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PASAKA PAR ZELTA ĀBELI

Arā ir ziemas nakts un mans nams

ar visu jumtu ir nogrimis kā jūras
dibenā. Uz galda deg lampa, viņas

rāmā gaisma krīt uz grāmatām. Ir pus-
nakts stunda, kad brīnumi notiek. Šai
stundā es mīlu lasīt vecā grāmatā.
Daudz simtu gadu viņa ir gulējusi
zemnieku istabā aiz sijas un nokvē-

pusi dūmos. Un bēdas,
' kuras nakti

paceļas no istabas kaktiem un stiepjas
gar zemiem griestiem un sijām, kā

debess meklēdamas, irpadarījušas viņas

lapas pelēkas. Viņā ir vārdi kā melns

mežs, tur ir ko maldīties un domāt un

sapņot. Viņā ir daudz stāstu, bet

beigas visiem ir bēdīgas un laikam

tādēļ uz nodzeltējušām lapām ir tik

daudz asaru. Es pazīstu šis pelēkās
zīmes, es pazīstu asaras.

Es šķiru lapu pēc lapas, man ne-

gribas raudāt, un arī vējš aiz mana

loga neraud, bet es neatrodu neviena

stāsta, kam nebūtu bēdīgas beigas. Kā

stāsts nāk uz galu, tā arī lapas pusēm

izaug divas ēnas. Viņas šūpojas uz

sienām un piepilda manu istabu līdz

griestiem. Es pazīstu šīs ēnas — tā

viena ir vientulība un tā otra nāve.

Ko nāve grib nomaitāt, to vientulība

aizviļ savā tumšā mežā, kur visapkārt
stāv bailēs sastinguši koki. Koki, kuri

nevar ne runāt, ne kliegt, ne palīdzēt,
ne arī aizbēgt, jo viņu saknes, kā

murgos, tur tumšā zeme. Un tā gaida
kritušu lapu, gaida salauztu likteņu.

Es šķiru lapu pēc lapas un pirms es

zaudēju cerību, es vēl uzeju veco,

mīļo pasaku par zelta ābeli.

Vienam vīram nomira sieva. Pati

aizgāja uz debesīm un atstāja šim

mazu meitiņu. Nu nebij neviena, kas

viņai saglauž galvu un sapin matus.

Tas vīram bij žēl, jo meitiņai bij skaisti

mati un pat bites pievīlās, kad viņa
vasarā sēdēja pļavā un viņas bizes

starp brūnām smilgām mirdzēja kā

tekošs medus. Un vīrs precēja citu

sievu, lai būtu kāds, kas bērnam sa-

sukātu galvu. Bet bizes nu bij mei-

tiņas nelaime. Kad kaķis izlaka pienu,
tad pamāte ņēma meiteni aiz bizēm,

un kad gribēja to pērt, tad bij viegli
noķert viņu aiz bizēm. Vasaru, kad

bites dūca pļavā, pamāte piesēja viņu
aiz bizēm tumšā istabas kaktā, kur ka-

rājās šūpulis; tur gulēja pamātes bērns

ar lielu galvu un stīvām acīm, un viņai
tas bij jāšūpo dienu un nakti. Reiz

meitiņa, nakti izvārguši, bij dienvidū

aizsnaudusies, bērns izkrita no šūpuļa
un dabūja pierē punu. Pamāte par to

meitiņu sadauzīja un izdzina mežā, lai

vilki, lāči saplosa. Bet tēvam viņas bij

žēl, tas sauca viņu atpakaļ, un kamēr

tā stāvēja aizdurvē, nedrīkstēdama acis

pacelt, ilgi runāja un bārās ar pamāti.
Tad viņi nodeva meitiņu pie kāda

dievbijīga un skopa saimnieka, jo mā-

cību viņai vajadzēja dabūt.

, Saimnieks prata skaitīt.

Viņš skaitīja pātarus, skaitīja naudu;

skaitīja gājēju soļus un kumosus pie
galda. No agra rīta līdz vēlai naktij
viņš bij uz kājām un redzēja katru

soli, un viņa bargie uzači valdīja par

sētu un lauku un pār mājas vissvē-
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tāko vietu — aizkrāsni, kur pat tara- līdz ausīm ierakās viņu tumšās pinkās
kani nečaukstināja sīpolu virknēs, kad

saimnieka cietā balss atskanēja istabā.

Viņš bij kungs par gājēju darbu un

miegu. Un arī par viņu sapņiem.
Nakti, kad ļaudis iekrita īsā dusā,

murgos pār viņiem vēl slīdēja saim-

nieka uzači, kā divi plēsīgi putni.
Vasaru meitiņa gāja ganos. Saim-

niece deva viņai līdzi plānu riecienu

maizes. Viņa to dalīja ar savu suni un

iemīļoto aitiņu. Viņu baroja mežs

un krūmi. Veci onkuļi — celmi ar

zaļām bārdām — aicināja viņu pie ze-

menēm, lazdas baroja ar riekstiem un

sprogaini purva ciņi ar mellenēm

un zilenēm. Lapas un zāles, puķes
un apiņi prata vīties un glausties mai-

gāk kā cilvēku sirdis. Un kad viņai
gribējās glāstu, tā lika pie vaiga liepu
lapu, vai tina ap galvu noreibušu

apiņu stīgu.
Bet tad nāca ziema un nobraucīja

lapas no kokiem un ogas no ciņiem
un pār laukiem un norām un lejām
klāja baltu galdautu. Saules rieti aiz-

dedza dzeltēnas vaska sveces vara luk-

turos, egles stāvēja baltās sniega ce-

purēs un jostās, un likās, ka nu sāk-

sies svētki. Bet tās bij tikai klusas

bēres bez prieka un reibuma. Klusas

un baigas gavēņa dienas. Nebija nekā

ko ņemt no baltā bēru galda. Neviens

nenāca mieloties, tikai irbe, vai zaķītis

pārtecēja no viena purva uz otru,

atstādami sniegā retas, bailīgas pē-

diņas.
Mežā bij tikai sniegs. Sniedzītes

knābāja sasalušās sērmukšogas, tā bij
vienīgā skaņa, ko varēja dzirdēt —

tik kluss bij un tukšs. Putni atstāja
mežus un lidoja ap pūņiem un rijām.
Bet saimnieks bij pratis dzīt darbu.

Labība bij izkulta un noglabāta klētī

un uz viņa tīri noslaucītiem celiņiem
nevarēja atrast neviena grauda.

Nu nāca nakts, kā melni lāči, kuri

grib tikai gulēt. Noguruši darba vīri

un gribēja izgulēt vasaras grūtumu,
bet jaunās sirdis smacēja garās naktis,

un tās cīnījās ar viņām, kā ar gurdiem
milžiem, kuri māc tikai ar savas miesas

svaru. Jauni puiši un jaunas meitas

nevarēja naktis nomocīt un svaidījās
bez miega gultās, kamēr vēl vectēvs

nebij aizdedzinājis rīta skalu. Bet vi-

ņiem bij dzirkstis šķiltavās un tie lie-

lījās nosvilināt lāčiem tumšās pinkas.
Viņi gāja vakarēt, meta platā maizes

krāsnī sārtas priežu šķilas. Uguns
sprēgāja un blāzmoja istabas krēslā.

Puiši vija striķus un vija valodas.

Meitas sēdēja pie bālām linu kodaļām,
ratiņi dūca un dūca dziesmiņas, kuras

pašas kāpa no krūtīm kā silts tvaiks.

Sārti atspīdumi staigāja pa tumšām

sienām, apstājās uz meiču baltām se-

jām un maldījās pa dziesmiņu sasildīto

gaisu. Un ja jaunās sirdis notika kāds

brīnums un uzziedēja kāda ziemas

puķe, tad viņas pateica to viena otrai

krēslainos kaktos, kur kavējās maigās
blāzmas.

Mātes ņēma ciemos līdzi bērnus, un

tie pārnāca ar baltas maizes kukulīti

padusē. Arī mazai pameitai gribējās
kaut kur aizskriet, sasildīt rokas pie
kādas labas sirds un dabūt dāvanas.

Un kad saules riets pār nosnigušiem

nokalņiem izlēja dzeltēnu atspīdumu,

viņa, krizdama pār kupenām, skrēja uz

veco meža ābeli ganu ceļa malā, kuras

tumšos, pinkainos zaros vēl drebēja
dažas sarkanas lapas un reti sasaluši

āboltiņi. Viņai likās, ka šis koks ir

viņas, jo neviens nemeklēja sev prieka
zem viņa asiem, mežonīgiem zariem

un negribēja viņa rūgto augļu. Viņa
pastāvēja kādu brīdi zem sērā koka,
kamēr viņai pie kājām, sniegā, dzisa

dzeltēns saules riets un aiz meža aiz-

degās vakarzvaigzne. Tad viņa norāva

dažus aukstus, dzeltēnus āboliņus un

gāja uz māju.

Saimnieks skaitīja savus maisus un
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savus šķiņķus un lūgšanas par mājas
būšanu. Un tad vēl viņam atlika diez-

gan daudz laika ko rēķināt un pār-
domāt. Tā viņš atrada, ka pa ziemu

viena mute mājā ir lieka. Bet viņš

negribēja atlaist gani bez algas. Viņš

noskaitīja viņai simtu pupu un atlaida

to. Meitiņa sabēra pupas priekšautā,
atsacīja ardievu saimniekam un saim=

niecei un paturēja savā rokā kādu

brīdi ganu suņa balto ķepu, kurš viņai

sirsnīgi paskatījās acīs un aplaizījās aiz

draudzības. Viņa aizgāja pie meža

ābeles, kura turpat stāvēja kupenām

piebērtā ganu ceļa malā ar nesukātu

galvu, drupināja ar pirkstiem viņas

sarepējušo mizu un domāja, kur iet.

Viņai gribējās pie māmas. Bet tētis

teica, ka māma esot aizgājusi uz de-

besīm. Un debesis bij tik tālu aiz

nosnigušiem nokalņiem, pār kuriem

sēri gulās vakara krēsla. Tā ar sirdi

viņa gāja pie māmas, bet ar kājām
veco ceļu uz tēva māju.

Viņa nonāca tur krēslā. Suns pie-
cēlās tumšā priekšnamā un glaudās
viņai pie kājām . . . Brīdi tā palika
stāvot ar aizturētu elpu un sirds viņai

gāja: tuk, tuk, tuk
. . .

Istabā tēvs runāja ar pamāti. Pa-

māte runāja cieti un asi, tēvs klusām,

kā labinādamies. Tad pamāte bārda-

mās nāca uz durvju pusi. Suns ap-
sitās meitiņai ap kājām, domādams, ka

viņu grib dzīt ārā, meitiņai aiz bailēm

paspruka priekšauta stūris, un vasaras

peļņa izbira paslieksnē. Tikai viens

mazs pupu grauds palika starp pirk-
stiem. Viņa pārlēca pār slieksni un

devās prom, domādama, ka iet pie
māmas.

Sacēlās vējš un sniegputenis. De-

besis ar zemi griezās, un nevarēja iz-

šķirt, kur kalns, kur leja. Tad mā-

koņi izjuka, un mēness pilnā spožumā

apgaismoja sniega deju. Te balti jāt-
nieki cits pakaļ citam laidās pār kupe-
nām, te gane ar aitām, ietinusies vējā

un sniegā, slīdēja meitiņai garām.
Gaiss bija pilns mirdzošu ledus pu-
teklīšu un nebij ne zemes, ne debesu,
tikai starojošs gaismas dārzs, kurš

griezās, jaukdams rītus un vakarus.

Meitiņa vairs nemanīja savu kāju
un bez elpas pakrita sniegā. Pupas
grauds, ko viņa vēl nebij apēdusi, tai

izkrita no sastingušās rokas. Un tavu

brīnumu, — tur zars aiz zara sāka

stiepties uz augšu savāds koks: slaiks

un mirdzoši zarots, kā pupa ziedos.

Sniegs izkusa tai vietā, zeme atsila,

zāle zaļoja un puķes atvēra savas aiz-

migušās acis. Bet pupa auga un viņas
galotne sniedzās debesīs. Apkārt pa
lauku auļoja balti jātnieki un gane,
ietinusies vējā, dzenāja savas sniega
aitiņas, bet garā pupa stāvēja slaiki

un klusi, kā aizdedzināta svece, un

neviens zars viņai nepakustējās, it kā

viņa skaitītu lūgšanu. Un brīnišķīgs
vieglums šūpoja meitenes rokas un

kājas. Viņa tvērās pie mirdzošiem

zariem, un tie šūpoja viņu uz augšu

pašās debesīs iekšā.

Ko viņa tur, augšā, redzēja, kas to

mums pasacīs. Tik mēs zinām, kā

tai vecu ļaužu dziesmiņā:

Redzēj' Dievu spēlējot,
Eņģelīšus dancojot.

Un vēl mēs zinām, ka viņa tur sa-

tika māti. Tā sasildīja viņas nosalušās

rokas savās siltās, baltās rokās un

iespieda viņai saujā brūnu sēkliņu no

Aizsaules dārza.

„lesēj to zemē, tur tev izaugs zelta

ābele. ■

Tad viņa vēl noglaudīja meitiņai
galvu un pavadīja viņas kājas, kuras

nedroši staigāja pa debesu tekām, līdz

pupas zariem. Viņa ķērās pie tiem un

kāpa lejā, turēdama saujā Aizsaules

sēkliņu. Un viņai bij tik viegli un

saldi, it kā viņa pati būtu sēkliņa,
kura laižas no debesīm ar divām

vieglām plīvām — savām rokām.
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Kad viņa bij nokāpusi, garā pupa

saņēma savus zarus un pacēlās gaisā.
Tai vietā pameita iemeta Aizsaules

sēkliņu, un pa nakti tur izauga zelta

ābele. Zari bij nolīkuši un turēja
maigi mirdzošu ābolu virknes.

Saskrēja ļaudis: tavu brīnumu! Aiz

kupenām zaļo zeme un noplīsis bāra

bērns sēd zem zelta ābeles. Nu, zi-

nāms, visi gribēja viņu pašu un viņas
nevīstošo dārzu. Pats ķēniņš, zelta

karietē, atbrauca viņai pakaļ un aiz-

veda to uz savu pili. Un ābele nāca

viņai līdzi, starodama pār tukšiem

sniega laukiem.
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DVĒSEĻU MEŽS

Māte nāca ar zāļu nastu no lauka.

Viņai līdzi tecēja mazs puika, aiz-

spraudis puķes pie vecas apaļas cepu-
rītes notrūkušu nagu. Kad viņš lēkā-

dams nodauzīja kājas pirkstus pie kāda

koka saknes, tas, kā glāsta meklē-

dams, spieda galvu mātes svārkos,
kuru izirušās dzijās uzķērās viņa ne-

jaušās asaras. Bet viņam vajadzēja tikai

pieskārties pie mātes drēbēm, un viņam
atkal bij labi.

Viņi gāja caur skaistu mežu. Tur

bij balti bērzi, daldarainas apses, slai-

kas egles un tumši paegļi. Zem krū-

miem slēpās mazas puķītes un zaros

dziedāja putni. Tai mežā bij kāds

koks, un tam bij tāda burvība, kas

viņam pieskārās, tas palika par koku.

No kājām viņam izauga saknes, lai

zinātu no viņa sargāties. Viens to

atrada turpat ceļa malā; cits uz tā

atdūrās meža biezoknī. Dažreiz tas

bija kāds ziedošs krūms, pie kura mei-

tene vai gans piegāja ziedus šķīt. Veci

sirmgalvji pārvērtās par baltiem bēr-

ziem, jaunas meitas — par ziedošām

ievām, un kas gāja garām meža ābelei

ar nolīkušiem zariem, tas iedomāja
savu mirušo māti. Tā auga gadu no

gada šis dvēseļu mežs. Mazi bērni

tur pārvērtās par rožu krūmiem un

par veco ozolu kalnā stāstīja, ka tas

reiz bijis karālis. Tā bijis: karālis iz-

gājis uz medībām un mežā apmaldī-
jies. Gan taurējuši pavadoņi, bet ķē-

niņš neatsaucies. Tik otrā dienā atra-

duši pie vecā ozola viņa zirgu. Tas

berzējis pieri pie viņa mizas, kārpījis
ar kājām zemi un nebijis nost da-

būjams.
Bet mežā nebija skumju. Gājējs

klausījās priecīgs lapu šalkoņā, gani
dziedāja, mednieki taurēja. Neviens

nedomāja, ka ar viņu var notikt tas

pats, kaš ar citiem. Un, kas še bija

pazudis, to ātri aizmirsa.

Māte visu vakara cēlienu bija līkā-

jusies pa ežmaļiem un pakrūmēm,
plūkdama sulīgas zāles savai govij,
līzdama rāpus un klausīdamās, vai ne-

nāk kautkur saimnieks, pieplakdama
pie zemes un satrūkdamās no katra

putna kliedziena. Viņas sejā nu bija
miers, bet viņa bij ļoti nogurusi un

ar mokām tikko varēja panest smago
nastu.

Itkā ļaunu paredzēdama, viņa jau

negribēja iet caur mežu, bet vakars

bij klāt un viņa vairs nevarēja no-

staigāt garo ceļu apkārt līdz mājai.

Viņa vilka kājas tik lēni, kā vabulīte,

kura sildīdamās smiltīs, gulēja uz meža

taka, viegli varēja pagriezt viņai ceļu.
Pie kāda bērza saknes, kas grumbuļo-
dama stiepās pār ceļu, viņa pakrita un

ievaidēdamās ieķērās viņa garos, no-

liektos zaros. Rokas, kas turēja nastu,

atšļuka un smaršīgā ziedu un zāļu
kaudzē izbira viņai pie kājām. Viņa
piecēlās un, itkā atbalsta meklēdama,
atslējās pie bērza baltā stumbra. Tai

brīdī viņa juta, ka sāk ieaugt kokā,
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«Māt, māt!" zēns iekliedzās, un

vājām rokām, pa kurām stiepās brūnas

dzīslas, kā novītušu puķu kāti, tā vilka

sev puiku klāt.

„Māt, iesim!" zēns teica, gribēdams
bēgt no burvības, bet kāju vietā mātei

bij tikai gluds, balts bērza stulms.

Izbijies mazais raudzījās mātes sejā.
Tā bij tik gurdena un sāpju pilna.
Viņš atvēra savu elkšņa mizas kārbu

un izbēra viņai uz cietās, rievainās

delnas dažas sārtas zemenes. Viņa pa-
cēla roku pie mutes, bet roka nokrita

un ogas izbira zemē.

«Dzert!" viņa prasīja sausām lūpām.

Puika aizskrēja pie avota lejā un

iesmēla savā cepurītē ūdeni, kurš ejot
slacījās viņam uz kājām. Pacēlies uz

pirkstu galiem, viņš sniedza mātei

veldzi ar savu mazo delnu. Bet viņas
lūpas tikai nodrebēja un pilieni no-

bira zemē.

Dziestošām acīm viņa skatījās kaut-

kur projām un skumīgi teica: «Lācim

gan esot brīnuma cirvis, ar kuru varot

atcirst kokam burvību. Bet tu, dēliņ,
neej pēc tā cirvja. Neej, es tev lūdzu,
mans dēliņ!"

Bet puika devās meža biezumā, uz-

meklēt lāča midzeni.

w
Kur tu tā skrien un kāpēc esi uz-

metis lūpu?" putniņš pazīstamā balsī

no zara viņam vaicāja.

«Skrienu uz lāci pēc brīnuma cirvja,"

puika atbildēja.
„Vai, neej, lācis tevi apēdis!" put-

niņš kliedza un sasita spārnus.

Bet puika aizgāja atpakaļ neskatīda-

mies. Skujas un zari plēsa viņam vai

acis ārā. Viņš nonāca meža biezoknī,
kur bija tumšs kā naktī.

Lācis sēdēja savas alas priekšā un

tumsā spīdēja tikai viņa acis.

«Lācīt, vai tu man nevari iedot cirvi,
ko atcirst kokam burvību ? Mana māte

ir ieaugusi kokā?"

«Nav, puisīt, nav man tā cirvja," —

lācis teica. „Esmu gan dzirdējis, ka

saulei esot bijis tāds cirvis. Bet viņa
to iedevusi pērkoņam un pērkons, sa-

skaities, reiz iesviedis viņu ozolā. Un

aizmirsis, un neviens nezin, kur cirvis

palicis."
Izmisis zēns skrēja atpakaļ pie

mātes.

Viņš apķērās ap bērza stumbru un

raudāja.
«Apkamp mani, māmiņ, apkamp

mani," viņš kliedza.

«Es nevaru tevi apkampt. Man nav

vairs roku, man ir tikai zari," — māte

tikko dzirdami teica.

Viņš spieda vaigu pie viņas krūtīm,
kuras vēl bij ārā no koka un klau-

sījās, vai pukst vēl sirds.

«Vai tu mani mīli, māt?" — zēns

jautāja, viņu cieti apkampdams un ne-

manīdams, ka viņš tura rokās tikai

baltu bērza stumbru.

„Es nevaru vairs mīlēt. Man nav

vairs sirds, bet koka serde," — māte

čukstēja, un zēns, iekliegdamies sāpēs,
pakrita uz vīstošās zāļu kaudzes.

Kad viņš pacēla uz augšu raudošās

acis, viņš neredzēja vairs mātes vaiga.
Klusi šūpodams zarus, pār viņu stā-

vēja vecs skumīgs bērzs.

Kad otrā dienā zēns atnāca mežā,
meklēdams mātes pēdas, viņš bērza

vairs neatrada. Tur bij daudz vienādu

koku. Viņš skatījās apkārt un nezi-

nāja, kurā viņa māte nozuduse.

Viņš piegāja pie viena koka, pie
otra un glāstīja ar delnu viņu cieto

mizu. Tad, nometies ceļos, viņš skai-

tīja lūgšanu visam mežam.
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PELNRUŠĶĪTE

Pelnrušķīte strādāja melnu darbu un

ēda melnu maizi. Runcis nebrauca vis

viņai uz Rīgu pēc kliņģeriem, kā mātes

meitām. Un viņas dienas bij rūgtas,
kā pelavmaize. Nesukātu galvu viņa
sēdēja pie pavarda un lasīja linsēklas

no pelniem, vai rīts, vai vakars. Pelni

bij karsti, bet tā pacietīgi sijāja un

pūta tos caur pirkstiem un sakrāja
saujā brūnās sēkliņas, kuras pamāte
atkal iemeta pelnos, lai viņai mūžīgi
būtu darbs.

Īstās meitas darināja pūru un tai-

sījās tautās. Pameita strādāja no tum-

sas līdz tumsai, bet viss, ko viņa
iemantoja, bij pelni un asaras. Tad,
lai nepiekustu darināt savu pelnu pūru,
viņa dziedāja, pār pavardu noliekusies,
kā čakla vērpēja:

„Vērpu, vērpu, viju, viju,
Pilnu pūru pielocīju.
Bij man pelnu pūru vērpt,
Pelnos jaunu mūžu tērpt."

Uz krietniem tēva dēliem viņa ne-

varēja cerēt. Kas gan gribēs ģērbties
pelnos, un kurš kumeļš bridis dum-

brājā, pakaļ nicinātam bāra bērnam?
Bet Pelnrušķīte dziedāja, pati sevi

mānīdama:

«Skanēs precinieka zvans,

Zeltā atbrauks princis mans."

Pamāte klausījās un domāja: «Kas
tas par princi, par kuru Pelnrušķīte
dzied? Viņai bij bail, ka nabaga pa-

meitas ilgas nepiepildās un īstās meitas

nepaliek kaunā. Kā nu pameitu dabūt

pie malas? Darbs viņu nenomāca, tā

pacietīgi darīja visu, ko pamāte lika,
un palika dienu no dienas skaistāka,
un visi nadziņi viņai ziedēja, it kā tai

būtu gaidāmas bagātas dāvanas. Un

pamāte nosprieda Pelnrušķīti nogalināt.
Tumšā ziemas vakarā viņa aizslēdza

un aizbultēja visas durvis, aizslēģoja
logus un aizgāja ar savām meitām uz

kaimiņiem ciemā. Tik palika vajā kā

virtuves lodziņš un dziestoša uguns
acs pavardā. Pelnrušķīte bij izsalkusi.

Lādē smaršoja siltas karašas, bet uz

lādes bij uzmests pamātes lakats un

tur gulēja virsū viņas melnais suns.

Un karašas tur iekšā bij ar ziņu tā

noliktas, ka pamāte tūliņ pamanītu, ja
viņa ko ņemtu.

Aiziedama pamāte nometa Pelnruš-

ķītei priekšā nosalušu kraukli, ko bij
pacēlusi no sniega, un teica: «Noplūc
to un izvāri sev vakariņas." Bet krau-

klis bij sazāļots, un kas viņu ēda, tam

bij jāmirst.

Pelnrušķīte nosēdās pie pavarda un

sāka kraukli noplūkt. Viņa izplūca
spalvu pa spalvai, kā savas dzīves

tumšās stundas, un zem viņas pirk-
stiem parādījās kraukļa miesa. Tā bij
liesa un zilgana kā pelni. Un kad tas

noplūkts gulēja viņai uz ceļiem, tas

izskatījās tik bēdīgs, ka viņai gribējās
to apraudāt — bet, paklausīga meitiņa
būdama, viņa darīja, kā pamāte bij
likusi. Uguns grūti dega pavardā.
Kraukļa azaids lēni vira. Un nakts bija
gara. Pelnrušķīte piecēla solu pie lo-

dziņa un skatījās ārā, vai neredzēs
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zvaigzni, kura dažu nakti raudzījās
viņas bēdu tumsā, kā mātes acs. Bet

nebij ne zvaigznes, ne arī mēnestiņš
pacēla pār zariem savu zeltīto ragu.
Kad viņa skatījās uz jaunu mēnesi,
tad viņa redzēja mednieku, kurš ap-
maldījies zaļā mežā un taurē ar zelta

radziņu. Un taure skan tik maigi un

žēli, un viņai ir kā zvēram, kurš ar

saldām trīsām skrien pretī savai bultai,
kā līgavai, kura dodas līgavaiņa rokās.

Bet šonakt gaisi bij bāli un tukši, un

nebij par ko sapņot.
Palsa ziemas migla locījās zem ābe-

lēm. Vējš lēni gaudoja — it kā dzir-

dētu sēri dziedam. Un Pelnrušķīte
redzēja zem ābelēm dīvainu gājienu.
Visas vasaras puķes, uz augšu pacel-
tiem ziediem un vēja izplēstām lapām,
nāca viņai pretī. Tās nebij dzīvas

puķes, tās bij viņu ēnas, kas ziemas

naktīs maldās, meklēdamas vasaras.

Garš gājiens, no kura viņa redzēja
tikai vienu daļu. Viņš sākās tur, aiz

nosnigušiem kalniem, pār kuriem tumsā

stāvēja melni egļu robi. Kā migla viņš
stiepās lejā, un tikai zem ābelēm va-

rēja izšķirt vieglas, maigas ziedu sejas
visā mirdzumā. Viņas nāca arvien tu-

vāk un tuvāk, viņas stiepās pie loga
un skatījās iekšā — rūts sāka viegli
vizēt pavarda spožumā, un Pelnruš-

ķīte redzēja daudz mīļu vasaras paziņu,
no pļavām, no dārziem un ziedošiem

laukiem. Tur bija purva niedras ar

sēri noliektām lapām, tur baltas auziņas
vieglām, sudrabainām skarām. Un tur

viņas saulespuķes, spiezdamās starp
svešādu puķu lapām un ziediem, rau-

dzījās viņā ar apgrieztu seju.' Kā no-

salušas, viņas spiedās pie loga un

viegli vizēja uz rūts ar vēsu mirdzumu,
kā no dzīves šķirtas dvēseles.

„Mijas puķes, puķes no laukiem,

no dārziem un pjavām, kā jūs me-

klējat?" Pelnrušķīte prasīja.

„Mēs meklējam gaismas un siltuma,
mēs meklējam vasaras," tās atbildēja
ar vieglu vēja nopūtu.

„Ak, kad es varētu jūs ielaist,"
Pelnrušķīte iesaucās: «bet mans na-

miņš ir tumšs un šaurs, es sēdu pelnos,
un durvis uz pamātes istabām ir aiz-

bultētas. Tur ir lieli logi, tur ir silts

un gaišs, un griesti ir tik augsti, ka

tur varētu stāvēt ievas pilnos ziedos

un spoguļoties siltos, zaļos sienu spo-
guļos, bet mēs netiekam tur iekšā."

Pelnrušķīte bēdīga aizgāja no loga
un nosēdās pie pavarda. Uguns mir-

dama dzisa. Pelnrušķīte apmaisīja vi-

rumu un pielika karoti pie lūpām.
Virums bija melns un rūgts, rūgts.
Mēle viņai sastinga mutē un acīs sa-

skrēja asaras. Viņa pakrita un no-

mira pelnos un asarās.

Bet kad viņa bij nomirusi, tad viņa
dabūja spārnus, jo viņa bij par dvē-

seli palikusi, un nekas vairs viņai
nebija ne aizliegts, ne aizbultēts. Viņa
varēja svabadi lidot, kur patīk. Tā iz-

gāja ārā pie puķēm, kuras meklēja
vasaras, un veda viņas uz gaišiem Aiz-

saules dārziem, kur nepazīst ziemas.

Tur viņas zied vēl tagad mūžīgā dai-

ļumā. Un arī Pelnrušķīte tur ir. Ro-

kas, ar kurām viņa lasīja linsēklas no

pelniem, tā tur uz augšu un lūdz par

dvēselēm, kas meklē mūžīgas vasaras.

Viņas rokas ir kā divas dūjas, kuras
nekad nepiekūst lidot pret sauli.
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BENDES MEITIŅA

Reiz bij viens bende, un tam bij
meitiņa. Viņš darīja, kā visi bendes

dara. Bet reizēm, kad viņš bij izgu-

lējis grūto dzērumu, kādā tas pavadīja
savas dienas, tas ņēma uz ceļiem savu

meitiņu, un kāda skaņa viņa kaklā

meklēja vārdus. Viņš bij kā aizsma-

kuse dzeguze, kura grib kūkot, un tas

bij tik briesmīgi.
Meitiņa auga.

Viņai bij sarkani mati, un visi jau

pa gabalu varēja redzēt, kur nāk

bendes meitiņa.
Viņa auga viena. Visi no viņas

bēga, un viņai bij vaļā tikai sētu

spraugas, pa kurām varēja redzēt, kā

saules puķes zied svešos dārzos.

Bende pārdzērās un nomira. Iznācis

no kabaka, viņš pakrita uz ielas. Zilas

liesmas kāpa viņam pa muti un ne-

viens viņu necēla augšā.
Nakti to pavādīja uz kapiem kara

kalpi ar lāpām un zobeniem. Zārkam

gāja līdz tikai bendes meitiņa, nodū-

ruse acis zem mātes lakata.

Otrā rītā viņa gāja uz kapsētu, ap-

raudzīt tēva kapu, bet atrada to tukšu.

Gar kapsētiņu tecēja melna upīte. Ar

kailiem nokaltušiem žuburiem tur tu-

rējās gaisā trīs veci melnalkšņi. Un
ko viņa tur ieraudzīja? Vidējā kokā

izplestām rokām bij iekāries zaros viņas
tēvs. Sarkanais krekls plivinājās vējā.
Vienā rokā viņam bija degvīna pudele,
otrā karātavu valgs. Tumši kraukļu
bari metās nokaltušos zaros un knā-

bāja viņa kailos ikrus. Meitene ap-

klāja seju ar rokām un bēga. Visur

viņu vajāja briesmīgā parādība. Nu

tikai viņa pazina savu tēvu. Un savus

sarkanos matus viņa nesa kā liesmas

uz galvas. Viņai likās, ka katrs, kas

nāk viņai pretim zin, kas viņa ir. Viņa
gāja dienas un naktis un nonāca citā

malā, kur ļaudis dzīvoja mierā un

laimē un nezināja, kas ir bargi ties-

neši un nežēlīgi bendes. Tur viņa ga-
nīja govis labiem ļaudīm. Tā bij sa-

vāda gane. Viņa nesa pār acīm vil-

lainīti, vai bij lietus, vai saule, viņa
nesakliedzās ar citiem ganiem un ne-

viens nedzirdēja viņu kalnā gavilējam.
Visur, kur vien viņa gāja, kāds zagās
tai uz pirkstu galiem līdz un čukstēja
ausīs: „Tu esi bendes meitiņa."

Un kad viņa dzirdēja putniņu dzie-

dam, vai ieraudzīja izplaukušu ziedu

un bij gatava uz brīdi aizmirsties, tad

vajātājs jau bij aiz muguras. Kā izkapts
nogriež puķīti, tā viņa asais čuksts

tai nogrieza katru prieku.
Meitiņai nebij ne radu, ne draugu,

tik brālis Miegs. Tam bij pilna sēta

smaidošu bērnu un miglotos vītolos

sudraba šūpuļi. Te viņa bij tāda pate
kā visi, un bērni spēlējās ar viņu,
veda aiz rokas un sēdināja šūpulī.. .
bet šūpulim bij trausla līkste, tā lūza,

viņa krita un atmodās: saule spīdēja
logā un viss bij atkal tik nežēlīgi
gaišs. Viņa paskatījās uz sevi un

redzēja, ka viņa bij tā pate bendes

meitiņa.
Reiz nakti, kad viņa sēdēja pie loga

un nevarēja iemigt — viņai paspīdēja
zem ošiem mēnesnīcas seja. Ošu lapas
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drebēja un mēneša gaisma zem zariem

bēga nemierīgām strīpām.
Bendes meitiņa uzmeta lakatu uz

pleciem un gāja pa drebošo staru

teku. Viņa gribēja iet uz Mēneša mā-

miņas pili. Viņai bij tik skaidra seja
un tā skatījās tāļu pār kalniem un

mežiem. Tā gan visu redzēja un zi-

nāja. Viņa pateiks, ko darīt. Viņa
zinās kādu vārdu, kas atlaidis viņu no

mokām, kas atsvabinās viņu no sevis

pašas.

meža galiem līdz ar rīta miglu. Tik

jātnieka tumšais mēteļa stūris vēl kādu

brīdi bij saulei priekšā.
Meitiņa izgāja ziedošā pļavā. Un

katra zālīte tai bij tik laba, kā zaļa

māmiņa. Viņa bij noguruse un gri-
bēja gulēt, un viņai nebija ne segas,
ne spilveniņa. Bet puķes tai sniedza

savas bārkstainās villaines un sūnas

savus brūnos spilventiņus. „Vai, te

jau ir gulta zem katras zālītes," mei-

tiņa brīnījās. Viņa staigāja pa pļavu
un nevienam puķes nav smaržojušas
tā, kā tai rītā bendes meitiņai. Un

nevienam zālītes nav palocījušās tik

laipni, ne pašam ķēniņam. Kas bagāts
un taisns, tas staigā tik ar sevi pa

pasauli un apskata visu no sava aug-
stuma. Bet bendes meitiņa noliecās

pret katru ziedu un viss viņai smai-

dīja, jo viņa bij tikai nabaga bērns un

katra ceļmalas lapa bij labāka par

viņu. Un kad viņai vairs nebij neka

cita, tad viņai bij vēl šis pazemības
prieks.

Dienu viņa atdusējās, nolikuse galvu
uz ceļmalas velēnas, un zālītes dziedāja

viņai zaļas dziesmiņas. Nakti melnais

jātnieks cēla viņu savā kumeļā, un tad

gāja caur mežiem — dipada dap, di-

pada dap
Kādu nakti mežs palika retāks un

gaišāks. Jātnieks apturēja zirgu, nocēla

meiteni zemē un teica: „Nu tev ceļš
ir gaišs. Mēneša māmiņas pils vairs

nav tāļu" — un aizauļoja atpakaļ

pa mežu.

Meitiņa gāja, gāja un iegāja lielā

mržā. Te dzird aiz muguras: dipada
dap, dipada dap. Egļu saknes nodreb

un viss mežs it kā satrūkstas. Tad pa-
liek klusu. Saltas tirpas pāriet mei-

tenei — un atkal tā dzird: dipada
dap, dipada dap .. . Melns jātnieks,
kā vējš auļo viņai virsū. Viņa platais
mētelis šņākdams brāžas gar skujām,
kā akls putns, kurš iemaldījies bie-

zoknī. Pakavi dun arvien tuvāk un

meitene nobijusēs saplok zem egles.
Bet jātnieks aptur zirgu, ņem viņu
puspamirušu uz rokām, sēdina sev

priekšā uz sedliem un ļauj savam me-

žonīgam kumeļam vaļu. Viņš elpo asi

un ātri uz meitiņas pakauša un no

viņa elpas aukstas bailes briest viņai
zem matiem. Viņai liekas, ka galva
izplešas un top liela un tukša kā

bungas. Un jātnieka balss dārd:

„Bērns, kur tu iedama?"

„Es eju uz Mēnesnīcas pili."

„
Bērns, tavs ceļš ir tāļš ; bet es varu

tevi pavest."
„Kas tu esi, tumšais, un kātu mani Egles palika arvienu retākas. Nāca

zaļas kļavas, pa kuru lapām rāpoja
mēneša stari kā zili zirnēkļi un karājās
zem mīkstām ēnām garos sudraba pa-
vedienos. Tad nāca bāli oši. Un viņos
bij viegla un tāļa dvesma, it kā pate
debess tiem klusi elpotu virsū. Aiz

ošiem bij augsts tornis, šauriem sudra-

botiem lodziņiem. Pie veciem akmeņa
pakāpieniem stāvēja zils turks ar zelta

sirpi zobena vietā. Viņš nolieca sirpi

ieraudzīji? Es biju paslēpusēs zem

egles."
„Es esmu Izmisums. Savus bērnus

es pazīstu. Mans zirgs nes ātrāk par

vēju, bet es jāju tik līdz rīta gaismai."
Tā viņi jāja, dipada dap, un mežs

līdz saknēm drebēja.
Kad gaisma ausa, jātnieks nocēla

meiteni no zirga, piespieda piešus —

kumeļš pacēlās gaisā un nozuda pār







un deva meitenei ceļu. Viņai bij jā-

kāpj augstu, augstu, un trepes palika
arvienu šaurākas. Viņai likās, ka tornis

līgojas. Un kā zirnēklis pie sava pa-

vediena, tā viņa rāpās augšā, lidz no-

nāca kambarī, kur dzīvoja Mēneša mā-

miņa. Tur bij viss kā vecos laikos.

Pie lodziņa ar apaļām rūtīm stāvēja
zelta ratiņš. Augstu uzsprausta bij
bāla linu kodeļa. Mēneša māmiņa sē-

dēja un vērpa. Viņai bij laipna seja

ar baltām sprogām. Viņa palocīja

galvu un atņēma labvakaru un viņas

pirksti valdīja dziju.
Kad meitene izstāstīja, kādēļ nākuse,

vecmāmiņa tai iedeva mazu sudraba

atslēdziņu.
„Še tev šī atslēdziņa. Ar to var

atslēgt visas durvis, un kam viņa rokā,
tas paliek neredzams. Ej, atņem ben-

dēm kādu jaunu dvēseli, tad tu atra-

dīsi mieru. Aiz trejdeviņiem kalniem

ir Sirmsalas ķēniņa pils. Jauns varonis

tornī tur gaida nāvi. Ej un atpestī

viņu."

Meitiņa pateicās Mēneša māmiņai
un devās ceļā. Viņa izgāja caur ošiem,

caur kļavām un nonāca atkal tumšā

mežā. Tad viņa vairs nezināja, kur

iet un sāka raudāt. Bet klau, aiz eglēm
— dipada dap, dipada dap — parā-

dījās tumšais jātnieks. Viņa drēbju
vīle aizskāra viņas seju . ..

„Ko tu raudi?" tumšais prasīja.

„Es nezinu ceļa uz Sirmsalas ķēniņa

pili."

„Kāp manā zirgā, es tevi pavedīšu."
Un viņi jāja caur mežu, kā vēl ne-

bija jājuši. Meitiņa turējās zirga krēpēs.
Trakā jātnieka elpa dedzināja viņas
pakausi un katru brīdi viņai bij tā, ka

nupat tā nokritīs un mežonīgais zirgs
viņu samīs. Pa koku saknēm tie lidoja
tumsā, kā pa trepēm bezdibenī — di-

pada dap, dipada dap —

Uz rīta pusi jātnieks apturēja zirgu

pie sarmotiem vārtiem. Torņa logā, kā

aizsaluse, spīdēja blāva uguntiņa.
„Tu tumšais, labais," meitene teica

uz jātnieku, «gaidi mežā, kad tevi

sauks kāds jauneklis. Ņem viņu savā

zirgā un nes pār kalniem, kur vairs

nesniedzas Sirmsalas ķēniņa vara."

Tad meitene klusi un neredzami

vēra vārtus pēc vārtiem, līdz nonāca

torņa kambari, kur aizsalušā logā spī-

dēja blāva uguntiņa un jauns varonis

gaidīja nāvi.

„Ņem šo atslēdziņu un paliec ne-

redzams. Ar to tu vari atslēgt visas

durvis. Ņem un bēdz," vina jauneklim
teica: „es palikšu tavā vietā."

Bet jauneklis jau bij atsacījies no

dzīves un turējās pie nāves. Un viņai

bij grūti to pierunāt.
„Kad sargi neatradīs manis, tad viņi

vedīs tevi uz karātavām."

„Lai ved. Man viņiem ir kautkas

sakāms. Man ir, it kā es būtu dzīvo-

juse tumšā alā. Nu es gribu redzēt

dienas gaismu un runāt."

„Tāda nāve pieder varoņiem."
„Tad ļauj, lai man pieder dzīve.

Vienu vienīgu brīdi lai man pieder
dzīve. Vienu brīdi priekš nāves lai es

redzu to viļņojam aiz ļaužu galvām,
kā zaļu jGļai. Lai es redzu to svīstam

kā zaļu ritu. Lai ved mani, man vajag
pakāpties un kaut ko sacīt. Neviens

nezin, cik ilgi un cik gfūti šis vārds

ir meklējis ceļu uz manām lūpām.
Mans tēvs bij bende, un, kad es biju
maza, viņš, izgulējis dzērumu, ņēma
mani uz ceļiem un kāda skaņa viņa
aizsmakušā kaklā meklēja vārdus. Ko

viņš toreiz nevarēja pateikt, to es tagad
zinu. Rīt es to gavilēdama gribu iz-

runāt. Lai mani ved, es gribu pa-

kāpties uz karātavām un teikt vienu

vārdu. Šis vārds ir: mīlestība."

Tad varonis vairs nepretojās mei-

tiņas upuram, paņēma atslēdziņu no

viņas rokām un aizgāja.
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KAĶĪŠA DZIRNAVAS

Sirms vecis kailā kažokā iznāca no

piesarmojušā dārza un skatījās atpakaļ
caur ābelēm, pie kurām pār vakara

sārtumu drebēja viegli ledus spīdulīši,
kā tās bālās pelnu plēnes pār kvēlo-

jošām oglēm. Biezs rieta sarkanums

krita viņa sejā. Tā bija nikna veča

seja. Viņa ūsas un bārda izskatījās
kā garas sudraba bārkstis, piesalušas
zilām un zaļām ledus zīlēm, kurām

vēl vakars pielika pa sarkanai. Tas

bija vecais Lauskis, izdzīts saimnieka

tēvs, kurš dēlam par agru bij atdevis

mājas. Viņš uzklīda tikai lielā salā,
kad visi zari bij iekalti smalkā ledū

un sarkans saules riets, kā dusmu atspī-
dums, zem ābelēm un gar ēku stū-

riem meklēja viņa sarkano seju. Raug,
vecais palēcās, tā ka izjūk apsarmoju-
šais matu cekuls uz pakauša, un sper

ar cirvi klēts paksī. „Ai, ai," baļķis

iekliedzas, un viņam pārtrūkst sirds.

Tā ir pušu! Viņa trūkst sēri vaidē-

dama kā kokļu stīga, un runcis ap-

stājas uz celiņa, kas iet no istabas uz

klēti, un klausās, pacēlis kāju. „A, ve-

cais saimnieka tēvs atkal spārdās,"
runcis saka, pamanījis Lausku, kurš

aiziet, nikni atpakaļ skatīdamies, ar

cirvi pār pleciem. Un ābeles, kā nobi-

jušās, stāv tik klusi un mēmi, un ne

zars vairs nevelk elpu.
.Būtu jāiet uz klēti," runcis domā.

Saimniece bar: „Runci, ko guli! Būtu

apskatījies, ko klētī peles dara?"...
„Kauna dēļ būtu jāiet," runcis domā.

Viņš paceļ vienu kāju — salst,

paceļ otru — salst.

Mežinieki nojūguši zirgus, nāk uz

istabu, priecīgi sizdami vienu pret otru

lielās rokas krustainos kulaiņos.
„Vai tu iesi peļot? Ko te maisies

pa kājām!". ..
Runcis nolec no celiņa un atsēstas

sniegā. „Ej nu peļo tādā laikā, kad

tev nav ne cimdu, ne zeķu 1" Un viņš
klusi manās līdz mežinieku čīkstošām

pastalām. Kad durvis jau taisās aiz-

vērties aiz pēdējās apsalušās pastalas,

viņš mīksti un klusi kā kamols pār-

veļas pār slieksni istabā.

Un kamēr mežinieku lielās, piepam-

pušās kājas gurdi kustās durvju priekšā,
kaķis jau sēd uz mūra.

„Nu saki, ko tev tās kājas palīdz?"
sārts sāls grauds, kurš rudenī bij pa-
licis pāri no gaļas sālīšanas un gulēja
uz mūra nekustināts jau no pirmā
sniega, teica. „Cik ilgi bij, ka izskrēji
ārā, un nu jau atkal bāz man sānus

klāt. Redzi, kā es iztieku ar galvu
vien. Jo es esmu zemes sāls."

„Un kas kait lupatām aizkrāsnē,"

lupatas teica, kuras žāvējās uz šņores.
„Pa dienu nostrādājies, un kad no-

bersts galds un trauki, sildies aizkrāsnē

līdz rītam. 0, nedod Dievs, ja tevi

aptin ap kāju kāds klaidonis un vazā

pa pasauli apkārt tādā laikā."

«Ziemu es mīlu piemiegt acis,"

balta tējkanna lodiņā sīca un pūta
tvaiku caur nāsīm, „piemiegt acis un

sapņot. Es redzu zemi, kur tējas koks

zied un zilus karāļa svārkus, kuros
lokās zelta pūķi. Es redzu, kā viņus

planda vasaras vējš. Karālis iet caur
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dārzu uz savu alabastra lapeni. Tur

viņu gaida divpadsmit dāmu, div-

padsmit dzeltenu tējas rožu, līkām,

sapņos noreibušām acīm. Viņi dzer

tēju no mazām porcelāna tasēm, uz

kurām uzgleznotas mazas dāmas ar

līkām, zeltbrūnām acīm, kuras redz

tikai teikas. Tad karālis atsauc savu

stāstītāju un liek viņam stāstīt stāstus

par pūķiem un varoņiem. Un kad

pūķis ar divpadsmit galvām iedzien

varoni līdz krūtīm zemē, tad div-

padsmit dāmu noliec divpadsmit tumšu

galviņu uz šaurām dzeltēnām rociņām
un tvīkst un dreb, kamēr varonis nav

nocirtis pūķim divpadsmit galvas. Es

varētu stāstīt daudz pasaku, bet tās

visas ir no Ķīnas. Runci, stāsti tu."

Runcis uzmeta kupri, nogulās uz

savām nosalušām pēdiņām, aizvēra acis

un domāja.

„Runcīt, runcīt, stāsti pasaku," ma-

zais Ģiģis teica, noliecis vaidziņu pie
runča drebošā pakauša. Un kad Ģiģis
tam bij nosēdies līdzās uz mūra, kaķis
iesāka:

Reiz vecos labos laikos, kad tie

labie gadi bij, vienam kaķītim bij dzir-

navas. Viņas gāja dien' un nakti:

murrā, murrā, murr
...

Tur bija riekstu

gaņģi un mandeļu gaņģi, tas bij vecos

labos laikos, kad tie labie gadi bij.
Apenīši gar dzirnavu sienu bij viegli

apputējuši ar miltu putekļiem; viņu

stīgas mūžīgi drebēja no dzirnu rūk-

šanas. Pa lodziņu ar vecu zaļu rūti

raudzījās rūķi, vai nebrauc malēji.
Pats melderis baltā kažokā staigāja un

skaitīja maisus — riekstu maisus un

mandeļu maisus. Pa vakariem visos

logos mirdzēja zelta ugunis. Dzirnas

dūca, ūdens stabulēja un kaķīša mei-

tiņas dancoja ar jauniem kaimiņiem.
Viņām bij garas zelta acis un viņu

nagi bij labi apslēpti rozā pēdiņās.
Visjautrāk tur gāja Ziemas svētkos.

Tad baltās dzirnavās stāvēja zaļa eglīte

ar zelta riekstiem un mirdzošām sve-

cītēm. Un rūķi sēdēja kaktā pie no-

vāktiem miltu maisiem, klusi turēja
savās sarepējušās rokās baltas māla

pīpes, kratīja galvas un teica: „Ja, tā

ir lieta." Un kad skujiņa sprakstēdama
aizdegās un zils pūkains dūmu bu-

bulis viegli pacēlās un aizlidoja gaisā,
iznēsādams vieglu smaržu, kā atmiņu
no vasaras, tad viņi klusi slaucīja acis.

Jo tie bij labi vīriņi un viss viņiem
viegli ķērās pie sirds ... Bet tie laiki

aizgāja. Kaķīša meitām sāka braukt

precinieki un viņš tām gribēja dot

lielu pūru. Viņš ieķīlāja dzirnavas mel-

najam runcim, kurš bija ļoti bagāts un

sargāja velna naudas lādi vecās pils

pagrabā. Un, kad viņš bij izdevis

visas meitas, tad no dzirnavām viņam

bij palicis pāri tikai baltais meldera

kažoks. Atnāca melnais runcis ar pa-

rādu rakstu un apķīlāja riekstu gaņģi
un mandeļu gaņģi. Bet kaķītis neva-

rēja samaksāt parādu, un melnaisruncis

paņēma dzirnavas. Nakti viņš pārnāca
no pils pagraba ar visu naudas lādi,
kuru acis bolīdami nesa seši velni —

tik smaga viņa bij! Labie vīriņi, rūķi,
lielās bailēs aizbēga pa vecām peļu
un sarmuliņu alām, pamezdami uz

trepēm savas koka tupeles. Bet dzir-

navās nakti bij dzīres. Velni dejoja
ar raganām un rītā apenīši ap lodziņu
bij nokārušies un apsviluši — raganas,

prom laizdamās, bij apdedzinājušas

viņus ar savu karsto elpu.
_

Nemīlīgas
nu izskatījās dzirnavas. Ūdens rūca

dobji un tumši zem abiem tiltiem un

visi godīgi ļaudis brauca ap viņām ar

līkumu.

Kaķītis pārgulēja to nakti siena

kaudzē. No rīta, nomazgājis muti,

viņš domāja, kur iet. „Vai tad esmu

bez radiem?" viņš izslēja kupri. „Ir
akmens rūkdams griežas pulkā, kad

straume viņu nes. lešu pie radiem."

Un kaķītis gāja uz muižu. Tur viņam
bij znots pagraba meistars.
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Pa lodziņu, kurš bij aizaudzis kuplām ragiem no laipas un ganāms pulks
dadžu lapām, kaķītis nolaidās pagrabā.
Kas tur bij piena un krējuma! Pats

pagraba meistars staigāja baltā skotelē

un pārraudzīja ķērnes. Arī meitai bij
skotele priekšā un viņa palīdzēja darbā.

Kur pagraba meistars laida ķepu, tur

šī savu sarkano mēlīti. Viņiem bij
daudz darba un viņiem gāja labi. Bet

viņi bij tik laimīgi, ka tiem neviena

cita nevajadzēja. Meita uzņēma kaķīti
kā viesi. Viņa padeva tam krējumu
un dadža lapas, sēdēja klāt, skubināja,
lai ēdot un prasīja, kā ejot pa māju.
Un kad viņš pastāstīja, ka dzirnavas

paņēmis melnais runcis, viņa nobirdi-

nāja pāra asaru par laimīgo mītni, ap
kuru kā zaļi apenīši tinās viņas bēr-

nības atmiņas. Bet pagraba meistars

palika domīgs un teica, viņš gan būtu

varējis ko iekrāt vecuma dienām. Kur

viņš nu tagad iešot? Uz šiem lai ne-

cerot. Viņiem esot jādomā par bēr-

niem (meistara kundze nosarka un aiz-

klāja seju ar priekšautu). Viņi jau ne-

gribot laist übagus pasaulē. Un tad

bij klusums, un kaķītis brīnījās, kā

viņi tik ātri izrunājušies. Viņiem vairāk

nekā nebij ko teikt, un kaķītis sa-

prata, ka viņam jāiet. Viņš teica, ka

gribot vēl apmeklēt citus radus. Nu

šim esot vaļa, un varot izstaigāties.
Ja, nu laiks arī esot labs un ciemu

varot izstaigāt baltām kājām, — pa-
graba meistars piezīmēja. Viņi abi

kļuva priecīgi un sirsnīgi izvadīja veco

kaķīti pa pagraba lodziņu. Un kad

tas aiziedams atskatījās atpakaļ, tad

viņš vēl redzēja starp zaļām dadžu

lapām viņu baltos, laimīgos purnus.

Ja, ceļš bija sauss un tīrs, kā bali-

nāts audeklis, pienenes staroja ceļ-
malas kā saulītes, bet kājas gan ka-

ķītim ejot bij ļoti smagas. „Kur lai

iet?" viņš, pacēlis kāju, apstājās uz

laipas pie muižas laidara un domāja.
Te lopi nāca no ganiem mājā. Sar-

kana govs šņākdama nogrūda viņu ar

būtu saminis viņu — lopi līgodamies
skrēja uz pilnām silēm, mutēs tiem

vēl karājās steidzīgi norautas puķes
un zāles. Bet kaķītis pārmeta kūleni

un noskrēja no ceļa. Te viņu ierau-

dzīja liels, melns ganu suns, kurš gāja

lopiem nopakaļus, nokārsis, nikns, iz-

kāris garu, sarkanu mēli. Viņa acis

zibēja kā divas rūdas lapsenes. Viņš
iekaukdamies metās kaķītim virsū, un

tas bēgot tikko izrāva savu kāju no

viņa zobiem. Atlēcis sāņus viņš pie-

plaka pie zemes, un suns lieliem, nik-

niem lēcieniem aizjoņoja viņam pāri
pa auzām. Pa to starpu kaķītis bēga.
Aiz bailēm viņš nemanīja, ka no sa-

kostās kājas tam tecēja asinis. Bet

kad viņš bij aiz kalna drošībā, tas ne-

varēja vairs paiet. Un ar mokām viņš
vilkās uz veco ķieģelnīcu, tur meita

viņam bij izprecēta pie kaķu inspektora.
Uz ceļa pie kādām mājām trīs

puikas sita bumbu. Viņi atstāja
bumbu, kura viņiem bij apnikuse un

uzkrita kaķītim, kurš vilkās garām.
Viens plūca viņam aiz ausīm un pra-

sīja, vai nauda ir. Otrs teica, šis gribot
redzēt, vai viņš mākot peldēt, un

iesvieda to dīķī. Viņi stāvēja un ska-

tījās, kā viņa mazais purniņš slīdēja
pa dīķa zaļo ūdeni uz otru malu. Un

kad kaķītis garš un pelēks, kā iz-

stiepts no dīķa netīrā ūdeņa, grīļoda-
mies iznāca zālē, trešais puika aizskrēja

viņam priekšā un teica: nu šis gribot
redzēt, vai viņš protot ari kā kaķis
krist. Viņš saķēra to, uznesa pa
trepēm uz kūts augšas un svieda viņu
no loga zemē. Kaķītis apvēlās gaisā

un nokrita vircas bedrē. Puikas sāka

ķerstīt jaunos bezdelīdzēnus, kuri sē-

dēja uz spāru galiem un bij vēl ļoti

uzticīgi un neveikli. Kaķītis izrāpās
no bedres un ievilkās dzeltenēs. Viņa
baltais kažoks bij beigts un neviens

vairs nevarēja teikt, ka viņš reiz mel-

deris bijis. Kad inspektora kundze to
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ieraudzīja ienākam pagalmā, viņa no-

turēja to par übagu un aizslēdza

durvis. Un inspektors rūca, ka starp
kaķiem arvien vairāk zūdot tikumi.

Nepaejot neviena diena, kad te neie-

maldītos kāds dienas zaglis. Viņš bij
stingrs inspektors un visi kaimiņu
runči kauca un nedēļām ilgi laizīja
vātis, kad viņš gāja uz reviziju. Un

kaķītis velti klaudzināja pie viņa dur-

vīm. Nu viņš domāja atkal, kur iet.

Bet visi radi viņam bij bagāti un

visām meitām viņš bij devis lielu pūru.

Kad viņam būtu viens radiņš tik na-

bags un nelaimīgs kā viņš pats. Tas

būtu viņu pažēlojis. Bet bagāts pa-
līdz bagātam, un nabaga kaķītis nekur

neatrada pajumtu. Ikkatrs sargāja
savu mieru un laimi, un viņu nekur

nelaida iekšā. Un tā kā kaķītim ne-

bija neviena nabaga radiņa, kur pieiet,
tad viņam neatlika nekas cits, kā do-

ties plašā pasaulē.

Kaķītis gāja, gāja visu vasaru. Suņi
viņu dzenāja, kaķi plēsa un puikas
mētāja ar sprunguļiem un akmeņiem.
Rudeni, kad veļi kā izkaltušas linu

saujas staigāja gar bālām laukmalām,

kaķītis izskatījās kā iznācis no tumšās

veļu sētas, kur dod ēst tikai smilšu

karašas. Viņš gāja no viena ciema uz

otru, un bij priecīgs, ja kādu durvju
priekšā, naktī, kad suns, iespiedis
purnu starp kājām, gulēja pavārtē,

viņam laimējās atrast maizes garozu,
vai kartupeļu mizu. Tā viņš bij iz-

gājis pus ķēniņa valsts. Kad pārsala
upes un ezeri un aiz mežiem gulēja
sirmi ziemas mākoņi, viņš ieraudzīja
zem mākoņiem zilus torņus. Tur bij
ķēniņa pilsēta.

Vakarā kaķītis iegāja pilsētā. Kalnā

aiz sirmiem kokiem stāvēja ķēniņa
pils. Logos nedega ugunis. Un ap-
sarmojoši koki, kā balti miroņi, klusi

spoguļojās lielās tumšās rūtīs. Vienā

logā tikai kvēloja sarkana pavarda

uguns. Kaķītis nosēdās zem viņas uz

ķēķa trepēm apsildīt kājas.

„Ei, kas tur par ciemiņu?" — pa
durvīm izliecās sirma vecīša galva
baltā cepurītē. (Tas bij pils pavārs.)
«Skaties — kaķis! Nu, nāc nu, nāc

iekšā," vecītis aicināja. «Vecais runcis

vakar nākt' nosmaka pelnos, un mums

kaķa vajag."

«Tas nekas, ka tu tāds nonīcis esi.

Gan atkopsies. Tev jau nebūs te jā-
dzīvo savā maizē," pavārs drošināja,
kad kaķītis bailīgi mīņājās uz vietas,

žēli skatīdamies viņam acis. Kā nu

tāds nabaga kaķītis drīkstēja iet ķēniņa
pilī! Viņam jau nebij ne to drēbju,
ne ta goda... Bet tā bij pavāra darī-

šana. Un ķēniņš nesūtīja kaķītim pretī
ne drēbju, ne sulaiņu. Pavārs saņēma
viņu klēpi un ienesa ķēķī.

Nu kaķītim bij laime. Gluži ne-

gaidot viņš bij ticis lielā godā. Kā

galma runcis viņš laka pienu, cik gri-
bējās un drīz dabūja atpakaļ savu

balto meldera kažoku. Aiz malkas

kaktā viņam bij vecs tepiķa gabals,
kura nodzisušās krāsās bij ieausts balts

nams ar ziliem slēģiem, un zaļš rožu

krūms, kurš ar lieliem atvērtiem pum-
puriem sniedzās vaļējā logā. Tur viņš
sēdēja un rūca, kā baltas dzirnaviņas.
Jo viņš bij pēc amata melderis un

bez malšanas nevarēja dzīvot.

Vakarā, kad pavardā izdzēsa uguni,

kaķītis ierakās līdz degunam pelnos.
Bet deguna galu viņš atstāja vaļā, lai

neizietu tāpat, kā vecajam runcim,

kurš aiz lielas omulības bij pelnos no-

slāpis. Pievēra vienu aci, pievēra
otru aci un skatījās lielās zvaigznēs,
kuras pār sirmām koku galotnēm dre-

bēja zilā logā.
Pēc vakariņām, kad pavārs, istabas

meitas un ķēķa puisis sēdēja pie sārtas

uguns nogurušām un sārtām sejām,

viņš, uzmetis kupri, rūca un stāstīja

par savām dzirnaviņām.
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Mazā princese Ilzlte, kurai bij vēsi

pils aukstās, krēslainās istabās, klu-

siņām zagās iekšā ķēķī, nosēdās uz

zemā kāju soliņa, glaudīja kaķīti un

klausījās. Un pavarda gaismā mirdzēja
viņa apaļais vaidziņš un garās rudās

sprogas. Bet slimais ķēniņš nespēja

ilgi palikt viens. Viņš sūtīja sulaini

to meklēt un Ilzitei bij jāceļas augšā
no zemā soliņa, uz kura bij tik labi,

un jāiet atpakaļ aukstās krēslainās

istabās, kur pa vakariem nededzināja
ugunis. Un tur viņai bij jāsēd augstā
zelta krēslā. Tas bij tik bēdīgi. No

ta laika, kad ķēniņiene bij miruse,

zālēs, kur zilās glāžu sienās vēl klusi

un slepeni spoguļojās lielas zelta

lampas, — vairs nededza ugunis. Su-

laiņi staigāja bez trokšņa, kā ēnas;

pār visu ķēniņa namu kā slimība gu-

lēja sēras. Sen bēru skujas bij noslau-

cītas no trepēm, bet viņu smarža vēl

valdīja pār ķēniņa dvēseli. Tik ilgi
— kamēr zelta vaiņags sāka rūsēt

viņam aiz skumjām uz galvas.
Šī lēkme viņam bij uznākuse pēc

ķēniņienes nāves. Viņš to jau bij aiz-

mirsis un sēroja par visu, ko cilvēki,
lopi un zvēri cieta pasaulē. Par va-

roni, kam krūtīs rūsēja ienaidnieka

Šķēpa gals, par purva Strazdiņu, kas

mocījās gana zēna cilpā, un pat par

vaguliņu, ko samina uz ceļa nevai-

nīgas bērna kājas. Tas bij pavisam,

pavisam savāds ķēniņš. Visas sāpes,
kas pasaulē gadījās, kā bultas atrada

viņa sirdi. Viņš sēdēja salīcis savā

krēslā ar rokām sažņaudzis krūtis. Gan

veikli galma dakteri deva viņam pa-
domu, apkalt sirdi ar zelta stīpām,
tad viņa nedrebēšot tik viegli pretim
katrai nopūtai. Bet ķēniņš neklausīja.
Viņam bij mīļas nelaimīgo nopūtas,
kas maldījās caur laikiem un tālēm.

Viņš sildīja tās pie savas sirds, kā no-

salušus bērnus, kuri spiedās klāt pie
viņa krūtīm ar sastingušām rociņām.

Vai galma ļaudis tādai sirdij deva

vaļu? Viņš jau bij izdāvājis pus ķē-
niņa valsts visādiem bēduļiem. Un

vai nelaime tāpēc bij mazinājusēs?
Visapkārt tāpat karājās nopūtas, kā

smagas rasas lāses pie miglā noliku-

šiem zariem, un neviens vējš nevarēja
viņas nopurināt. „Lai labāk valsts

labumi paliek mums pašiem," galmi
ļaudis sprieda: «pasauli jau nevar pie-
pildīt." Un tie rūpīgi sargāja nelaimīgo
ķēniņu no dzīves. Dienu viņš pava-
dīja aiz nolaistiem priekškariem, nakti

bālā zvaigžņu krēslā. Ik vakarus mi-

nistrs ziņoja, ka viss kārtībā, un ne-

viena jauna skaņa neaizskāra ķēniņa
ausis. Bet viņa slimība nebij dziedi-

nāma. Kad dzīve atkāpās no viņa,
tas sēroja par to, kas sen bijis, par
ko stāstīja vecas kronikas. Par likte-

ņiem, kas nebij atstājuši atmiņas ne

tik, kā aizmirsts zieds pamet smaržas

vecā grāmatā, kuri nebij atstājuši vairāk

zīmes, kā viļņi smiltīs, kas nodzēš

viens otra pēdas.
Un lielā grāmata, ko ķēniņš vakarā

turēja uz ceļiem un lasīja drebošas

sveces gaismā, vai tā bij viņam grā-
mata tāpat kā citiem? Tā bij nosū-

bojis kapu kalns, kur bij aprakti
skumji likteņi. Tā bij tumšs mežs,

kur nakti raudāja miroņu kauli. Tā bij
sēru druva, kur katra vārpa nesa savu

sāpju graudu Dieva lielajam apcirknim.
Lauks miglā bez gala, kur krēslā klusi

grieza grieze. Un vai tās bij burtu

rindas? Tās bij tumšas vadziņas, pa
kurām vakarā zem miglas nopūtām,

vienmuļīgi sērodama staigāja grieze,
vadziņas, pa kurām tecēja ķēniņa
asaras.

Ķēniņš bij viens. Tik mazā princese
Ilzīte bij pie viņa. Un viņa vienīgā
laime bij, paskatīties viņas bērna acīs,

kuras vēl nezināja sāpju. Kad viņa

bij prom, tas palika nemierīgs un sūtīja
viņai pakaļ. Bet Ilzitei bij vēsi tēva

skumjās, viņa bij bāla, kā tie ziedi,

kuri izaug vecos mežos zem sirmām
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priežu bārdām, un tā bieži nozuda sāpju diezgan. Kāpēc vairot sāpes?
ķēķi, sasildīt savu mazo dvēseli starp
veseliem ļaudīm, kur sprakstēja liela,

sārta uguns un kaķītis rūca un stāstīja

par savām dzirnaviņām. Un ķēniņš
teica, lai vedot to kaķīti iekšā, viņš

gribot dzirdēt, ko viņš stāstot.

Ilzite saņēma melderi klēpī, ienesa

zālē un nolika pie vecā ķēniņa kājām.
Viņš paskatījās aci piemiegdams, slimā

ķēniņā, nogulās uz ķepiņām un sāka

stāstīt, ka viņam bijušas dzirnaviņas,
ka melnais runcis tās atņēmis, ka

meitas aizraidījušas viņu un ka puikas

mocījuši. Un visu to viņš pieminēja
bez dusmām, bez naida un sāpēm.

Ķēniņš klausījās viņā un brīnījās, ka

tik viegli var sāpes pieminēt, un asaras

klusi kāpa viņam acīs, kā silts zilgans
ziemas prieks, kurš paceļas no balti

nosniguša dārza un mīksti spiež pieri.
Ja, ja, viņš vēl nebij zinājis, ka sāpes
var tik viegli lidot un dūkt, kā baltas

sniega pārslas, kuras atstāj tāļu apakšā
izmocītās zemes dubļus. Sāpes viņam
bij bijušas rūgtas un padarījušas dzīvi

tumšu un rūgtu, nodzēsušas zālēs zelta

lampas un sauli debesīs. Sāpēm bij
tik dzeloņi, un ikviens dzelons atrada

viņa sirdi, bet nu viņām bij viegli
balti ziedu spārni. Un viņš varēja
raudāt un smaidīt, kā smaida sniegs
pār dubļos nogrimušu zemi.

Kad kaķītis bij beidzis savu stāstu,
ķēniņš paņēma viņu uz ceļiem un

prasīja:
„Saki, ko lai es daru melnajam

runcim?"

„Ei, ķēniņ, es nepieminu ļauna,"
kaķītis atbildēja.

.Un ko lai es daru tavām nepa-
teicīgām meitām?"

«Dari viņām tikai labu. Kad es kā

übags aizgāju pasaulē, tad jau bija

Lai vairojas labāk prieks."
„Tev taisnība, kaķit," ķēniņš domīgi

teica. „Reiz es gribēju pakārt laupī-
tāju, bet tas sāpēja viņa mātei. Un

mātes bēdas sāpēja viņa māsai, un

meitas sāpes sāpēja viņas dārzam:

puķes novīta un ābeles nobirdināja
negatavus augļus, jo meita ziedā aiz

bēdām aizmirsa viņas apliet. Tad es

piedevu laupītājam tāpēc, ka negribēju
vairot sāpes pasaulē."

„Un ko es lai daru tiem puikām,
kas tevi tik nežēlīgi mocīja?" ķēniņš
prasīja.

„Ei, ķēniņ, es nepieminu ļauna. Šie
mazie ļaudis ir tik ziņkārīgi. Viņi vēl

nezin, kā sāp. Viņi grib redzēt sāpes
un priecājas, kad kaķis mokās. Gan

dzīve ievainos viņu jaunās dvēseles,
un tie zinās, kā sāp. Tad mēs vēl

paliksim labi draugi."
Tad ķēniņš piecēlās no krēsla un

lika aizdegt savas zelta lampas. Un

tās viena pakaļ otrai atspīdēja zaļos
sienu spoguļos un viena pakaļ otrai

meta gaišas liesmu lapas sejās un

acīs ķēniņam un mazai princesei Ilzitei,
kad tie, kā no klusa viļņa pacelti,
izgāja caur pils istabām, kuras aiz-

degās tūkstošās prieka ugunīs.
«Bet dzirnaviņas tev tomēr jādabū

atpakaļ. Melderis tu esi, un es cita

labāka amata tev nevaru izdomāt,"
ķēniņš teica uz kaķīti.

Un tā notika. Kaķītis dabūja atpakaļ
savas dzirnaviņas. Velni aizrāva melno

runci ar visu naudas lādi purvā, jo
dzīve dzirnavās viņiem palika nedroša.

Un kaķītis atkal stāvēja savās dzir-

navās baltā kažokā. Un gāja atkal

vaļā riekstu gaņģi un mandeļu gaņģi
— murr — murr — murr...

Bet ķēniņš bij izārstēts un pilī sākās

jauna dzīve.
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CERIŅU KRŪMS

~Jaunavu ceļš" ir gandrīz katrā pil-
sētā. Tā sauc kādu nomales ielu, kura

aiziet vai nu pļavā, vai pie upītes, kur

sievas skalo veļu, vai pie klajas jūras,
kur vējā balo būras. Un, kad jūs ejat

pa to, tad arvienu kāds pār sētu pār-

kāries zars, kā draudzības meklēdams,

piesit jums pie cepures.

Tur stāv kāds namiņš no veciem

laikiem ar stikla balkoniem un galerijām.
Balkoni ir ieapaļi izspiedušies uz āru.

Viņos ir daudz sīku rūšu ar saulē iz-

degušiem stikliem, pār kuriem velkas

garas sārtas drīksnas.

Namiņš stāv saulē sauss un skanīgs,
kā veca kokle. Viņā var dzirdēt katru

lietus pilienu, kas krīt no jumta biklā

skārda lietus renē. Un ja kāds staigā,
tad skan rūtis un glāžu skapjos dzied

porcelāna trauki.

Kad vakara saule līst izspiesto bal-

konu logos un tie sāk tumšsarkani

kvēlot un kad tur no smagāka soļa
ietrīcas kāda rūts, tad liekas, ka viss

namiņš dreb no saules un krāsām, un

ka viņam ir dvēsele.

Namiņā dzīvo kāda kundze ar sir-

miem matiem un jaunu seju. Viņai ir

meita un ceriņa krūms, un es tur lab-

prāt noeju.

Vismīļāk es eju uz turieniagrā vasarā,

kad ceriņa krūms sāk ziedēt. Gandrīz

līdz pusdienai vēl dārzs raisās vaļā no

zilās miglas. Migla ir smalka un kāpj
gaisā. Sirds jūt šos zilos, smalkos pa-
vedienus, kas velk viņu uz augšu. Un

dvēsele apmulst. Viņa nav raduse cel-

ties gaisā un prot tikai kustēties uz

priekšu.
Es ieeju pa maziem vārtiņiem, uz kuru

dzelzs kliņķa vēl ir vēsa rasa. Suns

noliecis purnu un saglaudis ausis, nāk

man pretī pa dārza celiņu. Viņa galva
ir mīlīgi gluda, virslūpa ir pacelta un

raustās un man liekas, ka viņš, pretīm
nākdams, smejas. Viņš aposta manus

ceļus, šķauda un rej aiz prieka un lec

kājās, un celiņa grantē birst uz visām

pusēm zem viņa strupiem nagiem.
Tur stāv ceriņa krūms. Zem viņa

ir sols un zilgani nosūbējis nekrāsots

egles galds, pār kuru vēl staipās miglas
pavedieni. Es neuzkāpju trīs pakāpie-
nus pa koka trepēm namiņā, bet ap-
sēstos turpat pie balkona, zem ceriņa

krūma, pār kuru raugās divas modras,
saules apspīdētas rūtis.

Zem krūma ir valga melna zeme,

divi, trīs tumši zari daiļi izliecas uz

augšu un izdalās sīkos neskaitāmos za-

ros un katram zariņam ir tikai vienas

domas: pacelt uz sauli savu ziedu.

Viegla smarža nāk no valgās trūdu ze-

mes un, atpakaļ neskatīdamies, es jūtu,
ka zied vēl tik paši zaru gali.

Tā es sēdu, kamēr iznāk kalpone,
apklāj galdu un uzliek tējas traukus un

kamēr man blakus nosēstas mājas kun-

dze. Pa durvīm izvijas Malvas svārku

zilā mala un viņa nosēstās man pretīm
aiz galda.

Vecā kundze lej tēju manā tasē. Es

redzu viņas mazo, novītušo roku un

brīnos, kā viņas sirds nenovīst līdzi

viņas rokām. Pat ziemas vakarā viņas
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tuvumā es jūtos kā zem veca ceriņa
krūma, kurš taisās ziedēt. Tie ir ļoti
agri, vai ļoti vēli ziedi, viņi smaržo vāji
un dzidri un viņiem jaucas klāt trūdu

smaka. Viņos ir mīlestība un nāve.

To var dzirdēt no visiem viņas stāstiem.

Vienu rīt' viņa man pastāstīja mazu

mīlestības stāstu. Bij puisis. Viņš dzī-

voja jautru puiša dzīvi, veda uz deju
ciema meitenes un vadīja viņas vakaros

uz māju. Tai pašā ciemā dzīvoja kāda

meitene, kuru māte ļoti sargāja. Viņa
bij slaika un skaista, kā tikko izplau-
kuse zilgana rudzu vārpa, kura šūpojas
uz mīksta stiebra. Puisis redzēja viņu
tik no tālienes. Viņam piederēja tik

tie bikli-ziņkārīgie skati, ko meitene

paceļ uz svešnieku.

~; Reiz viņš satika meiteni ar krūzi

rokā. Akā viņiem šad un tad pietrūka
ūdens, un tā nesa ūdeni no avota.

Puisis, kā radis, cieši un nekaunīgi
paskatījās meitenei sejā. Viņa pieplaka
pie sētas un krūze viņai izkrita norokām.

Atjēgusēs no apmulsuma, viņa ieklie-

dzās un aizbēga. Un puisis saldā ap-
jukumā, pats nezinādams ko dara, no-

liecās un lasīja sadauzītās krūzes gabalus,
uz kuriem vēl drebēja izbiedēti ūdens

pilieni. Viņš drīz aizmirsa tās kautrās

trīsas, kas aizskarot māla gabalus izgāja
caur viņa stiprām un rupjām rokām

līdz pat pleciem.
Tad viņam gadījās uzlūgt meiteni uz

deju, un tā pieskārās pie viņa rokas...

Meiteņu rokas nav kā vīru rokas.

Viri ir kareivji. Viņu rokas ir radušas

turēt ieročus un darba rīkus, tās ir

cietas un nerunā. Meiteņu rokas var

runāt. Viņas ir kā dūjas, kas prot
dūkt un pa viņām staigā vislepnākie
jautājumi no sirds uz sārto delnu, un

katrā saujiņā ir mazs noslēpums. Bet

viņas ir tik runīgas, ka pašas sev ne-

manot to kādreiz izpauž. Varbūt, ka

meitenes roka puisim kaut ko teica.

Viņš vairs nevarēja aizmirst šo pieskar-
šanos.

Darbs puisi aizveda svešumā. Viņš
bija jauns un viegls un neņēma nekā

no dzimtenes līdz. Viņu pavadīja tik

meitenes nejaušais glāsts. Un visur

viņš bij kā ar draugu.
Svešumā puisim gāja labi, bet citos

ciemos, viņš vairs nebij tik jautrs.
Viņš vairs neiepazinās tik viegli ar mei-

tenēm un visur pavadīja viņu maigais,
neredzamais draugs. Un viņam dažreiz

bij tik labi, ka viens pats viņš varēja
smaidīt, it kā draugam skatītos sejā. Tā

svešums viņam pagāja kā nebijis.
Pārbraucis dzimtenē, viņš devās tūliņ

uz meitenes māju.
Viņš iegāja istabā. Tā bija spodri

uzkopta un izskatījās tukša. Meitenes

māte stāvēja pie loga un aplēja puķes.
Puisis apjucis palika pie durvīm.

Ar meitenes māti viņš bija maz pa-

zīstams un nezināja, ko runāt.

Te izskatoties tagad tik tukšs, puisis
teica. Vai viņa esot viena pate?

Māte piekoda apakšlūpu, viņas dzel-

tenā seja noraustījās, tā noliecās pār

puķēm un teica:

~Marija nomira".

Tad viņa uzgrieza puisim muguru,
lai svešs cilvēks neredzētu viņas asaru.

Puisis pamiņājās durvju priekšā, uz-

lika cepuri un izgāja. Istabā viņam
bij jāsmok nost

Viņš tik [saprata, ka meitenes nav

mājā, ka viņa kautkur aizgājuse. No-

mirušas viņš tās nebij redzējis un ne-

varēja viņas nāvei ticēt.

No kaimiņiem viņš dabūja zināt, ka
meitene saslimuse un nomiruse drīz pēc
viņa aizbraukšanas. Tā bij mīlestība uz

mirušu. Viņa bij auguse tik lēni no

viena kautra glāsta. Un kad viņš bij
sācis raudzīties uz viņu ar mīlestibas

acīm, tad viņa bij jau miruse.

Bet mīlestība nespēja nomirt, tikko

atvēruse acis. Viņa nu gribēja augt liela.

Viņš gāja uz kapiem, kur viņa bija
aprakta, sēdēja uz saulē nobāluša kapa
sola un rakstīja smiltis viņas vārdu.
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Pie tam viņš nemaz nedomāja, ka viņa
guļ tur, apakšā, un top par pelniem.
Viņš sēdēja pie viņas kapa, kā pie viņas
nama durvīm. Māte un draudzenes

nāca un stādīja uz kapa puķes. Viņam
arī gribējās izrotāt viņas nama durvis

un tas iestādīja ceriņa krūmu.

Krūms izauga un ziedēja. Puisis nāca,

sēdēja un palika vecs.

Viņš bij kā tie kautrie mīlētāji, kurus

pazīst zemnieku sētas. Viņi ienāk, no-

sēstas uz krēsla pie durvīm pustumšā
kaktā, nosēd visu garo vakaru, nepa-
saka divu, triju vārdu un aiziet tikai

tad, kad visi taisās gulēt.

Tā puisis nosēdēja savu jaunību uz

kapsētas sola. Un nekāds brīnums ne-

notika. Viņš tikai noklausījās reiz va-

saras naktī, ko mazs putniņš dziedāja

ceriņa krflmā, kad iesnaudušos gaisos
viegli iedrebējās rfta gaisma.

„Ja tu gribi mani satikt, tad ej pie
jūras un prasi zilām jūras gaigalām,
vai viņas nezin, kur ir dzīvības sala?

Tur aug mans zieds. Ej, noplūc to,

tad es būšu tava."

No tās nakts puisis nozuda, un ne-

viens viņa vairs tai vidū nav redzējis.
Zili jūras putni viņu šūpo un nes uz

dzīvības salu, bet mūžība paiet kā viena

diena un sala vēl nerādās iz miglas un

puiša mīlestībā apmulsušās acis redz

rindu rindām tik viļņus vien, tik zilus

viļņus vien ...

Tādas ir meitas, viņas mīl puišus vēl

aiz kapa, vecā kundze teica un smaidīja.
Un es skatījos Malvas acis un ari

redzēju tik viļņus vien, tik zilus viļņus
vien.



23

MEŽA BALODĪTIS

Vecos laikos notikušas brīnuma

lietas. Ganus kronējuši par ķēniņiem
un ķēniņi nometuši purpuru un ēduši

zāli līdz ar jēriem laukā. Viņi skūp-
stījuši valgos stiebrus uz zemi, kā lopi
dara, un tad atkal pacēlušies savā go-
dībā. Un, kur vien viņi gājuši, tos

pazinuši putni un zvēri. Puķes, kuras

tie ceļā saminuši, čukstējušas: „Lai
dzīvo ķēniņš," jo viņas zinājušas, ka

ķēniņš tās reiz skūpstījis. Viņu dvēsele

brīžiem bijuse kā lopa mute, kas iet

pa zāli un jūt visas velēnas smaržas.

Viņi bijuši kā cilvēki un kā lopi, kas
zina zemes tuvumu.

No tiem laikiem man ir pazīstams
kāds stāsts. Ja gribat, es varu viņu
pastāstīt, kamēr jūsu svece, pirms
gulēt iešanas, izdegdama uzliesmo un

ap sienām staigā mīkstas ēnas.

Reiz bij viens vecs ķēniņš. Viņam
bij viss, ko ķēniņa sirds var vēlēties

— tik nebij ta ūdens, ko viņš jau-
nībā bij dzēris savas dzimtenes avotā.

Viņš lika sev atnest ūdeni no ta

avota, bet kad viņa ļaudis tur nogāja,
tad viņi tai vietā, kur ķēniņš bij
dzēris, atrada tikai govju izmītu palti
ar retu, izplūkātu dzelža zāli. Viņi
nedrīkstēja ņemt priekš ķēniņa ūdeni,
kuru bij sajaukuši lopu purni, un nāca

atpakaļ ar tukšām krūzēm. Ceļā viņi
atrada upīti ar vēsu un skaidru ūdeni.

Viņi pildīja ar to ķēniņa zelta krūzes

un dzēriena devējs to sniedza uz

galda.

Ķēniņš dzēra un teica:

„Ūdens ir labs, bet nav tāds, kādu

es toreiz dzēru. Nekas nav tik salds,
kā ūdens manas dzimtenes avotā."

Ķēniņš noskuma un viņam uznāca

nepārvarama ilgošanās pēc tām vietām,

kur viņš jaunībā bij ganījis aitas.

Ar galmu viņš devās ceļā un pēc

dažām dienām no platā lielceļa no-

griezās uz savas dzimtenes klusiem

takiem, kur gar vecu egļu saknēm

vijās melna ratu sliede un auga skujām
nobirušas sēnes. Kāds prieks bij vecam

ķēniņam, ar novītušo roku noslaucīt

skujas no bērzlapes zaļās galviņas.
.Nudien, tu saldais meža bērns,

šinī brīdī tu man esi mīļāka par dažu

no manām dāmām, kaut gan viņām
visām ir lepnākas cepures, nekā tev,"

ķēniņš pie sevis domāja.
Karietes uz ķēniņa vēlēšanos tika

atstātas uz lielceļa. Visi gāja kājām,
kā ķēniņš te agrāk bij staigājis.

Tā bij laimīga diena.

Silti saules stari spiedās caur eglēm.
Skujas bij kā piedzītas ar sīku zeltu

un aiz egļu galiem pa mežu kā smie-

damās, kā nolūkodama nāca līdz pate
saule.

Galma kungi nesa dāmas pār lietus

paltēm un upītēm. Tā dažai rokai ga-

dījās nejauši satikties ar mīļu roku un

dažai galviņai noreibt pie tām krūtīm,
no kurām viņa bēga aiz nežēlīgas
mīlestības kautrības. Arvienu ceļā ga-
dījās patīkamas nejaušības un dāmām

bieži bij jāmeklē aizsardzība no uzbā-
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zīgiem egļu zariem un vētras izgāstiem
kokiem uzticīgu kavalieru rokās.

Ķēniņš bij tik priecīgs, it kā jaunu
valstību atradis un valgs, paltē iemīts

akmens, uz kura viņš grīļodamies lika

kāju, tam bij kā jauns troņa pakā-
piens.

Viņi gāja gar zilganām druvām,

kuras bij klusi nolīkušas agrā brie-

dumā. Dāmu garās drānas vilkās gar
zaļiem ežmaļiem un mazās lauku puķes
brīnījās par zelta puķēm, kuras tur bij
uzšūtas un gāja viņām garām.

Viņi nonāca kalnā pie mājiņas, kur

ķēniņš jaunībā bij dzīvojis un aiz za-

ļiem dievkociņu krūmiem un koku

rozēm, kā ūdens no tumšas akas,

viņos raudzījās divi zemi un šauri logi.
«Brīnums, cik tie logi izskatās

mazi," ķēniņš apstājies teica. „Un cik

viņi bij lieli un gaiši, kad es ar

jaunām acīm skatījos pasaulē..."
Viņš noglaudīja bērnus, kas bailīgi

slēpās mātes priekšautā un lika viņiem
priekš riekstiem izbērt maurā sieku

zelta.

Tad viņi gāja atpakaļ pa tām pašām
tekām, pa kurām bij atnākuši uz liel-

ceļu, kur viņus gaidīja karietes.

Maza taciņa caur sūnām, uz kurām
šur un tur pamirdzēja vēls saules

stars, ievijās meža biezumā. Un nezin

kā tas nāca, ka šī taciņa piepeši sa-

grāba visus ķēniņa prātus, un viņš

nogriezās pa to mežā. Viņš zināja

labi, tur bij tā pļaviņa, kur viņš bij
zirgus ganījis, tas cinītis, uz kura viņš
gulējis, aizmiegot virādams acis uz

modrām zvaigznēm.
Saule bij jau augstā egļu aplokā un

uz tukšā zāles klajuma, no kura jau

kāpa miglas vēsums, nebij neviena

dzīva stara.

Vēsums un skumjas sažņaudza ķē-
niņa sirdi. Viņš gribēja iet atpakaļ
pie saviem pavadoņiem, bet izdzirda,

ka aiz muguras viņam kāds runā, kā

brīnīdamies, kā jautādams. Viņš ska-

tljās apkārt, kas tas bij? Šī balss

viņam bij tik pazīstama. Vai tur pa-
tiesi kāds runāja, jeb te, meža klu-

sumā, viņa dvēselē pate bij sākuse

skanēt kāda tāļa atmiņa? Apklusa.
Neviena nebij. Ķēniņš sāka iet —

atkal viņam aiz muguras kāds brīnās

un jautā. Ak tu māns! Tas jau bija
meža balodītis.

Viņš sāka skatīties caur nokaltušo

zaru krēslu uz augšu, vai nav kaut

kur baloža ligzda.
Augstu galotnēs, kur egļu zari bij

zaļi un šūpojās vējā, viņš varēja sa-

skatīt dažus tumšus vārnu perēkļus,
bet nekur neredzēja baloža caurās

ligzdas.
Ķēniņš gāja arvienu dziļāki mežā.

Kāds arvienu vēl runāja tur un brī-

nījās. Viņš skrēja, lai viņam nepa-
zustu kāds vārds, ko aiznesa meža

šalka.

Viņa mētelis aizķērās kaut kur un

pārplīsa, un, spiežoties caur nokaltušu

eglīšu biezokni, kā caur šķietu, viņa

scepteris ieķērās zaros un izšļuka viņam
no rokām, un viņam nebij ne spēka,
ne vēlēšanās, griezties atpakaļ un pa-

ņemt to. Viņš tikai dzirdēja kādu

runājam uz viņu tik saldi, kā neviens

ar viņu nebij runājis.
Beidzot viņš bij noguris un apsēdās

uz kāda celma. Zeme visapkārt bij
nobiruse brūnām skujām. Sūnas te

neauga, jo biezās galotnes nelaida cauri

saules. Un augšā bij brūna, nokaltušu

zaru krēsla. Brūna vardīte, kura bij

sēdējuse lietus paltē, pielēca viņam klāt

un skatījās viņā izspiestām acīm, kuras

bij redzējušas tikai meža krēslu. Viņu

apņēma meža miers. Tik lēna šalka,

kura gāja pār galotnēm, nemierīgi aiz-

skāra viņa dvēseli un balodis sauca

arvienu tāļāk. Viņš sāka atkal iet.

Mežs palika retāks un zem eglēm

izplētās gaišas un vieglas lazdu teltis.

Mazas puķītes ar bāliem ziediem uz-

ticīgi raudzījās no lazdu apakšas un







dažas veļas zemenes mirdzēja viņam,
kā solīdamās.

„Ur, mur, mur, mur," meža upīte
murdeja gar celmiem, kuri no vecuma

bij gluži zaļi, un gar melnām koku

saknēm aizvijās tērcē.

Tur auga suloti alkšņi. Tos viņš labi

pazina. Miza viņiem bij rūgti salda, kā

kanēls. Viņš atminējās labi to garšu
un savus pirkstus, kurus, stabuli maucot,
sula krāsoja dzeltenus. Pār upīti lai-

podams, viņš ķērās tiem apkārt un spieda
vaigu pie viņu vēsiem augumiem. Vēl

šur un tur viņš atrada kokā iegrieztas
sirdis, kuras bij aizaugušas ar tumšu

vecu mizu, kā vecas vainas. Daža

vaina viņu par jaunu ievainoja, un aiz-

kustināts no vieglām sērām, viņš bei-

dzot iznāca uz kādas takas, kura viņam
no bērnu dienām bij pazīstama.

Pēdējais zelts, ko saule aiziedama

atstāj padebeša malā, dzisa aiz zemām

eglītēm, bet tāļumā vēl arvienu runāja
balodītis.

Bij krēsla un ķēniņš gandrīz izbijās,
kad izdzirda soļus aiz sevis. Viņš at-

griezās un ieraudzīja meitiņu basām

kājām, zaļi-strīpainos lindrakos, kura ātri

un baigi, kā bēgdama no nakts, gāja
ķēniņam garām.

Rokā viņai bij vecs, ūdenī nomelnējis
ķipis un viņā pelniem aprausta uguns
pagalīte, kura vēl kūpēja.

„Kur tu iedama, bērns?" ķēniņš
prasīja.

„lešu uz māju, biju kaimiņos pēc

uguns," meitiņa atbildēja.
~Izvadi mani no meža. Reiz es šo

vietu labi pazinu, bet nu vairs nezinu,
kurā pusē ir lielceļš."

„Nāc man līdz," meitiņa teica un

meta biklu skatu uz viņa zelta kroni.

Bet viņa nedrīkstēja nekā daudz prasīt.

Ceļš gāja uz leju un viņi iznāca

purva malā.

Pār purvu gulēja migla. Tumša ta-

ciņa iegriezās bālā dzelža zālē un zem

miglas aizlocījās no ciņa uz cini.

«Nāc tik man pakaļ," meitiņa teica.

„Mana māja ir kalnā aiz purva. Un

aiz kalna ir ceļš. Bet nāc ātri, man

jāaiznes mājā uguns, lai ļaudis nepa-

liek tumsā."

Viņa steidzās ķēniņam pa priekšu
un sauca viņu, kad tas palika iepakaļ,
bet miglā viņš redzēja tik viņas basos

papēžus.
Izbiedētās ķīvītes vaidēdamas pacē-

lās no ciņiem un atkal nokrita purvā.
Un ķēniņam pār sirdi pārgāja tumša

drausma.

Meitiņa vēl arvienu sauca viņu, bet

viņš bij jau palicis tāļu pakaļ. Un miglā
viņš vairs neredzēja neviena tumši no-

mīta purva ciņa.

Zeme zem viņa kājām sāka līgoties,
viņš griezās nost, bet iegrima vēl dzi-

ļāk līkšņā, un ūdens murdēdams ap-

ņēma viņu līdz ceļiem. Viņš rāvās ārā

no līkšņas un, juzdams ūdens smagumu

ap saviem ceļiem un drēbēm, gāzās uz

priekšu — un kā bij, ar kroni galvā,
nogrima purva ezerā, kura tumšais lī-

menis piepeši atvērās un apņēma viņu.

Visu nakti mežā izmisušas skanēja
taures. Bet ķēniņa neatrada. Un ne-

viens nezināja, ka mazā purva ezeriņā

zivtiņas spēlējās ar viņa zelta kroni.
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