja uz ceļa vīru, kuram acis bija asaru pilnas.
Māte vēl meklēja šo to klētī priekš sava dēla. Bija
skaidrs oktobra mēneša rīts. Dzeltenās lapas, kuras šur

tur pie kokiem vēl karājās, bija valgas un trīsēja uz-

lecošās saules spīdumā. Sīmanis pārlaida skatu pār

druvām, kur tas gadiem bija darbojies, pār aploku, kur

viņš allaž par zirgiem bija nopriecājies. Un viņam likās,

ka Valija tam būtu mazāk mīļa nekā visa šī tēva mājas

daba, un, iedomājot Mārīti, viņam sažņaudzās sirds.

Neviļot viņš iegāja istabā, lai redzētu vēlreiz Mārīti.

Viņa paplēta acis, un, kad Sīmanis apsēdās pie viņas

gultas, tā nopūtās.
«Es zinu, tu aizej i,» viņa teica. «Dievs tevi redzēs

un par tevi gādās. Tā, kuru tu mīlē, tevis nemīlē. Bet

neaizmirsti — ir vēl augstāka mīlestība par šo. Kad

tu šķīsts un skaidrs ieiesi kāzu namā un pestītājs
tevi apsveiks, tad tu sapratīsi augsto debess mīlestību.

Ej, brālīt, es garā būšu arvienu pie tevis!...»
Sīmanis noskūpstīja māsu, noglaudīja tai izdilušās

rokas un tad ātri izgāja.
Māte jau stāvēja pie ratiem. Puisis sēdēja ratos.

«Ardievu, māte,» Sīmanis ātri izsaucās un nobučoja

māti. «Dzīvojat visi sveiki!»
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Viņš iekāpa ātri ratos, un puisis sāka braukt. Māte

gribēja, bet vairs nepaguva pieķerties pie ratu malas.

«Ardievu!» Sīmanis, uz mājas pusi pagriezies, vēl

sauca. Māte vēl stāvēja pie vārtiem, bet Andrieva un

Valijas viņš neredzēja.

Doma baznīcā dievkalpošana beigusēs. Ļaudis barā

iet ārā. Neviens neievēro vienkāršās zemnieku drānās

ģērbušos vīru. Un, ja kāds to ievēro, tad satrūkstas:

viņš izskatās mežonīgs, nekopts un nemazgāts. Bet viņš

klausās aizgrābts ērģeļu skaņās. Caur krāsainiem lo-

giem iespiežas gaisma. Viņš paceļ acis uz Doma cē-

lajām velvēm un nodreb skaņu viļņos, kuri plūst drīz

dūkdami un šalkdami no augšas, drīz tie aizplūst lē-

nām gar velvi, it kā apmierināti un atraduši to, ko tie

meklē.

«Kā gan tas viss saskan ar ārpusi pilsētā,» vien-

kāršais vīrs domā. «Te viss tik aizgrābjoši svēts, un tur

viss tik laicīgs un grēcīgs...»
Jau pāra nedēļas viņš uzturas pilsētā. Viņš meklēja

darbu un to atrada. Bet viņš ir vientulis. Tam nav ne-

viena drauga, tāpēc ka visi, ar kuriem tas iepazinies,
ir samaitāti. Tie ir ienaida, skaudības, rūgtuma un vil-

tības pilni, bet viņš vēl ir spējīgs vēlēt visiem labu.

Pāra simts rubļus viņš paņēmis no mājas līdz, un no

tiem tas ir dažam labam trūkuma cietējam līdzējis.
Interesanta ir pilsētas dzīve: te visi dzenas pēc sava

labuma, viena daļa tāpēc, lai tiem citādi nebūtu jā-
aiziet bojā, un tie citi, lai kļūtu neatkarīgi, brīvi.

Nauda, visur nauda! Kur pagriezies, tur runā par

naudu, veikaliem, peļņu un viņas atradumiem. Kāpēc
gan lai arī viņš nemēģinātu uzsākt kādu veikalu?

Tas ir Sīmanis Gaigals
L

kurš tur pie pīlāra stāv un

aplūko lielo altāra bildi. Ērģeles apklus, un viņš mana,

ka laiks ir aiziet. Kažoku aizpogājis, tas dodas ārā.

Laukā salst. Sniegs čirkst zem viņa kājām, un pulksteņi
skan. Visur greznums un spožums. Bet Sīmanis aiziet,

galvu nodūris. Viņš domā par valodas mācības grā-
matām, kuras tas iegādājies un no kurām tas mācās

krieviski un vāciski. Šovakar atliek daudz laika mā-

cīšanai.
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«Un ne tikvien valodas,» tā Sīmanis domā, «bet arī

melot un lišķēt būs manim te jāmācās. Es redzu: ar

patiesību tu tāļu netiksi — te, kur pūš vējš drīz no

vienas, drīz no otras puses, kur naudas vīri rada par-

tijas, sarīdīdami mazos, vientiesīgos ļautiņus, lai paši
pa tam piesavinātu laupījumu. Un nolādēt un ienīdēt

arī būs jāmācās, ienīdēt savu tuvāku līdz nāvei, jo
cik ilgi es te varēšu dzīvot, ja es savu tuvāku mīlēšu,

ja es būšu labs un taisns? Jā, jā, Kristu vēl šodien sit

krustā!»

* * *

Cik labs ir tāds cilvēks, kuram nauda! Kādu cienību

izrāda viņam! Māksla, zinātnes, taisnība, gods, tiku-

mība — viss saplok zem pasaules zelta smagajām kas-

tēm.

Un Sīmanis drīz pārliecinājās, ka saimniece, kura

viņam bija izīrējusi guļuvietu, par spīti viņa nesmu-

kumam, to bija iemīlējuse. Tātad tomēr atradās ļaudis,
kuri viņu varēja mīlēt. Bet Sīmanis rūgti pasmējās.
Saimniece bija liela gudriniece. Jauna un patīkama
atraitne būdama, viņa cerēja, ka Sīmanis to noprecēs,

Sīmanis, kuram rādījās būt papilnam naudas, kurš bija

darbīgs un krietns cilvēks.

«Apprecēt tikai vīru, pie kura laba iztika, ja arī

viņš nav smuks un tā nevar mīļot. Amizēties jau var

citur!» — tāda ir tamlīdzīgu sieviešu loģika. Un nav

trūkums vīriešu, kuri tāpat domā.

Atraitne tapa arvienu uzbāzīgāka, un Sīmanis bei-

dzot noprata, ka tā grib, lai to prec. Sīmanis apdomājās
un izvilkās. Viņš aizgāja dzīvot tāļu priekšpilsētā, kādā

fūrmaņu dzimtā, kur pats tēvs brauca kā pasažieru
fūrmanis, bet sieva turēja vairāk govis un tirgojās ar

pienu. Te Sīmanis iepazinās ar grāmatām, kurās bija
daudz kas par lopkopību, par lopu barību, viņu slimī-

bām un ārstēšanu. Viņam ienāca prātā brāļa saimnie-

košana Gaigalos. Andrievs piegrieza par maz vērības

lopkopībai. Sīmanis nevarēja iedomāties godīgāka vei-

kala kā pārdot pienu. Un viņam ienāca prātā lielais

ciņu purvs, kurš viņa brālim piederēja.
«Tur manim būtu īsts darbs,» Sīmanis prātoja, «pie
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kura es varētu remdēties. Purvs, ja vasara nav par
daudz lietaina, diezgan pasaust un ir tomēr diezgan
mitrs, lai varētu audzināt rāceņus. Ko es te lielajā vil-

tus pasaulē sasniegšu? Es negribu kļūt bagāts, es ne-

gribu apņemt sievu, kura manis nemīlē, bet nāk pie
manis vienīgi tāpēc, ka man ir manta. Es neesmu mīlē-

jams, un es nevaru iedzīvoties pie ļaudīm. Bet rāceņu

purvā pie Velna kalniem — tur manim būtu īstā

dzīve...» Viņš apņēmās brālim par to rakstīt, vai tas

negribētu viņam šo purvu iznomāt, ja ne pārdot. Tur

viņš varētu arī satikties ar māti un Mārīti, jo kādreiz

noiet uz Gaigaliem jau nebūtu piedauzīgi. Viņš jau dzī-

votu tāļu mežā, savā būdā.

«Vai es tik neesmu fantasts, kā Valija man teica?

Vai purvā es varēšu atrast savu laimi, kuras es še grez-

najā pilsētā neatronu ...»

Viņš tirgojās, un, neskatoties uz viņa valodas ne-

prašanu, viņš tomēr pelnīja labi. Līdz pavasarai tas bija

iekrājis pāra simtus, un, kaut gan tas pastāvīgi ilgojās
pēc dzimtenes, tomēr netrūka arī brīžu, kur tas jutās

laimīgs. Šādus brīžus tas piedzīvoja, kad tas pēc dienas

darba ņēma rokā krietnas grāmatas, iz kurām tas at-

zina, ka cilvēka īstā laime meklējama vienīgi darbā.

Bet vai viņš tam varēja ticēt? Viņš taču strādāja un

darbojās neapnicis, bet nekad tas nesajuta pie tam

laimes. Valijas tēls viņam bija parādījies kā viņa laimi

apsološa būte. Un kaislīga vara vilka viņu turpu at-

pakaļ — uz Gaigaliem.

* * *

Pienāca vasara. Sīmanis vēl arvienu bija turpat fūr-

maņa dzimtā un tirgojās pa vecam. Bet viņam apnika

tamlīdzīga krāmu tirdzniecība. Viņš ilgojās pēc kaut

kā labāka, bet viņa zināšanas bija trūcīgas. Andrievam

viņš bija rakstījis — ko tas domājot par purvu? Un

cik viņš par to gribētu? Bet atbilde vēl arvienu nenāca.

Andrievs varbūt Valijas dēļ nevēlējās, ka Sīmanis at-

grieztos. Bet Sīmaņa dzimtenes sēras kļuva ar katru

dienu lielākas. Viņam pilsēta apnika līdz beidzamam.

Par visu to lieko greznību, aiz kuras slēpās bēdas,

vājības un necilvēcība, viņš labprāt nebūtu devis ne
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graša. Sīmanis jutās kā īsts zemnieks, un tāds viņš

arī gribēja palikt. Ja Andrievs varbūt nevēlētos, ka

Sīmanis dzīvotu Gaigalu tuvumā, tad viņš bija nodo-

mājis atprasīt pusotra tūkstoša rubļu no brāļa. Ar šo

summu viņš varēja iepirkt pamazu māju uz laukiem,
varbūt pašu pagastā. Tad nu sapnis par purvu būtu

beidzies, bet vai tāpēc nevarētu nodoties lopkopībai?
Ilgi Sīmanis gaidīja uz brāļa vēstuli, beidzot tā pie-

nāca. Bet, to lasot, Sīmanim drebēja rokas. Andrievs

bija nelaimīgs vīrs. Laikam caur atriebīgu roku bija
Gaigalos izcēlies ugunsgrēks. Visas ēkas, izņemot dzī-

vojamo un vienu klēti, bija nodegušas. Lopi, labība,
saimniecības lietas bija kritušas ugunīm par upuri,

pirms Andrievs bija pasteidzies atjaunot apdrošinā-
šanu. Caur to, ka Andrievs bija pēdējā gadā piepircis
klāt dažādus saimniecības rīkus, mašīnas un ratus, viņš

gribēja likt apdrošināt savu mantību par augstāku
summu. Bet, pirms ieradās apdrošināšanas aģents, no-

tika nelaime . ..

«Steidzies, ja vari, un palīdzi man ar padomu un roku.

Es ceru, ka zināmā lietā tev prāts būs grozījies. Un, ja
tu atprasi no manis savu mantojumu, tad man ir pa-

visam jāiet bojā! Valija nav vairs skuķis, kurā tu biji

iemīlējies, bet ir sieva, kuras skaistumu raizes un rū-

pes nav taupījušas. Nāc, ja ir iespējams. Un, ka tev

tas ir iespējams, to es redzu iz tavas vēstules. Purvu

tu vari dabūt. Bet galvenā lieta būtu, ja tu man palī-
dzētu pie ēku celšanas. Nopirku kādas govis un zirgus,
bet nav ēkas, kur tos mitināt. Un paies pāra mēneši,

vajadzēs arī rijas. Dievs lai ir man žēlīgs! Es izskatos

daudz vecāks un neesmu gluži vesels. Tikai māte ne-

zaudē dūšas. Viņa saka, ka viss būšot atkal labi, kad

Sīmanis pārnākšot. Tāpēc nāc un palīdzi savam nelai-

mīgajam brālim ...»
Tā apmēram skanēja Andrieva vēstule. Sīmanis at-

rada, ka tur nebija ilgi, ko domāt. Viņš jau sen tīkoja
atkal redzēt Gaigalus. Savu mazo veikalu tas nokārtoja

un kādā vakarā šķīrās no fūrmaņu dzimtas, kura viņu

bija iecienījuse.
Atkal atpakaļ uz tēva māju!
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Andrievam Gaigalām bija uznākušas grūtas dienas.

Kā par nelaimi, viņam bija ap to pašu laiku, kad

ugunsgrēks izpostīja viņa ēkas, jāmaksā pēdējā obli-

gācija. Muižas īpašnieka pārvaldnieks naudas negai-
dīja. Māte savus piecus simtus bija atvēlējuse ēku

būvei, arī pašam Andrievam piederēja kāds tūkstotis

skaidras naudas. Bet, kur tik lielai mājai kā Gaigaliem
vajadzēja sagādāt inventāru, maksāt par būves dar-

biem, pirkt labību, kustoņus, gaļu, ratus, tur simti iz-

gāja nemanot. Un pie tam arī Vītoliem gāja slikti.

Arī tur bija jāpalīdz, jo bija Vītols gan inteliģents,
bet gļēvs vīrs, kurš pats labprāt pastaigājās, bet par
darbu maz ko bēdāja. Arī Sīmaņa mantojums bija iz-

dots, beidzot pietrūka naudas. Ļaudis it labi pazina ta-

gadējos Andrieva apstākļus un sprieda: «Ja Sīmanis

vēl atņem savu, tad Andrievam ir jāizput!» — un kaut-

rējās aizdot naudu. Andrievs gribēja aizņemties pil-
sētā, bet viņam vajadzēja uzrādīt mājas un inventāra

sastāva sarakstu, apstiprinātu no pagasta valdes. Un

kur to ņemt, kad ēkas vēl nebija uzceltas!

Savā izmisumā Andrievs nodomāja ķerties pie

līdzekļa, kurš nebija vīra cienīgs. Viņš iedomāja, ka

Mārīte pareģo... Ļaudis vēl tagad runāja, ka Mārīte

esot paredzējuse ugunsgrēku. Viņa stāstījuse — arī

meitas dzirdējušas —, ka visa pasaulīgā manta aiziešot

bojā, ka liesmas to aprīšot... Un tas arī noticis. Mārīte

paredzējuse ... Andrievs klusībā vēlējās, kaut ļaudis
sāktu apmeklēt Mārīti kā kādu brīnumu, noslēpumu

zinātāju un pareģi. Tagad viņš tamlīdzīgus ciemiņus

vairs nebūtu aizraidījis, bet labprāt saņēmis viņu ku-

kuļus un naudu. Viņš kaunējās pats par savu darbu,

bet stāstīja vecajai Dārtiņai, kura bija pieņemta par

lopu ganu, ka Mārīte tiešām zinot atklāt pagātnes un

nākotnes noslēpumus.
«Es jau to sen, sen sacīju, bet jūs, saimnieks, mani

arvienu bārāt!» Dārtiņa izsaucās. Drīz zināja viss pa-

gasts, ka Andrievam nekas nav pretī, ja ļaudis apmeklē
Mārīti. Un šī ziņa izplatījās arvienu tāļāku. Nebija Jā-
gaida ilgi, kad ļaudis sāka braukt no malu malām.

Viens gribēja zināt, kur palicis viņam nozagtais zirgs,
otrs — vai sieva tam uzticīga, trešais — kā izdziedināt

sirgstošo bērnu. Un katrs apmeklētājs neaizmirsa pa-
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ņemt līdzi kukuļus. Valija gar visu to ņēma maz da-

lības. Viņa jutās kā māte un dzīvoja mierīgi un vien-

tuļi savā istabā. Viņa baidījās, ka bailes, kuras tā pa

ugunsgrēka laiku izcietuse, neatstātu ļaunas sekas. Ļau-
dis nāca pie Mārītes, bet Valija neprasīja, ko tie

vēlas. Viņa ļāva tam visam notikt.

Andrievs ar Mārītes pravietošanu dzina labu veikalu.

Viņš sākumā nebija ne cerējis, ka varētu tik daudz

ieņemt. Plāceņus, gaļu un pienu varēja tikko apēst.
Sākumā viņš gan kaunējās. Bet ko darīt, tagad viņš
vairs nebija agrākais lepnais Gaigals, bet «Andrieviņš»,
kā to ļaudis sāka saukāt, par ko viņam sirds ļoti sā-

pēja. Māte bija čakla kukuļu saņēmēja, kaut gan viņa

pārliecinājās, ka viesu un viešņu ziņkārība negāja Mā-

rītei labumā. Redzēdama, ka manta vairojas, māte Mā-

rītei iestāstīja, ka ļaudis nākot pie viņas izzināt dieva

gribu ...
To dzirdot, Mārītes acis iemirdzējās, viņa prie-

cājās savā nevainībā, ka ļaudis varēja viņai līdzi just
un ticēt, ka tā redz apslēptas lietas. Mārīte nebija
viltniece, bet slima sieviete, kurai bija halucinācijas

un dažādas parādības, kādas normālam cilvēkam ne-

pieietamas.

Sīmanis ieradās Gaigalos un uzsāka tūliņ čaklu dar-

bību. Bet veikals ar Mārītes vājību viņam pavisam ne-

patika. Viņš ņēmās izbārt brāli un māti, bet tas maz

ko līdzēja. Daži bija braukuši pat simts verstes, lai

redzētu pareģi un dabūtu caur viņu zināt kādu noslē-

pumu. Beidzot Sīmanis atmetaar roku un laida veikalam

pilnu vaļu. Tomēr Andrievam viņš nemitējās atgādi-
nāt: «Tas nedara mums goda, mīļais brāli! Un māsu

mēs uzupurējam ļaužu ziņkārībai un kukuļiem, kurus

mēs par to saņemam.» Viņš mēģināja pierunāt Mārīti,

lai tā uzbāzīgos ciemiņus atraida, bet Mārīte jutās

glaimota, kad ļaudis nāca viņu redzēt un klausīties

viņas pareģojumus. Sīmanis par to ļoti noskuma, viņš

šajā lietā nezināja padoma.

Valija dzemdēja nedzīvu puisēnu. Viņa jutās ļoti

apkaunota un nelaimīga. Visu vainu tā lika uz uguns-

grēku. Sīmanis redzēja Valiju reti, tie viens no otra
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bēga. Kaut gan Valija bija pārvērtusēs, Sīmanis atzina,
ka viņš to mīlēja ar tādu pat kaislību kā agrāki. Bieži

viņš izmisa, paņēma bībeli, nosēdās kaut kur savrup
un lasīja aprakstus par dieva vīru darbiem. Evaņģēliju
lasot, viņam sirds it kā aprima, tomēr nekas, nekas

nevarēja viņa mīlestību uz Valiju pilnīgi noslāpēt.
Andrievs uz Sīmaņa karstu vēlēšanos pārdeva brālim

no pēdējā kāroto purvu, gabalu meža un mazāku pļavu.
Un par to visu viņš atstāja Andrievam tūkstoš piec-
simts rubļus.

Jūlija mēneša beigās Sīmanis aizgāja dzīvot savā

purvā — pēc tam kad brālim apstākļi labojās. Mazo

šķūni, kurš viņa pļavā atradās, viņš pamazām pār-

vērta par dzīvojamo ēku. Sīmanis šķūni izlāpīja, ielika

cietu grīdu un griestus, izlāpīja jumtu, iemūrēja krāsni

un skursteni, pats bērnišķīgi priecādamies par savu

darbu. Pa visu šo laiku nekad viņš nejutās kā vien-

tulis. Domu un ideju tam bija pilna galva. Uzreizu,

zināms, visu nevarēja izdarīt, bet nākošā vasarā viņš

jau cerēja sēt rāceņus un barot ja ne vairāk, tad pāra

govis. Skaidras naudas viņam bija pāri par 600 rub-

ļiem, ar to viņš cerēja izdarīt lielas lietas. Un, ja viņš

arī vairāk nepanāktu kā to, ko vajadzēja viņa izti-

kai, tad ar to viņam pietiktu. Kas citiem gar to daļas,
ka viņam gribējās līdumu līst un purvu tīrīt? Viņš

gribēja remdēties pie darba, kurš viņam bija iepaticies.
Un, kamēr Gaigalos strādāja vairāk meistaru un strād-

nieku pie ēku celšanas, tikmēr Sīmanis viens pats cī-

nījās gar savu namu, kuru tas drīz cerēja iesvētīt.

Ļaudis nosauca Sīmani par ārprātīgu, bet Sīmanis palika

nopietni pie sava nodoma — dzīvot purvā. Tas bija
viņa īpašums. Viņš vairāk nekā nevēlējās kā dzīvot

meža klusībā, kur neviens viņa netraucētu.

Sīmanis ar māti nesatika vairs labi — Mārītes dēļ.
Māte viņa acīs stāvēja no tā laika uz daudz zemāka

pakāpiena, kur tā saņēma kukuļus no māņticīgiem ļau-

tiņiem. Kaut gan arī Sīmanis ticēja, ka Mārītei ir īpaša

spēja dažreiz sajust stiprāki, redzēt tāļu, tā sakot, jū-
tām, bet viņš arī pārliecinājās, ka Mārīte diemžēl pa

lielākai daļai tikai muldēja, sagrābstīdama šādas tādas

frāzes. Viņa, no mazotnes slima būdama, nebija bau-

dījuse nekādas skolas mācības. Mārīte neprata ne lasīt,
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ne rakstīt. Vienīgi lūgšanu tā prata no galvas, bet arī

to tā mēdza saraustīt un izpušķot dažādiem liekiem,

pašizdomātiem teicieniem. Ciemiņu biežie apmeklējumi
bija padarījuši Mārīti uzpūtīgu. Sīmanim tā sāka spre-

diķot, lai tas klausoties viņas mācībās, kamēr agrāki

viņa ar to bija apgājusēs mīļi, kā jau ar brāli. Tas

viss Sīmanī radīja sevišķu rūgtumu. Arvienu retāki viņš

ieradās Gaigalos, kaut gan citādi tas ļoti interesējās
priekš savēju dzīves. Valija bija atspirguse un reiz Sīma-

nim atgādinājuse, lai tas neaizmirstu arī viņus ielūgt uz

sava nama iesvētīšanu. Sīmanis apņēmās to darīt. Kaut

gan viņš nebija dzīru draugs, tomēr viņš apgādāja klu-

sītiņām muciņu alus, gaļu cepetim un maizi. Tad Sī-

manis uzlūdza Andrievu un Valiju, arī māti un dažus

no puišiem. Andrievs jau pazina brāļa savādo dzī-

vokli, bet Valija bija par to tikai dzirdējuse. Arī māte

loti interesējās par šķūni, kurā Sīmanis bija nodomājis

pavadīt savu dzīvi. Bet svētdienā Andrievs apdomājās
un neaizgāja uz Sīmaņa dzīvokļa iesvētīšanu. Sapro-
tams, arī Valija palika mājā, kaut gan māte karsti vē-

lējās apmeklēt Sīmaņa būdu. Bet līdz turienei bija
kādas pāra verstes, ko iet. Arī viņa neaizgāja. Sīmaņa

vienīgais viesis bija Makšķerīts, vecītis, kuram gan

bija citāds uzvārds, bet, tā kā viņš no zvejas vien pār-

tika, tad ļaudis to bija iesaukuši par Makšķerīti. Mak-

šķerīts savos garajos pelēkos svārkos, pīpi sūkādams,

sēdēja pie galda un stāstīja par saviem piedzīvojumiem

pie ezeriem un upēm. Sīmanim ļoti patika klausīties,

kad Makšķerīts stāstīja par sirmo līdaku, kuru tas reiz

ezerā redzējis, — tā bijuse triju cilvēku garumā un

gulējuse zaļi sirma kā sieksta. Makšķerīts piedūris

žebērkļu, kad uzreizi ūdens nošļakstējis un milzīgā
«siekste» iešāvušās ezera dibinā. Reiz pa simts gadiem
sirmā līdaka iznākot iz ezera dibina aplūkot sauli, tad

atkal tā pazūdot bezdibeņa dzelmēs.

Un, kad Makšķerīts tā stāstīja, tad viņš izskatīiīs

gluži aizgrābts, it kā kad tā visa patiesība būtu, ko

tas bez žēlastības sameloja.
Dzīvokļa iesvētīšanas dienā Sīmanis atpirka Mak-

šķerītim zivis, kuras tas taisījās aiznest pagasta rakst-

vedim. Makšķerīša teka veda garām Sīmaņa purvam.

Vecis kasījās aiz auss un kavējās zivis pārdot, kaut gan
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viņš un Sīmanis bija labi draugi. Katru svētdienas rītu

viņš bija vai nu zivis, vai vēžus aiznesis «jaunkungam»,
kā viņš rakstvedi saukāja. Bet Sīmanis pateica, ka vi-

ņam esot arī brandvīns un tabaka mājā. Šodien viņam
esot goda diena. Un īsi — viņš uzlūdza Makšķerīti par

viesi. Dzirdēdams, ka Sīmanim brandvīns mājā, Mak-

šķerīts tūliņ pieļāvās un atdeva zebenīcu ar zivīm. Sī-

manis iekurināja uguni, uzlika katliņu uz trijkāja. Viņš

gribēja sutināt speķī zivis. Šo maltīti viņš prata labi

pagatavot un cerēja ar to pārsteigt viesus. Zivis jau
bija izcepušas, bet viesi nerādījās. Un tā pienāca krēsla.

Sīmanis noskuma. Vismazākais māte varēja atnākt!

«Viņi laikam mana dzīvokļa iesvētīšanu uzskata par

joku,» Sīmanis domāja. «Un nenāk, kaut gan Valija
pate piesolījās...»

«Tavi viesi nenāk,» Makšķerīts runāja, klusībā sir-

dīdamies, ka Sīmanis kavējās ar brandvīnu. «Kaķis būs

aizvilcis baļķi ceļam priekšā.»
«Tur viņiem mājā būs pašiem kāds ciemiņš,» Sī-

manis runāja un nocēla katliņu, no kura izplūda
smarža pa visu būdu.

Abi taisījās pie vakariņām. Sīmanis beidzot atgādā-

jās, ka tas solījies dot brandvīnu. Viņi ieturēja brangas

vakariņas. Makšķerīts dabūja trīs brandvīnus un iesāka

beidzot kūpināt pīpi.
«Man ir muciņa alus,» Sīmanis runāja, «bet, tā kā

citi viesi nenāk, tad mēs divi vien tās neiesāksim. Es

rītu, parītu viņu aizsūtīšu uz Gaigaliem...»
Bet Makšķerīts neteica ne vārda. Viņš bija paēdis,

dabūjis brandvīnu, viņam pietika.

«Klausies, Makšķerīt,» Sīmanis uzsāka, «nāc pa

ziemu pie manis dzīvot. Es tev došu ēst. lesim pacirst
malkas, lasīsim vecās avīzes, kuru man te ir divas

pakas, es tās pilsētā nopirku. Un savā purvā mēs varam

pat medīt. Bise manim arī ir.»

«Lasīt es nemāku,» Makšķerīts teica, «bet dzīvot es

pie tevis varētu. let no kroga uz krogu arī nav pa-

tīkami. Un ziemu no zvejas nekā; noķer kādu reizi

kādu sesku, cik tad par tādu dabū! Un cik to pašu
sesku ar ir? Tad tīri jāķeras pie vecām kapeikām!»

«Labi, nāc tik pie manis. Mēs dzīvosim kā lielkungi!»
Sīmanis pasmējās.
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Līdz vēlai naktij viņi pļāpāja. Un, kad Makšķerīts

taisījās aiziet, tad Sīmanis to gribēja atturēt, lai paliktu
pie viņa pa nakti. Bet Makšķerīts aizgāja.

«Vēl jau nav ziema,» viņš runāja. «Man netāļu no

kroga ir upē murdi...»

Sīmanis palika viens. Nekad viņš nebija juties tik

nabadzīgs kā šovakar. Viņš sajuta, ka tas bija kļuvis
savādnieks ne tikvien ārīgi, bet arī iekšķīgi. Vai tas

viss bija noticis Valijas pēc, jeb vai viņa daba jau
pate uz to nesās? Kā vāja sieviete varēja stipram vīrie-

tim samaitāt viņa mūžu! Viņš atteicās no visas liekās

labklājības dzīvē, atrāvās no ļaudīm, kļuva vientulis...

«Tas tik būs pa ziemu,» Sīmanis domāja, «bet nā-

košā pavasarā es uzsākšu jaunus darbus, tad es vairs

nebūšu gļēvs vientulis, bet darba vīrs, kurš ar cirvi

un uguni grib iz purva radīt sev paradīzi...»

Pienāca ziema, un zeme apklājās ar balto sniega

segu, kad pie Sīmaņa ieradās Makšķerīts, apkrāvies ar

dažādiem tīkliņiem, murdiem un žebērkļiem. Arī

smuidra makšķeres kāta netrūka, kāda, pēc Makšķe-

rīša domām, nevarot otra visā pasaulē atrast. Sīmanis

bija apgādājis priekš Makšķerīša guļuvietas lāviņu un

maisu ar salmiem. Makšķerīts teica, ka uz tā varot

gulēt kā uz «pederēm».
Viņi abi nodzīvoja nedēļām, bez kā tie izietu kur

tāļāku kā līdz mežam, kur tie mēdza malku cirst. Ja

saimniecībā kā vajadzēja, tad Sīmanis aizsūtīja Mak-

šķerīti uz Gaigaliem un iedeva naudu līdz. Māte allaž

naudas neņēma, bet Sīmanis katru reizi naudu sūtīja
un piezīmēja, ka, ja māte viņam gribot dāvāt maizi,

pienu vai gaļu, tad viņš sākšot citur pirkt.
Sīmanis bija mazo dzīvokli iztapsējis ar avīžu la-

pām, tā ka sienas izskatījās ļoti raibas. Pie durvīm tas

pielipināja divas bildes iz turku kara. Vienīgais logs

pastāvēja iz četrām rūtīm, un tās pašas bija ļoti ma-

ziņas. Dzīvoklis citādi bija silts, tikai grīda bija mitra,

kaut gan viņš zem tās bija pabēris ļoti daudz ogļu un

tām virsū nolicis kārtu sausu sūnu.

Bet Sīmanis, kaut gan tas jutās piespiests atrauties
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no cilvēkiem, nebija tomēr radīts vientulībai. Viņš drīz

vien garlaikojās. Makšķerīša stāsti par zivīm un ses-

kiem tam beidzot apnika līdz nāvei. Bez tam vecis bija
netīrs un laisks. Sīmanis beidzot nožēloja, ka tas pie-
ņēmis zvejnieku sev par mājas biedri.

«Es esmu fantasts, kā Valija teica,» Sīmanis domāja
«Es padaru viegli muļķības!»

īsi priekš Ziemassvētkiem Sīmani apmeklēja māte. Tā

bija trešā reiza, kur viņa to apmeklēja.
«Un tu uz mums vairs nenāc, Sīmani,» māte runāja.

«Tu jau paliec par tīru mežoni. Visi ļaudis par tevi

smejas.»
Viņa atsēja pauniņu, kurā atradās tīra, balta veļa

pāris zeķu, dvieļi un ziepes.
«Lai viņi smejas, lai izsmējās,» Sīmanis rūgti atteica

un lūkojās avīžu lapā pie sienas.

«Ļaužu balss ir dieva balss,» māte gandrīz dusmīgi

runāja. «Kurš prātīgs cilvēks iet purvā dzīvot?»

«Tas ir mans īpašums. Labi tam, kurš var dzīvot uz

sava īpašuma!» Sīmanis atteica.

«Bet kā tu, dēls, dzīvo,» māte pusraudoši runāja.
«Tu panīksti... tā vairs nav dzīve, bet dieva zaimo-

šana. Vai Gaigalos nevarēji palikt? Kā tevim tur trūka?

Bija jāskrej projām. Ja būtu palicis mājā, tad toreiz

būtu apdrošinātas i ēkas, nebūtu šitās briesmīgās ne-

laimes ...»

«Tu domā, ka tas nebūtu noticis?» Sīmanis, it kā gan-

darījumu dabūjis, vaicāja.
«Laikam gan vis nenotiktu!» māte runāja. «Ak dievs,

ak dievs! Vai tu, dēls, neredzi, kā tu dzīvo! Tu guli
uz salmiem, un plikiem salmiem. Kukaiņi tevi apņems.

Nāc tak kādu reizi uz Gaigaliem uz pirti!»

Tagad Sīmanim zuda pacietība. Tad māte tiešām nesa-

prata, kāpēc viņš bija aizgājis no Gaigaliem? Viņa to

noturēja par muļķi, par neprātīgu!
«Klausies, māte, man ir diezgan, es vairs nevaru to

turēt par noslēpumu... Man nav vis gluži vienalga,
vai lai ļaudis mani tura par traku! Bet, kad tu, māte,

man to vēl saki, tad manim pietrūkst vārdu... Vai tu

tiešām nenojaud, kāpēc es aizgāju no Gaigaliem? Nu

es tev teikšu: Valijas dēļ, vienīgi Valijas dēļ. Andrievs

vinu manim atņēma ...»
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«Viņu tev atņēma?» māte, acis atplētuse, brīnējās.
«Vai tad viņa tevim kādu reizi bija solījusēs?»

«Nē, to viņa nav darījuse, bet es viņu mīlēju un mīlu

vēl to šo baltu dienu!»

«To tu nedrīksti, dēls, viņa ir tava miesīgā brāļa
sieva...»

«Jā, nedrīksti, tas ir viegli pateikt. Bet kāpēc man

tas ir jādara? Es labprāt gribētu viņu aizmirst, bet es

nevaru. Arvienu tā stāv manu gara acu priekšā.»
«Lūdz dievu, dēls, lai ļaunais kārdinātājs no tevis

atkāpjas...»
Bet Sīmanis skaļi iesmējās.
«Un kādas tiesības viņam, Andrievam, bija uz Va-

liju?» Sīmanis prasīja.

«Valija tak Andrievam ir pielaulāta. Un, ko dievs

ir vienojis, to nebūs nevienam šķirt!»

«Ak, māte, māte! Tu runā par lietām, kuras tu ne-

saproti! Labāk nerunā par tām...»

* * *

Pavasara Sīmanis sāka tīrīt savu purvu. Viņš cirta

cauru dienu, krāva zarus un skujas čupās, lai izkalstu.

Viņš tagad jutās daudz laimīgāks. Makšķerīts bija pro-

jām un staigāja atkal no kroga uz krogu.

Sīmanis prātoja uzcelt mazu stalli un iegādāt pāris

govju. Viņam pārtikas līdzekļi bija jāņem pastāvīgi
no citiem. Bet cik ilgi tas tā varēja iet? Taču ne visu

mūžu. lekrātie graši drīz zūd. Vismazākais vienu govi

vajadzēja šovasar nopirkt. Sīmanis gribēja lūgt māti,

lai tā govi mitina nākošu ziemu Gaigalos, ja tam ne-

izdotos uzcelt kūti. Kā atlīdzību viņš gribēja dot rā-

ceņus, no kuriem viņš cerēja, ka tie diezgan paaugšot.
Bez tam viņš varēja pārdot malku. Pa vasaru viņam

laika bija diezgan ...
«Var būt, ka es esmu nožēlojams citu acīs,» Sīmanis

domāja, «bet es nejustos citur laimīgāks. Varbūt ma-

nim atvērtos cita pasaule, cita izredze, ja es būtu sko-

lots un izglītots. Bet nu es esmu tāds... nožēlojams ...»
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Reizām, kad Sīmanis zināja, ka Andrieva un Valijas

nebija mājā, viņš apmeklēja Mārīti. Mārīte tāpat pa

vecam pareģoja, stāstīja par eņģeļiem. Un Sīmanis no-

skumis atkal aizgāja.
No purva viņš jau lielu daļu bija izlīdis un nodomājis

jūnija beigās dedzināt līdumu. Nezin kāpēc viņš prie-

cājās, kad māte tam steidzās paziņot, ka Valija dzem-

dējuse puisēniņu, kurš esot spirgts un vesels. Bet Sī-

manis nesteidzas uz Gaigaliem laimes vēlēt, kaut gan

viņš to labprāt būtu darījis. Kad māte aizgāja, tad viņš

nosēdās būdas priekšā un pārdomāja — vai gan viņa
dzīve bija ko vērts? Bet vai meža zaļums nebija daiļums,
kas viņu pastāvīgi apsveica? Vai viņam neatskanēja

putnu dziesmas un trallas? Vai viņš nebija kungs par

sevi, kurš varēja justies brīvs un vaļīgs, pārstaigāt
sveķaini smaržojošo silu? Un reizām viņš bija ar saviem

mantas apstākļiem tā mierā, ka tas nebūtu mainījies ar

pasaules vislielāko bagātnieku. Bet pie tam viņš arī

sajuta, ka tam trūka viena no pasaules vīru stiprāka-

jiem dzenuļiem — godkārības, jo mierā būt ar tādu

stāvokli, kādu tas ieņēma, īsts vīrs nevarēja būt. To

viņš reizām nojauda, un tad viņu pārņēma ilgas pēc

zinātnēm, pēc ceļiem, pa kuriem staigā uz slavu un

godu. Būtu viņš priekš pāra gadiem ieņēmis cienīgāku
stāvokli nekā viņa brālis, būtu viņš bijis izglītots, tad

varbūt arī Valija būtu varējuse viņu mīlēt. Bet nu

bija par vēlu. Un viņam neatlika nekas cits kā līst

līdumu, lai sētu rāceņus un barotu govis, kuras tas

vēl nebija nopircis.
Ka Sīmanis bija fantasts, to pierādīja arī viņa līduma

dedzināšana.Viņš līdumam pielaida uguni kādā vakarā.

«Lai tie Gaigalos redz, ka es sagatavoju jaunās dru-

vas!» viņš domāja.
Liesmas pacēlās augsti gaisā, un debess sārtojās klu-

sajā jūnija vakarā. Un Sīmanis aizgrābts lūkojās liesmu

jūrā, pār kuru vijās dūmi, drīz vīstījās kā milžu dūres,

drīz atšķetinājās sāņš baltās lentās. Un viss līdums

sprakšķēja, kūsēja un šņāca. Sīmanis stāvēja kā melns

spoks ar lāpstu rokā pie malkas grēdām. Viņš nere-

dzēja, ka tam kāda sieviete tuvojās.
«Labvakar,» sieviete drebošu balsi runāja. Sīmanis

satrūkās un apgriezās. Tā bija Valija. Viņa izskatījās
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daudz vājāka un bālāka, nekā viņš to pēdējo reizi bija
redzējis.

«Kas ir, Valija? Vai kāda nelaime notikuse?» Sīma-

nis prasīja.
Valija, kura bija apsegusēs ar pelēku villaini, sāka

šņukstēt.
«Ak, Sīman! Saki — ko lai es daru? Andrievs, An-

drievs, kas to būtu domājis...»
«Kas ir ar Andrievu?» Sīmanis izbijies jautāja.
«Andrievs ir sācis dzert un nenāk veselām dienām

mājā!» viņa runāja un pagriezās sāņš pret liesmām,
kuras stipri karsēja.

Sīmanis skaļi iesmējās.
«Tad tik tāļu ir nākuse jūsu abu mīlestība! Andrievs

dzer! Vai tu neredzi, ka viņš tevis nav nekad mīlējis?
Viņam patika vienīgi tavs daiļais stāvs, tava seja, bet

nu tu topi viņam garlaicīga! Un ko tu no manis gribi?»
«Ak, Sīman, es domāju — viņš dzer nelaimes gadī-

jiena dēļ... ugunsgrēka dēļ... Viņam trūkst naudas ...»

«Vai tad Mārīte neienes nekādas peļņas?» Sīmanis

rūgti jautāja.
«Sīman, tu esi kļuvis ļauns. Agrāki tu tāds nebiji...

Saki — ko es tev esmu ļauna darījuse? ...»

Valija asaraini raudzījās Sīmaņa acīs.

«Piedod,» Sīmanis runāja, «es tev esmu pāri darījis!
Piedod!»

Viņš satvēra Valijas roku. Tā drebēja. Viņa to gri-
bēja vilkt atpakaļ, bet, pirms viņa to varēja, Sīmaņa
acīs uzzibšņoja kaislīgs stars. Sīmanis gribēja Valiju ap-

kampt. Viņa aiz bailēm tikko nesaļima. Spēkus saņē-

muse, viņa to atgrūda.
«Sīman, un to tu dari!» viņa izsaucās.

«Tu mani grūd, atgrūd kā suni? Kāpēc tad tu nāci

šurp? Ej uz krogu un meklē Andrievu, viņš tevi iz-

smies. Bet mani tu atgrūd, nesmuko Sīmani...»

Viņš sagrauzts nogriezās, bet Valija ieskrēja birzē

un devās steigšus uz māju.

«Nieki, blēņas, viss nieki, tīri nieki!» Sīmanis kā

ārprātīgs murmināja un lika degošu pagali pie malkas

grēdas. «Lai deg, lai sadeg viss, kas manim pieder! Es

redzu, ka es par velti dzīvoju!»



Un gaisos pacēlās liesmas arvienu augstāku un

augstāku...

Valija, mājās nonākuse, apstājās pagalmā un rau

dzijās uz sila pusi. Sārtums bija daudz lielāks nekā

pirmāk. Reizām varēja liesmas redzēt, tās staipījās

pār ataugu, kur koki bija vēl jauniņi. Un Valijai pār-

skrēja šalkas pār miesām. Sīmanis viņu bija bučojis
Viņa nevarēja saprast, kāpēc viņa bija turp gājuse.
Ilgi tā vēl lūkojās sārtumā. Viņai likās, it kā kad viņa

tajā redzētu Sīmaņa kaislību kvēles. Tā izdzirda raudas

un ātri iesteidzās istabā pie sava bērna.

Sīmaņa būdas vietā atrada pelnus un gruvešus. Pats

Sīmanis bija nozudis. Neviens nezināja, kur tas palicis.
«Aiziet un vairs neatnākt!» — tā jau Sīmanis pašā

sākumā bija domājis.
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BRŪTGĀNA ZIRGS

Tēlojums iz tautas dzīves

«Ann, panāc šurp!» saimnieks sauc iz mājas aploka.
Saimniece noliek kāšus pie ķēķa un iet ātriem so-

ļiem uz aploku. Saimnieks stāv pie zirga, kurš, galvu
nodūris, pie sētas smagi elš un kāsē.

«Vai tad tās zāles nemaz nepalīdz?» saimniece jautā
un lūkojas līdzcietīgi uz veco bēri.

«Tu redzi, nemaz nepaliek labāki! Man žēl, ka viņš

tā mokās!»

«Ar tavu brūtgāna zirgu iet uz beigām,» saimniece

saka. «Cik gadu nu būs, kamēr kāzas svinējām?»
«Ek, pate zini un prasi! Piecpadsmit gadu! Ak, kas tas

bija toreiz par bēri! Skrēja kā ugunī. Ann, vai vari

arī vēl labi atminēties, kā mēs toreiz laidām...»

«Un kā vēl... it kā kad tas šodien būtu noticis!»

Saimniecei pietvīkst vaigi. Viņa nogrimst domās. Arī

saimnieks, pret sētu atspiedies, top domīgs. Bet zirgs

smagi elš, it kā vaid. Saimnieks un saimniece aizmirst

uz brīdi slimo zirgu un atminas kāzu dienu. Piecpa-
dsmit gadu — ne visai ilgs laiks pagājis, bet kā viss

pārvērties. Bēris ir pie darba nodzīts, vecs un slims.

Un arī saimnieks ar saimnieci izskatās tādi paveci.

Kā tas toreiz tik jauki bija, kad viņi abi precējās.
Abi jauni un skaisti, un tie mīlēja viens otru. Viņi

sēdēja ratos, un bērais drāzās pa ceļu, ka smiltis vien

noputēja.
Pate kāzu diena — cik jautri tā pagāja! Saimniece

atmin, it kā kad tas šodien būtu noticis: vakariņas

paturētas. Lielajā istabā spēlē muzikanti. Te viesi
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saspiežas pret sienām, atstādami vidū brīvas telpas. Zal-

dāts Ancis danco krusta danci. Ancis saliek krustainiski

skalus uz grīdas, sakrusto rokas uz krūtīm un dejo
tik viegli kā spānietis. Visi uzmanīgi skatās, gandrīz

elpu aizturēdami. Ancis danco krusta danci arvienu

trakāki, kaislīgāki. Turku karā viņš to iemācījies. Un

meitām liekas, ka «vecais puisis» Ancis nav vairs vecs,

bet ir kļuvis gluži jauns, kuram lunkanība atdzimuse

locekļos. Un tad viņš beidz un slauka no pieres
sviedrus.

«Anci, Anci, tu danco kā pagāns!»
Ancis ir varonis, viņš paņem alus krūzi, iedzer

krietnu malku un sāk stāstīt par turku karu, kā viņš
turkus šāvis.

«Nemelo, Anci!» kāds pārdroši iebilst.

«Ej, tu,» Ancis nicinoši atmet ar roku, «tu jau nekā

neesi pasaulē redzējis! Pats ar savām rokām savaņ-

ģoju Osmanu pašā!»

«Pie Pļevnas?»

«Jā, pie Pļevnas. Osmans pašā raudāja. Ak, kā tad

mēs iedzērām! Un tad es dancoju turkiem priekšā šito

pašu krusta danci!»

«Ko tad turki teica?»

«Tie kliedza un priecājās, nezinu, ko viņi kliedza,

tie runāja pa turciski!»

«Esi, esi malacis, Anci!...»

Un to visu saimniece redz tik skaidri priekš acīm,

it kā kad tas būtu vakar vai šodien noticis.

Saimnieks atminas, kā tie pār jumtu loku svieduši.

Un tad viņš atkal sajūdza bēro — bēro viņš arvienu

pats mēdza jūgt —, iesēdināja ratos savu jauno sievu

un tad laida pa vārtiem. Bet jaunā saimniece bijās
no tik ātras braukšanas, viņa pietvērās pie vīra, bet

tas tik pasmaidīja.

Kas viss pa to laiku nav noticis! Dažādas likstas

viņi ir pārcietuši. Viņa ir uzaudzinājuse dēliņu, kurš iet

skolā. Tagad ir pavisam citi laiki. Un brūtgāna zirgs
ir kļuvis vecs un slims.

«Ak, man netīk redzēt, ka bēris tā kāsē,» saimniece

skumji runā un grib aiziet. Bet saimnieks satver viņas
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ļoti reti, un saimniecei nosarkst vaigi.
«Atmini — par ko es domāju?» saimnieks jautā.
«Kā lai es to zinu!» saimniece runā. «Es domāju, kā

tas viss toreiz bija, kad bēris bija jauns...»
Un asaras viņai iezogas acīs. Viņa aizsteidzas uz

ķēķi. Bet saimnieks lūkojas labu brīdi uz bēro. Tad

viņš ieiet istabā un iznāk ar bisi rokā.

Pēc brīža norīb šāviens. Saimniece satrūkusēs izskrej
iz ķēķa. Saimnieks stāv ar bisi rokā aplokā, bet bēris

guļ nedzīvs pie viņa kājām.

«Pēter, ko tad tu esi padarījis!» saimniece izsaucās.

Bet pa olnīcu puiši ved zirgus mājās. Mazs kume-

liņš iezviedzas smalku balsi un lēkā, un viņam pakaļ

skrej zēns, jautri klaigādams.

6 — Jānis Poruks
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CIEMA LAKSTĪGALA

Tēlojums iz artistu dzīves

K. guberņas H. ciemā ieradās vēl diezgan pajauna
dāma un sāka derēt dziedātājas. Dāma pate ari bija maz-

krieviete, kura pazina ciema ļaužu ierašas, un drīz vien

viņas korim bija pilns skaits. Bet dienā, kurā Marina

Nikolajevna — tā dāmu sauca — ar savām dziedātā-

jām gribēja aizbraukt, Vitja, pate daiļākā, nozuda bez

pēdām. Marinai Nikolajevnai cits nekas neatlika kā aiz-

braukšanu atlikt, jo tādu meiteni kā Vitju bija citur

grūti sadabūt. Vitja bija ne tikvien jauna un skaista,

viņa arī dejoja un dziedāja aizgrābjoši. Bet sapro-

tams, ka tādai meičai bija jau brūtgāns — neviens cits

kā paša ciema vecākā dēls Osips.

Vitjas tēvs, kuram Marina bija iemaksājuse pus-

simts rubļu kā drošības naudas, briesmīgi dusmojās,
ka meita pazuduse, un draudēja vainīgo sodīt, ja to

dabūtu tikai rokā. Vecis bija viltnieks. Viņš it labi zi-

nāja, ka Osips bija Vitju noslēpis savā mājā. Citādi

tas nevarēja būt. Osips mīlēja Vitju tik kaislīgi, ka

solījās to briesmīgi piekaut, kas iedrošinātos aizvest

viņa līgavu.

Vitja uzturējās Osipa mātes kambarī aiz atslēgas.
Osips cerēja, ka kora direktrise aizbraukšot mierīgi bez

Vitjas, bet viņš maldījās. Marina Nikolajevna, kura it

labi pazina lielpilsētu, kā arī ciemu prasības, kaislības,

stiprās un vājās puses, zināja it labi, ka Vitja bija

kapitāls, kurš viņai varēja atmest daudz peļņas. Tāpēc
viņa nogāja pie Vitjas tēva — kūtra un nabadzīga zem-

nieka, kurš ļoti mīlēja iedzert gorilku.
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brauc manim tūliņ līdz, citādi es iešu uz policiju!»
Marina dusmīgi izsaucās.

Vecis aplūkoja Marinu Nikolajevnu no galvas līdz

kājām un noskārta, ka tā bija dāma, ar kuru vis nevai

jokot.
«Atdod tos piecdesmit rubļus!» Marina atkārtoja.
Bet vecais pakasīja pie auss. No dabūtiempiecdesmit

rubļiem viņš jau piecus bija nodzēris — un kur tos lai

dabū?

«Es savu atļauju devu, lai Vitja brauc,» vecis, gudri-
nieks, teica. «Ka viņa ir pazuduse, tā nav mana vaina!»

«Klausies, veci,» Marina runāja, «es vēl pielikšu
divdesmit piecus klāt, un gādā, ka Vitja brauc līdz!»

Vecis atkal pakasīja aiz auss un pasvilpoja.
«Grūti, ļoti grūti,» viņš stenēja. «Kur lai es to mei-

teni sadabūju? Nauda nebūtu slikta, bet lieta ir no-

pietna ...»

«Kā — nopietna?» Marina dusmīgi iesaucās.

«Vitjai ir brūtgāns!» vecim neviļot izspruka.
«Nu, lai ir brūtgāns! Kas par to!»

«Osips ir malacs! Ar to nevar jokot!» Vecais pasmē-

jās un tad piepeši pieņēma ļoti nopietnu seju.
«Kāda tam tiesība atturēt meiteni?» Marina prasīja.
«Viņi cerējās... grib precēties... lūk, tādas tiesī-

bas!» vecais norūca.

«Nu, es tevim teicu: divdesmit piecus rubļus es pie-
likšu, un pierādi, ka tu esi Vitjas tēvs!»

Vecis pasmaidīja un palūkojās viltīgi uz dāmu. Viņš

saprata, ka Marinai viņa meitas ļoti vajadzēja.
«Nē, es nevaru līdzēt!» viņš beidzot noteica. «Še ir

jūsu nauda... piecu rubļu trūkst... bet vai tad es zi-

nāju, ka tā notiks!»

Marina Nikolajevna kavējās naudusaņemt.
«Paturi naudu,» viņa teica, «tikai saki, kur tava

meita atrodas!»

«Nedrīkstu... Osips mani piekaus!» vecais domāja.
Bet nauda viņu ļoti vilināja. Viņš dzīvoja trūcīgi, trū-

cīgāki par visiem citiem saimniekiem, un te piepeši
nauda kā no gaisa krita . ..

«Nāciet pievakarē,» vecis runāja. «Tad vai nu tā,

vai tā ...»
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Marina aizgāja nodusmojusēs. Bet vecis nogāja pie
ciema vecākā.

Osips tramšķināja cimboli, kad Vitjas tēvs iekāpa

pār slieksni.

«Dievs palīdz!» vecis sveicināja.

«Paldies,» Osips atteica, acu nepacēlis.

Osips tramšķināja bez mitēšanās tāļāk, dziedāja pats

līdz, tā ka viņa garās ūsas drebēja. Šad un tad viņš

piegrūda roku pie jērenes, kuru tas, pakausī uzmaucis,

lepni turēja, un šķelmīgi smīnēja.
«Skaists laiks!» vecis beidzot uzdrošinājās teikt.

«Saule mirdz kā zelts! Kāpēc tu neej druvā, Osip?»
«Laika diezgan! Šodien var vēl padziedāt! Tu laikam

pie mana vecā?»

Vecis ieklepojās.
«Kļaus, Osip! Tu taču zini, kur Vitja atrodas? Nav

labi, ka tu tā izturies pret savu nākošo sievastēvu!»

«Klusu! Vitja nedrīkst aizbraukt uz pilsētu, kur tai

būs kundziņiem priekšā jādanco. Vitja ir priekš tā par

labu un krietnu. Viņa ir mana līgava un pieder vai-

rāk man nekā tev, vai saproti? Svied tai neģēlei sie-

vietei naudu acīs! Lai viņa iet, no kurienes tā nākuse!»

«Es nesaprotu, ka tu atrodi par sliktu, ja meitene

padzied un padanco un par to dabū labu atlīdzību.

Laid, lai brauc
... pārnāks mājā spirgta un vesela ...

Ko tu domā, Osip? Tev rudenī jāiet dienestā. Vai tu

Vitju līdz ņemsi? Man viņa būs jābaro. Un tu zini, ka

tavs vecais neieredz ne mani, ne Vitju. Nabadzīgi mēs

esam, lūk, tāpēc neieredz. Bet tu padari Vitju un mani

nelaimīgu. Laid...»

«Nē un nē!» Osips izsaucās un kļuva sārts aiz dus-

mām. «Tu zini, es mīlu Vitju...»

«Kas te par bāršanos!» vecākais, ātri ienācis, ūsas

braucīdams, sirdīgi jautāja.

Osips acīm redzot palika rāms kā jērs. Viņš no-

laida acis un nolika cimboli uz galda.

Vitjas tēvs saņēmās.
«Es atnācu Vitjas pēc... Osips viņu ieslēdzis kam-

barī ...»

«Ko?» vecākais iekliedzās. «Tava meita ir manā

mājā! Osip, vai tā ir patiesība?»
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Osips klusēja un zvērošām acīm uzlūkoja Vitjas tēvu,

kuru tas būtu vai gabalos saraustījis.

«Osip, atbildi, kad tēvs tevi jautā! Saki, vai Vitja
ir mūsu mājā!»

«Jā,» Osips lēni noteica. «Mātes kambarī...»
Vecākais pieskrēja pie durvīm. Tās bija aizslēgtas.
«Slēdz vaļā!» vecākais kliedza. «Es necietīšu apkārt -

skraidules savā mājā!»

Osips nekustējās no vietas.

«Osip, nekaitini manis!» vecais bārās. «Citādi tevim

var iziet slikti!»

«Durvis paliks aizslēgtas,» Osips cieši noteica. «Vitja
lai paliek manas mātes kambarī. Viņa ir mana līgava!»

«Tava līgava!» vecākais ļauni pasmējās. «Papriekš
tu dabūsi pērienu, un tad tevim būs jānāk pie manis

un jāprasa, vai drīksti precēties! Puika tāds! Slēdz dur-

vis vaļā!»

«Nē!» Osips noteica.

Vecākais saknieba lūpas, un Vitjas tēvs nobālēja.

Viņš saprata, ka vecākais tagad bija gatavs dēlu pār-
mācīt. Ne vārda teicis, vecākais iegāja savā kambarī.

Un Osips mazliet streipuļoja. Viņš nojauda, ka tēvs no-

domājis darīt ko briesmīgu. Acumirkli vēlāk vecākais

iznāca ar jājamo pātagu rokā.

«Osip, slēdz durvis vaļā un laid Vitju, lai tā iet

līdzi savam tēvam!»

Osips nodrebēja, bet palika uz vietas stāvot.

«Tēv, pārdomā, pirms tu mani apvaino!» viņš sauca.

«Suns, es tevi pēršu, ja tu manim vēl vienu vienīgu
vārdu pretī runāsi!» vecākais kliedza.

Bet Osips stāvēja uz vietas un uzlūkoja naidīgi tēvu.

Aiz durvīm dzirdēja raudāšanu. Tā bija Vitja, kura

raudāja.

«Tētiņ... Osip... Dieva kunga dēļ apdomājiet, ko

jūs darāt!»

«Klusu, burve!» vecākais draudēja. «Tu esi manu

dēlu padarījuse par muļķi!»

«Tēv, nerunā tā!» Osips iekliedzās.

Vecākais tapa aiz dusmām sarkans. Viņš vicināja

pātagu. Sitiens ķēra Osipa galvu. Osips uzklupa tēvam

ar tādu spēku, ka tas nokrita gar zemi.
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«Tā,» vecākais, piecēlies sēdus, elsoja. «Tagad tu

redzēsi... tu nožēlosi...»

Viņš piecēlās un izgāja ārā. Vitja klauvēja pastāvīgi

pie durvīm. Mehāniski Osips atslēdza durvis. Vitja iz-

nāca un krita Osipam ap kaklu.

«Viņš tevi sita!» Vitja raudāja.
Osips drebēja un lēni atstūma Vitju.
«Es zinu,» viņš iesmējās, «tagad manim sasies rokas.

Ej, Vitja! Tu nedrīksti redzēt, ka mani sasien kā

arestantu.»

Vitja metās vēlreiz Osipam ap kaklu. Osips viņu

noskūpstīja vairāk reižu un tad cieši teica: «Vitja,

ej... mēs varbūt vairs neredzēsimies!»

«Nāc!» vecis runāja, aiz bailēm sarāvies. «Nāc tūliņ.»

Viņš aizgāja ar raudošo meitu.

Bet Osips apsēdās un gaidīja, kas notiks. Viņš do-

māja par māti, kura atradās tīrumā.

Pusstundu vēlāk istabā ienāca vecākais četru jaunu

vīriešu pavadonībā.
«Sasienat Osipu un vedat viņu uz jesaulu! Es noiešu

vēlāk...»

Osips ļāvās mierīgi sasieties. Viņš zināja, ka viņa

tēva pavēlei neviens neuzdrošinājās pretoties. Pār

slieksni kāpjot, viņam noritēja asaras...

# * *

Mihailam Kuzmičam, augstākam oficierim, bija dzi-

ras. Pret vakaru viesi, šampanieti dzēruši, kļuva loti
jautri. Beidzot saimnieki nosprieda uzaicināt mazkrievu

dziedātāju kori, lai tas Mihaila Kuzmiča viesus uz-

jautrinātu. Nepagāja stunda, kad kora personāls pie-
brauca. Marina Nikolajevna bija gandrīz visiem viesiem

pazīstama. Viņa apsveicinājās ar tiem kā ar veciem pa-

ziņām un pavēlēja korim nostāties zāles galā, kur atra-

dās klavieres. Pašā priekšā koram pret vidu stāvēja

jauna meitene, kura caur savu skaistumu grieza uz

sevi vispārīgu vērību. Dziesma kļuva arvien jautrāka,
kamēr meldija beidzot pārgāja dejas ritumā, un

skaistā meitene sāka lieliski dejot. Arvien ātrāki viņa

dejoja, kamēr viesi sāka lieliski aplaudēt.
«Osip, šampanieti!» Mihails Kuzmičs sauca.



Zaldāts uznesa šampanieti un izlietoja šo brīdi, lai

aplūkotu tuvāku dziedātājas. Viens no viesiem sa-

runājās patlaban ar skaisto dancotāju. Viņš to pieveda

pie galda un sniedza tai glāzi, pildītu ar putojošu vīnu.

Skaistule dzēra un uzsmaidīja greznajam kavalierim.

Piepeši kavaliers, visiem redzot, nobučoja dziedātāju.
«Bravo, bravo!» visi sauca un plaukšķināja rokām.

Zaldāts, kurš galda otrā galā stāvēja, atlēca atpakaļ.

«Vitja, tu, Vitja?» viņš iekliedzās un izsteidzās ārā.

«Ko tas nozīmē?» Mihails Kuzmičs, nepatīkami aiz-

skarts, izsaucās.

«Nekas, nekas!» dejotāja nosarkuse un apjukuse
atteica. Viņa piestājās atkal korim, un dziesmas iesā-

kās no jauna.
Bet Osips bija pazudis. Viņa dzimtenes ciema iedzī-

votāji teicās to vēlāk redzējuši. Tad par Osipu runāja,
ka tas kļuvis par loti bīstamu cilvēku.

* * *

Sirms vecītis sēd pie loga. Dārziņā atkal zied saul-

griezes. Laiks ir jauks. Bet vecais nevar priecāties.
Viņam pretī sēd vecenīte.

«Osip, mans mīļais Osip!» vārdi nomirst uz vece-

nītes lūpām.
Bet vecais skaita: «Un piedodi mums mūsu parādus,

kājai arī mēs piedodam saviem parādniekiem...»
Arā pogā lakstīgalas, bet vienas trūkst. Dievs to

zina, kur viņa maldās...
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FRĪDA

Tēlojums

Frīda bija smuks skuķis un sēdēja pie galda manim

pretī. Es zināju, ka viņa manis nemīlēja, bet bija taču

kaut kas, kas mūs saistīja vienu pie otra. Vai tā bija
interese priekš mūsu abu savādībām, jeb vai starp

mums bija kaut kas radniecisks? Viņa bija jau sade-

rinājušās, visi runāja: aiz mīlestības saderinājušās. Frī-

das brūtgāns bija ārsts. Viņš bija darbīgs un jautrs,
visi teica: tas ir krietns cilvēks.

Balles pauzē mēs četri sēdējām pie galda un iebau-

dījām kausu vīna. Ceturtā persona bija Frīdas māte. Te

pieskrēja kāds kungs un aizelsies izsaucās:

«Daktera kungs, lūdzu, nākat! Kāda dāma ir piepeši
saslimuse!»

Ārsts aizsteidzās. Arī Frīdas māte atstāja mūs, lai

izrunātos ar kādu vecāku dāmu. Es un Frīda palikām
tikai divi, un starp mums iestājās — varu teikt —

nepatīkams klusums.

Ko lai es ar viņu runāju? Jā, es biju tas muļķis! Viņa
prata interesanti runāt, bet šoreiz viņa klusēja, šad un

tad mani jautājoši uzlūkodama. Es zināju — viņa mani

nicināja, es nebiju viņas vīrišķais ideāls. Bet tas es arī

negribēju būt. Es nekad necentos ar sievietēm tā apie-

ties, kā citi to darīja: būt viņām par vergu. Man viņu

bija žēl. Visa šī aušība, šie glaimi un frāzes attālināja

jaunās dāmas arvienu vairāk no patiesības. Vai arī

Frīda bija viena no tām, kura visam šim viltīgam

spožumam ticēja? Mēs pazinām vēl par maz viens otru,

es nevarēju par Frīdas jaunkundzi nodot savu galīgu
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spriedumu. Bet tajā brīdī, kur tā manim uzmeta vai-

rāk nicinošu nekā pārmetošu skatu, manim metās šīs

jaunavas ļoti žēl: viņa nepazina dzīvi. Un viņa nožē-

loja mani, ka es dzīvi pazinu.
Es skaidri redzēju, ka viņa ar nodomu lika noslīdēt

savai servjetei, bet es tā neievēroju. Viņas acis iemir-

dzējās dusmās, bet es noskumu dziļi par to, ka cilvē-

kam nav nekā augstāka kā grābstīties gar niekiem.

Frīda pakustējās nervozi. Bet es neteicu ne vārda.

Kāpēc manim vajadzēja runāt? Es sāku pārbaudīt vi-

ņas sejas cēlumu, viņas matu košumu, viņas balles

kleitu. Jā, es jutu, ka es biju samaitāts, bet es tomēr

jutos augstāks par šo jaunavu, kura nepazina dzīvi. Es

Frīdas sejā lasīju nezināšanu. Arvienu vienkāršāki un

elementārāki man likās viņas vaibsti. Es varēju gan-

drīz vai raudāt, jo es zināju, ka viņa kļūs dzīvei par

upuri.
«Runājiet,» viņa beidzot teica.

Es runāju, runāju pavisam citādi nekā domāju. Li-

kās, it kā kad viņa to sajustu, ka mani vārdi nesaska-

nēja ar manu izturēšanos. Manim šķita, ka viņa sevim

pārmeta, ka tā bija mani piespieduse runāt. Un viņa

vēlējās tik ļoti dzirdēt, ko es domāju.
Jā, tas bija, kas mūs saistīja: ziņkārība zināt to, ko

mēs viens par otru domājam. To viņa zināja, ka es

neviena nežēloju, ja to varēja pieklājīgi izteikt, kas

bija domāts.

Saprotams, ka viņa no sevis bija ieņemta, iedomīga
uz to beidzamo. Viņa mani nicināja tāpēc, ka es ne-

pielūdzu viņas skaistumu, viņas sievišķību, un nicināja
mani tāpēc, ka tā neturēja mani par īstu, pilnīgu
vīrieti.

Manim bija viņas ļoti žēl... Bet tad es iedomājos —

es gribēju viņai pierādīt, ka arī es to spēju, ko citi

spēj.
Muziķa saka spelet. Es pieceļos un viegli paklanījos

pret Frīdu. Viņa apdomājās. Bet acumirklī jau nebija
cita dancotāja. Balles gars uzvarēja viņas acumirklīgo

spītību, un viņa piecēlās, lai ar mani dancotu ...
Es tapu pavisam cits cilvēks, dancoju kaislīgi, kaut

gan sajutu, ka Frīdas jaunkundze manās rokās bija
auksta...



Pēc šī danča mēs zinājām, ko mēs viens par otru

domājām.
Mani viņa turēja par samaitātu, dzīvi apnikušu jau-

nekli, kamēr es viņu varēju reizē nicināt un arī iekārot.

Manim bija viņas žēl, bet es viņā nevarēju radīt

līdzcietības — tik .Jauna un nevērīga viņa bija.

Pagāja pāra gadi. Mēs satikāmies viesībās. Viņa bija
ārsta kundze, bet pārvērtusēs, tā ka es neviļot jau-

tāju: vai tā ir skaistā Frīda?

Es jau toreiz zināju, ka viņa meklē laimi, jo domājās
to atraduse un nicināja mani, tāpēc ka es nebiju pēc

laimes meklējis. Un tagad? Viņa sēdēja veca, bāla, kā

pamiruse, neviens vairs nelakstojās ap to.

Mēs saskatījāmies. Viņa mani saprata un nolaida acis.

Es biju uzvarētājs...
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IZSTUMTA

Tēlojums

Pēc ilgāka laika es atkal apmeklēju apriņķa pilsētu,
kurā es vairāk gadus kā skolnieks biju pavadījis. Es

atrados ceļā no lielpilsētas uz vecāku māju. Minētā

apriņķa pilsētā es gaidīju uz pajūgu, bet, vairāk reižu

velti pēc tā apklausījies pie viesnīcas mājas puiša, ma-

nim apnika gaidīt, un es devos pastaigāties pa ielām,

kuras manim bija tik ļoti pazīstamas. Daža laba patī-

kama, arī kāda nepatīkama atmiņa bija saistīta pie
viena vai otra nama. Atminējos piepeši viena un otra

biedra, kuru es gadiem biju aizmirsis. Sen izdzisušas

bildes atkal it kā atdzīvojās un piespieda mani domāt

par tiem laikiem, kur es biju nevainīgi laimīgs, glabā-
dams sevī daudz cerības un ticību, kura manim daudz-

reiz sausas maizes riecienu padarīja garšīgu un saldu:

es biju spraudis mērķi, un manim to vajadzēja sa-

sniegt.
Arī Marija manim ienāca prātā. Toreiz kā skolnieks

es viņu mīlēju, un viņa teicās arī mani mīlot. Es jau
studēju, bet mēs vēl arvienu sarakstījāmies, kad uz-

reizi viņa manim vairs nerakstīja. Bet arī es jutu, ka

mana mīlestība pret Mariju sāka atdzist: Marija taču

atradās tāļu no manis, un pēc tā mēs vienreiz atkal

tikāmies, bet atradu, ka viņa manim vairs īsti nepie-
derēja. Mums nebija vairs vienādas intereses, viņa

nebija vairs tik interesanta un neizskatījās tik daiļa kā

agrāki. Manim teica, ka Marija esot saderinājušās ar

kādu skolotāju. Es mīlēju citu un sāku pamazām Ma-

riju aizmirst. Tā pagāja gadi, un nu es biju atkal iera-

dies apriņķa pilsētā ...
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Mazais vienstāva koka nams pilsētiņas nomalē izska-

tījās vēl tāpat kā toreiz. Es stāvēju pie vārtiem. Ne-

gribot biju apstājies, un piepeši manī cēlās jautājums,
vai nebūtu pareizi apmeklēt vecos Strausus, kaut gan

necerēju satikt Mariju, jo viņai katrā ziņā vajadzēja
būt izprecētai.

Vecais Strauss toreiz, kad es vēl skolnieks biju un no

viņa nomāju mazu jumta kambarīti, ieņēma pie kādas

augstākas tiesas ierēdņa vietu un bija ļoti iecienīts vīrs,

kurš tika pansionāts, kad ieveda jaunās tiesu reformas.

Katrā ziņā jāaplūko, ko dara vecie Strausi. Pukstošu

sirdi zvanīju pie durvīm...
Vecā Strausiene pate atvēra manim durvis. leejā bija

krēsla, bet tik daudz es varēju noskārst, ka Marijas
māte bija pavisam veca un izskatījās gluži sanīkuse.

«Jūs gan manis vairs nepazīstat!» es iebildu, kad ma-

nīju, ka vecā kundze uzlūkoja mani neuzticīgi, gri-
bēdama mani sazīmot.

«Nē,» viņa runāja, «nevaru atcerēties...»

Es pateicu savu vārdu.

«Ak jūs,» viņa ātri un pārsteigta izsaucās, «nebūtu

jūs vairs pazinuse...»

Viņa stomījās un nezināja, ko teikt, bet tomēr lūdza

mani ieiet.

Viesu istabā bija tumšs, bet durvis uz dibena istabu

bija vaļā, un iz tās spīdēja uguns.
«Kas tur ir?» kāda balss sauca iz dibena istabas.

Balss skanēja sausi, gandrīz spītīgi, manim par lielu

brīnumu, jo vecais Strauss mēdza daudz laipnāki runāt.

«Ko tu domā, Vītola kungs ir atnācis mūs apmeklēt!»
vecā, dibena istabā iegājuse, runāja.

Vecais pagrūda krēslu, viņš vai nu brīnējās, vai arī

izrādīja savu nepatikšanu. Bet, pirms es varēju par to

pārdomāt, kāpēc vecie Strausi rādījās būt pieņēmuši
citu raksturu, mājas kungs nāca manim pretī ar degošu

lampu rokā.

«Labvakar, labvakar!» viņš runāja laipnāki nekā

pirmāk un mēģināja smaidīt. «Nu sakāt — kā jums labi

iet, Vītola kungs?»
Mēs apsēdāmies. Es pastāstīju īsumā, kāpēc esmu ap-

riņķa pilsētā, un atvainojos, ka es savus agrākos mājas
saimniekus varbūt traucēju.
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«Nekas, nekas!» Strauss piezīmēja.
Tad mēs visi trīs labu brīdi klusējām. Tāfelklavieres

atradās vecā vietā. Arī grāmatu plaukts nebija mainī-

jis savu izskatu. Tikai zofajs likās būt pavisam no-

dilis, dažās vietās polstējums bija gluži atiris, manim

likās, ka viss Strausu dzīvoklis bija skumju pilns.
«Ko dara, ja drīkstu jautāt, Marijas jaunkundze? Ir

varbūt jau kundze? ...» es ierunājos.
Vecais paplēta acis un mani it kā izbijies uzlūkoja.

«Viņa ir skolotāja... Maskavā...» vecā kundze ru-

nāja. Viņas balss skanēja bez spēka.

«Ko tu stāsti niekus, vecā,» Strauss iekliedzās, «kam

tu gribi apmānīt Vītola kungu! Tas nav tiesa: viņa nav

vairs skolotāja, viņa vairs nevar skolotāja būt. Palaid-

niece viņa ir, un es tā negribu apslēpt, negribu neviena

apmānīt. Es vēl nekad neesmu melojis; un es gribu
nomirt kā goda vīrs! Kāpēc tu stāsti Vītola kungam ne-

patiesību? Manim nav vairs meitas! Marija bija, un

viņas vairs nav! Kāpēc melot? Ļaudis taču visu zina,

un, ka Vītola kungs tā nezina, tas nāk no tā, ka viņš
dzīvo tāļu no šejienes un viņam ir jānodarbojas ar

daudz nopietnākām lietām. Ak dievs, cik bargi tu esi

mani piemeklējis! Es esmu kļuvis visiem par apsmieklu.
lelu zēni smejas par mani, un manim dreb ceļi, kad

es manu, ka ļaudis uz ielas sačukstas: «Lūk, tur viņš
iet, tas, kurš izaudzējis tādu meitu!...» Toreiz, kad

es dabūju visu zināt, es gribēju padarīt savai dzīvībai

galu. Bet es beidzot apdomājos — nevis aiz gļēvulī-
bas, nē, es ticu, ka vecais dievs vēl ir dzīvs... Viss,

viss manim izliekas it kā sapnis. Bet tā ir patiesība: Ma-

rijai ir bērns...»

Vecais sāka smieties. Viņš smējās ilgi un tik savādi,
ka es sāku pārliecināties, ka viņš ir prātā jucis. Bet

vecā Strausene turēja mutes autiņu acu priekšā un

šņukstēja. Manim bija nepatīkami, bet arī ļoti, ļoti žēl

šo veco, labo ļautiņu.

«Mana Marija, mana mīļā meitiņa!» vecais iesāka

piepeši gaudot. «Mans pazudušais bērns!»

«Tu jau viņu aizdzini, nolādēji un aizliedzi spert

kāju pār mūsu mājas slieksni!» vecā, acis slaucīdama,

bārās. «Es vairs nekad sava bērna neredzēšu!»
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«Manā mājā viņa vairs lai nerādās!» vecais bargi
iekliedzās un satvēra manu roku, to cieši spiezdams.

«Vai manim nav taisnība?» vecais runāja. «Arā ar

tādu, kura apsmej vecāku mācības, kurai dieva nav

sirdī. .. Tikmēr viņa skrēja pakaļ tam sunim, kamēr

to dabūja, pēc kā*ftā kāroja. Es viņu aizdzinu, bet ari

tas sasodītais latīņu vokābulists dabūja no manis pē-
rienu — tādu pērienu, ka tas vēl nāves stundā to pie-
minēs. Ar suņu pātagu es viņu pēru, ar suni nevar

citādi apieties. Bet īsts suns nav tik ļauns kā šis

latīņu valodas sabojātājs, kurš ielavījās manā mājā,
lai to apsmietu, apgānītu ...»

«Apmierinājies, vecais, tu paliksi atkal slims!» Strau-

sene runāja. «Jā, Vītola kungs, dievs mūs ir pie-

meklējis bargi, bet vēl bargāki tiesā mūs cilvēki...»

Es aizgāju no Strausiem vairāk nekā noskumis...

Pagāja pāris mēnešu. Es atkal biju R. pilsētā, bet

nevarēju aizmirst nelaimīgās Marijas, kaut gan pašam
ne tik rūpju un darba, bet arī draugu un daždažādu

iemeslu bija diezgan, kur allaž aizmirst visu citu un

padodas ar miesu un dvēseli vienīgi vistuvākai ap-

kārtnei. Ne mazumu es biju pārsteigts, kad kādā va-

karā satiku Mariju koloniālpreču pārdotavā, kurā es

mēdzu iepirkt pārtikas līdzekļus. Agrākās kasierenes

vietā pie kases sēdēja Marija. Sākumā viņa manis ne-

ievēroja vai nepazina. Bet, kad es to ciešāki uzlūkoju,

viņa nobālēja... Kaunēdamās viņa beidzot sniedza

manim roku ...

«Lūdzu, ejiet!» viņa klusu teica. «Manim būtu nepa-

tīkami.»

Es aizgāju. Bet īsi priekš astoņiem es ierados zinā-

mās koloniālpreču pārdotavas tuvumā, lai nogaidītu,
kamēr slēdz veikalu, un tad es varētu Mariju pavadīt

uz māju. Tātad ar Mariju nemaz tik ļauni nebija!

Viņa pelnīja godīgi savu maizi, un vai tāpēc, ka tai

vienreiz bija misējies, to vajadzēja atstumt kā lielāko

noziedznieci?

Pārdotavu aizslēdza, bet Marija vēl tūliņ neiznāca.

«Laikam viņa nodod dienas rēķinu un naudu prin-

cipālam,» es domāju un gaidīju veselu pusstundu.
Beidzot viņa iznāca un, kaut gan mani pamanīja, to-

mēr devās projām uz otru pusi. Acīm redzot, viņa
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gribēja izvairīties. Bet es pasteidzos un viņu pa-
nācu.

«Atvaino, Marija, manim ir daudz kas tevim ko

teikt... Vai drīkstu tevi pavadīt?» es jautāju.
«Kāpēc ne, mēs taču esam veci paziņas!» viņa gan-

drīz jautri atteica.

«Vai tu dzīvo tāļu no šejienes?»

Viņa pateica ielu, uz kuras tā dzīvoja. Tā atradās

diezgan tāļu, gandrīz pie Smilšu kalniem.

Gājām un brīdi nerunājām ne vārda.

«Ko tu manim gribēji pastāstīt?» Marija prasīja.

«Biju neilgi atpakaļ tavā dzimtenē... Apmeklēju
tavus vecākus ...»

«Saprotu, ko tu manim gribēji teikt!» Marija dziļi
nopūtās. «Jā, tā jūs neviens negribiet saprast, kā tas

viss ar mani tā varēja notikt. • Es negribu atvaino-

ties ... esmu vainīga, bet liekat mani mierā. Esmu no

jums, labie ļaudis, atšķīrusēs un dzīvoju vientuļi. Zi-

nāms, sirds manim ļoti sāp manu nabaga vecāku

dēļ...»

«Marija, es esmu arī tagad tavs draugs. Neviens

tevi nenosoda tik bargi kā tu pate sevi, palikdama

pie iedomām, ka visi tevi nicina. Es tevis nenicinu,
lai gan nezinu, kā tas viss noticis. Vispārīgi es ne-

nosodu neviena cilvēka. Kā lai to iedrošinās darīt

cilvēks, kuram pašam savi grēki. Hamlets saka: «Mēs

visi esam nelieši. . .»»

Marija sāpīgi iesmējās.
«Visas manas agrākās draudzenes manis vairs ne-

pazīst,» Marija runāja, «un, cik daudz tikumības pie-
mīt viņu sirdīs, to es it labi zinu. Un es esmu tik

vāja, ka gandrīz saļimstu, kad satieku kādu no bi-

jušām draudzenēm. Neskatoties uz visu to, es esmu

neizsakāmi laimīga, kad es savu maziņo drīkstu auk-

lēt un skūpstīt....»
«Puisītis vai meitiņa?» es jautāju.
«Meitiņa... Diemžēl sāk slimot. Nodevu mazo pie

kādas vecenītes kopšanā. Maksāju astoņus rubļus par

mēnesi, bet tos pašus nākas grūti aizmaksāt. Alga
ir maza, divdesmit rubļu mēnesī, bet ir jāiztiek.»

«Vai tad tēvs nevar gādāt par savu bērnu,» es sausi

piezīmēju.
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«Tēvs!» viņa rūgti pasmējās. «Tu domā — viņš, kurš

tagad lakstojas ap citām! Es esmu piekususe viņam to

atgādināt. Vienreiz, tas bija īsi priekš Mārītes pie-
dzimšanas, viņš manim iedeva desmit rubļus. No tās

reizes viņš vairs nav devis ne graša!»
«Tev atliek vienīgi — iesniegt pret viņu sūdzību.

Tiesa piespriedīs viņu darīt savus pienākumus.»
«Ak dievs! Es nevaru viņu apsūdzēt! Es viņu mīlu,

un, kad es ieraugu, tad manim ir vai jāraud. Vienīgi
aiz patiesas mīlestības es viņam padevos... Mēs bijām
saderināti. Viņš apmeklēja mūs gandrīz katru dienu.

Vecāki bija ar mieru, ka es viņu precu. Viņš dzie-

dāja tik skaisti... ak dievs! Vai gan viņš to kādreiz va-

rēs iedomāties, kā es viņu mīlēju un mīlu vēl tagad...»
«Vai tu ar viņu arī kādu reizi satiecies?»

«Kad viņu pārcēla uz šejieni, tad arī es atbraucu

no Maskavas, kur sabiju tikai pāra mēnešus, šurp. Vai-

rāk reižu mēs satikāmies. Es jutu, ka kļūšu drīzi māte,

un atgādināju, lai tas neaizmirst savu solījumu mani

precēt... Viņš izturējās laipni pret mani, bet viss

palika pa vecam. Toreiz es strādāju bērnu spēļu lie-

tiņu darbnīcā. Bet tajās pāra nedēļās iekrājuse ne-

biju nekā. Kad es vairs nevarēju iet uz darbu, kur

manas biedrenes līdzcietības vietā mani apsmēja, es

nezināju, ko iesākt. Es kļuvu pilnīgi nespēcīga. Gri-

bēju paziņot Koļam, bet sieviņa, kuru es aizsūtīju,
teica, ka viņš vairs tur nedzīvojot. Saņēmu pēdējos

spēkus un gāju uz skolu, kur Koļa deva stundas. Koļa

vēl bija klasē. Es sēdēju koridorā un gaidīju. Katra

minūte manim izlikās nepanesami ilga. Sāpes, bailes,

jā, pat dusmas manī plosījās. Pienāca skolas šveicars

un prasīja, vai es vēloties runāt ar direktoru... «lešu

pie direktora,» es domāju, «pateikšu, kas noticis. Var-

būt tas Koļu piegriezīs labākām domām!»

Direktors bija laipns kungs. Es viņam neslēpu nekā.

Viņš sarāva acis un izrādīja nepatikšanu pret Koļu.

Un manim palika žēl, ka es par Koļu biju sūdzējusēs.
Direktors lika viņu iesaukt. Koļa mazliet uztraucās,
mani ieraudzīdams. — «Nu, parunājaties,» direktors

sausi, pusironiski teica un piecēlās, sāka pastaigāties,
kamēr mēs ar Koļu viens otru uzlūkojām, it kā gri-
bēdami jautāt: kas nu būs? — «Redzi, kā ar mani
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nu stāv!» es beidzot teicu. «Es domāju, ka būs jāiet
uz slimnīcu.» — «Dari, ko atrodi par labāku,» Kola
teica. — «Nikolaj Andrej ič,» direktors iekliedzās, «vai

tev vairs nemaz nav goda jūtu! Tu redzi, kā sievietei.

Vai varbūt liegsi, ka esi vainīgs?» ■— «Esmu!» Koļa,

galvu nodūris, teica un pasmaidīja. «Bet kā lai es to

grozu, ko daba nolēmuse. Manim nav nekas pretī,

lai Marija Karlovna iet uz slimnīcu.» — «Jūs, Nikolaj

Andrej ič, uzpošaties un pavadāt savu upuri uz slim-

nīcu,» direktors dusmīgi izsaucās, «jūs darāt kaunu

visai mācības iestādei! Es aprunāšos ar kolēģiem par

jūsu lietu! ...»

Koļa saslējās. Viņa seja metās sārta. Lūpas viņam

raustījās.
«Sergej Petrovič!» Koļa izsaucās. «Es zinu, ko jūs

gribējāt teikt. Bet dievs zina, ka manim nav ne graša

pie dvēseles. Māte ir veca, un brālis ir zaldāts. Ma-

nim ir kauns, bet es nevaru palīdzēt!»
«Es jums aizdošu, cik manim te būs pie rokas,»

direktors labsirdīgi teica un izvilka iz portmaneja div-

desmit piecu rubļu banknoti, «ņemiet, jaunkundze, gan

es ar Nikolaju Andrej iču aprēķināšos ...»

Taisnību sakot, direktors mani izglāba no nāves, jo

es biju cieti apņēmusēs teikt šai pasaulei ardievas,

ja Koļa manim negribētu vai nevarētu palīdzēt. Koļa
manim aizbrauca līdz uz slimnīcu. Istabā, kurā mani

ievietoja, gulēja jau trīs sievietes, visas jaunas, bet bā-

las un cīņā ar sāpēm. Ar Koļu es izšķīros jau slim-

nīcas kancelejā. Gulēju atstāta, nicināta un mocījos

ar briesmīgām sāpēm. Manim likās, ka visai pasaulei
to vajadzētu līdzjust, bet neviens nejuta manim līdz.

Ārsts un vecmāte ienāca aukstām, vienaldzīgām sejām,
it kā kad nekas nebūtu noticis. Piepeši uznāca tas brī-

dis, kura es nekad neaizmirsīšu. Tās nebija vairs

sāpes, sāpes ir niecīgas pret tām degošām jūtām, ku-

ras es izbaudīju. Pie tam es sajutu sevī lielisku spēku.
Es ieķēros ārstam krūtīs un saplēsu viņa priekšautu,
it kā tas būtu no papīra. Nezinu, vai tas bija miegs
vai nesamaņa, no kura es pamodos. Vecmāte manim

pienesa maziņo. Es paskatījos uz viņu un sāku raudāt.

Asaras manim lija tik vaļīgi, ka es pate par to brī-

nējos. Nākošā naktī nomira viens no manu līdzcietēju
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jaunpiedzimušajiem. Kā par brīnumu, visām nomira

maziņie, tikai manējais palika dzīvs. Ārsts pienāca un

jautāja, vai es pate bērnu zīdināšot. Es nezināju, ko

teikt. «Daktera kungs, es jau visu dienu neesmu mājā,
kad lai es varētu bērnu zīdināt. Lai labāk paliek ...»

Nezinu, kā manim bija tāda nežēlība radusēs sirdī. Es

vēlējos, lai maziņais nomirtu. Viņa raudāšana manim

griezās kā nazis caur sirdi. Ak dievs! Kāpēc gan visa

šī mīlestība un mokas? Jūs, vīrieši, nevarat iedomāties!

No slimnīcas es aizgāju vēlā vakarā klusi pa tumsu

ar maziņo pie krūts pie kādas pazīstamas sieviņas, pie
kuras es nodzīvoju veselu nedēļu, kamēr varēju stā-

ties atkal darbā un peļņā .. . Tepat, šīnī namā, viņa
dzīvo. Es gribu ieiet apraudzīt Mārīti...»

Kamēr Marija tā stāstīja, mēs jau labu brīdi stāvējām

pie kāda vienkārša priekšpilsētas nameļa vārtiem.

«Vai neienāksi,» Marija jautāja, «ja tu nekautrējies

brītiņu uzturēties vienkāršu ļautiņu dzīvoklī. Redzēsi,

kāda manim meitiņa ...»
Es iegāju līdz.

Mazā istabiņā, kura bija diezgan tīrīga priekš na-

bagu ļaužu apstākļiem, pie galda, uz kura dega maza,

bet spoža lampa, sēdēja paveca sieviete un auklēja
mazo. Marija satvēra meitiņu, šūpoja to uz rokām.

Viņas seja staroja aiz prieka. Vecā pastūma manim

krēslu, bet es neapsēdos. Manim likās, ka es traucētu

māti viņas laimīgā brīdī...

«Palūk, cik viņa ir novārguse, cik tievas rociņas!
Mana mīļā, maziņā...» Marija glauda un sūkāja ar

muti mazās rociņas.

«Šodien bija dakteris un izmeklēja. Te viņš uz-

rakstīja ... Vīnu lai dodot — pa karotei trīs reizes

dienā,» vecā runāja. «Un kungs arī bija. Es viņam

parādīju recepti, domāju, ka viņš ies un apgādās vis-

mazākais zāles un vīnu, bet, kā nāca, tā gāja. Neiz-

protams cilvēks! Un mazajai esot vilnainas drānas va-

jadzīgas, dakteris teica ...»

Marijas acīs mirdzēja asaras. Viņa izraisīja iz ka-

batas drāniņas stūra piecu rubļu zelta gabalu un no-

lika to vecajai priekšā uz galda. Varēja redzēt, ka tas

bija Marijas pēdējais kapitāls, kuru tā arī pie sevis
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pat malkas.

«Biju bodē,» vecā runāja laipnāki, noglabādama zelta

gabalu, «nosvērām mazo... Ir jau atkal par trim mār-

ciņām vieglāka. Es jau viņu kopju, cik manim tās

spējas, bet arvienu vieglāka viņa t0p...»
Es aplūkoju mazo tuvāku. Sejiņa bija sīciņa un

pildījās saviebtiem smaidiem. Rociņas bija izdilušas,

tieviņas, tieviņas. Bet šinī novārgušajā priekšmetā bija
tomēr dzīvība....

«lesim,» Marija mani uzrunāja, atdodama mazo ve-

cajai, nomanīdama, ka tā mani ar visu šo skatu tikai

moka.

Mēs izgājām uz ielas.

«Es gribēju tevi tikai pavadīt, es iešu atpakaļ. Pār-

gulēšu te, pie vecās. Mana istaba ir nekurināta. Ak

dievs! Kaut jel tas Koja reiz labotos! Viņš šad un tad

atnākot un aplūkojot Mārīti. Bet manis viņš vairs

neapmeklē. Savāds, neizprotams radījums ir cil-

vēks! ...»

«Marija,» es runāju, «ja tu manim atjauj, es tevi

apmeklēšu kādu reizi... vakaros .. . vai tu nevēlies

kādu reizi iet teātrī. Tur tu izklaidēsi savas drūmās

domas.»

«Teātrī!» Marija rūgti pasmējās. «Es — teātrī? Ko

lai es tur daru. vai lai atklāti raudu? Briesmīgs, bries-

mīgs ir šis dzīves teātrs. Bet es cietīšu, kamēr dievs

mani aizsauks. Varbūt arī viņš mani nosodīs un no-

lādēs, varbūt arī ne, kā lai es to zinu! Es iešu

pie mazās ar labu nakti! ...»

Ari manim iezagās asaras acīs. Marija pazuda aiz

vārtiem. Bet es vēl labu brīdi stāvēju pie vārtiem.

Divi piedzēruši nāca pa ielu, kliedza pilnā kaklā un

mētājās rokām. Tad es pārgāju ielai uz otru pusi, gri-
bēdams izvairīties no satikšanās ar abiem nakts va-

roņiem.
Kā jau parasts, pie skaidra laika mirdzēja zvaigznes.

Bet es nodūru dziļi galvu, lai viņas neredzētu.
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SKAUĢI

Tēlojums

Asars ir vienkāršs zemnieks, bet dēls tam studē

augstskolā. Kaimiņu sauc Dzeni, tas iet apkārt kā

rūkdams lauva, dzīdams puišus un meitas, bet bērnus

tas izlutina. Vienam jau divdesmit gadu, bet tas vēl

midzenī.

Bērnu dienās Asaru Kārlis un Dzeņu Pēteris bija

draugi. Tie pārlika kārti pār sētu, viens uzsēdās uz

kārts viena, otrs uz otra gala un tad šūpojās. Viņi
abi kopa bites — alenes vai kamenes — un sūkāja
pirkstus. Abi izgrieza no alkšņu mizas kārbiņas un gāja

ogās. Bet, ja Asaru Kārlis dabūja rokā kādu grāmatu,
tad viņš neļāvās, kamēr tas to bija izlasījis. «Skolas

maizi» viņš zināja no galvas, arī ar pagasta skolu tas

tika drīzi vien galā. Dzeņu Pēteris bija smuks zēns,

un māte viņam dāvāja raibus svārkus. Viņš dzīvoja kā

niere pa taukiem un nemaz nemanīja, ka Kārlis pa

tam apmeklēja vidusskolu un iestājās beidzot augst-
skolā. Viss nu būtu bijis labi, bet vecajam Asarām

aptrūka naudas.

«lešu pie Dzeņa, tam ir vēl veci dālderi...» Asars

domāja.
Dzenis sēdēja pie galda, brilli uz acīm, un rēķināja.

Dzeņa māte galdam otrā galā adīja, bet Pēteris, at-

gāzies gultā, šķirstīja saburzīto «Priežu kalna Rozi»
.. .

lenāca vecais Asars. Dzeņa māte padeva krēslu.

«Vai mieži jau nopļauti?» Dzenis jautāja.
«Tā ir — uz pusēm ...»
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«Ko tad tev tas dēls dara? Vai tad viņš mūžīgi
dzīvos pa skolām?» Dzenis, gandrīz sapīcis, jautāja.

Asarām palika nelabi ap sirdi.

«Gan jau viņš reiz tiks uz ceļa . .. Beigs savas stu-

dijas, būs dakteris ...»

«Jā, jā, tev jau laikam daudz tās liekās naudas,

tad jau var
...

ar lielkungiem vien saietas, un tāda

smuka, krāsaina cepurīte — tā jau ar maz nemak-

sās ...»

Asars neviļot nospļāvās.
«Nezinu, ko tu, kaimiņ, dusmojies, redzēsi, ka vēlāk

būs prieks paskatīties, ka viens no mūsu pagasta ticis

par ārstu.»

Šinī brīdī Pēteris gultā neganti iesmējās un idiotiski

bolīja acis.

«Es nezinu, Asartēv, kur tev tas prāts!» Dzeņa māte

uzsāka. «Tu pūlies un ej no agra rīta līdz vēlam va-

karam, un dēls tavus sviedrus izputina. Diezin kas

tā par studierēšanu, nekāda studierēšana ... Man jau
māsa stāstīja, kā tie studenti dzīvojot... Liec labāk

Kārli pie arkla, vai, ja ir iemanījies tos rakstos, lai

pieņem kādu skrīvera vietu... Ko tā: ne silts, ne

salts galā ...»

«Ej, ko tu, Dzeņa māt, runā... Cilvēks nu ir tik

tālu cīnījies, nu ir augstskolā, un nu uzreizi lai pieņem
skrīvera vietu!»

«Nu zināms, zināms,» Dzenis zobojās. «Tev jau tās

naudas netrūkst...»

Dzenis it labi nojauda, kādā nolūkā Asars viņu ap-

ciemoja. Asars nezināja, ko teikt, dusmas vārījās viņa

krūtīs, bet viņš savaldījās, jo rudens bija klāt un Kār-

lim bija jābrauc uz augstskolu.
«Naudas nu manim gan nav,» Asars rūgti pasmējās,

«bet man ir dēls, uz kuru es varu būt lepns... Ar ma-

zumiņu, ko es viņam varēju dot, viņš ir tik tālu

ticis . . .»

Pēteris piecēlās sēdus un atkal bolīja tā savādi acis.

«Dari, kā tu pats to par labu atrodi!» Dzenis no-

pūtās un sāka atkal rēķināt, cik būšot jāmaksā par
visiem vīriešiem galvas naudas

...

«Klausies, mīļais kaimiņ,» tā Asars mīkstā, lūdzošā

balsī iesāka, «kāpēc tu šitā? Ko es tev esmu ļauna
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darījis? Vai tad es nu spiedu, lai Kārlis iet skolā,

viņš jau pats gribēja, un aizturēt viņu man bija grūti...
Nākošu pirmdien viņš grib aizbraukt. Bet nav vēl ne-

kas pārdots ...»

Te viņš apstājās un dziļi nopūtās.

«Tad es gribēju tevi lūgt,» viņš turpināja, «man pa-

lienēt simts rubļus līdz novembram ... Pārdošu linus,

dabūsi...»

«Nav un nav!» Dzenis it kā ievainots izsaucās. «Nav,

vienīgā nauda, kas vēl ir mājā, tā ir Pētera nauda! ...»
«Tās nu gan neaiztiec!» Dzeņa māte iekliedzās. «les

Pēteris garu ceļu, tad vajadzēs ... kur tad skriesi mek-

lēt... Vai tu, Asara tēv, domā, ka mēs jau tā uz nau-

das maisiem sēžam ... Dieviņ tētīt! Mēs jau arī savus

bērnus liktu izstudierēt, ja mums tās naudas tā pa-

pilnam būtu!»

«Nekā, nekā, Asara tēv,» Dzenis piebilda, «šoreiz

nevaru ... Ej tak pie barona, tas tev tūliņ dos! . ..»
Bet tā bija ironija. Oktobrī vajadzēja maksāt renti,

un nu vēl iet pie barona, lai aizņemtos.

«Tad dzīvojiet sveiki!» Asars skumji teica un sniedza

Dzenim, Dzeņa mātei un Pēteram roku.

Tikko viņš bija izgājis pa durvīm, kad Dzenis no-

spļāvās.
«Studierēt un studierēt... Bet naudas nav! Nē, tas

ir smuki, un es lai šim savus sviedrus atdodu. Un die-

zin kas tur iznāks: kāršu spēlmanis, dzērājs, cits ne-

kas . ..»

«Man tā vecā Asara ir žēl!» Dzeņa māte teica. «Kur

tie gadi, kamēr es viņu redzu: iet cēlienu pie cēliena

salīkušu muguru, bet tas dēls, tas dēls! Un tad vēl tik

lepns, pat labas dienas neprot padot. Svētdien pie
baznīcas — diezin kurp skatās, kurp ne, manis ne-

redz ... Lai nu pielūko, kā tiek uz priekšu!»
Bet Pēteris atzvēlās gultā un laimīgi ņirgājās par to,

ka Kārlim nav naudas, ar ko tāļāk studēt.

«Skauģi, tīrie skauģi!» Asars, uz māju ejot, domāja,
bet asaras viņam mirdzēja acīs. «Nabaga Kārli, kur

lai nu dabūjam tos simts rubļus?»
Pie birzes vecais satika Kārli.

«Nekā, dēls, nedabūju!» vecais, roku slābeni atmez-

dams, izsaucās. «Dzenis tikai smejas ...»
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mātei pabučojis roku, tad varbūt gan ...»

«Nekā, tie ir skauģi, tīrie skauģi... Es zinu, ka

Dzenim ir nauda, viņš man varētu aizdot, un es tam

novembrī atdotu, bet ko tu darīsi... Cilvēks nu vien-

reiz ir tāds.»

Abi — tēvs ar dēlu gāja klusēdami.

«Skauģi?» Kārlis domāja. «Vai tas var būt? Vai

cilvēks var tik zemu stāvēt?
...

Skauģim ir neizpos-
tāma paša nabadzības apliecība. Daudz, daudz ļaunāks
ir skauģis par zagli un meli, ja tas grib apturēt at-

tīstību un censību. Tēt, cik tev ir naudas?»

«Desmit rubļu, tos es tev varu dot.»

«Paldies, tēt, es braukšu ar tiem uz augstskolu skau-

ģiem par spīti! .. .»
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JOTAS

Tēlojums

Austriņam bija jābrauc kādas septiņdesmit verstes

līdz Siliešu pagastam. Bet kas tas priekš jauna cil-

vēka un pie tam, ja vēl sēž ratos un brālis, kurš par

viņu līdz šim gādājis, sēž līdzās un tura grožus. Ak,
cik labi ir, ja ir tāds brālis, kurš rūpējas par saviem

jaunākiem savējiem. Nu viena bēda atkrīt: Andrejs
ir semināriju beidzis un var uzsākt patstāvīgu dzīvi.

Zināms, vietas vēl nav, bet tā jau tikpat kā rokā —

Jānim Siliešu pagasta rakstvedis ir draugs. Un Aus-

triņi brauc uz skolotāja vēlēšanām veselu dienu ag-

rāki, lai būtu laiks pagasta ievērojamākos vīrus dabūt

uz savu pusi. Un cik viegli ir tos pārrunāt, īpaši tad,

ja pagasta rakstvedis, kurš ir, tā sakot, pagasta

sirds, pie tam piepalīdz. Ar labām cerībām Austriņi
ir jau pusceļā. Zirgs nerikšo ātri, bet gan viņi nonāks

laikā pie mērķa. Priedes, birzes, druvas — viss svešs. Bet

viscaur dzimtenes dabas raksturs, un rudeņa vēsmas

pūš it kā atpūtā pēc nobeigta darba. Stundas aizrit

ātri. Andrejs domā par šo un to, bet domas atkal no

jauna koncentrējas ap jauno vietu, kuru viņš katrā

ziņā cerē dabūt. Uz priekšu, arvienu vairāk uz priekšu.

Jauna, daiļa meitene stāv viņam prātā. Kaut gan lauku

skolotājs nevar dzīvot plaši, tomēr beidzot tas var

nākt tik tāļu, ka sievu uzturēt nav grūti, ja tā ir

krietna un praktiska. Bet kas varētu par Mariju teikt

ļaunu vārdu? Viņa ir labi audzināta, izglītota un strā-

dīga. Un cik mīļi viņa tam pēdējo reizi raudzījās
acīs!
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«Jā, Andrej, es būšu tava. Tikai neaizmirsti tu ma-

nis. Tiksi tu pie vietas, un es iešu pie tevis!» Marija
šķiroties viņam teica.

Un Andrejs jutās laimīgs. Viņš bija kļuvis pavisam
jūtu cilvēks. Agrāki tas centās, lai sasniegtu savu

mērķi. Viņš mācījās, tā sakot, saules neredzēdams, lai

pabeigtu semināriju ar uzslavu. Un to viņš sasniedza

un nokļuva atkal pie brīva gaisa. Atkal viņš redzēja
sauli, kā tā brīnišķīgi spīdēja — pavisam citādi nekā

agrāki. Cik laimīgai vajadzēja būt dzimtas dzīvei! Lau-

lātā draudzene kā labais mājas gars gādā par tīrību

un spodrību. Puķes uzzied zem viņas rokām. Ko viņa

dēstī, tas aug. Un smaidīt viņa smaida vēl jaukāki par
sauli. Viņš sēž pie klavierēm un spēlē dziesmu, viņa
dzied bez liekuļotas mākslas, dzied iz sirds, kā put-
niņš birzē. Andrejs nebeidz par visu to domāt, bet

viņš redz arī, kas ceļmalā notiek. Pļāvējas cilā spī-
došās izkaptis. Un savāda šņākoņa atsitas pret viņa
ausīm. Ceļš put, vējš pūš putekļus uz priekšu, taisni

pār zirgu, bet Andrejs caur putekļiem redz cilvēku,
kurš iet nemitoši vienādiem, lēniem soļiem. Nūja tam

rokā, un galvu viņš mazliet paliecis uz priekšu. Viņi
piebrauc gājējam līdzās. Bet tas staigā domīgi tāļāk,
nemaz nepaveras uz braucējiem.

«Tpr! Pieturi!» Andrejs izsaucas. «Nudie, tas ir mans

vecais draugs Vītols!»

Jānis aptura zirgu, un Andrejs, pagriezies atpakaļ,

pasmejas.
«Saša, Saša, vai tad tu manis vairs nepazīsti?

Sveiks!»

Gājējs pamostas it kā iz sapņa. Viņš paceļ cepuri
un satrūkstas.

«A!» viņš tikko dzirdoši izsaucas. «Labdien!»

Gājējs pieiet pie ratiem un spiež Andrejam roku.

«Mans brālis... Vītola kungs, mans līdzbiedrs iz

seminārijas!» Andrejs stāda priekšā.
«Vai tāļu iedams, ja drīkstu jautāt?» Andrejs prasa.

«Uz Silienu!» Vītols vienaldzīgi atbild.

«Sēžaties iekšā,» Jānis stomās. «Brauksim visi kopā!»
Vītols kavējas. Viņš aplūko zirgu, it kā gribēdams

jautāt, vai tas spēšot pajūgu pavilkt.
«Sēsties vien iekšā! Nāc te manā vietā, es sēdēšu
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priekšā,» Andrejs pavēl, bet Vītols neklausa. Beidzot

tas gausi iesēžas. Jānis parausta grožus, un zirgs rikšo

lēni tālāk.

«Nu kā tev labi iet? Kur tu biji visu šo laiku?»

Andrejs draugu jautā. «Kāpēc tu manim nerakstīji?»
«Ko tur var daudz pierakstīt, ja iet slikti. Nevienam

negribas par to dzirdēt!» Vītols, vienaldzīgi smīnē-

dams, saka. «letu man labi, tad jau varētu arī drau-

gus meklēt.»

«Ej, ko tu runā. Tu arvienu esi tāds grūtsirdīgs. Tu

ar mani esi viena vecuma, beidzi semināriju divus

gadus agrāki — un žēlojies, ka iet slikti!»

«Es nemaz nežēlojos. Tu prasīji, un es tevim pateicu
tīru patiesību.» Andrejs aplūkoja uzmanīgāki viņam

pretī sēdošā biedra seju, kura bija liesa un izskatījās
kā grūtsirdības iztēlojums, kuram tomēr netrūka stingra

gara. Viņš sajuta, ka Saša bija tagad par viņu pārāks
un zināja daudz, daudz vairāk no dzīves patiesībām
nekā viņš. Sašas apģērbs bija mazliet padilis, bet lauku

skolotājs viņā vēl tomēr varēja reprezentēties. Pa-

egļa nūju viņš turēja rokā, bet roka izskatījās dzīs-

laina, stingra.
Kāpēc tu esi tāds nobēdājies? Vai tevim nav vietas?»

«Ir vieta, bet kas par vietu! Nebūtu es vienreiz šo

ideju galvā ņēmis — palikt par skolotāju, tad nudien

es varētu braukt tāpat kā jūs. Man iznāk mūžīgs karš

ar ļaudīm. Tiklīdz tu viņiem stāsti to, ko viņi vēl

nezina, tad viņi tūdaļ jūtas apvainoti. Un glaimot es

neprotu. Gandrīz gribētos ņemt privātstundas daiļglai-
mošanā, bet, lūk, nav to līdzekļu. Ir simts divdesmit

rubļu algas gadā. Liela nauda, bet saskaiti, cik tam

gadam to mēnešu un mēnešam to dienu! Un manai

vecai mātei ir jāiet nabagmājā. Tu jau nezini, mani

vecāki izputēja no mājas, mani skolodami. Toreiz es

biju karsts un dedzīgs, domāju — gan jau atmaksā-

sies, bet vēl arvienu neatmaksājas!»
Jānim šī saruna nepatika. Viņš izvilka iz kabatas

papirosu kastīti un piesolīja Vītolam papirosu.
«Ko domā, Andrej,» Vītols pasmējās, «vai seniem

laikiem par piemiņu neuzkūpināsim? Pīpētājs es ne-

esmu, bet, taisnību sakot, tagad, kur tevi satieku, va-

rētu iepīpot!»
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«Lai ar iet! Te var, bet Siliešos neierādīšos par pīp-
mani. Ļaudis domā tūliņ: ā, kurš pīpo, tas arī dzer!»

«Ko, Siliešos? Vai tevim tur kādas darīšanas?»

«Tur tak rītu skolotāja vēlēšana!» Andrejs nevai-

nīgi atteica.

«Un tu gribi — dabūt to vietu?» Vītols stomījās.
«Kā tad: esmu bez vietas. Ko tad lai citu dara!»

Ja pats nemeklēsi, klāt jau neviens nenesīs!»

«Pareizi, pareizi, ko gan lai citu dara!»Vītols mēģi-
nāja vienaldzīgi runāt, bet viņa balss skanēja tumši,

skumji. Šajā acumirklī Andrejs noprata, ka arī Sašas

domasbija tikt Siliešos par skolotāju. Viņš būtu labprāt
runājis tāļāk par šo lietu, bet viņš apklusa brāļa dēļ.

Bet Jānis gribēja tikt skaidrībā.

«Vai jūs arī, Vītola kungs, gribiet piemeldēties?»

viņš prasīja.
«Kā — piemeldēties?»
«Siliešos par skolotāju?»
«Tā jau domāju,» Vītols nepatīkamo klusēšanu pār-

trauca. «Tad nu mēs, Andrej, esam konkurenti!»

«Nekas,» Andrejs atteica. «Kurš izrādās par labāku,
lai to pieņem!»

Bet Jānis pasmaidīja. Viņš zināja, ka pagasta rakst-

vedis bija viņa draugs. Un viņam, Jānim, bija div-

desmitpiecnieks kabatā...

«Jā, jā, tā iet tai pasaulē,» Jānis beidzot piezīmēja,
kad neviens negribēja runāt.

Bet Andreja un Sašas dvēselēs atskanēja dziļi, dziļi
kā rūgtas patiesības atbalss: «Jā, jā, tā iet tai pasaulē.»

Viņi bija sēdējuši skolā uz viena sola un pavadījuši

kopā vienu gadu seminārijā. Vēl tagad viņi sajuta,
ka tie bija draugi, bet tomēr konkurenti...

Siliešu pagasta namā notika sīvas debates. Uz sko-

lotāja vēlēšanu bija ieradušies kādi seši kandidāti.

Skolotāji bija nodevuši savas apliecības, izteikuši savas

prasības un bija gandrīz visi atstājuši pagasta nama

telpas, lai uz pāra stundām pastaigātos pa lielceļu,
kuram abās pusēs atradās glīta birze. Pulksten piecos
bija nolemts pasludināt vietnieku pulka un pagasta

aizstāvju spriedumu. Kandidāti nebiedrojās. Viņi jutās
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ja ne kā naidnieki, taču kā kandidāti. Katrs gribēja
dabūt šo vietu. Vienīgi Andrejs palika uz verandas

sēdot. Viņa brālis bija visu to darījis, ko viņš šajā

gadījumā bija atzinis par to labāko. Tas bija aizgājis
uz tuvējo krogu, kur tas mitināja zirgu. Lai nebūtu

uzkrītoši, tad viņš pie rakstveža neapmetās ar visu

pajūgu. Ar dažiem pagasta vīriem Jānis vakar vakarā

bija nodzēris kādus piecpadsmit rubļus. Un šie pa-

gasta vīri vienbalsīgi atzina, ka Austriņš ir labs un

patīkams cilvēks, ar kuru varētu dzīvot...

Andrejs sēdēja uz verandas un gaidīja, kad sēde

beigsies. Bet lieta bija svarīga, katrs gribēja izteikt

savas domas. Beidzot lietu izšķīra tik tāļu, ka tikai

Austriņš un Vītols palika kā kandidāti. Tie citi pārējie
vairs netika ievēroti. Debates vēl turpinājās algas dēļ.
Gandrīz visi piekrita tām domām, ka Austriņš esot

«dzīvāks un dedzīgāks» cilvēks un arī liecības tam

esot labu labās, bet simts rubļus nevarot zemē nosviest.

Vītola prasības bija par simts rubļiem zemākas. Un

tāpēc lielākā daļa vietnieku stājās uz Vītola pusi.
Rakstvedis, redzēdams, ka lieta var iziet slikti, at-

vainojās uz brīdi un izsteidzās, lai pārrunātos par šo

lietu ar Austriņu.
«Klausiet, Austriņa kungs, vai jūs nevarat atlaist

simts rubļus, citādi var iznākt, ka jums vieta jāpa-
zaudē! Jums jau vēlākos gados algu paaugstinās, gan

jau mēs par to gādāsim!» rakstvedis, Austriņa roku

satvēris, klusu runāja.
«Gandrīz to varētu darīt,» Austriņš lēni runāja. «Bet

sakāt — kurš tad ir mans sāņcensis?»

«Vītols, es nezinu, vai jūs viņu pazīstat. Liecības

viņam labas, tāpat kā jums, bet viņš paģēr simts

rubļus mazāk...»

Andrejs nobālēja.
«Ja jūs gribat, tad ienākat un sakāt, ka jūs pa-

liksiet par tādu pat algu kā Vītols!» rakstvedis ātri

teica un ieskrēja tiesas istabā.

«Es iešu!» Austriņš drebošu balsi teica. «Es iešu!»

Bet viņš palika uz sliekšņa stāvot un pārdomāja,
ko darīt. Zibeņa ātrumā viņam aizšāvās garām da-

žādas bildes, un domas sakampa viņa galvu no divām

pusēm. Viņam garā parādījās viņa līgava, smaidoša
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un jautra, bet aiz viņas stāvēja Vītols sausu, izdilušu

seju, iekritušām acīm, skumīgi ironisku smaidu ap

muti, un vēl tāļāku stāvēja Vītola vecā māte. Pēdējās

seju viņš nevarēja izšķirt: viņa to turēja apslēptu
rokās un raudāja. Bet viņa — Andreja brālis bija tu-

rīgs ... Vai gan tur vajadzēja ilgi pārdomāt...

Andrejs iešāvās bāls un satrūcies sapulces istabā un

palika pie durvīm stāvot. Rakstvedis pamāja, lai viņš
nākot pie galda tuvāki.

«Austriņa kungs, skrīvera kungs teica, ka jūs bū-

šot ar mieru, ja mēs atvilktu simts rubļus no jūsu
prasītās algas?» pagasta vecākais jautāja.

«Nē,» Andrejs stomījās. «Es atkāpjos pavisam, es

esmu lietu pārdomājis, pārlicis pavisam citādi. Es ņemu

savus dokumentus atpakaļ...»

Sapulce izskatījās, it kā kad zibens tajā būtu iespēris.

Rakstvedis ieplēta acis, it kā gribētu jautāt: «Vai tas

cilvēks nav traks?»

«Jā, jā, to es daru, es zinu pats, ko es daru!» An-

drejs apgalvoja. «Es atkāpjos ...»

«Tad Vītola kungs ir vienbalsīgi pieņemts par sko-

lotāju,» pagasta vecākais svarīgi teica.

Andrejs paņēma savus dokumentus un izgāja. Uz ve-

randas stāvēja Saša un vēl divi kandidāti. Andrejs pie-

gāja pie biedra un satvēra viņa roku.

Saša uz viņu paskatījās pētoši un tad piezīmēja:
«Es jau paredzēju, ka tu tiksi ievēlēts!»

«Tu maldies, Saša,» Andrejs runāja. «Viņi ievēlēja
tevi...»

«Mani?» Saša stomījās, un viņa acīs uzzibšņoja prieka
stars. «Vai tu tikai nejoko?»

«Nē, tiešām tā ir! Es vēlu tevim laimes!»

Ne vārda vairāk neteicis, Andrejs aizgāja pa celiņu

uz lielceļu un nogriezās uz kroga pusi. Viņam acu-

mirklī bija bail no brāļa. Brālis bija stingrs, praktisks

vīrs, kurš tamlīdzīgi nekad nepadevās jūtām.

* * *

Vakara krēslā pa lielceļu brauc divi vīri. Abi klusē.

Tas, kurš labajā pusē sēž, sarauj piepeši grožus un

saper zirgu.



«Vai tad tu vēl vari skaitīties pie prātīgiem cilvē-

kiem,» vīrs, kurš sēž labajā pusē, baras. «Ko tas viss

manim palīdz, ka tu esi beidzis semināriju un neproti
dzīvot? Manim vajadzēja tevi tagad izlikt uz kaila liel-

ceļa: skrej kājām. Un tad pie manis tu ēdīsi žēlastības

maizi? Skaisti, skaisti! Nē, tāda štuka vēl neviens nav

palaidis kā tu ...»
Vīrs, kurš baras, grib rūgti smieties, bet nevar. Viņš

nospļaujas.
«Ak, brāli, tu nezini, cik viņam ir grūti!» otrs aiz-

smakušu balsi iebilst.

«Kas tev gar to daļas. Kuram nav grūti? Vai manim

ir viegli: eji caurām dienām, sviedrus liedams, un, ja

tagad negādāsi par sevi, kamēr ir spēks, tad vecuma

dienās lien nabagu mājā, ja vēl tevi tur ielaiž. Ak

dievs, kādu muļķību tu esi padarījis! ...»

Un tā viņš vēl ilgi bubināja, kamēr tam pietrūka
pareizo vārdu. Bet otrajam likās, it kā kad tumsā viņš
redzētu dūres, un zirga sprauslāšana viņam atskanēja
kā kustoņa smiekli par cilvēku. Viņš aizvēra acis, bet

bilde tomēr rādījās: tā bija jaunas meitenes bilde, un

likās, it kā kad tā arvienu vairāk attālinātos vakara

tumsā.

«Jūtas, jūtas,» viņš domāja. «Ak, kāpēc gan nabaga
cilvēkam ir jūtas?»

Un rati rībēja, tūkstošām reižu atkārtodami:

«Kāpēc gan nabaga cilvēkam ir jūtas? ...»
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KLAVIERU SPĒLĒTĀJA

Tēlojums-

Viesības nav īsti smalkas, bet var noskārst, ka tiklab

saimnieki, kā arī pa lielākai daļai viesi ir turīgi ļaudis.
Ir dāmas, kurām pat zīda kleitas un briljanti. Te ii

ļaudis, kuri priekš pāra gadiem dzīvoja kā godīgi amat-

nieki, ja ne trūcībā, taču tie bija piespiesti strādāt un

atkal strādāt vaiga sviedros. Bet uznāca māju speku-

lācijas laiks, un dažs labs mūrnieks, galdnieks vai kāda

cita aroda meistars kļuva piepeši turīgs. Pats viesību

devējs pieder pie tādiem ļaudīm. Viņš, viņa kundze,
dēli un meitas nevar novērtēt savu īsto stāvokli, viņi

saprot, ka tie ar mazturīgiem vairs nevar satikties, kaut

gan arī smalkās aprindās tie netiek uzņemti. Ir nodi-

bināta īpaša sabiedrība, kuras raksturs nav caurre-

dzams, bet, pēc ārienes spriežot, tā ir bezbēdīga, jautra
un veselīga.

Jaunos ļaudis neinteresē klasiskā mūzika, pietiek arī

ar deju, un reižu reizām atskan arī dziesmiņa — viena

no tām dziesmiņām, kuras darinātas no neattīstīta dzej-
nieka, kuras meldija ir mīlestības triviālās gaudas.

Namamāte ir labsirdīga, tukla kundze, kura gan-
drīz pastāvīgi smaida un piepeši kļūst nopietna, kad,

pēc viņas domām, kaut kas nav kārtībā, un tad viņas

melnā zīda kleita čaukst, un viņas vaigi tad pietvīkst
vēl sarkanāki. Viņa svin dzimuma dienu it īpaši tā-

pēc, ka tai ir trīs meitas, kuras visas trīs tajos gados,
kur droši var precēties. Netrūkst arī jaunu vīriešu,

neprecētu švītu, kuri pēc katras dejas saslejas, pakrata
galvu un pasmaida gurdeni, pie kam jāslauka sviedri
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vairāk reižu un jāmet skati uz visiem kaktiem, kur

sēd skaistules un gaida nu jaunu, labāku dzīvi. Bet

dažas jūtas pat laimīgas — dzīrās, viesības, it īpaši

deja ir viņu ideāls.

Brīdi ir pauze. Pasniedz saldumus un vīnu. Arī kla-

vieru spēlētāja, kura kaktā aiz klavierēm sēd, dabū

glāzi saldi skābā dzēriena un gabalu kūkas. Nedroši,

kaunīgi viņa lūpām lupina drusciņas no kūkas un

ieņem sīku malciņu vīna. Neviens ar viņu nesarunā-

jas, neviens neapjautājas, kā viņa jūtas, kaut gan vi-

ņai šajā raibajā sabiedrībā ir pazīstami, ļoti tuvi pa-
zīstami. Viņa ir glīta meitene un varētu priekš šīs

sabiedrības garšas būt skaistule, ja turība un bezrūpība
būtu padarījušas viņas formas pilnīgākas. Ādolfs, kuru

viņa kādreiz bija uzskatījuse par savu mīļāko, arī ir

te. Bet viņš, liekas, tās vairs nepazīst, un cik ātri —

nepilnu divu gadu laikā viņš kļuvis tik svešs. Tas ir no

tā laika, kur Ādolfa tēvs ir tapis par nama īpašnieku
un svētdienās brauc pastaigāties savos īpašos ratos.

Bez tam zāles otrā galā sēž viņas skolas biedre un

agrākā draudzene Anna, kura arī viņas vairs nepazīst.
Annas tēvs ir tagad ķieģeļu fabrikas īpašnieks, viņa

pate iet bieži teātros, koncertos un dabū pat ielū-

gumus uz smalkākām — slēgtām ballēm. Saprotams,
ka Annas jaunkundze nevar vairs draudzēties ar kla-

vieru spēlētāju Jūliju!
Jūlija lūkojas stīvi uz vaļēju nošu burtnīcu un

jūtas gluži kā verdzene. Viņai te ir jāsēd un jāgaida,
kamēr tai atkal dos zīmi spēlēt. Bet visvairāk viņai
sirds sāp par to, ka Ādolfs un Anna viņas vairs nepa-
zīst. Tie bija pavisam citi laiki, kad Ādolfs gribēja
mācīties klavieres spēlēt, kad tas gandrīz katru dienu

apmeklēja mazo dzīvoklīti ar zemajiem griestiem, kur

Jūlija pie savas mātes uzturējās. Un toreiz Ādolfs ne-

prasīja, vai Jūlijas māte ir vešeriene vai ne, viņš Jū-

lijai teica, ka viņš to mīlējot.
Diezin vai Jūlija Ādolfu kādreiz mīlēja? Bet viņš

bija tik patīkams, stalti noaudzis, veselīgs jauneklis,
kurš bija uzticīgs un strādīgs. Pa dienu viņš strādāja
darbnīcā, un vakaros tas apmeklēja amatniecības skolu,

un, kad tas ar stundām bija galā, tad Jūlija par velti

negaidīja viņa. Bet uznāca šie namu spekulācijas laiki!
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Nomira Jūlijai māte. Jūlijai likās, ka dievs būtu piepeši

pārvērtis visu pasauli. Ādolfs sāka staigāt smalkās drā-

nās, apmeklēt viesības un atrauties pamazām no Jūlijas.
Viņa neteica nekā, tikai raudāja. Pat pārmest viņa
Ādolfam nevarēja.

«Lai viņš staigā savus ceļus,» viņa domāja. Grūta

eksistence viņai bija, bet tomēr eksistence, par kuru

viņa varēja pateikt dievam. Pa dienu viņa pasniedza
klavieru stundas un vakaros, ja to uzaicināja, spēlēja
viesībās deju gabalus. Tā pagāja diena pēc dienas, ne-

dēļa pec nedēļas bez īpašām cerībām, bez jaukākas
dzīves.

Dejas vadonis tuvojās klavierēm un paklusā balsī

teica: «Lūdzu, kadriļu!»
Mehāniski Jūlija piesita uz kadriļu uzaicinošos akor-

dus. Pāri sāka nosēsties. Tad nāca kadriļa, kura beidzās

ar galopu. Un nezin kāpēc Jūlijai uznāca riebums pret
šiem ārprātīgos lēcienos aizrautiem pāriem, kuriem

viņa spēlēja izmisuse jautru gabalu. Viņai likās, it kā

kad šie cilvēki būtu kļuvuši mežoņi, kuru asinis sā-

kušas ritēt briesmīgi, kuru locekļi šaudās šausmīgā
kaislībā. Drebēdama viņa piesita pēdējo akordu un ju-
tās noguruse līdz nāvei. Viņa gandrīz saļima uz kla-

viatūras, bet, kad visi bija atkal pieņēmuši mierīgu
izskatu un pēc cīņām slaucīja sviedrus, viņa apmie-

rinājās.
Vēlā rīta stundā viesi sāka posties. Mājas kundze

piegāja pie klavieru spēlētājas un strupi pateica:
«Nu būs diezgan! Jūs varēsat iet mājās!»

Jūlija aizvēra instrumenta vāku, bet palika stāvot.

Viņa vēlējās tūliņ saņemt savu nakts peļņu. Drūmi,

gandrīz spītīgi viņa uzlūkoja mājas kundzi, kura lai-

kam domāja, ka spēlētājai pieklātos saņemt savu ho-

norāru rītā.

Viesi sāka aiziet, bet Jūlija vēl arvienu stāvēja pie
klavierēm.

«Ak tā,» mājas kundze iečukstēja vienai no meitām

ausī, «Berta, iedod tam skuķam trīs rubļus ...»
Berta iedeva «skuķam» trīs rubļus. Jūlija savīkstīja

zaļo papīra gabaliņu un devās viesiem garām, kuri

bija sastājušies pie durvīm un nebeidzami garās cere-

monijās atvadījās no mājas kundzes un kunga. Viņa
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projām, jo labāki!

Pa ielu ejot, viņa dzirdēja aiz muguras soļus, kuri,

likās, kļuva arvienu ātrāki. Jūlija satrūkās. Kāds vī-

rietis nostājās viņai piepeši līdzās un to sveicināja.
«Lūdzu, atvainojiet, Jūlijas jaunkundze!» vīrietis ātri

runāja. Ādolfs!

Jūlija apstājās. Dusmas, brīnums, jā, pat bailes viņu

pārņēma.

«Ko jūs gribat no manis?» viņa dusmīgi izsaucās.

«Ļaujat manim iet vienai!»

«Kāpēc jūs tik barga, Jūlijas jaunkundze?» Ādolfs

pasmējās. «Vai tad mēs nepazīstamies?»

Varēja redzēt, ka Ādolfs bija iereibis.

«Nē, mēs nepazīstamies!» Jūlija cieši atteica. «Ejat
un laižat mani mierā!»

Tagad viņa sajuta, ka tā Ādolfa nebija nekad mīlē-

juse. Vienaldzīgs, jā, pat riebīgs viņš tai bija kļuvis.

«Atļaujiet taču, lai es jūs pavadu līdz jūsu dzī-

voklim. Es zinu, jūs dusmojaties par to, ka es jūs tur

viesībās nesveicināju... Jūs paši sapratīsat, ka es to

nevarēju...»
«Nelietis... Es saku — ejat un nerādāties manās

acīs, jūs, vīrs bez vīra dūšas, bez patstāvīgām domām,

jūs, auša!»

Bet viņš satvēra Jūlijas roku.

Tagad viņa saņēma pēdējos spēkus, atgrūda Ādolfu

un pārtecēja ātri uz otru pusi ielai. Viņš pasmējās un

iegriezās kādā sāņu ielā
...

Mājās pārnākuse, Jūlija būtu labprāt raudājuse, bet

nogurums un miegs viņu pārņēma. Viņa iemiga, un

katrs elpas vilciens bija viņai dziļa, dziļa nopūta.



SILIŅU PĒTERA PIEDZĪVOJUMI DZEJAS LAUKĀ

Pēc viņa paša stāstiem

Vai gan visi lasītāji to jau zinās, ka Šiliņu Pēters bija
varonis, no kura paši turki bijās? Laikam gan ne, jo
jaunā paaudze lāgā neatminas turku karu, kur bija
«liela kaušan' un asins izliešan'». Pie Pļevnas, kā

Šiliņu Pēters stāsta, viņam bijis pašam savs lielga-
bals, ar kuru tas briesmīgi apstrādājis turku kara-

pulkus. Par to visu stāstīšu citu reizi. Šoreiz tikai par

to, kādus darbus Šiliņu Pēters padarījis dzejas
laukā.

Pēc turku kara Šiliņu Pēters devās atpakaļ uz dzim-

teni, kur tas iepirka māju. Bet viņa gars nevarēja rim-

ties. Varonis nevarēja arklam pakaļ staigāt vai, dien-

vidu guļot, klētī mušas dzenāt. Viņš noskuma par to,

ka pasaule tā var snaust, ka tai nav dūšas cīnīties

un karot. Te pienāca ziņa, ka spāniešu ķēniņš esot

vienam mežoņu valdniekam pieteicis karu.

«Prom, uz karu!» — tās bija Šiliņu Pētera pirmās
domas. Viņš izņēma pasi, sadabūja ceļanaudu un kādā

jaunā rītā teica: «Ardievu, mīļā Latvija! Es iešu karā!»

Un viņš aizgāja karā. Pagāja gadi, Šiliņu Pēteri jau

sāka aizmirst, kad tas ieradās Mazklaipjos, pavadīts
no cackas, kura izskatījās pēc žīdietes, bet kuru Šiliņu

Pēters dēvēja par tīrasiņu spānieti. Senjora Bella,

saprotams, bija Šiliņu Pētera laulāta draudzene, kaut

gan draudzes mācītājs vēl šobaltudienu nav dabūjis
Pētera laulāšanas apliecību.

«Saki, Pēter, — kā tevim karā gāja?» visi ziņkārīgi

jautāja. Atbildes vietā Pēters uzsita roku uz savas

1957*



196

koka kājas, kuru tas bija iemantojis spāniešu karā.

Pēters, kā izrādījās, bija iedzīvojies zelta naudā. Viņš

dzīvoja labāki par visiem melderiem un muižas kun-

giem, kaut gan tas gar saimniecības lietām nemaz, ne-

nodarbojās. Tā pagāja atkal kāds gads, kad no Spā-

nijas pienāca grāmata, adresēta «senjoram Pedro

Silino».

«U,» Šiliņu Pēters priecīgi izsaucās, «tā ir no mana

drauga — spāniešu ģenerāļa Kampostela!»
Grāmata bija tiešām no ģenerāļa Kampostela un ska-

nēja sekoši:

«Manam neaizmirstamam draugam un kara biedrim

senjoram Pedro Silino Mazklaipjos! Nevaru tevis aiz-

mirst, mans dārgais draugs. Tu zini, kādu pateicību es

tevim esmu parādā: tu izglābi kaujā mani no nāves

un zaudēji pie tam savu kāju. Karalim vajadzēja šī

varoņa darba pēc tevim likt maksāt pensiju, bet tu jau
zini, mīļais Pedro, cik nabaga ir mūsu lepnā Spānija,
tai nav, tā sakot, plika graša pie dvēseles. Un arī ma-

nim dievs nav nekādas bagātības piešķīris. Kara minis-

trijas kase ir tukša, tā ka es esmu piespiests acumirklī

dzīvot no pumpa. Bez tam, kā tu it labi zini, mana

dzimta ir apsvētīta, aizvakar stārķis manai laulātai

draudzenei atnesis vienpadsmito bērnu. Es gan saku:

«Nu ir par daudz!» — bet ej tu dodi stārkam priekš-
rakstus! Tātad, mīļais Pedro, nedusmojies, ka tavi

varoņa darbi mūsu lepnās Spānijas labā nav tikuši tā

atmaksāti, kā tu to esi pelnījis. Tomēr es tevis neesmu

aizmirsis un daru, kas manā spēkā stāv. Zinādams,
ka tava koka kāja apgrūtina tev staigāšanu, es jau sen

domāju par to, vai nebūtu pareizi, ja es tevim uzdā-

vinātu īstu andalūzieti, uz kura tu varētu brīvi pajā-
delēties. Bet nu iznāca šādi. Biju uz Madrides zirgu tir-

gus. Piepeši ieraugu savādu zirgu: ar spārniem! «Kas

tas par velna radījumu?» es domāju. Pieeju tuvāki un

apskatos. Zirga īpašnieks ir tāds pat savāds radījums.

Noliesējis, bāls, pārgrieztām acīm, zoss spalvu aiz

auss un neredzēti gariem matiem. «Dieva dēl, senjor,

pērkat manu Dūkano,» noliesējušais zirga īpašnieks
mani uzrunāja. «Tas ir brīnišķīgs zirgs. Ja jūs sēžaties

uz viņa muguras, tad jūs acumirklī varat atrasties uz

mēneša, saules vai uz kādas citas zvaigznes. Bet jūs
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varat arī jāt uz zemes, un jūsu jūtas būs pie tam ne-

izsakāmas ...»

«To es pirkšu priekš mana drauga Pedro!» es do-

māju. «Bet kāpēc jūs tādu smalku zirgu gribat pār-
dot?» es jautāju viņa īpašnieku. — «Manim nav ko

ēst,» viņš kaunīgi, acis nolaidis, atteica. Spārnoto zirgu
es nopirku par lētu naudu, kaut gan viņa vērtība liekas

būt neaizmaksājama. Aizsūtu viņu tevim pa pastu.
Tikai nelaid tūliņ uz mēnesi, jo var viegli notikt

nelaime, kad pa tādiem augstumiem sāk jāt. Dzīvo

sveiks! Mana laulāta draudzene liek tevi sveicināt,

tāpat arī mani vienpadsmit pēcnācēji.

Palieku tevi mīļojošais draugs
Joans Kampostela,

atvaļināts ģenerālis.»

«Kur ir tas zirgs?» Šiliņu Pēters, vēstuli izlasījis,
izsaucās.

«Tur viņš ir!» visi rādīja pirkstiem uz vārtiem, pa
kuriem pagasta kazaks ieveda spārnoto Dūkano Maz-

klaipju pagalmā. Aiz brīnumiem visiem paplētās mu-

tes: zirgam bija spārni.
«Saimniek, ko lai tam spānieša zirgam dod priekšā?»

Šķērsts, Šiliņu Pētera galvenais puisis, pārmetošā
balsī jautāja. «Auzu viņš neēd, siena i nepaosta!»

Šiliņu Pēters pakasīja galvu. Šī nu bija otrā bēda,
kura viņam Dūkanā pēc bija cēlusēs. Pirmkārt, viņam

bija bailes sēsties Dūkanajam mugurā, otrkārt, nu šis

barības jautājums.
«Vai zāles nemaz neēd?» Šiliņu Pēters jautāja.
«Ne smakas...»

«Hm! Ko tad lai ar to velna radījumu iesāk?»

«Jā, es ar nezinu! Bet zirgs ir smuks, tā ka prieks
ir skatīties!»

Šiliņu Pēters ar Šķērstu izgāja pagalmā.
«Izved Dūkano iz staļļa, lai sazviedzas spirgtā gaisā!»

Pēters pavēlēja. «Dūkanajam ir varbūt kāda slimība.»

«Piekās vajaga!» Šķērsts nobubināja un līda stallī.

Dūkano piesēja pie dārza vārtu staba. Tur Līziņa bija

iesēj use magones, saulgriezes un citas dažādas pu-

ķes, kurām es nezinu vārda. Šiliņu Pēters ar Šķērstu
sāka aplūkot baļļu, kurai bija nokritušas stīpas, kad
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Līziņa kā čūskas dzelta izšāvās iz ķēķa un sāka vai-

manāt:

«Vai manu dieniņu! Tas sātans apēd manas puķes!»
Tas sātans nebija nekas cits kā Dūkanais.

«Dūkanais ēd, Dūkanais ēd!» Šiliņu Pēters priecīgi
izsaucās.

«Jā, viņš ēd, bet manas puķes!» Līziņa skumji no-

teica, bet nevarēja atturēties uzsist zirgam uz mugu-

ras, jo Dūkanais bija daiļš kustonis. Šinī acumirklī

Līziņa sajuta kādu dzirksteli pārlecam viņas rokā. Vi-

ņas acis pieņēma maigu, debešķīgu izskatu, un, Šķērstu

uzlūkodama, viņa improvizēja:

Jau sen es tevi mīlu,
Tu cēlais tautas dēls:

Nāc, lai es tevi skūpstu,
Mans ideālais tēls!...

«Līziņa ir prātu zaudējuse,» Šiliņu Pēters domāja,
«Šķērsta dēļ. Un Šķērsts, tas Lābans, nesaprot, ap ko

lieta grozās!»
Šiliņu Pēters sāka apglaudīt Dūkano, un piepeši tas

sajuta savādu, ugunīgu dzirksteli pārlecam uz rokām.

Viņš sajuta koka kājā dzīvību un sāka dziedāt:

Ak, daiļā maķedoniete,
Es tevis aizmirst nevaru:

Nav brīnums, ja šo dienu pat
Es sevim galu padaru ...

«Saimnieks ir traks,» Šķērsts domāja, «viņš muld...»
Dūkanais, apošņādams Šķērsta plecu, piedūrās pie

tā. Acumirklī viņu pārņēma dzejas gars. Viņš pastiepa
kaklu kā aizrijusēs vista un iespiedzās:

Ak, puķīte, ak, rozīte,

Kam bij tā notikt gan,

Ka tava bargā grosīte
Ar dūri rāda man?

Es iešu karā cīnīties

Un asinis izliet,

Tu, puķīt, vari brīnīties,

Kā pasaulē gan iet!
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Pie tava baltā vaidziņa

Es zvēru karā mirt.

Ne kaps — tik palši cilvēki

Mūs šeitan var tik šķirt!...

«E, ļaudis, pusdienā! Pusdienā!» Anna pagalmā klie-

dza. Šiliņu Pēters, Šķērsts un Līziņa atmodās it kā iz

sapņa. Viņi apķērās, ka Dūkanais tos bija apbūris. No-

kaunējušies viņi gāja uz istabu. Bet Dūkanais, tiem pa-

kaļ lūkodamies, murmināja: «Tas ir Vakareiropas pir-

mais iespaids uz jums, miegamices!»

* * *

«Šiliņu Pētera Dūkanais ēd tikai puķes!» Šī vēsts iz-

platījās vēl daudz ātrāki pa visu apkārtni nekā pirmā:
ka Dūkanajam esot spārni. Saprotams, ka daudzi nāca

uz Mazklaipjiem apbrīnot ērmīgo zirgu, bet nevienam

nebija dūšas tam sēsties mugurā ...

Bija jūnija mēneša vidus. Puķes ziedēja, un putni

dziedāja. Nakts tumsa valdīja laukā. Šķērsts nevarēja

aizmigt, jo grēki apspieda viņa dvēseli. No tās dienas,
kur Abramovičs Zagarē bija apgādājis viņa krējum-
saldos liriskos dzejoļus: «Sārtvaidzīšu vaiņags, dari-

nāts no Salmiņu Šķērsta», — viņa sirdij vairs nebija
miera. Viņš jutās pilnīgi kā noziedznieks, lai gan Lī-

ziņa apgalvoja, ka dziesmiņas esot debešķīgas. Tik-

līdz viņš laidās miegā, kad mēnesnīca, kuru viņš tik

nežēlīgi bija apdziedājis, spīdēja viņam taisni acīs.

spīdēja tik intensīvi, ka viņam pašam likās, it kā kad

viņš redzētu salmus savā galvā. Un visas tās puķes —

rozes, magones un lilijas, kurām viņš savās peršās

nebija licis miera, — sāka izdvašot zēveles smaku.

Amālija, Rozālija un Emma, kuru baltās krūtis viņš
kādās piecpadsmit dziesmās bija cildinājis, likās būt

pārvērtušās par raganām, kuras par viņu ņirgājās.

«Pie tā visa ir šis velna Dūkanais vainīgs!» Šķērsts
domāja. «lešu uz stalli un viņu nositīšu!» Šķērsts klu-

siņām izgāja, lai izdarītu savu velnišķu nodomu. Ar

cirvi apbruņojies, Šķērsts līda stallī.

«Labvakar, Šķērst!» kāda balss sauca iz kakta.

Šķērstam asinis sastinga: Dūkanais runāja un turklāt
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skaidrā latviešu valodā! Šķērstam izslīdēja cirvis iz

rokas, viņš drebēja pie visas miesas.

«Nebīsties, mans dēls!» Dūkanais runāja. «Es esmu

grieķu dzejas dieva Apolona gars. Es esmu izraudzī-

jis tevi par latviešu dzejas reformatoru. Lūk, pie
durvīm ir pieslieti trijžuburu sekumi. Nosit dakšas no

kāta, un es tās pārvērtīšu par kokli. Tad sēsties man

mugurā, un tad laidīsim uz Rīgu, tur šovakar svin

Trimpus vakaru. Zini, ka tavi dzejoļi, kuriem diem-

žēl Abramovičs ir devis sliktu papīru, tika no refe-

rentiem atzīti par to labāko Ziemassvētku dāvanu.

Priecājies! Laidīsim uz Rīgu, un saki arī tu vienu

prātīgu vārdu...»

«Es klausu, tu lielais Ābolaina gars!» Šķērsts dre-

bēdams runāja.

«Apolona un nevis Ābolaina gars es esmu!» Dūka-

nais Šķērstu pamācīja.
Šķērsts sāka dauzīties ar sekumiem, kuri, beidzot

no kāta atsvabināti, tinkšēdami nokrita uz akmeņa.
Acumirklī tie bija pārvērtušies par kokli. Šķērsts iz-

laida Dūkano pagalmā, bet pats devās uz istabu, lai

pienācīgi apģērbtos, jo citādi taču nevarēja jāt uz

Rīgu.

* * *

Tās tik bija dziras pa Rīgu! Šķērstu godināja, dzir-

dināja, ēdināja un guldināja beidzot pagaldē. No bries-

mīgām paģirām mocīts, viņš pamodās, kad sulainis tam

piebakstīja: «Ceļaties augšā! Kas tā par gulēšanu zem

galda!»
«Kas ir, saimniek?» Šķērsts, acis berzēdams, izsau-

cās. «Vai jāiet ecēt?»

Sulainis smējās, vēderu turēdams.

«Tas cilvēks grib iet ecēt? Un vakar par to kri-

tika vislabāki atsaucās.»

«Nu vairs nav labi!» Šķērsts domāja. «Šitais Dūka-

nais mūs visus padarīs ārprātīgus! Tagad tik drīzi, cik

vien iespējams, uz māju!»
Saule gan bija uzlēkuse, kad Šķērsts izgāja uz Pau-

luči ielas; gatvē viņš atrada Dūkano, kurš dusmīgi

sprauslāja.
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«Tā tik ir dzīve!» Dūkanais murmināja. «It kā kad

Abramovičs maksātu pieci rubļi par rindiņu!»
Ne vārda neteicis, Šķērsts traucās Pegazam mugurā

un laida pa Suvorova ielu ārā iz Rīgas. Ap brokastu

laiku viņš panāca trīs vīrus. Tie gāja kājām, un ne-

viens nevarēja domāt, ka tie ir dzejnieki. Bet Šķērsts
tos no vakardienas pazina. Vienu sauca Rūdolfu, otru

Jāni, trešo Jēkabu. Jānim ar Jēkabu bija iesarkanas

acis. Rūdolfs, praktisks vīrs būdams, bija novilcis

zābakus, lai aiztaupītu zoles. Jēkabs smējās kā zirgs,
Jānis turpretī bija mazliet noskumis.

«Dievs palīdz!» Šķērsts izsaucās.

Visi trīs gājēji saskatījās un pasmaidīja.
«Labrīt, kolēģi!» Rūdolfs runāja un sniedza Šķēr-

stam roku. «Man jūsu dzejas ļoti patīk!»
Šķērsts jutās ļoti glaimots un proponēja ieiet tuvējā

krodziņā. Tā kā brokasta laiks bija klāt, tad arī Rū-

dolfs, kurš bija atturības biedrības «Zaliaras» goda
biedrs, nepretojās. Te, uz laukiem, kur neviens jezuīts
viņa neredzēja, arī viņš drīkstēja iedzert savu šņapstu.
Krodzenieka meita uzklāja dārziņā galdu. Pie brokasta

visi četri sāka ķildoties, kurš lielākais latviešu dzej-
nieks. Šķērstam palika garlaicīgi. Bez tam viņam arī

negribējās piedalīties pie rēķina maksāšanas. Viņš iz-

lavījās iz dārziņa, sēdās Dūkanajam mugurā un laida

uz Mazklaipjiem. Jānis ar Jēkabu palika kroga dār-

ziņā, bet Rūdolfs vēlā pēcpusdienā iegriezās kādā mā-

cītāja muižā ...

Pēc šī notikuma Šiliņu Pēters izpēra Šķērstu un lika

jūgt Dūkano ratos, jo bija pienācis tas laiks, kur vaja-
dzēja izvest mēslus uz tīruma.

«Sit tu mani nost, saimniek, bet ar Dūkano es ne-

braukšu!» Šķērsts runāja.

Šiliņu Pēters iejūdza pats Dūkano un, ratus ar mēs-

liem piekrāvis, gribēja braukt uz tīrumu. Piepeši Dū-

kanais sāka trakot. Iz viņa acīm izšāvās zibšņi, viņš

saslējās, pastiepās, un nākošā acumirklī Pēters gulēja

gar zemi. Bet Dūkanais ar visu vezumu šāvās pa ceļu
uz skolas pusi. Skolas priekšā uz lielceļa spēlējās skol-



. Dūkanais pasitās sāņus un ieskrēja skolas pa-

galmā, kurā zaļoja jauni ozoli, liepas un oši. Pie viena

no šiem kokiem rati aizķērās, un viss vezums apgāzās.
«Tas ir Šiliņu Pētera Dūkanais!» viss skolnieku bars

skolotājam pretī kliedza.

«Tā!» skolotājs noteica, pagrozīja galvu un iegāja
atkal istabā.

Tiesa nosprieda Šiliņu Pēteram sodu, tāpēc ka viņš

nebija valdījis savu zirgu un apgānījis jaunās paaudzes
svētnīcas pagalmu. Šiliņu Pēters saskaitās, pārdeva Dū-

kano Miķeļa tirgū. Kā dzird, tad tas kāda čigāna varā

nobeidzies.

* * *

Augsti cienījamie lasītāji! Tā nu ir tāda pasaka,

no kuras nekādas lielas gudrības nevar smelties, kā

vienīgi to, ka mūsējie neprot lāgā ar spārnotiem zir-

giem apieties. Ģenerāļa Kampostela dāvana bija laba,

bet Spānija ir cita zeme. Tur arī nabags jūtas laimīgs.
Pie mums taču beidzot to Pegazu jūdza mēslu vezumam

priekšā: saimnieks to tā grib. Bet pasaules telpās viss ir

svēts un dievam par godu radīts. Tāpēc visas šīs lietas

var mums par labu nākt.

Tie dzejnieki, kuri iet kājām, drīzi piekusis un ies

dusēt pie saviem jau aizgājušajiem brāļiem. Bet pēc
simts gadiem atjās šurpu balts jauneklis uz balta spār-
nota zirga. Viņš turēs zelta kokli rokās un skandinās

mūsu bērnu bērniem saldas, debešķīgas dziesmas ...
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BĒRNU SIMFONIJA

1. ALLEGRO

«Kur mana cepure? Mammiņ, kur mana cepure?»
Tēvs, māte, Anniņa, Kārlīts pats — visi meklē ce-

puri. Visu rītu Kārlīts skraidīja apkārt bez cepures,

un nu, kur tās vajaga, nav...
Kur ir cepure?
Mazā Anniņa to beidzot atrod zem galda un pacel.

Saburzītu, putekļainu to Kārlīts izrauj māsiņai no

rokām un, uzmaucis galvā, ■— žvings! —pa durvīm

ārā. Nav daudz, ko domāt: vieglās kājas to aiznes tu-

vējā kaimiņu sētā. Arī Anniņa tek uz durvju pusi.
«Anniņ, neej kailu galviņu! Apsiesim lakatiņu!»

Ārā, durvju priekšā, māte apsien meitiņai lakatiņu.

Un nu mazā, apaļā sejiņa ar strupo deguntiņu, zilajām

actiņām un sārto mutīti top tik mīļa, ka māte neviļus

noliecas un nobučo savu mīluli. Vēl viens glāsts pār
katūna lakatiņu, un mazā ir brīva. Klusi gavilēdama,

viņa tek pār pagalmu uz vārtiem.

Bet pie vārtiem viņa paliek stāvot. Viņai ir tā ap

sirdi, it kā kad tai būtu jādodas svešumā. Pagalmā
viss" tik pazīstams, te ir droši, bet aiz vārtiem ir pa-

visam cita pasaule. Tur ir dziļā grava, kur aiz lazdām

pašā pusdienā rādoties milzīgi garš vecis lielu pīpi zo-

bos. Noslēpumainais sils, kurā naktīs ūpis brēc, šalc

ziedoņa vējā. Laižas bezdelīgas, laižas vārnas, laiski,

drīz steidzīgi pa olnīcām redz staigājam ļaudis ar

grābekļiem pār plecu. Kaimiņos ierejas suns. Anniņa

paliek stāvot pie vārtiem. Viņa baidās doties svešumā.

Un Kārlīts nozudis.
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Anniņa pakāpjas uz vārtu kārtiņām, pašūpojas un

nogrimst it kā sapnī. Pa labi dārzā zaļo kaņepes, An-

niņai tās izliekas kā mazs mežs, kurā vējiņš lēni žu-

žina. Kaņepes izskatās gluži kā eglītes mazā, noslēpu-
mainā pasaulē, un mušas, bites un tauriņi lido kā

putniņi. Anniņa pate neaptver savas domas un jū-
tas — tās nāk un aizlido viegli, un viss ir atkal aiz-

mirsts, kad tā apsēžas līdzās ceriņu krūmam pie bal-

tajām smiltīm, kur viņa mīlē rušināties. Mazās rociņas

ber saujiņu pēc saujiņas kopā: tā ir māja, mazs kociņš

ir par skurstenīti, un ar pirkstiem tā izvelk smiltīs

ceļu — tas aizved no jaunceltās smilšu mājiņas uz

kaņepu silu. No kociņiem tā sasprauž dārziņu, iestāda

tajā pāris ziedus, un jaunā saimniecība ir nodibināta.

Līdzās mājiņai paceļas milzīgs kalns, pašā kalna galā
uzmetas muša un ložņā droši gar bezdibeni, kuru

Anniņas rociņa izrok smiltīs. Aiz sētas atskan zēnu

balsis. Un pāris acumirkļu vēlāk trīs puikas ieskrej

pagalmā elsādami, smiedamies un apstājas pie An-

niņas jaunās pasaules, kur šalc kaņepu sils, kur birst

ceriņu ziedi, kur atrodas Anniņas māja ar milzīgo
kalnu. Meitenīte paskatās bailīgi Uz zēniem. Vai tie

viņai atkal neizjauks visu laimi, visas cerības? No

jauna viņa nodibinājuse saimniecību, ēkas gatavas, ce-

liņš kārtīgi izvilkts līdz zaļajam mauram, un pat-
laban Anniņa gribēja ievest kustoņus savā sētā, go-

tiņas un aitiņas: viņai ir saujiņa pilna pumpurīšiem
un kociņiem. Un nu piepeši puikas klāt ar saviem

smiekliem un nebēdīgi lūkojas uz Anniņas īpašumu.

Patlaban Pēteris grib visu samīdīt, ko Anniņa darinā-

juse, kad Kārlīts to atrauj. Viņam ir māsiņas žēl: kā-

pēc tad viņu skumdināt.

«Pēter, stāvi mierā!» Kārlīts baras.

Pēteris tik pasmejas, bet neaiztiek Anniņas smiltis.

Anniņa lūkojas uz brālīti pateicīgi un smaida.

«Nu, ja iesim, tad iesim drīz!» Pēteris mudina.

«lesim, iesim!» Kārlīts saka.

Pētera brālis ir mazākais no visiem, kas nerunā ne

vārda, tikai skatās, kā Anniņa nopūlas gar savu saim-

niecību.

«Kurp jūs iesat?» viņa ieprasās.
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«Ogas, bet tu nenāc līdz!» Kārlīts noruna.

Zēni aizsteidzas. Un Anniņa žēli noskatās. Viņa pa-

liek viena pie savas saimniecības. Un skumji šalc

kaņepu sils.

Bet zēni klaigādami aiziet.

2. ADAGIO

«Kas tev noticis, Anniņ?»

«Mamm, lellīts, kur mans lellīts?»

«Nezinu, meitiņ; tu jau pate viņu glabā!»

«Es ieliku gultā, bet tur tā vairs nava!»

«Neraudi, gan jau atradīsi! Vai tik nebūs puikas
tā kur nosvieduši! Palaidņi puikas!»

Mazā sāk vēl stiprāk šņukstēt un paslēpj galviņu

pie mātes krūts. Divas sieviešu sirdis, vientuļas un ne-

saprastas, vienojas kopējās ciešanās, mātes līdzjūtība

top par divām lielām asarām, kuras norit uz Anniņas
matiem.

«Neraudi, manu cibulīti!»

Bet cibulīts sāk nu vēl vairāk raudāt, kamēr tas pie-
kūst un tad gari, smagi elpo.

Grūti, grūti iet pasaulē: mātei un meitiņai. Saim-

niecības vienmuļība tām nolemta par laimi, un to pašu
tām nenosliecas. Bet dūša viņām abām ir, dūša dzīvot

un ciest, kamēr kājas saļimst un miesas, atstātas no

jūtām, pārņem miegs. Mātei jāslauc govis, jātaisa lau-

nags. Bet viņai tomēr vēl atliktu brītiņš nosnausties, ja
nebūtu Anniņas. Viņa paņem Anniņu pie rokas un

ieiet dārzā. Abas tās stāv zem liepas, abām sirdis pilnas,
bet ne vārds nenāk pār viņu lūpām.

Ziedonis. Sētas, jumti, gaiss zib un trīs siltuma viļ-

ņos. Bezdelīgas čirkst perēkļos. Dažas lido gaisā, citas

laižas pie mārka. Puķes zied, un ogas jau metas sārtas.

Pasaule ir jauka.
Bet mazā Anniņa tomēr ietinas mātes priekšautā,

ietinas un atšķiras no visas šās jaukās pasaules, it

kā gribēdama uz visiem laikiem glābt savu nevainīgo
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sirsniņu no šās jaukās pasaules, pieglausties uz mūžību

pie savas mīļās mammiņas.
Un māte paceļ skumjās acis augšup uz debesīm, it

kā gribēdama ieraudzīt ko jaunu, kas aplaimotu, at-

pestītu no šās pasaules grūtībām, bet tur karst tikai

vecā, pazīstamā saule un gaiss trīs siltuma viļņos. Māte

klausās un nodreb: viņa dzird nākotnes smagos, vien-

muļīgos soļus.
Bet Anniņa pieglaužas bailīga pie savas mammiņas.

3. SCHERZO

Enku, drenku, drillu, drū,
Četri pāri, piu, pū!...
Skrej, skrej, ķer viņu!

Neviens neprasa, kāpēc jāskrej un jāķer, un laiž

tik pāri pār pļavu, pār balināmiem audekliem, tad

birzē iekšā, un nu bēglis ir grūti dabūnams rokā
...

Ogas vairāk izbira, nekā tika atnestas. Anniņa da-

būja tikai saujiņu. Bet viņa ir priecīga. Lellīts ir at-

rasts, un, to pie krūts spiezdama, viņa skrej un bēg,
puikas to viegli saķertu, bet tie piekusuši mežā, tie

skrej tikai pa jokam. Anniņa turpretī sajūt bailes un

jautrību, bet skriešana viņai ir nopietna, viņa skrej
aiz pārliecības, ka to ķer tie, no kuriem viņai jā-
baidds. Bet drīz tā paklūp, un Pēteris to sakampj aiz

pleca. ..
«Entel, tentel, zwei Regenmāntel!» Nu ir jāķer Pē-

teris. Viņš neskrej, bet slapstās kā viltnieks, sitas uz

vienu, uz otru pusi un ķircina savus ķērājus. Bet An-

niņa nemaz negrib viņu saķert, tāpēc tā apsēžas uz

celma un šūpo savu lellīti. Un, kamēr zēni vēl ķerstās,
no pagalma atskan tēva stingrā, skaļā balss: «Kārli, kur

tu esi? Nāc mājā!» Tas atskan kā zibeņa spēriens. Zēni

satrūkstas, visvairāk Kārlis, kuram neskaidra sirds-

apziņa. Biksītes ir pārplēstas, vaigs saskrambāts. An-

niņa tek uz māju, bet Kārlīts slapstās vēl labu brīdi

gar dārza sētu, kamēr Pēteris ar savu brāli aizlien

žigli gar druvas malu.

«Kārli! ...»



Visa māja, viss dārzs un birze to liekas saucam.

Piepeši viņš sāk skriet, vējš šalc tam ausīs un, liekas,

šausmīgi atkārto: «Entel, tentel, zwei Regenmontel!»

Skrej, skrej uz savu mērķi, uz savu pienākumu!
Steidzies to notvert, kas tev jāsaķer. Līdz kapa malai

tevim dzīve skaitīs:

Ēriku, drenku, drillu, drū,

Četri pāri, piu, pū! ...
Pū!

...

Un pie kapa malas tu viņu būsi saķēris — ēnu,

kurai tu nerimstoši pakaļ dzinies!
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KUNDZES

Tēlojums

Salna pārņēma zemi, tā ka tā sastinga, bet kundzes

un kungi ietinās kažokos un devās uz Šteinberģiem,
kur bija viesības.

īsta pilsoņu kundze nevar dzīvot bez viesībām, jo
to spožums un pilnīgums vēl tik noteic viņas vērtību,
t. i., ja viesības sarīkotas pie viņas. Arī Šteinberģu
kundze nebija taupījuse nedz naudas, nedz valodas

un intrigu, kamēr tā tikuse pie goda sarīkot pirmās
viesības un tādā apmērā, ka tām vajadzēja būt ievēro-

jamākām un citu viesībām par formas un satura no-

teicējām. Tirgotāji, ārsti, advokāti un studenti griezās
cits pie cita, griezās pie dāmām, un viesības sāka tapt

omulīgas.
Kad pēc vakariņām viesu kungi sāka trumpot, bet

jaunie ar dāmām salonā valsēt, tad veco kundžu sir-

dis ņēmās dzīvāki pukstēt, jo baltie eņģeļi, kuri dan-

coja, bija viņu meitas. Un viena no ievērojamākām do-

mām, kādu vien māte var domāt, ir: kā un pie kā meitu

izprecināt. Tur tiek melots, viltots, slēpts un pušķots uz

nebēdu, kamēr zutis ielien tīklā, t. i., kamēr ronas

brūtgāns, kurš, piedzīvojumiem par spīti, iet vaļējām
acīm nelaimē, jo priekš vīra nav lielākas nelaimes

par to — noprecēt skuķi, kuram no dzīves un pasaules
īstenības nav ne mazākās jēgas, kurš melus tura par

patiesību un patiesību par meliem. Viesības un balles

ir šo skuķu izstādes, kur tās tiek izstādītas un ieteik-

tas, kur tās pašas sāk koķetēt, viltot sevi un citus.

Jaunie danco. Kundzes sēd gar malām, klusi saru-
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nājas un smaida. Bet Zebiekstes kundzei smaids nozūd,

un tā vietā viņas sejā ir skaidri lasāmas dusmas. Tik

smalka un inteliģenta viņa vēl nav, lai varētu iz-

manīgi savu nepatikšanu apslēpt. Zebiekstes kundze

novērojuse, ka viņas meitas jaunkundzei netiek no

kungu puses piegriezta gaidītā uzmanība. Gandrīz visi

grib tikai Šteinberģa jaunkundzes amizēšanai nodo-

ties.

Zebiekstes kundzes krūtīs pamostas maza čūska,

kura vai gandrīz ap katras dāmas sirdi saritinājušās
guļ. Viņa uzmet nāvīgu skatu Šteinberģa kundzei, bet

savaldās un, noliekušās viņai tuvāk, saka: «Mīļā Štein-

berg kundze! Redzat jel, cik patīkama un mīļa ir jūsu
Alīse! Kungiem ir viņas dēļ vai prāts jāzaudē!»

«Būsiet pārskatījušās, mana kundze,» Šteinberģene
atbild. «Jūsu meita tikpat skaista, ja vēl skaistāka,

viņai arī kungi vairāk pazīstami — jau no agrākiem

laikiem, manējā jau vēl ir tik jauniņa.»
Ar šiem vārdiem — «tik jauniņa» — Šteinberģene

ievaino Zebieksteni viņas sirds vārīgākajā vietā, it kā

Zebiekstenes jaunkundze jau būtu veca meita! īstenībā

viņa sāk jau tiešām noziedēt, tāpēc mātes sirds sāp jo

stiprāki.
«Ak, jūs jau manim tik glaimojiet,» Zebiekstene

ievaidas. «Palūk, arī Kaltiņš pie jūsu Alīses, tas jau

ap visām lakstojas.»
Šteinberģene vairs neklausās, viņa sarunājas ar citu

kundzi.

Zebiekstene ir viņai par vienkāršu, viņa skaidri redz,

ka tā nespēj pat apslēpt savas elementārās skaudības.

Šteinberģene tikai tādas kundzes atrod par smalkām,

kuras prot tā glaimot, ka tās glaimus ir grūti atšķirt
no patiesības. Zebiekstes famīlija tiek pie Šteinberģiem
tikai «ciesta», t. i., viņa tiek ielūgta tikai tāpēc, ka

Zebiekstem ir obligācijas uz Šteinberģa namu un Ze-

biekste, kaut gan neizglītots, tiek vispārīgi turēts par

turīgu vīru.

Šteinberģene pašķielē zagšus uz to pusi, kur Zand-

berģa kundze sēd. Zandberģa kundze ir Šteinberģa
kundzes lielākā un bīstamākā konkurentiene. Nav brī-

nums, ja Zandberģi ar savām viesībām nepārspēj Štein-

berģus. Arī Zandberģiem ir meitas, vecākā no tām jau
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priekš gada ballēs tikuse ievesta, viņa gan nav skaista,

bet tiek slavēta par inteliģentāko un izglītotāko jaun-
kundzi. Tā kā Zandberģa kungs ir literāts, kurš ieņem

ievērojamus amatus un ir pie tam vēl krietni turīgs,
tad jaunkundzei ir lielas šansas uz preciniekiem. Štein-

berģus tura vispārīgi par parvenijiem, t. i., kas tikuši

ātri bagāti un pie tam neizglītoti un bez augstākā
dzimtas ranga grib spēlēt ievērojamu lomu. Ja kāds

precē Šteinberģa jaunkundzi, tad viņam ir jāsagata-

vojas uz varbūtību tapt smieklīgam, jo Alīse gluži

neapdāvināta. Tā gan ir smuka, bet bez grācijas un

dzīvības, kā lelle ar stereotipiem smaidiem, un katrs

teiks: viņš viņu precē naudas dēļ.
Ak, pasauiit, cik grūti ir tevī godīgi dzīvot! Nav

dienas, kur tev jākaujas ar visādiem nezvēriem un

pūķiem. Tā arī jaunajam ārstam Dzirkstem, kurš ve-

cajam Zebiekstem bija parādā 500 rubļus. Vajadzēja

par procentiem «griezt kūri» Zebiekstes jaunkundzei
visu vakaru, jo citādi vecais, no vecās uzkūdīts, va-

rētu atprasīt naudu, un ko tad nabaga ārsts lai iesāk,

kuram pacienti nenāca, pat sapnī ne, lai gan tas pa

visām avīzēm bija sevim taisījis reklāmu!

«Dakteris Dzirkste katrā ziņā precēs Zebiekstes jaun-
kundzi,» kāda kundze otrai kundzei teica. «Lūk, kā

viņš ap viņu vien ...»

«Nieki,» otra atteica, «es zinu pavisam ko citu.

Dzirkste klusiņām saderinājies ar kādu guvernanti,
bet kāzas nav vēl iespējams taisīt. Dzirkstem daudz

parādu. Viņš ir gudrs, pasē Zebiekstes jaunkundzi,
cerē caur to apcelt veco, lai tas aizdod naudu. Velti,

kundziņ, vecais Zebiekste piekrāpj žīdu, tad Dzirkste

to vis nepiemānīs!»
«Palūk, kā jūs to visu ziniet, manim tā ir pirmā

dzirdēšana!»

«Un Šteinberģiene dikti vien grib Alīsei to Žeikstu,

arī šis būtu gatavs ņēmājs, bet muļķa meitēns kā uz-

burts uz tiem studentiem! Vai nu students precēs? Un

tikmēr ar tiem studentiem, kamēr paliks veca meita!»

«Kas nu to dos! Alīsei brūtgānu netrūktu, ja ta ari

būtu kliba vai veca!»

«Jā, jā! Tur jau nu jums gan taisnība!»

Dancis apstājās. Sāka pasniegt saldumus, augļus un
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tēju vai šokolādi. Kāda jaunkundze dziedāja. Zand-

berģa kundzei bija liels pulks pavadoņu, tas Šteinberģa
kundzi kaitināja. Viņa nezināja cita līdzekļa, kā pūli

izjaukt, kā Zandberģa kundzi uzrunāt, runāt ar to labi

ilgi, caur ko kungi būtu piespiesti to atstāt. Šteinberģa
kundzei tas izdevās. Zandberģa kundze, saprotams, sa-

vas sāncenses politiku izmanīja, un nu abas sāka kult

tukšus salmus, svaidījās frāzēm, gandrīz jau atklāti

viena otrai pretī uzstādamās ironiski. Zandberģa kundze

bija stipri nervoza un histēriska. Tā vairs nevarēja

paciest Šteinberģa kundzes šķelmīgās piezīmes. Zibeņa

ātrumā viņa izdomāja ko briesmīgu.
«Fui, muša!» Zandberģa kundze no kūkas, kuru

Šteinberģa kundze viņai bija ieteikuse kā ko it se-

višķu, pasmeķējuse, līdz ģībonim saviebās un pie-

spieda mutes lakatiņu pie lūpām.
«Kas?» Šteinberģa kundze apvainota izsaucās. «Muša,

tas nevar būt!»

«Kā tad, muša jūsu kūkā!»

«Tas ir nedzirdēti,» Šteinberģa kundze klusi šņāca,

gribēdama apslēpt uztraukumu. «Lūdzu, nerunājiet

par to!»

«Par to es pateicos! Ardievu, cienītā kundze!» Zand-

berģene izsaucās klusi turētā balsī, bet tā, ka apkār-

tējie to varēja dzirdēt, un izskrēja iz salona. Kaut gan

tas viss notika bez liekas ārības, tomēr lielākā daļa
viesu noprata, ka abas kundzes viena otru apvaino-

jušas. Omulība vairs lāgā neattīstījās, kaut gan viens

no kungiem sēdās pie klavierēm un visai izveicīgi sāka

spēlēt Lista rapsodiju.
«Lūdzu, pasaucat manu vīru!» Zandberģa kundze

koridorā kādam kungam teica. Tas izbrīnojies, re-

dzēdams visai uzbudināto kundzi, izpildīja viņas vē-

lēšanos. Arī Zandberģa kungs bija ne mazumu izbrīno-

jies, bet tomēr žigli piecēlās, jo bija ieradis ātri savu

cienīgo apkalpot.
«Es gribu tūliņ uz māju! Saki skuķiem, lai taisās

līdz!»

«Bez atvadīšanās!»

«Kā redzi! Bez... Es esmu apvainota!»
«Kas tad ir noticis, mana mīļā?»

«To tu dabūsi vēlāku zināt!»



Zandberģim bija žēl atstāt kungus, ar kuriem tas

omulīgi bija trumpojis un tērzējis. Viņam bija loti ne-

patīkami tādējādi aiziet no Šteinberģa, kuru tas uz-

skatīja par savu draugu. Bet nekas nelīdzēja. Viņam kā

galantam kavalierim vajadzēja padoties savai kundzei.

Zandberģi aizgāja. Šteinbergs tos pavadīja līdz ielai

un apsolīja gandarījumu, bet Zandberģa kundze viņam

tomēr nesniedza rokas. Šteinberģi bija no Zandberģiem
izaicināti uz sabiedrisku divkauju.

Un, kad kāds jautāja: kāpēc? — tad tika lakoniski

atbildēts: «Muša vainīga!»
Bet īstenībā pie naida, kurš pārgāja uz tāļākām

aprindām, ieviesās biedrībās un presē, kurš atnesa

daudz posta, bija vainīga pavisam cita muša.
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BALTAS DRĀNAS

Stāsts

Vecais Krišjānis pārnāca vēlā vakarā no darba mājā,
noāvās rijas priekšā, kāsēja un spļāva; visādā ziņā

viņš nebija pie labas dūšas. Bridi uz darba ratiem sē-

dējis, viņš atģidās, ka bija sestdienas vakars, ka pirts
izkurināta un ka vajadzētu labi nopērties. Krišjānis
bija vecs, tagad darbā piekusis, bet tomēr spēcīgs.
Viņš nekāsēja aiz slimības, bet aiz paraduma, tā ka

visa māja noskanēja, un Rūzis, kurš otros ratos uz

salmiem saritinājies gulēja, pacēla galvu un ierējās.

«Kuš, tu, klimza! Vai manis nepazīsti!» vecais bārās,

bet tad piegāja pie ratiem un sāka suni glaudīt.

«E, kāds tu muļķis! Rūži, Rūži, kaunies!» Suns izlēca

no ratiem, sāka luncināties un slējās vecim līdz

krūtīm.

«Ej prom! Ej prom!» vecis, vienaldzīgs tapis, teica un

gāja mudīgi uz namu, lai paņemtu nesienus karsta

ūdens un balto veļu ar slotiņu, kuru viņa sieva mēdza

tam šādās reizēs nolikt pie dārza vārtiem uz velē-

tavas. Bet šoreiz viņš veļas un slotiņas velti izmek-

lējās. Vecais briesmīgi saskaitās.

«Tad lai velns par stenderi paliek!» viņš dusmās

izsaucās un aizgrūda nama durvis, tā ka to vaļējie gal-

diņi izšķīrās. «Ko tā vecene gan domā!»

«Nekliedz nu, nekliedz, es jau nāku!» vecā, pie ēr-

beģa mūra turēdamās, pār akmeņiem lejup kāpdama,
lēni runāja. «Manim gluži aizmirsās.»

«Aizmirsās!» vecis rūca. «Tik tev ir tā darba, un to
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pašu tu aizmirsti. Es lai eju un skrēju cauru nedēļu
un pelnu priekš jums visiem!. ..»

«Ak, tētīt! Paliec nu mierā, visi jau guļ, un tu te

ņemies kā pats nelabais!»

«Guļ!» Krišjānis izsaucās. «Kas man no tā! Dod man

drēbes un slotiņu!»
Vecā, zema un paresna sieviņa, neteica vairs ne

vārda un gāja meklēt klētiņā veļas un slotiņas. Vecais

apsēdās uz velētavas, kāsēja un spļāva, tādējādi iz-

teikdams to, ko tas vārdiem nevarēja izteikt, proti,
īgnumu pret visu pasauli. Jā, ko tas viss palīdzēja,
ka viņš tā gāja un strādāja! Nekad viņš vēl nebija

slinkojis. Četrdesmit gadus viņš jau sūri, grūti dar-

bojās, bet bija un palika kalps! Un kāds kalps! Ļaudis

runāja, ka viņam būšot labi daudz iekrātas naudas.

Kad Krišjānim šādas runas nāca ausīs, tad tam acis

zvēroja.
«Jā, nauda ir tikpat netaisna pret mani kā mana

sieva un mani bērni. Man vajadzētu būt i naudai, i

sievai, i bērnu, bet īstenībā man viņu nav. Kas tā par
sievu, kas tie par bērniem! Nejaudā nekā! Nav iztu-

rības, nav prāta. Ko iesāk, tā nepabeidz. Un visi bei-

dzot uz mana kakla. Kad nu es reiz krītu, kas tad?»

Krišjānis domāja.
Šādos brīžos viņš pat nopūtās. Bet visvairāk viņa

sirdi sažņaudza domas, ka, ja viņš mirtu, tad vecajai
nekur citur vietas kā nabagu mājā.

«Tas kauns! Tas negods!» viņš klusībā vaimanāja.
«Pats, ja es arī rāpu iešu, tomēr neiešu übagot. Lūk,

neiešu! Tad labāk diezin ko!»

Ko viņš nebija gar savu veceni ņēmies — gana ar

labu, gana ar ļaunu, tak panākumu nebija nekādu.

Viņš atzina, ka tā bija tāds cilvēciņš, ar kuru nekā

nevarēja iesākt, tāpēc ka tai trūka visa praktiskā ap-

rēķina. Šī īpašība bija no mātes pārgājuse uz bēr-

niem — visiem četriem dēliem, kuri bija cits par citu

nederīgāks. Par vecāko dēlu, kas bija dienējis zaldā-

tos, nekā nezināja, tas bija un palika pazudis bez

vēsts. Par otru, Jēkabu, totiesu zināja visi ļaudis, ka

tas nem visu, kas nav piesiets, pazīst katru cietumu

un katru likumu punktu, pēc kura tas var tikt sodīts.

Trešais, Andrejs, bija drusku tēvā atsities. Tas vēl
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strādāja, no Jurģiem līdz Miķejiem mēdza iet par va-

saras puisi, pa ziemu staigāja pelņā, gan linus kul-

stīdams, gan malku cirzdams. Bet taisni šī dzīve pie
daudz saimniekiem vecajam Krišjānim riebās.

«Vai tu domā, ka viens saimnieks par otru labāks?»

Krišjānis reiz dēlam uzbrēca, kad tas žēlojās par savu

vasaras saimnieku. «Ja tas ir par daudz liels nelietis,

tad noskaties, kad esat zem četrām acīm, tad izper
viņu krietni. Ja tu nevari, tad esi pelnījis, kad ar tevi

tā apietas!»
Arī Andrejs bija gļēvs un priekš savas nākotnes

gluži tuvredzīgs. Tak vislielākās errastības tēvam da-

rīja jaunākais dēls Pēters. Kad par Pēteri bija runa,

tad Krišjānis gluži vai pārvērtās. Tad viņš sakoda pīpi
zobos un ņirgājās:

«Per nu aušu vai neper, nekāda labuma! Bet pēriena

vajadzēja man. Kaut mani toreiz kāds labs cilvēks

nomiinojis tā, ka vai dzert jāprasa, kad es šim jaun-
kundziņam to skolas naudu maksāju. Kas tur nu iz-

nāca: ne cepts, ne vārīts! Par kungu grib būt — un

kungs nav! Strādnieks tur neiznāk. Ak, kāds muļķis

es biju, pirkdams Pēterīšam Rīgā vadmalu, šūdinādams

tam svārkus un zābakus! Ko šis puika iesāks? Lai nu

iet pie Ješkas mācībā!»

Un tiešām, ar Pēteri bija visļaunāki. Tēvs pats, labu

gribēdams, bija to samaitājis. Visu naudu — vairāk

simtus, kurus vecais, neizsakāmi grūti strādājot, bija

iekrājis, viņš priekš Pētera bija izdevis, to skolodams

un lolodams. Pēters nokļuva līdz apriņķa skolai, bet

nevarēja tās nobeigt, pirmkārt, tas nebija visai ap-

dāvināts, bez tam iesāka palaidnīgi dzīvot, sāka mānīt

tēvu un citus, kamēr viss nāca gaismā, kad Pēteri iz-

slēdza no skolas. Dusmās tēvs to gandrīz vai nosita.

Kad dusmas bija pārgājušas, tad tēvs vairs nepretojās,
ka Pēters paliek mājās un sagatavojas uz kādu «ek-

sāmenu». Bet nu jau bija pagājuši seši gadi, un no

eksāmeniem vēl nebija nekas iznācis. Krišjānis bija

izdevis pēdējos rubļus un beidzot dēlu aizdzinis, lai

iet un pielūko, ka pats tiktu pie maizes.

Šāda likteņa vajāts, vecais Krišjānis sēdēja uz ve-

lētavas un gaidīja, kamēr vecene nāktu ar veļu un

slotiņu.
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«Klau, vecais,» viņa jau pa gabalu sauca, «izmek-

lējos, bet kā nav, tā nav. Es tak domāju, ka tev vēl

kāds balts krekls būtu, bet esmu pārskatījušās. Ne-

kliedz nu, ko lai dara, veca galva!»
Krišjānis sakoda zobus. Tātad pat balta krekla vi-

ņam nebija. Viņš sita dūri uz velētavas, bet neteica

ne vārda.

«Pēterīts ir atnācis,» vecā naivi piezīmēja, slaucī-

dama seju priekšautā. «Nesāc vien nu viņa atkal bārt.

Viņš ir tik slims un nonīcis, ka sirds vai pa kaklu

lec laukā, viņu uzskatot. Kurp tad lai viņš citur iet,

ja ne pie saviem vecākiem?»

«Lai viņš iet pa ratu!» Krišjānis iebrēcās. «Es viņam

pajumtes nedošu!»

«Ak dievs! Ak kungs!» vecā iesāka vaimanāt. «Žē-

līgais debesu tētīt!»

«Ak dievs! Ak kungs! Žēlīgais debesu tētīt!» Kriš-

jānis savādā balsī atkārtoja.
Tad viņš iesmējās — ļauni un rūgti.
«Neaizmirsti tā, ko es par Pēteri sacīju, citādi es par

sevi negalvoju!» Krišjānis stingri noteica un, paņēmis
spaiņus ar siltu ūdeni, ienesa tos atpakaļ virtuvē. Sest-

dienas vakara laime viņam šoreiz nebija nolemta.

Viņš neatcerējās tās reizes, kur viņa sieva tam būtu

devuse pilnīgi tīru, baltu veļu. Rupjais pakulu audums

palika mūžam dzeltens, dažādiem laukumiem izraibots,

kaut arī to dēvēja par mazgātu. Un tas sarūgtināja
dziļi, dziļi Krišjāņa dzīvi, ka liktenis pēc grūtām darba

dienām nedāvāja viņam neviena poētiskāka brīža, kur

tas arī miesīgi varētu justies labāks, nekā tas cauru

nedēļu, rupjus darbus strādādams, varēja justies.
«Tad lai velns paliek par stenderi!» viņš rūca, kāp-

dams uz klēts, kur pa vasaru bija ietaisījis sevim

guļuvietu, kamēr vecā vēl ilgi palika stāvot pie velē-

tavas.

Lai gan Krišjānis bija gluži noguris, tomēr uzbudi-

nājums sievas nolaidības un Pētera pēc viņam neļāva

iemigt. Ilgi viņā vārījās dusmas pret sievu un dēlu.

Tak pamazām šīs dusmas norima. lestājās paškritika,
un spriedums par sevi pašu Krišjāni beidzot piemāca
atkal attīstīt sevī līdzcietību pret sievu un Pēteri. Viņš

iedomāja tos laikus, kur tas un leva bija jauni, kad
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tie cerējās un mīlēja viens otru. Tad Krišjānis nebija

prasījis, vai leva ir gudra vai ne, vai tā spēj lūkoties

ar praktisku, apdomīgu skatu nākotnē, viņš bija at-

zinis, ka leva ir smuka, ka tas bez viņas nevarēja dzī-

vot: viņš to mīlēja. Un viņš levu bija uzrunājis pa-
likt viņam par laulātu draudzeni. leva viņam bija pie-
glaudušās, un tad viņš zvērēja to nēsāt vai uz rokām,
to mīlēt un atkal mīlēt. Un kas no tā visa bija iz-

nācis?

Cik niecīgs ir cilvēks, cik vāji viņa solījumi, kaut

arī viņš jūtas diezin cik stiprs! Jā, taisni stiprais jūt
to vislabāki, cik grūta ir dzīve.

Jo vairāk Krišjānis par pagātni domāja, jo vairāk

viņš atzina, ka pie visām savas dzimtes kļūdām viņš
pats ir galvenais vainīgais. Kāpēc viņam vajadzēja
precēt levu? Vai viņa tam kādreiz uzbāzās? Nekad

ne. Drīzāki tā no viņa pabēga. Kāpēc viņam nebija tik

daudz prāta bijis — savaldīt jūtas, kurām nebija tie-

sību būt izšķirošām par viņa nākotnes likteni? Viņš
bija vīrs ar stingru raksturu, tik darbīgs un uzcītīgs
kā neviens cits, un tomēr sievas izvēlē viņš nebija

lūkojies uz to, vai viņa izredzētai ir tik daudz miesīga
un garīga spēka, ka tā varētu dzīvē viņam līdz sekot.

levas ārīgi patīkamā būte, viņas glītā parādība bija
viņu pievārējuse. Ar to daba viņu bija briesmīgi

piekrāpuse. Viņš nebūtu levai pārmetis viņas vājības
un nevarības, ja viņa tam vismazākais vienu krietnu

bērnu būtu dāvājuse. Bet tagad viņš ar nebeidzamām

sāpēm atzina, ka visa viņa dzīve, visi pūliņi velti

bijuši. Un, ja arī viņš, pie vecās laucinieku morāles

turēdamies, liktu savas cerības uz nākošo labāku dzīvi,

uz dzīvi pēc nāves — debesīs, arī tad viņš nevarētu

laimīgs justies, kad viņa dēliem būtu jācieš elles mo-

kas. To Krišjānis it labi sajuta, ka tas, kas šīnī pasaulē

nenoskaidrojās un nevarēja tikt noskaidrots, — tas

arī viņā pasaulē nespēja šinī ziņā nekā laba panākt.

Lūk, tāpēc viņam nenāca miegs, kaut gan nogurums

bija pārņēmis visus viņa locekļus.

Viņa gars darbojās tik ilgi, kamēr nāca atziņa, ka

viņa centienu mērķis ir kā kāda stāva, augsta klints,

kuras galotne tīta miglā, kura tikpat draudoša augšā
kā lejā un kurā uzkāpt viņš velti pūlas. Tad viņš
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atrāva domas un jūtas no šīs klints augšdaļas un krita

viss atpakaļ pie savējiem, pie nemākuļiem un gļē-
viem, pie tiem, kuru redzes aploks neaptver lielāku

ilgumu un plašumu kā vienu dienu un vienu soli uz

priekšu vai atpakaļ. Asaras sāka viņam aumaļām plūst
pār vaigiem, viņam bija savas sievas, savu bērnu tik

ļoti žēl. Līdzcietība pret savējiem beidzot lieca viņa

raksturu, kaut gan lauzt viņa šā dzelžainā vīra nekad

nevarēja. Krišjānis stipri ievaidējās, svieda roku sienā,

it kā gribēdams to no sevis aizsviest — šo roku, kura

nekā laba nebij varējusi padarīt. Un ausa jau rīts,

kad viņš vēl nebija aizvēris acu. Viņš piecēlās sēdus

un lūkojās pa klēts logu lejup dārzā. Putni jau sāka

čivināt, un debess sārtojās. Agrāki viņš bija juties kā

dabas greznumu līdzīpašnieks, tak no tā laika, kur

viņa dzimtē viss sāka iet uz leju, daba, rādījās, viņam
šīs tiesības bija atņēmuse. Ka viņam nekas nepiede-

rēja, to viņš juta, un dusmīgi viņš lūkojās valgajām
acīm uz rītiem, kur saulei vajadzēja drīz uzlēkt — ne

priekš viņa, bet priekš labākiem. Šo dārzu, šīs druvas

un pļavas viņš agrāk bija mīlējis, bet tagad viņš tās uz-

lūkoja naida pilnām acīm. Daudz, daudz gadus viņš te

bija strādājis, vairāk nekā kāds cits, saimnieks, kaimiņi

un apkārtne to klusi un skaļi apliecināja, bet tomēr no

visa šā darba augļiem viņam nebija ne tik, cik melns

aiz naga. Visu, visu tas bija darījis priekš citiem. Var

būt, ka viņu ļaudis vēl godam pieminētu, ja dēli tam

būtu labāki izdevušies. Bet tagad visur, kur tas rā-

dījās, ļaudis čukstēja: «Lūk, tas ir Zagļu Ješkas tēvs!»

Kāpēc tas viss tā bija?
Viņš sakoda zobus, iesita smagi ar dūri pa loga sten-

deri un tad atkrita sienā kā ievainots zvērs nāves

sāpēs.

* * *

«Tad jau vecais Krišjānis būs vai sācis šmorēt!»

pamazs vīrelis, pa trepēm uz klēts augšas kāpdams,
smiedamies runāja, kamēr leva gluži kā bez padoma

lejā stāvēja, drebēdama par to, kas notiks, kad vecais

nāks lejā un ar Pēteri satiksies. Pēters tiešām bija

slims, dzeltens, noliesējis, kā īsts nāves bērns.

Viņš sēdēja klēts sānos, palievenī, uz veca bišu
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stropa un knibinājās ap paegļa nūju, ko vienmēr nē-

sāja līdzi. Māte tam piegāja klāt, noglaudīja galvu un

nopūtās.
«Dievs kungs, kur tam vecim tā sirds!» viņa teica.

«Kā viņš vakar bija noskaities! Stāvēšu tev priekšā,
lai tad sit mani papriekšu!»

Vecā iesāka raudāt, arī Pēterim raustījās lūpas, bet

raudāt viņš neraudāja, tas bija drīzāki spītīgs smaids.

«Ko nu vecis,» Pēters klusi un noteikti apgalvoja,
«nezin, ko runā un dara.»

Māte pie šiem dēla vārdiem it kā apdomājās. Viņai

likās, ka Pēters tagad nerunāja pareizi. Viņa pagriezās
un aplūkoja stīvi dēlu, tā ka tas nolaida acis.

Vīrelis pa tam bija uzsēdies uz loga, tā ka kājas
karājās pār trepēm, brīdi nezinādams, vai modināt vēl

cieši aizmigušo Krišjāni vai atstāt to, kamēr tas pats

ceļas.
«Kur tad tu, Krišjāni, esi vakar bijis?» vīrelis bei-

dzot runāja. «Saule jau pusdienā.»

Krišjānis atvēra acis, paskatījās domīgi uz vīreli, it

ka kad būtu jau sen bijis nomodā un zinājis, ka viņa

kaimiņš sēd uz loga.
Ilgi Krišjānis neteica ne vārda, tā ka viesis manīja,

ka vecais nav pie labas dūšas. Tikai tad, kad vecais

bija uzpīpojis, viņš prasīja, cik tāļu esot kaimiņos ar

darbiem. Saruna iesākās gausi un sausi. Pirms abi no-

kāpa, kaimiņš Krišjānim prasīja, vai šodien būšot

vaļas.
«Kas tad ir?» Krišjānis strupi prasīja.
«Tur mums ir tāda lieta,» vīrelis stomīdamies, aiz

auss kasīdams, runāja. «Tas klibais skroderis grib laist

grāmatu uz Rīgu, cik slikti te mums iet. Rīgā esot

atbraucis viens kungs no pašas Pēterburgas... izklau-

šināt, kā tiem zemes ļaudīm iet. Skroderis domā, lai

kalpi un rokpeļņi arī žēlojoties. Un, ja jau to darītu,

tak jau laikam kāda žēlastība nāktu!»

«Kāda žēlastība?» Krišjānis iesmējās un paskatījās

zobgalīgi uz kaimiņu.
«Kad arī tā vismazākā,» vīrelis pastāvēja. «Uz mūsu

pleciem gulstas visi darbi, un mēs lai maksājam gal-
vas naudas!»

«Jā, jā, tur tevim taisnība,» Krišjānis domīgi
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piezīmēja. «Bet vai skroderis ir tas vīrs, kas to varēs

izdarīt?»

«Nu, viņš tak rakstīt prot,» kaimiņš taisnojās. «Ir

bijis šur tur pasaulē, šuvis gan pie lieliem, gan pie ma-

ziem, muļķis viņš nav, ja arī drusku viegls, kā jau visi

amatnieki!»

«Par visiem amatniekiem tu nemaz labāk nerunā,
bet par skroderi tevim taisnība. Viegls viņš ir, bet

muļķis viņš nav. Pazaudēts jau caur to nekas nav, ja
arī to rakstu dēļ mūsu dzīves atvieglošanas iesniedz!»

Krišjānis, nokāpt taisīdamies, runāja. «Lai gan es ne-

ticu, ka šī žēlastība nāktu tik drīzi. Par to revīzijas
kungu jau bija arī avīzēs rakstīts: zināms, ka labums

nāktu, ja mēs zinātu to īsto ceļu. Bet ej nu tu tā meklē!

Skrīveris ar lielkungu iet uz vienu roku, pie tā griez-
ties ir velti. Velns zina ko viņš tev tur nesarakstīs, un

tu pavelc tikai krustus, lai notiek kas notikdams...

Vai tad bez skrodera tur nav neviena, kas labi rak-

stīt prot? Vislabāki būtu, ja lūgumu rakstītu krievu

valodā!»

«Nē, nav vajadzīgs!» kaimiņš apgalvoja. «Varot

rakstīt skaidri latviski, jo tur jau esot kungi, kas to

lietu pārtulko. Atnāc tikai pie vakara uz mūsu Sila

pļavu, tur mēs pie šķūņa visi sapulcēsimies.»
«Labi, es iešu,» Krišjānis apsolīja, un kaimiņam ar

to pietika. Viņš pārkāpa pār sētu un aizgāja, pīpi
kūpinādams.

Krišjānis piegāja pie Pētera, un mātes seja smaidīja

laimīgi, kad tēvs dēlam sniedza roku un neteica ne-

viena ļauna vārda. Tak runāt ar Pēteri viņš arī ne-

runāja, kaut gan sajuta dziļu līdzcietību ar slimo dēlu.

Arī tad, kad māte aizgāja pusdienu pagatavot, viņš

ar Pēteri nerunāja.
Pēc pusdienas Krišjānis kādu stundu sarunājās ar

saimnieku; tad, kad mājā tapa klusu, viņš izņēma no

skapja sprediķu grāmatu, apsēdās pie loga, lai klusībā

lasītu tai svētdienai piederīgu gabalu. Krišjānis gan

ne ikkatru svētdienu to darīja, bet tagad gars viņu

dzina uz to. Sprediķis attikās uz Lūkasa evaņģēlijuma
14. nodaļas 26.—30. pantiem, kuru saturs ir sekojošs:
«Ja kas nāk pie manis un neienīst savu tēvu un māti,

sievu un bērnus, brāļus un māsas un turklāt savu paša
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dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Un, kas savu

krustu nenes un nestaigā manim pakaļ, tas nevar būt

mans māceklis. Jo karš ir jūsu starpā, kas torni grib
taisīt un papriekšu neapsēžas un nepārdomā, cik tas

maksā, vai viņam padoma būšot līdz pat galam. Lai,
kad viņš to pamatu licis un nespēj pabeigt, visi, kas

to redz, neiesāk viņu apsmiet, sacīdami: šis cilvēks ir

iesācis celt, bet nav spējis pabeigt!»
Un tāļāk sprediķī stāvēja: «Jā, pārdomā labi, pirms

tu gribi zem patiesības karoga stāties un karot ar

pasauli, — vai tevim vēlāk nebūs žēl, ka tu to esi da-

rījis? Kas to labi nepārdomā un savu sirdi dala, vienu

pusi piešķirdams patiesībai, otru melu pasaulei, tas

nevarēs pastāvēt ne tā kunga, nedz pasaules priekšā.
Esat auksti vai karsti, bet neesat remdeni! Un, kad

esat reiz nodomājuši palikt par tā kunga mācekļiem,
tad šķiraties no pasaules, bet neskatāties ar žēlumu uz

pasauli, kur jūs reiz baudījuši grēcīgu laimi. Pestītājs
neprasa, lai jūs atstātu sievu un bērnus, brāļus un

māsas, bet tikai to ļaunu, kas viņos mīt. Bet viņš

prasa, lai jūs viņus ienīstat, ja tie jūs velk atpakaļ
pie meliem un cita ļauna. Viņš prasa, lai jūs ienīstat

savu paša dzīvību, ja tā iziet uz ļaunu un negrib
biedroties ar labu, kur jāpanes grūtības un bēdas. Re-

dzat, tas ir jums jāpārdomā, jāmācās pazīt jūsu dvē-

seles īstenā būte, vai tā var un spēj iet karā priekš

patiesības, jeb vai tā ir radīta priekš pasaules, kurā

valda meli, netaisnība, zādzība, slepkavība, laulības

pārkāpšana. Pārdomājat, pirms jūs būvējat to torni,

ar kuru jūs lielāties, ja arī tas nav līdz pusei gatavs
ticis. Jo kas ir jūsu solījumi, jūsu raksturs un lielība,

ja jums trūkst padoma un spēka iesāktu darbu vest

galā? Nekas cits kā labākais līdzeklis gāzt jūs beidzot

apsmieklā. Par tā kunga īstiem mācekļiem jūs tiksiet

tikai tad, kad jums būs padoms, kad jūs ar patiesības
varu un mūžīgu godību būsiet pilnīgā skaidrībā, kad

jūs būsiet pilnīgi atzinuši, ka nauda, manta, gods un

slava izzūd kā dūmi, bet stiprais patiesības pamats un

griba vest visas lietas viņu īstenās un viņām piemē-

rīgās vietās, cenšanās dot katram, kas viņa: proti,

svētu, laimīgu dzīvi, — ka tie ir mūžīgi un neizskau-

žami, ka tie pastāvēs, kaut arī debess un zeme zustu,
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vienīgi tad jūs varēsiet kļūt par tā kunga īstiem mā-

cekļiem, vienīgi tad jūs ņemsiet savu krustu ar prieku
uz pleciem un staigāsiet pa patiesības ceļu. Tad jūs ne-

žēlosaties, ka jums šī dzīve snieguse tik maz prieku,
ka jūs esat daudz strādājuši, bet maz nopelnījuši, jo

jūs zināsiet, ka jūs esiet cīnījušies priekš vienas labas

lietas. Un, kad pēdējā dzīves brītiņā, kur tie, kas šeit

visus labumus baudījuši, drebēs, nezinādami, kurp tie

dodas, jums, īstenie Kristus mācekļi, lūpas kaltīs un

nāve spiedīs jūsu krūtis, — tad jums nāks jūsu lielā

laime, proti, atziņa, ka jūs esat dzīvojuši priekš pa-

tiesības, priekš kuras tiesas reiz visa radība drebēs,

jūs neprasiet vairāk algas kā mieru un atpūtu no jūsu

cēlajiem darbiem. Un šo algu jums jūsu kungs un

meistars dos. Viņš jūs ietērps baltās drānās un vedīs

savā miera valstībā. Amen!»

Šo izlasījušam, Krišjānim likās, ka visa viņa dzīve

tiktu apgaismota. Viņš taisni bija savu sirdi dalījis.
Bez padoma tas bija iesācis savu torni celt. Pirms tas

bija skaidrībā bijis, kam viņš strādā un pūlas, tas bija
tik daudz strādājis! Priekš dēliem viņš bija naudu iz-

devis, lai tie panāktu pasaulē godu un stāvokli. Bet

šad un tad viņš tomēr bija nolādējis tos cilvēkus, kam

ir ārīgs gods un stāvoklis, bet kam meli uz lūpām un

viltus sirdī. Vai nebūtu labāk bijis, ja viņš jau pašā
sākumā būtu ienīdējis savu sievu un bērnus, pat savu

paša dzīvību, kur tie nesās uz ļaunu? Tad apsmiekls,
ko pasaule tam maksātu, nebūtu pelnīts, tad viņš vis-

mazākais būtu patiesības liecinieks, sava kunga un

pestītāja māceklis, kurš droši varētu lūkoties nāvei

acīs. Bet tā viņš bija iesācis savu dzīvi bez padoma, ar

lielu spēku un gribu, bet bez īstena mērķa.
Krišjānis izgāja laukā ar grāmatu rokā. Māte ar

Pēteri sēdēja klēts priekšā uz sliekšņa, klusu sarunā-

damies. Viņi satrūkās, tēvu savādu, tik svinīgi no-

pietnu ieraudzīdami.

«Še,» Krišjānis stingri runāja, sprediķu grāmatu dē-

lam rokā spiezdams, «lasi to, var būt, ka vēl ir laiks

un tu to sapratīsi. Nesapratīsi, tad dzīvosi par velti un

nīkdams iznīksi!»

Tad lēnām, nodurtu galvu Krišjānis aizgāja uz Sila

pļavu.
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* * *

Pie Siia pļavas šķūņa jau atradās vesels bars vīru,

kad Krišjānis tur nonāca. Viņš gāja turp tikai tāpēc, ka

bija solījies nākt. Jo viņš negribēja nekādas dzīves at-

vieglošanas, nekādas žēlastības kā tikai to, kuru viņš

bija pelnījis. Jā, kad tas viņa jaunībā būtu noticis, kur

tas būtu varējis smelties skolās vairāk prāta un izglī-
tības! Bet tagad? Kas gan viņam varēja vieglot
dzīvi? Neviens, ja ne tas, kurš varētu viņa sievu un

dēlus pārliecināt, lai tie strādātu līdz ar viņu priekš
tā laba, ko viņš bija atzinis par labu. Bet arī tā trūka,

un trūka arī viņam pašam padoma visur zināt, kas

ļauns, kas labs, ja tas pūlējās skatu mest vistāļākā
nākotnē. Nākotnē priekš viņa viss bija tumšs. Kamēr

viņš bija lasījis sprediķi, tikmēr viņam likās, ka tas sa-

protot, kas patiesība, kas labs, kas ļauns, bet tagad,
kur tas grāmatu bija izlaidis no rokām, viņš atkal ap-

mulsa, atzīdams, ka viņa priekšā izplatās nepārre-

dzamā, neizprotamā dzīve, kura ir kā laimes spēle:
velc lozi, varbūt tu vinnē, varbūt paspēlē. Un viņš

bija paspēlējis.
Sapulcējušamies tuvāk nākot, viņš apķērās, ka tas

nemazgājies, melnām, netīrām drānām. Bet atpakaļ
iet viņš vairs nevarēja. Kaimiņš ar skroderi nāca pa

noru viņam pretī.

«Labdien, labdien, Krišjāņa tēv,» skroderis, klibo

kāju veikli mēģinādams locīt, smiedamies sauca. «Mēs

jau tevi gaidām. Tu jau esi tāds prātīgs vīrs, zināsi

mums dot kādu prātīgu padomu!»
«Zinu, zinu,» Krišjānis, skroderim roku sniegdams,

teica. «Labi jau būtu, ja jums šī lieta atnestu kādus

augļus, bet es neticu. Jo augšā liek maz svara uz to,

ko te, apakšā, saka, lai gan te, apakšā, ir tas pamats!»
Kādi četri spēlēja kārtis uz šķūņa durvīm, kas bija

uz noras nogāztas. Katram spēlētājam bija pa diviem

aiz muguras, kas ar vislielāko ziņkārību sekoja karšu

spēlei.

«Pfui!» Krišjānis nospļāvās un slaucīja ar pilnu roku

savu sirmo bārzdu. «Vai jums labāka darba nav kā

trumpas sist? Tādiem kā jums drīzāki vajaga pēriena
nekā žēlastības. Sviežat nost tās maitas un runājat, kas
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runājams, ja ņemat lietu nopietni, — ja ne, tad es iešu

projām!»
Krišjāņa vārdi atstāja iespaidu. Kārtis noslēpa. Dur-

vis nolika citā — sausākā vietā, uz tās skroderis uz*

svieda sarullētas papīra loksnes un tad nogūlās uz

vēdera, atspiezdamies ar elkoņiem uz durvju malas.

Viens spicēja zīmuli. Skroderis izņēma tintes pudelīti.

«Lūguma raksts tik tad var nākt spēkā, ja tas rak-

stīts ar tinti,» skroderis svarīgi teica, «bet papriekšu
uzzecēsim ar bleistiķi!»

Krišjānis savādi pasmīnēja. Viņš sēdēja uz akmeņa

pie šķūņa pakša un gaidīja, kas notiks.

«Papriekšu tak vajaga apspriest, ko rakstīs un kā

rakstīs,» Krišjānis runāja, «un par visām lietām neva-

jaga melot un pārspīlēt, bet tā, ka katrs lasīdams sa-

jūt, ka tā ir patiesība. Vienīgi tad, ja lūgumam izdodas

tos kungus pārliecināt, var būt kāds panākums!»
«Zināms, zināms,» skroderis, galvu locīdams, runāja.

«Bet tas nu nav tik viegli, jo katram ir sava patiesība
un savas bēdas. Vai tu, Krišjāni, domā, ka mēs tie

vienīgie... Saimnieki arī žēlosies, žēlosies i krodzi-

nieki, i melderi, i lielkungs. Katram sava žēlošanās.

Mums jāraksta no kalpu un amatnieku puses, lai mums

piešķir vairāk tiesību. Jo kāda ir mūsu tiesība: tiesā-

jas kalps ar saimnieku, kalps katru reizi paspēlē. Tie-

sājas skroderis ar saimnieku, krodzinieku vai melderi,

skroderis katru reizi paspēlē. Tāpēc mums ir jāturas
kopā un jāžēlojas pie augstās valdības, lai pavēlē,
ka tiktu spriesta taisnība. Jūs jau visi zināt, kā manim

ar krodzinieku izgāja. Strādāju pie viņa divus mēne-

šus. Beidzot, kad prasu samaksu, viņš man saka, ka es

esot vēl vairāk apdzēris, nekā manim no viņa nākoties.

Gāju sūdzēt, ko tur dabūju? Skrīveris teica, ka mani

vajadzējis ietupināt, tāpēc ka es nepareizi sūdzot. Vai

tas ir taisnība? Un tādu lietu ir simtiem!»

«Nu tad sāc, ko tu gribi rakstīt!» Krišjānis nepacie-

tīgs teica.

«Es domāju, to činu nevajadzētu aizmirst,» Kalniņu

Spricis piezīmēja, «uz tās «prašeņijas». Jo vairāk goda
parādīsi, jo labāki!»

«Pagaidāt, pagaidāt,» skroderis runāja. «Es uzrakstīšu

ar bleistiķi!»
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Brīdi rakstījis, skroderis piecēlās sēdus un komiski

nopietnā, kliedzošā balsī lasīja:
«Augsti dzimušam, augsti godājamam Revidenta

kungam, mūsu taisnības devējam.
levērojot mūsu grūto stāvokli, mēs iedrošināmies

jūsu žēlastību lūgt mums klāt stāvēt un mūs apsargāt
pret netaisniem soģiem. Mēs dodam zaldātus, strādā-

jam, cik spējam, bet labuma mums nav nekāda. Liel-

kungi, muižas kungi, junkuri, skrīveri un tiesas vīri iet

visi uz vienu roku, bet mēs lai tik pieraugām, ka ne-

dabūjam zilu muguru...»

Un tamlīdzīgi viss lūguma raksts gāja tāļāk, kamēr

visbeidzot nāca:

«Jūsu vispadevīgākie kalpi un amatnieki...»
Un nāca vārdi.

«Tas ir labi,» Kalniņu Spricis, kas no kalpu puses

bija ievēlēts vietnieku pulkā, runāja, «tikai to va-

jaga izšņāpāt: mūsu taisnības devējam... Es domāju,
tā nemēdz rakstīt!»

«Zināms, tā nevar rakstīt,» kāds cits teica, «jo viņš
mums vēl nekādas taisnības nav devis. Var būt, ka

viņš dod, var būt, ka nedod. Bet tas cits ir gluži labi,

es esmu gatavs to parakstīt!»
Skroderis pārrakstīja rakstu ar tinti, parakstīja to

pats pirmais, tad nāca tie, kuri mācēja rakstīt, beidzot

tie, kuriem bija jāpavelk krusti. Visi jau bija parakstī-

juši vārdus vai pavilkuši krustus, bet Krišjānis sēdēja

un necēlās.

«Krišjāni, tev ari jāparakstās,» skroderis teica.

«Nē, es nerakstīšu!» Krišjānis izsaucās un piecēlās.

«Jums ir vispirms ar sevi jātop skaidrībā, tikai tad jūs
varat no citiem ko prasīt!»

Un lēnām, kā nācis, viņš atkal atgriezās uz mājām.

* * *

Pa silu iedams. Krišjānis pārdomāja, vai tas pareizi

darījis, neparakstīdams lūguma rakstu. Taisnības sau-

lei taču reiz vajadzēja uzlēkt un apgaismot pasauli.
Nekur un nekad viņš vēl nebija ar pilnu apziņu priekš

vispārības darbojies. Visus darbus tas bija veicis, pa-

turēdams mūžam tikai to mērķi acīs — kur un kā
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viņš pats un savēji būtu laimīgi. Bet nu jau tik daudz

gadu bija pagājuši, un viņš laimes nepazina. Vai šis

lūguma raksts nebija vietā? Viņš bija sauciens no dzi-

ļas ielejas līdz augstāko kalnu galotnēm: dodat mums

cilvēku tiesības, atsvabināt mūs no netaisniem kun-

giem! Jo, pirms šī reforma nenāca, nevarēja nabaga
zemes tārps cerēt uz darbu priekš vispārības. Cilvē-

kam, kuram jārauj katru acumirkli tikai priekš sevis,

nav laika priekš laimes viešņas saņemšanas, un tas,

kurš tikai netaisnību pazīst, nevar pazīt laimes, jo
laime stāv tikai tur, kur stāv taisnība.

Krišjānis katrā ziņā būtu lūguma rakstu parakstījis,
bet skrodera aušība viņu atbaidīja. Vai to kāds cil-

vēks ņēma nopietni? Aizspriedumu Krišjānim nebija,
bet totiesu lielāka pārliecība, un šī pārliecība, kā arī

viņa stingrais raksturs vilka visos ārkārtējos darbos

stingras robežas. Auša taisnības nevar saprast, un ne-

taisnību viņš saprot tikai tad, ja tā viņam dara sāpes.
Bet Krišjānis arī tad pret netaisnību uzstājās, ja tā vi-

ņam atnesa tiešu labumu vai patīkamas baudas. Un

tad viņš sajuta pret sevi tādu pat riebumu kā pret ci-

tiem, ja tas bija ļāvis netaisnībai valdīt sevis labā.

Uz māju ejot, viņš izvairījās no lielceļa, jo tāds no-

plekšķējis un netīrs viņš tur neuzdrošinājās rādīties,

kur baznīcēni gan kājām, gan braukšus atgriezās.
Lēnām viņš gāja pa ganību ceļu, gāja pa teku, kuru

viņš jau daudz simtām reižu bija gājis un gandrīz
katru reizi vienu un to pašu domu domājis. Kā vien-

reiz pacelties augstāki, pacelties pats un celt arī citus.

Vispirms vajadzēja pašam pacelties. Jo piedzīvojumi
ar dēliem rādīja, ka nevar citus celt, pirms pats ne-

redz tāļāku, tik tāļu, cik tas vajadzīgs, lai spētu skaidri

izšķirt savu mērķi. Bet par šo savu dzīves mērķi viņš
nekad nebija skaidrībā nācis un arī neviens cits viņam

tā nerādīja. Kopš bērna dienām viņš lasīja bībeli,

dziesmu un sprediķu grāmatas, bet to teksts viņu tikai

uz īsu brīdi apmierināja, — jā, viņam dažreiz radās

apziņa, ka šīs grāmatas praktiskā dzīvē spēlēja gur-

denu, jaunās cilvēces prasības neapmierinošu lomu.

Un laikraksti ziņoja par kariem, skandāliem, slepka-
vībām, zādzībām, strīdiem, bet par labu visai maz.

Ķēniņu un Laika grāmatas bībelē bija arī pilnas ar



starptautisko un valstu iekšējo nemieru vēstīm. No visa,

kas bija rakstīts un iespiests, vecajam Krišjānim tikai

Kristus evaņģēlijums bija atlicies kā svēts un dārgs iz-

mantojums. Bet ar šo Kristus garu viņš it nekur neva-

rēja piebiedroties. Un arī viņa paša daba un raksturs

bija par rupju un neizkoptu, lai varētu pilnīgi ļaut
savam garam ietērpies evaņģēlijumā un tad staigāt
droši jaunos, šauros un ērkšķainos ceļus, kuri ved pie
dvēseles miera.

Bet nepārvarama bailība no pasaulīgas varas un

goda to atturēja uzsākt šo jauno dzīvi. Acīm redzot,
bez īpašas kaislības viņš nevarēja uzstāties pret dzī-

ves nelietībām atklāti un droši, ar pārliecību, par
kuras vārdiem un darbiem neviens vairs nešaubītos.

Tā diena neausa, no kuras tie krietnākie un cēlākie

sapņo zemes virsū, diena, kurā dzīve kļūtu jauka, sa-

skanoša un cilvēku atpestoša.
Tas brīdis nenāca, kur cilvēks kļūtu brīvs no nere-

dzamām saitēm, kuras viņu attura darīt labu.

Un kā šausts Krišjānis atrāva sētas vārtus, lai uz-

meklētu istabu, kur tas tik daudz grūtību, skumju un

sirdēstu bija piedzīvojis.
«Vecā, nebūs labi!» viņš gaudi runāja, gultā iegul-

damies un rokas uz krūtīm salicis. «Nākošās ziemas

laikam nepārdzīvošu! Tā vien ir, it kā kad sirdi

spiestu; un ātri piekūstu!»
«Nemels nu,» vecā neuzticīgi runāja. «Ar šito runu

tu jau mani gadiem baidi!»

«Bet vienreiz jāmirst taču ir! Ilgi vai īsi — reiz tā

stundiņa nāk... Un arvienu tuvāku un tuvāku.»

Vecā neteica nekā, nopūtās un izgāja. Brītiņu vēlāk

istabā ienāca jauns cilvēks, kurš apskatījās uz visām

pusēm, bet tad droši gāja uz kaktu, kur Krišjānis gulēja.

«Kas tur ir?» Krišjānis, pusatvērtām acīm ienācēju

uzlūkodams, jautāja.
«Es!» jaunais cilvēks smiedamies teica.

Tas «es» apsēdās uz gultas malu un, Krišjāni vēr-

damies, prasīja:
«Vai slims esi, krusttēv?»

Krišjānim silts un auksts pārskrēja pār kauliem. It

kā jauns spēks viņu pārņēma. Krusttēvs! — ar šo labo

vārdu viņu laikam pirmo reizi visā viņa dzīvē

2276*
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uzrunāja. Bet pie tam viņam tā bija ap dūšu, it kā kad

vajadzētu jautāt: «Krusttēvs? Kas es tev par krusttēvu!

Kas tad tu tāds esi — es tevis nepazīstu?»

Viņš pacēla galvu un ilgi, ilgi jauno cilvēku uzlū-

koja, bez kā to varētu sazīmēt. Bet beidzot tas atjē-
dzās un nobālēja, kā nobāl, kad kaut kas pavisam ne-

gaidīts un necerēts atgadās.
«Laikam vai Andrieva dēls?» viņš baidīdamies teica.

«Gluži tā, krusttēv! Andrieva dēls — nācu tevi ap-

meklēt!»

«Tik tāju ...» Krišjānis brīnojās.
«Kas mūsu laikos, krusttēv, ir tāju? Visur dzelz-

ceļu sliedes un telegrāfu stigas. Tik sēsties iekšā un

brauc! Vienīgi pie jums gan vēl to mežu ir daudz.»

«Tas jau viss ir labi, dzelzceļi un telegrāfi, bet tik

tāļu tak jūs nevarat un nevarat izstudierēt, kā to mūsu

grūto dzīvi labot,» Krišjānis iesmējās, bet tomēr šie

smiekli skanēja pārmetoši.
«To mēs vienreiz izstudēsim gan,» jaunais cilvēks

cieši runāja. «Ne visi ir tādi, kas augstskolu velti ap-

meklē!»

Ar labpatikšanu Krišjānis lūkojās uz jauno studentu

un būtu bijis gatavs tam vai visu pie kājām nolikt.

«Kā gan jūs to izdarīsiet?» Krišjānis ar acīm jau-

tāja, un students, likās, viņa acu valodu saprata.

«Mēs urbsim, cirtīsim un kalsim, kamēr gaisā uz-

šļāksies taisnības avota strūkla, no tās mēs visiem do-

sim dzert!»

Krišjānis uzmanīgi klausījās studenta dedzīgajā

runā, tad viņš aizvēra acis un dziļi nopūtās.
«Tas viss jau ir labi, krustdēliņ,» viņš beidzot runāja,

«bet es neticu, ka jūs, jaunie ļaudis, varēsat pasauli

labot, ja Kristus nav varējis viņu labot. Kristus bija

pats labs, bet, vai jūs paši esiet labi, tas vēl būtu

papriekšu pamatīgi jāizmeklē.»

«Jā, kā tad lai to izmeklē!» Students jautri iesmējās,
it kā par Krišjāņa vientiesību papriecādamies. «Redzi,

krusttēv, absolūti laba nav pasaulē, mēs arī pēc tā ne-

dzenamies, bet mēs cenšamies sasniegt piemērīgo labu,

tas ir, to, pēc kā vesels un veselīgs prāts prasa. Vis-

labāki to vecais Luters izskaidrojis tajā lūgšanas pantā,
kura interesents nav tikai vēders vien, bet arī gars
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un kurš apmēram skan tā: «Mūsu dienišķu maizi dod

mums šodien!» — un izskaidrojums apzīmē un sauc

pie vārda visas tās lietas un priekšmetus, kas iztaisa

mūsu kopēju labu: ēdienu, dzērienu, ēkas un mājas,
sievu un bērnus, laukus un lopus, bez tam labu gaisu,
mieru un veselību, kaunīgu dzīvi, tad vēl godu, labus

draugus un uzticamus kaimiņus, un tā joprojām. Un

zem «tā jo projām» ir jāsaprot tie, kuri nāks un karos

priekš tā, lai būtu labs gaiss, miers, veselība, kau-

nīga dzīve, gods, labi draugi un uzticami kaimiņi!»
«Tev gluži Andrieva dūša,» Krišjānis teica un pacē-

lās. «Pag, palaid mani, iesim uz klēti!»

Negribēdams students piecēlās, viņam patika sarunu

turpināt. Krišjānis izkāpa no gultas, tad nostājās stu-

denta priekšā un, laipni acīm mirkšķinādams, to uzlū-

koja.
«Es šodien biju mežā un tur redzēju to veco ozolu,

kurš manim ir allaž licis daudz domāt,» Krišjānis ru-

nāja. «Visu cilvēci var tam kokam pielīdzināt. Vai tu

domā, ka tas ozols top jaunāks, stiprāks, labāks un za-

ļāks? Nē, tagad vairs ne! Vietvietām atzeļ ar jaunu
sparu kāds zars, bet ar visu koku iet uz beigām. Jā,
reiz viņš pieņēmās stiprumā, zaļumā un plašumā, bet

tad sāka ar viņu iet atpakaļ. Un tā ir ar cilvēci. Viņai

tomēr beidzot visai ir jāsatrūd, jo viņai trūkst saknes,

kas varētu tai nodrošināt mūžību. Necerē, krustdēls,

tik daudz no cilvēces. Mēs, zemesrūķi, esam tā cilvēces

sakne, un mēs jūtam, ka esam izkurtējuši, agrākajās

stingrības vairs nav, ne vecās, ne jaunās, kaut gan

laiki un apstākļi ir labojušies. Es sāku pierast pie rūg-
tās patiesības un neprasu vairs velti, kāpēc tas tā.»

«Tu, krusttēv, esi jau vecs, tev arī vairs nevar būt

jaunības spara, un tas ir nepareizi, ka tu pēc savas

dabas iztēlo visu citu!»

«To visu citu es jau sen esmu arī pēc tavas dabas iz-

tēlojis,» Krišjānis pasmējās, «un esmu devis cilvēkam

lielu, pārāk lielu nozīmi, bet es esmu pievīlies. Tomēr

es tevim šo jauko maldu negribu liegt. Jo kas gan ir

cilvēks bez viņiem? Nelaimīgs, nemierīgs un pie tam

vājš kustētā j5...»
Klētī leva ciemiņu ņēmās mielot, un studentam ne-

gribošam vajadzēja baudīt. Krišjānis pa tam stāstīja
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par šīs dienas notikumu Sila pļavā, kas studentu ļoti

interesēja.

«Nevajaga tik zaudēt dūšu,» students runāja. «Ne-

kad tā nevajaga darīt. Nevajaga nekad iedomāties, ka

jātrūd, bet vajaga tos apstākļus apkarot, kuri trūdus

pabalsta. Tu smejies par skroderi, tāpēc ka viņš ir ci-

tāds nekā citi. Es to saprotu, ka viņš ir smieklīgs un ka

par viņu smejas, bet es nesaprotu, kāpēc tu viņam

nepiekriti, ja viņš labu darbu padara. Un šis lūguma
raksta sastādījums ir tiešām labs darbs. Kāpēc tie citi,

kuri nav smieklīgi, tā nedarīja? Nopelni viņam ir, un

es viņu par to cienu. Bet tu, krusttēv, esi, kā rādās,

pie visa vecā, nevērtīgā un nepielaižamā tā pieaudzis,
ka nevari no tā tikt vaļā, kaut gan arī tu to atzīsti,

ka vajadzētu būt citādi.»

«Ai, nerunā, krustdēls, tā! Kad tu būsi manā vecumā,

tad tu domāsi citādi. Tu esi dedzīgs, bet es biju vēl

dedzīgāks. Tagad es esmu remdens, bet tu būsi vēl

remdenāks. levēro to, ka visi cilvēki žāvājas, visi

guļ, visus pārvarē miegs... Visus, visus. Un nevar

itin nekā darīt pret miegu, īsu laiku tam var pretī
turēties, bet beidzot ir jāpadodas. Ak, kā tas būtu

citādi, ja nebūtu miega!»
«Ak, kā es par tādu runu varu dusmoties!» Students

errīgi uzlēca no apgāztā pūra un staigāja pa šauro klē-

tiņu, kuras grīdas plankas līgojās kā paminas, cita

par citu dziļāki ieslīgdamas un augstāki paceldamās.
«Un, kaut tā arī būtu viena vienīga stunda,» students

svinīgi turpināja, «kura būtu mūsu dzīvei nolemta,

un pēc tās nāktu diezin kāda drūma nāve, mums to-

mēr ir jācenšas šo vienīgo stundu godam un cēli no-

dzīvot. Jaunai un jaukākai dzīvei vajaga nākt. Taisnī-

bai vajaga uzvarēt!»

«Kas taisnība ir, par to arī es esmu gaudz galvu lau-

zījis,» Krišjānis piemetināja. «Lai gan neesmu diezin

kādus kalnus gāzis, tomēr pēc taisnības manim vaja-
dzētu iet labāki. Bet, ja nu tā atkal spriež, kurš vairāk

strādājis, tam pēc taisnības vairāk nākas, tad tam, ku-

ram spēks, ir taisnība, jo tik tas var vairāk strādāt,
kam vairāk spēka!»

«Nē,» students dedzīgi izsaucās, «priekš sevis cilvē-

kam vajaga tik daudz strādāt, cik tas visnotaļ vaja-
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dzīgs, pārejā spēka augļus tas lai piešķir tiem, kam

spēka mazāk!»

«Lūk, tas ir neskaidrs vārds: cik visnotaļ vajadzīgs!
Kas lai to izmēro, cik tev visnotaļ vajadzīgs, un, kā

tu pats to domā, tas varbūt nesakrīt ar taisnību. Šādas

robežas ir grūti vilkt. Ir slāpes, iedzer taču kādu pi-
lienu vairāk vai mazāk, nekā slāpes prasa. Un tāpat tas

ir pie izsalkuma un citu prasību apmierinājuma. Tā nu ir

tā mazākā netaisnība, kuru padara, ja pārskatās, kad

taisnību grib, bet tā lielākā ir un paliek tā netaisnība,

kura nāk no tā, ka taisnības negrib.»
«Vai tu gribi taisnību?» students prasīja.
«Un kā vēl!» Krusttēvs smējās.
«Nu, tad tevim ir arī jāgrib, lai mums būtu labāka

dzīve, jo priekš šīs taisnības vai paši akmeņi brēc!»

«Kā tā?»

«Nu redzi, ja uz kādu būti saka: tu esi zivs, — tad

tā jautā: kur ir tas ūdens, kurā es varu peldēt? Ja

saka uz kādu citu: tu esi ķēniņš, — tad tas prasīs: kur

ir mana valsts? Un, ja nu uz tevi kāds iedrošinās teikt:

«Tu esi cilvēks!» — tad prasi tu viņam: «Ja es esmu

cilvēks, kur tad ir mana taisnība?»

«Ej nu un meklē savu taisnību!» Krišjānis rūgti izsau-

cās. «Es viņu esmu velti meklējis. Varu teikt, ka bez

taisnības esmu ticis dzemdināts un dzemdēts!»

«Ak tu kungs un dievs!» leva, rokas sažņaugdama,

runāja. «Kā tu tieci zaimots un pulgots! Apdomā tak,

Krišjāni, ko tu runā! Gan Ijabs nolādēja to dienu, kad

tas bija dzimis, bet dievs viņu arī bija grūti piemeklē-

jis. Tev ir sava iztika, sava pajumte, bet tu nebeidz

zaimot dievu!»

Students sāka gardi smieties, tā ka leva izbrīnēju-
sies uz viņu lūkojās. Arī Krišjānis, studentu it labi

saprazdams, pasmējās. leva sakniebtām lūpām lūkojās
stīvi uz grīdu, tad tai iesāka birt asaras, un viņa ap-

slēpa vaigu priekšautā.

Krišjānim un studentam kļuva neomulīgi. «Nav te-

vim iemesla raudāt, vecā,» Krišjānis runāja, «tevim

vēl nekad nav grūti gājis, kā man, un es pavisam, cik

atminos, esmu divas reizes visā savā mūžā raudājis,
kamēr tu raudi katru dienu.»
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«Ko tad es tur varu darīt, dievs man tās asaras ir

devis,» leva runāja un atstāja klēti.

«Kā piesiets un pieķēdēts es esmu,» Krišjānis smagi
teica. «Nekādi nevaru piecelties. Un tiešām priekš ma-

nis nav taisnības. Viss būtu jau citādi, bet manim ir žēl

sievas un bērnu. Es nevaru viņu atstāt, un viņi ir tie,

kas mani visvairāk velk atpakaļ.»
«Velc viņus augšā,» students runāja. «Ja tu nevari

viņu augšā vilkt un viņi tevi velk lejā, tad tu esi

viņiem līdzīgs!»
«Es esmu viņiem līdzīgs,» Krišjānis ar neizsakāmu

žēlumu teica. «Es to sāku atzīt. Un es nepelnu balto

drānu, pēc kurām esmu cīnījies visu mūžu!»

«Te,» students ironiski uzsita uz krūtīm, «te sirds

tevim nav kārtībā! Nē, tu nevari būt karotājs! Just

cilvēkam vajaga tikai tik daudz, cik tas vajadzīgs
labākai dzīves kārtībai. Bet just slimīgi, pārmērīgi, līdz

asarām — tas ir mums visiem kaitīgi. Dzīvo sveiks,

krusttēv, es iešu uz to skroderi, par kuru jūs sme-

jaties. Es viņam došu dažus padomus!»
«Lai tevim vienmēr labi ietu!» Krišjānis sirsnīgi

teica. «Ej un palīdzi, kam jāpalīdz, ar padomu un

darbu. Tevim vēl visa dzīve priekšā!»
Students vēl apstājās klēts priekšā, lūkojās brītiņu

uz Krišjāni, kas uz tīnes sēdēja un lēnām gremoja
maizes garozu.

«Krietns cilvēks un tomēr nederīgs!» students teica

un aizgāja.

* * *

Cauru septembra mēneša dienu Krišjānis vilka no

mārka izmērcētos linus. Smalks lietus mirdzināja, un

ugunskurs mārka malā velgumā čūlājās, ne pilnīgi iz-

dzisdams, ne arī spēdams tikt pie pilnīgām liesmām.

Vairāk reižu Krišjānis bija izkāpis malā, sasildījies,
tad atkal kāpis aukstajā ūdenī. Agrāki viņš viegli šo

darbu panesa, bet tagad viņu drebināja drudzis. Saim-

nieks ar otru kalpu šad un tad piebrauca, piekrāva
ratus ar izvilktajām linu saujām, lai izvadātu pa rugā-
jiem. Nekad viņš nebija Krišjāņa tik salīkuša redzējis.
Bet pie lauciniekiem, kuri visi kopā sūri, grūti strādā,
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nedzird jautājuma: «Vai tu nespēj?» Vajaga spēt! Un

eji, kamēr krīti.

Saimnieks beidzot redzēja, ka ar Krišjāni nav vairs

labi. Viņš, ūdenī stāvot, bija atspiedies ar muguru

pret malu un, rokas nolaidis, vaidēja.

«Kriš, kāp laukā!» saimnieks teica. Bet Krišjānis

nekāpa.
«Nevaru!» viņš beidzot izrunāja, it kā kad viņam

par šo nespēku aiz kauna vai zemē vajadzētu ielīst.

Saimnieks ar otra puiša palīdzību izcēla Krišjāni no

mārka. Kājas viņam bija gluži stīvas. Viņš nerunāja ne

vārda un palika pusguļus pie mārka, kamēr to noveda

mājā. Tur viņu pārģērba un ielika gultā.
Cik labi ir gultā, kad nespēks iesācis valdīt, cik

labi, kad nav jāsaļimst uz kailiem, aukstiem akmeņiem.
Tad taču tik daudz Krišjānis bija sastrādājis, ka viņa

nopelnu dēļ to ielika gultā un apsedza ar rupju, bet

tomēr siltu segu, kad tas vairs nevarēja kustēt.

Aukstajā mārka ūdenī viņš bija saaukstējies un da-

būjis nervu drudzi.

Trešā dienā pēc saslimšanas neviens nevarēja Kriš-

jāņa valdīt. Viņš murgoja un muldēja, svieda segu
nost un gribēja doties laukā. leva un saimniece nekā

nespēja, vajadzēja nākt saimniekam ar otru puisi, un

tie ar mokām dabūja Krišjāni atpakaļ gultā. Pāris

reižu viņš stipri svīda, tad uz laiciņu viņam palika
labāki, bet vēlāku karstums bija sauss un Krišjānis
vairs nespēja pacelties. Kājas viņam rāva krampji,
šādos brīžos viņš vaimanāja, gluži kā smilkstēja.

Nosprieda braukt uz ārstu. Bet uz laukiem pie ārsta

nebrauc tik drīzi. Braukšanu atlika uz rītu.

Vakarā Krišjānis nāca pie samaņas. Viņš izdzēra

glāzi tējas, apēda pāri dzērveņu ogu, jo skābums viņu
lieliski atspirdzināja.

«Vai Pēters te ir?» Krišjānis prasīja.
leva uzdedza sveces galu, uzlipināja to uz skapīša;

Pēters pienāca pie gultas un apsēdās.

Krišjānis salika rokas un nopūtās.
«Pēterīt!...» viņš šļupstēja, viņa lūpas drebēja.

«Pēterīt!...»

Pēters sāka raudāt. Kad viņš apmierinājās, tad tēvs

likās esam aizmidzis. Bet tas nebija miegs, tas bija



nespēks. Pēters vēlējās, kaut tēvs ko runātu, bet viņš

neko nerunāja, jo viņš lāgā parunāt nevarēja. leva la-

sīja dziesmu grāmatā. Visas nāves un miršanas dzies-

mas tā bija izlasījuse un sāka šķirstīt lūgšanas, kad

Krišjānis viņu sauca.

Sieva nolika grāmatu un pieliecās pie vīra.

«leva,» Krišjānis čukstēja, «tad uzvelc man baltas

drānas... baltas drānas ...»

leva paslēpa seju vīra padusē un šņukstēja.
Rītam austot, Krišjānis bija izdzisis.

* * *

Uz tēva bērēm bija ieradies ari Zagļu Ješka. Viņš

bija atnesis vairāk pudeļu šņabja, un, kad tēvu veda

uz kapsētu, tas gulēja noreibis saimnieka gultā. Ne-

kādi tas nebija augšā dabūjams.
Pēters sēdēja uz zārka, un viss ņēma parasto gaitu

Tikai tas nebija parasts, kad pēc līķu izvadātāja pā-
tariem students, Andrieva dēls, stājās pie kapa, lai

runātu. Viņš aizrādīja, cik krietns cilvēks Krišjānis bi-

jis, cik daudz tas strādājis, gribējis visu labu. Bet tam

trūcis zināšanu, viņš grābstījies kā pa tumsu, un tā arī

lielākā daļa no viņa labās gribas palikuse bez kādiem

augļiem.
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VIŅŠ GRIBĒJA TAPT VĪRS

Tēlojums

Viņš gribēja tapt vīrs, nomazgājās, uzķemmējās,

apvilka melnos svārkus un devās pie sava ideāla, kuru

tas gribēja precēt.
Ideāls — baltās drānās, zeltmatains — gulēja uz dī-

vāna un smaidīja. Kandidāts uz vīru sveicināja savu

ideālu ar vislielāko cienību un pasniedza viņai puķu

buķeti. Ideāls mazliet paoda buķeti un tad laiski to

nolika uz galdiņa. Visapkārt spīdēja greznas mēbeles,

balti tēli, un smagie logu priekškari gādāja istabā par

burvīgu krēslu, kurā ideāla baltums varēja pieņemt

augstāku nokrāsu. Varēja redzēt, ka ideāls bija turīgu

ļaužu bērns, un nākamais vīrs to sauca par «cienījamo

jaunkundzi». Ideāls briesmīgi garlaikojās. Teātri, kon-

certi bija apnikuši, tikai balles bija cik necik inte-

resantas.

«Cienīgā jaunkundze!» — tie vārdi atkārtojās vis-

vairāk. Aiz tiem neslēpās nekādas īpašas domas. Arī

ideāls to sajuta. Viņš vēlējās citu — labāku tituli. Un

šo tituli varēja taisni pagādāt jaunais cilvēks, kurš vē-

lējās kļūt par vīru.

Jaunais vīrietis bija grāfs; tas nozīmē tik daudz, ka

tas arī ideālam varēja būt par ideālu.

«Vai jūsu vecāki jau nolēma oficiālo salaulāšanās

dienu?» ideāla ideāls jautāja.
Ideāls pasmaidīja. Tad pasmaidīja arī ideāla ideāls.

«Uz nākošo mēnesi...»

Tātad jau nākošo mēnesi ideāla ideālam bija nolemts

tapt par vīru.



Patlaban ienāca cienīgā kundze stingri laipnu seju —

apsveicināt savu nākošo meitas vīru. Ideāla ideāls

radīja iz sava smuidrā stāva taisnu leņķi — pie kam

viņš bučoja cienīgai roku. Arī cienīgā juta, ka jaunais
cilvēks vēlas tapt par vīru.

Bet ideāls ironiski pasmaidīja. Kas gan to zināja, ka

ideāls mīlēja citu, bet tam nebija tituļa. Tas bija bez

mantas, un tikai ārprātīgam tas varēja noderēt par

ideālu.

«Lūdzu, apsēžaties!» cienīgā runāja.
Ideāla ideāls apsēdās, un ideāls atkal smaidīja, bet

pie tam aizlika mazo, balto rociņu mutei priekšā.
Ideāls paslepšus žāvājās. Bet tūliņ tas apķērās, pie-

ņēma pašapzinīgu, cienīgu stāvokli, it kā sajuzdams,
ka caur viņu jaunajam cilvēkam nolemts kļūt par

vīru.

«Kā jūs, cienīgā kundze, šodien jūtaties?» jaunais
cilvēks jautāja.

«Pateicos. Esmu mazliet nevesela ...»

Cits būtu par šiem vārdiem brīnojies, bet jaunais
cilvēks nebija spējīgs saprast, ka cienīgā ir gluži ve-

sela, ka tai trūkst vienīgi īstā amizamenta.

«Un jūs? Kā jūs jūtaties?» kundze prasīja.
Acumirklī ideāla ideāls nezināja, ko atbildēt, jo viņš

gribēja būt vīrs, īsts vīrs, un tam jāir pilnīgi veselam.

Bet vai tas nebūtu noziegums pret smalko dzīvi —

veselam būt?

«Atvainojiet, cienīgā kundze, man ir... man ir drus-

ciņ galvas sāpes, bet tas neko nenozīmē!»

«Tā, tā .. .» Kundze palocīja galvu un pasmaidīja.
Arī ideāls pasmaidīja, tikai šoreiz vēl ironiskāki

nekā pirmāk. Viņi smaidīja visi trīs. Un vai tiem ne-

bija lielas cerības — cerības, ka jaunais cilvēks kļūs
drīzumā par vīru, par īstu vīru ...
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DVĒSELES KUMĒDIŅI

Bildes un refleksijas

Kā lai viņas sauc — visas tās bildes un atskaņas iz

pagātnes, kuras neviļot paceļas un tevi glābj no ta-

gadnes acumirkļa tukšības? Patiesība tā vairs nav! Kas

ir bijis, tas ir bijis un vairs atpakaļ nenāks, un tomēr

garā nāk daudz kas atpakaļ, smaida vai raugās skumji
uz tevi, un tu nezini pats, kāpēc. Nezinu šīm parā-
dībām atrast labāku nosaukumu kā «dvēseles kumē-

diņi». Kāpēc es piepeši iedomāju par savu sen sagru-
vušo fabriku, kuru es, ganos iedams, grāvmalā iz

pliena akmentiņiem un koka gabaliņiem uzcēlu? Acu-

mirklī mana dzīve ir tukša, ka dvēsele izmis un dodas

atpakaļ uz pagātni, kur es biju bagāts un laimīgs. Un

cik labprāt, labprāt es gara acīm noskatos, kā pagātne

spēlē dvēselei kumēdiņus.

Vispirms es ieraugu piemelnējušo un piekvēpējušo
saimes istabu ar lielo krāsni, kurai vienā stūrī iesprausts
degošs skals. Redzu drūmi dzelteno liesmu, redzu, kad

melnā ogle liecas un lūst, un redzu visas tās sejas,
kuras vēl tagad manim tik mīļas.

Meitas vērpj, un puiši vij auklas. Logi balti, aiz-

saluši. Un ārā sper lauskis. Bet istabā ir tik silts, vis-

siltāki ir uz mūrīša, kur vecaistēvs un es viņam līdzās

sēdu. Redzu Madu, Mariju un levu, redzu, kā leva

apslapina pirkstu mutē un ķer pie pavediena. Ratiņi

tarkšķ un rūc. Kodeļas pilnas un baltas, tikai jaunai
mātei, t. i., manai mātei, vēl mazs linu kušķītis pie
sprēslīcas. Te ārā nodimd soļi. Durvis atveras, un tēvs

ienāk. Zināms, jaunas avīzes viņš būs dabūjis. Redzēsim,
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ka iet pa kara lauku. Cik ilgi Osmans paša izturēs

PJevnas mūros?

«Dod, dod!» Es izstiepju rokas.

Un tēvs man pasniedz avīzes. Bet māte pieceļas
lūkot tēvam pēc vakariņām. Ak, kā tēvam bārzda

piesarmojuse! Cik sarkani tam vaigi, un pie zābakiem

tam ciets piesalis sniegs!

«Nu, kuru tad iecēlāt par staršiņu?» vecaistēvs lēni

prasa.

«To pašu veco!» tēvs atbild.

Bet kas manim daļas gar vecāko. Es novelku adreses

jostu no avīzes, to atloku, un sirds manim sāk lieliski

pukstēt.

Lasu trekniem burtiem iespiesto: «Pļevna padevusēs.
Osmans pašā savaņģots».

«Osmans pašā savaņģots!» es piepeši iekliedzos, it

kā no nāves bultas ķerts.

Un ratiņi apstājas. Juris nomet kāsi uz galda un

pienāk tuvāki. Mans jaunākais brālis apstājas būvēt

no skaliņiem mājiņu un, mutīti ieplētis, skatās.

«Nu, to Skobeļevs izdarīja... Baltais ģenerālis!» Ju-

ris lepni saka.

Bet manim līst gandrīz vai asaras, tik ļoti manim

Osmaņa žēl. Es redzu, kā viņš stāv: ievainots, sa-

grauzts, ar roku pie cepures, atdodams godu uzva-

rētājiem.
Un es drebošu balsi lasu visu garo telegrammu, kur

teikts, cik nokautu, ievainotu un savaņģotu.

«Vai tad tie bažibucuki vēl nav savaņģoti?» vecā-

māte, kura vilnu plucina, iejautājas. Viņai dreb rokas,
ka tā dzird par bažibucukiem, kuri nevainīgus bēr-

niņus un sievietes nokāvuši. Bet vectēvam ir pilnīgi
taisnība, kad tas saka: «Arī mūsu pagastā ir bažibu-

cuki! Tik apskaties vien labi! ...»

«Un Skobeļevs dabūs atkal kādu goda zīmi... Bal-

tais ģenerālis!» Juris saka. Viņam aiz gultas pie sie-

nas karājas Baltā ģenerāļa bilde.

«Zināms, tā jau nu viņam tikpat kā rokā!» vecais-

tēvs nosaka. «Janka, lasi tāļāk! ...»
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Es lasu taļak, kādas mokas tiklab turki, ka arī krievi

kara laukā pārcietuši...

Un tagad, kur pagājuši divdesmit gadi no tā laika,

es atminos to visu tik skaidri, it kā kad tas vakar

būtu noticis.

Guļu vēl gultā, kaut gan pieaugušie jau sen piecē-
lušies. Dzirdu, ka ārā, piedarbā, klaudz. Troksnis ir

dobjš un nāk it kā pa zemes apakšu. Piedarbā kuļ
rudzus. Tikko krēsla. Bet pa logu redzu, ka austrumi

jau dzeltensārti. Brālis manim līdzās vēl guļ. Domāju

viņu modināt. Bet atveras durvis, un tēvs ienāk ar

kādu otru, kuru es beidzot sazīmēju par mūrnieku.

Atkal pārmūrēs krāsni. Tas ir vecais mūrnieks, kurš

dzīvo kalnā, būdiņā. Viņš ir mūsu tuvākais kaimiņš
un mana tēva labākais draugs. Es redzu viņu gluži
kā šodien. Viņš sēd pie galda un pīpo. Top arvien

gaišāks, un es redzu, kā viņš smejas. Viņš ir pastā-

vīgi jautrs, kaut gan tas 25 gadus dienējis un cīnījies

pret poļu dumpiniekiem. Es paceļu galvu. Viņš to

pamana.

«Labrīt, Janci!» viņš saka. «Celies nu augšā un tai-

sies pie darba! Kāpēc tu vairs nenāc pie manis cie-

moties?»

Bet es nesaku nekā. Man ir kauns. Mūrnieks mani

neilgi atpakaļ sabāra, kad es un mans brālis kūrām

ganībās zem Vārnu egles lielu uguni. Un nu viņš runā

tā, it kā kad tas nebūtu pavisam noticis. Tēvs aiziet uz

piedarbu. Bet mūrnieks, pīpi mutē paturēdams, skoteli

priekšā aizsējis, sāk ar āmuru dauzīt pa ķieģeļiem.
Pēc brīža es jau redzu melnu caurumu: mūrnieks krās-

nij ir jau nojaucis veselu stūri. Istabā ir gaišs. Es to

redzu kā šodien
.

. .

Tad paceļas cita bilde. Mēs ejam rīta agrumā uz

saiešanu dziedāt. Ir lieldienas rīts. Saule vēl nav uz-

lēkuse. Un manim ir tā ap sirdi, it kā kad mēs ietu

aplūkot Kristus kapa vietu. Es redzu, kā sievas stāv

skumīgas pie pestītāja kapa, redzu eņģeli baltās drā-

nās un dzirdu viņu lēni sakām: «Ko jūs meklējat to

dzīvu pie mirušiem!...» Zeme vēl uzsaluse. Tērces

pļava pārvilkta ar plānu ledus kārtu. Piekalnes pret
austrumiem pieņēmušas tumši zilganu, mēļu krāsu. Bet
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bērzi spīd balti, bērzi, mani mīļākie koki, kaut gan
no tiem žagarus lauza.. . Sulas jau ieurbtas. Pie ga-

rajām mēlītēm, pār kurām vēl pāri iesistas īsākas un

pamatotas uz stāvoša kociņa, nolikti spaiņi. No tā-

lienes dzird dunoņu. Zvana. Un man sirds tik tīra,

esmu tik laimīgs un raugos tik spirgti uz austrumiem,

kur pašu laiku saule taisās lēkt. Uzejam uz lielā ceļa.
Tur jau iet pa pāriem citi. Dziedāt, dziedāt! Un es

esmu tik labs! ...

To atminos, it kā kad tas patlaban būtu noticis.

Ziedonis. Vēl rīta rasa āboltiņā. Bet es pa ežu

šmaucu uz skolu, grāmatiņas lakatiņā iesējis. Šīs svēt-

dienas skolas vasarā manim lieliski patīk. Satieku atkal

biedrus, redzu skolotāju, kurš manim dod grāmatas
lasīt. Un par visām lietām: arī viņa tur ir! Esmu jau

iemīlējies. Tas ir tik savādi. Nezinu, kāpēc, bet, tik-

līdz es Mariju ieraugu, tad manim top tik silti, silti

ap sirdi. Manim ir tā, it kā kad viņa paceltu mani

augstāku, it kā man vajadzētu lidot. Bet es ar Mariju
vēl neesmu runājis, ne vārdu teicis. Tikai arvien es

par viņu domāju.

«Kaut mēs drīkstētu abi kopā staigāt, lasīt un viens

otru uzlūkot! ...»

Marijai ir kupli, brūni mati. Un viņa ir tik pieklā-

jīga, tik kārtīga. Nekad viņa neskrej, lielākais, te-

ciņus, bet tas notiek tik glīti, ka prieks to redzēt. Die-

zin vai tikai es viņai patīku? Kaut viens manim to pa-

teiktu! Ak, kā es to gribētu zināt! Mājas, kur Marija
dzīvo, manim ir svētums. Es tās esmu par gabalu re-

dzējis. Stāvēju kalnā un skatījos ilgi, ilgi pār druvām

un pļavām.
«Tur viņa dzīvo, mana Marija! Ko gan viņa dara?»

es domāju, un manim uznāca gandrīz raudas.

Reiz es Mariju nejauši ceļā satiku. Tad manim vai

sirds pamira. Es pacēlu roku un gribēju viņu sveicināt,

bet viņa aizsteidzās garām. Es tūliņ neskatījos viņai

pakaļ. Pagaidīju brītiņu un tad apgriezos. Viņa mir-

dzēja, jā, mirdzēja saules spožumā ...
Un kāpēc es tagad viņas vairs nemīlu? Dievs to

zina! Varbūt es esmu ļauns, varbūt tāpēc, ka viņas

neesmu ilgus gadus redzējis. Un nu jau es esmu tik
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tāļu, ka varu smieties par mīlestību. Vajaga tikai

iesākt!
...

Pie lampas gaismas lasu veco «Tautas biedri». Iz

sānu istabas dzirdu klusus, noslāpētus kunkstienus.

Mans brālis, ar kuru es vēl priekš kāda mēneša ragu-

tiņās vizinājos, ir slims, uz nāvi slims. Jau nedēļu

viņš nav nekā ēdis, jā, drusciņ, mazu drusciņ
...

Un

pastāvīgi, pastāvīgi viņš vaid. Es nevaru panest šos

vaidienus. Bet mamma sēd pie viņa gultas, kura

ievilkta istabas vidū, jo pie vienas sienas ir par vēsu,

pie otras par karstu. Kas to var izteikt, kā es savu

brālīti mīlēju, bet viņa vaidieni mani griež kā ar na-

žiem. Es atdotu visu, visu, kas manim pieder, ja viņš
tikai vienu vienīgu stundiņu nekunkstētu. Bet viņš vaid

pastāvīgi. Pamostos es naktī: brālīts kunkst — lēni,

klusi, bet kunkst. Es salieku rokas un lūdzu dievu,

lai viņš atvieglo brālītim vājību, beidzot es šņukstu.
Bet brālīts vaid joprojām...

Un, lasot laikrakstu, es nevaru saprast, ko es lasu,
dzirdu vienīgi brālīša kunkstienus. Beidzot viņš ap-
klust, un man paliek labāki ap sirdi. Tā paiet labs

brīdis. Piepeši mammiņa ieskrej pie manis bāla, no-

vārguse un pamirušā balsī saka: «Jānīt, nāc, saki brā-

līšam pēdējo labunakti! ...»

Man notirpst visi locekļi. Es ieskreju sāņu istabā.

Māte izceļ brālīti iz gultas un tura uz savām rokām.

Brālīts, liekas, raugās tāļu, tāļu, viņa acis ir miglai-
nas, bet seja apskaidrota. Mēs visi skatāmies, kā viņš

mirst. Pie mutītes parādās slapjumiņš. Māte to raudā-

dama noskūpsta. Māte, ak jā, māte! Te manim pie-
trūkst vārdu

...
Un laimīgs viņš, kurš mira uz mātes

rokām. Diezin kur un kā es nomiršu!

Viņu ieguldīja melnā, košā zārkā, un manim izlikās,

it kā kad viņš būtu garāks izaudzis.

Un baltas, baltas drāniņas viņam uzvilka. Tad zārku

iznesa pieliekamā kambarī, kurš bija auksts. Toreiz

stipri sala. Bija janvāra mēnesis. Un manim sirds vai

pušu lūza, iedomājot, ka viņam tagad jāguļ vienam

aukstumā. Pāra dienas es raudāju un nevarēju ne ar

vienu runāt. Manim vairs nepatika itin nekas. Un arī

es vēlējos mirt. Naktī es piecēlos un tumsā izgāju
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viens pats ārā, aukstajā kambarī. Tur es aptaustīju
zārku un saļimu uz ceļiem. Es laikam būtu pilnīgi sa-

stindzis, ja māte nebūtu dzirdējuse mani izejot un vel-

tīgi gaidījuse uz atpakaļnākšanu. Viņa mani ieveda

pusdzīvu istabā. Kad brāli apglabāja, tajā dienā es

staigāju it kā pa sapni. Asaras manim vairs neradās

acīs. Es biju pilnīgi bez spēka. Tikai tad atkal iesāku

raudāt, kad ieraudzīju, cik koši viņš zārkā dusēja, un

sveces dega zārkam visapkārt. Zaļās skujiņas smar-

žoja, un ļaudis dziedāja:

Nāve, kas mus šeitan šķīra,
Tur mūs mūžam neizšķirs!

...

Uz kapsētu es nevarēju līdzi braukt. Es biju par

vāju un nespēcīgu. Tikai tad, kad zārku izveda pa

vārtiem, es iztecēju ārā un vēlreiz paskatījos. . .

«Lai viņi tevi ielaiž kapā, atstāj vienu, mēs tomēr

vienreiz redzēsimies!» es domāju. Un tad, istabā iegā-

jis, es skatījos kā bezprātīgs ilgi uz ar sniegu apklā-
tiem laukiem...

Arī šodien, kur es šīs rindiņas rakstu, manim nolīst

asaras. Es nekaunos to teikt tāpēc, ka tās mani, tāpat
kā katru citu cilvēku, izdaiļo un dara labāku. Es redzu,

ka dvēseles kumēdiņi ir dziļas traģikas pilni un ka arī

pagātnes traģika ir jānes tagadnei. Mēs tiešām bijām

labāki, nekā mēs tagad esam. Bērnības dienas — tās

ir baltas, svētas dienas. Lai viņas mūsu atmiņu biežāki

apciemotu!

Ak, poēzija! Kaut jūs, ļaudis, reiz mācītos cienīt

dzeju! Nevis mākslas, bet savas sirds dzeju. Jūs esiet

lieli grēcinieki, daudz, daudz lielāki, nekā jūs to do-

mājiet. Un dzeja — tas balzams priekš grēcinieka sirds.

Tad ir, kā Ļermontovs saka:

H BepHTCH, h njianeTCH,

H T2K .nerKO, JierKO...

* * *

Tukša ir šī pasaule, niecīga un nepatīkama. Tikai

pagātne dzīvo. Tā atdzimst ar saviem daiļumiem kā

ziedonis ar rozēm un mirtēm. Veikals padara tagadni



smirdošu, necilvēcīgu. Un viss, kas labs un daiļš, tiek

samīts un apsmiets. Arī es esmu kļuvis tik moderns,

ka situ pie savām krūtīm un saku: tas ir elektrības un

gaismas laikmets
. ..

Bet diemžēl mums nav tik daudz dūšas — raudāt

par mūsu aklību, un, lai mēs varētu droši smieties, tad

nosauksim tos tēlus, kuri mums kā daiļumi uzmācas,

par dvēseles kumēdiņiem.
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DIKS TURPINS

Tēlojums

«Labi, ja karš, tad varonis var izrādīt savu dūšību,
bet, ja miera laiki, ko tad lai viņš dara? Vai lai viņš
savai dūšai liek saplakt, savai sirdei izžūt?»

Tā runāja kāds no aukstasiņainiem londoniešiem,
kurš savus jaunības gadus bija pavadījis Indijā un

pazina daudz no tās svešās dzīves, kuru nojaustot ik-

dienišķībai uznāk šausmas.

«Tevim taisnība, mīļais Stevart,» runāja viņa biedrs,
kurš mēģināja ļaužu pūlim cauri spiesties. «Bet varo-

nība nekad nedrīkst kalpot noziegumam. Diks Turpins
ir varonis, bet turklāt arī bendes kalps. Cilvēka dzī-

vībai priekš viņa nav nekādas vērtības. Runā, ka

vismazākais simts slepkavības jāliekot uz viņa rē-

ķina.»
«Es kāvos Indijā, mīļais Stevart, es redzēju, kā ļau-

dis simtiem krita. Arī tur cilvēku dzīvībai nebija vēr-

tības. Un tomēr to visi atvaino un saka: tas ir karš!

It kā karš būtu kāds goda darbs. Mēs mirām badu, iz-

cietām slimības, iedzimto vajāšanas, tikām ievainoti,

vienā dienā izmisām un nolādējām tēviju, karu un tos,

kuriem mūsu ciešanas un cīņas nāca par labu, un otrā

dienā dzērām uz Anglijas veselību. Lūk, tā grozās

ļaužu morāle pēc vēja, pēc vēdera un apstākļiem. Kas

Diku Turpinu dzina mežā, kas spieda viņu palikt par

laupītāju un slepkavu? Viņam nenoliedzami daudz in-

teliģences, to pierāda viņa humānie un ideālie darbi,
kuru viņam nav mazums. Tautas bēdas, apspiests lik-

tenis un dusmas par to, ka apstākļi un dzīve neatļāva
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viņam palikt nevainīgam un neaptraipītam, varonības

ārprāts viņu sagrāba, tas ir viss!»

«Tev, Stevart, viņu vajag tiesas priekšā aizstāvēt, var

būt, ka tad Diku Turpinu attaisno!» Biedrs skali pa-

smējās.
«Eiku Turpinu?» kāds no ļaužu bara iekliedzās. «To

uzkārs!»

«Nē, viņu giljotinēs!» cits izlaboja.
«Un tas par viņa labo sirdi!» kāds noplīsis vazaņķis

gauda. «Viņš daudz laba darījis. Diks Turpins ir vie-

nīgais un lielākais angļu varonis!»

«Zināms, priekš blēžiem un razbainiekiem viņš ir

īsts ideāls!» kāds amatnieks piezīmēja.

«Ragulops tāds!» vazaņķis rūca. «Ko tu zini no Dika

Turpina! Ej labāk mājā un tupi pie savas sievas!»

Bet Stevarts sagrāba biedri pie rokas un to sa-

spieda.

«Tu, lūk, lamājies par Diku Turpinu, bet spiedies

ar visu spēku cauri, lai viņu redzētu. Vai tevim nav

bailes redzēt vaigu vaigā simtkārtīgu slepkavu?»

«Nē, ne mazākās,» biedrs pabrīnodamies atteica.

«Manim jāatzīstas, ka, domājot par citiem slepkavām,
mani pārņem šausmas, bet ar Turpinu es droši gulētu
vienā istabā.»

Tagad Stevarts iesmējās.

«Tad tu droši aizmigtu uz mūžību!» Stevarts zobojās.
«Jo vientiesīgus pilsoņus, kuri piekrīt nekārtīgai kār-

tībai, Diks Turpins ne acu galā nevar ieredzēt. Viņš
tevi uzrunātu laipni, varbūt mīļi, un tas, ko tu viņam

atbildētu, būtu tavs nāves spriedums. Jo tā tu pats

neliegsi, ka Džons Cicers nav liels domātājs. Un tu

jau esi tas Džons Cicers, kam uz Temzas krasta plaši
ierīkota tirgotava un kurš naktīs nevar gulēt, baidīda-

mies, ka viņu neapzog.»

Daži apkārtējie par šiem Stevarta vārdiem sāka smie-

ties, un Džons Cicers lieliski saskaitās.

«Met mieru,» viņš dusmojās, «ne tu, ne es varam

spriest par Diku Turpinu tiesu. To darīs karaliskā kri-

mināliestāde. Un, kad tas būs noticis, tad visa zeme

vieglāki uzelpos un arī tu pats sēdīsies drošāki pasta
ratos!»
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Milzīgais ļaužu pūlis uz ielas kļuva arvien nemie-

rīgāks. Nevarēja vairs izšķirt, ko kaimiņi runāja. Viss

pūlis, tā sakot, vārījās, nepacietīgi gaidīdams uz Diku

Turpinu, kuru sasietu vajadzēja vest uz cietumu.

Visa Londona jau zināja, ka Diks Turpins, no kura

visi bagātie un lielmaņi bijās, nu vienreiz saņemts cieti.

Astoņus gadus tas bija baidījis ne tikvien Londonu,

bet arī tās apkārtni un visu Angliju un Skotiju. Kad

Turpinu policija un zaldāti meklēja Skotijas ziemeļos,

tad Turpins jau bija Portsmutā, un, kad Portsmutas

policijas priekšnieks nobālēja, dabūjis pavēli, lai ap-

skatās pēc Dika, tad tas jau sēdēja Londonā un dzēra

omulīgi uz to ļaužu veselību, kuriem nav darba un

pajumtes.
Bet nu vienreiz viņš bija sagūstīts. Un tas bija no-

ticis vienīgi ar Dika paša gribu.

Tie, kuri Dika Turpina apstākļus un darbus tuvāki

pazina, dalījās divās naidīgās partijās, ķildodamies par

to, kādējādi Turpins saņemts cieti.

Grūtsirdīgā partija apgalvoja, ka Dikam Turpinām
vienreiz esot apnicis dzīvot par laupītāju, viņš esot

palicis svēts, viņa tēvu tēvi bijuši stingri puritāņi un

arī Diks baidoties no pekles liesmām.

Optimistiskā partija turpretī stāstīja pavisam ko

citu.

Diks Turpins esot mežā nolicies gulēt launagu, kad

tas piepeši ieraudzījis savādu skatu. Kāds zemāks angļu
virsnieks piegājis pie koka un netaisīja neko citu kā

cilpu, ar kuru uzkārties. Tas Dikam bijis lielu lielais

brīnums, ka angļu oficiers grib pakārties, kaut gan

viņš zinājis gluži labi, ka angļu valdība savus oficierus

algojuse sliktāki kā suņu puišus.
Kad cilpa jau bijusi gatava, tad oficiers taisījies rāp-

ties uz koka; Diks lēni piecēlies un piegājis oficieram

klāt, uzsitis tam draudzīgi uz pleca un teicis:

«Draugs, ko jūs gribat darīt? Uzkārties šinī svētajā

parkā, kur es nupat gribēju lūgt dievu. Nē, mīļais,
to es jums neatļaušu. Ja jūs esat pie skaidra prāta,

tad izsūdzat manim savas bēdas, sakāt tos iemeslus,

kuri jūs spiež šo šausmīgo soli spert!»
Oficiers bijis gluži samulsis. Papriekšu viņš drebējis,

tad tas atdarījis muti un teicis: «Es jums pateicos,
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krietnais vīrs. Mani sauc Vilsonu, esmu karaliskās

gardes oficiers, un vakar vakarā es biju no paša velna

apsēsts, jo es nospēlēju uz kārtīm 200 mārciņu!»
«Kas tad par to?» Diks mierīgi piezīmēja.
«Jā, draugs, tā bija kroņa nauda, kuru manim līdz

mēneša beigām līdz pēdējam pensam jāiemaksā reģi-
mentes intendantam. Un es pats esmu nabags un kails

kā akmens jūrmalā.»
«Ja jūs manim apsolāt, ka otrreiz vairs tādas muļ-

ķības nedarīsat, tad es jums to naudu došu. Tas ir:

manim šīs naudas nav klāt, bet uz mana čeka jums
angļu valdība izmaksās 500 mārciņas. Tās pārējās 300

mārciņas jums ko uzbaroties, jo jūs, mans kungs, esat

bezkaunīgi liess!»

«Jūs, mans kungs, neesat pie pilna prāta!»
«Cik manim prāta, to jūs tūliņ redzēsiet. Bet pa-

priekšu atspiežalies pie koka, lai jūs aiz bailēm ne-

nokristu gar zemi. Redziet: angļu valdība ir izsolījuse

godalgu 500 mārciņas tam, kurš noved Diku Turpinu
dzīvu vai mirušu Londonas policijai. Un to jūs varat

tūliņ darīt, jo es esmu Diks Turpins!»
Ka oficiers ieplētis muti un ka tam žokļi drebējuši,

tas bija fakts, bet, tā kā Diks Turpins viņam mīļi uz-

smaidīja, tad viņš beidzot atžilbis.

«Ko jūs baidāties, mans draugs,» Diks Turpins tei-

cis, «vai jums bailes, ka es jūs nogalināšu? Tos, kas

paši sevi grib nogalināt, manim nenāk ne prātā no-

durt vai nošaut. Esiet droši un vediet mani uz Lon-

donu!»

Un tad oficiers viņu vedis uz Londonu.

* * *

«Urā, Diks Turpins nāk!» daži priekšā iekliedzās.

«Urā, lai Diks Turpins dzīvo augsti!»
«Nāve tam!» pilsoņi brēca. «Nost ar slepkavu un

laupītāju. Pie karātavām ar to!»

«Turiet mutes, jūs spēka vēderi!» zemā tauta sa-

šutuse kliedza. «Diks Turpins deva mums maizi, kad

jūs aizmirsāt Kristus mācības un atjozāt savas jostas

par vienu caurumu tālāk, bet mums tās bija jāsavelk
ciešāki!»



«Urā, lai dzīvo Diks Turpins!»
«Nost ar viņu! ...»

Viss pūlis aplenca Turpinu, kuru pavadīja kādi des-

mit zaldāti. Pilsoņi to centās pamielot kulakiem, bet

zemā tauta spiedās ap to, lai attaisītu viņa valgus.
Izcēlās pilnīga kauja starp zemo tautu un pilsoņiem.

Bet zemā tauta, skaitā pārāka, ņēma virsroku, atsva-

bināja Diku vispirms no zaldātiem, tad no valgiem.
Un Diks Turpins bija atkal brīvs. Tūkstoši viņam uz-

gavilēja. Tikpat daudz spiedās ap viņu, lai spiestu

viņa roku, jo daudziem viņš bija izlīdzējis ar naudu,

citus atsvabinājis no nelietīgiem vajātājiem. Bet mil-

zīgajā ļaužu pūlī bija daudz tādu, kuri ļoti līdzinājās
Dikam. Viss pūlis beidzot sajuka, kad pilsoņi iesāka

no jauna kauties ar zemo tautu. Šo apstākli izlietoja
Diks Turpins un nozuda bez pēdām.
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ĒRĢELNIEKS

Stāsts

Tā bija karsta diena. Gaiss dega kā liesmās. Ūdens

tvīka un plaka zem smokošā karstuma. Un, paēnā

spirgtuma neatradis, ceļinieks soļoja lēni un gurdeni

tāļāk pa lielceļu, no kura smilšu putekļi pacēlās viegli
kā dūmi. Trūkums bija audis viņa svārkus un viņu

barojis. Zem nabadzības nastas pazemots, viņš vairs

nesapņoja par laimi, viņš vēlas tikai kļūt atsvabināts

no ciešanām.

Bet neviens negrib ar to biedroties, kurš cieš, ku-

ram visa gaita, visa daba rāda, ka viņš cieš. No tā

visi pabēg vai dzen viņu tāļāk.
Un tā viņš jau sen staigāja kā klavieru balsotājs, kā

ērģeļu izlāpītājs no muižas uz muižu, no skolas uz

skolu. Un viņš dabūja pasmaidīt tikai tad, kad nonāca

tādā muižiņā vai skolā, kur instrumentu pavisam ne-

bija. «Kas tā par skolu?» viņš domāja un gāja kā pa

sapni tāļāk.

Jā, visa pasaule viņam bija kļuvuse par sapni. Viņš

brīnījās, ka saule vēl uzlec, ka tā noriet, ka vēji pūš,
ka strauti pa vecam aizplūst, viss bija kā agrāki, tikai

viņš pats bija cits, gluži cits.

Klavieru balsotājs! Tas bija viņa gods un negods.
Šur tur pēc viņa prasīja, bet visi juta, ka beidzot bez

viņa var visur iztikt. Viņam nebija neviena drauga,

viņam arī nebija neviena ienaidnieka. Viņš baidījās

no ļaudīm, un ļaudis baidījās no viņa.
Un tas viss bija nācis caur to, ka viņš jau no senām

dienām bija nošķīries no citiem, atbaidīts no to
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ļaunajiem izplūdumiem un no viņu kaislībām, aušībām

un tukšas pacelšanās.
Naida sākums ar cilvēci viņam cēlās jau konserva-

torijā, kad viņa ērģeļu gabals «Svētās Cecīlijas slavas

dziesma» bija dabūjis pirmo godalgu. Citi audzēkņi

aiz skaudības sāka viņu ienīdēt, viņam šis stāvoklis

mākslas augstskolā kļuva nepanesams, viņš pazuda, —

un neviens pēc viņa vairs neprasīja.
Ar mākslu, ar ideālām skaņām viņš bija sacēlis

ļaunumu! Nu viņš vairs neticēja mākslas svētumam

un kļuva par klavieru tīrskaņotāju. Gar cilvēkiem maz

dalības ņemdams, viņš interesējās ilgu laiku tikai

priekš klavierēm. Ērģeļu viņš dabūja reti skaņot, bez

tam viņš šajā amatniecībā nebija ieguvis pilnīgas pra-

šanas. Bet klavieres... Vairāk gadus strādājušam, vi-

ņam bija tāļā apgabalā pazīstami visi šie četr- un trīs-

kājainie stīgu instrumenti, kuri ne mazāk noskaņojušies,

samaitājušies kā cilvēki, jā, kuri pat jauni — fabrikas

noliktavā — no lietpratēja tikuši uzskatīti ar nicinā-

šanu kā nelietīga prece. Bet modes un nevajadzīgas

vajadzības pēc tie bija tikuši pirkti, aizvesti turp, kur

tie kā par sodu tiek dauzīti un klabināti, līdz kamēr

stīgas sarūsē, kājas izšķobās un politūra pārvelkas ar

taukaini neskaidru krāsu — brūni pelēka kā apkārtējā

vienmuļīgā lauku dzīve.

Šīs klaberkastes viņš ar laiku sāka nicināt, jā, pat

ienīst. Kad mājasmāte vai mājastēvs to ieveda viesu

istabā, kur šāda klaberkaste mēdz stāvēt, un tīrska-

ņotāju atstāja vienu, tad viņš brītiņu apsēdās un do-

mīgi raudzījās uz to bildi vai arī uz tām vairākām

bildēm, kuras pie sienas pār klavierēm uzkar. Kādi tur

pretekļi allaž stāvēja! Un, ja gadījās Mocarts vai Bēt-

hovens vecmodes rāmī — no tiem laikiem, kur šos

ģēnijus daudzmaz vēl cienīja, — tad šis traģikomiskais

ģēnija izskats uz klaberkasti, uz pinkaino suni kaktā,

uz nelasītiem un nesagremotiem Šillera, Gētes vai Kor-

nera darbiem, kuri Reklāmas sējumos apputējuši gu-

lēja uz plaukta kā nolādēti cietumnieki, varētu tiešām

vientulīgo tīrskaņotāju smīdināt vai līdz asarām, ja viņš
nebūtu no dabas tāds cilvēks, kas nekad nesmejas,
lielākais — rūgti pasmīn. Nereti gadījās, ka tīrskaņo-

tājs nogrima domās, klusām dusmām uzlūkodams
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klaberkasti, no kuras nekā laba nevarēja izdabūt, kad

mājasmāte pavēra durvis un teica: «Lamberta kungs,

jūs jau laikam esat ar savu darbu galā! Vai nenāksiet

un nenobaudīsiet drusciņ launagu?»
Tad Lamberts paskatījās uz runātāju gluži kā vecais

Bēthovens uz bildes, it kā gribētu teikt: «Ko šie cilvēki

no manis grib?»
Tad viņam bija gandrīz jau uz mēles:

«Tā jūsu vecā klaberkaste nav labojama!» Bet tas

palika neteikts. Un mājasmāte saprata bez visas runas,

ka Lamberts ir pilns no rūgtuma. Tad viņa uzlika uz

galda parastos divus rubļus un atstāja Lambertu viņa

liktenim.

Kad viņš kādai baznīcai garām gāja, tad viņu sa-

grāba svešas ilgas spēlēt, kad neviens nedzird, izspē-
lēt visu to, kas viņa sirdī spiedās uz ārieni, kas nesās

laukā iz viņa — augšup uz debesīm vai nezin kurp!
Bet savādas bailes viņam tūliņ radās spēlēt tā, kā viņš

varēja un gribēja, spēlēt kā mākslenieks, kā ģēnijs.
Kāds neredzams gars likās viņam draudot: «Ja tu tā

spēlēsi, tad es tevi pataisīšu ārprātīgu vai pārsviedīšu
tevi kūleniski pār kora malu uz cietās baznīcas grī-
das!»

No tamlīdzīgām slimīgām bailēm vajāts, viņš nekad

neuzdrošinājās spēlēt, lai gan daži šķesteri un ērģel-
nieki viņu vairākkārt lūdza, lai tas kādu svētdienu

izpildītu viņu vietu. No tās reizas, kur viņš savu «Cecī-

lijas slavas dziesmu» bija spēlējis, kur tas pacilošas
mākslas vietā bija devis skaudību un ļaunumu radošu

dziesmu, viņš baidījās tā spēlēt, kā viņš gribēja un

varēja. Viņš nu reiz bija iedomājies, ka tad notiks kas

šausmīgs.
Tas bija Lambertam sen pazīstams skolas nams, kurp

viņš no lielceļa pa šauro ceļu iegriezās. Viņš iegriezās

turp mehāniski, jo arī tur, bez šaubām, gulēja veca

klaberkaste, kuras viņš jau ilgāku idiku nebija ap-

raudzījis.

Skolas nams bija kā izmiris. Nevienas dzīvas dvēse-

les. Ilgi Lambertam bija jāgaida, kamēr ķēķī trauki

noskanēja un pēc brīža viesu istabā ienāca mājas
kundze. Šī Lambertam nebija pazīstama, tāpēc viņš
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paklanījās un pateica savu vārdu, uzvārdu un pro-

fesiju.
«Mums balsotāja nav vajadzīgs,» kundze strupi, bet

taisni atteica. «Mans vīrs pats klavieres uzbalso. Viņš
acumirklī ir mācītāja muižā. Šodien, kā sestdienas

dienā, viņam tur darīšanas.»

«Atvainojiet, kundze,» Lamberts, nepatīkami aizkus-

tināts, lēni runāja, «es cerēju še atrast vecus pazīs-
tamus un nožēloju, ka esmu jūs traucējis!»

«Nekas! Par traucēšanu nav nemaz ko runāt. Krū-

miņa kungs jau kopš diviem gadiem ir kļuvis par

barona pilnvarnieku, jūs viņu atradīsiet pils muižā.»

«Atvainojiet, kundze, ka esmu iedrošinājies tomēr

vēl kādu brīdi še palikt. Saule dedzina briesmīgi, un

es esmu šodien kādas četrdesmit verstes nostaigājis.
Arī slāpes mani moka, jo pēdējās desmit verstes ceļ-
malā nekur nevarēju skaidra dzeramā ūdens atrast.»

«Lūdzu, sēžat, es jums tūliņ atnesīšu malku tāda

ūdens, kādu jūs varbūt nekur citur neatradīsat: tik

skaidrs, tik auksts, kā kristāls tīrs.»

«Ak, es jums ļoti pateicos!»
Kad namamāte ienesa karafē ūdeni, tad Lamberts

pašu laiku šķirstīja albumu, kurš uz galda mēdza stā-

vēt. Uz otrās lappuses stāvēja divas bildes — viena

sievietes, otra vīrieša, un sievietes bilde izrādīja

mājas kundzi. Tātad otrā bija viņas vīra bilde. Bet

šo vīru Lamberts jau pazina. Viņš to it sevišķi pazina
no divreizējas konkurencspēles — no tiem laikiem,

kur arī Lamberts gribēja kļūt ērģelnieks un dibināt

sevim ligzdu jaunai, labākai dzīvei. Bet abas reizes

viņš izkrita cauri, jo viņš savā spēlē tā sajuka, ka

katrs varēja jautāt: «Vai tāds var būt krietns ērģel-
nieks?»

«Melles kundze — jūs esat Melles kundze ...»

«Ak tā, es piemirsu jums savu vārdu minēt, mani

sauc Me11e...»

«Melles kungs un es — mēs esam veci paziņas...»
Lamberts dzēra vairāk reižu. Ūdens viņu atspirdzi-

nāja. Viņš sajuta patīkamu nogurumu un apsēdās.

«Nožēloju, ka Melles kungu nesastapu mājās.»
«Ja jums patiktos stundu gaidīt, tad viņš pārnāks.»
«Pateicos, kundze, es jūtu, ka esmu jums traucēklis:
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esmu jums gluži svešs, noputējis, nodedzis kā vazaņ-

ķis ... Pateicos, es iešu ...»

Likās — tur Melles kundzei nebija nekas pretī, ja
Lamberts ietu. Viņa lūkojās bezdomīgi pa logu.

«Bet jūs jau arī varētu pamēģināt tās klavieres uz-

balsot. Jums taču veiksies labāki nekā manam vīram,

jo jūs tak dienu no dienas esiet pie šī darba piera-
duši!»

«Jā, es to daru gluži mehāniski,» Lamberts runāja

nopūzdamies. «Es pie instrumentiem esmu tā pieradis,
ka es tos pat sapņos redzu daudz biežāki nekā cil-

vēkus. Un esmu kļuvis jau gluži savāds, man liekas,
ka katram instrumentam ir sava īpaša dvēsele. Jā, ir

ļauni un labi instrumenti, tāpat kā cilvēki.»

Viņš pasmējās. Melles kundze viņu uzlūkoja jautā-

joši, gandrīz bailīgi.
«Nebīstaties, kundze, es esmu normāls, kaut gan

runāju, it kā būtu no splīna vajāts. Ir tiesa, ka esmu

hipohondrs, melanholiķis. Bet tur jau pate daba vai-

nīga un šīs mūžīgās lauku klavieres, no kurām tu

nekad nekā laba neizdabūsi!»

Melles kundze uzlūkoja Lambertu ar lielāko līdz-

jūtību.
«Jums tiešām grūta dzīve. let dienu no dienas un

meklēt pēc klavierēm, kuras varētu uzbalsot. Bet jūs
tak to neturat par savu pienākumu, jums tak dzīvē

vēl vārti uz visām pusēm vaļā. Es pazinu dažus jūsu
kolēģus, kuri vēlāk uzsāka citu darbu, viņiem veicās

labi.»

«Es ar labiem padomiem varētu bruģēt ceļu uz para-
dīzi, bet viņi neiztur mana smaguma. Tiklīdz uz tiem

kāju speru, kad tie lūst. Tas gan ir savādi, ka katrs

domājas aicināts man dot labu padomu, bet es zinu,
ka, tiklīdz es pēc tā darītu un manim veiktos labi, tad

padoma devējs kļūst pirmais par skauģi un nelab-

vēli.»

«Jūs gan laikam par daudz iedomājaties. Un kas par
to, ja ir skauģi! To nevajaga ievērot, bet vajaga staigāt
mierīgi savu ceļu uz mērķi!»

«Ak, jūs laimīgā kundze! Jums ir mērķis, kurš mājo
viena vai divstāvu namā, mērķis, darināts pēc prak-
tiskās dzīves parauga un atzīta šablona, bet, ja nu
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mērķis ir tāds, kurš tevim kā debess pie apvārkšņa
liekas ar zemi saejoties, ja tu ej un ej, cerēdams kā

Ansis ar Grietiņu, kuri debesi meklēja, atrast pieeju
savam mērķim, un beidzot atzīsti, ka tas viss ir velti,

tad, tad... Jā, tad var beidzot kļūt par tādu melan-

holiķi, histēriķi, neirastēniķi, kāds es esmu. Tad bei-

dzot viss viena lāga — dari, ko gribi, visur trūkst īs-

tenības, viss kā ar sārmu pārvilkts, kā apledojis. Un.

kad šīs perspektīvas nākotnē kļūst arvienu tumšākas,

arvienu nemīlīgākas, tad nevar citādi kā klejot, nemie-

rīgi klejot — tas ir vienīgais apmierinošais līdzeklis »

«Es zinu, jums laikam taisnība!»

Melles kundze lūkojās grīdā. Viņa pirmo reizi savā

mūžā veda tamlīdzīgu sarunu. Pirmo reizi viņai pret i

stāvēja tik nevīrišķs vīrietis un tomēr interesants,

tik iekustinošs — sirdi un domas. Un Lamberts juta,
ka viņš tā nevar aiziet, viņam likās, it kā kad viņam
te būtu kaut kas jādara. Jā, viņu kaut kas atturēja.

«Jums tak ir vēl kādi piederīgi, kuri jums līdzjūt
un kur jūs varētu atpūsties, izrunāties no sirds. Cik

savādi, kad to teic svešiem, ko sirds tik dziļi jūt. Māte,

tēvs, brālis, māsa — tie ir beidzot, kuri skumjas var

izklaidēt.»

«Māte, tēvs, brālis, māsa... To manim vairs nav

Tie manim bija. Es nerunāšu labāk par to. Manim

bija arī ideāli. Arī par tiem es nevēlos runāt.»

«Jā, ideāls — tas pie mums, lauciniekiem, ir gluži

svešs putns. Ideāls — gluži kā balts zvirbulis. Mēs

par to nespējam līdzrunāt.»

«Ir jau arī smieklīgi, ja priekš viņiem cīnās, viņi

taču nav nekad sasniedzami. Cilvēks ar ideāliem, kurš

tos tiešām nopietni ņem, ir nožēlojams radījums!»
«Mēs varētu arī citādi domāt. Bet es jums negribu

pretoties. Ja jau viņi — šie ideāli būtu no tik liela

svara, tad daba viņus tiešām vairāk pabalstītu ...»
«To es sāku atzīt par vēlu, kur pirmā un labā puse

dzīves jau aiz muguras, par vēlu...»

Lamberts nervozi staigāja un neviļus apsēdās pie
klavierēm.

«Jūs gribat spēlēt, lūdzu, spēlējiet!»
«Es gribēju iet, bet neaizgāju. Tā ir zīme, ka manim

vēl še jāpaliek.»
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«Lūdzu, spēlējiet...»
Lamberts uzsita pianissimo pāri akordus. Tad stiprāki,

arvienu stiprāki. Melles kundze ar uzmanību klausījās
Lamberta improvizācijā, kurš piepeši apstājās un tad

uzsāka largheto lēni... viņš stipri un ļauni iesmējās:
tā bija «Cecīlijas slavas dziesma», kuru viņš spēlēja.

Un, kad Lamberts bija beidzis, tad Melles kundze

teica: «Es jūs apskaužu, tiešām apskaužu: es vēlētos

tā spēlēt kā jūs!»
«Jā, to es zinu! «Cecīlijas slavas dziesma» modina

katru reizi klausītājā skaudību. Vai tas nav brīniš-

ķīgi?»
Un Lamberts paskatījās uz Melles kundzi tik savadi,

ka viņai kļuva gluži neomulīgi.

* * *

Lamberts palika pie Mellēm pa nakti un apsolijās
ritu spēlēt ērģeles baznīcā, izpildīt Melles vietu.

Vismazākais vienu gabalu — tā Melle bija izdiede-

lējis.
Vakarā viņi abi aizgāja peldēties. Un Meliem tas

izlikās gluži nenormāli, kad Lamberts saģērbdamies
teica: «Manim nekas nebūtu pretī, ja es paliktu ezerā

guļot. Tik patīkami ir reiz atdusēties!»

Melle sāka šaubīties, vai tik viņam ar veselu cilvēku

darīšana, viņš nožēloja, ka tas Lambertu pieturējis.
Bet priekš gulētiešanas Lamberts stāstīja pāris jocīgus

gadījienus ar klavierēm, un Melles aizdomas izklīda.

Svētdienā Lamberts sēdās pie ērģelēm. Viņu pār-
ņēma bailes, viņš gribēja nu vienreiz atkal spēlēt no

sirds, spēlēt par pasaules likteni, par varu un nespēku,

par mīlestību un ienaidu, jaukt visu cauri fūgās

degoši — kontrapunktiski un kā gala efektam ļaut iz-

skanēt savai «Cecīlijas slavas dziesmai», kura glorificē
šo kontrastu un pretekļu pasauli.

Šī diena bija tikpat karsta kā vakarējā. Baznīcas

logi bija vaļā. Lēns vējiņš šalca lapās, kuras sirmas

zaļoja apkārt baznīcai.

Un Lamberts iesāka spēlēt. Melle ar nepacietību

gaidīja, kad Lamberts beigs preludēt un iesāks «Es

savus grēkus sūdzos». Bet Lamberts spēlēja pavisam
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lus un raudzījās visi augšup uz ērģelēm, no kurienes

lejup plūda brīnišķīgas skaņas. Un Melles kundzei

pārskrēja pār visiem locekļiem kā drudzis. Visu to, ko

Lamberts vakar saraustīti, slimīgi bija izteicis vārdiem,

tas šodien spēlēja uz ērģelēm. Labā roka viņam likās

pieturot augsti diskantā ideālu, basi steidzās augšup,
un tad tie satikās ar augšējām skaņām, sasitās naidīgi

disharmonijā, iebrēcās, lādējās un vēlās atkal lejup —

atpakaļ neziņā, izmisumā. Bet augšējais, cēlais akords

palika kā «ērģeļu punkts» uz vietas, līdz tas izdzisa.

Tad nāca šalkoņa, steigšanās, pošanās, tad nedefinē-

jamas, nepielīdzināmas meldijas un iebrukumi galve-

najā tematā, līdz viss atslēdzās daiļā saskaņā un «Cecī-

lijas slavas dziesma» sagrāba visu klausītāju sirdis.

«Lambert, vai tu traks? Ko tu spēlē?» Melle viņam

ausī čukstēja. Bet Lamberts neklausījās: viņš spēlēja
tāļāk savu «slavas dziesmu».

Piepeši ērģeles iebrēcās, un tad skaņas uzreiz it kā

nosmaka. Lamberts saļima uz ērģeļu kauliņiem.
Trieka viņu bija ķēruse. Viņš bija savu bēdīgo un

tukšo lomu izspēlējis.
Lamberta līķis tika iezārkots skolas namā. Patlaban

vajadzēja nākt un uzsist vāku zārkam virsū. Melles

kundze apskatījās: neviena nebija tuvumā. Viņa no-

glaudīja mirušā ērģelnieka pieri un vaigus. Un asaras

viņai sāka ritēt, tad viņa šļupstēja: «Dusi saldi.»
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PAŠIEM SAVS TEĀTRIS

Homo rumuleska

Mums pašiem ir savs teātris. Lūdzam atnākt, ieeja
par brīvu. Tikai mūsu Rūzis ir tāds sirdīgs. Mēs uz-

vedam traģēdijas, drāmas, komēdijas, poses, operas,

operetes. Visi oriģināldarbi. Darbība cēlienos, raksturi

noteikti. Lieldzērvju skatuve ir viena no lielākām visā

Baltijā. Direktors ir Zvīguris, viens no krietnākiem

saimniekiem mūsu novadā. Visi, kam dzīva dvaša, ir

Lieldzērvju aktieri. Nepārspējams savās lomās ir cūk-

gans Pēters. Nevienam nav melnāka mute kā viņam.
Neviens nav tik noplīsis un bezbēdīgs kā Pēters. Ne-

viens tā nemelo kā tas pats. Vectēvs ir karalis, vec-

māte karaliene. Viņiem ir savs dramatiskais kakts aiz-

krāsnē. Viņu dialogi mēdz būt allaž dzīvi, dažreiz pat

sīvi, līdz nakts pārklāj Lieldzērvjus ar tumsu, tad

dialogs dramatiskajā kaktā top arvienu lēnāks, neno-

teiktāks, līdz vecmāte-karaliene, kurai arvienu pēdējais

vārds, iemieg ar dramatisku balsienu uz lūpām, kas

ir pusnopūta par jauno pasauli, pus dusmu vārds, kurš

radīts, lai liktu neprašu karali neziņā. Tad mēnesnīcā

uz krāsns stūra iznāk teiksmainais circenis ar garlai-

cīgiem monologiem un pļāpā par par to,

ko vējš gaudojis skurstenī, kā prusaki ņēmuši bēdīgu

galu piena krūzē, kā tas sijas plaisā veselu mēnesi

par prusakiem valdījis, kā mušas rudenī apmirušas,
tikai viena, par brīnumu, izglābusēs, bet Ziemassvētku

vakarā tā krituse zirnekļa tīklā. Bet zirneklis par slikto

cepeti spļaudījies, tā ka visiem apriebies un tie aiz-

skrējuši projām.
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Bet arī circeņa mātītei ir savi likumi un viņas mono-

logiem savs gals.
Tikai pulkstenis pie sienas nebeidz sava: laiks iet,

laiks iet...

Lieldzērvju teātra izrādēm nav beigu. Luga pieslienas
lugai. Katrai dienai sava komēdija. Gailis un cūkgans
Pēters ir lielākie operu dziedātāji. Gailis ir vecās mū-

zikas piekritējs. Pēters — vāgneriāns. Reizām tas krīt

jaunitāliešu ekstrēmos, tad tas ģīmī top zili melns, un

katru pārņem šausmas, viņu tādu redzot un dzirdot.

Varoņa lomās uzstājas puisis Kārlis. Reizām viņš

uzstājas kā viesis šinīs lomās Līkuma krogā. Tur viņš
savā mākslā tā aizraujas, ka asinis patiesi sāk plūst
viņa ideālu pretiniekiem.

Mīlētājs ir Dzīpurs. Jauns puisis, kam prāts vēl

mīksts un vaigi sarkst, bet vāja balss un tehnika.

Lai paaug Pēters, tad būs pavisam citādi. Zvīguriene
ir sāņu persona. Viņa ar savu parādību rada tikai naivi

komiskas epizodes. Putra un atkal putra. Maize un

atkal maize. Tās ir viņas domas un vārdi. Un tur viņa
iet un dara visu — kā uzvilkts pulkstenis. Viņai maz

vai nemaz nav intereses gar Kārļa varoņa darbiem,

gar Dzīpura neveikliem soļiem mīlestības ceļā, gar

vectēva un vecmātes dialogiem. Tikai pret mazo Pēteri

viņa reizām top dramatiska. Tad viņa daudz neprasa

pēc skatuves tradīcijām, bet ķer to, kas gadās: sakār-

nis, zara gals, skaida vai slota. Pēters tādās reizās mēdz

nozust no skatuves, un ar to epizode beidzas.

Mīle. Tā ir pavisam jauna rakstura parādība. Viņai
ir ideāli, tie ir kaimiņu Valdis, jauni brunči un kā-

zas — jo drīzāki, jo labāki. Valoda viņai drusciņ ne-

skaidra, smieklu par daudz, un miegam dieva svētība.

Visiemīļotākā drāma Lieldzērvēs ir romantiskā teika

«Kazuragu meitiņa».
Tā notiekas pa siena pļauju mežu pļavā, kad laiks

tik skaists un silts, ka aiz prieka vai trakam jātop.
Drāmai nosaukums tāds tāpēc, ka Mīlei ir nedzejiskais
uzvārds Kazurags. Bet, jo ciets un atbaidošs ir šis vārds,

jo mīlīgs, mīksts un maigs ir vārdiņš: meitiņa. Un, kāds

tas drāmas nosaukums, tāds viņas saturs: jaukts, pre-

tekļu un kontrastu pilns. Pirmais cēliens notiekas rīta
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šauro meža pļavu, kurai pa vidu tek upīte. Zils debess

ar baltiem, maziem padebešiem atspīd mazajos atva-

ros, pār kuriem liecas kazenāji ar ogu pilniem zariem.

§c valda vēl īsta daba, še dzīvo vēl čūskas un dzenis

kaļ sausajā priedē. Izkaptis strīķē. Kārlim ir vislabākie

strīķi un galodas. Pie viņa griežas Mīle un Anna, kad

izkaptis tām kļuvušas neasas. Tad Dzīpurs top greiz-

sirdīgs, jo Mīle skatās Kārlim acīs un smejas. Smejas
tā, it kā gribētu teikt: nāc nu un nobučo mani. Anna

ir klusa un atturīga. Bet arī viņai izkapts top neasa.

Kārlis izdara savu. Maz vārdu, daudz skatienu un

klusu domu. lekliedzas viens un otrs, atbalss mežā. Tāds

ir pirmais cēliens. Tad Zvīguriene atnes brokastis, ar

to iesākas otrais cēliens. Laiks top arvienu siltāks, līdz

trešajā cēlienā temperatūru var saukt par karstu. Tad

Kārlis vienos kreklos ārda sienu un strīdas ar Dzīpuru,
kurš kaunas novilkt svārkus. Bet Mīle zina, ka strīds

nav par to, par ko vārdiem strīdas, bet ka īstais siržu

strīds ir viņas dēļ. Tāpēc viņai tik neomulīgi, tāpēc

viņa sakās iet pie upītes nomazgāt muti. Bet Kārlis

reiz grib tikt skaidrībā. Viņš manās brangajai meitai

pakaļ, panāk to atvariņā, kur tā, iebriduse seklumā,

atraisa galvas lakatiņu un taisās mazgāt rožainos vai-

gus un melnās, dūšīgās acis.

«Ko tu gribi?» viņa dusmīgi prasa.

«Ko es gribu?» Grib Kārlis teikt, bet nesaka.

«Tevi, tevi,» viņš domā un karst. Viņš taisās iet

Mīlei gluži klāt, taisās to aptvert un izcelt iz upītes.

«Nenāc!» Mīle draud.

Bet viņš tomēr grasās. Plīkš, viņa cērt riekšavu

smaga ūdens viņam acīs. Un jūt, ka tāds sviediens

nevar notikt aiz mīlestības.

«Ak tā!» viņš iekliedzas, tā ka Mīle nodreb.

Viņš ieskrej silā. Ar līkumu viņš pieskrej pie šķūņa,

satver svārkus, aprauj un tad pa ceļu projām. Projām,

projām!
Dzert, nodzert visu, trakot, kauties, kamēr kaut kas

notiktu pārsteidzošs, caur ko viņš varētu pamosties no

sava karstā mīlestības sapņa.

Ceturtā cēlienā pļavā palikušie strādā un sauc Kārļa.

9*



Bet tas vairs nenāk. Zvīguris visu saprot. Viņš nožēlo,

ka pieņēmis tādu puisi, kurš nebēdīgs bez gala, kam

dusmās nekas nav svēts. Viņš sabar vienu, otru, ir

nemierā ar visu. Un pie vakara, kad viss jau nodarīts,

viņš pats aiziet uz krogu, lai redzētu, ko Kārlis dara.

Piektā cēlienā Mīle stāv pie šķūņa. Ir vakars. Te

pļavās viss nodarīts. Ar dievu līdz nākošai vasarai,

varbūt uz visu mūžu. Te tomēr bija jauki. Neviļot sāk

asaras līt.

Laiks apmācas. Vējš sāk šalkt. Tas nav vējš, bet

idejas un motīvi jaunākai, varbūt šausmīgākai Liel-

dzērvju drāmai.
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ŽANETE

Tēlojums

Tik ātri, kā dienvidus zemēs mēdz aust rīts, pār-

ņēma Pjēru vajadzība atstāt Parīzi un izpētīt lielo

Āfrikas tuksnesi. Parīze ar savu trokšņaino bulvāru

dzīvi, savām gurdinošām un tomēr miegu aizdzenošām

kafejnīcām, ar nervozi automātiskām prasībām pēc
naudas, pēc samaksas, ar savām koķetām sievietēm,

kuras vairs nespēj mīlēt, tikai kaislībās degt vai saltās

paģirās viebties, — Parīze viscaur viņam riebās.

Tēvs, māte dusēja zem velēnām, viņā, Pjērā, bagāto
Mišelē dēlā, atmodās tēvatēva vajadzība — ceļot, redzēt

zemes un jūras, izciest bailes, tās bailes, kuras kā

sprindzīga elektriska straume elektrolītiski sadala dvē-

seli un prātu divās šķirošās daļās — vecā, nederīgā un

nomirstošā un jaunajā, dzīvības un pārdrošas ener-

ģijas pilnajā, kura ne no kā nebaidās. Šai jaunajai
dvēselei ir nodriskātā, vecā mīlestība aiz slābeni uz-

kārtiem gultas priekškariem smieklīga, sentimentālās,

platoniskās vēstules ar liriķu medus citātiem apriebu-
šās, un nolēmums pārmainīties cauri un cauri viņai ir

svēts.

Tās bailes, kuras Pjērs izturēja, šaudamies ar neno-

gatavojušos baronu Kolonu, kurš nabaga Pjēru tikko

neievainoja ciskā, izputināja jaunajā, bagātajā Mišelē

visas mātes vecās mācības: «Dēls, dzīvo godīgi, lūdz

dievu utt.» Jo, pirmkārt, Pjērs atminējās, ka māte pate

maz ievērojuse praksē šīs savas mācības, bet arvienu

mīlējuse apmeklēt zirgu skriešanās un operu, kur ka-

valieri pēc kārtas viņai teica saldumus, kādus vis-
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pārīgi dāmas mēdz cienīt. Un, otrukārt, viņš atzina,

ka tās visas ir mīkstulīgās un bezdarbīgās dzīves frā-

zes, kurām vairs nav nozīmes un spēka, ja cilvēks jau

stāvējis nāves ugunij pretī. Arī viņa, t. i., Pjēra karsti

iemīļotā mazā Žanete, kura prata ģērbties un kuras

dēļ negatavais barons Kolons izaicināja Pjēru uz div-

kauju, pēc šīs divkaujas zaudēja visu vērtību kā īstas

mīlestības objekts, kaut gan kā sieviete un īsta sieviete

viņa Pjēram nelika miera arī tad, kad tas bija pārrā-
vis visas saites ar šo mazo Žaneti. Tikai tad, kad vī-

rietis pārrauj visas saites ar kādu sievieti, viņš vēl īsti

nojēdz viņas īsto vērtību. Tā arī Pjērs. Viņš redzēja,
ka tas bija zaudējis dārgakmeni, kurš tam nekad ne-

bija piederējis, tātad tikai sapnī viņa viņu bija mī-

lējuse. Nevis Žanete bija zaudējuse savu vērtību

vispārīgi, jo tai uz pēdām radās cits pielūdzējs, bet

tikai Pjēra kā jaundarināta un pārlabota pilsoņa
acīs viņa bija zuduse. To viņš nemaldīgi sajuta, kad

tas pēc dueļa devās Žaneti apsveikt. Viņu starpā no-

risinājās apmēram šāds dialogs:

Pjērs (ieskrej aizelsies). Žanete, tu redzi: es esmu

dzīvs!

Žanete (nicinoši). Kur paliek varonis?

Pjērs. Es?

Žanete (smejas). Ne tu! Bet tas, kurš krīt vai ari

nošauj savu pretinieku!

Pjērs. Tu zini, ka barons Kolons ir dzīvs?

Žanete. Te ir viņa vēstule. Viņš ir par lepnu
nākt pie manis pēc tam, kur es viņu izzoboju. Viņš
manim raksta, ka tāda muļķa pēc kā tu viņš negribot
sēdēt gadu un mēnešus cietoksnī, viņam esot nopietnāki
darbi. Lasi...

Pjērs. Šis piena puika ...

Žanete. Manim patīk šis puika ...

P j ē r s. Tu joko!

Žanete. Nebūt ne! Viņš ir jaunāks, skaistāks, gud-
rāks, varbūt arī bagātāks!

Pjērs. Tu runā visā nopietnībā?

Žanete. Visā nopietnībā. Es steigšos pie barona

un teikšu, ka nožēloju to, ko esmu viņam teikuse.
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Pjērs. Žanete!?
Žanete (pagriež Pjēram muguru).

Pjērs. Nu tad ardievu!

Žanete. Ardievu, mīļais.

* * *

Pēc šā ctialoga_ Pjērs Mišelē sajuta nepārspējamu

dziņu doties uz Āfriku. Viņš gribēja iegūt slavu. Un

tikai tad, kad tas reiz atrastos uz slavas kalna galotnes,

viņš varētu nolūkoties ar nicināšanu lejā uz sieviešu

radījumiem, kuri tad viņu aplidotu. Pjērs Mišelē ap-

meklēja vispirms «Academie francaise» sekretāru, tad

viņš apciemoja visus ievērojamākos Parīzē dzīvojošus
ģeogrāfus un ģeologus, kā arī aeronautus, jo Pjēra
ideja bija pār Sahāru laisties laivā, kuru nestu gaisa
balons. Dabūjis vajadzīgās ziņas, Pjērs apstellēja ba-

lonu 10 000 kubikmetru lielumā. Bet vienam viņam šis

ceļojums izlikās par šausmīgu. Viņš lika laikrakstā

iespiest sludinājumu:

«Kungs, 30 gadus vecs, priekš nodomāta ceļojuma
gaisa balonā pār Sahāras tuksnesi meklē biedri, kuram

drošsirdības netrūktu. Par materiāliem līdzekļiem ir

bagātīgi gādāts. Tam, kurš izrādītos par derīgu ceļa

biedri un pabeigtu līdzi ceļojumu, atlīdzība 20000

franku. Vēstules nodot zem P. M. 30.»

Pagāja nedēļas, un bez joku vēstulēm Pjērs nebija

dabūjis nevienas nopietnas atsauksmes uz savu vili-

nošo sludinājumu, jo 20 000 franki ir summa, kuras dēļ

dažs labs varbūt lauztu roku, kāju, bet ne tik kaklu.

Neviens negrib par naudu sevi ļauties nosist. Šis ce-

ļojums pār Sahāru gaisa kuģī bija, acīm redzot, pār-
drošs. Andrē kauli vēl nav godam apglābāti, kad ronas

cits, kurš grib galu dabūt.

Parādījās gandrīz visos Parīzes laikrakstos apcerē-
jumi par to, vai būtu bijis iespējams ceļot pār Sahāru

gaisa kuģī. Gandrīz vienbalsīgi visi sprieda, ka tas

neesot iespējams, ka pār tuksnešiem valdot vēl neiz-

pētīti, no pārējās sauszemes neatkarīgi vēji. Bet Pjērs
palika pie sava nodoma — viņš, kas bija stāvējis

sprāgstošas pistoles galā!
Pagāja mēnesis, un kādā dienā «Matin» sludinājumu
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redakcija piesūtīja Mišelē kungam vēstuli, kurai bija

pielikta viena nopietna atsauksme uz Pjēra sludinā-

jumu un bez tam viena komiska, kurā kāds kurpnieks

piedāvāja Mišelē kungam savu runci par ceļa biedri,

zināms, ar to nosacījumu, ka pēc laimīgi pabeigta ce-

ļojuma lai Mišelē kungs runcim izmaksātu 20 000 fran-

kus. Dusmīgi Pjērs saplēsa jocīgo, neveiklo rakstu un

ķērās pie otras vēstules, kuras rokraksts viņam par

brīnumu rādījās pazīstams.

«Tā tak ir Žanete!» Pjērs priecīgi izsaucās. «Tiešām

Žanete Lebranž.» Vēstule skanēja:

«Augsti cienīts kungs!

Esmu tikai sieviete, bet manim dūšas netrūkst priekš
tā, kur tiešām jāpārdomā visdrošākajam kareivim,

pirms tas sēžas gaisa kuģī, lai nākošā brīdī lauztu

kaklu. Manim vienalga: ja kritīšu, būšu reiz beigta.
Ko manim palīdz dzīvot, jo, redziet, mans kungs, aiz-

vakar manim nozaga visus briljantus un zelta rotas

lietas. Policijas prezidents raustīja plecus un teica, ka

neesot cerības zagli sagūstīt, jo simptomi rādot, ka

zaglis piederot pie tām aprindām, kurām nevarot pie-
kļūt. Aizdomas krīt uz bar

...
Kolonu. Ja nu manim

izdotos tos 20 000 frankus vinnēt, tad es varētu iegā-
dāties daudz greznākas rotas lietas. Ja ne, tad nāve tā

kā tā! Palieku Jums gatava pakalpot kaut kurā brīdī.

Jusu vispadevlgā
Žanete Lebranž

Paris, rue dc Portugal 41.»

«Nabaga Žanete!» Pjērs izsaucās un nogrima domās.

«Ka Kolons ir internacionāls blēdis, to es tūliņ domāju.
Tas tevim, mazā palaidne, par mācību!»

Ilgi viņš sēdēja un pārdomāja, ko iesākt. Vai pie-
ņemt Žanetes piedāvājumu? Vai šis piedāvājums va-

rēja būt nopietns? Sievietes mēdz uzbudinājumā pie-
dāvāt to, ko tās nekad nepilda. Un vēl Žanete, kurai

svēts solījums un goda vārds bija tikpat sveši kā

Pjēram Sahāra, pār kuru viņš gribot ceļot...
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* * *

«... Drošsirdīgo ceļotāju-aeronautu sauc Pjēru Mi-

šelē. Viņš ir Parīzes un bagātā tirgotāja Mišelē dēls,
kura tēvs dzīvoja Marseļā un bija pazīstams tikpat labi

kā kokvilnas un zīda tirgotājs, kā arī kā labdaris un pa-

saules ceļotājs. Par pavadoni Pjēram Mišelē kungam

pieteikusēs tikpat drošsirdīga, kā arī skaista dāma, Ža-

nete Lebranž jaunkundze, kura apkauno Parīzes kun-

gus. Nākošā numurā pasniegsim abu drošsirdīgo ce-

ļotāju bildes. Vivant Žanete Lebranž jaunkundze un

Pjērs Mišelē kungs!»

Nedēļu vēlāk Mišelē kungs nosūtīja savu balonu

divu lietpratēju vadībā uz Alžīru, no kurienes gaisa

ceļojumam vajadzēja iesākties.

Parīzes etnogrāfiskā biedrība sniedza ģeogrāfiskai
biedrībai abas rokas, lai kopīgi sarīkotu goda mielastu

Pjēram un Žanetei uz atvadīšanos. Uz mielastu ieradās

pat koloniju ministrs, kurš izsauca labas laimes abiem

ceļotājiem. Tas Žanetei gāja tā pie sirds, ka tā izdzēra

pāri glāžu šampanieša vairāk, nekā tā agrāki to mēdza

darīt. Kad viesi izšķīrās, Pjērs velti meklēja pēc Ža-

netes. Viņa bija un palika pazuduse.

* * *

Pēc sešām nedēļām Pjērs, kurš pa visu šo laiku ne-

drīkstēja nekur atklāti rādīties, dabūja sekošu vēs-

tuli:

«Augsti cienīts kungs!

Jūsu nodomātais ceļojums mani lieliski pagodināja,
bet Jūs neņemsiet ļaunā, ka es tagad esmu citās do-

mās. Ir taču drošāki ceļot uz īstena kuģa nekā gaisa
kuģī. Es un mans saderinātais lords Kluckins braucam

uz Indiju, kur gribam likt salaulāties. Lords Kluckins

ir miljonārs un dievina sievietes, kuras ceļo ar gaisa
kuģi. Viņš ir Parīzes aeronautu goda biedrs, un kā

tāds viņš bija ielūgts arī tajā vakarā uz goda mielastu,
kur mums vajadzēja atstāt Parīzi, lai dotos uz Āfriku.

Kluckins manī iemīlējās un uzrunāja mani tapt viņam
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tīkami — būt lordam par sievu, lordam, kurš ir tūk-

stošreiz bagātāks nekā Jūs, mans kungs!
Dzīvojat sveiki un aizmirstat mani. Kā atlīdzību par

izciestām sāpēm mans nākošais vīrs Jums caur Vīnes

banku liks izmaksāt tos 20000 frankus, kuru dēl es

biju gatava kaklu lauzt. Braucat laimīgi savā gaisa

kuģī!

Žanete Lebranž,

drīzumā ladv Kluckina

Portsaīdā,

uz kuģa «Perseverance»,

20. aprīlī 19 ...»

Brauc nu uz Sahāru!
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SIMTS RUBĻU

Kādu pusversti no dzelzceļa, meža malā, atradās

maza mājiņa, kādās dzīvo cilvēki, kurus allaž nemēdz

kā cilvēkus cienīt. Priekš sen gadiem tur dzīvoja mež-

sargs. Ar laiku visapkārt mežus iznīda. Tos aizplu-

dināja pa upi uz pilsētu. Neskatoties uz to, ka par

pārdoto mežu dabūja milzum daudz naudas, muiža

iekrita dziļi parādos. Līdz ar to pamazināja muižas

ierēdņu skaitu. Mežsargam sila malā uzteica vietu. Tas

aizgāja pie cita kunga. Mazo mājiņu apdzīvoja viens

pēc otra šādi tādi peļņās gājēji, kuri muižai maksāja
nomu un palika tur, kamēr to varēja samaksāt. Bet

nomas nauda nav tas vienīgais, ko no cilvēka prasa.

Kungs nomas naudu vēl kādu dienu pagaida, bet vē-

ders necieš ne dienas. Un tā nav brīnums, ka mazās

mājiņas iedzīvotājiem pastāvīgi uzmācās sarežģītais

jautājums: kur ņemt to, ar ko ģērbties un ko ēst?

Kamēr būvēja dzelzceļu un Andruška ar Līzi dzīvoja
divi, tikmēr viņi priekš savas kārtas apstākļiem dzīvoja
brangi. Bet uzbūvēja dzelzceļu, un Līzei nāca katru

gadu pa bērnam klāt.

Tad apklusa Andruškas jautrie smiekli, kad tas sest-

dienas vakaros un svētdienās mita pie savējiem. Kā

arī viņš nepūlējās, to visvajadzīgāko viņš vairs sevim

un savai dzimtai nevarēja sagādāt. Kurš rubulis ienāca,

tam vajadzēja uz pēdām pāriet citu rokās, lai dzimta

nekristu pēdējā postā. Un viņa cietā noņemšanās kādu

mazumu ietaupīt palika tukšs sapnis.
Bija, tā sakot, akla laime, ka Andruška bija vesels.
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Bet šī laime kļuva par apsmieklu, kad uznāca darba

trūkums. Par kalpu pie saimnieka saderēt — to An-

druška nevarēja, bet kur tad mitināt dzimtu, — jo
neviens saimnieks negribēja savā mājā ņemt piecus
bērnus, no kuriem vecākajam nebija vēl ne pilni seši

gadi. Un Līze, kaut gan tā agrāki bija skaistule, nebija
nekad stipriniece bijuse.

Andruška, citas izejas rteredzēdams, pārdeva govi,

samaksāja par pirmo pusgadu nomu, atstāja palieku
sievai un ar darba rīkiem uz muguras devās svešumā.

Šī vecā pasaka par darba vīru piepildījās uz mata

pie Andruškas — un vēl visrūgtākajā veidā. Viņš gāja
un redzēja daudz ko. Maz viņš ēda, maz pīpēja, no

degvīna nebija ko domāt. Daudz trokšņu jaucās vi-

ņam gar ausīm, bet visiem tiem cauri viņš likās dzir-

dot: «Tētiņ, ko tu manim atnesi?» «Andruška, ko

mēs iesāksim bez govs? ...»

Pilsētā nedz staltie nami, nedz jautrie ļaudis viņu

interesēja. Viņš lika kapeiku pie kapeikas. Andruška

zināja tās vērtību, jo, pirms rublis bija nopelnīts, tam

tūkstošām reižu vajadzēja smagi cilāt rokas. Trīs mē-

nešus viņš strādāja pie ielu bruģēšanas, kādu mēnesi

pie tiltu būves. Un beidzot viņš varēja pasmaidīt: simts

rubļu piederēja, ar tiem viņš cerēja aplaimot savējos.
Andruška nopirka par to naudu, kas bija pāri par

simtu, tabaku, maizi un speķi un devās mājup. Savus

simts rubļus viņš bija iemainījis pret simtnieku un to

iešuvis aiz svārku oderes. Tas bija tā noglabāts, ka

neviens zaglis tā nevarēja atrast.

Mājup ejošam Andruškam piesitās ceļa biedris. Arī

tas teicās ejam uz dzimteni. Vārds pa vārdam, un abi

gājēji sadraudzējās.
Andruškam sākumā biedris lieliski imponēja. Tas

stāstīja par saviem piedzīvojumiem Dienvidus Krie-

vijā un Polijā, lielījās, ka protot visas valodas. Un tad

Andruška iejautājās, vai tas protot arī franciski, tad

biedris pašapzinīgi iesaucās: «Parlē vu fransē?» Ar

to Andruškam pietika, lai pilnīgi pārliecinātos par sava

ceļa biedra augsto izglītību un spēju. Bet līdz ar to

Andruškam radās arī neuzticība pret viņu. Kas gan viņš

varēja būt par cilvēku, tik izglītots, tik gudrs un

tomēr vēl vairāk noplīsis nekā Andruška?
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«Tu, brāl, laikam gribi zināt, kas es par vīru esmu?»

ceļa biedris pasteidzās runāt, kad Andruška to sāka

domīgi uzlūkot.

Viņi bija atstājuši krogu, kurā Andruškas biedris sa-

maksāja tēriņu, un pēc šādas labdarbības Andruška

kļuva vai nepateicīgs.
«Tas man ir vienaldzīgi, kā tevi sauc un kas tu esi,

bet manim vis lāgā nepatīk, ka tu tā braši uzdzīvo.

Tu staigā noplīsis un izdodi naudu kā bagātnieks. Vai

tevim sievas un bērnu mājā nav?»

Biedris uz Andrušku stīvi paskatījās un ļauni

iesmējās.
«Nezinu, vai ir vērts tev visu stāstīt. Visi putni nav

vienādi, ja tie arī no viena tīruma tārpus lasa. Tu,

brāl, rādies būt nevainīgs un neaptraipīts cilvēks. Vien-

alga! Reiz visi kopā zem šīs pašas zemes trūdēsim. Es

nāku taisni no cietuma, bet naudu, kuru es izdodu, es

godīgi cietumā nopelnīju. Man nebūt nenāk prātā ar

savu godu lielīties, jo visi prātnieki atrod, ka nekas

neatrodoties viens no otra tik tāļu kā cietums un gods.
Un tad viņiem varbūt ir taisnība. Bet atbildības es par
visām šīm lietām nevaru uzņemties. Dzīve mani vadā

kā pie valga, un pie šī valga es arī beigšos. Man reiz,

draudziņ, bija i māja, i sieva un bērni. Bet, kā nāca,
tā gāja. Māja arī nav mūžam paliekama vieta. Tā

iekrīt līdz ar tevi parādos, tad ne pats dievs neglābs.
Noņēma, brālīt, visu un pašu izdzina uz kaila ceļa.
Kauns ir to stāstīt, bet, ja nu reiz stāstu, tad nevaru

arī tā slēpt, ka es toreiz raudāju, rūgti raudāju. Bet

asaru ir par maz, lai izteiktu savas bēdas. To var tikai

ar smiekliem. Tāpēc, brāl, es arī vairs neraudu, bet

smejos, arvien smejos, kā tu pats redzēji. Izraudājies
es meklēju darba, to atradu, un nu dzīvojām, kā va-

rējām. Reizām badojāmies, reizām bijām arī paēduši.
To, draudziņ, visu var panest, bet tad mana sieva

iemīlēja puiku, kurš nebija mana spļāviena vērts, tad

mana pacietība beidzās. Sākumā es arī to panesu. Do-

māju — nemīl viņa manis, pietiek, ja tā mīlē bērnus.

Bet nelabais viņu tik tāļu bija pārņēmis, ka tā sāka

bērnus dauzīt, tos mērdēja un pulgoja, iztapdama ar

visu tikai savam mīļākam. Papriekšu es domāju: tāds

necilvēks ir jānosit. Bet par slepkavu es neesmu radīts.
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Es arvienu pietieku vairāk ar teoriju. Notvēris sievu

ar viņas mīļāko, es tomēr savu spieķi labi izlietoju.
Ja mana sieva būtu iemīlējuse īstu vīru, tad manas

dusmas būtu bijušas mazākas. Bet tāda piena pui-
kas dēļ es tiešām sajutu vairāk kaunu nekā dusmas.

Es vēlāku pārbijos, kad redzēju, cik briesmīgi es sievu

biju sadauzījis. Viņa tikko spēja piecelties, kad at-

brauca ārsts ar pagasta vecāko. Saprotams, manim,

kā jau bendēm, sasēja rokas un veda mani uz pagasta

māju. Bērni raudāja un aplipa ap mani kā knislīši.

lekams kazaks mani izbīdīja no istabas, es piegāju pie
gultas, kurā sieva gulēja, un asarām acīs lūdzos: «Sie-

viņ, piedod, es nezināju, ko es darīju!» Bet viņa pa-

skatījās uz mani kā plēsīgs zvērs, kurš, uz nāvi sa-

triekts, atņirdz zobus. Tad es izstreipuļoju pa durvīm,

iesēdos ratos; kazaks manim līdzās. Viss notika kā

sapnī. Dzirdēju tikai, kā bērni pagalmā kliedza. Es

stiprā balsī raudāju, raustīju saites, ar kurām manas

rokas bija sasietas, un gribēju izlēkt iz ratiem. Bet

kazaks ar pigu manim sānos. Es paliecu vēl galvu,
skatījos un redzēju, kā viņi skrēja — mani puskailie

nabadziņi, mani knislīši, divi puisēni, viena meitiņa.
Tad es situ galvu pret ratu atzveltni un, kad no rei-

boņa pamodos, jau gulēju cietumā. Es esmu visādus

cietumus pieredzējis, bet visvairāk cilvēku pazemo
un apvaino tāds lauku pagasta, gribu teikt — dzimte-

nes cietums, kurā gaismas pavisam nav, kur apsmiek-
lus par sevi dzirdi caur plānajām sienām un jūties sa-

vai zemei tik tuvu, kura tevis vairs negrib, no tevis

kaunas. Tamlīdzīgā cietumā es pavadīju ilgāki par ne-

dēļu. Tad mani aizsūtīja uz pilsētu. Mani notiesāja.
Tiesas priekšā es apslēpu, kāpēc es sievu sakāvu.

Sods nebija bargs. Bet manas sirdssāpes bija neiztura-

mas. Es domāju par saviem bērniem, kuri atstāti bez

gādības. Manim bija arī sievas žēl. Ar ilgošanos es

gaidīju to dienu, kur es būšu brīvs, lai varētu doties

atpakaļ uz dzimteni, mēģināt izlīgt ar sievu un dzīvot

tāļāki — kaut arī grūti, tomēr kopā ar savu dzimtu.

Bet liktenis bija manim nospriedis citu ceļu. Pirms es

atstāju cietuma telpas, manim paziņoja, ka mana sieva

iesnieguse sūdzību pret mani dēļ laulības šķiršanas.
Es vairs nevarēju cerēt uz izlīgšanu, uzskatīju sevi kā
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šķirtu un vairs neatgriežos dzimtenē. Pagātni es mē-

ģināju aizmirst — aizmirst sievu un bērnus, kurus viņa

manim dzemdējuse. No nemiera dzenāts, es klejoju no

pilsētas uz pilsētu, reizām strādāju, reizām dzīvoju no

zagšanas. Reiz mums, t. i., manim un biedriem, jo mēs

mēdzām turēties vairāki kopā, uznāca patika kļūt ba-

gātiem. Norunājām aplaupīt kādu kungu, kuru sla-

vēja par ļoti bagātu. Mēs ielauzāmies viņa dzīvoklī,

bet mūsu naudas laupījums bija samērā niecīgs, salī-

dzinot ar to, ko bijām cerējuši dabūt. Šīs zādzības dēļ

mūs apcietināja, jo mūsu ļaudīm uznāk dažreiz tāda

slimīga vaļsirdība un patiesības kāre, kurai arī mēs

kritām par upuri. Viens no mūsu līdzvainīgiem, iepīts
un notverts citā lietā, bija atradis par vajadzīgu mūs vi-

sus nodot. Mūs saķēra un notiesāja uz nodošanu ares-

tantu rotā. Pēc izciestā soda mani aizsūtīja uz Sibīriju.
Manim nebija vairs cerību kādreiz vēl redzēt dzimteni.

Caur manifestu es tomēr kļuvu brīvs, un tādu tu,

brāl, tagad redzi tavā priekšā. Nu ir pagājuši kādi piec-

padsmit gadi, kur es neesmu dzimtenes redzējis...»
Andruškas ceļa biedrim vārdi aizrāvās. Viņš nokāra

galvu un klusēdams gāja tāļāk, bez kā tas ievērotu

Andrušku, kurš ar līdzcietību savu biedri uzlūkoja.

«Visiem iet grūti, mums visiem, visiem!» Andruška

runāja. «Arī bagātniekiem ir sava klizma. Mūsu būves

uzņēmājs pilsētā — bagāts cilvēks, bet ir cauri un

cauri nelaimīgs. Pats slimo ar krītamo kaiti. Meita

dzīvo vājprātīgo namā. Sieva... tur tāda pat nelaime

kā tevim gadījusēs. Jā, grozīt mēs šīs dzīves neva-

ram, vismaz mēs nezinām, kā viņu varētu grozīt.»
«Un tagad,» ceļa biedris uzsāka, «ko lai es tagad

daru? Kādu darbu lai es uzsāku, un kādu darbu manim

uzticēs? Vispirms jāiet pie pagasta vecākā, jāpaziņo,
ka sodu esmu izcietis, tad manim jāpaliek zem policijas
uzraudzības tajā apgabalā, kur visi mani pazīst, kur

priekšā vēl pasaka kādu laipnu, līdzjūtīgu vārdu, bet

aiz muguras tevi lamā par arestantu. Un tas jau es

arī esmu. Apskaties, paklausies apsmieklu, netaisnību —

un tad atkal apakaļ cietumā!»

Trīs dienas gāja Andruška un Ješka — tā ceļa biedri

sauca — kopā, līdz Andruškas mājiņa bija klāt. Pie
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kājceliņa, kurš veda dzelzceļam pāri uz meža malu,

Andruška apstājās un apdomājās.

«Kurp tu iesi, Ješka?» Andruška jautāja. Viņš ar

ceļa biedri sajuta dziļu līdzcietību un labprāt to būtu

uzaicinājis pārgulēt pie viņa nakti, bet viņš nezināja,
kādos apstākļos mājenieki paši atradās, un nevēlējās,
ka pie atkalredzēšanās būtu klāt svešs vīrietis un vēl

arestants.

«Es saprotu,» Ješka nikni iesmējās, «tu baidies ma-

nim naktsmāju piedāvāt. Labi, es iešu tāļāk. Es esmu

tikko pusceļā.» dikti iesmējās.

«Ē, kas jūs tādi te uz ceļa?» kāda rupja balss iz

tumsas sauca.

«Mēs — ceļinieki!» Andruška atbildēja.

Cilvēks tumsā grabinājās, uzrāva spičku un iededzi-

nāja laternīti.

Tas bija dzelzceļa sargs. Viņš aplūkoja tuvāki abus

vīrus un noturēja tos par blandoņiem.

«Jums te, uz sliedēm, kāda darīšana?» dzelzceļa sargs

jautāja.

«Labvakar, kur tik bargs?» Andruška smējās un snie-

dza sargam roku.

«Ā, tu! Andruška! Labvakar, labvakar! Nu, mājā?»

«Kā redzi! Taisni uz māju!»

Sargs neuzticīgi aplūkoja Andruškas biedri, kurš savā

izlāpītā kostīmā izskatījās vairāk jocīgs nekā neuz-

ticams.

Kad sargs, kaut ko nomurminājis, pa sliedēm aiz-

gāja, Andruška uz biedri teica:

«Vari pie manis pārgulēt — uz kūtiņas. Mums ir

pašiem maza, šaura istabiņa, tur sieva ar bērniem.»

Ješka pateicības vietā kaut ko norūca un gāja An-

druškam līdzi. Ēst viņam ļoti gribējās, viņš kaunējās

par to Andruškam kādu vārdu teikt.

Pie mājiņas nonākuši, viņi apstājās. Andruška atspie-
dās uz šaurajiem vārtiem un nopūtās. Viņam bija bail

no kaut kā nezināma, kas varēja pa tam būt noticis.

Varbūt bija sieva vāja vai kāds no bērniem kunkstēja.

Viņš nevarēja panest šos mazo kunkstienus, kuri kā
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asmins viņa sirdi ievainoja. Arī bija iespējams, ka kāds

no viņiem bija miris. Vai varbūt tur iekšā, būdā, valdīja

visšausmīgākais trūkums un tiklab sieva, kā arī mazie

gulēja lupatās, netīri, daudz, daudz nelaimīgāki, nekā

viņš tos bija atstājis?

«Tur augšā ir siens! Kāp tikai — es nākšu vēlāk!»

Andruška drebošu balsi runāja, rādīja Ješkam uz kū-

tiņas pusi un pats iegāja būdā.

Zemes, trūdu, sodrēju un puvuma smaka sitās viņam

pretī. Ar šiem tvaniem Andruška bija apradis. Viņš

par tiem nebrīnējās. Sameklējis spičkas, viņš gribēja
uztaisīt uguni, bet kastīte no vakardienas lietus bija
izmirkuse. Vairāk reižu viņš šņīpāja gar kastītes malu,
kad tā neiedegās, Andruška tuvojās kaktam, kur

gulta stāvēja.
«Līze — vai tu guli?» viņš klusām sauca. Neviens

neatbildēja. Andruškam likās, it kā kad kāds līstu pār
kuļu uz durvju pusi. Un tiešām nākošā acumirklī kāds

izšmauca laukā.

«Kas tad te ir?» Andruška drebošu balsi pusbailīgi,

pusserrīgi iesaucās un sāka aptaustīt gultu.
«Andruška — tu?» sieva gultā žāvādamies prasīja.

«Kas tad cits? Es — zināms, es! Bet kas tad te iz-

skrēja?»

«Izskrēja? Es nekā nedzirdēju. Kas tad te varēja iz-

skriet? Zagļam jau pie mums nav nekā, ko paņemt.»

«Bet izskrēja — es skaidri redzēju un dzirdēju.»

«Vai tu tik neesi piedzēries, Andruška?» Līze dus-

mīgi atcirta.

«Jā, jā,» Andruška nomurmināja, «piedzēris, sapro-
tams, saprotams...»

Viņš smagi nosēdās uz mūrīša un, mazajā lodziņā
labu brīdi raudzīdamies, sadomāja daudz ko. Viņam
ienāca prātā Ješkas stāsts. Ka kāds te būdiņā bija un,

viņam ienākot, izsteidzās ārā, uz to viņš varēja zvērēt.

Bet viņš arī bija gatavs zvērēt, ka Līze viņam bija uz-

ticīga sieva. Līze, kura viņu tā mīlēja! Bet tad An-

druškam atkal cēlās šaubas. Var būt, ka Līzei un

bērniem nebija nekā, ko ēst. Sešus rubļus viņš aizejot
atstāja, ar tiem taču nevarēja dzīvot visus šos mēnešus.
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Var būt, ka Līze izmisumā bija priekš bērniem uzupu-

rējušās ... Viņš pats bija pie tā visa vainīgs, kāpēc tas

nesūtīja sievai naudas?

«Ko dara mazie?» Andruška nedroši prasīja.
«Ko tāds lai dara,» Līze rūgti iesmējās, «pazīž īksti un

gul!»
«Līze, neruna ta — es priekš jums ta gāju un strā-

dāju. Nauda man ir — sapelnīju, došu, cik mums va-

jaga!»
«Ja tā, tad jau labi!» Līze izsmēja.
«Līze, kā tu uzreiz tā?... Tu vairs nerunā tā kā

agrāki.»
«Nieki, Andruška! Ej izgulies, rītā redzēsi citādi,

kad galva būs skaidra!»

Andruška zaudēja pacietību. Viņš sita ar dūri muldu,

kura pie krāsns bija pieslieta, un smagi nopūtās. Kā-

pēc Līze ar varu gribēja viņam uztiept dzērumu?

«Nē, sieviņ,» Andruška dusmās izsaucās, «drīzāki tu

būsi dzēruse ar to, kas tur nupat izšmauca ...»
Līze piecēlās sēdus gultā.
«Andruška, ko tu muldi? Ja tu esi atnācis ķīvēties,

tad labāki būtu, ja tu nemaz nebūtu nācis!»

«Jā, to es ticu, ka tas tevim būtu bijis patīkami, jo
es jau esmu priekš tevis par vecu, par sliktu, par

vienkāršu, un tavs izredzētais ir ...»

«Kaunies!» Līze raudādama izsaucās. Mazie pamodu-
šies arī sāka raudāt.

Uzdzirdot mazo smilkstētā ju balsītes, Andruška atkal

nopūlējās uzdegt uguni. Beidzot viņam tas izdevās.

Viņš uzdedza mazo lampiņu, uzlika to uz krāsns un ap-

sēdās pats uz lāvas stūra, kur mazie mēdza gulēt.
«Ko jūs raudiet, mazie cibulīši? Nu esmu mājā. Es

pārnesu naudu, ai, daudz naudas! Neraudiet nemaz!»

«Cik daudz?» Pēterīts prasīja.
«Veselu simtu! Gribi redzēt? Es parādīšu!» Andruška

kļuva gluži kā bērns.

Viņš novilka svārkus un uzmeklēja iešūto simtnieku.

Izlocījis svarīgo papīru, tas pienesa lampiņu, lai bērni

simtnieku labi aplūkotu.
«Simts rubļu!» Pēterīts teica svinīgi un piedūra pie

naudas papīra pirkstus kā pie kāda svētuma.
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«Ņem rokā — apskati labi!» Andruška smiedamies

dūšināja dēlēnu.

«Simts rubļu!» Pēterīts tikko dzirdoši čukstēja.

Tagad arī Līze piecēlās un pienāca pie lāvas.

Nekad viņa vēl nebija simts rubļu kopā redzējuse. Viņa

savādi pasmaidīja.
«Kur tu to dabūji, Andruška?» Līze prasīja.
Andruška pacēla galvu un pētoši lūkojās Līzes sejā.

Viņa nodūra acis.

«Kā viņa ir pārvērtusēs!» Andruška domāja.

Bērni, simtnieku aplūkojuši, to sniedza gandrīz
visi kopā tēvam.

«Tie ir mani vairāk nekā triju mēnešu sviedri,» An-

druška, Līzei pašapzinīgi acīs lūkodamies, runāja. «Jeb

vai tu domā, ka es šo naudu esmu zadzis?»

Līze paraustīja plecus.
«Man vienalga — kā tu pie šās naudas esi ticis,»

viņa teica.

«Tā, nu es tevi saprotu...»
Andruška simtnieku saspieda saujā un sakoda zobus.

Sis Ješka — tas vai ar labu priekšzīmi viņam savu

dzīves gājumu bija izstāstījis. Tātad Līze pa Andruškas

prombūšanas laiku bija iemīlējuse citu.

Acumirklī Andruška tā iekarsa, ka būtu varējis vai

visu sadauzīt, kas tam priekšā atradās, bet mazo skati

viņu apmierināja.

«Guliet, bērni!» viņš runāja. «Redzēsim, kas rītu būs!»

Andruška noglabāja simtnieku, izpūta lampiņu un

izgāja ārā.

Ješka jau gulēja cietā miegā, bet Andruška ilgi ne-

varēja aizmigt. Vai viņa nākotne nebūs līdzīga Ješkas

pagātnei?

* * *

Simtnieks nu bija mājā, bet miers iz mājas laukā.

Otrā dienā Līze staigāja apkārt izraudātām acīm. An-

druška bija cilvēks, kurš nemīlēja uzglabāt noslēpu-
mus. Kas bija, tas bija. Ko viņš domāja, to viņš atklāti

Līzei izteica.
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«Tā tu mani apvaino, tu, bezgodi,» viņa raudādama

Andruškam uzkliedza. «Ar kādiem darbiem pats no-

pūlies, tādus gribi manim uztiept. Tu dzīvo mēnešiem

pilsētā, neliecies par mums ne zinot un nu pārnācis
moci mani kā tik prazdams.»

«Līze, piedod, ja es tevim pāri daru, bet tava runa

vakar un šodien mani pavedina uz domām, kuras mani

briesmīgi moka. Man tu labāk nepārmet neko. Es esmu

godīgi strādājis un dzīvojis. Ka es jums neesmu naudas

sūtījis, tas nebija no manis pareizi. Mani nu vienreiz

bija pārņēmušas tās iedomas, ka jāsakrāj simts rubju.

Es atzīstu, tās bija muļķīgas iedomas, kuru dēļ jums bij

jācieš trūkums. Bet apdomā ar — tā naudas sūtīšana

arī nav tik viegla. Vienkārt ir jānokavē darbs, un, ja
tu stundu iztrūksti, cits nāk tavā vietā. Tad algu arī

vis neizmaksā uz priekšu. Jo vairāk stāv naudas pie
meistara, jo lielāka uzticība pret tevi. Bez tam, kad

jau es tik daudz biju iekrājis, ka tevim varēju kādu

daļu atsūtīt, bija jau pagājis vairāk nekā mēnesis. Vēl

viens mēnesis, es domāju, un es būšu mājā. Nāk ogas
mežā, domāju, sēnes, lai bērni iet pameklēt, badā ne-

nomirs. Uz rudeni pārnākšu, domāju, kad nāk auk-

stāks laiks, ar naudu — un viss būs labi. Bet, kā jau
teicu, bez vainas es jau neesmu.»

Līze noklausījās Andruškas runā un atkal tā savādi

pasmaidīja.

«Es nezinu, kāpēc,» viņa lēni runāja, «bet tagad ma-

nim tas viss gluži vienaldzīgi. Pirmo mēnesi mēs dzī-

vojām un badojāmies, kā varējām. Otru mēnesi — lai

dievs nedod, — man pietrūkst vārdu priekš tā, lai iz-

stāstītu, kā mēs esam dzīvojuši.»

«Un no kā tad jūs pārtikāt?» Andruška drebošu balsi

jautāja. «Kas jums deva?»

Līze atplēta acis, saknieba lūpas, uzpūtās un lēni

aizgāja.
«Tur nav ko šaubīties,» Andruška domāja, «viņai ir

mīļākais!»

Viņš nosēdās aiz sakņu dārziņa uz ežas un pārdo-

māja, kas jādara. Vējš pūta dzeltenās lapas pār mež-

malu. Visa daba gatavojās sagaidīt ziemu. Un ziemā,
kad trūkums aizdzīts, — cik patīkami tad pavadīt va-
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karus famīlijas klēpī. Tagad viņu sagaidīja nemiers,

naids un nelaime.

Andruška ieraudzīja Pēterīti, kurš spēlēja «zirgu»,

skrēja, apstājās un kašļāja zemi, zviedza un atkal

skrēja — lielos riņķos ap tēvu.

«Pēterīt,» viņš dēliņu pasauca, «panāc šurp!»
Pēterīts skrēja arvienu mazākā riņķī, kamēr pie tēva

apstājās.

«Pēterīt, saki — vai pa to laiku, kamēr es nebiju

mājā, uz mammiņu nenāca kādi ciemiņi?»
Pēterīts skaļi iesmējās un neteica nekā.

«Saki, Pēterīt, es tevim atnesīšu kaut ko!» Andruška

solīja un pats nokaunējās par šādu izturēšanos.

«Jā, tu mammiņu sitīsi!» Pēterīts iekliedzās.

«Kur tu to ņēmi? Kas tev to stāstīja?»
Pēterīts spītīgi klusēja un taisījās atkal spēlēt «zirgu».

«Pagaid,» tēvs uzbārās, «nāc tuvāki, es ar tevi gribu
skaidrāki izrēķināties!»

Pēterīts bailīgi pienāca. Tēvs viņu satvēra pie svār-

kiem un pikti paraustīja.

«Ja tu man neteiksi visu, ko zini, tad es tevi su-

kāšu!»

Pēterīts sāka raudāt.

«Nu saki — vai nāca kādi ciemiņi uz mammiņu?»
«Nāca...»

«Vīrieši vai meitieši?»

«I vīrieši, i meitieši!»

«Vakaros ar nāca?»

«Vakaros ... nāca ...»

Andruška dēlēnu palaida, bet pats, sāpīgi kunkstē-

dams, nokrita uz mutes un tā ilgi gulēja.

«Andruška, kas tev ir noticis?» Ješka pēc kādas pus-
stundas biedrim uzsita uz pleca. «Nāc, iesim, kur va-

ram uzpravīt dūšu!»

Tas bija labs padoms. Andruška ātri piecēlās.
«lesim,» viņš teica, «manim dikti galva sāp! Pag,

Ješka, tāds tu neej, es došu tevim citu cepuri un citus

svārkus!»

«Ir labi!» Ješka aizstāvējās.
«Nē, nē, tādā modē tu nevari krogā rādīties. Es pa-

meklēšu ...»
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Andruška sameklēja Ješkam lādzīgāku garderobi un,

ejot cauri priekšiņu, kura izpildīja arī ķēķa vietu, likās,

Līzes nemaz neievēroja. Viņa nodrebēja, Andrušku

tik uzbudinātu redzot.

«Kā nu tas viss beigsies!» viņa klusām vaimanāja,
kad Andruška ar Ješku jau bija silā. «Viņš mani

nositis.»

Ilgi Līze sēdēja priekšiņā uz bluķīša un pārdomāja,
ko iesākt.

«Bēgt — vienīgais, ko varu darīt...» Bet viņa bija
aizmirsuse bērnus. Kur tie lai paliek?

«Nē, tad labāki mirt... Lai viņš nāk, lai tiesā! Es

esmu vainīga.»

Viņa iekliedzās un sakoda asiņainas lūpas. Beidzot

viņa nosprieda iet uz staciju pie tā, kurš pie visas šīs

nelaimes bija vainīgs.

* * *

Pa tam Andruška ar Ješku sagudroja iet nevis uz

krodziņu, bet uz stacijas bufeti. lemesls bija tas, ka

Ješka domāja — mazajā krodziņā nevarēšot izmainīt

simtnieka. Turpu nogājuši, tie vēlējās sevim visu dot,

pēc kā sirds kāroja.

«Redzi, Ješka,» Andruška, no sīvā iesilis, runāja,
«es nekad neesmu bijis dzērājs, bet tagad es dzeru.

Es krāju naudu, sakrāju veselu simtu, ar to es gribēju
darīt laimīgu sievu un bērnus. Bet tie, tie... tie negrib
šīs laimes...»

Viņš aizsmaka un bufetčikam pirkstiem parādīja, lai

ielej... Ap šo laiku nemēdza iet vilcieni. Tāpēc Līze,

kurai bufetčiku vajadzēja visādā ziņā satikt, nogāja uz

staciju. Viņai nebija ne jausmas, ka Andruška ar savu

biedri tur dzēra. Līze nemaz nemanīja, ka tie abi sēd

kaktā, kad tā ātri ienāca un devās taisni pie bufetes.

«Manim ir ar tevi tūliņ jārunā!» viņa ātri teica.

Bufetčiks nobāla, jo viņš Andrušku pazina un tagad

paredzēja ļauna. Viņš paliecās un sakniebtām lūpām
kaut ko teica. Līze apgriezās, ieraudzīja savu vīru un

apķērās. Viņa devās bēgt. Andruška pietrūkās, bet at-
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krita smagi atpakaļ uz sola. Viņš bija jau par daudz

piedzēries.
«Lai izput viss simtnieks, bet savas sievas godu es

atriebšu!» viņš, bufetčikam dzirdot, sauca.

Bufetčiks nobāla un nosarka, pasmīnēja un ielēja
divu šņabu vietā divus spirtus.

«Tā sieviņa lūdzās dāvanu,» viņš, glāzītes pienes-
dams, valšķīgi runāja. «Vai jūs viņu pazīstat? Tik-

līdz viņa jūs ieraudzīja, kad tā bailīgi aizšmuka!»

«Jā, to sieviņu es pazīstu,» Andruška zvērošām acīm

kliedza. «Es viņu ļoti labi pazīstu. Tā ir mana sieva.

Līze, mana sieva. Bet jūs esat pēdējais blēdis un ne-

lietis!»

«Es nezinu, ko jūs runājiet. Liekas, esat par daudz

dzēruši!» bufetčiks nemierīgi runāja un atkāpās savā

aizbufetē.

«Tā lieta, lūk, ir tāda...» Un Andruška ņēmās visu

izstāstīt.

«Slikti, brāl, ļoti slikti,» Ješka šļupstēja. «Gandrīz

tāpat kā manim!»

Andruška sāka bļaustīties un paģērēja šņabi.
«Nē, tagad samaksājiet un ejiet,» bufetčiks cieši

runāja, «jeb es pasaukšu žandarmu.»

«Sauc, draudziņ, sauc,» Andruška mēdīja, «bet neaiz-

tiec manas sievas. Sitās lietas dēļ es tev, lūk, maz-

gāšu galvu!»

Tagad bufetčiks pārskaitās.

«Ko tu tur muldi, vazaņķi?» viņš uzbrēca.

«Kuš, gan mēs aprēķināsimies klusāki. Tu ap manu

sievu lakstoties, kamēr es nebiju mājā! Tu mani un

manus bērnus nelaimīgus padarīt! Nu, tas tev, brālīt,
daudz maksās, daudz, daudz vairāk, nekā tu manai

sievai esi atmetis. Es jau redzēju, ka jūs abi kā baloži

sažužināj aties. Nu, draudziņ ...»

Te ienāca policists un uzaicināja abus dzērājus aiziet.

«Vilciens drīz būs klāt, un tie te piedzērušies kā

cūkas!» bufetčiks sūdzējās.

«Samaksājiet un ejiet!» policists pavēlēja.
«To tūliņ darīsim,» Andruška runāja, «tūliņ... Te

ir simtnieks ...»
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«Jūsu vārds?» policists prasīja. Viņam radās neuz-

ticība pret abiem dzērājiem, kuri simtnieku mainīja.

«Kāpēc to?» Andruška stīvējās. «Te ir mana pase.
Es esmu godīgs cilvēks. Bet tas tur ir...»

Viņš rādīja uz bufetčiku, kurš patlaban novilka rē-

ķina maksu un skaitīja naudu. Andruška dabūja at-

pakaļ 96 rubļus ar kapeikām.

Tagad policists abus izstūma laukā.

«Ak, mana sieva, mana sieva!» Andruška gauda.
«Ješka, es viņu...»

Viņš apklusa. Pat piedzērumā tas apjēdzās, ka viņa
nodoms bija šausmīgs noziegums.

«Piedod, Andruška, piedod savai sievai, ja viņa ir

pret tevi grēkojuse,» Ješka runāja. Viņi abi streipu-
ļoja mājup gar dzelzceļa sliedēm.

«Es nevaru ...» Andruška dvesa.

«Tas ir slikti. Tu kļūsi par slepkavu. Tevi notiesās.

Tavi bērni cietīs. Tu cietīsi. Vai tad būs labāki? Ak,

es to visu zinu...»

«Es zinu pats, ko darīšu!» Andruška murmināja. «Te

apsēdīsimies, man kājas gluži bez spēka.»

«Vajadzētu, draudziņ, slapjuma. Nudie vajadzētu. Pa-

dod naudu, es aiziešu uz staciju...»
«Tevi, brālīt, tur izsviedīs!»

«Nesviedīs neviens! Es par to galvoju. Padod

naudu!... Tā... Bet tu sēdi un gaidi uz mani!»

Ješka aizgāja un nonāca pie stacijas taisni tajā
brīdī, kad no otras puses tur pienāca vilciens.

Andruška izņēma naudu un to skaitīja. Piecnieku

viņš bija iedevis Ješkam. Bet naudas vēl bija daudz.

«Šo visu es jums, mazie, biju novēlējis. Svārciņus,

biksītes, pastaliņas... Visu, visu tikai jums. Un nu ir

šitā ... Mana Līze, vai tas nav sapnis? Mana Līze...

nē, es pats savām acīm redzēju... Tad lai ar viņas
nav!...»

Dzērumā un dusmās viņš pa roku galam svieda

naudu uz dzelzceļa. Bet tad tas it kā atjēdzās un ķēra

pie pieres.
«Vai es vēl esmu pie pilna prāta?» viņš domāja un

piecēlies sāka uzmeklēt izbārstītos naudas gabalus.



Savā dullumā Andruška nemaz neredzēja, ka vilciens

tuvojas.
«Andruška!» Ješka no tālienes sauca.

Bet jau bija par vēlu. Lokomotīve pasita Andrušku

gar zemi. Vilciens gāja pār viņa miesām.

«Andruška, Andruška!» Ješka skriedams aizelsies

sauca.

Viņš pieskrēja un, bailēs neatjēgdamies, izmeta

šņabja pudeli no rokām.

Uz sliedēm gulēja nedzīvs Andruška, un apkārt vi-

ņam spīdēja viņa naudas gabali.
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BRŪKLENĀJU VAIŅAGS

Visi viņu iemīlēja, arī es. Viņa bija tikko izplaukuse
savā jaunavas daiļumā. Dzelteni brūnās matu bizes,

kuras spīdēja svaigas, bija pirmās, kas puišiem patika.
Tad arī seja, acis, krūtis, rokas

Visa viņas gaita bija pievilcīga.
Un viņa iemīlēja to visvājāko un nabadzīgāko —

mani. Tas bija manim neizprotami, neticami. Es nodre-

bēju aiz laimības, es izdēdēju, kļuvu bāls, es varēju
dzīvot neēdis, tas viss aiz mīlestības uz viņu.

Bet es kļuvu nedrošs, tiklīdz es viņas acīs lasīju,
ka tā mani uzlūkoja ar to skatu, kurš skaidri saka:

«Skūpsti mani, es tevi gribu!»
Es bēgu no viņas kā vien varēdams. Bet nobēgušam

manim uznāca neizturamas ilgas viņu redzēt un dzir-

dēt. Atkal es meklēju būt viņas tuvumā, atkal es

bēgvi

Tādās mokās es pavadīju daudz dienu, novārgu, un

tēvs ar māti par mani bēdājās.
Teikt viņi neteica nekā, ari es klusēju. Un saldi

drūmi bija tie vakari, kur mēs visi klusi sēdējām un

circenis dziedāja neapnicis.
Simtām reižu es noņēmos: iet un viņai visu pateikt.

Bet es baidījos, ka mani vārdi izjauks visu jauko

sapni, mani vārdi, kuri taču nekā nespēja izteikt no

visa tā, ko jutu.
Sen biju dzirdējis un lasījis daudz par mīlestību.

Sen zināju, ka mīlestībai stājas daždažādi šķēršļi ceļā,
ka tā cilvēku pārņem, moka un beidzot iznīkst, izput,



283

un paliek tikai pārmetumi, vilšanās, paliek tuk-

šība

Es jutu, ka viss manī pārvērtās. Kas manim agrāki

patika, tas tagad kjuva vienaldzīgs, pat riebīgs. Un es

meklēju pēc jaunas — citas apkārtnes, citi priekšmeti
mani sāka valdzināt.

Agrāk es mīlēju puķes. Roze vai rezēda, katra puķe,
kura tikai patīkami smaržoja, varēja palaisties uz

manu draudzību. Bet nu es sāku šīs puķes nicināt, ku-

ras šodien zied un rītu vīst, kuras šodien greznojas
kā valdnieces un rītu guļ samītas sētmalā. Pavisam

ko citu es sāku meklēt. Visvairāk mani valdzināja

brūklenāji — sīkie, mazie, visiem pazīstamie sila stā-

diņi ar tumši zaļām, spīdošām lapiņām un balti sār-

tajām odziņām. Stundām es varēju sēdēt uz celma un

aplūkot vai glaudīt šos ogulājus, kuru lapiņām tad

pazibēja pelēkās apakšas, — šīs lapiņas bija cietas

un gludas, bet tās izturēja salnas, lietu un vētras, tās

zaļoja un zaļoja. Maz, maz ir pasaulē tādu stādiņu.

Lūk, tāpēc es viņus iecienīju, tāpēc aizvien manim

stāvēja prātā brūklenāji.
Ak, cik lielisks bija mana tēva mežs! Tur šalca prie-

des varenas dziesmas, tur putni dziedāja par patiesību,
kura izdzīta no cilvēku dzīvokļiem un mājo mežā pie
zvēriem un putniem. Tur lidoja taurenīši pa pāriem,
tur vizēja zirnekļu tīkli kā zaros aiztvērušies, notrūkuši

meža meitu zīda mati, tur raibais dzenis droši klauvēja
pie priedes krūts, lai tā dotu vietu, kur noslēpt oliņas

perēšanai. Tur bija viss, par ko mēs labprāt dziedam,
kad aizmirstam savu vārgo, nekrietno dzīvi.

Mans tēva mežs! Ir varbūt pārspīlēta mana vēlēša-

nās reiz dusēt nevis miroņu kapsētā, bet tavā vidū,

zem dzīvajiem kokiem, kurus es tā mīlēju un saudzēju,
neizlietādams pie tiem nekad mazo cirīti, kuru vec-

tēvs manim dāvināja. Cik laimīga tur varētu būt dusa,

kur es cietu savu pirmo mīlestību! Un ciekurīši kristu uz

mana kapa, kristu pa skujiņai, pa zariņam, kamēr kaps
izlīdzinātos ar zemi, kamēr ne zīmītes vairs nepaliktu,
ka tur guļ aprakts cilvēks, un mani mīļie brūklenāji
augtu un zaļotu virs maniem trūdiem.

Mana tēvu zeme! Ak, es gribētu krist ceļos uz tevis,

ietverties dziļi, dziļi tevī savām rokām, izplēst gabalus
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iz tevis un spiest tos pie savas krūts, tik ļoti es tevi

mīlu! Ilgi, ilgi es tā negribēju nevienam teikt, jo mī-

ļas jūtas nemēdz izpaust, bet, lūk, es svešumā uz

svešām smiltīm jūtu, ka tās nav radītas manam kapam,
manai atdusai pēc ilgām, nevienam nezināmām cieša-

nām, ka tāpēc es nevaru iegulties zemē un atpūsties,
ka es tevi esmu atstājis, tu, mana mīļā, mīļā tēvu

zeme! Un nu es klīstu un sēstos, domāju un atkal

klīstu Arvienu mūžība priekšā, arvienu mū-

žība aiz manis un pār mani, bet laiks un vieta mani

nepietura, tāpēc ka es tevi atstāju, tu, neaizmaksājamā
tēva sēta, tevi, tētiņ un mīļā māmiņa! Laiks ir bargs

pret mani, viņš manim draudē, tāpēc ka es jūs, mīļie,

atstāju!
Bet es zinu, jūs par mani nedusmojāties, jūs mani

mīliet un piedodiet manim, kaut arī jūs neziniet, kāpēc
es jūs atstāju un aizgāju pasaulē. Jūs neziniet, ka viņas

bagātais tēvs nopirka jūsu māju, lai aizdabūtu mūs

projām. Jūs bijāt veci, es slims, un jūs atdevāt savus

rentes gadus par tiem simtiem, kuri jums nodrošināja
vismaz būdiņu līdz jūsu mūža galam. Bet tie

simti — —
— ak, tie jau nav vainīgi, vainīgs esmu

es viens, varbūt arī neviens

Tam jau tā vajadzēja būt.

* * *

Viņa bija pusmuižas rentes kunga meita. Es toreiz

biju tikko pabeidzis ģimnāziju, un tēvs jau bija lepns
uz mani, kad es saslimu. Uz laukiem mēdz visas tādas

kaites, kur jauns cilvēks kļūst vārgs un bāls, apzīmēt

ar nosaukumu «dilonis». Un visi teica, ka manim esot

dilonis, kaut gan tagad būs no tā laika pagājuši kādi

divdesmit gadi un manī no diloņa nav ne vēsts. Tā

bija cita kaite, daudz briesmīgāka, daudz nežēlīgāka
nekā dilonis — mīlestība.

Rentes kungs dzīvoja mums kaimiņos. Un manim kā

nākošam studentam bija viegli saieties ar rentes

dzimtu, jo vieglāki tāpēc, ka es pa brīvlaiku sagata-

voju viņa dēlēnu uz pilsētas skolu. Katru dienu es turp

nogāju ar drebošu sirdi — ne to stundu dēļ, nē, mana

skolnieka māsa bija tā, kas mani valdzināja.
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Arvienu es mēdzu turp nostaigāt ap pulksten 9 no

rīta. Tad viņa jau sēdēja uz verandas un adīja vai arī

stāvēja kaut kur dārzā pie puķēm. Viņa palocīja viegli

galvu, atbildēdama uz manu sveicinājumu, paskatījās

uz mani laipnu skatu un tad steidzās pie metāla bun-

džiņas, ar kuru mēdza Oļģertu sabungot mājā, kuram

nebija lielāku ienaidnieku pasaulē nekā matemātika

un latīņu gramatika.

Bija arī dienas, kur Oļģerts nebija sabungojams uz

stundām. Ļaunais liktenis to bija aizvedis vai nu uz

sudmalām, vai vēl tāļāku — uz pļavām, kas tad sko-

lotājam bija īsti pa prātam, viņš varēja pēc patikas

ar jaunkundzi sarunāties.

Šīs sarunas tomēr tā lāgā nevedās. Gandrīz pēc katra

teikuma iestājās labu brīdi klusums, tad nāca kāda labi

pārdomāta frāze, tad nosarkšana vai līdz ausīm, atkal

klusums. Un viņa tad meta lēnām visapkārt bailīgus
skatus it kā tā meklētu pēc glābiņa. Reizām taču mūsu

saruna kļuva dzīvāka, pat interesanta. Tas notika tad,
kad mēs viens otru negribot mazliet ievainojām. Tad

viņa teica kaut ko nevainīgu, bet patiesībai ļoti tuvu

esošu. Visvairāk viņu ievainoja mans apgalvojums, ka

jauns, nevainīgs skuķis nemaz nevar spriest par pa-
sauli, ka vienīgi paša cilvēka piedzīvojumi ir tie,

kuri māca patiesi spriest par dzīvi.

«Mūsu gudrība nav liela,» viņa atteica, «mēs ar savu

prātu un gribu neaptveram lielus plašumus un dziļu-

mus, bet, cik mēs aptveram, to pašu mazumiņu mēs

paturam, paliekam tam uzticīgas, labprāt ciešam un uz-

upurējamies priekš tā. Tas skan kā lielība, kā pašuz-
slava, bet jūs jau mani piespiežat to runāt.»

«Kas gan šis mazumiņš varētu būt?» es naivi iejau-
tājos.

Sārtums, kurš jaunavas mēdz pušķot, drīz iedegās,
dzīz dzisa.

«To, es domāju, var zināt un saprast tikai sieviete,»

viņa beidzot teica, «jūs, stingrie, nežēlīgie vīrieši, jūs
stāviet šim mazumiņam par tāļu, lai to varētu ievērot,
redzēt. Mēs tekam pa saviem celiņiem, par kuriem jūs
allaž_ smejaties. Un, ja jūs, vīrieši, mums nedarītu pāri,
ja jūs mūs neskumdinātu līdz nāvei, tad mēs nekad
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jums nekā nepārmestu, netiesātu. Saka ari Šillers: «Nicht

Streņģe legte Gott ins weiche Herz des VVeibes!» 1
»

«Bet jūs, jaunkundze, nebūt nepazīstat visus sievie-

šus, ir tādi, kā jūs to apgalvojat, ir arī citādi. Kāpēc

jūs gribat vilkt tik stingru un nepārejamu robežu starp
vīrieti un sievieti? Mums vajadzētu vairāk sadraudzē-

ties, vairāk saprasties, pirms nav par vēlu. Cīņa dēļ

uzturas, darbi un rūpes sētā un ārpus sētas ir šķīruši
sievieti no vīrieša. Mums šai apstākļu varai ir jāstājas

kopīgiem spēkiem pretī, mums ir jāaizpilda tā lielā

plaisa, kura mūs šķir, mums jāatjauno draudzība, kura

varbūt kādreiz starp abām kārtām ir valdījuse. Tad

dzīvei būtu mazāk nesaskaņu, nelaimes.»

«Draudzība? Es vismaz nevarēju nevienam vīrietim

būt draudzene. Viņi visi ir savādi, jūt citādi, domā ci-

tādi. Visa viņu gaita ir savāda. Es redzu, tur no drau-

dzības nevar nekas iznākt. Un kāpēc jūs pūlaties dzī-

vei sagādāt tik daudz pastāvīgas laimes? Viņa kļūtu
tiešām garlaicīga un līdz ar to arī laime. Viņa jau nav

iekārtojama, nostādama, viņa nestāv zem cilvēku pa-

vēlēm. Jūs gribat mehānisku laimi, kas lai mūs aplaimo,
tā kā uzvilkts pulkstenis, kurš pastāvīgi tikš un zināmā

brīdī liek kūkot savai dzeguzītei. Es vēlētos laimi uz-

reiz — lielu, stipru, un tad manis pēc var nākt nelaime,

tikai ja vienu vienīgu reizi ir īstā laime mūs pārņē-
muse. Bet par šo tematu manim netīkas runāt. Izrunā-

tas domas nav vairs tik mīļas, izteiktas jūtas nav vairs

tik svētas kā pirmāk.»
Es viņai piekritu. Kāpēc tirzāt sievieti, kura vēl tik

nevainīga? Kāpēc viņu mocīt ar dzīves kritiku, jau

priekšlaikā to baidīt? Ar pārbaudītu sievieti ir viegli

prātot, ar to var daudz sarunāt, ja viņa tik ielaižas sa-

runās, bet nevainīga meitene ir sarunām nepieejama,
kur tā vēl daudz cerē, pirms tā nav mīlējuse.

Mēs atkal klusējām.
«Vai jums, Līvijas jaunkundze, varbūt manas runas

ir nepanesamas? Varbūt es pats...»
«Jūs? Nē, jūs nekad ...»
Viņa pagrieza galvu uz verandas logu pusi, tā sa-

kot, noslēpās, acīm redzot, viņa caur manu jautājumu

1 Dievs licis stingrību nav sievas mīkstā sirdī. (Red.)
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bija iekustināta. Kā gan es tā varēju jautāt? Viņa pie-
cēlās un stāvēja visā savā daiļumā manā priekšā. Vi-

ņas stāvs bija bez kļūdām, varēja sacīt, bija skaists,

pilnīgs, un biezās bizes sniedzās pāri jostai. Cik lab-

prāt es būtu šo stāvu aptvēris, turējis viņas roku savā

un varbūt arī viņu noskūpstījis! Cik tur būtu grēka,
nezinu. Visi taču mēdz tā darīt, kas mīlē, un mīlestība

to prasa. Viņa prasa, lai viens otram tuvotos, kamēr

sajūt karstu dvašu uz vaiga, kamēr, viens otram pie-

spiežoties klāt, sajūt, ka tie viens otram gluži un pa-

visam pieder. Bet es nedrīkstēju par to domāt, es viņu

par daudz mīlēju, lai to aizskartu, apvainotu. Visam

tam taču jānāk nejauši
«Vai jūs drīzi aizbrauksat?» Līvija klusi prasīja.

«Kurā augstskolā jūs iestāsaties?»

Es minēju Maskavu. Teicu, ka gribu kļūt filologs.
«Tātad jūs gribat vienot sajukušās cilvēces valo-

das? Vai tas jums izdosies?»

«Nē, es gribu strādāt —
—

— gribu vēlāk maizi

pelnīt, bet to pelnīt kā izglītots, jo, redzat, tā, pusceļā,
es neesmu ne šis, ne tas. Var būt, ka es palieku uz kādu

gadu mājskolotājs. Tēvam jau iet tā grūti — — —»

«Es jūsu tēvu ļoti labi pazīstu. Es esmu ar viņu pa-

runājušās. Viņš ir visai nobēdājies par jūsu veselību.»

«Es nebūt neesmu slims. Jaunībā ir zināms laikmets,

kurā drusciņ jāvārgst. Bet tas pāriet, drīz pāriet. Tēvs

par daudz rūpējas par mani »

«Tur piebrauc jaunais meža kungs. Viņš laikam

nezin, ka tēvs aizbrauca uz pilsētu »

Līvija kļuva nemierīga. Meža kungs, jauns, stalts

vīrietis, nāca garām puķu dobēm, zaļo platmalīti galvā,

spalvu pakausī. Līvija gāja viņam pretī līdz trepēm.
«Mans tēvs diemžēl nav mājās...»
«Bet jūs tak, cienītā jaunkundze, manim_ atļausiet

brīdi uzkavēties, ja es tikai jūs netraucēju? A, tur vēl

viens kungs, jūsu brālēns, vai ne, cienītā jaunkundze!»
«Nē, tas kungs ir mūsu kaimiņš. Viņš bija tik laipns

un uzņēmās manu brāli sagatavot mācībās. Bet tas ma-

zais palaidnis ir kā pazudis »

Mēs iepazīstinājāmies. Meža kungs bija patīkams
kungs, labsirdīgs un jautrs, bet viņa pārmērīgā laipnība
pret Līviju manim nepatika, un es no pirmā acumirkļa
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kļuvu neizsakāmi greizsirdīgs. Un Līvija bija pret viņu
tik laipna, daudz laipnāka nekā pret mani.

Pēc īsa brīža es gribēju atvadīties. Līvija tā kā ap-

juka.
«Es domāju, jūs gaidīsat, kamēr Oļģerts pārnāk. Bet

tas jau būtu tiešām nekrietni — no jums prasīt, lai

jūs uz mazu puiku gaidītu.»
«Arī es priecātos ar jums, kungs, tuvāki iepazīties.

Es gan nevarētu sūdzēties par vientulību, it īpaši te,

kur tik daudz, ko darīt, tomēr viena jauna pazīšanās,
kura patīkama, ir no svara. Es atceros, Volfa kungs
manim par jums stāstīja »

Viņš labsirdīgi šķelmīgi uz mani un Līviju paskatījās
un tad jaunkundzi lūdza, vai tā atļaujot viņam uzsmē-

ķēt papirosu.
Acīm redzot, šitais kungs no manas konkurences ne-

būt nebijās, viņš mani pilnīgi uzskatīja kā zēnu.

Es neveikli, bez vārdiem atvadījos. Kad es jau biju
uz trepēm, Līvija vēl teica:

«Bet jūs tak mūs atkal rītu katrā ziņā apciemosat.
Rīt būs arī tēvs mājā, un māmiņa jau šodien atbrauks

ar krustmāti. Lūdzu, atvainojat Oļģerta bezbēdību un

esat tik labi, rītu atnākat »

Es aizgāju vislielākā nemierā. Arī tēvu un māti es

atradu nemierīgus.
Rentes kungs viņiem piedāvājis 1600 rubļus par tiem

astoņiem gadiem, kurus tie pēc kontrakta vēl varēja

mājās nodzīvot. Un tēvs ar māti bija gatavi tos

pieņemt.
«Ko tad rentes kungs ar mūsu māju grib iesākt?»

es prasīju.

«Viņš gribot paplašināt savu saimniecību!»

Tik daudz tēvs zināja manim pateikt.
Tātad jāaiziet un jau rudenī, jāaiziet un jāatstāj visi

sapņi.

* * *

Otrā dienā es parastā laikā nogāju uz rentes muižu.

Tur bija viesi un viss nams svinīgi uzposts. Pate kun-

dze bija laipna, bet kungs mazliet saīdzis pret mani.

Oļģerts, tikko apsveicinājies, izsteidzās dārzā. Tur stā-

vēja Līvija ar meža kungu.
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«Vai viņi ir jau saderināti?» es domāju, un kājas
manim sāka tirpt.

Vecās dāmas atstāja verandu. Rentes kungs piedā-

vāja manim papirosu un tad veikalnieciskā balsī uz-

sāka:

«Es jūs lūdzu mani nepārprast. Es atzīstu jūsu labo

gribu un pūles, kuras jūs manam dēlam viņa mācībās

esat pielikuši, tomēr es nevaru liegt, ka jums būtu

izdevies kļūt manam zēnam par autoritāti. Oļģerts nav

priekš jums, un jūs neesat priekš viņa. Es lūdzu ma-

nim teikt, cik es jums esmu parādā!»
«Nekā,» es strupi, gandrīz dusmīgi atteicu. «Es pēc

savas labākās sirdsapziņas esmu nodarbojies gar jūsu
dēlu. Ka viņš laikā neieronas uz stundām, tā nava

mana vaina.»

«Tā!» rentes kungs apcirtās. «Jūs, kā liekas, gribat
manim lasīt morāles. Nē, mans kungs, tā jums neat-

ļaušu. Vai saprotiet?»
«Diemžēl es tieku piespiests to saprast!» Es piecēlos

un paklanījos.
«Un cik liela ir tā maksa par stundām?» rentes

kungs jautāja, acīm redzot, priecādamies, ka es esmu

gatavs aiziet.

«Tā maksa, kungs, jums it labi zināma. To es lūdzu

iemaksāt pagasta nabagu kasē. Jo par manu darbu,

kuru jūs manim gribat noliegt, es no jums nevēlos

algas!»
«A, es saprotu, jūs esat spekulējuši uz citu algu. Nē,

jaunais cilvēks, tur jūs esat pārskatījušies. Neesat

pārspīlēti, še, saņemat savu algu, tā jums būs node-

rīga, jo jūsu vecais tēvs nav nekāds bagātnieks!»
Viņš uzlika 50 rubļus uz galda, bet es tos neņēmu.

Cepuri rokā turot, es stāvēju pie trepēm.
«Kā jūs vēl gaidiet?» rentes kungs prasīja.
«Jūs tak manim atļausiet- '.āmām un Oļģertam ar

dievu teikt. Tā aiziet — tas tak būtu nepieklā-

jīgi »

Manim sirds sažņaudzās. Tur nāca Līvija. Viņa pa-

skrēja mežkungam priekšā, uzskrēja pa trepēm un

satvēra manu roku.

«Jūs nezināt, ka šodien mana goda diena, mani

šūpļa svētki. Tāpēc es esmu tā izpucēta — gluži kā
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pilsētas dāma. Šodien es pārvaldu visu māļu, tāpēc

manim ir tas gods jūs uzlūgt uz tasi šokolādes!»

«Es pateicos, jaunkundze, bet diemžēl — — —» es

stostījos, un Līvija nobāla.

Viņa skatījās uz tēvu, uz naudu, kura atradās uz

galda, redzēja mani uzbudinātu, cepuri rokā un likās

visu saprotam.

«Tēt, mīļo tēt!» viņa lūdzās. «Ko tas nozīmē?»

«Mums ar to kungu iznāca domu starpības. Un viņš

vēlējās vēl tikai ardievas teikt!»

«Tēt, es tak Vīksnes kungu jau vakar ielūdzu »

Rentes kungs strupi paskatījās uz Līviju, satvēra

mežkungu aiz pleca un to godbijīgi iebīdīja namā.

«Jauns cilvēks vēl nepazīst dzīves, tāpēc tik ļoti

pārsteidzas » viņš vēl durvīs teica.

«Jaunkundze,» es runāju un drebēju, «lūdzu, aizbil-

dināt mani pie dāmām. Es esmu piespiests aiz-

iet »

Viņa paskatījās uz mani tik mīļu skatu, ka es visas

nepatikšanas sajutu it kā iznīcinātas.

«Dzīvojiet laimīgi, jaunkundze, sveicinājiet Oļ-

ģertu »

Es spiedu viņas roku, viņas roka palika kā bezspē-

cīga manējā. Līviju sauca. Es nevēlējos viņas stāvokli

darīt nepatīkamu un aizsteidzos. Pusaizplaucis rožu

pumpurs no viņas rokas palika manējā. Es jutu, ka

tas bija karsts, ka tas dega manā rokā.

Līvijas tēvam bija taisnība. Kā gan es drīkstēju
cerēt uz viņas mīlestību, kur es vēl nekas nebiju, bez

stāvokļa, bez vietas, jauneklis, gandrīz vēl zēns. Es

jau viņu ar savu dzīves nespējību, savu nabadzību

samaitātu — šo labo, daiļo skuķi, kuru visi tā cienīja
un mīlēja. Manim vajadzēja jau sen to atzīt un gādāt

par to, lai viņa kļūst laimīga, un nevis viņu nomaldi-

nāt sevim līdz. Kur viņa ar mani ietu, ko viņa pie ma-

nis darītu? Viņai būtu jāaiziet līdz ar mani bojā. Un,

uz māju ejot, manim ienāca prātā Mendelsona dziesma:

Entflieh' mit mii und sei mein VVeib!

Und ruh' an meinem Herzen aus! 1

* Nāc līdzi man un kļūsti mana,

Ud atdusies pie manas sirds! (Red.)



Jā, jā, un tad:

«Es liel ein Reif iri der Fruhlingsnacht»
1

— un vis-

pēdīgi liepa šalc pār nelaimīgās kapu. Jā, tiešām, tā

bija labāki — Jaut viņai priecāties, viņas neieraut

bēdu pilnā dzīvē!

Tās bija grūtas dienas un naktis, kas tagad pār
mani nāca. Es nevarēju atturēties no asarām, aizmirsu

pat uz pāra dienām mežu un brūklenājus.
«Kas ar tevi, dēls, ir noticis?» māte prasīja.
Es neteicu ne vārda.

Savukārt arī tēvs tāpat iztaujājās.
Ne vārda no manis izdabūt. Noņēmos aizceļot pie

kāda no saviem biedriem, mēģināt iekļūt līksmā dzīvē,

aizmirst visu, kas bijis. Jau biju gatavs doties ceļā,

kad māte teica, ka kāda sieviņa gribot ar mani runāt.

«Ko tad tā labā sieviņa no manis vēlas?»

Māte nekā nezināja pateikt. Viņa sēdot pagalmā —

noslēpumaina, smaidot, bet nesakot nekā. Kā liekoties,

viņa esot no muižas, dārznieces māsa, bet galvot arī

māte nevarēja.
«Lai tak viņa ienāk,» es mātei teicu, «un jūs neviens

mūs netraucējat, ja viņai ir kas manim vienam pašam
ko teikt!»

Māte jau manim tūliņ ar prieku izdabāja. Un vece-

nīte ienāca līksmu seju, lūkojās visapkārt, it kā bai-

dīdamās, vai tikai kāds neredz un nedzird.

«Te neviena cita nav kā tikai mēs divi! Nu, māmulīt,
ko tu gribēji manim pastāstīt?»

«Te, jaunskungs, priekš jums viena grāmata. Tā esot

jūsu, mūsu cienīgā jaunkundze to jums sūta »

Ar drebošu roku, ar vislielāko pašapziņu viņa manim

pasniedza pakiņu, ietītu papīrā un pārsietu krustām

ar šauru zīda lentīti.

«Jums labas dienas,» viņa laimīgi čukstēja. «Ak

dieviņ, cik mūsu preilenīte ir laba, kā viņa par mums

visiem rūpējas, gādā. Mēs visi par viņu lūdzam dievu »

«Labi, labi, māmulīt, es jums pateicos. Nerunājat
nekā par to, ka jūs manim šo grāmatu atnesāt. Vēlreiz

paldies, un nu ejat pie manas mātes un pagaidiet, var-

būt es došu jums kaut ko līdz!»

1
Un krita salna ziedoņnaktī. (Red.)
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Vecenīte pasmaidīja un izgāja. Bet es kaislīgi at-

raisīju lentīti. Tā bija mana paša grāmata: Panteniusa

romāns «Die von Ķelles». Un lapu starpā, tur, kur

stāv dziesmiņa:

VVer einen lieben Buhlen hat,
Der mag mit ihm auch steibenl 1

—

bija ielikta rožu papīra vēstulīte. Līvija manim rak-

stīja vēstuli! Ko gan viņa manim gribēja teikt? Labu

brīdi es baidījos vēstuli atplēst. Es viņu viegli ap-

kampu, turēju, aplūkoju un atkal noliku uz krūtīm, jo
es gulēju gultā. Gultā jau tiek visas grūtās sāpes pār-
ciestas. Beidzot atplēsu rožaino kuvēru. Tā kā caur

miglu es lasīju:

«Priekš manim Jūs sen neesat «cienījams kungs»,
Jūs esat manim vairāk, daudz vairāk. Tāpēc piedodat,
ka es Jums šīs rindiņas rakstu bez parastās uzrunas.

Es gribētu Jums ko teikt, ir arī vārdi priekš tam, bet

viņi ir lieki. Ja Jums ir iespējams, tad atnākat sest-

dienas vakarā uz silu, kur upīte šķir mana tēva zemi

no Jūsu. Kur lielā priede iepretim lielajam akmenim

upītes atvarā — tur es vēlētos ar Jums satikties. Lūdzu

atbildēt.

L.»

Tas tika lēni lasīts, lasīts vai simtām reižu. Bet at-

bilde nāca ātri un īsi:

«Es nākšu. V.»

Vecenīte dabūja ciema kukuli un aizslēgtu kuvēru.

Viņa domīgi palocīja galvu, it kā gribētu teikt: «Jā,

jā, tie jaunie domā tā, bet diezin ko tie vecie teiks!»

Es sapratu vecenītes domas, bet manim tās nedarīja

rūpes. Viņa aizgāja, un es sāku pārdomāt, ko ar Līviju
runāt, kā pret viņu izturēties. Vēl divas dienas, un tad

1 Kam sirdī kāds ir gaužām mīļš,
Var nāvē iet ar viņul (Red.)



293

es varēšu ar viņu vienreiz pilnīgi un vaļīgi runāt, iz-

teikt viņai, cik ļoti es viņu mīlu, bet cik labi būtu, ja
es varētu Līviju aizmirst. Es tak nebiju nekāds preci-

nieks, manim taču nekā nebija. Jā, tur tak beidzot ne-

kas nopietns nevarēja iznākt!

Bet vienu reizi viņu aptvert, viņu noskūpstīt, jā,

to es gribēju. Vairāk nekā es nevēlējos. Tās divas

dienas pagāja kā drudzī. Katra stunda, kura mani no

Līvijas šķīra, bija priekš manis kā lāsts. Naktī, tikko

iemidzis, es atkal patrūkos un izbijies uzlēcu, vai tik

es neesmu aizgulējies, vai tik viss jau nav par vēlu.

«Kas šodien par dienu?» es tēvam prasīju.
«Piektdiena!» viņš atteica.

«Vai tik tu tiešām to zini?»

«Kristītiem piektdiena, to es zinu, un žīdiem sest-

diena!» tēvs jokoja.
Piektdienas vakarā manim tā bija ap sirdi, it kā kad

rītvakar manim būtu jau jāguļ kapā. Galvā es jutu
spiedienu. Ēstgribas pavisam nebija. Es gulēju gultā
saģērbies, it kā gatavs uz visu.

Māte apsēdās uz manas gultas malas. Viņa saņēma

manas rokas, tās aplūkoja un apglaudīja.
«Gluži, gluži izdilušas,» viņa teica. «Tu jau, dēls,

ziemas nepieredzēsi.»
«Māmulīt, kaut tā būtu!»

«Nerunā tā!» viņa raudāja.
«Māmulīt, neraudi! Vai nav labāki dusēt zem zemes

nekā staigāt virs tās kā nabagiem? Ko tēte, ko tu, mā-

mulīt, — ko jūs abi šeit pasaulē esat panākuši! Un ko

arī es šeit panākšu? Vai arī manim visas tās grūtās
dienas, kuras jūs pārcietuši, būs jāmanto?»

«Nē, dēls, tu nezini, cik laimīgi mēs ar tēti esam

dzīvojuši. Kad mēs viens otru iemīlējām un sagājām
kopā, tad nekas mums nebija par grūtu. Šos graustus
mēs divi vien esam sanesuši kopā. Bija grūti, bet

ne par daudz grūti. Mēs visu pārcietām. Mēs līksmo-

jām kopā un kopā arī bēdājāmies. Nu jau, kur locekļi
sāk pamirt, nav vairs ne lāga prieku, ne bēdu. Viss

tā vienā laidā. Tas ir vecums. Bet jaunās dienās mēs

bijām laimīgi. Desmit verstes mēs dzīvojām viens no

otra tāļu, kad cerējāmies. Bet katru vakaru, lai darbs

cik grūts bija, tēvs bija pie manis klāt. Aiz vārtiem,
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sila malā, mēs satikāmies, lai lija lietus vai zvaigznes
spīdēja. Arvienu bija laimes diezgan. Un, kad mūs

salaulāja, tad tēvs nerima manim glaudīt vaigus, ne-

beidza mani turēt mīļu, un es viņa tāpat ne! Kāzas bij
nu tādas — bez augstiem viesiem, bez gardiem plā-
ceņiem, bet bija. Pat alus bija izdarīts, jo tēvs kā

namdaris gluži bez graša nebija. Uz piedarba bija uz-

taisīta mūsu kāzu gulta. Tā bija skaidra, bet vēsa

rudens nakts. Mēs pirmo reizi pielīdām viens pie otra,

tā ka manim bija bail, bet tēvs mani silti aptvēra. «Es

tevi sildīšu,» viņš teica, «ja tev ir salt.» Bet mēs ne-

bijām radīti pārmērīgām mīlināšanām, mēs bijām radīti

sūram darbam, un rītā mēs bijām pirmie augšā, un

kāzenieki, kuri vēl bija palikuši, palīdzēja mums iz-

kult rudzu riju. Un, kad tu piedzimi, tad nebija
neviena daktera. Pēdējie sniegi kusa, kad tu nāci pa-

saulē. Tēvu paziņoja uz muižu gaitās. Es paliku viena.

Divas reizes par dienu atnāca kaimiņu saimniece mani

apraudzīt. Atnāca viena otra sieviņa. Es piecēlos. Un

tu raudāji sveiks un vesels. Un cik naktis tad es ne-

dabūju gulēt, bet rītā pie darba. Tomēr tēvs un es

nekad viens otram nekā nepārmetām. Arvienu, jopro-

jām mēs mīlējāmies, kamēr mūsu sirds apdzisa aiz

vecuma un nespēka. Bet prasi, vai mūs abus varētu

kas šķirt. Vai ir tāda bagātība, tāds spēks pasaulē, kurš

mūs varētu aizvest uz vienu un otru pusi? Tas varētu

notikt tikai ar varu. Un arī tad mēs domās paliktu
viens pie otra. Bet tevim, mans dēls, trūkst spēka cīnī-

ties, tevim trūkst spēka mīlēt, tāpēc tu jūties viens un

paliec noskumis. Es saprotu un zinu, kas tevim kait. Te-

vim patīk kāda meitene, un tevim trūkst dūšas viņu

iemantot. Tur nav ko kaunēties. Tas ir tāds dieva

likums — izmeklēt sevim biedreni, kaut gan tu vēl

esi par jaunu. Bet, ja esi to īsto atradis, tad neatlaidies.

Saņem stingri grožus un turies ari pats stingri. To

es tik tevim varu teikt. Bet nu jau ir citi laiki, citi

cilvēki, cita dzīve. Jūs citādi mīlējāt, citādi runājiet.
Bet tāpēc jums arī trūkst laimes. Stipra griba un ve-

sela sirds — tas ir visas laimes pamats.»
«Jā, māmulīt, jūsu asinis ir to pareizo dzīves ceļu

noritējušas. Jūs esiet dzīvi izdzīvojuši, un mūsu asi-

nis rit, dzītas no izmisuma un nepastāvības. Mums jā-
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tiek ar sevi pašiem galā — bez parauga, bez atkārto-

jumiem. Jūsu mīlestība varēja daudz uzvarēt, mūsu

mīlestība kjūst bezspēcīga, tāpēc ka daudz vairāk grib
celt un nest. Zemnieka dēlam kjūt par kungu nav

viegli. Un tādam zemnieka dēlam iemīlēt prastu strād-

nieci ir grūti, pat neiespējami, ja arī viņš to gribētu
Grāmatas kārdina cilvēku vairāk nekā velns. Grāma-

tas ir pārvērtušas mūsu sirdis, mūsu domas un jūtas
No grāmatām mēs sagaidām savu laimi un arī savu

postu. Un pēc grāmatu zīmēm mēs arī meklējam savu

mīlestību. Izlasījuši dažu grāmatu, mēs atrodam, ka tā

ir jauki, kā tur stāv, jaukāki nekā vispāri redzamā

dzīvē, un mēs vēlamies iekārtoties pēc šīs grāmatas.
Mēs vairs nevaram tā izdeldēt, kas mūsos iespiežas
no zinātnes un mākslas. Tas mūs pārvērš, mūs pacilā,
mums apsola, mūs pievil, un mēs nevaram aizmirst

jauko dziesmu, debešķīgo ainu, lielo patiesību, ko

mums zinātnes un māksla sludina. Mums jālien zem

tumšu vārtu palodās, lai ieietu citā — jaunā dzīvē. Tā-

pēc mūsu no jums, vecākiem, nesaprastās ciešanas, tā-

pēc mūsu nepastāvīgā, nenoteiktā gaita, mūsu neskaidrā,

nelaimīgā mīlestība. Bet, māmulīt, reiz viss noskaid-

rosies, viss kjūs saprotams un gaišs, ap ko tagad ļaudis
kā tumsā grābstās ...»

Tad mēs abi klusējām. Es skaidri redzēju, ka māte

manis nesaprata, bet viņa nojauta, ka manim bija savs

iemesls tādam būt, kāds es biju.
Ar rūpju pilnu skatu viņa manī nolūkojās, apglau-

dīja manas rokas, nopūtās un izgāja.
Es atkal izvilku no kabatas rožaino vēstulīti, atkal

to lasīju un lasīju. Tad es viņu noglabāju. Nogurums
mani pārņēma. Es aizmigu.

* * *

Sestdienā no vakara vēl nebija ne vēsts, kad jau es

nostaigāju mežā. Es aplūkoju lielo priedi, aplūkoju
lielo akmeni un domāju — no lielās priedes iznāk

diezgan dēlu diviem zārkiem, no lielā akmeņa pār-
lieku daudz materiāla priekš diviem kapa akmeņiem

un no brūklenājiem pulka sēru vaiņagu. Aiz
gara laika

es iegriezu divus krustus lielajā, sirmajā priedē —
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dziļi, tā ka baltā miza nāca redzama. Tad es apsēdos

pie priedes un sāku vērties uz otru pusi, pāri upītei,
rentes kunga tiesā. Tik laba viņa bija, ka tā bija iz-

redzējuse mūsu satikšanās vietu uz mana tēva zemes.

Vai viņa gribēja ar to teikt, ka viņai arī mana tēva

zeme ir mīļa, tāpēc mīļa, ka šī vieta manim visvairāk

patika, kur visbiežāki auga brūklenāji un kādas baltas,

garas sila puķes, kurām es nezinu vārda?

Saule norietēja, un sirds manim sāka stipri pukstēt.
Vai tik viņai būs iespējams atnākt? Vai viņa netiek

uzraudzīta, atturēta? Vai nebūs visu it labi vēl pārdo-

mājuse un apdomājusēs? Pagāja gara stunda, un smal-

cītēs jau krājās krēsla, kad viņa pazibēja starp kokiem.

Viņa nesteidzās, bet tomēr nāca žigli. Pieklājība to

prasīja. Melnā kleitā es viņu redzēju pirmoreiz, bet

tik skaistu vēl nekad. Varbūt tas manim tik tā izlikās.

Kaut ko baltāku un daiļāku kā viņas seju un rokas

es neatcerējos nekur un nekad redzējis. Un nu viņa nāca

taisni uz mani. Es gribēju steigties viņai pretī, bet,

manu kustēšanos ievērojot, viņa pavisam nobāla.

Es noņēmu cepuri, tā izslīdēja no rokas zemē. Tur

es atstāju to guļot, lai skūpstītu viņas roku. Viņa to

manim arī atļāva. Neizsakāmi maiga un laipna viņa

izskatījās.
«Nu es te esmu!» viņa klusi teica un vērās manim

droši acīs. «Un jūs manis gaidījāt!»
«Jūs to prasāt? Es jau nevaru bez jums dzīvot. Es

nevaru un nevaru jūs izdabūt no sava prāta!»
«Un jūs to gribētu? Jūs vēlētos mani aizmirst, pa-

visam aizmirst?»

«Pavisam un gluži, gluži, jo jūs mokāt mani ar savu

parādību.»
«Tā ir jūsu labprātīga pašmocīšana. Redzat, es jūs

mīlu, es jums to saku atklāti, vaļsirdīgi, un tikai tāpēc
vien es jau šurp atnācu.»

Es satvēru viņas abas rokas, apklāju tās skūpstiem,
satvēru arī biezās bizes, tās bija svaigi valgas. Nē, es

nesapņoju. Tā bija Līvija, un es drīkstēju viņu mīlēt.

Tad viņa manim aptvērās abām rokām ap kaklu un

pielika vaigu pie manas krūts.

«Tu neesi manim nekāds augsts ideāls, tu arī neesi
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nekāds skaists augstas kārtas varonis, kuru es dievi-

nātu, bet es tevi tomēr mīlu tavas patiesības dēļ,» viņa

klusi un asarām runāja. «Es ilgi cīnījos ar sevi, es sevi

klusībā izsmēju, es teicu sevim: viņš nav tas, kurš

tevi darīs līksmu un laimīgu, — bet tas viss bija velti.

Es tevi iemīlēju, es nācu pie tevis, dari mani lai-

mīgu vai nelaimīgu, tikai nedzen manis projām, jo lie-

lāka upura neviena meitene nevar nest, kā es to daru!»

«Tu saki, mīļā, tikai manas patiesības dēļ tu mani

iemīlēji! Tad viss ir pagalam! Es un patiesība! Tur ir

liela starpība, neizmērojams attāļums! Es meklēju pa-

tiesību, un to visi sauc par ārprātību, un tās dēļ tu

nedrīksti manis mīlēt! Par daudz, par daudz tu manim

esi mīļa, lai es tevi varētu samaitāt...»

«Nerunā tā! Priecājies! Lūk, visa daba ir tik jauka.
Katrs tārpiņš lien pie sava drauga, un tu no tā gribi
bēgt. Nē, paliec! Es zinu, cik grūti tevim iet, bet izturi,

ies labāki! Mans tēvs tevi apvainoja, viņš to darīja
aiz tēva mīlestības uz mani. Mežkungs precē pēc ma-

nis. Viņš ir krietns un patīkams cilvēks. Bet kāpēc
manim tāds taisni ir jāprec? Lai viņš mani uztura, lai

mani vadā apkārt un rāda kā savu kundzi? Visa šī

barokļu dzīve manim nepatīk. Ja es nemīlētu mātes un

tēva, es jau sen būtu pasaulē. Brīvība darbā, domās un

jūtās — tas ir mans ideāls!»

Es viņu pievilku sevim klāt, noskūpstīju viņu un

teicu: «Nu tu esi mana!»

«Jā, tava, ja tu tā gribi!» viņa klusi runāja.
Mēs apsēdāmies zem priedes. Vakara sārtums vēl

spīdēja pie padebešiem, kuri izklaidu pār koku ga-

lotnēm stāvēja. Lejā jau valdīja krēsla.

«Tevi beidzot piespiedīs precēt mežkungu!» es pēc

ilgākas klusuciešanas runāju.
«Nerunā par to, es lūdzu, nerunā! Es savu solījumu

turēšu.»

Viņa piespiedās manim cieši klāt, galvu pie gal-
vas — tā mēs ilgi sēdējām un klusējām.

«Cik jauki!» Līvija priecājās. «Viss sils apņem mūs

svinīgi, it kā baznīca. Un tur, augšā, redzi, tur jau
mirdz zvaigzne. Tā ir mūsu. Ap to zib mazs vaiņags,
glorijas spīdums. Es labprāt mīlu lūkoties zvaigznēs,
viņas mirdz tik mīļi, tik saldi.»
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Es viņu paijāju.
«Vai tu pazīsti «Zabas karalieni», Goldmarka operu?»

es viņai prasīju.
«Nē, vai tā ir jauka?»

«Ļoti. Bet viņa arī ir traģiska. Zabas karaliene iemīlē

kādu Zālamana vergu, Asadu, ar to satiekas naktīs

bet dienā karaļa klātbūtnē tā kaunas atzīties, ka tā

mīlē vergu, un uzsauc tam, kad tas viņai tuvojas kā

mīļākais: «Es tevis nepazīstu!» Asads, no karaļa at-

stumts, iet tuksnesī un mirst tur zem vientulīgas pal-
mas. Mani šī opera arvienu dziļi aizgrābj.»

«Tu domā — es esmu tā karaliene un tu tas vergs.

Naktī es ar tevi satiekos, un dienā es tevi aizliedzu!

Vai ne, tu tā domā?»

«Jā, to es domāju!»

«Nebaidies, es tevis neatstāšu. Tu redzi, citādi es

nebūtu te!»

«Es tomēr paredzu kaut ko sliktu. Bet viss vienalga.
Manim pietiek, ka tu tagad, šo brīdi, manim piederi.
Mana laimīgā nakts! Visas ciešanas viņa atalgo, visas

rūgtās atmiņas tā izdeldē!»

Ilgs bija mūsu skūpsts. Mēs nerunājām, mēs jutām.
Un laiks jau bija tāļu pāri pusnaktij, kad mēs gājām

mājup. Es Līviju pavadīju līdz pat muižas vārtiem.

«Ka tevis tikai kāds nepamana,» es bažījos.
«Nekas, ka es tikai dārzā tieku, tad ir viss labi. Ar-

vienu es mēdzu palikt ilgi dārzā. Dārznieka sievas māsa

mani ielaidīs. Es viņai pieteicu, lai viņa uz mani gaida.
Tā ir tā pate, kas tevim to vēstuli nonesa. Un nu ar

labu vakaru, mīļais!»
Es pagāju gabalu nost uz ceļa un gaidīju, vai kāds

Līviju ielaidīs pa vārtiem. Viņa pārsvieda akmentiņu
pār sētu. Drīz pēc tam vārti atvērās un Līvija pazuda
aiz tiem. Tā bija pēdējā reize, kur es to redzēju.

Pārgājis mājā, es, laimes pārņemts, ne sapņot ne-

sapņoju, kas rentes muižā pa tam notika.

Rentes kungs, kad Līvija mežkungam liedzās dot

«jā» vārdu, prasīja cieši pēc iemesliem, kuru dēļ viņa

labo partiju atraidīja.
«Es mīlu citu un precēšu tikai to!» viņa stingri at-

teica.

«Un kuru tad?»
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Līvijas patiesības mīlestība izpauda viņas tēvam

manu vārdu. Un tas palika aiz dusmām vai ārprātīgs.
To visu manim vēlāk izstāstīja dārznieces māsa, kura

pie rentes kunga izpildīja istabas meitas vietu. Bet,

pirms es apķēros, ka tur būtu kas darāms, bija jau par

vēlu.

Rentes kungs sarīkoja ceļojumu uz ārzemēm un pa-

ņēma Līviju līdz. Viņa visādi mēģinājuse uz kādu

stundu izmukt, lai ar mani satiktos, bet tas viņai nebija
izdevies. Kad rentes kungs pārbrauca, tad visi no-

skuma, ka Līvija bija atstāta ārzemēs. Vēstules, ku-

ras vecāki Līvijai rakstīja, pats rentes kungs noveda

uz dzelzceļa staciju. Par tik svarīgu viņš turēja savas

meitas dzīves vietas slēpšanu. Tik daudz es izdabūju

zināt, ka viņa atrodoties Ģenfē kādā pansijā zem stin-

gras uzraudzības.

Ko es cerēju, tas piepildījās. Līvija manim rakstīja.
Bet vairāk vienkāršas vēstules bija jau rentes kungs

noķēris pagasta nama pastā. Beidzot Līvija bija apķē-
rusēs un sūtījusi vēstuli kādai draudzenei, lai tā visādā

ziņā piegādā manim privātā ceļā viņas vēstuli. To tad

arī labā draudzene bija izpildījuse. Vēstule bija rak-

stīta no kāda Ģenfes pansionāta.

«Labulīt!

Piedod, ka es tā aizbraucu bez ardievām. Ar varu

mani piespieda. Es nevaru Tevis aizmirst, neaizmirsti Tu

ari manis. Mīlestība, labulīt, ir taču tas augstākais

pasaulē. Un, lai viņi visi dara to, kas tiem tīk, es

klausīšu tikai viņai. Raksti manim un izstāsti, ko pa

tam esi piedzīvojis. Vai iesāksi studēt, jeb vai manis

dēl esi tā nobēdājies, ka Jauj i visai cerībai zust. Neiz-

misi, esi vīrs. Es nākšu atpakaļ, tiklīdz manim tas būs

iespējams un ja mani ar varu nepieķēdēs pie kāda laba

vīra sāniem.

Es neraudu pastāvīgi, es reizām arī pasmejos. Vai

zini ko, atsūti manim kādu brūkleņu lapiņu no Tava

tēva meža, varbūt vienu no tām, kuras tā labi tuvu

aug lielajai priedei, kur mēs to nakti sēdējām un

sapņojām par nākotni. Sākumā es domāju, ka es kļūšu
vai ārprātīga. Bet tas pamazām pārgāja. Cilvēks bei-
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dzot pieron pie visa. Es tikai baidos, vai es neesmu

ļauna, ka es tā visu tik viegli panesu?
Mīlulīt! Es pēdējās dienās, mājās esot, dzirdēju, ka

mans tēvs no Tavējā atpircis jūsu mājas rentes tie-

sības. Tad jau jums būs drīz vien jāizkravājas. Pirms

Tu aizej no turienes, raksti manim, kur Tu paliksi un

ko iesāksi. Uzraksti visu, visu pamatīgi, jo sirds ma-

nim deg zināt, kā Tevim klājas, ko Tu domā, vai

neesi uz mani ļauns. Jā, mēs, sievieši, esam tomēr

sliktāki, nekā es to agrāki domāju. Manim vajadzēja
tiem acis izskrāpēt, kuri mani iecēla ratos līdzās tēvam,

lai aizvestu projām no Tevis. Manim vajadzēja izlēkt

no vagona, lai steigtos pie Tevis, bet, lūk, es aizbraucu

tēvam līdz uz Ģenfi, kur manim jāmācās franciski un

smalkās manieres. Piedod, mīlulīt, ka es neesmu tāda

varone, kā es to agrāki no sevis domāju. Es esmu vien-

kārša, ikdienišķa meitene, kura nav Tevis cienīga. Bet

mīlēt es Tevi mīlu joprojām, es vakaros par Tevi lūdzu

dievu, par Oļģertu un par Tevi. Tēti un mammu es

no savām lūgšanām esmu izslēguse. Viņi izturējās pret

mani sliktāki nekā pret noziedznieci. Oļģerts turpretī
briesmīgi raudāja, kad es braucu projām. Viņš apķērās
manim tā apkārt, ka to ar varu vajadzēja atraut no

manis. Tāpēc es arī lūdzu par Oļģertu dievu. Ir jau
vēla nakts. Rakstu paslepšus šo vēstuli, tikai nezinu,

kā to dabūšu pasta kastītē, jo visām vēstulēm, ļau-

nām un labām, ir jāiet caur stingrās priekšnieces ro-

kām. Naudas manim nav klāt ne feniņa, visa nauda

deponēta pie priekšnieces. Arī pastmarkas nav. Bet, ne-

skatoties uz visu to, es tomēr ceru šīs rindiņas nogādāt
Tavās rokās. Es viņas pārrakstīšu vairāk eksemplāros,
nosūtīšu Tevim vairākkārt, kamēr taču beidzot Tu kādu

no manām vēstulēm saņemsi. Dzīvo laimīgs, mīlulīt,

es Tevi skūpstu simtām reižu. Dzīvo sveiks!

Tava Līvija.»

Neviļus manim ritēja pa asarai uz Līvijas rakstiena.

Es viņai atbildēju, rakstīju vairākkārt, bet atbildes

vairs nedabūju. Drīz pēc tam mani vecāki pārgāja
dzīvot citur, es viņus atstāju, aiziedams uz lekškrieviju

par mājskolotāju.
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* * *

Laiks izdziedē visas brūces, ja ne citādi, tad caur

nāvi. Es paliku dzīvs, bet cik tukša ir mana dzīve!

Pēc divdesmit gadiem es biju atkal reiz savā dzim-

tenē. Rentes kungu tur vēl tikko atmina. Jau priekš
desmit gadiem viņš aizgājis ar dzimtu svešumā. Manis

vairs neviens neatcerējās un nepazina. Amata darī-

šanās manim bija tur jābrauc garām. Bija jau nakts,

kad pasta puisis svilpodams iebrauca tajā silā, kuram

es reiz gāju cauri, pavadīdams Līviju pirmo un pēdējo
reizi uz māju.

«Klusu,» es pasta puišam uzsaucu. «Še tu nedrīksti

svilpot, tas ir mana tēva sils.»

Viņš apklusa, un es padevos briesmīgi sāpīgām jū-
tām. Visas iekšas manī sāka karst, sirds sita kā āmurs,

un galvā radās senais spiediens, kādu es sajutu priekš
divdesmt gadiem.

«Pieturi!» es uzsaucu, kad bijām piebraukuši pie
tilta, zem kura es bērnībā ar baltajiem oļiem biju spē-
lējies.

«Palienē manim tavu lukturīti,» es pasta puišam pra-

sīju.

Viņš iededzināja sveci lukturī un manim to pa-

sniedza. Pukstošu sirdi es gāju silā iekšā, turēdamies

arvienu upītes krasta tuvumā. Te sirds uzreiz vai ap-

stājās pukstēt. Tur stāvēja vēl vecā, lielā priede. Es

piegāju tai klāt un aplūkoju vietu, kur es toreiz, jau-
nībā, iegriezu divus krustus. Tie bija gluži izdzisuši,

tikko vēl sazīmējami. Asaras manim sāka līt aumaļām.
Es nokritu ceļos pie priedes, kā muļķis, kā bērns es

runāju: «Kur tu esi, mana mīļā?» Un manim likās,
ka viņas mīļais stāvs manim noliektos līdzās ceļos .. .

Zirgi zviedza uz lielceļa, un es ātri piecēlos, saplūcu

visapkārt labi daudz brūklenāju un iesēju tos kabatas

drānā. Tad, vēlreiz metis skatu uz mīļo vietu, es aši

devos atpakaļ uz ratiem.

«Brauc!» es uzsaucu. «Brauc tik ātri, cik vari!»

Nezinu pats, kāpēc to tā teicu. Tikko biju ratos, kad

zirgi aizšāvās ar lielu ātrumu uz priekšu. Bet manim

likās, it kā kad kāds sauktu manim atpakaļ. Rokās es
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sila ...

No šiem brūklenājiem es, savā tagadējā dzīves vietā

nonācis, noviju glītu vaiņagu un piekāru to pie sienas

pār manu gultu. Viņš gaida uz līgavu, kura reiz at-

griezīsies. Varbūt viņa vēl nāks — veca un grumbaina,
bet es to mīļi apkampšu.

«Vai redzi, Līvija,» es teikšu, «tas vaiņags ir no

brūklenājiem, kuri auguši pie lielās priedes mana tēva

silā, kur mēs saderinājāmies un zvērējām viens otram

mūžīgu mīlestību. Liec viņu galvā, mīlulīte! »

Noputējis, sakaltis viņš tur stāv. Es esmu slims,

vārgs un nelaikā vecs kļuvis. Nepanesamas ir manas

bezmiega naktis. Piepeši pamodies, es skatos uz brūk-

lenāju vaiņagu pie sienas. Nakts tumsā tas, liekas, ir

iededzies liesmās un kvēlo.

Tāļu, tāļu šalc dzimtenes sils. Es klausos, kā viņš
šalc: es tik dzīvi atminos. Un, liekas, iz šīs šalkoņas

mani sauc.

Jā, jā, es nākšu drīz!
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DZIMTAS PLAISA

Stāsts

Lija jau trešo dienu. Kad biezie gāzieni pārstājās, tad

pacēlās migla, un, kad migla pašķīrās, tad varēja re-

dzēt, ka pjavas, tīrumi un ganības mirka ūdenī. Gar

sētām, ežmalās parādījās lietū sanestas smilšu kāpiņas.
Un ļaudis līda drūmām, miegainām sejām, lai padarītu
to vissteidzamāko un visvajadzīgāko.

Vecais Rocis sēdēja pie loga un salīcis šķirstīja ka-

lendāru, šad un tad errīgi ieklepodamies. Aiz galda sē-

dēja Roču māte un lāpīja veļu, un gultā laiski vāļājās
un žāvājās Andrejs, reālskolnieks, Roča jaunākais dēls.

«Kaut tak nu reiz beigtu līt!» Roču māte žēlojās un

mēģināja ievērt adatā pavedienu, bet viņas grumbuļai-
nās, kaulainās rokas, kuras vairāk gadu desmitus bija
visciešāko darbu sētā un druvā strādājušas, drebēja,
un viņa sniedza adatu pār galdu:

«Tēv, iever nu tu!»

Tēvs pārmetoši paskatījās uz gultu, un Andrejs sa-

prata tēva skatienu. Viņš lēnām izkāpa un, zobgalīgi
smīnēdams, ievēra pavedienu.

Pa tam lietus sāka gāzt ar daudz lielāku sparu, un

Roču māte ievaidējās, it kā kad tas lītu viņai taisni

virsū uz galvas.

«Ak tu mīļais dieviņ! Kaut tak nu reiz mitētos ...»

Šie mātes vārdi Andreju tā kā elektrizēja. Viņš.
kaklu izstiepis, skaļi pasmējās.

«Par ko tad tu, puika, smejies?» tēvs dusmīgi iz-

saucās.
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«Nekas,» Andrejs, smieklus turēdams, runāja. «Man

bija jāsmejas. Kaut kas mani kutināja!»
«Tas mums par sodu, mums, nabaga grēciniekiem,»

runāja saimniece. «Kad cilvēki vairs neklausa dievam,

tad viņš sūta grēku plūdus. Dievs jau nav mazais

bērns ...»

«Muļķības, māt,» izsaucās Andrejs. «Ja dievs ir, tad

viņam ir citi — augstāki uzdevumi nekā ar muļķa cil-

vēkiem nodarboties. Tāda vārna pērta, tāda nepērta!
Dievs gluži labi zina, ka no muļķa gudrības neizsitīsi,

kaut arī to mūžam kausi!»

Tēvs uzcirta kalendāru uz galda un uzbrēca:

«Ko tu tur muldi, puika! Tu gribi mums, saviem

vecākiem, dot padomus un gribi būt gudrāks par

dievu!»

«Neuzbudinies, tēv,» Andrejs mierīgi teica. «Es te

runāju par cilvēkiem. Par tiem runāt tu manim gan

nevarēsi aizliegt. Cilvēki ir manās acīs zaudējuši visu

cienību, un ir labi, ka uznāk lietus un noskalo viņu

ļaunās, netīrās tekas!»

«Bet tu tak esi puika un nevari runāt par pieau-

gušiem!»

«Tā, tad mācāties jūs, pieaugušie, cilvēces vēsturi,

nodarbojaties jūs ar viņas literatūru, kāpēc tad jūs to

uzspiežat puikam? Ja mums ir kas jāmācās, taisni sakot,

no galvas jāmācās, tad mums arī ir tiesības par to

spriest, ko mēs mācāmies. Te, lūk, ir bieza vēsture

ar gadu skaitļiem, par tautu bēdīgiem varoņu darbiem.

Tur stāv melns uz balta, ka tajā un tajā gadā Pintiķis
nositis Plenci un pats kļuvis beidzot par plenci. Tad

Plenča pēcnācēji atkal atriebušies, tad Pintiķa pēcnā-

cēji atriebušies Plenča pēcnācējiem v. t. j. pr. Bet par

to, ka cilvēce reiz gribējuse nākt pie prāta, — par to

tur nestāv ne burta! Lūk, tāpēc es varu un drīkstu

runāt, ka visai šai vēsturei ir briesmīgi nejauka, nepa-

nesama smaka!»

«Labi, jauki tu proti runāt,» tēvs sāpīgi pasmējās,
«bet arī tu negribi prāta pieņemt. Dievs ir visu labi

radījis, bet tu gribi visu vēl labāki. Un, būtu labāki,

tad tu gribētu vēl labāki. Dievam un dabai ir savs

mērs, bet tev, lūk, mēra trūkst. Kas vēsturē lasāms,
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tas mums ir par mācību, bet tu pukojies, ka tas viss

nav tā ritējis kā smērēti rati!»

«Tātad manim ir jātura mute?»

«Gluži tā: jo ilgāki, jo labāki!»

«Par ko tad es lai eju skolā — tikai tāpēc, lai reiz

tiktu par kungu, lai grozītos un sevi apbrīnotu kā

pāvs, lai būtu dienestnieki, činas, lai ēstu un dzertu,

nedarītu sava pienākuma un beidzot nobeigtos? Es

domāju, ka skola ir tāpēc, lai cilvēks mācās pareizi
just un domāt, lai tas mācās arī pareizi runāt, ko tas

domā. Daba ir manim devuse runas orgānus, bet tu

manim tos gribi atņemt. Tu gribi būt augstāks par
dabu!»

«Es redzu, ka es savu dēlu tikai tāpēc esmu skolā

sūtījis, lai tas manas vecuma dienas padarītu rūgtas!»

«Tādas runas, tēvs, mēdz saukt par frāzēm. Es tiešām

domāju labi...»

«Tad neuzdrošinies mani mācīt!» tēvs norūca un

skatījās pa logu, it kā meklēdams apmierināšanu.

«Paliksim pie tā: es klusēšu!» Andrejs noteica.

«Sā tā prātot jūs tur skolā mācāties, bet lietderīgu
lietu pataisīt jūs neprotat. Visas jūsu skolas mācības

iziet tikai uz to — dzīvot no citu darba!»

«Tēv, liec nu viņu mierā. Runā par citām lietām.»

«Klusu, tā ir mana darīšana. Viņam ir jārīkojas pēc
manas gribas un nevis manim pēc viņa gribas!»

«Andrej, ej paskaties, cik pulkstens?» māte teica, bai-

dīdamās, ka Andrejs nesāk tēvam pretī runāt, jo tēvs,
vienreiz sadusmots, nebēdāja ne par ko.

Andrejs iegāja dibena istabā un tūliņ iznāca. Viņš,
muti sakniebis, zobgalīgi smaidīja.

«Nu, cik tad ir?» tēvs skarbi jautāja.

Andrejs pakratīja galvu. Viņš pacēla rokas un sāka

pie pirkstiem skaitīt. Iznākums bija septiņi. Bet tēvu

šis nepieklājīgais joks vēl vairāk sakaitināja.

«Tu dzirdi, muļķi? Es prasu, cik ir pulkstens? Ja tu

man te blēņosies, tad es tevi pārstiepšu pār celi!»

«Tad tu manis te vairs neredzēsi. Tu nedrīksti ar

mani tā rīkoties. Drīz tu manim pavēli, lai es turu
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muti, tad tevim patīk mani atkal pavēlēt, lai es taisu

muti vaļā. Lai arī es esmu tavs bērns, tomēr es ne-

esmu tavs vergs. Māci mani rīkoties gudri un saprā-
tīgi, tad es tevim klausīšu un tevi cienīšu, bet tavām

iedomām — tukšām iedomām es ne par ko neklausīšu!

Un pulkstens ir septiņi!»
Šinī acumirklī Roču tēvs būtu savu reālskolnieku

tiešām samilnojis, kad pašu laiku ienāca Andreja brālis

Pēters un māsa Anna. Tie abi pilēt pilēja.
«Gobis to zāļu gan neēdīs, kā tās smilšu pilnas. Di-

vas izkaptes atkodās. Pļāvām beidzot kāpostu dārzā.

Tur kurmi ir atkal lielus nedarbus padarījuši,» Anna

stāstīja.

«Redzi, Andrej,» tēvs runāja, «dzirnaviņu tu neproti
pataisīt. Es neesmu ne stundas skolā bijis un tomēr

visus darba rīkus esmu pagatavojis!»

«Tēvs ir dusmīgs uz mani un manu skolu. Vai tad

viņš nevarēja izraudzīties sev labāka dēla un šim dē-

lam labākas skolas. Ja kādam ir muļķa dēls, tad tur

tikai tēvs ir vainīgs!»

«Andrej, es tevi turēju par daudz prātīgāku, bet

tagad redzu, ka tu pavisam neproti uzvesties,» Pēters,

svārkus novilkdams, runāja.

«Viņš jau mūs, lauceniekus, tur par tīriem muļķiem,»
Anna augstā balsī izsaucās.

«Un tas tevim nepatīk.» Andrejs skaļi pasmējās. «Par

ko tad tu gribēji būt?»

«Klausies,» tēvs stingri iekliedzās, «tagad ir diezgan.
Uz vietas tu taisies projām. Ej uz mežu, manis pēc,
kur tev patīk, es tevis negribu ne acu galā redzēt!»

«Labi, es iešu, kad tā augstā un gudrā tiesa tā no-

spriež. Uz mežu es neiešu, jo es neesmu kustonis. Es

kāpšu uz klētsaugšu un tur pagulēšos līdz rītam. Ja

rītu spīdēs saule, tad jau manis pēc varu uzsākt 'arī

kādu ceļojumu, bet, ja līs, tad gan ne soļa. Manim

visa šī saruna izliekas ļoti smieklīga.»

Andrejs paņēma cepuri un izgāja.

«Saki — vai tādam nevajaga pēriena?» tēvs runāja,
kad Andrejs bija izgājis. «Arvienu spītīgāks un rup-

jāks tas top pret. mani. Tevis viņš pavisam neievēro!»
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«Es jau tevim teicu, kad tu to puiku vedi uz pilsētu,
nodod viņu kārtīgu laužu rokās. Diezin kas tie par

cilvēkiem, pie kuriem tas dzīvo, un kāda tā sabiedrība,

kurā tas pavada vajās brīžus? Kur dieva vārdus un

viņu mācību katru dienu apsmej, tur beidzot bērnam

ir jāpieron pie smējēju un zobotāju gara.»

«Tev varbūt taisnība, bet es nespēju vairāk maksāt

un nezinu, kur tos labos ļaudis atrast. Tur pilsētā viņi

visi dzenas pēc sava labuma un ir viens ļaunāks par

otru.»

«Tagad lai brauc Pēters līdzi, kad suņu dienas beig-
sies,» Anna ierunājās. «Puika ir krietns, tikai viņam

trūkst krietnas priekšzīmes. Paskatāt tikai viņa skolas

liecību: visus priekšmetus viņš zina teicami un ļoti
labi. Tātad prāta viņam netrūkst un tas laikam virzās

pareizi uz priekšu, tikai sirds, liekas, ir nogājuse uz

neceļiem!»
«Vajadzētu vienu reizi tikai nosukāt, un puika paliktu

tāds, ka prieks skatīties!» tēvs izsaucās. «Bet man ir

kauns: tik lielu puiku . . .»

Te saruna apklusa. Pēters pārģērbās dibena istabā.

Anna sāka noaut kājas, un māte beidza lāpāmo darbu,

jo kļuva tik tumšs, ka nevarēja dūrienus saredzēt.

«Līst un līst vienā līšanā. Būs tiešām vai ūdens

plūdi!» Anna skumji noteica. «Rudzi salikti gluži
veldē, pļavas pienestas ar smiltīm, tīrā posta va-

sara!»

«Tas, meitiņ, ir dieva sods, vai tad pasaulē viņa mā-

cībām ir kāds gods? Vai tu pate esi kādu reizi no-

skaitījuse tēvareizi? Tu jau nezini, kas ir mīlestība

uz dievu, un tomēr esi mans labākais bērns. Par tiem

citiem jau es nemaz nebrīnos!»

«Bet, māte, tur tak arī savam iemeslam vajaga būt!

Kāpēc mēs, jaunie, esam tādi kļuvuši, un kāpēc tas

viss tā ir? Tam ir savs pamats un sava nozīme!» Pēters

ienācis teica skaļā un ciešā balsī. «Grēks, kas cilvēku

paceļ, stāv augstāku nekā verdziska bezdarbība un

pilnīga nezināšana, kas cilvēku novelk zemu!»

«Vai dzirdi, kā līst,» tēvs drūmi runāja, gandrīz rau-

dādams, «ka visa debess raud un skumst par mums,

kas mēs topam uzpūtīgi, iedomīgi un pārgalvīgi, kad
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mums iet labi, un viņš tāpēc mūs grib pārmācīt, locīt

un pazemot caur to, ka padara mūs par nabagiem, kad

atņem mums mantu un maizi. Klaušies, kā līst: tās ir

debess asaras, kurās mēs noslīksim. Un, kad šie plūdi
noskries, kad atspīdēs saule pār izpostītām druvām,

tad ne Pēters, ne Andrejs, ne Anna nespēs ar visu

savu gudrību no akmeņiem maizi taisīt. Ak, ko mēs,

nabagi, gribam būt gudrāki par dieva prātu!»
Viņš apklusa, un laukā šļakstēja un šalca gar jumta

malu, gar durvīm un logiem, pagalmā, un šī šalkoņa

pildīja visus ar bailēm vakara krēslā.

Pēc vakariņām Pēters uzkāpa uz klētsaugšas, kur tas

ar Andreju mēdza gulēt. Viņš ietinās segā un iekū-

ņojās sienā, neteikdams ne vārda.

«Vai zini ko, Pēter,» Andrejs ierunājās, «manim

gribas loti ēst, bet es nedrīkstu, jo esmu lieliski no-

ziedzies!»

Viņš iesmējās, un šie smiekli Pēteri sapiktoja.
«Tu manim vis vairs nepatīc, Andrej,» Pēters teica.

«Man šķiet, ka tevim nekas vairs nav svēts! Vai tas

ir krietni — apbēdināt tēvu un māti, kuriem jau tik

daudz bēdu un rūpju!»
«Manim jau jālabojas vien būs, jo citādi jau nav

iespējams dzīvot šai muļķu pasaulē, kur grib, lai bērns

izaug par lielu, un tad atkal, lai izaugušais paliek par

bērnu. Jālabojas vien jau būs, īpaši tāpēc, ka tu tā

gribi, tu, tas smalkākais Pēters no visiem Pēteriem,

kādus es vien pazīstu.»

«Nezobojies, Andrej, tēvam iet grūti. Mēs nezinām,

kur naudu ņemt, ko tevim līdzi dot uz pilsētu. Viss

bija tik labi uzdīdzis un auga brangi, kad uznāca šis

lietus. Tagad maz, ko cerēt!»

«Cerība, ticība, mīlestība! Enkurs, krusts un sirds!

Tādus gredzenus var pilsētā dabūt pirkt. Priekš jums

ļoti noderīgi!» Andrejs, svinību liekuļodams, runāja.

«Andrej, manim zūd visa cienība pret tevi, visa,

visa...»

«Jā, jā, viss, viss zūd kā ūdens plūdi,» Andrejs zo-

bojās, bet viņa vārdus pārtrauca jauna, stipra lietus

šalkoņa.



Pa tam tēvs ar māti bija devušies pie miera. Bet

miera nebija. Viņi domāja par tukšo rudeni un bailīgi

klausījās lietus šalkoņā.

«Kungs dievs, debesu tētīt! Kaut tak nu reiz mi-

tētos!» māte lūdzošā balsī gauda.
Tēvs piecēlās gultā sēdus, uztaisīja pīpi, vilka pāri

dūmus, bet drīzi apstājās un kā apburts klausījās

šausmīgajā lietus šalkoņā. Viņam likās, it kā kad vi-

sam, visam būtu jānoslīkst.
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VECTĒVA STĀSTI

1. PAŠNIDĒTĀJS

Mēs maldāmies, ja mēs domājam, ka tikai mūsu mo-

dernajos laikos ronas pārspīlēti, nervozi un savādi

ļaudis, kuri runā un padara to, kas citiem saceļ brī-

numu, jā, pat nepatikšanas. Es nerunāju te par no-

ziedzniekiem, par tiem, kuriem sava tuvāka īpašums,

labklājība un dzīvība nav svēti. Mani spiež runāt tie,

kuri dažreiz nezin, ko tie dara, bez kā tos varētu saukt

par jukušiem vai noziedzniekiem. Gadiem tāds cilvēks

darbojas lietderīgi, pusmūžā viņš ir krietns un lieto-

jams, bet uzreiz tas tiek kā no nelabā apsēsts, viņš pa-

dara to, kā viņš pats nav gribējis, viņš nesaprot un

neaptver pats, kā viņš tādu ceļu varējis staigāt.

Dažs no šādiem mīklainiem nelaimīgiem pie kaut

kāda citus traucējoša vai otram skādi ceļoša darba

nemaz netiek, viņa dvēsele ir par lēnu un mierīgu,
lai vadītu rokas darīt kaut ko ārkārtīgu vai pretdar-
bīgu. Tāds tad mokās, prātodams par sevi pašu, un sāk

vai nu sevi pārmērīgi iemīlēt, vai ari ienīdēt. Un lai-

kam, kamēr vien cilvēce apdzīvo zemi, būs dzīvojuši

ļaudis, kuru organismā ronas brīnišķīgas pārgrozības,
kuri redz un dzird, jūt un nojaut pavisam ko citu

nekā normālie mirstīgie.

Mans vectēvs bija vīrs, kurš mira, sasniedzis ve-

cumu pāri par septiņdesmit gadiem. Liels vecums tas

nav, bet nenoliedzams ir, ka septiņdesmit gadu ilgā
mūžā var piedzīvot raibas lietas. Viņš bija kārtīgs,

dievbijīgs un darbīgs cilvēks. Bet, kur mājo ticība,
tur mēdz uzturēties arī māņticība. Tā viņš ticēja



311

visam uz mata, ko stāsta bībele un svēti raksti, bet

viņš ticēja ari burvjiem, raganām un miroņu parā-
dībām. Tādos apstākļos un ieskatos vai pārliecībā dzī-

vojot un domājot, vectēva stāsti, ja viņš kādu retu

reizi ko stāstīja, pieņēma visai teiksmainu, romantisku

nokrāsu un priekš mums, bērniem, kuri vectēva stās-

tos vismīļāki klausījās, bija ļoti interesanti.

Ka vectēvs pat velnu redzējis, par to es labāki cie-

tīšu klusu. Nestāstīšu arī par to, kā viņš reiz septiņas
dienas no Rīgas mājā braucis, kad tam kāds svešs vī-

rietis bija iestāstījis, kur esot liela manta apslēpta un

kuru tas iekārojis. Viņš piebraucis tai vietai jau gluži
tuvu, redzējis jau skaidri mēnesnīcā tos trīs bērzus,

un arī vārnas ieķērkušās, kā svešais to pareģoja, bet

te atskanējuse caur silu vectēva mīļākā dziesma: «Nu

saules spožums aizgājis, tas cēliens nobeidzies, viss

dus, kas bija piekusis un kas apraudājies!» Un piepeši

viņš kā atjēdzies un pamodies. Zirgs stāvējis meža malā.

Tur bijušas mājas, un logos spīdējuse uguns. Bijis
sestdienas vakars, un tajās mājās turējuši pātarus. Tad

arī viņš salicis rokas un nopūties ...
Šoreiz es stāstīšu notikumu, kurš, pēc manām domām,

nav nedz ievērojams, nedz interesants, bet kurš mana

vectēva atmiņā un prātā bija tā iesakņojies, ka tas vai-

rāk reižu par to stāstīja, ko viņš citādi ne labprāt

darīja.
Viņš stāstīja apmēram sekošu.

Kad es apprecējos, tad lielskungs mani ielika Sal-

tupu lopmuižā par stārastu, iedeva zirgus un govis, un

tos varēju lietot. Bet manim bija jābūt ne vien par stā-

rastu, bet arī par zirgu puisi, ganu un malkas cirtēju,

jo cilvēki, kurus lielskungs manim deva par palīgiem,
nekur nederēja. Mēs divi, es ar māti, cēlām kūti, taisī-

jām arklus un ecēšas, iesējām izkaptes, arām, sējām
un pļāvām, bet tie sauktie kalpi labāk saņēma pē-

rienu nekā strādāja.
Tā mēs gadiem mocījāmies, kad reiz atbrauca pats

lielskungs un teica, ka tagad ērberģī dzīvošot dakteris

un manim būšot viņam jāpalīdz, kur vien tas būtu bi-

jis vajadzīgs. Es gribēju teikt: cienīgs, žēlīgs lielskungs,
es jau viens visa nevaru padarīt, — bet mute palika kā

ieplesta, un lielskungs aizbrauca. Atnāca dakteris,
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un nu bija divkāršs darbs. Lielam kungam vēl varēja
izdarīt pa prātam, bet dakterim ne un ne. Tiklīdz vi-

ņam kas nepatīkams gadījās, tad es biju vainīgs. Kriša,

Kriša, tā viņš, durvis atvēris, brēca, Kriša, nāc! Es,
tas Kriša, tecēju kā nu varēdams: dažreiz pavada vienā

un cirvis otrā rokā. Un kas bija? Nekā. Dakterlielkun-

gam mājā nekādu zāļu, gana šādu tādu kaltētu ziedu un

sakņu, gana pulveru un duramo, bet slapjuma nekāda.

Tad še nu pudele — un skrej labi žigli pēc spirta!
Citreiz viņam, pagānam, nebija ko teikt, bet manim

vajadzēja atstāt darbu, stāvēt pie durvīm un klausīties,

kā tas lamā slimniekus. Tas biia laimīgs, kurš spruka
tikai izlamāts cauri. Bet, ja slimnieks dakterlielkunga
zāles bija izdzēris un nāca otru reizi par savu vājību
sūdzēties, tad reizām notika, ka tas dabūja ari bel-

zienus. Bet kas tad toreiz sitienus skaitīja! Ja nedeva

ēst, tad kūla, un, ja nekūla, tad vajadzēja strādāt. Ve-

selam pēriens ir dažreiz ģeldīgs, bet sirds gan sāpēja,
kad dakterlielskungs sagrāba dažu labu sirdzēju un

grūda to pa durvīm laukā.

«Arā, maitas gabals!» viņš uzkliedza. «Pierijis pilnu
vēderu un vaid!»

Un cilvēks iet, stenēdams un bailīgi atpakaļ skatī-

damies, projām. Bet bija ar dažreiz savādi slimnieki. Ir

cilvēkam vēzis vai aukstcērums, tad lai arī nāk pie

daktera, bet te atnāk tāds, kas nezina, kas tam kait,

stostās, plukš, bolī acis, pasmejas, bet tad atkal no-

pūšas. Tādu — marš — pa durvīm laukā. Bet viens

tāds, cik grūdienu un belzienu tas arī nedabūja, nāca

atkal no jauna, tā ka dakterlielskungs aiz dusmām

vai galu dabūja. Gana dakteris viņu lamāja, gana

grūstīja, nekā nelīdzēja. Viņš nāca un teica: es esmu

slims.

Tas manim bija tīrais brīnums. Ar to cilvēku nav

labi, es domāju, tas nav prātā skaidrs. Bet parunājies
ar viņu: viņš tevim atbild kā pats tiesas kungs — tik

skaidri un prātīgi viņš visu apķēra. Tā reiz viņš atkal

atnāk un apsēstas uz trepītēm.
«Vai dakterlielskungs mājā?» viņš prasa.

«Mājā ir gan,» es saku, «bet vai tad tevim atkal

āda niez?»

Viņš uz mani paskatās it kā brīnēdamies. Kā šodien
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es to redzu un atminu. Sak, vai tad šim sievas, bērnu

un darba nav, ka tā apkārt vazājas.
«Slims... es esmu slims!» viņš gausi saka.

«Nu, tu nelabais! Vai tad citur nevari palīgu meklēt?»

Viņš kustina galvu, mirkšķina acis un nopūšas.
«Nekā, noredzēju, ka tikai šitais dakteris mani iz-

ārstēs!»

«Nu, labi, labi, ej vien, lai tevi ārstē!»

Var redzēt: ir cilvēkam pašam bail iet iekšā. Zina

it labi, ka vismaz bārienu saņems. Bet atnācis ir.

«Kas tad tevim īsti kait?» es prasu. «Vai kas sāp,
duras, vai reibonis uznāk?»

Viņš mani uzskata neuzticīgi, šaubīdamies manim

stāstīt.

«Ne sāp, ne arī reibonis nāk,» viņš beidzot saka,

«bet tā ir, ka nevar dzīvot!»

Tad viņš apklusa un skatījās gaisā, pāri vārtiem

uz sila pusi. Es arī paskatos turp, ziņkārīgs būdams.

Nekā nav. Rudens diena. Lapas jau dzeltē. Apses sār-

tas, un bērzi dzelteni, bet egles šalc zaļas un tumšas.

Debess tāda bālgana, kā apmiglojusēs. Un ilgi šis ska-

tās, it kā ko vērotu.

«Ko tu tur skaties?» es prasu.
«Nekā! Tā ir, it kā būtu jāmirst, bet nomirt nevar.

Grūti, grūti...»
«Nu, tu pagāns,» es domāju, «kaut tu izputētu!»
Bet šis tikai skatās. Beidzot vai apnika, tas paveras

uz mani it kā jautādams, it kā lūgdamies.
«Sapni tu noredzēji,» es beidzot saku, «un, kad tā

vazājies, tad jau laikam neesi galvā gluži skaidrs!

Vai tad ne sievas, ne rada nav, kas tevi uzskata?»

«Ej, tu!» viņš dusmīgi atcērt. «Kad nezini un netici,
tad labāki nerunā. Par velti es šurp tik tāļu ceļu ne-

staigātu!»
Redzu — cilvēks gluži prātīgs.
«Nu, ka tā,» es saku, «tad nekā, ko darīt, vajaga

tik ārstēties!»

Nu viņš paliek laipnāks un runīgāks.
«Manim jau ilgi tā vaina,» viņš saka. «Ai, jau kā

puikam manim tā uznāca: negribējās ne ēst, ne dzert,

nepatika un riebās visi cilvēki! Tagad tas mazāk. Cil-

vēki ir un paliek cilvēki, tur nevar līdzēt. Lai viņi
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dzīvo, kā dzīvo kustonīts un katrs tārpiņš! Bet tagad

pašam tā nelabi, pats esmu sevim apriebies. Tik slims,

tik sagrauzts. Mēs jau dzīvojam uz rentes. Ir ko ēst, ir

ko ģērbties, bet pašam nav labi. Tā, nupat aiziedams,

mātei mājā teicu: dzīvojiet nu sveiki, labi būtu, ka es

kaut kur nokristu un tur paliktu. Māte nelaimīga, bet

es nevaru līdzēt. Pašam tik nelabi. Par citu vēl nekas,

bet es nevaru nekā ēst. Ir tiešām jābrīnās, kas mani

vēl tā uztura. Jā, šis spirgtais gaiss — to es varu

ieelpot, un tīru ūdeni — to es varu vēl dzert, bet arī

tam sāk piemesties tāda nelaba garša, gluži kā kad mi-

ronis būtu tajā gulējis. Pašam mutē, uz mēles ir tāds

rūgtums, neizsakāms rūgtums. Gaļas nevaru ne uz-

skatīt. Kādreiz iedomājos, varētu iebaudīt kaut ko

skābu, gluži skābu, domāju — tas mani apspirdzinātu.
Atnes māte dzērveņu ogas. Apēdu vienu otru. Un gri-
bas atkal izspļaut, visu, visu izspļaut, kas iekšā. Liekas,

ka viss, ko cilvēks ēd, ir tikai netīrumi, tikai netīrumi!

Nezinu, ko, mazs būdams, esmu sarijies, ka tik nelabi.

Māte domā, vai tik nebūšot kādreiz gulošam ķirzaka

pa muti ielīduse. Tie nu, zināms, ir nieki: ja būtu ķir-
zaka, tad tā jau sen būtu laukā. Bet tas manim ir pa-

šam tā dabā. Ne oga, ne ābols manis nekairina. Un

katrs cilvēks manim šķiet esam nešķīsts, kurš dar-

bojas un gatavo ēdienu, priecādamies uz to, ka varēs

to aprīt. Bet ne vien tas. Es nevaru paciest melus.

Mierīgi es varu noskatīties, kā cilvēku piekauj vai

tam pāri dara. Bet es nevaru izturēt, ka dzirdu melo-

jam. Tad manim jātop vai ārprātīgam. Tādās reizās es

briesmīgi pārskaistos, pēc tam manim paliek atkal ļoti

nelabi, un caurām naktīm es tad nevaru gulēt. Uznāk

nakts, visi iet pie miera, aizmieg un guļ, bet es pa-
lieku nomodā, domāju, domāju un nevaru izdomāt: kā-

pēc cilvēki melo? Kāpēc? Ak, cik tas ir briesmīgi! Bet ir

arī reizas, kur manim uznāk liels izsalkums. Tad es

ķeru un ēdu lielu ņuku maizes ar pienu vai sāli un

dzeru ūdeni. Tikai gaļu ne! Tad vēmiens klāt. Un cik

tas nešķīsti — rīt kauta, nosista kustoņa miesu! Kad

jau, tad jau dzīvu ar visām karstām asinīm, ar visu dzī-

vību! Bet tā ne: papriekšu nosit, izdzen dzīvību un tad

ēd līķus, miroņus! Ak cik nelabi, cik nelabi!»

Viņš savieba seju, spļāva lēni un slimīgi, bet nekā
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neizspļāva Tad viņš pacēla atkal acis un skatījās pa

vārtiem uz silu.

Iznāca dakteris uz sliekšņa. Ērmīgo slimnieku ierau-

dzījis, tas palika zils aiz dusmām.

«Tu... tu atkal še,» viņš kliedza. «Kriša, dzen viņu

ar koku projām! Triec viņu pie velna, ko viņš še

meklē! Tūliņ uz vietas, jeb es tevi pašu piekaušu!»
Tad es cilvēku saņēmu lēnām aiz pleciem un stūmu

uz vārtu pusi. Viņš gāja bez pretimturēšanās. Bet viņš
acīm redzot salīka, sakritās. Kā nespēcīgs sirmgalvis
tas aizvilkās pa ceļu silā iekšā. Un, kaut gan darbs

sauca uz visām pusēm, tomēr es tūliņ negāju. Arī ma-

nim bija tā nelabi. Es apsēdos saimnieka vietā uz tre-

pēm un lūkojos uz silu. Tur viņš aizgāja... silā, ne-

ziņā un vairs neatgriezās.
Bet sils, kas tas toreiz bija par silu! Tādu koku ta-

gad vairs neatradīs. Lielas, pelēki iesarkanas apses,

balti, resni bērzi ar melnām vīlēm, tumšas, zaļas egles!
Un viss tas šalca pārpilnības murgos! Es vēl biju jauns
un klausījos, kā mežs dziedāja. Kad zirgi skaļi iezvie-

dzās, tad viss atkal bija aizmirsts...

2. BALTAIS ZVIRBULIS

Pie spirta laišanas brankūzi manim nepatikās. Mui-

žas kungs bija tik žēlīgs un mani aizsauca par savu

kučieru. Dzīve bija kā jau daždien muižā — pie kun-

giem dienot. Brīvs ne acumirkļa, bet paēdis, un ko tad

vairāk! Kamēr muižas kungs bija neprecējies, tikmēr

gāja labi. Lielskungs mūsu darīšanās tiklab kā neiemai-

sījās. Viņam bija sava fabrika, un turp viņš brauca

katru dienu pa divas reizas. Ko ara, sēja un pļāva, tas

viņam bija vienalga. Franču inženiers tam braukāja

pastāvīgi līdz un mānīja viņu uz nebēdu. Bet muižas

kungs bija saprātīgs zemkopis un krietns saimniekotājs.
Arī kā cilvēks viņš bija labs. Zināms, kad sakaitināji,
tad zināji, ko dabūsi. Bet vispārīgi par viņu ne vārdam

vietas. Tikai vienā ziņā viņš bija pārskatījies. To ma-

dāmu bija tādu negantu paņēmis. Tiklīdz cienīgmāte

atnāca, viss pārgrozījās. Viņai bija sava meita līdz,

vāciete, nesmuka kā čigāniete, bet pucējās tāpat kā
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cienīgā. Pate cienīgā bija kā jau daždien smalkākas

kārtas, dzēra kafiju un nēsāja ausīs zelta riņķus. Bet no

dabas tā bija neganta. Reizām nekas: iznāca, pasmē-

jās, solījās manim izgādāt smukāko muižas meitu par

sievu, bet, kad uznāca pērkons, tad arī rūca un spār-

dījās. Pats muižas kungs no viņas bijās. Gadījās, kad

es cienīgmāti vēžu vai nu uz daktera māju, vai uz

dzirnavām, kur nu viņai iepatikās braukt, satiekam

cejā lielkungu. Tas brauc — zirgi vienās putās.
Tprrr! — viņš savam kučieram saka un māj manim ar

roku, lai arī es pieturu. Tad lielskungs manai cienī-

gai uzprasa: kā jums iet? Ko dara krustdēls? Vai visi

veseli? Tikai muižas kungu pie vārda nesauca. Labi,

viss labi, barona kungs, viņa saka, bet... Un tad nāca

sūdzības. Visus viņa apsūdzēja, pat melderi, pie kura

tā bieži viesojās. Es vāciski tik daudz sapratu: muižā

dzīvodams, iemācījos pat rakstīt un rēķināt. Dzirdu

un klausos, ka mana pavēlētāja nav ne ar ko mierā.

Un tas lielkungam patika. Tikai par fabriku viņa prie-

cājās un nezināja, kā to slavēt. Tas lielkungam vēl

vairāk gāja pie sirds. Zirgs nestāv, bet cienīgā stāsta.

Sliņķi, visi viņi ir sliņķi, es dzirdu — viņa saka,

viņi jūs, barona kungs, izposta. Par maz viņus soda

Lielskungs sarauj uzacis. Viņš nebija cilvēku mocītājs.
Bet, tiklīdz šī mana, ka lielkungam tas nepatīk, tad

sāk lielīt liela kunga jaunos suņus, cik tie skaisti un

gudri. Savus suņus lielskungs mīlēja vairāk nekā liel-

māti. Kur brauca vai gāja, suņi līdz un tik laiza liel-

kungam rokas, smilkst un tek, ka prieks redzēt. Bet

lielmātes neņēma nekur līdz. Tā dzīvo par sevi, prei-
lene klāt, iznāk, nesaka ne vārda — tāda drūma, cil-

vēki pabučo roku — un atkal ieiet pilī. let no rītiem

abi pastaigāties pa lielo kalnu, lielmāte iet solu div-

desmit pa priekšu, tad nāk lielskungs, bet kopā nekad.

Kas nu mums gar to par daļu, kungu lieta un darīšana.

Bet mūsu madāma muižā vai otrs lielskungs! Ko viņa

gribēja, tam vajadzēja notikt. Tā reiz aizvedu cienīgo
uz dzirnavām, tur liela balle: strožs ar savu madāmu,
baznīcas krodzinieks ar sievu un tā visi tie, kuri bija
no lielkungu smakas un stāvēja zem mūsu lielkunga.
Muižas kungam nebija vaļas. Tas arī ar melderi lāgā
nesatika. Tā nu piebraucam. Visi jau mūs gaida. Es
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iebraucu ratus vāgūzī, padaru, kas darāms, un izgājis

nostājos uz dambja un skatos pār ezeru. Tur plunkši-
nās pīles, un es ar dzirnavu puisi sāku runāt, sak, kas

tā par lietu — zivis, var redzēt, peld, vai biezs, bet

mums uz muižu nesūta.

«Sak, vai nu tas priekš jums,» puisis atbild. «Ja

gribat, zvejojat paši!» Bet es skatos: peld lielas karū-

sas un šmaugas līdakas, ka tīri prieks redzēt. Un tā

nu abi runājam ko zinādami, kad es piepeši dzirdu —

sauc: «Kriša, Kriša!» Cienīgās balss, un es metos uz

ceriņu pusi, kur ciemiņi laubītē sagāja. Pieskreju, re-

dzu — visi skatās kā gaisā, mētā rokas, grozās un

stiepjas, un glūn uz koku zariem. Toreiz ap dzirna-

vām auga oši un ozoli. Šitais klajums, tur tagad tīrumi

līdz Svilai, tolaik bija purvs un mežs. Ap klēti līdz

pat upei bija piestādīts ceriņu un šādu tādu dārza

koku, cik tāļu zeme bija sausa. Var teikt: pusdārzs,
pusmežs! Tur nu visi stāv, skatās un brīnās. Un mana

cienīgā tik laimīga — smaida, liek roku pie pieres,
lai saule acīs nespīd, un veras, veras, it kā uz eņģeļiem
raudzītos...

«Kas tad nu?» es domāju. «Vai līdakas pa gaisu
skrej, ka visi aiz brīnumiem kā apstulbuši?»

«A, tu, Kriša!» cienīgā, mani ieraudzījuse, iekliedzās.

«Palūk, Kriša, balts zvirbulis!»

Domāju, vai nu prātīgi — balts zvirbulis, tas tik tā

izrunāts, kā pa jokam, bērnu pasakās, pats tāda re-

dzējis nebiju. Visi mētā rokām, sauc: «Šhhh!» — zvir-

buļu bars paceļas no ķiršiem, un nudie — viens balts,

kā no pirts nākdams.

«Ai, cik skaists, cik balts!» mūsu cienīgā sauca.

«Kriša, tevim šis zvirbulis ir jānoķer!»
«Jānoķer,» es saku. «Bet, cienīgā madāma, es pa

gaisu neprotu lidot!»

«Muļķi, ar lamatām ķer putnus, ar cilpām,» viņa pār-

skaitusēs kliedz, «un nav vis pa gaisu jāskrej!»
Slikti būs, es domāju, ja pretosies, labāki saki, ka

ķersi; vai nu to zvirbuli saķersi, tā pavisam cita lieta.

«Nu labi,» es saku, «es mēģināšu, bet viegls darbs

tas nav!»

«Nu tad gādā, ka zvirbulis rokā,» madāma saka. «Ja

saķersi, dabūsi rubli, ja ne, tad...»
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Es nu sāku apkārt ložņāt kā pats burvis. Gudrojām
visādi ar dzirnavu puisi. Taisījām lamatas, sējām cil-

pas, grauzdējām kaņepes ar taukiem, lai tik zvirbuli

dabūtu rokā. Bet to dienu no zvirbuļa ne domāt.

Gudrinieks — tāpēc šis bija tik sirms, ka jau ilgu mūžu

piedzīvojis un tādus vīrus pazina, kādi mēs ar dzir-

navu puisi. Aizvedu cienīgo vakarā uz mežu, bet šī

saka: «Kriša, tu man rītā agri esi uz pekām, laidies

uz dzirnavām un saķer manim to balto zvirbuli!» Un

paliek tā ērmīgi ap sirdi. Kur nu tu zvirbuli saķersi
un vēl pašu sirmo veci! Gulējis vai negulējis, bet rītā

bez saules jau dzirnavās. Grauzdēju atkal kaņepes,

spiedu tauku piciņas, likdams tās lamatās starp cil-

pām. Bet Pēters, dzirnavu puisis, smejas: «Ķer nu zvir-

buli! Kur tu to saķersi!» Uncvatam — šim labi smie-

ties, bet manim jāskrej cauru dienu svīzdamam. Pa-

taisījām cilpu, cik tik dabūjām zirgu ašķu. Salikām tās

uz jumtiem, uz galdiņiem, žuburiem, pa ķiršiem, pa

ceriņiem. Izgrauzdējām melderienei visas kaņepes: re-

dzam — putni knābj un ēd, bet rokā neviena, ne

balta, ne pelēka!

«Gudri, pagāni,» es Pēteram saku. «Vajadzētu ka-

ņepes izmērcēt spirtā, lai zvirbuli apreibst, diezin vai

tad neizdotos kādu — vismaz pelēku — rokā dabūt!»

«Tavas domas nav ļaunas,» Pēters atbild, «bet kur

ņemsim spirtu?»
Dabūjām no meldera spirtu, izlaistījām visu pudeli.

Bet zvirbuļi jau bija saēdušies. Pret vakaru neviena

vairs sētā.

«E, jūs zvirbuļnieki,» sauc melderzellis no zāģēta-

vas, «jūsu putni jau sen apcēluši dēļu bluķus!»

Eju skatīties: kā tad, visi danco augšā pa dēļiem kā

pa kāzām un baltais pa virsu. Nu ķeramies pie zirgu
astēm; plūcām astrus, kad melderis neredzēja, un sē-

jām vēl cilpas. Salikām tās vispāri dēļiem, izkaisījām
vēl kaņepes, jādomā, nu būs rokā. Bet to dienu nekā.

Bez zvirbuļa muižā nedrīkstēju rādīties. Paliku pa nakti

turpat. Guļu, guļu, bet miegs nenāk. Kā dabūt zvirbuli?

Rītā aizgulējies kāpu no vāgūža augšas zemē. Te mui-

žas kungs klāt.

«Ko tu te meklē?» viņš baras. Redzu — vīrs nezina,

kas manim par lietu.
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«Zvirbuļus ķeru,» es saku, cepuri rokā turēdams.

«Cienīgmāte pavēlēja!»
«Nu tad gādā, ka zvirbulis tūliņ rokā, un taisies uz

muižu, manim cilvēku trūkums!»

«Zināms,» es domāju, «darba laiks, visur strādnieku

par maz, bet es te skraidu ap zvirbuļiem!»
Bet es tik saku: «Cienīgmāte tā pavēlēja!» Neko darīt.

Muižas kungs norūc, apskata dzirnavās, kas jāapskata,
un brauc atkal uz muižu. Bet es tāds bēdīgs velkos

gar tiem krūmiem, glūnēdams, sak, vai tad šis pagāns
nebūs kur sapinies. Skatos: ceriņos nav. Kaņepes apēs-
tas, bet putna ne redzēt. Apskatu ķiršus, arī tur tas

pats. Nu kāpu, beidzot, uz dēļu blāķiem. Saule spīd.
Vasaras laiks. No rīta jau karsti. Lāgā redzēt nevar.

Noeju pie malas ar muguru pret sauli un nu skatos

pāri visam strēķam: kā tad, šis guļ cilpā, guļ un ne-

kustas. Sirds aiz prieka tīri vai notirpa. Kas nu vēl

par rubli, tas bijis nebijis, bagāts caur to netiksi, bet

kur tad tā slava: Kriša noķēris balto zvirbuli! Es nu

tā apdomīgi manos šim klāt, kas zin, varbūt trūkstas

un — sprukš! — prom uz visiem laikiem. Tā nu solīti

pie solīša, arvienu šim tuvāk, sak, titiņ, titiņ, nebīs-

ties, es jau tevis neēdīšu. Pieeju un saņemu šo kā ma-

kanu. Turu abās saujās kā nezin ko un kāpu lēni lejā.
«Urā! Nu ir rokā!» es saucu. «Baltais zvirbulis sa-

ķerts.»

Saskrej visi dzirnavu ļaudis un mūs abus ar zvir-

buli apbrīno. Pate madāma ziņkārīga: parād tak, Kriša,

parād! Bet Kriša kā uz adatām. Nu tik jāmato uz

muižu, ka tik laupījums nepasprūk. Ne ēdis, ne dzēris

pārnāku muižā.

«Nu, Kriša, kas ir?» cienīgā skrej aizelsusēs pretim.

«Ir rokā!» es saku, un pašam prieks, ka nezinu, kā

to izteikt.

Uhcici! Kas tas par lēcienu, kas tās par gavilēm!

Cienīgā skrēja pa priekšu istabā, es pakaļ ar zvirbuli

rokā. Būrītis jau sapravīts stāv uz galda.

«Durvis ciet! Vai logi ir aiztaisīti?» cienīgā kliedz.

«Kriša, palūko, ka putniņš neizbēg!»

Es, pie visas miesas drebēdams, laižu roku uz būrīti

kā pūķa rīklē — gluži tā bija ap sirdi; diezin kā tas
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notika, kā paplātu roku, šis kā mests — puksl —

griestos iekšā. No griestiem taisni logā.
«Kriša, turi tu durvis, aizslēdz tās cieti!» cienīgā

drebēdama, zvērošu skatu saka. Es arī pie durvīm

klāt, vienas aizslēdzu, otrās nebija atslēgas, tās turu kā

dzelzīs. Te dauzās pie durvīm.

«Kas tur ir?» cienīgmāte bargi kliedz. «Nedrīkst

iekšā nākt!»

«Cienīgmāt, cienīgmāti» meita aiz durvīm sauc.

«Cienīgstēvs nokrita no staļļa augšas, tūliņ jābrauc

pēc daktera!»

«Lai krīt!» kliedz cienīgā. «Gan Kriša aizies!»

Meita izskrej, un mēs nu abi ķeram zvirbuli. Bet šis

kā traks no viena kakta otrā, sitas griestos un rūtīs,

ka plikš vien.

«Cienīgmāt,» es saku, «nevajaga viņu tā baidīt, lēni,

apdomīgi ar to jāapietas!»
Zvirbulis uzmetas uz skapa. Pag, pag, es domāju,

nu ir labi. Es savu cepuri tam uzmaukšu galvā. Pie-

lienu gar skapa sāniem šim klāt, metu virsū. Vai

prom? Skatos — nav nekur, turpat vien būs zem ce-

pures. Spiežu tā taustīdams visu to būšanu saujā. Tad

cienīgā ar savu roku lēnām iekasās visā tajā mikucī,

kas man pirkstos, un izvelk šo brenci laukā. Bet šim

galva karājas, beigts kas beigts. Drusciņ pastiprāki

biju uzmetis. Vai dieviņ, es domāju, nu būs pēdīgā
stundiņa! Bet cienīgā nesaka ne vārda. Viņa tura balto

zvirbulēnu un skatās — skatās stīvi uz to, un lielas asa-

ras tai lēnām sāk ritēt pār vaigiem. Gan mutē šo, gan

paijā un raud, bet kā tu nu mironi atdzīvināsi! Bet es

metos pie laika uz durvju pusi un laukā! Sak, zvirbu-

lis nu ir rokā, lai nu cep vai vāra, kā tik patīk. Nu

skriešus vien lejā, uz staļļiem. Kungs guļ uz salmiem,

ne vaid, ne kustas, gluži kā bez dzīvības. Lielskungs
sēd uz mucas un gaida daktera.

«Kā tad tas viss noticis?» es vienai no meitām prasu.
Šī stāv bāla, bez runas, kā neprātīga. Prasu otrreiz —

tā klusām, ka lielskungs nedzird.

«Laba jau nemeklēja,» šī čukst. «Mēs tur augšā
sienu bāzām. Līze, Mada un es. Tā muižas kungs uz-

kāpj un sāk pa brīdi ķerstīties. Manim gan nepie-
dūra ne pirkstiņa, bet, kā ķērās pie Madas — šī tāda
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nebija, kungs pa logu zemē, uz akmeņiem. Mada pār-

bijušās, ka nezina, ko darīt, ko ne ...»
Bet manim kunga žēl. Es teciņus vien uz kroga pusi.

Sak, kur tad tas dakterlielskungs paliek? Bet šis ar

jau klāt. Tomēr līdzēt nekā nelīdzēja. Bēres bija lielas.

Manim nu tā lielākā bēda. leliks atkal brankūzī. To

nu gan nedarīja, bet aizsūtīja mani par stārastu.

Lielskungs bija žēlīgs un deva manai agrākajai cie-

nīgai dzīvokli un maizi. Diezin kur viņa nosisto zvir-

buli lika. Bet balts tas bija — kā brīnums. Visi par to

runāja un slavēja par to, ka es to noķēris. Tas nu reti,

reti gadās, un dažureiz es par šo lietu pārdomāju, cik

brīnišķi iet pasaulē. Mirst vīrs — sievai vienalga, mirst

zvirbulis — tai birst asaras kā pupas. Jā, cilvēku

sirdis ir dažādas. Vienam tā ir cieta kā akmens, otram

mīksta kā vasks. Manim gan tāda sirds, ka labāki ej
kopā ar cilvēku, lai viņš kāds, nekā skrej zvirbuļam

pakaļ, lai arī tas būtu tik balts kā sniegs...

U — Jānis Poruks
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DRUVIENAS SILA EZERA NOLAIŠANA

UN SVĒTCEĻOJUMS UZ LINTENI

Denn ich liebe dich, o Ewigkeit!
Fr. Nietzsche 1

Dru-vie-na. Nepazīstama zeme. Taisni tāpēc Meža

tēvs Velētavu kalnā uzcēlis savu valdoņa mītni. Pret

vakariem un dienvidiem, no kurienes pūš pasaules
siltie vēji, no kurienes lido brīvās rietumu zemju
jausmas, atlaižas jauninošās vēsmas, ir nogulušies
drūmi sili un purvāji, kuros vēji šalc senās teikas. Nāk

reizām vēstis, kad apklus vēji, kad sastingst daba uz

brīdi klusā brīnumā par lielo un stipro Kultūru, sa-

skrej lieli un mazi putni ap Meža tēva mītni un dzied

pa kārtai par sārtbalto jaunavu Civilizāciju, kura, tērpu-
sēs zīdā un samtā, izgreznota zelta un dārgakmeņu

rotām, brauc pa tērauda ceļu ar suta kumeļu. Tad

Meža tēvs, Velētavas kalnā sēdēdams, nošķavājas, ka

vējš pamostas no diendusas un satrūcies speras aug-

šup priežu galotnēs, tās krata, loca un gaudo: vai

dzirdējāt, vai sapratāt — Civilizācija brauc šurp pa

tērauda ceļu ar suta kumeļu! Un — švirks — putni
skrej uzbudināti un cits par citu dzied un deklamē:

civi, civi, civili! Za, za, za! Ci, ci! Ja, ja! Un Meža

tēvs bezkaunīgi rozās. Apvainota vāverīte iesmilkstas,

bet lācis, vēderu turēdams, aiz smiekliem rēc par Meža

tēva joku... Bet Meža tēvam ar to nepietiek: viņš
izkar pār savu sūnu bārdu zili pelēko, kārpaino mēli,

mēdās un rukšina: Kultūra! Civili-zaačija!
«Kur suņi?» Meža tēvs lācim prasa. «Kur Murka,

Pinkulis, Ļipans, Apka, Miška? Visi lai stāv pie vār-

1 Jo es tevi mīlu, mužiba! — Fr. Nīče. (Red.)



tiem! Lai tad tie tur nāk! Es šiem rādīšu Kultū-ru, Ci-

vil-ktpū!»

Vējš, redzēdams Meža tēvu tik dusmīgu, arī grib
darīt labu darbu, ieķeras sirmajai eglei krūtīs, to rausta

un krata — un šņāc. «Tu nodevēja! Tu skaties tur pāri

silam uz tērauda ceļu, uz suta kumeļu, uz jaunavu zīdā

un samtā! Tu māj viņai, tu dod zīmes, ka te, apakšā,
sēd Meža tēvs, lai tik steidzas šurp viņu savaņģot.
Tu — tu nodevēja!»

Sirmā egle iekunkstas visā garumā, saliecas aiz sā-

pēm, nobirdina no galvas kādus sausus žagarus un čie-

kurus, bet tad tā saņemas un atgrūž vēju, saslienas

lepna un iesaucas: «Nekā nezinu! Stāvu otru gadu
simteni, augu, briestu un domāju, ka galva sāk reibt.

Domāju: cik augstu nu es jau esmu! Bet ne no vietas

netieku. Pieaugušas manas kājas pie vecās zemes. Tā

manim dod maizi un gaiss dod elpu. Turēties es pate

protu stingri uz kājām. Cita nekā nezinu. Nudie ne-

zinu, kas tas par tērauda ceļu un suta kumeļu! Putni

daudz ko melš! Tie apkārtklaidoņi dzīvo tik no zag-

šanas un meliem. Meža tēvs! Tu dzirdi, es nekā nezinu

no nodevības. Sauc tak tu to trako vēju prom, ko viņš
te manim pastāvīgi plijas virsū!»

«Vai tu, pagāns, reiz nerimsies!» Meža tēvs uzbrēc

vējam. «Ko tu dauzies apkārt? Es tevi sūtu: pūt tu

tai Kultūrai smiltis acīs, bet tu manim aplauz kokus!»

«Es neesmu tavs vergs!» vējš šalc. «Es esmu brīvs un

uzbrūku, kam es gribu! Jūrai, tuksnesim, gaisam, pa-
debešiem, mežam, ugunij, dūmiem — visiem es uz-

brūku, visus es purinu un kratu: tu, diedelniek, tu,

nelga! Un nodevēji un diedelnieki jūs visi esiet! Pa-

zīstu upi, kura kā mežonīga un no visas pasaules ļau-
numa svabada iesākas tumšā meža biezoknī. Visa

daba, kura no cilvēka darbiem noslēdzas un svin

savu nejaušības pirmatnību, pabalsta šo upi, sniegdama
tai bagātīgi valgumu, izliedama viņā avotus un strau-

tus. Bet tur tāļu aiz kalniem šī upe nodod savu dzim-

teni, tā pārdodas Kultūrai par izmūrētiem krastiem,

par izvindētu dibenu, pārdodas par to godu — tecēt

garām lielai, varenai pilsētai, ļauj savos ūdeņos vizi-

nāties kuģiem un laivām. Tur lejā viņa pilnīgi Kultū-

ras varā, runā viņas valodu, pieņem viņas manieres.

32311*
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Bet te augšā, silos un purvos, tā mānās, izlikdamās par

lielu dabas draudzeni. Daba, lai arī viņa cik slikta pa-

māte mums visiem, ir tomēr attapīga un gudra ve-

cene. Viņa, draudziņi, jūs visus pazīst. Zina, sen zina

viņa jūsu vērtību, pazīst jūsu uzticību! Lūk, lācis, te

viņš, lielais mežinieks, tik pinkains un nesukāts, ka

jādomā, daba to nupat dzemdējuse, bet ejat paskatāties,
ko tas pilsētā dara! Par dārgu naudu viņš sevi liek

rādīties. Viņš ļauj smieties bālajiem cilvēkiem par da-

bas lempību, par lāča ķepām, par lācisko omulību! Tā

viņš, lūk, blamierē mūsu firmu. Zaķis ir vienīgais, kurš

taču bēg no Kultūras, bet tas tak ir muļķītis, tam tak

trūkst prātiņa. Un tu pats, Meža tēv, esi liels nelga un

apaun nereti zaķa pastalas. Vai nevarēji griezt Kultūrai

krūti pretī? Kā šī nolīž pāra kokus sila malā, tā mans

Meža tēvs kūleņiem vien meža biezoknī. Tā tak tevim

beidzot atņems visu. Atņems visus kokus, zvērus un

putnus, izdzīs tevi par apsmieklu uz klaja lauka un

teiks: Meža tēv, pataisi nu joku, smieties gribas, uz-

laid vienu labu sila jandālu! Tad tevi beidzot izmauks

tā, ka gaļa un kauli paliks grāvmalā, bet ādu ar spal-
vām — to izbāzīs, un tad Meža tēvu ieliks muzejā, lai

bērnu bērni redz, kāds āksts reiz uz zemes mitinājies.
Ne tas pratis lasīt, ne rakstīt, ne rēķināt. Tikai dzīvojis,
ēdis un dzēris. Darījis, ar vārdu sakot, to, ko lopiņš.
Bet būtu uzstājies kā vīrs, kodis un sitis, draudējis
Kultūrai ar uguni un zēveli, tad jau šī gan varētu tā

greznoties! Bet tu bēdz no viena sila otrā. Un tā te-

vim nolaiž vienu silu pēc otra. Lūk, to es tevim gri-

bēju teikt. Par mani jūs nemaz nerunājiet. Es ar

Kultūru jau sen esmu pazīstams. No pirmās iepazī-
šanās tā centās izlietot manu spēku savā labā. Uzcēla

vēja sudmalas. Uzvilka kuģiem buras, lai nu es tik pūšu
virsū. Pūtu arī, bet kā! Par postu viņiem — šiem div-

kājiem, Kultūras vergiem. Iznāk jau kādureiz viņiem
arī labums no manis. Bet es uzmaš tiem tik vēlu ļaunu.
Tādēļ viņi arī sāka atmest buras un sudmalas ar vēja
spārniem. Pieķērās vairāk ūdenim un sutām. Labākais

piemērs, cik nepieciešams es esmu Kultūrai, ir tas, ka

tie cilvēki vēl šodien pūlas izgudrot stūrējamu gaisa
kuģi. Kamēr es dzīvoju, viņi pie tā netiks. Es, lūk,

esmu vējš, kas nāk un aizskrej — drīz no vienas, drīz
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no otras puses, kas uzgrūžas un nesaka pardon! Kas

jauc uguni, veļ ūdeni, kas pūš dzirksteli liesmās, kas

izpūš liesmām pēdējo dvašu, kas ārda sniegu, kas dzenā

miegainos padebešus, kas šaudās visur, ir nemierā ar

visu! Vai es neesmu lielākais kritiķis un prātnieks

pasaulē? īsts Kultūras ienaidnieks! Cik tas moderni —

Kultūru ienīst! Tik tiešām, ka lācis ir tas vismodernā-

kais lempis, es nevēlos ilgāki palikt jūsu garlaicīgajā
sabiedrībā!»

Tā šalca vējš un kūleņiem aizšāvās siliem pāri uz

Rīgas pusi. Bet Meža tēvs uz Velētavas kalna sajozās
ar lūku jostu, samīdīja sūnas, it kā taisītos uz guļu,

izstiepa spalvaino, rūsgano kaklu, izplēta žokļus un

iebļāvās kā durts. Saskrēja Murka, Pinkulis, Ļipans,
Apka un Miška, sāka kaukt, it kā kad tos žņaugtu.
letrīcējās Meža tēvam aiz prieka galva, svilpodams tas

pasukāja ar lielu, sausu un izpūrušu čiekuru savu sūnu

bārdu, sasita viņš plaukstas un kā izsalcis izstiepa roku

un iekliedzās: «Pī, cvi! Pī-ī-ī!» Bet aplam viņš rādīja
uz ceļa pusi, rēķinādams, ka no turienes nāks tie Kul-

tūras nesēji. Suņi kaukdami miedza pa silu uz ceļa

pusi. Un vīri, kuri biezokņa malā, Sila ezeru pārskatī-
dami, stāvēja, nodomāja: ko tad nu par zvēru būs sa-

dzinuši? Viens no šiem vīriem, lāpstu nolaizdams, ieru-

nājās: «Nav nemaz tādas kā suņu balsis, gluži pēc vil-

kiem izklausās. Būs sadzinuši stirnu.»

Bija kādi seši vīri, kuri kā bez padoma raudzījās uz

meža vidū dusošo Sila ezeru un uz dumbrainām, lāmai-

nām pļavām gar ezera malām. Meistars, kuram nodomā-

tais darbs bija jārāda, vēl nebija atnācis. Viņpusē gar
sila malu vilkās citi strādnieki, kuri bija paziņoti uz ka-

nāla rakšanu. Līnija, kuras virzienā kanālam caur Ve-

lētavas kalna muguru bija jāiet, bija jau izcirsta. Kādas

divi simts pēdas pacēlās Velētavas kalns pār Sila

ezera līmeni. Ļaudis pienāca un grozīja galvas: kā gan
būšot iespējams tādam kalnam izrakties cauri.

Tā bija barona ideja — likt izrakt šo kanālu, lai

ūdens iz Sila ezera iztecētu un tādējādi darītu tos ze-

mes gabalus, kuri ar ezera līmeni stāvēja vienā aug-
stumā, brīvus no pārmērīga slapjuma, kurā mirka

bez pļavām un purviem vēl tāli aiz tiem veseli meža
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aploki. Viss apgabals Sila ezera apkārtnē cieta daudz

no mitruma un salnām, kuras nāca no šī ezera.

Savāds klepus un drudzis mocīja Sila ezera apkai-

mes ļaudis. Un Velētavas kalns, kurš caur silu no rī-

tiem pret vakariem stiepās, kā milzīgs dambis noturēja
Sila ezera baseinu viņa vecā, gandrīz nepieietamā

gultā. Dienvidos no Velētavas kalna — netāļu no viņa
tek Vilaune, un gabalu aiz tās vēl zemākā iedobē plūst
Tirza. Vilaunes gulta atradās kādas 8 — 10 asis ze-

māku nekā Sila ezera līmenis. Tātad kanāls, kurš savie-

notu Sila ezeru ar Vilauni, padarītu ezera līmeni ze-

māku par kādām piecdesmit pēdām un viss ūdens,

kas ezera apkārtnē — pļavās, purvos un silos — bija

atslēdzies, ar laiku notecētu. Tad ļaudis kļūtu ne tik-

vien brīvi no kāsa un drudža, bet arī plašs apgabals

kļūtu par derīgu, lietojamu zemi.

Kad pagājušā gadu simteņa vidū Kultūra uzsāka cīņu

ar turienes pirmatnību, tad tur nereti sastapa briežus

un vilkus. Tur medīja stirnas, lapsas, caunes. Stāsta

pat, ka bebri tur dzīvojuši, kas gan laikam nebūs pa-
tiesība. Druvienas meži nebija zvēru īstā mītne, viņi
sedza tos kalnus, kuri bija, tā sakot, laipa starp Lu-

bānas, Cesvaines un Piebalgas, Smiltenes, Valmieras,

Trikātes mežiem.

It īpaši brieži tramdīti vai aiz cita iemesla pastāvīgi

ceļoja caur Druvienas siliem; mazs būdams, es pats

viņus vairāk reižu tiku redzējis. Vilki tad jau caur pa-

stāvīgām medībām un slimībām bija pilnīgi izskausti,

tikai lapsas es, kā bērns būdams, kādu retu reizi ma-

nīju. Kad es pasauli ieraudzīju, tad Kultūras cīņas

pirmais un interesantākais laikmets jau bija pagājis,
Druvienā jau lasīja laikrakstus un Meža tēvs bija aiz-

bēdzis tāļāku, slapstīdamies pa Cesvaines un Lubānas

mežiem, uz Vitebskas robežām, no kurienes, kā tagad
dzirdams, tas arī aizdzīts projām.

Pagājušā gadu simteņa vidū pār Druvienu sāka val-

dīt barons, kurš kā zēns līdz ar krusttēvu bija apceļo-

jis Vāciju, Franciju, Angliju un citas mazākās tirdz-

niecības un rūpniecības valstis. Pēc Eiropas progresīvā
politikas iekaisuma, kurš beidzās ar Krimas karu, ļau-
dis sāka apmierināties ar darbu, politikā radās reak-

cija, tautas saimniecībā progress. Nāca pirmās lielās
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pasaules izstādes Eiropā — Parīzē, Vīnē un Londonā.

Druvienas barons šīs izstādes bija apmeklējis. Kamēr

lielākā daļa Baltijas aristokrātu palika viesojoties ār-

zemēs kā mākslas diletantiski apspriedēji un cienītāji,
tikmēr mazums griezās atpakaļ uz dzimteni, lai tur

bruģētu ceļus, pa kuriem varētu Kultūra pārnākt. Pie

šā mazuma piederēja arī Druvienas barons. Kaut gan

viņš bija negrozāmi pārņemts no aizspriedumiem pret

zemniekiem, tomēr viņa ideālisms paliek tautas saim-

nieciskā ziņā nenoliedzams, jo viņš visiem saviem ļau-
dīm deva un atļāva darbu, kurš tos būtu varējis
padarīt par turīgiem, ja ne par bagātiem. Viņš bija
viens no pirmajiem muižniekiem, kurš piedāvāja zem-

niekiem zemi, lai tie to atpirktu — pirmoreiz nedzirdēti

lēti: par 60 — 80 rubļiem par dālderi. Viņa ideja bija arī

tā — pārdot zemi nevis mazos gabalos, t. i., nevis

katram saimniekam par sevi, bet šos mazos gabalus
savienot lielākos, t. i., vairākas kaimiņu mājas savienot

un tās apdāvinātākajiem un centīgākajiem saimniekiem

pārdot. Bet viņa ideja tika pārprasta, saimnieki sāka

kurnēt, tie lūdzās, lai tiem atstātu mājas pa vecam.

Tad barons viņus sāka nicināt un piegrieza visu vē-

rību tikai savām muižām, saviem tiešiem piederumiem.
Viņš ierīkoja dzirnavas, cēla ķieģeļnīcas, fabriku ar

vērptuvi un austuvi, ierīkoja plašā mērā linkopību, pār-
veda sugas lopus iz Holšteinas un Holandes, atsauca

inženierus un meistarus. Šinī laikmetā iekrīt arī Sila

ezera nolaišana un brāļu draudzei piederīgo druvēniešu

svētceļojums uz Linteni.

* * *

Kanālu iesāka rakt no Vilaunes puses. Puiši un vīri

strādāja dūšīgi. Palīdzēja arī sievieši. lesāka rakt maija
beigās, kad daba visvairāk zaļoksnēja. Raka, piekusa,
atpūtās un atkal raka, kamēr vieglākais darbs — koku

līšana, kalna caurrakšana — bija padarīts. Tad iesā-

kās cīņa ar zemes dziļākiem slāņiem. Ūdens pastāvīgi
sūcās kanāla dibenā, ūdeni novadīt lejā bija grūti, jo

lejā tuvu upei bija jāizrokas cauri purvam, kas kanālu

pastāvīgi pildīja ar dubļiem, un augšā kanāla virsgalu

nevarēja agrāki caurdurt, iekams neiznāca ūdens tecē-

šanai vajadzīgais kritums. Bet, pateicoties strādnieku
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vairumam, darbi gāja tā uz priekšu, ka jūlija sākumā

varēja stāties pie kanāla pievadām līdz ezera ūdenim.

Tajā dienā, kur ūdens pirmo reizi tecētu iz Sila ezera

pa kanālu uz Vilauni, barons bija apsolījis ļaudīm sa-

rīkot mazus priekus — tos likt pabarot, uzstādīt alus

mucas, lai tad darbinieki palīksmojas. Šī diena pienāca

agrāki, nekā cerēja. Bija taisni sestdiena. Rītā, ap
brokasta laiku, ūdens sāka plūst pa kanālu uz leju.
Ļaudis kliedza un dziedāja, mežsargi šāva iz bisēm,

suņi rēja. Atbrauca arī barons, papriecājās, apskatīja

un noteica, kas nākošās dienās vēl darāms, jo, kad pir-
mais ūdens notecētu un izskalotu kanāla leju, vaja-
dzēja augšu vēl nodambēt un rakt kanālu dziļāki.

Apakšā bija uzrakts ciets pamats, tajā vajadzēja ierak-

ties dziļāki, ja negribēja, lai ūdens kanāla sienās izska-

lotu smilti un tādējādi radītu izbrukumus. Rudenī vaja-

dzēja nākt pašam grūtākam darbam.

Gaisma lītin lija zemē ne tikai no karsējošās sau-

les, bet no visas debess. Sila ezera līmenis spīdēja
kluss, noslēpumains aiz skalbēm un niedrām. No mež-

sargu šāvieniem izbaidītas, pacēlās vietvietām pīles un

meža zosis, aizskrēja tāļu, nolaidās un kā bultas šāvās

pa līmeņa malu atpakaļ peldus. Ezera rozes mirdzēja
zem vieglas miglas baltas, un zaļās, apaļās laikšņu la-

pas vietvietām, cita pie citas izklātas, vizēja kā zaļas

segas, uz kurām vajadzēja nākt ūdens meitām sildīties.

Gaiss izslāpis tvīka pilns sveķu smaržas. Nelocījās
ne mazākais zariņš. Likās — visi vēji bija apklusuši, lai

klausītos, kā ezera dzelmē vaimanā Ūdens māte ar

savām meitām par to, ka aiztek ūdens no Sila ezera,

ka tas izžūs, ka viņām plikām un kailām būs jāceļas

un jābēg iz savas gultas pa kanālu uz upi, no upes

pa purviem uz Lubānas ezeru. Tur ļaudis maz bija va-

rējuši ko padarīt ūdens valdonēm. Tur dzīvoja Sila

ezera Ūdens mātes māsa nepieietamā dziļā dzelmē.

Kamēr augšā, meža malā, darba ļaudis un liekie ziņ-

kārīgie kaimiņu pļāvēji bija sanākuši uz alus dzeršanu,

kliedza un dziedāja, tikmēr Ūdens māte ezera dibenā

noturēja sapulci. Uz mīkstas dūņu gultas guļot, tā

mierināja raudošās ūdens meitas, mierināja zilizaļos

līņus, brūnās karūsas un melnās vēdzeles, kuras bariem

vien ap viņu čumēja. Sils augšā klausījās, zarus pie-
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liecis, bet nekā no šīm runām nevarēja sadzirdēt: ļau-
dis par daudz stipri bļaustījās. Kultūra te svinēja pirmo
reizi svētkus un dzērumā aizmirsa nākotni. Nāca viena

dziesma skaļāka par otru. Arī sievietes dzēra un dzie-

dāja. Pēc smaga darba brīvība izvērtās mežonībā. Smē-

jās, kliedza, dziedāja. Tikai trīs būtnes sēdēja savrup.

Tās nepiedalījās pie vispārīgiem priekiem, bet no kanāla

malas raudzījās domīgi uz ezera līmeni. Visi trīs bija

vīrieši, divi jau pāri pusmūžam, trešais — jauneklis

pirmajā spēkā, garos, pelēkos svārkos, prasts, bet za-

ļoksnis, kaislīgi domīgām acīm.

«Trimza, vai tu tiešām šito tur atradi?» druknākais

no abiem vecajiem vīriešiem prasīja.
Otrs piecēlās it kā apvainots — garš un liess, drus-

ciņ salīcis, lielu, garu degunu, saviebtu muti — un ma-

zām, iezaļganām, viltīgām acīm pašķielēja uz runātāju,

ieklepojās un atmeta ar roku.

«Nu, ja tu domā, ka es tās naudas tur neesmu at-

radis, tad manis pēc es savu lietu izdarīšu viens pats!»
viņš klusu ierunājās un apskatījās, vai tik kāds ne-

dzird. «Rubeni, pakļaus, ko es tevim teikšu. Es jau no

sava tēva un tēvatēva dzirdēju, ka te, pašā ezera galā,
ielaista Pētera Lielā kara laikos naudas lāde. Neviens

cits par to i nedomā. Es tomēr sava tēva stāstus ne-

esmu aizmirsis. Viņš, cilvēks, nemeloja. Ja viņš melo,

tad arī es. Bet kā tad šis naudas gabals varēja ietikt

kanālī? Gluži tuvu pie ezera — izrakumos es to ierau-

dzīju. Pirmā acumirklī manim nauda ne prātā nenāca.

leraudzīju apaļu ripiņu, to pacēlu un paslēpu. Vēlāk

to notīrīju un aplūkoju — tas ir vecs dālderis, to tu

pats vari redzēt, ka tas mūsu valdnieka laikā nav kal-

dināts. Nu, es tev, Rubeni, tik saku, vienu nakti iesim

tik pie darba. Un tu, puika, turi muti: nesaki nevienam

ne vārda. Nāksim vienu nakti un to lietu izdarīsim!»

Jaunais Rubenis paskatījās uz Trimzu, kurš kā nolie-

sējis burvis un ļaundaris pār viņu stāvēja ar zvērēnu

skatu, bet aprima un atkal domīgs lūkojās uz ezeru.

«Nu labi, Trimza,» vecais Rubenis beidzot teica,0
«darīsim arī tā. Palūkosim, vai tur ezera galā nav kas

nogremdēts. Neticami tā lieta izklausās, bet viss jau
var būt. Ir jau tiesa: daudz naudiņas guļ zemes un

ūdens klēpī. Bet kuru nakti tad?»
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«Svētdienas nakti, tas ir, no svētdienas uz pirmdienu.
Tad te būs miers. Visi darbinieki būs prom. Neviens

nekā nemanīs!» Trimza ātri ierunājās, iekurināja pīpi
un nobāza šķiltavas ar ragu kulē.

«Labi, labi!» Rubenis norūca, aplūkoja vēlreiz nau-

das gabalu un atdeva to Trimzam. «Tad nu varam cel-

ties. Jāiet arī man pie tās kannas. Ir tik sausa mute.»

Vecais Rubenis ar dēlu piecēlās, piegāja pie laužu

bara, kurā slavēja alu un baronu.

«Rubeni, ko tu ar to Trimzu? Tas tak ir burvis un pē-
dējais cilvēks. Viņš tak tavu jauno zirgu nobūra,»

viens piedzēries izsaucās.

«Trimza — mans kaimiņš. Ir jāiztiek!» Rubenis klusā

balsī atteica.

«Kas tas par kaimiņu — tavs ļaundaris,» tas pats tur-

pināja. «Viņš tevi aiz muguras apsūdz lielkungam, viņš

grib ietikt tavā mājā un tevi— purt! —pa vārtiemlaukā!»

«Ko nu tam visam var ticēt!» Rubenis, no kannas

dziļi padzēris, iesmējās. «Kuri te mēs nu esam tie

labdari? Visi tāpat dieva radīti, tie paši cilvēciņi!»

«Jā, jā, kļaus tikai Trimzam, tad tu velnu redzēsi!»

Rubeņa puisis Juris iekliedzās.

To izdzirdis, Trimza sarāvās, skaļi iesmējās un kā

lēktin nolēca no uztraukuma un pazuda kanāla iedobē.

«Še, puika, dzer!» Rubenis, savam dēlam kannu

sniegdams, teica. «Dzer un novēro pasauli!»
Un to pašu pusdienas laiku visi dzēra un aizmirsa,

ka ūdens tecēja pa kanālu, nezinādami, ka ūdens mei-

tas savas mātes vadībā notura sapulci — ko iesākt, ko

darīt ar miera traucētājiem. Kā atriebties Kultūras pie-
dzērušiem kalpiem?

«Nu, manim ir jāiet uz māju,» Krišjānis Liepa pie-
cēlies runāja. «Ir jau laiks. Ceļš priekšā!»

«Kur tad tu tā steigsies?» Rubenis iesilis prasīja. «Sēdi

nu labāk un iedzer!»

«Nē, nu ir diezgan. Māte jau manim tā pieteica, lai

esot vakarā agrāki mājā. Viņa jau nezināja, ka te būs

• tādi svētki. Mēs gribam šonakti uz Linteni. Tur rītā

bērnu svētki un arī laulātu svētki. Tētiņš jau manim

tā pieteica, ja vien iespējams, lai nostaigājot uz Lin-

teni. Viņš pats jau tur dzīvo. Un māte ar meitu arī

ļoti kāro vienreiz Linteni redzēt.»



331

«Ak tu jau arī esi uzņemts tajā brāļu draudzē!»

Rubenis plati iesmējās. «Vai nu nebūtu prātīgāki, ja tu

pa svētdienu mājā atpūstos un izgulētos? Kur nu tas

trakais gabals līdz Lintenei, būs droši vien kādas de-

viņdesmit verstis.»

«Astoņdesmit vismazākais!» viens iekliedzās. «Es,
kad brandvīnu vēžu, tur tiku braucis! Tā būs: astoņ-
desmit vai deviņdesmit!»

«Tēv, es arī gribu uz Linteni!» jaunais Rubenis ieru-

nājās. «Palaid nu mani...»

«Sīman, tu uz Linteni? Ko tad tu tur darīsi? Turp
tak iet tikai tie izredzētie!» vecais Rubenis ieklie-

dzās, bet tad paraustīja dēlu aiz piedurknes, šķelmīgi
acis piemiedza. «Aha, tu jau tās Maijas dēļ! Vītolu

Maija jau ir meitu pulciņa vadone! Es jau zinu! Es jau
zinu! Tētiņš viņai uzdevis pulcināt meitas, mācīt dzies-

mas, pūst fleitas. Ak, būtu viņš manim to uzdevis, cik

dziesmu es nemāku! Tās viskošākās! Un fleiti es iz-

pūstu par visiem stiprāki!»

«Nezobojies!» Liepa bargi tam uzkliedza. «Kā tu vari

par tādām lietām, kas citiem svētas, zoboties? Es tevi

biju par daudz prātīgāku noturējis, nekā tu esi. Ja tu

tā uzvedīsies, tad tu par tiesas vīru nekad netiksi!»

Rubenis Liepas pabijās.
«Ko nu, brāl, nedusmojies,» viņš, Liepu pie svārkiem

vilkdams, mierināja. «Tas pats miestiņš vainīgs. Vai

tad mana lieta un darīšana! Lai iet un staigā katrs,

kurp dieviņš viņu sauc! Te mans Sīmans, Liepas tēv,
arī taisās uz Linteni. Viņš vairāk to meitiešu dēļ! Tur

viņi saredzas un iemīlējās — tie jaunie cilvēki. Ja nu

tu, dēls, precētu pēc Liepas tēva meitas, tad manim

nebūtu ne vārdiņa, ko pretī runāt. Bet tā Maijiņa,
dēls, ir par daudz iedomīga. Tā būs slikta vedekla.

Dziedāt un fleitu pūst — tas nav strādnieku cilvēka

uzdevums. Dziedāt var, fleiti pūst arī var, bet no kā

tad tu, cilvēks, dzīvosi? No dziesmas, fleitas? Ej. dēls,

ej, bet nežēlojies pirmdienā, pie darba es tevi likšu!

Ej, bet zini — pirmdienas rītā jau ar saules lēktu esi

Vicupē, tur tik būs siena pļauja!»
Liepa vairs neklausījās Rubeņa runā, viņš aizgāja

pa sila malu, kamēr Sīmanis, galvu pret egli atspiedis,
drūmi lūkojās uz ezeru. Viņš pats neizprata, kas viņu
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pie šī ezera saistīja. Mežonīgs, savā mežonībā skaists

viņš bija, apsēts baltām rozēm, dziļš un kluss. Nau-

das lāde viņam ne prātā nenāca. Atkal nāca kannai

pie viņa kārta. Viņš jutās izslāpis, dzēra labu malku,

atņēma elpu, dzēra vēlreiz, un viņam palika patīkami

ap sirdi. Egles pacēlās skaidrāki viņa acu priekšā —

pelēki zaļas, stipras un drošas. Meitiešus, kuri, no alus

iekarsuši, pavisam savādi nekā citkārt izturējās, viņš

kārīgi aplūkoja. Katru jaunākas sievas vai meitas kus-

tību viņš novēroja. Ak, kā viņam sievieši patika! Viņš
būtu kādu ķēris, to saspiedis, ņurcījis, nomutējis. Tā

viņam bija ap sirdi. Bet viņam trūka dūšas celties un

tvarstīt lindraku nesējas. Viņš kaunējās par savām

domām un priecājās, kad atkal nāca alus kanna viņa
rokā. Saule jau laidās uz vakara pusi, kad talcenieki

sāka ieturēt launagu. Bij veseli rati no muižas atsū-

tīti: tajos atradās rupja un baltmaize, sviests, piens,

šķiņķis un noslaktēts auns. Tur bija ko redzēt un ko

baudīt! Ap ratiem un ugunskuru drūzmējās sievietes,

jauni puiši un tie vīri, kuri nebija dzērāji. Tie īstie

mētāji palika uzticīgi mucai un sūca ko spēdami, lie-

lījās, cik katrs varējis un varot padzert, ko pieredzējis,

padarījis un vēl nodomājis darīt. Jaunais Rubenis, pats,
īsti nezinādams, kālab, turēja vecākajiem iemetējiem
līdz, nerunāja ne vārda, ja kāds to uzrunāja, atbildēja
strupi, lūkojās arvienu uz sieviešu pusi, kuras vārīja
un cepa aunu, dziedāja un ieķērcās, ja kāds puisietis
tās aiztika. Vai arī viņam nebija laiks celties, patrakot
ar sieviešiem, papriecāties, tvert ar rokām stipri dzīvē

un nedomāt tik daudz par Maiju, kura viņa nemīlēja,
bet bija sevišķi laipna pret viņu tāpēc, lai to pie-
grieztu brāļu draudzes kultam? Viņas skaistums bija

jau dažu labu jaunekli pievedis hernhūtiešu lietai. Viņa

aģitēja un propagandēja kā vien varēdama, mīļi, ne-

izsakāmi mīļi acīs lūkodamās tam cilvēkam, kuru viņa

uzrunāja. Sīmanis Maiju pazina jau no tā laika, kur

tie abi reizā gāja pie mācītāja pātarus atskaitīt. Viņš
it dzīvi atcerējās tā brīža, kur vecais, sirmais priesteris

Maijiņas galvu bija glaudījis un teicis: «Tu esi manim

viens labs un mīļš bērns!» Un Maijiņas māte aiz liela

prieka toreiz raudāja. Jau toreiz viņš Maijiņu bija sa-

vādi uzlūkojis nekā citas meitenes. Bet, jo lielāks Sī-
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manis auga, jo karstāki viņš pēc Maijiņas tīkoja, jo
vairāk viņš sajuta, ka viņas dvēsele ir no citas —

augstākas pasaules. Viņam prāts nekad nenesās uz tām

lietām, pēc kurām Maijiņa dzinās. Maijiņa prata visus

meldiņus, viņa runāja par to, cik labs esot pestītājs,
ka to vajagot mīlēt, tikai t0... Bet Sīmaņa dvēsele

dzīvoja te, kur raka, kur darbojās lāpstām un kapļiem,
kur aiztvēra dabu, to locīja un pazemoja caur

darbu un prātu! Viņš tagad sāka izjust, ka viņš un

Maijiņa viens no otra pamazām, bet pastāvīgi attālinā-

jās. Maijiņa meklēja savu laimību ticībā, gara dziļumā,
dziesmās un patiesībā, viņš to pašu meklēja darbā,

cīņā, lai iekarotu sevim redzamu un taustāmu lietu

īpašumu, lai tiktu pie valdības pār dabas lietām un

spēkiem. Gluži tik skaidri viņš vēl nenorobežojās, bet

apmēram to viņš izjuta. Un tomēr viņš Maiju ļoti

mīlēja. Un, jo zemāku slīdēja saule, jo stiprāki viņš

pārliecinājās par savu pirmo apņēmumu — iet šo-

nakti tam baram uz Linteni līdz, kurš uz Maijas uz-

mudinājumu taisījās sapulcēties. Un viņš atjēdzās, ka

tas ir noreibis, jā, piedzēries. Arī viņš piecēlās, uzmeta

vēl acis uz ugunskuru, uz meitiešiem, uz tēvu, kurš,

pakrēslī izstiepies, gulēja, un savādas, tumšas sāpes

saspieda viņa deniņus. Nevienam nekā neteicis, viņš

devās mājup. Viņš gribēja nomazgāties, apvilkt svētku

drānas un tad doties citiem līdzi ceļā.
Saule norietēja. Krēsla uzkāpa no meža biezokņa

malā. Migla sacēlās. Un zvaigznes sāka mirdzēt. Muižas

ratus aizbrauca pa kanāla malu, pa jaundarināto meža

ceļu; tie, kuri vēl turējās uz kājām, aizgāja grīļodamies
un kliegdami katrs uz savu pusi. Tikai vecais Rubenis

un vēl kādi pieci seši puisieši, kā arī viens meitiets

palika uz vietas guļam. No ugunskura pacēlās dūmi

stāvu gaisā. Mežs tapa kluss. Tikai ezera malā iekluk-

stējās pīles, un ūdens, pa kanālu tecēdams, lēni šalca.

Mēness uzlēca un lūkojās pār koku galotnēm uz Sila

ezeru. Ezera malā, pie kanāla mutes, uz uzmestās smilšu

kopas velēnām stāvēja Trimza, garš, mazliet salīcis,

un iekliedzās:

«Sila ezera māt! Viņi visi ir prom!»
Ezera līmenis vareni sakustējās. Nolīgojās laikšņu

lapas un baltās rozes. Sabijās pīles niedrājā. Pacēlās
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Ūdens māte iz ezera dibina. Nolija sudraba ūdens lāses

no viņas platajiem pleciem, novizēja tai visapkārt ma-

zas varavīksnes, un Trimza salīka maziņš, saliecās ce-

ļos un drebēja.
«Kā tu vēl gaidi?» Ūdens māte šalca, ūdens strūkla

lija iz viņas mutes, lielām zaļidzeltenām acīm tā vērās

vairāk uz mēnesi nekā uz Trimzu. «Tu redzi — tavs

laiks ir notecējis. Mūsu līgums ir negrozāms. Tu solīji
manim drošību, es tevim devu zivis, no diedelnieka tu

kļuvi par saimnieku. Tu kļūtu bagāts cilvēks, ja zinātu

mani apsargāt. Bet tu, nodevējs, cerēji uz lielāku lau-

pījumu, tu jau kopš vesela gada nerādījies pie mana

ezera, cerēdams mani piemānīt. Tagad, kur kanāls iz-

rakts, kur tu domāji, ka es jau esmu aizbēguse, tu

uzradies, lai izceltu no manis atstātās bagātības. Bet

nekā! Tu atceries savu solījumu: tu apņēmies vai nu

sevi, vai kādu citu cilvēku manim upurēt, ja manas

dienas te tiktu skaitītas. Es tevim apsolīju bagātību,

ja tu atturētu cilvēkus no pārliecīgas uzmācības ma-

nam ezeram. Tu ieķīlāji sevi, apgalvodams — kamēr tu

dzīvošot, neviens cilvēks neiedrošināšoties traucēt ma-

nas dzīves. Meža tēvs ir liecinieks, tas tevi šurp at-

veda, kad tu aiz bada, noplīsis un novārdzis drebēji!
Tu redzi, tagad es tieku aizdzīta, un, pirms es tieku

aizdzīta, tevim jānāk ezerā, tevim jāir par izlīdzības

upuri starp mani un cilvēkiem!»

«Ai, ai!» Trimza ievaidējās. «Es neesmu vainīgs. Es

mēģināju baronu pierunāt, lai tas neļauj izrakt kanāla.

Es viņam teicu, ka visādi rāpuļi, kas tagad mierīgi
dzīvo ezera dibenā, tad izlīdīs no dūņām; kad ūdens

notecēs, tie rāpos pa visu zemi, tie baidīs ļaudis, tie

kodīs, tie rāpos, un... barons tikai pasmējās, neticīgi

pasmējās, kā smejas par ārprātīgu, kurš nezina, ko

tas runā. Visu es padarīju, kas stāvēja manā spēkā,
bet baronspavēlēja rakt šo nolādēto kanālu!»

«Nāc!» Ūdens māte rājās. «Manim netīk te stāvēt!»

«Vai!» Trimza iekliedzās. Viņš mēģināja bēgt, bet

nespēja ne kājas pacelt. Kā pienaglots viņš tupēja
ezera malā, uz paša krasta, un Udensmāte izstiepa pēc

viņa savas rokas.

«Pagaid, es atvedīšu citu!» Trimza iestenējās.
«Nē, tu projām netiksi! Ja es tevi palaidīšu, tad tu
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aizmuksi un vairs neatgriezīsies! Es pazīstu jūs, cil-

vēkus!»

«Pagaid! Viņš nāks šurp!»
«Kas nāks?»

«Viņš ... tas, kurš grib izcelt iz šīs dzelmes naudas

lādi!»

«Es gaidīšu, bet laikšņu saknes lai tevi tura pie kā-

jām, citādi_tu manim izmuksi!»

«Nieki, Ūdens māt,» Trimza iedrošinājās to atgādi-
nāt, «ja es tevi būtu gribējis apmānīt> tad jau es tagad
nebūtu šurp nācis. Es nācu Meža tēva uzdevumā, lai

tevim izstāstītu tuvāko un drošāko ceju uz Lubānas

ezeru. Es nācu tevim labu darīt, un tu mani rauj
dzelmē iekšā. Nedomā, ka es tiem tur, kuri saucas

par cilvēkiem, esmu draugs. Viņi mani lamā par burvi.

Es viņus ienīstu. Manim būtu prieks, ja viņi visi te

noslīktu. Bet tevim es labu vēlu. Un tu esi gatava mani

nomaitāt. Līgums paliek līgums. ledomā taču — ko na-

baga diedelnieks, kāds es toreiz biju, kad līgumu slē-

dzām, var vairāk ieķīlāt kā savu kailo dzīvību? Labi,

to tu paņemsi, bet kas tevim no tā tiks, ka tu vienu

no tiem nomaitā, kuri tevim un Meža tēvam līdzi jūt?

Aplam tu dari! Tevim vajaga tos maitāt, kuri tevi un

Meža tēvu vajā un posta!»
«Ir labi,» Ūdens māte runāja. «Atved manim vienu

no viņiem. Es to gribu savai saimei parādīt, pirms mēs

pārkravājamies uz citu dzīves vietu. Ej, bet nepiemāni
manis. Lai kā, es tevim citādi atriebšos!»

Ūdens māte nolaidās dzelmē, un Trimzam palika vieg-
lāki ap sirdi. Laikšņu saknes palaida viņa kājas vaļā

un ievilkās atpakaļ ūdenī. Viņš piecēlās un aši devās

piekalnē, kur vecais Rubenis ar saviem likteņa bied-

riem gulēja. Ilgi Trimza viņu raustīja, kamēr tas pa-
modās un atjēdza, kur tas atrodas.

«Vai velns!» Rubenis iekliedzās. «Jau nakts pasaulē,
un mēs te paģiras izguļam. Jāiet mājā!»

«Ko nu mājā darīsi? Gan jau aiziesi i mājā,» Trimza

to pamācīja. «levēro taču, ka tagad ir tas labākais

laiks priekš naudas lādes izcelšanas!»

«Ko, tagad? Mēs tak norunājām nākošā nakti to iz-

darīt. Es tak gribu savus puišus palīgā saukt.»

«Te jau tavs Juris guļ!» Trimza iesmējās un pie-
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grūda ar kāju vienam no gulošiem. «Manis pēc pie-

celsim ari to! Tad jau pilnīgi pietiks. Ir labāki, ja ma-

zāk ļaužu par šo lietu ko zina. Vai tavs puisis nav

liels pļāpa?»
«Nē, lielāks par mani tas nav.» Rubenis iesmējās

un nožāvājās. Viņam lāgā netikās brist aukstā ūdenī.

Un taisni tagad, kur to mocīja paģiras. Bet Trimza

neatlaidās. Viņi pacēla Juri, izskaidroja tam klusi,

kas darāms, Juris vēl bija pusreibonī un noņurdēja
tikai: «Labi, labi! Ja saimnieks grib, tad lai arī no-

tiek!»

Visi trīs nu kāpa lejā. Trimza pacēla ķeksi un virvi,

kurus tas jau iepriekš bija nolicis, pamācīja, ka viens

virves gals jāsien vienam, otrs otram ap vidu. Viens

palikšot tāļāku no krasta, otrs lai kāpjot ūdenī iekšā

ar ķeksi rokā, un viņam, Trimzam, esot jāskaita bur-

vības vārdi. Rubenis kaut ko noņurdēja par muļķībām,

bet gluži brīvs no māņticības arī viņš nebija. Izdarīja,
kā Trimza mācīja. Juris ielaidās līdz pleciem ūdenī,

meklēja ar ķeksi dūņaino krasta malu. Rubenis, pret
smilšu kopu atspēries, turēja ar virvi Juri. Un Trimza

sāka skaitīt:

Gulēji vienu gadu, divus gadus, trīs gadus!

Gulēji vienu simtu, divus simtus, trīs simtus!

Nerūsēji, neskanēji, nenoslīki!

Dzīva biji, dzīva esi, dzīva būsi!

Vienu celsi, otru kausi, trešo dzīsi!

Prātu beigsi, ļaunu steigsi, labu veiksi!

Saule klanās, mēness manās, zvaigznes ronas!

Mīlestība, žēlastība, patiesība!
Viss caur tevi, viss caur tevi, viss uz tevi!

Velies, celies, pinekļos irsti!

Skani, zvani, pie kājām birsti!

Krusts, krusts, pie krusta krusts!

Skani, zvani, pie kājām birsti!

Rubenis jau bija gatavs laist par Trimzu smieklus

vaļā, kad Juris iekliedzās: «Pagaidiet! Te ir kaut kas!»

«Cel augšā!» Rubenis, nopietns kļuvis, izsaucās.

«Gluži kā kaste! Varbūt arī akmenis!» Juris apgal-

voja un šaubījās.
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«Cel! Velc!»

«Cel! Velc!» Trimza ar Rubeni reizā sauca. Te pie-
peši Juris pavisam pazuda. Rubenis apjukumā pie-

skrēja krastam gluži klāt. Šo brīdi izlietoja Trimza.

Viņš Rubeni pagrūda. Rubenis iekliedzās, iekrita ūdenī

un tad pazuda. Mutuļi pasitās augšup. Ūdens māte bija

dabūjusi no Kultūras savu upuri.
Trimza nu bija brīvs. Viņš paķēra ķeksi un uzbēga

kalnā. Ilgi viņš skatījās uz ezera līmeņa, it kā šau-

bīdamies par to, vai Rubenis ar Juri vēl necelsies

augšā. Bet viss bija mierā. Viņš pazuda mežā. Migla

gulēja gaisā pār ezeru, it kā nekas nebūtu noticis.

# * *

Mēnesis jau spīdēja, kad Sīmanis ieradās pie Vītola

būdas, pie kuras svētceļotāju baram vajadzēja sapul-
cēties. Zināms, daži jau bija aizgājuši vieni paši. Teica,

ka dažas māmiņas jau sestdienas rītā izgājušas ceļā
uz Linteni. Tām jau nu vajadzēja būt pie Lejasmuižas
vai Zeltiņa. Bet jaunieši, kuriem vieglas kājas, — tie

gribēja iet kopus, dziedādami un fleitas pūzdami. Mada,

izdienējuša zaldāta Vītola meita, bija nodibinājuse jau-
navu kori, kurš pūta saiešanā fleitas, lai ļaudis mā-

cītos labāki dziedāt. Mada jau bija vecmeita, gadus

piecpadsmit vecāka par Maiju, bet, neskatoties uz to,

viņas abas bija sirsnīgas draudzenes un kopīgi brāļu
draudzes māsu pulciņa dvēseles. Kad viņas dziedāja,
tad visi aizgrābtībā dziedāja līdz. Arī pats Madas tēvs

bija stingrs hernhūtiets kļuvis, kurš asarām acīs sauca

ļaudis klausīties uz pestītāja vārdiem. Vītola būda bija

nabadzīga, bet glīti un tīrīgi turēta. Viņš pats kā zal-

dāts bija mācījies disciplīnu un kārtību. Šis tikums

bija pārgājis arī uz viņa sievu un uz meitu. Vecais bija

sevišķi lepns uz savu meitu. «Mana Mada!» viņš mēdza

reizām teikt, bet tas notika reti, tikai tad, kad viņš

gribēja izteikt kādas lietas svarīgumu.
Kad Sīmanis pukstošu sirdi, baidīdamies, ka nebūs

nokavējies, nonāca pie Vītola būdas, tad tur jau stā-

vēja labs pulciņš jaunavu un jaunekļu. Sīmani visi

uzlūkoja kā negaidītu, tikai Maija ne. Viņa zināja, ka

Sīmanis nāks. Maijai bija rudzu puķu vainadziņš galvā.



338

Balto sagšu viņa turēja uz rokas un priecīgi apsvei-
cināja Sīmani.

«Bērni!» vecais Vītols, pagalmiņā iznācis, kailu galvu

runāja. «Nu jau laikam būsiet visi tie sanākuši, kuri

tā kunga balsij ir paklausījuši? Ejiet nu, staigājiet tālo

ceju! Mēs ar māti esam šo ce}u jau vairākkārt gājuši.
Nav vairs tā spēka! Lai nu Mada iet par ceļa rādītāju.

Staigājiet godīgi un pieklājīgi, bet droši. Nebīstaities

no smējēju runas! Nekaunaties, neaizliedzat sava

kunga un pestītāja, kā Pēters to darīja augstā priestera
Kaivasa namā. Bērni, par visām lietām esiet godīgi un

kaunīgi. Neceliet ķildas, runājiet lēni un apdomīgi!
Ejiet, bērni, lai tas kungs jums palīdz!»

Vecais zaldāts nomutēja savu meitu, visi pēc kārtas

teica vecajam ardievas, un jaunieši īsi priekš pusnakts
devās jautri ceļā. Kādām sešām jaunavām bija fleitas

līdz. Visi gāja pa pāram, pa trim, pavisam skaitā kādu

trīsdesmit, nesdami aizsainīšus vai «Pēterburgas grā-
matiņas» rokās.

«Vai mēs tikai varam rītu pusdienā tikt Lintenē?»

viens bažījās.
«Es zinu taisnus ceļus!» Mada droši runāja. «Ja mēs

tikai pa lielceļu ejam, tad mēs labi ja rīt vakar no-

nāktu Lintenē. Bet tagad tikai dūšīgi iet! Tik vēlu es

vēl nekad neesmu uz Linteni izgājuse. Piekto reizi nu

eju turp. Arvienu tā sestdienas pievakarē tikām sā-

kuši iet. Vienreiz pat ar krusttēvu braukšus. Bet kājām
labāk nekā braukšus. lesim, mīļās māsiņas!»

Lēni un klusām sarunādamies, visi devās, no Madas

vadīti, uz Lizumas pusi.
Sīmanis gāja, galvu izcēlis, it kā lepns, it kā spī-

tēdams. Maija to pamanīja. Viņa piebiedrojās Sīma-

nim, lai to izprašinātu, ar kādu sirdi viņš šo ceļu

staigāja.

«Maija, es tevim agrāk nevaru nekā teikt, ko es

par visu šo lietu domāju, kura jūs dzen nakts laikā pēc

grūta nedēļas darba iet veselām jūdzēm, es redzu,

ka tas ir liels spēks, kurš jūs tā sauc un dzen, bet

es tā tomēr neizprotu. Manim viņš ir svešs. Tikai tevis

dēļ, Maija, es eju šo tāļo ceļu, lai varētu ar tevi ilgāki
būt kopā, ar tevi izrunāties. Tik tiešām, ka manim

vēl galva sāp no paģirām un no darba, es esmu arī
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piekusis, es jau desmitkārt gulētu dārgo strādnieka

sestdienas nakti, ja tevis nebūtu pasaulē. Jā, Maija,
es tevi mīlu vairāk nekā visu citu, ko es pazīstu un

esmu redzējis. Un ko tu, Maija, par to saki?»

«Tu mani mīlē, Sīman,» Maija mīļi un silti ieru-

nājās, «jā, tu esi patīkams puisis, Sīman. Bet savu

pestītāju es mīlu vairāk nekā tevi. Es tevim varētu

būt par sievu, Sīman, bet tu esi par daudz rupjš, par

daudz mežonīgs, stiprs un zaļoksnis, lai varētu pestī-

tāja vārdus kādreiz saprast. Ja tu viņa mācības varētu

saprast, tad labprāt, ai, labprāt es būtu tava dzīves

biedrene. Bet tu, lūk, Sīman, esi neticīgs, gluži neti-

cīgs, un tāpēc es tevis nevaru mīlēt! Tu mani mīlē,

Sīman, tu to saki! Bet, ja tu mīlētu to garu, kurš

mīlē pestītāja garu, tad tu arī pestītāju saprastu un

iemīļotu!»

«Jā, Maija,» Sīmanis errīgi iecirtās, «es mīlēju tevi

kā sievieti, kā skaistu sievieti, kuru es gribētu par
savu saukt. Viss tas gars, par kuru tu runā, ir manim

gluži nepazīstams un nepieietams. Mans gars pazīst
tikai zemes lietas, un pat to viņš lāgā nepazīst. Par

garu un par pestītāju es tiešām nekā nezinu pateikt.
Es zinu, ka es tevi mīlu, un citas izteiksmes manim

nav!»

«Sīman, tad tu mīli miesu!» Maija bēdīgi ierunājās.

«Grēcīgo miesu, lai grēkotu?»

«Jā, Maija! Es mīlu miesu, tāpēc ka miesa ir! Nebūs

miesas, nebūs nekā!» Sīmanis pasmējās un pacēla

augstprātīgi galvu.

«Ak, Sīman, nerunā tik grēcīgas valodas! Vai tad

tu nekam netici?»

«Ai, Maija! Es ticu tam, ko es redzu! Un saki,

Maija, — vai arī tam var ticēt? Saki — kā lai ticu

tam, ko es neredzu, ka es nevaru pilnīgi ticēt tam, ko

es redzu? Un kāpēc tu, Maija, un tie citi, kāpēc jūs
tā uzspiežiet citiem savu ticību?»

«Jo vairāk daiļu, jo vairāk daiļuma! Viens šaubās,

pulks drošina. Noliec savu lepnību, savu iedomību un

augstprātību, izskaudi savu spītību, pazemojies mīles-

tības priekšā, un tu baudīsi īsto laimību! Tu nepazīsti

mīlestības, tās mīlestības, kura gatava mirt priekš sa-
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viem brāļiem un māsām. Tā ir tā mīlestība, kura stāv

cīņā ar velnu, un šī pasaule ir tas velns!»

«Māci manim to!» Sīmanis pusnopietni, pusspītīgi
izsaucās. «Kāpēc tad nevarēja būt tikai mīlestība vien

bez šīs pasaules? Ko tad mīlestība vēl grib no velna,
ka tas tik ļauns? Māci manim iegūt un saprast šo

mīlestību! Pie vārdiem vien es nevaru pieķerties, kaut

arī tavi vārdi manim skan kā debešķīga dziesma. Es

nevaru ticēt, nevaru zemoties, nevaru tā mīlēt, kā tu

sludini! Es nevaru!»

Viņš gandrīz raudoši, bet stingri izrunāja pēdē-

jos vārdus. Rīta pusē jau rietās sārtums, kad viņi

sarunu beidza. Maija noskumuse klusēja. Bet Sīmanis

gāja paceltu galvu. Viņš tikai domāja par to: kā var

mīlēt citus cilvēkus kā brāļus un māsas, ciest un gribēt
vai nāvē iet priekš tiem? Tie jau ir tie velni!...

Saule atkal uzkāpa debess jumtā. Diena karsa. Mūsu

svētceļotāji apstājās pie upītes. Tā ņirbēja, pār oļiem
liedama kristāla ūdeni. Te jaunavas mazgāja sejas un

rokas. Puiši apsēdās brītiņu uz tilta velēnām. Tad sa-

nāca jaunavas atkal augšā. Puiši piecēlās un sveicināja,
it kā kad tie nupat satiktos. Tad Mada pirmā pacēla
balsi, un tūliņ visi korī dziedāja: «Kā spoži spīd mans

Jēzuliņš!» Pāris jaunavu pūta meldiņu uz fleitas. Tikai

Sīmanis nedziedāja. Viņš stāvēja, nodūris galvu. Tās

viņš vairs nepacēla tik augstprātīgi. Viņam likās, ka

šinī dziesmā slēptos liels spēks, kurš valdzina un pul-
cina tās sirdis, kuras zemes lietas un rupjā dzīve

neapmierina. Viņš paskatījās uz Maiju. Tā stāvēja
skaista, drusciņ bāla aiz noguruma, zilo rudzupuķu
vainadziņu gaišmatainajā galvā, dziedāja un vērās mīļi

skumju, bet skaidru skatu sārtajā rīta gaismā. Sīmanis

skatījās, skatījās uz viņu, savāds gars viņu pašu pār-

ņēma, viņš saļima uz tilta velēnām un ļāva asarām

pilnu vaļu. Sirds bija uzvarējuse prātu. Viņš pazemo-

jās. Kad rīta dziesma apklusa, brāļi un māsas spieda
cits citam roku. Maija piegāja Sīmanim klāt no mu-

guras puses, apķēra lēni viņa kaklu savām rokām un

klusi teica: «Mīļais, iesim!» Arī viņai ritēja asaras. Roku

rokās viņi abi gāja pa priekšu, viss jauniešu bars

viņiem iepakaļš klusās gavilēs par to, ka Maija bija
Sīmani atgriezuse. Uzkāpa visi kalnā, no turienes
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tāļumā jau redzēja Linteni. Visiem pukstēja sirds ātrāki,

it kā kad tie tālēs būtu ieraudzījuši sen gaidīto laimi.

Tikai Sīmanis gāja kā satriekts, galvu nodūris. Viņš

savu platmali nesa rokā. Galva tam svīda, tā karsa,

karsa...

Bet visiem tā bija ap sirdi, it kā kad būtu jāizsau-
cas: «Sveiki, esiet sveiki, jūs zilie Lintenes kalni! Mēs

ejam turpu satikties ar patiesības un mīlestības

kungu!»

* * *

Kad Sīmanis pirmdienas rītā priekš saules lēktas pār-
nāca mājās, viņš atrada māti raudam. Viņa teica, ka

tēvs neesot mājā nācis un ļaudis domājot, ka tas līdz

ar Juri būšot gājis Sila ezerā peldēties un tur no-

slīcis.

«Kas? Tēvs pazudis?» Sīmanis iekliedzās. Viņš bija
bezgalīgi noguris, bet šī šausmīgā vēsts aizdzina viņam
visu nogurumu. Bez kavēšanās viņš steidzās uz Sila

ezeru. Tur nonācis, viņš redzēja, ka viens pats tas

ezera nevarēja pārmeklēt. Bet gar kanāla muti, pa zāli

bradājot, viņš, saulei ūdenim cauri spīdot, ieraudzīja,
ka kāda virve bija satinusēs ap milzīgi resnu laikšņu

sakni. Sīmanim ienāca prātā Trimzas stāsts un vilinā-

jums par ezerā nogremdēto naudas lādi. Droši vien tēvs

Trimzas vilinājumam bija kritis par upuri. Trimza, tas

blēdis, nu varēja dabūt Rubeņa mājas, jo lielskungs jau-
niem, neprecētiem cilvēkiem neparko mājas nedeva.

Sīmanis savilka dūres, viņš zināja, kurš pie viņa tēva nā-

ves vainīgs, bet pierādīt viņš nekā nevarēja. Kad atnāca

palīgi un Rubeni ar Juri izvilka, Sīmanis sagrauztu
balsi stāstīja, ka Trimza viņam tēvu noslīcinājis, iestās-

tīdams viņam teiku par nogremdēto naudas lādi.

Trimza nodievojās, ka viņš no tā visa itin nekā ne-

zinot, ka puika esot dulls tapis, aiz bēdām prātu zau-

dējis. Bet ļaudis ticēja vairāk Sīmanim nekā Trimzam,

kuru visi turēja par nelieti un burvi. Bet reiz Trimza

pats atklāti teica: «Nu, lūk, Rubenis ir atriebts! Kad

nāca reiz runa par to, vai nevajadzētu mani ievēlēt

par tiesas vīru, tad Rubenis pilnā kaklā visā krogā
kliedza: to burvi Trimzu par tiesas vīru — tad pastara
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diena klāt! Lūk, nu pats ezerā iegāja. Tā iet tiem, kuri

sevi tura par labākiem, kuri musina citus, ienīst ne-

laimīgus, vientuļus, kuriem netīk un nav iemesla prie-
cāties un līksmoties. Tā tie beidzas!»

Neviens vairs nešaubījās, ka Trimza, ja ne tieši,

tad netieši pie Rubeņa un Jura nāves bija vainīgs.
Trimza Rubeņa māju nedabūja. Lielskungs uz pērmin-
deru un tiesas vīru lūgumu atstāja Sīmani tēva mājā.
Sīmanis taisījās pārvest Maiju savā sētā. Bet Maija
arvienu vilcinājās.

«Tu vēl neesi pilnīgi sagatavojies!» viņa mēdza teikt.

«Tevim vēl jāmeklē pēc patiesības un mīlestības!»

Tas Sīmani pavisam sarūgtināja. Viņš kļuva grūt-

sirdīgs savādnieks. Reiz tie abi ar Maiju sagadījās vie-

nās kāzās, kur Maija bija brūtes māsa un Sīmanis brūt-

gāna brālis. Iznāca tā, ka Maija arī iegāja piedarbā,
kurā tika spēlēts un dancots. Vienā kaktā sēdēja Sī-

manis domīgs. Alus kanna tam atradās pie kājām.

Maiju ieraudzījis, tas piepeši pasmējās, piesteidzās
viņai klāt, to saķēra un rāva to dancī līdz. Maija
nobāla un paģība. Viņa dabūja krampjus. Sīmanis pār-

bijies stāvēja pie durvīm un lūdzās, lai viņu laižot pie

Maijas. Bet viņš no Maijas piederīgiem dzirdēja tikai

pārmetumus. Mājās pārgājis, viņš tapa slims, dabūja
karsoni, sāka muldēt, izskrēja laukā un steidzās uz

Sila ezeru. Rubeņu un kaimiņu puiši steidzās tam pakaļ
to saķert. Tikko, tikko pie Sila ezera viņu sagūstīja.

Viņa acis zvēroja. Viņš elsāja, rādīja uz ezeru un

kliedza:

«Lūk, tur nu viņas bēg laukā — ūdens meitas. Cik

plikas, kauns, cik plikas! Skatāties, kā viņas izbēg,

pa kanālu laižas prom! Ķeriet, nelaižiet! Klausāties,

ko viņas vēl iz tāļuma kliedz: jūs nolādētie! Jūs mī-

lestības sludinātāji bez mīlestības! Klausāties taču, kā

viņas kliedz: cilvēks aizdzen dabu! Kultūra nāk un to

moka ar savām slimībām. Redziet taču — plikās ūdens

meitas! Viņas mani sauc! Laižat mani vaļā!»
Puiši arī paskatījās uz to pusi, kurp Sīmanis rādīja,

ūdens meitu tie neredzēja, bet Trimza patlaban izvilka

lielu līni iz pusizžuvušā ezera.

Mežā kaut kas ieblējās, kā ieraudājās. Meža tēvs,

aizbēgdams no Velētavas kalna, bija aizmirsis vienu
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no nezinātāja nepazīts, tika no Trimzas audzināts un

barots. Un, kad tas mežā nosita kāju vai citādi tika

pie sāpēm, ieblējās vai arī klarnetes balsī ietarkšē-

jās: «Trim, trim, za!» — tad Trimza, ezera malā zve-

jodams, ļauni iesmējās. Viņš priecājās, ka zem viņa

uzraudzības uzaug Meža dēls, kuru tas vēlāk bija nodo-

mājis sūtīt cilvēku sabiedrībā, lai klusi un viltīgi strādā

Kultūrai pretī. Viņš pats Kultūru tā ienīda, ka bez

kādas sirdsapziņas tas varēja zvejot tajā ezerā, kurā

viņš bija nogremdējis divus cilvēkus.

* * *

Sīmanis karsonī nomira. Kad Maija atspirga, tad

viņa apmeklēja Sīmaņa kapu. Viņa apskaidrotu seju
lūkojās pāri Sīmaņa krustam zilajās debess tālēs un

domāja: «Tu, mans jaunības draugs, gribēji, lai es tevi

mīlu. Bet kā lai es mīlētu nabaga cilvēku, kur es tevi

mīlu, tevi mīlu, tu nebeidzāmā mūžība!»

Un Maijas dvēsele aizlidoja pretī mūžības daiļu-

miem. Viņu atrada izdzisušu pie sava jaunības drauga
Sīmaņa kapa.

Uz Maijas krusta stāv rakstīts:

«Es dzīvoju, jo es tevi mīlēju, tu mūžība!»
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IDEĀLĀ SIEVIETE

Stāsts

Katru vakaru mēs abi palikām ilgāki salonā nekā

citi. Tie citi bija — guvernante un bērni, un mēs

bijām — cienīgā un es, viņas mājskolotājs.

Cienīgā bija atraitne — pāri trīsdesmitiem, manim

bija divdesmit četri gadi, bet manas naivitātes un

nevainības pēc mani varēja noturēt par jaunāku.

Cienīgās vecākais bērns bija meita Anete — vesels,

brangs skuķis, gadu piecpadsmit vecs. Tā bija mans

ideāls — dienu un nakti. Mēģināju savas jūtas apslēpt,

jo bijos, ka cienīgā nepamana un mani neatvalina. Bet

viņa, kā pārliecinājos, to bija daudz agrāki ievērojuse
nekā mani skolnieki, divi brangi puikas, no kuriem

viens bija nočiepis manu portreju — saprotams, priekš
māsas Anetes.

Reiz bija pie mums viesi — mana cienīgā svinēja
savu dzimuma dienu. Pēc kafijas spēlējām spēlītes.
Viena no šīm spēlītēm bija sekoša: spēlītes vadonis

katram noprasīja, kas viņa ideāls. Kad tas bija savu

ideālu iztēlojis, tad vadonis teica: ej meklē to! Ja nu

kāds nevarēja sava ideāla atrast, tad tam bija jādod

ķīla. Pienāca mana kārta. Kāds ir jūsu ideāls? — va-

donis — īstenībā šoreiz vadone — jautāja. Es teicu:

sieviete bez viltus, kura tomēr ir gudra.
«Vai kāda no dāmām nejūtas apvainota no sko-

lotāja kunga ideāla?» Cienīgās vecais onkulis, liels

joku taisītājs un citiem prieku maitātājs, jautāja.
«Lūdzu, uzmeklējat savu ideālu!» vadone pavēlēja.
Es apmulsu, skatījos visapkārt, jutu asinis vaigos,
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gribēju jau dot ķīlu, bet — nezinu pats, kā tas no-

tika, — paklanījos pret cienīgo.
«Oho — tad es esmu tas ideāls!» viņa, arī nosar-

kuse, tomēr droši runāja, it kā viņa runātu ar bēr-

niem. «Es jums ļoti pateicos!»
Bet Anete paskatījās uz mani savādi, gandrīz dus-

mīgi. Visi maniuzlūkoja zobgalīgi, it kā kad es būtu pa-

darījis kādu muļķību. Bet cienīgai mans kompliments
tomēr bija paticis. Viņa no tās reizes meklēja ar mani

konversācijas. īstenībā viņa arī bija sieviete, kura

nenodarbojās ar intrigām un melšanām, viņa bija

gudra un prata sevi ar lielu veiksmi, asprātīgi, bet cie-

nīgi kritizēt.

Kādu vakaru Anete, beiguse lasīt Friča Reutera

stāstu, teica: «Nu es atkal varu iet. Ar labu nakti!»

Viņa aizgāja, es būtu bijis gatavs viņai priekšā uz

ceļiem krist, cik daiļa tā izskatījās, bet viņa pret mani

kopš tās dienas, kur es viņas mātes kundzi atklāti biju
atzinis par savu ideālu, bija auksta un nepieietamā.

To vakaru mana cienīgā uzsāka runu par precēšanos.
Vecā guvernante arī nozuda. Un mana cienīgā lūkojās
uz mani laipniem, ja nemaldos, mīļiem skatiem, tā ka

man gluži neērti metās ap dūšu. Ko gan šādos ap-

stākļos lai dara?

«Jūs atgādināt ļoti daudz manu nelaiķa vīru,» cienīgā
paklusi runāja, bet runāja arvienu droši, noteikti,

«balss, acis, izturēšanās — gluži kā Verneram!»

Es arī paliku drošs un iebildu cienīgai tādu vārdu,

kādu mājskolotājs nemēdz runāt, proti, es jautāju, kad

nu runa reiz bija iesākta par precēšanos: «Cienīgā

kundze, vai jūs man atļautu jūsu meitu precēt, ja es

iedrošinātos lūgt pēc viņas rokas, t. i., vai jūs spētu

pārvarēt kārtu aizspriedumus?»

Viņa uz mani paskatījās, it kā gribēdama teikt:

«Vai tu pats arī zini, ko tu runā?» Labi ilgi viņa klu-

sēja un savādi, nodurtāmacīm smaidīja.

«Kāpēc ne — ja tikai jums būtu vajadzīgais stā-

voklis pekūnierā ziņā!»
«Es tiešām nevaru izteikt, cik mīļa manim ir cienīgā

jaunkundze, es »

Tāļāku es netiku. Cienīgā mēģināja izrādīt labsirdīgu
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liku salonā sēdot.

No tā brīža ne māte, ne meita manis vairs, likās,

neieredzēja. Es arī jutos bezgala nelaimīgs, uzteicu

vietu un taisījos aizbraukt. Aizbraukšanas dienā mana

sirds gribēja vai iz krūtīm ārā lēkt. Es skūpstīju at-

vadīdamies cienīgai roku.

«Jūs negribējāt sava ideāla sasniegt!» viņa lēni un

klusi, Anetei nedzirdot, teica. «Dzīvojat laimīgi!»
Kad es Anetei sniedzu roku, tad asaras saskrēja

viņai acīs.

«Nebraucat!» viņa čukstēja.
Bet es aši izgāju, zināju, ka tur nekas vairs nebija

darāms.
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NEPRASA

Romāna studija

Komerciju padomniekam Hanzenam bija pieci bērni

un visi pieci — meitas. Visi paziņas sprieda nu tā:

Hanzens pats ir ļoti turīgs vīrs, bet, ievērojot viņa

piecas meitas, viņš ir nabags. Un tiešām, ja vecais

komerciju padomnieks gribētu dot katrai meitai tik

daudz pūrā līdz kā vidējai meitai Olgai, kura nu, pal-
dies dievam, bija izprecināta Hanzena kompanjo-

nam, — proti, veselus 40 000! — tad vecajiem pašiem
būtu bijis jāņem übagu tarba pār pleciem. Vecais Han-

zens viesībās, koncertos un teātrī bija tas lielākais

ideālists, kurš pat reizām sāka muldēt par pasaules
nevērtību un iznīcību, bet veikalā un mājā tas bija
un palika auksts, negrozāms aprēķinātājs jeb, kā rakst-

nieki mēdz tādu cilvēku īsi apzīmēt, materiālists. Jā,

materiālists viņš bija no galvas līdz papēžiem, mate-

riālists, kādu otru grūti varēja atrast. Naudu iemīļo
vai katrs cilvēks, puse no visiem mūsu zemes mātes

bērniem, ieraugot ripās izkaltu zeltu, aizmirst visu citu

pasaulē. Bet ar to vēl nav teikts, ka cilvēks jau tūliņ

būtu materiālists. Ar Hanzenu bija citādi. Viņš katru

cilvēku, kuram komercbankā nebija 50000 rubļu per-

sonīga kredīta, turēja par plukatu un katru, kam tāds

vai lielāks kredīts bija, ienīda līdz nāvei. Šis slepe-
nais naids viņam, saprotams, neliedza uz biržas savus

konkurentus laipni un cienīgi sveicināt. Tipiska tir-

gotāja viena doma — peļņa — bija viņam kļuvuse

par pirmo un augstāko pasaules principu. Viņam likās,

ka visam pasaulē vajadzēja eksistēt tikai tāpēc, lai
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atmestu viņam peļņu. Kas hercogs Alba ir bijis poli-
tikā, tas Hanzens bija tirdzniecībā: salts aprēķinātājs,
negrozāms egoismā, uzticīgs līdz nāvei savam kungam
Merkuram. Bet viss tas vēl būtu bijis par maz, lai

pilnīgi raksturotu viņu kā materiālistu. Hanzena rak-

sturam uzlika kroni tas apstāklis, ka tas mantas dēļ
jutās piespiests klusībā ienīst savu famīliju, t. i., vis-

vairāk savas meitas. Diezin vai tas no autora nebūs

pārspīlēti — apgalvot, ka šīs jūtas, kuras Hanzenam

pret savu famīliju radās, varētu taisni nosaukt par

naidu. No īgnuma, no nepatikšanas līdz naidam vēl tāļu,

ja reizām iestājas simpātija vai mīlestība, bet Han-

zens mīlestības nepazina. Viņš katru cilvēku turēja
par muļķi, kurš pārliecināts mīlestības labā runāja.
Tātad grūti ir dot nosaukumu Hanzena jūtām pret

savu famīliju, tās nebija ne simpātija, ne naids, tās

bija vairāk nekā īgnums un mazāk nekā nikns naids.

Viņš atminējās, ka savu meitu, kad tā vēl bija ma-

ziņa, tas bija tā kā mīlējis. Bet atnāca viena meita

pēc otras, un viņš šīs jūtas sāka atmest. Viņam iz-

likās, ka bērni tam nāca kā par postu, kuri to vairāk

apdraudēja nekā kursu svaidīšanās naudas tirgū, nekā

konkurenti un tautu kari vai politiskas maiņas. Sāpīgu

rūpju, pieticības, lai tikai famīlijā valdītu cik necik

laimības gars, Hanzens nepazina. Viņš it labi zināja,
ko tas būtu darījis, ja tas caur kādu neparedzētu ga-

dījumu zaudētu visu savu mantu un kredītu. Viņš par

pēdējo naudu būtu sevim nopircis šaujamo ieroci. Tas

iznīcina visus parādus, visus pienākumus. Tik auksts

un nežēlīgs viņš būtu bijis arī pret sevi. Tikai

to kaunu un godu viņš pazina, kas bija atkarīgs no

mantas, kuru cēla materiālie apstākļi. Reklāmas dēļ

viņš bija labdarīgs, reklāmas dēļ viņš mēdza izteikt

piekrišanu vai protestu Lietu serde, notikumu īstenība

un patiesība viņam stāvēja ciešā sakarā ar veikala

lietu. Katru no saviem zemākiem ierēdņiem, kuru tas

satika teātrī vai citā kādā izpriecas vietā, Hanzens uz-

lūkoja ar saltu, ironisku skatu. Šo skatu katrs no viņa
dienestā stāvošiem saprata un lika aiz auss, un, kurš

tā nesaprata vai negribēja saprast, tas drīzi vien jutās

piespiests no sava principāla šķirties. Grūti ir par šā-

diem cilvēkiem spriest, kuriem nav tā saukto vājību,



349

kuri neiziet no lomas, bet spēlē to bez tehniskām kļū-
dām tāļāku. Redzi: dzērājs viņš nav, kāršu spēlma-
nis — nav, netiklai dzīvei tas nav padevies, taisni

apzadzis nav neviena, nokāvis, sasitis neviena, savus

vekseļus tas nav nokavējis maksāt, ar vārdu sakot,

viņš ir izpildījis visus bauslības paģērējumus, ka ar

likumu tam nevar piekļūt, bet katra sirds brēc klusībā

pret to: neģēlis viņš ir! Grūti, ļoti grūti ir uzsākt ar

tādu cilvēku cīņu. Viņam ir tāda burvīga vara pār
sabiedrību, pār iestādēm, pār katru atsevišķu cilvēku,
ka tu tūkstošiem reižu pats savam spriedumam ne-

tici, ka tu mēģini vēlreiz pārliecināties, vai esi pareizi
redzējis un spriedis. Bet stājies vēlreiz ar viņu sakarā,

un tu redzēsi, cik smalki tas atkal tevi izlietos, tevi

vadās kā pie deguna apkārt, un tikai klusībā tu vari

savilkt dūri un teikt: ak, kāds nelietis, kāds neredzēts

blēdis! Bet ej tu sabiedrībā, kliedz tu viņai skaļā balsī:

vai jūs redziet, kāds blēdis viņš ir, — un visi paraus-

tīs plecus par tevi kā par lēti iekarsušos vējagrābsli,
kā par muļķi un nelgu!

Hanzens no tā — par sevi pašu ko domāt vai

spriest — ļoti un konsekventi izvairījās. Viņš zināja,
ka katra šauba par paša krietnību varēja visu to sa-

maitāt un izpostīt, uz kā tas savu stāvokli bija pama-

tojis. Viņš zināja, ka viena vienīga tirgotāja asara var

maksāt miljonus, kamēr nabaga lupatām tā nemaksā

ne plika graša. Un tāpēc viņš nekad neraudāja. Viņš

zināja, ka patiess vārds var sašķelt draudzību, biedrību,

sacelt karu, izpostīt koneksijas, tāpēc viņš sargājās no

katra tāda vārda.

Hanzens prata gluži kā Sokrāts izvilināt domas ci-

tiem, ļaut izteikt to citiem, ko tas pats domājis. Citi

priekš viņa runāja, viņš mazgāja savas rokas nevai-

nībā. Bet tas viss viņam nebija par kavēkli runāt par

mākslu, par dzeju un kultūru. Katru mirušu lielu garu

tas uzteica, katru dzīvo viņš ignorēja, ieraudzīdams

tajā savu nepazīstamu ienaidnieku. Šekspīra drāmas

varēja un drīkstēja skatīt, kamēr Ibsena vārdu minēt

famīlijā bija stingri noliegts. Tas ir — viņš pats, Han-

zens, nekad nebija teicis, ka par Ibsenu nedrīkst ru-

nāt, bet viņa kundze to klusām izskaidroja: mans vīrs,

lūk, Ibsena neieredz! Hanzena kundze sava vīra mēmo
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valodu saprata. Kad jaunākās meitas Alises guvernante

pie vakariņu galda, viesiem klātesot, starp kuriem at-

radās jauns, interesants jurists, kas labprāt mīlēja ru-

nāt par literatūru, šim juristam gribēja imponēt ar sa-

vām mākslas un rakstniecības zināšanām un karsti

iestājās priekš Ibsena, tad Hanzens, kurš galda galā
kā valdnieks sēdēja, uzlūkoja jaunkundzi ar tik saltu

un ironisku skatu, ka nabadzīte pārbijās, mazliet aiz-

rijās, nosarka un izsteidzās sāņu istabā, lai izklepotos.
Tas bija gluži kā kauns — aizrīties pie galda. Jaun-

kundze to vakaru neatgriezās pie galda, palika savā

istabā, raudāja, ķērās pat pie konvencionāliem meliem,

aizbildinādamās ar piepešu saslimšanu. Bet no Hanzena

garās, liesās un visai nopietnās sejas lūpas mazliet

pasmaidīja. Viņš zināja, ka katrs no šiem kar-

stajiem Ibsena aizstāvjiem vai entuziastiem bija so-

dāms.

Kad Hanzens bija veikalā, tad mājā visi jutās kā

brīvi, kā cilvēki, kuri drīkst domāt, runāt, smieties un,

ja bija garlaicīgi, pat saujā žāvāties. Hanzena kundzes

sensenā frāze: mans vīrs, — kuru viņa apspiestā balsi,

piemiegtām acīm, it kā kaunēdamās mēdza tur izrunāt,

kur tai vajadzēja par kādu lietu vai nu aizbildināties

jeb kur viņai trūka pašai sava sprieduma, pārtrauca
katru jautru valodu, katru priecīgu balsi. Un Hanzena

jaunkundžu «papa», kura vārdu tās vai nu savā starpā

jeb arī pret draudzenēm, kavalieriem vai viesiem bija

spiestas izrunāt, skanēja gluži kā kāda neizturama,

neizbēgama, mūžīga sloga izteiksme. «Papa» — tas

nozīmēja tik daudz kā kaut ko nospiedošu, bet ne-

grozāmu un varenu. Visi to izjuta, bet visi, kuri Han-

zena namā sagājās, atrada to kā kaut ko dabīgu, pa-

reizu, vietai un lietām piemērotu. It īpaši vecākās kun-

dzes slavēja Hanzenu audzināšanu, stingrību, mājas
kārtību. Hanzeni un Hanzeni! Kas bija citādi nekā pie

Hanzeniem, tas bija, ja ne ļauns, tad vismaz nederīgs
vai nevērtīgs. Pats Hanzens to zināja, ka vina auto-

ritātei bija liels iespaids, tāpēc tas, lai savam veikalam

radītu neaiztiekamu soliditāti un godu, saņēma, savai

programmai sekodams, grožus vēl stingrāki. Alīse, viņa

jaunākā meita, baudīdama bērna privilēģijas, sajuta šo

stingrumu vismazāk, turpretim Meta, vecākā, drīkstēja
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vairs tikai kustēties kā kāds no tēva uzvilkts mehā-

nisms. Ar Metu, kuru Hanzens bija kādreiz mīlējis, tēvs

bija vismazāk mierā. Viņa, kā tēvs pārmeta, neprata

apieties ar cilvēkiem. Balles zālē tā bija atturīga, salta,

mēma, likās — tikai viņas acis jautāja un atbildēja. Ta-

jās nebija īstu skumju, bet kaut kas domīgs, neizpro-
tams. Viesībās viņa runāja par sportu, bet arī par to

ļoti mēreni, un, ja viņai gadījās kāds kavaliers, tad tā to

algoja par viņa pūlēm ar saltu, ironisku smaidu, kuru

viņa no tēva bija mantojuse. Likās, ka Meta veco Han-

zenu viņa prasībās par stingrību, atturību un apdomību
bija pārspējuse, gājuse daudz tāļāk, nekā tas cilvēkam,

pēc Hanzena domām, varēja nākt par labu. Viņš no-

pūlējās atrast līdzekļus, lai norādītu savai vecākajai
meitai robežas, cik tāļu tomēr neprecētai dāmai atļauts

koķetēt, pļāpāt, smaidīt un izlikties, lai tā nepaliktu

par nebaudāmu būti, ar kuru neviens negrib labprāt
uz mūžu vienoties. Viņš tak nevarēja sava privātnama

pilnīgi šķirt no veikala! Tie tak, pēc viņa domām, stā-

vēja pastāvīgā sakarā, papildinādami viens otru, jā,
viens otru uzturēdami. Prasības famīlijā pēc tā — izpre-

cināt meitas, kuras jau nāca zināmos gados, — bija

daudz mazākas nekā veikalā, kura rēķini rādīja, ka

viesības un teātra apmeklējumi, kuriem Hanzens meitu

izprecināšanas dēļ padevās, maksāja tiešām daudz vai-

rāk, nekā tas vienam vai otram izlikās. Zināms, ar

Metu tas bija jau citādi. Bet Hanzena kundze jau klu-

sībā pukojās par to, ka Meta jau 26 gadus veca un

vēl neprecēta, kamēr Olga ar 21 gadu dabūjuse, kas

cilvēkam pienākas. Sāka jau nomanīt paši Hanzeni, ka

Metas dēļ izrīkot kādu viesību ir gluži veltīgs darbs.

Veikala pasīvs caur Metu nevarēja pieaugt, bet viņas
stāvoklis famīlijā, Hanzenu privātnamā, kļuva ar katru

dienu kritiskāks. Viņa pate sāka to sajust, ka visi uz

viņu skatās kā uz neprašu, kā uz liekēdi, kā uz nede-

rīgu cilvēku, uz kuru vairs neliek nekādu cerību. Par

spīti savai aukstajai dabai un rakstura stingrībai, Meta

aiz klusām ciešanām padevās raudām, un bija reta

diena, kur tai nebija izraudātas acis. Atnāca kāda

viešņa vai viesis, tad tā labu brīdi mazgājās un pūde-

rējās, kamēr varēja noslēpt savu asaru sekas, lai ietu

salonā, kur to nekad nevarēja piedabūt sēsties pie
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flīģeļa un uzspēlēt, lai imponētu viesiem un tiem pa-

kavētu laiku, kaut gan viņa īstenībā prata spēlēt ar

garšu un veiksmi. Un, kad viesi bija projām, kad Meta

atkal nobēga savā otrā stāva istabiņā, kuru viņa pēc

Olgas izprecēs izlietoja viena pate, tad viņa pabrīnojās

par to, ka viņai nedz bija kāres pēc dzīves, pēc pre-

cēšanās, bet ka tā gribētu iet pa brīvo dabu, meklēt

kaut ko jaunu, patiesu. Zem veļas kumodē viņa bija

noslēpuse dažas Ibsena drāmas, kuras viņa vakaros

ieslēgusēs lasīja ar lielu interesi. Viņai nokrita kā zvī-

ņas no acīm, kad tā redzēja, ka tā ir tā pate dzīve,

kura valda Hanzenu namā, kuru Ibsens tā analizēja un

graizīja. No kā viņa bija baidījusēs — noturēt savu

tēvu par ļaunu cilvēku
—,

tas tagad viņā pamodās visā

spēkā: naids uz tēvu. Viņa tagad sāka saprast, kāpēc

viņas tēvs neieredzēja Ibsena. Iz Ibsena darbiem viņa

izlasīja tik daudz, ka cilvēkam, sievietei, tāpat kā vī-

rietim, ir tiesība uz dzīvi, uz dzīvi patiesībā, ka tam nav

jānoliedz elementārās dabas prasības, lai iztaptu psei-
domorālei ar rafinētiem, aplinkiem līdzekļiem, bet

jāiet vienkāršs cilvēcības ceļš, kura virzienu rāda cil-

vēka veselais, jautrais prāts. Meta atjēdza, ka katrā

vismazākā viltībā slēpjas lielu un smagu noziegumu
sākums, ka ļaudis, ar kuriem viņa saietas, ir lieli no-

ziedznieki, kuri tikai tāpēc tik mierīgi dzīvo un cits

citu cieš, ka tie maz domā, ka tie negrib par to nemaz

domāt, vai viņi ir labi vai ļauni. Pietiek, ja viņi iz-

pilda smalkās sabiedrības priekšrakstus un ja viņiem ir

materiāli līdzekļi. No tā laika, kur tēvs sāka ienīst

Metu, viņa sāka vēl vairāk ienīst tēvu. Vai viņš kād-

reiz bija ar viņu jel vienu patiesu, mīļu vārdu ru-

nājis? Vai šis «papa» arī viņā kādu reizi atstājis pa-

tīkamu iespaidu? Viņa neatcerējās, ka tas būtu bijis
noticis. Kāpēc tad ir tāds tēvs, tāda māte, kuri māca

bērnus dzīvot melu dzīvi, iet viņiem pa pašu nozie-

gumu ceļiem, melot un atkal melot? Kāpēc? Kāpēc vi-

ņus cieš likums un sabiedrība, pirms viņiem ronas

bērnu pulciņš, kurš kā maldīga avs iet turp, kurp tos

dzen? Kāpēc baznīca ņem no viņiem samaksu par re-

liģisko ceremoniju ārīgo izpildīšanu, iekams tie tie-

šām nav labojušies, iekams tie nav simtām reižu at-

gādināti sevi no sirds izslēgt un citus tajā ieslēgt, lai
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nesabruktu visas cilvēces tā jau viegli uzceltā laimī-

bas pils? Uz šo vaimanājošo «kāpēc» mēdz atbildēt

tikai rakstiski — laikrakstos, grāmatās — rakstnieki

gan ar profesionālu, gan ar patiesu sajūsmu, oficiālās,

patētiskās runās, bet praksē uz to neatbild neviens.

Tur visi padodas tam vecajam dzīves velnam, kurš

pašapzinīgi, savas nelaužamas varas apziņā tup tik-

lab pie labo, kā arī nabadzīgo famīliju pavarda un ku-

rina veco viltības un melu kaislību pilnās liesmās. Jā,

teorija un prakse! Teorijā mēs visi esam priekš labā,

praksē mēs visi priekš ļaunā! Tāds ir mūsu liktenis!

Hanzeni apdzīvoja divstāvu vasarnīcu pilsētas nomalē,

kur Hanzena kundzei piederēja maza muižiņa. Te klāt

bija kučiera dzīvoklis, staļļi, kurus Hanzens izīrēja kā-

das manēžas turētājam un kuros viņš pats arī savus

zirgus mitināja. Bija Hanzeniem dārzs un ap vasarnīcu

kādi piecdesmit sešdesmit skuju un lapu koki, kurus

Hanzena kundze savos pirmajos laulības gados mēģi-

nāja iesaukt par «parku», bet pats Hanzens šo nosau-

kumu noliedza. Viņš sargājās pie vismazākā privātnie-
ciņa kļūt smieklīgs. Katru rītu — tas ir, darbdienās —

Hanzens pulksten 9 brauca pilsētā, katru vakaru tas

pārbrauca pulksten 7 mājā un tūliņ devās pie pusdienas

galda. Tam visam vajadzēja iet kā uzvilktam pulkste-

ņam. Zināms, bija arī kādi reti izņēmumi, kad kāds

steidzams viesis pieteica savu vizīti, viesis, kurš Han-

zenam veikala ziņā bija no svara.

Reiz Hanzens pārbrauca mājā ļoti savāds, varētu

teikt, gandrīz jautrs, it kā kad viņam būtu svarīgs
iemesls reiz savā dzīvē patiesi amizēties. Kad Han-

zena kundze šo sava vīra amizanto izturēšanos pie pus-

dienas galda ievēroja, tad tā nobāla un tirpas viņai

pārgāja pār visiem locekļiem. Viņa atcerējās, ka Han-

zens toreiz arī bija tāds amizants, kad tas pirmo

un vienīgo reizi kādā spekulācijā bija pazaudējis
20 000 rubļus. Pie saltiem, nopietniem veikalniekiem

jautrība nozīmē kaut ko nepatīkamu, jā, briesmīgu.
Briesmas nu nekādas nebija, bet priekš Hanzena liela

nelaime. Viņa ilggadējais prokūrists šodien liecinieku

klātbūtnē bija Hanzenam uzteicis dienestu. Šis prokū-
rists bija viņa veikala dvēsele. Ilgi Hanzens bija kā-

vies ar nodomu izprecināt Metu savam izveicīgajam
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prokūristam un tā to paturēt priekš sava veikala uz vi-

siem laikiem. Bet prokūrists jau sen bija klusībā sade-

rinājies ar kādu atraitni — kapitālisteni un jau kopš

ilgāka laika meklēja iemeslus, lai varētu lauzt līgumu,
izstāties iz Hanzena veikala un nodibināt pats tāda

rakstura tirdzniecības namu — importu lielumā. Pro-

kūrists tikmēr Hanzenu kaitināja, kamēr tam izdevās

piedabūt Hanzenu pie tādām dusmām, ka tas prokū-
ristu liecinieku klātbūtnē nolamāja. Tikai tad, kad pro-

kūrists Hanzenam uz vietas uzteica dienestu, Hanzens

atjēdzās, ka prokūrists to tik gribējis. Viņam jau bija

pienākušas ziņas par prokūrista nodomu, bet viņš šīs

baumas gan ievēroja, tomēr nepiegrieza pārāk liela

svara. Tagad viņš apķēra, ka lieta bijuse patiesi no-

pietna. Šinī pašā dienā Hanzenam gadījās vēl otra ne-

patikšana. Viņš grāmatu pārdotavā, kura arī viņu ap-

gādāja ar vajadzīgām un nevajadzīgām grāmatām, laik-

rakstiem un žurnāliem, garām ejot, ieraudzīja logā
ilustrētu zirgu sporta rakstu izdevumu, kuru viņš gri-
bēja paņemt tūliņ līdz. Saprotams, komijs viņam

grāmatu tūliņ pasniedza, piezīmēja rēķinu, bet, kad

Hanzens ķēra pēc platmales, tad komijs nedroši

stostījās:
«Komerciju padomnieka kungs, vai es varbūt drīk-

stētu lūgt nodot šo grāmatu jūsu cienīgās meitas jaun-
kundzei? Viņa to pagājušā nedēlā apstellēja, kad grā-
mata vēl nebija iznākuse. Tagad tā patlaban no drukas!»

«Kas tā par grāmatu?» Hanzens ātri ieprasījās.

«Ibsena «Džons Gabriels Borkmans»,» komijs stomī-

jās un pasniedza Hanzenam grāmatu.

Hanzens nobāla, skatījās stīvi un neticami uz

grāmatas vāku, it kā kad būtu notikuse liela maldī-

šanās.

«Tas nevar būt!» Hanzens rupji un auksti ierunājās.
«Kura no manām meitām īpaši pērk pie jums Ibsena

darbus?»

«Meta Hanzen jaunkundze! Cienīgā jaunkundze pate
samaksā savu rēķinu!»

«Te nav runa par rēķinu, bet ir runa par to, kā jūs

iedrošinājāties bez manas ziņas pārdot maniem bēr-

niem grāmatas —■ grāmatas ar-kaitīgu saturu! To jūs
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principālu!»

«Cienīts komerciju padomnieka kungs! Katrai pie-
augušai personai, kura pēc vienas vai otras grāma-
tas prasa, kuras mums atļautas un noliktas pārdoša-
nai, mums jāpakalpo ar to — tik drīzi, cik vien iespē-
jams, viņai prasīto grāmatu izsniegt. Ibsenu lasa visa

izglītotā cilvēce, kāds gan manim varētu būt iemesls

jūsu meitas jaunkundzei visiem pieejamu atzīta un

slavena autora darbu liegt? Tas jau būtu pret veikala

principiem!»

«Tātad mana meita ir pate pēc Ibsena prasījuse?»
Hanzens stiepti un uzsvērdams jautāja.

«Jā,» komijs gandrīz zobgalīgi atbildēja, nesapraz-
dams, par ko Hanzens tik lieliski uztraucas.

«Tā. Labi, labi. Es šo grāmatu paņemšu līdz. Manim

vēl kas sakāms, bet to nākotnē, kad jūsu principāla
kungs būs te. Ardievu!»

Tas viss bija Hanzena amizantās izturēšanās cēlonis.

Un Hanzena kundze paredzēja, ka nu vienam un otram

nāksies ciest un ka jauni aprobežojumi būs Hanzena

pseidojautrības sekas.

Kad pusdienas maltīte gāja uz beigām, Hanzens iz-

dzēra savu kārtīgo glāzi «pale ale», izpīpoja cigāru
un tad ierunājās: «Meta, vai tevim ir vaļas? Tad es

tevi lūdzu atnākt pie manis. Es tevi savā kabinetā

gaidīšu.»
Hanzens lepni piecēlās, izgāja, un Hanzena kundze,

māsas un guvernante apstāja Metu, to drīz ziņkārīgi,
drīz līdzjūtīgi uzlūkodamas.

Zibeņa ātrumā Hanzena kundzi pārņēma dažādas

aizdomas. Varbūt Metai ir kāda slepena mīlestība, kura

visu famīliju kompromitē, kura tagad Hanzenam kļu-

vuse zināma? Varbūt kādas pļāpas par Metas pārāk

laipno izturēšanos pret kučieru? Kas var zināt, kas viss

nav nācis tēva ausīs par Metu, kurai tagad taisni vaja-

dzēja izturēties priekšzīmīgi, ja vēl negribēja zaudēt

pēdējās cerības iziet pie vīra.

Meta, apvainota caur citu mājas dāmu līdzdalību

viņas nezināmajā liktenī, nogriezās un dūšīgi metās

uz tēva kabineta pusi.

35512*
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«Meta...» Hanzena kundze vēl ierunājās, bet Meta

jau iegāja tēva kabinetā.

«Apsēsties!» tēvs sausi runāja. «Tevim būs grūti no-

stāvēt!»

«Pateicos!» Meta čukstēja, it kā kad tā būtu kāda

sveša meitene, kura gaida žēlastības.

Hanzenu šī meitas pazemīgā izturēšanās aizskāra.

«Tu zini savu kārtu, un tu izturies tā, it kā kad tu

būtu mana dienestniece, kura apzinās, ka tā pelnījuse
rājienu!»

Meta sēdēja, neteica ne vārda, tēvu salti uzlūko-

dama.

«Meta, tu zini,» tēvs drebošu balsi ierunājās, «ka

es jums, bērniem, savu sirds noslēpumu neatklāju. Tas

nav vajadzīgs. Kad tu būtu manā vietā, tu tāpat da-

rītu. Tēvs jūt un domā citādi nekā dēls vai meita. Viņš

ieņem citu stāvokli, viņam ir daudz darba, jums ir

vaļas diezgan. Bet kā jūs, bērni, šo ilgo brīvo laiku iz-

lietojat? It īpaši tu, Meta! Tu zini, kas manim patīk,
kas ne. Un tu tomēr mani blamē aiz manas muguras.
Tu staigā pa grāmatu pārdotavām, prasīdama pēc Ib-

sena darbiem, tu, Hanzena meita, uz kuru visi skatās

kā uz priekšzīmīgu, stingri audzinātu jaunavu! Tu lasi

Ibsenu?»

«Es labprāt lasu visu, kas patiesība!» Meta, stingru,
dusmīgu skatu uzmezdama tēvam, izsaucās. Viņa

uzreiz pārvērtās, kļuva stipra un sagatavojās uz

cīņu.

«Patiesību!» Hanzens iekliedzās un viss drebēja.
«Patiesību? Tad tu domā, ka tu vari spriest, kas ir pa-

tiesība, kas ne?»

«Jā, to es domāju!»
«Vai tevim arī ir godbijība un cienība pret mani,

kurš domājās būt tavs tēvs?»

«Tēvs tu esi, fizisks tēvs, bet tu neesi mans labais,

mans mīļais, manas laimes tēvs! Tu esi mani saucis pa-

saulē, lai mani mocītu ar to dzīvi, kurā tu esi mo-

cījies, kura tevi apmāna un manim riebjas!»
«Ko tu runā, Meta?» tēvs pietrūcies runāja. «Meta,

apdomā, ko tu runā! Apdomā, pirms nav par vēlu!»

«Nekā es neapdomāšu. Nekā. Nošauj mani, sit
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mani, dari, ko tu gribi, es nevaru melot. Manim ir tas

jāsaka, ko es jūtu. Es salstu tavā klātbūtnē. Es un

manas māsas — mēs drebam, kad tu brauc mājā. Mēs

jūtamies kā cietumā. Mēs nezinām, kas ir dzīve, kas

laime, kas prieks! Tu' mums katru prieku esi atņē-

mis! Tu iepazīstini mūs ar kavalieriem, kuri melo, kuri

runā tukšas frāzes, kuri dzīvo bez jebkādas dziļākas
nozīmes, tu mūs upurē priekš tiem sabiedrības me-

ļiem, kuri nokauj katru sirsnību, katru siltāku jūtu.
Tu visas mūsu mājas sienas esi izmūrējis ar ledu, un

es salstu jau 26 gadus, salstu kā nabadze, un visi domā,
ka es esmu bagāta, ka mans cobeļa kažoks, mani angļu
vadmalas svārki mani silda! Un tu prasi, lai es priecājos
par savu nelaimi!»

«Meta, ja tu pate to runātu, tad es zinātu, kas ma-

nim jādara, bet es tevim piedodu. Tas, kas iz tevis

runā, neesi tu, bet Ibsens, kurš anormālo uzstāda par
ideālu un normālo apzīmē par ļaunu un patoloģisku. Ir

pasaulē viens stingrs un svētīgs kungs, tas ir darbs!

Jo vairāk darba, jo mazāk vaļas domāt par to, vai

darbs tiek darīts pareizi vai nepareizi, vai dzīve ir

augsta vai zema, ļauna vai laba. Domas vēl nekā ne-

dod, ne pajumta, ne maizes! Visu to, kā mums priekš
eksistences un dzīvības uztura vajaga, dod mums tikai

darbs! Darītāju ir maz, kritiķu ir daudz! Nedomā, ka

tas viss, ko Ibsens sludina, nāk jau vai no paša dieva!

Ibsens mūs, veikalniekus, ienīst tāpēc, ka tiem ideāla-

jiem domātājiem nelīst zelts no debesīm, ka zeme

tiem neizklāj purpura segas zem kājām, ka tie ir

spiesti tāpat ķerties pie darba un pūlēties, lai nebūtu

jānonīkst, un šis darbs ir rūgts. Ak, rūgts un nepatī-
kams viņš ir! Bet viņš ir jādara, viņš ir jāpievārē, un

darītājam ir jāiet pār nedarītāja tiesu, spēcīgajam ir

jākāpj pār nespēcīgā līķi! Un, kas attiecas uz stingrību
un nežēlību pret jums, tad es tevi prasu — vai es pret
sevi pašu neesmu vēl daudz stingrāks un nežēlīgāks?
Šo stingrību es esmu mācījies no dabas. Viņa nekā lab-

prāt un tūliņ nedod. Viņa tevi ķircina, liek tevim gai-
dīt, viņa ir skopa, nežēlīga! Viņa mūs jau priekšlaikā
māca, par kādiem mums jātop, ja mēs negribam bojā
iet. Jūs prasiet mīlestības! Tikpat daudz, kā jūs mani,

varu es jūs mīlēt! Mīlēt kā trakulis var tikai slimīgi
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nervozais, vieglprātīgais, kurš mīlē citus tāpēc, ka pats
visu sevi zaudējis, visu uzticību, visu paļāvību uz sevi.

Aiz šausmīgas garlaicības cilvēks mīlē, aiz izirstošas

sirds, paša izbankrotējušās dabas dēļ. Viens kliedz: es

mīlu cilvēci! Tā ir frāze! Sevi var cilvēks mīlēt, bet

ne cilvēci, kura dzīvo lielākajā neskaidrībā, visstiprā-
kajās pretrunās, kura rada domas un pretdomas, pa-

spēli un uzvaru, godu un kaunu. Te var izvēlēties

tikai kādu normālu vidusceļu, sargāties no pārspīlē-

jumiem un ekstrēmiem. Un, kad izveicīgs veikalnieks

prot šo normālo ceļu iet, tad ronas skauģi un kritiķi,
kuri meklē pēc noziedznieku psiholoģijas tajos, kuri

darbojas un strādā, kuri cel namus, taisa ceļu, ierīko

mašīnas, no kuru svētības jūs pārtiekat, jūs sapņotāji,

jūs iedomīgie ideālisti!»

Hanzens labu brīdi klusēja, iededzināja izdzisušo

cigāru, uzlūkoja stīvi savas sievas bildi, kura to iz-

rādīja kā jaunu, ziedošu līgavu.

«Redzi, Meta, viss beidzot dibinās uz egoisma. Ego-
ists es biju un esmu. Egoists ne priekš savas dzīvības,

sava vēdera, bet egoists priekš cilvēka stāvokļa, tā

cilvēka, kurš manī dzīvo. Sākumā biju tikai es. Es pre-

cējos, tad jūs visi sarādāties kā gaidīti un arī kā negai-
dīti, kā bērni no paša miesām un asinīm un arī kā

sveši. Kad es precēju jūsu māti, vai es zināju, ka ma-

nim būs tāda Meta, tāda Olga vai Alīse! No nezināmā

izcēlās nezināmais. Vai tad es esmu par visu atbildīgs,

tiesājams par jūsu laimi vai nelaimi? Mana daba

mani apmierina, jūs ne! Vai es tas cēlonis? Nē,

cēlonis ir jūsu nepatstāvība, bērni! Jums pašiem nav

sava ceja, un jūs pārmetiet vecākiem viņu ceļus! Jūs

kliedziet un sauciet pēc patiesības! Kur ir tā patiesība?
Kur ir tā laime? Jā, priekš viena acumirkļa miesām vai

garam sagādāt patīkamu apstākli — to arī es protu! Bet

vai tā ir tā laime, tā patiesība, pēc kuras jūs sauciet?

Dodiet šurp, parādiet to patiesību!»

Hanzens kliedza, nosvieda cigāra galu un saslējās kā

nāvīgs ienaidnieks pie kamīna pret Metu.

«Kad nemelos, kad nevils un nekrāps, tad nāks tā

patiesība!» Meta mierīgi runāja. «Tu maldies, tēv, ja
tu domā, ka Ibsens manim galvu sagrozījis. Ibsenu sa-
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pratis un iemīļos tikai tas, kurš jau iepriekš līdzīgi

jutis un domājis, lai gan ne tik sistemātiski un dras-

tiski, pirms tas Ibsenu lasījis! Tu atsaucies uz darbu kā

uz autoritāti! Tu un tie, kuri ar viltību un māņiem pie

darba tiek! Bet mēs netiekam pie darba, jūs mūsu tie-

sības esiet noblēdījuši, ceļu uz mūsu darba lauku aiz-

sprostojuši. Jūs ceļat famīliju, lai to verdzinātu, no-

māktu, apmuļķotu, tāpēc ka jums nav dūšas atzīties,
ka jūs esat aplam domājuši, aplam strādājuši un dzī-

vojuši. Jūs, kas bijāt papriekšu nekā mēs, kuri nāca

vēlāku, esat vairāk vainīgi, jā, jūs esat pavisam vai-

nīgi, tāpēc ka jūs negribat pamosties! Mēs jau esam

augšā, mēs jūs vairs nerespektējam, no mums katrā

ziņā atkrīt visa tā dzīves vaina, kura sāpīga mums vi-

siem! Tu sauci, lai mani tiesātu. Es nācu, lai tevim atgā-

dinātu pienākumus. Es pate ķēros pie sava pienākuma

pai daudz vēlu. Manim jau to sen vajadzēja darīt.

Bet es biju kā miegā, pašapziņas manim trūka. Tagad
tu, mans tēvs, esi šo pašapziņu modinājis caur savu

nepamatotu, netaisnu uzbrukumu savai meitai, kuru

tu 26 gadus esi iespiedis savās spīlēs kā ķīnieši

savu meitu kājas koka kurpēs. Uzbrukt tevim vaja-

dzēja tikai sevim pašam, savai lepnībai, savam patri-
ciešu elkam — materiālai spējai, savai cietsirdībai, sa-

vai bardzībai, jā, savam darbam, kuru tu tā cildini

Ja tu mani mīlētu, tad es tevim varētu piedot, bet tu

manis nekad neesi mīlējis, tu mani jau kopš ilgāka
laika ienīsti — tāpēc ka es tevim neesmu pa prātam,
ka es nenogatavojos pēc šablonas, kādu patriciešu

garša un prāts radījis! Jā, mans tēvs, tu esi mani par

daudz nīdis, mani nelietojamu un nelaimīgu darījis, ko

tad lai es pret tevi sajūtu? Mīlestību? Tu to jau sen

esi aizdzinis no visas šīs mājas! Līdzcietību? To tu no

mazotnes esi mūsos, bērnos, centies iznīcināt. Tu esi

mūs dresējis, bet ne audzinājis, tu esi mūsos nokāvis

visas labās sieviešu jūtas. Tu, mans tēvs, esi naudas

vergs! Tu nevari prasīt »

«Diezgan,» Hanzens iebrēcās, «laukā! Ej prom iz

manām acīm, citādi es padarīšu noziegumu!»
Meta pietrūkās, atrāva durvis un sasita ar tām mātei

galvu; viņa drebēdama aiz durvīm bija klausījusēs.
Ne acu Meta nepameta uz māti un māsām. Kā bez
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sirds un jutām viņa ieskrēja sava istaba, un tikai tur

tā elsoja, raudāja, lauzīja rokas.

«Ko esmu padarījuse?» viņa kliedza. «Es esmu savu

tēvu nolādējuse!»

Māte ienāca un bāla, uzbudināta prasīja:

«Meta, kas tad ir noticis!»

«Jā, es pate nezinu!» Meta runāja. «Tiešām pate ne-

zinu. Starp tēvu un mani ir briesmīgs naids, neiz-

beidzams naids! Mamma, manim jāiet projām. Mamma,

es to paredzēju, es sen jutu, ka ir kaut kam jāno-

tiek!»

«Uz kurieni tad tu iesi? Kurp tad tu vari iet?» Han-

zena kundze pārmetoši, stingri prasīja. «Un tagad,
vakarā?»

«lešu pie savas draudzenes,» Meta lēni teica.

«Kas tā par draudzeni?»

«Annas jaunkundze!»

«Modistiene! Un tu iesi turp nakti pārgulēt, tu bla-

mēsi mūsu famīliju?»

«Neviena es neblamēšu! Es nevienam nekā neteikšu!»

«Ej, ej, ej!» Hanzena kundze asarām, bet bargi iz-

saucās. «Ej...»

«Jā, es iešu...»

Mazā Alīse ienāca bailīgi un arī sāka raudāt.

* * *

Bija skaidra ziemas nakts, kad Meta izgāja uz ielas.

Neviens viņai neskrēja pakaļ, neviens ar varu viņas

neatturēja. Tāds gars — stingrs un nelokāms — val-

dīja Hanzena namā. Viņa gāja pa pirmo ielu, gāja sa-

vādā baiļu sastingumā. Kurp? Pie modistienes Annas,

ar kuru tā bija slepeni iedraudzējušās? Vispirms viņa

tik gāja. Ļaudis steidzās viņai garām kā sapnī. Pilsēta

viņai izlikās gluži sveša. Galvā viņai dega viena doma:

vai viss ir pareizi? Vai tā vajadzēja? Laikam tā! Uz

priekšu, uz priekšu! Viņa steidzās, reizām paklupa,
reizām tā apstājās, tad gāja atkal... Beidzot viņa at-

jēdzās plaša laukuma priekšā. Tāļu aiz tā mirdzēja



uguntiņas. Bet pats laukums bija tumšs, nepārredzams.
Augšā mirdzēja zvaigznes, trīsēja saltumā. Arī Meta

sāka trīsēt. Vai tas plašums, kas viņas priekšā atradās,

bija tā brīvība, tā patiesība, kuras viņa meklēja, jeb
vai tā bija tā pate saltā pasaules nežēlība? Viņa stā-

vēja ilgi, trīsēja, kamēr saļima. Piesteidzās kāds nakts-

sargs un viņu pacēla. Tas bija pirmais cilvēks, kas gri-

bēja viņai palīdzēt.
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ODŽINKAS PURVS

Ceļi bija jāizlabo. Ari vectēvam tika ziņots, lai tas

nograntē savu ceļa gabalu. Vectēvs pašulaik piedarbā
vētīja rudzus, kad pagasta ziņnesis, kuru sauca par
kazaku, pienāca un, labdienu padevis, visai svinīgā
balsī vectēvam lika pie sirds «bruģu tiesas» pavēli:

«Nākošu otrdien pulksten 9 no rīta visiem saim-

niekiem jātiek uz viņiem ierādītā ceļa gabala ceļu tai-

sīt. Nepaklausīgie tiks stingri sodīti!»

«Jā, jā!» vectēvs errīgi norūca. «Tagad, visstiprā-
kajā darba laikā, — vai tad ceļiem kas kait?»

«Tāda pavēle ir, un man ir uzdots to izziņot,» ziņ-

nesis taisnojās, piemeta pirkstus pie cepures un devās

atkal tāļāku.
Nākošā otrdienā mēs jau agri no rīta vīkšamies uz

ceļu taisīšanu.

Rati jau bija tā sataisīti, ka tajos varēja iekraut

granti; lāpstas, cirvji tika piemēroti vajadzībai, un ap

pulksten 7 rītā mēs izbraucām.

Šis augusta mēneša rīts manim paliks it sevišķi tā-

pēc piemiņā, ka Juris, pēc zirgiem uz meža aploku

ejot, bija saķēris mazu zaķīti, to pārnesis sētā un ieli-

cis kubulā. Šis zaķītis bija priekš manis tāds kārdi-

nājums, ka es ilgi šaubījos, vai nebūtu labāki palikt

mājā pie zaķīša. Šo apstākli mēģināja izlietot arī vec-

tēvs ar Juri, lūkodami manim ieskaidrot, ka zaķīšam

visnotaļ vajagot kāda sarga. Gandrīz es jau biju ar

mieru palikt mājā, bet manim ienāca prātā visa tā lie-

liskā darbība grantēs dobē un uz lielceļa, kur mēdza
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ierasties meža kungs ar saviem medību suņiem, spī-
došu flinti plecos, medību tarbu, tauri un pulvera
ragu sānos. Gadu atpakaļ mani aizveda līdz uz ceļa la-
bošanu, tad es redzēju tur tik raibus un interesantus
skatus, un es atjēdzos, ka, mājā paliekot, neskatoties
uz zaķīti, es skatītu tikai ikdienišķību. Tāpēc vectēvs

skaļi pasmējās, kad es manījos ratos iekšā, tiklīdz viņš

saņēma grožus.
«Lai nu brauc!» vectēvs labsirdīgi teica, kad māte

manim gribēja ieskaidrot, ka mans pienākums esot

palikt māja.
Tātad mēs izbraucām.

Gaiss bija skaidrs. Augšā neviena mākoņa. Lēna

vēsma pūta mums pretī, mūsu ceļš gāja vispirms pret
dienvidus rītiem. Vectēvs ar bēro un Juris ar baltiņu
iegriezās pa ceļu, kur es vēl nebiju ne braucis, ne gā-
jis. Nepazīstamas bija tās gravas, tie šiliņi, kuriem mēs

garām vai cauri braucām.

«Vecaistēv, kāpēc tu brauc pa šito ceļu un tur ne,

kur mēs pērn braucām?» es prasīju.
«Tagad mums ir ierādīts cits ceļa gabals — uz jaunā

lielceļa,» vectēvs paskaidroja.
«Vai lielskungs arī tur būs?» es prašņāju tāļāk.

«Nevar, dēls, zināt! Var būt, ka būs,» vectēvs, it kā

negribēdams runāt, noteica.

Redzēju, ka vectēvam šodien nepatika atbildēt uz

visiem maniem jautājumiem. Labu brīdi es neteicu ne

vārda, vēros drīz silā, kurš pa kreisi pieņēmās visā

mežonīgā pilnībā, vietām kļūdams par purvu, vietām

paceldamies uzkalnos, uz kuriem spīdēja baltas sū-

nas, pa labi šis sils vietām spīdēja cauri, tā ka varēja
ieraudzīt tīrumus, mājas, pļavas un ganus.

«Kā šo silu sauc?» es, no ziņkārības dzīts, nevarēju

ilgāki atturēties vectēva nenoprasījis, kas tā par zemi.

kas par vietu, pa kuru mēs braucām.

«Tas ir Baltais sils!» vectēvs laipni pateica un iede-

dzināja savu pīpi, kurai tas pats visus locekļus bija

taisījis, neizņemot pat misiņa vāka. Savu vectēvu es

turēju par lielu meistaru, kaut gan par smalku ne. Vi-

sam, ko viņš taisīja, bij vienkāršs izskats. Viņam biļa
sava kaltuve, sava galdnieka darbnīca, sava dreija-

tava. Vectēvs prata ne vien izšūt sevim svārkus.
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biksas un zābakus, viņš prata pilnīgi pagatavot salie-

camu nazi. Izņemot briļļu stiklus un sīko naudu, viņš
visu bija pats pagatavojis, kas tam bija klāt. Reizām

viņš nēsāja arī līdz spičkas, bet tās atradās paštaisītā me-

tāla cibiņā. Vectēvam tikai viens darbs nebija labi

izdevies, par ko viņš arī varēja dažureiz pukoties: tā

bija flinte, kuru tas no vecas kramenīcas stobra pa-

gatavoja. Flintes atslēga, gailis un vaigs, kuru vectēvs

sauca par «šekti», bija viņa paša roku darbs. Bet šaut

ar šo flinti neviens nešāva, katrs baidījās mirt caur

paša roku.

Reiz vectēvs, kurš arī bija medinieks, bet uz vecumu

vairs lāgā neredzēja, no līduma pārnācis, pastāstīja, ka

viņš mežā redzējis tādus zvērus, kuriem ļoti noderot

smalkas skrotis. Brokastu paēdis, viņš paņēma savu

līko medības rīku un aizgāja pīpēdams pa olnīcu.

Bet vakarā viņš pārnāca kluss un gandrīz tāds kā

saslimis mājā. Labā puse sejai bija gluži nokvēpuse.
Uz rokām bija redzamas skrambas. Un, kad vectēvs,

gulēt ejot, vilka svārkus nost, tad tas ievaidējās un

vecmātei errīgi pateica, ka viņš nevarot labā pleca
«i kustināt». Juris meitām bija pačukstējis, ka vec-

tēvam ar savu vareno bisi izgājis gluži greizi, šāviena

troksnis bijis briesmīgs, bet no bises resnā gala pali-
kušas tikai skabargas. Tīri brīnums, kā vectēvs caur

savu medības rīku nebija galu dabūjis.
Mans domu pavediens par vectēva paštaisītām lietam

izcēlās caur to, ka tas izņēma savu jauno pīpi no ka-

batas. Šī pīpe bija īsts monstrs un pilnīgi raksturoja

vectēva meistarību. Cik pūļu vectēvam šī pīpe mak-

sāja, to es it labi zināju, un tāpēc es ar apbrīnošanu

paskatījos uz viņa briļļu misiņiem, kurus viņš bija

liecis un kalis.

«Šito purvu sauc par Odžinkas purvu,» vectēvs pī-

pēdams turpināja.

«Kāds jocīgs vārds — Odžinkas purvs! Ko tas no-

zīmē — Odžinka?» es iejautājos.

«Odžinka? Tā bija prūsiete, dzīvoja papriekšu muižā,

kad lielskungs prūšus atveda šurp, — vai ar bija po-

liete, kas lai sazina, kādas tautas ta bija, — velaku

strādāja tepat Saltupī pie moderes.»
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«Un kāpēc tad šo purvu nosauca pēc viņas vārda?»

es prasīju.
Vectēvs skali iesmējās, bet drīz vien kļuva nopietns,

pat drūms.

«Bija sameklējuse bērnu un ar visu iegājuse šitai

purvā...»
«Kā — bērnu sameklējuse? Kā tad viņa varēja bērnu

sameklēt? Un kāpēc tad tā purvā gāja?»
«Bija samīlējusēs lielkungā,» vectēvs strupi noteica,

viņš par mīlestības lietām labprāt nerunāja. «Gribēja
«lielā kalnā» tikt par istabas meitu. Lielskungs viņas

nepieņēma. Prātā sajukuse meitene, pate nezināja, ko

runāja. Atskrēja pie manis — es biju toreiz par tiesas

vīru — uz pagasta namu, sāka smieties un prasīt, vai

lielskungs te esot. Es saku, ka nav, viņa sāk raudāt.

Ko tu raudi, es prasu. Lielskungs mani pievīla, viņa

vaimanā. Ej uz muižu, es saku. Viņa neiet, sēd uz sola

un raud. Draudēju viņai ar cietumu, viņa i neklausās.

Liku kazekam atvest vecmāti, lai meiteni izmeklē. Šī

atnāk, meiteni izmeklē un saka: bērns būs. Meitene

raud, manim bija viņas žēl. Ej pie lielkunga, es saku,

ja viņš vainīgs, dos tevim naudu un maizi. Bet viņa

sāk pilnā kaklā smieties un stāsta — tai būšot kāzas

ar lielkungu. Es redzu, ka nabadzīte ir prātā jukuse.

Atstāju kazeku, lai uzrauga Odžinku, gāju pats uz

«lielo kalnu» pateikt vismaz sulainim. Jo kā lai es,

zemnieka cilvēks, varu par tādām lietām ar lielkungu
runāt! Lielkunga nebija mājā. Tas bija aizbraucis uz

Vāczemi, bet sulainis teica, ka tas katru acumirkli va-

rot atbraukt, jo grāmata jau esot dabūta, ka tas at-

griežoties uz māju. Toreiz sākās zemes pārmērīšana
un bez lielkunga jau nekādi nevarēja iztikt. Gāju pie
muižas kunga un teicu: cienīgs tēvs, tā nu ir mui-

žas policejas darīšana. Pasakāt nu junkuram, lai tas

paņem kādu cilvēku un ved Odžinku uz muižu. Mui-

žas kungs mani izbāra, kas man daļas esot gar
Odžinku. Sievietei uznākuši untumi, tā iedomājuse
lielkungu precēt. Dabūjuse zināt no sulaiņa, ka liels-

kungs svinot Vāczemē kāzas un drīzumā atvedīšot

mājā lielmāti, Odžinka sākuse visādi niekoties un tra-

kot. Uz staļļa tā gribējuse nokārties. Lai karas, muižas

kungs iekliedzās, vai citam ar to sariebs! Nekā, gāju
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atpakaļ uz tiesas namu. Redzu: tiesas istabas logi iz-

dauzīti. Kas tad te logus izsitis, es kazekam prasu.

Odžinka, kazeks saka, dauzās, ka valdīt nevar. lelikām

meiteni cietumā, domāju — kad lielskungs atbrauc, lai

tad dara ar viņu, ko grib. Sagulējuse cietumā trīs

dienas, Odžinka sākuse briesmīgi kliegt un vaimanāt.

Bet kazeks cietuma durvju krampī iebāzis vēl stiprāku

tapu, domājis, lai nu dauza durvis. Aizeju sestdienā

atkal uz tiesas namu, attaisu cietuma durvis, — ka-

zeka, ne kazeka sievas nebija mājā, — redzu: Odžinka

zīda bērnu — klusi raud. Tad arī manim sāka asaras

tecēt. Bērniņš gluži pliks, māte izplēsuse sev matus. At-

stāju cietuma durvis vaļā un gāju meklēt kazeka. Bija
vēls rudens, viņš savu labībiņu gāja izkult kaimiņos.

Gāju un gribēju teikt, sak, lai uz pagasta rēķina dod na-

badzītei bērniņa dēļ paēst un kaut ko labāku: gaļu vai

pienu. Nāku ar kazeku atpakaļ, izbāru viņu par to,

ka nav ziņas devis, ka Odžinka dzemdējuse, viņš tik

paplēš acis un prasa: kā? Odžinka dzemdējuse? Laikam

tāpēc viņa naktīs tā vaimanāja. Bet es domāju, ka

viņa to dara tāpat aiz palaidnības. Ko nu aiz palaidnī-
bas; es kazeku sabraņīju — gādā nu, lai cilvēks neietu

pazušanā. Pārnākam tiesas namā: Odžinkas vairs nav!

Meklē šur un tur — ne Odžinkas, ne bērna! Aizgāju uz

«lielo kalnu». Lielskungs ir mājā, bet neviena nepie-
ņem, viņš atvedis jauno lielmāti, bet aizliedzis celt

goda vārtus, uzstādīt alus mucu priekš muižas ļaudīm.

Lielmāte tā negribot — tā viņš teicis.

«Bet ko lai es ar to Odžinku daru?» es sulainim

prasu. «Odžinkai uznācis tiesas namā bērns, viņa tak

nevar tur palikt. Lai tak muiža gādā par viņu!»

«To jau var bez lielkunga izdarīt!» sulainis pasmejas.

«Ej vien, Krastiņ, pie muižas kunga.»

«Pie muižas kunga es jau reiz biju un otru reizi

vairs neiešu!» Manim saskrējās sirds par sulaiņa ne-

bēdību. Sākām abi tīri vai bārties. Te iznāk sulaiņa is-

tabā pats lielskungs.

«Kas te ir?» viņš bargi prasa. «Ko tu, Krastiņ, gribi?»

Sak, tā un tā, cienīgs, žēlīgs lielskungs! — es šim

pastāstu visu, ko zinu. Lielskungs palika bāls.

«Ej,» viņš teica sulainim, «saki, lai muižas kungs
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dod ļaudis, meklējat Odžinku rokā! Viņa ir prātā ju-
kuse un padarīs kaut ko sliktu!»

«Tūliņ, cienīgs, žēlīgs lielskungs!» es saku. «Bet kur

lai mēs viņu liekam? Viņai jau bērniņš ...»
«Es iešu pats līdz!» lielskungs drebošu balsi teica un

pavēlēja sulainim, lai kučiers apseglo zirgu.
Meklējām Odžinku veselu dienu, nekā, neatradām.

Apklaušinājāmies caur kazeku visā pagastā, neviens

nekā lāgā nezināja par viņu pateikt. Muižas cilvēks,
svešas tautas, lielā daļa pagasta ļaužu viņas nemaz

nepazina. Pats lielskungs bija gluži noskumis. Izmeklē-

jāmies Odžinkas arī pa mežiem, neatradām nekur. Otru

dienu es pārnācu vēlu vakarā mājā. Tikko laidos miegā,
suns sāka riet. Bet nu rej un rej, tik briesmīgi rej.

vKas zin, varbūt Odžinka atmaldījusēs, es domāju un

gāju laukā vērties. Redzu — cilvēks iebraucis, sien

zirgu rijas priekšā pie staba. E, kas tu tāds? — es

kliedzu uz sliekšņa.

«Cilvēks!» Viņš rupji smejas. Pieeju tuvāki, redzu:

kaimiņš Briedis.

«Kas tad tevi te nakti dzina un vēl braukšus?»

«Kas nu dzina,» viņš stomās, «lieta ir tāda savāda.

Nedomā tikai, ka es esmu sačarkojies!»
«Nu, kas tad ir?» es prasu.

«Es braucu pa Balto silu no Svilares, te dzirdu —

purvā raud bērns! Apturu zirgu, domāju — varbūt

ausis žvindz, klausos uzmanīgi: kā raud, tā raud. Tik

skaidri dzirdēju bērna balsi.»

«Tā ir Odžinka ar savu bērnu, es braukšu tevim

līdz!»

Apvilkos, dabūju laterni, tad mēs abi ar Briedi

braucām te šurp; lūk, tur uzkalnītē mēs piesējām zirgu.
Staigājām, meklējām, izbradājām visu šo purva galu,

klausījāmies: neko dzirdēt, neko redzēt.

Es saku: «Briedi, tu būsi pārklausījies!»
«Nekā,» viņš saka. «Dieva vārds, ka dzirdēju!»

Braucām atpakaļ uz māju. Kādu nedēļu vēlāk ogotājas

bija atradušas Odžinku beigtu ar visu bērnu purvā...

Nu, un tāpēc šo purvu sauc par Odžinkas purvu. Vecos

laikos viņu saukuši par Vilka purvu...»
Ar to vectēva stāsts beidzās. Brīdi vēlāk mēs izbrau-

cām uz jaunā lielceļa.



Bija jau krēsla, kad mēs no ceļa taisīšanas braucām

uz māju.
Pret Odžinkas purvu Juris, kurš papriekšu brauca,

apturēja baltiņu, atgriezās pret mums un teica: «Klau,

vai jūs dzirdiet, kā Odžinka raud?»

«Juri, nebaidi nu puikas!» vectēvs labsirdīgi bārās.

Mūsu bērais arī apstājās. Bailīgi es klausījos. Tie-

šām purvā kāds vaimanāja.
«Nebīsties, dēls,» tā vectēvs mani mierināja, «tas

ir ūpis, kas tur vaid, cits nekas kā ūpis. Kad mežā

paliek tumšs, tad tas iziet uz laupījumu, nosēžas kaut

kur uz koka biezos zaros un lūko pakaļķēmot dažādu

kustoņu balsis. It īpaši labi tas piemāna klāt jaunus za-

ķēnus, kurus tad tas nomaitā un apēd...»
Manim ienāca prātā mazais zaķītis, kuru Juris no

rīta bija atnesis mājā. Es aizmirsu Odžinkas purvu, kur

sīkie koki vakara krēslā kā biedinoši ķēmi stāvēja, un

visas manas domas nesās uz zaķīti. Tiklīdz mēs iebrau-

cām pagalmā, bija jau tumšs, es izlēcu iz ratiem un

devos uz pagraba priekšu pie kubula, lai pārliecinātos,

vai zaķis tur vēl iekšā.
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REPORTERS

Tēlojums

Vasaras vidū, pašā karstākajā laikā, kad tiklab ievē-

rojamie vīri, kā arī nabaga zemes tārpiņi jūtas noguruši
un meklē kaut kur uz laukiem vai jūrmalā pavēni, kur

varētu atpūsties vai atdusēties uz saviem lauriem, dažā

labā dienas laikraksta redakcijā valda izmisums, jo
pasaulē, tā sakot, nekas nenotiek, kas būtu cik necik

ievērojams — gluži vienkārši tāpēc, ka neviens nekā

ievērojama nedara. Un, kad pasaulē nekas ievērojams

nenotiek, ar ko tad svarīgie dienas laikraksti lai pilda
savas slejas? Turcija snauž, Francijā Dreifūsa lieta iz-

beigta, Spānija pilnīgi guļ, Anglija klusi makšķerē gar

Āzijas krastiem — kas velns visu to zina, ko viņa tur

dara? Telegrammas pienāk liesas, bez jebkādas sensā-

cijas. Japāna mazliet berzējas gar Krieviju, bet, jā-
domā, nekas nopietns tur nevar iznākt. (Toreiz, kad

mūsu mazais tēlojums dzima, par Portartūras krišanu,

Mukdenas kauju un Roždestvenska spožo eskadru vēl

neviens nekā nezināja.) levērojamākā dienas avīze

«Tautas Laidars» pasniedza gandrīz katru dienu neiz-

protamus atgremojumus par Maķedoniju un Austroun-

gārijas iekšējiem konfliktiem. lekš kā šie konflikti pa-

stāvēja, netika neviens cilvēks gudrs. Tad nav arī ne-

kāds brīnums, ka «Tautas Laidara» galvenais redaktors

avīzes ārzemju ziņu vadītāju rītos sāk apsveicināt vēsi

un oficiāli, likdams viņam manīt, ka ārzemēs vajaga
radīt jaunu dzīvību. Bet ārzemju ziņu vadītājs paraus-

tīja plecus, sevī nodomādams: es jau neesmu nekāds

politiķis, esmu žurnālists, kurš raksta patiesus re-
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ferātus par pasaules likteni. Šinī grūtajā brīdī radās

«Tautas Laidara» redakcijas telpās vīrs, kurš pasaules
notikumu tukšumam droši grieza pretī savas krūtis.

Šis drošais vīrs bija «Tautas Laidara» ilggadējais refe-

rents Sēnaliņš, kura dzīvā fantāzija padarīja to, ka cil-

vēks dienas laikā tika nokauts uz Marijas ielas, ka ār-

pilsētā bija pasprucis vērsis, kurš apgāzis piena sievas

ratus, ka piena sieva pate zaudējuse prātu, ka vakar no

Daugavas zvejnieki izvilkuši milzīgu zivi, kura droši

vien esot izperināta krusta karu laikā, ka uz Kaļķu ielas

kādā namā dzīvojot kāršu licēja, kura piekrāpjot pub-
liku par tūkstošiem rubļu. Ar vārdu sakot, no graudiņa
patiesības Sēnaliņš iztaisīja veselu kalnu sensācijas. Bet

kas tad lielpilsētā varēja kontrolēt visus notikumus! No

tā laika, kur «Tautas Laidara» redaktors bija no polici-
jas sodīts par nepatiesiem slepkavību ziņojumiem, viņš

pret Sēnaliņa iesūtījumiem izturējās ļoti skeptiski. Bet

nu, kur laiva, tā sakot, grima, Sēnaliņš uzņēmās stāties

pie stūres. Viņš sarakstīja ziņojumus par citām pil-
sētām, kuras tas tikko pazina vārda pēc un par kurām

policijmeistars nebija kompetents viņu kontrolēt. Bez

tam viņš pārstrādāja vecu vecos «sīkumus», kuros lieta

grozījās ap jūras čūsku, pazīstamo avīžu glābiņu suņu
dienās, par neizmērojami bagātiem izrakumiem Kentas

grāfistē, par 60 asis garo ihtiozauru, pie kam tas ne-

aizmirsa to salīdzināt, lai apraksts iznāktu garāks, ar

plegozauru. Par savu labāko darbu Sēnaliņš turēja
kādu ģeniālu samelojumu «Elektriskās ziepes», kuras

atradis kāds amerikānietis, vārdā Zoržs Pipkins. Elek-

triskajām ziepēm Sēnaliņš pravietoja lielu nākamību.

Jā, recļaktors viņu sāka atklāti protežēt kā reporteru ar

daudzpusīgām zināšanām. Tikai par to milzīgo jūras
vēzi, kuram Sēnaliņš bija saskaitījis 60 lielākas un

532 mazākas kājas, redaktors pakratīja galvu, baidīda-

mies, ka kāds zoologs nevarētu atklāti šo nezvēru no-

saukt par atklātu švindeli. Bet, kad 25. jūlijā termo-

metrs rādīja pakrēslā 28° R, nāca arī milzīgais vēzis

«Tautas Laidara» slejās, kas uzjautrināja ne tikvien

gurdenos burtličus, bet arī nopietno korektoru, kurš

nekad nemēdza smieties. Ar milzīgo jūras vēzi Sēna-

liņš kolēģu starpā iemantoja nemirstīgu slavu. Sapro-
tams, ka lielā publika noturēja visus šos Sēnaliņa «sīku-
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mūs» par tīru, skaidru patiesību. Sēnaliņš rakstīja jo-
projām savus «sīkumus» un sensacionālu notikumu

tēlojumus, kad tam atgadījās kaut kas, no kā viņš
kļuva tā pārņemts, ka viņš pat nodomāja atmest re-

portera amatu un nodoties citam darbam. Viņš agrāki
nebija ne sapņojis no tā, ka tas, ko cilvēka fantāzija,
viņa dvēsele rada, var būt pilnīga patiesība. Ar vārdu

sakot, viens no viņa melu aprakstiem, līdz ko tas bija

iespiests ticis, materializējās dzīvē.

Tas bija tā.

Kādā jaukā maija mēneša vakarā parādījās «Tautas

Laidara» slejās šāds Sēnaliņa izperinājums:

«Sensācija! Vakar Ziemeļa viesnīcas restorā-

cijas ekonoma sievai piedzimuši trīnīši. Visi trīs bērni

ir puisēni, paldies dievam, visi ir spirgti un veseli.»

Visi, kas to lasīja, devās uz minēto restorānu nogra-

tulēt ekonomam par šādu brīnišķīgu dāvanu. Un Zie-

meļa restorāna ikdienišķīgie viesi par to nemaz tik

daudz nebrīnējās: Ziemeļa kundze jau ilgāku laiku at-

radās redzami interesantos apstākļos. Tā bija smalka

reklāma priekš Ziemeļa kunga. Saprotams, ka Sēna-

liņš arī vakarā nogāja turp un, Ziemeļa kungu pie ma-

las nosaucis, tam bez kautrēšanās atklāja noslēpumu,
ka viņš esot šīs smalkās reklāmas cēlājs, lai tikai pa-

skatoties, cik daudz sanācis pazīstamu gratulantu un

ziņkārīgu svešinieku, kuriem visiem bija šoreiz nere-

dzēti lielas slāpes. Ziemeļa kungam gan morāliskā ziņā

šī melu reklāma nepatika, bet materiālā ziņā tā viņam

bija vairāk nekā pa prātam. Tāpēc viņš turēja to par

savu pienākumu lūgt Sēnaliņu, lai tas ēd un dzer šoreiz

par velti, cik tam patīk. Ap pusnakti restorāns bija
viesiem kā piebāzts. Visi līksmojās un dzēra, kamēr

beidzot valsts kārtībnieki šur tur viesu starpā iemai-

sījās, kur kāds lielāks cilvēku kamols izcēlās. Pats

Sēnaliņš ap pulksten 2 pārgāja mājā, kad visa pasaule

ļodzījās un zvaigznes kā mūžības lodes žvindzēja de-

bess jumtā.

Pagāja dienas divas, trīs. Sēnaliņa sensacionālais zi-

ņojums vēl arvien priekš Ziemeļa kunga bija ienesīgs,
kad tam sieva piepeši teica, lai nu ejot pie telefona

un saucot iz bērnu klīnikas vecmāti — to pašu, kura
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pie telefona aparāta, lai ataicinātu bērnu saņēmēju. Dro-

šības dēļ viņš šveicaru nosūtīja pie pazīstama ārsta

akušera, lai arī tas drīzumā ierastos. Atnāca vecmāte,

atbrauca ārsts. Pēc divām stundām Ziemeļa kungu
iesauca guļamā istabā un viņam pavēstīja, ka kundze

esot dzemdējuse dvīnīšus, bet ka viens bērns vēl esot

gaidāms. Ziemeļa kungs plūca sev matus, tā ka neviens

nevarēja saprast, par ko viņš tik uzbudināts, jo par
bērnu kopšanu un audzināšanu viņam nevarēja būt

lielas rūpes, tik bagāts viņš bija.
Nepagāja ne stunda, kad piedzima ari trīnītis. Zie-

meļa kungs, nenogaidījis ārsta gratulācijas, devās pa
kaklu pa galvu uz Sēnaliņu. Patlaban Sēnaliņš svīda

pie kāda jauna melu darba — «Pērtiķu skola Āfrikā»,

kad Ziemeļa kungs ieskrēja viņa būdā, kurā valdīja

līdzīgi apstākļi Noasa šķirstam, elsdams un pūzdams,
saķēra nabaga reporteru aiz pakauša, to raustīja, grūs-
tīja un kliedza:

«Tu pagāns, diedelnieks tāds! Kā tu zināji trīs die-

nas iepriekš, ka mana sieva dzemdēs trīnīšus? Nupat

piedzima trīnītis. Tu, nelieti, esi pie visa tā vainīgs!»
Pirms Sēnaliņš varēja atvainoties, Ziemeļa kungs to

bija nosviedis uz grīdas un mieloja to visnegantākiem
sitieniem.

«Še tev, še tev! Kā tev no manas sievas vajadzēja!»

Sēnaliņš tikko vēl pīkstēja, kad Ziemeļa kungs la-

mādamies gāja uz savu veikalu atpakaļ. Viņam, cil-

vēkam, arī bija kauns rādīties starp ļaudīm: viņa sieva

bija dzemdējuse trīnīšus, un avīzes to jau trīs dienas

iepriekš zināja vēstīt. Nav zināms, kādas sarunas tika

vestas starp viņu un viņa kundzi vēlākā laikā par šo

lietu, tikai Ziemeļa kungs savus trīnīšus uzlūkoja ar

vislielāko neuzticību.

Viens labums no šā notikuma bija: Sēnaliņš uz sli-

mības gultas nozvērējās klusībā nekad vairs nerak-

stīt tik saltu melu, kuri tik viegli varēja kļūt par patie-
sību. Kad viņš izveseļojās, tad tas turēja vārdu un

kļuva par kārtīgu un patiesu cilvēku.

Bet no reportera amata viņu tad ganatlaida.
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VECĀS MARGRIETAS TESTAMENTS

«Es atstāju savam vienīgam dēlam Andrievam, kurš

dzīvo Amerikā, visu savu mantu, kura pastāv no viena

baķa audekla, trijiem villainiem lakatiem, četrām villai-

nām, strīpainām gultas segām, sešiem palagiem, sešiem

dvieļiem, viena galdiņa, vienas gultas, viena skapja
un šķirsta, divām lūgšanu grāmatām, vienas bībeles

sudraba kniebjiem, vienas dziesmu grāmatas, viena

pāra ļaunu un viena pāra vecu kurpju. Tāpat es

atstāju un novēlu savam dēlam Andrievam savu naudu

2000 rubļus, kuri noguldīti krājkasē, no kuriem

500 rubļu jāatvelk priekš manu bēru un apglabāšanas
izdevumiem. Ar šiem 500 rubļiem ir jāsamaksā mācī-

tājs, šķesteris, līķa rati un testamenta izpildītājs. Zārku

un līķa drēbes es esmu jau pate iegādājuse. Kad mani

ved uz kapsētu, tad sešas godīgas jaunavas lai mani

pavada un met puķes uz mana zārka. Kad tas ielaists

kapā, tad lai baznīcā zvana un bērinieki lai dzied:

«Kad ceļa galā būsim». Uz kapa lai manim uzliek

akmeņa krustu. Mani krekli, autiņi un vecākās drānas,
kuras es pirmāk neesmu minējuse, kā arī mana sīkā

nauda lai paliek mana namiņa piedzīvotājai vecajai
Annai Vīrak, lai viņa to saņem, manis pieminēdama.
Savam mīļam dēlam, kurš manis arvien ir iedomājis
un par mani ir gādājis, es pateicos par visu labu, ko

tas man ir darījis, sūtu viņam pēdējās labdienas un

ardievas. Lai dievs viņu svētī un pasargā! Par savas

pēdējās vēlēšanās un testamenta izpildītāju es lūdzu

būt savu radinieku Mārtiņu Bērzu, kuram par viņa
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pūlēm lai paliek atlikums no tiem 500 rubļiem, kuri ma-

nai apglabāšanai nolemti, kad visi citi izdevumi segti.
Visiem radiem un pazīstamiem sūtu mīļas ardievas, aiz-

iedama uz pēdējo dusu.

Margrieta Koks

Šā testamenta pareizību apliecina un klāt bija:

Pēteris Dēlits, galdnieks,
Andrievs Jumtiņš, mājas īpašnieks.»

Tā apmēram skanēja vecās Margrietas testaments,

kurš gan, juridiski ņemot, visu formalitāšu prasības neiz-

pildīja, bet tomēr bija un palika vecās savādnieces

pēdējais svēts noteikums. Pilsētiņā, kurā Margrieta
dzīvoja un kura ar ievērojamiem notikumiem nevarēja
lepoties, šis testaments sacēla lielāku uzbudinājumu
nekā Margrietas nāve. Tas nu vienreiz tā ir, ka cil-

vēks pats nozīmē ļoti maz, bet viņa manta — ļoti
daudz. Ka Margrietai vajadzēja būt mazliet naudas,

to visi ticēja, bet neviens nebūtu varējis apgalvot, ka

tai ir veseli 2000 rubļu, jo kā gan nabaga vecenīte

varēja sakrāt tik daudz naudas, kura pārtika no dēla

pabalstiem, kura pate gandrīz nekā nepelnīja. Sapro-
tams, ka, tiklīdz Margrieta bija pasaulei ardievas tei-

kuse un nozvanīta, viņas radi sacēlās vai spārnos.

Kā, Margrieta viņiem nebija nekā novēlējuse, kur tie

viņai tā palīdzējuši! Vismaz viņi to apgalvoja, ka viņi

vecenītei devuši dažu labu pabalstu, gaļas gabaliņu,
maizes kukulīti. Un nu tā atstāj use visu naudu dēlam,

kurš jau tā esot bagāts, varbūt miljonārs, kas nezinot,

kur naudu likt. Un kur nu vēl vecs cilvēks iedomājies,
lai izdod veselus 500 rubļus par viņas apbedīšanu,

par puķēm un diezin ko vēl! Tiešām radās daži Mar-

grietas tuvinieki, kuri griezās pie iestādēm ar sūdzību

šajā lietā, aizrādīdami uz to, ka Margrieta bijuse ļoti

veca, tai bijis bērna prāts, ka testamentu rakstījuši

pavisam citi, vecenīte pate nepratuse ne zīmes uz-

vilkt. Bet Pēteris Dēlīts un Andrievs Jumtiņš ar zvē-

rastu apliecināja, ka viņi testamentu rakstījuši Mar-

grietas uzdevumā un ka viņiem pašiem caur šo tes-

tamentu neceļoties ne mazākais labums. Bāriņu tiesa
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atvēlēja vispirms ņemt tos 500 rubļus, jo līķis negai-
dīja, kamēr radi varētu viņas atstātās mantas dēļ iz-

prāvoties. Nu radu pirmākā kurnēšana pārgāja lielā

sadursmē, jo visi cerēja uz smalkām bērēm, kur vis-

maz dabūs labi paēsties un padzerties. Lai tad vismaz

tik daudz viņiem no Margrietas atlēktu tā labuma! Bet

Mārtiņš Bērzs, kurš jau gadiem zināja, ka Margrietai
ir nauda «bankā», un tāpēc pēc iespējas viņu apcie-

moja un pateica tai laipnus vārdus, kā testamenta iz-

pildītājs 500 rubļus saņēmis, nedomāja vis par to —

uz Margrietas bērēm likt nokaut vērsi, cūkas, vistas,

pastellēt plāceņus, pīrāgus, iepirkt alu un šņabi, bet

prātoja, vai nevarētu visas bēres sarīkot par 100 rub-

ļiem — un tie pārējie 400 rubļi paliktu viņam kā pie-

miņa no radinieces Margrietas. Ja Margrieta reiz kapā.
tad neviens vairs vēlāku nevarēja izmeklēt, cik dārgas

puķes tur tikušas iemestas, kas viss apēsts un izdzerts,

un testamentā stāvēja melns uz balta, ka atlikums pa-

liek viņam, Mārtiņam Bērzam.

«Manim ir viss jādara uz ātru roku, laiks ir silts,

līķis vairs negaida!» — tā Mārtiņš runāja. Viņš lika

ievārīt teļa galertu, izcept divas cūkas galvas, nopirkt
šķiņķi, desas, sieru, divus vedrus šņabja, mucu alus

un tad pats brīnējās, cik izšķērdīgs tas bijis. Priekš mā-

cītāja un māju īpašnieka, kura namiņā Margrieta bija

piemituse un kurš tagad bērēm bija atvēlējis telpas,

viņš iegādājās pāra pudeļu vīna. Priekš mācītāja par

apbedīšanu viņš nolika 25 rubļus, šķesteram 10 rubļus,

zvanītājam 5 un kapračiem katram pa trijniekam. Vai

tas nebija smalki samaksāts? Nevienam nevarēja būt

iemesls sūdzēties par viņa rīcību! Bēru dienas rītā viņš

trijiem ielu zēniem iedeva katram pa grivņikam, lai

tie iet pļavā un saplūc labi daudz puķu. Puikas sanesa

gatavās Jāņu zāles," kuras jau savīta, pirms zārks bija
novests uz kapsētu. Priekš bēru ceremonijas bērinieki

nedabūja nekā no ēdieniem un dzērieniem. Bet, kad

Margrieta bija apglabāta, tad bērinieki, ieradušies sēru

telpās uz mielasta, savādi čukstēja, viebās, savilka ga-

renas sejas, pasmīnēja un atkal saviebās.

«Tādas puķes — tās jau nemaksāja ne kapeikas!»
kāds stiprāki ierunājās.



«Bet vienai jaunkundzei jau bija rozes,» otrs pa-

smējās.
«Tās rozes jau mana meita pirka pate par savu

naudu!» kāda sieviete izskaidroja.
«Vai tad tas Mārtiņš viens pats visu to bēru naudu

grib paņemt?» cits pārtrauca.
lenāca pats Mārtiņš un uzaicināja viesus, lai tie sē-

žas pie galda. Mācītājs no kapsētas bija tūliņ devies

uz savu dzīvokli. Goda vietu pie galda tagad ieņēma

šķesteris, kurš pārlaida acis pār mielasta priekšmetiem,

aprēķinādams un notaksēdams, cik viss tas varēja iz-

maksāt.

«Par 500 rubļiem gan varēja daudz ko citu sagai-
dīt,» viņš nodomāja, pakratīja galvu, bet neteica ne

vārda.

Viesi noēda visu, kas bija: teļa galertu, cūkas galvas,
šķiņķi, desas un sieru. Aiz dusmām un nenovēlības tie

notiesāja visu līdz kauliem. Tāpat prasto šņabi tie

dzēra, kamēr galvas kļuva karstas, maisīja pa starpām
alu.

«Dzerat, ēdat, mīļie ciemiņi!» Mārtiņš skubināja.
«Ko tad nu ēdīsim, ka vairs nekā nav!» kāds no

drošākajiem iesaucās. «Par tiem 500 rubļiem tu, Mār-

tiņ, gan varēji sarīkot Margrietai pavisam citādas

bēres!»

«Nerunā nu tu!» Mārtiņš lēni noteica. «Tevim žēl,

ka tu neesi tas sarīkotājs! Tā ir mana lieta un darī-

šana! Ja kādam te nepatīk, tas lai aiziet!»

Lielākā daļa viesi, nemierā būdami, piecēlās un šķī-
rās, kamēr tie politiskākie, kuri domāja, ka labāki ir

maz kā nemaz, palika un slavēja Mārtiņu, ka tas bijis
tik labs un iegādājis veselu mucu alus. Mārtiņš priekš
šiem krietnajiem cilvēkiem pastellēja vēl uzkožamos,

tie dzēra, dziedāja un melsa, kamēr pagāja nakts un

rīts ausa. Tiem vismaz bija otrā dienā liels runcis kā

liela bēru piemiņa. Bet jaunavas, kuras bija metušas

Jāņu zāles Margrietas kapā, arī tā, kurai bija pašai
savas rozes, nedabūja nekā. Daži posās Mārtiņu Bērzu

apsūdzēt. Bet Mārtiņš pa tam sarakstījās ar Andrievu,

kurš dzīvoja Amerikā, un, ka viņa korespondencēm

bija sekmes bijušas, to rādīja viņa laimīgais vaigs.
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