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MEBELIGĀ RIGA

Neskatotees uz to, ka esmu ļoti apkrauta un

nomocita darbā un skraidelēšanā, man tomēr ir tik

garlaicigi, ka ši garlaiciba speežas lauka pa mancem

pirkstu galeem, grābstās pēc spalvas un izrakstās

uz papira. Es teeku rakstneece. īsumā saņemot:
rakstneece ir garlaiciba. Bet es jau pati pee ta

nemaz neesmu un negribu būt vainiga; mani kaut

kas speež, kaut kas tirda, kaut kas krata, bet tik

veenmuļi, ka nāk snaudeens un ja es neesmu jau

aizmigusi, tad tikai jāpateicas spalvas čirkstēšanai.

Raksturīgākais ir tas, ka manas domas nekad neeet

taisnā linijā; eesākas pee kāda preekšmeta vaj pa-

rādibas ar nolūku, aprakstit tikai to veenuun ziste-

matiskā kārtibā, bet ik pēc otrās rakstitās rindas

viņas ir jau izšļūkušas pavisam citā platformā un

ņem leetas no cita veedokļa. Vaj jūs to nemanāt

pat no eepreekšejā teikuma ? Ko tas nozīmē ?

Neko vairāk, kā to, ka viņas ir saslimušas ar gar-

laicības epidēmiju. Ši slimiba ir tik lipiga, ka no

viņas nespēj izvairitees neveen veseli meesti, bet

pat krcetni leelas pilsētas. Protams, neveens cits,
kā es esmu šo slimibu peelipinajusi ari mūsu gal-
vas pilsētai, nelaimigajai Rigai.

Kāpēc tad man pašai viņā varētu būt garlai-
cigi, kāpēc es paleeku meegaiņi staipiga, līdzigi
sausumā izmestas zivs mutei? Veenigi tādēļ, ka

esmu peelipusi Rigai, jo rakstneece ir garlaiciba.

Ak! Atstāsim šādus prātojumus psichiatrijai.
Man tomēr jāmācas turetees pae kādas konkretibas

vaj realibas. Sagumzita dzīve ta nevar būt, ja es

runāju par kādām, viseem zināmām leetam un pa-



rādibam. Ārkārtējs tikai ir nenormālais, bet ikdee-

nišķais mūžigi normāls un ceenijams. Taisni par

ceenijamo vajadzētu būt manam stāstam, par cee-

nijamo visās viņa pozās, jo kur gan neceenijamais
pozētu ? Bet tā kā vēl nekur nekad nav bijis tā,
ka ceenijamais būtu redzams un jaušams bez ne-

Ceenijamā, tad ari šoreiz nāksees padotees pasaules

jēdzeenu būtibas aksiomai un rādit neceenijamo, lai

ceenijamais dabūtu savu attaisnojumu un godu.
Kā Riga tiktu attaisnota, ja nebūtu manis, kas

viņu nicina? Nekā un nekad. Citādi jau neveenā

aksioma nevarētu tvertees kosmiskās esibas robežās.

Rigā es eebraucu pērnā gada pavasari.
Eebraucu no Nerigas un Nelatvijas. Protams, ka

man bij jāmeklē darbs, jo nav un neyar būt ne-

veenā tāda, kas varētu dzīvot, ja tam nav naudas,
veikala vaj īpašuma. Pārejeem viseem jāstrādā.
Būdama pārejā, es sāku staigāt no kantora uz kan-

tori, no veikala uz veikalu, no fabrikas uz fabriku,
no kanclejas uz kancleju, no departamenta uz de-

partamentu. Frizeerigi apcirpti bulvāri ņirbēja gar

manām acim, Bastejkalns čurkstēja no māksligo
kaskadu plūduma un saulgozigo damu valodām.

Valstiskee auto skraidija garām un šķērsām apsū-
bejušeem trama vagoneem un lakotos cilindros

atspīdēja veco baznicu torņu gali. Neskaitāmas

kājas tipināja pa trotuareem, speeķi un saules sargi
peesita tām takti, bet eekārigā jūteliba izplūda pa
avizem dzejās, pantotās tikpat gludi, kā nocirptee
pleederi pee divdesmitkapeiku eelasklozetu durvim..
Tas bij par kājām, protams. Kas tad pavasarī ees

dzejot par galvām ? Ap viseem stūreem ekspreši
nesa un veda mēbeles un vecu mantu veikalos

ūtrupes āmurs parkšķeja līdzigi stārķam, kad tas

kaunigām jaunavām jaunpeedzimušos iznēsā. Bet

visvairāk mani pārsteidza pilsētas centra eedzimtā
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kārtiba un tīriba: pilsētas penziju uzdeenejuši rāts-

kungi no pagājušā gadu simteņa pa eelam un bul-

vareem uzlasija papirosu galus, sanezdami tos pele-
rinotu aizpagājušā gadu simteņa damu rokas grozi-

ņos. Tāpēc man neatlika nekas cits, kā noslaucit

ar peedurkni savu zābaku apakšas, lai nepecmīditu
eelas.

To visu es redzēju, meklēdama darbu.

Sēdot Bastejkalnā vaj pee kanaļa, tā kā tā pil-
sētu sev vēl neveens nav sasēdējis. Un es, pajauns
meitēns, pavisam šadā darbā nederu. Tāpēc es pār-
gāju dzīvot uz istabu

— eekravajos tanī visa. Cik

labi ir būt savā istabā: logs, centrālā apkurināšana,
gulta uz riteņeem, galds, krēsls, kušete, etažera un

kumode. Es atvēru logu un atkal redzēju, kā eks-

preši pārvadā mēbeles un dzirdēju, kā važoņeem
tika uzsaukts: fūrman, brauc.

Mana dzīvokļa saimneece bij gadijusēs kāda

augsta, pat ļoti augsta valsts eerēdņa kundze.

Eerēdnis nāca un gāja pa savu eerēdnibas veetu,
bet viņai peedereja noteikšana par māju. Tā-

pēc, lūk, es ari dabūju mazu veetu starp citām

eerēdnem, bet man vajadzēja būt ļoti pateicigai par

to. Vispirms es nedrīkstēju ne pee
kādeem apstāk-

ļeem domāt, ka mājas saimneece ir kreetni polsteta
sarkana plīša kušete, ar caurdurigām atsperu ribām,

pārvilkta ar baltu pārvalku, kuru aizleegts kājām

apspārdit. Ka neveens īrneeks nedrīkstēja ari uz

viņas gulēt, sevišķi naktī, un ka ta nebij nekāda

gulta, par to ari vajadzēja būt pilnigi skaidram

jēdzeenam. Veenigi pašam eerēdņam vaļas brīžos

bij teesiba atšļauktees, kājas pārkarot pār malu.

Tas bij vispirms. Tāļak — es apsolijos, ka manis

neapmeklēs neveens vīreets, jo tas nebij peeklājigi,
ka tee jaunas dāmas apmeklē, tāpat, kā peeklājigi
nebij man vīreešus apmeklēt. Zināms skaits paziņu
pa mēnesi drīkstēja zvanit pee mūsu dzīvokļa dur-

vim, bet tām vajadzēja būt seeveetem labos apģēr-



bos un tādām, kam veeta un kam pašām ir kur

pārgulēt pa nakti. Bez tam man bij jāizrāda preeks
par rozā lentiti, kas apseeta mazam uz kumodes

noliktam porcelāna buldodziņam ap kaklu, tāpat, kā

vajadzēja izsauktees: cik skaisti! —ja pee seenas

karājās eerāmets medneeks pee nošauta breeža, vaj

strautiņš starp kokeem ar noejošu sauli —

pee kam

bij jaeejautajas: Purviša vaj Rozentala ?

Es dzīvoju un manī pēc nedēļas pārgāja viss

lielais dzīvoklis ar daudzajiem spoguļiem, skapjiem,
kumodēm, visādi polsteteem krēsleem, gultam, gal-
deem, dažādi taisitām segām un sedziņām, kas ne-

kad nevarēja tikt saņurcitas vaj novirzitas šķībi no

tām veetām, pār kurām pārklātas, ar guļamistabu
un spilveneem, kuru galos eeadits: dusi saldi, sapņo

jauki! Es sēdēju taisni krēslā un turēju rokā grā-
matu, bet kad man bij smagi to turēt, es uzsedzu

avizi pār galdautu, lai viņš nenosmērējas, un noliku

grāmatu tur. Noāvu kājas, noklāju avizi uz grīdas
un noliku zābakus; zeķes eetinu papirā un peeliku
pee trūbam, bet kad gulos, zem palaga ari paklāju
avizi, jo matracis varēja savalkatees.

Man uzmācās dzejotkāre, jo mana apkārtne
preekš sajūsmas bij nobreedusi tāpat, kā es pati un

es neilgā laikā sastādiju sekošu klasiskās sonetas

pirmās daļas paraugu :

Ak, staltā kumode, tev mūžam slava
—

Četrstāvu nams ir neeks pret tevi.
Tu telpai pilnibu tik veenadevi,
Veen bagāts tas, kam kumode ir sava.

Pēc labāko mūsu valstsklasisko dzejneeku pee-

mēra, es centos dzejot tā, lai varētu dzejoli lasit

veenalga no kuras rindas sākot. Ar saimneeces un

saimneeka atļauju es viņu, kanclejā uz mašinas pār-
rakstitu, liku eerāmet un pakāru blakus eesvētišanas

deenas pantiņeem pee seenas.
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Mana ceeniba pret visu kārtigo un mebeligo
tā peeauga, it kā kad es pati būtu kaut kāda pār-
kārtiga pārmebele. Mans domāšanas veids tik cēloņ-
sakarigi attīstijās ar manu apkārtni, ka savu dzīvokļa
saimneeku vairs citādi nevarēju eedomatees, kā par
iineeretu rakstāmgaldu, pārvilktu ar zaļu tūku, kurš

apleets leeleem tintes traipeem un kreetni apbru-
žāts, ļodzigs un čīkstošs. Savas beedrenes kanclejā
man bij vaj nu etažeras, uz kurām pa kāda saldena

dzejneeka grāmatai, vaj tualetes galdiņi ar pūdera
kastitem un smaržūdeņeem. Ari mazas šaurguļas
gultas man sitās prātā, sevišķi tad, kad ar šām ko-

lēģēm bij jārunā par mīlestibu. Mana sirds saškee-

bās un acīs peešķida asaras, kad es kaut kur re-

dzēju, ka uz krēsla tika likta kāja, vaj kad galds
tika stumdits. Tas leecinaja par manarakstura jūtibu
un eeņēmibu, kāda bij.attīstijusēs dzīvojot šinī istabā

un dzīvoklī un strādājot kanclejā.

Es gāju ceemos pee dažām paziņam un sēdēju
tikai uz krēsla maliņas un ja krēsls bij polstets,
tad paklāju virs plīša savu mutautiņu. Pee veenas

no paziņam, kurai bija trīs leelas vārdnicas, istabas

eekārta bija tāda, ka šās grāmatas nevarēja likt uz

etažeras, bet tās bija jātur uz grīdas. Uz etažeras

drīkstēja uzlikt tikai papira runcišus un rokdarbu

adatu spilventiņu. Pee otras beedrenes saimneece

redzēja, ka uzlikts tukšs plāķis uz Vīnes krēsla,
kāpēc krēsls bij jāizņem no istabas. Trešajai tintes

pudelite bij uzlikusēs uz kumodes. Tāpēc kumodi

nācās pārvākt uz koridoru un nosegt ar smagām
segām. Tas papildināja manu ceenibu pret leetam

tiktāl, ka es sāku viņas uzrunāt ar laipneem vār-

deem un ja peegrūdos nejauši, peemēram, pee
krēsla atzveltnes, tad izsaucos: atvainojat, krēsla

kungs, vaj kad gadijās netīšam ar kāju grīdsegu
saņurcit, tad es nosarku un teicu : peedodat manu

neuzmanibu. Bet visbreesmigakās sajūtas es pār-



dzīvoju, kad pee manis atnāca kolēģe un aizmirsa

noslaucit kājas pee durvim noliktajā slauka.

Tā
es,

lai gan jau peeaugusi, vēl augu un

mācijos un tas man pee tam neneeka nemaksāja.

Ja es būtu eeaugusi savā istabā un dzīvoklī

veen,
tad ta nebūtu vēl nekāda pilniba un Rigā es

nebūtu dziļāk kā tikai kādu pēdu pāri ceļgaleem.
Man vajadzēja beedribu, teātru, baļļu un līdzīgu
veetu un eestādijumu un gāju un eegrimu tanīs ■—

ak! —
līdz padusēm un vēl dziļāk. Varētu teikt,

ka viņas nāca man jau mutē eekšā un sāka speestees

pa ausim un degunu manā būtnē, tā kā bij jāmācas
peldēt, lai nenoslīktu.

Un es izņēmu cauri tādas sajūtas, kuras īsumā

nemaz nav aprakstāmas, bet par kurām varu dot

tikai dažus neecigus sintezēs gabaliņus. Nobir-

zuši zeediņi no dzejas vaiņaga — tā teiktu litera-

tūras ceenitajs, bet man, protams, atleek tikai

psichopatoloģiskā terminoloģija, kura preeks lasi-

tajeem nav nepeeceešama.
Es redzēju, ka visleelakās dejas zāles kaktos

tupēja tāds sastingums, ka visstraujāko zirgu auļo-
jums nebūtu ar saveem pakaveem tam varējis
peedot kustibas. Es redzēju, kā žāvājās damu tua-

letes un dzirdēju, kā snaudā krāca viņu tuklās

meesas. Ne litavri, ne meža ragi nespēja sasildit

šo peesvīdušo telpu, kurās manu kurpišu papēži
bija veenigee, kas eešūpoja mana auguma dvēseli.
Un tomēr neatradās neveenā, kas būtu uzrakstijis
himnu šeem papežeem, ja, protams, atskaita kurp-
neeku, kura darbu neveens par dzeju vēl nekad

nav turējis.

Tee, kas sēdēja pee liķeereem un alus, pee-

dereja pee to kategorijas, kas gribēja; viņi gribēja
pavirzit savu gribu. Bet viņu glāzēs atspoguļojās
viņu prāti tikpat miražveidigi, kā viņu cilindros

Rigas vecee torņi. Apsūbējis gaiss pee ta bija



vainigs, bet ne tas, ka katra dzeesma, ko viņi
eesāka, netika nekad pāri pusei. Es eeslīgu viņu
raksturā, kurš veenmēr palika zemāk, nekā puse;
es peeņēmu taktu, ko caur alkoholu gribēja izjaukt.
Veens pēc tam eebrēcās, pa šausmigo eelas klu-

sumu uz mājam eedams: ari žūpibā mēs tikai līdz

pusratam ! Nelaimigais — viņš teešam varēja būt

tikai no teem, kureem nekad nav bijis jārūpējas
par kārtibu savā kumodē un istabā !

Teātrī es sēdēju ložu veetam blakus. Cik

laipni še sēdekļi: viņi paklanijās un noleecās, kad

peegāja lai sēstos, un galantipeecēlās līdz ar sēdē-

tāju. Lornjetes un binokļi — tee bija gudrakee
ciiveki. Jūs smejatees — cilvēki! Taču ne suņi.
Viņi pareizi novērtēja mākslu, kamēr kritiķis grāb-
stījās ar rokam pa gaisu vaj rakņājās pa foajē spree-

dumus vākdams. Man nebija grūti sekot izrāžu

gaitai, jo akteers veenmēr izlikās, ka viņš nav

nekāds izlicejees. Man nebij ari neceenibas pret
publiku, jo ari viņa bij daudz mācijusēs un manto-

jusi no akteera. Visas sentences, kas tika izru-

nātas, es pēc paraduma, peelīdzinaju kulisēm, kuras

peec- un vairakkārtigi pārkrāsotas un pārbružatas.
Es pat eevingrinajos vecmodigā analizē, izejot no

ta, vaj garderobes numuri visi aizņemti. Ta, pro-

tams, manu smadzeņu vājā puse un jums var

liktees, ka par to runāju tikai tāpēc, ka vairs ne

par ko citu nav ko runāt. Tā jau daudzi jautā:
vaj uz pašizrādi bijāt ?

Bet mani pašas īstee ūdeņinav tur. Studentiba

un eerēdniba ir tās leelās straumes, pa kurām plū-
dinās Rigas nami. Es esmu jau līdz acim tur eekšā —

es grimstu. Bet tas jau bija pagājušā laikā.

Es cīnijos par pilsētas izdaiļošanu, tāpēc mūsu

cepurei nācās eeņemt mūsu dzīvē pašu pirmo veetu.

Un ši izdaiļošana atkarājās nevis tikai nokrāsas, bet

gan galvenā kārtā no ta, kā un kas šo krāsu pa
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pilsētu nes. Mūsu vecā pilsēta būtu savā kapā trīs-

kārtigi apgreezusēs, ja viņas dēli un meitas savu

galvas segu nenestu ar eebalzametu ceenibu.

Es veicināju kultūru: es staigāju ar čīkstošeem

zābakecm pa dejas grīdu un cepinu matos, taisni

pakausī, leeliski izplēstas lentas. Noķēru trīs tau-

riņus un veenu mēslu vabuli un nodibināju muzeju.
Manam darbam bija daudz pakaļdaritaju, bet ne-

veens nesasneedza to skaitli, ko es biju sasneegusi.
Es nodibināju loterejas biļešu pārdošanas bee-

dribu un mums ka.trā eelas stūrī bij pa kastei, ku-

rās katrā pa studentei un katrai no tām zeemas laikā

podiņš ar kvēlošām oglēm zem viņas pašas, lai ne-

izsaltu kultūras mīlestiba.

Man bija sava filozofiska organizācija, kura no-

skaidroja sekošas problēmas: Es esmu es — tu

neesi es, tā tad tu esi tu. Ja zeme greežas, tad

greežos es ari, tā tad
— ja es negreežos, negreežas

ari zeme. Ja kanalī ūdens tek uz leju, tas peerāda,
ka Riga ir kalnā; bet ja ūdens tecētu uz kalnu, tad

Riga būtu lejā.
Eesākumā es cīnijos pret zocialismu, jo nebij

domājams, ka citādi varēšu peerādit savu valsts-

patriotismu. Bet vēlāk es novēroju, ka mūsu lab-

sirdigā Riga bij padarījusi šo cīņu par leeku. Lai

ar eksperimentu to peerāditu, tad es veenā naktī

pārmiju pilsonisko redakciju izkārtnes pret zociali-

stiskām un otrādi, un līdz pašai šai deenai to vēl

neveens nav pamanījis. Tas nozīmēja, ka bij attī-

stijušees veenadi domāšanas veidi, bet veenadi do-

māšanas veidi attīstās pee cilvekeem,. kuri dzīvo

veenados apstākļos. Tas nozīmēja ari to, ka raksti

un vārdi veeni paši par sevi nebija nekas, jo kā tad

gan citādi varētu palikt neeevērotas pārmainitās iz-

kārtnes ?
— Eevērojat —

šis ir atkārtojums.
Vēl eevērojams tas, ka ikdeenas mira pa vee-

nam valsts eerēdņam un katru deenu bija jaeet bēru

procesijā caur pilsētu visam mūsu kooperativam ar
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lauru vaiņageem un seru lentām. Apbedišanas bi-

roja zirgi, pārklāti melnām segām tik ceeši, ka tikai

acis teem palika vaļā, un melnā katafalka pavadoņi
savās trīsstūrenčs eenesa mūsu pilsētā mūžiguma
gaisu un daudz veceņu pee kapeem no ta raudāja.
Bet tas viss ir neeki.

Neeki pret to, kas notika tālāk.

Mūsu dzīvoklī eenāca divi nepazīstami jaunekļi,
kureem tika izīrēta otra mēbelētā istaba (ta pirmā

bija mana); viņi atveda sevjīdz alus mucu, nolika

uz steķeem koridorā un sarīkoja dzīres. Sanāca

veesi un uzsauca tostus jaunibai, nolika kājas uz

galdeem, uzkāpa uz krēsleem, brīkšķinaja kušetes

ribas un nožļādza ar alu etažeru un spoguli.

„Manas mēbeles, manas mēbeles!"

Saimneece kleedza un lauzija rokas, skraidija
pa visām istabām un metās krampjos uz grīdas.
Eeskrēja pee jaunekļeem, izskrēja uz trepēm, uz

eelas pee vārtneeka, pee sētneeka, pee
namsaim-

neeka, uz departamentu pee vīra, uz stūra pec

policista.

„Manas mēbeles, manas mēbeles!8

Sausmigi atbalsojās naktī šee vārdi tukšajās
eelās un pret vārtu klaudzeeneem un atslēgu skrap-
šķeeneem. Visa pilsēta bij izmisuma pilna un es

nezināju teešam, ko eesākt. Es gribēju raudat, bet

asaras nebira ne par kādu varu, es gribēju viņu

meerinat, bet vārdus pats velns laikam bij aizrijinajis
manā kaklā, tā ka nelaimigā bija padota savam lik-

teņam bez līdzceetibas.

Bet kad peekto reizi viņa tur eegāja ar sarau-

dātām acim, tad veens no korporācijas, pats pee-

klājigakais filistris, to apvēma tanī momentā, kad

viņa peesauca deevu par leecineeku savai svētai un

taisnai leetai.

Šis bij izšķirošais brīdis.



Es sāku smeet un mani smeekli bij tik spēcigi,
ka krēslis sačlkstejās un galds sagrīļojās manā istabā

un kumode sadrebējās, kad tai peeskāros. Ta bija
pirmā reize, kad es savā Rigas istabā smēju un

pirmā reize, kad sāku nojaust, ka mana ceeniba pret
manas istabas eerīkojumu dabūjabelzeenu. Es tee-

šam vairs neizbijos, kad kušetes atsperes sačīkstejās,
kad es tanī smeedamās atsēdos un beidzot pat at-

zvēlos. Veena kāja neapzinigi pat uzlikās jau uz

paša kušetes pārklāja, kamēr otra atspērās pret krēsla

atzveltni. Lai gan es tūliņ peecēlos unnogludināju
saņurcitās pārklāja veetas, manī no šās nakts sāka

kaut kas breest, rūgt, speestees kaut kur un es sāku

mekle.tees pēc izejas, bet viņas nekur nevarēju no-

jaust.
Es sāku mocitees. Es vairs nevarēju sēdēt savā

istabā, nevarēju noklāt avizi pār galdautu vaj vaka-

ros eetīt zeķes papīrā. Man nebija meera, bet ne-

bija ari nemeera, nebija nekur peeturas punkta, ne-

bija atbalsta un šķita, ka es kaut kur krītu un

grimstu, bet nevaru ne nokrist, ne nogrimt. Bija
taisni tā, ka kāds ar neasu nazi būtu eesācis kasit

man kaut kur zem ādas, bet nevarēja ne cauri izka-

sīt, ne mitetees.

Dažreiz es tīšam sitos ar visu augumu pret la-

ternu stabeem uz eelas, lai justu sevī kādu sakusti-

nājumu, pārmaiņu, fiziskas sāpes. Citreiz izgāzu
departamentā tintes pudeli pār zaļo tūku, kaut gan

pudeles te bij gandrīz neapgāžamas konstrukcijas ;
bet kad kolēģes par to brīnijās, manī tomēr nebij
nekādas savādākas sajūtas un es pati neapjaudu,

kāpēc to esmu izdarijusi. Reizēm es lēcu dubļu
peļķē ar spodri novikseteem zābakeem un apšļāk-
stejos visa ar dubļeem, bet veenigais panākums bija,
ka mājās dubļus atkal nācās notīrit.

Manu postu pavairoja vēl tas, ka nepagāja ne-

veena stunda uz eelas, kur es nesatiku veenā vaj



otrā veetā kādu paziņu, kuru nevēlējos ne satikt, ne

redzēt un kuri un kuras katrs par sevi it kā stingri
noorganizētā kori man pastāvigi jautajā: Kā eet?

—

un pēc tam sacija: uz redzēšanos! Ednicās, teātros,
kafejnicās — visur es sāku redzēt žāvās atplēstas
mutes ar zeltā plombeteem zobeem, bet diriģentu
zižļi koncertos man sāka izliktees par cūkgaļas cepja-
meem eesmeem no Odiseja laikeem.

Es vairs nevarēju izturēt.

Es sāku just, ka mani sāk pārņemt nozeeguma

domas, bet kāds šis nozeegums, kuru mani sacēla

mebeligā Riga — par to turpmāk.
» *

*

Kas notika tālāk, būtu izsakāms īsos vārdos,
bet man nav nekādas intereses pūletees uz īsumu ;
turpreti man patīk muļķot katru ar leelām stai-

pibam, kurās eeslēpts viss mana noslēpuma kodols.

Eevadam ar šo peetiktu, ja veen es, vispār, prastu
atrast eesākumu galvenajam. Bet tas ir rīdzisko
rakstneeku un vēl vairāk rakstneeču saturs, ka tee

un tās pee satura teek ļoti grūti un reti. Es nekad

nedrīkstu būt kāds izņēmums no ša apjoma, tāpēc
tīšam uz to ari necenšos, jo -pretējā gadijumā mani

sāktu visi eenīst. Bez tam, to darot varētu notikt -
jocigais, kas veenmēr preekš mūsu tēvu pilsētas ir

ari traģiskais.
Kā redzat, es apjūku un tāpēc beigšu, lai

beidzot eesāktu.

Pēc nelalmigās mēbeļu katastrofas nakts mana

nabaga saimneece sāka bālēt un kalst. Tas eesākās

ar to, ka istabu, kurā bij notikusi traģēdija, viņa
nevēlējās neveenam vairs iznomāt, bet — pārseguši
mēbeles balteem palageem un mazākos preekš-
metus sabāzusi makstis, uz apvemtās seenas no-

kāra magazinā šim nolūkam izmeklētu spoguli,
kurā ikdeenas skatijās nenovēršami. Tur stāvē-

dama viņa beeži nopūtās kā tāda, kas atstāta no



sava mīļākā un kurai pēc tam būtu nācees lasit

veenigi visnāvīgākos mīlestibas romānus. Virtuvē

tai beeži peedega kotletes un beezputra, lai gan
vēl nesen ķēķibas ziņā ta bija bijusi preekšzīmi-

gakā neveen Sv. Ģertrūdes baznicas apkārtnē, bet

gandrīz, gandrīz visā pilsētā. Turpreti katru deenu

traģēdijas istabā viņa rūpigi mazgāja grīdu —
it kā

tur būtu redzami kādi asins traipi, kas palikuši

pēc padaritās slepkavibas un ik rītus mistiskā kārtā

atjaunojušeeš. Naktīs viņa trūkās no meega, stai-

gāja kaila pa istabām un glaudija krēslu atzveltnes,
galdu kājas, spoguļu stiklus; apkampa divanu,
skūpstija kušeti, metās ceļos pee kumodes. To

redzot es vairs nevarēju šaubitees, ka šī labā un

kreetnā seeveete un pilsone ir saslimusi — un ter-

minoloģijas vārdnicā es atradu ari atteecigu apzī-
mējumu: mebeļslimiba. Izsauktais ārsts, izmeklējis,
parakstija gultu, pee kam eevērojams sīkums: kad

viņš rakstot peemineja gultas vārdu, paciente
izmisusi brēca: kumodi! kumodi!

Neskatotees uz to, ka slimneece tiklab deenās,
kā naktīs murgoja tikai par kumodi

— gultu viņa
vairs neatstāja. Gulēja bāla un dedzigām acim,
sērigi saliktām rokam virs vēdera, lai laiks kaut

kā vilktos un deenas izkūpētu blāknā tvanā. To

redzēdama, es mēģināju peedalitees slimneeces

kopšanā un jo vairāk viņu novēroju un sarunājos
ar to, jo skaidrāka manī tika pārleeciba, ka sī vis-

cildenākā starp Rigas seevam ir eemebeļojusēs.

Ko man bij darit ? Es nevarēju pastāvigi sēdēt

pee viņas gultas, nevarēju viņas veetā mazgāt ne-

laimīgajā istabā mistiskos grīdas plankumus vaj
mestees kumodes preekšā ceļos. Tas nebūtu nozī-

mējis neko citu, kā tikai to, ka šī godājamās slim-

neeces slimiba Hpiga un ka ar to var aplipt visa

pasaule. To apzinotees man cits nekas neatlikās, kā

domāt par aizsardzības līdzekļeem un par pašaizsar-
gašanās principu, kā dzīves uzturēšanas pamatu.



Man vajadzēja atrast pretlīdzekli, bet tā kā ārsta

parakstitā gulta slimibu tikai ecildzinaja, un tā kā

visa mana prātošana neko citu nedeva, kā tikai gar-
laicibas augstāko pakāpi, tad beigās bij tomēr jānāk

pee slēdzeena, ka slimiba — nešaubāties — katra

slimiba visveeglaki, ātrāki, radikālāki iznīcināma un

izbeidzama ar paša slimneeka iznīcināšanu jeb iz-

beigšanu.
Šī laimigā eedoma mani tiktāl atdzīvināja, ka

es atkal paliku kustiga — mans prāts meklējās un

pētīja, līdz beidzot biju konstatējusi, ka gribu izdarit

kriminalnozeegumu, jo kas gan slimības un slim-

neeces izbeigšana cits varētu būt, ja ne slepkaviba.
Tā tad — teešam man jāizdara slepkaviba, pee

tam

jānoslepkavo slims cilvēks, kas tiktu kvalificēts kā

ļoti bezkaunigs nozeegums; pee tam šis cilvēks bij
mana saimneece, mana labvēle, mana līdzeedzīvotaja
viņas pašas dzīvoklī, cilvēks, ar kuru es katru deenu

redzējos un redzēšos līdz mana nodoma izvešanas

galam. Neskatotees uz to, es sāku sagatavotees.

Atcerējos, ka skolā biju lasijusi Dostojevska
romānus, kuros atspokojas eepreekšejcc un vēlakee

nozeegumu izdaritaju dvēseliskee sarežģījumi un

ceešanas un '— galvenais — cilvēka psichiskais ne-

spēks, noturetees preti sodam t. i. mokas un gan-
drīz paša nozeedzneeka, eekšejā ncpeeceešamiba
saņemt šo sodu, kurš viņu lai atsvabinātu no ta

psichiskā kukaiņa, ko zooloģiskā terminoloģijā sauc

par sirdsapziņu. Tad ari šis jautājums uzdeva jau-
tājumu: vaj ari man būs jābaiļojas, jāmokās un bei-

dzot pat jāzaudē līdzsvars fiziski un jāsaslimst,
murgojot saģiftetai ar sirdsapziņas dzeloņa ccšļirkto
sulu ? Bet izrādījās, ka līdz tai deenai, kur man

nācās eet uz apteeku, veenigā interese bij, vaj es

pati ar sevi izjutišu to pašu, ko Dostojevskis izjutis
citu veetā; citeem vārdeem: vaj Dostojevska, ša par
leelako pasaules psichiatru turētā romānista uzskats

ir visur un visos laikmetos pareizs, vaj ne ? Lai



galigi viņu pārspētu, man bij jāizšķir galā tāds jau-

tājums: vaj pārejā sabeedriba, pārejee cilvēki un

mūsu tēvu pilsēta no ta ceetīs, ja nebūs vairs manas

saimneeces, šās slimās seeveetes viņas ārsta parak-
stitā gultā? Te uzvarēju, nākdama pee slēdzeena,
ka taisni atsvabināta tiks sabeedriba no kādas savas

nastas, kuru pati neuzdrošinās nomest; slimās virs

pēc pāris nedēļām eegūs jaunu preeku, atrazdams

citu seeveeti, pee kam — preeks pēc ceešanam

taču veenmēr leelaks — ta ir dzlvibas īpašibu ne-

apšaubāmā būtiba un nenovēršamiba. Tā tad
— ne-

varēja ari sabeedriskā morāle viņas pamatbūtibā
man pārmest, pat no pašas slimneeces veedokļa
manam nodomam peeejot: veegla nāve, ceešanu iz-

beigums, nebūtibas saldums v. t. t.

Tā tad es ar savu slepkavibu būšu izdarījusi
derigu un cildinadamu darbu, bet par nozeegumu

un sodāmu tas var tikt uzskatits tikai tāpēc, ka

sabeedriba ir neapzinīga, neprot domāt un ļaujas
vaditees no reiz peerē eekaltā. Ja, peemēram, caur

plaši izplatitu avizi būtu eespējams iztirzāt un

publicēt mana slepkavības nodoma izvešanas nepee-

ceešamibu un derigumu, tad laba daļa no mūsu

tēvu pilsētas peesleetos man, ar ko būtu panākts,
ka ari aiz manis ir kāds spēks, un ar to pašu būtu

sagāsta ari soda eespējamiba un likvidēta katra

nespēka t. i. sirdsapziņas ģifts, tā padarot galigi
par nekaitigu to, kas man kādā noguruma bridi

būtu varējis uzbrukt. Neskatotees uz to, es redzēju
un redzu, ka nejūtos nespēciga, jo peerādiju, ka

mans uzskats nostiprinajees stingri — lldsigi pira-
midei tuksnesī, kura spēj stāvēt veena pati.

Tikusi galā ar šeem neekeem — kā man tagad
visu to šļuru gribas apzīmēt — es aizgāju pee pa-
zīstama apteekara pēc striehnina preekš žurkām,
kuras manam lauku radineekam viņa klēti nedod

meera. Apteeķneeks peekodinaja leelu uzmanibu,
peezīmedams, ka dodot šo ģifti tikai tāpēc, ka mani
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pazīstot; uz ko atbildēju (turu par vajadzigu to

peeminet), ka ari es pērku pee viņa tikai tāpēc,
ka to pazīstu. Ar to mans pirmais un, kā tagad
redzu, ari vissvarigakais praktiskais solis izbeidzās.

Neskatotees uz visu mana nodoma teorētisko

skaidribu un morālisko attaisnibu, kādu es bez

mazakeem patibas nolūkeem biju izdomājusi un

izvedinājusi — tomēr praktisko izdarījumu nācās

izvest stingrā slepenibā, kas prasa leelu uzmanibu

un planveidibu darbā. Zāli es noglabāju nevis

kumodē vaj galda atvilktnē, bet dzijas kamolā,
jo vajadzēja laika: tūliņ pēc tam, kad ģifts tikko

pirkta apteekā, es nevarēju viņu leetot tāpēc, ka

tas jau varētu būt bijis pirmais uzvedinajums uz

pēdām. Es sagatavoju eepreekšeju aizdomu novēr-

šanas gājeenu: sevišķi beeži sāku eet pee slimās,
sevišķi centos izpildit viņas šausmigos untumus,
kuri parādijās galvenā kārtā eekš ta, ka vajadzēja
sanest ap viņas gultu gandrīz visas mēbeles un pa
kārtai nolikt tā, lai slimneece viņas dabūtu no-

glaudīt un noskūpstit, pee kam sevišķi grūti bij
peestumt kumodi un leelo spoguli. Visus šos

izkalpojumus es izdariju pēc eespējas viņas vīra

klātbūtnē
— pirmkārt: lai tas redzētu, kā es rūpējos

par slimneeci; otrkārt: lai tam apniktu un kļūtu

pretiga ši viņa seeva un lai viņš pats sāktu vēletees

viņas nāvi. Uz slimās vēlēšanos sāku mazgāt katru

rītu nelaimigajā katastrofas istabā grīdu un pa to

laiku slimneeci ar viņas gultu peestumu pee šāš

istabas durvim. Šo mazgāšanas procesu redzēdama,
viņa katru reizi nonāca sevišķā, gandrīz neaprak-
stāmā ekstāzē, kas galvenā kārtā izpaudās nāvigi

izgreestās acīs un izbāstas mēles kustibās: slimā

atkārtoja ar mēli to pašu, ko es dariju mazgājot ar

lupatu.
Tā rīkojos divi nedēļas un jāsaka, ka pa šo

laiku slimā it nemaz nepagura savās eegribās un

meesā. Jo vairāk tika viņas eekāres izpilditas, jo



radās jauni eegribu papildinājumi un tik fantastiski,
ka man jau palika fiziski neizturami visu izdarit,
tā kā kādreiz vīrs dusmās, slimai pašai nedzirdot,
izsaucās:

«Kad gan mes reiz tiksim no visa ša vaļa!"
To es zināju par to zignalu, kuru es pati biju

nogatavojusi sava nodoma izvešanai. Nu vairs

nevajadzēja neko prātot, bet bij jārīkojas ļoti veen-

kārši, tik veenkārši, cik veenkārši rīkojas kreetns

mākslineeks savā darbā.

No liķeera, kas pastāvigi atradās ēdamistabas

bufetes skapī, es, vīram redzot, biju šad un tad

lējusi un pasneegusi pa glāzitei slimneecei, sevišķi

viņas grūtsirdības brīžos, tā eeradinadama slimo

tiktāl pee alkohola, ka viņa vairs neveenu deenu

bez ta nevarēja palaist garam. Kad slimneeces

kaisliba uz dzēreenu bij man vajadzigos apjomos

peeteekoši attīstita, es kādu deenu ar nodomu neiz-

pildīju neveenā viņas untuma un gaiditās sekas

tūliņ izpildijās: slimā vakarā un visu nakti, vīra

klātbūtnē, murgoja, nelabi bļaustijās un drebinājās,
ar ko direktori noskaidrojās aizdomas, ka seevas

slimiba nonākusi nopeetnā stadijā un ka var sagaidit
asus sarežģijumus viņas stāvoklī. Otrā rītā pēc
tam es direktoram atgādināju, ka viņa peenākums
būtu palikt mājā, jo ar slimneeci katrā ziņā var

atgaditees kas slikts. Tā kā viņš pret savu seevu

bij jau palicis deezgan peeteekoši, veenaldzigs un

tā kā tam bez tam departamentā bij valstsnozīmiga
sēde, tad viņš mājā nepalika un ari neko sevišķu
man nepeekodinaja. To protams, es paredzēju un

ta tikai man vajadzēja! Tikko viņš bija aiz durvim,
es noslēdzu tās, iztinu savu pulveri iz kamola,
eebēru atteecigi un peelēju liķeeri savā un slimās

glāzitē un eenesu. Pirms dzeršanas saskandinājām
un saskatijamees, kā veenmēr bijām darījušas, pee
kam šoreiz notika sekošais: direktora kundzes

peepeši uztrauktā skatā es notvēru neuzticibu,



jauktu ar kādu kaislu dziņu uz kaut ko, —
bet tas

bija ne vairāk, kā desmitā daļa no mirkļa. Pēc

tam viņa, glāziti pasteepdama, teica:

„Par draudzibas zīmi parmainisimees glāzitem
un saskūpstisimees."

Es uz acumirkli it kā apmulsu: pirmkārt: viņa
ir nojautusi! Otrkārt: vaj tad man būtu jānonāvējas

viņas veetā ?! —
Tas tik būtu joks ! Bet mirklis

ātri pārskrēja.

„Ko! Domājat, ka es jus nozaļot gribu! Ja
jums tāda aizdomā, tad ne par ko nemainos! Dzerat!"

Kad es šos vārdus biju izsaukusi un savu glā-
ziti izdzērusi, mebeļneece ar trīsošu roku peelika
savējo pee drebošām lūpām un eelēja mutē.

Consumatum est! —es sevī nosaucos, steig-
šus peepildiju glāzes no jauna un paliku strauji
jautra: man teešam likās, ka esmu jau galigi sarei-

busi, jo nodoms bij jau nenovēršami izpildits, kaut

gan viņa vēl dzīva.

Tagad dzērām abas glāzi pēc glāzes, it kā

būtu jāsteidzas uz kaut kureeni, ko nokavējot jāsa-
maksā ar dzīvibu, —

līdz beidzot: jo es paliku sevī

trakāka, jo saimneece atplaka gultā un sāka runāt

par smagu reibumu un nespēku. Redzēju, ka viņā
sāka eenākt izmisums, bet bija jau par vēlu : acis

zaudēja dzīvibas atspulgu, palika stiklam līdzigas
un — lūpas bālas. Tad — neskatotees uz to, ka nu

jau viņa zināja un saprata, ko esmu izdarijusi, es

teicu:

„Atgulstatees, es peestumšu kumodi."

Nevajag!"
Beidzamos vārdus ta izkleedza tik ķēmigi, ka

man palika reizē bail un reizē spocigi jautri: mebeļ-
slimiba uzvarēta !

Es izgāju un paliku ķēķī taisni peecpadsmit
minūtes — ar pulksteni rokā. Kad eenācu atpakaļ,



viņa gulēja vaļējām beigtām acim, drusciņ īgna ;

roku pirksti jau bija auksti. Es steigšus isnesu glā-
zites ķēķī un, nomazgājusi, noliku atpakaļ bufetē.

Tad aizdedzu sveci, jo bij krēsla zeemas deena —

un turēju viņas roku pret gaismu: skaidri varēja
novērot, kā pirkstos sastinga asinis. Tā tad nāve

eestājusēs. Tomēr pataustiju sirdsveetu — es vēl

šaubijos, vaj nepukst. Man likās it kā vēl drebētu

kaut kas, it kā vēl palēktos kaut kur
—

bet tas

tikai likās. Ak ja acis, acis, acis! Aizspeest!
Pēc tam es izdariju ari to, ko parasti dara pee mi-

roņeem
— apņēmu un sasēju dveeli ap galvu un

zodu, lai apakšējais žokls neatkarājas. Tā viss kār-

tibā
—

ari rokas saliktas uz krūtim, kamēr vēl nav

sastingušas. Tomēr japeezīmē, ka vēlāk redzēju, ka

biju pārak steigusēs: siltā istabā nelaiķe nesastinga
vairākas stundas.

Kad beidzot uztrauktā balsī telefonēju direkto-

ram, tas atbildēja, ka sēdi nevarot atstāt, kāpēc lai

rīkojos veenapati; viņš steigšotees cik spēdams.
Ko tas nozīmēja? — neko vairāk, kā to, ka šis

kungs apmeerinats ar notikušo.

Viss bij nobeigts — te man vairs nebij ko

darit. Es uzvilku mēteli un drīz jau biju bulvāra

visdrūzmainakā veetā un nu tikai sāku saprast, ko

esmu eeguvusi. Ei, jūs gudree — jūs prokurori,
teesneši, direktori, jūs eērēdņu žurkas, jūs tirgoņu
trani, jūs mebeligās namneeces — jūs neveens ne-

zināt, ka starp jums eet cilvēks, kurš tikko iznīci-

nājis veenu jums līdzigu. Jūs nekad to nezinasat un

tāpēc nevarat būt tik jautri, kā es ; bet ja jūs to

zinātu — jums varētu būt tikai šausmas un īgnums!

Ne, ne! Un tomēr — Manī peepeši eesitās

balss, blēdiga, viltiga: bet ja kādam tomēr eenāk

prātā izpētit nāves cēloņus? !

Nu, kas par to. Es preecajos par uztraukumu —

un kāpēc gan ne ? Vaj tad es tikai tāpēc nebiju



slepkavibu izdarijusi, lai eegutu kādu stiprāku pār-
dzīvojumu, kas mani izgrūstu ārā no šās mebelibas.

Un ja mani eebāstu ceetumā, ja desmit gadus ka-

torgas peespreestu — kas par to! Lai dzīvo katorga!
Nost ar mebelibu! —es sevī saucu; es tikko ne-

eesaucu to mutē kādam mūsu departamentajuristam,
kurš pacēla cepuri tanī brīdī. Bet apķērusēs, ka

katorgai jānāk caur juristu, es sapratu, ka ne man,
bet mebelibai no ta būtu gandarījums.

Mājā direktors bij pārnācis; bij tantes un ra-

dineeces uz vaidēšanu: izskatotees tikpat kā dzīva

— tak labi, ka deeviņš peeņēmis. Smeeklu veetā

peeņēmu bēdigu seju, līdzigu direktora ģīmjam un

palīdzēju rīkotees pa ķēķi un istabām, sagādājot
vajadzigo turpmākam,

„Tam Visužēligajam labpaticis pēc ilgas un

grūtas ceešanas pee sevis aicināt" — tāds bij otrā

un trešā deenā sludinājums, vispirms valsts vēstnesī,
tad visās pārejās labākās un starp augstākām ap-
rindām lasitās avizēs. „Dziļi apbēdinātais vīrs,
vectētiņš, vecmāmiņa, tantes un kumode"

—

es lasiju un man atplīsa vaļā asaras un smeekli tā,
ka nebiju tālu no ģīboņa. Tikai pēc laba brīža es

paspēju jautāt pati sevi: vaj direktors ir traks, vaj
es pati jau ārpus katra prāta ? Lai pārleecinatos,
ka nomodā, es eekodu sev mēlē, kura sāpēja stipri
un asinis bij peesūkušās mutē, kad paņēmu vēl

avizi un izburtoju: „
— un krustmāte." Ar to šis

incidents izbeidzās.

Lai
gan bēru deena nāca ātri, tomēr sapratu,

ka visvairāk man jābūt uzmanigai tikmēr, kamēr ne-

laiķe teek eezārkota un nolikta kapličā. Neskato-
tees uz manu veenaldzibu un spītibu — tanīs brī-

žos, kad sanāca radineeces un apspreedeleja mirušo,
manī eestājās interesants uztraukums starp bailēm

un preeku^— jo viņas teica, ka nozāļotā izskatotees

kā pārak ātrā un nedabigā nāvē aizgājusi v. t. t.

Prātigums man diktēja, sākt tām peerādit nāves



dabigumu, bet loģika apķērās, ka tādā brīdī visla-

bāk ir izliktees ļoti apbēdinātai un eet nost. Bet

klāt būt man bij ārkārtiga dziņa, vēl niknāka, nekā

jaunam skuķam uz balli vaj lihdzigām izpreecam.
Ši breesmu un aizdomu sajūta man izrādījās par

veenigo laimigo sajūtu, kamēr dzīvoju šinī mēbelē-

tajā namā un istabā
— jo es taču biju izdarijusi to,

ko dara tikai retais
—

naudas dēl, straujās dusmās,
atreebē, greizsirdībā vaj līdzigās jūtās; es biju iz-

darijusi to slepkavību pa jokam, vaj ari, lai

dabūtu māksligi jaunu, asu pārdzīvojumu, nākot

konfliktā eeaudzinateem un eedzimteem instinkteem

ar manu pašattīstito prātu.

Leelajās bērēs bija radi un radineeces, čuguna
un skārda vaiņagi, nevīstoši un tarkšķoši — un de-

partamenta kalpotāju uzraksts-noraksts no viņas

spilvena pārvelkamā izšuvuma. Ko es šaīs bērēs

varēju vēl peedzīvot ? Trīs smilšu saujas kapā, puķu
pušķiti uz kapa un to, ka vakarā pee galda sēdot,
blakus nelaiķes tantei, peeliku vairākkārtīgi sev

mutautiņu pee acim un mēģinājos ari degunu no-

šņaukt. Protams, runāju ari daudz par viņas pēdē-
jām deenam, par to, kā es tiku nesusi tai visas mē-

beles ap gultu, kā izpildijusi viņas vēlēšanās līdz

sīkumeem un ka tas bijis veenigais viņas glābiņš,
jo tikko veenu deenu man nebija bijis eespējams
visu izdarit, tūliņ slimiba bij peeņēmusi nāvigu rak-

sturu un: „Vaj tad es nevarēju ari to deenu viņai
zeedot!"—un es vēl peeliku mutautiņu pee deguna.

Un tad — pēc bērēm es staigāju uz savuamata

veetu, nācu mājās, ēdu, gulēju v. t. t. Mēbeles

pārklājās putekļeem, koridors palika smilšains, di-

rektors nāca mājās pret rīta gaismu un kad man

apkalpones veetā gadījās viņu eelaist, tad tas skati-

jās tā, it kā gribētu mani savā gultā eeraut. Un

nekas vairāk.

Es atkal lasiju Nietcši un domāju tam līdzi: ja
es būtu bijusi morāliska, tad nebūtu pēc divi nede-



ļam pēc šās slepkavības varējusi eeslīgt savā vecajā
stāvoklī un ja manis nonāvētā saimneece būti bijusi
tāda pati, tad viņa nebūtu mēbeles augstāk vērtē-

jusi, nekā sevi pašu. Ja nu moraliba ir kaut kas

idejisks, tad tas varētu nozīmēt idejibas eeņēmibas

aprobežotibu.

Un tā es prātoju un prātoju, un prātojot esmu

saprātojusi, ka man drīz naksees eeņemt manas no-

nāvētās saimneeces veetu Rigā un ka ari man va-

rētu peenākt taisni tāds pats gals, kā viņai.

1921.



TARTIFS RIGĀ

I Ritmiska satira

„Tartifs ir eeradees! Tartifs ir še!"

Mēs peelikam lornjetes pee acim un izgājām
uz Pilsoņu bulvāra spoža.

„Lai dzīvo ("

Ar kaskam un karogeem ugunsdzēsēju rindas:

lai noteek kas notikdams — Tartifa nedzēsīs viņi!

Tur bija, tur stāvēja daijais. No jaukās Tarti-

fijas teeši kā nācis.

Ak kājas, ak bikses, ak bikses! Pārfasonisks

fasons —
līdz staklei un tālāk.

Un izsteeptā roka tam sveicās ar katru, ar

katru. Bet galva tam klanijās apkārt un brilēs bij
acis. Neviens viņa skata nav redzejs —

kas redzētu

— mirtu.

Es izsaucu viņam no nama numero 66: Lai

dzīvo Tartifs Visleelais!

Un teešam tā bija: no leeluma laipnibas no-

guris teešam: jau goda sargs rokai tam peelika

balstus, jo apsveiktees nebeidzās rinda.

„Mīļais Tartif
— uzvelc glazē cimdus!"

Tartif — tērauda, tērauda — glazē
drīz pārdils!"

Korporācijas karogs aizplīvoja pa bulvāri spoži:
Lai dzīvo Tartifs — mūsu filistrs!

Dimanta burti!

Bez gala, bez gala bij peerežģits lentu pa

kokeem: zilzaļ-zilzaļ-zilzaļ-zelts! Melnbalt-melnbalt-
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melnbalt-sudrabs! Lai dzivo mužigi un sarkanbalt-

sarkani !

Pulki no skolām ar vaiņagu rindām: Tartifs

tos mīle!

Nu atskanat, himniskas balsis:

„Deevs baro Tartifu!8

Bulvars jau lūza — brikšķēja soli.

B
lr tikai viens vārds virs zemes — tas ir

Tartifs!8

Apsveica sveicējs.
Tad sacija Tartifs:

„Suminu, suminu visus, savā bulvāri sanākušos!"

Brilles jau zibsnija vispusigi. •Un smaids —

biinumuleelakais smaids! Tas pasauli peesmaida
pilnu. Nav citur tas dabūjams, kā tik šai veetā!

„Lai taures skan, nu Tartifs runās!"

Ziņoja heroldi.

Viņš nčvilka cimdus, viņšnoklanijās līdz zemei,
viņš uzlika roku uz sirds, viņš pacēla galvu, viņš
pašķeeba kaklu, viņš zibsnija brillēm, viņš smaidīja,
viņš paplēta muti, viņa lūpas apvilga, viņa seeka-

liņas — —

„Majestatigais pilsoni, godājamās dāmas, ceeni-

jamee kungi un sapulce! Jūs tik daudzkārt esat

minējuši manu vārdu. Es ta neesmu ceenigs, jo
mani nopelni ir tik neecigi, ka aiz pazemības esmu

speests valkāt brilles, jo manām acim ir kauns no

jūsu godpilnās laipnibas gaismas, kas izplūst starp
šeem kokeem, tā ka viss ir apsveicams, kas eet pa

šo bulvāri un es zinu tikai to, ka man vajaga būt

pee jums līdz jūsu galam!"

„Lai vēl reiz dzīvo Tartifs!"

„Ceļat to par ķēniņu !"

„Ceļat to par deevu!-8



Tad noņēma savus' preekšautiņus un paklāja
zem Tartifa kājām, un nolika savas cepures rindā
zem viņa soļeem.

Es noplēsu savu svārku un izklāju uz bulvāra.

Sekojat, sekojat manai preekšzīmei, jūs mīle-

stibas pārpilnās dāmas, jūs daiļlīganās, jūs laimig-

ļoganās —, Tartifs ir mūsu !

Viņa lūpu aromāts, viņa briļļu mirdzums, viņa
smaida mūžigums!

Viņa paklans leeliski brīnišķais — pār bulvāri!

Viņa rožskaistā stāva ēna pār mūsu bulvāri!

Viņa tautiskee, «enciskee soļi pa moderno bul-

vāri! ' •

Viņa glazē cimdotee pirksti pašu bulvārī 1

Viņa pirksti, šee veenigee, kas mums rāda vis-

pareizo ceļu 1

Ceļu uz mūžigo deevigo Tartifu !

Jūs plastiski ēdušee tauteeši, saleekat savus

cilindrus rindā
— par godu Tartifam!

Jūs dižvaigu skaistumā breedušee
— izņemat

savus cigārus no jūsu mutēm — godināt Tartifu!

Jūs suņi, jūs kucēni mazee, ko mīlam un cee-

nam — paceļat savas galantās kājas — godināt,
godināt!

Jūs logi, jūs durvis, kas bulvāra nameem par

godu, jel veratees —
birdināt rozes un smaršinat

goddeenas leelisko preeku !

Jūs akmeņi, kaltee un gludee — jel smaidāt

pret smaidošo deevu!

Es noklāju brunciti savu, caurspīdīgi puķoto
brunči uz asfalta, pa kuru eet mūsu leelakais leelums !

Sekojat, sekojat meitas manam mātišķam pa-

raugam visas kā veena!



Kur dzejneeki guļ, kur rūs viņu stīgotās liras,
kur apdzeja, leegsaldi plūstoša citkārt uz sencigi
laimigām deenam?!

Jel novijat vaiņagus tādus, kas mūžigi nevīst —

no panteem visdažadeem, līdzigeem saldakeem vī-

neem — un uzkarat bulvāra leepās, lai laimigak
smaiditu Tartifs

— vēl laimigak, nekā viņš smaida!

Kur dzejneeces-burtneeces — dzimtenes rīt-

saulē mirdzožām krūtim un saktim, kas izkaltas za-

lonu rakstos un vaļejeem kakleem līdz nabai un

lunkanām balsim?

Lai daijruna atskan kā šalcoši strauti pa tēvijas

eelejam auglibu vēstošee — turibu mūžigi izplūstot
tautā!

Lai sanāk, lai sanāk, lai nostājas rindā no Filistra

bistes līdz Censoņa tēlam, kas omuligs, valstigi pa-

gāzees, slavu par bijušo godibu maigsaldi bulvaram

izpauž!

Šee varenee svētki, kur naida un nemeera

nava ne smakas, kur viskopigs veenprāts līdz debe-

sim sazēlis, eeēno ķēnišķā meerā un meegā!

Šee leeliskee svētki!

Šee Tartifa deevigās godibas svētki!

Man vairāk nav eespējams izsaukt, man balss

jau ir aizspraukta rīklē no laimes un dailes!

Ak breesmas!

Es putekli redzu uz Tartifa zābaka spoguļa-

sprodrā!

Ak šausmas!

Es putekli redzu !

Kur lupata, noslaucit nelaimes postu no valdi-

gās kājas! ?



Es noplēsu kreklam no apakšas zīdu — kauns

sacīt — lai laimei nav jaaizeet bojā.

Es noplēsu — noslauku putekli projām no dee-

vigās kājas!

Nu beidzot ir pēdējais novērsts — nu dzīvosim

mūžīgos svētkos!

Caur lupatu, noplēstu seeveetes kreklam

Caur lupatu pārveikta pēdējā breesma.

Lai dzīvo Lupata!

1922.
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JAUNATNES CEĻOJUMS
UZ DOMESNESI PĒC DZINTARA

Tūkstoš deviņi simti divdesmitā gada vasaras

vidū jachta aJauneklisarērgļaspārneemtrauc" eevilka

enkuri un pilnām buram atstāja Daugavas eekšejo
reidu. Garām noplivoja dīvas nacionālās flagas,

siļķu mucu peekrauts leevenis, Burtneeku pils koka

atleekas, attrūkusi boja, — un pulciņš latvju nacio-

nālās jaunatnes jūsmigām dzeesmam atskanot eestū-

reja atklātā jūrā. Pūta laimigs ceļa vējš — kuģa
deenas grāmatā atzīmējams ar S-O, un jachta uz-

ņēma kursu zeemeļvakara virzeenā. Deena bij bez

mākoņeem, kādēļ Rigas torņi neizzuda iz pasažeeru
acim. Kādu laiku varēja vērot ari jūrmalas vasar-

nicu un paviljonu baltos siluetus pret preedem.
Tad nozuda tee un visapkārt bija tikai tumši

zilgans ūdens lauks. Vējš sparigi gulās burās, viļņi
cēlās augsti un jachta jautri šķēlās uz preekšu.

Pasažeeri stāvēja uz deķa un ar tāļskateem
vaj binokļeem raudzijās visapkārt, vaj ari sarunājās

par pēdejeem galvas pilsētas notikumeem. Daži

pārspreeda ceļojuma nozīmi un izredzes, kādas

varētu sagādāt viņa laba izdošanās visai nacionāli

domājošai jaunatnei un līdz ar to visai tautai. Lee-

lakee dzintara gabali tika projektēti valsts Dzintara

Fondam, mazakee gredzentiņu un saktiņu izrotā-

šanai, bet pavisam mazos bij nodomāts pavisam
nevākt, lai nekavētu velti jaukā vasaras laika. Gal-

venā ceļojuma nozīme bij un palika dzimtenes un

viņas senatnes mīlestiba. Dzintara Fondam vaja-
dzēja vaiņagot reāli šās jūtas, no kurām omulibas



brīžos tik manāmi apvilgst acis
— sevišķi pee

kannas medussaldā meestiņa.

Garam pabrauca motorlaivas „Censonis" un

„Ragāpūtejs" ar brētliņu un plekstju lādiņu uz Rigu
un tad, pēc četru stundu brauceena no jachtas
preekšgala atskanēja līgsmi sauceeni: zeme, zeme!
Stūrmanis paskaidroja, ka tas ir Mērsrags, ar

dažeem jūrā izmētateem milzu akmeņeem. Pēc

kāda laika pagāja garam Kaltene, tad Rojas grīva
ar ķirlu bareem un apgāstu vraku no 1916. gada.
Pret Melsilu jūras līcis palika tik rāms, ka meln-

alkšņi ar lapām nokārās no krasta ūdenī. Visgarām
saulē uz vabam žāvējās tīkli un krastā rēgojās
laivu rindas.

/ Mūsu ceļotāji enkuri izmetapreti Kolkasceemam-
Krastā izkāpuši, viņi gribēja noskūpstit dzimtenes

zemi, tik ļoti viņi to mīlēja — bet jauno uzvalku

dēļ nevarēja nomestees ceļos.

Karogu pacēluši, tee pulciņā uzsāka gājeenu
uz ceemu. Pirmais, ko viņi preti iznākušai saim-

neecei prasija, bij katram pa stopam peena. Tām-

neeku saimneece izsaucās savā valodā:

„Kas jūs par cilvak? Jums ir gan dumš gāle:
brauc no Rig un grib peen dābt."

Jaunee ceļotāji aprunājās un nolēma sameklēt

tulku. Mājās bij tikai bērni, tāpēc vajadzēja apmee-
linatees un eet dziļāk zemē eekšā. Preti izskrēja
suņi, aprējās un apklusa; bet pēc tam iznāca leels

līvs, sauss, plateem vaigu kauleem, asi zilām acim.

Viņš prasija:

„Vaj jūs no valdibas esat? Ak tad tā; jūs no

valdibas neesat; tad jūs vajaga ņemt ceet. Jūs
būsat nelabi cilvēki. Ko tagad var zināt. Visādi

staigā."

Ceļotāji apjuka. Viņi bij gribējuši izmantot

gadijumu, satikdamees ar īstu līvu, izleetot to pil-
nigi zinatniskeem nolūkeem, bet iznāca tik nelāgi.
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Beidzot teem eenāca prātā paskaidrot, ka visa

ekspedicija ir nacionālā jaunatne, kura mīl savu

dzimteni un visus viņas dēlus un meitas, kaut tee

būtu ari izmirušas tautas pēcnācēji. Uz to vecais

līvs domāja, ka viņi gribot precetees un meklējot
sev līgavas vaj vīru. Beidzot viņš palika pavišam
atklāts un labsirdigs un izstāstīja, ka pirms peec-
desmit gadeem, kad ceemā bijuši tikai līvi, viņi kā

veens turējuši lēmumu, no kunga zemes nepirkt
par augstu cenu. Muižneeks viņu mājas atdevis

latveešeem, kuri eenākuši no citureenes un caur

teem līvi tikuši izklīdināti. Tāpēc tagadejeem lat-

veešu vēsturneekeem grūti vairs līvus izpētit.
Šo vērtigo eeguvumu atzīmējuši, mūsu jaunee

ceļotāji devās tālāk, augstāk gar krastu uz zee-

meļeem, līdz pēc nepilnas pusstundas gājeena
sasneedza pašu Domesneša vistālāko sauszemes

punktu —
neleelu smilšu mēli, pār kuru plāksniski

šļakstinājās viļņi. Milzigs ķirlu bars pacēlās gaisā,
līdzigi balteem eņģeļu koreem un pulkeem Dantes

„Deevišķajā Komēdijā". Vaj šis te bija Latvijas
teritorijas tāļakais zeemeļa punkts? Un tāds viņš
bija! Kaut kur izkleedzās izmisigas balsis: īrrraaa!

un ķirlu bars sāka greestees virpuļeem augšā pret
zilajām debesim. Lidojošam pulkam bij noteikta

veeniba: vadošais gals stūrēja visu lidojumu un

bij kā trīsstūra izsteeptais asais kakts, pee kam

visas virknes lokums atgādināja katra atsevišķa

putna spārnu leektās linijas. Aiz raga smilšu mēles

sakās leelā jūra, plašāka un nemeerigaka. Te bij
valdijušas asas vētras un leeli viļņi, ko rādija leels

daudzums izgāstu, izskalotu un salocitu preežu.
Te lūk bij pilnigakais dzintara zemes izveids.

Aiz preeka mūsu ceļotāji sastājās korī un

galvas segus noņēmuši ar pilnu krūti dseedaja: tik

tur, tik tur. . . citur it nekur!

Sapnis bija kļuvis pateesiba. Cik dažs labs

nebija ilgojees sasneegt šo veetu un cik daža sirds



nebij pukstējusi, domājot par Dzintara Fonda no-

zīmi un realizēšanu. Šo visu izteica savā uzrunā

jaunatnes vadonis un tad ekspedicija uzsāka dzin-

tara vākšanas darbu. Vācēji izklīda pulciņos gar

jūrmalu, smējās, sveeda galvas segus gaisā, leelakus

dzintara gabalus paceldami, izsauca līgsmus dzej-
neeku teiceenus, vaj daiņoja sensenās virsaitiskās

un bajariskās dzeesmiņas. Daži atrada, ka sevišķi
leeli gabali slēpjas rāmākos krastmalas eelokumos

zem jūras mēsleem, kadē] rakās pa teem, lai celtu

dārgo mantu deenas gaismā.

Nepagāja ilgs laiks, kad visi preecigām sirdim,
karogam plīvot un dzeesmam atskanot varēja
atgreestees uz kuģa. Brauceena nolūks bija labi

izdevees un peedzīvojumi ar tāmneeci un līvu tikai

kuplināja šo laimigo deenu.

„Jauneklisarvējspārneemtrauc" izvilka enkuri.

Pūta atkal labs ceļa vējš un jachta pilnām buram

devās jūrā, pavadita no j)amazam norimstošeem

ķirļu kleedzeeneem.

Kad noreetošās saules staros parādijās Rigas
torņi, tad jaunatnes līgsmiba negribēja rimtees.

Daži pārgalvji aiz sajūsmas gribēja mestees pār
bortu peldus, lai tikai ātrāki sasneegtu eemīļoto
pilsētu un pirmee saveemkoleģeem paziņotu preeka
vēsti par brango lobeenu. Neskatotees uz to, ka

viņi no prātigakajeem tika aprāti, to sajūsma ne-

spēja mazinatees
— viņi savstarpēji apkampās un

skūpstījās, neraugotees vaj kungs, vaj daroa.

Leela tautas bara sagaiditi mūsu ceļotāji no-

kāpa no kuģa un nemitigām ovācijām nerimstot

braši izsoļoja pa eelam uz savu galveno mitekli,
kur vakarā tika sarīkots goda meelasts un izsaukti

tosti un vēlējumi, dedzigi uz visām pusēm. Tikai

tad, kad deena jau bij leelā gabalā, pamazam sāka

mitetees svētku sajūsmas izpaudums un katrs uz-

meklēja savas cisas, lai dotos pee meera.



Ta teešam biļ veena no jaukākām deenam

(un naktim), ko mūsu sirma galvas pilsēta savos

mūros peedsīvojusi. Veenigi dzintars vēlāk, ķimiskas

laboratorijas izmeklējumā, izrādijas par sasistu šam-

paneeša pudeļu stikleem, ko franču jūrasvirsneeki
izmetuši pār bortu.

1922.



ZALONS

Lai gan Jānis Tupelits Rigā bij eeradees aiz-

valstiskajā laikmetā, bet kad tapa valsts, tad tapa
ari viņš, pee kam viņam pašam patīk, ja saka: kad

tapa Tupelits, tapa valsts.

Eesākumā, kad iz chaosa lobijās ministrijas,
departamenti un direktoru amati, kad Rigas pār-
greestais ģīmis pagreezās sānis ne pa kreisi, ne pa
labi

— Tupelits caur pazīstamu onkuļa draugu tika

eevirzits teesu resorā un — eevērojot viņa nopelnus
kādas kara bēgļu komitejas dokumentu reģistrēšanā,

viņam peešķlra kādu nomales kancleju ar meer-

teesneša sēdekli. Bet tā kā tas bija sarežģits amats

un pee tam bez jel kādām likumu grāmatām, tad,
lai neizceltos turpmākas nepatikšanas, sevišķi dažādu

naudas dokumentu nekārtibas dēļ — Tupelits raisī-

jās, cik ātri spēdams, no ta vaļā. Ja ari pusgadu
bij nomujees sal amatā un izteesajis peecpadsmit
leetas, tomēr — no otras puses — un taisni no

otras puses: tāpēc pirmā pakāpe nebij jānicina.

Saskaņā ar valsts attlstibas pakāpi, otra onkuļa
paziņa nebija veenkāršs eerēdnis, kāpēc tam neva-

rēja peeeet teeši mājās un palūgt preekš rada sa-

beedriskā stāvokļa paaugstināšanu —
bet bija labā

restorānā, jaeesāk no tāleenes, no augstā stāvokļa,
kādu lūdzamais turpmāk ar savām gara spējam

eeņems (varbūt pat līdz karaļam) — un tad japee-

greežas protežējamā raksturojumam : nenodos savus

labdarus, vaj galvu greez nost!
Pēc drusciņ gaidišanas mēs redzam mūsu Jāni

kā sevišķu uzdevumu eerēdni leelā departamentā,
kur daudz pirkšanas un pārdošanas.
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Eesākumā direktoram gan sāka liktees, ka no

jaunā cilvēka, kā viņš to saukāja, nekas leetderigs

neiznāks, jo tādās leetās ar dzives-praktiku eesirmo-

jis stādams augstāk. Tomēr — departamenta kanc-

lejā starp daudzām citām strādāja veena saimneek-

meita
—

Velta Peegāz, kuras vaigi bij apaļsārti un

acis spulgoja it kā barotā daiļumā ceslīgušas, kāpēc
—

būdams pats sausa auguma, Tupelits sajuta se-

višķu peevilcibu. Tiklīdz viņš bija eedraudzejees,
tam sāka eet ļoti labi, jo kopigi visi darbi veicās

peeckārt drošāk un veiklāk, nekā veenam pašam,

tāpēc, ka nopeetnā darbā vajaga pilnigas savstar-

pējas uzticibas. Direktors, būdams pats stingri demo-

krātisks, taisni uz to lika sevišķu svaru, un tiklīdz

saprata, ka Tupelišam atteecigs talants sāk parādi-
tees — jaunais eerēdnis bij uz zaļa zara, tā kā šinī

veetā labi būs teikt: mīļais lasitaj, tā mūsu varonis

nostājās pats uz savām kājām.
Nu viņš varēja rīkotees pilnigi neatkarigi, uz-

šūdinot vispirms divus uzvalkus: veenu kareivisku,
otru civilu ar paīsinātām atloku biksēm pee dzelte-

nām kurpītēm un zaļstrīpotām violetām zeķēm, līdzigi
kādam no jaunakeem ministreem un pat Polijas

sūtņa sekretāram. Eegādajās ari trīs cepures reizē

un vairākus pārus ādas cimdu, jo tas bija rudenī.
Lidz šim bija dzīvots mēbelētā istabā, protams, ar

atsevišķu eeeju — tagad uzmeklēja caur avizes slu-

dinājumu pilsētas centrā 7-istabu dzīvoki, peemaksa-
dams eepreekšejam īrneekam atkāpšanās zumu.

Eegādajās polstetus krēslus, divanus, kušetes, rak-

stāmgaldu un visu, visu, kas labā dzīvoklī nepee-
ceešams un bez ka tāds dzīvoklis nepeeklājigs.

Noskatidamees pa logu uz 'Vērmaņdārzu un

pāri tam, viņš sacija: valstseerēdņa dzīvokļam va-

jaga būt ar peeteekošu izskatu pa logeem.
Pēc tam Tupelits sarīkoja veesibas: ataicināja

trīs restorāna vijolneekus, eelūdza augstākos depar-
tamenta eerēdņusar kundzēm, uzdrošinājās greestees



ari pee direktora. Bez .tam eeradās divi pazīstami
dzejneeki, akteers, operdzeedataju trio bez dā-

mām v. t. t. Direktors, zināms, vēlu atnāca, agri
aizgāja, bet kapelle spēlēja visu nakti latvju valšus

un maršus un šīberus, pee kam Velta iztaisija inte-

resantu notikumu ar tikko drukāto blondo dzejneeci,
it kā nejauši uzleedama degošu benediktini uz viņas
vesā dekoltē. Dzejneeki jau pret pusnakti nāca

pillā un veens otru apkampuši, izteica leelus valsts-

politiskus vārdus: viss, kas noteek šai politikā, no-

teek preekš mākslas! Pēc tam vecākais no teem

sajūsmā uzcīnijās pats uz galda un uzsvēra ar lū-

pām : „Ja mums mūsu inteliģence — saprotams,
augstakee eerēdņi — tā prot izleetot kultūras ērti-

bas, neaizmirzdami pee tam mūsu dzeju, t. i. uztu-

rēdami ceešus sakarus ar viņas preekšstāvjeem —

tad mēs savu jauno kultūras ēku esam uzcēluši uz

drošeem pamateem un mēs sasneegsim tos pašus
augstumus, ko senee greeķi, kas ari bij tikpat maza

tautiņa l"

Leeliskais vakars beidzās no rīta un bij par

faktoru, kurš noteica turpmāko Tupeliša gaitu, pee

tam šādi. Kāds no operdzeedataju trio, pēc nodzee-

datās ārijas sāka jokotees: jaeerīkojot zalons, kurā cee-

nigi varētu reprezentetees mākslineeku aprindas un

caurbraucēji ārzemneeki; peemērigām telpām japee-
mērojot tikai peemēriga mājas kundze, tad viss sa-

sneegts. Varētu bez tam peeaicinat kompanjonu —

kādu, kas eebraucis ar briljanteem no KreevzemeS,
vaj ari tādu, kas kādu ar teem pašeem peerobežā
nolaidis no kājas — vaj ari, drīz varētu tikt nodibi

nats zalonu atbalsta fonds, ja tikai būtu atteecigi
zaloni ko pabalstīt.

Un kad „Tautas Taurē" parādijās aizrādijums,.
kas nobeidzās ar: vēlams būtu, ka v. t. t., tad Tu-

pelits sevī izsaucās: tee taču vārti, pa kureem var

izbraukt plašajā jūrā ! Teešam eiropejiski!



Tā kā caur avizi leeta kļuvusi par sabeedrisku

domu, viņš juta, ka nevarēs vairs atkāpties. Bet

zolona publicēšanu apgrūtināja veena leeta, kas no-

speeda viņa sirdi. Jau agrāk tee abi ar Veltu bij
atraduši, kādi nejauki viņu uzvārdi un kā viņi ar

tādeem sagadijušees kopā. Ja atver tik populāru
zalonu, kādam vajadzēja būt nodomātam, tad neva-

rēja peeļaut tādu tik neestētisku uzvārdu populari-
zēšanu, ar ko aplinkus varēja pat pilsētas gaumi

sašķobit. Labi, ka avizē jau eepreekš nebij viņa
vārds minēts, bet tikai: kāds mecenāts. Pee tam

viņam nāca prātā, ka direktoram leeliski peemērigs
uzvārds — Baudeamus — pareizs visās valodās,
visos laikos un visās valstīs. Teešam eiropejisks
uzvārds!

Tāpēc jau taī pašā deenā Tupelits rakstija uz-

vārdu pārgrozīšanas komisijai: Sevišķu Uzdevumu

Eerēdņa, Sastāvoša pee Departamenta Direktora,
Jāņa Jāņa dēla Tupeht Lūgums — ar motivējumu:
var veegli notikt uzvārda sagrozišana ļaunā, nozee-

dzigā un pretvalstiskā nolūkā, kas var mazināt at-

bildigu valsts eerēdņu godu un līdz ar to ari valsts

ceeņu un labu slavu starptautiskās atteecibās
—

Lūgumraksts jau bija pusē, kad peepeši viņš

atģidās, ka steigā un sajūsmā aizmirsis domāt par

jauno uzvārdu. Tāpēc izņēma cauri enciklopēdisko
vārdnicu, pārskatīja vārdu sarakstus pa visadeem

dokumenteem, un neka neatradis, eesauca Veltu.
Bet viņa runāja tik veenaldzigi, kā kad kāda izrak-

stita kvīte tiktu ar šķērēm no peesakņa nogreesta:

„Tev ļoti derēs mans uzvārds."

— „Tavs! Vaj tu tra*ka būsi?!"

„Nemaz."
— «Tad tu laikam ņemsi manu veco!"

„Nemaz."

—

„Vispār, tu mani gribi izjokot!"

„
Nemaz."



— „Ko tad!"

„Viss atkarājas tikai no veena burta."

— „Tad laikam es lai būtu Eegāzis vaj Pee-

bāzis!"

„Ņemaz. Tu sauksees Jānis Pegazs. Būsi tas

leeliski spārnotais zirgs, uz kura jāj dzejneeki."

— „Vaj zini —" viņš peepeši apstājās un eebo-

lijās, „vaj zini — eiropejiski! Tas ir eiropejiski!
Baudeamus pārspēts! Bet — bet — tu un tavējs?"

„Man nevajadzēs."
Tālāk viņi vairs nerunāja, kaut gan Tupelits

saprata, ko tas nozīmēja; ari Velta saprata, ko Tu-

pelits bija sapratis. Bet viņa jau bija izrēķinājusi:
ja ari Tupelits vēlāk no tās atteiktos, ari tad viņa
varētu izmest to veenu burtu: bez tam Eiropas
valodās tā kā tā viņas vārdu jau tagad izrunāja ar

veenu c.

Un uzvārda pārmainišana tika tas krustceļa

stabs, no kura eesākās bijušā Tupeliša, tagadējā
Pegaza turpmākā gaita un liktenis. Tagad viņš pee-
lika visu enerģiju un zināšanas zalonam, pee kam

izrādijās, ka Veltas mūžs jau kaut kur pirms gadu
simteneem sfērās nolemts tikai šai leetai. Drīz veenā

pēc otras visās avizēs parādijās ziņa par kāda jauna
mecenāta interesanto un silti apsveicamo pasākumu,
par ko

—
kā dažeem interesenteem bijusi izdeviba

pārleecinatees —
leecinot paša zalona atvērēja

vārds: Pegaza zalons
— vaj tad varētu vēl eirope-

jiskaku nosaukumu vēletees ! B
Tautas Taurē" eevad-

raksts, kurā bij aizrādits, ka dinejāsun rautos noteekot

valstiskos un oficielos apmēros vistautiska reprezentē-
šanās un sakaros nākšana ar kultūru, bet nevajagot
novārtā atstāt intimās draudzibas saites, kas veeni-

gās atverot īstos dzidros kastaļavotus un hipokrenas,

kāpēc vajadzētu viseem spēkeem pabalstit tādu sen-

pārbauditu kultūras apcirkni, kāds ir zalons, ņemot

ar mecenatisko pilsoņu pūlēm atvērtos zalonus valsts



materiālā apgādibā un tā ceenigi rādotees citu tautu

saimē.
Apjautajees pēc padomeem pee peedzīvojušām

un ārzemēs bijušām damam, Tupelits — atvainojos
— Pegazs lika eerīkot zālē lustru ar kristalstiklu

bārkstim, mazākajās istabās, katrā savas krāsas

galda lampiņas; nācās pavairot mīksto sēdekļu
skaitu; ari leela vēdekļa palma tika nostādita uz

marmora postamenta starp zāles logeem, bet zem

palmas noklāts tepiķis ar zīda spilveneem —
Veltas

izgudrojums, kuru bez Pegaza pretošanās nebija

eespējams izvest. U. t. t., v. t. t.

„Zini, vaj nederētu ari maza izkārtnite?" viņš
eejautajās, kad jau vīss likās galigi pabeigts.

— „Kāda izkārtnite?"

„Nu tāda, zini, ģerboņa veidiga."
— „Kur?"
„Nu, pee durvim. Zini, ka departamenta."
Velta sāka zveegt?
„Tu domā — tas nebūs eiropejiski. Zini, man

ar tā leekas."

Lai gan nebij vēl gleznu un žurnālu, jo no

Purviša un Rozentala neko nevarēja sadabūt, bet

tos jaunos, protams, nevarēja likt, kā neprofesorus,
— tomēr eespējams bij nolikt atklāšanas bridi.

Un veenā sestdeenas vakarā, gandrīz pēc
teatreem, operas un kino, sanāca aicinatee un to

līdzatvestee.

„Jūtatees kā mājās, jūtatees kā mājās," tā

katrs tika eevadits un sākumā katrs katram atse-

višķi stādits preekšā; bet kad peenāca jau daudz,
tad tikai eeveda zāles vidū, izsauca jaunā veesa

profesiju un vārdu un lūdzu eeņemt veetas.

Lāgu lāgeem iznesa tēju, liķecrus vaj vīnus,
kamēr augļi un saldumi stāvēja vāzēs uz galdeem.

Kaut ari ir nepareizi runāt par intimām vā-

jibam un aprunāt, tomēr še būtu jāatzīmē, ka kāda



leeta tomēr grauza Pegaza sirdi: lai nu māksli-

neeki
— tee neko, bet pret ārzemju veeseem un

varbūtigām ministru kundzēm tā nevarēja: Velta

taču nebija seeva, bet nama mātes lomā! Gandrīz,

gandrīz peedauzigi un zocialistigi! Bet neko neva-

rēja darit.

Kad bija dzeedats angļu, franču un latvju

valodās, nospēlēts vijoles popurri — redaktors

Šļuga, saukdams: ministra kungs, manas dāmas un

mani kungi! — pakāpās un atkārtoja visu savas

avizes eevadrakstu, eelikdams veetam un atteecigi:
Pegaza kungs, mecenāts Pegaza kungs, Pegaza

kunga zalons
v. t. t. No augstakeem valsts vīreem

bija eeradees Reprezentācijas Ministrijas Mākslas

Apdarišanas DepartamentaApstāvis ar pilnām port-
feļa tcesibam, kāpēc varēja peeņemt, ka vissvarī-

gākais no ministreem ir klāt. Viņš kādas kundzes

pavadibā aplūkoja telpas, apstādamees pee katras

seenas, lai novērtētu tapetes, pee kam gandrīz
pasacija, no kādas zemes tās atvestas; pāršķirstija

pa runas laiku ari veenu grāmatu uz kāda galda
un jēlā franču valodā aprunājās ar ārzemneekeem,
kuru bij pavisam peeci: veens francusis, veens

anglis, veens polis, veens igaunis un veens leitis,
bet no kureem polis turējās visatturigaki.

Sļugas līdzatvestee gludi saglaustee divi jauni
cilvēki pastāvigi pārsēdās no kakta kaktā, peevirzi-
damees, kur veen vairāki sarunājās; nOsēzdamees
tee parāva savas tikko presētās bikses ceļgalos uz

augšu, pee kam ausis veenmēr noleecās ūz sarunu

pusi, bet lūpas un seji taisija tādas izteiksmes, kā

kad"viņi nejaustu neka, kas apkārtnē noteek, bet

veenigi sapņotu par prāta putru vaj mulķibas

pīrageem. Tāpēc galveno uzmanibu uz laiku

eeguva divas dzejneeces, no kurām veenai taisni uz

zalona atklāšanas deenu bij nodrukāts pirmais
dzejols, bet otrai no tām Heines peeminetā un

galigi atklātā cezura nebūt nelika jaust, ka ta būtu
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teešam ta pati seeveete, kura jau pāris. gadus
kamēr trankšķinajusi visasketromantiskako liriņu.
Pēdējai no tām sekoja visur uz resnumusvērdamees

kūkumains dzejneeks, kurš veltijis tik kaisli eekārē

pārplūstošus pantus šai pašai dzejneecei, ka bij
gribētos saukt pee teesas, apvainojot par labu tikumu

samaitāšanu. Sis dzejneeks klusēja daudz, bet

turpreti viņa pretstats, skangalveidigais Mailits

runāja veenā runāšanā, kur tik peekļūdams, pee
kam nebija temata, par kuru viņš nebūtu varējis
laist savas staipigās teikumu virknes. Bet pirmo
no dzejneecem, kā teevu, blondu un eegarenkartu-
peļigu jau aptvēra francūzis savā drebeligajā leel-

gaļibā, kamēr anglis — kuram dzimtenē maza

bodite un kurš no tās uz jaunvalstim atbraucis

eepirkt lētus mākslas preekšmetus — kamēr šis

anglis bij ļoti galants pret Veltu, kā mazleet bru-

neti, pats gaišmatigs.

Veceff dzejneeki, pa preekšstāvjam ar daudzeem

skolneekeem no klasiskās un romantiskās skolas pee

cigāru uri liķeeru galdeem, laidās drīz zalona cildi-

nāšanas peenākumos, pee kam
— klasiķiš pacēUa

zodu, atmeta matu šķipsnu no peeres, pārlaida visus

klātesošos, kā pats vēlāk teica, ar acim un tad ru-

nāja laipni, uzsvērdams, ka nu reiz peepildijees viss

kā senā Heladā, lai gan Platons no savas ideal-

valsts dzejneekus izmetis. Pegaza vārds norādot

taisni uz to, ka zalons eešot tikai klasicisma tradicijās.
un ka pilsoņi, būdami saprātigi politiķi, beidzot to-

mēr nākuši pee prāta, dodami mākslineekeem eespēju
nodotees omulibai, lai nebūtu jaizšķeež spēki veltigā
opozicijā, nesot šķiru naidu pašu tautas vidū. Pee

beidzameem vārdeem veens no abeem jaunekļeem
iztaisīja tādu ģīmi, it kā būtu prusaku norijis. Bet

romantiķis noglauda bārdiņu, izņēma cigāru no mu-

tes, uzlika omuligu roku uz apaļās krūts, palaida
smaidu un teica: sen sapņotee mūsu sapņi nu tee-

šam uzzeed spilgtakajeem zileem zeedeem, kā mana



cigāra dūmi, šinī zalonā, kura īpašneekam tik daudz-

izteicošs vārds, ka labāku vairs neveens nevarētu

vēletees. Princis ir eeradees celt par karaleeni

mūsu dzejas Pelnurušķiti, kura līdz šim lasija lin-

sēklas no pelneem un nesa seetā ūdeni. Lai dzīvo

mūsu mecenāts, spārnotais Pegaza kungs unzalons!

Kad pēc applauseem Tupelits bija pateicees,
uzaicinādams veesus izplatit starp kulturelām ap-
rindām viņa idejas —

tad runāja francūzis, eepreekš
paņēmis Veltu pee rokas un nostājees ar to zāles

vidū, dodams ar šo 'gājcenu jaunu, smalku toni.

Viņa runā nebija neka tāda, kur veena teikuma puse

ar uzslavu netiktu sagāsta no otras teikuma puses,

kurā bija izsmeekls — līdz galā tas nobeidza ar

uzsvaru, ka droši varot nākt pee Vakareiropas kul-

tūras avoteem; un ka jaunvalsts spējiga mācitees

pat no viņa dzimtenes, to peerādot tas, ka neveenā

no pārejām valstim
— par tām, kuru preekšstāvji

klāt, viņš nerunājot —
neveenā no viņām neesot

preekšzīmigaka drošibas eekārta, kas pilnigi garan-

tējot kultūras spējas un saprašanu."

• Kad eevilkās garlaiciba, izvilkās no kakta kāds

līdz šim klusējis cilvēks un nolasija savu jaunāko
poēmu par puķu pušķiti, peespraustu dāmai pee

sirds. Dzeedatajs nodzeedaja, vijolneeks nospēlēja,
dzejneecc nodeklamēja, kamēr veenā no mazākām

istabām
pee rozā galda lampas turpinājās kāršu spēle

ar banku, ko eevadijis veens no kapitaneem, kuru

bija pavisam trīs un kureem nebija neka cita ko

eesākt, jo bez peeteekoša daudzuma seeveešu ne-

varēja nekādu fronti ne aizstāvēt, ne pārraut.

Ja nebūtu bijuši ārzemneeki, būtu, protams, va-

rēts uzsākt kaut ko zaļumballisku, ar apaļo, jandā-

liņu, kumeliņu ; par igauni un leiti, zināms, nevarēja
neko teikt — no teem kaunetees nebūtu nācees, jo
viņu mājās smalkais tonis nevarēja būt smalkāks, kā

tepat, bet francūzis un polis — tee pastāvigi smīnēja,
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ja kas nelikās pēc Parizes vaj Varšavas; un ja ari

viņi nesmīnēja, tad tomēr bij japeeņem, ka viņi smīn.

Ja ne tā, būtu jāsadzer skaļi ar dzejneecem, lai tās

mācas, citādi nevarēs neka sadzejot, ja nebūs neka

izdzīvojušas, — domāja Tupelits pats, nosēdees bei-

dzot zem palmas, blakus kādai direktora Baudeamus

tuvākai un vecākai radineecei, kura vēsinajās ar vē-

dekli un mētāja galvu uz veenu pusi, uz otru, lai

briljantotee auskari mirdzētu pret lustru.

Tikmēr daži bija nozuduši; polis bij aizgājis

pirmais, kamēr anglis un francūzis spēlēja ar kapi-
taneem, nelikdamies vairs par tāļako zinis. Veens

bij ari netāļu no klozeta durvim apsēdees, cits

atveetodamees aizsnaudees, bet galā viss nobeidzās

laimīgi, omuligi ar tosteem un sauceeneem.

Agrs rīts jau bij peenācis, kad Tupelits un

Velta palika veeni starp tukšeeem traukeem, apklā-
teem un sagumziteem galdeem, starp žāvigeem

sēdamdaikeem, starp papirosu un cigāru dūmaku.

Japeemin vēl sekošais: lai direktora radineece, kura

palika novērojot līdz beigām, nevarētu iznēsāt pa

aprindām baumu, Velta bij aizgājusi ātrāk, tad at-

nākusi atkal atpakaļ.
Zaļā plīša krēsli veenā istabā, sarkanā polste-

jumi otrā, ažeTēīiā trešā ņirdzigi žāvājās pretī, kad

viņi abi staigāja pa tukšajām telpām.
„Zini, pirmais vakars iznāca leeliski," Tupelits

teica.
— „Bet kāpēc tu amizejees ar to auskāraino

veceni? Ko?"

„Tas tikai mana stāvokļa dēļ."
— „Bet es?"

„Bet tu —"

— „Ja, bet es?"

„Bet tu -

"

— „Bet es pat savu vārdu atdevu?"

„Bet tu — — tu esi eiropejiska."



Un viņš peegāza to sev klāt, teeši pee vestes

un taisni tanī brīdī, kad tee bij nonākuši pee leelās

sarkanplīša platsčžas kušetes, kuras uzdevums bija
tos eegrābt.

„Ak Pegaz, Pegaz!"

Ar to nobeigta zalona pirmā nakts.

Leelas atsauksmes parādijās ne tikai Sļugas
avizē: Pegaza zalons palikšot par veenu no tām

parādibam, kam būšot lemts „eenest mūsu ikdcenibā

jaunu spirgtu garu" — un kur attīstišotees' teešam

nesaraujamas draudzības saites starp nāciju preekš-
stāvjeem un nenopostāmas kultūras tradicijas.

Tupeliša popularitete peeauga strauji; viņš tika

eelūgts uz visu mākslas izstāžu vernisažeem, sa-

ņemts ar gleznotāju dziļu palocišanos un izvadāts

gandrīz zem rokas ap visām gleznam, no kurām

viņš ari kādu reizi pa kādai mazākai nopirka preekš
zalona, izrādīdams vissmalkākā pazinēja gaumi, kaut

gan viņa būtnē nebija ne smakas no jebkuras māk-

slas apjautas. Viņu aicināja uz skolneeku, jaunatnes
un studentu korporāciju vakareem, peesūtot eelū-

gumu kaudzes un beeži adresējot: mecenāta kun-

gam. Viņš bija redzams arveen teātros un operā
uz pirmizrādēm pirmā balkona sānu ložā, veenmēr

netālu no valdibas vaj diplomātu sēdekļeem. Visur

jau pa bufešu telpām un foajē bij dzirdams: Pe-

gaza kungs, Pegaza kungs, vaj ari: tas turir Pegaza
kungs ar savu saderināto. Parādijās ari žurnālos

viņa portreja, jo viņa augums teešam bija reprezen-

tācijas uzņēmumeem kā radits: slaiks, garām kā-

jām, tumšeem peegludinateem mateem, noskūts

veenmēr gludi, bet skuvuma veetā krāsa tumšāka

par pārejo~~seja ādu; acis aizsedza pensnejs bez

šņorites, jo deguns bija labi peemērots, bet galve-
nais — viņa smaids, kurš sacija: sveiki, sveiki, mīļi
sveicināti — jūs gnīdas!



Bez Pegaza zalona pilsētā pastāvēja vēl daži

zaloni, kurus bija nodibinājušas bezvīrigas kundzes,
kam nebij citas nodarbošanās. Bez tam, drīz pēc
Pegaza atklāšanas, netālu no Doma baznicas atvēra

pavisam īpatnēju zalonu Konstance Baidakle: tur

sapulcējās katoļu bazniekungi un visi katoļticigee,
lai stiprinātu reliģiskas saites neveen visā Latvija,
bet ari starp Spānijas, Francijas, Brazilijas katoļeem
un ar Romas Svētā Krēsla aprindām. Baidakles

zalons centās eevilkt pee
sevis ari eespaidigua lute-

rāņus, kādēļ uzņemšana un zalona eekarta bijjoti
ceremoniāli teatrāla, gandrīz masoņu ložu eekartai

līdziga, kas teešam peevilka ārkārtigi daudz intere-

sentu, sevišķi no literātu un vizionaru aprindām —

un rādija leelu konkurenci pārejeem zaloneem.

Jāsteidzas pee laika atzīmēt, ka pēc tam ari

jūrmalā nodibinājās īpatnējs vasaras zalons; bēt

vairākās mazpilsētās atvērteem zaloneem ari neva-

rēja leegt ne sekmju, ne nozīmes.

Pegazs teešam nebija vīlees: ap-

meklēts labi, jo sevišķi peevilcigs viņš iznāca ar to,
ka gluži par brīvu varēja dabūt liķeeri līdz peedzer-
šanās stadijai, kas dažeem pee

senākās tukšibas

tradicijam eeradušeem, kaut gan tagad redakcijas
kreetni eeraujošeem un labi kalpojošeem bija ļoti

pa prātam, rvrzemneekeem arveen vairāk patika, ka

zalonā varēja netraucēti izspēletees neveen kārtis,
bet ari ar damam, jo visādu aprindu visadas_damas,
viņus eeodušas, sāka eeplūst leelā daudzuma. Pee

kārtim Tupelišam tika dots ari vinnēt, samēra ar

paspēlejumeem un zalons plauka acim redzot, ta

ka gandrīz visi, kam veen pilsētā kads puspazīsta-
maks valstsvīra, sabeedriska vaj brīvo profesiju dar-

bineeka vārds — gandrīz visi tee šad un tad mēdza

eerastees, eetradicionedami zalonu par neatņemamu
kultūras atribūtu. Kas un kādi veen tur negaja un

nebija bijuši, to īsumā nav eespējams atstastit, kāpēc

jaapmeerinas, ja uzskaitām viseeverojamakos un



cildinatakos, pee tam neminot vēl reiz jau atklāša-

nas apmeklējumā aprakstitos. Pagaidām peetiks, ja
uzskaititi tiks tikai sekošee: labakee un pašaizlee-
dzigakee Latvijas sabeedriskee darbineeki, skolotāji

Padegs un Karulis; visdraudzīgāko valstju konzuļi
Pedersens un Turimutti; tautas apgaismošanas mi-

nistrs, mūžam sacharinotais un atdevigais Aizdars;
ar pērļuzvejibas fixidejibu sazāļotais Ansis Vairogs—

jau sirms un līku muguru, sentimentāli šņukstošu
balsi, saraudātām acim večukiņš; prokurors Lodziņš,
kurš izgājis caur daudzām pirms- un pēclatvijas

korporācijām, lai sataupitu sevi šķīstu nacionālās

augstskolas diplomam; Ludvigs Sēja, pelekbarona
dēls, jaunibā izleelijees par nevaidamurevolucionāru,
bet pēc apprecēšanās caur labu spekulāciju eekū-

ņojees veikalā, kuram nacionālisms peevelk eevēro-

jamu skaitu pircēju; kāds Amerikas lauksaimneeci-

bas mašinu kompānijas preekšstāvis Harry Pristlejs,

bijušais barons un aizbēdzis kā afērists; diplomēts
un godalgots franču kultūras abzolvents un sauso

sapņu pulverizators Oglens; Viskristigās Tautiskās

Partijas avizes „Aizkapa Gaisma" redaktors un liders

Jukstiņš; Vislatvijas Seeveešu Kustibas Kuriozumu

Nodaļas preekšneece, mūžam nenodzēšamā dedzigās
tikumibas sludinātajā un pilditaja Dailone Brīkše-

Plīkše ; par netikli un necilvēku izsludinātais, pa-

stāvigais un apvecojušais klaidonis Grāms
— pret-

stats Dailonei; bez pagātnes un nākotnes palikušais,
kreetni apbarotais pulkvedis Pantrits; nerimstigā
klejone Amālija Zeķe no Valmeeras Biskapeeliņas;
reņģu tirgotājs Pintuls no Limbažeem un Sasmakas

Leelā Ceetuma preekšneeks, nelaiķis boligais Bullis;

laipnvēligais dzejas žurnālists Taurenits; L. L. S.

D. S. D. S. P. Mazakumiskās Lideriskās Pārfrakcio-

nizešanās Organizācijas Piltenes Nodaļas Pārstāvis

Buņģis; L. L. S. D. S. D. S. P. Vairakumiskās

Lideriskās Pārfrakcionizešanās Organizācijas Piltenes

Nodaļas Pārstāvis Galējs; pa romaneem peesmee-



tais, nebijušais ministra beedris, nelaimigaisGustavs

Grasis; kāds pavisam nekur neredzēts, ar sarkanu

bārdiņu, par Jeruzalemes dedzinātāju saukts un pēc
tam nozudis, par komunistu legalizēts, bet kura

vārds paliks noslēpts; Aizčangales pagasta un pa-

gasta teesas rakstvedis, bijušais skrīverpalīgs un

Tupeliša kolēģis Aizlatvijā; un tā tālāk, un tā tālāk.
Ar to, leekas, pilnigi peeteek, lai konstatētu un uz

ilgeem mūžeem daritu neizdzēšamu Pegaza zalona

leelo popularitāti un izpausmi neveen tautiskos, bet

ari starptautiskos apjomos.

Tā kā prese veenbalsigi jau bija atzinusi za-

lonu nozīmi nacionālās kultūras uzcelšanas darbā

un atzīmējusi jau minēto eevērojamo viņu peeaug-

šanu Rigā, jūrmalā un pēc tam ari citur, kas
pra-

sīja no viņu dibinātajam un dibinatajeem kreetnus

materielus upurus un leelunesavtibu, tad ari valsts

beidzot sāka ņemt vērā jau notikušus faktus. Tika

panākts, ka nodibinājās eestāde, kas ņemtu savā aiz-

gādibā un pārstāvībā šos eestādijumus, proti: Vis-

valsjigas Zalonu Atbalstīšanas Dome, kuras preekš-
sēdetajs bij jau minētais Reprezentācijas Ministrijas
Mākslas Apdarišanas Departamenta Apstāvis resp.

direktors-ministrs, bet veens no locekļeem, kā popu-
lārākā un nopelnu bagātākā zalona īpašneeks Jānis
Pegazs, — tā kā Pegaza zalons varēja netraucēts

saņemt pabalsta leelzumu kā pirmais.

To zinādami
—

konzuls Turimutti kungs un

angļu tirgotājs un vēl daži ārzemneeki uzaicināja
Tupeliti uz Jūrpilsētas spēles namu un deju un —

v. t. t. Ari Velta un citas dāmas trijos slaidos

automobiļos, plīvureem vējojotees eedrāzās kāpu
smiltīs, taisni pret elektrisko uzrakstu gaisā, un

eegāja. Dāmas bij frizētas no pakauša līdz_p_ape-
žcem ; auskaru briljanti un matu čirkajumi, acu

skropstu melnums un lūpu sarkanums, vaigu bālums

un krūšu izgāziba, kāju izspīdiba pāri ceļgaleem



un kurpju augstpapēdiba un smailpurniba, roku

kailiba un nagu slīpējums — blīvejās un lauzās

šķobīgās Ūnijas ar kungu galvu gludnoglaudibu,
seju bezbārdibu, fraku melnspīdibu "un bikšgalu
ņirbibu pilnigā saskanibā Jcriminal-

erbt-patoloģisko kinofilmu šerlokhomsibū un pinker-
tonibu: eiropibas sagāšanas~~r>eriodā

_

stils.

Velta eeļāvās-mērenā, dejā ar ejropeeti, kam

cigārs kūpēja tik pariziski pirkstos, ka kādā

līkā šībera vilčēenā"TJfīaT nevarēja atturetees ari

no skūpsteem — ka pat vēders uzrāvās puspēdu
augstāk par normālo līmeni.

Pa to laiku Tupelits pilnā spēkā laida vaļā
spēli, jo viņu sajūsmināja tikko saņemtā ziņa, ka

līdzšinējais Mākslas Apdarišanas Departamenta Ap-
stāvis miris un ka viņš pats ir pirmais un vee-

nigais kandidāts uz šo amatu. Viņš bij eerāvees

tādā aizrautibā, ka jau paspēlējis neveen visu savā

departamentā eeņemto, bet arr visu no Domes

kases zalonam izmaksāto leelzumu. Tomēr banka

nekrita un nekrita viņam rokā, bet veenmēr veenam

no diveem eiropeešeem. Beidzot viņš sauca:
„
Zalons pret — !"

Eiropeeši sasmīnejās, saveebās, bet palika pee-

klājigi līdz galam.

„All right!" anglis izņēma cigāru no lūpām
un tomēr meta kārtis. Tupelits ņēma un domāja:
sešpadsmit nav acis! Tā viņa, jau minētais, jau-
nības kolēģis skrīverpalīga gados pastāvigi bija
teicis.

seši! Atkal pārpirkts!"

Viņš nometa kārtis uz galda, peecēlās un

izskrēja ārā. Veens no spēletajeem gribēja skreet

pakaļ un apturēt, bet anglis izņēma cigāru atkal

no lūpām un teica:

„Nebaidatees. Nāvejas tikai tee, kas godu
paspēlē."



Kaut kur stāvēja Tupeliša auto, kaut kā bij
dzirdami karoga plandi, drusciņ jūras šalkšanas un

viļņu sīkee plīkšķeeni —
bet gaisma bij kreetni

žilbinoša,' un apkārt melns. Viņš pacēla acis un

redzēja augstu gaisā elektrisku uzrakstu: „Glāb-
šanas Riņķis." Tas, no kura viņš nupat bij izšļucis.
Viņš drusku streipuļoja un sāka runāt pats ar

savu automobili:

„Tad ta nospēlejos. Eiropejiski!"

� *

#

Pēc tam Tupelits-Pegazs pārmainīja atkal uz-

vārdu un eestājās par aģentu pee kāda Eiropas

baņķeera — bet tas ir cits stāsts, kurš vēl notiks.

1923-



AR NAŽEEM

Vējainas deenas novakarē, 1918. gada rudenī

divi latvju renesansaskolari atstāja mazo Barkavas

meestiņu ar viņa divtorņu katoļu baznicu, caurvē-

jaino skolu, pāris boditem, nepabeigto beedribas
namu un vācu okupācijas armijas bārdaiņo leitenantu

ar karā sakropļoto roku. Abi ceļotāji bija no senās

Livonijas ercbiskapa sēdekļa veetas — Rigas. Gāja
tee uzlocitām biksēm, zābakeem rokās, taisni pa

pļavas kājceliņu uz mazāsLisenas upites pusi. Abeem

bija āžigas zoda bārdiņas un īsi apcirptas ūsas, pee
kam veenam no viņeem ši bārdiņa specieli šim ce-

ļojumam audzēta un kopta.
Vēl tanī vakarā teem vajadzēja nokļūt kādā

veetā viņpus upes, aiz beezā ozolu un ošu meža,
kādēļ viņi steidzās uz preekšu saleekušees un lee-

leem soļeem, ka pat nejauda novērot eepreekš ap-
stāstito unrakstos apzīmēto Lisenas ozolu sevišķibu —

proti, ka teem apmēram divi pēdas no zemes miza

apbružāta un pelēka, kas nozīmēja, ka pavasaros
Lubanam pļavas applūdinot mālainais ūdens tik

augstu sneedzees.

Tikko viņi bija pāri pussatrunejušām laipām un

uz peelijušā meža ceļa, tūliņ sāka noģist, ka metas

krēsla —

pa daļai no koku ēnam, pa daļai no stei-

dzigi nākošā vakara.

Peepeši preekšejais no viņeemapstājās unklusu

sacija:
„Vaj tu neka nemani?"

Viņi saskatījās: pa preekšu, smageem soļeem,
gāja divi plecigi vīri — it kā vilcinadamees, it kā

atlūkodamees. Tā viņeem abeem uzreiz likās.



— „Vaj zini, tee grib mums uzglūnēt."
„Ko tu baidi! Neeki!"

— „Nav neeki. Te ar svešneekeem izdarās ātri.

Pārvelk ar fiskaru pār rīkli, un ne gailis nedzeed.

Vaj nu steigsimees garām, vaj pagaidisim."
„ļa zinātu, ka pirms vakara teekam no meža

ārā, var pagaidīt."
— „Zini —

drošibas dēļ attaisisim nažus."

Nabaga skolari izvilka katrs savu neleeliņo sa-

leecamo, attaisija, eebāza kabatās un sažņaudza spalus
rokā.

Kur gan vēl labāka veeta preekš bailēm var

būt, kā svešs lapu koku beezoknis peevakarē, pilns
rudens drēgnuma un tumsas, un nāvigs eerocis neva-

rīgā rokā ?!

Un nepazīstamee gājēji? Ari ar nažeem. Un

katrā ziņā! Varbūt pat breesmigi kinžali aiz jostām!

Skolari brītiņu apstājās, tad nāca pee slēdzeena,
ka jaeet lēnāk, novērojot, kur svešee paleek. Pee

tam viņu apakšlūpas drusciņ eedrebejās. Bet cik

viņi palika lēnāki, tik krēsla ātrāka un nakts tumsa

jau draudēja tos eerīt.

Lāgeem svešee it kā nozuda pa krūmeem; tad

viņeem likās, ka tee jau aiz muguras un nupat
treeksees kaklā: apleeks elkoni kā sakas, pacels
uz augšu, lai rīkle aizspeežas — un rīkosees ar tevi,
kā ar jēriņu.

„Labak būtu pagājuši teem garām."
— «Bet vaj viņi to veen negaidija?"
„Ak! Tu esi par daudz bailīgs."
— „Ja tu esi drošs, ej papreekšu."
Viņi atkal apklusa: nelaimē taču nevajadzēja

ķildotees — to bij no vēstures mācijušees.

Dubļi palika staignāki, peļķes platākas, apeet
nebij eespējams, jo varēja nosistees no ceļa, eejukt
mežā, veens otram nozust. Viņi brida taisni un
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cauri. Uzlocitās bikses atbruka. Labāk lai mirkst,
nekā riskēt noleecotees un uzlokot. Viņi veenga-

baligi domāja šo jūtu. Šļākt, šļākt — māli mīcījās
pa kājām.

„Kaut vismaz tas mežs drīzāk beigtos!"
— „Runā klusāk."

„Bet vaj zini
—

labāk būtu, ka mēs svilpotu
kādu maršu — Brāļi, šodeen preecajtees. — Tā pa-
liktu drošāks prāts."

— „Vaj tev prāts!"
Otrs pēdējos vārdus izčukstēja tik klusu, ka

pašam auksts caur kauļeem izskrēja un sveedru

tāsej izsitās uz muguras.

Sauss zariņš pārlūza zem preekšejā kājas. Lapa

peesitās pee rokas. It kā eešalcās. Vaj ta tikai

bij vēja pūsma ? It kā eedunejās. Vaj tikai ne-

dzenas?
Beidzot it kā saplūda viss veenkop, un teem

likās, ka neka vairs nav —
ka nav vairs ari viņu

pašu. Beigas un meers.

Cik tas labi! Pēc breesmām !

Bet — ak! Gaišāks —un peepeši!
„Vaj es neteicu, ka tepat būs mežam gals?"
Peelika soli un — pārgājuši tiltiņam, apgājuši

ezerleelu peļķi, iznāca pilnīgā klajumā. Dzirdēja
jau suni eerejamees: laikam svešee ceemā eegāja.

Bet kas tas ? Kapsēta!

Garam gan.

„Vaj zini — ceemā pēc naktsmājām nevaram

eet: tur tee apmetās un to veen gaida."
—

„
Tikai ar līkumu —ar leelu līkumu. Pa

pļavām."
„Vislabak klānos eekšā!"

— „Vaj zini
— man vairs nemaz nav bailes."

Viņi metās pa auzu lauku, pa āboliņu, pa kar-

tupeļeem. Pee zirņeem izrāva katrs pa vīšķam.
Atsitās leelā grāvī, eelēca, izlēca.



Zvanitajs viņeem no baznicas torņa bij klanus

rādijis. Viņi atcerējās nepārredzamu līdzenumu ar

reteem rudensdzelteneem bērzeem un kaudzēm.

Kaudžu kaudzēm !

Eesoļotās kājas nemitējās eet.

«Bet nu mēs nezinām, uz kuru pusi ejam.
Eešļūksim Lubānā.

— „Kad tikai tālāk no ceema."

Nakts palika beezaka. Nevarēja neka izšķirt.
Viņi steepa rokas un speeķus pa preekšu un krūmu

pudurus un kokus noturēja pa seena kaudzēm.

Eelēca vēlreiz leelā grāvī, eekāpa dūkstī. Bet veen-

mēr turējās pa kreisi, uz Lubāna pusi.
Tikai tad, kad acis jau bij izgurušas no sa-

springuma tumsu cauršķelt pūlotees uh kad ausis

sen vairs nekāda cita trokšņa nevarēja sakļausit, kā

tikai pašu kāju šļūkšanu pa zāli
—

tikai tad viņi
sataustīja seena kaudzi.

„Paldees deevam !" skolari reizē izsaucās. «Nu
esam glābti."

Viņi paplūca seenu, parakās, bet tad eedoma-

jās, ka jāizpēta, vaj nav vēl kāds cits kur paslē-
pees. Veens uzrāva sērkociņu, otrs sakleedza, ka

to nevar darit, lai nenodotu kaut kam savu atra-

šanās veetu.

Pēc tam viņi izsteepās kājām katrs uz pretēju
pusi, sabāza galvas kopā un nomeerinajās.

Aizmigt nevarēja ne veens, ne otrs, bet katrs

domāja, ka otrs gul un tāpēc ari pašam japeeleek
gribas spēks, lai aizmigtu. Viņi sāka dziļi elpot un

pat eekrāktees, bet palika beidzot garlaicigi, ļoti
garlaicigi. Uzjnācās; Jukšuma sajūta, kā kad no-

pļauts klāns būtu noklājies katrā no viņeem —

saule izgruzdis un vējā izvētits.

„Vaj tu jau guli!" beidzot veens eesāka.

— «Un tu?"



„Es vēl ne."

— „Es ari ne."

„Kā mēs to nakti lai pavadām?
— „Vaj zini — aizdedzināsimpāris kaudzes, tad

būs interesanti."

„Vaj tu to izdarisi?"

— «Man bailes."

Viņi abi eesmējās par šo preekšlikumu, tik

veeglprātigs tas likās.

„Bet vaj zini, ir daži veeglprātigi un fantastiski

nodomi, līdzigi kaudžu aizdedzināšanai. Un es do-

māju, ja, peemēram, veens no tādeem tiktu izvests,
tas būtu tūkstoškārtigakeem rezultateem, nekā vee-

nas kaudzes sadedzināšana. Saikaveešos veens

kalpa puisis visu mūžu neatlaidigi domājot, ka Lu-

bans jānolaiž ar kanāli Aiveekstā, lai pavasaros ne-

pārplūstu šee klāni — tad te nebūtu ari pļavu un

kaudžu."
— „Kas tad būtu ?"

„Par to, lūk, es prātoju. Tu zini to leelo pļa-
tibu, kādu apņem šee klāni. Tu zini, ka te apakšā
ir ozolu seekstas, — tas nozimē, ka senāk te bijis
ozolu mežs un tā tad

— sauss, jo ozoli neaug slapjā
vcetā ūn sliktā zemē. Ja tagad ezeru nolaistu, te

atsvabinātos zeme varbūt preekš pusmiljona cil-

vēku."

— „Tu ari esi veeglprātigs."

„Man leekas, ja runāsim, tad mums vairs ne-

būs bailes."

— „Vaj tev vēl bailes ?"

„Nerunā par bailēm. Runāsim labāk par k/5
fantastisku. Tas ir

— Lubāna nolaišana un šās

nolaišanas rezultāti. Šee rezultāti var būt tikpat,
reāli, cik reāli mēs esam še zem šās kaudzes, ar

savu fantastiku un bailēm. Un tas reālais te ir se-

košais: Ja, klānos ir laba zeme, gandrīz melnzeme.



Klāni ir līdzenums, kurš ar slūžu urf kanaļu palī-
dzību var tikt apūdeņots tā, kā un kad tas vaja-

dzigs. Tā tad te var eerīkot visjaukākās dārza

plantācijas. Tu zini, ka vēl neveens agronoms, ne

zinatneeks nevar pateikt, cik īsti no racioneli kulti-

vētas zemes kvadratass varētu eevākt. Augstākais
daudzums nekad un nekādi nav nosakāms. Mana

fantāzija eet pat tik tāļu, ka veena kvadratass, zi-

nātniski izmantota — pilnigi var uzturēt veenu cil-

vēku. Tas nav kādas tāļas nākotnes uzdevums, ka

šee klāni, kur tagad izmētātas pāris simts seena

kaudzišu, varētu mitināt vismaz 50.000 cilvēkus."

— „Kā tad tu to domā izdarit?"

„Uz gluži filozofiskeem saku,
ir vajadziga cilvēces ■ atjaunošanās. Cilvēkam jā-

kļūst jasaāūg ar zāli

un vardi, ar zivi un needru. Bet Japatura jieveen

līdzšinējā technika, bet reizē ar to jāatrod jaunas
leelas eespējas."

— uzdevums."

„Tasir cilvēces glābšanas_uzdeyums. Uz dzī-

vibu un navf. Vaj nu Tāda
ir dilemTrrar_-UiTeS dotffājuTTta cilvēci glābt var

tikai zeme."

— „Ists pelēkais barons!"

„Nemaz. Nolaist ezeru, izdzīslot klānus ar

kanaleem. Noteiktāki runājot, es gribētu tā: visa

tagadējā klānu zeme ar viņas nākotnes apstrādata-
jeem saucas par veenu veenibu, organizāciju, teik-

sim, par Lubāna Dārzkopju Kopumu. Šim kopu-
mam centrs — kurš nav nekas vairāk, kā

— nā-

kotnes valodā
—

neleela desmit stāvu ēka, kur katrā

stāvā ne mazāk par 5000 eedzīvotaju. Kādā stūrī

būs spēka centrs: saule būs sakrāta kondenzatoros,
un tiks pārvērsta dažādos veidos, peemēram, par

maksligeem mēsleem. Elektriski pašbrauceji no

centra uz visām pusēm: eesēstees, paspeed pogu
vaj ciparu un esi atteecigā veetā. Citā stūrī leela



virtuve jeb Kopuma Vēderkalps, kurš eerīkots tā,
ka paspeežot vajadzīgo burtu, atteecigais ēdeens uz

galda."
— „Galdin klājees pasaciņa."

„Ar to būtu panākts, ka zeme neteek aizņemta
nevajadzigo sīko saimneecibu ēciņām. Tā kopuma
eedzīvotaji nepazīs ne zemes īpašuma, ne dzīvokļu
jautājuma. Ja nu neveenam nekas nepeederēs par

sevi, tad katrs būs pilnigi brīvs."

— «Bet ja es negribēšu strādāt?"

„Šādas gribas brīvibas, lūk, nevar būt. Četras
stundas deenā, vaj ari noteikts laiks gadā, pēc hi-

giēnas un paša vēlēšanās jāatstrādā. Katram jāprot
vārit ķēķī, jāprot arkls vadit, jāprot rīkotees ar

saules enerģiju, jazin visi mechanismi, kuri būs ļoti
veenkārši. Tādēļ ari katrs strādās visus darbus,
kādi tikai Kopuma konstitūcijā paredzēti. Bet kon-

stitūcija mainisees beeži, skatotees pēc darba pro-

cesa vajadzibas. Kas būs atstrādājis savas obliga-
toriskās vispārējā darba stundas, tas varēs nodotees

savam labpatikas darbam, vaj ari nedarit neka, jo
naudas un maksas zistema sen būs aizmirsta, kādēļ
ari cits citu nevarēs apskaust, jo visspējīgākais ta-

lants par darbu vaj atradumu nesaņems neka, tāpat
kā tas, kurš neka nepadaritu virs normas. Viņš

eegūs tikai sava atraduma un izdarījuma preeku
vaj bēdu. Ja cilvekeem pee meklejumeem un atra-

dumeem nebūs preeka, tad cilvēce ees lejup, jo

preeks tā tad var būt veenigais dzinējspēks šādā

Kopumā. Ar šādu saimneecisku eekārtu, kā tas

jau sen zināms, būs iznīcināti tiklab inteliģenti, kā

fiziskā darba strādneeki, kā tādi, kādi tee pastāv
tagad. Būs tikai veenots darbs, veenota dzīve,
veenots preeks."

— «Un veenots vēders."



„Gluži pareizi: veenots vēders. Taisni dalits

vēders ir visa posta cēlonis un dalits vēders izsauc

rungu iz maisa, runājot tavas pasakas zimbolos."
— „Es labāk ar savu nazi šo Vēderu pāršķēržu,

lai nebūtu garlaicibas, jo garlaiciba tur būs

vēl niknāka, kā še zem kaudzes, kad nevaram

eemigt."
„Garlaiciba ir tikai tad, ja nav neka jauna, ja

nekas nemainās. Kur mainiba, tur nav garlaicibas.
Taisni šinī eeķārtā caur mainibu būs eespējams
sasneegt leelu dažadibu dzīvē. Visi varēs nodotees

dažādām spēlēm, izdomām, mākslām, varēs dzīvi

pārvērst par teatralibu, gan ģērbjotces visizdomas

liniju un krāsu bagātos apģērbos, gan dzīvojot
dažādi, kas tagad eespējams tikai nedaudzeem,
kam ir nauda un īpašumi."

— «Tu runā tikai frāzes. Kāda mainiba vaj da-

žadiba var būt uz divdesmit vaj trīsdesmit kilo-

metrus leelas zemes platibas mūsu zeemeļa klimatā

vaj florā?!"

«Atkal tu runā gluži pareizi. Bet neaizmir-

sisim, ka tad būs ari uz visas zemes lodes tādi

kopumi, kā Lubāna Dārzkopju Kopums. Bet Anglijā,
kur daudz akmeņogļu un Uralos, kur dzelzs rūda,
šee kopumi būs citādi. Tur ražos tos arklus, vaj
tos rīkus, ar kureem Lubāna Kopums ražo savus

dārzaugus, bet Smiltenes kopums ražos tikai

kveešus, kamēr no Ziamaskopuma dabūsim dateles

un kopumi uz Zicilijas dos tikai citronus v. t. t.

Bet tas nav nekas vēl. Kad kāds no Lubāna gribēs
pārceltees uz Kongo Āfrikā, tiķs peeprasits pa

radio, kurā kopumā viņš var tikt uzņemts un kam

patīk nākt viņa veetā uz Lubānu un uz cik ilgu
laiku? Tad baltais lubaneets eesēdisees aerovil-

ceenā, pa ceļam sasveicinasees ar krāsu gaismas
zīmēm ar savu melno maiņu beedri un pēc kādas

deenas brauceena katrs nolaidisees savā jaunā
veetā, bez rūpēm, ka tam ēdeens jāgādā, ka dzī-



voklis jāmeklē, vaj ka grāmatas vaj apģērbi līdzi

jāvadā. Viss, katram peemērots, būs jau preekšā.'
Un ja kāds gribēs redzēt zecmeļpolu vaj paceltees
debess telpās pret Marsu vaj Mēnesi, tam būs tikai

jānorūdās pret aukstumu un jāprot pašam vadit

lidmotors, lai saņemtu pilnigu mainības sajūtu un

pārdzīvojumu."
— „Tas viss kā romānosun pee

tam sen jau
daudz labāki iztēlots, nekā tu to proti. Labāk

gulēsim, ka var pirms saules būt kājās, citādi vēl

kāds saimneeks -privatīpašneeks pār mums var

izlaist rungu iz maisa par to, ka esam applūkajuši
viņa kaudzi."

„Es jau tev teicu, ka tad nebūs ne kaudžu,
ne vajadzēs viņas applūkat."

— „Bet mēs runājam zem kaudzes!"

„Nu, nost ar tavu sasodito kaudzi!"

— „Zem ka tad tu gulēsi ?"

„
Tu esi pilsons !"

— „Un tu?"

Abi skolari sāka strīdetees un strīdējās tikmēr,

kamēr tos pārmāca meegs.

Kad viņi no rīta pamodās, tee drebēja no

aukstuma, lai
gan saule spīdēja teem taisni sējos.

Viņi atcerējās nakts sarunu un strīdu un opo-

zicionelakais no teem izčukstēja:

„Vaj zini, ko tu naktī safantazeji? Tas tak ir

tīrais komunisms, ko tu sāki propagandēt!"
— „Ko tu runā?!"

„Tu taču esi aizmirsis, ka mēs esam pilsoņi!"
— „Nu, protams. Peedod man, kolēģi. Tu tak

zini, ka man visu laiku bij rokā nazis un ka es

visu to sarunāju veenigi aiz bailēm."

1921.



MĀCITAJS

Vecais Strandbergs Leelkalnu draudzē jau bija
nodzīvojis par mācitaju tik ilgi, kamēr pēdējais zobs

izkritis un sprediķi tādēļ izdevās pilnigi čaukstoši

un veenaldzigi —
līdz beidzot tas visaugstākais tam

deva svētigu galu. Galveno baznicas darbu, tiklab

pātarneeku peeņemšanu, kā kristišanu un līķu apstā-
vēšanu, neizņemotari gandrīz visas deevkalpošanas,
jau vairāk gadus kamēr bija izpildijuši kandidāti,
kuri pee viņa, kā veena no ceenigakeem vecā gara

balsteem pastāvigi tika rekomendēti savuskandidāta

gadus nokalpot. Galdiņš bija pēdējais no šeem jau-
nekļeem, kuram gods Strandberga ceenigtēva aiz-

gādibā savu gadu eesākt un gandrīz jau nobeigt,
eekams nāca ši tik neaicinātā nāves vecenepēc sava

brūtgāna.

Deezgan nabadzigs, bet karjeras spējigs jau-
neklis būdams, Galdiņš pēc ilgām pūlēm, jau pāri
30 gadeem nācis, beidzot tika cauri ar savām mā-

citaja studijām. Terbatas univerzitate, Domes kalns,
Letonijas korporācija ar rapeereem, dzeesmam, alus-

kannam un daudzām citām karjeru veicinošām un

garu disciplinējošām leetam ari Galdiņam bija aiz

muguras. Pirmā laikā pee Strandberga viņš nodar-

bojās ar sevišķi ideālistisku sprediķu sacerēšanu, uz-

rakstīšanu un no galvas eemācišanos, lai varētu

svētdeenās no kanceles zolidās un ceenigās pozās
viņus noteikt. Viņš bij pat latveešu nacionālists, jo
gribēja Lutera baznicā eevest kādu latvisku garu,
cerēdams to izdarit ar atsaukšanos uz kādu nopašu
rakstneekeem, peemēram teikdams: kā mūsu dzej-



neeks kādā veetā saka. Sevišķi viņš mīlēja pee-

vest pantus no Poruku Jāņa, kādēļ viņā gandrīz
sāka eemīletees vaj puse no visas draudzes saimneeku

jaunkundzēm, kuras bija apmeklējušas vidusskolas

pilsētās un meestos. Bet tam tā nebija būt ilgi, jo
vecais, būdams īsts luterisma deviņvīru spēks, šo

naivo sentimentaliteti no jaunā kandidāta jau pus-

gadā galigi bij izspeedis, kas ari nenācās sevišķi
grūti, īpaši tādēļ, ka Galdiņš jauno otrā studiju gada
bija sācis eedzīvotees neleelā apaļigumāun vēderibā;
bet šai gluži meesiskai parādibai, kā zināms, ir nenolee-

dzams eespaids ari uz garigās būtibas noregulešanos.
To eevērodams Galdiņš turējās ari stingri pee

bibeles teksta un eemācijās nosvērt savussprediķus

tā, ka tos varēja katrs sev par labeem peeņemt,
tiklab saimneeks, kā kalps, barons, kā krodzneeks,
jo deeva vārdam vajaga būt viseem veenam, kā

saulei pār labeem un ļauneem.
Braukājot ar veco mācitaju uz tuvējo muižu

veesos un spēlējot ar jaunajām baronesēm kroketu

un launtennisu vaj pavadot vecākās no tām, Kuni-

gundes, dzeēdašanu pee klaveerem, viņš nemanot

bij sācis pēdējā eemīletees. Pee viņas tam patika
tās saimneeciskā veenkāršiba, kā dzimušam zemnee-

kam, vāciskā ceetiba un noteiktība, kā īstam lute-

raņam, ķēķiskā saimneecibas vadišanas prašana un

meitu izrīkošana, kā nākošam mācitaja muižas saim-

neekam. Bet visvairāk tam eeperinajās domas par

baroneses augsto kārtu, kurai daudz maz peesleetees
būtu bijis neveen izdevigi, praktiski, bet ari ideāli,
jo cilvēku pakāpenibu viņš teorētiski atzina par vee-

nigo pareizo zociala stāvokļa izskaidrojumu.
Tādēļ notika tā, ka savam parauga sprediķam,

kuru teica kandidējot uz Leelkalna draudzes māci-

taia veetu, viņš izgudroja tekstu: „Dodait Deevam,
kas Deevam peeder un Ķeizaram kas Ķeizaram

peeder." Parauga jeb proves sprediķa svētdeenā

baznica bija tik pilna, ka stāvus stāvēja neveen



augšā luktā ap ērģelēm, tā ka šķesteram pat spēlē-
šana tika apgrūtināta, bet ari ap altāri un pat ģērb-
kambara durvīs un ārpusē ap logeem. Izplūda īpat-
nējā baznicas smaka no ļaužu peebāzibas, vīstošeem

izpušķojuma vaiņageem un vecajeem, vairak-kā trīs

gadu simteņus smakušajeem un pelejušeem mūreem

un draperijam. Pat Kristus apskaidrošanas altāra

bilde šinī deenā likās izplūdinam sava vecuma sa-

smakumu. Ar vārdij sakot
—

viss bija bazniciskās

svētsvinības un goda pilns, neizņemot pērmindera
pliko pakausi.

Preekšejā solā, netāļu no kanceles sēdēja visa

barona fon Vardena ģimene, ceenigi un svinigi, jo
vecajam Vardenam, kā baznicas patronam, bija jā-
dabū

par sprediķa un kandidāta spējam savs spree-
dums un no ša spreeduma atkarājās daudz.

Barons greeza drīz veenu ausi pret kanceli,
drīz otru, lika reizēm plaukstu aiz auss un peevilka
acis, divreiz paskatijās pat pulkstenī — lai tikai va-

rētu savilkt kopā jo leelaku uzmanibu apkandidāta

svarigo sprediķi.
«Tad nu ikveena kristigas draudzes locekļa

peenākums ir: turetees ceeši
pee sava zemes tēva,

pee mūsu visžēligā ķeizara. Bet kā jūs, mīļi drau-

dzes locekļi, to vislabaki izdarisait?" Kandidāts runāja
un sauca, jautajā un atbildēja: ir Deeva

veetneeks, bet ķeizara veetneeki ir visi jūsu preekš-
neeki, jūsu draudzes gans, jūsu šķesteris, jūsu pēr-
minderi un visi amata vīri, kas izpilda viņa gribu.
Bet jo sevišķi mūsu ceenigš leelskungs, kas nerim-

stoši bijis nomodā par mūsu deeva nama vajadzibam
un caur kura slavenajeem preeksgājejeem mēs pee

šā staltā nama esam kļuvuši." „Tadēļ dodait, kas

katram pēc viņa stāvokļa un kārtas peeder!"
Barons gluži labi saprata, ka šis teksta izskai-

drojums ir uz šodeenu ņemts ar nodomu, bet kas

par to, ja tikai viņa sekas peeņemamas! Ši glaimo-
jošā runa, savārstita no visvisadeem peemēreem par

61



mežoneem, par misiones darbineekeem, par uzbrū-

košām breesmam, kuras teek novērstas caur svētu-

lību — ši runa dunēja kā āmura siteeni pa kubula

seenam, tik spēcigi saskrūvētā balsī viņa tika mesta,
lai varētu sadzirdēt ari ārā stāvošee. Un ne velti

tad veens otrs eeminejās: nu tad runātājs ir

gani" — „Arda to deeva vārdu kā sūdus," tušs

zobgaligi peebiJda.
Lai ari spreedumi būtu bijuši kādi būdami,

tomēr Galdiņš Leelkalnu draudzes mācitaja veetu

dabūja un pēc Bērtuļa deenas tai svētdeenā tika

svinigi eevests par mācitaju, pee kam mācītājmuižā
meelasts, kurā peedalijās neveenprāvests unVardenu

ģimene, bet visi pērminderi un šķesteris savā galda
nostūrī, jo Galdiņš daudzkārt runāja par muižneeku,
baronu un pelekbaronu intrešu kopību, caur ko pa-

mazam panākama ari saprašanās. Šo saprašanos
viņš bija noņēmees veicināt cik spēdams, gan spre-

diķos, gan amata darišanās.

Baronese KunigundeGaldiņam šinī viņa eesvēti-

šanas deenā eedāvinaja jau dresētu medibu suni, bet

barons pats pērnējo vērsēnu, par ko galda runā joko-
dams peemineja, ka tas esot zimbolisks norādījums,
ar drošu un ceetu buļļa peeri izvest eesākto līdz

galam —

proves sprediķī eesākto, un ja palīdzības
vajagot, viņā un viņa ģimenē to veenmēr varēšot

atrast, jo muiža un baznica gadu simteņeem jau ka-

mēr esot dvīņu māsas, kurām veena otrai jāpabalsta.

Jaunais mācitajs eerīkojās mācitaja muižā par

saimneeku, pamazam sagādādams inventāru, bet gal-
veno vēribu peegreezdams dzīvokļa un ķēķa eekār-

tai, kādēļ peeņēma istabas meitu un ķēkšu. Vees-

istaba, bibliotēka, guļamistaba, kabinets, ēdamistaba,

pat bērnu istaba — kaut gan tikai domās — tika

eerīkotas par jaunu un iztapsētas, mēbelētas, apgā-
dātas puķēm, kur saguldija visu muižas māju rent-

neeku rudens renti un leelaku aizņēmumu. Draudze

runāja — nu drīz vedišot ceenigmāti mājā.



Pats viņš beeži braukāja pee Vardeneem un

Vardenu baroneses visas četras, cita par citu jau-
nāka, šad un tad eeradās mācitajmuižā, saceldamas

tukšajās istabās kņadu un jautribu. Ar veco baronu

Galdiņam beeži bij sarunas par draudzes leetam,

par dažadeem apstākļeem, kas zīmējās uz baznicu,

draudzesskolu, skolas zemi un tāpat ari par vis-

pārējo gara
stāvokli tautā, kamēr ar jaunkundzēm

šī tā sauktā nopeetnā saruna notika pārak reti un

ari tad garāmejot. Šās sarunas bija rotaļašanās un

uzjautrināšanās un ari visas nopeetnās leetas tika

tādā pašā jautrā tonī pārrunātas. To labo tikumu,
sarunatees ar labu dzimtu labi audzinātām damam

Galdiņš bij jau korporācijā peeteekošā mērā man-

tojis un šis mantojums tagad varēja nest ari zināmus

augļus; īstenibā, viņam vajadzēja nest šos augļus.
Kad nebij jāapstāv līķi vaj japeeņem citās

amata darīšanās draudzes locekli, tad Galdiņš no-

darbojās ari sava aroda rakstneecibā, strādādams

pee tautas garigās literatūras kuplināšanas un drīz

tam bija pabeigts kāds reliģiskā garā staipigs apce-

rējums par Kristus draudzi, ar uzrakstu: „Puķit', ko

Deevs nes uz rokam," kurā viņš saldi aprakstija
kādas jaunavas brīnišķigu atgreešanos, kā tas. bij
teikts.

Bet ko nu līdzēja viss tas, ko līdzēja grūtais
amata darbs, draudzes apkopšana, kad visas istabas

mācitaja muižā joprojām stāvēja tukšas, kaut gan
labi eerīkotas?

Jau bija peenācis pavasars un vairāk kā pus-

gadu pavadīts patstāvigā amatā, un tomēr nekas

nebija noticis. Kas noticis? Galdiņš nebija varējis
tuvinatees Kunigundei fon Varden vairāk nemaz,
kā tas bijis jau kandidāta laikā, neskatotees uz

Visu redzamo labvēlibu no visas dzimtas un neska-

totees uz jautreem un patīkami pavaditeem brīžeem

mūižā un viņa paša mājā. Viņš pat mānija, ka sāka

peeņemtees resnumā un ka mati no peeres sāka



nozust un sejs vēl vairāk apvēlās, nekā korporā-
cijā bija paspējis. 41. numura zemās krāgas sāka

žņaugt kaklu un greestees pakaklē un kādu svēt-

deenas rītu, sagatavojotees uz sevišķi svinigu spre-

diķi un tadcļ žestikulējot spoguļa preekšā, viņam
nācās pat eebrēktees, cik peepeši eežņaudzās uz-

liktā apkaklite. Vajadzēja steigtees.

Jāņi jau bija pagājuši un leepas muižas leepu
alejā zeedeja tik vareni, ka smaržas medus saldums

pildija visu parku un bites cauru deenu pa sauli

zvanit zvanija pa zaru pazarēm, sūkdamas sev

vajadzigos krājumus. Pulkstens varēja būt ap četri

pēc pusdeenas, kad Galdiņš ar baronesi staigājot
pa šo aleju un sarunadamees par medu unsaldumu,
kādu bites sakrāj, peepeši sāka meklēt līdzibas un

izteica sekošo:

„Jūs, Kunigundes jaunkundz, preekš manis

esat kā tas leelais saldums, kas sanests pa vasaru

stropā, apbrīnojams un neaizsneedzams. Es reibstu

jūsu smaržā!" Viņš juta, ka iznāca reizē ar visu

pārplūdumu korporeliski, tomēr atkāpšanās vairs

nedrīkstēja būt, lai gan Kunigunde, paskatijusēs
tam sejā, smeedamās zobojās:

— „Jus, mācitaja kungs,leekateesteešam medus

pārēdees !*

„Ne, daiļā!"

Viņš satvēra tās roku ātri un dedzigi un

čukstēja:
„'!'opat par manu laulātu draudzeni."

Kunigunde atslējās visā savā teevās sausās

šķeistas garumā, bet nepazaudēja tomēr sava zob-

galīgā toņa:

„Uz to es jums tagad nevaru atbildēt, māci-

taja kungs."
Viņas balss skanēja savadi, — it kā sakaltuši

žagari tiktu lausti un sveesti projām.



Ja, tas bij vairāk atraidijums, nekā nenoteik-

tiba un no ta viņš bija visvairāk baidijees. Tomēr
—■ ari ceriba nebija galigi pagalam, jo ko gan
izteica vārdi: „tāgad nevaru"?

Kas viņš bija? Tikai zemneeks un nevarēja
tādēļ vēl tikt uzņemts augstākajā šķirā. Tas bija
Galdiņa uzskats, ka caur izglītibu un aristokra-

tiskeem ārejeem tikumeem ,un augsteem sabee-

driskeem amateem eespējams pašam ari kļūt pee

augstajeem, uz ko jau vedināja korporācijas un ko

jau sen bij sludinājuši Māteru Juris un vecais Lau-

tenbachs-Jūsminis, kura latveešu valodas lekcijas
viņš pats Terbatā aiz korporeliskās peeklājibas bija
reizes četras pa zemestri klausijees. Tā tad kar-

jeras un dzīves pilniba varēja tikt sasneegtas tikai

saveenojotees jeb saplūstot ar augstāko. Nezaudēt

vēl ceribas un censtees, censtees, jo vjņš ari pee-

dereja taču pee censoņeem!

Pēc ša neizdevigā mēģinājuma Galdiņa dzīvē

eestājās jauns posms. Viņš pastāvigi pūlējās visur,
kur tikai nāca kādā sabeedriskā darišanā, aizstāvēt

muižneecibas intereses, uzsvērdams viņas kulturelo

pārākumu un vadošo lomu, kura tai bijusi gadu
simteņeem un, kā redzams, starp citu, no paša
deeva uzticēta. Draudzes skolas mežs tika pee-

veenots muižai, kā peederigs pee tās, bet skolotājs
tika izdzīts no veetas un eelikts jauns, kurš bez

Galdiņa peekrišanas nespēra neveenunoteiktu soli

savā darbibā. Zemkopibas beedriba eevēleja Var-

denu par savu preekšneeku un jaunā saimneeku

kopmoderneeciba drīz tika izkonkurēta no muižas

peena fabrikas. Draudzi viņš ar katru svētdeenu

sāka neatlaidigaki rāt par tikumisku pagrimšanu,
par augstprātigu, dumpigu, pašgudribas garu. Pa-

stāvigi viņš visur sludināja padevibu un paklau-
sibu un mīlestibu, jo „itin kā Kristus" visu to

darijis, tāpat ari katram jo projām tā jādara.



Veselus trīs gadus viņš tā bija cīnijces. Viņa
sejs bija palicis savadi ceets, it kā muskuļi tur būtu

peeņēmuši dūres veidu un balss bija skarba un

asa; peere jau bij līdz galvas vidum galigi kaila

un ap lūpām vaibsti, kas atgādinājaveenu no teem

daudzajeem miroņeem, kurus viņš apstāvējis un

resnums, neskatotees uz pūlēm pret to, nebija attu-

rams. Jaunākā no baronesēm to jokodamās sau-

kāja par Mortiru, kas nozīmēja svēto mocekli un

reizē ari strupu leelgabalu, kādu viņš tagad atgā-
dināja.

Kad reiz par viņa sprediķeem bija rakstits

avizē, tad viņš aiz dusmām bij pat talāru aizmirsis

pilnigi aizpogot un sita ar dūrēm pret sarkani pol-
stetām kanceles maļam tā, ka likās, nupat apkritis
viss šis vecais ķirmju sagraustais kubuls un no-

velsees līdz ar visu mācītāju baznicas vidū, satrau-

cēdams pagrīdē gulošos muižneeku senču kaulus.

Kristus vārds tika tik nikni un spēcigi mests, ka

likās, ka, ja šiš Kristus būtu akmens, tad viņš
tiktu sveests katram no korī sēdošeem jaunekļeem
pa peeri, lai ta gabalos sašķīst, — vaj ja šis Kristus

būtu āmurs, tad ar viņu tiktu aiznaglotas visas

avižu redakcijas līdz pašai pastara deenai.

Teešam, tukšās istabas mācitajmuižā laikam

pee visa ta bija vainigas. Varbūt ari pati šī Lutera

ticiba un baznīca, kura nākusi karjerista rokā. Kas

to gan lai pēta. Tikai vēl reizi šinīs divi pēdējos

gados viņš mēģināja bildināt baronesi, bet kad ari

šoreiz dabūja atraidījumu, tad pārstāja eerastees

muižā. Sapnis likās izsapņots. Baronese netika

apprecēta ari no cita kāda, bet slaistījās joprojām
apkārt teeva un gara un, cik mācitajs gāja bree-

dumā, tik viņa dilumā, it kā starp teem teešam

kāds fiziski mistisks sakars pastāvētu.
Ak ne!
Sī traģēdija nobeidzās mācitaja amata ceturtā

gada beigās ar to, ka Galdiņš savu ķēkšu bez lau-



libas padarija par savu ceenigmāti, kā daudzi citi

amata brāļi.
Tik demokrātisks un tautisks beidzot bija

kļuvis Leelkalnes jaunais mācitajs.



GRĒKS

Nepilnus astoņpadsmit vecs jaunais Francisks

jau gadeem strādāja tēvam līdz visus lauku un mā-

jas darbus Rūžineekos. Strādāja un nezināja vairāk

neka, kā to, ka jāpadara šee darbi katrā ziņā, nezi-

nāja ari vairāk kā to, ka citādi nevajaga strādāt, kā

strādāja tēvs un Rūžineeku pušelneeks, kaimiņš
Staņa, nepazina daudz vairāk, kā māju — savu

sētu un leelceļu līdz Rēzeknei, baznicu un mišas.

Atkal rudens bija eesācees. Rudzi sen no-

pļauti — jau rugāji eetrūdejuši; nopļauti ari meeži,

griķi, pat zirņi; tik vēlinās auzas leelceļa malā vējā
zuzeja. Leetus deenas abus Rūžineekus ceešak sāka

eespeest rijas un peedarba darbos.

Kā parasts, ari veenu rīt viņi jau pee laternas

bij izkūluši divi meteenus rudzu. Putnu aukas

skraidija visu preekšpusdeenu. Nemitējās ari pēcpus-
deenā. Veenas leetus strāvas laikā viņi, kā no rīta

noputējuši, elpas un seekalu mikluma sabeezinatu

rijas kvēpu pilneem lūpu kaktiņeem un deguneem,
baltos redzokļus bolidami, skreešus. eemetās pee

rijas, kura atradās pašā leelceļa malā un kur rudzi

bij sadzīti un sagāsti kaudzē zem jumta jau pirms
leetus laika.

Peejumā no leetus pabēgdami pašreiz atradās

divi sveši ceļa gājēji — redzams, ne veetejee, bet

Baltijas latveešu inteliģenti, katrā ziņā no teem, kam

Latgales apraudzišana deva dažus eenākumus.

SvešeĢ sveicināja, bet vecais neatņēma.
Tee sedeja uz rudzu kuliša un ēda .pee savām

ceļa somiņām pusdeenu.



Uz rudzu kūļa! — Vecais Rūžineeks izpūta
dusmās domu caur nāsim. —

Velns ārā! Uz ru-

dzeem! >

Visa viņa nabadzigā, melnā sīkīpašneeka no-

slēgtībā rūditā būtne apskrējās ar pakausi uz

preekšu. Nikneem soļeem viņš pārkāpa pār augsto
rijas sleegsni, uzlēca melnajās ārdīs un atsitās ar

galvu pret greesteem.
Velns ārā! Tee ēda baltu kveešu maizi ar

beezu kārtu sveesta un gaļas — uz viņa sīko, zā-

ļaino rudzu kūļa!
Eesāka sērst. Jaunais Francisks deva koka

dakšām kūli pēc kūļa pa zemajām rijas durvtiņam,
vecais tos noņēma un slēja ārdīs. Viņi to darīja klu-

sēdami ; bet lāgeem salmi ārdīs ceeši eebrakšķejās:
tās bija vecā dusmas.

Rudzu gubas mala jau bija gabaliņu attālinā-

jušās no kūļa, uz kura sēdēja svešee, ari klusē-

dami
— atgreezdami kumosus no reeceeneem, bāz-

dami mutē un skatidamees.

Leetus lija asi, palāses plīkšejar
uzmezdamas

burbuļus un pa retam krusas graudam sitās pret
zemi un eelēca uz klona peejumā.

Beidzot vecais izgrūda:

«Vaj tū kvuliti pazamesi?" Francisks — tāpat
kā svešee — saprata, ko tas nozīmēja, neteica ne

vārda, bet turpināja dot nākošo kūli no gubas, pee
kam gadījās tā, ka šis eesneedzās ar nepareizo galu
uz preekšu.

Likās, ka eemesla nebija nekāda, bet neka

nevarēja darit
— tam tā vajadzēja eet:

«Ak taidus tu man rudzus dūsi!"

Nebij vēl Francisks galvas lāgā atvilcis no

durvim, kad noklaudzēja pa stenderi ,un sleegšņeem
asi, nikni siteeni ar garu koku, mērķēti pa jaunā
galvu. Tomēr iznāca tā, ka siteeni vairs ķēra tikai

pa dakšām.



Lotuvja eerlzimtais, pirmatnejiskais raksturs —

ātrs un dusmās neprātīgs un nežēligs — bij sasnee-

dzis savas bārdzibas augstumus.
„Tāva, motes naklausisi! Nazabeisls ij dīva!"
Un vecā koks izsitās

pa rijas durvim, bet nesa-

sneedza mērķa.
Neka nevarēja darit

— tam tā vajadzēja eet!
Teešam— svešajeem likās, ka paša deeva bār-

dziba būtu parādijusēs pērkonā un zibenī no skaidrām

debesim, bet vajadzēja klusēt. Tomēr viņi mācijās
pee tam, ka dusmās nav eespējams darijuma seku

pareizibu aprēķināt.
Francisks apstājās strauji un noteikti — savē-

zejās ar dakšām no visa spēka un cirta tās sveešus

uz durvju pusi, kur tās atsitās sleegsnī. Atpakaļ
neskatidamees un tāpat klusēdams, kā līdz šim, viņš
ātri aizgāja uz istabu.

Svešee saskatijās, peecēlās un aizlaipoja uz

leelceļa. Varavīksna jau atplāksnijās pēdējās leetus

švītrās, kuras slaidi krita, aizeedamas pa vējam.
Rudens turpināja savu, kā tas parasts pee teem,kam

nav nekādas daļas, kas noteek.

No tās deenas starp tēvu un dēlu eestājās leels

klusums. Ilgi viņu izturet-nebija veegli, jo neēdeens

vairs gāja labumā, ne darbi šķīrās kā vajadzētu.
Francisks pavisam negribēja strādāt.

Bija kautkas jādara. Tēvs svētdeen sajūdza
zirgu un viņi abi eesēdās. Grēku vaidēšanas zakra-

mentam vajadzēja salausto padarit veselu.,'

Rēzeknē gar atvērtajām ebreju bodelemun vei-

kaleem, kuru durvīs vaj nu stāvēja pats īpašneeks,
vaj drūzmējās no baznicas nākdamee

— pa nokalnes

eelas renstelēm skrēja palss ūdens. Pa leelās baz-

nicas pakāpēm ļaudis nāca un gāja. Francisks sekoja

tēvam, ar kuru visu ceļu nebij ne vārda izmaini-

juši — nolocija namiņā apkakli, nokratijās, noskūp-
stīja skūpstāmo un eegāja eekšā.'



Arā rūca vētra, sizdamās ar leetu pret rūtim

un ap mūri un eenācejeem likās, ka viņa pārdūcpat
varganu — ērģeles.

Miša jau bija trešā daļā — pārmīšanā: baznīc-

kungs pašlaik metās ceļos un ministrands trīs reizes

zvanija; baznickungs pacēla biķeri uz augšu —

atkal trīs, veens pēc otra, gausi zvaniņa šķindeeni;
baznickungs darija krusta zīmi virs biķeri — nošķin-
dinaja deviņas reizes un sekoja latiniskā valodastarp
baznickungu un ministrandu.

Francisks uz ceļeem pārdomāja savus grēkus,
mēģināja savākt tos veenkop, kā ticibā mācits jeb
izdarija sirdsapziņas izmeklēšanu un grēku nozēli.

Un cik savadi tas nebūtu bijis: viņš daudzkārt bij
zadzis ābolus kaimiņu sētā; nelaulāts gulējis pee

laulātas; viņā gulēja pat tāds grēks, kā tas, ka ilgāk
nebija varējis no galvas izdabūt preekšstādijuma par
Kristus tēlu ceļmalēs un ceemos, kur tas ar savu

izskata nejaukumu viņa domās veenmēr bij licis

vārdus: sakaltusi varde, un vēl citas negantibasun

leetas, ko viņš bij domājis un darijis,— tagad vairs

neizlikās par grēku, droši veen tāpēc, ka ilgāks laiks

no ta pagājis. Turpreti veenigais no septiņeem gal-
vas grēkeem — dusmas, — tas gulēja pār viseem

citeem. Te bij veens moments, ko viņš ar prātu
neapjauda: dakšas sveežot bij viņā bijusi vēlēšanās,
lai netīšām tēvu ķertu —

lai notiktu un lai ari ne-

būtu grēka: divkāršs grēks.

Un turpat baznicā pee seenas stāvēja tee divi—

tee paši, kas bija sēdējuši uz rudzu kūliša. Viņi
skatijās apkārt, aplūkoja svētās bildes; viņi ne kru-

stījās, kā viņš, ne ceļos metās*kad visi bij" kā no-

pļauti, ne sita ar dūri krūtīs, kā tēvs. Viņi likās

veenigee taisnee visā baznicā. Jo tēvs ar ceešaku

un drebošāku dūri degzigaki dauzija savas krūtis

un čukstēja grēku vaidēšanas vārdus, jo viņi kļuva
smīnigaki un veens otram peeģrūda sānos. Vecā
Rūžineeka ceetā, sareem līdzigā ūsa, noskūtais rup-



jais zods ar neleelo acu tumškrāsigo dedzigumu —

lotuvju katoļu tipiskums —neatšķīrās baznicā daudz

no citu sejeem — tomēr viņi to pazina.

Ministrantura bija beigās: „Benedicamus Do-
mini" un amen. Pee konfesionāla jeb grēku sūdzē-

šanas krātiņa bija gara rinda. Peecēlās tēvs un

eemetās rindas galā. Viņš ari bij svešos redzējis,
jo ta acis varēja manit dusmas. Starp dēlu un tēvu

nometās kāda seeveete. Tas Franciskam bij pa

prātam.

Ģērbees komžā un violetā stulā baznickungs

sēdēja krātiņā — paturēdams ausi pee lodziņa, kru-

stidams, lūpas pašķobidams — un likās, ka viņu
neveens pats dzirdētais grēks nevar izšķeebt no tās

ritmiskās aukstasinibas, ar kādu tas izdarija atlai-

šanu. Varēja domāt, ka viseem grēki ir pilnigi
veenadi

— tik veenādi-veenaldzigi viņš pret teem

izturējās. Kā pats deevs.

Francisks, tāpat kā visi, skaitija lūpas kustinā-

dams „Ex grēcineeks cilvaks", bet viņam šinī atkār-

totā lūgšanā pastāvigi sāka eejauktees paša grēka
problēma: tēva sveedeens viņam, tēva dusmu klaU-

dzeens kokā pret rijas stenderi. Tas bija viņa.grēka
cēlons, grēks pret ceturto bausli. Bet tēvs — vaj
tas savas dusmas uzskatija par grēku ? Nekādā

ziņā, jo viņš ir tēvs un ceturtais bauslis viņam par
labu. Kas ir grēka pirmcēlons —

ceturtais bauslis

vaj svešineeki, kas pee seenas? Ja viņi nebūtu uz

rudzu kūliša bijuši, nebūtu ša grēka. Un ja viņi
nebūtu te, tam nejuktu lūgšana. Tee

— pats sā-

tans —; sātans baznicā! Citādi viņi būtu katoļi!

Vecais jau bij atgājis no. konfesionāla. Nupat
ari seeveetei, kura Franciskam preekšā, baznic-

kungs peesita ar pirkstu pee krātiņa malas par

zīmi, ka viņa var ateet nost. Tāpat kā katrs, ta

noskūpstija sūdzinataja stulas galā krustu. Fran-

cisks pārkrustijās un teica apsveicināšanas vārdus:



„Lai byus Jēzus Kristus pogūdinots", izsacīja vār-

du— tāvs,kā bij baznickungsjauzrunā unapjuka: abi
svešee pašlaik gāja laukā.

Pagāja brītiņš kamēr Francisks varēja izsūdzēt

par savām dusmām uz tēvu, bet citus grēkus aiz-

mirsa. Pamāciba bij īsa: tēvu un māti kļausit,
deevu bītees; uzlika divas lūgšanas kā gandari-
jumu par grēkeem un deva atlaišanu. Francisks

noleeca galvu, sita pee krūtim un izčukstēja, kā

pavēlēts: „Dīvs, esi žēligs man grēcinikam", basnic-

kungs atkal peesita ar pirkstu pee krātiņa malas

un kārta virzijās tālāk.

Francisks izgāja no baznicas, bet problēma no

viņa neizgāja. , Viņš gāja pa leetaiņo eelu, gar

ebreju bodēm, uz sētu, kur zirgs eebraukts.

Deevs Franciskam bija peedevis — caur baz-

nickungu.
Viņi sēdēja atkal klusēdami ratos, kuri ritēja

mājup.

Francisks tēvam nepeedeva.

1921.



BAGATAIS UN SEEVA

Staņa Kindzuls, pēc dzimuma īsts latgaļu
latvis, caur eepoļošanos tika pee bagatibas. Vis-

pirms viņš bij muižā pee poļu kunga par sulaini;

kungs to pārveda uz Pēterburgu. Tur viņš eetika

katoļu baznicas kalpos, bet no baznicas kādā poļu
fabrikā par uzraugu-policistu, protams, tikai ar

labām muižneeka rekomendācijām.

Kalpoja Kindzuls padevigi un izticigi. Viņam

bija kreetns daudzums ta stulbā saprāta un viltigās
apķēribas, kas vajadzigi, lai eegūtu muižneeka, bet

sevišķi poļu muižneeka, labvēlibu un pat uzticibu.

Pa gadeem Staņa bij eemācijees būt ļoti izdarigs,
bij eemanijees veikla un' kreetna administratora

panēmeenus. Jau no divdesmitā mūža gada viņā
bij nodibinajees skaidrs un ceets pasaules uzskats:

krāj naudu, tad tiksi pee mērķa. Pee ta viņš

turējās.

Alga tam nebija leela neveenā deenesta veetā,
bet blakus eenākumi kreetni un kad viņš beidzot

par muižas pārvaldneeku bija ticis, tad, muižneekam

pašam galvas pilsētā valsts amatus eeņemot, Kin-

dzuls eeņēma kreetnas zumas, neveen saimneeko-

dams pēc patikšanas ar kunga mantu, bet ari pēc
patikšanas izdzīdams strādneekus, kas noderēja par

visleelakās uzticibas zīmi. Tā krājot mūžs bij sa-

sneedzis jau četrdesmit peecus gadus. Tagad tāļak
vairs nevarēja paļautees vecajam uzskatam. Cik

ilgi tad beidzot krāsi ?

Viņš izdevigi eepirka kreetni leelu kroņa
zemes gabalu ar daudz me,ža, kurš senos ruļļos bij



eereķinats par purvu un kā tāds ari tika pārdots
pec 1905. gada revolūcijas. Ap 1910. gadu viņš
bij jau sacēlis ēkas pēc muižas parauga; eestrā-

dajis dažas pūrveetas aramzemes. Bet galveno
vēribu peegreeza lopkopibai, kādēļ bij braucis pat
uz Vidzemi apskatitees modernās kūts eetaisi un

novērot peenošanas zistemu.

Kā viseem zemes īpašneekeem, ari Kindzuļam
pa kara laiku izdevās eeraut kreetni naudas, kuru

gan nezināja vairs kur likt, tomēr, būdams eeaudzis

krāšanā, nevarēja nekrāt pašas krāšanas dēļ veen.

Tolaik, frontei tuvāk peevirzotees, ari viņa mežs

tika cirsts preekš tranšeju un kara ceļu būves,
pee kam koku cenas bija aprēķinātas augstas. Bet
kad sacēlās revolūcija un nodibinājās padomes, tad

izrādijās, ka viss leelais rēķins būs jāzaudē. Tomēr

vācu okupācija Kindzuli peeteekoši apmeerinaja un

viņš sāka domāt pat par rēķina eesneegšanu Pa-

domju Kreevijai caur veetejo vācu komendanturu,
kā bij nodomājis darit viņa kaimiņš un eenaidneeks

vecticibneeks.

Bet iznāca tā, ka tuvojās jau peecdesmit gadi
un vajadzēja pasteigtees ar precēšanos. Viņš ilgi
meklējās, līdz beidzot sameklēja — pavisam jaunu
meiteni, kura beigusi 7 klases ģimnāzijā, prata
dažus Ļermontova un Puškina dzejoļus no galvas,
bij lasijusi Turgeņeva „Muižneeku perēkli" un

Gončarova „Krauju", neeeskaitot citus mazākus

gabaliņus. Viņa bij eekreevota latgaleete, pee tam

Kindzuļa attāla radineece, kurai tēvs karā kritis un

māte mirusi, bet radi mantu peevākuši. Radi bij
ari tee, kas viņu izprecināja pee vecā Kindzuļa.

Lai gan viņai pašai bij bijis jau jāprot, būt

patstāvigai, tomēr Kindzuļa mājās Seiļiškos viņai
sākumā gāja grūti, cik grūti veen var eet 17 gadus
vecam meiteņam veca vīra saimneecibā. Seiļišku
saimneecibas eekārta bija kaut kas vidējs starp
muižas un folverka eetaisi. Gara dzīvojamā ēka
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ar plašu ķēķi, kurš ar leelu kreevu krāsni node-

rēja ari kā kalpu dzīvojamā telpa; leelistaba, ēdam-

istaba pee ķēka, divas mazās istabiņas veenā galā,
divas otrā, preekšiņa, divas durvis

— parādes ar

leeveni un pakaļējās, melnās, ar laukakmeņu pa-

kāpēm. Plaši dubultlogi, balta grīda, gludi ēvelētas

seenas, kumodes, galdi, skapji, soli, krēsli, divans,
dzelzs gultas. Ar vārdu — cerīkots viss plaši un

bagāti, neskatotees uz Kindzuļa skopumu. Kūts

līdz pažobelēm no mūra — tikai divi kārtas baļķu.
Starp kūti un dzīvojamo ēku plats peemīdits dīķis,
kurā vasarā eebrida. lopi un cūkas un kur kalpu
bērni suņeem sprunguļus un akmeņus eemeta.

Trešā leelā ēka bij rija un peedarbs, celts no res-

neem baļķeem un izskatijās kā divstāvigs, senlaiku

koka pili atgādinošs. Tad stallis ar vāgūzi pēc
Baltijas eekārtas parauga. Lopu pavisam divdesmit

slaucamu, jo Seiļišku meža ganibas un pļavas deva

eespēju turēt vēl leelaku ganāmu pulku. Puisis

veens, vecāks bārdains kreevs, bet meitas trīs lat-

galeetes, cita par citu valodīgākas, iztapigakas, uri

reizē ari spītigas un atreebigas. Un mežs visap-
kārt; ceļš veens veenigs, no leelceļa līdz pagal-
mam. Pilsēta 50 verstis, meests 25, upe 10, kai-

miņu mājas 5 verstis. Viss, Latgales zeemeļu daļā —

kaut kur pret Opočkas un TNovorževas robežām.

Tādā apkārtnē bij jādzīvo jaunai saimneecei

un seevai.

Rītos bij jāceļas reizē ar kalponēm govis slaukt,
jo vecais Kindzuls, kā muižā paradis, neuzticēja ne-

veenu darbu bez uzraudzibas. Gulēt vakaros tika

vēlu, kad jau visi bija paēduši, sākot ar saimneeku,
beidzot ar suni. Naktīs vīra stāvā, ceetā ūsa dū-
rās vaigos.

Tāda bija jaunā dzīve.

Lai gan Kindzuls savu jauno seevu mīlēja,
tomēr šī mīlestiba nebija tāda, kādu prasīja jauniba.
Kindzuļa mīlestiba bija prātiga, aprēķināta, saim-



neeciska un taisni par tik veen uzleesmoja, par cik

jaunā seeva bij saimneeeibā čakla un saprātiga un

par cik varēja cerēt uz jauna Kindzuļa peedzim-

šanu, jo mērķis bija: manta un mantas mantineeks.

Tādēļ gluži dabigi, ka seeva neiznāca vis daudz

maz draugs un beedrs, bet līdzeklis saimneecibas

papildinājumam un mantas nostiprinājumam un pee

tam lēts un izdevigs līdzeklis.

Visur viņš pats sekoja seevas darbam un visur

to pamācija, norādīdams uz kļūdām. Viņa acs bij
neatlaidiga un uzmaniga par visu, kā paša katoļu
deeva acs. Lai ari viņš izvairījās no sevišķeem

■bāreeneem, tomēr viņa izturēšanās iznāca tāda, ka

jauno saimneeci veenmēr visur pavadija nemitigas
bailes: vaj tikai tas vaj tas būs izdarits pēc vīra

gribas un prāta. Un cik labprāt un ar laimi viņa
būtu darijusi visu pēc mīlama vīra prāta, tik nelai-

miga viņa jutās to pašu darot pēc vecā Kindzuļa
gribas.

Mājas kārtibai vajadzēja tikt turētai noteiktā

virzeenā. Ja, peemēram, bij nolikts, ka suņam ne-

drīkst neko citu dot, kā auzu miltus, ūdenī eekul-

tus, tad bij loti bīstami peeleet šai putrai klāt slauk-

tuvju izskalas, kurām katrā ziņā vajadzēja tikt do-

tām siveneem. Tāpat nevarēja peeļaut, ka kalpam

vaj kalponēm pusdeenās vaj vakariņās uz galda būtu

maize, ja bija kartupeļi. Ari pats Kindzuls stingri

turējās pee ta paša; jo pēdējos gados rudzi nebij

paauguši un naudu izdot preekš maizes kalpeem,
kad pagrabs pilns kartupeļu, viņš uzskatija par ne-

eespējamu un par nepareizu nama turēšanu un par

grēku.
Sākumā jaunā saimneece beeži un slepeni rau-

dāja, jo tikai tad, kad bij jau eesākusi ļauno dzīvi,

viņa pilnigi sāka saprast, ko nozīmēja but par vecā

Kindzuļa seevu. Tad ari sāka eenākt prātā visas

ģimnāzijā lasitās leetas par laulibas dzīvi, mīlesti-

bas laimi un nelaimi. Tikai nu viņa novērtēja



Puškina čiganeetes Zemfiras dzeesmu par veco,

nikno vīru, jo teešam — tikai ta dzeja veen teek

saprasta, kuras būtibu viņas lasitajs pats uz savas

ādas izbauda.

Bet nu neka nevarēja darit. Deenas gāja veena

otrai līdzigas un veenigi nogurumam no darba bij
jāpateicas, ka nevarēja daudz domāt un fantazēt ap

savu likteni.

Pagāja zeema. Pirmā zeema pēc kāzām. Pa-

vasars nebija labāks
—

taisni otrādi: dabas jaukuma
līgsme un dzīvibas preeki deva asu kontrastu un

pavairoja sēru asumu.

Ari daba likās būt zemvecā Kindzuļa, bet

Bet jūnija vidū atbrauca Kindzuļa māsas dēls,

astoņpadsmit gadus vecs, no reālskolas pēdējās kla-

ses. Slaids ar ādas jostu un dzcltenzintaiņu salau-

zītu cepuri.
Vecais bij nodomājis' paturēt radineeku pee

sevis visu vasaru, kā palīgu pee lauku darbeem,—
it kā viņš nabadzigo pilsētneeces puiku mitinātu aiz

labsirdīgas dabas.

Ar jauno Staņislavu jaunai saimneecei māja
atdzīvojās. Viņa jaunekli sākumā uzņēma pat kā

kādu brīnumu no viņpasaules, tik leels noslēgtibas
eespaids bij viņas jūtās! Staņislavs ar savu jaunumu
nostājās tūliņ kā ass pretstats vecajam.

Pirmo reiz visi trīs sēdēja pee vakariņu galda,
uz kura atradās nemizoti vāriti kartupeļi, sagreesta
siļķe, rūgušpeens, sVeests un beezpeens. Eda klu-

sēdami, jo bij jau pārrunāts kaut kas par to, ka

jaunais zirgs nagu atlauzis, kas prasija ļoti daudz

pūļu no saimneeces, jo ari par to viņai bij jārūpē-
jas. Vecais Kindzuls lāgu lāgeem kartupeli mizo-

dams pārlaida acis pār galdu. Seeva un brāļa dēls
abi savas acis nolaiduši, bet tanī brīdī viņeem abeem

bij rokas pee peena glāzēm un nezin kāpēc — viņi
reizē pacēla galvas un eeskatijās teeši veens otram



acis. Tad viņi sarāvās, novairijās, apjuka, nokaunē-

jās, pat sabijās: viņos bij aizleegtais sacēlees!

Aizleegtais? Un vecais Kindzuls turpat blakus —

kā bauslibas galdiņš, uz kura rakstits: tev būs un

tev nebūs!

Pēc tam šāka atrisinatees saruna, jaukti •— kree-

viski un latgaliski.

„Jūs nu varesat studēt. Par inženeeri."

— „Ja tik izdosees."

„Bet vaj nav žēl skolas laika?"

— „Leekas, ka- vēl skaitos skolā."

„Man gan žēl. Ļoti žēl. Tas mans jaukākais
laiks mūžā. Es deezko dotu, lai vēl varētu atvērst

to atpakaļ." Viņa nopūtās. „Bet ko tur runāt. Es

biju ieela palaidne mūsu ģimnāzijā. Mācijos nekas.
Dzejneeki patika. Bet man gribējās dzīvot pēc
dzejneekeem. Es lēkāju pār soleem, kāpelēju pār
žogeem, kokos. Reiz bij mums trijām norunāta sa-

tikšanās ar zeminaristeem. Mums bij vakarā vēlu

jāpārkāpj pār augsto zeminara žogu, jo viņeem ne-

bij eespējams izeet tādēļ, ka bij nosoditi zem uz-

raudzibas. Bet satiktees vajadzēja, lai kaut pasaule
bojā eetu. Protams, mums palīdzēja, nolaida striķa
trepes. Bet es savā straujumā, tikusi otrā pusē, lēcu

no augšas un — aizķēros matu bizēm aiz žoga.
Ah! Bizes bij garākas, nekā tagad. Eekleedzos.

Paliku karajotees. Saskrēja gan pedels, gan klases

uzraugs. Tomēr šee paspēja mani laikā noņemt.
Nolīdām pa dārza krumeem unbijām panākuši savu.

Mati sāpēja šausmigi. Bet Valerijs Strjukovs, ar

kuru mums bij norunāts, mani par to dedzigi no-

skūpstīja!"
Vecais Kindzuls pacēla acis no kartupeļa.
„Ah!" viņa nejauši tikko dzirdami eesaucās,

tik pārsteigta, jo bij pavisam aizmirsušās savā stāstā.

Iznāca gandrīz tāds pats pārsteigums, kā toreiz, kad

lecot viņa aizķērušās ar bizēm aiz žoga.



Šinī brīdī viņa sajuta, kas noticis!

Ar to saruna pee galda beidzās. Viņi klusē-

dami lobija kartupeļus, strēba peenu, ņēmasveestu,
baza kumosu pēc kumosa mutē. Pee tam Kindzuls

paspēja eespert ar kāju suņam, kurš bij nemanot

eešļucis pa durvju šķirbu.
Šis brīdis bija izšķirošais.

Tāļakais gāja tā, kā veenmēr un visur, kur

izlaužas mīlestiba, slepena, spēciga, pārdroša. Lat-

galē viņa nebija pārak citādāka, kā Francijā,
Španijā vaj Austrālijā. Jo vīreets un seeveete visā

pasaulē veidoti katrs atieecigi veenadi. Ne katoļ-
ticiba, ne apkārtnes daba, ne saimneeciskee apstākļi
vaj mājas eekārta viņus tā nepārveido, ka Latgalē
tee būtu brīnišķīgāki, nekā citur. Tāpēc, ja ir ap-
rakstīts, kā tas noteek citur, tad vajaga domāt, ka

tāpat bij janoteek ari Seiļiškos.

Jaunā Seiļišku saimneece
pamazam sāka vai-

ritees no saimneecibas darbu un uzdevumu izpildī-
šanas. Viņa daudzreiz vakaros vēlu eeradās gultā,
bet rītos necēlās augšā. Kad vecais Kindzuls sāka

rat, tad aizbildinājās ar galvas sāpēm, mazasinibu
un pārpūlēšanos.

Ar jauno Staņislavu viņi sākumā pa vakareem

pastaigājās pa ceļu mežā tā, kā visi to redzēja.
Bet vecais teica, lai nestaigājotun nekavējot meega.

Tad_ari viņi negāja redzami, bet satikās norunātā

veeta slepeni. Pēc vakariņām Staņislavs veenmēr

aizgāja gulēt uz savu istabiņu, bet saimneece vēl

gāja vaj dažādās saimneecibas darišanās, vaj pee

aprunatees uz kūts, kur tās vasarā gulēja,
īstenībā viņi tikai tā izlikās. Pat atsveicinājās pee

vakariņu galda veens no otra. Bet pēc tam pa
krēslu katrs no savas puses aizsteidzās uz norunāto

veetu un satikās mežā.

Tā pagāja kads mēnesis
— jaukais vasaras

laiks, silts, maigs. Vakaros gaiss likās mīlas tvaiku



pilns, taisni kā pirms pērkona negaisa. Protams,
īstenibā neka tamlīdziga ari gaisā . nebija, bet

viss, viss bija tikai viņos pašos — Staņislavā un

Franciskā.

Saimneecibas darbi manāmi sāka slīdēt uz leju.
Viss, kas bij jādara un jāuzrauga Franciskai, palika
vaj nu pusdarits, vaj neuzmanits. Viņa uzticēja
meitām visu darāmo un tās bija laimigas, ka nu

varēja eedzert peenu, pagrābt krejma vaj sveesta,
vaj cita ka, kas tām noderēja ēšanai vaj citādi. No

ta viņas slava pee meitām peeauga: viņa tika go-
dināta par labu saimneeci. Jaunajam zirgam atlū-

zušais nags tika ārstēts tikai pa retam un beidzot

nemaz. Caur to vaina eeilga, tā kā bij jābrauc
pee veterināra. Pašā straujā darba laikā vecais

Kindzuls brauca uz Rēzekni un gaidijaveselu deenu,
jo veterinārs bija izbraucis.

Tikai otrā drenā vēlu vakarā Staņa Kindzuls

bez ārsta eebrauca mājās. Viņš bij neēdis, saīdzis

un noguris. Leelistabā eegājis, sāka saukt Fran-

cisku, bet viņa neatsaucās. Eegāja guļamistabā, ta

bija tukša. Sauca no kūts augšas meitas, vaj tās

neesot saimneeci redzējušas. Nebija redzēta.

Tad viņš eeskrēja Staņislava istabā
—

ari ta

bija tukša.

Peepeši viņam eešāvās kas galvā. Tas bija
stāsts, ko viņa jaunā seeva biia stāstījusi pirms
mēneša pee galda — par pakāršanos bizēs zemi-

nara žogā. Par skūpstīšanos ar zeminaristu.

«Jēzus, Marija!* viņš eevaidejās. Viņš stāvēja
leelistabas vidū un tam palika viss ļoti skaidrs.

Veenā pašā momentā viņš saprata visu ša mēneša

saimneecibas gaitu —
bet vēl vairāk to, kā viņa

seeva bij vakaros un naktīs no viņa vairijusēs, nebij
.pat gribējusi gulēt kopā, — bij teikusi, ka viņam
ūsas, kā veca kuļa sari. Un tāpēc ari jaunā zirga
kāja nebij izārstēta, tāpēc kalpones viņš bij peeķēris



pee krejma ķērnes. Un viss, viss, kas veen nebija

bijis, kā vajadzēja — noticis tāpēc! Tikai tāpēc!
Kindzuls vairs nedomāja. Viņš paķēra no see-

nas šautni, kura tur peelādeta karājās, un izskrēja
laukā. Viņš laidās pa ganu teciņu, tad uz braucamā

ceļa un pa to mežā eekšā.

Viņš juta, viņš pat zināja —
kur tee abi. Tee

nolādetee! Tee nešķīstee. Tee laulibas pārlauzeji!

„Noves grāks!"

Viņš zināja — teešam viņš zināja, ka tee abi

tur skūpstās, tur, tur. Un viņš paņēma šautni uz

šaušanu. Teešam — tur jau tee bij, zem apses!
Bij —vaj nebij? Ir vaj nav? Likās. Vaj nelikās?

Viņš atšlēja šautni pee krūmeem, pārkrustijās
trīs reizes un teica, murminādams:

„Lyudz tu por mums, Svātā Diva Dzyrncly-
notoja."

Tad viņš izšāva.

„Apsažāloj uz mums!"

Klusais mežš atbalsoja šāveenu unpalika atkal

klusu.

Viņš pārkrustijās atkal. Nosveeda šautni. Pa-

skrējās. Neka nebija.
Pakrita un eeķērās ar zobeem sūnās: vaj tee-

šam šāveens bija velti iztērēts?



AĻĢIS DZINTARS, EKSKURSANTS
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Aļģis Dzintars bija jauneklis. Viņš dzīvoja
galvas

(
pilsētā Rigā gandrīz, gandrīz no pašas tās

deenas, kad Rīga par galvas pilsētu avizēs tika

eerakstita. Ko viņš ēda, kā ģērbās, ko lasija, ko

sapņoja, ko mīlēja — tas mums ir nesvarigi, un

Rīga nav tik nepazīstama.
Pūta veegls deenvidus vējš un dūmi no pil-

sētas skurstēņeem lcecās uz zeemeļa pusi, kad
Aļģis Dzintars sajuta vajadzību aizbraukt uz lau-

keem pee tēva, kurš bija leels saimneeks. Tas tika

ari izdarits un Aļģis saēdās gaļas, sadzērās peena

un nolikās uz vēdera zālē, kur tad notika sekoša

saruna;

„Saki, dēls, vaj tu būsi ar man ko izštudce-

rejis?" tēvs prasija.
— „Tu daudz par savu dēlu Aļģis

atbildēja. ,
Un kad bij atbildējis, aizbrauca atkal atpakaļ

uz galvas pilsētu.
Skolas bija beigušās un eesākās ekskursiju

laiks. Katrs užposās kā mācēdams; cits nopirka
jaunu cepuri, cits speeķi; daža smalkākas zeķes,
daža modernākas kurpes. Bij ari tādi, kas eegādajās

mugurā nesamas somas.

Galvas pilsētas dzelzsceļa bija pār-
pilditas ekskursantu pulciņeem, kuri nepaceetigi
gaidīja kārtu, jo vilceeni bija tik ļoti aizņemti: uz



visām pusēm viņi izvadāja jautrus sejus, spilgtus
uzvalkus un dzeesmu skaņas. Dzīve bija īsā laikā

kļuvusi tik jauka, tik veegla, līdziga lidojošai sen

nozeedejušas peenenes pūkai. Šādu veeglumu, pro-

tams, sajuta ari Aļģis Dzintars, stāvēdams sava

pulciņa vidū ūn turēdams kūpošu papirosu starp
saveem gredzenoteem pirksteem. Viņa
gaja ekspresis, jo nebūtu bijis peeklājibas robežās

un saskanigi ar viņa speeķa rokturi, ja viņš pats to

šinī brīdī būtu darijis.
Kad papiross izdega, viņš pagreezās pret šo

pašu ekspresi, kurš tūdaļ noņēma savu sarkano

cepuri, — pagreezās un ļoti laipnā balsī jautajā:
„Saki, ekspreša kungs, ja. tas tev zināms,

kāda pilsēta jeb pilsētas daļa atrodas aiz šās pee-

stātnes ?"
To izzinājis, viņš aizdedza jaunu papirosu un

ekspresis uzlika savu cepuri galvā, gar kuru no-

kūpejās Aļģa Dzintara smaržigais dūms.

Pulkstens bij taisni sešpadsmit un peecdesmit
septiņas minūtes, kad beidzās pulciņa stāvēšana.

Likās, ne tikai likās, bet bija samanāms, ka pee-
stātnes trepju pakāpes pašas izskrēja pulciņa dalib-

neekeem pretī, tik veegli un jūsmigi Alga kājas
uzņirbeja pa tām uz peestātnes augšējās platformas.

Cik tramigi vilceens joņoja pa laukeem un

spraudās caur mežeem, eezveegdamees peestātnēs,
kur pasažeeri uzsaukaja konduktoreem „jēkap!" —

to varēja pilnigā veidā jaust un just tikai šādā

brauceenā.

Cik sajūsminātā stāvoklī brīnijās pee vagona

logeem viss pulciņš, izbāzis tiklab savas damu, kā

kungu galvas ārpusē, bet sevišķi Aļģis Dzintars —

to var saprast tikai zinot, ka visur ceļa malās viņi
redzēja tautiskus apģērbus un senciskus sejus no

Aizlatvijas perioda.
Beidzot ceļa mērķis bija sasneegts, un Aļģis

Dzintars ar savu pulciņu eeradās pee Pelēkā Barona



viņa paša latifundijā tanī brīdī, kad visa ģimene
sāka sēstees pee vakariņu galda. Nama tēvs pa-

preekš, protams, iztaujādams izzināja, ka ekskur-

santi stāv ar viņu un viņa ģimeni uz veenadas

sabeedriskās pakāpes, un tad tikai drusku negribē-
dams peeņēma savu laipno ģīmi un lūdza veesus

apsēstees. Aļģis apsēdās un peecēlās:\

„Mēs jūtamees pagodināti pee jūsu meestiņa
kannas un kausa, tāpēc es dzeru uz mūsu

jaunās paaudzes nākotni! Šmollis!" viņš sacija.

Pēc tam viņi apskatīja saimneecibu: daži šļūca
gar paksi, atspeedās pee seenas un vēroja, kādā

preekšzīmigā kārtibā puķu dobes; citi, pārleekušees
pār balkonu, aplūkoja mēnesi, preecadamees, kādu

rejamu-lejamu kāli Pelēkais Barons savā dārzā uz-

audzējis. Bet Aļģis Dzintars turēja nama tēva roku

un no sajūsmas vairāk nevarēja izrunāt, kā:

«Pelekbarona kungs!' Pelekbarona kungs!
Jūs esat mūsu leelskungs."

Otrā rītā viss pulciņš konstatēja, ka pirmā
ekskursija izdevusēs spīdoši, pēc kam steidzās -uz

vilceenu un mājup, lai steigšus uzsāktu nākošo.

Nepagāja necik ilgs laiks, kad Aļģis Dzintars

sava pulciņa preekšgalā nonāca dzimtenes mūža

mežos, kurus redzēt viņš bij ilgojees jau tad, kad

viņi peedereja vēl Melnajam Baronam. Viņa preekšā
atvērās leeliska dabas aina, ceeniga visslaidākās

pindzeles visveeglakā gleznotajā rokā: cirvji klau-

dzēja, preedes gāzdamās šalca; zāģi šņakstēja un

dēļi krita cits pēc cita; un stalti tvaikoņi draudzigi
plīvošeem karogeem, pāri pār malām peekrauti,
izbrauca no Daugavas.

«Anglijā no- šeem dēļeem preekš galvas pil-
sētas ir pasūtita kumode,."—mežu tirgotājs, resnu

zelta pulksteņa ķēdi uz resna vēdera resnos' pirk-
stos rešninadams deva paskaidrojumus skaidrā Aļģa
Dzintara-irraīeT valodā. Tiklab par pasūtījumu, kā



par paskaidrojumu Aļģis, nacionāli sajusmots, turēja
runu :

„Es veenmēr esmu stāvējis un clnijees par
mūsu tautas nacionālo veenibu un mūsu tauteešu

pilnibu. Lai dzīvo kreetnakais mūsu tauteets

Šeftelsonsl"

Daudz mācibu guvuši, viņi atkal atgreezās
mājās, kur visu redzēto un dzirdēto peerakstija
savos peemiņas albumos, lai pēc tam uzņemtos
turpmāko ekskursiju pee maz- un jaunsaimneeka,
kurš eeradees pēc leelās revolūcijas, kura tam vēl

slēpta viņa kaulos. To jau varēja redzēt pa gabalu,
jo pats viņš bij kaulainibā līdzigs ādneekam pava-

sara tirgū, tā kā Aļģam to uzskatot sametās labi

kreetni bail. Tomēr dūšu saņēmis, viņš gāja eekšā

un citi cits pēc cita virknē tam sekoja, zinādami,
ka pulciņā drošāk.

Naktsmājas ekskuršanteem tika eerāditas zem-

nicas otrā stāvā, bet pats jaunsaimneeks ar jaun-
saimneeci vakarā nemaz gulēt neaizgāja un rītā ari

nepeecēlās,. jo viņi nebija paspējuši pa revolūcijas
laiku izlaust celmus savos tīrumos. Tas bija par
eemeslu tam, ka mūsu jaunee ceļineeki aizgulējās

tā, ka saule tos nosvīdeja tik stipri, ka visi sapņoja
kolektivu sapni: pēršanos jaunsaimneeka pirtī.

Aļģis Dzintars, pamodees un acis izberzējis,
nāca pee slēdzeena, ka vēl neveens, kur veen viņi
nebija bijuši, pret viņeem nebija tik nepeeklājigi
izturejees. Tāpēc viņi, neka tāļak nepētīdami,

atstāja nepeeklājneekus viņu liktenim un devās

projām, lai nezaudētu savu dārgo laiku.

Pakalnā, leelceļa malā, pavecu, panīkušu koku

pudura bija kāda mūra ēka, gabaliņu no tās neleela

kūtiņa un divas dēļu atejas veetas.

„Tās būs senā kroga atleekas," veens no eks-

kuršanteem preecigs eesaucās, jo viņa specialitāte

bija senatniba un vecu leetu krāšana.



«Neka. Nav vis!"
Veena ekskursante tam pretojās, jo viņa neva-

rēja peeļaut, ka seeveete nevarētu'patstāvigi spreest.
„Ir gan \"

Un viņi sāka ķildotees, tā kā viss pulciņš sa-

dalijās pretineekos, parineekos un neitralneekos, pee
kam veenigi Aļģis Dzintars palika ari ārpus visām

trejām grupām, jo viņš bija galvenais un izšķirošais.
Kad bija kreetni izdebatēts, Aļģis Dzintars pa-

cēla abus rāditajus pirkstus un atteecigi ar savas

runas saturu, durstija veenu augšup, otru lejup.
Viņš runāja:

„Koleģes un kolēģi! Jau no seneem laiķeem
ir izpētits un atzīts par neapšaubāmu pateesibu tas,
kas ari šoreiz un šinī gadijumā bez šaubām citādi

nebūs, kā ir bijis. Ja kur ir leelceļa mala un šaī

leelceļa malā drusciņ lapu koku, neleela kūtiņa un

vaj nu pee tās, vaj netāļu no tās divi preedes dēļu
— ar atļauju teikt — vaterklozeti un parasti un vis-

vairāk veenstāvu mūra ēka pee ta visa, — Tad katrā

ziņā te ir mums darišana ar skolu tādā veidā, kā

tas vispār peeņemts un atzīts. Un ja no šās ēkas

iznāks drusku meesās panīcis cilvēks, kurš beeži

nēsā brilles, tad mēs a priori varam peelaist, ka tas

būs skolotājs. Ceru, ka ar šo paskaidrojumu dom-

starpības šinī jautājumā varēsim uzskatit par iz-

beigtām."
Kad skolotājs iznāca no skolas nama ekskur-

santeem preti, Aļģis Dzintars turpināja runāt:

«Šis pulciņš un es, mēs eeradamees tikai tā-

pēc, mērojot šo ceļa gabalu, lai redzētu to cilvēku,
kas mūs ir skolojis un audzinājis."

Skolotājs it kā apjuka, bet baididamees veetu

pazaudēt, paceenaja Aļģi Dzintaru ar medu, pališķe-
dams un paglaimodams, jo noturēja to par skolu

direkcijas dēlu. Pēc tam viņš turēja sekošu runu:

_«Ceenijamee nākošee valsts amatu pārstāvji un

pārstāves! Ēsari, cik manos vājos spēkos stāv, esmu



centees peevelt kādu akmeni mūsu kultūras ēkai:
mani skauti, gaidas un vanadzes peēteekoši jau pār-
zin Meksikas mežineeku eeražas, bet es esmu pee-

licis pūles, lai viņu bikses un bruncisus saīsinātu

vēl par veenu pēdu, caur ko tiktu veicināta kreetnu

ceļgalu attīstība, jo veenigi resnos, spalvainos, no-

rūdītos ceļgalos jeb leelos ir mūsu nākotne."

Aļģis Dzintars par skolotajā padevibu bija tā

sajūsmināts, ka apsolijās ari nākošgad eerastees pee

viņa ekskursijā, kā ari gādāt par to, lai viņa
sekmes tiktu eeveetotas muzejā.

Tā kā vēl stāvēja preekšā četras dzimteniskas

ekskursijas un trīs ārzemiskas, kuras šovasar bija

jāpaveic, tad Aļģa Dzintara pulciņš jau drīz veen

eeradās mājā, paēda, padzēra, izgulējās un devās

atkal uz vilceenu.

Vilceens gāja pa nakti un rītā ekskursanti pa-
modās jau pee sava peektā ceļojuma gala mērķa—

pee policista. Policists bija salikts no diveem ele-

menteem — no aizlatvijiskā leiša un novilhelmiskā

prūša. Tee bija zolidi metāli, sakausēti korektā

leetuvē, Sillera zvana dzeesmas skaņu pavadībā.
Šo paskaidrojumu Aļģis Dzintars jau eepreekš, bija
izlasījis savā-bedekerī zem rubrikas „Monarchia".
Tikai-viņš skaidri saprata, ka tas nezīmējās uz viņa

paša dzimteni, kādēļ bedekeri nolicis, apsveicinājās
sirsnigi un preekšzīmigi.

Sis policists bija ļoti sirsnīgs, labi izglītots,
kreetni ūsains un resnigs, kādēļ labsirdigs un omu-

ligs cilvēks, neskatotees uz to, ka sarkanā krāsa

pee viņa cepures un uzplečeem bija kreetni nobā-

lusi, jo sa,ule preekš ša samta bij drusku par stipru
iznākusi. Aļģis Dzintars pasneedza savu un visa

pulciņa dalibneeku pases kontrolei, bet policists bija
tik laipns, ka nepeeskārās tām pat ar pirkstu, teik-

dams :

„Es jau no ārpuses redzu, ka jūs neesat ko-

munisti."



Pēc tam viņi abi ar Aļģi Dzintaru sadzēra

tu brālibu, saskūpstījās, pēc kam Aļģis teica atva-

dišanās runu: '

„Glabajat, glabājat mūsu brivibu un kultūru,

jo kas mēs gan būtu bez jums!"

Pirmo reiz Aļģis Dzintars savā mūžā peedzī-
voja, ka viņam-aizbraucot teek zalutets: policists
trīs reiz trīskārtīgi izšāva gaisā, zeedodams šim zvi-

nigam gadijumam dažas unces valstiska pulvera.

Pēc tik leeliski izdevušās ekskursijas nevarēja
ne brīdi kavetees ar turpmākām, tāpēc — nebija
vēl sadzerto brālibu dzēreena reibinošais preeks no

Aļģa Dzintara galvas izgājis, kad viņš, savapulciņa
preekšgalā jau atradās jaunā veetā. Viņš jau no

bērnības zināja, ka izglītotam cilvēkam

pazīstamam arvisām sabeedriskām parādibam, kādOs

slāņos veen viņas kā tādas nenotiktu. Tādēļ, lai

eepazītos ar strādneeku dzīves apstākļeem, viņš ne-

atrada
par pazeminošu, bet gan par pilnīgi demo-

krātisku rīcibu to,'ka eeradās ostā, kur kuģus pee-

, lādēja. To, ko viņš un viņa kolēģi atrada še, viņš

nebija sagaidijis: cik ļauni, cik nekultureli un kādi

tautas nodevēji izrādijās strādneeki! Viņi gribēja
izlaupit savus darba devējus, viņi gribēja palikt ba-

gāti uti pēc tam vairs nestrādāt, lai tādejādi viņu
darba devēji aizeetu bojāt Viņi prasija deenas algu

paaugstināt par desmit rubļeem un nekleegt uz

teem un nelamāt viņus, pat tad, kad lamāšanai di-

bināti eemesli!

Aļģam Dzintaram sirds aptecejās un viņš de-

dzigā uztraukumā nevarēja pat pareiza uzsaukuma

sastādit.

g|ifeĶ-A „Ko-ko-ko! Kolēģes, kolēģi, komiltoņi!" viņš
runāja un rakstija: „Mūsu kultūra eet boja, jo mes

nevaram reprezentetees ar kārtīgu kuģu peelāde-
šanu. Mūsu kultūra eesbojā, ja darba devēju peļņa
nebūs tāda, ka viņi var turēt kučeerus, trijjūgus,



automobiļus, šoferus, restorānus, dejotajās — jo kas

cits ir mūsu kultūra, ja ne darba devēju peļņas re-

zultāts. Kā var būt pasaulē darbs, ja nav darba

devēja ? Koko-ko! Atri pee darba! Še runā un

raksta Aļģis Dzintars, ekskursants."

Un Aļģis Dzintars stāvēja augšā uz kuģa pee

borta, komandēdams, kamēr kolēģi vindeja dēļus
un plankas no leellaivam augšup un noveetoja pa

kuģa eekštelpam. Viņu muguras sūrstēja un rokās

pārplīsa čulgas, bet viņi nerunāja ne vārda, ēzdami

pirmo pusdeenu. Pret peevakari kolēģe Dailone
Brīkše-Plīkše paģība un eevēlās pa lūku, aizķerda-
mās pusceļā aiz brunču malas pee kāda āķa, bet

pašā vakarā kāds kolēģis nokoda pats sev pus mē-

les, tik stipri viņa žokli tika eespeesti starp bortu

un planku nastu.

Ši bija peedzlvojumeem bagāta deena. Bet

otrā rītā Aļģis Dzintars palika veens pats, jono pul-
ciņa koleģeem neeeradās neveens, lai gan viņš gai-
dīja līdz pusdeenai un ilgāk, un .neskatotees ari uz

to, ka ari viņa draudzigais policists palīdzēja gaidit.

Viņš nospļāvās pār bortu „Maigas" skurstenī,
slaidi izvilka sudraba, papirosu etviju un aizpīpojis,
nozuda no kuģa virsus.

Tagad ekskursijām bija jāsastāv no* viņa
veena paša, ko eevērojot Aļģis nekavedamees devās

ceļā un pēc divi deenu gara brauceena sasneedza

sava ceļa galu. Tas bija pee mācitaja, kurš apdzī-
voja veco mācitajmuižu, kurai bij leels dārzs un

parks, kūtis, staļļi, kalpu mājas un pa ilgeem gadu
desmiteem, pat/ simteņeem peesmakušas istabas.

Mācitajs pašlaik nodarbojās ar to, ka lēja jaunpee-
dzimušam ūdeni uz galvas, nosaukdams viņa nākošo

vārdu, kurš jānes visu mūžu. Aļģis Dzintars pa-

steidzās nostātees kūmās, un mazajam puisēnam tika

peekrustits klāt ari viņa vārds. Ši nodarbošanās

Aļģim Dzintaram ļoti eepatikās, jo viņš redzēja, ka



macitajam par vārda nosaukšanu, blakus muižai, teek

ari samaksāts.

MCeenijams mācitaja kungs, cik augsts ir jūsu
amats. Es redzu un mācos, ja jums nebūtu sa-

maksāts, tad visi cilvēki paliktu nekristiti un nelau-

lāti un tā cilvēce dzīz veen iznīktu."

Šee pazemigee vārdi mācītajam tā patika, ka

viņš teica:

„Svētigi tee garā nabagi, jo debesu valstiba

teem peeder."

Un daudz, daudz vēl Aļģis Dzintars no māci-

taja mācijās un gandrīz tik daudz, ka nebūtu nemaz

projams braucis no sās jaukās veetiņas, ja tāļakee
ekskursanta peenākumi viņu nesauktu. Jo visos

laikrakstos jau tika minēts viņa vārds un biogrāfija,
un ilustretee žurnāli jau pasneedza viņa portreju
sākot no tās veetas, kur viņš ar policistu skūpstās.

Ekskursiju Sveicināšanas Beedriba viņu eecē-la par

savb goda beedri, bet Dzimtenes Peedzīvojumu
Klubs tam sarīkoja banketu mākslineeku speciāli
dekorētā zālē un bufetē.

Leelais gods Aļģam Dzintaram uzlika ari

leelus peenākumus, tāpēc viņš nevarēja ne bridi

mitetees savā darbibā. īsā laikā viņš bija izbrau-

kājis visas veetas un eestādes, uz kurām veen jel
kad kāds vilceens tika no galvas nolaists_.
Viņš bija redzējis, kā aitas cērp, ka cūkas kauj, kā

seenu pļauj, kā mēslus ved; viņš bij dzirdējis
ķēķos gaļu čurkstam, pagrabos meestiņu rūgstam,

bij jutis dārzos ābolus breestam un puķes smar-

šojam, bij eevērojis dubļus uz ceļeem un smiltis

uz riteņu speeķeem. Ar vārdu — visi dzimtenes

dzīves jaukumi bij viņam pilnigi pazīstami; bet kas

kur vēl bij nepazīstams, uz tureeni negāja vilceens.

Tā kā pa (.am Latviju bija apmeklējuši ekskur-

santi no Igaunijas, Somijas, Leetavas, Polijas, tad

radās nepeeceešamiba izdarit atteecigas pretekskur-
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sijas, kādam nolūkam tika meklēti eestrādajušees
un eevingrinajušees aroda speciālisti. Par pirmo
un labāko speciālistu visa sabeedriskā doma bez

kavēšanās • atzina Aļģi Dzintaru, pee kam viņam
tika izdots nepeeceešamais diploms, lai ari citi

ziņ- un eekārigee nevarētu izmantot gadijumu un

sakompromitēt visu leetu un būtibu.

Diplomu saņēmis Aļģis Dzintars atcerējās, ka

var gaditees, ka varbūt novecojušees vaj aizmir-

sušees daži peeklājibas veidi un paņēmeeni, kurus

gan mācija korporācijā, bet kuri tagad varēja nebūt

peemēroti jaunai etiķetei. To kreetni pārdomājis,

viņš aizgāja pee kādas bijušas kreevu ķeizariskās

galma dāmas un kņazeenes, kuru komunistiskā

revolūcija izdrebinajusi un iztreekusi Romanova

eclā Nr. 71, dzīvoklis 29, un kura tagad nodar-

bojās ar peeklājibas stundu pasneegšanu. Kad viņš
tur savās zināšanās bij pārbaudijees un galigi no-

skaidrojis jautājumu par damu roku skūpstīšanas

veideem, kad tām cimdi nav novilkti, — tad va-

rēja dotees ceļā.
No Rigas līdz Latvijas Valkai viņš vingri-

nājās dzeedašanā, lai godam veiktu uzdevumu,
savā personā izteikt mūžam slavināmo teikumu,
ka latvju tauta dzeedataja.

Igaunijas Valkā vēl bija robežu naids, kādēļ
Aļģis Dzintars tika palaists pilnigi bez jel kādeem

apsveikumeem vaj goda meelasteem garam. Ja tas

būtu bijis tikai tā veen, tad vēl varētu apmeeri-
natees, bet komendants viņam strupā igauņu valodā

sacija: jums vajadziga tikai ekskursantu

vajadzibam 1"
Sis teiceens Aļģi Dzintaru tā apvainoja un

sarūgtināja, ka viņš līdz pašai Revelei neizdzee-

daja ne veenas dzeesmas, tā kā no nedzeedašanas

pat kakls aizsmaka.

Revelē, kā galvas pilsētā, protams, jau bija

citatii; tur Aļģis Dzintars kopā ar bijušeem igauņu



ekskursantecm vizinājās automobilī, ēda vakariņas
leelajā beedribas zālē un dzēra un dzeedaja, sa-

cenzdamees ar igauņu dzeedatajeem, pee kam katrs

domāja sevī, ka viņa dzeesmas nacionālākas un

labākas. Plīvoja ari abu valstju karogi.
Galda runas vidū Aļģis Dzintars apraudājās

no omulibas, pret rīta pusi skūpstijās ar viseem

igauņu tauteešeem, bet uz Rigu nosūtija telegramu:
Tallinnā eerados, apskatīju Olai baznicas torņa mo-

deli muzejā. Elagu Eesti!
Orķestram skanot un Domes baznicas gaiļam

grozotces tvaikonis izvilka enkuri no Reveles ostas

ūdeņeem — uz Somiju, uz Somiju!

Helsingforsa bija gandrīz greznota karogeem,
kad kuģis peestāja Deenvidus ostā, eepreti Obser-

vatorijas kalnam. Atkārtojās tāpat viss, kā Revelē,
bet ar to starpibu, ka Aļģis Dzintars izmācijās
vārdus: minā rakasta, un katrai someetei roku skūp-
stidams, tos atkārtoja, kā ari ar to otru starpibu, ka

somu kungi par nacionālismu turēja tikai paši savu

nacionālismu, tā kā Aļģa Dzintara nacionālisms pa-
lika neredzams, ko viņš pats, protams, nevarēja
eevērot. Eevērot viņš nevarēja ar ta, ka „Kale-
valas" savācējs, vecais sausais Lonrots pee kādas

seenas nejauki smīnēja. Un kā to lai eevērotu :

kur tad ir redzēts, ka peemineklis smīnētu! Ne-

eevēroja ari tāpēc, ka viņam bija jāsteidzas, jo va-

rēja nokavēt pusdeenas Varšavā
— un pee poļeom,

kā
pee vecas tradicionelas muižneeku tautas ne-

drīkstēja etiķeti pārkāpt ne par veenu matu.

Aļģis steidzās, steidzās tā, ka Dancigas ostā

izkāpa ar veenu neaizpogotu pogu, kas palika tāpat
vaļā līdz pašai Varšavai. Un kāds velns to būtu

zinājis un paredzējis, ka tam tā būs notikt! Vaj
teešam tas vecais Lonrots Helsingforsa to bija jau
nenotikušu redzējis ?

Varšavā bij leeliskas veesibas: kareete pee

kareetes, sulainis pee sulaiņa, livreja uz livrejas



ņudzēja ap Muižneecibas Nama leclajām durvim,

pee kurām stāvēja daudz šveicari. Viņi paņēma Aļģa
Dzintara mēteli, palocijās, pavēra durvis uneelaida,
bet nedarija uzmanigu par pogu. Un lustrotā zālē,
krakovjakam skanot viņš eegāja tāds pats, kāds bija
izkāpis Dancigā no kuģa.

Kas notika tāļak, par to laikrakstos rakstits

nav, sākot tikai no ta brīža, kad Aļģis Dzintars

eeradās pats savā galvas pilsētā. Nezināja neveens

ari ta, kā viņš, braucot no Kauņas, tunelī bija no-

spļāvees. Tikai tas viseem ir zināms, ka tā Aļģis
Dzintars tiklab pēc āreenes, kā ari visā savā domu

un jūtu būtibā bij izveidojees par cilvēku, lldzigu
rokoko rāmjos eeliktam spoguļam, kurā atspogoti
visas pēckara pilsonibas augstakee vaibsti viņu
brīnišķigi miltaiņajā pūderejumā.

* «

Lai atpūstos no savas darbibas, Aļģis Dzintars

pēc tam apmetās Rigas jūrmalā, kur viņam sauļo-
jotees, žīdu tirgotāju kalpone, kungu tējmašinai čee-

kurus lasidama, eelasija to kopā ar citeem sprun-

guļeem savā grozā. Tas bija 1922. gada vasaras

beigās.

-1923- 'V,/-..^-
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