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PASAKAS





KĀ ES BRAUCU ZIEMEĻMEITAS

LŪKOTIES

Kāds jūrnieks man pastāstīja šādu pasaku.

Man
bija jauna sirds, gluži jauna, neievainota un

stipra, kā tikko iz cepļa ņemta krūze, kuras

glazūra nevienā vietā vēl nav iedauzīta
.. .

Kur piesit, tur skan.

Viņa bija karsta. Neredzamas liesmas karsēja viņu
sarkanu, un tā plūdināja pa manām dzīslām karstas

asinis.

Kā pavasara straumes aizrauj sev līdz krastmalas

kokus un atstāj viņus tur, kur noplok, tā manas

straujās asinis rāva mani kaut kur prom.

Un es atstāju zemo, pelēko tēva mājiņu klusajā
meža līkumā un devos pār brāļa uzarto kalnu tālumā,

neskatīdamies, kur kājas iet, straujiem, neapdomīgiem
soļiem kūleņodams pa kukuržņiem un velēnām. Es

biju kā rūcošs akmens kalnu strautā.

Pār mani aizplūda zilā debesu jūra. Aiz manis pa-
lika viņas tumši zaļais egļu krasts. Viena pēc otras

no krasta atdalījās gaišas mākoņu laiviņas, zelta šķies-
nām rakstītām zēģelēm, un, rīta vējā šūpodamās,
peldēja pār manu galvu tālumā.

Laiviņās sēdēja saules meitas, mirdzošās zīļu virk-

nēs, milži, spoža vara bruņās, ar liesmainiem zobe-

niem.

Saules meitas dziedāja ilgas; milži stāstīja varoņ-

darbus, un viņu stāsti bij kā iz miglas plūdiem kāp-
joša birze rīta sārtumā.

Pār mani peldēja liela laiva, ugunīgām svītrām gar
malām. Viņā stāvēja augsts milzis pelēkā mētelī,
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tumšu matu vainagu ap galvu. Viņa acis kā divas

kvēles raudzījās uz ziemeļiem.
Zilu gabaliņu milzim pa priekšu brauca viena sau-

les meita. Viņš piebrauca tai klāt. Viņas mazā laiviņa
kā balts ūdens rozes zieds pielipa pie milža lielās lai-

vas sāniem, un es dzirdēju, ka milzis stāstīja viņai

par Ziemeļmeitu, kura dzīvojot aiz jūras, dimanta

pilī un vijot brīnumainus staru vainagus. Zemes de-

dzīgākie jaunekļi braucot viņas lūkoties, un drošākam

un varonīgākam no viņiem tā pasniedzot starojošo

vainagu un nosēdinot to sev līdzās uz dimantiem

apbērtas gultas.
Laivas peldēja un nozuda tāles miglā.

Klupdams pa arumiem, es steidzos viņām pakaļ.
No milža stāsta mana sirds pielija pilna ilgu, kā

ozola muciņa jauna, rūgstoša vīna.

Atstādams tēva māju, pats nezināju, kur eju. Ta-

gad zināju, ka eju uz jūru un braukšu Ziemeļmeitas
lūkoties.

Pa brūniem arumiem, pa pļavām, pa purviem, pār
grāvjiem, pa ežām starp zaļajiem tīrumiem es gāju
arvienu uz priekšu.

Aiz kokiem starodama nogrima saule. Visās malās

plūda krēsla kā klusi, tumšpelēki ūdeņi.
Ļaudis pameta savus darba rīkus un bailīgi pazuda

kokos paslēptās būdiņās. Durvis aizvērdamās nočīk-

stēja, logos ieplīvoja baltas uguntiņas.
Ceļinieki nogriezās no baltā lielceļa pa tumšām

vītolu un kļavu gatvēm, klaudzināja pie aizkrampē-
tām durvīm un, galvas nodūruši, gaidīja, kad ielaidīs.

Es neklaudzināju ne pie vienām durvīm. Man ne-

bij bail no tumsas. No manas sirds, kā no avota, tālu

pa priekšu plūda sārta gaismas upe . . .

Gāju dienas, gāju naktis. Kādā rītā uzkāpu retām

priedēm apaugušā krastā un nevarēju ieraudzīt aiz

viņa nekā cita kā debesis.
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Vai te jau bija pasaulei gals? Nē, te viņa tikai vēl

sākās: tur jūra tālumā saplūda kopā ar debesīm
.. .

Un pie krasta stāvēja laiviņa un netālu no krasta

kuģis ar baltu zēģeli kā milzīgu paceltu spārnu.
Gavilēdams es devos lejā, metos laiviņā un biju uz

kuģa. Un ko es nostājos pie stūres, pār mani pārlaidās
kā vēsa, pelēka ēna, aiz muguras izdzirdu kā platu

spārnu švīkoņu, zēģele piepūtās un kuģis devās taisni

uz ziemeļiem.
Braucu dienas, braucu naktis. Jo tālāk tiku jūrā,

jo augstāk viļņi šūpojās, jo trakāk auļoja mans kuģis.
Jūra palika arvienu vientuļāka. Reti pašāvās kuģim

garām bars kaivu, aso spārnu galiem gar burām no-

šņācot, reti balta zēģele paspīdēja, sadila un izgaisa
tālumā.

Tad arī tas viss nozuda, un manā priekšā izplētās
plaša, mūžīga vientulība

. . .

Ap mani kauca viļņi kā izsalkuši vilki, un mans

kuģis nežēlīgi dauzīja viņu platās, balti saboztās mu-

guras. Dažs dusmās saslējās, brēkdams atplēta puto-

jošu rīkli, gribēdams manu kuģi noturēt un saberzt

savos žokļos, bet mans „Jaunais Spēks" ar vienu si-

tienu pāršķēla viņa zaļos žokļus un lepni pārlaidās

pār viņa saļimušo muguru . . .

Tad pamalē parādījās balti, savādi kustoši mākoņi,
bet tie nebija mākoņi, tie bija ledus kalni.

Tur sākās Ziemeļmeitas valsts. Tie bija viņas baltie

milži, kas še, klajumā iznākuši, spēkojās. Es redzēju,
kā tie draudoši brāzās viens otram virsū, griezdami
viens otram pretim simtiem mirdzošu ledus šķēpu,
kā viņi brākšķēdami saslējās milzīgā blāķī un ar

briesmīgu troksni sabruka un izšķīda pa jūru gabal-

gahalos. Un man garām sāka iet plati ledus gabali,
savas zaļās pavēderes gar kuģa sienām berzēdami.

Es atrados Ziemeļzemes vārtos. Gar abām pusēm,

šķēpus draudoši izslējuši, stāvēja ledus milži, pa vidu
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līkumu līkumiem aizstiepās plata sprauga, pa kuru

dauzījās augsti viļņi sašķīdušu ledus smadzeņu.
Un šķērsu pār šo spraugu gulēja Jūras Milzenis,

izstiepies kā tumša sala. Viņa platās purslas bija ūdenī,

viņa uzpampušās acis caur snaudā pievērtiem vākiem

spīdēja kā cepļa atspīdums caur durvju šķirbu, un

viņa nāsis šņāca gaisā dūmos ietītus dzirksteļu vir-

puļus.
Caur peldošiem ledus gabaliem brāzdamies, mans

kuģis gāja nezvēram pretim.
Viens no baltajiem milžiem sagrozījās un nesteig-

damies iznāca man pretim. Kuģis, droši izslējis savas

ozola krūtis, devās viņam virsū un iecirta savu aso

pieri viņa sānos. Acumirklis
...

un milzis sāka grīļo-
ties: briesmīgi brīkšķēdami, viņa kauli sabruka, bet

viņa smagā galva nokrita uz kuģa un sašķīda gabal-
gabalos, notašķīdama visu kuģi ar baltu smadzeņu
putru.

Kuģis iekungstējās, nosvērās uz vieniem sāniem

un sāka slīdēt atpakaļ.
Tuvojās nakts, nāca tumsa, bet pie debesīm mir-

dzēja zvaigznes.

Kuģis lēni peldēja sāņš, un es domāju: „Kādēļ man

braukt taisni gar nezvēra žaunām? Var jau braukt

ar līkumu, var jau nobraukt pilī no otras puses . . ."

Un, skatīdamies trakojošā viļņu laukā, es pagriezu
kuģi taisni uz to pusi, uz kuru viņš peldēja . . .

Jūra pamazām norima. Kuģis šūpojās pa lēzniem,

mierīgiem viļņiem.
Maza migliņa kūpēja pa viņiem, un, viņā tīdamies,

peldēja kuģim pa priekšu balti, mierīgi putni, omu-

līgi gurkstēdami, te parādīdami savas platās muguras,

te pazuzdami miglas šķiedrās, it kā līstu kur siltumā

gulēt...
Jo tālāk es braucu, jo migla biezēja un kāpa arvien

augstāk. Viņa glaudās man ap rokām, krūtīm, vai-
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giem, silta un caurspīdīga kā apsvīdis stikls. Vēja

aprautie, sūrstošie vaigi, sasprēgājušās, asiņainās rokas

patīkami juta viņas pieglaušanos. Viņa apņēma ma-

nus locekļus kā silta vanna: manas stingri savilktās

spēka saites izmīkša un izstiepās viņas valgumā, lo-

cekļi pieplūda kā ar svinu, galvā juka domas
...

Es

atspiedos uz stūres un pusmiegā, pusnomodā redzēju,
kā miglā nogrima zilganā tāle

.. . pār manu galvu

izauga kā balti plūdi un, slinki šūpodamies, aizklāja
debesis. Viņos noslīka visas zvaigznes . . .

rīti un va-

kari saplūda kopā vienā masā. Es vairs nezināju, vai

mans kuģis peld uz ziemeļiem vai uz dienvidiem, vai

viņš peld vai stāv uz vietas. Viss ciets un tverams it

kā izgaisa zem manām kājām, es pazaudēju apziņu,
ka esmu uz kuģa . . .

man tikai likās, ka es grimstu,

grimstu kā siltā pienā . ..

Nezinu, cik ilgi tā biju braucis, kad atjēdzos. Vai

bija diena, vai bija vakars, vai rīts — nezinu: pasau-
les vaigu aizplīvuroja tā pati gaišā migla. Debesu

skaistās acis bij cieši aiztītas.

Un kā caur aizsvīdušu logu es ieraudzīju tālumā

uz jūras kā tumšu līdumu, pār kuru bij izmētāti

saslaistījušies koka gabali. Aizkusis vējiņš nespēcīgi
dvesa nošļukušās burās. Kuģis smagi vilkās pa tikko

kustošo jūras virsu. Jo vairāk viņš mani tuvināja sa-

vādajam līdumam, jo baigāk man palika ap
sirdi:

aina sāka noskaidroties un izskatījās kā peldoša kap-
sēta, pār kuru saslaistījušies salūzuši krusti, starp

kuriem varēja manīt kā pelēkas skrandas — vai no

vainagu lentām vai.
. .

Tuvāk braucot, melnās kopas auga arvien lielākas,

un es redzēju, ka tie bija beigti kuģi. Daži bija jau

pilnīgi izjukuši, uz dažiem vēl turējās aizlūzuši masti,

smagi nosvērušies uz vienu pusi. Pie viena, otra vese-

lāka masta vēl karājās satrūdējušas zēģeles, kā pelni

pie izgruzdušas ogles.
Cik tālu acis sniedza — visa jūra bija pilna kuģu

trūdošiem līķiem. Tāda sēkle!
...
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Vējš mirdams tikko elpoja, kuģis pamazām stājās.

Es redzēju, ka nevarēšu vairs apbraukt šai kapsētai

apkārt...
Kuģis krakšķēdams uzgūlās uz akmeņiem. Plats

viļņu gredzens aizšūpojās sīkākiem vien, sīkākiem

vien gredzentiņiem .. .
tad izstiepās un noklusa kā

mirējs pēc beidzamā elpas vilciena.

Izmisis raudzījos caur salauzto mastu mežu un

pamanīju tālumā pelēku zemes strīpu. Kuģis bija

beigts, bet es vēl varēju glābties. Drebošām rokām

raisīju vaļā laivu un bīdīju pār kuģa malu jūrā. Lai-

va nogāzās, apšķiezdama mani ar siltu, pūstošu ūdeni,

un palika šūpojoties stāvam. Sēju riepu pie malas un

laidos lejā .. .
Laidos lejā, un man bija skumjas un

kauns, it kā kāds, mierīgi smiedamies, būtu saturējis
man rokas un iespļāvis vaigā.

lekāpu laivā un bīdījos uz priekšu, airējos un ne-

skatījos atpakaļ, jo uz kuģa izlaidies kāds gulēja un

smējās, — tas pats, kas bij saturējis man rokas un

iespļāvis vaigā, uz kuģa izlaidies smējās. . .

Aiz miglas gulošā zemes strīpa izauga arvien bie-

zāka un sāka arvien vairāk noskaidroties. Un es ie-

raudzīju uz viņas rindā saliktus namiņus, tik vienā-

dus kā tirgotāja pagalmā sakrautas tabakas kastes:

visi viņi bija vienādā augstumā, vienādā lielumā. Kat-

ram bija durvis taisni pašā vidū un sarkans skurste-

nītis uz jumta taisni pašā vidū.

No tālienes skatoties, nemaz nevarēja domāt, ka

tās ir mājas: nelielās spraugas saplūda kopā, un izli-

kās, it kā uz lēzna krasta gulētu tumši pelēka siena.

Neviens tornītis, neviens augstāks, savādāks mājas
čukurs nepacēlās pār šo vienmuļīgo valni.

. .

Krastam tuvojoties, es manīju kaut ko savādu
. . .

Pirmā brīdī pats nezināju, kas šis savādais ir, to sa-

pratu tikai tad, kad netālu no krasta mana laiva uz-

gūlās uz smiltīm un es, atstājis viņu, bridu basām



15

kājām pa seklo, sasilušo plančku, ar kuru še beidzās

varenā jūra: līdz šim debess mala bij palikusi no ma-

nis vienmēr vienādā attālumā. Cik strauji ar nebiju
centies viņu sasniegt, —tā mūžam palika tāla, un

tas bija viņas skaistums. Tagad es nomanīju, ka ar

katru soli tieku viņai tuvāk un, uz smilts izgājis, re-

dzēju, ka tā nolaidās aiz mājām zemē kā pelēki balta

siena, un skursteņi bija iekvēpinājuši viņā melnas

strāvas
. . .

Man bij sveši kārtīgie, četrkantainie namiņi, sve-

šas zemās, nokvēpušās debesis
.. . kājas liedzās mani

tālāk nest, un es pakritu uz pelēka akmens smiltīs.

Sēdēju un domāju — pats nezinu ko
.. . Spalgs

kvieciens, pilns nāves šausmu un izmisuma, iegriezās
manā nomocītā, samulsušā sirdī. Un tuvākās mājas

priekšā es ieraudzīju galdu. Uz tā galda gulēja kāds

dzīvnieks izstieptām kājām. Viens bij pārmeties šķēr-
su pāri un, galvu pacēlis, klausījās viņa kliegšanā.
Uztraukumā viņam bij nokritušas tupeles, bet viņš

tā, likās, pavisam nemanīja: tik, galvu pacēlis, klau-

sījās cūkas kviekšanā. Otrs, baltā skotelē, atlocītām

rokām, turēja kaut ko kustoņa kaklā. Pie viņa kājām
saliecies mazs puisēns, krekliņā, turēja bļodu, un

melns asiņu loks lija bļodā.
Kviekšana dila vien, dila vien tievāka kā urgstoša

lāsteku urdziņa, un viņā atskanēja nespēcīgas asaras.

Kaujamais brītiņu gulēja pilnīgi mierā, tik viņa klie-

dziens dila tievāks vien, tievāks, un no kakla uz

bļodu lija melns asiņu loks
.. .

Tad kaujamā kājas sarāvās un izstiepās atkal uz

galda: asiņu loks izjuka, un tumša šalts nokrita uz

puisēna rociņas. Spiedziens stiepās arvienu sīkāks un

drebēdams izdzisa.

Tad cilvēks nolaidās no cūkas un meklēja ar kājām

tupeļu; puisēns devās istabā, priecīgi skatīdamies pa-
celtā rociņā. Vīri ielika pīpes zobos un sāka barokli

šķērst. Un viņu tuklajos vaibstos spīdēja silts dzīv-

nieku prieks.



16

Netālu no viņiem pāris suņu, mierīgi nogulušies,
grauza kaulus, un vārna uz mēslu kaudzes kaut ko

staipīja.
Es aizvēru acis

...

Tad izdzirdu ap sevi balsis un, galvu pacēlis, re-

dzēju, ka ap mani lasās sārti, nobarojušies cilvēki

mīkstos mētelīšos. Viņi sāka mani līdzcietīgi izjau-

tāt, un es kā pa sapņiem tiem atstāstīju savus piedzī-

vojumus, pats gandrīz nezinādams, ko runāju. Tie

klausījās manā stāstā, it kā tas viss viņiem jau būtu

zināms, it kā viņi noklausītos to tikai tādēļ, ka tas

apstiprināja viņu domas, it kā viss tas citādi nemaz

nevarētu būt, un priecājās par mana ceļojuma gala
iznākumu. Viņi manā nelaimē meklēja attaisnojuma
savai dzīvei, atrada to un priecājās . . . Viņi esot iz-

braukuši tāpat un nonākuši tāpat šai Miera un Pieti-

cības Malā, kur valdot pilnīga laime un miers. „Jau-
nības ideālisms!

. . .
Karstas asinis

. . . Neprātīgi sap-

ņi! ..
." viņi viens caur otru runāja, un es noskumis

sēdēju uz akmens.

„Labsirdīgais, Labsirdīgais!" aiz manis sačukstējās,
kāds man sāka labvēlīgi plikšķināt uz pleca, un es

ieraudzīju pavecu apaļu sejiņu, apaļu vēderiņu un

apaļu mīkstu rociņu uz sava pleca.
„Nebēdā neko!" apaļais vīriņš runāja, „dzīve te

būs laba. Skaties, kādi te visi apvēlušies (viņš jautri

pamirkšķināja ar acīm un parādīja uz apkārtstāvo-
šiem). Es viņiem visiem esmu palīdzējis. Es mīlu

jaunus cilvēkus, man patīk, ka viņi tiek uz priekšu.
Nebēdā neko! Ja tev trūkst, ko iesākt dzīvot, es došu

šķiņķi gaļas, un kāpostu ņem no mana kubula, cik

gribi. Mana meita Vabulīte tev izvārīs
.

.
.

Tu esi atnācis taisni mūsu goda dienā: šodien mums

lielās cūku bēres. Nāc līdz un esi mūsu viesis!"

Viņi pacēla mani no akmens un bīdīja sev pa

priekšu uz māju pusi...
Istabu priekšā bij izlikti gari galdi. Pa atvērtām

durvīm vēlās garaiņas. No ķēķa pagalmā, no pagalma
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ķēķī staigāja sārtas meitas, briestošam krūtīm, un

lika uz galda starp dažādām bļodiņām un vācelēm

kūpošas kāpostu bļodas.
„Mielasts ir gatavs," Labsirdīgais, rokas omulīgi

berzēdams, teica, «sēdīsimies pie galda!"
Visi apsēdās. Es ar nosēdos.

Cik zemas, cik zemas bij viņu debesis! Lūk, tur

pie viņām bija žāvēšanai izkārta teļādiņa un izpūsts
cūkas pūslis; pret katru ēdēju bija debesīs iesprausta
viņa karote, un taisni pār manu galvu karājās bez-

mēns
...

Ļaudis cits aiz cita piecēlās, paņēma no debesīm

savas karotes un sāka ēst. Es arī pasniedzos, paņēmu
vienu karoti un iemērcu to kāpostos, bet man tie iz-

likās riebīgi, un es klusu nobāzu karoti aiz bļodas.
Bet Labsirdīgais to bija pamanījis. „Aha," viņš

teica, ~tu neesi pieradis pie mūsu iemīļotā ēdiena!

Vabulīt, pasniedz ciemiņam medu!"

No galda piecēlās apaļa skuķe, melnām acīm, mel-

niem matiem, un nolika man priekšā prāvu medus

podu un lielu, baltu krūzi ar pienu.

«Uzdzēries pienu, tad var vairāk ieēst," viņa mani

mīlīgi pamācīja, un viņas lūpu kaktiņos bij maizes

drusciņas, un medus pilīte spīdēja viņas zoda bedrītē.

„Es vienmēr uzdzeros, tad pakrūti nespiež," viņa
nobeidza, ar roku mīksti gar pakrūti novilkdama

. . .

Kad ēdēju virkšķināšana un šņākšana sāka apklust
un viens otrs jau pacēla galvu no savas bļodas, atstie-

pās krēslā un, noskatīdamies treknajos gaļas gabalos,
pārdomāja, vai vēl ēst, vai nē, — viņā galda galā pie-
cēlās kāds vīrs un uzlika vēderu uz galda.

Tad tas izslēja bārdu un piesita ar apgrauztu cūkas

kauliņu pie savas bļodas. Visi kļuva uzmanīgi.

Labsirdīgais pieliecās man pie auss un bijīgi čuk-

stēja: «Pravietis Ruņģis! . .
."
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«Godājamie tautieši un tautietes," Ruņģis runāja,
«Miera un Pieticības Malai ir atkal pienācis tas dār-

gais brīdis, kad viņa var svinēt savas lielās cūku bē-

res. Lielā cūka ir kauta, no katras bļodas mums patī-
kami uzsmaida viņas treknā miesa. Uz visām lūpām

spīd tauki, uz visiem vaigiem pilnīgs prieks un lai-

mība. Lai apceram tad nu, kam mums jāpateicas par

šo laimību. Jau senie grieķi bij ievērojuši, ka siltā

migla, kura pārklāj mūsu zemi, dara ievērojamu ie-

spaidu uz cūku barošanos; mūsu laikos gan katrs

bērns zinās, ka šī migla ir mūsu labklājības avots.

Kas tad nu mums uztur šo miglu? Tās ir mūsu zemās

debesis, kas aptur gaisa kustēšanos un neļauj viņai
izklīst. Un ne par to vien mums jāpateicas savām

debesīm: mums jāpateicas viņām arī par savu mieru.

Mums nekad nav bijis jāskatās nekur tālumā; mūsu

debesis ir tepat acu priekšā, taisni, tā sakot, pašā de-

guna galā, kaut kurā vietā ar roku sasniedzamas (te

runātājs pielika roku pie debesīm). Viņas ir tik prak-
tiskas, tik parocīgas, ka neviens mirstīgs cilvēks la-

bāku nevar vēlēties. Viss pie viņām ir tik viegli pie-
liekams un paņemams. Vai tev teļādiņa žāvējama, vai

karote noliekama, — izstiep tikai roku. Kad kaut kas

vajadzīgs, izstiep tikai roku un paņem. Tas izsargā
mūsu dvēseles no veltīgām rūpēm un mūsu miesu no

veltīgas kustēšanās. Lūk, caur to mēs esam paēduši
un laimīgi. Tāpēc mīļosim un cienīsim savas debesis!

Uz to es uzaicinu klātesošos piecelties no sēdekļiem
un vienbalsīgi nodziedāt: «Priecīgs savās mājās"..."

Visi piecēlās un dziedāja.
«Priecīgs savās mājās,

Mierīgs dzīvoju ..."

Dziedot centās viens otru pārkliegt, laikam gribē-
dami cits citu pārspēt patriotisku jūtu izrādīšanā

.. .

Bet es stāvēju un skatījos pie mājām augošos kokos.

Tie visi bija bez galotnēm; zari izplētās gareniski kā

polipu rokas, mīksti un eļļaini kā dadžu kāti, platām,
villotām lapām, un viņu mizā kustējās balta miļļa.
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«Par ko jūsu koki tik īsi, par ko viņiem nav ga-

lotņu?" man paspruka.
„Kur t' šiem jāstiepjas," kāds vienaldzīgi atņurdēja.
Jā, te jau nebija saules

...

Neviena putniņa spārnu nedzirdēja aiz lapām
šmīkstam. Vējš šai pamalē ilgi nebija redzēts (pat
visvecākie cilvēki nevarēja viņa atminēties), un lapas

stāvēja slinki nokārušās, kā nolutušas ausis.
. .

Ļaudis piecēlās no galdiem, izklīda un izlaidās uz

mauriņā paklātām segām istabu priekšā.
Divi sarunājās.
Viens teica: „Cik jauki šodien mūsu pravietis ru-

nāja! Uz mata tāpat kā pērn un aizpērn."
,Jā, un cik saprotami!" otrs atteica, „es pazīstu

katru vārdu viņa runā."

„Kāds miers!" pirmais žāvājās, „acis pašas veras

cieti."

>Jā," otrs, laikam jau iesnaudies, pa miegam at-

bildēja.
(Tik īsas pa laikam bij viņu sarunas: viens kaut

ko teica, citi piekrita, beigās visi iesnaudās.)
Gar visu garo pamali nedzirdēja neviena putniņa

dziedam.

Visi putni grozījās starp galdiem, uzlasīdami no-

birušās druskas. Viņi bija aptūkuši un, kā likās, pa-

visam aizmirsuši lidot. Neredzēju neviena spārnus
cilājam. Daži gulēja, zem spārniem galvas pabāzuši.

Te jau nebija saules...

Labsirdīgam uzlēca uz ceļiem liels, brangs putns
un sāka lasīt druskas no viņa klēpja.

«Lakstīgala," viņš teica, man ar acīm pamirkšķi-
nādams. «Palūko, kas par spalviņu! Karaliene!" viņš
slavēja, putna mierīgo muguru glaudīdams.

«Un galiņa!" Labsirdīgais paklakšķināja ar mēli

un novilka ar roku gar lūpām: «Uz Mārtiņiem kau-

sim, tad redzēsi, kas būs par kāpostiem!"
„Vai neviens putns jums te nedzied?" es jautāju.
«Nē, tur mums jāsaka paldies Dievam! No tā mums
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ir miers. Tā kā neviens gan ne
. . .

Ko nu no dziedā-

šanas, lai Dievs nedod! Reiz viens, nez no kurienes

iemaldījies, te sāka dziedāt tā, ka ne gulēt nevarēja

dabūt. Nokāvām gan. Tāds draņķis jau tev izposta

pašu gardāko pēcpusdienas miegu. No tā laika ar

neviens vairs i neiepīkstas — guli kaut kurā vietā ..."

Es sāku dzīvot „Miera un Pieticības Malā" jeb

„Trekno Cūku zemē", kā viņu ar citu vārdu sauca.

Man bija mīksts mētelītis kā visiem, silta gultiņa,
balta istabiņa kā visiem.

Mīlīgā Vabulīte man vārīja mīlīgus kāpostus un

Labsirdīgais labsirdīgi plikšķināja uz pleca.
Viss man bija tāpat kā visiem. Ļaudis tikai brīnī-

jās, par ko es nebarojoties?
Labsirdīgais runāja: „Par ko tu esi tik vājš? Pa šo

laiku tev vajadzēja jau krietni taukos iedzīvoties. Visi

še ātri noapaļojas, tikai tu paliec tāds pats stūrains

un neaptēsts. Skaties, kā citi apvēlušies! ..."

Bet es paliku tāds pats stūrains un neaptēsts.
Ikkatrs sev taisīja mazu laimīti kā cisas kaktā, du-

sēja un barojās; bet mani žņaudza nepanesamas skum-

jas. Kamēr saule un zvaigznes bij noslīkušas, man

negribējās ne dzīvot, ne mirt.

Trīs reizes dienā es izgāju ārā, paņēmu no debesīm

savu karoti un kausu, ēdu, dzēru un noliku atkal pie
debesīm. Pie debesīm!

. . .
Tad es nolīdu savā istabiņā

un gulēju. Man negribējās neko redzēt, neko dzirdēt.

Mana dvēsele bēga no šās dzīves, viņa apsedzās ar acu

plakstiņiem un kungstēja kā ievainota, bet tik klusi,
ka neviens to nedzirdēja. Mani turēja par mierīgu un

laimīgu cilvēku, jo neviens nezināja, kādēļ es dzīvoju
aizvērtām acīm ...

Aiz miglas bija palikuši tie rīti, kad aiz mana loga
stāvēja rīta zvaigzne un viņai garām skrēja sārti mā-

koņi. Kā tad gribējās celties un dzīvot! Tagad man
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rītos negribējās atvērt acu: es zināju, ka aiz loga
stāv bālā miglas siena, kuru viņi te sauca par dienu.

Pret vakaru siena palika pelēka, un tā bija nakts.

Aiz muguras bija palikusi tā karaliskā zeme, kura

pa nakti ietinās zvaigžņotā samtā ...

Dažreiz man uznāca ārprātīgas domas: „Tā nemaz

nav migla, tas ir zirnekļa tīkls. Es skaidri redzu kus-

tošus pavedienus — visu šo malu ir ietinis briesmīgs

zirneklis. Viņš izzīž visiem asinis un atstāj tikai tau-

kus. Kas ilgāk dzīvo viņa tīklā, tas paliek par bez-

jūtīgu tauku piku. Un tas nav miers, ko viņi slavē,

tie ir ģiftīgi tvaiki, ar kuriem zirneklis tos apreibina,
lai varētu izzīst viņu smadzenes

...

Viņš ir saistījis mani šai istabā, viņš ir piediedzis
mani pie šā mētelīša, viņš pievelkas pie manis, kad es

aizmiegu, un lok manas asinis. Naktīs man reizēm

pa miegam izliekas, ka ūdens pil kaut kur otrā ista-

bā: tās manas asinis krīt zirnekļa rīklē. Kā es sakus-

tos un gribu pamosties, zirneklis aizbēg un paslēpjas
savos tīklos..."

Es gulēju nespēcīgs un saistīts, un man pašam no

sevis bija kauns. Man gribējās sevi aizmirst, es skatī-

jos no sevis prom un redzēju uzartu pakalni. Saule

gāja pār kalnu, un jauns puika, bez cepures, basām

kājām, kūleņoja viņai līdz pa kukuržņiem un velē-

nām, pats nezinādams, kur kājas liek. Spēcīga zemes

smarža nāca man atmiņā: zemē ir dzīvība un spēks...

Un izmisis es runāju tumsā, pats nezinādams, uz

kā: „Aprociet mani zemē un uzsējiet zāli virsū! Es

gribu atdzimt zem viņas velēnām
.
.."

Pie manis nāca Vabulīte. lenākusi tā katrreiz no-

lika uz mana galda medus podiņu un piena krūzi.

„Celies nu! Es tev atnesu medu
...

pienu ar. Uz-

dzēries, tad var vairāk ieēst," viņa teica, un viss viņas

vientiesīgais vaidziņš spīdēja no labsirdības un sirsnī-

bas, un medus pilīte spīdēja viņas zoda bedrītē.
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Skatījos viņā, un man bij viņas žēl.

Viņa bij tik laba un mīļa un tomēr tik tālu no

manis, no visa, ko nesu savās krūtīs.

„Kādēļ viņi tevi sauc par Vabulīti?" es noskumis

un noskaities jautāju. „Tu tak esi cilvēks. Kā

cilvēku var saukt par Vabulīti!"

„Vai tev mans vārds nepatīk?" viņa brīnīdamās

ieplēta acis. „Manam papiņam viņš ļoti patīk. Viņš
saka, ka es esot tāda gluda, apaļa kā vabulīte (te viņa

apgriezās uz papēža riņķī). Reiz visa zeme būšot lī-

dzena un cilvēki velšoties pa zemes virsu kā bumbi-

ņas. Tevi jau viņš vienmēr bar un saka, ka no tevis

nekas neiznākšot, ja tu nelabošoties
.. .

i hi, hi!
...

tu jau esot kantēts kā dēlis
. . .

Un kad es saimniecībā

rīkojos — man traki patīk saimniecībā rīkoties —

tad viņš saka: es lodājot kā vabulīte. Un tā viņi ie-

saukuši mani par
Vabulīti."

Tad viņa lēnāk teica: „Visi gan saka, ka tikai apaļi
cilvēki esot skaisti un ka tad nākšot tādi laiki, kur

varēšot gulēdams iet: nebūšot ne jāceļas, ne soļi jā-

sper — aizvelšoties vien, kur gribēšot.. .
bet man

gan tu patīc par visiem labāk
... Kā man stāv šis la-

kats?" viņa spēji pārrāva runu un izstājās istabas

vidū, melnos matus no pieres atglaudīdama un baltā

zīdaiņa stūrus zem zodiņa pavilkdama.

„Nekas."

„Nāc, iesim dancot!" viņa stiepa man pretim savas

rokas un, manis nenogaidīdama, sāka jau griezties:
„Lallā, rallā, rallalā."

„Lallā ... Nu, par ko tu nenāc!" viņa apstādamās
sapīkusi iesaucās.

„Es nemāku."

„Nemāki! Kas tur nu ko mācēt. Es iemācīšu. Tas

tak ļoti viegli; redzi, šitā: lallā, rallā, rallallā..."

viņa sāka atkal griezties. „Kas tur nu ko nemācēt?"

„Nu tad rotaļāsimies! Ķer mani!" Un viņa nostā-

jās uz bēgšanu un skatījās pār plecu uz mani, gatava

skriet, plosīties, smieties.
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„Es esmu aizmirsis rotaļāties un smieties, mani

moka nepanesamas skumjas. Kad tu zinātu
..

." es

gribēju viņai stāstīt; bet skumjas un izmisums bija

viņai tik svešas, ka tā nevarēja tam ticēt un mani

pārtrauca: „Skumjas, kas šim nu par skumjām! Tu

tik esi iedomīgs un lepns. Šis jau cilvēks — man ne-

smuks vārds. Kā nu dancos ar tādu, kam tik nesmuks

vārds?"

Viņa sapūtās, paņēma traukus un aizgāja
Reiz viņa ienāca pie manis sarkanā zīda blūzē.

Krūtis tai bij dziļi izgrieztas, un lēznajā dobultiņā
starp viņām glaudās ugunīga roze, glaudās, kā ar

vienu actiņu kārdinoši skatīdamās manī, it kā teiktu:

„Cik man te labi, kas tev to dos!"

Arī Vabulītes pietvīkušajā vaigā bij kaut kas sle-

pens, kārdinošs, kā salds noslēpums, kuru tā man

gribēja atklāt.

Viņa saņēma mani aiz rokas un kaisli dvesa: „Nāc,

es tev kaut ko parādīšu!"
Mani vilināja viņas liesmojošais skaistums, es atstā-

ju savu roku viņas karstajā rokā un gāju viņai līdz.

Viņa ieveda mani kādā namā, izveda caur divām,
trim glīti ierīkotām istabām un apstājās pie kādām

durvīm.

Te viņa palaida manu roku, klausījās un, elpu ie-

vilkusi, klusi atvēra durvis.

„Paradīze!" viņa čukstēja un rādīja ar galvu at-

vērtajā istabā.

Bet es skatījos un nekā nesapratu.

Neliela istaba, kuras vienīgais logs bija aizklāts,
gulēja sārtā krēslā. Istabas vidū pacēlās divas ērtas

riekstu koka gultas, augstiem zimzotiem kājgaļiem.

Viņās apkampušies gulēja vīrietis un sieviete, ietinu-

sies baltās zīda spicēs — divas, viena otrai pieglaustas
galvas: viena liela, tumša, otra balta un sārta kā

ābeles zieds. Pie griestiem šūpojās sarkana naktslam-

piņa, un sārti gaismas vilnīši ložņāja pa spicēm kā

biezs, sārts līms
...
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„Tā jau ir guļamistaba!" es teicu.

«Guļamistaba? . .
." viņa atkārtoja, brīnīdamās par

viņas svētnīcai doto nosaukumu, „nu, paradīzē jau

guļ! ..."

„Vai nav skaista, ko? Bet mans papiņš var ierīkot

man vēl skaistāku," tā nočukstēja un notvīkuši no-

laida acis, un viņas krūtis drebēja kā divas dūjiņas,
kad vanags garām laižas, un roze, starp viņām glauz-
damās, drebēja un smējās. . .

Viņas notvīkušajā vaigā bija atzīšanās un jautā-

jums, bet es nogriezos, it kā nesaprastu ne viena, ne

otra.

Mans izmisums auga kā lietuvēns un smacēja mani

vai nost. Es ienīdu pats sevi, situ pats sevi un kādā

dienā, zobus griezdams, apliku sev manšetes, uzvilku

mētelīti un, izgājis ārā, raudādams vārtījos dubļos...
Tur velētājas nolika vālītes pie debesīm. Tās sasita

rokas un kliedza: «Skatieties, skatieties, kā tas trako!

Skatieties, kā viņš novārtījis savu mētelīti! Un kādas

manšetes! Ak tu nešķīsts, ak nešķīsts. Vai die', vai

die'!"

Ap velētājām salasījās ļaudis. Tie lamāja un lādēja
mani, un, uz māju ejot, man šņāca pakaļ akmeņu
krusa. Bet es gāju nesteigdamies, un akmeņi man

krita priekšā un sānos, atsitās man mugurā, plecos un

kājās, un katrs sitiens padarīja mani nespēcīgāku un

mazināja manas sāpes. Lietuvēns bij man apķēries tik

cieši, ka tikai ar akmeņiem viņu varēja aizdzīt, un

ar prieku es gāju zem viņiem, kā rudenī zem vētras

purinātām ābelēm.

Noguris un atsvabināts es pārnācu mājā un gan-
drīz bez samaņas pakritu savā gultā.

Pēc brīža pie manis ienāca Labsirdīgais. Viņa plā-
nās uzacis bij sarautas. Viņa labsirdīgā lūpa bij no-

kārusies un drebēja.
„Vai tāda ir tava pateicība, jaunais cilvēk? Vai ar
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tādu godu tu man atmaksā par visu, ko es tev laba

darīju? Vai tādēļ es tev izgādāju vietu mūsu malā,
lai tu manu līdzpilsoņu acīs mani kompromitētu?...
Ja ar' tev bija vienaldzīgs mans gods, tad būtu tak

apdomājis par sevi! Kas ar tevi notiks, kad tu šitā

uzvedīsies? Vai mūsu godīgie pilsoņi tevi te cietīs?

Tevi padzīs no vietas, izdzīs pavisam no zemes, un tu

noslīksi jūrā! Katrs pilsonis tur svētu sava mēteļa
godu, bet tu viņu vārti pa dubļiem. Kāds nu izskatās

tas glītais un godīgais mētelītis? Kur nu vairs varēsi

ar tādu rādīties
..

." un viņš teica garu, garu spre-

diķi, mēteļa dubļainos stūrus raustīdams, un neredzē-

ja manu asaru starp dubļiem. Viņš runāja, kamēr

tam mute izkalta un žokļi sāka sāpēt, tad aizgāja. Un

uz viņa vientiesīgā vaiga spīdēja tā patīkamā apziņa,
ka viņš izpildījis savu cilvēka pienākumu.

Bet es apgūlos un aizmigu nomocīts un netīrs.

Un Laimei tika manis žēl, un viņa sūtīja man sapni.
Es nevaru atstāstīt viņa tik skaisti, kā redzēju.

Es stāvēju uz ledus. Bija tākā agrs pavasaris. Gaisā

bij kaut kas maigs un šķīsts, it kā silts lietiņš patla-
ban būtu nolijis, uz ledus bij ūdens. Pār debesīm stie-

pās sārti zeltainas mākoņu strāvas, un malā gulēja
rožaini mākoņu kalni. Zelts bija nolijis no debesīm

un gulēja uz ūdens. Es smēlu viņu ar sauju un skatī-

jos viņā, un asaras kāpa man acīs. Es jutu, ka man

tuvojas kaut kas liels un svēts . . .
Pacēlu galvu: viņa

bija jau klāt, Ziemeļmeita! ...
Es viņu tūliņ pazinu: viņas acīs dega spožums, ar

kuru varēja debesis aizdedzināt. No viņas skata mā-

koņkalni bija sarkani un ūdens vizēja kā zelts.

Uz viņas bija zaļš ledus zīds, kājās pa ledus gaba-
liem nobrauņātas kurpītes sudraba pakaviņiem. Vi-

ņas vingrie locekļi bija kā tēraudā lieti, un tā spēra
cieši uz ledus pakavotās pēdiņas. Viņas balss bija kā

sprakstoša uguns pagalīte, un viņas rociņa iegūla
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manā rokā kā viļņos izmazgāts balts akmentiņš. Viņa
silti spieda manu roku un teica: „Es zinu, cik karsti

tu ilgojies pēc manis, un nācu tevi glābt."

Viņa uzlika savu rociņu uz manas sirds, pielieca

galvu, klausījās un teica: ~Viņa ir gluži nomākta:

migla viņu saspiedusi plakanu. Bet mana dvaša dara

brīnumus: zem viņas tā atkal pacelsies."
Un viņa sāka elpot man uz krūtīm viegli un silti.

Krūtīs kaut kas kusa un kāpa uz augšu, un es jutu,
ka pa vaigiem man līst asaras kā lietus.

«Izraudi no viņas visus sārņus, lai viņa tiek atkal

šķīsta un jauna
. .

."

„Tā ... Saturies, tagad es došu viņai uguni!" Un

viņas dvaša sāka līt uz manām krūtīm kā valga
versme.

Manas krūtis brieda un cēlās, un es jutu, ka mana

sirds atkal kvēlo.

„Nu tu esi atkal stiprs," viņa teica un priecīgi
paskatījās man vaigā. Un es pazudu viņas skata sārtā

spožumā.
„Tagad nāc, es tev izrādīšu debesis!" viņa teica,

un viņas rociņa atkal iegūla manā rokā kā viļņos

mazgāts akmentiņš.
Viņa sāka iet, un es gāju viņai līdz kā pa zelta

plūdiem.

Viņa veda mani debesīs. Mēs kāpām pa rožainiem

mākoņu kalniem, šūpodamies pa mazām debestiņām,
un viss tvīka un kvēloja no viņas skata.

Ceļā satikām Rīta Zvaigzni. Viņa mūs laipni svei-

cināja.
„Kur tu iesi?" Ziemeļmeita tai prasīja.

„lešu spīdēt uz tā kalna aiz lielā dūņu purva. Tur

apmaldījušies divi bērni, kas debesis meklēja. Viņi
noslīks rāvā, ja es viņiem neparādīšu ceļu."

Kā balta guntiņa viņa aizgāja mums garām un

spīdēdama sadila tālumā.
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«Zvaigznes ir manas draudzenes," Ziemeļmeita tei-

ca, „pa debesīm staigājot, mēs bieži satiekamies ..."

Viņa gāja pa priekšu kā saule, un es peldēju viņas
gaismā.

Mēs nonācām pie augsta mākoņkalna, ap kura galu
šņākdamas griezās sniega pārslas kā bišu spiets ap

liepu ...
Viss kalns drebēja no dobjas rūkoņas. Mēs

kāpām augšā. Mazās sniega bites tvīka Ziemeļmeitas
spožumā un sitās mums vaigā kā bāli rožainas ābeļ-
ziedu lapas. Stiprs vējš grieza viņas ap mums riņķī,
it kā nu mēs būtu tas koks, kurā viņas gribēja sa-

mesties. Un es ieraudzīju aiz sniega pārslu tīkla trīs

milzīgus, nosnigušus bišu tropus. Tuvāk pieejot,
man sāka izlikties, ka viņi kustas. Vēl tuvāk pieejot,
es redzēju, ka viņi ne tikai kustējās, bet ka viņiem
bija pat resnas, cimdotas rokas, kas grieza dziļi debe-

sīs iespraustus dzirnu kātus. Paskatījos uz augšu un

redzēju, ka tropiem ir lielas galvas, lāstekām piesalu-
šām bārdām, sarkani vaigi un mazas dzirkstošas

actiņas.

„Tie ir sniega malēji," Ziemeļmeita teica. „Paska
ties lejā! . .."

Es skatījos un redzēju lielu dubļainu lauku. Vecs

nabags ar netīru kuli uz muguras salīcis brida pa

dubļiem un kā lūgdamies skatījās gaisā.

„Zeme ir netīra ..
." Ziemeļmeita klusi teica, un

viņas balss pazuda dzirnavu rūkoņā.
Pārslas šķīda iz dzirnavām, sagriezās lielās mākoņ-

nastās, izplētās pār lauku un sāka lēnām snigt. Maigi

šūpodamās, viņas apklāja dubļus, apklāja nabaga
skrandas un glāstīja viņa pelēkos, noraudātos vaigus
kā balti pūpoli. Un neviļus es atminējos, kā māte, no

baznīcas pārnākusi, pielika man pūpolzaru pie

vaiga . . .

„Liec man ar' dzirnas griezt!" es dedzīgi iesaucos,
bet viņa paskatījās uz manu sīko augumu un smai-

dīdama teica: „Nē, priekš tevis man cits darbs. lesim

tālāk.
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Viena kalna gals sāka sarkt, un uz viņa parādījās
zili sarkani kvēlojoši jātnieki sarkanos zirgos un aiz-

šņāca tālumā kā ugunsgrēks. Viņu mati aizvilnīja kā

liesmas, viņu zobeni zilas dzirksteles šķīla krusto-

damies.

„Tie ir kāvi," Ziemeļmeita teica. „Viņi sludina

karu mierīgās ielejās un modina cilvēkos lielu cīņu
un uzvaru gaidas. Vai tu dzirdi?" viņa klausīdamās

jautāja.
No zemes kāpa augšā asa šņākoņa. „Tur tecina zo-

benus. Paskaties lejā!"
Es skatījos un redzēju ciemu, pār kuru liesmodams

drāzās kāvu bars. Pār tumšo mājeļu jumtiem nostie-

pās kā sarkans palags, melnie lodziņi kvēloja kā vie-

nās ugunīs. Istabu priekšā stāvēja sievieši un bērni.

Tie, bailīgi klaigādami, rādīja uz kāviem, un viņu

vaigos bija bālas briesmas. Bet jaunekļi un vīri stā-

vēja ap tecielām, un tērauds dziedāja asu cīņas dzies-

mu. Daži vēl staigāja ap mājām, kā ieroča meklēda-

mi. Vienas durvis atvērās, un pa viņām iznāca plecīgs
vīrs, izkapti rokā. Viņš mierīgi pašķīra elkoņiem
kliedzošo sieviešu un bērnu baru un nostājies raisīja
izkapti no kāta

.. .
kātu atdeva kādai sievai un ar

izkapti piegāja pie teciela
. . .

Viens, pacēlis patlaban no teciela noņemtu cirvi,
vilka ar pirkstu gar viņa zobiem, vilka, vai ir ass.

Pa

cirvi vēl noskrēja teciela ūdens un kāvu sarkanajā

gaismā pilēja no spožā asmens kā asinis.

Jātnieki izklīda un izdzisa kā tumsā.

„Kur viņi paliek?" es prasīju.
„Tumsa viņus norij," Ziemeļmeita atbildēja. „Bet

paskaties, tur jau lasās jauns pulks," tā rādīja uz at-

kal sarkstošu kalngalu.
„Padari mani ar' par kāvu!" es dedzīgi saucu, „es

ar' gribu liesmot un zobenu vēcināt!"

„Nē," viņa, manu roku silti saspiezdama, teica, „es

negribu, ka tumsa tevi norij. Priekš tevis man cits

darbs. Nāc, iesim tālāk!
. .

."
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Mēs gājām.
Aiz kalna locījās plata upe. Pār kalnu bij uzlīcis

melns, milzīgs, kumpains kalējs kā vakara mākonis

— uzlīcis, kala kvēlošu dzelzsgabalu. Āmuram krī-

tot, lielas apaļas dzirksteles, kā ogles, bira ūdenī. Un

kalēja notvīkušais vaigs meta sārtu atspīdumu pār

upi.
«Skaties, tagad kalējs aizgriežas, un atdzisušais

dzelzsgabals pazūd ēzē. Saule nogrima Daugavā. Kāp-
sim augšā!"

Un mēs pacēlāmies skaidrā, zilā telpā, kurā bija
tik kluss kā svētnīcā. Tur auga jaunas priedītes bur-

vīgi starojošām adatiņām. Starp viņām staigāja slaiki

vīri augstām, mirdzošām pierēm. Tie lauza starojošos

zarus un pina tos vainagos. Laužot un glaužot asās

adatiņas, viņu smalkie pirksti pārdūrās, un iz tiem

pilēja asiņu pilītes un dega kā kvēlošas dzirkstis vai-

naga staros.

„Tās asinis viņiem tek no sirds," Ziemeļmeita klusi

teica. „Tie vainagi ir skaistāki, kuros kvēl vairāk

asins pilīšu. To vainagi ir skaistāki, kas pašaizliedzī-
gāk asos zarus lauž un glauž."

Gar debess malu stiepās vija no tūkstoš gadus vī-

tiem vainagiem, kā starojošs varavīksnes loks. Katrs

pievienoja viņai savu vainagu, un vija tika arvienu

platāka un spožāka.
«Paskaties lejā!" Ziemeļmeita teica.

Skatījos: pa kalna muguru gāja ceļš. No vijas pa

viņu plūda balta gaisma, un iz tumšām ielejām kū-

ņojās augšā nosmirkuši ļaudis un, drēbes tīrīdami no

dūņām, stājās uz ceļa.
Un Ziemeļmeitas balss dimdēja caur debesīm: „Reiz

šī varavīksnes velve būs pilna gaismas, kas būs lielā-

ka un spožāka nekā saule. Visas ielejas no viņas tiks

gaišas, un visi kāps kalnos un staigās pa baltiem ce-

ļiem. Redzi, kā no katra vainaga tiek gaišāks un gai-
šāks. Ej, lauz zarus un vij vainagus! ..."

Atkal man tuvojās kaut kas liels un svēts, atkal
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asaras sāka kāpt acīs — viņa skūpstīja mani, un es

pamodos.
Viņas skūpsts pacēla mani kā uz plūdiem. Es iz-

gāju ārā un saucu:

«Mostieties, mostieties!" Kliedzu tā, ka miglas

spraišļi nodrebēja un kvēpi man bira uz galvas. „Lai
viss dimd un trīc: aiz miglas sienām ir debess un

saule un vēsmains rīts!
. .

."

Nāves miegā gulošā pamale sakustējās. Suņi sāka

riet, mājās atskanēja dobjas, miegainas balsis, durvis

klabēja, kāds apspiestā balsī sauca pēc striķa, drukni

stāvi izkūņojās no tumsas un uzkrita man no vairā-

kām pusēm. Viņi sasēja man rokas un kājas un vilka

mani caur tumsu, pa dubļiem un akmeņiem kaut kur

projām. Viņi apstājās, atslēga nokauca, kādas durvis

blākšķēdamas atdarījās, mani pagrūda... es kritu

kaut kur pār glumiem akmeņiem ...
durvis aizvērās,

un es pieceldamies taustījos tumsā ap mitrām sienām.

Bet vai es biju cietumā? Nē, es biju brīvs! Mana

sirds atkal bija pilna ticības un spēka. Tas staroja
cauri mitrajām sienām, cauri miglas velvei, neapro-
bežotā tālumā.

Un, pakritis uz salmiem, es raudāju kā cietumnieks,

kas palaists brīvībā. Es biju palaists no cietuma, kur

sienas bija bālas dienas un pelēkas naktis.

Sāku domāt, un, drēgnajā tumsas atvarā mirdzē-

dami, krita man klēpī starojošie priedīšu zari. Es sēju

un glaužu viņus vainagā, un drīz viss cietums bija

pilns spožu gaismas viļņu .. .

Nezin, cik ilgi tā sēdēju. Vairs nebija ne rītu, ne

nakšu. Mans cietums stāvēja pastāvīgi gaišs kā saules

diena, un, starojošās adatiņas pinot un glaužot, laiks

aizgāja nemanot.

Vainags bija gatavs.

Gribēju drusku atpūsties un noliku viņu savā ēnā.

No kaktiem uzplūda krēsla, un es iemigu...
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Atslēga nokauca, un es pamodos. Durvis blākšķē-
damas atdarījās, un viņās parādījās sarga strupais,
sarkanais purns.

Viņš panācies iespēra man ar kāju un teica: ~Celies,

augstā zemes tiesa tevi sauc!"

Šis cilvēks man izlikās tik nožēlojami strups, ka es

apņēmos pie viņa izmēģināt sava vainaga spēku.

Gāju viņam līdz, vainagu turēdams savā ēnā

Kad viņš, durvis aizslēdzis, apgriezās, es uzmetu

viņam vainagu galvā.

Briesmīgi pārsteigts un noskaities, tas sāka spļau-
dīt un gaiņāties, un vainags kā spožs saules gredzens
nolaidās tam uz kājām. Satracinātais sargs mīdīja to

kājām, cirta ar zobenu, bet vainags nebija ne samī-

dāms, ne pārcērtams: mierīgi spīdēdams, viņš gulēja
zālē kā spožs saules gredzens.

Nezinādams, ko darīt, sargs palika apmulsis stāvot.

Viņa acis bij izspiedušās, žokļi drebēja.
Pirmo reiz dzīvē viņam bij gadījies kaut kas, pret

ko tam nebija ieroču, ko nevarēja ne nožņaugt, ne

sacirst, ne samīdīt.

Netālu no cietuma, galvu rokās atspiedis, gulēja
bērns baltā krekliņā un, kājiņas šūpodams, skatījās
zālē.

Vainags staroja caur zāli, un viņā aizdegās miljo-
niem baltu uguns bumbiņu — rasas pilienu.

Bērns pietrūkās kājās un, pilītēs brīnīdamies, no-

nāca pie vainaga.

Izplētis actiņas, tas skatījās, skatījās — tad pielika
pirkstu. Pirkstiņš sāka spīdēt kā aizdedzināta vaska

svecīte. Bērns gavilēdams aizskrēja pa pagalmu un

pazuda tumšā jaunekļu barā kā balts sniega kamols

eglēs.
Sargs, no apmulsuma atjēdzies, lādēdamies bīdīja

mani uz priekšu, bet vainags palika zālē kā spožs

saules gredzens...
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Mani ieveda kādā istabā, kura bij pilna kūkumainu

kropļu, līkām padusēm. Tuvāk ieskatoties, es redzēju,
ka tie nemaz nebij kropļi: viņi bija tikai saliekusies,
un katram bija kaut kas padusē, tie laikam bija tiesas

ļaudis. Visi klusu gaidīja tiesas sākšanos.

Mani ieraudzīdami stāvot, viņi sačukstējās, es dzir-

dēju saraustītus teikumus: „Tas neprot godu dot.
. .

tiesas istabā tik neprātīgi uzvedas
.. . nav pazemī-

bas
.
.." un kāds, manī paskatījies, pakratīja ar galvu

un gluži stipri teica: „Tas ir beigts!"
Iznāca tiesas sulainis ar garu koku un sāka nolī-

dzināt noliektās muguras. Viņš gribēja arī mani no-

liekt, bet tas viņam neizdevās, es paliku viens pats

stāvot kā līdumā. Tiesai laikam vajadzēja drīz sākties.

Tad kāds piedūrās man pie pleca. Es atskatījos:
Labsirdīgais!

Neviena pārmetuma nebija viņa sejā. Viņš, varēja
redzēt, man bija visu piedevis un gribēja mani glābt.
Padusē tam bija „lakstīgala", kuru viņš toreiz solījās
uz Mārtiņiem kaut. Tā grozīja galvu un mirkšķināja
acis.

Man negribot bij jāpasmaida. ~Noliecies, noliecies!"

Labsirdīgais čukstēja. „Nebīsties neko! (kaut gan

baiļu manā sejā viņš nevarēja ieraudzīt) es lūkošu

par tevi aizrunāt. Vabulīte lika tevi sveicināt, un lai

tu nebīstoties.
. .

Viņai stipri tevis ..."

Viņš aprāvās un saliecās: tiesa nāca. Paceltu bārdu,

Ruņģis nosēdās soģa krēslā un uzlika vēderu uz galda.

Labsirdīgais izspraucās caur ļaudīm un piegāja pie
tiesneša.

Lakstīgala ieķērcās, sulainis kaut ko padusē aizne-

sa, un pie tiesas galda klusu sarūcās divas balsis
. ..

Tad sauca mani priekšā.

Ruņģis paņēma kādu papīru un, viņā skatīdamies,

runāja:
„Tu, jaunais cilvēk, esi apsūdzēts, ka pašā tanī

divdesmitceturtā miega mēneša naktī, kad visi gulēja
svētā mierā, esi pārdroši atstājis savu guļu vietu, iz-
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gājis ārā un kliedzis tā, ka vesels apgabals ir iztrau-

cēts no miega. Troksnis ir bijis tik satricinošs, ka

daudz pilsoņu vairākas naktis nav varējuši mierīgi
iemigt. Tu esi pārkāpis šās zemes svētāko likumu:

miegu, un tā esi izdarījis lielāko noziegumu, kuru

kāds cilvēks var izdarīt: miera traucēšanu. Apsūdzē-
tais, ko tu uz tam saki?"

„Es priecājos, ka jūsu pilsoņi ir dabūjuši reiz atvē-

sināt no miega nosutušos sānus."

~Tavi vārdi ir par daudz nekaunīgi, jaunais cilvēk,
lai es viņus uzskatītu nopietni. Es redzu, tu esi vēl

pilns zēna pārgalvības un noziegumu esi izdarījis

jaunības karstumā. Vēl nav par vēlu atgriezties!
Tavs augums ir tikpat derīgs mierīgai tauku audzē-

šanai, kā visu citu godīgu pilsoņu. Kāds ļoti cienījams
pilsonis grib par tevi galvot. Apsolies visas tautas

priekšā, uz ceļiem zemodamies, nožēlot savu noziegu-

mu, naktis pavadīt godīgi un kārtīgi savā gultā, tad

tev taps piedots. Citādi tu tapsi izdzīts jūrā un slīk-

dams noslīksi tur," viņš svinīgi nobeidza.

„Jums vairs nav vajadzīgs mani izdzīt: esmu jau
ārā no šās siltās, šaurās aizgaldiņas, kuru jūs uzcēlāt

sev un savām cūkām. Es nepaliktu te, ja jūs mani

sietu!"

„Apstulbotais, tu izsmej savu dzimteni," tiesnesis

brīdināja.
„Te nav mana dzimtene! Šī šaurā, aizsprostotā

mala ir priekš manas mīlestības par mazu. Mana

dzimtene ir visa zeme!"

„Kas mūsu svētīto malu nicina, to viņa izdzen no

sevis. Rīt agri tu griezīsies atpakaļ jūrā," tiesnesis

bargi pasludināja.
„Ne atpakaļ! Es iešu uz priekšu, taisni caur jūsu

debesīm."

„Ej, ej un sadauzi galvu pie viņām," tiesnesis mē-

dīja.
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Liels ļaužu pulks bij iznācis noskatīties, kā es sa-

dauzīšu galvu pie viņu debesīm. Suņi, noslienājušām
mēlēm, gaidīja uz manām asinīm.

Vabulīte iznāca no savas mājas un sekoja man kā

bāla ēna. Viņas pleci raustījās aiz raudām...

Es gāju garām cietumam un redzēju savu vainagu
kāda jaunekļa rokā. Ap viņu pulcējās jaunekļi un

bērni, un viņu sejas staroja vainaga spožumā.
„Nāciet man līdz, es jūs vedīšu ārā no šām žņau-

dzošām miglas velvēm!" es saucu.

Jaunekļi pacēla vainagu gaisā un gavilēdami nāca

man pakaļ. Bet viņu tēvi rāva tos aiz svārkiem atpa-

kaļ un stājās ar kokiem un rīkstēm tiem ceļā, un

mātes raudādamas skāvās viņiem ap kaklu
...

Viņi palika cīnoties, bet es gāju debesīs iekšā ar

tādu ticību, ka miglas siena paklausīgi izšķīrās, spirg-
ta vēsma sitās man vaigā un spoža gaisma apžilbināja
acis.

Saule! Debess! Jūra! ...
Atkal viļņos šūpojās kuģis un smiltīs gaidīja lai-

viņa.
Es laidos no krasta lejā, it kā man spārni būtu

izauguši.
Un atkal es biju uz kuģa. Vēja valganie spārni

švīkstēdami cēlās un krita, viļņi šūpojās augstu. Die-

nu saule mazgāja mani zeltā, naktī zvaigznes rādīja
man ceļu.

Es skatījos neaprobežotā tālē un domāju: „Pasau-
lei nav gala, un debesīm nav malas. īstā dzīve ir liela

kā pasaule un augsta kā debesis."

EZERIEŠA MEITA

Aiz
purviem, aiz mežiem izceļas saules zeme —

Ezeriena.

Tur guļ zaļi kalni, galvas nolikuši pie arāju

sētām, kājas zilā ezerā.
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Ap viņu pēdām tinas viļņu putas kā nospārdīti
paladziņi.

Ezers aizplūst un apstājas otrā krastā pie purviem,
mežiem, miglas dūmos.

Viņa mala ik dienas guļ miglā, šai malā viļņi spē-
lējas saulē.

Jaunas ievas skalo savas ziedu bārkstis ezerā.

Aiz viņām lazdas lapo kuplām lapām; aiz lazdām

rindā slaiki ozoliņi.
Pret kalnu rudzi viļņo. Viņos stāv meža ābele kā

pelnu rušķīte ar nesukātu galvu.
No kalna nāk pats Ezerietis ar sētuvi kaklā. Vējā

plivinās viņa zelta matu šķipsnas, viņa roka pilna
zelta miežu graudu.

Kalnā māja ābeļu dārzā kā zaļā vainagā; tik pelēko

jumtu un balto skursteni var redzēt.

Zem ābelēm staigā māte no istabas uz klēti, no

klēts uz istabu, pati kupla kā ziedoša ābele.

Ezerietim bija meita.

Visi viņu sauca Ezerieša meitu, jo viņa bija viena

pati savam bagātam, tālu slavētam tēvam.

Viņa bija jauna un slaika kā zaļa kaņepīte.
Viņas acis bij divi saules pilni ezeriņi. Pār viņas

pieri staroja bāls zvaigžņu spožums.

Viņa nepazina ne rūpju, ne darba. Tā cēlās, kad

saule bij gabalā, mazgājās pienā un staigāja dzeltenās

kurpītēs.
Māte teica: „Mums ir viena pati meita. Mēs viņai

atdosim visu. Viņai nebūs ne salmiņš jāceļ: lai zied

mums par prieku."
Meitas gāja sienu pļaut, meitas gāja linu plūkt,

viņu līdzi aicināja.
„Kā lai eju jums līdz? Sīki mani pirkstiņi, rakstīts

mans priekšautiņš."

Viņa taupīja sevi kam labākam
...

Meitas gāja die-

nas darbā, — Ezerieša meita staigāja pa dārzu un

rotājās.
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Viņa izstaigāja visas birzes, visas pļavas, izšūpojās
visos ievu ceros. Viņas garās, brūnās bizes atšķetinā-
jās vējā un mati piebira ziedu, zāļu, kukainīšu. Tā

pārnāca apkrāvusies ziedošiem zariem un zālēm.

Visa klētiņa kūpēja no smaržas.

Un Ezerieša meita noreibuši gulēja uz vīstošiem

vainagiem.
Tad viņā sāka tvīkt skumjas. Tās sagrāba viņas

dvēseli karstās rokās; viņa palika bāla, acis ieplētās
tumšas un dziļas kā atvari, tā gāja ārā, vērās uz ceļu
un klausījās.

„Kas tev ir, bērniņ?" māte pienākusi jautāja.

„Es gaidu, es gaidu!"
„Kā tu gaidi, zīlīt?"

„Es pati nezinu kā."

Māte noskatījās viņā un aizgāja, sevī klusi smaidī-

dama. „Viņa jau ir pieaugusi. Ir laiks, ka mūsu sētā

sāk skanēt precinieku pulksteņi."
Un rītā tēvs ieraka sētā jaunu precinieku stabu —

zaļu ozola stabu ar spožu tērauda riņķi, kur zirgus

piesiet.
Nu dimdēja pakavi, skanēja zvani, nu brauca pre-

cinieki pelēkos svārkos, saglaustiem matiem, baltiem

kreklu atlokiem.

Bija stalti, bija bagāti, bet Ezerieša meita neviena

negribēja.
„Vēl jau ir bērns, lai padzīvojas vēl kādu gadu,"

vecie runāja, un precinieku pulksteņi drīz apklusa.
Bet ļaudis ļauni smējās: „Diezin, kāda ķēniņa dēla

grib sagaidīt."

Ezerieša meita bij pirmā dziesmās un rotaļās. Bet

kas ar viņu bija, kas nē: visjautrākā rotaļā tā nosku-

musi atstāja rindu un aizgāja. Kas viņu tādā reizē

sastapa, tas redzēja tikai viņas plaši ieplēstās acis, kā

pret sauli atvērtus lodziņus.
Meitenes gāja tai pakaļ un atrada viņu pakalnē

stāvam. 1
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„Ko tu skaties?" viņas brīnījās.
„Es gaidu ..."

Bet debesis bija klusas un mēmas, zeme paēdusi un

apmierināta. Nekā nesagaidījusi, tā gāja vakarā uz

māju. Un viņas tēls šūpojās caur krēslu kā maldu

sapnis balts.

Ziemas vakarā, kad sievas trieca ap ratiņu, Ezerieša

meitas smiekli vijās caur viņu valodām kā sudraba

strauts
.. . Bet kas viņai uznāca—tā nobālēja un

apklusa . . . piestājās pie loga un skatījās ārā, kur is-

tabas dzeltenā gaisma plivinājās zem koku ēnām kā

vējā palaista bura un zvaigznes bira tumsā kā zaļi
sēri pilieni.

„Ko tu skaties tumsā?" sievas jautāja.
„Es gaidu, es gaidu!"
„Gaidi, gaidi, kāda ķēniņa dēla tu sagaidīsi."
Bet viņa sagaidīja ...

Visu nakti viņa bij maldījusies apkārt briesmīgā
nemierā, viņas kājas bij nosalušas, mati slapji no ra-

sas, piere blāzmoja kā zvaigžņu sietiņš.

Viņa stāvēja zem liepām savas klētiņas priekšā. Aiz

klētiņas jumta svīda rīts, ap liepu galotnēm staroja
bāli zili gaismas kroņi. Tumsas pilnie zari sāka mos-

ties, lapas klusi drebēja rīta vēsmā; zālē skanēdami

nokrita divi, trīs rasas pilieni. . .

Tad liepu galotnes sāka sarkt, un viņa dzirdēja
aiz klētiņas pakavu dunoņu. Tur viņš nāca kā sar-

kans mēness caur vakara dūmiem — pelēkā miglas

kumeļā, rožu vainagu galvā . . . Viņa vaigs klusi blāz-

moja zīda matu ēnā, kad viņš garām gāja ...
Vai

viņš to sveicināja? Vai viņš to skūpstīja? — viņas
dvēsele pielija kā ar sauli.

Zem ābelēm blāzmodams zuda viņa sarkanais mē-

telis, pakavi dunēja, koki drebēja, rasas piles smagi
krita

...

Ezerieša meitas sirds bij laimes pilna.
Ar kādu prieku, ar kādu kaislību viņa tagad taisī-

jās dzīvot.
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„Māt, es gribu būt daiļa! Dod man balto āboliņa
lauku, balto kazu un baltos sudraba dālderus."

„Ko darīsi ābolā?"

„Ganīšu viņā kazu."

„Kam tev kaza?"

„Mazgāšos viņas pienā .
.."

~Ko pirksi par maniem dālderiem?"

„Saktas, zīles, dzīpariņus."
„Ņem, meitiņ, ņem, audz balta un daiļa par visām

meitām!"

Baltābola lauks ziedēja kalnā, saulē. Kaza ganījās
saldās āboliņa galviņās. Ik rītus, ik vakarus uz viņu
nāca Ezerieša meita ar baltu slauceni rokā. Ik rītus,

ik vakarus mazgājās kazas pienā.
Dienām rakstīja priekšautus un rotājās zīlēm un

saktām. Naktīs staigāja pa ceļiem, klausījās un gai-

dīja ...

Bet viss bija tāpat kā agrāk.
Zeme dusēja, koki elpoja, visur bij miers. Neviens

neatsaucās uz viņas gaidām. Zvaigznes dzisa kā izde-

gušas dzirkstis pelēkā debesu pavardā. Ezerieša meita

gāja noskumusi gulēt.

Valgā, klusā vasaras vakarā liepas smaržoja. Aiz-

gāja saule, nogūlās mākoņi, norima vējš. Zvaigznes
sāka mirkšķināt pelēki zilām actiņām. Visas durvis

aizvērās, visas balsis apklusa; bet Ezerieša meita ne-

varēja aizmigt. Pa klētiņas durvīm plūda liepu smar-

ža un cēla viņu augšā. Viņa gāja ārā, klausījās, kā

dārzs elpo, un domāja: „Liepas smaržo
. .

." Smaidīja,

skatījās zvaigznēs un sāka iet uz mežu. Ejot šūpojās
pati savos sapņos.

Migla šūpojās uz pļavām. Mēness kāpa debesīs.

Viņam pakaļ salīcis līda melns mākonis, kā ļaunda-
ris, un stiepa ap viņu savas rokas. Birzes bērzu baltie

stulmi grima liepu tumšajā velvē. Zvaigznes mirdzēja
kā svecītes altārī

. . .
Zaru zariņi pastiepušies klausī-

jās un gaidīja . ..
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Ezerieša meita iegāja birzē; mēness stari bēguļoja
pa birzes kluso krēslu. Kur viņi slēpdamies piekļāvās,
tur atspīdēja bērzu baltā miza

...
Tad palika tumšs,

lapas sāka šalkt un drebēt, un Ezerieša meita dzirdēja
skaņas ... Viņa apstājās un klausījās: viens spēlēja
tumsā.

Ezerieša meita gāja skatīties. Tā ilgi maldījās pa

mežu. Viss bija tumšs. Vējš gaudoja. Koki raudāja,
un visas zālītes drebēja. Un Ezerieša meita juta jau
uz rokām un vaigiem siltu rasu. Kad mākonis palaida

vaļā mēness ripu, tā pamanīja vienu cilvēku, kas ne-

dzirdamiem soļiem staigāja pa birzi un spēlēja.

Viņa gāja tam līdz un apstājās, kad viņš, pie bērza

atslējies, sāka skaņot savu vijoli. Bērza zaros šūpojās
mēness stars, un viņa gaismā tā ieraudzīja gaišu gal-
vu, ap kuru vijās tumši sarkanas rozes kā sarecējušas
asinis. Tas bija viņas ķēniņa dēls.

Viņš pacēla savu bālo seju un smaidīdams skatījās
viņā.

„Kas tu esi?" viņa, elpu aizturējusi, jautāja.

„Es esmu sapnis. Es nogriežos no tā, ko dzied un

runā, un nakti spēlēju klusākās domas. Neviens vēl

viņas nav domājis, neviens viņu nedzird
...

Nevie-

nam manis nevajaga, viens staigāju pa tumsu, un ti-

kai koki un zālītes klausās manas vijoles skaņas. Kā

tu esi atnākusi še? Tagad jau visi guļ . .
."

„Es nevarēju gulēt. Mani nesa šurp liepu smarža

un zvaigžņu spožums. Ņem mani līdz!
..

."

„Es esmu klaidonis, man nava mājas. Es klejoju
pa tādiem biezumiem, kur vēl nav iespīdējusi saules

acs, es izbrienu purvus, pārpeldu jūras un atdusos

kalnos, sniega gultā. Man līdz var staigāt tikai varo-

ņi ..." un spēlēdams nozuda tumsā.

Kad izdzisa pēdējās vijoļu skaņas un birze atkal

palika klusu, Ezerieša meita gāja uz māju. Mākonis

bij uzgūlies mēnesim un grima ar viņu aiz eglēm.
Ezeriena gulēja dziļā tumsā.
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Dienas aizgāja. Neviens neatnāca. Ezerieša meita

staigāja pa ezera krastiem un rotājās ar zemes zie-

diem. Saule tvīkdama brida pa strauta oļiem. Viņa

negāja dzert, viņa gāja spoguļoties. Nokritusi pie
avota zālē, viņa skatījās savās starojošās acīs, pietvī-
kušā vaigā. Viņas mati izrisa kā zelta vilnis, un no

viņiem ziedi bira ūdenī. Un Ezerieša meita redzēja,
cik viņa skaista. Kaut kas smags, kā svins, piepildīja
visus viņas locekļus, un noreibušu galvu viņa skatī-

jās savā skaistumā
. . .

saskaitusies purināja ziedus no

matiem un čukstēja: „Ko līdz mani brūni mati, ziedu,

zāļu piebiruši? Neviens nenāk. Nevienam manis ne-

vajaga. Man pašai ar' sevis nevajaga. Kur lai lieku

sevi? Vai lai aprokos zemē, vai lai grimstu ezera dzel-

mē? Pasaule ir tukša. Es gaidu, es saucu, bet neviens

neatsaucas."

Tā pieplaka zālē, un viņu sāka smacēt asaras. Viņa

raudāja un ar asarainu vaigu smagi vilkās uz māju.

Viņu smacēja nost viņas pašas ziedu svars. Pilna kvē-

les un spožuma viņa kāpa kalnā, un viņas miesa tvīka

kā auglis saulē. Visi viņas dvēseles zariņi bij piekārti

pilni nezināmu ziedoņa balvu. Viņa gāja kā zem

nastas. Bet nevienam viņas nevajadzēja.

Tad, kā tas gadījās, kā nē, tēvs salīga jaunu puisi

. bālu, platu seju, lielu muti, degoši sarkanu galvu.
„Cik riebīgs," Ezerieša meita, viņam garām ieda-

ma, nodomāja; bet, kad viņš uz tās paskatījās un

smaidīja ar savu plato muti, tā juta kā ļaunu varu

pār sevi, tā zaudēja gandrīz samaņu, un viņai palika
tik smagi, ka gribējās saļimt pie viņa kājām. Viņa

dvaša bij kā reibinošs tvans, un viņa sarkanos matos

tumsā šaudījās zaļas dzirksteles.
Šis platais, neizsakāmi riebīgais kalps! Viņš gāja

un likās visur virsū smagi kā klints gabals, un pie

pastalām tam bij piekaltuši brūni mālu piki.

Viņa baidījās no tā un jau pa gabalu bēga viņam
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iz ceļa. Kad tie nejauši sastapās uz dārza šaurā celiņa,
tā metās zem ābelēm un drebēja, paslēpusies kaut kur

aiz koka, kamēr aizdunēja viņa soļi.

Viņš bija arvienu tur, kur Ezerieša meita mazgāja
kājas vai brida pār strautu. Un, ezerā peldoties, tā

bieži redzēja aiz lazdām viņa sarkano galvu. Tad viņu
kaut kas smacēja un lieca pie zemes kā nobriedušu

vārpu, un tā sarka aiz kauna un dusmām.

„Skaties, kāds viņš riebīgs, netīrs lācis!" tā runāja
ļaudīs, bet klusām tvīka un drebēja no katra viņa
skata.

Vakaros, kad tā aizslēdza klētiņas durvis un taisī-

jās uz dusu, tā tumsā vēl redzēja viņa acis. Tās bij
čūskas acis, kas glūn uz zīlīti. Nosēdusies uz gultas
malas, Ezerieša meita kāri lūkojās šais acīs, kamēr

viņas sāka kvēlot kā ugunsrozes un tā noreibuši ieslī-

ga savā gultā. Bet miegs viņai nedeva dusas. Visu

nakti pār viņu lēkāja sarkanas ugunis, visu nakti to

mocīja karstums un nemiers, un rītā tā piecēlās bāla

un nogurusi kā dziestoša mēnesnīca.

Kādā vakarā tā izģērbusies sēdēja uz gultas malas,
garā linu kreklā, nolikusi starp ceļiem savas skaistās

rokas.

Durvis bij aizbultētas, klētiņa pilna smaržojošas
krēslas.

Viens klusu piedauzīja pie durvīm.

Ezerieša meita nodrebēja. Viņa juta aiz durvīm

kalpa ēnu.

„Kas tur ir?"

«lelaid!"

„Ko tu gribi?"
Viņš cieta klusu. Bet varēja dzirdēt aiz durvīm

kalpa karsto elpu.
Ezerieša meitai iesitās galvā kā tvans. Viņa piegāja

pie durvīm un uzlika savu balto rociņu uz sarūsēju-
šās bultas.
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„Man nav bailes," viņa noreibuši domāja. „Lai

viņš nāk, es viņu aizdzīšu. Lai nāk
..

." un atvilka

bultu.

Durvis vērās
... „Ko tu meklē? Ej prom!" tā gri-

bēja teikt, gribēja to atgrūst, bet ieķērās viņam krū-

tis un kā nesamaņā vilka to pie sevis. Kalpa reibinošā

elpa tai iesitās sejā kā tvans; un tā, smagi nopūzda-
mās, saļima viņa rokās

...

Otrā rītā Ezerieša meita raudādama purināja zemes

no saviem baltiem palagiem.

Viņai bija kauns rādīties mātei, tā visu dienu slap-

stījās pa dārzu, pa klēti, un viņas skaistā galva bij
nokārusies kā aizšautai dūjai.

„Ko tu darīji?" liepas šalca. „Tu esi Ezerieša meita,

viņš netīrs kalps."
„Es vairs nekad tā nedarīšu, nekad, nekad," viņa

solījās.
Tad nāca karstas naktis, un kalps atkal klauvēja

pie Ezerieša meitas durvīm.

„Es pieiešu tikai pie durvīm," tā drebēdama do-

māja.

„Es tikai atvilkšu bultu
. .

."

„Es tikai pavēršu durvis un aizdzīšu viņu ..
."

Bet viņu apreibināja kalpa karstā elpa, un tā ap-

mulsusi ieslīga viņa rokās.

Un tā arvienu tālāk
...

Naktis pagāja karstā tvanā, dienas kaunā un sā-

pēs ...

Reiz Ezerieša meita sēdēja norā uz akmens un, gal-
vu ietinusi priekšautā, raudāja.

Tad atnāca pie viņas kalps, deva tai zelta gredzenu
un sauca viņu par savu līgavu.

Bet Ezerieša meita nosvieda gredzenu zemē un tei-

ca: „Es tev neesmu līgava! Es tevi ienīstu, es tevis

negribu. Es esmu Ezerieša meita, tu esi netīrs kalps.
Ej nost no manis, tavā dvašā ir čūskas nāvekļi!"
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Viņa skrēja uz māju, ķērās tēvam ap kaklu un lū-

dzās: „Tēt, dzen kalpu prom! Viņš dod man gredze-
nu un sauc mani par savu līgavu."

Otrā dienā kalpa vairs nebij Ezerienā. Ezerieša

meitai palika tik viegli kā saulē pēc negaisa tvana.

Tā nopina vainagu no pēdējām vasaras puķēm un

gāja uz avotu spoguļoties.

Viņa redzēja bālu seju un nogurušas acis, ap ku-

rām jau lasījās sīkas grumbiņas.
Kur bija palikušas tās zelta šķipsnas, kas vijās ap

viņas pieri kā rudens saule? Viņas mati bij vienādi

pelēki, kā smilts.

Un rudens jau bij. Pa birzi staigāja pelēkas sievas,
lasīdamas nobirušās lapas . . .

Ezerieša meita sēdēja pie avota un raudāja par savu

zudušo skaistumu.

Izmisusi viņa staigāja pa lauku, it kā meklētu aiz-

gājušās vasaras.

Kad atnāca vakars, zeme un debess pazuda miglas
atvarā. Bet Ezerieša meita negāja uz māju. Māja vi-

ņai izlikās tukša un sveša.

Viņa peldēja pa miglu un skatījās pēc ieraduma uz

augšu, kur reiz bij bijušas debesis, un vēsi pilieni
krita viņas karstās acīs.

Miglas atvarā nebij zvaigžņu. Viņa maldījās pa

pielijušiem laukiem, krita pār akmeņiem un nosita

kāju. Caur visu miesu izgāja karstas sāpes, viņa no-

gurusi palika pie akmens sēdot un necēlās augšā .
. .

Melns vilnis iesitās tai galvā un izgāja caur visiem

locekļiem kā vēss, salds nogurums. Ausīs ieskanējās
kā aizmirsta skaņa . . .

Un viņa redzēja, ka pār bir-

zes melno gūzmu sprakšķēdamas cēlās augšā zelta

zvaigznītes un rādīja zudušās debesis.

Gaišs laimes vilnis viņu cēla augšā un nesa uz birzi.

Bērzi nosaluši spiedās cits pie cita. Viss mežs šalca.

Un varēja dzirdēt kā zobu klaboņu. Vai nosalis cil-

vēks drebēja mežā, vai stīvie zari sasitās... Kājas
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rauša mirušās lapas, salda trūdu smarža apkampa
dvēseli kā smagas, bālas rokas.

Un aiz kokiem spīdēja uguns. Tur sēdēja sapnis un

pilnām rokām meta zaļas egļu skujas sārtā.

Sašņācās liesmas, skujiņas sprakstēja, zelta zvaigz-
nītes sitās uz augšu un rādīja zudušās debesis.

Ezerieša meitai staroja acis

Sārts siltums lija uz viņas locekļiem, viņas drēbes

kūpēja pie ugunskura.
Un Sapnis izstiepa rokas un vilka viņu pie sevis...

„Vai tu vēl nevari dusēt? Vēl klīsti pa laukiem kā

nomaldījusies bezdelīga? Vēl meklē gaismas rudens

naktīs? Vēl nāci sildīties pie mana ugunskura ..
.Ko

es tev varu dot? Es esmu izdzīts no dzīves, kā tu.

Es reiz sēdēju pie viņu galdiem, kad viņi svinēja uz-

varas svētkus un lielījās ar to, cik kurais nokāvis...

Es viņiem teicu, ka dzīve ir neuzvarama un plaša kā

pasaule. Es viņiem stāstīju par salām nezināmos ūde-

ņos, par saulēm aiz tālumu miglas. Bet mani izsmēja

un aizdzina kā ārprātīgu. Viens kurinu mežā uguni

un sēju debesīs zvaigznes. Šās zvaigznes priekš tevis

deg, priekš tevis mana dvēsele kvēlo.
. .

Man dzīve

ceļā tīklu stiepj, varbūt viņa sasies mani, tad manas

ugunis izdzisīs, tu viena paliksi tumsā . .
."

Kad rīta vēji pār bērzu galiem šķīra mākoņus,
uguns izdzisa

. . . Sapnis aizgāja.
Sasiluši pie pavarda, apreibusi no viņa skūpstiem,

tā laimīga gāja uz māju. „Vēl atnāks vasara
. . .

Vēl

atnāks vasara . .
." viņas lūpas smaidīja.

Vasara atnāca vienā zeltā. Nekad Ezerieša meita

nebij tik karsti taisījusies dzīvot kā šai vasarā. No

paša rīta viņa izrotājusies gaidīja, kad atnāks, kad

sauks viņu . . . Viņas klētiņa bij ik dienas izlikta jau-
niem vainagiem, celiņi izkaisīti liepu lapām ...

Un

visa viņas dvēsele bij kā atvērts rožu dārzs...

Katrai dienai tā noskatījās pakaļ ar izmisumu, kā
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gribēdama noturēt, saturēt, lai neaiziet. .. Un atnā-

ca pēdējā vasaras diena. Ezerieša meita zināja, ka tā

ir pēdējā: jau rudens bij iekāris bērzu zaros garas

zelta ķēdes . . . atnāca un aizgāja, un blāzma kaisīja
uz viņa kapa sarkanas rožu lapas.

Ezerieša meita pakrita zem liepas un apklāja ro-

kām vaigu .. .

Un liepas šalca: „Ko tu vēl gaidi, slinkā dvēsele?

Pēdējā vasara ir prom! Jau rudens stindzina manus

zarus. Ko tu vēl gaidi? Dzīve vij tev stipras saites.

Drīz, drīz viņa tevi sies . . ."

Un rītā bij liela salna: puķes bij melnas, sakritušas

čumuros. Ezerietis noskumis pārnāca no lauka: labī-

ba bij nosalusi. No purviem kāpa migla un ietina

Ezerienas saulainos kalnus. Uz dzīviem zariem puva
melnas lapas, uz laukiem labība. Un Ezerietis runāja
ar māti: „Kur mēs ziemu ņemsim maizi?"

Ezerieša meita bij nolikusi savas rotas un staigāja,
ietinusies pelēkā sagšā.

Tad pie viņas pienāca māte ar priecīgu vaigu un

teica: „Aun baltas kājas, velc goda drēbes, spraud
saktas krūtīs; šodien tev ir atnākusi laime: bagātais
Dūņu Vēzis grib tevi bildināt."

„Māt, vai tu man tādu laimi novēli?" Viņa nogrie-
zās un izgāja ārā.

Tā laidās gar dārzu pa vakara krēslu kā izbaidīta

grieze ...

Tad smilgās šmīkstēja sīki solīši; tai pretī nāca

balts meitenītis, bailēs ieplestām acīm.

„Māsiņ, māsiņ," viņa čukstēja. „Tur aizveda vienu

saistītu
..

.
tādi.

. .
tādi.

. .
zirnekli... ar tīkliem

vilka."

„Kāds viņš bij? Kāds viņš bij?"

„Viņam bij mētelis saplēsts, sarkans un galvā no-

vītis vainags, novītis vainags .
.."

Ezerieša meita skrēja uz birzi.
.. Kāpēc viņa vairs

skrēja? .. .
Tur viss bija tumšs, ne actiņas uguns re-

dzēt. Galotnes šņāca, zariņi čukstēja: „Ko tu vēl
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meklē, gaidu dvēsele? Tava pēdējā vasara ir prom!

Viņa aizbrauca saules ratiņos. Kas tavai dzīvei gaismu
dos? Sapni aizveda pelēki zirnekļi. . .

Kas tev stingu-
šās rociņas sildīs, kas tev tumsā zvaigznes bērs?"

Viss bija tumšs, tumšs un tukšs. Pūces kliedza, vēji

raudāja, aizlūzuši koki vaidēja kā žņaugtu bērnu

dvēseles.

Bez spēka, bez vaļas, bez jēgas viņa gāja uz māju.
Tā gāja gar istabu, kur sprakstēja uguns, pa atvēr-

tām durvīm gaisma lija pagalmā, dūmi stiepās liepu
zaros...

Piegāja pie akas, slīga pār grodiem un skatījās
melnajā ūdenī

...
Tad mākoņi šķīrās un viņa redzē-

ja zvaigznes ūdenī.

Un viņai stiepās pakaļ zilie zemes dūmi un ieslē-

dza viņu kā gredzenā. Un viņa dzirdēja, kā pavardā

ugunis sprakst, juta, kā gaisma zem liepām līst, re-

dzēja zvaigznes debesīs. Ar pēdējo spēku viņas dvē-

sele pieķērās šām pēdējām dzīves skaņām.
„Vēl rītā spīdēs saule

...
vēl spīdēs saule," viņa

sevi mierināja ... iegāja ķēķī, apķērās mātei ap kaklu

un raudāja.
„Māt, es neiešu, neiešu! Neatdod mani vīram!"

Bet māte teica: „Kam lai tevi vēl atdodu, bērns?

Tik bagāta nav Ezerienas kalnos. Viņam ir treknas

govis, labākās ganības. Purva priedēs daudz stirnu

un briežu ..."

Un klausīdamās, kā uguns sprakst, viņa atraisījās

no mātes rokām un gāja istabā.

„Vēl rītā spīdēs saule
...

vēl spīdēs saule
..

." viņa
vēra durvis.

Aiz galda sēdēja drukns vīrs ar sarkanu bārdu. Uz

galda, kā pierijusies čūska, gulēja josta, pilna zelta

dukātu.

„Vai tā ir dzīve?" viņai ienāca prātā, tad, kā bez

samaņas, tā gāja pie galda un neredzēja, ka viņš snie-

dza tai roku, nedzirdēja, ka viņš to sauca par savu

līgavu.



47

Tur nevarēja ar zirgiem braukt. Viņa plašā sēta

bij purva salā.

Viņas kāzu rītā nezviedza kumeļi, nedziedāja
pulksteņi.

Miglainā rītā Dūņu Vēzis aizveda Ezerieša meitu.

Aiz Ezerienas kalniem gulēja purvs, kā jūra plašs.
Pār viņu migla šūpojās kā viļņi. Zem viņas rāpoja pa

ciņiem kroplas priedītes. Nodzeltējuši bērziņi birdi-

nāja sīkas zelta lapiņas. Kad Ezerieša meita ar Dūņu
Vēzi stāvēja pakalnē kā krastā, tad purva bērziņi
raudāja.

Dūņu Vēzis iebrida papriekšu brūnajā rāvā un

sniedza Ezerieša meitai roku, pie kuras pirkstiem vēl

bij piekaltušas asinis.

„Pie tavām rokām ir asinis!" Ezerieša meita čuk-

stēja ar neizsakāmu riebumu.

„Jā, es vakar stirnu kāvu," viņš teica un slaucīja
roku.

Bet Ezerieša meita vairs neskatījās uz viņu. Kā

aizšauta irbe tā paskrējās uz vienu pusi, uz otru pusi
gar zaļo purva malu, — bet visur bij priekšā tas pats

treknais, spīdīgais rāvs.

Viņa skatījās vēl uz kalnu, bet tas bij ietinies

miglā, tur vairs saules neredzēja.
Tad viņa gāja un skatījās, kā viņas baltās kājas

pamazām nogrima rāvā ...

ROZES SMARŽO

Vakarā
man māte atsedza baltu gultiņu un no-

lika sveci uz galda. „Ej nu, dēls, gulēt, nu jau

pa dienu būsi krietni nogājies! ...

Logs bija vaļā. Pār klusām koku ēnām klājās pe-

lēki zilas debesis ar zvaigžņu uguntiņām. Es biju
daudz staigājis pa mežiem un laukiem, kā nezin kā

meklēdams. Biju noguris, bet nevarēju vēl aiziet du-

sēt, vēl mani kas sauca un gaidīja.
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Es izliecos ārā pa logu un klausījos. Ne skaņas!
Pat vēsma bij apgūlusies. Vēl nupat dzirdēju jaunu

apsīšu sudrabšalkoņu, vēl grieze pļavā sēri runāja.

Bet nu viss bij apklusis.
Debesis klusi laidās pār mežu, kā zilgans balodītis

zvaigžņotiem spārniem. Viss ārs dusēja un elpoja zem

bālām zvaigžņu guntiņām.
Kad es nopūtos un gribēju aiztaisīt logu, man sejā

iesitās rožu smarža.

„Māt, rozes smaržo! ..."

„Kas te nu rozes deva! Te jau nav rožu zeme. Tās

būs māsas kliņģerītes."
„Māt, kur ir rožu zeme?"

„Aiz trejdeviņiem kalniem, aiz trejdeviņiem lau-

kiem," māte jokoja.
„Māt, izdzēs sveci un ej gulēt! Es iešu meklēt rožu

zemi..."

Māte izstiepa rokas mani turēt, mani atrunāt, bet

es izlēcu pa logu.
Vēl dzirdēju, ka māte sauca mani, ka atslēdza

durvis un skrēja man pakaļ; tad visas skaņas aizmā-

nīs satinās kā kamolā un kā pavediens notrūka visa

mana dzīve: māja, māte, māsa. Es jutu tikai karstu

rožu smaržu un dzirdēju savus dimdošos soļus tumšā

egļu mežā.

Cauru nakti es gāju un bridu pa mežiem, pa pur-

viem, un man elpa sitās krūtīs kā iesprostots vanags.

Ar rīta sauli es izgāju uz lauka.

Man priekšā gadījās sēta. Es pārlēcu pār sētu un

atrados lielā kāpostu dārzā.

Iz nolutušām lapām raudzījās kāposti kā plik-

galvji. Es lēcu pa dobēm, un nobriedušās galviņas
lūza un paukšķēja man zem kājām.

Tad no kādas vagas piecēlās vecais Ķiķītis, salīcis

kā purva bērzs, izkaltis kā kamiens, un, ar pirkstu

draudēdams, runāja: „Jaunekli, nesamin kāpostu!

Kāposts ir derīga sakne!"

„Rozes smaržo!" es steidzos viņam garām.
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„Es strebju viņus jau tūkstoš gadu," vēl viņš man

aiz muguras runāja, bet es jau biju pie sētas ...

Gāju, gāju, priekšā pļava, vecais Ķiķītis kaltē sienu.

„Jaunekli, nesamin! Tad govis nedos piena . . .
Kur

steidzies, ieplētis acis, kā vanags? Nāc labāk palīgā
sienu kaltēt!" viņš runāja.

„Rozes smaržo!" es steidzos viņam garām. Un vējš

man nometa sarkanu rožu lapu. Es viņu saķēru un

spiedu pie lūpām.

Gāju, gāju ...
Arvien vairāk vējš atnesa lapu.

Es lasīju viņas saujā kā drebošus tauriņus.

Pret vakaru viss mans ceļš bij nokaisīts rožu lapām.
Es vairs nelasīju nevienas, palaidu arī salasītās vaļā,

tās man bij nevērtīgas jau.
Tur kalnā kvēloja rožu lauks. Vējš nesa no kalna

kā sarkanus viļņus. Un vakara saule sarkana stāvēja

zemu, zemu uz kalna.

Zvani skanēja, vēji dziedāja, es kāpu kalnā rožu

plūkt.
Saplūcu sārtas, ieraudzīju baltas; izbēru sārtās,

sniedzos pēc baltām caur asiem, asiem ērkšķiem.

Saplūcu baltās, ieraudzīju dzeltenas: izmetu baltās

vējā. Lauzos caur ērkšķu skaudīgiem šķēpiem zelta

dzeltenās rozes plūkt.
Zelta rozes man izkrita no rokām: ieraudzīju aug-

stu pašā kalna galā asinssarkanu rozi, karstu kā ogli,
kā rubīnu degot.

Sniedzos pēc asinssarkanās rozes, ērkšķi dziļi spie-
žas man rokās. Manas dzīslas atveras, un es jūtu
siltas asiņu upītes tekam.

Man nav ceļa atpakaļ. Aiz manis slēdzas ērkšķu
siena.

Kā putas uz jūras, ap mani šūpojas baltas un sārtas

rožu galviņas un elpo man virsū karstu smaržu.

Un aiz viņām kvēlo asinssarkana rubīna roze.

Pār mani debess zvani skan kā sarkani vara viļņi,
un es dziedu mūžīgam daiļumam.
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Mūžīgais gaišums, mūžīgā saule,
Tev manas dvēseles strauti plūst!
Tavu rožu vēsajās saknēs

Manas siltās asinis plūst.

Mūžīgais daiļums, mūžīgā saule,
Uz tevi saucu, pilns nedzēstu sāpju,
Mūžīgais daiļums, mūžīgā saule,
Tevim mirstu, pilns vāšu un sāpju!

SIRMĀS DVĒSELES

Tur,
kur zaļie kalni beidzas, purvos iegūlies

melns mūža mežs. Viņš guļ tur jau tūkstošus

gadu un miegā klusi šņāc. Viņu neaizņem
kalnu vēji, reti viņa tumšās galotnes paceļ vienu otru

zaru, kā cilvēks miegā roku
.. .

Priedes garām, sir-

mām sūnu bārdām, egles pilnas noslēpumu, dziļi ieti-

nušās sūnās; tik pašas galotnītes vēl zaļas, tās saau-

gušas augšā vienā laidā kā gļotas uz mārka
. . .

Gaišā

dienā neieplūst saule, tik caur cieši saaugušiem zariem

var manīt retus zelta pavedienus; saule ber meža zaļ-

ganā krēslā dzirkstošas zelta adatiņas, bet zaļās ga-
lotnes viņas notver. Mežs paliek mūžam pūstošā
krēslā.

Mežs ir pilns smagas trūdu un vaivarāju smaržas.

Uz ciņiem staipās čūskas, vilki joņo pakaļ stirnām

un briežiem kaukdami. Uz ciņiem mētājas saplosītu
kustoņu kauli, čūskas lodā pa galvas kausiem.

Sai mežā dzīvo sirmās dvēseles.

Viņas ir izaugušas reizē ar mežu un ir tikpat vecas

kā viņš.
Viņu vaigs ir pelēks kā meža krēsla, viņas dzīvo

bailēs un dziļā pazemībā.
Nakti tās aizdedzina dūmainas sveķu svecītes un
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staigā pa mežu zaļās sūnu kurpītēs. Viņu garās, sir-

mās sūnu bārdas velkas pa zemi. Un tās bailīgi klau-

sās vilku kaukšanā un dzied.

(Viņas tur dievkalpošanu, un sila vaivariņš kvē-

pina vīraku.)
„Kas šo mežu ir uzcēlis? Tas ir dievs. Kas vilkus

palaidis stirnām uz pēdām? Tas ir dievs. Kas čūskas

ir šķetinājis uz ciņiem? Tas ir dievs. Slavēts lai ir

dievs!"

Tā viņas dzied, līdz svecītes nobāl rīta krēslā. Tad

noliekas zem egļu zariem un satinas savās sūnu bārdās.

Bet aiz kalniem vīri kala cirvjus.
Un kādā dienā sirmais mežs nodrebēja līdz sak-

nēm. Cirvji skanēja, tumšās egles bruka kā mūris,

plats saules vilnis pārlaidās pār grimstošām koku ga-

lotnēm, un meža krēslā parādījās pelēki vīri ar sauli

sejā. Viņi kāpa pa nolaistiem kokiem, egļu zari lūza

zem viņu kājām. Viņu papēži bij kalti tērauda paka-
viem, ap galvu tie vicināja šņācošas, kvēlošas priedes
celma pagales, tērauda trītie cirvji uz pleciem te pa-

spīdēja, te pazuda zem egļu zariem kā sudraba pus-

mēneši. Un caur mežu kā jūra dimdēja viņu dziesma:

„Mēs nākam saulei vārtus cirst,
Lai purvu silos tumsa mirst.

Ko nepaņems cirvis, to uguns rīs,

Ap galvu mums liesmu vainagus vīs.

Mēs gribam uzvaras smieklus smiet,

Lai liesmas līdz debesu pagalmiem iet.

Caur silu uguns viesuļi brauc,
Lai čūskas čūkst, lai vilki kauc!

Ko nepaņems cirvis, to uguns rīs,

Ap galvu mums liesmu vainagus vīs ..."

Sirmās dvēseles sastingušas klausās šai dziesmā,
dūmainās sveķu svecītes dreb viņu izdēdējušās rokās.

Vaivariņi vaid zem līdumnieku kājām, izvaid visu

savu smaržu.
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Un pelēkie vīri ar sauli sejā pieiet pie sirmām dvē-

selēm un pielaiž uguni viņu sūnu bārdām. Viņas uz-

liesmo, satinas kamolā un paceļas gaisā kā sarkanas

gaigalas. Skujas sprakst, liesmas lēkā no zara uz zaru

kā sarkanas vāverītes. Atskan cirvji, liesmas šņāc,

uguns viļņi visu vāc
. ..

MIROŅU SAUCĒJS

Pie
Miroņu kalna uz Daugavas ik pavasarus arā-

jam arkls atduras akmeņos, — kad visa zeme

uzarta smaržo kā atvēries zieds un karsti gaida
sēklas.

Un kad sējējs pārstaigā un vagas aizveras, — klu-

sās pavasara naktīs var dzirdēt, kā sēkliņas knikš, —

vienā, divās dienās viņas tiek jau dzīvas. Bet uz Mi-

roņu kalna neaug ne sūna. Pelēki akmeņi kraujas cits

uz cita kā nosūbējušas ģindeņu pieres.

Jau gadiem arājs staigā vakaros un svētdienas rītos

ap kalnu un domā, kā varētu viņu uzart.

Reiz viņš bij gribējis akmeņus nolasīt un atrast

apakšā aramu zemi, bet aiz akmeņu kaudzēm bij at-

radis tikai aukstas klintis, kuras nebija ne iesprēgāju-
šas —ne šūniņai kur uzmesties. Viņš saīdzis taisījās

beigt veltīgo darbu, kad tīri neviļus ieraudzīja lielu

klintsgabalu, kurš tik dzīvi atgādināja uz mutes pa-

kritušu cilvēku, ka viņam lāpsta izkrita no rokām.

Viņš gāja uz māju un izstāstīja savu atradumu

mājniekiem. Tie gāja skatīties pa diendusu, kad saule

bij apstājusies debesīs un viss lauks bija pilns klusas,

karstas ziedoņa kvēles. Viņi nonāca kalnā un ierau-

dzīja cilvēku guļam nokritušu uz mutes, kā pēdējās
mokās. Piegāja klāt, akmens, bet tik dīvains, kādu

neviens nebija redzējis.
Vēsts par brīnišķīgo akmeni izplatījās tālu pa vi-

siem ciemiem. Ļaudis bariem nāca viņu skatīties.
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Svētdienās viss kalns bija dzīvs. Tur stāvēja meitas,

plaši atplēstām acīm, aizmirsušas sarunāties, un pu-

ķes, kuras tās, pa ceļu iedamas, bij saplūkušas, slīdēja
viņām no priekšauta pie klusā akmens, ap kuru tinās

noslēpums kā pelēks auts. Puiši staigāja domu pilni;
muzikanti, kuri bij atnākuši deju rīkot, sēdēja galvas
noliekuši uz krūtīm, un viņu kokles stāvēja klusu...

Saulē mirdzēdamas, nāca laivas un piestājās pie

klintīm, jo aiz viņām lejā sākās krāce. Vecs laivinieks

uzkāpa kalnā, un mati viņam mirdzēja saulē kā sud-

raba kronis. Viņš zināja visas senās Daugavas teikas...

Piegājis pie akmens, tas ilgi skatījās viņā, kamēr

tā sirmie plakstiņi sāka drebēt, un runāja klusā balsī:

„Miroņu saucējs! Tu, kas izraki Daugavu un novēli

klintis no kapiem!"
Tad viņš noslīga zemē uz akmens un sāka stāstīt

senu teiku. Un pāri sirmiem laikiem mirdzēja viņa
sirmā galva kā sudraba vainags.

„Reiz visa šī mala bij kapsēta. Priekš daudziem

gadiem ienaidnieks bij ielauzies šai zemē, nokāvis ie-

dzīvotājus un sakrāvis uz viņu kapiem smagus klin-

šu bluķus. Visa dzīvība bij apstājusies: vairs neauga

ne koks, ne zāle, un priekš kā lai viņa augtu? Kur

tagad rudzi kūp, vējš dzenāja smiltis pār akmeņiem.
Ne putniņš neiečīkstējās . . .

Un kur bij viņam ligz-
du vīt, kad visi zari bij kaili kā miroņu kauli. Tā-

lumā gulēja melni meži. Saplakuši kā nāvē, jo nebij
vēja, kas viņu galotnes ceļ un stīvos zarus šūpo ...

Un kur tagad spīd tās baltās ģēveles, tur gulēja lieli

ūdeņi, nekustināti.

Viens vienīgs cilvēks te staigāja pa kapiem, un vi-

ņam bija tikai vienas domas: kā novelt nāves klintis

un uzmodināt mirušos, jo tie bija viņa brāļi, ko ie-

naidnieks bij nokāvis. Nakti sapņos viņš redzēja, kā

klintis kustējās no viņa vārda un miroņi kā kurmji
līda ārā no kapiem.

Viņam uznāca šaubas, vai miroņus var uzmodināt..
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Aiz tiem mežiem staigāja vēji, — ej un tver savu

laimi, brīvs un nesaistīts kā vējš!
Bet viņā bij lielas dzīvības ilgas un karsts radīšanas

spēks. Viņš nevarēja ticēt, ka šī zeme uz mūžu atdo-

ta nāvei; tas juta, ka viņā vēl dziļi slēpjas dzīvība kā

sarkana dzirkstiņa starp noslāpētām oglēm. Viņš ti-

kai nezināja, kā viņu uzpūst... Sēdēja uz klintīm

un domāja vārdus, kā uzmodināt miroņus. Klauvēja

pie kapiem, sauca un klausījās, — bet viņa nedzirdē-

ja. Tad viņš aizgāja no šejienes, jo arī domas te bija
nomirušas, un viņš nevarēja atrast vārdu

. . .

Viņš pārstaigāja visu zemi, meklēdams vārdus, kā

uzmodināt savus nomaitātos brāļus. Un kad tam mati

jau metās sirmi, viņš tos atrada. Viņš tos dzirdēja
svešā zemē, tālu no tās vietas, kur viņi gulēja kapsē-
tas mierā, un saprata, ka tie ir īstie.

Kad viņš iznāca aiz mežiem un sauca tos pār tuks-

nesi, tad klintis plīsa, vētra grieza pa gaisu akmeņus
kā krusu, un no kapiem ar gavilēm cēlās augšā cilvē-

ki. Viņi juta sevī gadusimteņu spēku, bet nezināja,

kur to likt, jo viņi tik ilgi bij gulējuši kapā. Un tie

auga kā mūris ap miroņu saucēju, kā gūzma mācās

viņam virsū un prasīja: „Kam tu mūs sauci?" Un

tas būtu saplacis zem viņu kājām, ja tas nezinātu, ko

viņš grib.
„Redziet tur tos ūdeņus! Rādiet viņiem ceļu.

Ņemiet asas klinšu šķautnes, plēsiet pušu zemes

krūtis, vediet ūdeņus līdz jūrai, lai tie raud uz smilšu

kāpām!"

Miroņi gāzās turp. Ūdeņi rūkdami gāzās caur ie-

leju un pazuda tālumā viļņodami. ..
Tad miroņu saucējs teica: „Nolasiet visus akmeņus

no zemes un sagāziet Daugavā, lai straume viņus sa-

maļ!"
Un vēl daudz ko viņš teica, un miroņi to visu iz-

darīja. Dienu un nakti viņš stāvēja uz šā kalna un

nedrīkstēja aizmigt, tad miroņi uzgultos viņam un

nosmacētu to. Tiem vajadzēja darba, jo viņos bij sa-
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krājies visas zemes spēks, kas tik ilgi bij gulējis zem

akmeņiem. Dienām un naktīm miroņu saucējs stāvē-

ja kalnā un stāstīja darbu. Un jo vairāk runāja, jo
vairāk izkalta. Viņš vairs nedomāja, tikai runāja, ru-

nāja, lai varētu atkratīties no miroņiem, kad tie ar

gūzmu mācās tam virsū. Viņš lika tiem nest ūdeni ar

sietu, lika no smiltīm virves vīt. . .
Un miroņi darīja

visu
. . .

Tad pienāca laiks, kad viņam nebij vairs nekā ko

teikt, kad viņš bij jau teicis visu, ko vajadzēja un ne-

vajadzēja darīt. Kad mēle tam kustējās mutē kā asa

garoza un viņš nevarēja dabūt vārda pār lūpām . . .

un stāvēja kalnā garš, izkaltis un pelēks kā zeme.

Kad miroņi ieraudzīja to tādu, viņš tiem izlikās

liels, kā dievs. Tie aizdedzināja sveces un gāja viņu

pielūgt. Un miroņu saucējs skatījās viņos un mirk-

šķināja acis. Viņam patika sveču dūmi, tie viņu pa-
cēla kā uz viļņiem: galva griezās riņķī, acis žilba no

uguņu spožuma, un viņam gribējās iemigt. Miroņi
mācās arvien ciešāk viņam virsū, viņš saplaka un ju-
ta, ka pār viņu pārvēlās kā kalns. Uguntiņas izdzisa,
troksnis apklusa. Viss kalns bij nobiris ar akmeņiem.

Miroņu saucējs bij pakritis un palicis par akmeni.

Bet zeme bij pamodusies un elpoja. Daugava tecēja,

vēji pūta, meži šņāca, lauki zaļoja. Nāca jauna cilts,
tā padarīja atsvabināto zemi par ziedošu dārzu, tikai

šis kalns palika kails kā bijis
. ..

PIECPADSMIT

I

Tas
notika tai zemē, kur vālodze reiz ganīja go-

vis. Viņa bij salasījusi visas mušas (toreiz viņu

bij vēl maz), sapakājusi tās vienā maisā un

svilpodama šūpojās lokanā bērza zarā, jo govis mie-
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rīgi gremoja siltajā saulē: kas viņas trenca? — mušas

dūca pa maisu.

Bet mušu dūkšana ir bīstama —es domāju, tikai

priekš ganiem, jo viņa tos viegli iemidzina; citādi

jau miegs pats par sevi ir veselīgs, un lai Dievs dod

visiem labu miegu! Bet vālodzei būtu bijis labāk, ja

viņa būtu maisu pakārusi tālāk no ausīm nost; tad

viņa daudz priecīgāk svilpotu bērzos. Jo agrāk viņas
balss esot skanējusi tik līgsmi kā eņģeļu mēlīte. Bet

kā tagad skan eņģeļu mēlītes, to laikam zin tikai

debesīs.

Vālodze aizmigusi. ..
Vēzis tad bijis vislielākais

progresists. Noskatījies, ka vālodze aizmieg, tas klu-

sām uzrāpies augšā un pārgriezis ar šķērēm dūcošo

maisu.

Maiss plīsis ar tik briesmīgu sparu, ka vēzis atšū-

beniski nogāzies lejā un lauzis kaklu, un no tā laika

izvērties par lielāko atpakaļrāpuli. Bet mušas izklīdu-

šas pa visu zemi, un vālodze vēl šo baltdien raudāda-

ma dzenā govis.

II

Tai zemē, kur vālodze ganīja govis, reiz dzīvoja

gudrais. No kā viņam bij dota gudrība? Vai no sau-

les, vai no zvaigznēm? .. .
Tas bija izaudzis zemes

visklusākā galā, tumšā meža malā. Viņš dzīvoja klu-

sā namā, kura logus aiztina meža apiņi; pagalmu pār-

auga biezi virši. Tikai reti soļi bij ieliekuši viņu brū-

nos zarus.

Viņa namā krita gaisma no augšas. Tur viņš sēdēja
dienu un nakti pie atvērtā salmu lūka, kā debess vār-

tos, un runājās ar saulēm un zvaigznēm. Viņš dzir-

dēja pasaules žvingstam, redzēja astes zvaigznes kā

milzīgi greznus pāvus staigājam pa debess lauku, un

viņa galvā rindojās nepārredzamas skaitļu rindas.

Viņš tās rindoja un saistīja brīnišķos veidos. Skaistas

bij šās zvaigžņu bildes, kā debess naktī. Un viņas ne-

varēja būt citādas, jo tā vīra dvēsele bij zvaigžņu
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atspīdums. Katrs debess stars krita viņa sirdī kā at-

vērtā ziedā, jo viņš nebija cits kā silā izplaucis saules

puķes zieds. No kurienes saules puķei smagi galva
pilna zelta domu, no turienes bij viņa gudrība.

Naktīs pa viršu teku, rasu netraukdama, atnāca

Dēkla klusajā namā. Viņa rādīja gudrajam savā rokā

likteņa pavedienu. Un viņš redzēja tur cilvēkus, sa-

tinušos iedomībā un neīstā gudrībā kā zirnekļa tīklā.

Redzēja, kā viņi mierīgi smaka šais šaurajās cilpās
. . .

„Vini paliek pat tukli un izskatās tik apmierinā-
ti!"—

«Nekustoties arvienu paliek tukli, un sārtums uz

viņu vaigiem ir nāves zīme. Jo, kas nekustas, ir no-

miris, lai arī kā rozes ziedētu viņa vaigi," — Dēkla

teica.

„Kā viņi var dzīvot tādā šaurībā?"

„Miroņi mierīgi guļ savos kapos, un visšaurākais

zārks nespiež viņiem sānus."

Tad viņa iztina no zīda nēzdodziņa laimes spoguli
un rādīja gudrajam laimes dzīvi. Tā bija skaista kā

zaļa pļava, un pļava bij plaša kā debess. Laikam pati
debess bija šī pļava, jo ļaudis tur staigāja starp sau-

lēm, kā bērni starp milzīgām purenēm, un matos

viņiem mirdzēja zvaigžņu kroni, it kā tie būtu Dieva

dēli.

Kad gudrais to bij redzējis, viņš aizvēra savu zvaig-

žņu lūku, aizslēdza savu namu un gāja meklēt ļaudis.

111

Gāja, gāja, nonāca lielā, pelēkā pilsētā. Tā bija vis-

lielākā pilsēta tai zemē, kur vālodze reiz ganīja govis.
Šī pilsēta bij ievērojama caur to, ka gudrībai še

nebij tempļi celti kā citās mūžīgās pilsētās. Gudrības

altāri šeit atradās taisni uz ielām un tirgus laukumiem,

kādēļ gudrība bij viegli visiem pieejama, un visi ļau-
dis bij gudri. Un pār visiem valdīja viena gudrība —

«piecpadsmit".
Šī pilsēta bij viena no laimīgākām pilsētām pasau-
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lē. Viņa nepazina nezināšanas moku, nezināja atzīša-

nās slāpju. Ikkatrā ielā spīdēja kā lukturis, ko gud-
rais naktssargs ik vakara aizdedzina: «piecpadsmit!"

Ikkatrs vaigs priecīgi smaidīja: «piecpadsmit" . . .

Ik ielas stūrī stāvēja glīti koka altārīši, lēti izcirsti,
kā akas grodi. Uz viņiem nedega svētā uguns, tie bija
kā kurpnieku galdi.

Tik atzveltnes krēsls pie viņiem bija mīksts, lai

varētu kalpot gudrībai sēdu un zviļu; balts galdiņš,
uz kura stāvēja alus kanna un piens un medus un

cāļa spārns: kalpošana gudrībai bij sasniegusi visaug-
stāko vienkāršību, to varēja arī ēdot un dzerot.

Un krēslā sēdēja apaļš vīriņš, tam vaigs spīdēja kā

saule no gudrības prieka un galvvids kā mēness no

gudrības smaida. Viņa piere nepazina grumbu, viņa
acīs nekad nebij skatījusies nakts. Vienā rokā tam

bija elkšņa kociņš, otrā rokā mazs, mazs cirītis.

Ap viņu stāvēja ļaudis: vīri un sievas, jaunekļi un

bērni. Cik veci tie arī bij, vai jauni, visiem uz lūpām
bij gudrības smaids.

Garāmejot katrs labprāt piegāja pie gudrā un no-

skatījās, kā tas iedzēra malku salda alus, noslaucīja
lūpas un, galvu klanīdams, sita ar cirīti kociņā un

skaitīja:

«Cērt', cērt',
Ko es cērt',
Es cērt'

Piecpadsmit;
Ja kas netic,
Lai nāk skatīt,

Še bus atrast

Piecpadsmit."

«Piecpadsmit!" gudrais noteica un smaidīdams pa-
cēla kociņu. «Visiem vajaga pašiem pārliecināties, lai

katrs nāk pats un izskaita. Tas atņem dvēselei šaubas

un ienes viņā laimes mieru. Vienīgā ideja, kas cilvē-

kam var dot laimi, ir piecpadsmit. Lai katrs nāk pats

un izskaita."
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Un ļaudis nāca, naivi smaidīdami, vilka ar pirkstu
pa kokā iecirstām strīpiņām, un viņu mutes gavilēja:
«Piecpadsmit, jā, kā tad: piecpadsmit!"

Bet daudzi jau vairs negāja skaitīt.

Tie stāvēja aiz to mugurām, kam vēl bij palikušas
azotē šaubas un kas gribēja pieķert gudro viņa cirtie-

nu skaitā — vai vienkārši atjaunot iemīlēto patiesību,
daudz stāvēja aiz šo cilvēku mugurām. Vecie mierīgi
sūca savas pīpes un pļāpāja šo un to. Skuķes grūstī-
jās un smējās, mētādamas sārtās bizītes, un grauza
riekstus un šķielēja uz zēniem. Bet zēni lielījās: „Nu

zināms, piecpadsmit! Ko jūs vēl skaitāt, kā aitas
.
.."

Bet gudrie basā omulīgi mierināja: „Lai pārskaita, lai

pārskaita, tas iepriecina prātu!"
Un jaunas skuķītes gudri pīkstēja: „Es biju tikai

trīspadsmit gadus veca, kad pirmo reiz skaitīju. Un

man tūliņ iznāca piecpadsmit, tāpat kā papam un

mammai. Un paps teica, lai es tālāk vairs neskaitot,

un tūliņ man šuva garus svārkus. Un svētdienās pie

mums nāk tik daudz viesu, un visi zina: piecpad-
smit

. . .
Cik milzu soļiem gan attīstība iet uz priek-

šu, un cik tie zēni ir gudri. Nez', vai pavisam ir vairs

muļķi pasaulē?"
„Varbūt kaut kur uz laukiem, bet te jau nav."

Un patiesi, te visi bij gudri, visi skaitīja piecpad-
smit. Reiz viens bij izskaitījis sešpadsmit, bet tas bija
sen nosmiets un aizmirsts — pazudis kā mākoņu ēna.

Un ja gudrais, iedzēries, kādreiz izcirta trīspadsmit,
visi tomēr skaitīja piecpadsmit, jo nebij vairs šaubu,

un katrs ņēma kociņu rokā ar pārliecību, ka viņā ir

piecpadsmit. Šis skaits mūžam dūca ļaužu ausīs, jo

gudrais nobeidza savu mācību ar šādu lielisku ķē-
rienu.

Cērtot ap galvu tam griezās melns mušu gredzens
un spindzēja „piezpazsmit, piezpazsmit!" Kad gud-
rais vakarā nolika savu cirīti un kociņu un ļaudis
šķīrās, tas ķēra ar roku mušās un svieda tās viņiem

pakaļ. Mušas ieķērās gājējiem matos un spindzēja:
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„Piezpazsmit, piezpazsmit!" Visa pilsēta dūca piec-

padsmit, un visi iegrozīja savu dzīvi saskaņā ar piec-

padsmit, jo tas bija lēts un visiem pieejams skaits. Un

nebija nekā ne lielāka, ne mazāka par piecpadsmit,
visas vērtības maksāja piecpadsmit, visi pielūdza piec-

padsmit. Un ik dienas uz laukiem un ielām gudrības
kalēji cirta savā kociņā piecpadsmit...

Pie viņu altāriem atnāca gudrais, kas bij skatījies
Dēklas spogulī. Tam mati bij sirmi kā vecs sudrabs,

piere nosūbējusi domās kā dzeltens lauka akmens.

„Kur šai pilsētā ir gudrības templis? Labie ļaudis,
kas var aizvest turp?"

„Mums tempļu nav," gudrības kalējs, priecīgi
smaidīdams, atbildēja. Ļaudis brīnījās svešniekā.

„Vai jums neviens vairs nemācās?"

„Mācās gan. Mēs kaļam katru dienu. Bet mūsu

gudrība viegla, un visi viņu zin, redziet —"
un viņš

iesāka klanīties uz sava kociņa:

„Cērt', cērt',
Ko es cērt',
Es cērt'

Piecpadsmit;
Ja kas netic,
Lai nāk skatīt,

Še būs atrast

Piecpadsmit."

„Redziet, te ir! Piecpadsmit. Izskaitiet paši. Jūs
varat pārliecināties, es galvoju par katru strīpiņu."

„Piecpadsmit!" svešnieks nopūtās, viņa acis iede-

gās. „Dodiet to skaitīt bērniem un übagiem! Mans

skaits ir miljons!"

„Miljons! He, ko viņš runā? Kas ir miljons?" ļau-
dis, nicīgi smiedamies, jautāja viens otram.

Bet gudrības kalējs nopietni paskatījās uz svešo,

sita ar tuklo pirkstiņu pie gudrās pieres un kratīja
galvu: «Ārprātīgs, ārprātīgs!"
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Bet svešais saslējās un runāja šiem ļaudīm svešā

balsī un svešā, neredzētā spēkā: „Miljons ir zvaigžņu

jūra, miljons ir smilšu kalns. Miljons ir zelta druva,

pilna nezināmu graudu, miljons ir mūža mežs.

Laidiet upi caur sietu un skaitiet ūdens pilienus,
laidiet jūras smiltis caur pirkstiem, tad jūs redzēsit

miljonu. Izskaitiet apcirkņus, izskaitiet zvaigznes!
Debesīs simts zvaigžņu logu, katrā logā miljons, aiz

katra miljona miljonu bezgalība. Bezgalībā staigājot,
soļi skan kā marmorā!"

Bet pilsētnieki bij staigājuši tikai pa pelēkiem ielas

akmeņiem. Kā viņi varēja to saprast?
„Ārprātīgs!" gudrības kalēji kratīja galvas. „Ār-

prātīgs!" pūlis kliedza un raustīja viņu aiz drēbēm,

„ēj, miljon, miljonāri" Svešnieks vēl ko runāja, bet

mušas aizdūca viņa vārdus — un gudrības kalēji lo-

cījās uz saviem altāriem un klabināja: „Cērt, cērt..."

Svešnieks atstāja pilsētu. Viņu izvadīja ļaudis, kā

bērni izvada muļķīti no ciema. Citi smējās un raus-

tīja viņu aiz drēbēm. Citi nožēloja viņa ārprātību.
Līdzcietīgas skuķes bāza viņam pīrāgus ķešā. — Un

atstāja to, kad vakars tumsa, aiz pilsētas vārtiem.

IV

Gudrais stāvēja naktī sava meža krēslā. Pret tum-

šo mežu spalgi mirdzēja zvaigznes. Zālē gulēja vēsa

rasa. Viņa vaigi bij valgi, acis pilnas bēdu.

Tad klusu atnāca Dēkla, rasu no zāles netrauk-

dama.

Tā noglaudīja ar savu zelta rociņu viņa salto vai-

gu, sniedza viņam sarkanu sēnīti ar balti mirdzošiem

raibumiem.

„Mušmire. Tev papriekš ir jāizsprādzina mušas,
citādi tevi neviens nedzirdēs. Ļaudis nav ļauni, tikai

mušas viņiem tā aizdūkušas ausis, ka viņi vairs nekā

nesamana. Tā būs vislabākā zāle."

Un gudrais sēja mušmires. Ap viņām tekāja skud-
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ras: tās uzsūca skudru ģifti; ap viņām locījās čūskas,

sēņu kāti mirdzēja no ģiftīgām siekalām.

Reiz nakti gudrais noliks viņas uz ielām, tad mu-

šas sāks sprāgt, un visa pilsēta smirdēs. Visas galvas
smirdēs, un ļaudis ar riebumu sukās mušas no matiem.

Un pilsētā reiz paliks klusu, un ļaudis sāks klausīties

un domāt. Un smieklīgi viņiem izliksies gudrības ka-

lēji ar saviem cirīšiem. Tie apgāzīs viņu altārīšus, šos

kurpnieku galdus, un cels gudrībai templi skaistākā

kalnā. Pie torņu lūkām dienām un naktīm stāvēs

jauni un veci vīri, sievas un meitas un skaitīs saules

un zvaigznes.

Varbūt viņi kādreiz izskaitīs līdz miljonam un

viņu soļi sāks skanēt bezgalībā kā baltā marmorā.

APAKŠZEME

Aiz
jūras glāžu nama nebeidzamā slīpumā pace-

ļas lēzns smilšu krasts.

Dienu un nakti žvadz viļņu atslēgas, glāžu
durvis veras un smiltīs gadās gājēji.

Gara, gara smilšu josta. Kā paēdusi čūska, trīs reiz

aptinusies ap zemi, guļ bez elpas vasaras saulē. Reti

ceļā gadās kāds savāds akmens, reti pārskrien strauts,

stiepdams zaļu, šalcošu viju; tad skaties: jau viss aiz

muguras, un strauta smiekli slāpst smilšu klusumā.

Visapkārt izdegušas noras ar retiem paegļiem, aiz

kuriem glūn pelēkas akmeņu pieres.
Tad arī paegļu zaļums aizvelkas un pazūd. Un

milzīgi pūpēži cits aiz cita aizkrauj debesis saviem

smirdošiem kupriem. Vējš plosa viņus un pienes ie-

leju rūgtiem dūmiem.

Tur zaļgani pelēkā krēslā čīkst riepas un ūdens

mirdz zem piesmirkušā rāmja, tur tā upe, kas šķir
virszemi no apakšzemes.
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Cēlājs, saliecies zem riepām, velk melno, smago

rāmi no viena krasta otrā.

Ar viņa plostu slīd ķēniņa dēli zeltā, sudrabā un

dimantā, muļķītis tēva lielā cepurē; velnu melnās

karietes, sarkani vācieši, melni suņi noslienātām mē-

lēm; pelēki varoņi ziliem tērauda zobeniem, lietuvēni

pilošām rokām, slīkoņi smagām zelta atslēgām ap

kaklu.

Cik ilgi Cēlājs velk jau melno rāmi? Pār viņa ple-
ciem gadi iet kā kāda elpa. Uz viņa noliektās galvas

guļ mūžu vēsums.

Kas viņu nolicis zem riepām? Tas atmiņā sen pa-

zaudējis sākumu, viņam nav pagātnes un nav nākot-

nes, ir tikai viens mirklis: mūžīga slīdēšana no viena

krasta otrā ar plostu uz pleciem. Virves dziļi iegrau-

zušās vina miesā.

Viņš ir kā saaudzis ar melno rāmi, un tam liekas,

ka virves viņu nes. Tik kad atkrīt tās svabadāk, viņa
plecos mostas briesmīgas sāpes. Viņš gribētu nosviest

virves no pleciem, bet viņu aizrauj plosta gaita, mū-

žīgā slīdēšana no viena krasta otrā. Pleci notirpst, un

viņš vairs nemana nekā. Plosta ierastā slīdēšana ap -

ņem viņa locekļus kā miegs: mūžīgais ieradums —

viņa neredzamais slogs. Tik kad virves atkrīt, viņš

mana to kā saiti ap saviem locekļiem, un pleci tam

sakustas neizsakāmās mokās
. . .

O, viņš zināja, kādu dārgumu slēpa elle! Par ap-
burto karaļmeitu viņš bija jau sen dzirdējis. Un, zem

riepām slīdēdams, bija klusām iemīlējis to, nepacie-

tīgs, ka viņam tikai jānoskatās, kā citi raisa burvības

mezglu. Raisa un nevar atraisīt! —Ko tie nevarēja,

zeltīti karaļa dēli un muļķi ar pelnos novārtītām se-

jām, tas viņam būtu izdevies
. ..

Tik daudz viņš domāja šās domas, ka tās palika

viņam par otru ieradumu un vilka to prom.

Reiz tam izdevās piemānīt labsirdīgu varoni. „Ēj,
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tēva dēls, paliec savu plecu drusku zem manām rie-

pām, kamēr es atņemuelpu!" — Tas klausīja, nabags.
Un līdz ko viņš palika savu jauno, apaļo kamiesi

zem riepām, plosts ar visu savu smagumu uzgūlās
tam virsū, un viņš lēni saliecās zem tā un slīdēja

prom, kā pielipis pie virvēm.

Bet Cēlājs atspiedās pret tām ar rokām un saslējies
ātri nolēca sāņus. Galva noreiba. Kā ritenis novēlās

viņam no kakla. Un plecos tas sajuta brīvību kā vē-

sas, asas sāpes.

Viņš manīja, kā asinis atplūst viņa saplakušos ka-

miešos, un dzirdēja ausīs viņu saldo dūkoņu.
Izcēlis krūtis, tas stāvēja pie elles vārtiem un ska-

tījās, kā plosts murdēdams slīdēja atpakaļ un virves

trinās uz tēva dēla platās muguras.

„Vai galva man bij rumbā iemaukta?" viņš brī-

nījās un priecājās par savu vieglumu.

Zemē bij melns izdedzis caurums. Uz augšu nāca

pelējuma smaka, kā no vecas akas. Caur kauliem

Cēlājam izgāja vieglas trīsas no tumsas smagās smir-

doņas. Tai cauri varēja just asu zēveles kodienu. (El-

pa, ko velni skriedami atstājuši.)

Akmeņos ieķēries, Cēlājs laida kājas tumsā un tu-

rējās, līdz sataustīja vecus, izbrukušus grodus.
Aiz dubļiem tverdams asas akmeņu šķautnes, viņš

laidās lejā. Vardes staipījās viņam ap rokām, zalkši

ritinājās ap kaklu, ķirzatas skrēja kā tirpas caur

matiem.

No augšas stāva nāca ūdens un tecēja viņam cauri

salts kā asmens. Viņu apņēma dziļa, tumša apakš-
zemes ūdeņu šalka. It kā jūra milzīgiem gredzeniem
grieztos ap neizlaužamiem krastiem. Jo ilgāk viņš
tanī klausījās, jo tam likās, ka viņš pats griežas līdz.

Galva reiba. Vairs nevarēja turēties: iekliegdamies tas

sasita rokas, kā dejā iedams. Neredzami viļņi grieza
viņu caur tumsu, līdz kājas atdūrās pie lielām dzelzs

durvīm.
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Cēlājs spēra ar kāju no visa spēka. Durvis vaidēda-

mas atdarījās . . .

Aiz vecām eglēm, kuru zari bij pielieti kā ar dar-

vu, gulēja pils. Logos rūsēja vakara atspīdums.

Egles bij kā plati krusti. Izmētātiem zariem, kā

saniknoti putni izlaistiem spārniem.
Pagalmā ienāca melns kungs spīdošām acīm.

Ko gribot? —Meklējot darba
. . .

Lai līgstot pie šā

par puisi. Būšot tikai viena ķēve jāpiebaro. Bet ja

neizdarīšot, trīs sloksnes ādas šim no muguras laukā.

Kungs nu ieved viņu stallī, kur melna ķēve atgriež
galvu un paskatās viņā baltām acīm.

Lai nesot barības, cik uziet. Viņš rītā nākšot rau-

dzīt. Ja sile būšot tukša, trīs sloksnes no muguras
laukā.

Jaunais kalps nu paņem nastu un atgriež krietnu

pusbirkavu siena, iegāž silē nesienus ūdens.

Ķēve šņākdama liekas klāt. Viens — divi, sile tīra.

Ne sakaltušas zālītes nepaliek ko redzēt.

Tā Cēlājs mokās cauru nakti. Velk sienu un lej
ūdeni, bet nevar un nevar piebarot.

Pret rītu noguris viņš nāk no akas. Uz staļļa sliek-

šņa stāv daiļa jaunava un griež labu bērza klūgu, ar

kāju uzminusi. Ķēve ausās un prasa: ~Kam tev tā

klūga?" — „Tas tev aizgriezīs purnu, tad zināsi,
rīma . .."

Kad Cēlājs piegāja, meita pazuda. Viņš ielika sienu,
ielēja ūdeni un paņēma nosviesto klūgu.

— Vai, lai nesienot, lai nesienot, ķēve lūdzās: viņa
esot paēdusi.

Nu kalps atlaiž uz salmiem nogurušos locekļus,
domādams par daiļo: kurā istabā, kurā logā, kurā

velvē? Kurā velvē?
...

Reiz kungs izjādams atstāja Cēlāju vienu mājā un

noteica: „Visās istabās tu vari iet, tik tajā nē, kas ar

lūku aizsieta."
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Kad ķēves soļi nodimdēja aiz eglēm, Cēlājs sāka

staigāt pa atstātām istabām. Ak, viss, ko viņš tur

redzēja, bija saniekots un izvērsts, viss bija nostādīts

ar kājām uz galvas, un ar daiļumu nejēdzīgi savieno-

ta bija kroplība. Melnais kungs bij visu izniekojis,
saliecis un aizžņaudzis. Viss bija aizkaltis un vienpu-

sīgs. Un Cēlājs nezināja, vai smieties, vai raudāt.

Viņš staigāja kā pa murgiem . . .

Atvēra pirmās durvis un ieraudzīja zālainu pļavu.
Zem trekniem pureņu ceriem klusi slīdēja gaišas
ūdens straumes. Zālē lieliem, sarkaniem lāsumiem

kūpēja dābols.

Bet nomaļā pie vecas redeles stāvēja kārna govs,
vilka garu, pelēku zirnāju un lēni gremoja to savos

platos žokļos, kamēr viņas līkās kājas samina dīgstošu
zāli un ziedus.

„Muļķa govs, nenomin zāles!" viņš uzsita tai uz

izslietiem krustiem.

Tad, klusi šņākdama, tā nolieca pret viņu savus

ragus: „Ir tikai viena zāle — zirnājs, un ir tikai viena

govs — gudrā govs."
„Gudrā govs, vai tu negribētu reiz pieēst zaļas,

medus pilnas zāles?" Cēlājs izsaucās. Bet govs tikai

nozvēlās uz otrām kājām, un zirnājs stiepās garš, pe-
lēks kā neiztinama josta . . .

Viņš vēra otras durvis un izgāja uz akmeņu lauka...

Akmeņi bij izgāzti, viņu mitrie sāni žuva, no iz-

gulētām dobēm līda ārā dzintara dzelteni asni. Un

putni kliegdami laidās pār lauku un vilka no dobēm

baltus tārpus, kuri nemierīgi kustējās, izgrauztās alās

sauli sajuzdami.
Bet starp akmeņiem apdomīgi soļoja vīrs ar durvi

uz galvas. Uz lauka šūpojās tveice kā sarkans palags,
bet vīrs varonīgi nesa savu durvi. Līdz ko tā taisījās

nogāzties uz vienu pusi, tas apstājās un spieda pret

viņu savu cieto, stūraino pieri. ..
„Draugs, tu esi dzimis varonis," Cēlājs viņu uzru-

nāja: „Vai tu nezini lielāka mērķa, kā nest uz galvas



67

šo smago koku. Tavas smadzenes rūs zem šā nedzīvā

sloga. Svied nost no galvas pelēko vāku!
... O, zem

tavas cietās akmens pieres kustas tārps, es redzu, ka

viņa savelkas no sāpēm. Svied nost no galvas pelēko
vāku! Lai putni kliegdami lido ap viņu, kā ap šiem

akmeņiem. Redzi, cik viegli elpo asni pie tavām kā-

jām ..

Bet viņš bija nepierunājams savā varonīgā tiepā.
Viņš nedzirdēja Cēlāja vārdu, jo klausoties durvs

varēja nogāzties no galvas.

Viņš vēra trešās durvis un iegāja lielā telpā, kura

bij pilna milzīgu ēnu, kas draudoši kustināja savas

lielās rokas un kājas. Milži-vienači! Viena acs, viena

roka, viena puse apaugusi ar miesu, aiz kuras bij re-

dzami kaili kauli. Bet viņi draudoši kustināja savas

lielās rokas un lielījās apgāzt pasauli.

„Ak, ja jums būtu acis — divas acis!" Cēlājs no-

pūtās. „Tagad vēl katrs punduris ir stiprāks nekā jūs,
vienači."

Ceturtā istabā no bezgala augšas, kura zuda zilā

debesu tēņā, laidās lejā slaidi kristalla spoguļi. Netīrs,
smirdošs āzēns spoguļojās viņos un dauzīja saviem

rievainiem ragiem dārgo kristallu. Paskatījās, paska-
tījās savā neglītajā āža purniņā, tad atvēzējās un

gāzās iekšā dziļi mirdzošās sienās. Tās plīsa, sēri īdē-

damas, kā pirmā skaidrā rudens gāle ezerā, kad ganu
puika to dauza ar savu nomīto papēdi.

Visas sienas bij sasprēgājušas kristallu pilnām mir-

dzošām plaisām. Bet jo niknāk āzēns dauzīja spogu-

ļus, jo šķībāku tie rādīja viņa seju . ..

Piektā istabā bija pilnīgi tumšs; tikai viena ēna

kustējās no vienas puses uz otru, — bez miesas un

kaulu, kā krīta figūra. Tumsā nodalījās tikai galvas
un plecu apaļās zīmes. Sēri pelēkā sejā, kā zemes at-

spīdumā, mirdzēja divas platas, sastingušas acis.

Viņš kustējās kā uzvilkts turp un atpakaļ un ru-

nāja klusā balsī: „Svētā stunda! Nu esmu nometis

miesas kā nastu no pleciem, un mana būtne pildās ar
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krēslas vieglumu. Manas asinis līst caur dzīslām kā

vēsa ūdens straume. Es esmu viens. Un miers bīda

mani no vienas krēslas otrā . . . Ak, ja es ilgojos kā,
viss drebēja no tālienes zelta sarkanumā, un, ja es

sasniedzu ko, viss bija tukša, tārpa izēsta čaula. Pēc

kā lai sniedzas mana roka? Kur ir skaistākais grēks,
kur saldākais noziegums virs zemes? Es nolaidu savas

rokas un teicu: nē! Es noliku savu spieķi un atsacīju

ceļiem, jo tie visi ved maldos. Miers bīda mani no

vienas krēslas otrā, un manai sirdij nekā vairs neva-

jaga..."

Cēlājs klausījās viņa vārdos kā griezās griezienā
vakarā un domāja: „Kuj*ā istabā, kurā velvē?" Ar

nepacietību tas rāva liepu lūku no sēstām durvīm un

redzēja jaunavu sēdam melnā krēslā, tumšā istabā

aizrūsējušiem logiem. Trīs melnas sveces dega viņai
priekšā.

Tās piere bij augsta kā mēness loks; uz vaigiem
garas sāpju ēnas, kuras nespēja valdīt nedzēšama sau-

les prieka. Tas mirdzēja Cēlājam pretī no viņas vaigu
baltām dobītēm, kuras liecās tik nevīstoši svaigas kā

jauna rācenīša miza. Pār visu lējās viņas karsto lūpu
purpura blāznums. Tik cēli savienots bij viņā gars

un daiļums, dziļi izdegušas dvēseles gudrība ar tvīk-

stošu miesas pilnību . . .

Galva Cēlājam palika smaga no laimes. Trīs mel-

nas sveces locījās kā čūskas sarkanām mēlēm un grie-
zās viņam ap pieri kā ugunīgi gredzeni. Un tas juta
uz saviem vaigiem viņas lūpu tveici.

„Puisīti, puisīti," viņa elpoja tam sejā ar bailēm

un karstu prieku, „kā tu te iekļuvi? Drīz nāks velns

ar divpadsmit galvām, tas tevi iemetīs miega kam-

barī."

„Velns mani neuzvarēs. Es gribu par tevi cīnīties

un dzīvot. Tik nāve miegā slēgs manas acis."

„Jā, viņu miegs ir ļaunāks kā nāve. Redzi, kā tie

guļ," viņa atvēra septītās durvis.

Pie paša sliekšņa bij melns dīķis zaļiem gļotu viž-
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ņiem. Un nezin no kurienes viņā pilēja retas raudo-

šas lāses. Neredzams vējš lēni šļandīja dīķa smago

ūdeni, šūpodams tūkstošus aizmigušu. Atlaidusies aiz-

migušos viļņos, viņi gulēja uzpūstām miesām kā slī-

koņi; bez trūdu smakas kā dzīvi, bez dzīvības kā

miroņi. Pie viņu pierēm bij pielipušas bālas ozola

lapas. Velns smiedamies bij pielicis viņiem uzvarētāju
zīmi.

Cēlājs izmisis sviedās atpakaļ, un viņa skats krita

uz milzīgu tērauda zobenu, kurš laistījās pie sienas

jūras dziļumu krāsās.

Smagi elpodams, viņš nocēla to no sienas un skatī-

jās uz daiļo ar baiļu jautājumu sejā: tik smags bija
cīņas zobens pat viņam, kurš plostu bija turējis uz

pleciem.

„Stājies man līdzās!" viņa aizdegusies sauca, stā-

vēdama starp divām milzīgām ozola vātīm.

„Redzi, es pārmainīju šās mucas. Vienā ir spēka,
otrā miega zāles. Kad velns skries iekšā, viņš kritīs

pie pirmās un sadzersies miega; bet tu ņem šo zaļo
trauku," — viņa sniedza tam mirdzošu smaragda
kausu, pilnu vēsa, zaļa zītara.

„Kas tu esi, daiļā?" viņš jautāja, reibdams no ugu-

nīga spēka.

„Es esmu karaļmeita Pilnība, ko velni nobūra."

Un
no jauna tā pildīja viņa kausu.

Viņš saslējās augsts un ciets kā tērauda klints, un

tam likās, ka elles smagās velves dreb virs viņa galvas.

Bet karaļmeita stāvēja viņam līdzās un arvien no

jauna pildīja viņa zaļo kausu.
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MĒNESS DĀRZĀ

1

Reiz
vajadzēja mums satikt kādu cilvēku. Mēs

visu dienu līdz vēlai naktij maldījāmies pa ie-

lām kā pa dziļiem, bezgalīgiem grāvjiem —es

un mans draugs. Maldījāmies pa tumšām, piekrautām
sētām un gariem piesmakušiem koridoriem, klaudzi-

nājām pie pelēkām, mēmām durvīm un redzējām
visur svešas, nepazīstamas sejas. Nekur nebij cilvēka,
ko gribējām satikt. Pēc kā sirdis mums tvīka, tas gu-

lēja aprakts kaut kur šai bezgalīgā akmeņu kaudzē;

tas smaka, vīta kaut kur — mēs nedzirdējām viņa.
Visu aiztina dūmi un tvans, aizrūca ratu rūkoņa.

Mēs nedzirdējām vairs ne savu soļu uz akmeņiem, ne

sirdis krūtīs pukstam. Vai viņas bija vēl mums, jeb
mēs bijām palikuši tādi paši nedzīvi un akli dzelži

kā tie, kas žvingstēja un dārdēja mums garām? Mēs

likām rokas uz krūtīm, lai pārliecinātos, vai viņas vēl

ir siltas: vēl viņās pukstēja sirds, un asinis mums

čukstēja ausīs dzīvības vārdus. Uz mirkli mūsos sa-

slējās dzīvības prieks un atplaka, pazuda kā zem ze-

mes, jo, kad mēs gribējām dzirdēt viens otra balsi,

mums vajadzēja sakliegties kā kurliem; tā nebija
vairs cilvēka balss — tā bija sajaukta ar ratu rūkoņu;
te avoti pārvērtās par peļķēm, viss sajuka un izplūda
kā nedzīvs ūdens kanālī.

Mēs sakodām zobus un klusēdami minām pelēkos
ielas akmeņus.

Pret rītu, kad troksnis drusku aprima, mēs iznā-

cām pilsētas malā. Es apstājos nogurumā pie kāda

akmens staba. Mans draugs atsēdās uz nama trepēm.
Nevienam vairs netikās tālāk iet, kājas bij sapērtas

uz akmeņiem kā rīkstes. Vairs netikās tālāk iet un

kūtros akmeņus dauzīt.

Pār tumšiem namu jumtiem šķīrās mākoņi, mēs

redzējām zvaigznes bālam. Vaigā iesitās vēsa vēja
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šalts, kura nezin kā bij icmaldījusies šai namu labi-

rintā, un mēs dzirdējām tālumā jūru šalcam. Namu

krēslā varēja just rītu.

Manī pamodās cerība. „lesim uz jūru!" es teicu

uz savu draugu.
„Ko mēs tur darīsim?" viņš kūtri smējās

„Redzēsim jūrā rītu mostamies
..

."

„Mēs nekā neredzēsim! Viss aizkrauts, zeme un

jūra .. . Viss aizkrauts, aizžogots, viss sagriezts un

sadalīts kā miežu karaša uz übaga galda. Ikkatram

ir savs gabals, bet visi izsalkuši."

Lauki sadalīti, meži apcirpti un izšķirti kā gludi
sasukātas pilsoņu galvas. Nekur vairs nav vienības.

Nekur vairs plašuma, visur istaba, visi mētājas kā pa

milzīgu koka kumodi. Viss notiek istabā vai istabi-

ņā; nevienā ne jausmas, ne atmiņas vairs no pasaules!
Bet reiz tak bija vēl viss nedalīts! Man reizēm pa-

mostas savādas atmiņas, kā no tā laika —un es ticu

viņām
. ..

2

Man liekas, ka es reiz biju purenes zieds un mīlēju

pelēku bitīti. Viņa bija salda no mana medus, mēs

dalījāmies medu; tā dusēja pa nakti manā ziedā, un

rītos man reiba galva no viņas dūkoņas.
Un reiz es biju aizmirsts akmens meža norā un

vienaldzīgs gulēju sūnās. Nekas nekad nav bijis tik

aizmirsts un svešs
. . .

Reiz es biju klints, kas nesa šalcošu egļu mežu;

manās šķeltnēs spriedās viņa saknes, es zīdīju viņu

no savas krūts. Manās alās gulēja lāči, manu sūnu

viegli mina jautrās lapsas, manu egļu zarus šķīra ra-

giem lepni brieži kā karaļi. Manī sita avota sirds, un

visi dzēra no manas krūts.

Un tad es biju zvērs. Vēl atminu savus lokanos

lēcienus: es biju kā uzvilkts tērauda stops. Vēl atmi-

nu savu brīvo kliedzienu silā
. . .
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Tad atmodos kā cilvēks. Viss jau bija sadalīts, aiz-

krustots. Meži nīka, izplēsti un izcirsti. Vēl manī bij
dzīvas senās skaņas —es gāju mežā — vairs nebija
zvēru. Kas bija vēl patvēries, tas bēga prom briesmī-

gās bailēs. Reti dziedāja putniņi. . .

Tā nonācu zvēru dārzā. Tur bija salikti krātiņos

pāri palikušie zvēri un putni, un katram virs nosku-

mušās, saboztās galvas bij piestiprināta dzelzs tāpelīte
ar uzrakstu trijās valodās. Un pie krātiņiem stāvēja
auksti, ziņkārīgi cilvēki gludās, cietās cepurēs, kā

melnos metalla vākos, un badīja caur restēm ar spie-
ķiem kustoņu miesu. Visi bija cietumā. Likās, ka arī

paši cilvēki bija cietumā; citādi viņi nevarētu būt

tik cietsirdīgi.
Visiem bij garlaicīgi un skumji; cilvēkiem kuri te

staigāja, un zvēriem, kuri gulēja vai svaidījās savos

krātiņos. Cilvēki staigāja no būdas uz būdu apmieri-
nāt izsalkušo prātu — likās, neatrada nekur tā, ko

meklēja, kaut gan uzcītīgi lasīja uzrakstus uz dzelzs

tāpelītēm, centās atminēt latīņu nosaukumus un ba-

dīja ar spieķiem zvēru muguras.
Vilki smilkstēja kā suņi un garlaicīgi berzēja gar

krātiņa sienām savus rudos sānus. Lāči īdēja kā ne-

spēcīgi bērni, tīģeri svaidījās ap savu krātiņu sienām.

Pūces trunēja kā biedēkļi kailos koka žuburos. Ka-

mieļi gulēja kā pelēki moku kalni un cēlās smagi, no-

guruši, it kā tiem lielajā kuņģī nebūtu ūdens muca,

ar kuru tie pārstaigāja tuksnešus, — bet salta akmeņu
kaudze, kas drebināja viņu lielos kaulus. Brieži īgni
badīja sētu sienas, un lapsu gudrās actiņas bij šauras,

šauras, noskumušas.

Visi bij vēsi ziņkārīgi, arī zvēri. Viņiem vēl nebij
apnikušas pilsoņu aukstās sejas. Tie vēl nāca viņiem

pretim pie krātiņa sienām, ļāvās badīties no viņu

spieķiem un padevīgi rūca
. . .

Es ilgi stāvēju pie lauku lapsas. Tā pienāca man

klāt un izbāza caur krātiņa dzelžiem man savu kāju.
Es turēju viņu savā rokā kā mirēja roku.
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Tad atstāju slimos un gāju uz pilsētu. Staigāju no

vienas istabas otrā, un vienmēr un visur man bija
priekšā noskumis cilvēks.

3

Reiz tas bija jauns dzejnieks, kurš bija sarakstījis
daudz skaistu darbiņu no istabas dzīves. Un gandrīz
katrs no tiem iesākās ar vārdiem: „Sēdēju savā ista-

biņā un skumu", vai: „Sēdu savā istabiņā un skum-

stu".

Viņa nopūtas karājās gaisā kā dzeltena migla, un

es gāju vienmēr ar līkumu tam koka namiņam, kur

viņš dzīvoja. Bet ar laiku tā nomāca mani viņa nopū-
tas, ka es nevarēju vairs dzīvot, un es līdu iekšā viņa
skumjās kā rijas dūmos.

Viņš gulēja savā gultiņā un skuma.

„Ko tu dari?"

~Es skumstu," viņš atbildēja vājā balsī.

„Kā velna tu mūžīgi skumsti? Kas tev kait?"

„Es nezinu."

Mēs cietām klusu.

„Klausies, aizdod man drusku naudas, es šodien

vēl neesmu nekā ēdis."

Es izvilku gabalu maizes, kurš man bija palicis
pāri no pusdienas. Viņš palika priecīgāks, atsēdās uz

gultas malas un sāka ēst.

Paēdis viņš atkal par kaut ko noskuma. ~Saki, kā

lai glābjas no bada? Viņš pastāvīgi plēšas ap manas

istabiņas sienām kā izsalcis suns, kurš saodis zemē

kaulu. Viņš nedod man miera ne dienu, ne nakti, es

skumstu, skumstu
.

.
."

~Saraksti kaut ko lielāku, kādu romānu vai drāmu

kaut ko, kas tiek pazīstams pasaulē," es ieminējos.

„He, kamēr es rakstīšu, tikām jau bads būs izplēsis
manas istabiņas sienu un grauzīs manus kaulus."

„Nu, tad ej, skaldi malku, tikai neskumsti!"
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„Vai tu vari skaldīt malku? Tev ir tik daudz

spēka?"
Arī es to nevarēju, bet man nebija kauns no savas

cietsirdības, manī bij pamodies zaimu velns, un es

smējos:

„Nu, tad ej übagot!"
„Kauns ..."

„Kas tas ir kauns? Tu esi cilvēks, kurš mirst badā!

Lai kaunas tie, kam zelts novelk kabatas. Ej saki, ka

tev nav ko ēst. Kad viņi dzirdēs izsalkuša cilvēka

balsi, varbūt viņi kaunēsies."

„Viņi nedzird cilvēka. Tie redz visu kā aiz miglas:
viņu priekšā būs tikai vienkāršs, nicināms übags."

„Nu, tad ej pie viņa nama un prasi, lai tev dod.

Un ja tev dod maizes vietā akmeni, tad svied viņam
ar to pa galvu un ņem, kas tev vajadzīgs."

„Tu mani māci uz postu. Es vēl negribu pazaudēt
savu galvu," viņš rūgti smaidīja.

„Nu, ko tad tu darīsi?"

„Domāju uzrakstīt kādu skicīti."

Un viņš iesāka: „Sēdu savā istabiņā un skumstu..."

Bet es bēgu ārā no pilsētas. Skrēju gar zvēru dārza

redelēm un dzirdēju, kā tīģeri kaukdami dauzīja
galvas ap dzelzs treliņiem.

„Varbūt tie tiks reiz svabadībā," es apstājos un

slaucīju sviedrus.

4

Manam draugam sāka iet labāk, bet viņš tomēr

netika vaļā no savām skumjām.
Tās pašas dzeltenās skumjas, tikai nelaime cita.

Viņš bija reiz izgājis no savas istabiņas un ieraudzījis
meiteni; un skuma tagad pēc tās kā bērns pēc Ziem-

svētku eglītes un rakstīja tikai par skumjām.

„Kāpēc tu skumsti?" es viņam prasīju.

„Viņa manis neievēro."

„Nu, tad dari, ka viņa tevi ievēro. Ej pie viņas
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nama un klauvē, līdz viņas sienas sāk skanēt. Ej un

dziedi pie viņas loga. Redzēsi, reiz viņa atvērs un

sāks ilgoties pēc taviem soļiem."
„Es jau dziedātu, bet man nav balss."

„Nu, tad ej vakarā uz kalna, kur augstu uguni, sit

pagales ar alkšņa milnu, lai liesmas iet līdz debesīm.

Tad pie tevis atlaidīsies skuķes kā maija vabulītes, un

arī viņa būs starp tām."

~Kur ir kalni, kur ir ugunis?" viņš nopūtās.

„Nu, ja tu esi izdzisis, ko tad sūdzies, ka viņa ir

vēsa?"

„Es neesmu izdzisis, bet viņa ir vēsa kā akmens,"

viņš vaidēja. „Viņa ir akla un neredz manu skumju."

„Kāpēc tad tu viņu mīli? Tava uguns nav priekš
akliem un akmeņiem. Šķir krūmus un skaties, kur

zied citas rozes. Varbūt kaut kur ir aizmirsts dār-

gums. Varbūt kaut kur zied skaistums, kāda vēl ne-

viens nav redzējis. Ej un atrodi!"

„Man netīkas nekur iet!"

„Nu tad nevaidi!"

„Es nevaru apslāpēt savas jūtas!"

„Jūtas? Kur tev ir jūtas? Tu tikai jūtinies. Jūtas

nav dīķa ūdens, kas pats sevī sasmok."

„Ko lai es daru?"

„Atsakies no viņas, aizmirsti... Cik ilgi tu skumsi

par aklu sievieti?"

„Viņa nav akla, viņa ir skaista, un es bez viņas
nevaru dzīvot."

„Nu tad mirsti, kad nevari dzīvot. .."

Viņš paskatījās uz mani ar bezspēcīgu izmisuma

skatu, viņa platās zilās acis bij apvilkušās kā dūmiem,

sejs nobālējis kā pelni.
Es nevarēju redzēt šās acis.

Man bij apnikuši šie čīkstošie nami, šie vīstošie

cilvēki. Es gāju, šķirdams dūmus, un skatījos gais-
mas, kā tvanā noreibis meklē logu —

līdz nonācu

mēness dārzā.

Tas bija toreiz, kad manai dzīvei vēl nebija robežu.
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— Tagad mēness dārzu redz rets, kas vēl debesīs

skatās, priekš lietus un vētras.

Pilsētā nepazīst viņa, tur ielas ir sadalījušas debesis

šaurās spraugās, kur var ieraudzīt tikai retu zvaigzni.
Ļaudis te ir gudri, pašpieticīgi un reti skatās debesīs,
kuras tie nav radījuši, — daudz tuvāk viņiem stāv

ielu lukturi, kas met gaismu uz viņu kājām, nekā

zilās zvaigžņu straumes, kuras līst pa visu pasauli.
Mēness dārzu pazīst tikai tur, kur vēl nedalītas

debesis, — zemnieki, kuri vēro gaisus. Ja tie vakarā

redz mēness dārzu, tad rītā steidz art druvas un sēt,

jo zin, ka vējš nesīs lietu
. . .

5

Manī vēl bija dzīva zemes dvēsele, es viegli pār-
kāpu robežas: tās liktas tikai tiem, kas dzīvo noslē-

gušies akmens namos; tie visur redz aizslēgtas durvis

un gudro atslēgas, kā viņas atvērt; bet tās ir tukšas

domas, jo nav tādas atslēgas, ar ko varētu atslēgt
durvis, kuras ir vaļā, — viņas ir vaļā, tik nav, kas pa

tām staigā. Reti tās paver bērni un ārprātīgi, kuri

uzticīgi tuvojas katram slieksnim.

Un es nonācu mēness dārzā.

Tā ir sala zvaigžņu jūrā. Krastus slēdz kluss staru

vilnis. Aiz viņa viss pilns zelta skaņas, skan koki,

skan puķes, skan zāle.

Tur zem bērziem mēnesnīca gana sudraba aitiņas...

Viņas baltās sagšas bārkstis skanēdamas slīdēja pa

zāli, tā nāca man pretim ar adīkli rokā.

Tur zem bērziem viņa man klāja galdu, atslējās pie
koka, un viņas baltie pirkstiņi meta mirdzošas staru

dzijas pa zilām tērauda adatiņām.
Viņas aitiņas nāca pie galda un ēda maizi no manas

rokas, un es dzēru no viņas zelta kausa.

Tas bija pilns līdz malām, un es tikko viņu varēju

pacelt.
„Kāpēc tavs kauss ir tik smags?" es prasīju.
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„Ik dienas saule pielej viņu līdz malām; tik retais

kāds no viņa dzer. Ik vakarus dzēriens viņā sasalst

par zeltu. Viņu var atkausēt tikai dzīva cilvēka elpa.
Bet rets tikai iemaldās te. Visi ir atstājuši dārzus un

salīduši namos. Visi neuzticīgi raugās ārā caur logu
stikliem. Visi vaid un mirst namu krēslā. Es viena

staigāju te; tikai vējš ir mans draugs. Dzirdi, tur viņš
sien sev ap pleciem vētras spārnus. Ej viņam pakal,
ja tu ienīsti namus!

. .
."

6

Es gāju pa vēja pēdām, pilns ļauna prieka. Redzē-

ju, kā gāzās nami un lietus šņākdams staigāja pa tuk-

šām ielām. Es priekā situ pie namu logiem un saucu:

„Laukā, laukā! Beidziet jūtināties, nāciet just! Bei-

dziet ilgoties un skumt, nāciet dzīvot uz zemes, uz

zemes!"

Nami gāzās. No jumtiem šāvās uguns. Cilvēki

vaidēdami līda ārā kā ķirpji no namu sienām. Gaiss

bija pilns vaimanu.

Uguns paņēma namus, ūdens aizskaloja drupas
Vētra norima. Cilvēki drebēja uz lauka un raudāja.
«Neraudiet! Zeme nav sadegusi, apgāzti ir tikai

jūsu šaurie nami, jūsu slimnīcas un siltumnīcas. Dzir-

diet, kā elpo zeme!"

Bet viņi nesaprata mana prieka un nogriezās no

manis kā no ļaundara . ..

Viņi neaizgāja tālu pa lauku; tie tūliņ sāka mek-

lēt akmeņus un celt namus. Un te ir izaugusi šī ak-

meņu kaudze, kurā mēs maldāmies un nevaram at-

rast cilvēka.

Reiz biju laimīgs, nu sāku noskumt. Reiz dzīvoju,
nu sāku nomirt. Viss samests atkal šais akmens zārkos.

„Kaut nāktu vētra," es vēlējos.

„Es neticu vairs vētrai. Viss sāksies atkal no gala."

Viņš nogrima atkal skumjās.
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KARAĻA KRĀSNKURIS

Tas
bija tos laikus, kad vēl nepazina akmeņogļu

un visur bij gaišas un mīļas sirdis. Tad debesīs

dzīvoja Dievs ar smaidošo debesu draudzību

un pilīs valdīja karaļi. Pilsētās nebija tik daudz dū-

mu kā tagad. Mājas bija vaska brūnumā vai smilšu

dzeltenumā. Gadi gāja viņām pāri ar sauli un tvaiku,

un tās nosūbēja tik klusi, kā puķes nozied. Vēsās ak-

mens sētās bij klusi koka vārti. Pa viņiem staigāja
veseli ļaudis. Arvienu kaut kur bija kāds kupls koks,

un slaiki baznīcu torņi rādīja ceļu uz debesīm. Un

zeme daudziem bij kā kalna teka, kura pazūd debešos.

No tiem laikiem ir pazīstams stāsts par diviem

bērniem, kuri debesis meklējuši. Tas ir tik viens tāds

stāsts. Viņš palicis kā pelēks akmens cirītis, ko uziet

pagājušo laiku pelnos. Toreiz arī pieaugušiem bija
tādas neprāta sirdis, un tie maz ko izšķīrās no bēr-

niem. Daudzi izgāja un pazuda bez vēsts debesu pla-
šumā. Veci ļaudis par to vēl šobaltdien stāsta visādus

dīvainus nostāstus. Cik tur patiesības, kas to lai zin.

Bet viņu vārdos ir kaut kas no tāla saules tvaika. Un

nav brīnums: mācība par zemes apaļumu toreiz ne-

bij pazīstama un tālumam vēl nebij robežu. Bet nu

mēs esam ieslēgti kā zilā debesu gredzenā. Zeme ir

apaļa, un mēs esam apaļi un ik rītu atgriežamies pie
tām pašām domām. Un ja vakarā mums bija vēl tā-

lums priekšā, tad rītā esam atkal uz vecām pēdām.
Un tā tas iet pēc negrozāmā apgriešanās likuma: kad

no vakariem iziet, tad no rītiem pārnāk atpakaļ vecā

vietā.

Bet toreiz vēl valdīja līdzenums un līdzenuma

sapņi. Nebij tik taustāma atgriešanās. Un cilvēks vēl

nelīdzinājās čūskai, kura ar īgnumu kož pati savā

astē .. .
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Tie gadi ir tāli. Viņi viz un skan tumšās vakara

dūmakās tik mīksti un sēri kā vara dēļi, uz kuriem

sargs, paziņodams saules rietu, domās piesit ar ozola

āmuriņu. Liekas, ka būtu klāts galds vakara pusē:
pazems liepu galds, sārti zelta šķīvji, un starp aug-

stām vīna kannām tur dreb maigā kāzu puķe rūta,

dzīru spožumā.
Tad

pa kluso krēslas tiltu dūcinādams pāriet mazs

pērkonītis. Šķīvji skan un blāzmo. Kannas krīt, un

drebēdams galds nogrimst tumšās mākoņu kaudzēs.

Vēl vīna paltis laistās uz ēnu mēteļiem. Kaut kas liels

un smags ir aizstājies priekšā. Bet gaisā ir lauztu rūtu

smarža. Un tā ir no viņiem laikiem
. . .

Tad būdas bija no sarkana māla. Jumtus klāja
rudzu salmiem, kurus lietus un vējš padarīja raibus.

Sienas slēpās kā zem irbes spārna. Zem tā paša jumta
bij arī kūts. Cilvēki un lopi dzīvoja tuvā draudzībā.

No istabas uz kūti durvis bija vienmēr vaļā. Vakaros

pa viņām raudzījās govju platās, mierīgās pieres, uz

kurām vizēja zīmes kā izlijušās mēnesnīcas paltis.
Un ļaudīm bija platas, sārtas sejas, it kā tie par

ilgu būtu skatījušies vakara mēnesī. Viņi vēl nešķīra
dzīvas būtnes no nedzīvām. Tumsa bij pilna garu,
katrs kakts pilns paslēptas dzīvības, kā apklāts mātes

klēpis. Visur, visur bija māte, un tai uz ceļiem pāro-

jās, pīkstēja un raudāja. Un ļaudis saprata visas bal-

sis. Viņi saprata arī lietas, kas bij no dabas mēmas,
vai ar grūtu aizsmakumu kā vēls rudens vējš. Viņi

sarunājās ar saviem lopiem un debess spīdekļiem, ar

māla ūdens krūzi un adāmo adatiņu — bērns pamo-

dies sarunājās ar savām rokām un kājām.
Un klonā bija siens un salmi. Un siena smaržā

piedzima daudz skaistu teiku.

Bet pilī bija zelts un sudrabs, un tur dzīvoja

ķēniņš.
Viņš mīlēja ar zeltu šūtus svārkus, puķes, uguni
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un smaržas. Zīds plūda pa viņa pleciem un rokām

kā mīksts pļavas ūdens. Zibošas zelta puķes un lokani

pūķi, daudzgalvaini, simtacaini, locījās viņa zilo

svārku paltēs.
Valsti valdīja ministri. Kas aiz vārtiem notika,

pilsētā, kas druvā un pie avju cirpjiem, to ķēniņš ne-

zināja. Viņš pazina tikai uguni un smaržas. Vēl viņš

zināja, ka pļavā ir puķes un mežā tūkstoš zvēru un

putnu, kuriem tas bij dzinies pakaļ ar uzvilktu loku.

Viņš bija izlutināts kā visi karaļi. Un visā valstī

bij tikai viens vienīgs cilvēks, kas prata viņam pa

prātam izdarīt. Tas bij viņa krāsnkuris, vecs leitis,
linu gaišiem matiem, kas garām, plānām šķipsnām

glaudās gar viņa izkaltušiem vaigiem. Un vienmēr,

kad tas tuvojās karalim, uz viņa lūpām bija kluss

padevības smaids, mazs gaišumiņš uz viņa vaiga tur,

kur mīkstā matu šķiedra satikās ar deniņiem.
Kad viņš lēni saliecies nāca caur istabām un zālēm,

tad ķēniņa divi bērni — divas maigas princeses, ķērās

viņam zaļo svārku šķērēs, kuras novilka uz zemi

smagi zelta izšuvumi. Kad bērnu rokas kā ūdens pu-

ķes to vilka atpakaļ, viņa soļi palika vēl lēnāki un

viņš gāja kā ar dārgu vīna trauku.

Pie kamīna, atlaidies ozola krēslā, sēdēja karalis,
nolicis savas mazās kājas, kuras tā mīlēja mieru un

gaismu, uz nosūbējušām sudraba restēm. Viņš bija
nogrimis sapņos kā silā. Uz viņa krēsla lēnēm bija

izgriezts mežs, kur zvēri bija apmaldījušies kokos un

zari sapinušies ar brīnišķām uguns putna spalvām;
dzīvas rudas saknes locījās priecīgas mežacūkas ilk-

ņos. Tur pār saknēm bēga strauts ar zaļu ēnu, un

karalis to dzirdēja savos sapņos.
Pēc medībām vai dzīrēm viņš sēdēja savā krēslā

kā sila šalkā. Dzirdēja, kā lapsas rej, kā zaķi pūš un

lācis, ķepu zīzdams, īd aiz paegļu krūma. Un kamī-

na liesmās kā ugunszieds pietvīcis šūpojās dažas gal-
ma dāmas smaids un čukstēja oglēs: „Plūc mani,

plūc!" Dažs sapnis uzdzirkstīja un pazuda dūmos.
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Vējš bija augšā pie čīkstošiem vēja gaiļiem, tas izlaida

visas dzirkstis gaisos — vecais sējējs.
Kad logā nodzisa vakars, nolaida smagos damasta

priekškarus un zāles viņā galā kā zelta tulpe aizdegās
svece, durvīs parādījās krāsnkuris.

Kā arvienu viņš nolaidās uz ceļa pie karaļa krēsla

un pasniedza uz sudraba šķīvja sārtus priežu skalus.

Un svece ziedēja viņa drebošā rokā, un ķēniņš ņēma
skalus kā pārplēstus puķu kātus, kuri notecējuši ar

maigu rožu sulu.

Kad liesma satikās ar skaliem, karaļa un viņa kalpa
seja gaiši stāvēja viena otrai pretim kā divi ziedi, kuri

atdarās naktī. Un likās, ka uguns pāriet karaļa pirk-
stos un asinīs tā blāzmoja viņa rokas.

Tad ķēniņš pats
ielika uguni nokvēpušās sudraba

restēs. Labās stundās vecais krāsnkuris sagatavoja
pasarkanas elkšņu šķiliņas un kādu sauju sausu rožu

lapu.
Karalis lika atnest savus zelta kausus, un karaliene

nāca un nosēdās ziloņkaula krēslā, čaukstēdama savās

garās drānās kā gulbe savos garos, baltos spārnos,
kurus, krastā izkāpusi, nespēj salocīt.

Un kad klusi liesmoja elkšņa šķiliņas, tur stāvēja
krāsnkuris un uzmeta kādu sauju rožu lapu. Viņš

bija arī dzērienu devējs tādos brīžos un pildīja karaļa
kausu. Vīns skanēdams griezās gar kausa malām sar-

kanās rubīna ķēdēs.
„Kā skan mūsu asiņu ķēdes!" ķēniņš teica, un

ķēniņiene nolaida savus garos plakstiņus aizkura

blāzmā. Un klusu ķēniņš sniedza viņai roku un to

par jaunu saderēja. Un liesmas aizdedzināja un savie-

noja viņu pirkstus ar rožu uguni.

Viņi tukšoja savus kausus un klusēja dziļā reibumā.

Trešais biķeris bija krāsnkurim. Viņš vienīgais

drīkstēja dzert ar karali šādās stundās. Krāsnkuris

bija viņa pirmais bruņinieks. Un ķēniņš pats ar savu

roku sniedza viņam dzeramo trauku. Tad arī kalpa
mēle palika mēma, un viņš nezināja vairāk, kā no-
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pūsties vai nosmieties pie sevis no dziļa reibuma. Tik

bērni čaloja pie ķēniņu pāra kājām, noreibuši no

uguns un medus, ko krāsnkuris viņiem atnesa zītara

trauciņā.

Bet kad ķēniņš bija sapīcis, kas arvienu notika pēc
lielās valsts dienas, — viņš uzkliedza krāsnkurim:

„Tagad dod man kaut ko skābu!"

Un vecais atnesa klēpi satrūdējušu noras praulu.
Un kamēr praulos pīkstēdama pacēlās dūmaina ugun-

tiņa, karalim patika nodoties saīgumam un klusam

lāstam. Bet uzticamais kalps darīja, ka karaļa seja

pamazām noskaidrojās vieglās sērās. Viņš stāvēja klāt

un meta ugunī vītušus paegļa zariņus, kuri švirkstē-

dami pārvērtās garās, vieglās zelta ķēdēs, bērza žaga-

riņus, kurus bija licis plūkt pirmos pumpuros, kad

pirmie rubeņi rūc. Viņš kaisīja vēl zaļas upenāju la-

pas, kurās bij iemaisījis kādu noras zālīti, ko mēdza

saukt par čūsku mēli, — tik dzēlīgi asa un smalka

bij viņas smarža. Pats viņš gāja to vasarā salasīt iz-

degušās norās. Asinīs sabakstītiem pirkstiem viņš
raka to laukā no cietās zemes. Viņa bija ļoti maza un

ar mežonīgu kautrību turējās savās smiltīs
... «Ada-

tiņa, adatiņa, ar ko es sašuvu smaržas," krāsnkuris

smaidīdams lielījās. Ar šo adatiņu viņš bieži izlāpīja

ķēniņa saīgumu. —Tā upurēja krāsnkuris dienu no

dienas savam kungam un ķēniņam kā uzticīgs pries-
teris. Viņš prata labi savu amatu un zināja, kas kara-

lim patīk.
Kad tas, dienām skrējis pa mežiem, nometa smagos

medību zābakus — nosalis vai slims, — krāsnkuris

aizkūra sveķainas priežu šķilas, un karalis izveseļojās
dziedinošā sveķu smaržā.

Baltās ziemas dienās viņš mīlēja baltu bērza malku

un vieglu bērza sūrumu. Kad no reibuma tam lipa
acis cieti, viņš jutās apmaldījies apsarmojušā birzē.

Dzīru troksnī sprakstēja skaļas egļu šķilas, tad ka-

ralis domāja par slavenām kaujām un medībām, kur

bija bultām sprēgāt.
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Veca gada vakarā dedzināja zilas ozola siekstas, tās

dega ilgi pāri pusnaktij, lēni, kā tumsa un sāpes.

Pilī gaidīja priecīga notikuma. Karaliene bija pa-
likusi lēnāka un bālāka. Gan visi zināja, ko viņa

slēpa zem savām platām gulbes drānām. Gaidīja jauna

ķēniņa.
Bet krāsnkuris meklēja jauna koka un jaunas

smaržas. Gandrīz ik dienas viņš bij ostā un izvaicāja

jūrniekus. Viņš pārmeklēja un izložņāja visus kaktus

uz kuģa, tā ka dažs noturēja viņu par karaļa spiegu
— viņš meklējot aizliegtas preces. Kuģa ļaudis klusām

lādējās un solījās aizlauzt tam vienu kāju: ko te ožot.

Vecais aicināja jūrniekus arī uz pili. Tie izdzēra

viņam daudz vīna un piespļāva visus kaktus.

Bet kad tie bij iesiluši, krāsnkuris sāka viņus kais-

līgi izprašņāt par svešām zemēm: kādi tur koki, kā-

das puķes? Jūrnieki stāstīja, ko zināja, bet vecais ne-

bij apmierināms. Nebij neviena koka, kā viņš nezi-

nātu.

Un par visiem siltu zemju kokiem, kurus tie bija

redzējuši, viņš zināja daudz vairāk. Tur nevarēja ne

apklausīties: kāda sula, kāda smarža, kvēle kāda,

kādi dūmi un kā ogle lūzt. Vecais teica kā teiku. Un

jūrnieki pietūkuši raudzījās savos biķeros.
Krāsnkuris aizdeva viņiem dusmas. Vai viņš tos

turēja par bērniem, vecs galma žurķis! Viņi tak ar

bija kaut ko piedzīvojuši. Un tie sāka melst, kas ie-

nāca prātā: tādi koki un tādi koki.

Bet meli bija par rupju, un smaržām tiem trūka

vārdu. Vecais klausījās un kratīja galvu. Viņu lielība

lēca plati kā varde, un viņš tiem nespēja ticēt.

„Nav, nav tāda koka," — viņš kratīja galvu.
„Kā nav! Un tad jūs gribat tādu koku, kāda ne-

maz nav," — viņi sašutuši sita ar dūri uz galda, tā

ka dažs biķeris krita un izlaida linautā savu sārto
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dvēseli... „Nu, meklējiet vēl, kas jums pasaka to,

kā nemaz nav!"

Bet krāsnkuris par jaunu pildīja kausu, un tie iz-

šķīrās draudzīgi.
Izbraukuši jūras, kuģinieki atgriezās ostā, un tie

atnesa krāsnkurim izkaltušas niedras un zarus, pār-
sietus ar jūras zālēm. Un krāsnkuris par to deva vi-

ņiem bagātīgi dzert, kaut gan ieguvums bija mazs

un vēl arvienu viņš nebija atradis, ko meklēja . ..

Radības bij laimīgas, un zeme dabūja, ko gaidīja.
Jauns ķēniņš, sārts kā gliemezītis, ko jūra iznesusi

malā, gulēja mātes palagos. Pilī runāja, ka viņš pie-
dzimis ar kroni galvā, ar dimanta zobentiņu pie gur-

niem — kā ķēniņam piederas.
Zālēs bij dzīres. Krāsnīs sprēgāja egle, un mīkstas

egļu kokles dziedāja veselību un slavu.

Bet karaliene ilgi nevarēja no gultas piecelties. Viņu

mocīja drudzis un briesmīgi murgi. Baltais mātes

kambaris aiz dārza pils otrā galā, kurā viss bija no

ziloņkaula, elkšņa un tīra lina — tur zelta svītriņa
kā tāla padebeša vīle, tur spogulītis kā meža avots —

viss, kas bija radīts mieram un atdusai, nu bija pilns
briesmīgu ķēmu. No kaktiem līda laukā netīri, spal-
vaini purni, locījās un smējās riebīgi. Biezlūpaiņi! —

Spiedās pie gultas un kāri taustīja viņas bērnu un

čukstēja un blisināja acis — ausīs žvakstēja, un istaba

bija pilna kā vēja . . .
Un kad tā iemiga, skaists jau-

neklis sēdēja pie viņas kājām un skatījās viņā nokau-

ta jēra acīm, lēns un smags kā miris ūdens. Viņa ne-

varēja pakustēties, un ceļa galos tai bija briesmīgas
bailes. Pamodusies viņa kliedza, ka princis nokauts.

Nelīdzēja viņai rādīt jaunpiedzimušo, kā rožu kāpu-

riņu tīra lina lapās — iemigusi tā sapņoja to pašu

sapni.
Tur bija dakteri, kas augsti mācīti. Tie gudroja šā

un tā. Sildīja un saldēja, bet nekas nelīdzēja. Karalie-
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ne izdila kā ēna. Jau domāja, ka nebūs vairs dzīvo-

tāja. Un galma zeltkalim jau klusām bija dots mērs

priekš zārka.

Lielā nemierā krāsnkuris staigāja pa malkas pagra-
bu un cilāja pagalītes. Un nezināja, kuru ņemt.

Viņas visas sildīja labi, bet nezin vai varēja aizdzīt

tumšos nāves murgus.

Viņš staigāja pa klusiem smilšu piebērtiem gaņ-

ģiem un dusmīgi izsvaidīja šķilas. Beidzot viņš uz-

gāja kādā kaktā sausu žagaru nastu, kura bija pār-
sieta izbālušām jūras zālēm. Sudrabpelēki kociņi, sa-

kļāvušies cits pie cita. Šo nastu krāsnkuris bij atradis

kāda kuģa puikas pagalvī, tā bija derējusi zēnam par

galvas spilvenu. Viņš bija atstājis pagalvja vietā zelta

gabalu un pārnesis nastu savā pagrabā. Tas bija kāds

Indijas koks, kuram nebija vārda tās zemes valodā.

Viņš sauca to par saldo kociņu, par siena zālīti, bet

vēl nebija uzminējis viņa nosaukumu. Pārlauza zari-

ņu,— lūzums bija sarkans kā ķiršu kauliņš. No viņa
nāca dziedinoša smarža.

Krāsnkuris paņēma malkas nastu un, uz pirkstu
galiem slēpdamies, iegāja karalienes kambarī.

Karaliene gulēja augstu baltos palagos un murgoja.
Acis vaļā, bet ienācēja neredzēja. Izbālusi kā zāle, tā

drebēja zem palaga un skatījās griestos. Apkaltušās

lūpas nedzirdami kustējās; tai nebij vairs spēka ne

kliegt, ne parunāt.
Uz marmora galdiņa vēsā linautā bija sudraba

spainis ar ledu. Ledus gabals kusa un sadila klusos

pilienos. Tā kusa karalienes dzīvība
. .

.

Krāsnkuris aizdedzināja zarus. Istabā sanāca mīksti

dūmu gredzeni. Griezās ap karalienes gultu, nolaidās

viņai uz plakstiņiem un izplūda dziedinošā smaržā.

Pazuda sienas, spoguļa mirdza, zelts un sudrabs. Is-

taba palika balta kā viegls sniega mākulītis, ko rīta

vējš pacēlis no ābeļu zara. Viņā pazuda leiša bālā seja.
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Viņa baltos matos ķērās mīkstas dūmu sprodziņas.

Viņš kratīja galvu un, uz pirkstu galiem pacēlies,

pūta viņas prom uz karalienes gultu un izplūda klusā

smaidā kā balts dūmu gars. Viņš būtu izpūtis tā savu

dvēseli, ja ar to varētu glābt karalienes dzīvību
...

Krāsnkuris klausījās... Karaliene nopūtās gari
caur dūmiem un, kā rādījās, iemiga. Tik klusi kā

nācis, viņš atstāja guļamkambari.

No tās dienas karaliene sāka izveseļoties. Krāsn-

kuris bija divkārt kluss no prieka. Rītos ķēniņš nu

vairs nedzirdēja viņa garo, grūto soļu un pamodās
tikai tad, kad vecais jau ilgi bija stāvējis pie gultas
un uz viņu miegā skatījies. (Leitis bij arī karaļa
modinātājs.) Viņš staigāja nu tik viegli, ka ienāca

ķēniņa rīta sapņos. No tā laika ķēniņš vēl vairāk

viņu iemīļoja, kaut gan vecais nevienam nekā nebija
teicis un glabāja savu kociņa noslēpumu kā dārgu
dimantu

...

Un pilī atkal sākās dzīres, piešu troksnis, trauku

skaņa. Kokles dziedāja atkal visās zālēs. Ar katru

dienu tās iedziedājās vairāk skaņu saldumā. Un ne-

vienam neapnika viņās klausīties: — bruņinieki un

dāmas bij gatavi brist viņas kā zilu jūru
Bet nāve bij nogaidījusi tikai laiku. Kādā naktī

atskanēja briesmu zvans. Zemē bij ielauzies ienaid-

nieks. Pilsēta dega. Ap pili stāvēja sveši karapulki kā

mūri.

Karalis par daudz bij nodevies dzīrēm un sapņiem.
Karakalpi neprata vairs šķēpu mest, un ienaidnieks

tos apkāva lielos pulkos.
Kad pils jau dega un nekas vairs nebija glābjams,

bruņinieki izmisumā metās paši uz saviem šķēpiem.
Un galma jaunavas nogāzās no augstiem pils logiem

dīķī savos dzīru apģērbos. Karalis krita. Karaliene



87

nogāzās līdz ar savām jaunavām. Viņu garās drānas

vēl ilgi riņķoja uz ūdens.

Pa slepenu dārza teku krāsnkurim gadījās izbēgt.
Pie krūtīm tas turēja princi, ko karaliene bij atstājusi

viņa rokās
.. . Ugunsgrēka blāzma cauru nakti ap-

gaismoja viņa ceļu.
Rītā bēglis iznāca uz lauka. Tur viņu satika siro-

tāji, kas maldījās apkārt dedzinādami. Tie izrāva

viņam bērnu no rokām, un vecais kalps nolieca galvu,
gaidīdams nāves sitiena. Bet sirotājiem bija prātā iz-

smiekls. Tie norāva krāsnkurim zelta izšuvumus, sa-

plosīja viņam drēbes — tai dienā bija liels vējš —un

palaida vaļā vienās lupatās. — Nē, kādēļ nokaut?

Tāds karaļa kalps vēl varot iet mežā putnus baidīt.

Nu viņam bija atņemts viss. Viņš gāja bez kādām

domām uz priekšu, un vējš ārdīja viņa skrandas.

Viņš bija tik novārdzis un palaists vienīgi vējam par

prieku.
Reiz viņš nonāca pie liela meža un tika uz kāda

ceļa, pa kuru siena vezums bija gājis. Pie koku paza-

rēm bij pieķērušās siena zālītes. Un krāsnkuris, kā

ieradis, lasīja viņas kopā. Viņš spieda pie krūtīm iz-

kaltušos ziedus un skatījās viņu izdzisušās sejās, kā

savās sāpēs. Tur bija visādi ziedi, apdegušas āboliņa

galviņas, izbālušas smilgas un lapas, un no viņiem

nāca sagruzdušu sāpju elpa. Viņš piepildīja ar tiem

savas skrandas un likās kaut ko darām, ko meklē-

jam ...
Koki palika augstāki un tumšāki: viņš gāja

arvienu dziļāk mežā iekšā.
Tur mežā bij viens nams,

— durvis vaļā.
Krāsnkuris atrada ogles un plakanu akmeni, uz

kura aizmaldījies mednieks bij gatavojis sev launagu.

Viņš nosēdās pie pavarda un sāka rušināt pelnos. Tur

iegailējās vēl dažas ogles. Viņš ņēma stiebrus un zāles

un, kā ieradis, kaisīja pavardā. Viegla dūmu strūkla

pacēlās no akmens un līda ārā pa durvju palodām.
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Vecais skatījās viņā un domāja: „Kam, kam es de-

dzinu šo ziedu? Mans karalis ir nokauts, princi aiz-

nesa laupītāji. Neviena nav, kam upurēt. —Es vēl

nekad viens neesmu sēdējis pie pavarda . .
."

Viņš redzēja, kā dūmi tinās caur priežu sarkaniem

žuburiem, un meklēdams skatījās uz augšu.

Krāsnkura nav vairs namā. Viņš gluži apmaldījies
mežā. Aiz kokiem un lapām viņš sen sevi pazaudējis
un palicis bez prāta. Viņš lauž zaru un ož un meklē

smaržas. Ņem augšā visu, kas deg un smaržo. Puķes
un lapas, pat saknes viņš atrod un izrok. Elkšņa

pumpurus, bērza ciekurīšus un lazdas ziedu pakarus,
— visu to viņš sadedzina savā dienā. Bet ugunskuru
nu viņš kur strauta malā zem egles. Te rīta zilumā

viņam liekas, ka kāds staigā. Tas šķir zarus kā vēsma,

un krāsnkuris jūt viņa soļus tā augšā, kā upes malā,

kur puķes pakustas un saule loka pa viļņiem zelta

audeklu.

Viņš krīt ceļos pie sava ugunskura, skatās uz aug-

šu caur zariem un runā kaunēdamies un pielūgdams:

„Kungs, neskaties, ka es tik netīrs un nabags esmu.

Manas drēbes saplēsa laupītāji. Kungs, neskaties, ka

man nav upura akmens. Es sadedzinu tev labāko, ko

mežā atrodu."

Ar ko runā vecais kalps? Vai viņš ir ārprātīgs, vai

atradis karali?

NABAGA BRAMINS

Indiešu teika

Reiz
dzīvoja bramins. Starp klintīm šaurā un

akmeņainā ielejā bij viņa rīsu lauks, viņa būda

un palma, kuras ēnā tas sēdēja. Kad ērglis lai-

dās no kalniem, tas redzēja arvienu to pašu: vientuļo
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būdu, palmu, akmeņus un divu cilvēku ēnas. Viņš
labi ievēroja visas akmeņu spraugas un zināja, ka pat

peles nedzīvo šai lejā, jo rīsa te izauga pārāk maz.

Bet bramins neraizējās ne par ko un sēdēja laimīgs
zem savas palmas. Augšā bij debess un saule, un ne-

kas viņam te nekrita uz galvas, izņemot lietus piles,
kuras atnesa reti padebeši. Kad acis bij karstas no

lūgšanām, viņš atsedza galvu un gaidīja rasas. Un

viņam bija viss, ko viņš vēlējās: gaisma un rasa un

miers.

Starp viņa sirdi un debesīm bij vairs tik viena ēna:

viņa sieva. Braminu vairs netraucēja ne manta, ne

gods. No visa atsvabinājies, tas nodevās gaismai. Vi-

ņam nevajadzēja vairs ne alas rakt, ne klintī iemūrēt

sevi, kā to darīja mūki un svētie. Viņš nebij ne mūks,

ne svētais. Viņš tikai gribēja tikt tuvāk saulei. Bet

viņa sirds bij brīva tikai tik ilgi, kamēr sieva nebij
uzlikusi tai savas mazās rokas. Viņas rokās bij tik-

daudz rūpju un nemiera, ka bramina sirds palika ne-

mierīga un maza.

~Ko tu slinko no saules līdz saulei? Es šorīt, grāb-
dama rīsu, jau vācelei atradu dibenu. Būtu uzrakstī-

jis kādu pamācību un nogājis pie maharadžas."

Bramins rakstīja desmit gudrības un gāja pie ma-

haradžas. Maharadža viņu apdāvināja ar rīsu un

augļiem.

„Ko tu slinko no saules līdz saulei? Manās drānās

ir robi. Raksti lūgšanu un ej pie maharadžas."

Bramins rakstīja lūgšanu un gāja pie maharadžas.

Maharadža deva viņam drānas un dārgu audeklu.

„Redzi, cik skaists ir mans mazais pirkstiņš. Viņam
gribas gredzentiņa. Re, nadziņš zied, viņš gaida dā-

vanu. Raksti lūgšanu un ej pie maharadžas," viņa
lūdza pieglauzdamās.

Bramins saņēma rokās viņas brūno galvu. ~Vai tu

esi lācītis, brūns skudru lācītis? Ik rīta tu nogulsties
uz skudru taka un izstiep savu sarkano mēlīti pēc
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saldām skudrām. Un tu gribi, lai es atdodu savus

sapņus par tavām skudrām?"

„Vai tādēļ tev paliks mazāk lūgšanu un dziesmu?"

~Skaists ir plūkts lotosa zieds, skaistāks šūpojas at-

varā; skaists ir izrunāts vārds, skaistāks viņš manos

sapņos. Tādēļ tik grūti runāt un tik saldi klusu ciest.

Sniedz man roku, lai runā saule un sirds."

Bet viņa nesaprata, ko runāja nabaga bramina sirds.

Viņš skatījās tai acīs, kuras mainīja krāsu kā jūra,
kā gribēdams uzvarēt un savaldīt viņas nemierīgo
dvēseli: „Es esmu nabaga bramins. Man nav ne kara

pulku, ne vergu, ko dzīt pēc laupījuma un dārgām
mantām. Ja mēs gribam palikt bagāti, mums jāskatās
uz citu pusi. Mums pieder saule un sirds. Man pieder
tava, tev pieder mana."

„Kam man tava sirds, kad man jādzīvo kā üba-

dzei."

„Manā sirdī ir visi tie vārdi, par kuriem mahara-

dža dod dāvanas. Mācies turēt rokas tā, kā trejrocis

Buda, un paliec bagāta, kā es. Kad es paceļu rokas uz

augšu, visas rūpes nokrīt no viņām, un es atļaujos
gaismai un mieram. Un runā tik saule un sirds. Nāc,
es teikšu tev savu mīļāko lūgšanu."

Bet viņa nedeva braminam miera. Viņš rakstīja
savu mīļāko lūgšanu un aiznesa to pie maharadžas

tautas svētkos.

Maharadža atlaida viņu ar bagātām dāvanām. Viņš
atdzina lejā divpadsmit smagi apkrautus ēzeļus ar

augļiem, drānām un zeltu.

„Ņem šo mantu. Es tev citas nespēju dot. Tu esi

dzimusi pārija un nekad ar mani nepaliksi bagāta."
„Es negribu palikt nabags ar tevi," viņš klusībā do-

māja un vakarā taisījās ceļā.
Pa šauru klinšu taku viņš kāpa uz augšu, un nakts

uz ceļa viņam kaisīja zvaigznes. Rītā viņš iznāca

gaišā klajumā. Visapkārt ūdeņi šalca, no kalniem

nākdami, un vilnis pār vilni mirdzēja aizejot. Viņš
bija uz lauka viens, un dzīves ēna vairs nestājās sau-
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lei priekšā. Viņa kājas saldi tirpa uz zemes. Kā no

torņa augstuma viņš redzēja, kā šķetinās zem viņa

bezgalība: vilnis aiz viļņa. Viņu pārņēma maigs žē-

lums. Viņam gribējās krist ceļos un raudāt šās vare-

nības priekšā: vai par dzīvi, kura tik pārejoša, vai

par cilvēku, kurš bija tik mazs.

Vakarā viņš bij bez pajumta. Maldīdamies pa tum-

su, viņš nonāca pie kapsētas. Nakts melnumā drebēja

uguntiņa. Bramins iegāja kapsētā, redz: uz smilšu

kaudzes guļ mironis, ne šķirsta, ne palags klāts.

Uguntiņa deg, bet neviena nav.

„Nabaga cilvēks! Neviena nav, kas tev noskaita

lūgšanu garai naktij."

Viņš nometās ceļos, un nenojausti, nezināmi nāca

vārdi.

Tumsā gaudoja šakālis.

„Nabaga cilvēks. Cik viesu reiz nebij tavā namā.

Un šonakt pie tevis nav neviena. Labi, šonakt es

būšu pie tevis par viesi."

Viņš nosēdās uz kapa akmens un atrada pie kājām
sudraba stabulīti. Nakti kavēdams, viņš sāka pūst.
Tad no Aizsaules, no Indras valsts, nolaidās lejā
skaistas sievas ar zelta augļiem. Viņas ņēma savās ro-

kās bramina nogurušo galvu un sniedza viņam mir-

dzošos augļus. Un nabaga bramins apkampa maigās

sapņu sievas un mielojās pie viņām, kā pie saldām

ābelēm. Un aizmirsa zemes mīlu un sāpes.

PASAKA PAR VĒRDIŅU

Pirtnieks
Ansis stāvēja sutā kails un ar roku slau-

cīja acis un pieri, no kuras pilēja lielas sviedru

lāses. Ādas skotele viņam bij priekšā un kailās

sarkanās kājas koka tupelēs. Visu dienu viņš bij uz-

cītīgi berzis un locījies, bet neviens viņam nekā ne-
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bij devis. „Šodien, mīļais, man priekš tevis nekā nav."

— „Paldies, līdz nākošai reizei." — Tā šķīrās no viņa

kungi, kuriem viņš, aptinis savus cietos stipros pirk-
stus mīkstām baltām putām, visu dienu godbijīgi un

uzmanīgi bij berzis muguru. Bet pirtnieks nežēlojās
un gaidīja. Viņš zināja, ka šad un tad uz svētkiem,

kad balts eņģelis stundām salst ārā un klauvē pie vis-

cietākām sirdīm, līdz viņu ielaiž, — arī viņu atcerē-

sies. Viņš bija pacietīgs un prata gaidīt, kad nesteig-
damās atnāca viņa mazā Laime, kura noputējušām

kājām staigāja gar nabaga ļaužu durvīm, izdalīdama

savas mazās dāvaniņas. Viņa neviena nespēja aplai-
mot pilnīgi: visur tā atstāja robus. Bet viņa prata

ļaudīm novērst acis no sava trūkuma un to brīdi pa-
darīt gaišu. Pasniegdama adītu vilnas cepuri, viņa
lika nabagam aiz prieka piemirst basās kājas, pasnieg-
dama siltu karašiņu —ka nav malkas, ko krāsni ie-

kurināt. Vakarā pa krēslu viņa skatījās kailās, netīrās

istabās, kur bērni spiedās kopā no bailēm un aukstu-

ma tumšos, tukšos kaktos, kā rācenīši rudeni priekš
salnas nakts uz lauka. Bet ko bij viņai darīt? Viņa
bij nabaga ļaužu Laime, un Dievs viņai maz bij de-

vis. Un aizejot tai sniedzās pakaļ daudz bālu roku,
bet viņa varēja parādīt tik tukšu priekšautiņu. ~Nav,
nav vairāk," viņa teica un purināja savas baltās vil-

laines. „Ja man pie drēbēm būs pielipis kāds labības

grauds, tad viņš nokritīs." Un, ja tur bij pieķērusies
kāda sēkliņa no gaišā Aizsaules dārza, tad pagalmā

izauga zelta ābele, vai gara pupa, pa kuras zariem var

uzkāpt debesīs. Bet visbiežāk gan viņa, pagriezusies
pret pagraba logu, uz kura nebij ne priekškara, ne

pusplaukuša zieda, pat ne nodzeltējuša puķes kāta

vecā māla podā, no kura raudzījās tik pāris izmisušu

acu, teica: „Otrreiz nākšu atkal." Viņa skatījās rūtī,

kura bij melna kā tāpele, un smaidīja ar savu bālo

seju kā maiga mēnesnīca rīta miglā, kaut pašai sirds

lūza aiz sāpēm. Jā, viņa bij ļoti nelaimīga Laime: tur,

augšā, viņai bij iedots pārāk sīks mērs priekš nabaga
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ļaudīm; kur pietrūka, vajadzēja izlīdzēties ar smai-

du, ar tukšu cerību, aiz kuras nebij nekā cita, kā tās

pašas grūtās dienas, kuras pil istabās kā kūtras ūdens

piles no caura jumta. Lēnām viņas sariešas pie gries-

tiem, un tu dzirdi, kā pie kājām tev nokrīt netīrs,

pelēks piliens.

„Daudz gaidīju, daudz cerēju,
Bet Laime mani vīla,"

nabaga ļaužu dzejnieks dziedāja. Bet ko Laimei bij
darīt, ka viņai nebij vairāk kā šis saldais vilts? Viņa

bij ļoti bēdīga, kad tai nebij ko dot. Tad viņa dienām

nozuda meža biezumā, klausījās, kā Strazdiņš dzied

un balodis dūdo uz savas caurās ligzdas malas. Viņai
vajadzēja redzēt pieticību un prieku, lai varētu vēl

ticēt laimei. Un viņa patiesi būtu atstājusies no amata

un aizgājusi kalnā, vecā atraitņu namā, kur aiz loga
ir tik tumšas egles, tik garas ēnas un dzeltens mēness

kā vaska ritenītis stāv pustumšā rūtī, — tur tik labi

būtu vērpt garo atmiņu pavedienu. Bet viņa bij drus-

ku burve, mazā Laime, un, kad Baltā Devēja roka

bij pārāk skopa un vēsa, tā griezās pie vecā rudača,
Zemes Gara, un tai dažreiz tiešām izdevās lietas, kā-

das atgadījās tikai vecos laikos. Paklausaities tik. Kad

Ansis piegāja pie apsvīdušā spoguļa, lai paskatītos sa-

vās sarkanajās acīs, viņš piepeši ieraudzīja uz spoguļa
malas zaļu vara vērdiņu.

„Mana māte arvien teica: „Kas labāks par uti, to

paņem līdz," pirtnieks nodomāja un iebāza vērdiņu
kabatā.

„Lai maza, bet laime," pirtnieks, uz māju iedams,

domāja un aptaustīja vērdiņu kulē.

„Bet ko es darītu, ja es atrastu zelta gabalu, tik

lielu kā tas mēness?" viņš runāja pats ar sevi, skatī-

damies mēnesī, kas spožs un apaļš karājās pār tum-

šiem namu jumtiem.

„Muļķa Ansi," mēness teica, „tu jau sen mani esi

atradis. Vai es tev nespīdu kā tīrākais zelts?"

„ī, tu spīdi gan, bet nesildi. Bet ja man būtu zelta
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gabals, tik liels kā tu, es gan zinu, ko darītu. Es uz-

celtu savai mātei siltu priežu istabiņu ar sarkanu

skursteni uz jumta. Tad pa vakariem viņai nebūtu

jāsēd tumsā. Tur vara lukturos degtu augstas baltas

sveces, kā mācītāja mājā, un nekad netrūktu sāls un

maizes
. .

.
Ko tu tur lielies ar savu zeltu? No vakara

tu nāc vēlu augšā, un tad paskaties tikai pa augšas
rūti un aizlien pie savām zvaigznēm . . .

Bet ko es

šovakar lai pārnesu mājā?" Tas domāja tālāk un gāja,

galvu noliecis, gariem, smagiem soļiem. Viņš apstājās
pret maiznīcu ar lielu kliņģeri uz durvīm, kura no-

sūbējušais līkums vāji zeltojās mēnesnīcā. „Tur ar-

vien par vērdiņu var kaut ko dabūt." Viņš iegāja
maiznīcā.

Maiznieks patlaban kāpa augšā no cepļa pagraba
ar brūnu kliņģerīšu pannu uz galvas.

„Cik maksā?" pirtnieks prasīja.

„Par vērdiņu divi," maiznieks atteica un izlaida

kliņģerīšus uz galda. Viņi vēl skrēdāja knikšķēdami,
un pār viņiem vēl dvašoja krāsns tveice. Ansis paņē-

ma divus un uzlika vērdiņu uz galda. ledams viņš
vienu sāka ēst — viņš bij ļoti izsalcis. Bet kad viņš

ar to bij galā, viņam vēl stiprāk sāka gribēties ēst, un

otrs kliņģerītis tik silts gulēja kabatā un čukstēja:
„Apēd mani, apēd."

„Nevaru. Es nesu tevi mātei."

„Nu, nolauz tik radziņu, mātei jau vēl paliks."
Ansis bāza roku kabatā un nolauza radziņu. Bet

kliņģerītis silti spiedās klāt un čukstēja: „Nu, ņem
vēl pusi, ko tu niekojies, es jau nemaz neesmu tik

mazs."

Ansis nolauza un apēda vēl vienu pusi. Bet tad

viņš domāja: „Kas nu ies ar pus kliņģeri mājā. Un

māte jau nemaz negaida un nezina, ka es dabūju
vērdiņu." Un Ansis apēda palieku. Tad tikai viņš

saprata, ka apēdis abus kliņģerus un ka nu jāiet uz

māju tukšām rokām.

„Ak, velns, būtu man vēl bijis vērdiņš!" Ansis
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iesaucās un meklēja kabatās. Un to brīnumu! Tur

tiešām bij vēl vesels vērdiņš.
„Vai tik tas nav laimes vērdiņš, kurš vienmēr pa-

liek kabatā
— izdod, cik gribi?" Ansis teica un vil-

tīgi pats sev pameta ar acīm. „les, izmēģinās."

Viņš gāja atpakaļ uz maiznīcu, paņēma vēl divus

kliņģerīšus un nolika vērdiņu uz galda. Palūkoja
kabatā: vērdiņš kā bijis.

„Aha, nu man ir skola rokā!" Ansis priecīgs do-

māja un ņēma kliņģerīšus pāru pa pārai, maksādams

pa vērdiņam, kamēr galds bij tukšs. Viņš piebāza ar

tiem pilnas kules, piesēja lakatu un gāja laimīgs uz

māju.

„Māt, nu mēs nekad vairs nesēdēsim vakarā bez

maizes, es atradu laimes vērdiņu!" — Ansis teica,

pārnācis savā tumšā kaktā, no kura mēnesnīcā pa-
cēlās viņam pretī mātes baltā galva. Viņš nolika tai

nastu klēpī un izstāstīja visu, kas bij gadījies.
„Kur tad šis ir?" māte prasīja.

„Vai, kāds zaļš! Kā zemē gulējis," viņa teica un

pacēla vērdiņu savos tumšos, sarepējušos pirkstos pie
pašām acīm. „Saka jau, ka katra laime esot zemē ap-
rakta: kas protot, tas atrodot. Tev jau, dēls, viņa

pati iekāpusi rokās. Glabā labi. Kas tādu dabū, tā

mūžam pietiek."
Un Ansis vēl ilgi vakarā stāvēja pie loga, grozī-

dams pirkstos brīnišķo vērdiņu.
Otrā dienā viņš apvilka zaļo svētdienas kamzoli un

izgāja pastaigāties. Viņš skatījās uz namiem un pār-
dotavu durvīs izkārtām precēm, uz mantām, ko

ormaņi veda savos vezumos, it kā tas viss viņam
piederētu. Tur ielā cēla jaunu namu. Strādnieks no-

liecies krāva ķieģeļus nestāvās. „Ko maksā ķieģelis?"
Ansis prasīja, lūkodamies darbā. „Vērdiņu gabalā,"
strādnieks jokoja. Un Ansis nogāja ķieģeļu ceplī, kur

zemē ieraktas zvēroja sarkanas krāsnis un visapkārt
bij augstas ķieģeļu grēdas. Pār viņām vizēja kā ro-

žaini pelni, kā putekļi no sakaltušām rožu lapām. No
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šiem ķieģeļiem kraut augstas sienas pret vakara sauli,

tas būtu jauki. Un Ansis prasīja ķieģeļniekam, vai

viņš ir ar mieru saņemt naudu par ķieģeļiem vērdi-

ņos. — „Par ko vērdiņos? Es no vara ķieģeļus netai-

su. Ej uz tirgu, tur ir mainītavu diezgan, tur tu vari

izmainīt savus vērdiņus zeltā un sudrabā," ķieģeļ-
nieks atbildēja.

Ansis nokaunējies aizgāja.
Otrā rītā agri viņš devās uz tirgu un ieņēma vietu

pie naudas mijēja galda. Viņš lika un skaitīja vērdiņu

pēc vērdiņa un pirka zeltu un sudrabu. Viņš stāvēja
tur katru dienu, noliecies pār naudas čupu, kā pieau-
dzis pie galda. Viņš mija savu laimi zeltā un sudrabā.

Viņš gribēja būt kungs pār šo pilsētu, kungs pār
ielām, kur bij staigājis, pie malas spiezdamies, sarā-

vies savās lupatās, kā nabaga pirtnieks.
Visos pilsētas stūros viņam cēla namus. Mūrnieki

mūrēja un pacēlās līdz ar augošo namu arvien aug-
stāk debesīs, lejā sēri un gaiši skanēja akmeņkaļu
kalti, galdnieki drāza garas zelta skaidas, zāģi elsoja,
—

darba un dzīvības prieka bij pilni visi stūri, tik

pats saimnieks sēdēja noliecies pār naudas čupu, un

viņa pierē pamazām ievilkās divas cietas, sausas grum-
bas. Viņam nebij laika pacelt acis: ikkatrs svabads

mirklis maksāja vērdiņu. Un kas gan bij ko redzēt?

Visi šie nami, šās teltis, viss šis tirgus bij tai netīrā

naudas čupā, kas gulēja viņam priekšā. Par to varēja
visu nopirkt. Saule gan nebija pērkama, bet viņā jau

varēja sildīties katrs suns, kas izlaidies gulēja pie
vārtiem.

Reizēm pie viņa atnāca māte, uz spieķīša atspiedu-
sies, un viņš tai ātri iespieda rokā vērdiņu.

„Nav vaļas, nav vaļas! Es dodu, kas tev vajadzīgs,
bet ko mēs daudz runāsim? Ikkatrs vārds man mak-

sā vērdiņu."
Un māte gāja atpakaļ uz savu tumšo kaktu, kur

vēji lodāja caur izdrupušiem pakšiem un lietus pilēja
no caurā jumta. Reiz dēls viņai bij solījis siltu priežu
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istabiņu. Bet vai nu viņam bij vaļas tagad par to

domāt! Un jaunos namos, ko viņš cēla, bij tik dārgi
dzīvokļi — vai tur piederēja būt tik vecam un pras-
tam cilvēkam?

... Viņa nespēja saprast dēla, bet ti-

cēja viņam un bij uz viņu lepna. Viņas dēls bij tik

bagāts un varens — vai vēl lielāku laimi vecuma die-

nās varēja piedzīvot? Bet kad vakaros gar logu sma-

giem soļiem strādnieki nāca no darba mājā, viņa pa-
lika nemierīga un domāja, cik labi bij toreiz, kad

Ansis, pārnācis vakarā, nolieca galvu viņai klēpī un

izsūdzēja savas bēdas. Tad viņam nebij nekā vairāk

kā šīs bēdas, bet šais bēdās bij viņa sirds
. . .

Tā pagāja daudz gadu. Ansim piederēja jau pus

pilsētas, un visi viņu sauca par Bagāto Ansi. Viņa
namos bij ļaužu, kā šūnās bišu. Bez ikdienas raizēm

un nelaimēm viņi sakrāja vēl šais akmens šūnās daudz

draudzības un mīlestības, kā salda medus, tik Bagā-
tam Ansim nebij drauga, izņemot vērdiņu, kurš no

lielas lietošanas bij noberzts sārts. Māte bij mirusi, un

viņš nemeklēja vairs cilvēka: draugi paņēma tik laiku.

Agri vai vēlu viņš sēdēja noliecies pār naudas čupu.
Viņam bij izaugusi gara sirma bārda, un viņa pirksti
kā kukaiņi drebēdami rāpoja pa zelta un sudraba

gabaliem.

Bet kā koks, kas stāvējis taisni, nolīkst reiz, kad

serde tam izžuvusi, tā Bagātais Ansis — kas vēl nebij
redzēts — kādā svētdienā ieslēdza savus vērdiņus
dzelzs pagrabā un izgāja aiz pilsētas pastaigāties.
Laiks bij jauks. Ļaudis gāja jautros baros ar drau-

giem, sievām un bērniem. Samīlējušies staigāja sade-

vušies rokās. Bagātais Ansis vien īgni novērsās no

ļaudīm, jo kā gan tik bagāts un varens kungs ies

kopā ar visiem. Viņa vienīgais draugs gulēja tam

kabatā, un viņa domas pastāvīgi grozījās ap to kā

zeltkājainas bites ap asins sarkanu ziedu.

Bagātais Ansis nogriezās pa sānu ceļu un nonāca

skaistā gravā un atrada tur vientuļu avotu zem zie-

diem nosniguša ievas cera, kurš lēnā vējā nometa pa
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pārslai garā zālē. Viņš noslaucīja pieri un nolaidās

pie avota zemē. Zili un dzelteni tauriņi laidās no

zieda uz ziedu, paši kā vēja atrauti ziedi. Visapkārt
sīca un zibēja brūni, zili un zeltaini kukainīši, zāli

uz leju kustināja klusas, sīkas ūdens straumes, kā

mirdzoši sudraba vaguliņi, kuri nemierīgi lodāja gar

viņas saknēm.

Bagātais Ansis nolika cepuri un spieķi, un vējš

uzpūta uz viņa pieres patīkamu miera sajūtu. „Nē,
te tiešām skaisti," viņš teica un noliecies lūkojās avotā.

No skaidrā ūdens tam raudzījās pretī barga veča

seja. Jā, tā bij viņa paša, Bagātā Anša, seja, tā viņam
arvien bij labi patikusi. Un viņš izvilka no kabatas

laimīgo vērdiņu un smaidīdams rādīja to savai bildei

ūdenī. Un atspīdums smaidīja viņam pretī un rādīja
sarkanu vara vērdiņu, kurš asi kvēloja uz avota mie-

rīgā, zaļganā līmeņa.

Bagātais Ansis nekad vēl nebij bijis tik tuvu laimei

kā šinī brīdī, bet taisni šinī brīdī vērdiņš izkrita

viņam no rokām un ievēlās ūdenī. Un avota dibenā,

uz baltā mutuļa, kas nerimstoši nāca no zemes augšā,
šūpodamies pacēlās sarkans velniņš un smiedamies

izplēta rokas.

„Uz redzēšanos, Ansi," viņš locīdamies smējās, un

viņa vārdi nāca no avota dibena augšā kā sarkani

burbuļi. „Nu es esmu tīrs un tu vari iet, man vairs

tevis nevajaga. Viss, kas man bij virsū, nu ir pie ta-

vām rokām. Redz, kādu tu mani esi noberzis sārtu!

He, tu gan domāji, ka tu biji kungs? He, he, he,

kungs biju es, tu — mazgāji man muguru. Es zinu,

Ansi, tu sapņoji reiz par lielu un laimīgu dzīvi, bet

ko tu darīji? Ko tu darīji? Visu mūžu tu berzi na-

baga velniņu. Tu gribēji būt kungs, bet biji un pali-
ki tikai pirtnieks, pirtnieks! . .

." avots mutuļoja un

šņāca, un Ansis, bailēs drebēdams, atrāva seju.

Bet velniņš, sārts un jauns, atgriezās elles liesmās...

Ansis izplēta rokas un gribēja skriet viņam pakaļ, bet
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viņam priekšā bij tikai sajaukts avots, no kura nāca

baiga sēra smaka.

Kad Bagātais Ansis lēni vilkās uz māju, tam ausīs

skanēja, it kā viņš būtu ar tukšu vidu.

Tā nobeidza viņš savu dzīvi ar tukšumu krūtīs.

Viņa sirdi vairs neatrada jauna mīlestība, un pirkstus,
kuri bij raduši tikai raust, vairs nespēja atliekt saldā

devēja vara.

Kad Ansis bij aizgājis, ievu krūms sakustējās, un

viņa vietā parādījās pati Laime savās baltās villainēs.

Viņa piegāja pie avota, kura ūdens atkal bij maigs
un zaļš kā zāle, un noliecās pār to. Klusa pelēka asa-

riņa iekrita skaidrā ūdenī. Un ūdens no tā laika

avotā tapa rūgts. Bet Laime nozuda atkal meža dzi-

ļumā. Un zvejnieks, cilādams vakarā tukšo tarbu,

un arājs, slaucīdams sviedrus grūtās vagas galā, no-

pūtās: „Dievs vien zin, kur mana laime palikusi. Kā

ūdenī iekritusi."

Bet Laime domāja, cik labi būtu tur kalnā, klusā

mājā, kur logā raugās mīļš, apaļš vaska mēnestiņš, tur

krēslā būtu tik labi vērt garo skumju pavedienu.

KAĶĪŠA DZIRNAVAS

Sirms
vecis kailā kažokā iznāca no piesarmojušā

dārza un skatījās atpakaļ caur ābelēm, pie ku-

rām pār vakara sārtumu drebēja viegli ledus

spīdulīši, kā tās bālās pelnu plēnes pār kvēlošām og-
lēm. 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
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sarkans saules riets, kā dusmu atspīdums, zem ābe-

lēm un gar ēku stūriem meklēja viņa sarkano seju.

Raug, vecais palecas, tā ka izjūk apsarmojušais matu

cekuls uz pakauša, un sper ar cirvi klēts pakšķī. „Ai,

ai," baļķis iekliedzas, un viņam pārtrūkst sirds. Tā

ir pušu! Viņa trūkst, sēri vaidēdama kā kokļu stīga,
un runcis apstājas uz celiņa, kas iet no istabas uz

klēti, un klausās, pacēlis kāju. ~Ā, vecais saimnieka

tēvs atkal spārdās," runcis saka, pamanījis Lauski,
kurš aiziet, nikni atpakaļ skatīdamies, ar cirvi pār
pleciem. Un ābeles, kā nobijušās, 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 kulai-

nos.

„Vai tu iesi peļot? Ko tu te maisies pa kājām . .

."

Runcis nolec no celiņa un atsēstas sniegā. „Ej nu

peļo tādā laikā, kad tev nav ne cimdu, ne zeķu!"
Un viņš klusi manās līdz mežinieku čīkstošām pasta-

lām. Kad durvis jau taisās aizvērties aiz pēdējās ap-
salušās pastalas, viņš mīksti un klusi kā kamols pār-
vēlas pār slieksni istabā.

Un kamēr mežinieku lielās, piepampušās kājas
gurdi kustas durvju priekšā, kaķis jau sēd uz mūra.

„Nu saki, ko tev tās kājas palīdz?" sārts sāls

grauds, kurš rudenī bij palicis 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," teica lupatas,
kuras žāvējās uz šņores. „Pa dienu nostrādājies un,

kad noberzts galds un trauki, sildies aizkrāsnē līdz
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rītam. Ū, 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 karaļa svārkus, kuros lokās zelta pūķi. Es

redzu, ka viņus planda vasaras vējš. Karalis iet caur

dārzu uz savu alabastra lapeni. Tur viņu gaida div-

padsmit dāmu, divpadsmit 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 karalis atsauc savu stāstītāju un liek viņam stās-

tīt stāstus par pūķiem un varoņiem. Un kad pūķis
ar divpadsmit galvām iedzen varoni līdz krūtīm ze-

mē, tad divpadsmit dāmu noliec divpadsmit tumšu

galviņu uz šaurām dzeltenām 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 nosalu-

šām pēdiņām, aizvēra acis un domāja.

~Runcīti, runcīti, stāsti pasaku," mazais 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, vie-

nam kaķītim bij dzirnavas. Viņas gāja dien' un nak-

ti: 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 dzirnavu rūkšanas. 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 meitiņas dancoja ar jauniem kai-

miņiem. Viņām bij garas zelta acis, un viņu nagi bij
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labi apslēpti rozā pēdiņās. Visjautrāk tur gāja Ziemas

svētkos. Tad baltās dzirnavās stāvēja zaļa eglīte ar

zelta riekstiem un mirdzošām svecītēm. Un rūķi sē-

dēja kaktā pie novāktiem miltu maisiem, klusi turēja
savās sarepējušās rokās baltas māla pīpes, kratīja gal-
vas un teica: „Jā, tā ir lieta." Un kad skujiņa sprak-
stēdama aizdegās un zils pūkains dūmu bubulis 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 melnajam 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 parādu rakstu un

apķīlāja riekstu gaņģi un mandeļu gaņģi. Bet kaķītis
nevarēja samaksāt parādu, un melnais runcis paņēma
dzirnavas. Naktī viņš pārnāca no pils pagraba ar visu

naudas lādi, kuru, acis bolīdami, nesa seši velni — tik

smaga viņa bij! Labie vīriņi, rūķi, lielās bailēs aizbē-

ga pa vecām peļu un sermuliņu alām, pamezdami uz

trepēm savas koka tupeles. Bet dzirnavās nakti bij
dzīres. Velni dejoja ar raganām, un rītā apenīši ap

lodziņu bij nokārušies un apsviluši — raganas, prom

laizdamās, bij aizdedzinājušas 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 es

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.

Pa lodziņu, kurš bij aizaudzis kuplām dadžu la-

pām, kaķītis nolaidās pagrabā. Kas tur bij piena un
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krējuma! Pats pagraba meistars staigāja baltā skotelē

un pārraudzīja ķērnes. Arī meitai bij skotele priek-
šā, 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 uz-

ņēma kaķīti kā viesi. Viņa padeva tam krējumu uz

dadža lapas, sēdēja klāt, skubināja, lai ēdot, un pra-

sīja, kā ejot pa māju. Un kad viņš pastāstīja, ka dzir-

navas paņēmis melnais runcis, viņa nobirdināja pāra
asaru par laimīgo mītni, ap kuru kā zaļi apenīši tinās

viņas bērnības atmiņas. Bet pagraba meistars palika
domīgs un teica, viņš gan būtu varējis ko iekrāt ve-

cuma dienām. Kur viņš nu tagad iešot? Uz šiem lai

necerot. Viņiem esot jādomā par bērniem (meistara
kundze nosarka un aizklāja seju ar priekšautu). Viņi
jau negribot laist übagus pasaulē. Un tad bij klusums,
un kaķītis brīnījās, kā viņi tik ātri izrunājušies. Vi-

ņiem vairāk nekā nebij ko teikt, un kaķītis saprata,
ka viņam jāiet. Viņš teica, ka gribot vēl apmeklēt
citus radus. Nu šim esot vaļa, nu varot izstaigāties.
Jā, un laiks arī esot labs un ciemu varot izstaigāt
baltām kājām,— pagraba meistars piezīmēja. Viņi abi

kļuva priecīgi un sirsnīgi, izvadīja veco kaķīti pa

pagraba lodziņu. Un kad tas aiziedams atskatījās at-

pakaļ, tad viņš vēl redzēja starp zaļām dadžu lapām
viņu baltos, laimīgos purnus.

Jā, ceļš bij sauss un tīrs kā balināts audekls, piene-
nes staroja ceļmalās kā saulītes, bet kājas gan kaķī-
tim ejot bij ļoti smagas. „Kur lai iet?" viņš, pacēlis
kāju, apstājās uz laipas pie muižas laidara un domāja.

Te lopi nāca no ganiem mājā. Sarkana govs šņāk-
dama nogrūda viņu ar ragiem no laipas, un ganāms

pulks būtu saminis viņu — lopi līgodamies skrēja uz

pilnām silēm, mutēs tiem vēl karājās steidzīgi no-

rautas puķes un zāles. Bet kaķītis pārmeta kūleni un

noskrēja no ceļa. Te viņu ieraudzīja liels melns ganu

suns, kurš gāja lopiem nopakaļus, nokārsis, nikns, iz-
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kāris garu sarkanu mēli. Viņa acis zibēja kā divas

rudas lapsenes. Viņš iekaukdamies metās kaķītim
virsū, un tas bēgot tikko izrāva savu kāju no viņa
zobiem. Atlēcis sāņus, viņš pieplaka pie zemes, un

suns lieliem, nikniem lēcieniem aizjoņoja viņam pāri

pa auzām. Pa to starpu kaķītis bēga. Aiz bailēm viņš

nemanīja, ka no sakostās kājas tam tecēja asinis. Bet

kad viņš bij aiz kalna drošībā, tas nevarēja vairs pa-

iet. Un ar mokām viņš vilkās uz veco ķieģeļnīcu, tur

meita viņam bij izprecēta pie kaķu inspektora.
Uz ceļa pie kādām mājām trīs puikas sita bumbu.

Viņi atstāja bumbu, kura viņiem bij apnikusi, un uz-

krita kaķītim, kurš vilkās garām. Viens plūca viņam
aiz ausīm un prasīja, vai nauda ir. Otrs teica, šis gri-
bot redzēt, vai viņš mākot peldēt, un iesvieda to dīķī.

Viņi stāvēja un skatījās, kā viņa mazais purniņš slī-

dēja pa dīķa zaļo ūdeni uz otru malu. Un kad kaķī-
tis garš un pelēks, kā izstiepts, no dīķa netīrā ūdens

grīļodamies iznāca zālē, trešais puika aizskrēja viņam

priekšā un teica: nu šis gribot redzēt, vai viņš protot
arī kā kaķis krist. Viņš saķēra to, uznesa pa trepēm uz

kūtsaugšas un svieda viņu pa logu zemē. Kaķītis apvē-
lās gaisā un nokrita vircas bedrē. Puikas sāka ķerstīt
jaunos bezdelīdzēnus, kuri sēdēja 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

melderis bijis. Kad inspektora kundze to ieraudzīja
ienākam pagalmā, viņa noturēja to par übagu un

aizslēdza durvis. Un inspektors rūca, ka starp kaķiem
arvienu vairāk zūdot tikumi. Nepaejot neviena die-

na, kad te neiemaldoties kāds dienas zaglis. Viņš bij

stingrs inspektors, un visi kaimiņu runči kauca un

nedēļām ilgi laizīja vātis, kad viņš gāja uz revīziju.
Un kaķītis velti klaudzināja pie viņa durvīm. 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 nabags un nelaimīgs
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kā viņš pats, tas būtu viņu pažēlojis. Bet bagāts pa-
līdz bagātam, un nabaga kaķītis nekur neatrada pa-

jumtu. Ikkatrs sargāja savu mieru un laimi, un viņu
nekur nelaida iekšā. Un tā kā kaķītim nebija neviena

nabaga radiņa, kur pieiet, tad viņam neatlika nekas

cits, kā doties plašā pasaulē.

Kaķītis gāja, gāja visu vasaru. Suņi viņu dzenāja,

kaķi plēsa un puikas mētāja ar sprunguļiem un ak-

meņiem. Rudenī, 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 bija izgājis 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

apsarmojuši 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 pa-

vārs.) „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 jādzīvo
savā maizē," pavārs drošināja, kad kaķītis bailīgi mī-

ņājās uz vietas, žēli skatīdamies viņam acīs. Kā nu

tāds nabaga kaķītis drīkstēja iet ķēniņa pilī! Viņam

jau nebij ne to drēbju, ne tā goda . . . Bet tā bij pa-

vāra darīšana. Un ķēniņš nesūtīja kaķītim pretī ne

drēbju, ne sulaiņu. Pavārs saņēma viņu klēpī un ie-

nesa kukņā.
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Nu kaķītim bij laime. Gluži negaidot viņš bij ticis

lielā godā. Kā galma runcis viņš laka pienu, cik gri-

bējās, un drīz dabūja atpakaļ savu balto meldera ka-

žoku. Aiz malkas kaktā viņam bij vecs tepiķa gabals,
kura nodzisušās krāsās bij ieausts balts nams ar zi-

liem slēģiem un zaļš rožu krūms, kurš ar lieliem at-

vērtiem pumpuriem sniedzās vaļējā logā. Tur viņš

sēdēja un rūca kā baltas dzirnaviņas. Jo viņš bija 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 noslāpis. Pievēra vienu aci,

pievēra otru aci un skatījās lielās zvaigznēs, kuras

pār sirmām koku galotnēm drebēja 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 sa-

vām dzirnaviņām.
Mazā princese Ilzīte, kurai bij vēsi pils aukstās,

krēslainās istabās, klusiņām zagās iekšā ķēķī, nosēdās

uz zemā soliņa, glaudīja kaķīti un klausījās. Un pa-
varda gaismā mirdzēja viņas apaļais vaidziņš un garās
rudās sprogas. Bet slimais ķēniņš nespēja ilgi palikt
viens. Viņš sūtīja sulaini to meklēt, un Ilzītei bij jā-
ceļas augšā no zemā soliņa, uz kura bij tik labi, un

jāiet atpakaļ aukstās, krēslainās istabās, kur pa vaka-

riem nededzināja ugunis. Un tur viņai bij jāsēd aug-
stā zelta krēslā. Tas bij tik bēdīgi. No tā laika, kad

ķēniņiene bij mirusi, zālēs, kur zilās glāžu sienās vēl

klusi un slepeni spoguļojās lielas zelta lampas,— vairs

nededza ugunis. Sulaiņi staigāja bez trokšņa, kā ēnas;

pār visu ķēniņa namu kā slimība gulēja sēras. Sen

bēru skujas bij noslaucītas no trepēm, bet viņu smar-

ža vēl valdīja par ķēniņa dvēseli. Tik ilgi — kamēr

zelta vainags sāka rūsēt viņam aiz skumjām uz galvas.
Šī lēkme viņam bij uznākusi pēc ķēniņienes nāves.

Viņš to jau bij aizmirsis un sēroja par visu, ko cilvēki,
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lopi un zvēri cieta pasaulē. Par varoni, kam krūtīs

rūsēja ienaidnieka šķēpa gals, par purva Strazdiņu,
kas mocījās gana zēna cilpā, un pat par vaguliņu, ko

samina uz ceļa nevainīga bērna kājas. Tas bij pavi-

sam, 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 padomu apkalt sirdi ar

zelta stīpām, tad viņa nedrebēšot tik viegli pretim
katrai nopūtai. Bet ķēniņš neklausīja. Viņam bij mī-

ļas nelaimīgo nopūtas, kas maldījās caur laikiem un

tālēm. Viņš sildīja tās pie savas sirds kā nosalušus

bērnus, kuri spiedās klāt pie viņa krūtīm ar sastin-

gušām rociņām.
Vai galma ļaudis tādai sirdij deva vaļu? Viņš jau

bij izdāvājis pus ķēniņa valsts visādiem bēduļiem.
Un vai nelaime tāpēc bij mazinājusies? Visapkārt tā-

pat karājās nopūtas, kā smagas rasas lāses pie miglā
nolīkušiem zariem, un neviens vējš nevarēja viņas

nopurināt. „Lai labāk valsts labumi paliek mums pa-

šiem," galma ļaudis sprieda, „pasauli jau nevar pie-
pildīt." Un tie rūpīgi sargāja nelaimīgo ķēniņu no

dzīves. Dienu viņš pavadīja aiz nolaistiem priekška-
riem, nakti bālā zvaigžņu krēslā. Ik vakarus ministrs

ziņoja, ka viss kārtībā, un neviena ļauna skaņa ne-

aizkāra ķēniņa ausis. Bet viņa slimība nebij dziedi-

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

teņiem, kas nebij atstājuši atmiņas ne tik, kā aiz-

mirsts 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 ce-

ļiem un lasīja drebošās sveces gaismā, vai tā bij viņam

grāmata, tāpat kā citiem? Tā bij nosūbējis kapu
kalns, kur bij aprakti skumji likteņi. Tā bij tumšs

mežs, kur naktī raudāja miroņu kauli. Tā bij sēru

druva, kur katra vārpa nesa savu sēru graudu Dieva
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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, va-

dziņas, pa kurām tecēja ķēniņa asaras.

Ķēniņš bij viens. Tik mazā princese Ilzīte bij pie

viņa. Un viņa vienīgā laime bij paskatīties viņas bēr-

na acīs, kuras vēl nezināja sāpju. Kad viņa bij prom,

tas palika nemierīgs un sūtīja viņai pakaļ. Bet Ilzītei

bij vēsi tēva skumjās, viņa bij bāla kā tie ziedi, kuri

izaug vecos mežos zem sirmām priežu bārdām, un tā

bieži nozuda ķēķī sasildīt savu mazo dvēseli starp
veseliem ļaudīm, kur sprakstēja liela, sārta uguns un

kaķītis rūca un stāstīja par savām dzirnavām. Un

ķēniņš teica, lai vedot to kaķīti iekšā, viņš gribot
dzirdēt, ko viņš stāstot.

Ilzīte saņēma melderi klēpī, ienesa zālē un nolika

pie vecā ķēniņa kājām. Viņš paskatījās, aci piemieg-
dams, slimā ķēniņā, nogulās uz ķepiņām un sāka

stāstīt, kā viņam bijušas dzirnavas, kā melnais runcis

tās atņēmis, kā meitas aizraidījušas viņu un kā pui-
kas mocījuši. Un visu to viņš pieminēja bez dusmām,
bez naida un sāpēm. Ķēniņš klausījās viņā un brīnī-

jās, kā 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.

Jā, jā, viņš vēl nebij zinājis, ka sāpes var tik viegli
lidot un dūkt kā baltas sniega pārslas, kuras atstāj
tālu 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 dzelonis atrada viņa sirdi,
bet nu viņām bij viegli, balti ziedu spārni. Un viņš

varēja raudāt un smaidīt, kā smaida sniegs pār dub-

ļos nogrimušu zemi.

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

„Saki, ko lai es daru melnajam runcim?"
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„Ei, ķēniņ, es nepieminu ļaunu," kaķītis atbildēja.

„Un ko lai es daru tavām nepateicīgām meitām?"

„Dari viņām tikai labu. Kad es kā übags aizgāju
pasaulē, tad jau bija sāpju diezgan. Kāpēc vairot sā-

pes? Lai vairojas labāk prieks."
„Tev taisnība, kaķīti," ķēniņš domīgi teica. „Reiz

es gribēju pakārt laupītāju, bet tas sāpēja viņa mātei.

Un mātes bēdas sāpēja viņa māsai, un meitas sāpes
sāpēja viņas dārzam: puķes novīta, un ābeles nobir-

dināja negatavus augļus, jo meita ziedā aiz bēdām

aizmirsa viņas apliet. Tad es piedevu laupītājam tā-

pēc, ka negribēju vairot sāpes pasaulē."

„Un ko lai es daru tiem puikām, kas tevi tik ne-

žēlīgi 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, ka kaķis mokās. Gan dzīve ievai-

nos 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 Ilzītei,
kad tie, kā no klusa viļņa pacelti, izgāja caur pils
istabām, kuras aizdegās tūkstošās prieka ugunīs.

„Bet dzirnavas 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 dzir-

naviņas. Velni aizrāva melno runci ar visu naudas

lādi purvā, jo dzīve dzirnavās viņiem palika nedroša.

Un kaķītis atkal stāvēja savās dzirnavās 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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JŪŖAS VĀRAVA

Kāds
puisis bij dzirdējis stāstu par jūras vāravu.

No tā laika viņam nebij vairs miera. Tam ap-

nika mīt pelēko vagu tīrumā, un zemā tēva

sēta, kur aiz nokvēpušās sijas karājās kumelītes un

rudzu vārpas, tam palika šaura. Svētdienās, kad zem

liepām pagalmā atskanēja dūdas, viņš vairs negriezās

dejā ar ciema meitenēm. Viens, kā apmāts, viņš mal-

dījās pa mežu, jo vienatnē to pavadīja jūras vārava

ar zelta kroni galvā. Aiz kokiem zaļā meža krēslā

viņa puisim gāja pa priekšu un skatījās atpakaļ pār

plecu smagām ilgu acīm. Un kad, nodzēries pie upī-

tes, ar rokām atspiedies krasta velēnā, puisis vēl klau-

sījās pilienos, kas no viņa lūpām krita ūdenī, viņam

gar acīm nozibēja ūdens meitas smaidošā seja: stiebri

vien nolocījās. Un skaidrais ūdens nesa viņai pakaļ

garas noliektas zāles, kā zaļas drānas.

Puisis nevarēja rimties. Viņš paņēma tēva sudrabu

un mātes dziesmu grāmatu, ko mirstot tie bij viņam

atstājuši, un devās plašā pasaulē. Mazās lauka puķes

pavadīja viņu starojošām acīm. Uz lapām ceļmalā bij
zaļas rasas sirdis, un aizejot viņam atvērās un atdevās

katra zieda dvēsele. Viņš ņēma līdz kumelīšu kluso

smaržu, rudzu ziedu pelēkos putekļus un dievkociņa

zaļo mūžības atmiņu. Ikkatra ežiņa viņam sniedza

savu mantojumu. Vēsmas kā neredzamas bites nāca

no birzes, no pļavas, no lauka un metās viņam uz

pieres, uz vaigiem, uz pleciem un atdeva savu bagā-
tību. Bet puiša lielākā bagātība bij mātes dziesmu

grāmata. Tur bij dziesmas, kā tie eņģelīši piepūstiem

vaigiem pie vecās ciema baznīciņas altāra, kuru katrs

smaidošais vaidziņš pilns debešķīgu skaņu.

Apdvests no maigām lauku vēsmām, puisis izgāja

pasaulē, un viņa jaunos plecus nespieda nekas cits, kā

tēva sudrabs un mātes dziesmas. Bet tās ir viegli pa-

nesamas lietas.

Dzimtenes ežas palika arvien tālāk puisim aiz rau-



111

guras, jo viņš gribēja redzēt Rīgu un Daugavu, pa
kuru trīs dienas gājusi lielā zivs.

„Sari gājuši pa ūdens virsu kā egļu mežs," puisis
domāja, rītam austot, soļodams pār Kangaru kalniem.

Un, kad tumšie meža gali ejot slīdēja caur rīta zilu-

mu, tie puisim likās kā tās zivs sari, kura trīs dienas

gājusi pa Daugavu. Viss viņam bij tik liels un brī-

nišķīgs kā putnam, kurš izkāpj no savas olas. Pirmās

dienās tāda viņam izlikās arī Rīga. Un zilās ielu dū-

makas, kurās vakars aizdedzināja sārtas logu rindas,

bij viņam kā upes ar mirdzošiem glāžu krastiem.

Kamēr puisim bij tēva sudrabs, visur viņu uzņēma
un deva, ko viņš prasīja. Bet kad viņam kabatā vairs

nebija nevienas sudraba zvīņas, kungi viņa vairs ne-

pazina. Un puisis redzēja, ka skaistie kungi bij tikai

manīgi dzīves zvejnieki, kas pazina tik tādus, kam

rokas bij ar zvīņām. Puisis piepeši bij palicis svešs un

redzēja, ka Rīga bij tikai liels tirgus. Un tas bij lieks,
kam nebij nekā ko pārdot. Puisim bij tik divas rokas.

Viņš piedāvāja tās uz tirgus un pie spīķeriem, bet

roku visur bij diezgan. Viņš staigāja kā ar aizžņaugtu
rīkli. Un ejot pa ņirbošiem akmeņiem, puisim uzmā-

cās tumšas slāpes, tā ka acis sāka tumst. Ceļi drebēja,
un tam gribējās noliekties, kā pie savas lauku upītes,
no kuras viņš bij dzēris un klausījies, kā pilieni no

viņa lūpām krita atpakaļ ūdenī. Tā viņš gāja, kamēr

uzgāja vecu strūklaku uz vientuļa laukuma, kur ošu

ēnā bērni spēlējās un dzēra baloži. Gaiša ūdens strūk-

la murdēja akmens silē. Viņš smēla ar sauju ūdeni un

dzēra vilcinādamies ar klusu maigumu, kā uzgājis

paziņu. Uz brīdi šis malks veldzēja viņa sirdi un

dvēseli. Tad puisis nopūtās un gāja tālāk. Svešums un

vientulība spieda viņa sirdi. Viņš izvilka no somas

mātes dziesmu grāmatu un ar asarām atvēra to. Zelta

āķi mirdzēja saulē, un vējš šķirstīja lapas. To redzē-

dams, kāds kungs piestāja viņam un prasīja, vai viņš

negribot to grāmatu pārdot. Puisis nezināja, ko darīt.

Izsalkums mocīja viņu. Šais svešos ļaudīs viņš bij
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vientulīgāks un nelaimīgāks par bērnu, kurš apmal-
dās mežā un raudādams vēl neaizmirst uzlasīt ogas,

kuras atrodas sūnās, un jūt, ka tuvumā ir kāda lab-

vēlīga roka, kas izkaisa barību meža iedzīvotājiem.

Viņš bij priecīgs, ka svešais viņu uzrunāja, un pār-
deva beidzot dziesmu grāmatu. Par dziesmām nedeva

nekā. Tās bij vecas dziesmas, kuras vairs dziedāja ti-

kai eņģelīši ciema banīcā, bet āķi bij zelta, un puisis

dabūja par tiem dažus sudraba gabalus. Kādu laiku

atkal viss bij ar viņu labi. Pērkot sev maizi, puisis

varēja atkal pārmīt dažus vārdus ar maiznieku —

dažus vienkāršus vārdus. Tie viņam bij tikpat kā tas

melnais maizes gabals. Tik svešs viņš bij šai pilsētā.
Un tad viņš atkal bij tukšā. Viņš klīda pa ielām un

jaucās ļaudīs, bet visur to pavadīja klusas domas, kā

lēnas sāpes. Tās vienas domas bija: noliekties, tās ot-

ras: dzert. Viņš aizmaldījās pie akas un ar drebošu

roku smēla ūdeni. Straume viņam ātri tecēja caur

pirkstiem, un viņš notvēra ar lūpām tikai dažas lāses,

kuras iespiedās viņam kaklā kā asaras. Viņam palika

baigi un gribējās pieķerties kaut kam labam, stipram,
nolikt galvu uz kāda pleca. Viņš jau bij tikai lauku

zēns, kas apmaldījies Rīgas ielās. Lauku vēsmiņas,
kas tik augstu bij cēlušas puiša krūtis, nu smaka tur

nost un meklēja gaisu, meklēja spārnus, kas nestu

viņu atpakaļ uz dzimteni. Puisis zināja labo vīru

būdā uz Daugavas ar rudzu puķēm, kliņģerītēm un

prievietēm aiz jostas, ko, palīdzības meklēdami, vi-

ņam atnesa nelaimīgi lauku ļaudis. Viņš gāja pie
Lielā Kristapa, sēja raibu prievieti ap viņa varonīgo

celi un lūdza, lai nes viņu pāri par Daugavu, pār

brūni netīrām straumēm, kā reiz Kristus bērnu —

pāri uz Kurzemes zaļiem laukiem. Varbūt tur ceļma-
lā, kur agri puķes sāk ziedēt, ir kāda maza māja, kur

viņu gaida, kur vajaga viņa stipro roku. BetKristaps

stāvēja kā stāvējis un skatījās ar plato brūno seju pār

Daugavu . . .
Vai viņš tiešām gribēja puisim palīdzēt,

vai tas bij nejaušs gadījums, kāds vīrs no muguras to
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uzrunāja, lai nākot viņam līdz, viņš došot darbu.
Puisis gāja līdz. Viņi nonāca uz zivju tirgus, kur

vannās gulēja mirstošas zivis un platas sievas rīkojās
brūnām, zvīņainām rokām. Viņš redzēja, kā locījās
zivju tumšās muguras, kuras slāpdamas ķēra ūdens

burbuļus, dzirdēja aizžņaugtu nopūtu no viņu ne-

spēcīgi atvērtām mutēm, kad zivju sieva tās sita uz

vannas malas. Pār visu skanēja tirgus kliedzieni, bet

puisis dzirdēja tikai šo nopūtu. Tā viņu pavadīja kā

kluss spaids.
Tur stāvēja kāda dēļu būda, kur ļaudis gāja iekšā

un ārā. „Jūras vārava! Jūras vārava! Sanāciet! Sanā-

ciet!" puisis brīnīdamies lasīja uz būdas durvīm. Uz

netīrā sliekšņa stāvēja kāds zivju pārdevējs ar platu
ādas maku aiz jostas un lasīja no ienācējiem naudas

gabalus.

Viņi iegāja būdā. Vannā, ap kuru spiedās ļaudis,
gulēja jūras vārava. Kā bez dzīvības, tik no krūtīm,
kuras lēni cēlās un krita, varēja redzēt, ka viņa vēl

dzīvo. Zaļie mati bij izlaisti pār kailiem pleciem, un

no pusaizvērtiem plakstiņiem klusa gaisma kā dzin-

tars krita uz viņas deniņiem. Tumšā ūdenī kā zivs

gulēja viņas aste. Kas viņu ar' neaplūkoja katru dienu

—tā gulēja aizvērtām acīm pati savā gaismā, kura

spiedās caur pusviru plakstiņiem kā oļu atspīdums
no zeltainā upes dibena.

Jūras vārava, kas puisi no mazā ciema bij vilinā-

jusi plašā pasaulē, gulēja uz zivju tirgus vannā kā

slāpstoša zivs. Viņam nu bij jāpaliek pie tās: zivju

tirgotājs to salīga. Darbs bij viegls. Viņam bij jāmai-

na ūdens vannā un vakaros jāpiekopj būda. Nakti

viņš palika vāravai par sargu un gulēja pie durvīm

uz salmu maisa. Un kad, tumsā taustīdamās, mēnes-

nīca bāza savus zeltainos pirkstus caur nekārtīgi sa-

sistām nomaļu spraugām, tad puisis ar žēlumu atce-

rējās veco teiku par dzintara pili jūras dibenā, kurā

dzīvojot jūras vārava. Te nu bij tā dzintara pils.

Kādā rītā, kad mēness gaisma uz jūras jau tapa
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balta kā kūpošs piens, jūras vārava ar vilni dziedāda-

ma bij nākusi augšā un sapinusies zvejnieku tīklos.

Tie bij viņu izvilkuši, apreibinājuši ar airu sitieniem,
satinuši savās ādas skotelēs un līdz ar zivīm vannā

atveduši uz Rīgu. Še viņu bij nopircis kāds manīgs

zivju tirgotājs un rādīja to ļaudīm uz ātru roku uz-

celtā būdā kā jūras brīnumu. Ar klusu žēlumu puisis

viņu kopa. No rīta tas izkaisīja grīdu baltām smiltīm

un iemeta vannā kādu ūdens ziedu vai lēpju lapu,
lai tas atgādinātu viņai dzīvu ūdeni. Viņš gribēja to

uzmodināt no nejūtīgā pusmiega, kādā iegrimst svešu

sauļu iemītnieki, kad tie nonāk zemes gaisā, no tās

apgausinātās dzīves, kādā snauž mirtes zars zem no-

putējušās glāzes. Reiz, kad puisis no rīta tuvojās vi-

ņai ar svaigām puķēm, vārava pavēra acis un no tām

nāca mēmi vārdi: „Jā, es tevi redzu. Paliec pie manis.

Neej prom." Un iegrima savā snaudā.

Kad uz puiša dvēseles atkal bij sakrājies slogs un

klusās slāpēs tam gribējās noliekties, kā pie savas lau-

ku upītes, viņš nakti, kad varēja vairs dzirdēt tikai

pats savu sirdi, piegāja pie vāravas un, piespiedies pie

viņas krūtīm kā pie valgas velēnas, noskūpstīja viņas

pussnaudošās lūpas. Tumsā viņš manīja, ka tā atvēra

acis.

„Mīļais ... es tev te nekā neteikšu. Nāc līdz manā

dzintara pilī, tur es tev teikšu
..

." viņa kā murgos

runāja un iegrima miegā.

Un puisis domāja: „Ko viņa man teiks?" Un tas

viņam likās tik skaists, ka viņš bij gatavs par to iet

vāravai līdz jūras dibenā.

Puisis taisījās bēgt ar viņu. Vēl dažu nakti tie ru-

nāja. Un kad puisis solījās vest viņu uz dzintara pili,
tā, puisim ticēdama, atmodās. Ja dienu viņa vēl gu-

lēja ar aizvērtām acīm, tad viņa to darīja aiz kauna.

Viņa apsedza savu dvēseli ar acu plakstiņiem, jo viņa
bij kaila.

Zivju tirgotājs nekā ļauna nedomāja. Viņš pilnīgi
uzticējās nevainīgajam lauku zēnam. Viņš toreiz bij
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noklausījies puiša vientiesīgo lūgšanu pie Lielā Kris-

tapa un nopratis, ka tas bij tāds, kādu viņš meklēja.
Bet puisis taisījās ceļā.

Viņš iegādāja vecu dēļu laivu, ielika tur klēpi
smaržīgu bērza zaru un paslēpa to līdz naktij. Kad
nodzisa uz Daugavas pēdējās ugunis un viļņi ritēja
lēnā priekšrīta snaudā, puisis atnesa jūras vāravu un

nolika to uz smaržīgiem zariem. Tad viņš spēcīgi at-

grūda laivu no malas, izbrauca Daugavas vidū un

atļāvās viļņiem.
Vārava nometa no saviem kailiem pleciem mēteli,

ar ko puisis bij viņu apsedzis, un skatījās pār laivas

malu ūdenī, kāri ieelpodama miglas gaisu. Puisis gri-
bēja viņu apsegt.

~Man nav salti," viņa teica, ~mani silda migla un

mēnesnīca
. .

."

„Vai tu gribi man ko teikt? Tad liec man roku uz

sirds. Es vārdus tik labi nesaprotu. Man dvēsele ir

mēma. Es saprotu tikai viļņus. Liec roku man uz

krūtīm, es dzirdēšu, kā dreb tava sirds."

Puisis deva viņai savu roku. Un ja plāna liepu lapa
drebētu starp šīm divām sirdīm, tad viņas abas to

reizē saprastu.

Bet puisis nepanesa tā dziļā laimes klusuma, un

pār viņa lūpām sāka plūst karstas vārdu straumes.

Tad vārava abām rokām apkampa viņa galvu un

vilka to pie savām krūtīm.

~Puisīti, puisīti, neizveic man vārdu," viņa teica

ar saldām sāpēm. „Kā bez dzīvības nokaras jūras

apeņi, kad zvejnieka zēns tos izvelk uz laivas malas!

Viņi dzīvo tikai savā gaisā, tur dziļumā. Tādi ir mani

vārdi. Esi nu kluss, es teikšu viņus tev tur lejā. Tur

es tev tīšu viņus apkārt kā sarkanas koraļļu virknes

bez gala."
Puisis tapa kluss. Viņš nolika galvu pie vāravas

krūts un dzirdēja, kā tur drebēja neskaitāmi ūdens

ziedi. Tie maigi tinās viņam apkārt un vilka to dzi-

ļumā
. . .
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Migla ietina viņus un vilnis aiznesa jūrā.
Tur tie atstāja laivu un pa skanošām viļņu trepēm

nokāpa lejā.
Veci ģenerāļi — sami viņus saņēma, zemu noliek-

damies, tritoni taurēja ar sārtām gliemežu vāku tau-

rēm, un galma dāmu — mirdzošu zivtiņu bari pava-

dīja tos uz dzintara pili.
Ko vārava puisim tur teica, to neviens cits nav

dzirdējis.

„La, la, la, la," zvejnieka zēns, pārliecies pār laivas

malu, kamēr tēvs tīklu velk, dziedādams skatās ūdenī

— vai neredzēs tur kādas pils torņus. Viņš arī ir

dzirdējis stāstu par jūras vāravu. Bet viņam mirdz

pretī tikai vēss zilums. Un ja tur atspīd kas, tad tas

ir balts mākoņu tornis, kas raugās lejā no rāma gaisa.
Tie torņi guļ tik dziļi, ka neviens zvejnieka tīkls

tos neuzķer. Un arī vārava ar vilni dziedādama vairs

nenāk augšā. Viņa baidās sapīties izsalkušo zvejnieku
tīklos un nonākt uz zivju tirgus.

MŪŽĪGAIS STUDENTS UN VIŅA PASAKA

Netīri
dzeltenas sienas ar tumšiem logu cauru-

miem un stīvi sasaluši zari raudzījās Mūžīgā
Studenta istabā. Mūžīgais Students sēdēja pie

galda un lasīja. Viņš pacēla acis no grāmatas, kad la-

pas no krēslas kļuva pelēkas. Nodilušais galdauts bez

krāsas, plankumainās sienas, no kurām nāca mikla

kaļķu smaka, logs, uz kura nebij nevienas puķes un

kura pelēkās rūtīs krēslojās tikai rāmja tumšais

krusts — viss izskatījās kails un nemīlīgs. Un Mūžī-

gais Students aizvēra acis. Kaut būtu ātrāk tumšs.

Tad viņam nebūtu jāredz visi šie priekšmeti, kuri

raudzījās viņā ar izmisumu, kā sevi pazaudējuši. Mū-
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žīgais Students bij pieradis pie mēbelētu istabu gau-

denības: viņš nebij vēl sēdējis uz krēsla, kurš nečīk-

stētu, pie galda, kam būtu veselas visas četras kājas.
Bet šovakar viņam gribējās visu to aizmirst, jo bij
Ziemas svētku vakars. Un kad viņš aizvēra acis, zaļš
mirtes cers viegli atraisījās no viņa sapņiem, viņš
skaidri redzēja to. Kautrie zari stiepās uz augšu un

atgādināja eglīti. Kaut viņam būtu viens vienīgs
mirtes zars vecā māla podā, viņš šovakar būtu lai-

mīgs. Bet te nebij nevienas lietas, no kuras nāktu

dzīva elpa. Un visā dzīvoklī nebij neviena dzīva cil-

vēka. Skolnieki pa svētku brīvdienām bij izbraukuši

uz laukiem. Bij izbraukusi arī saimniece. Kalpone bij
aizgājusi kaut kur viesos un atstājusi viņam malku,
ko krāsni iekurināt. Šīs baltās, svaigās pagales vēl

varēja uzziedēt par liesmu. Viss cits bija pelni, kas

klusi, bez elpas krita viņa dvēselē.

~Sejas, kādas sejas!" — šais tukšās sienās, kuras ne-

atdzīvināja neviena glezna, Mūžīgam Studentam gri-

bējās redzēt kādu no tām sejām, kuras viņam rādīja

atmiņa. Viņš gribēja būt starp draugiem. Kur tos bij
atrast?

.. .
Tas uzvilka mēteli un izgāja ārā. Auksts

vējš viņu saņēma un nesa caur ielām. Dažas sasalušas

lapas, nezin no kurienes cēlušās, viņam vēlās pa

priekšu. Ziemas svētki bez sniega. Zeme kaila kā dzī-

ve bez sapņiem un cerībām. Un apstādamies pie mir-

dzošiem logiem, kuros sārtas lelles turēja savās stīvās

rokās dažādas mantas, Mūžīgais Students gandrīz ap-
skauda šīs lelles, pār kuru krāsotiem vaigiem lija tik

daudz gaismas. Tad pats viņš sev likās vēl nožēloja-
māks un nogriezās ēnās, no sevis slēpdamies. Bet ēnas

sāka kustēties un nāca viņam līdz. Viņš atskatījās un

ieraudzīja sievieti tumšās, nonēsātās drānās. Dzelteni

bāla seja vecā, caurumainā šallē pusnoliekta kaut ko

lūdza. No nolaistiem plakstiņiem bira pūderis ielas

luktura gaismā.

„lesim!" viņa čukstēja.

Izbijies Mūžīgais Students skatījās šai sejā kā savā
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dvēselē, kura slēpa izmisumu zem nolaistiem plaksti-
ņiem. Šīs lūpas bij iemācījušās netikli smaidīt, bet

pusnoliektā seja luktura gaismā izskatījās skumji pa-
zemīga, kā sirds, kas visas savas vainas atzinusi.

„Kur tad mēs iesim, kad mums nav kur iet?" Mū-

žīgais Students teica un iespieda sievietei rokā naudas

gabalu. Tad ātri nogriezās un aizgāja. Bet vēl vien-

mēr tam likās, ka, slēpdamās tumšos vārtos, ēna nāk

tam līdz. Viņš nezināja, kur griezties, kam pieķerties.
Viņa paša ēna tam mina uz papēžiem. Vai tas var

būt, ka vientuļš ceļa gājējs sāk runāt beidzot pats ar

savu ēnu? Mūžīgais Students bij palicis tik viens šai

vakarā.

Skrienot pa trepēm no stundas uz stundu, lasot

kopā nabaga grašus, ar ko vilkt savu dzīvību nožēlo-

jamā jumta istabā, kur aiz loga sapņu stundā grabi-

nājās nemierīgs vējš un aiz sienas grauza žurkas, —

bij pagājusi viņa jaunība. Viņš bij pārgājis no priekš-
meta uz priekšmetu, no fakultātes uz fakultāti un ar

izmisumu jutis, ka ķer tikai dzirkstis nosalušiem

pirkstiem un maldās pa dūmiem. Kaut kur bija liels

ugunskurs — viņš juta to — bet maldījās tam apkārt
un ķēra tikai dzirkstis, dzirkstis

. . .

Tā viņš bij skrējis, bet bij arvienu vēl students,
kamēr biedri ar labiem diplomiem sen ieņēma cienī-

jamas vietas. Nemierīgā sproga pierē viņam jau me-

tās sirma. Viņu sauca par Mūžīgo Studentu, un tas

juta, ka ap viņu top arvien klajāks un vientuļāks, tik

vientuļš, ka tam sāka izlikties, ka viņam kāds seko.

Un, kad viņš atskatījās atpakaļ, tad redzēja, ka tā

bij viņa paša ēna. Kā lielā klusumā ausis pašas sāk

radīt trokšņus, tā Mūžīgam Studentam viņa vientu-

lībā bij radies biedrs. Viņš runāja klusi, un viņa balss

čukstēja kā krītoša lapa. Un ko viņš teica, tā bij at-

mina.

Xlīstot no ielas ielā, Mūžīgais Students domāja kur

iet. Sabiedrībā viņš neprata ne palikt nemanāms, ne

viņai līdzi dzīvot. Bij reizes, kad viņš gribēja būt kā
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citi. Bet kad viņš piedalījās sarunā un iesāka kaut ko

stāstīt, tad pats kā liels cilvēks klausījās savos vārdos

un brīnījās, cik muļķīgi tie skan. Tas viņam lika drīz

apklust. Jo domās viss, ko viņš gribēja teikt, izskatī-

jās daudz labāks. Bet kad viņš nosēdās pie malas un

nodevās savām domām, tad šī klusuciešana bij tik

smaga, viesi viens pēc otra apklusa un jutās apspiesti.

Mūžīgam Studentam tad neatlikās nekas cits, kā at-

vadīties, un katrs ar prieku spieda viņa roku.

Tā viņš bij palicis vientulis. Vienīgie, kas viņu sa-

prata, bij bērni, kuriem valodas krājums vēl ir nie-

cīgs un kas saprot visu ar mēmu nojautu. Vaļas brī-

žos viņš uzmeklēja vientuļus laukumus, kur pie smil-

šu kaudzēm spēlējās bērni. Tur viņš vienmēr atrada

sev paziņas, ar kuriem, nometies smiltīs, varēja stun-

dām sarunāties. Bērni saprata, ko runāja viņa mir-

dzošās acis un labsirdīgā seja, kā tie baloži, kuri sa-

pratuši Asizes Franča sprediķus. Bet nu bija ziema.

Dūju sārtās pēdiņas vairs nelaipoja pa zāli, un bērni

nerotājās aizslēgtos dārzos.

Mūžīgais Students izgāja uz bulvāra. Kāda sasalusi

lapa vēlās viņam pa priekšu, un viņš skatījās, kā vējš
to aiznesa. let vienam atpakaļ tukšā istabā un mocī-

ties visu vakaru ar aukstu garlaicību . . .
Tas bija ne-

panesami. Un, padodamies nejaušai iedomai, viņš ie-

gāja tabakas bodē uz stūra un nopirka kārtis. Kad

viņš turēja rokā mazo, gludo paciņu, tam palika

vieglāk.

La, la, la, la, tas klusi dungoja kaut ko. Te jau vi-

ņam bij vesela balles zāle. Dāmas un karaļi un uzti-

cīgi bruņu kalpi ar platiem kaujas cirvjiem pār ple-
ciem. Un acis, acis! Ilgi viņš nebij skatījies acīs. To-

mēr. Vakar tas bij kāds nosalis suns, kurš drebēja uz

kāda nama kāpnēm. Bet kāršu karaļi un dāmas ska-

tās priecīgāk.

Mūžīgais Students izgāja caur dažām tumšām ieli-

ņām un pa iemītām sētas trepēm uzkāpa savā dzī-

voklī. Vairāk reizes raudams špicku, kura ātri uzlies-
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moja un apdzisa, apdedzinādama viņam pirkstus, viņš
pa garo, tumšo koridoru, gar vecām lādēm un veļas
kurvjiem devās uz savu istabu, kura atradās koridora

galā. Neskaidri soļi viņu pavadīja. Vai tas bij vējš,
vai dzīvoklī kāds staigāja? Mūžīgais Students iegāja
savā istabā. Bāla loga ēna gulēja uz grīdas. „Da, da,
da, da," drebēja kāda atplīsusi rūts

. . . Cepuri noņē-

mis, viņš stāvēja istabas vidū, līdz pirksti tam sāka

stingt. Tad viņš saprata, ka viņam kaut kas jādara,
lai varētu panest šo nakti. Viņš nometa mēteli ar

tādu svaru, it kā nakts būtu uzkārusies viņa plecos,
un sāka kurināt krāsni. Noliecies viņš klausījās, kā

liesma vērpdamās rūca ap krāsns durvīm, un četri

sarkani punkti dejoja uz pretējās sienas. Tie viņam
atgādināja kārava acis. O, nu viņš vairs nebija viens.

Uz viņu gaidīja tik daudz acu. Dāmas un karaļi.
Mūžīgais Students pievilka galdu pie krāsns un sārtā

puskrēslā sāka spēlēt pats ar sevi kādu vienkāršu

kāršu rotaļu, ar kādām kavē laiku garos ziemas vaka-

ros. Viegla garlaicība pārņēma viņu, kā arvienu pie
kārtīm. Tā viņš spēlēja kādu brīdi, tad pamanīja, ka

dažas kārtis sāk pieņemt pazīstamu izskatu, it kā

krēslas gars būtu apmainījis tās viņa rokās pret tuvu

cilvēku sejām. Daža drauga seja pamirdzēja kalpu un

karaļu pazīstamos pantos. Un kreica kungs tik dzīvi

atgādināja viņa mirušo tēvu, ka tas gandrīz izbijās.
Viņš rindoja sev priekšā kāršu sejas, un viņa sirds bij
pilna klusa maiguma. Šī sirds bij krūze, kas pamesta
uz kapa — veca, apdauzīta māla krūze, kuras malas

aplipušas nobirušiem ziediem. Viņa guļ nomesta

smiltīs, un klusā svētdienā to paceļ kāda roka un ap-

lej ar viņu puķes. Tā nepiekusa šovakar liet ūdeni uz

klusā atmiņu kapa. Nemanot tā pārvērta kārtis par
mirdzošiem sapņu tēliem.

Mūžīgais Students jauca kārtis, bet arvienu viņam
gadījās rokā kungs, dāma un kalps, it kā tie būtu

saistīti ar kopīgu likteni. Pīķa kungs un kārava dāma

—tā nāca ar zelta rozi rokā, it kā nestu pretī pati
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savu sirdi — un kalps ar platnieku pār pleciem. Šī

dāma viņam atgādināja kādu mīļu meiteni. Viņš re-

dzēja, kā tā nāca pa dārza celiņu zem līkām ābelēm.

Viņa apstājās pie maza kociņa, kurš ziedēja starp ve-

ciem, tumšiem ērkšķogu krūmiem. Viņa nolauza tievu

melnu zariņu, kurš bij no vienas vietas novērts ma-

zām sārtām rozītēm. Tā teica viņam: „Tu esi labs"

un sniedza zariņu, it kā nestu tam pretī savu sirdi.

Šis zariņš likās kaut kas neredzēts: kā stiebrs, kuru

izvelk no ziedoša jūras dibena, viss aplipis rožu glie-
mezīšiem. Bet viņš saņēma ziedus ar maigu cienību,
kā padevīgs kalps. Viņš negribēja nekā vairāk, kā

klusi apsargāt viņas jaunās tekas zem vecām ābelēm,

caur vieglām lauka birzēm, kur dziedāja strazdi un

kūkoja dzeguze. Bet gaišā dāma atrada kungu. Tas

gāja iemantot, jo kungs arvienu ir iemantotājs. Uz

ceļa viņš satika dāmu, kas nesa pretī sirdi. Viņš ņēma,
kas bij ņemams, un tā viņi viens otram noderēja. Bet

kalps palika viens zem vecām ābelēm. Un tā kā vi-

ņam nekā vairs nebij ko sargāt, tad viņš devās plašā

pasaulē. Ak, viss tas bij veca pasaka! Un tā kā zie-

mas nakts bij gara, tad Mūžīgais Students uzrakstīja

to. Viņš bij iznācis klajumā, kur bij tik kluss, ka va-

rēja klausīties savā liktenī kā dziesmā, kuru atkārto

paša atbalss.

Viņš rakstīja:

Mūžīgā Studenta pasaka.

Ķēniņa meita sēdēja uz zelta krēsla dārzā zem saulē

nodeguša lazdu krūma. Vasara gāja uz galu, un riek-

sti starp skaidrām, dzeltenām un it kā apgruzdušām

lapām metās brūni, un brūni bij ķēniņa meitas apaļie
vaigi. Ap viņu stāvēja ķēniņa dēli no trejdeviņām

zemēm. Tie bij nākuši viņu bildināt, un te, zem lazdu

krūma, vasarai aizejot, tā gribēja no viņiem izraudzī-

ties īsto.

Viņa norāva ābolu no pārlīkuša ābeles zara un do-

māja. Visi bij skaisti un bagāti, un tā nezināja, kam
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piederēt. Tad viņa svieda ābolu gaisā un teica: „Kas
šo ābolu saķers, tas būs mans īstais."

Jauns kara kalps, kurš princesi mīlēja, klusi stā-

vēja pie viņas krēsla. Viņš nevarēja sacīkstē piedalī-
ties, jo viņš bij kalps un nevarēja atstāt savas vietas.

Viņam vajadzēja jauno ķēniņa meitu sargāt. Viņš

stāvēja mēms un bāls ar cirvi pār plecu, kurā mie-

rīgi spoguļojās vēsie rudens gaisi.

Svešs princis ar ābolu rokā gavilēdams tuvojās lī-

gavai. Viņam bij melna bārda un sarkanas lūpas.
Viņš koda sulotā ābolā, un princese redzēja, ka sar-

kans ābols der labi melnai bārdai, un domāja, ka šis

ir īstais.

Bet kalps bij tikai drusku bālāks nekā arvienu. Un

viņa roka turēja kaujas cirvi tik stingri, ka rudens

zirneklis, kas stiepa savus tīklus pa dārzu, mierīgi

varēja vilkt dziju pār viņa spožo asmeni.

Vakarā pilī bij kāzas. Bet kad līgava gulēja pirmā

miegā, tad sapnī pie viņas gultas pienāca jaunais kara

kalps un kluss un bāls mirdzošām acīm noliecās pār

viņu, un viņa elpa asi aizkāra viņas vaigus. Viņas
sirds pamodās, un viņa redzēja, ka tas ir īstais. Viņa

stiepās tam pretī, un puisis noliecās vēl dziļāk pār

viņu un teica: ~Dod man savu elpu, dod man savu

dvēseli." Viņš viegli pieskārās ar savu seju pie viņas
mīlošās elpas, kas nāca no viņas lūpām, kā smarža

no atvērta zieda — un nozuda.

Bāla un nemierīga piecēlās no rīta jaunā ķēniņiene.

Viņa pārcilāja savas rotas un dārgakmeņus, it kā vi-

ņai kas būtu pazudis. Nekā netrūka. Viņa izgāja un

pārskaitīja savus baložus, vai vanags kādu nav aiz-

nesis. Bet tie bija visi un jautri lidoja viņai ap galvu.

Viņa gāja noskumusi pa dārzu un nonāca pie saulē

nodeguša lazdu krūma. Tur, nomests zālē, vizēja vēss

kaujas cirvis. Viņa atcerējās vakarējo sapni un lika

saukt jauno kara kalpu, bet tas nekur nebija atro-

dams. No tā laika jaunā ķēniņiene bij kā koks, kam

zibens pāršķēlis galotni. Viņas miesa piederēja kara-
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lim, bet dvēsele kā izdzīta tekāja līdz nabaga kara

kalpam. Viņa ņēma uz sevis bēgļa likteni. Viņš pa-

stāvīgi to juta sev klāt. Dažreiz viņa tek pakaļ kā

pelīte, dažreiz kā putniņš nometas viņam priekšā uz

zara un skaisti dzied. Viņa pieņem simts dažādus

veidus, lai varētu būt pie sava mīļākā. Un pils sargi

zin, ka ik vakara pār upi, kura tek gar pils logiem,
pārpeld balta pīlīte un no rīta peld atpakaļ uz pili...

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 brūnas sēk-

liņas, kuras pamāte atkal iemeta pelnos, lai viņai

mūžīgi būtu darbs.

īstās meitas darināja pūru un taisījās tautās. Pa-

meita strādāja no tumsas līdz tumsai, bet viss, ko

viņa iemantoja, bij pelni un asaras. Tad, lai nepiekus-
tu darināt savu pelnu pūru, viņa dziedāja, pār pa-

vardu 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 nevarēja cerēt. Kas

gan gribēs ģērbties pelnos, un kurš kumeļš bridīs

dumbrājā, pakaļ nicinātam bāra bērnam? Bet Peln-

rušķīte dziedāja, pati sevi mānīdama:

~Skanēs precinieku zvans,

Zeltā atbrauks princis mans."
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Pamāte klausījās un domāja: „Kas tas par princi,

par kuru Pelnrušķīte dzied?" Viņai bij bail, ka na-

baga pameitas ilgas nepiepildās un īstās meitas nepa-
liek 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 na-

dziņi 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 vaļā kā ķēķa
lodziņš un dziestoša uguns acs pavardā. Pelnrušķīte
bij izsalkusi. Lādē smaržoja siltas karašas, bet uz lā-

des bij uzmests pamātes lakats, un tur gulēja virsū

viņas melnais suns. Un karašas tur iekšā bij ar ziņu
noliktas, ka pamāte tūliņ pamanītu, ja viņa ko

ņemtu.

Aiziedama pamāte nometa Pelnrušķītei priekšā no-

salušu kraukli, ko bij pacēlusi no sniega, un teica:

~Noplūc to un izvāri sev vakariņas." Bet krauklis

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 pirkstiem parā-

dījās kraukļa miesa. Tā bij liesa un zilgana kā pelni.
Un kad tas noplūkts gulēja viņai uz ceļiem, tas iz-

skatījās tik bēdīgs, ka viņai gribējās to apraudāt —

bet, paklausīga meitiņa būdama, viņa darīja, kā pa-

māte bij likusi. Uguns grūti dega pavardā. Kraukļa
azaids lēni vira. Un nakts bij gara. Pelnrušķīte pie-
cēla solu pie lodziņa un skatījās ārā, vai neredzēs

zvaigzni, kura dažu nakti raudzījās viņas bēdu tum-

sā kā mātes acs. Bet nebij ne zvaigznes, ne ar' mē-

nestiņš pacēla pār zariem savu zeltīto ragu. Kad viņa

skatījās uz jauno mēnesi, tad viņa redzēja mednieku,
kurš apmaldījies zaļā mežā un taurē ar zelta radziņu.
Un taure atskan tik maigi un žēli, un viņai ir kā

zvēram, kurš ar saldām trīsām skrien pretī savai bul-
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tai, kā līgavai, kura dodas līgavaiņa rokās. Bet šo-

nakt gaisi bij bāli un tukši, un nebij par ko sapņot.

Palsa ziemas migla locījās zem ābelēm. Vējš lēni

gaudoja — it kā dzirdētu sēri dziedam. Un Pelnruš-

ķīte redzēja zem ābelēm dīvainu gājienu. Visas va-

saras puķes, uz augšu paceltiem ziediem un vēja iz-

plēstām lapām, nāca viņai pretī. Tās nebij dzīvas

puķes, tās bij viņu ēnas, kas ziemas naktīs maldās,
meklēdamas vasaras. Garš gājiens, no kura viņa re-

dzēja tikai vienu daļu. Viņš sākās tur, aiz nosnigu-
šiem kalniem, pār kuriem tumsā stāvēja melni egļu
robi. Kā migla viņš stiepās lejā, un tikai zem ābelēm

varēja izšķirt vieglas, maigas ziedu sejas vēsā sarmas

mirdzumā. Viņas nāca arvien tuvāk un tuvāk, viņas

stiepās pie loga un skatījās iekšā — rūts sāka viegli
vizēt pavarda spožumā, un Pelnrušķīte redzēja daudz

mīļu vasaras paziņu no pļavām, no dārziem un zie-

došiem laukiem. Tur bija purva niedres ar sēri no-

liektām lapām, tur baltas auziņas vieglām, sudrabai-

nām skarām. Un tur viņas saules puķe, spiezdamās
starp svešādu puķu lapām un ziediem, raudzījās viņā
ar apgrieztu seju. Kā nosalušas viņas spiedās pie loga
un viegli vizēja uz rūts ar vēsu mirdzumu, kā no

dzīves šķirtas dvēseles.

„Mīļās puķes, puķes no laukiem, no dārziem un

pļavām, kā jūs meklējat?" Pelnrušķīte prasīja.

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

„Ak, kad es varētu jūs ielaist," Pelnrušķīte iesau-

cās, ~bet mans namiņš ir tumšs un šaurs, es sēdu pel-

nos, un durvis uz pamātes istabām ir aizbultētas. Tur

ir lieli logi, tur ir silts un gaišs, un griesti ir tik aug-

sti, ka tur varētu stāvēt ievas pilnos ziedos un spogu-

ļoties siltos, zaļos sienu spoguļos, bet mēs netiekam

tur iekšā."

Pelnrušķīte bēdīga aizgāja no loga un nosēdās pie

pavarda. Uguns mirgādama dzisa. Pelnrušķīte apmai-

sīja virumu un pielika karoti pie lūpām. Virums bij
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melns un rūgts, rūgts. Mēle viņai sastinga mutē un

acīs saskrēja asaras. Viņa pakrita un nomira pelnos
un asarās.

Bet kad viņa bij nomirusi, tad viņa dabūja spār-

nus, jo nu viņa bij par dvēseli palikusi, un nekas vairs

viņai nebij ne aizslēgts, ne aizbultēts. Viņa varēja
svabadi lidot, kur patīk. Tā izgāja ārā pie puķēm,
kuras meklēja vasaras, un veda viņas uz gaišiem Aiz-

saules dārziem, kur nepazīst ziemas. Tur viņas zied

vēl tagad mūžīgā daiļumā. Un arī Pelnrušķīte tur ir.

Rokas, ar kurām viņa lasīja linsēklas no pelniem, tā

tur uz augšu un lūdz par dvēselēm, kas meklē mūžī-

gas vasaras. Viņas rokas ir kā divas dūjas, kuras ne-

kad nepiekūst lidot pret sauli.

MILZIS

Milzis
teica uz savu jaunāko brāli: „Paturi tu

kalnu, es gribu paskatīties pasaulē." Labi. Šis

ir ar mieru. Un tā jaunākais brālis ņem kalnu

uz pleciem un vecākais dodas pasaulē.
Visu mūžu viņš bij gulējis uz vēdera un turējis

kalnu uz muguras tāpat kā viņa tēvs un tēva tēvs.

Un nu viņš stāvēja lejā, liels, kumpains un neveikls.

Viņš vāji turējās uz kājām un brīnīdamies skatījās
pasaulē. Visas lietas viņam līda acīs. Viss bij tāds

strīpains un raibs: ikkatrai lietai bij apkārt vara-

vīksne. Viņš bij kā jauns putns, kura priekšā salūzt

čaula, un pasaule ar visām krāsām un skaņām gāžas
iekšā noreibušā dvēselē. Aizlicis roku priekš acīm,
milzis skatījās tālumā. Sili, kalni un mākoņi. Vējš

locīja silus un dzina mākoņus. Vai milzis nu stāvēja
mierā? Viņš ierēcās no prieka un devās tālumā sva-

bads, laimīgs un bagāts. Padusē viņam bij zelta ga-

bals, tik liels kā cilvēka galva. To viņam bij dāvinā-

juši labie rūķi par to, ka viņš tik pacietīgi bij turējis

kalnu, kur atradās viņu smēdes un mantu kambari.
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Milzis gāja, gāja un uzgāja kalnu. let nu no kalna

lejā, redz viens puika gana aitas.

„Ekur kukainis," Milzis teica un smaidīja.
Pret sauli ziedēja baltābola pakalne. Zemu pie de-

besīm gulēja balti mākoņi. Ne zelts, ne sudrabs kalna

dziļumā, nekas nebij tik gaišs kā šī pakalne. Milzim

gribējās te atlaisties zālē un apskatīties: te laikam

sākās tā skaistā pasaule, par ko viņam bij stāstījušas
meža laumiņas. Tās klejoja tālu ar vēju, maldināda-

mas ganus un medniekus, un daudz zināja stāstīt.

„Ei, ci, lielais," puika kliedza. „Neieguli tik atkal

bedri manā norā! Kur jūs, milži, guļat, tur trīs gadi
zāle neaug."

Tas bij liels nebēdnis, un viņam nebij pirmā reize

ar milžiem un velniem.

„Klausies, puika, es gribu drusku uzkost. Dod

man vienu aitu."

~Vai, rīma! Veselu aitu! Bet nāc pa priekšu ar

mani cīksties. Ja pieveiksi, tad dabūsi aitu, ja ne —

tavs zelta gabals būs man."

Milzis skatījās uz puiku kā suns uz skudru, kura

rāpo viņam starp izstieptām ķepām. „Ekur kukainis!"

milzis brīnījās. Tā būtu mums, ja mēs gulētu zālē

un zaļš vaguliņš mūs lielīgi uzrunātu.

„Labi. lesim skrieties," milzis teica.

„Ej tu! Kur es ar tevi, tādu lempi, iešu skrieties.

Te aiz krūmiem guļ dienas vidu mans jaunākais brā-

lis, tas ies manā vietā."

Puika pasvilpa. No krūma izskrēja zaķis, un mil-

zis nebij salocījies vien, kad zaķis jau bij gabalā.
Tad milzis paķēra no zemes akmeni un saspieda

viņu plakanu. „Nu, vai tu to vari?"

„Tas man nieks. Bet vai tu vari saspiest akmeni tā,
ka viņam sula sāk tecēt?"

Un puika izvilka no savas gana kulītes gabalu
siera un spieda to tā, ka viņam sula tecēja caur

pirkstiem.
Milzis brīnījās vien.
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„Bai, kas tu par vāju vīru! Tev jau tik ir, kā tie

lielie kauli," puika smējās. „Vēl reiz es eju, tad Dievs

ar tevi."

Tad milzis ar dusmām grāba akmeni un svieda

gaisā. Abi atgāzuši galvas skatījās, kā viņš pazuda
debesīs. Pēc laba laika akmens nožvankstēja uz noras.

Bet puika izvilka no azotes putnu un palaida gaisā.

„Redz, es iesviedu akmeni pašā Aizsaulē. Tā tu vairs

nekad neredzēsi," puika lielījās.

Milzis gaidīja, kad akmens nāks zemē, bet tik

kakls notirpa skatoties: nekā nesagaidīja.

Viņš bij pazaudējis.
Atdeva puikam zelta gabalu un gāja tālāk. Viņš

gāja ātri un smagi, atstādams zemē dziļas pēdas. Na-

baga milzis bij gluži apjucis, un bailes mina viņam
uz papēžiem. Viņš meta līkumu, kur arājs ara un

gani ganīja. Šiem kukaiņiem bij brīnišķas varas.
Tas

nieks viņam bij atņēmis zelta gabalu un izpostījis

viņu līdz pašai serdei. Viņš nu bij kā liels koks ar

cauru vidu un neticēja vairs ne savām rokām, ne

kājām. Viņš gāja un nezināja, kur soli spert: kad tik

atkal neizlien no zemes kāds kukainis un neievelk

derībā! Izdzīs vēl trīs sloksnes ādas no muguras, kur

tad vairs rādīsies.
.

.

Pašķīrās meži un nokalniņi, un milzis izgāja zie-

došā Kurzemes klajumā. Te debesis bij tik gaišas un

pasaule tik plaša, ka viņam kājas sāka ļodzīties, un

viņa ēna smieklīgi dejoja uz sarkanām āboliņa gal-
vām, kas auga cita pie citas, zaļi un kupli piebriedu-
šas laukā. Kā viļņi viens pār otru tur pacēlās ziedi

un lapas, sarkans un zaļš.
Milzis vairs nezināja, kur likt savas lielās rokas.

Tās bij tik stipras un smagas, radītas lieliem un grū-
tiem darbiem, un te bij tik viegls un gaišs, ka bij tīri

vai jāizkūst. Viņš varēja dzīvot tikai tad, ja viņam
bij ko nest. Jo tā nu reiz milži ir radīti. Kā cits ne-

var panest grūtuma, tā milzis nevarēja panest vieg-
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luma. Viņš nokrita āboliņa laukā uz mutes un tālu,
kā ķēms, izstiepa savas neveiklās rokas un kājas.

Salda medus dvaša spiedās viņam mutē un nāsīs.

Viņš iekodās ar zobiem zemē un raudāja, bet ziedošā

zeme smējās par viņa dusmām un smaržoja.

īgns un satumsis milzis piecēlās un aizvilkās kā

mākonis uz vakariem, kur debess malā gulēja tumš-

zilas ozolu birzes.

Veci, simtgadēji ozoli izstiepa tam pretī savus va-

renos zarus. Un birzē iegājis, milzis jutās kā starp

vīriem, jo ozoli bij viņa augumā. Sadudzis, ķildīgs

viņš grieza zobus un šņāca tā, ka lapas bira no zariem.

Tad viņš likās ozolos un rāva tos laukā no zemes ar

saknēm un svieda pa gaisu. Stiprākos kokus viņš ap-

kampa pa vidu. Viņš cīnījās ar tiem kā ar vīriem un

priecājās, ka viņam pretim turas atklāts spēks. Jo

viņa bērna dvēsele jau bija nomanījusi cilvēku viltu.

Tā viņš plosījās labu laiku, kamēr tālu visapkārt kā

jūra ap viņu gulēja zaļš līdums, kur pār saplosītiem
zariem un izgāztām saknēm kliegdami bēga prom
izbiedēti putni un zvēri. Tad viņš bij atkal reiz lai-

mīgi piekusis un apmierināts soļoja tālāk.

Bet kad nāca vakars un no ciemiem stiepās dūmi,

milzim atkal uznāca skumjas. Viņš atcerējās dziļo
zemes tumsu, dzirdēja, kā caur šo tumsu skan rūķu
laktas un ēzes elpo un dūmi sitas ap labo vīru bār-

dām un sejām, kuri zilās un sārtās ugunīs kausē zeltu

un sudrabu. Visu nakti nedeva miera šie dūmi, kuri

likās viņam saldāki par puķu smaržu.

Cik ilgi milzis vēl tā staigāja pa pasauli, par to

veci ļaudis nekā nezin stāstīt. Bet kurš bērns gan

nebūs dzirdējis par koku rāvēju, kurš klejo, meklē-

dams darba? Ne vienu silu vien viņš nolīda, ārdīda-

mies aiz spēka un saduguma, ne vienam laukam vien

viņš pirmais izpurināja zemi, raudams kokus ar sak-

nēm. Bet to viņš darīja tikai aiz mokām, tāpēc ka

neatrada vairs sev īstās vietas. Tā galā viņš bij gluži
nobeidzies. Viņa spēki sāka zust. Un kad viņš reiz
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izgāja tukšā, neauglīgā smilšu klajumā, tad viņam

gribējās zemes, zemes, kas auglīga gulēja tur zem

smiltīm un slēpa sevī jaunus kokus un puķes. Viņš
nometās zemē un kāri sāka raust sev smiltis uz kakla

un pleciem. Un brīnums: zeme atdeva viņam zudušo

spēku. Jo dziļāk viņš rakās, jo stiprāks viņš tapa.

Pret vakaru milzis nebij vairs redzams. Bij tikai

kalns, kurš kustējās un auga kā milzīgs kurmja cē-

lums. Tas auga arvienu lielāks, un tad vairs nevarēja

manīt, ka viņš kustas. Drīz pa kalna virsu sāka lidot

un kniest vēja izmesti dīgļi un sēklas.

Un pēc gadiem tur auga mežs. Putni sēdēja zaros

un dziedāja, lapsas raka sev siltas alas; bet milzis gu-

lēja tur dziļi apakšā un klausījās atkal, kā skan rūķu
laktas un ēzes elso un dūc. Un viņam bij tik labi, ka

viņš baidījās elpot, lai nesatricinātu putnu olas ligz-
dās un neizbiedētu samīlējušos, kuri sēdēja tur, aug-

šā, zem kāda kupla koka. Milzis aizturēja elpu, un

kā maigs vilnis zem krūtīm viņam apstājās laime.

Viņā turējās viss kalna svars.

Milzim bij atkal ko nest, viņš atkal dzīvoja pilnu
dzīvi un bij laimīgs.

Bet ne koki, ne puķes, ne arī putni nezināja, ka

viņi šūpojās uz milža muguras. Jo viņš tur apakšā bij
tik kluss, cik kluss top tik aiz lielas laimes.

BENDES MEITIŅA

Reiz
bij viens bende, un tam bij meitiņa. Viņš

darīja, kā visi bendes dara. Bet reizēm, kad viņš

bij izgulējis grūto dzērumu, kādā tas pavadīja

savas dienas, tas ņēma uz ceļiem savu meitiņu, un

kāda skaņa viņa kaklā meklēja vārdus. Viņš bij kā

aizsmakusi dzeguze, kura grib kūkot, un tas bij tik

briesmīgi.
Meitiņa auga.
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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 neviens viņa necēla augšā.
Nakti to pavadīja uz kapiem kara kalpi ar lāpām

un zobeniem. Zārkam gāja līdz tikai bendes meitiņa,
nodūrusi acis zem mātes lakata.

Otrā rītā viņa gāja uz kapsētu apraudzīt tēva

kapu, bet atrada to tukšu. Gar kapsētiņu tecēja mel-

na upīte. Ar kailiem nokaltušiem žuburiem tur turē-

jās gaisā trīs veci melnalkšņi. Un ko viņa tur ierau-

dzīja? Vidējā kokā izplēstām rokām bij iekāries viņas
tēvs. Sarkanais krekls plivinājās vējā. Vienā rokā vi-

ņam bij degvīna pudele, otrā karātavu valgs. Tumši

kraukļu bari metās ndkaltušos zaros un knābāja viņa
kailos ikrus. Meitene apklāja 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 tiesneši un nežēlīgi
bendes. Tur viņa ganīja govis labiem ļaudīm. Tā bij
savāda gane. Viņa nesa pār acīm villainīti, vai bij
lietus, vai saule, viņa nesakliedzās ar citiem ganiem,
un neviens 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 dziedam vai ierau-

dzīja izplaukušu ziedu un bij gatava uz brīdi aiz-

mirsties, 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.
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Tam bij pilna sēta smaidošu bērnu un miglotos vīto-

los sudraba šūpuļi. Te viņa bij tāda pati kā visi, un

bērni spēlējās ar viņu, veda aiz rokas un sēdināja šū-

pulī . . .
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 pati bendes meitiņa.

Reiz naktī, kad viņa sēdēja pie loga un nevarēja

iemigt — viņai paspīdēja zem ošiem mēnesnīcas seja.
Ošu lapas drebēja, un mēness gaisma zem zariem bēga
nemierīgām strīpām.

Bendes meitiņa uzmeta lakatu uz pleciem un gāja

pa drebošu staru teku. Viņa gribēja iet uz Mēness

māmiņas pili. Viņai bij tik skaidra seja, un tā skatī-

jās tālu pār kalniem un mežiem. Tā gan visu redzēja

un zināja. Viņa pateiks, ko darīt. Viņa zinās kādu

vārdu, kas atlaidīs viņu no mokām, kas atsvabinās

viņu no sevis pašas.

Meitiņa gāja, gāja un iegāja lielā mežā. Te dzird

aiz muguras: dipada dap, dipada dap. Egļu saknes

nodreb, un viss mežs it kā satrūkstas. Tad paliek
klusu. Saltas tirpas pāriet meitenei—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
biezoknī. Pakavi dun arvien tuvāk, un meitene no-

bijusies saplok zem egles. Bet jātnieks aptur zirgu,

ņem viņu puspamirušu uz rokām, sēdina sev priekšā
uz sedliem un ļauj savam mežonīgam kumeļam vaļu.

Viņš elpo asi un ātri uz meitiņas pakauša, un no viņa

elpas aukstas bailes birst viņai zem matiem. Viņai

liekas, ka galva izplēšas un top liela un tukša kā

bungas. Un jātnieka balss dārd:

„Bērns, kur tu iedama?"

~Es eju uz Mēnesnīcas pili."
„Bērns, tavs ceļš ir tāls; bet es varu tevi pavest."
~Kas tu esi, tumšais, un kā tu mani ieraudzīji? Es

biju paslēpusies zem egles."



133

„Es esmu Izmisums. Savus bērnus es pazīstu. Mans

zirgs nes ātrāk par vēju, bet es jāju tik līdz 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 meža galiem līdz ar rīta miglu. Tik jātnieka tum-

šais mēteļa stūris vēl kādu brīdi bij saulei priekšā.

Meitiņa izgāja ziedošā pļavā. Un katra zālīte tai

bij tik laba kā zaļa māmiņa. Viņa bij nogurusi un

gribēja gulēt, un viņai nebij ne segas, ne spilventiņa.
Bet puķes tai sniedza savas bārkstainās villaines un

sūnas savus brūnos spilventiņus. „Vai, te jau ir gulta
zem katras zālītes," meitiņa 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 augstuma. Bet bendes meitiņa noliecās

pret katru ziedu, un viss viņai smaidīja, jo viņa bij
tikai nabaga bērns, un katra ceļmalas lapa bij labāka

par viņu. Un kad viņai vairs nebij nekā cita, tad vi-

ņai bij vēl šis pazemības prieks.
Dienu viņa atdusējās, nolikusi galvu uz ceļmalas

velēnas, un zālītes dziedāja viņai zaļas dziesmiņas.
Nakti melnais jātnieks cēla viņu savā kumeļā, un tad

gāja caur mežiem — dipada dap, dipada dap
Kādu nakti mežs palika retāks un gaišāks. Jātnieks

apturēja zirgu, nocēla meiteni zemē un teica: „Nu
tev ceļš ir gaišs. Mēness māmiņas pils vairs nav tālu"

— un aizauļoja atpakaļ pa mežu.

Egles palika arvienu retākas. Nāca zaļas kļavas, pa
kuru lapām rāpoja mēness stari kā zili zirnekļi un

karājās zem mīkstām ēnām garos sudraba pavedienos.
Tad nāca bāli oši. Un viņos bij viegla un tāla dves-

ma, it 'kā pati debess tiem klusi elpotu virsū. Aiz

ošiem bij augsts tornis, šauriem sudrabotiem lodzi-

ņiem. Pie veciem akmens pakāpieniem stāvēja zils
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turks ar zelta sirpi zobena vietā. Viņš nolieca sirpi
un deva meitenei ceļu. Viņai bij jākāpj augstu, aug-

stu, un trepes palika arvienu šaurākas. Viņai likās,
ka tornis līgojas. Un kā zirneklis pie sava pavediena,
tā viņa rāpās augšā, līdz nonāca kambarī, kur dzī-

voja Mēness māmiņa. Tur bij viss kā vecos laikos.

Pie lodziņa ar apaļām rūtīm stāvēja zelta ratiņš.

Augstu uzsprausta bij bāla linu kodeļa. Mēness mā-

miņa sēdēja un vērpa. Viņai bij laipna seja ar baltām

sprogām. Viņa palocīja galvu un atņēma labvakaru,
un viņas pirksti valdīja dziju.

Kad meitene izstāstīja, kādēļ nākusi, vecmāmiņa
tai iedeva mazu sudraba atslēdziņu.

~Še tev šī atslēdziņa. Ar to var atslēgt visas dur-

vis, un kam viņa rokā, tas paliek neredzams. Ej, at-

ņem bendēm kādu jaunu dvēseli, tad tu atradīsi mie-

ru. Aiz trejdeviņiem kalniem ir Sirmsalas ķēniņa pils.

Jauns varonis tornī tur gaida nāvi. Ej un atpestī
vinu."

Meitiņa pateicās Mēness 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
— parādījās tumšais jātnieks. Viņa drēbju vīle aiz-

kāra 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 nebija jājuši. Mei-

tiņa turējās zirga krēpēs. Trakā jātnieka elpa dedzi-

nāja 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 bez-

dibenī — dipada dap, dipada dap —

Uz rīta pusi jātnieks apturēja zirgu pie sarmotiem

vārtiem. Torņa logā, kā aizsalusi, spīdēja blāva ugun-

tiņa.
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„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 kambarī, kur aizsalušā

logā spīdēja blāva uguntiņa un jauns varonis gaidīja
nāvi.

„Ņem šo atslēdziņu un paliec neredzams. Ar to tu

vari atslēgt visas durvis. Ņem un bēdz," viņa jau-
neklim 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 kaut kas sakāms. Man ir,
it kā es būtu dzīvojusi 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

jūru. Lai es redzu to svīstam kā zaļu rītu. Lai ved

mani, man vajag pakāpties un kaut ko sacīt. Neviens

nezin, cik ilgi un cik grūti šis vārds ir meklējis ceļu

uz manām lūpām. Mans tēvs bija 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 izrunāt. Lai mani

ved, es gribu pakāpties uz karātavām un teikt vienu

vārdu. Šis vārds ir: mīlestība."

Tad varonis vairs nepretojās meitiņas upurim, pa-

ņēma atslēdziņu no viņas rokām un aizgāja.
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ĶĒNIŅA DĒLA TRĪS DĀRGUMI

Kluss
eņģelis izgāja caur cietuma ķēķi, un kat-

ram pie krūtīm pieskārās kā salda vēsma. Die-

nas darbs bij pabeigts. Pusdiena bij nodota,
maize izcepta. Plauktā gar sienu un visgarām uz pla-
tā muldas vāka garoja silti, brūni maizes kukuļi, iz-

platīdami to sestdienas vakara smaržu, kura mums ir

pazīstama no bērnu dienām. Platā, zemā maizes krās-

nī vēl gailējās bālas aizkura ogles, un arī viņa likās

atpūšamies no sava karstuma. Maiznieki, miltiem no-

putējušās arestantu cepurītēs, sēdēja uz laipas krāsns

bedrē un dzēra tēju.

Uz lielā katla sarkanspožā vāka, kurš vēl bij silts

no garaiņām, izlaidies, puspievērtām acīm gulēja pa-
vārs Mūzikants. Viņš bij klaidonis, iesaukts par ~Mūz-
ikantu" tāpēc, ka prata ar lūpām izpūst visbrīniš-

ķākās meldijas, tā ka pat cietuma sargi nesteidzās

viņa apsaukt.

Pie ķēķa galda, uz kura skārda krūzītē stāvēja daži

zaļi zāļu stiebri, kā kluss un bailīgs prieks, kas rūpī-
gi tiek slēpts no uzraugu acīm, noliecis rudo galvu,
sēdēja jauns puisis un tīrīja kartupeļus. Gara iedzel-

tena miza lēni griezās ap lobāmo nazi. Puiša sejā bij
skumjas un apnikušas domas, kuras arvienu jāatsāk
no gala, kā tā dzeltenā rācenīša miza, kuras viņš ne-

varēja vien nogriezt. Viņš bij iemaisīts kādā ķildā,
kurā bij nosists cilvēks, un viņam bij ilgi ko sēdēt...

Bij klusu. Un ūdens krānā teica: „Bul, bul." Tad

nopilēja dažas lāses, un atkal viņš teica: ~Bul."

„Ei, tēva dēls," Mūzikants teica, pavēris lielās,

apaļās acis, kuras likās metam brūnas dzirkstis. „Ko
tu sēdi, galvu nokāris? Klausies, es tev pastāstīšu pa-
saku par ķēniņa dēlu, kurš gājis meklēt zelta putnu.

To sākumu tu varbūt jau zini. Es tev stāstīšu viņu

no tās vietas, kur ministrs atņem dēlam zelta putnu

un daiļo ķēniņa meitu un iemet pašu cietumā. Kā
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ķēniņa dēlam tur gāja, to tu gan vēl nebūsi dzirdē-

jis.. .

Un tā ministrs paņem daiļo ķēniņa meitu un zelta

putnu ar visu ligzdu un liek iemest dēlu cietumā.

Viņš gāja noziedznieka kreklā pa ielām, uz kurām

bij dižojies dzeltenā kumeļā, un aiz raibiem puķu

podiem neviena daiļa sejiņa vairs nenoliecās lejup, un

pār rozēm un mirtēm viņam neraudzījās pakaļ ne-

viena acs. Viņam vairs negāja pa priekšu tauru ska-

ņas, un savu kauna ceļu viņš staigāja viens. Bet kādā

tumšā ieliņā, kur stāvēja vecas skārdnieka darbnīcas

un siena un auzu pārdotavas, aiz kuplas liepas, kura

gandrīz apklāja mazu zaļu namiņu — parādījās veca

laumiņa ar lupatu maisu uz muguras. Viņa nāca dē-

lam klāt un izskatījās kā viņa vecā aukle, kuru tas

sen bij aizmirsis. Ar riebumu viņš paskatījās uz ne-

tīro lupatu maisu, bet laumiņa pasmējās, noņēma

maisu no muguras un teica:

„ī, jaunais ķēniņ. Mans maisiņš ir vecs, bet tur

iekšā ir labas lietas. Daiļā princese sēd ķēniņa pilī un

zelta putns uz zelta olām. Nu tev būs jāatrod dār-

gumi starp lupatām."

Un, sargiem neredzama, laumiņa izņēma no maisa

un iedeva dēlam trīs lietas: zelta kamoliņu, sudraba

stabulīti un rudzu graudu. Viņa ātri iespieda tās

ķēniņa dēlam rokā un teica:

„Kad tev apnīk cietuma tumsa, tad attin manu

zelta kamoliņu. Kad tev gribas dzirdēt, ko paša sirds

jūt, un kad gribi redzēt, ko dara daiļā princese, tad

papūt šo stabulīti. Un kad tev gribas ēst, tad paber-
zē tikai rokā rudzu graudu . . ."

Tad viņa ātri uzmeta maisu uz pleciem un nozuda

pa zemām durvīm namiņā, ar maisu palodu aizskār-

dama.

Ejot uz mājām, ķēniņa dēls redzēja, ka uz durvīm

šķībi stāvēja izkārtne, uz kuras bij rakstīts: „Še pērk

lupatas un vecu stiklu." Ar īgnumu viņš gribēja no-

mest laumiņas dāvātās lietas pie lupatu bodītes zemē,
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bet viņam arvienu vairāk sāka izlikties, ka tā bijusi

viņa vecā aukle, kuru tas bij aizmirsis, un viņš patu-

rēja lietiņas par piemiņu.

Tad ķēniņa dēlu iemeta cietumā. Tur bij garas

dienas un garas naktis. Laiks gāja, bet ķēniņa dēlam

likās, ka cietums iet, ka tas peld ar visiem torņiem,

pagrabiem un cietumsargiem kā liels kuģis miglā pār

pelēkiem ūdeņiem; tik viļņi žvadz kā ķēdes. Viņš

guļ saistīts kuģa dibenā, bet kuģis ar paceltām burām

bargi raugās jūras klajumā.
Dēlam jādzīvo vienā tumsā. Un tumsā viņš redz

tikai to, kas viņam sirdī. Un tā viņam liekas, ka tas

ir tas pats kuģis, ar kuru viņš ved līgavu un zelta

putnu. Jo sirdī viņam bij daiļā ķēniņa meita un zelta

putns. Viņš gaidīja, kad kuģis izies malā un viņš at-

kal varēs spert kāju uz zemes, uz kuras elpo dzīvas

puķes. Bet kuģis gāja lēni, dēls nezināja, kur atrodas,

un vai tālu vēl krasts. Neviena mīļa skaņa neatsaucās

uz viņa ilgām no pelēkā jūras klajuma. Tik viļņi

žvadzēja kā ķēdes.
Kā ēnas gar cietumlogu gāja dienas. Vēlāk dēls

manīja, ka tās nebij dienas, bet miroņi. Viņas apstā-

jās pie cietumloga, lai izsūktu dēla dzīvību. Kad mi-

roņi satiekas ar dzīviem, viņi skūpsta tiem no lūpām
elpu un ņem viņiem dzīvību. Arī sienas bij aukstas

un mēmas, arī viņas bij miroņi un gribēja dzīvot un

sasilt no dēla elpas. Viņš palika arvienu bālāks un

klusāks, un viņam vairs nelikās, ka viņš brauc ar

daiļo ķēniņa meitu — bet ka viņš aizmirsts guļ vecas

akas dibenā. Un krupis, kas viņam gulēja blakus, bij

laimīgāks par viņu, jo tas bij še mājās.
Tad dēlam ienāca prātā vecās laumiņas dāvanas.

Viņš sāka šķetināt laumas kamoliņu. Un tavu brīnu-

mu! Pavediens sāka mirdzēt viņa bālos, nedzīvos

pirkstos, un tie kļuva sārti. Un dienas kļuva gaišā-

kas, un sienas vairs negulās ķēniņa dēlam virsū ar

savu miklo elpu. Zelta pavediens bij dzīvāks par ķē-

niņa dēla sirdi, un miroņi sūca sev dzīvību no viņa.
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Un tas nemaz nepalika bālāks. Vakarā ķēniņa dēls

satina kamoliņu un nolika savā salmu pagalvī.

Tad pa krēslu viņš sāka cilāt laumas stabulīti.

Viņš pielika to pie lūpām, un tā teica klusi: „Bul,

bul," un tad atkal „bul". Viņš spēlēja, un sēras kā

lēns ūdens burbuļodams tinās ap viņu. Viņa acis pie-
plūda ar miglu. Un tad priekšā bij ezers, caur nied-

rām izbrauca ezera vidū laiva. Tur sēdēja daiļā ķē-

niņa meita. Viņa noliecās pār laivas malu, un viņas
baltā seja kā mēnesnīca spīdēja pati sev pretī no

ūdens.

Viņa šūpoja laivu — viļņi sagrumboja viņas apni-
kušo atspīdumu —

un dziedāja:

„Skatos viļņos katru dien',
Redzu tikai sevi vien.

Ak, mans skumju mērs ir pilns!
Kādēļ nerāda vairs viln's

Mana zēna mīļo seju,
Bet tik laivu nes uz leju? . .

."

Tā dziedādama, viņa aizlidoja un nozuda niedrās.

Un dēls zināja, ka daiļā ķēniņa meita vēl nav viņu
aizmirsusi. Viņš noliecās ūdenī un nomazgāja viņā

seju. Varbūt ka vilnī, kas atnāca pie viņa cietuma

mūros, vēl bij viņas atspīdums . . .

Tad ūdens atkal klusi teica: „Bul, bul
. .

." Ezers

nozuda, un rokās viņam bij tikai sudraba stabulīte.

Bet kad viņš bij izsalcis, tas paberzēja rokā rudzu

graudu, un uz cietumsola, kur gadījies, kur ne —

nosēdās viņam līdzās kāds vīrs, tam bij rudi mati,
pleci ar kaudzi un labsirdīga seja. Viņa svārki smar-

žoja pēc siena, zirga sviedriem un rijas dūmiem, un

sirds viņam bij uzticīga, vienkārša un laba.

„Nesaki nekā," viņš ķēniņa dēlu mierināja un sita

viņam uz pleca, ~gan būs labi!" Un kulē arvien vi-

ņam bij gabals melnas maizes, un viņš sniedza to ar
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platu labsirdīgu smaidu. Ķēniņa dēls ēda un bij ve-

sels un priecīgs.

Daiļā ķēniņa meita gan vilcinājās un atlika kāzas

no vienas dienas uz otru, bet beidzot tak pienāca

diena, kad viņai bij jāiet ar ministru laulāties. Ķēniņš
lika taisīt lielas kāzas. Visi noziedznieki tika atsvabi-

nāti, un pēc kāzu mielasta pilī varēja dejot un mīk-

las minēt visi, kam tika — no galma kunga līdz üba-

gam. Un pati daiļā ķēniņa meita līgavas rotā staigāja

starp viesiem un uzdeva mīklas. Viņa skatījās visiem

cieši sejā, un viņas acīs bij tās pašas vienīgās ilgas:
ieraudzīt pazudušo ķēniņa dēlu, kā toreiz, kad viņa
bij lūkojusies ezerā

.
..

Ķēniņa dēls atstāja cietumu un gāja pa nomales

tumšām, līkumotām ieliņām, kā pats sevis meklē-

dams, vēl nezinādams, kur iet. Piepeši viņš stāvēja

vecas zaļas mājiņas priekšā zem ziedošas liepas. Uz

durvīm bij tā pati izkārtne: „Še pērk lupatas un

vecu stiklu". Viņš atcerējās, ka te dzīvoja laumiņa,
kuru viņš vēl arvienu turēja par savu veco aukli, un

viņam ienāca prātā ieiet iekšā un pateikties viņai par
tām trim dāvanām. Ķēniņa dēls iegāja priekšnamā ar

tumšu zemes kuļu un pa nomelnējušām durvīm is-

tabā. Tur sēdēja laumiņa pie vecu stiklu kaudzes.

Viņa cilāja ar spieķīti zilus, zaļus stikla gabaliņus,

ņēma rokās, turēja viņus pret gaismu un līmēja kopā,
bet darbs gāja lēni.

Dēls piegāja, teica labudienu un prasīja: „Vecmā-

miņ, ko tu dari?"

„Es lāpu salauztus likteņus," laumiņa teica, uz

stikliem rādīdama. ~Daudz neko no viņiem vairs

nevar iztaisīt. Jādod ceplī, lai pārkausē par jaunu."

„Salāpi manu ar'," ķēniņa dēls teica.

„ī," laumiņa smējās, ~tu to vēl pats labi vari iz-

darīt. Ej tik uz ķēniņa pili un pasaki jaunai ķēniņie-
nei savus trīs dārgumus."

„Kas tad tie ir, vecmāmiņ," dēls jautāja. Viņam

nemaz nelikās, ka tam būtu klāt kādi dārgumi.
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„Vai tad neatmini? — es jau tev viņus iedevu, kad

tevi veda uz cietumu. Saules stars, ūdens un rudzu

maize. Kad tie trīs cilvēka neatstāj, tad citi septiņi

viņam neko nevar darīt."

Ķēniņa dels pateicās laumiņai par padomu, apģēr-
bās par vecu nabagu un gāja uz ķēniņa pili.

Bet pilī nebij īsta prieka. Zelta putns sabozies un

noskumis sēdēja uz zelta olām, un līgava izmisusi

staigāja starp viesiem un uzdeva mīklas.

Patlaban ienāca vecs nabags ar lielu baltu bārdu.

Viņa devās tam klāt un prasīja: „Saki, kas ir trīs

lielākie dārgumi pasaulē?"
Bet nabaga acis bij tik brīnišķi jaunas un tuvas,

ka līgavai sirds apstājās krūtīs, atbildi gaidot.

„Saules stars, ūdens un rudzu maize," übags teica.

Daiļā ķēniņa meita pazina sava atsvabinātāja balsi

un iekliedzās no prieka un bailēm, zelta putns skaļi
sasita spārnus un sāka dziedāt.

Visi viesi sāka skatīties uz savādo übagu, un mi-

nistrs saņēma viņam aiz pleciem un prasīja, kur šim

pierādījumi.

„Es pats esmu pierādījums," übags teica un norāva

lieko bārdu. ~Tu nozagi man zelta putnu un daiļo

ķēniņa meitu un mani pašu liki iemest cietumā. Bet

saules stars, ūdens un rudzu maize manis neatstāja
vislielākā grūtumā."

Visi pazina pazudušo princi. Zelta putns nolaidās

ķēniņa dēlam uz pleca, un daiļā ķēniņa meita atrada

savu vietu pie viņa krūtīm.

Vecais ķēniņš redzēja, ka ministrs viņu piekrāpis,
un lika to iemest cietumā. Lai viņš tur iepazīstas ar

trim īstiem dārgumiem un nekāro pēc zelta olām.

Bet dēls apņēma daiļo ķēniņa meitu par
sievu un

dzīvoja laimīgi.
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MEŽA BALODĪTIS

Vecos
laikos notikušas brīnuma lietas. Ganus

kronējuši par ķēniņiem, un ķēniņi nometuši

purpuru un ēduši zāli līdz ar jēriem laukā.

Viņi skūpstījuši valgos stiebrus un zemi, kā lopi da-

ra, un tad atkal pacēlušies savā godībā. 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 bijusi 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 ķē-
niņa sirds var vēlēties — tik nebij tā ūdens, ko viņš

jaunībā bij dzēris savas dzimtenes avotā.

Viņš lika sev atnest ūdeni no tā avota, bet kad

viņa ļaudis tur nogāja, tad viņi tai vietā, kur ķēniņš
bij dzēris, atrada tikai govju izmītu palti ar retu,

izplūkātu dzelzs 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 ganī-
jis aitas.

Ar galmu viņš devās ceļā un pēc dažām dienām

no platā lielceļa nogriezās uz savas dzimtenes klusiem

takiem, kur gar vecu egļu saknēm vijās melna ratu

sliede un auga skujām nobirušas sēnes. Kāds prieks
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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 liel-

ceļa. 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 smiedamās, kā nolūkodama nāca līdz pati saule.

Galma kungi nesa dāmas pār lietus paltīm un upī-
tēm. Tā dažai rokai gadījās nejauši satikties ar mīļu
roku un dažai galviņai noreibt pie tām krūtīm, no

kurām viņa bēga aiz nežēlīgas mīlestības 'kautrības.

Arvienu ceļā gadījās patīkamas nejaušības, un dā-

mām bieži bij jāmeklē aizsardzība no uzbāzīgiem
egļu zariem un vētras izgāztiem kokiem uzticīgu
kavalieru rokās.

Ķēniņš bij tik priecīgs, it kā jaunu valstību atra-

dis, un valgs, paltī iemīts akmens, uz kura viņš grī-
ļodamies lika kāju, tam bij kā jauns troņa pakāpiens.

Viņi gāja gar zilganām druvām, kuras bij klusi

nolīkušas agrā briedumā. Dāmu garās drānas vilkās

gar zaļiem ežmaļiem, un mazās lauka 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 zaļiem dievkociņu krūmiem un

koku rozēm, kā ūdens no tumšas akas, viņos raudzī-

jās divi zemi un šauri logi.
„Brīnums, cik tie logi izskatās mazi," ķēniņš ap-

stājies 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.
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Tad viņi gāja atpakaļ pa tām pašām tekām, pa ku-

rām bij atnākuši, uz lielceļu, kur viņus gaidīja ka-

rietes.

Maza taciņa caur sūnām, uz kurām šur un tur pa-

mirdzēja vēls saules stars, ievijās meža biezumā. Un

nezin kā tas nāca, ka šī taciņa piepeši sagrāba 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 bij gulējis, aizmiegot
virādams acis uz modrām zvaigznēm.

Saule bij jau aiz augstā egļu aploka, un uz tukšā

zāles klajuma, no kura jau kāpa miglas vēsums, ne-

bij neviena dzīva stara.

Vēsums un skumjas sažņaudza ķēniņa sirdi. Viņš
gribēja iet atpakaļ pie saviem pavadoņiem, bet iz-

dzirda, ka aiz muguras viņam kāds runā, kā brīnī-

damies, kā jautādams. Viņš skatījās apkārt, kas tas

bij? Šī balss viņam bij tik pazīstama. Vai tur patiesi
kāds runāja, jeb te, meža klusumā, viņa dvēselē pati
bij sākusi skanēt kāda tāla atmiņa? Apklusa. Nevie-

na 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 saskatīt dažus tumšus vārnu perēk-
ļus, bet nekur neredzēja baloža caurās ligzdas.

Ķēniņš gāja arvienu dziļāk mežā.

Kāds arvienu vēl runāja tur un brīnījās. Viņš

skrēja, lai viņam nepazustu 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 paņemt to. Viņš tikai dzirdēja
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kādu runājam uz viņu tik saldi, kā neviens ar viņu
nebij runājis.

Beidzot viņš bij noguris un apsēdās uz kāda celma.

Zeme visapkārt bij nobirusi brūnām skujām. Sūnas

te neauga, jo biezās galotnes nelaida cauri saules. Un

augšā bij brūna nokaltušu zaru krēsla. Brūna vardīte,
kura bij sēdējusi lietus paltī, 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 aizskāra

viņa dvēseli un balodis sauca arvienu tālāk. Viņš sāka

atkal iet.

Mežs palika retāks, un zem eglēm izplētās gaišas
un vieglas lazdu teltis.

Mazas puķītes ar bāliem ziediem uzticīgi raudzījās
no lazdu apakšas, un dažas vēlas zemenes mirdzēja

viņam kā solīdamās.

„Ur, mur, mur, mur," meža upīte murdēja gar

celmiem, kuri no vecuma bij gluži zaļi, un gar mel-

nām kdku saknēm aizvijās tērcē.

Tur auga suloti alkšņi. Tos viņš labi pazina. Miza

viņiem bij rūgti salda kā kanēlis. Viņš atminējās labi

to garšu un savus pirkstus, kurus, stabuli maucot,
sula krāsoja dzeltenus. Pār upīti laipodams, viņš ķē-
rās tiem apkārt un spieda vaigu pie viņu vēsiem au-

gumiem. Vēl šur tur viņš atrada kokā iegrieztas sir-

dis, kuras bij aizaugušas ar tumšu, vecu mizu, kā

vecas vainas. Daža vaina viņu par jaunu ievainoja,

un, aizkustināts no vieglām sērām, viņš beidzot iz-

nāca uz kādas tekas, kura viņam no bērnu dienām

bij pazīstama.

Pēdējais zelts, ko saule aiziedama atstāj padebeša
malā, dzisa aiz zemām eglītēm, bet tālumā vēl ar-

vienu runāja balodītis.

Bij krēsla, un ķēniņš gandrīz izbijās, kad izdzirda

soļus aiz sevis. Viņš atgriezās un ieraudzīja meitiņu

basām kājām, zaļi strīpainos lindrakos, kura ātri un

baigi, kā bēgdama no nakts, gāja ķēniņam garām.
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Rokā viņai bij vecs, ūdenī nomelnējis ķipis un

viņā pelniem aprausta uguns pagalīte, kura vēl kū-

Pēja.
„Kur tu iedama, bērns?" ķēniņš prasīja.
„lešu uz māju, biju kaimiņos pēc uguns," meitiņa

atbildēja.
„Izvadi mani no meža. Reiz es šo vietu labi pazi-

nu, 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 taciņa iegriezās
bālā dzelzs 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 nepaliktu tumsā."

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

viņas basos papēžus.
Izbiedētas ķīvītes vaidēdamas pacēlās no ciņiem

un atkal nokrita purvā. Un ķēniņam pār sirdi pār-

gāja tumša drausma.

Meitiņa vēl arvien sauca viņu, bet viņš bij jau pa-

licis tālu pakaļ. Un miglā viņš vairs neredzēja nevie-

na tumši nomīta purva ciņa.

Zeme zem viņa kājām sāka līgoties, viņš griezās

nost, bet iegrima vēl dziļāk līkšņā, un ūdens murdē-

dams apņēma viņu līdz ceļiem. Viņš rāvās ārā no

līkšņas un, juzdams ūdens smagumu ap saviem ce-

ļiem 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 ķē-

niņa neatrada. Un neviens nezināja, ka mazā purva

ezeriņā zivtiņas spēlējās ar viņa zelta kroni.
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SARKANGALVĪTE

Acis
vecmāmiņai palika arvienu tumšākas.

Viņa noadīja meitas meitai sarkanu cepurīti,
lai labāk varētu redzēt, kur viņa nāk pa smil-

gām aizaugušu lauka ceļu.

Vecmāmiņa dzīvoja sila malā, mazā mājiņā, un

gaidīja bērnu viesos.

Pie loga sēdēdama, viņa labi varēja redzēt, kur šī

nāk caur smilgām kā sarkana mārīte: pati smilgās,
galviņa ārā.

Cepurīte bij izdevusies par lielu, un kas Sarkan-

galvīti satika silā, tas brīnījās, vai tā meitiņa, vai

sarkana peciņa.
„Kad tu satiec kādu, tad sveicini," māte arvienu

teica, viņu pa durvīm vadīdama.

„Labrīt, labrīt!" viņa sveicināja katru, ko ceļā
satika. Un visi cilvēki viņai bij tik onkuļi un tantes.

Reiz viņa satika suni.

„Labrīt!" viņa teica un palocīja celīti.

Suns apstājās, savicināja asti un ierējās no prielka

par tik jauku bērnu. Un uz māju ejot, tam ienāca

prātā visi viņa netikumi. Kā viņš zaga no kambara

gaļu un saimnieka viesiem arvienu manījās no mugu-
ras iekost kājā. Viņš nokaunējās un apņēmās laboties.

Reiz Sarkangalvīte bij salasījusi zemenes un gri-
bēja tās aiznest vecmāmiņai.

Māte apsēja viņai baltu priekšautiņu, un viņa sa-

ņēma abās rokās zaļu krūzīti ar sārtu zemeņu kaudzi.

Kur viņai pie kājām gadījās kurmja cēlumi vai

zirga pēda — viņa turēja roku krūzītei priekšā, lai

ogas nenobirst.

Tā viņa gāja caur zaļo mežu un katram, ko satika

ceļā, teica: „Labrīt!"

Te uzreiz no krūmiem izlēc vilks. Mednieks ar

suņiem dzina viņam pēdas. Viņš gribēja skriet pāri

ceļam, bet ieraudzīja Sarkangalvīti un apstājās.
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„Labrīt!" Sarkangalvīte teica un gāja viņam uz-

ticīgi klāt.

„Labrīt!" vilks norūca, un viņa acis iegailējās, „ko
tu tur nes?"

„Es nesu vecmāmiņai ogas," Sarkangalvīte teica

un pacēla krūzīti.

„Tavu saldu bērnu," vilks domāja. „Vai ēst tūliņ,
vai vēl pagaidīt? Nē, pagaidīs . .

."

„Es esmu kaimiņu suns," vilks teica, skatījās viņai
acīs un luncināja asti, kā suņi dara. „lesim reizē."

„Labi, sunīt, tik negrūd man purnu tik tuvu un

neapgāz manu krūzīti," Sarkangalvīte teica, ar roku

ogas sargādama. „Un nenoslienā manu priekšautiņu."
„Dod man vienu odziņu," vilks lūdzās un atplēta

rīkli.

„Ķer!" Sarkangalvīte teica un nometa viņam pašu
sarkanāko zemeni, un tā nokrita vilkam uz pašas
mēles.

„Vēl!" vilks teica.

„Vai, sunīt, kādas tev sarkanas acis!" Sarkangal
vīte iesaucās, un ogas viņai sāka birt zemē.

„Tas no tavas krūzītes," vilks sacīja.
Sarkangalvīte stāvēja un drebēja.
„Nu, paslkaties man acīs. Tur nav nekā cita, kā

mežs un tava krūzīte," vilks drošināja.
„Vai, sunīt, neskaties man virsū. Man nobirs visas

ogas. Es arvienu nesu vecmāmiņai krūzīti ar kaudzi.

Nu viņa domās, ka es ogas esmu noēduši. Ej viens

pats."
„Labi, es iešu un pateikšu vecmāmiņai, ka viņai

būs ciemiņš," vilks sacīja un aizlēca pār paegļu krū-

miem.

Viņš bij redzējis, ka vecmāmiņa bij aizgājusi gar

upes malu zālēs. Istabiņa bij tukša.

Vilks pieskrēja pie mājiņas un pieklauvēja trīs rei-

zes ar ķepu pie durvīm.

Neviens neatsaucās.

Vilks atgrūda ar purnu durvis un iegāja iekšā
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Tur stāvēja vecmāmiņas gulta kā tornis, kuru

viņa visu mūžu bij būvējusi, ar trim pēļiem un se-

šiem baltiem spilveniem kā gulbjiem.
Zaļi strīpainā sega bij rūpīgi aizbāzta gar malām,

un viņas ielokos snauda vecmāmiņas tikumi.

Pie sienām karājās kaltēti zāļu pušķi. Tur bij ku-

melītes, peļastes, deviņvīru spēks un daudz citu

zālīšu.

Istabiņa smaržoja kā šķūnītis, kur vilks reiz, no

medniekiem slēpdamies, bij nakti gulējis — pēc ķi-
menēm un vītušām lapām.

Pie gultas uz krēsla bij dziesmu grāmata un salo-

cīta vecmāmiņas aube.

Vilks uzlika sev aubi galvā, atrāva segu un ielēca

gultā.
„Krakt, krākt," vecmāmiņas gulta nokrakšķēja

visos četros stūros.

„Vilks, vilks!"

No gultas, pārbijušies, izbira vecmāmiņas tikumi

un aizbēga pa kaktiem, kur kurais, kā klusas pelēkas
pelītes.

Tur bij vesela rinda visskaistāko tikumu: Adāmais

Tikums un Lāpāmais Tikums un Dāvināmais Ti-

kums. Un vēl tur bij viens tikums, viņš izskatījās kā

vāverīte ar līku, dzeltenu zobiņu: tas bij Garozu

Graužamais Tikumiņš. Viņš nosēdās kaktā uz garozu

groza un drebēja un kratīja ķepiņas.

„Dip, dip!" uz plakanā akmens durvju priekšā
nodunēja basas kājiņas.

„Labrīt, vecmāmiņ!" Sarkangalvīte teica un nāca

iekšā.

„Labrīt, meitiņ!" vilks atteica vecmāmiņas balsī

un vaidēja:
„Vai, kā mugura sāp! . .

."

„Es tev atnesu odziņas," Sarkangalvīte tecēja klāt

un sniedza krūzīti.

„Vai!" viņa īsi iekliedzās... bet vilks sagrāba

viņu, ierāva gultā un norija — klunk — klunk. Tad,
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pacēlis purnu, vēl ostīja gaisu, ikur meitiņa palikusi?
Tik izsalcis viņš bij.

„Trā—ra—ra—ra!" mednieks nāca caur silu un

taurēja ar radziņu.
Divi suņi, mēles izkāruši, viņam skrēja pa priekšu

un dzina vilkam pēdas.
Viņi pieskrēja pie mājiņas durvīm un smilkstēda-

mi skatījās atpakaļ uz mednieku.

Mednieks noņēma bisi no pleciem un klusi pavēra

durvis. Vilks izstiepies gulēja vecmāmiņas gultā, un

vēders viņam bij tik liels kā diviem vilkiem.

„Ka tik nav ko norijis, nelietis," mednieks domāja

un mērķēja — bauc, vilks apvēlās gultā un izšāva

mēli.

Bet mednieks ātri, ātri izvilka no jostas nazi un

uzšķērda vilkam vēderu.

„Labrīt!" Sarkangalvīte teica un līda no vilka

vēdera laukā.

Viņa bij vesela, tik izskatījās drusku nomiegoju-
sies un saburzīta kā jēriņš, kas sūnās gulējis.

Mednieks izcēla viņu no gultas un izvilka vilku

aiz durvīm.

Un tikko tas bija padarīts, vecmāmiņa nāca iekšā

ar smaržīgu zāļu klēpi.
Kad mednieks pastāstīja, kas bij noticis, viņa sa-

sita rokas un palaida priekšauta stūrus vaļā. Un upe-

ņu lapas, asins zālītes un deviņvīru spēks izkaisījās

pa zemi.

Tad viņa ātri ķēra pēc asins zālītes, bet Sarkan-

galvītei nebij ne ādiņa ieskrambāta: vilks bij norijis

viņu dzīvu.

„Nu, tad pietiks ar nobīļa tēju," vecmāmiņa prie-

cīgi noteica un paņēma no plaukta sakaltušu nobīļa

zāļu pušķīti.
Un, kamēr vecmāmiņa vārīja tēju, mednieks izgāja

ārā un novilka vilkam ādu.
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„Un tālāk, kas tālāk bij?" bērni sauca, kad māte

bij pabeigusi stāstīt un Ziemsvētku eglītei, ap kuru

viņi sēdēja, viens otrs zariņš sāka saldi kūpēt.
Un tālāk — kas nu bij? Sarkangalvīte izauga liela,

un cepurīte viņai palika maza. Vecmāmiņa nomira,

un viņas tikumiņus apraka līdz ar viņu kapā, un tur

ir tik kluss, ka neviens vilks viņus nevar iztraucēt,
un viņi dzīvo kā pelītes alā. Viņi visi ir veseli, jo ti-

kumi, kā zināms, ir mūžīgi. Tik Garozu Graužamais

Tikumiņš ir palicis vecs un pazaudējis savu vienīgo

zobiņu.
Bet Sarkangalvīte nu ir liela un prātīga meita un

nedod vairs vilkam labrītu. Un ir tikai viens brīdis

gadā, kad viņas sirds iemirdzas senākā spožumā un

tai liekas, ka pasaulē ir tikai onkuļi un tantes —

Ziemas svētku valkarā.

PASAKA PAR ZELTA ĀBELI

Arā
ir ziemas nakts, un mans nams ar visu jumtu

ir nogrimis tumsā kā jūras dibenā. Uz galda

deg lampa, viņas rāmā gaisma krīt uz grāma-
tām. Ir pusnakts 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 debesu melklēdamas, ir padarījušas viņas lapas pe-
lēkas. Viņā ir vārdi, kā melns mežs, tur ir ko maldī-

ties un domāt un sapņot. Viņā ir daudz stāstu, bet

beigas visiem ir bēdīgas, un laikam tādēļ uz nodzel-

tējušām lapām ir tik daudz asaru. Es pazīstu šīs pe-

lēkās zīmes, es pazīstu asaras.

Es šķiru lapu pēc lapas, man negribas raudāt, un

arī vējš aiz mana loga neraud, bet es neatrodu ne-

viena stāsta, kam nebūtu bēdīgas beigas. Kā stāsts
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nāk uz galu, tā pār lapas pusēm izaug divas ēnas.

Viņas šūpojas uz sienām un piepilda manu istabu

līdz griestiem. Es pazīstu šās ēnas — tā viena ir vien-

tulība 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 cerī-

bu, es vēl uzeju veco, mīļo pasaku par zelta ābeli.

Vienam vīram nomira sieva. Pati aizgāja uz debe-

sīm un atstāja šim mazu meitiņu. Nu nebij neviena,

kas viņai saglauž galvu un sapin matus. Tā vīram

bij žēl, jo meitiņai bij skaisti mati, un pat bites pie-
vīlās, kad viņa vasarā sēdēja pļavā un viņas bizes

starp brūnām smilgām mirdzēja kā tekošs medus.

Un vīrs precēja citu sievu, lai būtu Jkāds, kas bērnam

sasukā galvu. Bet bizes nu bija meitiņas nelaime.

Kad kaķis izlaka pienu, tad pamāte grāba meitiņai
aiz bizēm, un kad gribēja to pērt, tad bij viegli no-

ķert to aiz bizēm. Vasaru, kad bites dūca pļavā, pa-

māte piesēja viņu aiz bizēm tumšā istabas kaktā, kur

karājās šūpulis; tur gulēja pamātes bērns ar lielu gal-
vu un stīvām acīm, un viņai tas bija 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 iz-

dzina mežā, lai vilki, lāči to saplosa. Bet tēvam viņas

bij žēl, tas sauca viņu atpakaļ un, kamēr tā stāvēja

aizdurvē, nedrīkstēdama acu pacelt, ilgi runāja un

bārās ar pamāti. Tad viņi nodeva meitiņu pie kāda

dievbijīga un skopa saimnieka, jo mācību viņai va-

jadzēja dabūt.

Saimnieks prata skaitīt.

Viņš skaitīja pātarus, skaitīja naudu; skaitīja gā-
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jēju soļus un kumosus pie galda. No agra rīta līdz

vēlai naktij viņš bij uz kājām un redzēja katru soli,

un viņa bargās uzacis valdīja pār sētu un lauku un

pār mājas vissvētāko vietu — aizkrāsni, kur pat tara-

kāni nečaukstināja sīpolu virknēs, kad saimnieka

cietā balss atskanēja istabā. Viņš bij kungs par gājēju

darbu un miegu. Un arī par viņu sapņiem. Naktī,

kad ļaudis iekrita īsā dusā, murgos pār viņiem vēl

slīdēja saimnieka uzaci kā divi plēsīgi putni.

Vasaru meitiņa gāja ganos. Saimniece deva viņai

līdz 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 zemenēm, lazdas baroja ar riekstiem un

sprogaini purva ciņi ar mellenēm un zilenēm. Lapas

un zāles, puķes un apiņi prata vīties un glausties

maigāk kā cilvēku sirdis. Un kad viņai gribējās glās-

tu, tā lika pie vaiga liepu lapu vai tina ap galvu no-

reibušu apiņu stīgu.
Bet tad nāca ziema un nobraucīja lapas no kokiem

un ogas no ciņiem un pār laukiem un norām un le-

jām klāja baltu galdautu. Saules rieti aizdedza dzel-

tenas vaska sveces vara lukturos, egles stāvēja baltās

sniega cepurēs un jostās, un likās, ka nu sāksies svēt-

ki. Bet tās bij tikai klusas vasaras bēres. Klusas un

baigas gavēņa dienas. Nebij nekā ko ņemt no baltā

bēru galda. Neviens nenāca mieloties, tik irbe vai

zaķītis pārtecēja no viena purva uz otru, atstādami

sniegā retas bailīgas pēdiņas.
Mežā bij tik sniegs. Sniedzītes knābāja sasalušas

sērmūkšas, tā bij vienīgā skaņa, ko varēja dzirdēt —

tik kluss tur bij un tukšs. Putni atstāja mežus un li-

doja 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 naktis kā melni lāči, kuri grib tikai gulēt.

Noguruši darba vīri līdz ausīm ierakās viņu tumšās
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pinkās, lai izgulētu vasaras grūtumu. Bet jaunās sir-

dis smacēja garās naktis, un tās cīnījās ar viņām kā

ar gurdiem milžiem, kuri māc katru ar savas miesas

svaru. Jauni puiši un meitas nevarēja naktis nomocīt

un svaidījās bez miega gultās, kamēr vēl vectēvs ne-

bij aizdedzinājis rīta skalu. Viņi gāja vakarēt, meta

platā maizes krāsnī sārtas priežu šķilas. Uguns sprē-

gāja un blāzmoja istabas krēslā. Puiši vija striķus un

vija valodas. Meitas sēdēja pie baltām linu kodeļām,
ratiņi dūca, un dūca dziesmiņas, kuras pašas kāpa no

krūtīm kā silts tvaiks. Sārti atspīdumi staigāja pa

tumšām sienām, apstājās uz meiču baltām sejām un

maldījās pa dziesmiņu sasildīto gaisu. Un ja jaunās
sirdīs notika kāds brīnums un uzziedēja kāda ziemas

puķe, tad viņas pateica to viena otrai krēslainos kak-

tos, kur kavējās maigās blāzmas.

Mātes ņēma ciemos līdz bērnus, un tie pārnāca ar

baltas maizes kukulīti padusē. Arī mazai pameitai
gribējās kaut kur aizskriet, sasildīt rokas pie kādas

labas sirds un dabūt dāvaniņu. Un kad saules riets

pār nosnigušiem nokaļņiem izlēja dzeltenu 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 ābol-

tiņi. Viņai likās, ka šis koks ir viņas, jo neviens ne-

meklēja sev prieka zem viņa asiem, mežonīgiem za-

riem un negribēja viņa rūgto augļu. Viņa pastāvēja
kādu brīdi zem sērā koka, kamēr viņai pie kājām
sniegā dzisa dzeltens saules riets un aiz meža aizdegās
vakarzvaigzne. Tad viņa norāva dažus aukstus dzel-

tenus āboltiņus un gāja uz māju.

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

lika diezgan daudz laika ko rēķināt un pārdomāt.
Tā viņš atrada, ka pa ziemu viena mute mājā ir lieka.

Bet viņš negribēja atlaist gani bez algas. Viņš noskai-

tīja viņai simtu pupu un atlaida to.

Meitiņa sabēra pupas priekšautā, atsacīja ardievu
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saimniekam un saimniecei un paturēja savā rokā kā-

du brīdi ganu suņa balto ķepu, kurš viņai sirsnīgi
paskatījās acīs un aplaizījās aiz draudzības. Viņa
aizgāja pie meža ābeles, kura tāpat stāvēja kupenām
pievērsta ganu ceļa malā ar nesukātu galvu, drupinā-
ja ar pirkstiem viņas sarepējušo mizu un domāja, kur

iet. Viņai gribējās pie māmas. Bet tētis teica, ka mā-

ma esot aizgājusi uz debesīm. Un debesis bij tik tālu

aiz nosnigušiem nokaļņiem, pār kuriem sēri gūlās
vakara krēsla. Tā ar sirdi viņa gāja pie māmas, bet

ar kājām veco ceļu uz tēva māju.

Viņa nonāca tur krēslā. Suns piecēlās tumšā priekš-
namā un glaudās viņai pie kājām . . .

Brīdi tā palika
stāvot ar aizturētu elpu, un sirds viņai gāja: tuk, tuk,
tuk

.
.

.

Istabā tēvs runāja ar pamāti. Pamāte runāja cieti

un asi, tēvs klusām, kā labinādamies. Tad pamāte
bārdamās nāca uz durvju pusi. Suns apsitās meitiņai

ap kājām, domādams, ka viņu grib dzīt ārā, meitiņai
aiz bailēm paspruka priekšauta stūris un visa vasa-

ras peļņa izbira paslieksnē. Tik viens mazs pupu

grauds palika starp pirkstiem. Viņa pārlēca pār sliek-

sni un devās prom, domādama, ka iet pie māmas.

Sacēlās vējš un sniegputenis. Debesis ar zemi grie-

zās, un nevarēja izšķirt, kur kalns, kur leja. Tad

mākoņi izjuka un mēness pilnā spožumā apgaismoja

sniega deju. Te balti jātnieki cits pakaļ citam laidās

pār kupenām, te gane ar aitām, ietinusies vējā un

sniegā, slīdēja meitiņai garām. Gaiss bij pilns mir-

dzošu ledus puteklīšu, un nebij ne zemes, ne debesu,

tik starojošs gaismas dārzs, kurš griezās, sajaukdams
rītus un vakarus.

Meitiņa vairs nemanīja savu kāju un bez elpas

pakrita sniegā. Pupas grauds, ko viņa vēl nebij ap-

ēdusi, tai izkrita no sastingušās rokas. Un tavu brī-

numu — tur zars aiz zara sāka stiepties uz augšu
savāds koks: slaiks un mirdzoši zarots, kā pupa zie-

dos. Sniegs izkusa tai vietā, zeme atsila, zāle zaļoja
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un puķes atvēra savas aizmigušās 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 brīniš-

ķīgs vieglums šūpoja meitenes rokas un kājas. Viņa
tvērās pie mirdzošiem zariem, un tie cēla viņu uz

augšu pašās debesīs.

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 satika 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 pava-

dīja viņas kājiņas, kuras nedroši staigāja pa debesu

teikām, 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 plivām —

savām rokām.

Kad viņa bij nokāpusi, garā pupa saņēma savus

zarus un pacēlās gaisā. Tai vietā pameita iemeta Aiz-

saules sēkliņu, un pa nakti tur izauga zelta ābele.

Zari bij nolīkuši un turēja mirdzošu ābolu virknes.

Saskrēja ļaudis: tavu brīnumu! Aiz kupenām zaļo

zeme, un noplīsis bāra bērns sēd zem zelta ābeles.

Nu, zināms, visi gribēja viņu pašu un viņas nevīstošo

dārzu. Pats ķēniņš zelta karietē atbrauca viņai pakaļ
un aizveda to uz savu pili. Un ābele nāca viņai līdz,
starodama pār tukšiem sniega laukiem.
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ŪZIŅŠ

Jaungada pasaka

Veca
gada vakarā pie Ilgumu saimnieka bij balle.

Tad tur sabrauca visi pagasta lielmaņi. Muiž-

kungs, melderis ar savām cienīgmātēm, skolo-

tājs, kurš vēl nebij precējies, un daudz kuplu un

sārtu saimnieku meitu. Tur bij arī jauni saimnieku

dēli, kuri dancojot tik cēli prot piesist papēžus, un

skroderis Akots, kurš prata deklamēt un dziedāt

kuplejas.

Jaunais Ilgumu saimnieks bij precējis bagātu sievu.

Vecai dzīvojamai mājai, kurai bij tikai viena liela,

zema istaba ar tumšiem, nokvēpušiem griestiem, viņš

bij piebūvējis klāt „saimniekgalu" ar lieliem, gaišiem

logiem un glāžu lieveni. Tur iekšā bij daudz skaistu

lietu: skapji un kumodes, spoguļi un sarkani krēsli;

un pie sienas stāvēja sofa, pār kuru uz brieža raga bij
uzkārta plinte. Ar kurpēm kājās, jautra un vēlīga

tur staigāja jaunā saimniece. Viņa vairs negāja ne

ganus celt, ne govju slaukt. Lielā istabā, kur gar sie-

nām stāvēja kalpu gultas un kur aizkrāsnē, lielā dziļā

gultā, pār kuras malām staipījās zirnāji, gulēja vecais

saimnieka tēvs, — viņa reti ieskatījās. Bet nāca veca

gada vakars, saimnieks rīkoja balli, un lielā istaba bij

vajadzīga priekš dejas.

Jau no agra rīta viņu sāka post un tīrīt. Meitas,

stiepdamās uz pirkstu galiem, ar slotām ņēma no

griestiem nost zirnekļa tīklus. Un mazi pelēki zir-

neklīši, kuri vecās, tumšās istabas mierā bij tinuši

savu smalko dziju, uztraukti tekāja pa sauso žagaru

slotu un krita meitām uz krūtīm, kuras, uz augšu

sniedzoties, raisījās vaļā no ņieburiem. Par šo pārdro-
šību viņiem bij jāiet ārā no siltās istabas, un, tā kā

līdz durvīm viņiem būtu tālu ko iet, tad meitas vi-

ņus aizvadīja ar slotu caur priekšnamu pār slieksni
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taisni sniegā, kur viņi notrīsināja kājas. Un arī prū-
šiem no aizkrāsnes bij jāiet pa to pašu ceļu. Nežēlī-

gās slotas viņus izvadīja pār slieksni sniegā, un viņi

nedabūja ne atpakaļ atskatīties, kad bij jau beigti.
Iznesa kalpu gultas, citu kambarī, citu ķēķī. Puiši

atveda no meža četras jaunas egles. Tām vajadzēja
stāvēt katrā istabas stūrī. Bet tikai trīs kakti bij sva-

badi. Ceturtā, aiz lielās krāsns zem dzeltenām sīpolu
virknēm, stāvēja vecā Ilgumu saimnieka gulta, un

viņš pats gulēja tur iekšā dziļi uz saviem zirnājiem,
tik balto galvu varēja redzēt. Vecais Ilgums bij slims

un no gultas nevarēja šķirties, tā bija viņam tikpat
kā gliemezim vāks. Kad viņam bij labāk, viņš sēdēja
uz gultas malas un pīpēja, stāstīja par veciem laikiem,

par vilkiem, par lāčiem, par bargiem kungiem. Ar

mirdzošām acīm ap viņu spiedās kalpu bērni, un dažs

aizgrābts ķērās viņam ap kaklu un lika savu mīksto

muti pie viņa vecām sausām lūpām.
Bet vecais Ilgums nekad neļāva sevi bērniem skūp-

stīt.

„Vai, nespiedies nu klāt! Man mute ar pīpi!" viņš
teica, un viņam bij diezgan, ja viņš varēja paturēt
savās izdēdējušās rokās, pār kurām stiepās lielas iz-

mocītas dzīslas, mazu bērna rociņu. Viņš labi juta,
ka še, kur agrāk viņš bij bijis pirmais, tagad viņš ir

pēdējais. Tāpēc viņš bija tik pieticīgs un nekā priekš
sevis neprasīja.

„Bet saki, kur mēs liksim to Noasa šķirstu?" saim-

niece, iespiedusi rokas sānos, pameta ar galvu uz vecā

Ilguma gultu un cieši paskatījās saimniekam acīs.

„Lai nes uz stalli," saimnieks teica, kā noprazdams
viņas domas. „Tur pie zirgiem ir vietas diezgan, un

vienu nakti vecis var izgulēties labi."

Divas jaunas meitas tūliņ smiedamās paķēra gultu
aiz stūriem, sašūpoja to kā laivu, un vecais Ilgums
tikko dabūja izrāpties pār gultas malu. Vecais ne-

kliedza un nesūdzējās. Tā jau bij. Prieikš jaunu ļaužu
priekiem viņš bij par vecu un par prastu. Un mute
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viņam bij ar pīpi. Tā nederēja vairs priekš skūpstiem.
Bet vakarā, kad pagalmā sāka skanēt pulksteņi un

gar staļļa stūri, griezdamās sniegā, čirkstēja kamanu

slieces, vecais Ilgums nevarēja nociesties gultā. Viņš
apvilka kažoku un, viegli trīsēdams no vēsuma un

skumjām, taustīdamies gar zirgu sāniem un gar aiz-

galdu, kur aitas, gaidīdamas maizi, bāza pie viņa
drebošām rokām savas asās mēles —piegāja pie mazā

staļļa lodziņa. Mīksta jumta ēna stiepās gar staļļa

priekšu. Pagalms bij gaišs, sniegs dzirkstīja mēness

spožumā.

Istabas durvis bij vaļā, sārta gaismas palts lija
caur viņām pār trepju plakaniem akmeņiem.

ī—ā, īa—haha—kvieca un smējās harmonikas. Aiz

logiem kustējās ēnas, tur pāri griezās dejā, varēja
dzirdēt, ka šad un tad kāds, piesizdams kāju, jautri
iekliedzās.

Durvīs parādījās tumšs puiša stāvs, viegli bīdī-

dams pār slieksni kādu meiteni baltās drānās, kuru

pavadīja sārtā istabas gaisma. Meita atslīga puisim uz

rokas. Viņi skūpstījās.
ī—aī—a—ī—a—haha, harmonikas kvieca un smē-

jās.
Vecais Ilgums uzspieda zodu uz palodzes. Rūgts

kumoss kāpa viņam kaklā un žņaudza elpu cieti.

Viņam nebij vairs varas pār sevi, viņam likās, ka

visa viņa dvēsele satrūkst gabalos.

Raug, tur bij tās durvis, pa kurām viņš reiz bij
vedis līgavu, tur bij tie plakanie akmeņi istabas priek-
šā, kur viņš, izbēdzis no kāzu trokšņa, bij turējis sa-

vu jauno sievu uz rokas vienu īsu brīdi zem rudens

zvaigznēm. Ak, šie klusie, īsie brīži, kurus tik reiz

mūžā cilvēks var nozagt liktenim, kad sirds sastingst

un top mēma aiz laimes. Vecs, netīrs, riebīgs sev pa-

šam un citiem, izmests no dzīves, pa staļļa lodziņu
viņš atkal ieraudzīja šo brīdi.

Tas bija nepanesami. Viņš uzkrita uz palodzes un

raudāja. Kā spoks vecā saplosītā kažokā, no kura
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karājās uz zemi ādas lupatas un vilnas kušķi, viņš

raustījās un elsoja. Viņš bij tuvu nesamaņai.

Tad viņš pamanīja, ka kāds noliecās viņam pār
plecu, un viņš dzirdēja maigus neskaidrus vārdus,
uztrauktu nesakarīgu murmināšanu. Kāds runāja ar

viņu. Vecais Ilgums pacēla no asarām aptumšotās acis

un ieraudzīja sava zirga Lauča balto pieri, uz kuras

viegli vizēja mēness gaisma.

Ak, tā jau bija jauna gada nakts, kad zirgi runā un

kad tie reiz var izteikt un parādīt cilvēkam savu

kluso, pacietīgo un labsirdīgo dvēseli.

Ko saka zirgam zirgs, kad pļavā, svētrīta atpūtā,
draudzīgi pārliek otram galvu pār plecu un uzspie-
žas uz tā ar savu mīksto kaklu, to dabūja dzirdēt

vecais Ilguma tēvs.

No Lauča mīkstām, tumšām lūpām neskaidri bira

maigi vārdi kā viegla irdena dārza zeme, kas arot

birst zem arāja soļiem. No viņa mēmās mutes, no

viņa nāsīm spiedās skaņas, kā tie mīkstie pūkainie
zāles gredzeni, kas spiežas pavasarī ārā no miklās

zemes.

Vecais Ilgums apķērās abām rokām zirgam ap

kaklu, un asaras viņam pārgāja. Viņš savaldījās un

sāka zirgu stumt atpakaļ stiliņā.
Te zem Lauča kājām sāka čaukstēt salmi, un zir-

gam caur pavēderi izlīda mazs vīriņš ar garu brūnu

bārdu. Viņš bij pacēlis seju mēness gaismā, un pa
abām pusēm galvai, it kā klausoties dejas mūzikā,

jūtīgi grozījās divas stāvas spalvainas ausis.

„Tevis tur negrib, Ilguma tēv. Nu tad nāc šova-

kar pie manis. Reti kādu es gan saucu pie sevis cie-

mā, bet tagad ir jauna gada nakts, kad zirgi runā.

Un man ar' gribas runāt, kad es redzu tevi tik no-

skumušu. Es esmu tavs vecais zirgu gans Ūziņš. Es

dzīvoju te, zem siles."

Un gariņš saņēma veco Ilgumu aiz rokas un vilka

pa tumsu sev līdz. Vecais Ilgums manīja, ka vīriņam
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bij spalvaini pirksti, smalki kā tie bērnu pirksti, ko

viņš mīlēja turēt savās rokās.

Apmulsis no prieka, vecais Ilgums gāja gariņam
līdz. Pie siles liekdamies, viņš nosita galvu un aprei-
ba

.. . atvērās mazas durvis, un gariņš ieveda viņu

gaišā siltā istabiņā ar dzeltenām vaska sienām, pie
kurām ar pelēkiem sakļautiem spārniem ziemas snau-

dā turējās bites. Ūziņš nosēdināja viesi aiz galda, uz

kura bij medus, sviests, silta kviešu karaša un balti

noberzta zarakanna ar alu. Cepts gailis tai blakus

gulēja bļodā, saslējis kājas. Tad viņš nosēdās pats
viesim pretim un atlaida jostu. Viņi abi ēda un deva

viens otram kannu.

Un nekas vecam Ilgumu saimniekam nebij tik

gards kā šis draudzības malks, ko tie viens otram

sniedza, atņemdami lūpas no zarakannas un uzmudi-

noši paskatīdamies viens otram sejā. Un tad viņi ru-

nāja, runāja, un viņu sarunas stiepās kā zaļas ežas gar
melniem tīrumiem. Viņi runāja, kādi Ilgumam agrāk
bijuši zirgi, — Ūziņš viņus visus atcerējās. Viņš bij

kopis un barojis viņus un pavasaros svētījis zāli, kad

ciema zēni un meitas ar dziesmām viņus pirmo reiz

vadīja pieguļā. Un neviena vaga vecā Ilguma laukā,

ko viņš gadiem bij uzcītīgi minis, gariņam nebij
sveša.

Kad viņi bij ēduši un dzēruši, tad Ūziņš teica:

„Klausies, Ilgum, tu esi vecs un nabags, un tev nav

vairs neviena drauga. Ja es nebūtu par tevi apžēlo-
jies, tu būtu nomiris te, pasilē, zem zirga kājām.

Klausies, Ilgum, pavasarī, kad atkūst zeme un sāk

skostas dīgt, atceries to vietu norā zem lazdu krūma,

kur tu Jurģos arvien man ziedoji ceptas olas. Tur es

tev priekš vecuma dienām esmu atstājis podu ar zelta

naudu. Ej, roc, un tu to atradīsi. Tad tu būsi bagāts,
un visi tevi atkal cienīs un ieredzēs, un katru dienu

tu varēsi būt starp draugiem." Tad gariņš saņēma

Ilguma tēvu aiz rokas un pa zemām durvīm zem

siles, kur viņš atkal nosita galvu, izvadīja tumsā.
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Bet Ilguma tēvs nedabūja vairs izrakt zelta podu.
Kalps, kas rītā ar vējlukturi nāca zirgus barot, atra-

da viņu zem siles nomirušu. Un Laucis stāvēja pie

viņa, nodūris galvu.
Kad es svētdienas rītā eju gar pļavas malu un re-

dzu zirgu, kurš pieiet pie otra zirga un maigi pārliek
viņam galvu pār kaklu, un kad viņi ilgi draudzīgi
stāv kopā, tad es skatos apkārt, vai nav kāds cilvēks,
kuram man gribētos klusi pieiet no muguras un pār-
likt galvu pār plecu. Un man ienāk prātā tautas pa-
saka par jauna gada nakti, kad zirgi runā.

ZALDĀTS

Sausa smilga vecainē,
Zelta rasa galiņā.
Kas karā kāvušies,
Lai iet rokas nomazgāt.

Tautas dziesma.

Viens
— divi, viens — divi, zaldāts nāca no kara

mājā. Viņš gāja ar ierastiem kara soļiem, bet

viņa sirds bij jautra un svabada no pienākuma
un briesmām.

Viņš nogriezās gar raibo ceļa stabu, kurš ar baltu

koka roku rādīja viņam atkal uz dzimteni. „Cik es

esmu laimīgs," zaldāts domāja un izstaipīja savus

varenos plecus. „Es esmu izkarojis karu, bet man nav

ne koka rokas, ne koka kājas, un mājā mani gaida
līgava." Ceļš gāja gar pazīstamām vietām.

Bij agra vasara.

Druvas bij izplaukušas. Zaldāts aizskāra ar pirk-
stiem zilganos vārpu galus, kuri bij noliekušies pār

ceļu. Pie viņa kājām dzeltenā ziedā dūca bite. Visap-
kārt bij miers. Visu postu un šausmas viņš bij atstā-

jis aiz kalniem. Tik viegli nu bij raudāt un smieties.
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Un tik viegli viņš varēja pateikt pretimnācējam diev-

palīgu.

Bij ap pašu dienas vidu, kad laiks apstājas un mū-

žība nav tālāk par trim soliem.

No saules un miera zaldātam apgura soļi. Ceļmalā
bij veca kapsētiņa ar līkiem bērziem, kuri bij izkā-

ruši savus garos raudošos zarus pār iegrimušo valni.

Zaldāts atslējās pie vaļņa, lai atvilktu elpu. Velēna

bij silta no saules. Salds gurdenums viņu pārņēma,

un viņš nevarēja vairs galvu noturēt taisni, kā zaldā-

tam pienākas. Bet nu jau bij miers, un viņš varēja
darīt ar savu galvu, ko gribēja. Un zaldāts iegāja kap-
sētiņā, apskatīties, kur varētu uz brīdi nosnausties.

Kapsēta bij ļoti veca, un zāle bij nolīdzinājusi

kapus.
Viens jauns kaps tikai bij šai maurā, uz viņa zie-

dēja rozes un magones.

Puķes, kas uzzied uz kapa, runā uz mums citādi

nekā ziedi pļavā vai ceļmalā. Viņas dod mums slepe-
nas zīmes no sirds, kas saistīta nāves tumsā. Neiz-

teiktas jūtas, apraktas ilgas, laime, kas grib vēl ap-

laimot, un vēlas nožēlošanas asaras uzzied kapsētas
puķēs. Sniegdamies pēc dzīvības un dzīvei sveši, šie

ziedi raugās mūsos kā no citas pasaules. Neviena ro-

ka tos nenoplūc, neviens gājējs ar tiem neizpušķo
cepuri — tie ir svēti ziedi, siržu pēdējā kvēle. Viņi
uzzied un novīst uz kapa. Kapa puķēs arvienu ir

kaut kas no mirušā likteņa. Un kam ir redzīgs gars,

tas, paskatījies šos ziedos, tūliņ pateiks, kas guļ zem

viņiem: jauna meita, vīrs vai māte.

~Kāds ir miris, kamēr es biju projām," zaldāts do-

māja. Kaut kas viņu vilka pie šā kapa. Viņš nolikās

zālē tam blakus pašā saulē un sataustīja sev pagalvim
kādu nodilušu kapu cini. Kamene, ko viņš, zāles no-

liekdams, bij nopurinājis no zieda, dūkdama pārlai-
dās tam pār galvu —tad viņš jau gulēja.
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„Tavu saldu sapni!" zaldāts, pēc brīža pamodies,

skatījās apkārt, kamēr galva viņam žvingstēja no

saules un gar acīm staipījās zelta jostas. Rokas, uz

kurām viņš pussēdus bij atspiedies, vēl drebēja no

laimes.

Tas bij gluži kā šinī kapsētā. Viņš gāja te, pa šo

celiņu, un ieraudzīja ziedošos krūmos un puķēs mazu

mājiņu. Rozes un magones sniedzās iekšā pa atvērto

logu, aiz kura viņš pamanīja savas mīļās seju. Viņš
atvēra durvis un iegāja mājiņā — uz baltas gultas tur

sēdēja viņa mīļā. Istabiņa bij pilna puķu. Viņš snie-

dzās tai pretim pār ziedošām rozēm un līlijām, salds

tvaiks viņam kāpa galvā, viņa elpa aizrāvās no puķu
smaržas. Viņa piecēlās no gultas un izstiepa tam pretī

savas rokas. Viņas pirksti bij skaidri un balti kā sau-

les stari. Viņas seja smējās un staroja no laimes. Viņu
rokas satikās, un mīļās seja jau bij tuvu, tuvu pie

viņa vaiga, un viņam bij tik labi kā baznīcā pirms

lūgšanas, kad vārdi vēl nav sacīti un sirdī sakāpj
savāds siltums. Viņš gribēja to skūpstīt, bet viņas

lūpas noslīdēja tam garām, viņas seja sašķobījās un

nozuda. Nozuda rozes un līlijas, un zilās ziedu acti-

ņas un zvaigznes, kas, namiņā ienākot, uzticīgi rau-

dzījās viņam pretī. Zeme sašūpojās, namiņš nozuda,

un zaldāts, pamodies, ar notirpušu galvu raudzījās

saules gredzenā, kas dejoja viņam priekšā, noreibušām

acīm.

„Tavu saldu sapni," zaldāts domāja. „Ko tas va-

rētu nozīmēt?"

Šis sapnis bij pamodinājis viņa jūtas, ko viņš pa

kalniem un lejām, caur tūkstoš jūdzēm bij nesis pretī
savai mīļākai. Viņš steidzās ātrāk uz viņas māju.. Tā

bija tukša. Viņa mīļā bij mirusi un aprakta vecā

kapsētā.

Viss miers, ko zaldāts juta no kara pārnākot, ko

viņš redzēja ceļmalas ziedos, vārpās, kas noliecās pār

zaļām ežām, mākoņos, kas gausi slīdēja pār pakal-
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niem, nu bija beigts. Miers, ko viņš bij iekarojis sev

un dzimtenei!
...

Kad viņš rītā izgāja ārā un redzēja, cik gaiši un

klusi rasa guļ visapkārt uz puķēm un zāļu stiebriem

un cik mierīgi lielās kļavas pie vārtiem paceļ savas

zaļās galvas pretim rīta debesīm, tad viņa roka atkal

meklēja zobena pie sāniem, kura tur vairs nebija.
Viņa miers bija beigts, viņa krūtīs plosījās karš. Viņš

ņēma izkapti no spāres gala un devās pļavā. Un iz-

kapts šņākdama locījās caur zāli, kamēr pļavas zie-

došais miers gulēja garos vālos un vārnas staigāja pa

pļāvēja pēdām, meklēdamas bišu ligzdas.

Ne ar grūtiem darbiem, ne ar dzeršanu un trako-

šanu krogā zaldāts nevarēja aizdzīt savu nemieru.

Viņš sanīka arvienu vairāk. Un radi atveda pie viņa
burvi, kas prata aizpūst slimības un zināja vārdus

pret visādām lēkmēm. „Atdod manu mīļo, ja tu

vari!" —
zaldāts lūdzās. „Es priekš tevis nopļaušu

pļavu, uzcelšu māju, uzaršu laukus, es darīšu, ko

vien tu prasi."
Burve paskatījās zaldātam cieši acīs un teica: „At-

došu, ja tikai pats gribēsi. Atdošu, ja ticēsi."

„Kam tad lai ticu?" — zaldāts jautāja.

„Tici dvēselei."

„Dvēseles nav, ir tikai tvaiks," —
zaldāts drūmi

teica. „Es biju reiz pie jūras un redzēju, kā zvejnieki
vilka tīklu. Loms bija liels, daudz sīku zivju bij
tīklā, ar kaudzi viņas vēlās malā un nospieda cita

citu. Es dzirdēju aizžņaugtu nopūtu, kura nāca no

viņu mutēm. Bet kad tīkls bij malā, tad visas bij jau

beigtas. Es ņēmu viņas rokā, pūtu viņām žaunās,

skatījos nespodrās, izdzisušās acīs, — viņās vairs ne-

bij dzīvības, tās bij un palika beigtas. Tāpat bija
tur, karā. Es redzēju, kā vīri kaudzēm krita cits pār

citu, kā viņus saspieda un nožņaudza likteņa tīkls,

kuru Ļaunā roka bij izstiepusi pār kaujas lauku. Es
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dzirdēju nopūtas un vaidus, kas nāca no mirstošā

likteņa loma. Es redzēju, kā gaisā pacēlās tvaiks, kurš

ķērās pie bērziem un pie izmītiem rudzu asniem uz

lauka un sasala par baltu sarmu. Viss tālais lauks

mirdzēja kā sudrabs no viņu sastingušās elpas. Jā, to

es zinu, un tam es ticu. Bet 'kur es skatījos uz kritu-

šiem, tur es redzēju vairs tikai miroņus. Man nebij
bail no viņiem. Pie viņiem nebij nekā ne no debesīm,
ne no elles. Un kad man, ierakumos sēdot, bij salt, es

izklāju uz sasalušās zemes kritušo biedru dziestošās

miesas un gulēju uz viņām, kamēr tās atdeva man

savu pēdējo siltumu
.. . Nē, nav dvēseles, ir tikai

tvaiks!"

„Zaldāt, zaldāt," — burve bargi kratīja galvu, —

„tu esi daudz grēkojis, tāpēc tev daudz jācieš. —

Grūta ir tā lieta ar tevi. Bet nāc man līdz. Es gribu
redzēt, vai vēl protu burt. Es neprasu no tevis nekā-

das algas. Man klausa tikai labie gari. Ko es ņemu,
to es dodu par velti. Nāc man līdz."

Burve atsvieda ar roku savu tumšo šķidrautu, ļāva
viņam lēni krist atpakaļ un tīties ap viņas soļiem.
Klusus burvības vārdus skumji murminādama, viņa

gāja zaldātam pa priekšu. Bij skaidra rudens diena.

Viņi gāja pa nopļautiem laukiem. Mirstošos saules

staros skanēja vijole, tik bailīgi un sēri kā nosalušu

mušu sīkšana vēlās rugainēs. Mežā krita lapas, un

viņš bij pilns dīvainu čukstu un nopūtu. Kā asmens

pār sirdi zaldātam pārgāja rudens sēras. Bet burve

murminādama gāja viņam pa priekšu, un ap viņa

soļiem tinās tās melnais šķidrauts.

„Kur viņa mani ved?" — zaldāts domāja. Un pa-
saule visapkārt tam izlikās citāda. Pirmo reiz viņš

sajuta savādas bailes, viņš bij it kā svešu durvju
priekšā, pa kurām viņš baidījās ieiet. Tā viņi nonāca

pie vecās kapsētas, kur zaldāts reiz bij gulējis.
Vārti bij vaļā. Patlaban pa viņiem izgāja bēru gā-

jiens, nesēji turēja uz pleciem zārku, un pavadītāji

uzņēma dziesmu. Zaldāts dzirdēja kādu trīcošu balsi,
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un kaut kas viņam iedrebējās krūtīs. Burve pamāja
viņam, un viņi gāja bēriniekiem līdz. Pie kapa dzies-

ma apklusa. Nesēji nolaida šķirstu uz smilšu kaudzes

un nocēla vāku. Uz baltā skaidu spilvena, iespiestām
acīm un asu degunu, gulēja dzeltena miroņa seja. Un

atkal zaldātam likās, ka viņā nav vairs nekā no cil-

vēka un ka velti tie tur skatās vairs šai sejā un meklē

to, kas bijis reiz mīļš. Ap šķirstu spiedās tuvinieki,
un viņā bira asaras un nopūtas un mīļi vārdi.

Vienaldzīgi viņos klausījās miroņa seja. Viss, kas

cilvēcīgs un skaists, bij viņā izpostīts, bet radi un

draugi vēl ticēja viņam kā dzīvam. Piepeši kāds teica

vārdus, un no visu mutēm atskanēja dziesma, dzies-

ma par augšāmcelšanos un dzīvību. Un zaldāts sa-

prata, ka te pie kapa notiek cīņa ar nāvi. Šalka pār-
gāja viņam pār sirdi. Viņam bija tā, it kā viņš dzir-

dētu kaujas saucienu. Ar jaunu spēku bērinieki uz-

ņēma dziesmu, un tas bija, it kā viņi svinīgi paceltu
dzīvības karogu, ko nāve kaujā noplēsusi un nome-

tusi uz kapa malas. Karot, jā, tas zaldātam patika.

Kamēr zārks, uz dvieļiem šūpodamies, lēni nogri-
ma kapā, mirēja radi un draugi ar dziesmām vēl pa-
cēla un aizšūpoja mirušā dvēseli. Zaldāts dziedāja un

skaitīja lūgšanas brīnišķos vārdus, viņš bija zaldāts

un še, pie kapa malas, gribēja cīnīties par dvēseli.

„Tagad tu atradīsi, ko tu meklē," burve teica, kad

viņš pagrieza uz to savas mirdzošās acis, — un nozu-

da starp bēriniekiem, kas, aizbēruši kapu, pamazām
izklīda. Kapsēta palika tukša. Lapas krita un čauk-

stēja, un nodzeltējušos bērzos dažreiz skanēja kā no-

pūta. Saule gāja uz vakaru, kokos šur tur aizdegās

pa sarkanai lapai un arī kāds vēls zieds uz kapa.
Zaldāts maldījās pa kapsētu un domāja par savu

mīļo. Viņš juta tagad tik tuvu sev mīļās dvēseli, to

neredzamo garu, kas kā salda elpa apņēma viņu, kad

viņš tai tuvojās. Viņa laimes sajūta auga, un tas zi-

nāja, ka viņa ir te, tuvumā, jo kur ir smarža, tur ir

arī pats zieds. Un kad viņš, kā noreibis, gāja no kap-
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sētiņas ārā, tas apmaldījās un nezināja, vai ir vēl

kapsētā, vai birzē, kas bija blakus. Viņš izgāja zaļā
pļaviņā un, kā caur brīnumu, atradās mazas mājiņas

priekšā starp ziedošiem krūmiem un puķēm. — Viņš

gāja iekšā un, kā tai sapnī, ieraudzīja tur savu mīļo.
Rozes un līlijas un zilas ziedu actiņas un zvaigznes

raudzījās viņā uzticīgi un svēti. Tur stāvēja viņa

mīļā. Viņa sniedza tam pretī rokas un skūpstīja to.

~Kāpēc tu nenāci agrāk? Es tevis gaidīju. Visas šīs

puķes zied no mīlestības uz tevi!"

Zaldāts neatbildēja. Viņš nevarēja izrunāt vārdu:

„Es tev neticēju."
Aiz laimes un saldām bailēm viņš nevarēja dabūt

pār lūpām neviena vārda. Un, it kā to saprazdama,
mīļā klusi piekļāvās viņam un pieveda viņu pie loga.

„Paklausies, kā mans putniņš dzied," — viņa teica

un atvēra logu. Zaldāts klausījās — kāds brīnums!

— putniņš dziedāja to, ko viņš nevarēja izrunāt. Vi-

ņa dziesma lija no pašām debesīm, un zaldāts saprata,

cik dziļa ir mūžība.

Tad mīļā klusi atvilkās no viņa pleca un aizvēra

logu. Un pirms viņš dabūja apskatīties, mājiņa no-

zuda. Zaldāts stāvēja pie kapa tai vietā, kur, no
kara

pārnākdams, bij iesnaudies. Cik reizes viņš tā satikās

ar savu mirušo līgavu, par to šī pasaka vairs neko

nestāsta. Viņa zin tikai to, ka zaldāts meklējis un at-

radis ceļu uz savas mīļās velēnu namu.

PAPARDES ZIEDS

Jāņu pasaka

Jāņu naktī kāds puisis un meita nošķīrās no uguns-

kura.

Kad viņi iegāja nakts tumsā, sirdis tiem sāka

stiprāk pukstēt.
„Ko mēs darīsim?" meita bikli jautāja.



169

Meža klusums viņiem atbildēja.
„lesim meklēt papardes ziedu," puisis teica, un elpa

viņam aizrāvās. Jo papardes zieds atdarās tikai Jāņu
nakti, īsu brīdi starp vakara blāzmu un rīta gaismu,
un kas viņu atrod, ir laimīgs.

„lesim," meita čukstēja tikpat klusu kā tumsa tur,

mežā.

Rokās saķērušies, viņi līda zem elkšņu pazarēm,
kuras bij vēl saldi pietvīkušas no vakara saules.

Tad viņi izšķīrās un gāja meklēt papardes ziedu.

„Kad es atradīšu, es tevi saukšu," puisis teica.

~Un ja tu neatradīsi, tad es došu tev savu," meita

atsaucās.

Viņi noliekušies taustījās ar rokām caur meža

tumsu un šķirstīja paparžu cerus. Viņi atrada tur

Jāņu tārpiņus un lika tos viens otram uz delnas kā

dimanta lāses.

Bet papardes zieda nebija. Un nezin, kā tas nāca,
kad viņi noliecās starp krūmiem, viņi vairs nemeklē-

ja zieda, bet meklēja tikai viens otra rokas. Viņi sa-

mulsa un apstājās viens otram pretī, tuvu, tuvu, viņu
elpa satikās un — tavu brīnumu — kad lūpas tuvo-

jās lūpām, tad bija tā, it kā starp viņiem būtu izplau-
cis papardes zieds. — Viņi gan neredzēja nekā cita,

kā tikai viens otra acu tumšo mirdzumu, bet viņi bij
noreibuši no kādas brīnišķas smaržas, kāda varēja būt

tikai laimes tuvumā. No kā cita tā varēja gan nākt,
kā no papardes zieda?

Viņi bij kā akli no laimes. Un kur vien viņi grie-

zās, tos apvija smaržīgi zari. Viņi redzēja, ka ne ti-

kai paparžu zieds, bet viss mežs ir pilns brīnuma.

Tā bija kāda elkšņa lapa, ko viņi atrada, kad viņi
tumsā spiedās viens otram klāt. Skūpstoties viņi pār-
spieda to. Un rūgti salda garša, kas reibināja asinis,

palika viņiem uz lūpām.

Viņi gāja tālāk un iemaldījās starp meža apeņiem.

Viņi cieši savija rokas, lai varētu turēties pretī uz-

mācīgām vītnēm, kas ķērās viņiem drēbēs un matos.
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Bet jo vairāk tie turējās pretī, jo vairāk sapinās. Ar-

vienu ciešāk tie apvija rokas, arvienu ciešāk tos ap-

vija viltīgās vītnes. Tie cīnījās ar veselu mežu, kas

trakoja pār viņiem tumšā reibumā. Ak, vai viņi bij
zinājuši, kā šās maigās apeņu stīgas, kuras pašas ne-

var piecelties kājās un kuras var dzīvot tikai pieķē-
rušās, ir tik nepārvaramas! To varēja piedzīvot tikai

Jāņu naktī.

Raisīdamies no vītnēm, viņi izšķīrās.
Un kad viņi atkal meklēja viens otru, tad viņi sa-

dūrās uz egļu skujām, kuras bij vēsas no rīta rasas,

un klusu saīga par to.

Jāņu nakts bij pagājusi. Starp viņiem iespiedās rīta

vēsums.

Un kad viņi gāja uz māju, saīguši no pirmās ķil-
das, tad starp viņiem vairs nebija papardes zieda.

Tas zied tikai reiz Jāņu naktī, īsu brīdi starp vakara

blāzmu un rīta gaismu.

KĀ JĀNIS BRAUCA NEZINĀMO MEKLĒT

Ei,
Jāni!"

„Ei, Jāni! Ak tu Dievs; guļ kā nosists!" leva

iegrūda vīram ar dunku sānos.

„Ko? Kas?" Jānis runāja, pa miegam čāpstinādams
un laizīdamies; viņa platā mute bij pilna vissaldākā

miega.
„Vai Dieviņ!" leva grūši nopūtās.

Jānis pamodās sievai blakus un sāka klausīties.

Kas viņai bij? Vai viņa bij slima?

Viņš uzlika savu plato roku uz viņas krūts, kura

šūpojās kā velēna.

Zem zemiem griestiem gulēja karsts un tvaikains

gaiss. Maize vakarā bij cepta, un lielā krāsns, pret

kuru ar visām saimnieka tiesībām bij atslējies gultas
kājgalis, neizturami tvīka un garoja.
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„Dzir, dzir."

„Dzir, dzir," circenis dziedāja aizkrāsnē.

leva gulēja vajā acīm, nometusi segu, un kaut ko

domāja.
„Jāni, saki, kur tā Mellā jūra īsti ir?"

„Mellā jūra? Sieva, ko murgo? Es nezinu nekādas

Mellās jūras," Jānis atteica.

„Nujā, vai tad tu vairāk ko zini, kā art un gulēt,"
sieva īgni apsviedās uz sāniem, tā ka platā laulības

gulta nokrakšķēja visos četros stūros.

~Bet, leva, ko tad vēl lai es daru?" Jānis silti ap-

ķērās viņai ap kaklu. „Vai tad es tevi negriežu ap-

kārt katru nakti, tāpat kā arkls velēnu?"

leva izrāvās viņam no rokām un kā izmisusi uz-

spiedās ar pieri uz gultas malas.

„Dzir, dzir," aizkrāsnē dziedāja circenis.

Istabā bij karsts un tvaikains klusums.

„leva, nu saki, kā tev trūkst?" Jānis runāja. Viņa
lepnums bij aizkārts. ~Tev ir māja, bērni. Govis tev

vairojas un viss izdodas. Ko tu vēl gribi?"

„Bērni! Kas man ir no taviem bērniem? Viņi visi

ir ar tādām pašām platām mutēm kā tu, un tāpat
nepratīs vairāk, kā art, gulēt un nomirt. Vai tu va-

rēsi viņiem ko iemācīt, kad pats nekā nezini!" sieva

ar dusmām atteica un piecēlās no gultas.

Viņa atgrūda zemo logu un uzmetās uz palodzes,
tā ka lupstāju valgie, smaržīgie kāti, kuri turpat pie
sienas auga, metās viņai pie kailām, karstām krūtīm.

Visa mazā māja bij iegrimusi smaržīgos ziedos un

zālēs. Aiz ābelēm cēlās migla, tur bija pļava, un

grieza, staigādama pa savām nakts tekām, grieza

vienmuļīgi un žēli. Kaut kas levai vilka vai sirdi no

krūtīm laukā.

Arī Jānis to nakti pazaudēja savu miegu un ne-

varēja vairs gulēt.
„Nezini, nezini," Jānis teica. „Tā tas nevar pa-

likt." Viņa lepnums bij aizkārts. Viņš jūdza zirgu,
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lika ratos siena maisu un putras vērpeli un brauca

meklēt Nezināmo.

Viņš izbrauca no sava pagasta lauku ceļiem uz

lielceļiem, kur vēl nekad nebij bijis, un arvien tuvāk

viņam nāca Nezināmais. To viņš manīja no tā, ka

arvienu baigāk palika ap sirdi. Vieglas trīsas viņam
gāja pa kauliem. Bij tā, kā brienot vēsā ūdenī.

Viņš brauca dienām un naktīm, nekur neapstāda-
mies. Viņš gribēja sasniegt Nezināmo un braukt mājā.

Bij gaiša vasaras nakts. Ceļš gāja pret kalnu; cita

aiz citas pār viņu kāpa baltas un svinīgas bērzu birzes.

Viņš uzbrauca kalnā un samulsa. Ceļš stāvu iegrie-
zās gravā, pie kājām viņam gulēja koku galotnes, lejā

dziļi šņāca upe. Otrā pusē, aiz gravas, pacēlās kalns,

un zem jaunā mēness malas tur varēja saskatīt caur

miglu kādas pils torņus.

Tur nu ir Nezināmais, to viņš tūliņ noprata. Bet

kā lai tiek viņam klāt? Braukšus jau nekādā ziņā, ja

negribēja uz stāvā ceļa lauzt kaklu un pazaudēt zir-

gu un ratus.

Jānis izjūdza zirgu, uzmauca viņam auzu tarbu

un uzslēja ilksis. Tad viņš novilka un atstāja pie ra-

tiem arī savus zābakus, prātīgi pārlikdams, ka basām

kājām viņš klusītēm, vieglītēm tiks ātrāk klāt Nezi-

nāmam.

Bij pāri pusnaktij, pati spoku stunda. Jānis lēnām

devās lejā. No augšas vēl ceļš bij gaišs; bet koku zari

arvien ciešāk pār viņu kļāvās kopā, un viņš nonāca

tādā vietā, kur bij tik tumšs un kluss, ka sirds viņam

apstājās krūtīs. Tikai ar kāju pirkstiem vēl varēja
sataustīt ceļa oļus. Un piepeši mežs un krūmi nodre-

bēja, ausīs sāka šņākt, zilas zaļas ugunis šķīda ap

acīm.

„Nu ir klāt, nupat velni sāk dancot," Jānim izšā-

vās caur galvu, un viņš iekliegdamies metās atpakaļ.

Viņš uzskrēja kalnā un 'krita zirgam ap kaklu ar

visu savu baiļu svaru.
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Viņš ķērās pie savām ratu ilksīm, apkampa zāba-

kus, putras vērpeli, maizes kukuli.

„Rati, ilksis, zābaki!" viņš lūdzās: „Glābiet mani

no Nezināmā, es negribu Nezināmo, es negribu, ko

nezinu."

Un viņš sāka jūgt zirgu, lai brauktu atpakaļ.
Tikām nakts bij garām.
Tornī no kalna sargs pūta rīta stundu, baloži ar

blāzmā apsarkušiem spārniem lidoja pāri dzintara

jumtiem, kuri kāpa ārā no miglas.
„Nezin, kas tā par pili? Un ko tā taurē tur no

kalna?" Jānis, ratos kāpdams, domāja. „Ek nu, kur

man jāskrien," viņš puszvilus atlaidās uz maisa un

sarāva grožus. Zirgs sāka tecēt uz māju.
Bet leva?

Jānis nolaida acis. „Nu, ja viņa pa naktīm man

vēl tā aušosies, es iešu gulēt gubenī."

JŪDASS

Arī
Jūdasam bija māte.

Jūdass bij dižans puisis un skaists kā visi,
kas nāk no labas mātes krūts.

Viņš dzīvoja liela ceļa malā, mazā mājiņā. Rūpes
tur sēdēja kaktā un meta savas īgnās dzeltenās acis

uz katru kumosu, kas parādījās uz nabadzīgā galda.
Rozes vasarā viņa mazā dārzā noziedēja ar sīkiem,
retiem ziediem un vairoja tikai ērkšķus, un nokaltu-

šā bērzā, pagalmā, gūrnēja vecs krauklis caurām die-

nām. Bet garām pa gludo lielceļu, ar zelta ratu spie-
ķiem izkaisīdamas visapkārt sauli un putekļus, ripoja
mirdzošas karietes uz ķēniņa pili, uz ķēniņa pili.

Tā Jūdass dzīvoja, uzlasīdams saules starus, ko

kariešu riteņi meta viņa zemā logā. Viņš bij aizmir-

sis sauli debesīs, kuru viņam netika vairs redzēt, viņa
sirds bij pilna tumšas skaudības.
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Jūdass bij malkas cirtējs. Reiz rītā, kad viņš ar

cirvi uz rokas iznāca uz savas būdas sliekšņa, taisīda-

mies uz darbu, daiļā ķēniņa meita, kurai tai brīdī

gadījās garām braukt, lika apturēt pie viņa durvīm

savu karieti. Melns moru puika sarkanos ķēniņa svār-

kos, lepni atgāzdamies, ātri atrāva karietes durvis,

un, maigi smaidīdama rīta saulei caur neizdusētiem

sapņiem, caur kuriem tik brīnišķīgs rādījās šis no-

mods un skaistais puisis ar cirvi uz rokas, daiļā prin-

cese izlieca savu mazo kājiņu baltā zīda kurpītē uz

ratu kāpšļa. Vai viņš esot malkas cirtējs? Esot gan,

puisis, acis nodūris, atbildēja. Nu, tad lai nākot uz

ķēniņa pili. Viņai dārzā esot nogāžami un sacērtami

malkā daži veci kdki. Bet lai sakot, kāpēc viņš neno-

cērtot to nejauko bērzu pagalmā, tam jau lapas vairs

neplaukšot. Šī iedošot viņam vietā jaunu rožu koku

no sava dārza. — Paldies, rozes neziedot viņa dārzā.

Bet tas bērzs esot šim tēva stādīts, tur sēdot krauk-

lis, viņa vienīgais draugs. Ak tā, — draugs! Lai ņe-

mot labāk viņu par draugu. — Kas nu princese na-

baga puisim varot būt par draugu? — Jūdass nopū-
tās. — Gan redzēšot, lai nākot vien uz pili.

Pils dārzā bij daudz skaistu koku un 'krūmu. Daži

bij nokaltuši, tie Jūdasam bij jānocērt. Kamēr darbā

zibēja puiša cirvis, princese stāvēja pie pils loga. Vi-

ņas sirds jau klusi piederēja puiša platiem pleciem un

stiprām rokām. Vakaros, kad tas gāja uz māju, viņa

cirvis, ko tas aiznesa pār plecu, tai likās jaukāks nekā

sudraba pusmēness, kas parādījās pār dārza kokiem.

Reiz viņa nonāca dārzā un skatījās, kā skaidas lec

zem puiša spēcīgām rokām. Viņa nedrīkstēja to uz-

runāt un stāvēja aiz rožu krūmiem saldās bailēs, pie-

spiedusi roku pie sirds. Bet kad viņa bij aizgājusi un

puisis, uz nozāģēta celma nosēdies, ēda launagu, no

zāles piecēlās mazs rūķītis mirdzošām acīm un pa-

sniedza viņam zelta rokas sprādzi. „Redzi, kamēr es

te gulēju un sildīju saulē savu veco muguru, noliek-

damās pie puķēm, te staigāja daiļā princese, viņas
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dvaša bij pilna saldas mīlestības. Viņa nometa zālē šo

rokas sprādzi, atdod to viņai, viņa grib ar tevi runāt."

„Ak, ko!" Jūdass īgni atrūca. „Mani mīl tikai

mans krauklis vecā bērza galotnē." Viņa tēvs un tēva

tēvs bij bijuši nabaga vergi. Tie bija atdevuši viņa
sirdij tikai naidu un skaudību, kuru viņš kautri gla-
bāja. Viņš nespēja ticēt princeses mīlestībai. Jūdass

paslēpa rokas sprādzi un pārdeva, bet naudu nogla-
bāja podā zem vecā bērza saknēm, kur viņam bij
savs krājums. Otru dienu atkal princese iznāca dārzā

un nometa zālē savu zelta gredzenu. „Vai re!" rūķis
teica un pacēla gredzenu uz pirksta. „Vai es neteicu:

princese tevi mīl. Atdod viņai šo gredzenu, viņa
grib ar tevi runāt."

„Ak, ko!" Jūdass atteica. „Mani mīl tikai mans

krauklis vecā bērza galotnē." Bet gredzenu viņš pa-

slēpa un pārdeva.
Trešā dienā princese, paskubināta no saldas mīlas

varas, aiz rožu krūma atsedza savu celi un noraisīja

priekš puiša savu zīda prievietu.
„Nu saki, vai tas nav viņas zīda prieviets?" rūķis

pacēla to no kāda rožu zara. „Es teicu: princese tevi

mīl un grib ar tevi runāt."

„Ak, ko!" Jūdass atteica. ~Mani mīl tikai mans

krauklis nokaltušā bērza galotnē." Bet prievietam bij

skaistas zelta sprādzes, viņš noslēpa un pārdeva to.

Kādā vakarā viņš atkasa savu naudas podu zem

vecā bērza saknēm, tur bij daudz zelta un sudraba;

bet viņam gribējās vēl vairāk. Viņš nezināja, ka par

darbu dārzā viņu gaida vissaldākā un labākā alga,
kādu princese var dot. Nabaga vergs, viņš neprata

nekam labam ticēt. Naudas kārība pārņēma viņa
sirdi kā liesmas. Un kādā naktī, kad princese gulēja
savā baltā pilī un sargi, noliekušies pār saviem kara

cirvjiem, sapņoja nakts mierā zem zilām zvaigznēm,

Jūdass pa slepenām tekām ieveda pilī svešus kareiv-

jus, kas naidā glūnēja uz dzimtenes robežām. Tie

nodedzināja balto pili, samīdīja rožu dārzus un aiz-
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veda gūstā daiļo ķēniņa meitu. Bet Jūdass par savu

darbu dabūja maisu zelta. Kad viņš nāca mājā, no

līkā bērza galotnes pacēlās krauklis un, izplēzdams

pār viņu savus tumšos spārnus, izknāba tam abas

acis. Tad viņš, mežonīgi kliegdams, aizlaidās pār iz-

misušiem laukiem, pa kuriem staigāja ienaidnieks,
atstādams aiz sevis dūmus, liesmas un vaimanas.

Bet Jūdass, kuram sirds bija pamodusies, aklās un

tumšās sāpēs aiztaustījās līdz bērzam un, noraisījis

siksnu, pakārās pie nokaltušā zara.

PASAKA PAR PELĪTI

Kāds
princis, kuram kāzu dienā bij nomirusi lī-

gava, vakarā viens sēdās pie galda. Viņš bij

ģērbies zelta drēbēs. Sarkana roze viņam bij pie

krūts, bet sirdī tukšums un sāpes.
Viņš pacēla glāzi un nolika to atpakaļ, nenodzēris

ne piliena.
„Ko man līdz vissaldākais vīns, kad es dzeru viņu

viens?"

Viņš pārlauza maizi un atlika to atpakaļ uz šķīvja
„Ko līdz man vislabākā maize, kad es ēdu viņu

viens?"

Viņš novilka savas zelta drēbes un gāja gulēt viens.

Viņš izstiepās vēsos palagos, salika rokas un iedo-

mājās, ka viņš ir nomiris un guļ zārkā. Un sapnis

aiznesa viņu caur auksto ziemas nakti pie līgavas
šķirsta. Miršu zari bij viņas brūnos matos, sveces dega

pie viņas pagalvja, viņš pieskārās ar savām lūpām

pie viņas aukstās pieres.
Kamēr princis gulēja un sapņoja, atnāca pelīte.
Viņa ēda

no viņa šķīvīša un dzēra no viņa glāzes.
Tad viņa palīda zem apsega, iebāza savu galviņu

prinča kuplos, mīkstos matos, kuri bij svaidīti ar

dārgām zālēm, un gulēja pie viņa visu nakti.
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No rīta viņa nozuda.

Bet princis piecēlies atrada zīmes no viņas maziem

zobiņiem pie maizes gabala, ko viņš vakar nebij aiz-

ticis.

„Viens ir ēdis no mana šķīvīša," viņu pārņēma
priecīga jausma.

Bet no viņa glāzes trīs pilieni sarkana vīna bij
izlijuši uz galdauta.

„Viens ir dzēris no manas glāzes!" princis līksmi

iesaucās.

Un kad viņš pie spoguļa sukāja savus zelta matus,

ap viņu lidoja viņa mīļākās saldā elpa.
Nu princis ēda un dzēra un bija laimīgs.
Tā pelīte apmeklēja princi katru nakti, kamēr

viņš aizmirsa savas skumjas un apņēma skaistu un

bagātu ķēniņa meitu sev par sievu.

No tā laika pelīte ķēniņa pilī vairs netika manīta.

LABUMA MEKLĒTĀJS

Ek,
nav un nav nekāda labuma," zemnieka dēl«

teica, vakarā izdauzīdams uz sliekšņa zemes

no pastalām. Ko darīs? les pasaulē labumu

meklēt.

let, iet, satiek laumiņu, kura aitas gana. Pati sēd

piesaulē pie zeltaina lazdu krūma, jēri klīst pa noru.

Bet uz kalniem skan izkaptis. Tur pļauj un sien kū-

līšus. Un milzīgi labības vezumi, vilkti no rāmiem

zirgiem, lēni kustas rudens saulē pa visiem lauku

ceļiem, un kā garas zelta lāses no viņiem birst vār-

pas. Zēni brūnapaļiem vaigiem un rokām nes un liek

īaumiņai pie kājām puķes un augļus.

„Kur iedams, puisīti?" laumiņa šo uzbildina.

„Eju labuma meklēt," puisis atbild.

„Pagani manas aitiņas," laumiņa saka.

„Aitas ganīt? Kāds tur labums?"
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„Nu, varbūt tu gribi iet ar izkapti pa druvu, siet

kūlīšus, vai palīdzēt maniem zēniem noņemt augļus
no dārziem?"

„He, to jau visu es varēju darīt mājā! Tika mani

tēvs diezgan dīdījis. Teicu jau, ka eju labuma mek-

lēt," puisis atcirta.

„Nu, pakavējies pie manis. Raugi, kā uz lazdu

lapām vēl kavējas rudens saules siltums." Viņa vilka

puisi sev pie krūtīm, kuras smaržoja pēc augļiem un

vēlām vasaras puķēm. „Sēdi še, es dalīšu ar tevi ābo-

lus un riekstus." Viņa paņēma skaistāko augli sev no

klēpja, pārspieda to ar diviem pirkstiem tā, ka sula

viņai tecēja gar rožaino delnu. „Dzer," viņa pielika
puisim delnu pie lūpām — „un ēd."

Puisis paņēma ābola šķēli, iekoda un savieba seju.

„Skābs," viņš teica.

„Un tas bij mans labākais ābols," — laumiņa uz-

meta lūpu un taisījās raudāt.

„Nu, paliec vēl, pakavējies pie manis! Dzirdi, cik

gaiši izkaptis zvana uz visiem kalniem. Skaties, kā

pār rugainēm mirdz rudens zelta pavedieni," viņa
lūdzās.

„Kas nu te par labumu," puisis teica un raisījās

no viņas vaļā.
let, iet, nonāk pie smēdes meža malā. Melns skur-

stenis kā lācis tup uz jumta, iekšā skan lakta. Uz

sliekšņa sēd laumiņa un aicina viņu iekšā.

„Kur iedams, puisīti?"

„Eju labuma meklēt."

„Nu, tad paliec pie mana tēva. Smēdē ir tik jauki.
Plēšas šņāc, uguns rūc, un lakta gavilē. Palīdzi tē-

vam āmuru cilāt. Pusdienā viņš izceps mums uz ēzes

rubeni, kuru atnesa mednieks par bultām, kuras tēvs

kala priekš viņa stopa." Puisis skatās: ies iekšā, var-

būt tur būs tas labums.

Liels kalējs dzirkstīs un dūmos paskatījās viņā ar

acīm, kurās atspīdēja ēzes kvēle.

„Ā, puisis man bija vajadzīgs," viņš teica, ar pa-
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tikšanu pārlaizdams acis pār zemnieka dēla platiem
pleciem. „Nu, tad ņem tikai āmuru. Dzelzs jau
dzirkstī." Neko darīt, puisis ņem ar' āmuru un lokās

svīzdams kādu stundu. Bet laumiņa pūš plēšas un

dzied, un kalējs rakstā pieskandina viņai uz laktas.

Uguns rūc, dzirkstis lido, un viņiem iet kā jautrā
ellē. Cirvis ir gatavs. Kalējs nosviež āmuru un saka:

~Nu, laiks ir pusdienu ieturēt." Puisis nopūšas un

slauka sviedrus. Bet kalējs vērš uz iesma rubeni un

cep uz ēzes, ka tauki vien sprakst. Tad viņš lauž

melnu maizi un dala cepeti: laumiņai spārnu, pats

sev viduci un puisim krūti. Tad viņš ņem vēl no sa-

va gabala putna sirdi, kura brūni apcepusi ar sāli, un

uzliek to viesim uz maizes. „Tas ir tas labākais,"

viņš labsirdīgi smaidīdams saka. Viņi ēd. „Nu, kāds

ir?" kalējs prasa. „Rūgts," puisis saka un dzer no

stopa ūdeni. Bet kalējs nogriežas, bāž pīpi, tad ņem
ar saviem cietiem pirkstiem ogli no ēzes, dancina to

savā melnā saujā un iespiež ar nagu sev pīpē tā, ka

tā pīkstēdama nobeidzas. Laiž dūmus un skatās

griestos.

„Nekā, kalēj, tavs āmurs man par smagu. Man

visu elpu paņēma," puisis saka un dzer vēl malku

ūdens. „Es pie tevis nepalieku." Bet laumiņa tek

viņam pār slieksni pakaļ un ņem viņu aiz rokas.

„Nu, paliec vēl, pakavējies pie manis. Ja tev āmurs

ir par smagu, tad pieskandini tik tāpat uz laktas. Es

sitīšu tavā vietā, es esmu stipra. Tēvs tevi nespiedīs.
Arī viņš reiz bij mīksts un jauns kā tu. No kā tad

viņam tie stiprie pleci! Tik darbā esot izaudzis, viņš

saka."

Bet šis kā uzdedzis uz to labumu. Laktu skandināt

— kāds tur labums! Viņš iešot tālāk pasaulē.
let, iet, nonāk pie augstas jūras. Robaini viļņi kāpj

augšā, krastā stāv laumiņa un velk tīklu.

~Kur iesi, puisīti?"

r
,lešu labuma meklēt."

3
,Palīdzi man tīklu vilkt," laumiņa saka un skatās
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viņā pār plecu, vilinādama ar acīm, kuras ir zilas kā

jūra. Vējš izpūš viņas matus, un kaijas sviež gaisā
kaislus kliedzienus.

Puisis nu pieķersies gan pie tīkla. Bet beidzot tak

šim ūdens ir slapjš, vējš ir auksts un kaņepāju virve

žņaudz rokas.

„Nekā, es iešu tālāk," viņš saka. „Te nav nekāda

labuma."

„Nu paliec vēl, pakavējies pie manis," laumiņa

lūdzas. ~Vai tu nemani, cik tīkls ir smags? Viņš iet

caur dūņām, bet nes ārā spožas zivis. Dažreiz viņā

ieķeras pērles un dzintara gabali. Nu paliec pie ma-

nis. Varbūt mēs izzvejosim vecu karaļa kroni. Es

likšu viņu tev galvā. Tu būsi mans karalis un valdīsi

par mani un manu būdu."

Bet puisis kā akls uz to labumu. let tālāk. let, iet.

Vakars gulstas pār eglēm. Nonāk pie tumšas alas.

Vājš uguns plēnē. Veca sieva sēd pie pavarda. Pie

kājām viņai guļ kārns suns ar asu dzeltenu spalvu.
Visapkārt ir nakts, un ceļš ir nozudis tumsā. Puis».

nedroši padod labvakaru un iet alā iekšā. Suns ieru

cas un paskatās viņā sarkanām acīm, tā ka puisiu

sastingt visi prāti.
„Ko meklē, puisīti?" sieva prasa.

„Meklēju labuma."

„Nu, tad tu gan būsi viņam garām pagājis. Pie

manis nav labuma. Mans uguns nesilda, mana ala ir

tumša un tukša. Un ceļa tev nav vairs uz priekšu.

Septiņi gadi tu sēdēsi te un barosi manu suni. Tu la-

sīsi lapas no dadžiem un ogas no ērkšķiem. Es tevis

nelaidīšu projām, kamēr tu iemīlēsi šo guni, kas ne-

silda, šīs acis bez spožuma, šo suni, kuru tu iemācī-

sies glaudīt, jo citādi viņš tevi saplosīs. Tad es nolau-

zīšu tev spieķi no ērkšķu krūma un parādīšu ceļu

atpakaļ pie manām māsām, kurām tu pagāji garām."



181

PASAKU PŪĶIS

Klejodams pa Latgali, es reiz vasaras dienvidū

atgūlos kāda kalna piegāzē. Es pievēru acis

saulē; te dzirdu: kāds čukst man ausī kā pa

sapņiem, kā pa murgiem kaut ko, kas viegli reibina

manu prātu. Es klausos un brīnos, vai zāle ir sākusi

runāt? Viņas mīkstā smarža spiežas man smadzenēs,
mani pārņem salda gurdenība, es nejūtu vairs savu

locekļu un manu tikai, ka smilgas, vējā šūpodamās,
viegli aizkar manus plakstiņus. Es atveru acis, un ko

es redzu? Turpat blakus vecs pūķis iebāzis galvu zā-

lē, kustina garas spalvainas ausis, kuras, kā liekas, uz-

klausās visu, ko atnes siltais vasaras vējš no purviem
un siliem, no lazdu pacerēm, un čukst man ausīs pa-

sakas. Viņš šķielē manī labsirdīgi ar vienu aci un

pūlas smaidīt ar savām vecām lūpām, kuras atver

izdrupušos zobus.

„Ā, tu tas esi, pasaku pūķi," es saku. „Man likās,
ka zāle runā."

„Vai tu domā, ka šai zālei nav nekā ko sacīt?"

pūķis jautāja. Viņa balsī es dzirdēju skumju ironiju.

„Viņa paņem visu. Pilis un pagalmus, pēdas, ko zemē

ieminuši milži un varoņi, pils trepes un nabagu sliek-

šņus, skudru takas un kara lauka sliedes. Un kas gan

paliek pāri no cilvēka dzīves? Tikai zāle. Vasarā viņa
izaug un rudenī novīst, bet viņas saknes glabā kluso

pagājību. Vasaras dienvidos, kad vējš maz runā, es

spiežu galvu zālē un klausos. Uz katra kalna še guļ
kāda teika. Es esmu tik vecs, ka neatminu vairs ne

tēva, ne mātes, bet nekur nevaru valdīt savu ziņkā-
rību. Visu man gribas izost un noklausīties. Tādi

mēs esam, pasaku pūķi. Vismīļāk es ložņāju ap pils-
kalniem. Tur vēl ir kaut kas no veciem labiem lai-

kiem. Agrāk — kas dos tev to vairs redzēt — mana

aste bij tik gara,
ka

es varēju trīs reiz ap kalnu aptī-
ties. Es sargāju apburtas pilis un cīnījos ar milžiem.

Ikkatrs cirtiens manā miesā, ko es pa dienu dabūju,
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vakarā aizauga. Tagad es bēgu purvā no ganu suņa,

un no vēja man sāp zobi. Visu, kas man bija, ir pa-

ņēmusi zāle. Pilis un karaļus, milžus un varoņus.

Mana miesa izkalta un sarāvās. Kad es tagad ielienu

smilgās, neviens vairs manis neredz. Es esmu pazau-

dējis gandrīz visus savus zobus. Un man vajaga ta-

gad krietni pakasīt ar kāju aiz auss, lai es varētu at-

cerēties, ka reiz es dzēru asinis."

„No kā tad tu tagad pārtiec?" es viņam prasīju.

„Kāda nu mana pārtikšana! Es sūcu medu no pu-

ķēm, un vienīgais, ko es no gaļas vēl dabūju, tās ir

mušas, kuras šad un tad uzlaižas uz manas garās, sal-

dās mēles, kuru es, viņas medīdams, izkaru starp
medainām lūpām. Ar katru dienu es palieku vieglāks.
Bet vai tu zini? Es varu lidot! Sēsties man mugurā!"
— viņš piepeši sakustējās savos zaļos gredzenos un

saslēja spārnus, kuri bija caurspīdīgi kā gaiss un zai-

goja visās varavīksnes krāsās. „Sēsties, — es pavizinā-
šu tevi pa Latgali. Gaiss ir saules pilns, ezeri spīd zem

kalniem, kā Dieva laisti. Būs jauka lidošana. Daudz

kas ir dzirdēts un daudz kas aizmirsies. Bet pa ceļam
es vēl tev varēšu pastāstīt kādu pasaku."

Neko darīt. Es trausos tik pūķim mugurā, kaut

gan krūtīs kutināja un bij bail.

„Nu, tad turies man pie ausīm!" — viņa acis ie-

zvērojās, un mēs jau lidojām. Kalns palika tālu apak-
šā. Mazi mākonīši šur un tur mums priekšā kaisīja
savas zelta sprogas, un kāda skaņa, dūcoša un skaidra

kā stikls, pavadīja mūs saulainā gaisā. Mēs lidojām
pār mežu galotnēm, te iegrimdami ielejā kā zaļā mie-

ra klēpī, te paceldamies kalnā. Pūķis man gribēja iz-

rādīt Latgali. Mēs turējāmies pie zemes tā, ka vēl

vienmēr varēja just vieglu lapu smaržu, kura nāca

no birzēm apvītiem pakalniem. Kad pūķis savā de-

dzībā, kura reizēm sagrāba viņu kā vējš, piepeši uz-

laidās mākoņos, viņš sarauca nāsis un teica: „Nē, nu

es vairs nesaožu dūmus, kuri nāk no ciemu skurste-

ņiem. Ir jālaižas lejā. Es nemīlu aukstās un tukšās
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debesis. Pie zemes ir siltāk. Es esmu iemīlējis šos ga-

nus un arājus un viņu pavardus. Nakti es pa tumsu

žogos pie pieguļnieku ugunskuriem un klausos pasa-

kās, ko viņi guļot viens otram stāsta, virinādami zem

zvaigznēm no miega un dūmiem noreibušās acis. Un

zirgu zvaniņš zaļā nakts klusumā, kad tikai zāli

dzird elpojot, mani aizkustina vēl vairāk nekā agrāk
taures skaņa, kas sauca milžus un varoņus uz cīņu."
Mēs slīdējām uz leju. Zaļas un zilganas lauku strīpas
ar tumšām ežām vijās ap pakalniem. Un kā pelēki

irbju bari, kuri no lauka slīd pie ūdens nodzerties

izlaistiem spārniem, ap gaišiem ezeriem pulcējās mazi

ciema puduri vējā izpūstiem salmu jumtiem. Mēs ie-

raudzījām kalnu, kurš tālu valdīja pār visu apkārtni,
te pazuzdams zilās dūmakās un drūmi saaugdams ar

padebešiem, te noviznīdams zaļā sudrabā, atsedzot

savas birzēm noaugušās nogāzes.

„Kas tas par kalnu?" es pūķim prasīju. „Tas ir

Jāņu kalns," pūķis stāstīja. ,Jāņos ar dziesmām tur

dejo ap ugunskuru ciema meitenes un zēni. Vēl viņu
sauc par Mīlestības kalnu. Ja divi, kas viens otru

meklē, satiekas uz šā kalna, viņi atrod mīlestību.

Vācieši, kuri kristīja manus ļaudis ar asinīm un ūdeni

un iesauca viņus par Joņiem un Pīteriem, nosauca arī

šo kalnu par Volkenbergu. Vecos laikos tur stāvēja

augsta bruņinieku pils, no kuras, kā redzi, ir vairs

palikušas tikai zemē iegrimušas drupas, kuras arī drīz

paņems zāle. Vīri, līdz zobiem iekalušies dzelzīs, val-

dīja no šā kalna un ar ērgļu acīm skatījās uz nepie-

ejamiem ceļiem, kas gāja gar purvu ezeriem un staig-

nājiem." Pūķis pagriezās pret vakariem un rādīja uz

nepārredzamiem purviem, caur kuriem tikai reti kur

paviznīja kāda zaļa lauku strīpa ar pelēkām, naba-

dzīgām mājām. Aiz viņiem atkal staigāja un drūz-

mējās sīkas pinkainas purva priedītes, kuras tālumā

sakāpa zilā mežu valnī, kas aizsedza apvārsni.

Nu mēs griezāmies pret dienvidiem, un man likās,
ka mēs esam uzgriezuši muguru tumšai teiku pagāt-
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nei. Starp zaļām druvu pakalnēm gulēja ezers, kā

gara mirdzoša sudraba bļoda. „Tas ir Rāznas ezers.

Vecos laikos te dzīvoja Rāzna, svētmeita vai avotu

laumiņa, es to vairs labi neatceros. Viņa gājusi ik rītu

uz avotu ūdeni smelt. Kādā laimes brīdī tā gavilē-
dama apgāzusi šai ielejā savu krūzi, un tā radies šis

ezers, kurš mirdz vēl šodien visiem par prieku."
Mēs lidojām no pakalna uz pakalnu pār pelēkiem

ciemiem, kuru vidū kā baltas svētmeitas liepu ēnā

stāvēja vienkāršas un piemīlīgas baznīciņas, zaļo lau-

ku rota. Pūķis ar līkumu lidoja viņām apkārt.

„Mans labais pūķi," es viņam lūdzu, „vai tu ne-

varētu uznest mani uz baznīcas torņa un krustot

kādu brīdi savus mirdzošos spārnus saulainā gaisā. Es

gribētu paklausīties sējas vārnu maigos kliedzienus,

kuras bariem lido ap atvērtām torņu lūkām, un sku-

mīgo baznīcas dziedāšanu. Es gribētu paskatīties uz

nožēlniecēm lejā, kuras, kā murgos, virinādamas ro-

kās melnās pātaru krelles, galvas noliekušas, rāpo uz

ceļiem ap baznīcu."

„Khem," — pūķis nokāsējās un it kā sarāvās. „Vai

zināt, man no krusta vēl vienmēr drusku bail, kaut

gan pa gariem gadiem es pie viņa esmu pieradis un

baznīckungus cienu. Jo kur Dievs, tur arī velns un

visa garu saime. Bet labāk ir, ka tādai vietai iet ga-

rām. Es jau neesmu nekāds kristīts pūķis un kā dzī-

vojis, tā nomiršu kā pagāns. Neņem par ļaunu, tu esi

kristīts, bet man gan jāsaka, ka man nepatīk ne tas

Dievs, ne tas velns, kuru atveda no Vāczemes. Vecos

laikos Dievs dzīvoja ļaužu vidū un visiem bij daudz

tuvāks un mīļāks nekā tagad. Katrs gans vai arājs,
kas agrāk izgāja uz lauka, varēja redzēt, kā viņš rīta

klusumā staigāja pa ežām, pastiepdams vārpiņas: el-

podams līdz ar ziedošo lauku kā viena dvaša, augdams
ar viņu un slēpdamies viņā, tā ka tikai zilgano rudzu

rogu cepurīti varēja pamanīt caur vārpām paviznam.
Bet Jāņu vakarā viņš iznāca uz dziesmotiem pagal-
miem, baltu bārdu, baltā kreklā, baltu spieķīti rokā,
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svētīdams puķes un zāles, un Jāņu tēvs ar ozolzariem

apvītu alus kannu viņu sveicināja. Tad viņš bij vi-

siem tuvu. Nu ir uzceltas priekš viņa lepnas baznīcas,
nu rāpo priekš viņa uz ceļiem un skaita lūgšanas, bet

ļaužu vidū es viņu vairs neesmu redzējis staigājam.
Bet kā man ir žēl — velna gan žēl!" pūķis teica un

noslaucīja ar ķepu asaru. ~Pagājušā rudenī es viņu
satiku purvā. Viņš bija tik vārgs un noliesējis, ka es

nevarēju viņa ne pazīt vairs. Viņš lasīja ogas no zile-

ņu krūma, raudāja un sūdzējās, ka Lūcipers viņam
visu paņemot. Tas vācu velns viņu beidzot pavisam
nost un neļaujot šim vairs dzīvot. Bet agrāk — kas

tas bij par kungu! Viņam piederēja visi purvi un

meži, kuriem nebij gala. Un kas tad viņu traucēja?
Saules dienās viņš sēdēja uz mirdzoša ezera meža vidū

un sukāja matus ar zelta ķemmi, vai lika ganam ka-

sīt sev pakakli, kamēr pats snauda piesaulē, un sa-

maksāja par to ar sieku zelta. Ar ciema puišiem uz

derībām viņš pazaudēja visas savas kalnu un mežu

bagātības. Viņš bija muļķīgs, labsirdīgs un bagāts kā

šitā aklā zeme, un viņu viegli varēja pārspēt. Bet

Lūcipers! Nu, tas ir slīpēts kungs, ko tu tam pada-
rīsi! Viņš staigā trijstūra cepurē un sarkanos zābakos

ar niedrīti rokā, ļauns un nežēlīgs, kā īsts vācietis.

Visi no viņa bēg un met viņam krustu priekšā. Bet

nolaidīsimies še, rudzos, piekalnē pie vecās rijas, ku-

ras nokvēpušās piejumes met pret pusdienas sauli

vieglu ēnu. Skaties, uz melnā rijas sliekšņa sēd divi

zemnieki un sarunājas. Ko gan viņi viens otram stās-

ta dienvidū, kad ēna ir apstājusies un var dzirdēt ti-

kai bišu sanēšanu ziedos? Es ticu, ka viņi runā par

raganām vai vilkačiem. Mūs, garus, viņi vēl cienī.

Še nav neviena, kas pats savām acīm nebūtu velnu

redzējis. Tā. Stāvi tik klusu, mēs esam neredzami un

varēsim visu noklausīties."

Mēs nolaidāmies rudzos, un mūs apņēma zaļš vārpu

miers. „Klausies!" — pūķis saslēja ausis.

„ . . .
un kad nu es rītā eju rijā linu kult, dzirdu



186

— tumsā kāds vaid un lūdzas: „Pīter, Pīter brāl,
iesit man pa pieri!" Kājas man dreb, timss un kāds

raud un stāsta, ka atstājis sievu un bērnus un aiz-

skrējis vilkačos. Lai nu palīdzot viņam atkal par cil-

vēku palikt. Tik Pīter un Pīter, iesit, brāl, pa pieri!

Nu es saprotu gan, kas par lietu. Paķēru spriguli
no vadža un iezvēlu trīs reizes, lai iet uz māju kā

cilvēks pie sievas un bērniem. lebļāvās gan nejauki,
bet tad tā laimīgi nopūtās, un to tik vēl dzirdēju:
~Ak, paldies, Pīter, to es tev neaizmirsīšu!" No tā

laika rudzi un mieži katru gadu ap riju stāv kā sie-

na
.

.."

„Nu, vai dzirdēji?" pūķis man pameta ar acīm.

Tad viņš izplēta savus zibošos spārnus un viegli kā

spāre pacēlās gaisos.

Mēs lidojām pār Okmenāju ciemu, pār Patmalnie-

ku kalnu. Zem birzēm apvītiem pakalniem gulēja
mazi ezeri. Katrā kā zelta sirds mirdzēja saule, sēda-

ma starus caur ūdeni. Mēs laidāmies pār krāšņām
ozolu birzēm, kuras stiepās labu gabalu gar brīnišķo
„Ežu" ezeru, kurš meta savus mirdzošos līkumus te

zaļā pļavā, te vārpotā druvā, apkampdams ar savu

sudraba vizmu te birzi, te pakalnu. Es nevarēju sa-

skaitīt salas, kuras kāpa ārā no mirdzošā līmeņa, cita

kā ozolu vai liepu birze, cita kā Jāņu laiva, kura šūpo
tikai vieglas, retas meijas uz ūdens; cita kupla, apaļa
un zaļa kā vainags, cita šaura un gara kā zivs mugu-

ra, kas, saulē sildīdamās, izbāzusi no ūdens savus jū-

tīgos sarus; cita kā mednieka platmale ar zaļu spalvu,
ko vējš uznesis uz viļņiem. Kas var viņas visas ap-

rakstīt! Pūķis, sakarsis no lidojuma, kā dzesēdamies,

lidoja zemu pār ezeru, tik zemu, ka es šad un tad ar

savas kurpes galu neviļus sakustināju vasaras māko-

ņus, kuri kā rozes vītnēm vien gulēja uz ūdens, gan

negribēdams neko traucēt no tās mirdzošās saskaņas,
kādā te bij sakusušas debesis ar ūdeni.

„Nu ir mūsu lidojums galā," — pūķis nolaidās uz
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smiltīm pie kādas kuplas salas un salocīja spārnus. „Es
esmu nokusis. leiesim salā un atpūtīsimies drusku."

Pašķirdami niedras un kārklu krūmus, mēs iegā-
jām zeltainā un caurspīdīgā liepu pavēnī un atlaidā-

mies zālē, kura bij gara un mīksta kā zīds un kuru

pat putns ar spārnu vēl nebij saburzījis.
„Paldies tev par jauko lidojumu. Tagad es no

Latgales kaut ko būšu redzējis. Paldies par tavām

pasakām," es aizkustināts teicu un noskūpstīju pūķi
uz veciem gudriem plakstiņiem, kuri kā sirmas piepes
karājās viņam pār acīm.

„Tas bij tik nieks, ko es te pastāstīju. Te vēl ir

pasaku zeme. Pastaigā tik, tad dzirdēsi. Un dziesmu!
Kas te vēl dziesmu! Ganu meitiņas tā vien ver viņas,
kā zemenītes smilgā. Skaistas viņas ir saulainās die-

nās, bet vēl skaistākas lietus dienās, kad viss ir pelēks
un šīs sārtās odziņas ir tām vienīgais saldums un

prieks. Bet pēc tām tu griezies pie dziesmu pūķa vai

pie pašām ganu meitām. Tu zini, es esmu pasaku pū-
ķis un neprotu neko citu stāstīt, kā tikai pasakas."

TAURĒTĀJS

Bij
agrs rīts. Lejās gulēja migla kā pienaina jūra,

meži un birzes viņā izskatījās kā salas. Starp

mājām, no kurām tikai jumtus varēja redzēt,
peldēja brīnišķīgas upes un ezeri, viņas stāvēja kādā

svešā, nepieejamā krastā, jumti karājās it kā gaisā.
Un gribējās kliegt šai miglā, kura noslāpēja visas ska-

ņas: „Ēj, cēlāj! ēj, cēlāj, cel mani uz krastu!"

Pa mežu no kalna lejā nāca taurētājs. Viņa taure

modināja rīta klusumu.

Putni ligzdās pamodās un purināja spārnus uz

dziesmām. Bet lakstīgala, kura pa nakti neguļ, sāka

raudāt un skūpstīt. Raudāt par ko? — varbūt aiz

lielas neapzināmas laimes. Skūpstīt ko? — viņa bij
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viena savā krūmā. Viņa svieda savus skūpstus gaisā,
tie krita uz drebošām koku lapām un sakustināja
snaudošas rasas lāses, kuras karājās zaru galos, tā ka

tās ritēja lejup, līdzi skaņu straumēm. Kādu sirds

pārpilnību vajag glabāt krūtīs, lai varētu skūpstīt
gaisu, lai kokiem, krūmiem un puķēm varētu čukstēt

savas saldākās vēlēšanās, — kas zina, lai cieš par to

klusu! Bet mežā, kuru neviens nebij modinājis, tā bij
vēl uz katras koka lapas kā medus rasa, tā slēpās puķu
ziedošās sirdīs un zvēru karstās, mežonīgās krūtīs.

No kalna lejā nāca taurētājs. Viņa taure tālu at-

vēra rīta klusumu. Saule skūpstīja egļu galus. Migla
krita, un no viņas, it kā sniegdamies pretī rīta sta-

riem, kāpa ārā lauki un mājas. Bet taures skaņa spie-
dās arvienu dziļāk mežā. Viņa skanēja kā aicinājums,
kā prieks, kā salda sērošana, kā atbalss tūkstošām

gaidām. Viss mežs klausījās.
Taures skaņa plētās plašumā, vēsma to nesa no

zara uz zaru, sakustējās visklusākās pazares.

Zvēri atstāja savas alas un, notraukdami rasu no

meža takiem, skrēja pakaļ taurei, kura spiedās caur

biezokņiem, aicinādama un pazuzdama. Bet taurētā-

jam pakaļ nāca mednieks un nonāvēja skaistos zvē-

rus
. . .

Mežā uz celma sēdēja meitene un čukstēja: ~Ak,

medniek, kāpēc tev nav priekš manis nevienas bul-

tas!" Viņa bij atstājusi savu ganāmpulku norā un

maldījusies pa mežu līdzi taures skaņai, kura vairs

nebij dzirdama.

Kā noreibuši viņa kļāvās pie kokiem un skūpstīja
viņu vēso mizu.

Bet taurētājs bij jau aiz kalniem. Viņš nonāca pie

ezera ielejā.

Viņa taure sakustināja snaudošos ūdeņus. Zivis at-

stāja savu tumšo dzelmes māju un dejoja uz mirdzo-

šiem viļņiem. Bet taurētājam pakaļ nāca izsalcis zvej-
nieks un žņaudza jautrās zivis savā tīklā. Taurētājs

bij atdevies savai taurei un no visa tā nekā nemanīja.
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Viņš izgāja uz gaišiem lauku lielceļiem. Zelta putekļi
dejoja viņam priekšā, un bites ziedos dūca viņam līdz.

Viņš nonāca kalnā pie ķēniņa pils un lika skanēt

savai taurei pār mūriem, torņiem, karogiem, kareivju
pīķiem un vairogiem. Un ķēniņš nolika scepteri,

princese apturēja savu zelta ratiņu, un, no saldās va-

ras pievilti, sargi nolaida ieročus un atvēra pils vār-

tus. Bet taurētājam nāca pakaļ ļauns ienaidnieks, ie-

ņēma pili, nokāva ķēniņu un daiļo ķēniņa meitu aiz-

veda gūstā. Un vecs burtnieks rakstīja uz izpostītās
pils drupām:

Taure vīrus vīla saldi,

Skumji beidzas visi maldi.

Šo uzrakstu es vēl nesen tur lasīju, noliekdamies

pār pagājību un noberzdams ar delnu sūnas no ak-

mens.

CAUR SKURSTENI

Mazs,
priecīgs eņģelītis, kurš staigāja pa visām

mājām, palīdzēdams Laimes mātei izdalīt dā-

vanas, svētku vakarā bij ieķēries skurstenī un

netika nu vairs ne uz priekšu, ne atpakaļ.
Viss būtu bijis labi un viņš vakarā, darbu pabei-

dzis, varētu ar vieglu sirdi aizlidot uz savu zvaigžņu

māju, ja nebūtu tā lieta ar desu. Ar kādu desu? Nu,

ar to laimes desu, kuru visi kāro un kura nevienam

netiek. Jo kas gan ir laime? Tikai vilinājums, un ne-

kad — piepildīšanās. Tā ir veca pasaka —un tikpat
jauna kā šā rīta sniegs. Viņi gāja no mājas uz māju,

virinādami durvis ar to saldo svētku elpu, kura ir

jau katrā priekšnamā, kad svētki stāv pie durvīm.

Ap vakaru viņi iegāja kādā sešstāvu namā ar dau-

dzām durvīm un logiem un kāpa pār slieksni kādā

nabadzīgā dzīvoklī.
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Vīrs un sieva sēdēja pie krāsns un skatījās dziesto-

šās oglēs.
„Kur gan staigā tā Laimes māte, ka viņa pie mums

nekad neiegriežas," sieva domīgi teica.

„Še es esmu," Laimes māte stāvēja viņai priekšā.

„Saki man trīs vēlēšanās, es tev viņas tūliņ izpildīšu."

„Kaut mums uz oglēm būtu desa," sieva sacīja.

Viens, divi — eņģelītis bij augšā, skurstenī, un

noņēma no šautra laimes desu, kuru tur no gada uz

gadu glabāja vecs, skaudīgs rūķis.
Viens, divi — viņš bij jau lejā, un desa čurkstēja

uz oglēm.
„Ak tu muļķe, tad tik vien tev bij ko vēlēties!

Kaut tā desa tev deguna galā karātos," vīrs bārās.

Un tikko viņš tos vārdus bij izteicis, kad desa jau

karājās sievai deguna galā.
Palika vairs tikai viena vēlēšanās: Kaut tā desa at-

kal karātos skurstenī.

Eņģelītim atkal vajadzēja doties augšā. Bet te vi-

ņam notika nelaime. Kad viņš bij atsvabinājis sievas

degunu no tās laimes piedevas un pa vaļējo juškas

caurumu, kurā dziedāja domīgs vakara vējš, devās

skurstenī, vīrs dusmās svieda viņam pakaļ ar malkas

pagali un pārsita spārniņu. Viņš tikko uzrāpās augšā

pie vecā mājas gara. „Še, rūķi, tava desa, un nekār-

dini ar viņu vairs cilvēkus," eņģelītis teica un ieķērās
ar spārniem šautros, uz kuriem karājās neskaitāmas

laimes desas un brūni nožāvēti pieticības šķiņķi,

īdzīgi izstiepis lūpas, viņš atspieda galviņu uz rokas

un klausījās. No lejas nāca augšā vaidi, nopūtas,

raudāšana, bāršanās.

Tur brēca kādas kurpes, kuras bija par mazām,

tur kāda rota mīļākai bij pārāk vienkārša un nevarē-

ja nekādā ziņā atalgot ne viņas lielo skaistumu, ne

karsto mīlestību; un tur kāds neuzmanīgs bērns, ku-

ram tēvs bij iedāvājis lellīti, bij jau nometis viņu

zemē un sasitis viņas trauslo porcelāna galviņu.

„Ak, šīs mājas! Viņas tak bij gatavās skābuma
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ķērnes!" eņģelītis nopūtās. Viņš būtu labprāt pacē-
lies augstu gaisos, kur zvaigznes jau pulcējās korī, lai

uzņemtu priecīgo Ziemas svētku dziesmu; bet viens

spārniņš bij saburzīts, un viņš nevarēja viņu pakus-
tināt.

Viņš nokāra galviņu, un viņa skaidrās acīs, kuras

glabāja sevī visus debešķīgā prieka dziļumus, spiedās
dūmi un asaras.

„Vai tiešām šī jaukā nakts man būs jāpavada skur-

stenī?" eņģelītis nopūtās un sāka raudāt. Viņš ber-

zēja ar abām dūrītēm acis, kurās nežēlīgi kodās iekšā

sīvie zemes dūmi, un raudāja rūgti un skaļi, kā bei-

dzamais ielas zēns, kurš vakarā pazaudējis saubagotos
grašus. Un tad viņš vēl juta, ka no augšas uz spār-
niem viņam sāka birt kvēpi.

Kaut kas žvākstēdams nāca pa skursteni lejā. Di-

vas, trīs aukstas sniega pārslas nokrita uz eņģelīša
sakarsušiem vaigiem, un viņu apņēma salda skujiņu
smarža.

Sargādams acis ar delnu no kvēpiem, eņģelītis pa-

skatījās uz augšu. Kupla, zaļa eglīte — jūs varat man

ticēt — īsta priecīga Ziemas svētku eglīte kā danco-

dama pacēlās te augšā, te lejā, berzēdamās gar skur-

steņa sienām un visapkārt notriekdama kvēpus. Viņa
laidās arvienu zemāk, viņas vēsās, asās skujas jau
metās eņģelītim pie spārniem, un viņas zaļos, pinkai-
nos zaros ieķērās viņa matu garie zelta pavedieni. Ko

nu darīja eņģelītis? Zināms, viņš iesēdās eglītes zaros

un brauca augšā.
Bet tur augšā, pāri par pilsētu, augstu pret vakara

debesīm, kuras apvija torņus un jumtus kā ar degošu
spārnu, liels un melns, plaši ieplētis kājas, stāvēja

skursteņslauķis ar cilindru galvā un šķetināja savu

virvi.

Blāzma dzisa; šur tur starp sniegainiem mākoņiem
jau iemirdzējās zvaigznes.

Pilsētā aizdegās ugunis. No lejas atskanēja tālas

jautras zvārgulīšu skaņas. Skursteņslauķis sāka salo-
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cīt savu virvi. Bet, kas tad tas! Pa tumšo skursteņa
caurumu ar viņa eglīti uzkāpa augšā balts eņģelītis
un izbijies izplēta spārnus.

„Vai, cik tu melns!" eņģelītis iesaucās. „Vai tu

esi velns?"

„Nē, es esmu skursteņslauķis. Un ja tu gribi zināt,

es neesmu nemaz tik ļauns, kā es izskatos. Bet kas

tu tāds esi par putnu?"
„Ziemas svētku eņģelītis," saldais bērns atbildēja,

un no viņa lūpām nāca medus dvaša.

„Ak tad tu tas esi, ilgi gaidītais!" skursteņslauķis
teica. Tad viņš vārīgi atsvabināja to no eglītes za-

riem, ielika viņu savā cilindrā un pacēla augstu pār
mirdzošo pilsētu.

„Esi sveicināts, tūkstoškārt sveicināts še, augšā,
kur mūs nesasniedz rūpes un naids!"

„Vai tad tev nav nekādu rūpju? Un vai tu neko

nevēlies?" eņģelītis brīnījās.
„Kas man! Es esmu zeļļa cilvēks. Kad tik man

priecīgs gars!"
„Nu, ko tad lai tev citu vēlu, kā priecīgu sirdi,"

eņģelītis teica, pacēlās viegli uz spārniņiem, manī-

dams, ka viņš atkal var lidot, un noskūpstīja skur-

steņslauķi uz sarkanām lūpām, apreibinādams viņu

ar savu saldo elpu, tā ka lielais vīrs tik tikko noturē-

jās uz skursteņa malas.

Tad viņš pacēlās gaisos un aizlaidās, pievienoda-
mies gaišai debesu draudzībai, kuras spārnu svinīgā
drūzmēšanās jau bij dzirdama zvaigžņotā telpā.

Bet kad skursteņslauķis, pēc vecā Rīgas ieraduma,

ar cilindru rokā uz Jauno gadu apstaigāja namsaim-

niekus, kas tur sabira sīkas naudas!

~Brīnums, cik šogad laimīgs mans vecais cilindrs,"

skursteņslauķis domāja. „Varbūt tikai tāpēc, ka viņā

sēdējis Ziemas svētku eņģelītis . .
."
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PASAKA PAR VECĀKO DĒLU

(Mūsu jaunajiem līdumniekiem)

Jaunākais dēls ieknieba runcim astē un nosēdās

viņam blakus aizgorē uz siltā mūra; bet vecākam
dēlam

— puika skatījās — tēvs uzsēja uz mugu-
ras cirvi un salmu kūli un izdzina viņu no mājas.

„Liels tu nu esi, un spēka kaulos tev ir diezgan.
Un spītīgs un nepieticīgs ar' tu esi palicis. Mūsu

ligzda tev ir jau palikusi par šauru.

To tik es dzirdu: nekas tev vairs nav labs. Griesti

tev ir zemi, logi — tumši, un pie visām palodām tu

nodauzi pieri. Ir laiks, ka tu dosies pasaulē un uzcērt

pats sev māju."
Tēvs uzlika dēlam uz pleca savu cieto roku un

atvēra viņam uz pasauli zemās, nomelnējušās durvis,
aiz kurām dzirkstīja sniegs saulē, kura griezās jau uz

pavasara pusi, un ziemas ceļš ar zilām kamanu slie-

dēm aizlocījās garām vecai, vēja uzboztai meža ābe-

lei pār kalnu.

Vēl māte bailīgi piespieda galvu pie dēla krūtīm

un atstāja tur dažas klusas asaras. Tas bija vienīgais
sudrabs, ko viņa varēja tam līdz dot uz ceļa.

Vecais mājas suns viņu pavadīja līdz kalnam. Tad

viņš kaunīgi sāka skatīties atpakaļ.
s,Vai tu neiesi uz mājām!" dēls viņam uzkliedza.

Suns sarāvās, paskatījās žēli uz aizgājēju un, ausis

nolaidis, tecēja atpakaļ.
Dēls apstājās un ievilka elpu. No kalniem uz leju

visapkārt, dzirkstīdami zem sniega, skrēja nolaideni

tīrumi, kurus, pret vēju sagriezušies, sargāja reti,

vientulīgi koki. Sur un tur aiz kupenām un zedeņu
sētām pacēlās kādas mājas jumts ar vindas galu.

Pū, te jau visur bij nosēdušies silti ciemi. Te viņam
nebija vietas.

Dēls pagrieza krūtis pret vēju un kāri ieelpoja
plašo pasauli ar sniega putekļiem, kas dzirkstīja gaisā,
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ar agro pumpuru smaržu, kas nāca no tāliem mežiem,
kuri zilgani gūrnēja aiz kalna.

Kur iet, kur atrast māju?
Zibošām acīm mērodams sniega klajumus, kalnus,

kokus un vientulīgu māju jumtus, puisis devās tā-

lumā.

let, iet. Saule jau noliek aiz eglēm savu zelta spo-

guli.
Pēdējie stari notrīc gaisā kā kokļu stīgas.

Egļu gali sakustas. Vakara kokles ar baismām un

žēlumu ķer koku sirdis. Arī puisim top sēri.

„Laikam būs jāpietiek ar to pašu meža māju,"

puisis domā un ieiet mežā.

Mājīga krēsla, lēna koku elpošana un klusa čuk-

stēšana visos kaktos.

„Ēj, vai te ir kāds?" puisis jautā. „Kam lai prasa

naktsmāju?"
„Prasi meža mātei," zīlīte atbild, paceldama galvu

no zara. „Ej vien, ej un skaties, kur tā kuplākā un

augstākā egle. Tai prasi. Tā ir meža māte."

Puisis iet un skatās. Mežs tumšs. Nevienam kokam

nevar saredzēt galotnes. Kam nu prasīs?

Šad un tad tumsā paspīd meža tēva baltā sūnu

bārda. Puisis svilpodams iet viņam garām. Pret tēvu

arvien viņš ir bijis spītīgs un gājis savu ceļu.
Puisis jau mana, ka viņš pagurst, kājas viņam iet

kā dzērušam. Viņš iesnaužas stāvu starp kokiem, kuri

apkampj un apsedz viens otru ar zariem. Nabaga
bēglis, kuram nav neviena, kas viņu apsedz. Tad pie-

peši pa sapņiem viņš dzird, ka meža māte viņu sauc.

Gluži kā viņa mātes balss.

„Nāc nu, dēliņ, es paklāju tev cisas. Nāc gulēt!"
Viņš uztrūkstas un atver acis. Mēnesnīca bailīgi

sprauž savus zelta pirkstus caur zaļiem egļu zariem.

Mežs top klajāks. Puisis iziet lielā meža norā, uz

kuras bāli dzirkst sniegs. Visapkārt kā brīnišķīgs
koris, kurš dzied savu nakts dziesmu ziemas zvaig-

znēm, stāv jaunas egles. Bet vidū noras, kā zaļa baz-
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nlca, ar platiem, kupliem zariem, kuri sniedzas līdz

zemei un audžu audzēm ir glabājuši putnus un zvē-

rus, stāv veca egle. Puisim vajaga tālu atkāpties, lai

saskatītu viņas galotni, kurā deg vakara zvaigzne.

„Meža māte," puisis čukst, noliecies zem viņas za-

riem, kuri apkampj un apdveš viņu ar savu stipro
smaržu.

„Meža māte, pieņem mani," puisis lūdz, pie koka

piespiedies. Viņš runā ar egli kā ar māti un noliek

zem viņas zariem visas savas bēdas. Tad pamet salmu

kūli pagalvī, noliek cirvi sev blakus un iemieg, smai-

dīdams meža sapņiem, kuri apstāj viņu ar saviem

brīnumiem.

„Meitiņ," meža māte saka laumai, kura, satinusies

mēness staros, šūpojas viņas zaros. „Rītu noej lejā
un paskaties, ko puisis tur apakšā dara. Tēvs esot iz-

dzinis viņu no mājas! Paspēlējies un padzīvojies ar

viņu. Paņem līdz savu zaļo krūzi un dod viņam no

mana meža dzēriena
.

.
."

„Vai lai es dodu viņam arī no sava sarkanā dzē-

riena," laumiņa smiedamās prasa.

„Dari, kā zini, nebēdne. Tik gādā, ka viņam ne-

pietrūkst spēka, kamēr viņš uzcels sev māju."

„Labi, māte." Un zaros viss atkal palika klusu.

Rītā pamodies, puisis skatās: kāda meita ar ma-

tiem, kuri viz kā sārta egļu rūsa, sēd viņam pie pa-

galvja un lūkojas viņā ar acīm, kuras ir zaļas kā zāle

un spožas kā divas saulītes.

„No kurienes tu tāda," puisis, acis berzēdams,

brīnījās.
„Pamāte mani izdzina mežā, negrib turēt pa ziemu

lieku ēdēju," laumiņa mānījās.

„Un kā tu te gadījies?" viņa puisim prasīja.

„Tēvs mani izdzina no mājas. Tik man ir, kā šis

cirvis un salmu kūlis," puisis atbildēja un nogriezās.

„Arī es nepaguvu neko citu paņemt līdz, kā mātes

zaļo krūzi, bet kas no viņas dzer, tam nekad nepie-
trūkst spēka. Nu, nebēdājies, mans puisīti. Man ir
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vēl otrs trauciņš. Un kas no viņa dzer, tas ir laimīgs,"
— viņa spieda puisim pie vaiga savas sarkanās lūpas.

Kas tā bij par brīnišķīgu dzīvi mežā! Puisis gāza
kokus, dedzināja līdumus. Darbs bija tvanīgs un

grūts. Bet, kad viņš jau slāpa nost, — aiz dūmiem,
satinusies savos sarkanos matos, parādījās laumiņa un

pasniedza dzēriena krūzi. Bet naktī viņi gulēja zem

eglēm, skuju būdā un, cieši piespiedušies viens pie
otra, klausījās pavasara lietus šņākšanā. Puisis turēja

viņai roku pagalvī, jo viņam nebij spilvena, un tā

sedza un sildīja viņu ar saviem matiem, jo viņai pūrā
nebij nevienas segas.

Dienvidū, kad puisis atlaidās zālē, laumiņa sēdēja
uz celma un dziedāja. Un viss mežs nāca viņu klau-

sīties. Putni laidās viņai uz pleciem, stirnas ēda zāli

viņai no rokām. Visa meža draudze viņu klausīja.
Kad nāca arams laiks— kur ņemsi zirgu! — puisis
nopūtās un nokāra galvu.

Laumiņa iegāja mežā un atveda aiz ragiem divus

briežus. Kas tie bija par lopiem! Viņi gāja arklā rāmi

un pacietīgi kā vērši, galvas kopā sadūruši, it kā

laumiņa būtu apdzirdījusi viņus ar savu mīlestības

dzērienu.

Puisim viss brīnišķīgi padevās. Uz pļaujas laiku

rudzi līdumā stāvēja kā zelta siena, un arī jaunās
mājas jumta galā jau dancoja eglīte.

„Taisi, taisi," laumiņa puisi skubināja. ~Pasteidzies,
ka mūsu māja tiek līdz rudenim gatava. Tik skaties,
ka neatstāj kur vaļā zara caurumu. Tad es tev nozu-

dīšu."

Puisis tik pasmējās. Kur nu šī nozudīs! Pa zara

caurumu!

Pienāca diena, kad māja bij gatava. Un nakts, kad

puisis apgūlās ar laumiņu istabā, kura smaržoja pēc

jauna sveķaina priežu koka, uz saldām āboliņa cisām.
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Bet kad puisis rītā pamodās, viņš atvēra tikai tuk-

šas rokas. Laumiņas nebija.
Cauru dienu viņš skraidīja pa mežu, sauca un

ūjināja, bet viņa neatsaucās.

Viņš ieskatījās akā, prasīja vakara mākoņiem, kuri

steidzīgi laidās pār eglēm. Ne vēsts. Kur bijusi, kur

palikusi! Kā ūdenī iekritusi. Nu viņš gan atrada

sienā arī nelaimīgo zara caurumu un cieti aizdzina

viņu ar sērmūkša zaru. Bet laumiņa vairs neatgriezās.

Tagad puisis ir bagāts saimnieks. Viņam ir daudz

zirgu un lopu. Skaista sieva un māja, kurā ir viss,

ko sirds var vēlēties. Bet bieži viņš viens vakarā vēlu,

galvu atspiedis rokā, sēd ilgi pie galda un domā par

laumiņu, kura dziedāja viņam savas dziesmas, kad

viņam nebij nekā vairāk, kā cirvis un salmu kūlis.

Viņš pieceļas, iziet ārā un klausās naktī, bet vis-

apkārt dzird tikai briestošu druvu šalkšanu.

VILKACIS

Vienai
sievai vīrs aizskrēja vilkačos. Viņa izstā-

vējās un izgaidījās uz visiem krustceļiem. Jūs

būsit redzējuši šo sievu pelēkā caurumainā la-

katā ar bērnu uz rdkas. Kā ēna viņa staigāja gar

kroga apgaismotiem logiem un klausījās dzērāju bal-

sīs. Dažreiz viņa pavēra kaucošās dzertuves durvis,

un viņas skats kaut ko bailīgi meklēja. Bet no visām

durvīm viņa aizgāja viena ar bērnu, kuru viņa tina,

šūpoja un klusināja kā savas bēdas. Uz visām ceļma-
las puķēm karājās viņas asaras. Viņa prasīja rīta vē-

jam; tas teica, lai prasot vakaram. Viņa prasīja zie-

melim; tas svilpodams smējās un teica, lai prasot

dienvidam. Neviens vējš par viņas vīru nekā nezi-

nāja. Tā viņa gaidīja no rīta uz vakaru, no ziemas
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uz vasaru. Viņai bij divi bērni, bet bieži, kad viņa
vakarā pārnāca mājā bez maizes, viņa atrada, ka vi-

sas gultas ir pilnas bērnu un ka viņai nav kur apgul-
ties. Visos kaktos sēdēja bērni un skatījās viņā lielām

raudošām acīm. Un viņa nevarēja izšķirt, kuri viņas

pašas, kuri sveši. Mati viņai cēlās stāvus aiz bailēm.

Visu nakti viņa staigāja no viena kakta otrā un ku-

šināja bērnus, acu neaizdarīdama.

Tikai rīta gaismai svīstot, kad izklīda nakts spoki,
viņa atrada savus mazos mīluļus noraudājušos un

apkampušos gultiņā, un pati uz īsu brīdi pie viņiem
snaudā piespieda galvu.

Bet viņas vīrs, vilkacis, vakarā ar jēru uz mugu-

ras devās mežā un zem smaržīgiem, lapotiem zariem

uzmeklēja sev vietu mielastam. Tad, dzēris asinis,

viņš līda atpakaļ caur siekstu, pieņēma cilvēka izska-

tu un meža krogā, kur pa naktīm dzīroja laupītāji,
dzēra un dancoja līdz rītam.

Nu viņš līda atkal caur siekstu un aizvilkās kaut

kur ceros gulēt. Bet reiz —kā tas gadījās — gans,
meklēdams savu pazudušo aitiņu, atrada zem siekstas

purva malā viņa drēbes.

Otrā dienā atnāca vilks un ilgi smilkstēdams stai-

gāja ap siekstu. Viņa drēbju tur vairs nebija. Viņš
vairs nevarēja par cilvēku pārvērsties, un viņam bij
jāpaliek par meža vilku un jādzīvo vilku barā. Tikai

tagad viņš sāka manīt, ka krūtīs viņam ir cilvēka

sirds.

Bieži viņš atšķīrās no bara un gaudodams skrēja

pa mežiem un laukiem. Šad un tad kāda lauku taka

smiltīs viņš saoda savas sievas un bērnu pēdas, pacēla

galvu un iesmilkstējās sāpīgi.

Naktīs viņš apostīja savas mājiņas sliekšņus un

berzēja galvu pie viņas durvju stenderēm. Bet viņš

nebij vairs cilvēks. Viņam bij jāskrien vien atpakaļ
uz mežu.

Nāca ziema. Vilkacis sēdēja norā uz akmens, no-

sarmojis no skumjām un sala. Izstiepis purnu, viņš
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skatījās tāli pār nosnigušiem mežiem un gaudoja.
Atspieda galvu uz ķepas, domāja un gaudoja. Beidzot

viņš nevarēja vairs panest savu vientulību un gāja

pie vilkiem. Tie jau bij vienīgā dzīvā radība, pie ku-

riem viņš varēja piespiesties, un vecais meža Dievs

par viņiem gādāja. Bet vilkiem tai ziemā gāja ļoti
grūti. Sniegs bija briesmīgi dziļš un visas aitu kūtis

aizputinātas.
Arī mežā viņi vairs nevarēja sadzīt ne stirnas, ne

zaķa pēdu. Tā viņiem pienāktu gals, ja Pats Vecais

par viņiem neapžēlotos.
Kādā naktī viņš aicināja vilkus pie mielasta. Meža

vidū bij liela nora, nosniguši ar sniegu kā ar baltu

gludu galdautu. Še vilki sasēdās visapkārt un, izstie-

puši purnus, gaidīja. Bij klusu, koki dzirkstīja kā

sveces mēness gaismā.

No meža iznāca balts vīrs un baroja vilkus ar pe-
lēku akmeni. Bet vilkacim, kurš sēdēja drebēdams

aiz kāda paegļu krūma, viņš garāmejot iesita ar ak-

meni pa pieri un teica: „Ko te dauzies pa mežu? Ej

mājā pie sievas un bērniem."

Nu arī vilkiem viņš bija svešs.

Kādā rītā atstātā sieva paskatījās pa logu un ie-

kliedzās.

Vai Dieviņ! pagalmā stāvēja liels pelēks vilks. Vi-

ņas mazais puika turēja viņu aiz ausīm, bāza tam

roku mutē un spēlējās ar viņa sarkano mēli.

Tad bērns paplēta zvēra rīkli vēl platāku un iebāza

tur visu galvu. Sievai vai sirds apstājās aiz bailēm.

Bet — skat — puika smiedamies izņem galvu vil-

kam
no mutes, zvērs nogulstas zālē un, maigi lunci-

nādamies, aicina puiku kāpt viņam virsū; bērns sēs-

tas viņam mugurā, un vilks rotaļādamies skraida ar

viņu pa pagalmu. Bērns priecīgi sit plaukstas un smej.

„Laikam kaimiņu suns," sieva apmierinādamās no-

domāja. Vakarā tas, galvu nodūris, ienāca bērniem

līdz istabā. Nokaunējies viņš palika pie durvīm stā-

vot. Sieva piesauca viņu klāt un pameta viņam ga-
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balu maizes. Viņš piegāja un bailīgi apostīja viņas
ceļus. No tā brīža viņš palika mājā. Sieva viņu prom

nedzina, jo bērni viņu bij ļoti iemīļojuši. Viņš kal-

poja un palīdzēja, kā varēdams, nesa sievas krūzi,
kad viņa gāja uz avotu pēc ūdens, jūdzās ratiņos,

vizināja bērnus un veda puķes un augļus uz pilsētu
pārdot.

Un visi priecājās, kas šai nabaga sievai par lielu,
skaistu un paklausīgu suni.

Reiz ienāca balts nabags un apsēdās uz mūra lau-

nagu turēt. Viņam izkrita zemē gaļas gabals. Suns

godbijīgi pacēla to un nolika viņam uz ceļiem. Tad
vecais iesita viņam trīs reizes pa pieri un sacīja:

„Nu tu esi brīvs."

Un vilkacis pārvērtās atkal par cilvēku. Sieva ro-

kas vien sasita aiz brīnumiem. Tur stāvēja vīrs —

cilvēks, vilks un suns.

PAR NEIZDODAMO DĀLDERI

Kāds
bagāts tirgotājs gulēja slims. Viņš bij jau

tuvu pie gala. Sešas dienas un naktis viņš nebij
aizvēris acu, un tikai pulkstenis, kurš sēri no-

zvanīja stundas, viņam atgādināja, ka ir laiks un ka

nav tikai mūžība vien, kā viņā saulē.

Savādā pusnomodā viņš gulēja vaļā acīm, kuras

bij glāžaini spožas un kavējās it kā citā pasaulē. O,

viņam nemaz nebija garlaicīgi, viņam bij pašam savs

teātris. Jūs jau zināt, ja kāds mirst, pie viņa gultas
sanāk viņa ļaunie un labie darbi. Tie spēlē mirējam
priekšā viņa paša dzīvi. Šad un tad viņš gurdeni
smaidīja kaut kam ar savām bālām lūpām; brīžiem

viņa seja savilkās sāpēs un no viņa acu kaktiņiem
sūcās asaras.

Labie darbi
— tie sēdēja gar sienām, kā meitenes

lauku baznīcā, gaišām sejām, kurās it kā atspīdēja
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sveču spožums. Zeltītas dziesmu grāmatiņas viņām
bij rokās. Kad viņš paskatījās uz labiem darbiem, at-

skanēja salda dziedāšana, un viņš bij gatavs mirt.

Labie darbi jau gribēja viņu aizvadīt. Bet ļaunie dar-

bi nelaida vaļā. Draugs, kuru viņš bij ievainojis, gāja

viņam garām ar sarkanu rētu uz krūtīm, meitene,
kuru viņš bij atstājis, kavējās pie viņa gultas, it kā

gribēdama viņam ko sūdzēt vai prasīt. Viņa skatījās

skumīgi un pārmetoši, viņas lūpas kustējās, bet viņa,
kā likās, nevarēja atrast vārdu. Tas viss mirēju spie-
da acis vaļā turēt un it kā vēl kaut ko gaidīt. Beidzot

viņš tomēr apmulsa un iemiga. Sapnī redz: viņš iet

taisni uz debess vārtiem. Vārtu sargs priekšā: kur

iešot? ~Kā, vai tad tu neredzi, vai nezini, ka es mir-

stu? Ko nu izliecies! Laid vien iekšā, vai tad tu manis

nepazīsti?"

„Kā nu es tevis nepazīstu! Tu esi tas bagātais tir-

gotājs no Lielās ielas. Nesen tu kādam nabaga vīram,

kurš pie tevis pirka maizi, izdevi veselu dālderi nau-

das mazāk. Ej vien atpakaļ, mums tādu nevajaga,"
vārtu sargs viņam atbildēja.

Slimnieks atmodās. Istabā spīdēja saule. Ķēmi bij
nozuduši. „Es gribu dzīvot," viņš teica māsai, kura

pienāca un noslaucīja viņam sviedrus no pieres. Tir-

gotājs juta, ka viņam atkal atgriežas spēks. Viņam

bij tik daudz ko darīt. Vispirms bij jāatdod tam na-

baga vīram dālderis, ko viņš aiz pārskatīšanās bij
ieturējis. Viņš bij godīgs tirgotājs un tā nevarēja aiz-

iet. Viņš ātri labojās un pēc dažām dienām bij jau
savā veikalā. Kur nu bij tas vīrs, kam viņš bij pali-
cis dālderi parādā? Apmulsis viņš skatījās pircējos,
kuri nāca un gāja. Neviena nevarēja atcerēties, kam

viņš būtu izdevis dālderi mazāk, bet viņam likās, ka

viņš visiem, visai tautai, kura pie viņa nāca ar savām

vajadzībām, ir kaut ko parādā. Un nu viņš sāka vi-

siem, kas pie viņa kaut ko pirka, izdot pa dālderim

vairāk. Tikai rets to likās pamanām, vēl retāki bij

tie, kas kādu reiz atnesa dālderi atpakaļ. Bet pircēji
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veikalā vairojās ar katru dienu. Tirgotājs strādāja

vaiga sviedros no rīta līdz vakaram. Bet brīnums, —

viņam nebij vairs ne rūpju, ne noguruma. Viņš bija
vesels un priecīgs, visus viņš apsveica ar smaidu. Ik-

vienam viņa apaļā seja spīdēja pretī kā saule. Viņu

bij pārņēmis karsts dāvināšanas prieks. Tas bij viņu

pilnīgi pārvērtis. Dot un dot, neko neprasīt. Tā bij
kā kaislība, kā reibonis, kā dzērājam glāze. Viņš bija
laimīgs, jo laimīgs ir tikai tas, kas noreibis. Kā agrāk
viņu dedzināja iedzīvošanās kāre, tā tagad — šis dā-

vināšanas prieks. Tā, zināms, drīz viņš ar savu vei-

kalu bij galā. Kādā vakarā, no kara pārnākdams, pie

viņa iegriezās vienrocis zaldāts. Tam viņš atdeva pē-

dējo dālderi. Pēc tam viņš iemiga laimīgi, iztukšojies
un tomēr bagāts. No rīta pa ieradumam viņš iegāja
veikalā, staigāja gar tukšiem plauktiem, nezinādams

ko iesākt, un izklaidīgi izvilka atvilktni: tavu brī-

numu! lādes dibenā spīdēja dālderis, dālderis, ko viņš
vakarā bij izdevis. Viņš sāka tirgoties no jauna, bet

cik viņš ar' negribēja izdot pēdējo dālderi, tas atgrie-
zās atpakaļ lādē. Jo tas bija brīnuma dālderis, neiz-

maināms un neizdodams kā viņa paša sirds. Drīz

vien tirgotājs bija atkal bagāts, viņa lādes pildījās ar

dārgām mantām, viņa kuģi gāja pa visām jūrām un

tālu pasaulē iznēsāja viņa slavu.

PASAKA PAR VAŖA VĪRU

Viens
puisis — Dievs zina, kā tas bij noticis, —

bij pazaudējis savu jaunību. Tīrais bārenis. let

noskumis, gurdens un, kur noliek galvu, vai

dienvidū uz ežas, vai pieguļā uz ciņa — visas puķes
mirkst asarās.

Taisni sakot, jaunu ļaužu tai zemē bij daudz, bet

nevienam nebij lāga jaunības. Svešs ķēniņš tur val-

dīja— vecs, īdzīgs un ļauns. Visus viņš bij padarījis
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par vergiem. Pat koku galotnes tur necēlās augšā, bet

drūmi noliekušās dziedāja vējā vecu bāru dziesmu.

Tauta gāja grūtās gaitās. Jaunekļi nezināja, ka viņi

jauni. Vecie nevarēja sagaidīt nāvi. Pa lielceļiem ri-

poja ķēniņa zelta karietes. Tauta izbiedēta spiedās
gar ceļmalām. Šaura, šaura bij viņas taka. Viņa varē-

ja atrast mieru tikai starp savu druvu ežmaļiem.
Arājs dienvidū nolika galvu uz velēnas un sūdzēja
zemei savas bēdas. Kliegt uz debesīm neviens vairs

nedrīkstēja, jo ķēniņš to varētu dzirdēt. Pat gaiss bij
nodevīgs, un tikai zāle vēl uzticīgi glabāja nopūtas.

Ikkatru vakaru, no darba mājās nākdams, puisis
nosēdās pie avota un raudāja.

Reiz izkāpa no avota laumiņa. „Par ko tu raudi?"

viņa prasīja, īdzīgi uzmetusi lūpu. ~Mans ūdens

avotā jau top rūgts no tavām asarām."

„Ak, es pats nezinu par ko! Man tā vien ir, it kā

es būtu ko pazaudējis, it kā es pats sevi būtu pazau-

dējis," puisis nopūtās.

„Nāc man līdz," laumiņa teica un tecēja viņam

pa priekšu gar līkumotu upītes malu, vilkdama sev

līdz kā šķidrautu vakara miglu. Viņa noveda puisi
pie veca pilskalna ar zālē iegrimušām vaļņu līnijām.
Augšā kā sadilis zelta vainags spīdēja mēness.

„Roc šinī kalna. Bet, ja ko atrodi, — tik neatdod

ķēniņam!"
Labi. Puisis sāka rakt. Rok vienu nakti — uzrok

vecu pakavu. Rok otru nakti — uzrok sarūsējušu
šķēpu. Rok trešu nakti —

uzrok vara vīru. Izbijies
puisis skatās un nezina ko darīt, vai bērt smiltis vir-

sū, vai stāstīt ķēniņam. Uz lāpstas atspiedies, puisis
drebēdams skatās — tēla acis sāk mirdzēt ar neredzē-

tu spožumu, viņa lūpas sāk smaidīt un runāt.

«Paldies, puisīti, ka tu mani esi atracis. Sen es gu-

lēju un gaidīju, ka kāds mani atmodinās. Tikai cūkas

rušināja šo kalnu. Taisies, es tev došu vara drēbes,
vara zirgu. Tev jāatsvabina zeme no ļaunā ķēniņa
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varas." Puisim brīnum sāk patikt viņa bargais vaigs

un drošā valoda.

„Bet kā tad es to izdarīšu? Ķēniņam ir daudz ka-

rakalpu, visi viņu klausa," puisis šaubījās.

„Nesaki nekā, es tev palīdzēšu," vara vīrs piecēlās
kājās un uzsita puisim uz pleca. — «Ņem šo šķēpu
un piesit trīs reizes pie ozola lauka malā. Tad tu

dabūsi visu, kas vīram vajadzīgs."
Puisis nu ņem šķēpu un dara, kā sacīts.

No ozola izlec vara zirgs: vara drēbes, bruņu ce-

pure un zobens viņam ir uz muguras. Puisis uzģērbj
vara drēbes, apjož zobenu un ir gatavs karavīrs. Nu

viņš jāj stalti pa pašu ceļa vidu uz ķēniņa pili. Viņš

piesit ar zobenu pie pils vārtiem un aicina ķēniņu uz

kauju. Saskrien karapulki un grib viņu sagūstīt, bet

puisis pļauj viņus kā sēku un met cepures kaudzē.

Ķēniņš izbijies liek pūst kara tauri, un nu nāk kara-

pulki kā melns debess. Puisis jau izbīstas un grib

zirgu griezt apkārt. Bet atskatās
— aiz viņa uz aug-

sta zirga jāj vara vīrs un māj ar galvu. „Uz priek-
šu!" puisis dzird un metas kā naktī iekšā pašā ienaid-

nieku drūzmā. Viņš cērt pa labi un kreisi, un vara

vīrs cīnās viņam blakus. lenaidnieki bēg, ļaunais ķē-
niņš krīt. Puisis nu skatās, kur vara vīrs? — Viņa

nav. Viņš meklē viņu uz lauka, starp kritušiem, —

vara vīra nav. Puisis jāj skumīgs atpakaļ pie kalna,
redz: vara vīrs guļ, kur atrakts. Tik viņa acis nespīd,

lūpas nerunā. Puisis ceļ viņu uz zirga un ved uz ķē-

niņa pili. Viņš liek to uzstādīt troņa zālē. Tur viņš
stāv un, kad jaunais ķēniņš iet viņam garām, smaida

noslēpumaini un klusi savām sastingušām lūpām. Bet

atsvabinātā tauta tic, ka viņš atkal runās, kad tēv-

zemei draudēs briesmas.
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ĶĒNIŅA SVĀRKI

Jauns ķēniņš kāpa uz troņa. Visos torņos zvanīja,

un ļaužu bari gavilēja.
Tas nebija nieka princis, jaunais ķēniņš. Tēvs

viņam bij atstājis lielu bagātību. Viņš bij mācīts vi-

sādās zinībās un mākslās, bet no visām mākslām vis-

labāk viņš prata mākslu priecīgi dzīvot. Un pilī
sākās dzīres.

Dienas nāca un gāja. Citai bija miglas, citai saules

krāsa. Cita smaržoja pēc zāles, cita pēc arumiem, cita

pēc brieduša rudzu salma vai kritušiem āboliem. Bet

sestdiena smaržoja pēc rūgstoša alus un sutinātas

pirtsslotas.
Bet pilī nebeidzās dzīres, un neviens vairs nezinā-

ja, kāda svētdiena, kāda darba diena.

Pēc kāda laika jaunais ķēniņš taisījās ceļā. Viņš
gribēja apskatīt pasauli un apciemot citus ķēniņus.

Kad viņš brauca uz ostu, lai kāptu kuģī, viņš, stā-

vēdams savu pavadoņu vidū, kuri turējās taisni kā

baznīcas sveces un no kuru zeltizšūtām piedurknēm
uz visām pusēm skrēja jautras saules staru bultas, —

ieraudzīja dažus cilvēkus, kuri tekāja gar ostmalu kā

skudras, nabadzīgās un novalkātās drānās ar visādu

nesamo uz muguras. Citi nesa kurvjus ar augļiem,
citi stiepa maisus un vīna krūkas. Pie viņu pierēm

karājās sviedru piles, lielas kā rozīnes, un no viņu
svārku stūriem lidoja putekļi.

„Kas tie tādi?" ķēniņš jautāja saviebies.

„Tavi nastu nesēji, ķēniņ," ministrs, zemu klanī-

damies, atbildēja.
„Un kas viņiem uzšūts uz muguras? Vai tās ir

činas?" ķēniņš jautāja.
„lelāpi, mans ķēniņ," ministrs teica un nokāsējās

saujā.
„Kas tas ir ielāpi?"
„Tas ir, ko uzšuj, kur pliks."

„Kāpēc viņiem ir ielāpi?"
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„Tāpēc, mans kungs un ķēniņ, ka viņi ir slinki un

dienas zagli un ka viņiem ir daudz bērnu. Paši vai-

nīgi."
„Tā, tā, paši vainīgi. . .

Bet liec viņiem izdot no

mana mantas kambara zeltšūtus svārkus. Viņi bojā
man izskatu uz jūru."

Kad ķēniņš atgriezās no ceļojuma, ostmalā stāvēja
tie paši nastu nesēji vecos novalkātos darba svārkos.

„Vai tu izpildīji manu pavēli?" ķēniņš jautāja sa-

vam ministram, uz nastu nesējiem rādīdams.

~Jā, kungs ķēniņ, es liku izdot viņiem no tava

mantas kambara zeltšūtus svārkus. Es darīju, kā tu

pavēlēji," ministrs atbildēja.
„Liec, lai viņi rītu atnāk uz pili," ķēniņš teica.

„Es gribu zināt, kāpēc viņi nevalkā manus svārkus,
ko es viņiem žēlīgi dāvināju."

Rītu nastu nesēji nāca ķēniņa priekšā, noliecās,

skūpstīja viņa ēnu un nolika viņam pie kājām savus

zelta svārkus.

„Kāpēc jūs negribat valkāt šīs drēbes? Vai viņas

nav skaistas? Kāpēc jūs atraidāt manu dāvanu?" ķē-
niņš jautāja.

„Runājiet!"

„Kungs ķēniņ," pirmais nastu nesējs teica, „es

esmu mazs un neievērojams vīrs. Tā ir mana laime

dzīvot klusu, neievērojamu dzīvi. Es strādāju, un

manas vienkāršās darba drēbes slēpj un pasarga mani

no pasaules. Zem manām skrandām neviens nemek-

lēs ne augstu tikumu, ne bagātības. Kas man ir, to

es glabāju priekš sevis un saviem draugiem. Mana

laime ir neievērotam būt. Manu drēbju nobālušām

vīlēm tikpat klusi un draudzīgi pieķeras migla, kā

saules gaisma. Kāds mans darbs, tādas manas drēbes.

Kad es nesu ķieģeļus, es eju sarkans no viņu rūsas,

kad nesu maisus, esmu balts no miltiem. Neviens

mani neievēro. Bet kad es gāju pa ielu ar taviem zelta
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svārkiem, visi uz mani skatījās. Citi ņēma cepures,
citi rādīja ar pirkstiem. Ņem atpakaļ savus svārkus,
mana laime ir neievērojamam būt."

Otrs teica:

~Mans ķēniņ, es esmu ieradis darbā svabadi kustē-

ties, es esmu kungs par savām drēbēm, tāpat kā tu

esi kungs par savu valsti. Es viņas nesu, kā man pa-
tīk. Bet tavus stīvos zelta svārkus es nevarēju ieval-

kāt. Man bija bail likt elkoņus uz galda. Kad es iz-

gāju laukā, es nedrīkstēju atsēsties uz velēnas lauka

malā vai atlaisties zālē — tas ir tik jauki!—Es ne-

varēju pieglausties zemei, un, kad es gāju mājās, es

nevarēju apkampt savus bērnus, lai nesaburzītu tavu

zelta svārku. Mani svārki gribēja būt labāki par mani

pašu. Piedod, mans ķēniņ, es atnesu viņus tev atpa-
kaļ. Es mīlu cilvēkus un pielūdzu Dievu, bet elku es

negribēju mājā turēt."

Trešais teica:

„Mans ķēniņ, tavus svārkus es aiznesu un uzkāru

mājā pie sienas. Un visa mana nabadzība nobālēja
viņu priekšā. Nebija nevienas lietiņas, kas varētu vi-

ņiem līdzināties. Es biju izticis ar gabalu maizes un

malku ūdens. Tagad es sapņoju par zelta biķeriem
un sudraba bļodām. Par dārgiem ēdieniem un dzē-

rieniem. Tavi svārki noskauda visu, kas man bija.
Visa mana māja kauca no izsalkuma un nabadzības.

Nekas man vairs nedarīja prieka. Es apskaudu visus,

un nekur man nebija miera. Naktī es ložņāju gar

bagātnieku durvīm un domāju, kā varētu ko nozagt.

Ņemiet atpakaļ savus zelta svārkus, pasargiet mani

no kārdināšanas! Es gribu izlīgt ar savu dzīvi un

iztikt ar savu nabadzību."

Jaunais ķēniņš domīgi noklausījās nastu nesēju
vārdos.

„Ejiet ar mieru," viņš teica. Tad viņš novilka savas

zelta drēbes, un visā zemē sākās raženas un auglīgas
darba dienas.
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DIVI DRAUGI

„Invalids, kurš grib pirkt labās kā-

jas zābaku, vēlas iepazīties ar otru in-

validu, kam būtu vajadzīgs kreisās

kājas zābaks. Satikšanās Uzvaras alejā,
zem liepām."

Sādu
sludinājumu lasīja avīzē atvaļināts kareivis

Pupurs, kurš nezināja, kā tikt pie jauna zābaka

savai vienīgai kreisai kājai. Pensija bij maza.

No tās nevarēja ne paēst, jo kaujā viņš bij gan pa-

zaudējis kāju, bet ēstgriba bij palikusi vesela. Daž-

reiz pa vakara krēslu viņš kaunīgi übagoja zem lie-

pām, bet maz viņam veicās. Laimīgos viņš traucēja,

nelaimīgie gāja viņam garām, negribēdami pie bē-

dām, kas viņiem bija, pielikt vēl svešas klāt. Cits bija

īdzīgs un skops, cits — vienkārši slinks, lai bāztu ro-

ku kabatā un izvilktu priekš viņa santimu. Bet ba-

gātniekiem arvienu trūka sīkas naudas. Tomēr tik-

daudz viņš bij salasījis, ka vienam zābakam pietiktu.
Tāds sludinājums viņam nāca kā Dieva sūtīts.

Kamēr Pupurs bij pazaudējis labo kāju, viņš ne-

jutās vairs par pilnu cilvēku. Nu viņš bij atradis sev

otru pusi, ar otru kāju.
„Tagad tev, cilvēkam, būs kur atspiesties," Pupurs

priecājās.
Otrā dienā abi invalidi pa Uzvaras aleju kliboja

viens otram pretim.
„Pupurs!"

„Lupstājs," viņi iepazīdamies atdeva viens otram

godu kā veci kareivji.
Tad Lupstājs saņēma Pupuru zem rokas un sirsnī-

gi teica:

„Redzi, draugs, kas vienam trūkst, tas otram ir,"

un cieti piesita ar savu labo kāju. „Tā mēs tiksim uz

priekšu. Par sevi katrs mēs vairs nekur nederam, bet

par abiem kopā mēs vēl būsim kaut kas! Sniedz man
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savu roku un atspiedies uz manas labās kājas. Tā,
kad tu liec man blakus savu kreiso kāju, es jūtu, ka

mēs vēl ar pašu velnu varētu cīnīties!
.
.."

„Tiesa gan," Pupurs atbildēja. „No mums abiem

kopā vēl iznāk viens brīnuma vīrs. Kājas gan tikai

divas, kā citiem, bet kur ta' divas galvas, divas sirdis

un četras rokas!
. .

Nu viņi gāja pie kurpnieka un nopirka par abiem

vienu pāri zābaku. Viens apāva savu labo, otrs kreiso

kāju. „Nu varam iet." Bet uz kurieni? Neviens vi-

ņus negaidīja, neviens pēc viņiem neprasīja. Nekur

viņi vairs nebija vajadzīgi. Viņi piesita papēžus, ap-

griezās un gāja —uz priekšu vien, uz priekšu vien.

Kāda vēja atrauta novītusi lapiņa dejodama gāja vi-

ņiem garām.

„Uz kurieni, lapiņa?"
„Uz pasaules malu."

~Kāpēc tik priecīga, lapiņa?"
„Kas norauts no sava koka un visu pazaudējis, kas

tam vairs ko bēdāt," lapiņa dejodama atbildēja.
„Tāda tu mums patīc, mīļā lapiņa," Lupstājs teica.

„Cik viegli tu ripo! Tā mēs ripojām abi ar Pupuru,
arvienu bez bēdām, vienalga, bezdibenā vai pašā ellē.

Un ja mēs kādreiz uzvarējām ienaidnieku, kurš bija
trīskārt stiprāks par mums, tad tikai tāpēc, ka nekā

nebijāmies un ne par ko nebēdājām. Tad mēs staigā-

jām uz abām kājām un mūs visur gaidīja. Ko ta' ta-

gad bēdāt, kad mums pa abiem vairs ir tikai divas

kājas un neviens mūs negaida. lesim reizē, lapiņ!"
Tā viņi gāja un nogāja pasaules malā, kur no la-

pām un puķēm nonāk tikai ēnas, kur putni ir bez

balss un saule bez spožuma.

Viņi nonāca augstā kalnā, kur beidzās debesu mala.

Tur nebij ne diena, ne nakts, ne rīts, ne vakars. Bāla

kā murgs pusdebesu karājās saule bez staru, bez sil-

tuma. Lapiņa virpuļodama gāja pa priekšu un apstā-
jās pie velēnu nama.

Pupurs pieklauvēja: „Ēj, laid iekšā!"



210

„Klusāk, klusāk, bērni," iekšā atsaucās. Velēnu

durvis atvērās, un uz govs kājām, lēni gorīdamās,
iznāca viņiem pretī Veļu māte ar bērnu uz rokas.

~Labvakar, Velēnu māt, pieņem mūs, mēs meklē-

jam darba."

„Nāciet, nāciet, došu bērnu paauklēt," Veļu māte

teica un rādīja uz bērnu, kurš zvilnēja viņai uz ro-

kām kā kams, lielu galvu, platu seju, kas bij pelēka
kā zeme, biezām lūpām un plati ieplēstām acīm, ku-

ras stīvi raudzījās kaut kur prom, it kā neko nere-

dzot
. . .

Kas par savādu dzīvi bija velēnu namā, dzīve bez

dzīvības! Māja bija pilna viesu. Viņi nāca, sēdās pie
galdiem, ēda un dzēra. Viņi darīja visu tāpat kā dzī-

vē, bet tā bija tikai mānīšanās, tukšs un skumīgs

murgs. Viņi lika pie lūpām kausu, kurš neveldzēja,
viņi ēda smilšu karašas, kuras sadrupa un izjuka vi-

ņiem starp pirkstiem, kamēr viņi cēla roku pie mu-

tes. Bet te jau nebija ne slāpju, ne izsalkuma. Viņi
arī strādāja. Vīri vija no smiltīm striķus, kuri tikko

bija gatavi — izira. Sievas vērpa. Dzija tecēja spolē
un — izira. Maza meitiņa sēdēja starp nobālušu puķu
ēnām, kuras, kā liekas, bija atnākušas viņai līdz, un

pina vainadziņu. Un, līdz ko vainadziņš bija gatavs

un vajadzēja tik viņu sasiet, tas izira. Bet māte tuk-

šās rokās šūpoja bērnu, kura nebija. Viņa dziedāja

maigu šūpuļa dziesmu, bet dziesmas nebija.
Bet Pupuram gulēja uz rokām Velēnietes bērns,

liels un smags, plaši ieplēstām acīm, kuras mirdzēja
kā krēslaini ūdeņi. Kad rokas piegura, viņš atlaidās

augšpēdu uz klona, bērns zvilnēja viņam uz krūtīm,

viņš izmisis skatījās tā platā, pelēkā sejā un tikko

varēja atvilkt elpu. Bet Lupstājs sēdēja blakus un

dziedāja.
„Vadzi, Pupur," viņš teica. „Svied to krupi zemē!

Man te nemaz nepatīk. Te nav nekāda dzīve. Ne te

ēd, ne dzer, mānās vien."
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„Svied zemē!"

„Nevaru," Pupurs dvesa.

„Padod šurp," Lupstājs teica un uzsāka vecu kara

dziesmu, tā ka visa pazeme nodimdēja. Tad viņš sa-

grāba bērnu un šūpoja viņu tā, ka tas acis vien sāka

bolīt. Pupurs piecēlās un nu, saspērušies uz abām

kājām, viņi svieda bērnu pret sienu. Bet šis —ne

raud, ne ko; tik groza acis, kā klucis.

Atskrēja Velēniete.

~Klusāk, klusāk, neceliet troksni manā mājā!"

~Mēs nevaram klusāk. Mēs esam dzīvi cilvēki."

„Redzu jau, redzu
. . . vai, kādi jūs man esat aukli:

nosvieduši bērnu zemē! Ak, es muļķe! Devusi ar'

jums bērnu auklēt! Jūs esat un paliekat karavīri.

Ejiet atpakaļ virszemē, tur jūs varēsit dziedāt un

karot, cik uziet."

„Paldies, Veļu māt! Un neņem par ļaunu! Ja mēs

vēl kādreiz pie tevis nonāksim, tad gan gluži bez

kājām."
Abi draugi atvadījās, un Veļu māte palaida viņus

pa velēnu durvīm.

Izgājuši ārā, viņi apsēdās kalnā. Te, brāzdamies ar

spārniem gar debesu malu, tumšs ērglis lidoja viņiem
garām.

„Ērgli, ērgli," viņi sauca, ~aiznes mūs pasaulē!"

„Kas jūs tādi esat?" ērglis vaicāja, viņiem apkārt

riņķodams un uz zemi skatīdamies.

«Karavīri."

„Un abi bez kājām. Nu, sēstieties tikai man mu-

gurā. Diezgan jūs barojuši manus brāļus ar cilvēku

gaļu."

Ērglis ņēma viņus sev uz pleciem un sāka vicināt

spārnus. Viņi lidoja pār kalniem un lejām. Kā zilas

jostas zem viņiem šķetinājās upes, plivinājās lauku

zaļie un dzeltenie paladziņi. Labu laiku viņi lidoja

pār mežiem, kuri stāvēja kā tumšas ķemmes uz pa-

kalniem. Tad viņi nonāca gaišu lauku vidū, kur pret
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smaidošiem padebešiem ar zeltītiem torņiem pacēlās
skaista ķēniņa pilsēta.

„Tā, nu jūs esat pasaulē."

Ērglis nolaidās zemē un atstāja abus draugus pie

pilsētas vārtiem. Rokās saķērušies, viņi staigāja pa
ielām un vakarā iegriezās kādā krodziņā un lūdza

naktsmāju.
„Vai nauda ir?" krodzinieks jautāja, abus no gal-

vas līdz kājām aplūkodams.
„Nav!"

„Nu, tad jūs, manis pēc, varat iet gulēt ķēniņa

pilī."
Lieta bija tāda: ķēniņa pili bija apstājuši velli, un

neviens nevarēja viņā nakti pārgulēt. Kas to apņē-

mās, tam ķēniņš apsolīja pusi no valsts un princesi
par sievu.

Labi, ies, pārgulēs pilī.

Viņi uzkāpa pa trepēm pils zālē. Krāsnī kurējās
liela uguns, mezdama sārtus atspīdumus uz sienu

spoguļiem, kuri bij melni un klusi kā nakts visap-
kārt. Bet uz galda bija visādi ēdieni un dzērieni.

Draugi sēdās klāt, ēda, dzēra. Tad likās uz lāčādas

krāsns priekšā gulēt. Kājas viņi sabāza kopā, bet ar

galvām nogūlās viens otram pretī, — viens pret vie-

nām zāles durvīm, otrs pret otrām, un pūlējās acis

vaļā turēt.

„Vai tev ir bail?" Pupurs ieteicās.

„Bet nemaz!" Lupstājs atsaucās. „Kas bija aiz

mums? Tik nakts. Un kas būs pēc mums? Tik nakts

— melna un mīksta kā šī lāčāda," Lupstājs muldēja,
bāzdams galvu iekšā lāča villā. „Lai apēd mūs deviņi
velli, būs tikai nakts."

Tā viņi iemiga. Ap pusnakti sanāca velli. lerau-

dzījuši gulētājus, viņi izbijušies nesaprašanā skraidīja

apkārt un brīnījās: „Kas tas par zvēru! Vienā galā
galva, otrā galā galva, četras rokas, divas kājas. Nē,

ar to mēs galā netiksim!" — un viņi aizbēga, pamez-
dami naudas kuli.
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Ritā ķēniņš aicināja uzvarētāju pie sevis.

Rokās saķērušies, abi draugi iegāja spožā svētku

zālē, taurētāji taurēja, un galma kungi, zemu noliek-

damies, viņus sveicināja.

Ķēniņš sēdēja zelta krēslā un viņam blakus daiļā
ķēniņmeita.

~Sakiet man," ķēniņš teica, turēdams roku pār
acīm, „es lāgā nevaru saredzēt: vai jūs esat viens, vai

divi?"

„No diviem viens!" Lupstājs atbildēja.

Viņi pienāca un apsēdās uz troņa pakāpēm.

„Nē, jūs tak esat divi. Bet savu meitu es varu at-

dot tikai vienam. Kuram no jums lai viņu dodu?"

ķēniņš jautāja.

„Ņem tu!" Lupstājs teica.

„Kāpēc tad atkal es?"

„Nē, Lupstāj, ņem labāk tu," Pupurs vairījās.

Bet abiem viņa ļoti patika.
Uz troņa pakāpēm sēdēdami, viņi skatījās uz aug-

šu daiļās ķēniņmeitas sejā.

«Paskaties tikai viņas acīs," Lupstājs teica, pielie-
cies Pupuram pie auss, „tur izskatās gluži kā debesīs.

Mazi eņģelīši tur dejo un spēlē uz zelta kokles."

„Es jau teicu: ņem," Pupurs iegrūda viņam sānos.

«Skaistākas jau pasaulē nav!"

«Nē, kas nav tev, lai nav arī man!" Lupstājs teica

un apkampa draugu.
Tad viņi piecēlās un paklanījās pret ķēniņu un

daiļo princesi.

«Paldies par labu sirdi! Kas nav vienam, lai nav

arī otram," abi draugi kā vienā balsī teica. „Gan

princese atradīs sev labāku precinieku."
Un ķēniņš atlaida viņus ar bagātām dāvanām.

Uzticīgi saķērušies rokās, viņi kāpa pa pils trepēm
zemē.

Pupurs vēl skatījās atpakaļ, bet Lupstājs teica:

«Kas sievu iegūst, tas draugu pazaudē!"
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PIETICĪGAIS ZVEJNIEKS

Jurģis bij zvejnieks. Pie upes, meža līkumā, bij

viņa mājiņa ar nosūnojušu niedru jumtu. Vecs

vītols tur stāvēja durvju priekšā, visapkārt iz-

kāris savus zarus, uz kuriem Jurģis žāvēja tīklus. Bet

uz sliekšņa sēdēja kaķis, un uz mazā loga, uz kuru

garāmgājējs labprāt pameta acis, ziedēja ģerānija un

zaļoja alve, kura ir derīga vainām. Un kad zvejnieks
vakarā kāpa pār slieksni, kaķis, pamanījis zivju

smaržu, viņam glaudās pie kājām. No pavarda, kur

jau kurējās uguns, piecēlās viņa sieva un noņēma vi-

ņam slapjo maisu no muguras, ar roku viegli noglās-
tīdama plecu. Viņai bij laipna, bet skumīga seja, uz

kuras bij daudz sīku krunku. Viņa gāja drusku sa-

līkusi un arvienu ar kaut ko slimoja. Vai tās bija
sīkās mājas rūpes, ar

kurām viņa slimoja, vai pakrūts
vaina, par kuru viņa žēlojās; bet neviens darbs ne-

palika nepadarīts, neviens caurums Jurģa kamzolī

neaizlāpīts. Divi bērni — linmatains meitēns un ņiprs

puika, kurš jau taisījās vecam par palīgu, ķērās vi-

ņam ap kaklu un, it kā meklēdami upes brīnumu,

skaļi priecādamies, vilka ar rokām no tumšā maisa

pavarda priekšā spožās zivis.

Varbūt te, meža malā, bij mazliet vientulīgi, bet

arī te bij dzirdama dzīves balss. Kad Jurģis pēc va-

kariņām izgāja ārā, tur vecais vītols čīkstēja vējā

sēri, it kā žēlodamies par slapjo tīklu smagumu. Un

viņam līdzi klusi nopūtās Jurģis.

Niedrās gulēja slinka upe, bēguļodama pa aizaugu-
šiem līčiem, izlaizdamās lielos tumšos atvaros un

spoži viznīdama uz sarkanām smiltīm. Tur bija Jurģa
liktenis. Upe glabāja savos līčos viņa laimes un ne-

laimes. Viņš mīlēja to kā māti, viņš lūdzās viņu un

bieži arī bārās ar to, jo slinka bij viņa upe un skopa
turklāt. Reti kad viņam gadījās izvilkt trīs, četrus
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tuklus līņus, smagu līdaku. Sudrabainas raudas,
brūnzeltainas karūsas, pelēki plikšņi, spuraini asari

bij viņa parastais loms. Bij ko ņemties, lai sagādātu
sievai un bērniem pārtiku. Un viņš netaupīja spēkus.
No agra rīta, kad vēl zvaigznes bij augšā un arī lejā
uz tumšā ūdens, viņš jau brauca uz zveju; nepiekusis
viņš dzina laivu, izmezdams tinas, un tikai saulainā

pusdienā viņš kādreiz iegriezās niedrās un, atlaidis

rokas no airēm, ļāvās iemidzināties no siltām vēsmi-

ņām, kuras, nezin no kurienes nākdamas, klusi žū-

žoja niedru galos. Tur viņš gulēja zem spožām debe-

sīm uz mirdzošā ūdens; niedras dziedāja, un viņam
likās, ka vēsmiņas, kuras iet no viena zemes gala līdz

otram, aiznes un noliek viņu pie Dieva šūpulī. Tad,

pietrūcies, viņš atkal ķērās pie airiem. Un upe viņu

neatstāja tukšā. Bet gadījās arī dienas, kad nekas ne-

ķērās. Kādā vakarā viņš pārnesa mājā tikai pieci

plikšņi.
„Vai, tikai plikšņi," sieva sacīja.

„Nu, pliksnis ar' ir zivs," Jurģis teica. Viņš ticēja

savam darbam un savai laimei un negribēja atzīties,
ka viņa pūles bijušas veltīgas.

Sieva izcepa uz oglēm zivis, un viņi ēda tās ar sāli,

piekozdami rupju maizi.

„Nu redz, vakariņas iznāca," Jurģis teica. „Rītu,

Dievs dos, veiksies labāk."

Bet sieva ar rūgtumu teica: „Labi jau būtu, Jurģīti,
kad tev vairāk ķertos. Eku meitēnam zābaciņu ar'

vajag. Puika skraida visu vasaru apkārt bez cepures."

„Priekš kam ta' šim vasarā cepure!" Jurģis teica,

pievilka sev zēnu klāt un novilka viņam pār galvu
ar savu cieto delnu.

Bet sieva nolieca galvu un skumīgi raudzījās dzies-

tošā pavardā.

Jurģis piecēlās un izgāja ārā. Visapkārt bij klusu,

tikai vecais vītols čīkstēja vējā.

Ā—a, ā—a
.. . „Čīkst un čīkst," Jurģis saskaities
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teica, istabā ienākdams, nosvieda svārkus un klusi

ielīda savā kaktā gulēt.
Rītā agri viņš svieda tīklus uz pleciem un gāja uz

upi. „Tu strādā un strādā, un tev nekā nav!" Sirdī

viņam bij neapklusināms rūgtums. Viņš nolādēja sa-

vu dzīvi, māju, kur visi kakti bij pilni rūpju, sievu,
kura nebij ne slima, ne vesela

. . . Un, kā par sodību,

viņš vairāk reizes izmeta tīklu, bet nekas neķērās.
„Velns lai parauj tādu dzīvi," viņš teica, un kaklā

viņam iespiedās rūgts asaru kumoss.

Piepeši viņš manīja, ka tīkls paliek smags. Viņš

nesaprata, kas notiek. Viņš redzēja tikai divas acis,
kuras raudzījās uz viņu no ūdens ar tumšu spēku.
„Ehe, te vilku piemin, te vilks klāt," Jurģis nodo-

māja ar rūgtu prieku.
„Izvelc mani no atvara," velns lūdzās. „Es tev

došu daudz naudas, tev būs skaista pils, jauna sieva,

zirgi, rati, sulaiņi."
„Ekur kungs! Vai pats izkāpt nevari?"

„Nevaru. Esmu piesiets upes dibenā."

Jurģim to nevajadzēja vairs divreiz sacīt. Ar traķu
spēku viņš ķērās tīklā, lai tikai tiktu klāt šīm acīm,

kuras vilka viņu pašu un no kurām brīnišķīgi uz-

liesmoja visas viņa kaislības. Viņš locīja tīkla virves,

un visi tumšie dzelmes dziļumi nāca augšā. Visap-
kārt bij augsti viļņi, un viņš manīja, ka viņa laivu

nes kaut kur prom. Piepeši viņš redzēja, ka viļņi un

laiva jau iet garām viņa mājiņai. Sienas krakšķēja,
vējš atrāva logu un apgāza puķes, un sieva bailēs iz-

stiepa rokas. ~Mans Dievs!" Jurģis iesaucās un pār-
meta krustu. Mulsinošās acis nozuda ūdenī, viļņi no-

krita kā nebijuši. Jurģis stāvēja pie savas mājiņas un

apkampa sievu un bērnus. Laimīgi viņš skatījās ap-

kārt, priecādamies, ka viņam pieder atkal viņa na-

badzība. Viņš nemaz nezināja, ka savu vienkāršo

dzīvi bij tā mīlējis.
Bet otrā dienā, kad viņš gāja uz zveju, viņš paņē-

ma līdz mazu sudraba biķeri, no kura viņš ar drau-
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giem dzēra šņabi, — vienīgo dārgumu, 'kas viņam
bija.

lebraucis upes vidū, tas iesvieda biķeri ūdenī, no-

ņēma cepuri un teica:

„Elles kungs, liec mani mierā! Es iztikšu ar to,
kas man ir."

MELNAIS PĒTERIS

Pēteris
nebija ne melnāks, ne ļaunāks kā citi.

Viņš mīlēja cilvēkus un gribēja viņiem kalpot,
un tā bija viņa nelaime.

„Sargies no cilvēkiem," tēvs viņam reiz jaunības
gados teica. „Dari savu darbu un nemaisies citu da-

rīšanās. Skaties, kā es dzīvoju. Te ir mana māja un

mani lauki, te es strādāju un man netrūka Dieva

svētības. Tu saki, es strādājot tikai priekš sevis.

Smiekli! Es strādāju priekš sevis un tiek ar' citiem.

Septiņi ķēniņi te ir karojuši. Es esmu barojis septiņus
karapulkus. Septiņas ķēniņvalstis ir gājušas bojā, bet

mani lauki zaļo un man netrūkst maizes. Es esmu

izticis ar visiem. Un vai kāds mani pārsauc? Bet par

tevi jau kliedz visās malās: Melnais Pēteris! Melnais

Pēteris! Es jau zinu, ka tu gribi ļaudīm tikai labu.

Un tomēr es tev saku: nemeklē ne viņu goda, ne sla-

vas. Ļaudis nevienam nepiedod viņa slavu. Jo skaļāk

viņi tevi slavē, jo skaļāk viņi tevi pļaukās. ledomā

manus vārdus."

Bet Pēteris neklausīja tēvu. Visa viņam bija par
daudz. Sapņu par daudz, prāta par daudz. Kā lai

tāds valdās šaurā tēva mājā!
Pēteris bija arvienu ļaudīs. Viņu visur pazina, un

tā bija viņa nelaime. Viņš grozījās visur priekšā. Viņa
lakata stūri bija par gariem, viņa cepures malas par

platām. Viņš bija tik kustīgs un dzīvs, un nebija ne-

viena, kam viņš savās steigās nebūtu uzminis uz kā-
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jas. Ja notika kas ļauns, Pēteris arvienu bija vainīgs.
Ko viņš bija laba darījis, to ļaudis ātri aizmirsa.

Viņam bija tā nelaime, ka viņš ļaudīm mēdza pa-

domus dot. Viņš nezināja, cik tas veltīgi. Katrs da-

rīja tā, kā viņš bija iedomājies, un nolādēja viņu, ja

viņš bija sacījis ko citu. Bet tie, kas viņam klausīja,
nemācēja padomu izlietot un nonāca postā. Un pie
tā visa viņš vien bija vainīgs, viņš — Melnais Pēteris!

Viņš bija vaļsirdīgs pret ienaidniekiem un runāja ar

muļķiem kā ar draugiem.
Bet tie saprata visu otrādi, un tas jau nebija ne-

kāds brīnums, jo viņš ar savām domām nāca arvienu

par agru. Tie sagrozīja viņa vārdus pēc savas sapra-

šanas un sastāstīja par viņu brīnuma lietas. Un visur

viņu jau sodīja: Melnais Pēteris! Melnais Pēteris!

„Ja galma ļaudis tā zags un laupīs, tie nonāvēs tautā

uzticību ķēniņam," Pēteris kādreiz bija teicis. Bet

viņa vārdus atstāstīja tā: Vajaga nonāvēt ķēniņu, tad

varēs viņa mantu zagt un laupīt. — „Bai, viņš grib
nokaut ķēniņu!" ļaudis runāja. Tas nāca ķēniņam
ausīs, un Melno Pēteri sauca pie tiesas. Gan viņš lie-

dzās un taisnojās, bet radās daudzi, kas bija paši sa-

vām ausīm dzirdējuši, ka Melnais Pēteris solījies no-

kaut ķēniņu. Un citi no viņiem nemaz nemeloja, jo

bija dzirdējuši to, ko bija sapratuši. Bet citi bija re-

dzējuši, ka viņš zem svārkiem glabājis lielu dunci —

tāds briesmonis! Radās vēl daudz ļaužu, kuri meta

uz Pēteri visādas vainas. Nebija neviena nozieguma,
ko Pēteris nebūtu izdarījis. Viņš bija zadzis, laupījis,

pavedis sievas. Kas vien ļauns bija noticis ķēniņa
valstī — pie visa Pēteris vien bija vainīgs. Tādēļ tiesa

arī viņu nežēloja. Tā nosprieda Pēteri apliet ar darvu,
novārtīt pūkās un sadedzināt. Uz viņa soda dienu

taisījās kā uz svētkiem. Ļaudis paši sanesa malkas

pagales sārtam, no visām malām sanāca daudz lab-

prātīgu darvotāju, un sievas uzšķērda savus pēļus, lai

būtu kur nodarvoto izviļāt. Pār visu pilsētu lidoja
pūku padebeši. Zēni svieda ugunī piķi, un mātes pa-
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cēla bērnus uz rokām un teica: „Edz, kā sadeg Mel-

nais Pēteris!" Un kad Pēteri jau sagrāba liesmas un

nesa no zemes prom, ļaudis vēl meta viņam pakaļ
sārtā savu naidu: „Tu blēdi, tu, zagli, tu, slepkava!"
lelas meitas dejoja, un draugs draugam sniedza pu-
deli, kamēr no Pētera palika tikai pelni un melns

dūmu mākonis uzkāpa augšā, ar rokām apkampdams
debesis.

„Edz, kā aiziet Melnais Pēteris!" ļaudis priecīgi
teica, rādīdami uz dūmu ēnu, kura kāpās prom no

saules apspīdētiem jumtiem, un viņiem likās, ka nu

ir sadedzis viss naids un skaudība, visas nelaimes un

grēki. Draugi apkampās, naidnieki sadevās rokas, uz

ielām dziedāja un dejoja, un krogos dzēra līdz vēlai

naktij.

Divi pilsoņi, viens pie otra turēdamies, pa tumšu

ieliņu vēlu vakarā nāca uz māju.

„Vai mūs neviens neredz?" pirmais pilsonis jautāja.

„Jā, mūs neviens neredz," otrs pilsonis atbildēja.
„Vai mēs esam drusku dzēruši?"

„Jā, mēs esam drusku dzēruši."

Tā viņi gāja runādamies, kā ieraduši, atrazdami

sevišķu prieku apstiprināt viens otra domas. Tad

pirmais pilsonis cietāk pieķērās otram pie rokas un

teica:

„Bet kad nu tā ir tumšs visapkārt un es ieskatos

sevī, tad es redzu, ka manī ir visi tie paši netikumi,
ko meta virsū Melnajam Pēterim. Es tikai nedrīkstu

grēkot. Man vienmēr ir bijis kārdinājums uz labām

lietām, un es nezinu, vai nezagtu, ja man nebūtu

bail no soda. Es labprāt skatos uz skaistām sievām un

būtu laikam pavedis arī citu sievas, ja man nebūtu

bail no savas vecenes. Reiz es gribēju pat aizdedzināt

ķēniņa pili, jā, jā, man bija tāda jušana . . ."

„Par ko tad?"

„Par to, ka viņš manu brāli ielika cietumā. Bet—
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man bija bail, ka mani nepieķer. Jā, kad mēs tā divi

vien ejam un visapkārt ir tumšs, — tad es varu tev

sacīt, ka es pastāvīgi jūtu paskubinājumu uz grēku.
Man ar' būtu prieks grēkot, ja tikai nebūtu bailes

pārkāpt likumu. Tāpēc es klusībā apbrīnoju katru

noziedznieku, kas to spēj. Es gan nosodu noziegumu

tāpēc, ka man ir bail, ka mani pašu neaplaupa vai

neapzog. Bet klusām es domāju: Nē, Melnais Pēteris,
tas tik ir vīrs! Viņš iesāk ar pašu ķēniņu! —Un kad

es dzirdu par diviem nelaimīgiem mīlētājiem, kas sa-

sējušies kopā un ielēkuši Daugavā, es ar' gribētu tik

stipri mīlēt un tik karsti just. Es eju uz kapiem, kad

viņus pavada, kaut gan zinu, ka viņi ir pašnāvnieki
un ka debesīs viņi netiks."

„Jā, noziedznieks paliek noziedznieks," otrs teica.

~Es labprāt noskatos, ka kādu no šiem putniem ce-

pina vai kar, un domāju: „Cik labi, ka es neesmu

viņa ādā!" Tad es eju krogā un priecīgi dzeru savu

glāzi, ka nu viens nelietis mazāk."

~Kas tur čukst, pilsoni?"
„Tur čukst tik nakts

. .
."

Tā sarunādamies, viņi pazuda aiz kādas mājas stūra.

Melnais Pēteris nu bija sadedzināts, bet ļaudis ne-

tika no ļaunuma vaļā. Viņiem bija pastāvīga vaja-
dzība arvienu kādu nīst. Viņus piemeklēja visādas

nelaimes, kurām viņi meklēja vainīgo, un bieži vien

atrada to, kas pirmais ceļā gadījās. Viņu pašu ļau-
nums tiem nedeva miera, arvienu viņi uz kādu ēdās.

Arvienu viņi meklēja kādu, kam uzlikt savas vainas

un netikumus, jo viņos dzīvoja arī ilgas pēc atpestī-
šanas. Un drīz vien bija gatavs kāds Melnais Pēteris,

kuram bij visu netikumu slava, kura garīgo seju viņi

paši bija darinājuši, kā masku no pakulām un piķa.
Tam bija jākrīt par ļaunuma upuri, to stiepa uz sār-

tu un sadedzināja. Tā gāja bojā labākie cilvēki, un

ķēniņš jau palika nemierīgs. Reiz naktī viņš pamo-
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dās no miega, un viņam likās, ka gultas galā kāds
stāv un skatās uz viņu.

„Ēj, kas tur ir?" viņš sauca.

„Es tas esmu, Melnais Pēteris!"

Jā, tur viņš stāvēja, apgruzdis kā ogle, un skatījās
ķēniņā tumšiem acu caurumiem.

„Ko tu no manis gribi?" ķēniņš izbijies čukstēja.
„Kā tu še nāci?"

„Es nācu tev sacīt: nesadedzini vairs dzīvus cilvē-

kus. Ļaunums ir ļaudīs pašos, un viņi no tā netiks

vaļā. Viņi sameta uz mani visas savas vainas, bet tu

redzi, ka ļaunums nebeidzas. Viņš deg kā eļļa, bet

nav sadedzināms. Ļaužu naidam arvienu vajag jauna

upura. Mūžam viņi grib atsvabināties no savām vai-

nām un skatās, kam viņas varētu samest. Ja tu gribi
viņiem darīt prieku, tad taisi lelli no lupatām un

salmiem, noliec viņu apsmieklam uz laukuma un sa-

dedzini. Bet nededzini vairs dzīvus cilvēkus." Un

ķēniņš tā darīja.
Kad beidzās ziema ar saviem grūtumiem un mā-

jās zem šauriem jumtiem bija sakrājušās visādas ne-

laimes, un naids meklēja sev upuri, ķēniņš lika uztai-

sīt Melno Pēteri, lelli no lupatām un salmiem. Viņu
noveda uz pilsētas laukuma, un saucēji kliedza: Sa-

nāciet, sanāciet, nu dedzinās Melno Pēteri!"

Darvotāji nāca un darvoja viņu melnu, zēni viņam
svieda piķi pakulu bārdā, rādīja mēli un kliedza: „Ū,

piķa bārda!" Un piedzēris miesnieka zellis, garām
iedams, līdz spalai iegrūda viņam salmu sānos savu

miesnieka nazi. Tad, ļaudīm gavilējot, viņu sadedzi-

nāja, un viņiem likās, ka sadeg visi grūtumi un ne-

laimes un ka nu viņi ir vaļā no visām vainām. Tā

darīja tai zemē katru pavasari un dzīvu cilvēku vairs

nededzināja.
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MĀRAS KOKS

Kārli,
tu būtu labs puika, bet tu esi par daudz

aizmāršīgs," Aparu saimnieks teica, pie kura

māte mani bij nodevusi ganos.

Tā tas bij. Reizēm es pārāk ilgi skatījos uz baltām

padebešu pilīm, kuras uzkāpa un nozuda aiz bērzu

birzēm, un bieži aizmirsu, kur paliek mana gana

rīkste.

Kādā pēcpusdienā es izdzinu lopus ganos un ne-

maz nemanīju, ka man
kā trūktu. ledzeltenā rudens

saule spīdēja pār rugainēm, un man bija tik labi. Es

sēdēju uz linu desmitas savas vecmāmiņas brīnišķā

zaļā „kuča" jakā un griezu kociņu. Piepeši es ierau-

gu, ka pār kalnu kliegdama, brēkdama skrien saim-

niece. Viņas mati plivinās vējā kā slota, viņa trenc

šurp aitu baru, un viņai pa priekšu skrien vesels pu-

tekļu mākonis. Viņa man izskatās kā brīnuma parā-

dība, kā sieva viesuļa padebesī.
„Ko tu man atkal esi izdarījis, ko tu esi izdarījis?"

viņa elsodama kliedz. „Aitas aizmirsis mājā!"

Man liekas, ka pasaule iet bojā. Es raudādams

dzenāju govis, kuras, izlietodamas manu apjukumu,
sāk izvazāt linu saujas, un nezinu, kur skriet. „Ko

es esmu izdarījis, ko es esmu izdarījis! Es esmu aiz-

mirsis attaisīt aitu kūts durvis un izlaist aitas. Un

es tak negribēju neko aizmirst."

Es dīkdams dzenu govis uz upes malu no lēznā

krasta lejā. Es esmu izmisis un nezinu, kam pieglaus-

ties, kur atrast apmierinājumu.

Lejā ir cieta zaļa nora. No vienas puses upe, no

otras — krasts. Govis te ēd mierīgi, un es esmu nost

no briesmu vietas. Es redzu atkal, ka spīd saule un

pie vecā vītola upes malā, kur mūsu ganības saiet

kopā ar kaimiņu ganībām, sēž viņļaužu krustmāte.

Tā ir maza vecenīte vecā kažociņā, kuru viņa valkā

ziemu vai vasaru. Visus viņa uzrunāun visiem skatās

sejā ar savādu siltu skatu, it kā katrā cilvēkā meklētu



223

draugu. Ganīdama viņa runājas ar govīm un jēriem.
Aiz villainās kažociņa malas, it kā no azotes, viņai
bāž galvu laukā balts jēriņš, kuru viņa baro ar maizi.

„Kājas izsutušas pagāniņam, nevar paiet, jānēsā klē-

pī," viņa man saka. Es nosēstos viņai blakus, atspiez-
dams galvu pie vītola rievainās mizas, un uz reizi

jūtos kā brīnišķā aizvējā. Ap mani ir labsirdība un

miers. Es skatos uz vītola zariem, kuri līkst ūdenī

kā zaļas straumes, un man jau gribas runāt.

„Ko tu domā, krustmāt, vai šis koks ir vecs?" es

jautāju.
„I, vecs gan, dēliņ. Tas jau ir Māras koks. Vecos

laikos te rādījusies Māra. No rītiem, kamēr uz noras

bijusi migla, viņa te kūlusi sviestu un slaucījusi ro-

kas vītola lapās. Nu, pieliec, ja gribi, zaru un palū-
ko, cik viņas mīkstas. Tas no Māras mīkstām roci-

ņām. Reiz te atnākusi bārenīte, piespiedusies pie koka

un raudājusi. ~Kas mani ņems? Ne man cimdiņu, ne

zeķīšu, ne krekliņa pūrā!" Tad pienākusi Māra un

iedevusi viņai skudras austu nēzdodziņu. „Še, no-

slauki asaras un, kad tev iet grūti, atnāc, piespied
pieri pie vītola un piesit trīs reizes ar delnu. Es tev

palīdzēšu."
Tā pēc kāda laika bārenīte atkal stāvējusi zem

vītola un raudājusi. Pienākusi Māra un prasījusi:
„Kam raudi, meitiņ?"

„Es samelojos," šī atteikusi. Reiz ganos viņa pie-
cēlusies no akmens un gājusi govis atgriezt. Nāk at-

pakaļ —uz akmens sēd skaists mednieks ar spalvu
aiz cepures. Rokā viņam Māras dotais nēzdodziņš.
Kur šī ņēmusi tik smalku nēzdodziņu? — Pati noau-

dusi! Nu tad lai noaužot viņam tādu kreklu un aiz-

nesot uz ķēniņa pili. Bet nēzdodziņa neatdevis. Kad

atnesīšot kreklu, tad dabūšot. Māra iedevusi meitiņai
skudras austu kreklu. Un tas bijis tik smalks un tik

mīksts, ka varējis ap pirkstu aptīt un ausī iebāzt.

Bārenīte to aiznesusi ķēniņa dēlam, un ķēniņa dēls

viņu apprecējis, un viņi dzīvojuši laimīgi."
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„Un 'kur Māra palikusi?" es prasīju.
„Kas to, dēls, zin. Nu jau ilgi neviens viņas nav

redzējis."
„Varbūt, ka vītolā iebēgusi. Edz, kur viņas matu

gali vēl palikuši ārā."

„I, dēliņ, tur tikai govis berzējas, kādi nu matu

gali." Krustmāte piecēlās un, paņēmusi jēriņu uz

rokām, gāja pie saviem lopiem.
Bet es noliecu vītola zaru un spiedu sev pie vaiga

viņa mīkstās gludās lapas. Man likās, ka mīļā Māra

ir vītolā, jo kā gan citādi es te būtu atradis tik brī-

nišķu apmierinājumu. Bet varbūt viņļaužu krust-

māte pati ir Māra?
.. .

Un kad man kādreiz iet grūti, es izstiepju rokas,
it kā meklēdams svētā vītola zaru, un spiežu sev

delnas pie vaigiem.

RAGANAS MĀJA

Reiz
dzīvoja bārenīte, kura gribēja sev nopelnīt

iesvētāmās drānas. Sveša kundze pieņēma viņu
— pie bērna, kā viņa teica. Bet šis bērns vis

nebij mazais.

„Umba, es tev atvedu aukli," kundze teica un bī-

dīja bārenīti pār slieksni istabā, kur gultā sēdēja vi-

ņas meita, tīrais milzenis, galva pie griestiem, kājas
pie durvīm.

Bārenīte atspiedās pie sienas un drebēja, nedrīkstē-

dama soli spert istabā.

Galva Umbai bij kā spainis un lielas stīvas acis,

kuras nezin kur skatījās, it kā neviena neredzēdamas;

bet tikko bārenīte apgriezās un gribēja paslēpties,
Umba sagrāba viņu, pacēla gaisā un uzlika sev uz

pleca.
~Izieskā man galvu," viņa teica.

„Pakasi man te, un vēl te!"
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Bārenīte nu ieskāja viņai galvu un skatījās, kā

viņa pievēra te vienu aci, te otru. Viņai bij jāgādā,
ka Umba iemieg. Jo kad viņa sāka cilāt savas lielās

rokas un kājas, tad visa māja drebēja un tur klau-

dzēja un dārdēja kā dzirnavās.

Bārenīte sēdēja Umbai uz pleca un dziedāja viņai
ausī maigas šūpuļa dziesmas. Un dažreiz bij jau pus-
nakts pāri un bārenīte ar izbailēm redzēja, ka Um-

bas lielās acis vēl arvienu ir vaļā. Tumsa, vējš un

lietus šņākšana viņas apraka, un mazā aukle, pati sev

laiku kavēdama, stāstīja pasaku par zivtiņu.

„Reiz dzīvoja zivtiņa jūras dziļumā starp ūdens

puķēm un lokanām zālēm. Viņa rotaļājās un dejoja
un gāja klausīties, ko vecā zivs dzied, kurai bija lī-

dakas žokļa kokle. Tā bija labākā dziedātāja sarkanās

koraļļu klints tuvumā, un daudz zaļu un zeltainu

zivtiņu nāca viņu klausīties. Viņas lūpas bij skumī-

gas un stingras kā akmens zivij pie baznīcas durvīm,

no kuras mutes grēcinieki ar pirkstu galiem ņem

svēto ūdeni. Viņa dziedāja par sauli debesīs, un no

viņas mutes kāpa zelta burbuļi. Reiz jaunībā viņa
bij bijusi augšā, tālu aiz zilām ūdeņu glāzēm, tur,

kur skrien robaini viļņi, un redzējusi zelta sauli, no

kuras lejā nonāk tikai bāls atspīdums. Un nu viņa

par to vien dziedāja. „Nekas nav tik skaists kā saule,
kā zelta saule!"

Un zivtiņai vairs nepatika jūras dibenā, un viņa
skrēja, maldīdamās pa ūdens kambariem, uz augšu,
uz sauli. Viņa jau bija uz ūdens, kur rotājās zelta

dzirkstis, viņa jau redzēja sauli un palēcās uz augšu
no prieka. Bet tai brīdī jūras vanags saķēra viņu
knābī un uznesa augstu gaisā. „Nu es skrienu uz

sauli!" viņa iesaucās un zaudēja samaņu. Bet vanags

lidoja pa jūras klajumu uz krastu, kur redzēja kūlai-

nu pauguru zem veca vītola. Tur viņš nolaidās, no-

lika sev zivtiņu priekšā, paskatījās uz viņu ar vienu

aci, paskatījās ar otru un gribēja jau viņu ēst, te at-

skanēja šāviens un vanags apvēlās, izstiepdams spār-
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nus. Medinieks piesēja viņu pie savas somas un
aiz-

gāja pa kāpām svilpodams. Bet mazā zivtiņa nobālēja
un izžuva saulē. Viņa palika gluži balta un sabirza

pelnos. Un tur, kur viņa satrūdēja, izauga maza pu-

ķīte ar dzeltenu ziedu. Kad nāca nakts, ziediņš aiz-

vērās, nolieca galviņu un gulēja; bet kad uzlēca

saule, viņš atmodās un staroja priecīgi kā maza sau-

līte. Tā zivtiņa bij palikusi par sauli. Bet viņa to ne-

zināja. Viņa bija laimīga, bet to nezināja. Aizver

acis un aizmiedz, tik labi ir neko nezināt," bārenīte

nobeidza savu stāstu, un Umba gulēja.

Tā bija auklējams tas lietuvēna bērns —ar labu

vien. Viņu nedrīkstēja kaitināt. Kas gan notiktu, ja

viņš sāku cilāt savas briesmīgās rokas un 'kājas? Un

bārenīte prata viņu iemidzināt. Viņai nekad nepie-
trūka labu vārdu. Te viņa dziedāja dziesmiņu, te

teica pasaku.
Bet nebija jau tik vien tās bēdas. No rīta līdz va-

karam viņai bija jāsteidz mājas solis. Istaba jāslauka,
uguns jākur, ūdens jānes; te jāiet uz klēti, te uz

pagrabu un jābūt iekšā un ārā visur, kur sauca. Un

kad dienas darbs bija galā, viņa uzlika baltu priekš-
autu un apkalpoja viesus pie galda. Tie bija trīs

smalki kungi, trīs melni cienīgi runči sniega baltām

krāgām un aprocēm; tie neēda vis krējumu ar ķepu
un zināja, kas labā sabiedrībā pieklājas.

Tie tik bija kungi!
„Herr Apotheker! Herr Pastor! Herr Oberfor-

ster!" tā tik vien cienīgā viņus godināja.
Nu, piemēram, aptiekāra kungs! Tas bija ļoti mā-

cīts runcis. Viņš arvien sēdēja uz aptiekas loga cienī-

gi starp divām milzīgām zāļu pudelēm, no kurām

viena bija zaļa, otra sarkana. Un kad kundze meitiņu

sūtīja pēc zālēm un tā ar zīmīti rokā bailīgi nostā-

jās pie durvīm, nedrīkstēdama ne iekāsēties, viņš ilgi
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nelikās to redzot un tikai pēc laba brīža pagrieza
pret viņu savas ūsas un bargi noprasīja:

„Koo tu grib?"

Un mācītāja kungs! Kamēr viņa mute sprediķoja
un ņaudēja par samaitāto pasauli, tikām viņš ar asti

klusiņām ndkraistīja katru krējuma podu. Un to

viņš darīja tik nevainīgi, acīs skatīdamies, un visiem

likās, ka šis ir tas mīļākais un labākais runcis pasaulē.

Bet virsmežkungs pie groka glāzes bija arvien tik

omulīgs. Ikkatru vakaru viņš stāstīja vienu un to

pašu stāstu, ko bija reiz lasījis mednieku kalendārā.

Jo medīt viņš sen vairs negāja, bet allaž gulēja uz

mūra, un kamēr ar vienu aci snauda, ar otru lasīja
mednieku kalendāru. Arī šis bija vecs un gudrs
runcis. Un ja viņam kāds prasīja: „Nu, runcīti, ko

tu mājā dari?" — „Es lasu!" viņš nopietni atbildēja,
kaut gan savā kalendārā nebija ticis tālāk par trīs-

padsmito lapas pusi. Pie trīspadsmitās lapas puses

viņš arvienu aizmiga un arī sapnī redzēja to pašu

vienīgo mednieku stāstu par žurku pagrabā . . .

Nebija viegli iztikt tik smalkiem kungiem. Pie

visa, kas notika, kalpone vien bija vainīga.

„Au—ai, tu apdedzināji man ūsas," virsmežkungs
ņaudēja, neuzmanīgi piegrūzdams purnu pie groka
glāzes, uz kuras vēl nebij nodegusi zilganā liesma.

»Vai, tu apgāzi krējuma podu!" mācītāja kungs tei-

ca, ar plecu piegrūzdams podam, lai labāk varētu ie-

kampt. „Au—ai, vai," aptiekāra kungs iebļāvās, „tu

uzmini man uz astes!" kaut gan vainīgs bija Kran-

cis, kurš, sēdēdams zem galda, allaž mīlēja klusām

kur pieķert, jo nevarēja šos kungus ieraudzīt.

Bet vislielākais tracis bija kājās, ja aukle Umbai

aizmirsa laikā padot rīta kurpes, jo viņa bija tik

resna, ka pati nevarēja pieliekties, lai tās no gultas
apakšas izvilktu. Tad bija tāds troksnis, ka likās,

māja gāžas kopā. Tā mainījās rīti un vakari. Arī

naktī jaunai kalponei nebija miera. Tikko iemigusi,
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viņa dzird, ka kundze viņu sauc. Uzmetusi lakatu

uz kailiem pleciem, viņa basām kājām skrien pa čīk-

stošām skabargainām grīdām uz saimnieces istabu.

Gultā aiz iera, nospārdījusi segas, bez miega vārtās

kundze, plūc matus un vaid: ~Velns mani nemīl!

Velns mani nemīl!"
— „Nabaga saimniece, pats velns

viņu nemīl!" bārenīte domā, bailīgi pielikusi pirk-
stiņu pie lūpām, nosēstas uz gultas malas un sāk viņu
mierināt. Bet ragana lec kaila no gultas ārā un, it kā

gribētu atdoties naktij, sviež logā savas melnās matu

grīstes, no kurām birst čūskas, vīdamās viņai ap kai-

liem pleciem. Un tumsa visapkārt šņāc kā ļauns
mežs

...
Tā paiet nakts, bet rītā atkal ir diena, un

bārenīte, negulējuši, iet kā noreibuši no viena darba

pie otra.

Tā pagāja ziema, un pavasaris aicināja visus laukā.

Baiļu pilna bārenīte skatījās visapkārt, kur iet? Vie-

nā pusē mājai bija tumšs egļu mežs. Viņa pagājās uz

to pusi un apstājās. Viņai bij bail no meža drūmuma.

Otrā pusē kaimiņos bij miesnieka sēta. Tur gar ceļa
malu sūcās rāvains strauts un uz sētas bij samauktas

kautu jēru galvas, kuras skatījās viņā žēlām ūdens

zilām acīm. Bet pa sētu svilpodami staigāja miesnie-

ka puiši. Viņa baidījās paskatīties uz to pusi. Tur,
kur bēgdama no tumšā meža, upe meta spožus līku-

mus lauku plašumā, krasta malā stāvēja vecs vītols

un zem vītola bij soliņš, un bārenītei likās, ka viņa
uz tā jau kādreiz sēdējusi. Arī vītols likās viņai re-

dzēts un pati šī vieta it kā sen pazīstama. Te viņa
apsēdās un atviegloja krūtis no nopūtām, kuras tur

bij krājušās pa garo ziemu. Viņa spieda pie vaigiem
vītola mīkstās lapas, un tai likās, ka viņu glāsta.
Viņa izlaida pār pleciem savus matus un atkal sapina
tos. Viņa sēdēja vaļīgi kā mājā. Te uzreiz viņai līdzās

stāvēja kāda sieva baltās villainēs ar spožu dzintara

saktu.

„Kādi tev kupli, dzelteni mati, meitiņ!" viņa teica,

saņemdama rokā viņas bizes un viegli noglaudīdama



229

galvu. „No kurienes tu esi? Es te neesmu tevis re-

dzējusi."
„Esmu tanīs mājās par kalponi. Gribu nopelnīt

sev iesvētāmās drēbes."

„Labi, labi, meitiņ, strādā vien," sieva teica, un

te viņas arī vairs nebij. Meitene piecēlās un skatījās,
vai viņa aiziet, bet nekur viņas neredzēja. Arī šī

sieva viņai likās pazīstama, un viņu pārņēma brī-

nišķīgs siltums. Likās, ka tā būtu viņas mātes balss...

Tā viņa nāca un sēdēja zem vītola arvienu, kad

viņai bij kāds brīdis vaļas, un aizgāja mājā brīnišķi
atvieglota.

Pavasaris bij pilnos ziedos, un tuvojās iesvētāmā

diena. Kalpošana bij beigusies, un bārenīte dabūja
baltas drānas. Umba bija izģērbusies zīdā un samtā,

un miesniekpuiši svilpa un urrāja, kad viņas brauca

garām.
Ar māti abas viņas sēdēja augstu ratos. Uzmetu-

sies uz ceļiem ratu priekšā, bārenīte turēja grožus un

brauca.

Bet rati nežēlīgi čīkstēja:

„Velnu ved, velnu ved, velnu ved!"

„Ei, ko tie rati! Paņem drusku darvas un iesmērē

tos," saimniece pavēlēja. Bārenīte sargādamās izņēma

trauku, bet tiklīdz to ieraudzīja Umba, tā ar ļaunu
skatu to izsita viņai no rokām un viņas drēbes aplēja
ar darvu. Tad Umba uzsita zirgam un aizbrauca.

Apklājusi seju ar rokām, bārenīte gāja gar upes malu

atpakaļ uz māju. Viņa apsēdās uz sola zem vītola un

raudāja. Tai brīdī no vītola iznāca baltā sieva, ap-

kampa viņu mīkstām rokām un pasniedza spožas
saules drānas. Viņa noskūpstīja to uz pieres un at-

ņēma viņai visu rūgtumu un deva viņas kājām brī-

nišķu vieglumu. Pa laukmalām, kur puķes staroda-

mas viņu sveicināja, ar taisno vien viņa ātri nonāca

baznīcā.

„Kāpēc meitu puse šodien tik gaiša?" princis brī-

nījās, kurš arī bija baznīcā. Tad viņš redzēja, ka
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viss šis gaišums nāk no mazās meitiņas ar vaska dzel-

teniem matiem un zilām acīm. Viņš spiedās caur

ļaudīm un gribēja būt šā brīnuma tuvumā. Un ar

viņa paša sirdi, kā dzird, esot noticis brīnums.

LĀCIS UN PELĪTE

Jūs gan būsit dzirdējuši stāstu „Par pelīti, putni-

ņu un desu" un varbūt gribēsit zināt, kā viņiem

tagad iet.

Par putniņu neko nezinu, jo dzīvoju pilsētā un

labu laiku neesmu viņu saticis. Desa laikam būs ap-

ēsta. Bet, kad pavasaros iesāk ziedēt mazās zilās pu-

ķītes, kuras ar savādu vientiesīgu maigumu piepilda
visus mežus un gravas, tad man ienāk prātā stāsts

par pelīti.

Viens lācis mīlēja pelīti un dzīvoja ar viņu sirsnī-

gā draudzībā. Lācis bija nekustīgs un slinks. Viņš

gulēja un sapņoja vaļā acīm par medus kārēm, kurās

karājas zeltainas bites. Bet pelīte čakli tekāja un ča-

binājās viņam apkārt cauru dienu. Lācis gulēja un

klausījās viņas soļos. Tā savilka viņam cisas, un daž-

reiz viņš tai arī lūdza: „Pelīt, pakasi man te, zem

kakla," vai „Palūko man tur, aiz auss." Lācis neva-

rēja vien nobrīnēties par pelītes čaklumu. Kamēr

viņš reiz nožāvājās, tikmēr viņa trīsreiz aptecēja ap

žagarblāķi, kurā viņš gulēja.
Pusdienā lācis riekšavām bēra auzas mutē. Bet pe-

līte sēdēja glīti uz pakaļkājām, baltiem zobiņiem lo-

bīdama auzu graudu, atmezdama sēnalu un apēzda-
ma tikai kodolu.

„Tavu smalku bērnu," lācis priecājās un bija lai-

mīgs, ka pelīte ēda no viņa galda.



231

Kad nāca ziema, lācis ierakās žagarblāķī uz guļu
un pelīte ietaisīja viņam midzeni ausī.

„Es nu aizmigšu," viņš teica. „Ja tu ko mani, tad

saki." Bet pelīte čukstēja viņam ausī medainas pasa-

ciņas. Tā viņš gulēja, pus sapnī, pus nomodā.

Uz pavasara pusi mežā ieskrēja tāds savāds vējš.
Kā traks viņš purināja egles, it kā gribēdams viņas
atmodināt no miega, plēsa ledainās skujas un izsvai-

dīja čiekurus.

„Vai te kāds bija?" lācis uztrūcies jautāja.

„Jā, Skujuplēsis. Viņš man nometa čiekuru," pelīte
teica.

Pēc kāda laiciņa lācis atkal ieņurdējās:

„Pelīt, vai tu ko dzirdi?"

„Jā, es dzirdu lāstekas, kuras pil no kokiem."

„Tad jau būs drīz jāceļas," lācis nopūtās un ap-

griezās uz otriem sāniem.

Viņš gulēja, gulēja, tad sakustējās un prasīja:
„Pelīt, kas tas par troksni?"

„Ūdeņi ulina, un upē brakšķ ledi. Pavasaris ir klāt.

Pie celma jau spīd skudras."

Lācis nu slējās kājās un ierēcās tā, ka putni koku

galotnēs satrūkās un sasita spārnus.
Tad viņš gūrnīja prom pie skudrām.

Sniegs nokusa, un, lēni likdams kājas uz sūnu,
mežā ienāca runcis. Viņš aplūkoja visu, kas kust,
katru nokritušu zariņu, katru pērno lapu, ko pacēla
vējš. Runcis bija medinieks un mīlēja mazas pelītes.
Veselām dienām viņš sēdēja un skatījās uz žagar-

blāķi.
„Nudien, viņš ir manī iemīlējies!" pelīte domāja,

apmulsināta no runča degošā skata. „Cik viņš skaists,
cik viņam maigas ķepiņas. Nav vis kā manamlācim...

Un kā viņš mazgājas, un cik viņš balts! Nav vis kā

mans lācis, mūžīgi novārtījies ar meža rūsu .
.."

Un kādu vakaru pelīte teica: „Lācīti, vai tu ne-

bārsies? Es gribu iziet drusku pastaigāties. Dikti
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jauks vakars." Bet aiz žagarblāķa viņu gaidīja run-

cis, izstiepis asti.

„Ej, ej," lācis labsirdīgi norūca. „Tik nāc drīz

atpakaļ."
Bet pelīte kā gāja, tā aizgāja.
Tikai lācis viens pats staigāja pa mežu un raudāja:

„Pelīte, mana mazā pelīte!" viņš rēca un rauša

ar ķepu asaras. Un kur tās nokrita, tur izauga mai-

gas zilas puķītes, no kurām vēl tagad ir pilni meži.

DVĒSEĻU MEŽS

Māte
nāca ar zāļu nastu no lauka.

Viņai līdzi tecēja mazs puika, aizspraudis

puķes pie vecas apaļas cepurītes, notrūkušu

nagu. Kad viņš lēkādams nodauzīja kājas pirkstus pie
kāda koka saknes, tas, kā glāsta meklēdams, spieda
galvu mātes svārkos, kuru izirušās dzijās uzķērās

viņa nejaušās asaras. Bet viņam vajadzēja tikai pie-
skarties pie mātes drēbēm, un viņam atkal bij labi.

Viņi gāja caur skaistu mežu. Tur bij balti bērzi,
dāldarainas apses, slaikas egles un tumši paegļi. Zem

krūmiem slēpās mazas puķītes, un zaros dziedāja

putni. Tai mežā bij kāds koks, un tam bija tāda bur-

vība, kas viņam pieskārās, tas palika par koku. No

kājām viņam izauga saknes, no rokām zari. Neviens

nezināja, kur ir šis kdks, 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 meitene vai gans piegāja ziedus šķīt. Veci

sirmgalvji pārvērtās par baltiem bērziem, 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 karalis. Tā
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bijis: karalis izgājis uz medībām un mežā apmaldī-
jies. Gan taurējuši pavadoņi, bet ķēniņš neatsaucies.

Tik otrā dienā atraduši pie vecā ozola viņa zirgu.
Tas berzējis pieri pie viņa mizas, kārpījis ar kājām
zemi un nebijis nost dabūjams.

Bet mežā nebija skumju. Gājējs klausījās priecīgs
lapu šalkoņā, gani dziedāja, mednieki taurēja. Ne-

viens nedomāja, ka ar viņu var notikt tas pats, kas

ar citiem. Un, kas še bija pazudis, to ātri aizmirsa.

Māte visu vakara cēlienu bija līkājusies pa ežma-

ļiem un pakrūmēm, plūkdama sulīgas zāles savai

govij, līzdama rāpus un klausīdamās, vai nenāk kaut

kur saimnieks, pieplakdama pie zemes un satrūkda-

mās no katra putna kliedziena. Viņas sejā nu bija

miers, bet viņa bij ļoti nogurusi un ar mokām tikko

varēja panest smago nastu.

It kā ļaunu paredzēdama, viņa jau negribēja iet

caur mežu, bet vakars bij klāt un viņa vairs nevarēja

nostaigāt garo ceļu apkārt līdz mājai. Viņa vilka

kājas tik lēni, ka vabulīte, kura, sildīdamās smiltīs,

gulēja uz meža taka, viegli varēja pagriezt viņai ceļu.
Pie kāda bērza saknes, kas grumbuļodama stiepās pār
ceļu, viņa pakrita un ievaidēdamās ieķērās viņa garos

noliektos zaros. Rokas, kas turēja nastu, atšļuka, un

smaržīgā ziedu un zāļu kaudze izbira viņai pie kā-

jām. Viņa piecēlās un, it kā atbalsta meklēdama, at-

slējās pie bērza baltā stumbra. Tai brīdī viņa juta,
ka sāk ieaugt kokā.

„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 bur-

vības, 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 mi-
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zas kārbu un izbēra viņai uz cietās, rievainās delnas

dažas sārtas zemenes. Viņa pacēla roku pie mutes,
bet roka nokrita un ogas izbira zemē.

„Dzert!" viņa prasīja sausām lūpām.
Puika aizskrēja pie avota lejā un iesmēla savā ce-

purītē ūdeni, kurš ejot slacījās viņam uz kājām. Pa-

cēlies uz pirkstu galiem, viņš sniedza mātei veldzi

ar savu mazo delnu. Bet viņas lūpas tikai nodrebēja,
un pilieni nobira 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 uzmeklēt lāča mi-

dzeni.

„Kur tu tā skrien un kāpēc esi uzmetis lūpu?"

putniņš pazīstamā balsī no zara viņam vaicāja.

„Skrienu uz lāci pēc brīnuma cirvja," puika at-

bildēja.

~Vai, neej, lācis tevi apēdīs!" putniņš kliedza un

sasita spārnus.
Bet puika aizgāja, atpakaļ neskatīdamies. 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.

„Lācīti, vai tu man nevari iedot cirvi, ko atcirst

kokam burvību? Mana māte ir ieaugusi kokā!"

„Nav, puisīti, nav man tā cirvja," — lācis teica.

~Esmu gan dzirdējis, ka saulei esot bijis tāds cirvis.

Bet viņa to iedevusi pērkonam, un pērkons saskaities

reiz uzsviedis 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.
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„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 klausījās, vai pukst vēl sirds.

„Vai tu mani mīli, māt?" zēns jautāja, viņu cieti

apkampdams un nemanīdams, ka viņš tur 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 nere-

dzēja vairs mātes vaiga.
Klusi šūpodams zarus, pār viņu stāvēja vecs, sku-

mīgs bērzs. v

Kad otrā dienā zēns atnāca mežā, meklēdams mā-

tes pēdas, viņš bērza vairs neatrada. Tur bij daudz

vienādu koku. Viņš skatījās apkārt un nezināja, kurā

viņa māte nozudusi.

Viņš piegāja pie viena koka, pie otra un glāstīja
ar delnu viņu cieto mizu. Tad, nometies ceļos, viņš

skaitīja lūgšanu visam mežam.

NOGRIMUŠĀ BAZNĪCA

Bērziņš
bij ierēdnis. Viņa vieta nebij liela. Viņš

bij viens no daudziem. Bet bij kāda pakāpe, kas

pacēla viņu citiem pāri. To sajuta arī iestādē,

kur cilvēkus šķiroja tikai pēc dienesta pakāpēm. Vai

tā bij augstāka intelliģence, vai cits kas jaužams viņa

raksturā; bet viņš nebij gluži ikdienišķs cilvēks. le-

stādē, kur viņš kalpoja, visi viņu cienīja viņa laipnās

un saticīgās dabas dēļ. Arī direktoram viņš arvien

bij vajadzīgs, kaut gan viņš nemēģināja viņa priekšā

ne līst, ne citus aprunāt, kā to darīja dažs vientiesīgā
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nekautrībā. Ar viņu bij patīkami strādāt un sarunā-

ties. Tukši nelikās arī tie acumirkļi, ja viņš ar kādu

no saviem darba biedriem atsēdās priekšistabā izpī-

pot papirosu uz vecā ādas dīvāna. Viņš mācēja saru-

nāties, bet vēl labāk — klusu ciest. Bet šis klusums

nebij neomulīgs, kāds iespiežas starp cilvēkiem, kad

tie ar varu meklē vārdus ko runāt. Tāpēc viņš bij
visur ieredzēts, un gadījās arī, ka viņu uzaicināja uz

medībām Pilsdangas mežos, kuras sarīkoja daži aug-
stāki ierēdņi. Viņš gan nebija nekāds mednieks, un

bise viņa rokās nebij nekāds nāves ierocis. Bet viņš

mīlēja šad tad izskrieties pa mežu un tāpēc turēja
bisi un medību zīmi.

Medības izdevās slaveni. Meža norā, kur otrā die-

nā mednieki kūra uguni, bij sakrauts vesels gaļas
kalns, 127 zaķi, 18 stirnu, 16 lapsu. Visiem bij labi

veicies. Arī Bērziņš bij sašāvis zaķi, kurš nežēlīgi
vēkša, kamēr beidzot dzinējs pie priedes viņu nosita.

Pie ugunskura bij omulīgi. Mednieki sasarkušiem

vaigiem cepa uz iesma desas. — Tās ņēma ar pirk-
stiem un ēda ar visu ogli. Viņām bij rūgta un asa

piedegumu garša, un viņas radīja slāpes, kuras bagā-
tīgi dzesēja glāze. Visi bij jautri. Katrs steidzās stās-

tīt savus piedzīvojumus. Sabiedrība iesila arvienu

vairāk. Un bij kā jau visur, kur dzer. No sākuma

viens runā un citi klausās, beidzot runā visi un ne-

viens neklausās. Gan saka, ka vīnā esot patiesība.
Bet Bērziņam likās, ka šis vīns ir lišķīgs. Jo vairāk

mūsu mednieki dzēra, jo vairāk tie viens otru slavē-

ja, un Bērziņš drīz sāka skatīties uz meža pusi, gri-
bēdams tikt ārā no šīs burzmas, kura viņam palika
nepatīkama. Viņš nogriezās no ugunskura un apstā-
jās pie medījumu kaudzes, kura bij sakrauta starp

divām priedēm. Tur bij vesels kalns šausmās ieplēstu,
izdzisušu acu. Stirnas raudzījās viņā sērīgiem, no-

liektiem purniem, no kuriem vēl lēni lāsoja asinis.

„Nu, vai mēs neesam mednieki? Ha, ha!" kāds,

viņam garām ejot, lielīgi uzsita uz pleca.
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„Man liekas, ka mēs neesam vis mednieki, bet

miesnieki," viņš domīgi noteica un sāka soļot uz

mežu. Drīz viņš bij uz skujām nobiruša taka, un

troksnis no ugunskura vairs nebij sadzirdams. Ejot

viņš paklupa uz satrunējušas apses stumbra, ar zāba-

ka papēdi atsizdams viņas melno mizu, aiz kuras

spīdēja balti kāpuri. Viņš manīja, ka viņa uzmanība

kļūst asāka un viņam patīk atkal visu aplūkot. Viņa
dvēsele bij atguvusi savu svabadību un mieru. Viņš
gāja, ar rokām atbīdīdams skujas un elkšņu zarus.

Šad un tad kaut kur ierūcās meža balodis, un viņam
likās, ka tumsā, ko sedza meža rūsa, stāv kāds bār-

dains vīrs un runā. Bet te jau viņš atkal bij gaišumā

un gāja, laipodams apkārt vai nu ap purviņu, uz

kura šūpojās bāla dzelzs zāle, vai ap līdzeni nopļautu
pļavu, uz kuras gulēja meža klusums. —Tā klejo-
dams, viņš bij uzkāpis kalnā, no kura varēja redzēt

jūru, kas meta šurp no tālienes siltu spožumu. Vis-

apkārt ziedēja virši, kuros vēl zumēja bites, skrieda-

mas pēc pēdējā vasaras guvuma. Atlaidies viršos, viņš

palika rokas zem galvas un raudzījās kādas apses ga-

lotnē, kur saulē drebēja trīs sarkanas lapas. Viņu pār-
ņēma maigs nogurums, sastindzinādams viņa locek-

ļus. Viņš iespieda vaigu viršos un gulēja. Bites dūca

visapkārt, un pa sapņiem viņam likās, ka viņš dzir-

dētu dziedam. Tā bij kāda veca baznīcas dziesma,
kuru viņš bij dzirdējis kādreiz bērnībā un kura mo-

dināja viņā kādu aizmirstu pasauli. Skaņas nāca no

zemes dziļumiem. Viņš pacēla galvu, lai labāk varētu

ieklausīties brīnišķīgā dziedāšanā. Viņa priekšā stā-

vēja ganu meita, ar bērza rīkstes galu pērdama vir-

šus un puskaunīgi, pusziņkārīgi viņu uzlūkodama.

Turpat, iedamas ap kalnu, ganījās govis, un viršos

bij dzirdama viņu elpas šņākšana.

„Vai jūs dziedājāt?" Bērziņš jautāja.

„Es .. . nē, bet.
. .

varbūt, ka tur apakšā dziedā-

ja," meita atbildēja, rādīdama acīm uz zemi.

„Kur apakšā?"
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„Nu tur, kalnā. Ļaudis stāsta, ka tur, apakšā, esot

nogrimusi baznīca. Rāmā laikā varot dzirdēt, ka tur,

kalna dziļumā, dziedot. Reiz vecos laikos te bijusi
skaista baznīca. Torņus varējis redzēt tālu jūrā. Un

viņā bijis zvans, un tas zvanījis, kad kuģi maldīju-
šies miglā. Un tad baznīca nogrimusi. .."

„Kāpēc? .. ."

„Nu tā, ļaudis bijuši ļauni. Kāvuši, laupījuši. Un

tad Dievs paslēpis."
„Tā jau būs tik teika."

„Varbūt, kungs. Es neesmu tik ziniska. Neesmu

nekādās skolās gājusi. Bet mana mātes māsa — nu jau

viņa nomirusi — pati man stāstīja, ka viņa tur apak-
šā bijusi un nogrimušo baznīcu redzējusi."

„Pati redzējusi! Nu pastāstiet!"

„Tur lejā, kalna malā, ir tāds kā izbrukums, kā

ala. Reiz vasarā mana mātes māsa, no siena pļavas
nākdama, tur dienvidū apsēdusies uz akmens un sa-

domājusies par to baznīcu. Un šai briesmīgi gribējies
viņu redzēt. Un nezin, vai no saules, vai no kā, šai

tā kā apreibusi galva, un šī dzirdējusi, ka kalnā brī-

num jauki spēlē ērģeles. Sākusi iet pa to izbrukumu.

Bijusi tā kā apžilbuši un pati nemanījusi ne roku, ne

kāju. Vai paši eņģeļi nesuši viņu uz rokām. Kalns

atvēries, un viņa gājusi iekšā. Un pa priekšu viņai
gājušas debesis un spoži padebeši.. .**

„Kā tad tur, apakšā, varēja būt debesis?"

„Nu, varbūt, ka tās debesis bij viņas pašas acīs.

Vai nav tā, kungs, ko mēs ieceram, tas mums piepil-
dās? Vai tad tur, apakšā, ir tikai tumsa vien? Man

arī dažreiz liekas, ka debesis, kuras es redzu mūsu

upes atvarā aiz mājas, nav gluži tās, kas tur augšā.

Viņas ir tik brīnum dziļas, ka bail ieskatīties, un

velk sevī iekšā. Es jau zinu, ka tas ir tikai atspīdums,
un tomēr domāju, ka viņas ieiet zemē. Un tā nu šī

gājusi un iegājusi baznīcā. Lēni skanējušas ērģeles,
un iekšā bijis tik svēti un klusi. Nebijis neviena cil-

vēka. Viņa piegājusi pie altāra un redzējusi, ka tur
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uzkārts šās līgavas vainags. Un viņai palicis tik labi,
ka gribējies raudāt.

..
Zem Pestītāja bildes vienkār-

šā māla podā bijusi nolikta jauna sārta rozīte. Vai to

kāds te atnesis? It kā to kāds būtu noņēmis no viņas

loga, no viņas mājas un te nolicis. Viņa skatījusies

apkārt, bet neviena nebijis. Tad viņa sev sacījusi:

„Tā ir Kristus roze, kura izplaukst tikai reiz gadā,
Ziemsvētku naktī." Un viņai gribējies tai pieiet klāt

un pieskarties, lai tiktu svēta. Bet kā viņa pielikusi
roku pie zieda, tā kalns nodrebējis, baznīca nogrimusi

un šī atmodusies uz akmens. Nezin, vai sapņojusi, vai

arī viss tā bijis, kā redzējusi," ganu meita nobeidza.

Tad, padomājusi, teica: „Varbūt nebija labi, ka viņa
aiztika to ziedu ar roku. Svētumu nedrīkst aizkārt.

Bet nu ar Dievu, kungs. Nezin, kur nu būs aizgāju-
šas manas govis, kamēr es te ar jums runāju." Un

teciņus viņa devās no kalna lejā.

Bet Bērziņš domīgi noliecās zemē un nolauza zie-

doša virša zariņu. Viņš piesprauda to sev pie cepures

un ar vieglu sirdi gāja atpakaļ uz mednieku nometni.

Viņš bija priecīgs, ka bez šīs reālās pasaules, kur

mēs visu pēc patikas varam postīt, ir kāda cita, kura

klusumā glabā mūsu lielākos dārgumus un kurai ne-

viens netiek klāt.

BRĀĻI — GULĒTĀJI

Vecos
laikos Aronas ielejā dzīvoja gaišmataina

arāju cilts.

Sī cilts nebija liela, bet uzticīgi turējās kopā;

darbs viņu bij padarījis bagātu.

Mazās, omulīgās mājas, kuras slēpās zem veciem

kokiem, bij pilnas tēvutēvu krātās mantas un gudrī-

bas, kas nekur nebija rakstīta, bet kuru toties jo

saudzīgāk glabāja. Tas bija tīrs gara zelts, tūkstoš-
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kārt vētīts un sijāts kā pērļu virkne, ko liek ap kak-

lu, tur nebij nekā lieka.

Trīs brāļi — tautas mūki — Jānis, Pēteris un

Matejs teica viņiem dziesmas un lūgšanas.
Jānim bij apaļa smaidoša seja, viņa balss aizkusti-

nāja dvēseli. Pēteris bij dedzīgs runātājs, uz viņa
vārdiem klausījās visa zeme. Varenam augumā un

garā, viņa runas plūda kā Aronas ūdeņi un virzīja
domas uz labu.

Matejs *bij kluss, maza auguma, augstu pieri un

lielām, spožām acīm. Viņš teica brīnišķīgas lūgšanas.

Viņam nebij vārdu daudz, bet tie visi bij labi vārdi,
saules vārdi, varbūt viņš tos bij nolasījis no acīm

mazām lauka puķēm. Kad viņš, nometies ceļos vagas

galā, teica lūgšanu arājam, likās, ka zeme mīksti

murminātu savas vientiesīgās, ziedošās domas.

Visur viņus mīlēja un gaidīja. Viņu dziesmām un

vārdiem bij burvīgs spēks. Tie iemidzināja visu, kas

cilvēkos bij ļauns.
Varbūt tā būtu atnākusi tūkstošgadu miera valstī-

ba, kur lauva gulētu blakus jēram, bet kādā naktī

šai laimīgā ielejā iebruka mežonīga kalnu cilts, strupi
vīri melnām galvām.

Viņi uzveica mierīgo arāju tautu, kāva, dedzināja,

laupīja. Visa zeme asiņoja kā vāts.

Trīs brāļi — tautas mūki — izmisuši klejoja pa

savas dzimtenes drupām. Viņus meklēja, viņiem dzi-

na pēdas. lenaidnieks gribēja dabūt rokā tās zemes

dvēseli, lai varētu valdīt.

Viņus slēpa un glabāja, bet nekur viņi nevarēja

apstāties, un kā padebesis viņiem sekoja izpostītās
zemes vaidi.

Daudz dienu gājuši, viņi apsēdās kādā vakarā mežā

zem egles.

Viņi bij noguruši līdz nāvei.

„Dievs, liec mums nomirt," viņi murmināja.
Tai brīdī viņiem pie kājām nokrita gabals maizes

un gana ciba ar sviestu.
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Viņi paskatījās uz augšu un ieraudzīja egles galā
kraukli. Viņš grozīja galvu un raudzījās uz viņiem
kā uz bērniem savā ligzdā. Viņš bij viens no tiem

kraukļiem, kas baro praviešus.
Bet viņi nevarēja pieskarties ēdienam, viņiem ie-

nāca prātā viņu nokautie brāļi, kuri gulēja pa ceļ-

malām, uz augšu vērstām sejām, un kuriem kraukļi
izknāba acis.

Visa zeme bij pilna lipīgas asiņu smakas.

Viņi piecēlās riebuma pilni.
Tuvumā viņi atrada alu klintī un, kā nobēgdami,

izmisumā pakrita uz akmeņiem.
„Dievs, liec mums iemigt!" Jānis čukstēja.

„ .
. . apsedz mūs ar velēnu!" Pēteris teica.

„...
un liec, lai te izaug rožu krūms!" Matejs

lūdza.

Un kā viņi tos vārdus bij izsacījuši, tā viņiem tur-

pat acu priekšā izauga rožu krūms, pilns sarkanu

ziedu. Viņš auga un ar saviem stipriem mezglotiem
zariem apkampa klinti, aizsedza alu un uz visām

pusēm sargādams vērsa savus asos ērkšķus.
Trīs brāļi — tautas mūki — iemiga un gulēja zem

rozēm trīs simts gadu.
Kādā Lieldienu rītā gans ar savām aitām, aizvēja

meklēdams, nonāca pie klints, kur viņi gulēja. Zaļoja

jau zāle un mazas pūkainas puķītes bailīgi līda ārā

no zemes. Pūta dzestrs vējš, un gans gatavojās uz-

kurt uguni, lai varētu sasildīties. Viņš pamanīja, ka

rožu krūms, kurš vēl pagājušā gadā kupli ziedēja, bij
nokaltis. Viņš iebāza savu spieķi viņa izminējušos

zaros, un tam priekšā nokrita praulu čupa, atsegda-
ma alu, kurā gulēja trīs vīri. Viņu sejas bij sārtas,

viņi elpoja viegli un saldi, it kā vakar būtu iemiguši.

Gans pārsteigts un izbijies skrēja uz ciemu stāstīt

par savu atradumu.

Saules stari gavilēdami piepildīja alu, un gulētāji
atmodās.

No ciema saskrēja ļaudis un ieraudzīja trīs brāļus,
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kuru dziesmas viņi dziedāja, kuru vārdus viņi gla-
bāja, kuru lūgšanas mācīja saviem bērniem. Neviens

nebij viņus aizmirsis, kaut gan bij mainījušies laiki

un paaudzes. Gaišmatainā arāju cilts bij uzvarējusi
ar mieru un darbu un meklēja un daudzināja trīs

brāļus, kuri priekš daudz gadiem bij nozuduši.

Gavilēdami viņi tos pacēla uz pleciem un nesa uz

baznīcu, no kuras skanēja Lieldienu zvani.

Apvītas mētrām un pirmām pavasara puķēm, tur

pie altāra stāvēja viņu bildes, un ļaužu drūzma ie-

šalcās kā jūra, viņus no jauna ieraugot.

KALNA GARS UN MILZIS

Kalna gars bij palicis vecs un īdzīgs.
Kad nocirta mežu uz kalna, viņš manīja, ka

viņa pakausis ir tikpat pliks kā apaļā kalna

virsa, un viņš vairs nevarēja nekur glābties no vēja,
kurš pūta viņa vecās, ar sirmu kūlu pieaugušās ausīs.

Viņš pārvērtās par pelēku akmeni un gulēja ierā-

vies kalnā. Āda uz viņa pakauša bij nosūnojusi un

cieta kā akmens. Neviens jau nezināja, ka te guļ
vecais kalna gars.

Tā viņam bij jāslēpjas un jānīkuļo. —

Tikai pa dienas vidu, kad gani bij mājās un arāji
gulēja diendusu, te vēl bij tik kluss un saulains kā

pirmlaikos, kad še nebij vēl cilvēku.

Tad viņš lodāja gar kalna malu, pa saules sakar-

sētiem, pietvīkušiem elkšņiem, kuri izdvašoja saldu

smaržu, vecā mierā un omulībā. Ēda zaķa kāpostus,
lasīja zemenes vai, likdams delnu uz sūnas, klausījās,
vai kur nedzied zemes bites, kuru medu viņš labprāt
ēda, saviem gariem, dzelteniem zobiem kodīdams

mīkstās šūnas, kuras smaržoja pēc vītušām zālēm.

Bet nekas viņam vairs lāga negāja pie sirds. Viņš

bij palicis vecs un apskauda cilvēkus, kuri varēja no-
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mirt. Viņam netikās vairs dzīvot. Vecie, labie laiki

bij beigušies. Agrāk, kad ļaudis vēl ticēja Dievam un

gāja baznīcā, viņi atmeta kaut ko arī saviem mājas
un meža gariem, ar kuriem viņi ar' negribēja sanīs-

ties, lai lopiem nenotiktu kāda nelaime.

Tagad viss bij mainījies. Vienīgais, kam vēl ļaudis

ticēja, bij nauda un vīns.

Un cik skopi viņi tagad bij palikuši! Agrāk, kad

pieguļnieki pirmo reiz jāja zirgus pieguļā, viņi nolika

gariņam pie lazdu krūma miežu karašas gabalu, speķi
ar olu un melnā akmens dobumā, pie kura viņi kūra

ugunskuru, no pudeles nolēja pirmo malku degvīna,
ak, degvīna, kurš bij tik dedzinoši salds! Tagad viņi
izlaka visu paši, jo neticēja ne Dievam, ne velnam.

Kādā jaukā dienā kalna gars redzēja, ka viņu grib
pavisam nodzīt lejā no kalna, jo augšā sanāca sveši

cilvēki, tie vēroja un mēroja un, kā likās, nosprauda
vietu jaunai mājai.

Tā bij.
Kalnā sāka vest baļķus, norā skanēja akmeņkalēja

kalts, arī pulveris rādīja savu spēku, akmeņi sprāga
un lidoja pa gaisu. Vecais kalna gars tikai vairījās
sānus. Ak, kāpēc viņš nevarēja nomirt! Kur nu bij

jaukās dienas, kad viņš zem egles laimīgi gozējās
saulē, izkāris mēli, ļaudams, lai tā aplīp ar gardām

mušām, kuras viņš tad lēni novilka gar kāriem zo-

biem.

Sāka jau iemūrēt pamatus, uzcēla pirmo vainagu.
Kādā vakarā, izgrūzdams garu, smirdošu dūmu

strūklu, no lejas augšā nāca auto. No viņa izkāpa
kāds kungs ar brillēm. Strādnieki noņēma cepures un

sveicināja. Teica, ka tas esot jaunais saimnieks.

„Saimnieks, he, he, he, nē!"— kalna gars īdzīgi

šķaudīja, vairīdamies no benzīna dūmiem, jo viņa
nāsis pazina tikai vieglas puķu un zāļu smaržas. —

„Es vēl še esmu saimnieks!" Bet atbraucējs smaidī-
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dams noraudzījās lejā uz gaišo milzi Alaukstu, kurš

gulēja starp pakalniem, delnas palicis zem galvas un,

acis piemiedzis, raudzījās sārtās vakara debesīs.

Māja auga. Caur spārēm līda jau laukā sarkans

skursteņa gals. Auto atkal rūkdams nāca kalnā, un

atbraucēja brillēs priecīgi spoguļojās pakalni, pade-
beši un meistars, kurš pa saulē zibošām spārēm nesa

augšā zaļu ozola vainagu.
Kalna gars vairs nevarēja izturēt.

Slēpdamies pa grāvjiem un ežām, viņš skrēja lejā
uz Alaukstu un uztraukts rija ūdeni.

„Kas tev kait?" Alauksts prasīja.

„Es vairs nevaru, es vairs nevaru!" kalna gars

vaidēja. „Manā kalnā ir apmeties svešs vīrs. Priekš

acīm viņam ir stikli. Viņš brauc bez zirga ar ratiem,
kuri izgrūž nāvīgu smaku. Viņš ceļ māju manā kal-

nā, kur es esmu valdījis, kamēr vien tu še lejā spīdi.
Ak, atceries tos laikus, kad še nebij vēl neviena cil-

vēka, kad bijām mēs tik divi vien, tu un es! Kad es

še atmodos, pirmais, ko es ieraudzīju aiz mežiem, bij

tavas zilās acis. Alaukst, palīdzi man! Ņem savu

melnāko padebesi, sauc visus vējus un slauki manu

kalnu tīru!"

Alauksts satumsa, ņēma uz pleciem milzīgu mā-

koņu maisu ar lietu un krusu un šņākdams kāpa
kalnā. Briesmīgās dusmās viņš svieda pret kalnu lietu

un krusu. Zeme sakustējās. Atskanēja rībiens. Skur-

stenis sagāzās, un zaļais ozola vainags no mājas jumta
lēni pacēlās un nogrima drupu un putekļu virpulī.
Ļaudis skraidīja ap kalnu un vaimanāja.

Otrā dienā Alauksts gulēja atkal, salicis rokas zem

galvas, un smaidošu seju raudzījās spožās debesīs.

Lejā nonāca svešais vīrs ar stikliem uz acīm.

Atraisījis veco bluķa laivu, viņš iebrauca dzelmē
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un skumīgi raudzījās spožā ūdenī, kur starp loka-

nām zālēm kā sudraba dzirkstis zibēja zivtiņas. Viņš
noliecās pār laivas malu, it kā gribēdams ieskatīties

pašā ezera sirdī.

„Vai, ko es esmu nodarījis!" atskanēja no dzelmes.

„Tas tak ir mūsu pašu puika. Tās ir tās pašas vecās

acis, lai gan priekšā stikli. Tā viņš meklēja mani te

priekš gadiem. Kad viņš sēdēja laivā vai bradāja pa

ūdeni, viņš noliecās ar seju pār līmeni, it kā gribē-
dams man ieskatīties sirdī. Vai, vai, ko es esmu no-

darījis!"

Kad izlabota un atjaunota māja atkal pacēlās kal-

nā, Alauksts vairs neklausījās uz kalna garu, kurš

vienmēr vēl skrēja lejā, uzbudināts rija ūdeni un sū-

dzējās.

„Ei, ko tu trako! Tas jau ir mūsu pašu puika, viņš
tikai ilgi projām bijis un palicis vecs. Viņa acis aiz

stikliem raugās manī tikpat sirsnīgi kā agrāk."

Kalna gars saīdzis līda atpakaļ kalnā. Viņš nespēja
to atstāt. Arī pie jaunās mājas viņš bij jau pieradis.

Viņš berzēja muguru pie pakšķa, sēdēja uz dēļu kau-

dzes un gulēja ēveļu skaidās, pārvērties par nomestu

ķieģeli vai koka kluci.

Mājā jau bij apmetušies pirmie iedzīvotāji, strazdi.

Tie sēdēja uz augstiem stalažu kokiem un svilpoja,

viņi jutās še tā, it kā šī māja taisni priekš viņiem
būtu celta.

Vēlāk atlaidās arī bezdelīgas un ap paspārnēm

vidžināja un skraidīja cauru dienu.

Arī kalna gars, meklēdams aizvēja, pārvērtās par

krupi, ielīda pār slieksni istabā un apmetās mīkstās

ēveļu skaidās.

Vakarā atnāca saimnieks pirmo nakti pārgulēt

mājā. Gultas vietu viņam pagaidām izpildīja nasta

smaržīga siena.

Mājai bij tīra un jauna priežu koka smarža. Te

vēl nebij iedzīvotas nekādas bēdas.
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Ar vieglu sirdi viņš atlaidās sienā un domāja:
„Nez', kas gan būs mans pirmais viesis?"

Piepeši kas iečaukstējās skaidās.

Kas tur? Pele?

Viņš paņēma sveci un gāja skatīties.

Skaidās sēdēja vecs krupis kā zemes pika, brūnu

kraupainu ādu, un vientiesīgi raudzījās viņā izspies-
tām acīm.

„Ā, tu nāci mani apciemot," saimnieks teica un

saņēma krupi svārku stūrī.

Viņš pakutināja to zem kakla, paņēma no palodzes
tasi un izlēja viņam uz grīdas priekšā salda piena
palti.

No tā laika kalna gars pārvērtās par labsirdīgu
mājas garu.

Viņš bij saaudzis ar šo kalnu un nevarēja vairs

aiziet.

Jāņu vakarā, kad zem pušķotām sijām sanāca lī-

gotāji iesvētīt jauno māju ar dziesmām, viņš veca

pusgraudnieka izskatā sēdēja kaktā pie durvīm ar

alus krūzi rokā un priecīgi dūca līdz Jāņa bērniem.

Bet gaišais milzis Alauksts gādāja par jauno saim-

nieku. Rāmiem soļiem viņš gāja pār kalniem ar pilo-
šiem padebešu maisiem pār pleciem un laistīja druvas

un pļavas. Tad viņš atdusējās, izlaidies lejā starp za-

ļiem pakalniem, un smaidošu vaigu raudzījās spožās
vasaras debesīs.

BRĪNUMA VĀCELĪTE

Vecā
ķēniņa dārzā bij daudz puķu, bet tas ap-

lūkoja viņas bez prieka. Viņu krāsas bij degoši
sarkanas, raibas un greznīgas. Kad viņš gāja

caur dārzu, tas lika priekš acīm savu bālo, drebošo

roku. Šis raibums viņu nogurdināja tāpat kā galma

parādes. Viņam gribējās redzēt mazās lauku puķes,
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kuras auga viņa dzimtenes kalnos tā, kā Dievs viņas
bij sējis.

Un vēl viena vēlēšanās bij ķēniņam, par ko viņš

domāja, kad sulainis lika zīda spilvenu uz krēsla, kur

viņš taisījās apsēsties: viņam gribējās atlaisties pie
zemes, nolikt galvu uz velēnas. Viss viņam bij apni-

cis, tik zeme viņu vēl vilka sev klāt.

Viņš gribēja braukt uz savu dzimteni jau pavasa-

rī, kad bērziem plauka lapas, bet arvienu viņu kaut

kas aizkavēja.
Un kad viņš devās ceļā, bērzu birzes uz pakalniem

jau dega kā lāpas rudens ugunīs. Viņš brauca zelta

karietē, kura spoguļojās zilos ezeros un rāmos upes

līkumos, kur norūsējušā zālē vēl ganījās govis, —

lepns un bagāts kā rudens. Viņš ņēma līdz trīs pūri
zelta naudas un visu ceļu nokaisīja ar dālderiem sa-

viem uzticīgiem pavalstniekiem par prieku. Bet sevī

viņš glabāja maigas domas par savu bērnības drau-

dzeni Maiju, kuru viņš gribēja apmeklēt dzimtenes

ciemā.

Un te jau bij upe, mežs, kalnmala — atmiņā iesil-

dītas vietas, zeme, kura vilka viņu sev klāt kā mātes

klēpis.
Viņš atlaidās pakalnē, norūsējušās smilgās, un bāli,

vēja izplūkāti pusvītuši ziedi bailīgi un pazemīgi

noraudzījās uz zelta puķēm, kuras bij izšūtas uz ķē-
niņa svārkiem.

Jā, nu viņam likās, ka viņš ir par vēlu nācis.

Viņš neatrada arī vairs tās saules, kāda te viņam
bij spīdējusi jaunībā. Kaunīgi, it kā nobēgdama, viņa

slīdēja gar debess malu, un arī pēdējās puķes, kuras

vēl nedroši turējās uz saviem kātiem, kā likās, nezi-

nāja, vai palikt vai aiziet. ledzeltena, sērīga gaisma

spīdēja pār rugainēm. Ķēniņa sirdi sažņaudza skum-

jas.

Viņam gribējās pastāvēties zem vecā bērza, kā to

viņš bij darījis bērnībā, kad viņam bij kādas bēdas.

Bet bērza vairs nebija. Viņš atrada tikai apdrupušu
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celmu, ap kuru auga jauni elkšņi. Viņš atsēdās uz tā,

atspieda galvu uz rokas un domāja. Zaļa vardīte pie-
lēca viņam klāt un raudzījās viņā izspiestām acīm,

it kā gribēdama redzēt, kāds izskatās ķēniņš. Kāds

gliemezis, noliekdams zāles, līda viņam garām ar

savu mājiņu uz muguras. Vecais ķēniņš kāpa atpakaļ
karietē, kura tagad viņam bij tikpat patīkama kā

gliemezim vāks.

Viņš brauca uz veco sētu, kur dzīvoja Maija, un

visā savā spožumā izkāpa pagalmā, kur kā lieli zelta

putni nolaistiem spārniem stāvēja nodzeltējuši koki,

šad un tad klusi nomēzdami pa spalvai — rudens

lapai.

Ķēniņš prasīja, kur ir Maija, un viņam parādīja
uz pelēku klētiņu.

Viņš uzkāpa pa divām, trim čīkstošām koka pa-

kāpēm un gaismā, kas līdz ar viņu ienāca pa atvēr-

tām durvīm, ieraudzīja gultu, kurā, apsegusies ar

kažociņu, pēc pusdienas atdusējās veca sieva.

Vai tā bija Maija? Viņš atsēdās uz gultas malas un

sāka viņu aplūkot. Viņas seja bija grumbaina kā veca

koka miza un miegā atvērtā mute izskatījās kā tum-

ša, neglīta ala. Bet kamēr viņš tā skatījās, no viņas

mutes izlaidās mazs dzeltens putniņš. Tas trīs reizes

aptecēja viņai ap galvu un kā saules stars sāka lidot

pa pustumšo klētiņu. Vecais ķēniņš izstiepa rokas un,

piecēlies uz pirkstu galiem, gribēja viņu noķert, bet

tas aptecēja atkal gulētājai trīs reizes ap galvu un

nozuda viņas mutē, atstādams uz viņas sejas klusu

spožumu. Nu viņš gan redzēja, ka tā bija viņa Maija,

kura ar saviem smaidiem bij apgaismojusi viņa jau-

nības dienas. Negribēdams to modināt, viņš klusi

izgāja ārā.

Viņš iegāja istabā, kur krāsns, galds un krēsli tā-

pat stāvēja agrākās vietās, tikai ļaudis bij citi.

Pa to starpu bij atmodusies arī Maija. Viņa ienāca

un apstājās pie durvīm, it kā nobijusies no spožuma,
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kuru ķēniņš un viņa pavadoņu pulks bij ienesuši

zemā istabā.

„Vai tu tā esi, Maija? Vai tu mani pazīsti?"

Ķēniņš piegāja viņai klāt un saņēma viņas cietās,
sastrādātās rokas.

„Jā, es pazīstu," Maija teica. Viņas balss nāca it

kā no tāla atmiņu dziļuma.
Ķēniņš runāja ar viņu un, noliecis galvu, klausījās,

vai nedzirdēs viņas balsī zelta putniņu dziedam. Bet

tas viņam tikai tā likās uz īsu brīdi. Viņa priekšā
stāvēja neglīta vecene, kura ķērās viņam pie svārku

stūra, kad tas izbēra viņai priekšautā sauju zelta.

Viņš apdāvināja visus, pacēla no zemes kādu no-

kritušu lapu un aizbrauca. Viņam nebij nekā ko

paņemt līdz.

Uz krustcelēm, kur ceļš jau griezās uz pilsētu, viņš

ieraudzīja kādu vīru ar smaidošu seju, kura ar visām

grumbām viņam likās pazīstama. Viņš nāca, cepuri
atmetis pakausī, ar stiklu kasti uz muguras un dzie-

dāja.

Ķēniņš viņu pazina. Tas bija viņa jaunības draugs

Augusts, kuram netrūka dziesmu un joku.
Tas bija vecos laikos, kad ganus iecēla par ķēni-

ņiem un viņu brāļi kalnos glabāja kopīgas jaunības

atmiņas.
„Teic, ko tu dari un kā tev klājas?" ķēniņš Au-

gustam jautāja, apturēdams karieti.

„Eju no mājas uz māju un ielieku veciem logiem
jaunus stiklus, lai ļaudis priecīgāk apskata pasauli.
Pats es dzīvoju labas dienas, labas vien. Laba katra

diena, kas nodzīvota. Bet kas tev, ķēniņ, kaiš? Es

redzu, tu esi noskumis."

„Redzi, es aizbraucu, un man nav nekā ko paņemt

līdz," ķēniņš teica.

„Nu, tad ņem šo vācelīti," Augusts teica un izņē-

ma no kabatas mazu kastīti no vienkārša zaļa stikla.

„Es pats viņu pagatavoju. Tā būs tev ko kavēties."

Ķēniņš priecīgi pateicās par dāvanu.
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„Saki, ko tu vēlies, es visu tev došu!"

Augusts nolaida acis un pakasījās aiz auss.

„Nu, kad tu esi tik labs, tad uzdāvini man jaunu
stikla griežamo," viņš teica. „Mans dimants ir gluži
nodilis."

„Tad ņem šito," ķēniņš teica un novilka no pirksta
savu lielo dimanta gredzenu. „Lai tas tev mirdz kā

mūsu jaunības spožums." Viņš apkampa Augustu un

aizbrauca.

Bet stiklinieks apmulsis grozīja rokās ķēniņa dā-

vanu. Gredzens nu viņam bij, bet kur lai ņem stikla

griežamo?
Bet ķēniņš nemācēja dot mazas dāvanas

Nāca baltas ziemas dienas. Uzziedēja ledus puķes.

Ķēniņa pils augstos logos izplauka dimanta birzes un

aizsedza viņam pasauli.
Ķēniņš sēdēja vakarā pie kamīna un kā kavēda-

mies paņēma rokā stikla vācelīti, ko viņš bij pārvedis
no savas dzimtenes. Viņš attaisīja to — kastīte bij
tukša! Viņš jau gribēja to nolikt pie malas, kad pa-

manīja, ka no stikla vāka viņam kas spulgo pretim.

Viņš sāka dziļāk ieskatīties stiklā un ieraudzīja tur

savas jaunības dienas, ko viņš velti bij meklējis vecā

dzimtenē. Smaidoša un jauna no stikla viņam nāca

pretim Maija, lauku puķes ziedēja pavasara spožumā
un sarkana saule lēca un norietēja pār birzēm un

pakalniem.

ZIEMSVĒTKI MEŽĀ

Balti,
balti nāca Ziemsvētki. Vējputeņi griezās

līdz pašam jumtam. Būdas ierakās sniegā līdz

pat pelēkām logu acīm, kurās dzirkstīja jautras
liesmas. Bet iekšā bij silti un labi. Krāsnis tvīka un
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garoja, un brūni plāceņi kūpēdami rindām vien gūlās
uz mūra, uz galda, uz soliem, uz gultām.

Pietvīkušu seju saimniece līkājās ap krāsni un ne-

maz nemanīja, ka viens plācenis izkrita viņai no ro-

kām un garām mežinieku apsalušām pastalām, kuri

patlaban nāca pa durvīm iekšā, izripoja ārā. Sētā

gan viņu gribēja noķert suns, kurš, gaidīdams svētku

kumosa, nosalis berzējās pie durvīm, bet viņš nede-

vās rokā un kūpēdams ripoja no kalna lejā, mežā

iekšā.

Brīnišķīgi izģērbušies tur koki sagaidīja Ziem-

svētkus. Vecām eglēm bij lieli, balti lāčādas kažoki,
bērzi līdz zemei nokārušies garām pērļu virknēm.

Mazās eglītes bij uzmaukušas pāri acīm baltas, pū-
kainas cepures un zaļos pirkstiņus sabāzušas mīkstos,

jaunos sniega cimdos. Vējš bij nostājies, koki stāvēja
klusu. Plācenis, kurš visur bij gaidīts, brīnījās, ka

neviens nenāk viņam pretim. Viņš ripoja caur mežu

un ieraudzīja dūmus kūpam.
Mežā bija maza mājiņa. Tur zaķis darīja alu no

saldiem rudzu asniem un gaidīja viesus. Plācenis ie-

vēlās pār slieksni istabā un apstājās pie durvīm. Bet

neviens nenāca viņam kažoku novilkt. Zaķis cilāja
misas kausu un slaucīja ar ķepu putas no ūsām. Pati

rīkojās ap galdu. Mazais Jānītis gulēja sūnu gultiņā
un platām acīm gaidīja Ziemsvētkus.

Plācenis apjucis knibinājās ap savām brūnām biez-

piena pogām. Neviens viņu neievēroja.

Tikai saimniece reiz uz viņu tā greizi paskatījās
un zaķim bažīgi iejautājās: „Vecais, vai tu apmeti

cilpas, vai apmeti cilpas?" — „Šorīt skrēju visu rītu

un visu mežu kā rakstīt norakstīju," zaķis teica un

dzēra alu. „Neviens mednieks mūs neuzies!"

Nu sāka nākt viesi.

Vāverīte atnesa mazam Jānītim sauju riekstu, lācis

medus kāri, cits šo, cits to. Un kad bija jau nakts,

tad atvēra durvis briedis un no tumšām debesīm uz

saviem platiem ragiem sanesa būdā vai visas zvaigznes.
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Nu dzēra alu un līksmojās. Lācis cēlās pakaļkājās
un dejoja, ka visa būda līgojās.

Plācenis stāvēja pie durvīm un raudāja: „Vai tad

es . . .
vai tad es nevienam neesmu vajadzīgs?"

Tad kā beidzamās piebrauca pie durvīm divas pe-
lēkas pelītes čīkstošās kamanās. Viņas bij atvedušas

mazam Jānītim, kurš nu jau bija izpriecājies un no-

guris, pilnu vezumu miega.
Pelītes ienāca un priecīgi sāka tekāt ap plāceni.

Viņas novilka tam brūno kažoku, ievilka viņu sienā

un dejoja ar viņu cisu danci cauru nakti.

Bet kamēr būdā līksmojās, vecs krauklis, melns

kā piķa piks, sēdēja augstu zem zvaigznēm balti no-

snigušas egles galotnē. Galvu nokāris, viņš domāja un

nevarēja izdomāt, kur gan viņš bij paslēpis gabalu
cūkas aknu, kuru viņš rudenī kādai saimniecei bij
nozadzis. Vai laukā zem pelēkā akmens, vai ganu

ceļa malā zem krūma. Sniegs bij nolīdzinājis kalnus

un lejas, akmeņus un krūmus. Vējputenim šņācot,

viņš bij lidojis cauru dienu, bet nebij varējis atrast.

„Kra, kra," viņš teica, „cik auksta nakts!" un sa-

rāvies pabāza galvu zem spārna.

ŪDENS MĀTE

Kādas
savādas dienas! Jau no paša rīta viņas ie-

brien krēslā, kura guļ pār mani kā lēns ūdens.

Tā apņem mani kā miegs. Brīžam es manu, ka

kāds uzliek man roku uz pleca, dzirdu, ka sauc ma-

nu vārdu. Tad atkal šī plūstošā krēsla. Man liekas,
ka viņa šūpojas šurp un turp kā liels ūdens. Es kus-

tos viņā kā snaudā. Dažreiz man liekas, ka man ap

kājām tinas lokanas ūdenszāles un velk mani kaut

kur dziļumā, kur kā melni rēgi ēnojas vecas siekstas

un tālāk visu aprij tumsa. Šādos brīžos man ienāk

prātā pasaka par zēnu upes dibenā.
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Dziļa, plata upe tecēja neapsīkstoši kā laiks, kurš

aiznes minūtes, stundas, dienas un gadus, tālu izklā-

dama savus mirdzošos ūdeņus. Augšā uz krasta bija
ķēniņa pilsēta, lejā, ūdeņu dzelmē, gulēja viņas at-

spīdums.
Ik rītu, kad iedegās diena, še atnāca mazs puika

gaišiem matiem, zilām acīm apēst savu maizes gaba-
lu. Viņš nosēdās uz krasta un nolika maizi uz akmens

sev blakus.

Viņš noliecās un skatījās, kā torņi un nami gāzās
ūdenī un gulēja tur, dzelmes spožumā, kā citā pa-
saulē. Apgāzta pilsēta apgāztās debesīs. Zelta krustu

gali it kā meklēja dzelmei dibena. „Nez, vai zivtiņas
ar' ir kristītas," puika domāja.

Un cik viņš te nāca un sēdēja, viņš arvienu pazau-

dēja savu maizes gabalu.
Kāds miesnieka puisis gāja garām, ēzdams desu.

Priekš beidzamā kumosa tam pietrūka maizes. Viņš

paņēma maizes gabalu no akmens un aizgāja, piebā-
zis sev vaigus.

Otrreiz gāja garām kāds kungs ar suni. Pats viņš
melnas maizes neēda, bet, ieraudzījis uz akmens rie-

cienu, kuru acis neuzskata, viņš paņēma un atdeva

to savam sunim.

Kādu citu reizi, kad zēns patlaban ar saviem bal-

tiem, veselīgiem zobiem drupināja maizes gabalu,
brauca garām ķēniņa kariete. Maza, bāla princese tur

gulēja zīda spilvenos. Viņa bija izlutināta un slima.

Viņai nekas nepatika, un viņa neko neēda. leraudzī-

jusi zēnu ar maizes gabalu, viņa izstiepa roku:

„Kas tev tik gards?"
„Maize."

„Dod man! Dod man!"

Zēns pienāca un pasniedza viņai savu riecienu.

Princese deva viņam zelta gabalu. Bet puika salika

rokas uz muguras.

„Es naudas neņemu!"
„Vai, kāds tu lepns!" princese ieplēta acis.
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„Es nemaz neesmu lepns. Es tev dodu. To man

māte iedeva."

„Nu, labi, labi. Tu man patīc. Nāc pie manis, kad

gribi. Še mans gredzens, sargi tevi ielaidīs."

Princese novilka no savas mazās rokas un pasnie-
dza viņam zelta gredzenu. Kariete aizripoja.

Puika grozīja gredzenu rokā un raudāja. Cik

skaista bija mazā princese, un cik bāla un slima viņa

izskatījās!
Kādu dienu viņš atkal nāca, sēdēja un skatījās

ūdenī.

Tur garām gāja kāds vīrs ar tumšu seju. Viņš re-

dzēja, ka zēns sēd pie pašas straumes, un viņam uz-

nāca ļauns kārdinājums.
Viņš pagrūda to, un zēns lidoja uz galvas ūdenī.

Gaisma pazibēja un nodzisa viņa acīs, kuras pie-
pildīja ūdens.

Tai brīdī no dzelmes cēlās Ūdens māte, uz savām

augstām krūtīm, kuras cilāja spēcīga elpa, nesdama

augšā mīkstus, platus viļņus. Viņa saņēma nabaga

puiku, piespieda to pie savām slapjām krūtīm, apse-
dza ar saviem dūņu melniem matiem un nonesa savā

glāžu pilī.

Viņa noguldīja to uz smilšu paladziņa un uzpūta
tam savu elpu, kura smaržoja pēc dūņām un zivs.

Zēns nopūtās un atvēra acis.

~Kur es esmu?" viņš jautāja

~Guli, guli, mans puisīti, tu esi pie mātes."

No rīta pils priekšā cienīgi grozījās vecais vārtu

sargs krusttēvs Sams.

Viņš, kā likās, runāja kaut ko, un viņa vārdi kāpa

augšā kā bāli burbuļi.
Mazā zivtiņa Rudace, sīka un zeltaina kā auziņa,

viņam blakus gandrīz nemaz nebija saredzama.

„Vai, kāds smuks puisītis!" zivtiņa iesaucās, ierau-
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dzijuši zēnu, kurš vēl gulēja, nolicis vaigu uz smilšu

pagalvja.

„Vai, es gribu viņu nobučot!" Rudace kā dzirk-

stiņa pieskrēja klāt un pielika savu mazo muti pie
vēsā stikla.

Viņai pakaļ šāvās vesels bars mazu zivtiņu un de-

joja ap pili kā zelta lietus.

„Ejiet prom, ejiet prom," krusttēvs Sams viņas
gaiņāja ar savu asti. „Uzmodināsit puisīti!"

Nu sākās klusa, krēslaina dzīve upes dibenā, kuru

traucēja tikai kāda pāri ejoša kuģa ēna. Še, apakšā,
nepazina laika, nekas te nenotika, un gadi še aizslī-

dēja nemanot. No zēna nu bija izaudzis puisis, un

Ūdens māte kādu dienu teica, ka viņam vajagot pa-
sauli redzēt un kaut ko mācīties. Lai ejot apskatīt
viņas valsti.

Krusttēvs Sams jūdza zivju kaula ratos un teica:

„Sēsties iekšā, es tevi aizvedīšu pie lielās Zuvs. Tā

ir gudrāka par visiem pasaulē."
Krusttēvs pliukšķināja pātagu, un divas baltas sī-

gas skrēja, ka zibēja vien. Lielā Zuvs dzīvoja zem

veca vētras izgāzta ozola, kura strupie, aplauztie zari

bija melni no dzelmes dūņām.
Puisis paklanījās un teica:

„Saki, Zuvs, ko tu domā un kāda tava gudrība?"

„Kampt un rīt, kampt un rīt — tāda mana gud-
rība!" Zuvs teica un skatījās viņā apaļām, izspiestām
acīm.

„Vai! tad jau te apakšā tāda pati gudrība kā aug-

šā," puisis nodomāja, ~tur jau arī visi kampj un

rauj, ko var."

Viņam ienāca prātā, ka viņš nekad nebij varējis
noturēt rokā maizes gabalu. Arvienu viņš bija to

pazaudējis.
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«Aizbrauksim vēl pie vēža. Ari tas ir gudrs vīrs,"
Sams teica.

Vēzis sēdēja savas alas priekšā, kad viņi piebrauca.

„Saki, vēzi, ko tu domā un kāda tava gudrība?"

puisis prasīja.
Vēzis pacēla šķēres, it kā pats sev gribētu iekniebt,

un teica:

„Kad es tā domāju, tad es tak nezinu nekā labāka

par siltu alu un labu kumosu."

„Te man nav nekā ko mācīties," puisis, mājā

braucot, teica krusttēvam Samam. „Pie mums augšā
arī visi tāpat domā."

Un viņš sāka ilgoties pēc saules gaismas.
Noskumis viņš staigāja pa glāžu pili, kurā iespī-

dēja tikai blāvs ūdens spožums.

„Ūdens māt," viņš lūdzās, „laid mani malā! Es

gribu redzēt sauli!"

„Nu, ko tu tur darīsi, manu puisīti? Kas ar tevi

tur būs?" Ūdens māte 'bēdājās. „Tagad tu skatīsies

gaisā, tāpat kā toreiz ūdenī, un atkal pazaudēsi mai-

zes gabalu ... Pag, es tev ko iedošu. Kad tevi tur

apstāj par daudz, papūt šo stabulīti."

Viņa vēl uzdeva tam pērlēm šūtus ūdenszāļu svār-

kus un beidzamo reiz saglauda viņa matus ar mātes

siltumu.

Nu viņa apkampa to, satina savos matos un, nāk-

dama ar vilni augšā, uznesa un nolika to krastā.

Bija nakts. Pa augšu tāpat kā agrāk krustām un

šķērsām tecēja zvaigznes. Priekšā uz krasta vienās

ugunīs staroja ķēniņa pils. lelas vēl bija pilnas ļaužu.
Viņi priecīgi runāja un čaloja, un puisis dzirdēja, ka

ķēniņa meita gaidot preciniekus; braucot no malu

malām, gan zeltā, gan sudrabā. Bet īstā vien vēl

neesot.

Puisis domāja, ka viņš arī varētu ieiet — tāpat

vien, paskatīties, kā mazā princese, kuras sejiņa tur

lejā, upes dibenā, arvienu peldēja viņam priekšā kā
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bāls ūdens zieds, sēd tēva pilī savā spožumā kā kara-

liene un līgava.
Puisis parādīja sargiem princeses gredzenu, un

viņu ielaida.

Pilī galdi bija klāti, visās zālēs skanēja mūzika.

Precinieku te bija kā miglas. Princese smaidīdama

staigāja starp viesiem, bet nevienam nesolījās. Viņa
vēl arvien kaut ko gaidīja.

Un puisim tā nelāga vien bija, tā nelāga vien bija.
Visi viņam mina uz kājām un bīdīja to ar elkoņiem
pie malas. Viņš jutās kā sliktā sapnī.

Cik neīsts viss te izskatījās. Kas tie bija par prin-
čiem! Pat ūsas un bārdas viņiem likās tikai pielīmētas.

Beidzot viņš bija iespiests kaktā aiz durvīm, kur

viņš pat no tālienes princesi vairs nevarēja saredzēt.

Nu viņš ķērās pie savas stabules, un mīkstas klusas

ūdensskaņas sāka burbuļot pa zāli.

Visas kājas sāka cilāties. Puisis spēlēja arvien ātrāk

un ātrāk. Visi elsoja un lēca, kamēr tiem nokrita lie-

kās bārdas un katrs parādījās savā īstā izskatā. Tur

bija arī tas miesnieka puisis, kas bija atņēmis viņam
maizes gabalu. Šie precinieki bija sabraukuši no vi-

sām ceļmalām, kas vien bija varējuši sev uzšūt spo-

žus svārkus.

Stabulīte skanēja un svilpa. Precinieki krita un

meimuroja pa durvīm ārā. Zāle bija tukša. Arī prin-
cese bija nokritusi uz dīvāna.

Nu viņa piecēlās un pamāja puisim ar pirkstiņu.

Viņa ieveda to mazā kambarī, kuru viņa piepildīja
ar savu saldo elpu. Tad viņa saņēma savās šaurās del-

nās puiša galvu, skatījās viņam acīs un teica:

~Tu esi mans īstais."

Tur viņi sēdēja un runāja. Bet vēl saldāk bija, kad

viņi cieta klusu.

Pa to laiku uzlēca saule un skatījās pa logu iekšā.

Bet pa sētas trepēm kāpa augšā sētnieks ar slotu un

slaucīja lejā pār slieksni zelta pušķus, treses un liekās

bārdas.
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MUĻĶA LAIME

Nu,
puiši, aujiet kājas," tēvs teica uz saviem

septiņiem dēliem. ~Šitā būda jums jau ir par

mazu. Visi esat lieli izauguši, galvas jau metas

pie griestiem. Laiks jums doties plašā pasaulē, ķēniņ-
valstis iekarot un visādus varoņdarbus izdarīt. Re-

dziet, ziema ir klāt, nu varat jāt taisni pār purviem

un ezeriem un ne ceļa, ne tilta nekur vairs nevajaga."
~Nez', vai man ar' būs jāiet?" — jaunākais dēls, kurš

bij mazs no auguma un kuru visi sauca par muļķīti
un bīdīja pie malas, ierāvies aizkrāsnē, bailīgi domā-

ja. „Nez', vai es ar' jau esmu izaudzis? Vakarā, kad

māte aizdedzina skalu, man ēna gan jau sniedzas pa

griestiem. Mana ēna gan tad ir varena. Viņai ir liela

galva un milzīgas rokas, tā gan varētu ar visiem pū-
ķiem un velliem cīnīties

. . . Nūja, bet kad jau iešu,

tad jau ņemšu savu ēnu līdzi," muļķītis sevi dro-

šināja.
Brāļi taisījās ceļā. „Tēt, vai man ar' būs jāiet?"

muļķītis beidzot jautāja, izlīdis no aizkrāsnes. „Jāiet,

jāiet. No tevis jau tikpat nekāds maizes devējs man

neiznāks," tēvs teica. „Kad dēli sev iekaros ķēniņ-
valstis, tad mēs ar māti iesim pie viņiem dzīvot. Ej,

kas zin, varbūt tev ar' kaut kur ir laime."

Brāļi jau staigāja, piešus skandinādami, ka žvadzē-

ja vien, un sēja sev ap vidu zīļu jostas. Muļķītim, kā

jau tādam, pašam savu drēbju nemaz nebija. Viņš
uzāva kājās lielas, vecas pastalas kā laivas

. ..

„Ei, muļķi, tu jau aiz papēžiem sev ceļa maizi va-

rēji aizbāzt," viens no brāļiem viņam iegrūda sānos,

un visi smējās . . .

Muļķītis klusi ielīda kaktā, uzvilka vecu kaula

kažociņu, kuru vairs neviens nevalkāja, uzlika tēva

cepuri, kura tūliņ uzkrita viņam uz acīm, un bargi

paskatījās no apakšas uz augšu. Tā, viņš piesita cieti

ar pastalu pie zemes. Nu viņš varēja iet cīņā ar vi-

siem pūķiem un velliem
.. .
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Pa to laiku māte cepa kukuļus. Vienam kukulis,
otram kukulis — visiem lieli, brūni, smaržīgi kukuļi,
kuri kūpēdami nāca ārā no krāsns un paši vēlās brā-

ļiem rokās.

Muļķīti, kurš bailīgi mīņājās brāļiem aiz muguras,
māte bij gandrīz vai aizmirsusi.

„Tu — mans beidzamais. Tev sakasnītis," māte

teica. Viņa vēl reiz šāva lizi atpakaļ un meklēdama

grabinājās pa tukšo krāsni, kamēr izvilka mazu mil-

tos apvalstītu baltu kukulīti, beidzamo, kuru viņa
bij izcepusi no mīklas paliekām, muldu izkasot. Ārā

velkot, viņš vēl iekrita aizkura pelnos, un māte viņam
to tīri karstu iebāza azotē. „Tā, nu man ejot nebūs

salt," muļķītis teica un nobučoja māti. Tad viņš

spēra lielu soli un kāpa pār augsto tēva mājas slieksni

pasaulē.

Arā sala un drusku putenēja. Brāļi jau aizjāja

brangos zirgos, ka sniegs vien nokūpēja. Muļķītim
tēvs izveda no staļļa āzi, vecu niķīgu buku, kuram

bij tāds nelabs amats.

„Še tev tas āzis," tēvs teica. „Viņš tāpat nekur nav

liekams, bada visus nost."

Bet āzis bij muļķītim liels draugs. Ganos viņš bija

to iebarojis ar maizi. Saodis silto sakasnīša smaržu,

viņš, galvu klanīdams, gāja puisim līdz.

ledams muļķītis skaitīja dārza zedeņus, apstājās

ganu ceļa galā un arvienu skatījās atpakaļ uz sārto,

apdrupušo skursteni, kurš aizejot līdz ar tēva mājas

nosnigušo jumtu grima arvien dziļāk un dziļāk aug-

stās, baltās sniega kupenās, kuras vējš bij sanesis ap

māju un dārzu. „Āzīti, buciņ, atmini manu mīklu:

vectēvs uz jumta? Nu jā, vai tad tu ko zini. . .
Tu

tik purini bārdu. Muļķi! Tas ir mūsu skurstenis. Cik

omulīgi viņš kūpina savus dūmus! Un ziemu viņam

no lāstekām ir gara, sirma ledus bārda
. . .

Bet nu es

viņa vairs nevaru redzēt. .."

Viņš gāja, galvu nošķiebis zem tēva lielās cepures,

un domāja: „Nezin, kāpēc ir jāiet laimes meklēt
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plašā pasaulē .. .
Vai mūsu māja nav pasaule? .. .

Un

nezin, kā tad ir, kad ir laime? Kad es vasarā dzinu

govis mājā, vai ziemu, mūsu vecā istabā striķus vī-

dams, klausījos mātes ratiņa rūkšanā, man sirds sita

tik viegli, viegli un silti, un es domāju, ka tā ir laime.

Bet es jau esmu muļķis . .
."

Pagājis kādu gabaliņu, viņš apsēdās ceļa malā.

Mīkstas, zilganas ziemas debesis izplētās tālu visap-

kārt pār nosnigušiem laukiem un mājām. Kalnā grie-
zās dzirnavas, laizdamās caur spārniem vieglas sniega

pārslas, kuras klusi lidoja visapkārt pa lauku. Likās,

ka viņas maļ sniegu.

„Nezin, vai pasaule ir liela? Vai viņa ir vēl tur aiz

dzirnavām?" muļķītis domāja. Viņš ļoti mīlēja vecās

dzirnavas, kuras no viņa mājas varēja redzēt. Vaka-

ros viņš mīlēja noskatīties, kā saules riets simts vara-

vīksnās uzliesmoja un nodega viņu spārnu baltās zē-

ģelēs. Ziemu vējputenī, kad debess ar zemi griezās
un viss gaiss bij tumšs no sniega, vecās dzirnavas kal-

nā viņam likās kā milzis, kurš, vicinādams savas lie-

lās, tumšās rokas, cīnās ar nelabiem gariem . . .
Un,

kad māte viņu sabāra, un kad viņam bij pavisam
skumji, tad viņš izgāja ārā un skatījās uz dzirnavām.

Nē, tas nebūtu labi, ka viņam būtu jāaiziet tik tālu,
ka dzirnavas vairs nevarētu redzēt.

. . Viņš atbīdīja

cepuri pakausī, izvilka no paduses savu sakasni, kurš

vēl silti smaržoja, un sāka to drupināt, nolauzdams

pa gabalam arī āzim, kurš, bārdu skurinādams, stā-

vēja viņam blakus.

Viņa domas vēl aizvien kavējās pie mājas. Tam li-

kās, ka māte viņa kukulītī iecepusi visas svētku die-

nu atmiņas. Arvienu tad smaržoja silta maize. Ar-

vienu kaut kas vēl palika muldā no svētku mīklas.

Tas viss nu bija sakasīts un ar mātes gludām rokām

saglausts cieši kopā šai mazā sakasnītī. Lieldienas ar

pūpoliem un sārtu rīta sauli, Ziemsvētki ar zvaigžņu
stariem, kuri skanēja kā zvaniņi, un ar zvaniņiem,
kuru skaņas bij tik tīras un spodras kā zvaigznes.
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Meteņi ar ātro ragaviņu joņiem no kalna, ar smiek-

liem un jautriem kūleņiem sniegā, ar vējā svilstošiem

vaigiem un kūpošu zīdeņa bļodu mājā uz galda . . .

Tā domājot, nez' no kurienes cēlusies, piepeši vi-

ņam blakus stāvēja veca māmiņa ar brīnum laipnu
un mīlīgu vaigu. Silti stari plūda no viņas zilām

acīm un apgaismoja viņas seju, kura ar visām savām

grumbām un grumbiņām staroja kā saule. (Tā bija
Laimes māte). „Varbūt tu gribi ēst?" muļķītis jau-

tāja un sniedza viņai maizes gabalu, priecādamies, ka

viņš var ar kādu dalīties.

„Paldies, paldies, puisīti. Kur tad tu tā iedams?"

viņa prasīja.
„Tēvs mani sūta pasaulē laimi meklēt. Saki, mā-

miņ, vai pasaule ir plaša?"

„Oi, plaša gan, dēliņ. Nekur nevar gala saredzēt."

„Vai tur aiz kalna viņa ir tikpat plaša kā te?"

„Tā gan, tā gan."

„Man ar' tā likās. Kad es izeju ārā aiz pakša, es ne-

kur debesīm nevaru gala saredzēt. Un kad es izdze-

nu ganos un stāvu lielās noras vidū, debesis ir no

manis tikpat tālu." Muļķītis padomāja un pagrozīja

cepuri uz galvas.
„Bet — ē saki man, vai pasaulē ir daudz laimes?"

viņš prasīja.
„Tik, cik viņas katram pašam ir sirdī."

„Bet sirds jau ir tepat man krūtīs. Kad es ar tevi

runāju, viņa sit man viegli, viegli un silti. Kas tu

tāda esi? Tu laikam esi ļoti laba," puisis lielām acīm

skatījās savādā svešniecē.

„Jā, mans puisīti, es tev varu dot, ko tu vēlies,"

viņa teica, noglaudīdama tam vaigu.

„Tēvs grib, lai iekarojot sev ķēniņu zemes. Bet

ķēniņu zemes jau no mūsu mājas ir ļoti tālu. Un kad

es tur aiziešu, vairs neredzēšu savu dzirnavu," muļ-

ķītis domīgi runāja.
„Vai tu gribētu būt viņās par melderi?"
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„Nē, melderis jau tur ir. Es tikai tāpat gribētu no

tālienes uz viņām šad un tad paskatīties."
„Vai, kāds tu muļķis esi! Vai tad tu negribi ap-

precēt ķēniņa meitu?"

„Oi, ķēniņa meita uz manis šķaudīs, oi, kā šķau-
dīs!"— muļķītis savieba seju. „Viņa negribēs dzīvot

manā tēva mājā, bet nav nekā jaukāka par manu

tēva māju."
~Nu, vai tad tu nevēlies sev nekādas laimes?"

„Ja es vēlētos sev, tad es vēlētos tādu, kādas ne-

vienam nav, tādu, kas piepilda visu pasauli! Tad es

vēlētos, lai te izaug garā pupa, par kuru man māte

stāstīja. Lai viņa izaug līdz pašām debesīm, lai viņa
uzzied ar baltiem ziediem, pie zieda zieds, pie zara

zars. Lai katrā ziedā būtu mazs sudraba zvaniņš, lai

katrs zvaniņš skanētu tā kā mana sirds, kad viņa ir

laimīga. Tad es pa viņas zariem uzkāptu debesīs. Un

kad es būtu augšā, pašā galotnē, tad es šūpotos no

viena zemes gala līdz otram, eņģeļi dziedātu, zvaniņi

skanētu, visi iznāktu ārā klausīties un visa pasaule
būtu pilna laimes

. . .
Bet tu uz mani neklausies, mā-

miņ, es jau esmu muļķis. Ja tu man ko labu vēli, tad

atnāc tāpat pie manis parunāties. Vai tu neesi mana

krustmāte? Man māte teica, ka viņa esot kādā tālā

ciemā
. .

."

„Jā, manu puisīti, es esmu tava krustmāte. Es

tevis neaizmirsīšu
.. .

Bet kas tas tev par zvēru?"

viņa rādīja uz āzi.

~Tas ir mans zirgs."

„Nu, tad sēsties viņam mugurā!"

~Viņš jau man tāds maziņš."

„Nu, nu, gan jau aiznesīs. Es zinu tādus vārdus,"

— viņa uzsita āzim ar delnu trīs reizes pa skaustu.

~Sēsties tik mugurā un turies cieši pie ragiem, aizies

kā vējš. Kur tu tā aizkulsies pa dziļo sniegu. Redzi,

vakars jau nāk virsū."

Āzis, kā saprazdams, kas viņam jādara, pagrieza
sānus un izslēja ragus.
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„Nu tad ar Dievu, krustmāt, lai tev veselība!"

Un āzis aizgāja, ka sniegs vien apgriezās. Āzis

sibīja, sibīja un apstājās lielā mežā pie mazas māji-

ņas. Bija jau nakts, visapkārt tumši šalca egles.
Muļķītis gāja iekšā, un āzis, dauzīdams ar saviem

cietiem nagiem pa klonu, gāja viņam līdz. Redz,
krāsnī gailēja ogles, bet istabiņa tukša. Ko nu darīt?

Muļķītis izstiepjas aizkrāsnē uz mūra gulēt, un āzis

turpat zemē noliekas viņam blakus.

Pēc kāda laiciņa istabā ienāk divi vīri. (Tie bija

burlakas.) Muļķītim sirds dreb, bet viņš nesaka ne

vārda un skatās, kas būs. Viņi noliek sveci istabas

vidū uz kula, izber zemē maisu naudas, nosēstas viens

otram pretim pa abām pusēm zelta kaudzei, noliek

katrs tuteni sev blakus un sāk naudu dalīt. Viņi ņem

no lielās kaudzes pa zelta gabalam un liek divās ma-

zākās sev blakus, vienu vienam, otru otram.

Ak Dievs, kas tur bij naudas! Svece spīd, zelta

gabali zib un kvēlo, un divas sejas gluži sarkanas

zvēro viena otrai pretim.

Piepeši viņi sāk strīdēties. Tas, kas sēd viņā pusē
naudas čupai, rāda otram ar dūri. Āzis, kurš nema-

nīts kaktā visu redz, domā, ka viņu grib izaicināt.

Lāga vīrs, kurš no cīņas nekad neatsakās, saslienas

un dod laupītājam pa pieri. Tas apveļas kā maiss.

Svece izdziest, otrs iebļaujas nelabā balsī un pārbijies

aizbēg, domādams, ka istabiņā apmeties pats velis.

Bet āzis atkal mierīgi noliekas gulēt. Arī muļķītis
liekas uz auss.

Arī otrs laupītājs pa nakti bij atžilbis un kaut kur

aizvilcies. Istabas vidū bij tikai zelta kaudze, viņai
blakus apgāzta svece un divi lieli tuteņi.

„Pag, mantu tā nevar atstāt," muļķītis domāja un

bāza zeltu kulē. Naudas viņam nekad nebij bijis, un

viņš nezināja, ko ar to var darīt. Viņš tikai nojauda,
ka tēvs viņa vairs nedzīs prom, ja viņš pārvedīs
mājā naudas maisu.
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Uzkāris maisu plecos, muļķītis sēdās atkal āzim

mugurā un rikšoja uz māju.

Raug, jau beidzās mežs, jau parādījās dzirnavas

kalnā, it kā aiz prieka sasizdamas savas varenās rokas,
un muļķītim acu priekšā atvērās atkal mīļā dzimte-

ies aina. Raug, vecā meža ābele ganu ceļa malā, raug,

dārzs ar sarmas sudrabu, raug, omulīgais vectēvs ar

pīpi uz jumta! Nāk pretī nosnigušie vārtu stabi,
mīkstām apaļām sniega cepurēm, liecas akas vinda

ar apledojušu spaini pie akas
. . . Viņš ir mājās. Āzis

apstājas un piesit ar ragu pie durvīm.

Muļķītis iet iekšā. „Vai tu jau atpakaļ, puika!"
tēvs kliedz. „Nu, es vis tevis neņemšu pretī!"—,,Ekā
ņemsi!" muļķītis saka un noliek viņam pie kājām
naudas kuli.

Un vakarā viņš atkal sēd mātei blakus uz mūra

un klausās, kā viņas ratiņš rūc, un sirds viņam sit

viegli, viegli un silti.

KAD KOKI RUNĀJA

Karaļiem
ir daudz skanīgu vārdu. Dažs ir pašas

debess dēls. Janka turpretim bija zemes dēls.

Māte gāja dienu no dienas darbā, un viņai ne-

bij vaļas to ne kopt, ne auklēt. Kamēr māte gāja ap-

raust jauno kartupeļu lakstus, viņš gulēja irdenā,

saules sasildītā vagas galā kā šūpulī. Un kad viņu

pameta vai aizmirsa, viņš, ķepurodamies ar savām

mazām rokām un kājām, arvienu atrada kādu siltu

dobīti zemē, kur varēja spēlēties ar oļiem vai puķu
kātiem.

Paaudzies Janka ar vēršu dzinējiem atkūlās uz

Rīgu. Te viņš skaloja pudeles krodziņā „Pie zelta

gaiļa" un palīdzēja sētniekam. Arī te viņš rāpoja pa

zemi, izraudams zāļu stiebrus un pienenes, kuras

ziedēdamas spiedās caur sētas nelīdzeniem akmeņiem.



265

Sētnieks viņam tā lika. Puķes un zālītes gan čīkstēja
un turējās viņam pretī, kad viņš rāva tās laukā. Tā-

pēc viņš tās, it kā žēlodams, nopurināja no zemēm,
sasēja pušķī un uzkāra šķūnītī pie sienas, kur viņš
vakarā līda gulēt. Kad sētā viņš darbu bij beidzis,
tad saimniece viņu sauca iekšā, un tur viņš rāpoja
zem dzērāju kājām, uzslaucīdams brūnās, izlijušās
alus paltis.

Tā, zemībā dzīvojot, toties jo varenāka viņam li-

kās Rīgas torņu augstība.
Kad viņš nodzenāts vakarā uz brīdi iznāca ārā,

viņa acis ar bezgalīgu izsalkumu meklēja debesis. Tad

viņš skatījās uz veco liepu galotnēm pie vārtiem, ku-

ras arvienu vēl apgaismoja kāda zeltīta mākoņu mala.

Augstu paceltām galvām viņas raudzījās pakaļ aiz-

ejošai saules gaismai. Zari un zariņi sniedzās debesīs.

Lapas mīksti murmināja kaut ko. Viņam likās, ka

koki runā ...
ka viņi skaita lūgšanas. Un viņa mazie

pirksti drebēdami slējās kopā, lūpas meklēja vecos

lūgšanas vārdus, kurus māte viņam bij kādreiz mā-

cījusi.

Pa sētu lodāja pelēks runcis, tas bija Jankas draugs.
Ķēķī saimniece viņu necieta, jo tas vilka prom cepeša

gabalus un klusām ar ķepu makšķerēja ārā no vannas

cepamās zivis, tāds viņš bij: mednieks un makšķer-
nieks.

Vakarā, kad Janka bij apgulies šķūnītī uz sava

salmu maisa, runcis bāza viņam sānus klāt un rūca

omulīgi un jautri kā mātes ratiņš. Viņā klausoties,

tam likās, ka pār viņu noliecas mātes ēna, sasildīda-

ma viņa auksto kaktu. Naktī, gulēdams blakus, run-

cis viņam sildīja taisni to vietu, kura visvairāk sala,

jo krekls vēdera galā viņam bij pavisam noplīsis.
„Runci, runci, sildi punci!" viņš vakarā arvienu tei-

ca, kaķi sev klāt vilkdams.

Kādu dienu ķēķī bij liels troksnis. Saimniece bries-
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mīgi bārās un rībināja kastroļus un pannas. Runcis

bij nogāzis zemē cepeša bļodu, kura patlaban bij lie-

kama uz galda. Par to saimniece taisījās viņu notie-

sāt. Saņēmusi kaķi aiz pakauša, viņa sēja cilpu pie

stenderes un gatavojās viņu kārt. „Tagad es tevi tie-

sāšu!" viņa kliedza, sasarkušiem vaigiem. „Taisnībai

vajaga būt pasaulē!"

Jā, ko tur teikt? Saimniece bij taisnīga sieva. Un

kur valda taisnība, tur jau arvienu kādam arī jācieš.
Bet tai brīdī piesteidzās Janka un izrāva viņai kaķi
no rokām. Kaķis apmeta kūleni pār slieksni un pa-

zuda sētā. „Nu, tad saņem tu to algu!" saimniece

metās puikam virsū. „Ja tu to kaķi aizstāvi, tad tu

esi tāds pats palaidnis kā viņš. Ej, tagad tev te nav

vairs vietas."

Janka raudādams apstājās pie durvīm un lūdzoši

pacēla acis. „Ej, kad tev saku! Tā kā māja tiek tīra.

Taisnībai vajaga būt pasaulē!"

Noraudājies Janka ielīda šķūnītī un apsēdās kaktā

uz maisiņa. Mīksti apliekdams kupri ap puspievēr-
tām durvīm, ienāca kaķis un saritinājās viņam bla-

kus. Janka apmeta acis ap kailām sienām. Nekas vi-

ņam te nepiederēja un nekā nebija ko līdzņemt. Arī

alga no saimnieces viņam nenācās, jo viņš kalpoja

par maizes kumosu un šo kaktu, kur gulēja. Viņš

paņēma kaķi un gāja.
Uz ielas to apņēma ļaužu mežs. Viņam bija arī

drusku baigi, kā tam reizēm bija, ejot caur lielo egļu

ataugu. Tad viņš skaļi dziedāja vai svilpoja, lai būtu

drošāk ap sirdi. Bet te viņš nedrīkstēja ne muti at-

vērt. Mēms aiz skumjām, pie malas spiezdamies, ar

kaķi padusē, viņš klejoja pa ielām, nezinādams, kur

palikt. Bet vai gan bij kāds mežs tik burvīgs kā šis?

Dāmas sarkanā, dzeltenā un zilā zīdā kustošā ļaužu
straumē izskatījās kā milzīgas lokanas puķes šī meža

vidū, kur cilvēki viņam likās kā koki. Bet viņiem
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bij vēl kaut kas cietāks nekā kokam visbiezākā miza.

Mežā viņš varēja apkampt katru koku, un viņu ar-

vienu tad apņēma dabas dziļā un mēmā labsirdība.

Viņa sirds bij pilna maiguma, kā krūze, kura līst

pāri no sava pilnuma. Asaras viņam spiedās acīs, bet

viņš nedrīkstēja nevienam pieiet. Ar izbailēm viņš

manīja, ka viņam pašam it kā kokam izaug miza un

ka viņš tikpat ciets un svešs staigā še, kā visi.
. .

Kāda

dāma mirdzošām acīm noliecās pie viņa un garām-
iedama ar savu mazo, balto roku noglāstīja viņa kaķi.
Bet šis glāsts viņu neiesildīja, kaut gan tas, varbūt,

bij arī viņam domāts. Vecs kungs, smaidīdams zem

savām sirmām ūsām, prasīja viņam, vai viņš negribot
to kaķi pārdot? Bet viņš tikai cieti papurināja galvu.
Auto taures rēca, tramvaji zvanīja, ļaužu straumes

šalca, pilsēta skrēja kaut kur ar milzīgu steigu. Bet

viņš turējās pie malas un aiz visiem šiem mežonīgiem
trokšņiem dzirdēja, kā liepu alejās lapa ar lapu sa-

runājās. Koki viņam bij tuvāki kā cilvēki. Ak, tie

arī visi bij laucinieki, vēja un saules dēli, kaut gan
saknes tiem lodāja zem cietiem akmeņiem.

Un cik viņiem bij brīnišķīga jauda! Kad pār pil-
sētu nāca saules riets, veco koku galotnes parkā, kur

Janka bij apsēdies, it kā izstiepās un palika klusu.

Zari un zariņi jūtīgi stiepās uz augšu, un Jankam

pirkstu gali atkal drebēdami sadūrās kopā .. .
Tikai

koki, kā likās, dzirdēja lielo klusumu, kurš nāca ar

vakaru, apņemdams visu pasauli. . .

Nakts vidū, kad cilvēki nozuda no ielām, Janka,
maldīdamies pa apstādījumiem, ieraudzīja celiņa
malā vecu liepu, kura izskatījās uz mata kā viņa

vecmāmiņa, kad tā, ciemā braucot, sev sasedza visas

savas sagšas. Viņas zari sniedzās līdz pašai zemei. No-

reibis no miega, viņš palīda zem liepas, saritinājās

zemē, pievilka kaķi sev klāt un iemiga.
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Pēc pusnakts divi pilsoņi, viens pie otra turēda-

mies, nāca no kādām dzīrēm uz māju.

„Re, kur guļ mazs vazaņķis," viens teica, „re, re,

saritinājies kā kliņģeris!"
„Nez', vai viņš šovakar ir ko ēdis?" otrs domīgi

ņurdēja.
„Ak, šie nabagi!" pirmais izsaucās. „Nē, ja es ne-

varētu labi paēst, es nevarētu vairs sevi cienīt. Cilvē-

kam vajaga labi paēst!"
„Nu, man liekas, mēs abi nevaram žēloties. Daž-

reiz mans vēders ir tik pilns ar dārgiem ēdieniem un

dzērieniem, ka man gribētos pa nakti viņu ieslēgt
naudas skapī, man bail, ka viņu kāds nenozog."

„Nez', vai nevajadzētu bērnam palīdzēt. Guļ kā

putnēns, galvu pabāzis zem svārka
. .

."

„E, vai nu pasauli piežēlosi. lesim mājā."
Tā runādamies viņi aizgāja. Zēns gulēja un viņus

nedzirdēja.
Bet kad sāka svīst gaisma un zari atmodās no rīta

vēsmas, viņš pietrūkās un pusmiegā dzirdēja kā koki

runāja.

„Ko mēs tam puikam dosim, ko vēlēsim?" liepa

čukstēja.
„Mans vecais brālis tur, viņā dārza malā, glabā

zem savām saknēm podu zelta," ozols murmināja.

„Kad es viņam teiktu ..."

„Zelta viņam nevajaga. Zelts ir viņam pirkstos.
Tie ir jūtīgāki nekā vissmalkākie zariņi manā galot-
nē, kuri pirmie apsveic sauli."

„Ko tad tu viņam vēli?" ozols prasīja.

„Labu cilvēku," liepa atbildēja. „No rītiem še nāk

pastaigāties vecs kungs. Tam ar' pirksti māk runāt.

Pa vakariem es dzirdu no viņa logiem brīnišķīgas
skaņas. Es klusām šūpojos un dziedu viņam līdz.

Viņš ir viens, un bērnu viņam nav. Viņa logi tur,

ielas malā, ir vaļā. Es iečukstēšu viņam sapnī, lai viņš

ņem puiku pie sevis..."

Koki vēl nošalca kur tālu, un puika iemiga.
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Viņš uzmodās no pirmiem gājēju soļiem. Nobīdā-

mies viņš uzlēca augšā un sāka klejot pa pilsētu. Bet

arvienu viņš atgriezās pie vecās liepas, zem kuras

nakti bij gulējis. Te viņam likās it kā māja.

Piepeši viņam nāca pretim kungs ar sirmām ūsām,

kurš vakar viņu bij uzrunājis.
„Tā, atkal es tevi satieku, puika!" kungs jautri

teica. „Nu, vai tu pārdosi man tagad savu kaķi,"
viņš smējās. „Būsi pa nakti varbūt apdomājies?"

c,"ē—e," puika atteica, plati un uzticīgi smaidī-

dams. „Bet pats es gan ietu jums līdz, ja jūs mani

ņemtu."

„Labi," kungs, brītiņu padomājis, teica. „Nāc

man līdz. Tu varēsi man no rīta iztīrīt drēbes, no-

pucēt zābakus, pasniegt pīpi. Un kad es redzēšu, kas

tu par puiku, tad runāsim tālāk!
. .

."

Vecais kungs — tas bij slavenais mūzikas profesors
B. — ieveda viņu greznā dzīvoklī. Te viņš pirmo
reizi ieraudzīja klavieres.

Kādreiz, kad profesors bij kaut kur izgājis, viņš
klusu piegāja pie klavierēm un uz kauliņiem sāka

meklēt kādas pazīstamas meldijas skaņas. Kad profe-
sors atgriezās, zēns sēdēja pie klavierēm un spēlēja.
Profesors sāka viņu mācīt. Viņš atrada, ka zēnam ir

lielas mūzikas dāvanas. Vecais kungs pieņēma viņu

audzināšanā, un no viņa iznāca ievērojams mūziķis.

Viņa pirmais darbs: „Koku lūgšanas" skanēja visā

pasaulē.

MILZIS BUŽABĀRDA

Kad
vasara nāk, tad pasakas bēg. Bēg karaļi, pa-

cēluši savus zelta svārkus, princeses, ietinušās

savos pērļu šķidrautos. Manas krēslainās istabas

piepilda saules gaisma, ēnas mirst. Nekur vairs nava

pasaku omulības un miera. Visur steiga un troksnis,
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darba gaviles. Bet es vēl gribēju ko dzirdēt par milzi

Bužabārdu.

„Jā, tas tik bij milzis, tam tik bija bārda!" veči

stāsta, vakarā sēdēdami uz sola durvju priekšā, at-

ņemdami no mutes savas kūpošās pīpes, „ikkatrs mats

tik garš kā masta koks un tik resns, ka trīs vīri tikko

var apņemt. Nē, tāds milzis vēl nebija redzēts, un

tāda ar' vairs nebūs!" viņi domīgi kratīja galvas.
~Nu, toreiz varēji naktī mierīgi gulēt, kad zināji, ka

tāds vīrs ir par sargu. Miegā laizdamies, tikai dzirdi,
ka šis bārdā šņāc, biedēdams ļaunos garus: Huš—buš

—huš—buš!
. .

."

„Nu, kad bārda viņam bij tik liela, tad pats gan

ar' laikam nebija mazais?"

„To tu vari gan domāt! Tas varēja spēkoties ar

visiem vējiem. Viņš stāvēja uz kalna un skatījās pār

jūru. Kurš vējš nāca, to lika gar zemi. Viņam nebija
pretinieka. Viņš satina savā bārdā visstiprāko vētru.

No sākuma šī gan krāc un plosās zila, mella, kā pati
vella māte, bet tad dzi', sāk elsot arvienu klusāk,
arvienu lēnāk un iemieg kā bērns milzim uz

krūtīm.

Bet lejās aiz kalna gulēja laimīgi ciemi, kuriem ne-

viens vējš nepurināja veco jumta salmu un kurus

neviena ļauna vara neaizsniedza. Viņus draudzīgi

sargāja labsirdīgais milzis, ko neviens nevarēja uz-

veikt. Bet ko nespēj vara, to viegli viltus dara.

Reiz rudens vakarā milzis sēdēja pie ugunskura un

sildījās, salicis rokas uz savas zarainās nūjas, kuru

viņš turēja sev starp ceļiem. Viņa platā, labsirdīgā
seja mierīgi raudzījās ugunskura spožumā. Te viņš

izdzirda, ka tumsā kāds vaid.

„Vai, kā salst! Vai, kā salst!"

„Ei, kas tur ir? Nāc tuvāk!" milzis sauca.

No nakts tumsas izlīda līka, pusakla vecene. Rokā

kā kauls viņai spīdēja sausa stiba.

„Vai, kā salst, vai, kā salst!" vecene vaidēja. „Ļauj

man, dēliņ, sasildīties pie tava ugunskura!"
„Vai nu man žēl! Sēdi un sildies," milzis atteica.
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Bet tikko vecene izstiepa pret uguni savas kaulai-

nās rokas, liesma raucās arvienu mazāka un mazāka.

No vecenes vaļējās mutes it kā no melnas alas nāca

ledus dvaša. Tad viņa piepeši saslējās un iesita mil-

zim ar savu stibu pa plecu. Ugunskurs izdzisa, milzim

aprāvās elpa, viņš sastinga un pārvērtās akmeni.

Tā viņš sēdēja, vai diena ausa vai rietēja. Viņa sejā
nebija nevienas asinslāses, tā bija balta kā marmors,

uz viņa pleciem gulēja sarma, viņš skatījās projām

ar neko neredzošām akmensacīm.

Tad nolaidās saules meita un iesita viņam ar ziedo-

šu zaru.

Viņa seja sāka atkal smaidīt, acis mirdzēt. Viņš
piecēlās, nokratīja sarmu sev no pleciem un izstaipīja

savas varenās rokas un kājas. Viņš atkal dzīvoja un

elpoja un cilāja savu vāli.

No vienas burvības nu viņš bija vaļā. Bet kaut kas

viņam bij iedūries kā skabarga un sūrstēja saldi un

sāpīgi. (Ir arī skabargas, no kurām milži mirst.)

Viņš bija iemīlējies mazā gaišmatainā ķēniņa meitā.

Viņš to nebija aizmirsis savos sapņos pat tad, kad

viņš snauda, par akmeni pārvērties. Arvienu biežāk

viņš nopūtās, tad devās viņu bildināt.

Kā pieklājas, viņš bija ņēmis līdz sev dāvanas.

Ķēniņa pils laukumu aizsprostoja viņa vezumi ar

medu un dārgām ādām. Uz platiem, zemiem ratiem

smaržoja sārtu zemeņu un zeltainu lāceņu kaudzes.

Viņam līdz nāca vesels puķu mežs. Lieli, zili ziedu

zvani šūpojās uz gariem, lokaniem kātiem un zvanī-

ja klusi un saldi. Meža rozes dega kā mazas sarkanas

sirdis. Varbūt tas nebija gluži smalki, ka viņš visu

to bij atvedis vienkāršos galda ratos, bet viņa bagā-
tība bij par lielu, lai viņš to vēl ar kaut ko izpušķotu.

Viņš apturēja savu zirgu, un viņa ēna aizsedza ķē-

niņa pili. Neviena loga tur nebija tik augsta, ka tas

varētu atspoguļot viņu visā augumā.

„Ei, ķēniņmeita, ķēniņmeita, iznāc ārā. Es gribu
ar tevi drusku parunāt!" milzis teica, viegli ar diviem
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pirkstiem pieklauvēdams pie jumta malas, un dakstiņi
kā lietus sāka birt lejā.

Pilī visi briesmīgi izbijās. Sargi no vaļņiem sāka

šaut, bultas džinkstēja ap milzi kā odu bari, bet šis

ne ūsu nepakustināja.

Saskrēja galma padome. Neviens nezināja, ko darīt.

„Tēt, ļauj man iet," princese teica. „Ko viņš man

padarīs? Gan es tikšu no viņa vaļā."

Viņa droši izgāja uz balkona.

„Te es esmu. Ko tu vēlies, milzi?"

~Es gribu tevi precēt. Vai nāksi pie manis?"

„lešu, iešu, tik ej papriekšu un nodzen bārdu!"

princese atbildēja.
„Mana mazā saulīte!" milzis iesaucās, pacēla rokas

un nolaida tās rātni gar sāniem. „Bet. . .
bet—c

.. .

kā tas būs?" viņš stomījās. „Es tak domāju, ka tu

gulēsi man zem bārdas. Manās krūtīs ir mazs silts

iedobums, tur tev būtu gulta, mana sirds tevi iešū-

potu miegā ..."

„Ej, ej! Man bail no tavas bužas! Mans tēvs tev

dos trīssimts vīru, tie palīdzēs tev nodzīt bārdu. Bet

savas dāvanas tu atstāj, tās man dara prieku."
Milzis atvadīdamies pavicināja cepuri, un atkal vis-

apkārt bira dakstiņi. Tas apgrieza zirgu un aizjāja.

Viņš sāka taisīties uz kāzām. Trīs gadi trīs simti

vīru viņam dzina bārdu. Visapkārt kaudzēm gulēja
viņa buža, un ap to tirgojās visas pasaules suselnieki.

Bet milzis bij gluži sakrities un slims, viņš bij pazau-

dējis savu spēku.

Daiļā princese par viņu vairs tikai smējās. Jo šie

zilacainie milži, kuri sašķaida pūķiem galvas, gan tur

uz saviem pleciem ciemus un pilsētas, bet nav vēl

dzirdēts, ka kāds no viņiem būtu apprecējis ķēniņa
meitu.
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PĒDĒJAIS PRIEKS

Vai
te dzīvo kurpnieks Zariņš?" jauns puisis,

skaists un sārts kā prieks, — varbūt tas viņš
arī bij — atrāva pagraba durvis, un viņam

līdzi pa trepēm pagrabā ieplūda plata saules staru

šalts.

~Kā tad, kā tad," no tumšās darbnīcas viņam

gausi piecēlās pretim vecs, rūpēm aprūsējis vīrs . . .

~Jums ir vajadzīgas zoļu ādas? Labi, te būs! Kla-

pējiet veseli!" puisis jautri teica un nosvieda uz grī-
das veselu saini ādu. Tikpat ātri kā ienācis, puisis

pazuda, atstādams sava smaida atspīdumu visos čet-

ros tumšos pagraba kaktos.

„Bet es jau neko neesmu pasūtījis," vecais kurp-
nieks gribēja teikt. „Zoļu āda gan man bija vajadzī-
ga, bet man jau nav naudas. Ēj, pagaidiet, kungs,"
— viņš devās pa trepēm tam pakaļ un atvēra durvis

uz ielu, bet svešā nekur vairs neredzēja.
~Varbūt tas bij kāds bodes puisis," vecais domāja.
„Varbūt, ka viņa kungs ir bagāts un var naudu

gaidīt. .
."— tas sāka ar patikšanu cilāt ādas gabalus.

Tik labu zoļādu viņam sen nebija bijis. Varbūt tās

bij viņam pašas debess sūtītas.

Tanī pašā dienā kāds jauns cilvēks no labākām

aprindām lika pie viņa pazolēt savas kurpes. No rīta

izejot, viņam likās, ka pazoles dzied:

„Viegli nes

Šīs jautrās pazoles.
Balts un sārts,

Kā rīta blāzmas skārts,

Lido prieks
Kā ābeļziedu sniegs."

Visu dienu viņam bij tik viegls un labs prāts kā

nekad. Viņš gāja pus dejodams.
„Saki, kāpēc tu esi tik jautrs?" draugi viņam pra-

sīja.
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„Kā tad es nebūšu jautrs, ka man pazoles dzied!"

Viņš piesita kāju un apgriezās:

„Viegli nes

Šīs jautrās pazoles. .."

„Kur tu tādas ņēmi?"

„Es liku pazolēt savas kurpes — tepat Dzirnavu

ielā, pagrabā —un tagad soļi man nemaz vairs pie

zemes nemetas. Zināms, tas kurpnieks jau gan ir

vecs, un jauna darba neviens viņam vairs nedod. Bet

pazoles viņš piesit vareni!"

Nu visas dejas kurpes ceļoja uz kurpnieka Zariņa

pagrabu un nāca no turienes ārā ar jaunām pazolēm,
ar kurām tik viegli varēja dejot. Kas viņas valkāja,
tie slīdēja bez rūpēm visam pāri. Nekāds grūtums
tiem neķērās klāt. Tumšais kara laiks, kas nospieda
pilsētu, bij beidzies, un prieks bij atvēries visiem kā

viegls ceļš. Visa pilsēta dejoja.
Bet taisni ap to stundu, kad troksnis un mūzika

dejas zālēs beidzās, vecais kurpnieks sēdās pie darba

savā tumšā pagrabā, un cauru dienu līdz vēlai naktij
kā apsarkuši acs nokvēpušā cilindrā viņam spīdēja uz

galda maza petrolejas lampa. Viņš gan nedzirdēja, kā

viņa pazoles dziedāja, totiesu viņam tagad bij ko

paēst. Sieva arvienu bagātīgi pildīja viņa apskapstē-
jušo skārda šķīvi ar kartupeļiem un kāpostiem, at-

stādama uz šķīvja malām arī dažus sirmus matus,

kuri tai nekoptās šķipsnās vijās gar vaigiem. Tā tas

gāja labu laiku, kamēr ādu krājums izbeidzās. Viņš

gan iegādājās jaunas ādas, bet pasūtījumi vairs tā

nenāca. Trūkums atkal sāka ieskatīties viņa skārda

bļodas dibenā. Beidzot vecais kurpnieks palika slims

un gulēja ilgi savā tumšā pagraba kaktā, kur tikai

bāli gaismas stari, nedroši taustīdamies starp liestu

kastēm un skrandām, atrada pie viņa ceļu.
Beidzot arī liestu kastes bij jāpārdod, lai nopirktu

malku un maizi. Nu viņš bija zaudējis arī savus dar-

ba rīkus un jutās savā gultā kā laivā bez airu, kuru
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nes kaut kur projām akli un tumši ūdeņi. Viņš bija
viens pats šai krēslībā, kurā neieskatījās ne Dieva acs.

Sieva pa dienu gāja nabadzīgās strādnieku ģime-
nēs bērnus pieskatīt, atnesdama viņam vakarā mājā
kaut ko no savas pusdienas paliekām.

Ar pavasari viņš juta, ka spēki it kā atgriežas.

Viņam sāka patikt ratu troksnis un zvirbuļu čivinā-

šana uz ielas. Kāsēdams viņš sāka jau celties un stai-

gāt. Kādā svētdienas rītā, kad jaunā vasara stāvēja
visā spožumā aiz pagraba loga un visi ielu akmeņi
vizēja no saules, viņš kaut kā saģērbās un izgāja ārā.

lela bij tukša, tikai dūjas slinki staipīja spārnus. Visa

pilsēta bij izbraukusi zaļumos. Nedzirdēja pat ratu

trokšņa. Bij tikai klusums un gaisma, viņam nebija
arī jākaunas no savām skrandām, jo pilsēta tagad
piederēja tiem, kas staigā pa ķēķa durvīm un slēpj
savus ielāpus pagrabu tumsā. Izlaidies uz palodzes,
zvilnēja sētnieks un svilpodams skatījās kaut kur

prom. Pretim nāca pazemas sievietes platiem pleciem,
resnām kājām kā stabiem, uz kuriem, kā likās, gulēja
visi pilsētas grūtumi.

Vecais kurpnieks noglaudīja kāda zirga galvu, kurš,
it kā zemē iestidzis, stāvēja uz ielas stūra, kamēr or-

manis, acis piemiedzis, snauda uz bukas. Maza mei-

tene ar baltu sunīti pagāja viņam garām, un vecā

sirdi piepildīja smalks un vārīgs prieks. Viņš apsēdās
uz sola kanāla malā, kur pār sudrabaino vītolu ga-
lotnēm plašāk atvērās spožā debesu joma. Kā klusi

zibeņi gaisu krustoja bezdelīgas. Vecais skatījās vi-

ņām pakaļ un klusi ieelpoja šo dzīvo gaisa bezgalību.

„Bezdelīga, skrej ar ziņu,
Aiznes Dievam grāmatiņu!"

Viņam ienāca prātā kaut kur dzirdētas dziesmiņas

vārdi. „Bet kas tad gan man būtu Dievam ko sū-

dzēt?" viņš pats sev kā brīnīdamies jautāja. „Sodien
tak man ir labi..." Tad viņš it kā satrūkās. Viņam

blakus uz sola nosēdās veca dāma, viscaur stīvās
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melnās drānās. Viņas seja bija skumīga un mēma, it

kā tā desmit gadu būtu skatījusies sienā. „Laikam
kāda vāciete," vecais nodomāja un atvilkās drusku

sāņus. Viņu mazliet baidīja šī melnā krāsa. Viņš pa-
meta acis uz vecās dāmas kurpēm ar nodriskātiem

zīda pušķiem. „Jā, tādas mēs šuvām gadu desmit at-

pakaļ," viņš nodomāja. Tad viņš kaunīgi izvilka no

sola apakšas savas auklām aptītās kājas noplīsušās
lupatu kurpēs un pats par sevi pakratīja galvu: „He,

kurpnieks, un pašam nav zābaku kājā!" Viņš atcerē-

jās, ka bija tak gribējis aiziet uz „uteni" un pamek-
lēt sev kādas vecas kurpes. Viņš piecēlās no sola, bai-

līgi taustīdams kabatā dažus mazus naudas gabalus.
Uz „uteni" — kas tur nu būtu ko iet? Viņš lika soli

pie soļa, bet koks, avīžu būda, laternas stabs, kuram

viņš gribēja tikt garām, nenāca vairs viņam pretim
tik ātri kā agrāk. „Laikam nav vairs spēka," viņš

skumīgi nodomāja.
Beidzot tak viņš nonāca zem netīriem lieveņiem,

kur slēpjas veci skārdi, sarūsējuši dzelži, novalkātas

drānas, nobālušas skrandas. Ilgi viņš tur īdzīgi rak-

ņājās vecu zābaku kaudzē, tad priecīgi iesaucās, pa-
cēlis gaisā vecu kurpju pāri: „Jā, tas ir mans darbs!

Tik stingri vis neviens vairs tagad zābakus nenostrā-

dās
. .

."

Kurpes bij ļoti novalkātas, un viņš varēja tās no-

pirkt. Nu jau viņam bija tās kājās, un viņš gāja uz

māju. Brīnums, cik viegli viņam tagad cilājās kājas.
Viss nogurums viņam bij pārgājis. Ausis dūca. Likās,
ka viņam nāk līdz visas darba atmiņas ...

Kad Zariņiete vakarā pārnāca mājā, vecais gulēja
gultā, apmulsušām acīm skatīdamies uz saviem kurp-
ju galiem un, kā likās, murgoja.

„Māt, nu es eju ...
nu es eju ... „Viegli nes šīs

pazoles . .
." Māt, vai tu dzirdi, kā viņas dzied? Tas

ir mans darbs, tagad neviens vairs tā nenostrādā
..

."

„Tē's, tu jau murgo," sieva izbailēs sagrāba viņu
aiz pleca.
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Uz brīdi atgriezās apziņa vecā kurpnieka acīs.

„Māt, redzi, mans prieks ir apstaigājis pilsētu un

beidzot atgriezies pie manis
. .

."

Naktī viņš nomira.

MALĒJA

Mājā
cepa svētku karašas. Pameita, kura jau no

agra rīta kustējās kā ūdens zāle, ar plāceni
uz lizes noliecās pret plato, melno krāsns muti,

no kuras nāca sārta kvēle. Lielas pelēkas sviedru lāses

karājās viņai uz pieres. Tai brīdī kaķis, lēkdams no

mūra, apsitās viņai ap kājām. Pameita satrūkās, un

plācenis iekrita pelnos.
Pamāte par to iesita viņai ar krāsns kruķi un iz-

dzina viņu mežā.

Bij salta ziema. Pameitai mugurā bij vecs, salāpīts
kažociņš. No cauriem cimdiem līda ārā zili nosaluši

pirkstu gali. Viņa bāza tos mutē un pūta elpu uz

rokām. Uz mirdzošām ragavu sliedēm sniegā gulēja
dažas nosarmojušas vītušu zāļu sprodziņas, kuras bij

izkaisījis kāds siena vezums. Kā apmulsusi viņa ņēma
tās rokā un pūta uz viņām dvašu, it kā gribēdama
tās atdzīvināt. Tālāk viņa ieraudzīja uz ceļa nosalu-

šu kraukli. Viņa nopurināja tam sarmu no spārniem
un iebāza viņu azotē. ~Nu, te tev būs silta mājiņa,"

viņa teica.

Viņa iegāja mežā, pašā meža dziļumā, kur kā balti

lāči visapkārt stāvēja mēmi, nosniguši koki. Viņai

palika bail. Piepeši krauklis azotē pakustināja spār-
nu. Viņš bija atsilis un atdzīvojies. Raug, viņš izbāž

galvu no kažociņa malas un sāk runāt: „Silta mājiņa,
laba mājiņa! Bet saki, kur tev pašai ir māja? Es sē-

dēšu uz tava jumta un sildīšos tava skursteņa dūmos."

„Man nav mājas, un es nezinu, kurp iet."

„Ej vien taisni. Aiz meža būs kalns, tai kalnā būs

glāžu nams, tai namā dzīvo malēja, tā tevi pieņems.
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Es ar' tur arvienu sēdu vecas egles galotnē un klau-

sos, kā dzirnavas dūc. Bet tagad es gribu atkal izstai-

pīt spārnus," krauklis teica un pacēlās gaisā.
Kā ceļu rādīdams, viņš lidoja meitiņai pa priekšu.

Viņa izgāja caur mežu, uzkāpa augstā kalnā un

iegāja glāžu namā. Sirma sieva tur mala sniegu, pār-
slas lidoja visapkārt kā mazas sidraba zvaigznītes,
viss kalns drebēja un dūca.

Meitiņa padeva labdienu un nostājās pie durvīm.

„Nāc, palīdzi man dzirnas griezt!" vecā teica. „Es

gribu drusku nosnausties. Maļu jau dienu un nakti."

„Labprāt," meitiņa atteica un satvēra vārsti. Bet

vecā nolikās gulēt baltā dūnu gultā.

Meitiņa mala, mala un ievēroja, ka pa dzirnu aci

brīnum tālu un skaidri var redzēt. Pārslas lidoja ap

vecu zemnieku māju, kuras jumti bij iegrimuši dziļi
baltās sniega kupenās. Tikai logu augšējās rūtis bij

vaļā, un pa viņām sitās uz āru aizkurtas krāsns spo-

žums. Ārā nebija neviena cilvēka, tikai gailītis ar

vistiņu pa dziļo sniegu meklēja ceļu uz gubeni.

„īsas kājas, īsas kājas," vistiņa bēdājās, nespēcīgi

izplētuši spārnus uz sniega.

~Kur tu skrien kā traka, kur tu skrien kā traka!"

gailītis bārās un bargi kratīja sarkano bārdu, pie
kuras kā krelles karājās lielas spožas ledus lāses. „Nāc

te, nāc te," viņš aicināja. Bet cik viņš pats vienu

kāju izvilka, tik otra iestiga.

„Kur tu esi, kur tu esi!" vistiņa kladzināja. „Tā

snieg, ka nekā vairs nevaru redzēt!"

Meitiņai palika abu žēl. Viņa apturēja dzirnavas.

Sniegs nostāja, vistiņa atrada gailīti, un abi, viens

aiz otra turēdamies, aizgāja uz gubeni.
Vecā malēja atmodās un prasīja: „Kas ir, meit?"

„Kāpēc tu nemal!" viņa prasīja.

„Man bija bail, ka gailītim nosals bārda," meitiņa

atbildēja.
„Nekas, nekas, griez vien!" vecā atbildēja un likās

atkal gulēt.
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Meitiņa mala, mala, līdz ieraudzīja lauka vidū

malkas vezumu, ap kuru kā sīvas bites šņākdamas
griezās sniega pārslas. Brūns, kūlains zirdziņš bij ie-

stidzis līdz ilksīm kupenā. Vecs zemnieks ar lielu

ausaiņu cepuri galvā, turēdams kažoka piedurkni
priekš acīm, sargādamies no vējputeņa, mīņājās pa

sniegu, lūkodams sataustīt kājām cietu ceļu. Viņa
sieva, uzmetusi lakatu uz pleciem, jau divas reizes

bij iznākusi pie mājas stūra skatīties, vai nebrauc

mežinieks, jo kāposti ar cūkas gaļu jau sen bija ga-
tavi. Bet puteņi griezās tik balti, ka tālāk par sētas

mietiem nekā nevarēja saredzēt.

Meitiņai palika mežinieka žēl un viņa apturēja
dzirnavas.

„Kas nu atkal?" sirmā malēja no spilveniem pa-
cēla galvu.

„Viens mežinieks bij apmaldījies putenī un neva-

rēja vairs atrast ceļa," meitene atbildēja.
„Nu, labi, labi. Es jau redzu, ka tev ir mīksta un

žēlīga sirds. Bet nu es esmu izgulējusies un varu pati
dzirnavas griezt. Pag, pag, es gribu tev ko iedot!"

Vecā piecēlās no pēļiem un izvilka no azotes mazu

zelta spoguli. Viņa pasniedza to meitenei, un viss

glāžu nams novizēja it kā no jautra saules stara. „To

es tev dāvinu. Dzīve tev ir grūta, bet tu proti visu

mīlēt, tāpēc tu būsi arvienu laimīga. Kad tev stājas
ceļā kas tumšs un grūts, turi tik sev priekšā šo spo-

guli, tas visu griezīs par labu."

Meitiņa noskūpstīja malējas gludo, vēso roku, ie-

bāza spoguli azotē un gāja ārā.

Viņai priekšā bij tas pats vecais drūmais mežs,

zem tumšām eglēm zuda aizputinātas kamanu sliedes.

Uz ceļa tai pretim nolaidās krauklis, kurš bij viņu

gaidījis, un ķērca:
„Es esmu izgulējies tavā azotē. Ja tu gribi godīga

meita būt, tad topi man par sievu."

Kā izbijusies, kā vairīdamās meitiņa pagrieza pret

viņu savu zelta spoguli. Un krauklis pārvērtās par
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staltu ķēniņa dēlu, baltu vaigu, ogļu melnām dzirk-

stošām acīm.

„Ļaunā burvība ir beigusies," viņš teica un snie-

dza meitiņai rdku. „Desmit gadu es maldījos apkārt,
kamēr tevi satiku. Ja tu varēji mīlēt nosalušu krauk-

li, tad tu varēsi mīlēt arī ķēniņa dēlu."

Rokās saķērušies, viņi gāja uz ķēniņa pili. Meitiņa

turēja savā priekšā spoguli, un rozes viņiem ziedēja

sniegā.

ZAĻĀ JAUNAVA

Princim
Džimam bija trīs labas lietas: rati, kuri

paši skrej, rītsvārki, kuri nes pa gaisu, un nū-

jiņa, kas rāda, kur aprakta manta. Tad nu, zi-

nāms, arī princis nestāvēja mierā, bet skrēja gan pa

zemi, gan pa gaisu, kur vien nūjiņa rādīja, un viņam
atdevās visas zemes bagātības. Viņam bija ko skriet,

jo viņa valstij bija treju jūru robežas. Tāpēc arī viņš
vairāk lidoja pa gaisu nekā gāja vai brauca, jo vis-

ātrāk nesa viņa rīta svārki.

Pēc brokasta viņš izgāja pils dārzā, kur ziedēja
visskaistākās puķes un auga reti, krāšņi koki. Bet

viņš gāja visam garām. Arvienu tas apstājās parka
pļaviņā, paskatījās, uz kuru pusi rāda nūjiņa, sabāza

rokas savu brīnišķīgo svārku piedurknēs, noliecās uz

sāniem, it kā gribēdams nosnausties, un aizlidoja kā

vējš pa gaisu.
Tie bija vatēti rīta svārki, bet saule, kas še, uz ze-

mes, sasildīja katru kukainīti zālē, tur, augšā, bija

gan spoža, bet salta, un mākoņi, kas princi lidojot
ietina kā sudraba vilna, bija vēsi un mikli. Viņam
vairs nebija tāluma. Augstums visu samazināja. Va-

renākās egles uz kalniem nebija lielākas par smilgām
pļavā, ezeri ielejās mirdzēja kā ūdens lāses uz delnas.

Tā skrienot, pasaule bieži vien viņam likās tukša un

salta. Bet vai tad ļausi mantai gulēt? Princis Džims
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lidoja un nolaidās, kur nūjiņa rādīja, un viņa vergi
pildīja nastas ar zeltu un dārgakmeņiem. Viņam jau
piederēja puse no visas pasaules bagātībām.

Reiz burvju nūjiņa noveda viņu pie tumšas alas

meža dziļumā. Viņš bija dzirdējis teiku, ka kalnu

gari še noslēpuši savus dārgumus. Atšķirdams krūmus

un aviekstenāju zarus, princis iegāja alā un atrada

tur priekšā lielu telpu. Pie veca akmens galda snauda

milzis, atspiedis galvu uz rokas. Uz pakauša viņam

auga sūna, uz plakstiņiem — lielas, pelēkas piepes,
kas dziļi bija nokārušās viņam pār acīm. Akmens

pavardā dega lēna uguns. Klusām uz pirkstu galiem
princis aizzagās viņam garām un ar savu nūjiņu, ku-

rai nekas nebija aizslēgts, atvēra lielas sarūsējušas
dzelzs durvis. Aiz viņām parādījās otra, vēl lielāka

telpa, kura bija pilna mirdzošām dārgakmeņu kau-

dzēm. Princim iesāpējās acis no spožuma, kāda vēl

neviens cilvēks nebija redzējis. Viņš iekliedzās un

pakrita uz sliekšņa. Milzis uztrūkās, ar pirkstiem pa-
cēla plakstiņus un klusi pasmaidīja bārdā, kura kā

sirma sūna nokārās uz akmens galda. Viņš zināja,
kas noticis. Viņa mantu sargāja veca burvība. Kas

redzēja viņa dārgumus, tas kļuva akls. Princis piecē-
lās un vaidēdams taustījās gar sienām. Bet milzis pa-

ņēma viņu kā tārpu diviem pirkstiem aiz pakauša un

izsvieda no alas.

Salauzts tas gulēja uz zemes. Visapkārt bija dziļa,
necaurredzama tumsība. Viņš saprata, ka ir akls. Ar

acu plakstiņiem viņš manīja, ka gaiss top mikls un

vēss. Laikam bija jau nakts. Viņš piecēlās un streipu-
ļoja kaut kur projām. Tumsā viņš taustījās pa koku

zariem, kas sitās viņam sejā. Bērzu lapas saudzīgi

glaudās ap viņa rokām, egļu adatas dūrās pirkstos.
Bet tas bija gandrīz patīkami, jo viņš bija akls un

viņam no jauna bija jāiepazīstas ar pasauli. Tad vi-

ņam likās, ka viņš ir izgājis klajumā, varbūt tā bija
meža pļava, viņš juta uz sava vaiga mīkstu zāles

dvašu. Piekusis viņš nokrita zemē un spieda pieri
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iekšā miklos, vēsos zāļu stiebros. Viņam likās, ka tas

ir noziedzies pret zemi, viņš nolika uz tās savas del-

nas, viņam gribējās to nolūgties. Un tiešām, no ze-

mes nāca kāda klusa un labdarīga elpa, it kā viņa

tam atbildētu. Viņš cieši piekļāvās tai klāt, pārvilka
svārkus pār galvu un iemiga. Pamodies viņš dzirdēja
putnus dziedam, uz rokām un vaigiem tas juta glās-
tošu saules siltumu. Zāle klusi šmīkstēja, kāds pienā-

ca un viegli uzlika viņam pirkstus uz acīm. Piepeši
viņš manīja, ka caur šiem maigiem pirkstiem spiežas
cauri sārta saules gaisma. Pārsteigts un laimīgs, ka

atkal var redzēt, viņš atbīdīja labdarīgās rokas no

acīm un ieraudzīja savā priekšā jaunavu zaļās drānās.

„Celies augšā un kļūsti redzīgs," viņa teica.

„Jā, es biju akls
. .

."

„Visu mūžu tu biji akls. Tu skrēji visam garām.
Tu jau nedzīvoji. Tu sāksi dzīvot tikai tad, kad sa-

pratīsi, ka viss ir dzīvs un ka viss dzīvo līdz ar tevi.

Ikkatrā zāles stiebrā pukst maza, zaļa sirds. Klausies!"

— viņa pielieca tam pie vaiga dažas garas baltas pu-

ķes . . . „Vai tu gribi no tiesas redzīgs kļūt!"

~Jā," princis laimīgi čukstēja.
„Nu, tad nāc man līdz!"

Jaunava saņēma princi aiz rokas un ieveda viņu
tai zaļā, laimīgā pusapziņā, kurā dzīvo daba. Viņš
aizmirsa savu salto zelta troni un kļuva par karali

kokiem, puķēm un zālēm.

BĒRNS, KAM LIESMAS GĀJA LĪDZ

Paskaties,
mans bērns, kādas ugunis ir aizdedzi-

nājusi vasara. Vecie kastaņi svinīgi paceļ pret
debesīm savas baltās ziedu sveces. Redz', kur

klusa un gaiša liesmošana! Apsēdīsimies še un izstiep-
sim kājas zālē, varbūt mazā bite, kas dūkdama grie-
žas te apkārt, iedziedās mums ausīs kādu pasaciņu.
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Ja gribi, es tev pastāstīšu par bērnu, kam līdzi

gāja liesmas. Tas bija sīks un bāls puisēns. Tēvs vi-

ņam bija miris. Māte gāja pa vasaru pie saimnieka

darbā, par ko pa ziemu saņēma azaidu un patumšu
kaktiņu aizdurvē. Bērns dzīvoja tik klusi, ka neviens

nemanīja, vai viņš ir istabā vai nav. Viņam bija tikai

viena nerātnība. Viņš mīlēja spēlēties ar uguni. Kad

māte vakarā vērpa, viņš lika ogli ratiņā un skatījās,
kā tā meta tumšā kaktā spožu zelta gredzenu. Reiz

notika nelaime. Kodeļa aizdegās, dzirkstis krita kak-

tā, kur cisām bija sanesti sausi salmi, un, kamēr māte

skrēja pēc ūdens, istaba jau bija liesmās. Uguni gan
izdevās apdzēst, bet saimnieks kalponi ar puiku pa-
dzina. Neviens viņus negribēja uzņemt savā mājā,

jo visi teica, ka šim bērnam liesmas ejot līdzi. Viņš
esot aizdedzinājis māju, un zem kura jumta viņš

nākšot, tas degšot. Dedzinātājiem arvienu uguns nā-

kot līdz. Dažu nakti viņi dabūja mežā zem egles
pārgulēt, kamēr nonāca pie veca kalēja, kuram nesen

bija nomirusi sieva un mājā bija vajadzīga kopēja.

„Nekas, es ar uguni māku sadzīvot," kalējs smē-

jās, paņēma ogli no ēzes, padancināja to saujā un ar

nagu iespieda pīpē.

Kalējam bērnu nebija, un mazais viņam kļuva par

dēlu. Kad viņš kala, puisēns sēdēja uz ēzes un skatī-

jās ugunī, kura viņu pievilka ar neizprotamu spēku.

Kalējs bija gudrs vīrs. Ļaudis teica, ka viņš esot

bībeli divas reizes izlasījis cauri no viena gala līdz

otram. „Šai grāmatā ir lielāka kvēle kā manā ēzē,"

kalējs teica. Gultas kājgalī tam bija mazs brūns ska-

pītis pilns ar grāmatām. Pa vakariem viņš mācīja

puiku lasīt. Mazam bija vērīga galva. Drīz viņš bija
izlasījis visas kalēja grāmatas un arī bībeli cauri no

viena gala līdz otram.

~Tev jāiet skolā," kalējs teica, ~tad tu varēsi pa-
saulē tālāk redzēt nekā es." Viņš vilka priekš zēna

no lādes laukā veco sudrabu un sūtīja viņu uz pilsē-
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tu. Tā pilsēta bija pie jūras, un jūra ir logs, pa kuru

tālu var redzēt.

Kad puisis no pilsētas pārnāca mājā, ļaudis redzē-

ja, ka viņš neko nebija pārnesis.

„Nu, ko tu esi ieguvis? Vai tev ir vairāk mantas

kā mums?" viņi smējās.

,
Jums pieder katram savs stūrītis, man pieder visa

zeme. Es visus mīlu un par visu priecājos. Katrs koks,
katrs ziediņš ceļmalā ir mans, katrs padebesis, kas

aizslīd man pār galvu. Jūs ķildojaties ap savām robe-

žu robežām, man ir dārgs tikai tas, kas mums kopīgs.
Saule mums viena, zeme viena," puisis atbildēja.

„Runā kā bērns. Saule pieder Dievam, zeme ķēni-
ņam."

„Tas nav mūsu ķēniņš, tas ir svešas zemes vald-

nieks. Viņš ir atmetis jums katram pa gabalam un

atņēmis to, kas mums visiem kopīgs, mūsu zemi.

Celsim paši savu ķēniņu."
Tā viņš sludināja: augstākā manta ir tā, kas mums

visiem kopīga.
Visi teica: viņš runā kā bērns. Manta ir tā, kas

mums kabatā.

Bet kur viņš gāja, liesmas viņam nāca līdz. Viņa
runas atmodināja ļaudīs sen aizmirstas atmiņas, kad

tauta bija brīva un pati valdīja pār savu zemi.

Un pēc kāda laika viņš bija dūcošā ļaužu pulkā,
kurš rudens nakti padarīja par gaišu dienu.

Svešais ķēniņš bija gāzts, viņa pils dega, tauta cēla

ķēniņu no sava vidus. Viņa bija pati sevi ieguvusi.
Bet viņa vēl nesaprata, cik tas bij daudz. Kad viņa

atgriezās savās šaurās ežās, sākās naids un skaudība,
brālis cēlās pret brāli, zemē nenorima ķildas un kari.

~Kāpēc tas tā?" puisis jautāja: nu viss bija izlīdzi-

nāts, uz zemes bija vieta tikai darbam, mīlestībai un

laimei! —

Ļaudis bij mājās pārnesuši pagales no degošās pils,
jo kamēr viņi bija karojuši ar svešo ķēniņu, vecā
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uguns pavardos bija izdzisusi. Bet pagale no uguns-
kura atnes nelaimi.

Puisis saprata, ka ir kāda tīrāka un labāka liesma.

Reiz, kad vasara bij aizdedzinājusi savas ugunis, viņš
izgāja caur ziedošu dārzu, klusu un saldu liesmu

ap-

garots.
Tad viņš gāja atkal tautā un sludināja mieru un

mīlestību.

Ļaudis teica: „Viņš runā kā bērns!"

Bet kur viņš gāja, liesmas viņam nāca līdz.

GAŖĀ PUPA

Reiz
bija maza meitiņa, kura visu gribēja zināt.

Viņai bija sirma, gudra vecmāmiņa, tai bija
brīnišķīgas brilles. Kad tā nolaida rokas ar

adīkli klēpī un pacēla acis uz augšu, viņa varēja re-

dzēt visu debespili.
Mazā grozījās uz visām pusēm un jautāja, kāpēc

tā un kāpēc tā? Reiz ziemā, kad gar logu vieglas kā

pūkas lidoja sniega pārslas, mazā piešķieba galviņu
un jautāja:

„Vecmāmiņ, kāpēc snieg sniegs?"

„Baltā kaziņa met spalvu."
„Kur tā kaziņa dzīvo?"

„Debesīs."

„Ko viņa tur dara?"

„Viņa ganās zvaigžņu pļavā."

„Kā viņa tur uzkāpa?"
„Pa garo pupu."

„Vecmāmiņ, pastāsti man par garo pupu."
„Redzi, tā bijis. Vienai meitiņai nomirusi māte.

Tēvs ieņēmis mājās pamāti. Tā savas meitas barojusi
no krējuma ķērnes, bet pameitai nenovēlējusi ne sau-

sas garoziņas. īstās meitas guldījusi spilvenos, tām

nevajadzējis ne salmiņa pacelt. Pameitai bijis agri jā-
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ceļas un jāiet ganos. Kad viņa aizgulējušies, pamāte
to situsi un rāvusi aiz bizēm augšā. Nebijis neviena,
kas viņu pažēlo. Tikai baltā kaziņa, kuru viņa ieba-

rojusi ar kārklu atvasēm, visur viņai staigājusi līdz.

Kad pameita sēdējusi uz akmens norā un raudājusi,
kaziņa pienākusi klāt un tik jocīgi purinājusi bārdu,
ka šai gribot negribot bijis jāsmejas.

Reiz Ziemsvētku vakarā mājā bij viesi. Istabā dega
mirdzoša eglīte, bet nabaga pameitai bij tikai tik

daudz gaismas, cik viņa pa durvju šķirbu varēja re-

dzēt. Asaras rīdāma, viņa pakrita tumšā aizdurvē uz

salmu maisa.

Tad viņa atcerējās, ka māte mirstot bija teikusi:

„Bērns, kad tev klājas grūti un sāpes aizņem elpu,
saliec rokas un pacel tās trīs reiz uz augšu, tad, lai

kur tu būsi, tev pie kājām izaugs garā pupa. Pa vi-

ņas zariem tu varēsi uzkāpt debesīs."

Pameita salika drebošos pirkstu galus kopā un cēla

rokas uz augšu, un viņas tumšā kaktā izauga brīniš-

ķīgs koks ar maigiem sudrabainiem ziediem, kuri

piepildīja visu pasauli ar klusu gaismu. Pameita no-

meta savas koka tupeles, viss smagums tai nokrita,
un pati, vairs nemanīdama ne roku, ne kāju, pa pu-

pas zariem viegli kā pārsliņa pacēlās gaisā. Viņa jau
dzirdēja eņģeļus dziedam

...
Te viņai ienāca prātā,

ka apakšā palikusi viņas baltā kaziņa un ka nebūs

neviena, kas to rītā pabaros. Ātri, ātri tā nolaidās le-

jā, izveda kaziņu no kūts un tā ar' — capa, capa kā-

pa pa garās pupas zariem viņai līdz. No tā laika arī

kaziņa ir tur, augšā. Naktīs viņu dažreiz var redzēt,
kad tā izbāž aiz padebeša savu zelta radziņu."

„Un kas tā kaziņa bija?" meitene jautāja.

„Vai mēs, bērniņ, zinām, kas mums līdzi staigā.
Tu ej pa pļavu, un puķes uz tevi skatās, tu pagrie-
zies pret saules pusi, un mārīte tev uzlaižas uz rokas.

Atsēsties uz istabas sliekšņa, un suns tev pienāk klāt

un noliek galvu klēpī. Visa pasaule ir pilna Dieva

laipnības."
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DZELŽU PUIKA

Vecie
laiki ir kā kūpoši ūdeņi. No viņiem pace-

ļas migla, kurā kustas brīnišķīgi tēli. Tie it kā

meklē sev veidu, bet, tā neatrazdami, krīt at-

pakaļ dzelmē.

Vecos laikos reiz dzīvoja kalējs. Viņš mīlēja jokus
un dziesmas un katram prata pateikt labu vārdu.

Viņa nokvēpušā smēde zem eglēm meža malā, uz

kuru ziemā caur sniegu vijās nomelnējusi taciņa, bij
iemīļota satikšanās vieta. Tur nostaigāja arī daža

laba pudelīte ar zaļu kaklu un daža līka paduse ar

šķiņķi, kura treknās šķēles dzelzs iesmā tad, valodām

sprēgājot, jautri čurkstēja uz zvērošām oglēm. Lai

lija rudens lieti, vai griezās ziemas sniegi, smēde ar-

vienu bija omulības pilna. Uz laktas rakstā skanēja

kalēja āmurs, un ēzē kvēloja sarkanas liesmas. Vi-

siem tikās tur kavēties, vai vajadzība bija vai nebija.
Dažam tā vajadzība nebija lielāka par dzirkstīm, kas

izlēca no kalēja āmura. Vecā gada vakarā ciema ļau-
dis tur sanesa savas alvas pogas, kuras visu dienu bija
dzenājuši, apgriezdami katru lupatu aizkrāsnē, un

kalējam bij jālej laimes.

Ārā šņāca putenis, grūzdams dzirkstis atpakaļ,
iekšā no rokas rokā staigāja zara kanna, saimniece

lauza miežu plāceni un dalīja cūkas ausi, atskanēja
dziesmas un smiekli. Veci un jauni mirdzošām sejām

spiedās ap ēzes uguni un skatījās, kā pelēkais svina

gabaliņš sarkani nokaitētā skārda pannā sakustējās
un izplūda garā, baltā pilienā. „Nu pagriezieties!"
kalējs teica un apgāza pannu uz tumšā spaiņa, kurš

bij nolikts blakus ugunij. Svins vārīdamies nogāja
dibenā. Katrs nu bāza roku ūdenī un vilka ārā savu

laimi. Visi brīnīdamies to aplūkoja uguns gaismā, un

kalējs palīdzēja viņu iztulkot.

„Tavs liktenis ir mīlēt, tev sudraba birze," viņš
teica meitenei ar kvēlošiem vaigiem.

„Tev, puis', raug, kuģis, tev gaita ies uz jūru,"
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kalējs stāstīja visiem pēc kārtas. Kaimiņu saimniekam

bij vainags, ko pakārt jaunai mājai spāru galā, bet

vecam tēvam zārks uz mata tāds, kādu jau viņš ga-

diem sev glabāja uz istabas augšas.

Beigās arī kalējs pats sev svieda svina lāsi ūdenī.

Arī viņš gaidīja laimes, jo abi ar sievu jau nāca ga-

dos un viņiem nebija neviena bērna. Viņš bij cerējis
izvilkt šūpuli, bet ko viņš pacēla uguns gaismā, ne-

bija ne šis, ne tas — pelēks, sačervelējies svina piks!

Kalējs saīdzis iesvieda to kaktā.

„Kad nav, nav laimes," viņš teica, „es pats sev iz

kalšu laimi."

Tas lika dzelzi ugunī un karsēja viņu baltu. Dzirk-

stelēm šķīstot, viņš svieda to uz laktas un kala apaļu
galvu, platus plecus, rokas lielām delnām un stipras

kājas. Ļaudīm, kuri stāvēja ap laktu, mutes pašas
sāka smaidīt, kad zem āmura sitieniem izveidojās

ņipra zēna tēls.

~Tā, nu ej norūdies, tad augsi liels un stiprs,"

kalējs teica, piesizdams beidzamo sitienu uz laktas,

un tēlu, kurš kvēloja un dzirkstīja kā sarkans vel-

niņš, iesvieda aukstā ūdens silē. Tur kaut kas dobji

norībēja, un līdz ar karsto tvaiku mutuli, kas svie-

dās uz augšu, parādījās zēna galviņa. Pa saviebto seju

tecēja tumšas ūdens lāses, un, kamēr smēdē neviens

nevarēja pakustēties, puika jau cēla kājas ārā pār sili,

un, skat, viņš jau stāv pie laktas tēvam blakus un

sāk cilāt lielo āmuru!

No pašas pirmās dienas jau viņu iesauca par „dzel-
zu puiku".

Dēls auga kā milzenis. Istabā galva jau metās pie

griestiem. Māte sīkiem solīšiem tekāja viņam apkārt,
nobijusies, ka tik viņš kaut ko neapgāž. Bet dēls bij
labsirdīgs un lēns, viņa lielais spēks bija it kā pats

sevī iesnaudies. Zemā tēva māja viņam kļuva par

šauru. Viņš nokala sev trīsdesmit birkavu smagu
dzelzs nūju un devās pasaulē.
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Ceļā viņš satika vecu saimnieku ar kulīti un spri-
guli pār plecu.

~Kur tu iedams?" puisis vaicāja.

~Eju uz muižu riju kult. Pašam vēl labība pūst uz

lauka, vārnas izlasa no vārpām beidzamo graudu.
Vai tad mums ar' kādi lauki! Kungam tīrumi, mums

purvi, brikšņi, kūlainas atmatiņas. Klausies, vai tu

nevari iet manā vietā. Par to es tev došu sieku rā-

ceņu."

~Labi, kas tas nieks, vienu riju izkult!" puisis tei-

ca. Bet iznāca tā, ka viņš izkūla visu muižu. Vakarā

seru kaltēdams, puisis atlaidās uz kula kurošas krāsns

priekšā un skatījās, kā dūmi, sarkanīgi apblāzmoti,
lēnām vēlās ārā pa vaļējām rijas durvīm. Kā zelta

pavedieni zem nokvēpušiem ārdiem dūmos karājās
miežu vārpas, un rija bija pilna saldas vīstošas smar-

žas. Tā zvilnēdams, puisis bija iesnaudies.

Miegā viņš manīja, ka viņā kāds skatās. Viņš at-

vēra acis: rijas durvīs stāvēja muižas meita Lienīte

un drebēja kā apses lapa.

„Kāpēc tu neguli?" puisis prasīja, paceldams galvu.

„Vai, puisīti, es nevaru tur kalnā gulēt. Mūsu

kungs draudzējas ar velniem. Pilī rīb un dārd, it kā

pasaule tiktu pārbīdīta. Es paskatījos pa durvju
spraugu: zālē mirdz tūkstošiem sveču, kungs sēd aiz

galda, zelta kanna rokā, un viņam apkārt dejo melni

runči, astes kopā sagriezuši."
„Pag, pag, es viņus drusku pabiedēšu," puisis tei-

ca, sagrieza ap galvu savu dzelzs nūju un trieca to

pret pils pamatiem. Torņi sagrīļojās, pils sabruka, un

no drupu kaudzes izšāvās liesmas, ar kurām kā ka-

moli ņaudēdami vēlās prom melni runči. Tie aiznesa

kunga dvēseli. No rīta saskrēja ļaudis un bažīgi jau-

tāja:

„Kas tagad būs kungs?"

„Jūs paši būsit sev kungi!"
„Un kas mums kalpos?"
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„Jūs paši sev kalposit!"
„Kas mums to atļaus?"

Puisis pameta ar acīm uz savu dzelzs rungu. No

tā laika tai zemē nav ne kungu, ne kalpu.

SĀPJU CEĻŠ

Jāiet, jāiet, jāiet!" māte teica, pati ar sevi runā-

dama. Viņai bija jāiet satikties ar savu dēlu,
kurš svešā zemē daudz gadu atpakaļ bija kritis

karā un par kuru viņa domāja dienu un nakti. Viņa

jau negribēja daudz, — tikai vēl reiz paskatīties vi-

ņam acīs, noglaudīt vina vaigu un tad klusi aiziet.

Burve, kura dzīvoja Šausmu mežā, zināja, kā pie

viņa var nokļūt. Viņai bija jāiet, lai arī ceļš bija

grūts. Šausmu mežā koki locījās vētrā un īgni puri-
nāja no zariem čūskas, kuras tumšiem muskuļiem vē-

lās lejā un dzinās viņai pakaļ. Salta baiļu vēsma skā-

ra viņas papēžus, bet viņa gāja, atpakaļ neskatīdamās.

Kāds labs spēks nesa viņu uz priekšu. Viņai bija, it

kā tā lidotu.

„Vai tev ir kāda piemiņa no dēla? Dod man to,

tad es tev uzzīlēšu," burve teica.

Māte izvilka no azotes gaišu matu sprogu, kuru

ilgus gadus bija glabājusi. Burve iesvieda to ugunī,
kas kurējās alā un, dūmos skatīdamās, teica:

~Kad tu iziesi no Šausmu meža, tad uziesi Grūtu-

ma kalnu. Kad būsi tam pāri, tu nonāksi Nopūtu

ielejā. Tur tek Asaru upe. Kad to būsi izbridusi, tad

nonāksi kristalla pilī. Tur tu atradīsi savu dēlu."

Māte pateicās burvei un devās ceļā. Nu viņai bija
labi. Viņa bija lepna un laimīga, ka dēls dzīvo kris-

talla pilī. Kāds viņš izskatīsies? Vai nebūs palicis
vecs? Vai viņu vēl pazīs?

Aiz meža bija augsts kalns. Māte gāja, gāja, bet

kalns vēl vienmēr meta savu kupri viņai priekšā. Ne-
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viena zāļu stiebriņa, nevienas puķes ceļmalā. Visap-
kārt tikai sausa norūsējusi kūla un auksts vējš, kurš

svieda smiltis acīs. Tā viņa gāja, trīs soļi uz priekšu,
divi atpakaļ. Kad viņai slīdēja kāja un tā, atbalsta

meklēdama, liecās pie zemes, tad tas arvienu bija kāds

dadža krūms, kas īdzīgi stiepa viņai pretim savus

asos dzelkšņus. Beidzot tak viņa bija kalnam pāri un

gluži bespēcīga slīdēja lejā. It kā bez maņas tā gāja
un sēdēja ceļmalā zem kokiem, pie kuru kailiem, ga-

riem, noliektiem zariem karājās nopūtas. Miglā, kas

piepildīja ieleju, viņai likās, ka šie koki nemaz neaug
ar saknēm zemē, bet karājas pār viņu gaisā kā skumji
spoki. Viņa nesatika neviena cilvēka, kurš viņai pa-
teiktu kādu vārdu. Te neatskanēja ne suņu riešana,
ne gaiļa dziedāšana no tuva ciema. Šai miglā viņa at-

rada tikai pati savu delnu, uz kuras tā atspieda no-

gurušo galvu.

Viņa sēdēja un atkal gāja. Priekšā tumši mutuļoja
upe. Bet viņai bij jāiet. Straume pati rāva iekšā. Sāļš
valgums spiedās viņai lūpu kaktiņos. Tumšie ūdeņi

krākdami vēlās viņai pāri.
Šai brīdī tā juta, ka viņai top brīnišķīgi viegli un

labi. Upe viņu bija iznesusi kādā neredzētā krastā,
kur mirdzošā gaismā pacēlās kristalla pils. Pa pērļu
vārtiem viņa iegāja ziedošā dārzā. Tur viņa ieraudzī-

ja savu dēlu. Caur garām, baltām puķēm, kuras snie-

dzās viņam līdz krūtīm un saviem noliektiem un it

kā iemigušiem ziediem glaudās tam klāt, viņš nāca

tai pretim. Viņš izskatījās tikpat jauns un skaists kā

toreiz, kad tā pavadīja viņu pa vārtiem ar mirtes

zaru aiz cepures. Māte klusi piekļāvās viņam pie
krūtīm. Viņa baidījās skaļi izteikt savu prieku, jo
tik klusi un svinīgi visapkārt ziedēja baltās puķes.
Dēls runāja ar viņu, gaiši un maigi skanēja viņa balss.

„Es skatos, ka tu nemaz neesi pārvērties," māte

teica. „Taviem brāļiem jau sejas ir grumbās, tie ir

palikuši resni, viņu balsis skan cieti un skarbi. Runā

vēl ar mani.. ."
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„Laiks še ir apstājies. Te neviens nepaliek vecs.

Kas še ienāk, tas nemainās," dēls atbildēja.
„Cik labi!" māte klusi nodomāja . . . „Tad es ar-

vienu viņu redzēšu tādu pašu jaunu un skaistu."

Viņai gribējās to noglaudīt, bet tikko viņa tam

pieskārās, nozuda dārzs un kristalla pils.
Māte atvēra acis. Pie gultas baltā krekliņā, basām

kājām, stāvēja viņas mazmeitiņa Marta un sita pa

segu ar pūpolu slotiņu.
Bija Lieldienu rīts.

Sāpju ceļš bija nostaigāts. Viņas dēls dzīvoja. Sapnī

viņa bija ar to satikusies. Laimīga vecmāmiņa ievilka

mazo gultā un spieda sev pie krūtīm.

SARKANĀ PUĶE

Cilvēki
apskauž nemirstīgos dievus, un dievi nāk

pie cilvēkiem, lai plūktu laimes un sāpju puķi,
jo laime un sāpes ir tikai cilvēkiem.

Upmalā, netālu no ķēniņa pils, reiz atrada mazu

meitenīti. Varbūt viņu bij atnesis varenais vējš, kas,

sagrābis savā klēpī miglaino pavasara nakti, uzlauza

ledu, atrāva vaļā upes un atvēra debesīm logus.
Bērns bij satīts pelēkā lakatā, un viņam blakus bij

nolikta līka un kreveļaina kādas nezināmas puķes
sakne.

Bērnu paņēma pils vārtu sardze un sakni iestādīja
mazā māla podā.

„Varbūt tā būs viņas laimes puķe," tā klusām pie
sevis domāja.

Mazā bij ļoti skaista, tikai viņas kājas bij it kā ne-

izveidotas un līkas. Tāpēc viņa nemīlēja staigāt, ti-

kai skatīties, skatīties. Atspiedusies uz rokas, viņa
caurām dienām sēdēja pie vārtu sarga lodziņa, un

visi apbrīnoja viņas maigo, balto seju un lielās skum-

jās acis. Kas gāja garām rītā, pusdienā vai vakarā,



293

tas arvienu viņu tā redzēja. Viņa bija kā balts ūdens

zieds, kurš guļ uz līmeņa un nekad nemaina savu

vietu.

Viņa negāja, kur bija ļaudis, jo kaunējās no savām

kājām. Tikai vecais pils dārznieks viņu mīlēja. Viņa
dārzā bij daudz līku un dīvaini kroplu koku, tie

bija tie, kas viskrāšņāk ziedēja. Viņš bija laimīgs, kad

mazā, turēdamās viņam pie rokas, ar savām strupām
un līkām kājiņām staigāja viņam blakus pa dārzu.

Viņš mīlēja to ar žēlumu.

Laimes puķe auga gausi, un meitene jau bija liela,
kad tā sāka zarot.

Viņai bij augstas krūtis un mazas smaidošas rokas.

Tāpat kā arvienu, viņa vēl klusi raudzījās ārā no sa-

vas šaurās pasaules pa mazo vārtu sarga lodziņu. Cik

vareni ir vecie koki vārtu priekšā, cik augstu iet

mākoņi un cik skaists ir jaunais princis! Kad viņš

gāja garām, viņas seja kļuva vēl baltāka, un viņas

krūtīs lēni spiedās iekšā it kā saldi asmeņi. Un vienā

naktī bij noticis brīnums. Bij uzziedējusi viņas lai-

mes puķe ar degoši sarkanu ziedu.

Kad nāca prinča dzimšanas diena un visa zeme

posās uz svētkiem, arī mazā vārtu sarga meitene gri-
bēja ko cēlu padarīt.

Viņa paņēma savu sarkano puķi un gāja kā tālā

miglā, nemanīdama savu kāju. Viņa gribēja nolikt

savu ziedu augšā uz pils trepēm, kur marmora vāzēs

stāvēja puķes. Viņa nesa to kā liesmu savās paceltās
rokās. Bet pie beidzamām kāpnēm viņa paklupa, un

atsedzās viņas kroplās kājas. Tai brīdī durvīs parā-
dījās princis savu galma ļaužu vidū. Viņš smējās, un

visi smējās.
Meitene apsedza seju rokām un vaidēdama kāpa

lejā. Viņa ielīda savā vārtu sarga mājiņā, bet tā viņai
nelikās diezgan tumša un zema. Viņa nokāpa pagra-
bā. Viņas sāpes bij lielas, bet viņas krūtīs bij degošs
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izsalkums, viņai gribējās vēl rūgtāku sāpju. Viņa ie-

dzēra nāves zāles. Tā viņai bij labi. Tā nokrita uz

akmens klona un kungstēja ar sakostiem zobiem.

Tad, noreibuši no sāpēm, viņa piecēlās un izgāja ārā

naktī. Tā ielēca upē un kļuva par ūdens meitu, kas

viņa varbūt kādreiz jau bija bijusi. Tur, vēsā dziļu-
mā, bāli zied saules puķe un mēness puķe. Bet tur

nezied sarkanā puķe, jo tur nepazīst sāpju un prieka.

PASAKA PAR ĒNU

Nē,
par to es neko jums nevaru dot," bīdīdams

atpakaļ pār galdu pelēku, novalkātu rudens

mēteli, privāta ķīlu nama turētājs vai, vien-

kāršāk sakot, augļotājs Greblis teica jaunam cilvēkam,

kurš uztraukts un apjucis grozīja rokās mazu stu-

denta cepurīti. „Skatieties paši!" — Greblis īdzīgi
atsita vaļā mēteļa krūtis, un nabaga studentam, kurš

tur stāvēja un drebēja par savām pārdrošām cerībām,

bija tā, it kā augļotājs saviem steidzīgiem pirkstiem,
kuri ātri visu aptaustīja, ķertos viņam pie sirds. ~Skat-
ieties paši: apkakle noberzta, odere izplīsusi. Par to

neviens nekā jums nedos."

Augļotāja vērīgais skats it kā nobēga sevī, viņš
vienaldzīgi atkāpās. Mazliet salīcis, pliku pakausi,
kurš iedzelteni spīdēja starp plauktos saliktiem misi-

ņa patvāriem, sudraba lukturiem un metalla kannām,

augļotājs uzreiz izlikās gluži nedzīvs, it kā viņš pats

būtu viena no lietām, kas še ieķīlātas. Šī vēsuma

priekšā jauneklis apmulsa vēl vairāk.

„Es, redziet.
. . man nemaz patlaban neklājas tik

grūti. Bet gribēju nopirkt, uz māju iedams, kioskā

vienu loterijas biļeti. Šovakar ir Ziemsvētku vakars,

varbūt, ka man būtu laime taisni šovakar."

„Laime!" Grebļa kungs nicīgi iesmējās. „Jaunais

cilvēk, velciet vien mēteli mugurā un ejiet mājā. Lai-
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mes nemaz nav. Tie ir tikai tukši sapņi, vējš, kas

jums jaucas pa galvu."
Students nopūtās, uzvilka mēteli un izgāja.

Bija jau vēls. Aiz loga kā šķidrautu vējš plivināja
klīstošu sniegu.

Grebļa kungs noslēdza veikalu, nogrieza uguni un

caur kažokiem, tepiķiem, mēbelēm un traukiem pie-
krauto telpu, ar kabatas laternīti apgaismodams sev

ceļu, lēnām virzījās uz priekšu, līdz nonāca garā,
tumšā koridorā, kurš tāpat kā veikals bija piebāzts
visādām mantām. Dzelzīm apkaltas lādes še glabāja
dārgas ādas un vecu sudrabu. Viņš bija starp mēmām

lietām, kurām tas bij atdevis savu dvēseli. Tikai kāds

pie sienas piesliets velosipēds darkšķēdams atsaucās,

kad tas piedūrās tam ar kāju. Koridora galā pie ķēķa
bija maza istabiņa, kurā viņš dzīvoja. Viņš atvēra

durvis uz šauro telpu, kuras tumsā kā četras sarka-

nas kārava acis caur krāsns durtiņām mirdzēja elso-

joša un lēkājoša uguntiņa.

Grebļa kungs jau gribēja iet un izbārt veco kal-

poni, par ko viņa iekurinājusi krāsni, jo istaba tikai

vēl vakar vai aizvakar kurināta, bet, nezin kāpēc,

piepeši jutās tik noguris un atkrita krēslā.

„Hm, jauneklis. . . Viņš vēl tic laimei! Man ir

viss, ko viņš vēlētos iegūt. Man ir divi lieli nami

Rīgā un pilnas lādes ar sudrabu, un es tomēr neesmu

laimīgs . .

."

Arī Greblis reiz bija jauns un ticēja laimei. Arī

viņš reiz bija mīlējis. Bet meitene, kura tam bija so-

lījusies, atdeva savu roku citam tādēļ, ka tas bija
bagāts, bet viņš varēja atdot tikai savu sirdi. Tad

jaunais Greblis atstāja tēva sētu.

Visu, ko viņš bija mīlējis, viņš kā svētdienas drē-

bes novilka un nolika uz savas dzimtenes ežām. ~E,
tas viss nav nekas!"

Viņa svētdienas puķe neizplauka. Tas izvēlējās sev

pelēko darba dienu, cerībā, ka tā viņu nepievils. Viņš

gāja uz pilsētu, lai kļūtu bagāts.
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Greblis strādāja, rauša, krāja, kļuva bagāts un ta-

gad sīks un sarāvies dzīvoja šai mazā patumšā ista-

biņā, kur viņu pašu gandrīz bīdīja laukā sanestās

mantu kaudzes, tā ka atlika vietas tikai šaurai dzelzs

gultiņai, galdam un krēslam.

Arī sūrā darba diena bija viņu pievīlusi.

Viņš dzīvoja kā beidzamais nabags.

„Kungs," vecā kalpone teica, ienākdama un no-

likdama uz galda stūra dažus baltus veļas gabalus,
„ir svētku vakars. Vai jūs neaiziesit nomazgāties uz

pirti?"

„Kriste, tu mani izpostīsi, tu mani izpostīsi!"
Grebļa kungs vaidēja, uztrūcies no savām domām.

~Gan tu redzēsi, mums vēl vecuma dienās būs jāiet

übagot. Cik reizes tev neesmu teicis, nenoplēs manu

kreklu, ziepēm mazgādama. Atkal tik balti!" —Lai

paskalojot tāpat, ziepes maksājot naudu. Uz pirti
viņš neiešot. Veco pirts slotu, ko pagājušo reiz pār-
nesis mājā, viņš esot sadedzinājis. Viņš jau neiešot

sev katru sestdienu pirkt jaunu pirts slotu.

Tā viņš vaidēja un gražojās, kamēr beidzot apgū-
lās. Vai viņš bija nemierā ar savu dzīvi?

Grebļa kungs ilgi grozījās no vieniem sāniem uz

otriem. Tad sapnis, kurš visu pārvērš, klusi uz pirk-
stu galiem ienāca istabā. Tas viegli pieskārās gulētā-
jam pie plakstiņiem un atvēra kādas slepenas durvis

viņa dvēselē, aiz kurām, tumsā nospiests un pie ma-

las nobīdīts, dzīvoja gluži cits cilvēks. Ikkatra cil-

vēka dvēselē ir savs tumšais kambaris, kas slēpj aiz-

mirstu gūstekni, kuram tikai sapnis ļauj dzīvot.

Grebļa kungs gulēja un sapņoja.

lekšrīgā griezās putenis, augstu mētādams baltus

sniega šķidrautus, kuri dažreiz pilnīgi aizsedza reto

laternu gaismu. Torņa pulkstenis sita vēlu nakts

stundu, un no viņa dobjiem sitieniem, kuri krita kā
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lēnas, smagas lāses, tumsa kļuva vēl dziļāka un sma-

gāka.
Nosaluši bērni klīda pa ielām un, dvašu pūzdami

sev uz nozilējušām rokām, lūdza dāvanas. Arī bagā-
tais Grebļa kungs bija iemaldījies starp maziem dā-

vanu gaidītājiem. No visām pusēm viņu ielenca lū-

dzoši bērni. Viņš sita tiem pa pirkstiem, kuri strink-

šēdami lūza kā stikls un sabira uz ielas. Bet arī viņš

pats sev it kā ko lūdza. Tad viņam tuvojās balta sie-

va, no kuras mirdzošām drēbju vīlēm visa iela kļuva
gaiša. Rozes uzziedēja pie viņas kājām, un bērnu bars

kļuva par baltām līlijām. Tā uzlika viņam roku uz

pleca un teica: ~Bet tu šonakt paliksi par ēnu."

Spožā parādība pazuda. Grebļa kungs bija palicis
par ēnu un mēness gaismā, kamanām slīdot, lidoja

caur nosarmojušu egļu mežu. Dzidri skanēja zvaniņš.
Nakts bija svinīga, gaiša un jautra.

No jauno egļu galotnēm raudzīdamies lejup, Greb-

ļa kungs redzēja, ka viņš ir tā skaistā cilvēka ēna,

kurš pelēkā kažokā sēdēja kamanās, ar vienu roku

apkampdams meiteni vai jaunu sievu, kas sēdēja vi-

ņam blakus, ar otru valdīdams grožus. Viņš bezgalī-

gi mīlēja šo cilvēku un,
kā jau ēna, cieši turējās tam

blakus. Tāds viņš bija izskatījies jaunībā. Un arī

meitene, kas sēdēja viņam blakus, tam likās sen re-

dzēta, tuva un pazīstama. Tā bija viņa iecerētā. Ta-

gad tie ir vīrs un sieva un Ziemsvētku naktī brauc

uz baznīcu.

Neizsakāma maiguma pilna, ēna pieglaudās kat-

ram kokam, katram krūmam, kas ceļā gadījās.

Viņa pazina šīs vietas. Te bija viņas jaunības die-

nu dzimtene.

Braucot caur bērzu birzi, viņa tik viegli pieskārās
smalkā ledū iestiklotiem zariem, ka neviens sarmas

puteklītis nenobira zemē. Viņa jau varēja tikai pie-

skarties, noglāstīt un aiziet. Bet laime jau ir tikai

trausla pieskaršanās.
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Zirgs kā putns nesa vieglās kamanas pār aizsalušo

ezeru, un ēna glāstīja gludo ledus spoguli. Vēl nāca

nosnigušas mājas, no kurām atskanēja sērīgas suņu

rejas, tad kapsēta, bērzu birze, un ēna atslējās pie
baltās baznīcas sienas.

Baznīca svinīgi dūca ērģeles, un ēna no skrējiena

pa ziemas nakti atdusējās pašas tautas klēpī.
Tur viņa svētlaimīgi iesnaužas. Tā uztrūkstas ti-

kai vecā lauku mājā un sviežas nomelnējušos griestos,
kuri viegli smaržo pēc dūmiem.

Atskan jautras balsis un smiekli. Māja ir pilna

priecīgu cilvēku, kuri bīda krēslus un sēstas pie
Ziemsvētku vakariņām.

Starp viesiem galda galā ēna ierauga pazīstamo
sievu baltās drānās, tikai še viņa daudz neatšķiras no

citām sievām, kuras sēd aiz galda baltās villainēs un

mirdzošās sudraba saktās.

Ēna bailīgi noliecas pie tās un jautā: „Saki, ko

viss tas nozīmē? Kas tas ir, ko es še redzēju?"

„Tā ir tava nedzīvotā dzīve. Viņu glabā tavas

dzimtenes lauki un meži un klusais ezera spogulis."
„Paldies, ka tu ļāvi viņu man redzēt. Bet lai kāda

ir mana tagadējā dzīve, es tomēr vinā gribu tikt at-

pakaļ."
„Nu, tad lien šai zara caurumā," Laima teica, iz-

vilkdama brūnu egles zaru no baļķa sienā.

Ēna salocījās un pazuda. Bet Grebļa kungam sapnī
likās, ka viņš, taustīdamies gar kažokiem, mēteļiem
un mantu saiņiem, lien pa savu garo, tumšo korido-

ru, kuram kā naktij nav gala, līdz tas nosvīdis at-

modās gultā.
Bet cilvēku, kurš šai svētku naktī bija atmodies,

Grebļa kungs vairs nevarēja ieslodzīt savas dvēseles

„tumšā kambarī", un tas viņam rādīja labāku dzīvi.
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BURVJA SIRDS

Varens
vīrs bija ķēniņš Ziemelis. Viņš sēdēja uz

augsta ledus troņa, viņam bija lāsteku bārda

un mirdzoši leduspuķu svārki.

Ķēniņš Ziemelis gribēja iekarot pasauli.
Viss sastinga, kur gāja viņa pulki. Mazā vardīte

domīgi izspiestām acīm iemiga uz purva ciņa, kā

bija tur sēdējusi. Putni salīda siltos, sūnām aizbāztos

koku dobumos, lācis ierāvās migā, sarausdams sev uz

galvas veselu žagaru blāķi.
Ķēniņš Ziemelis meta vaļņus apkārt pus pasaulei.

Bet kur gāja garām Labais Burvis, tur vaļņi izkusa

(jo tie bija no sniega), un kur viņš uzpūta savu dva-

šu, tur uzziedēja puķes.
Kādā rītā ķēniņš Ziemelis piecēlās no sava troņa

un bargi sarauca pieri:
„Kes tes?"

Zem viņa godakrēsla bija liela ūdens palts.
Ķēniņš uztraukts sauca savus kalpus.
„Kes tes?" viņš kliedza. „Vai pats savā pilī vairs

neesmu drošs? Vai lai es izkūstu jūsu acu priekšā un

pārvēršos par peļķi? Vai, es gurstu!" viņš ieķērās sev

lāsteku bārdā, kura brakšķēdama lūza. „Vai jūs esat

jau apkusuši zobenus vicināt pret mūsu mūžīgo ie-

naidnieku? Ejiet! Jūs zināt, viņš pats ir neievaino-

jams. Viss spēks, ar ko viņš dara brīnumus, ir viņa
sirdī. Kur atrodat — kāju virsū un — knikt!— un

viņš būs pagalam!"
Ziemeļa kalpi — kāvi izklīda, un viņu zili sarkanie

zobeni kā liesmas šaudījās gar visu debess malu. Daž-

reiz tie likās kā bāli gari, kas pa kustīgām staru tre-

pēm kāpj augšā debesīs. Bet Labais Burvis nekur ne-

bija atrodams. Viņi tikai redzēja no augšas, ka tum-

ša meža malā vecs zīlnieks sēdēja savas būdas priekšā
un lasīja gudrības grāmatā.

„Klausies, tēti," — kāvi steidzās tam klāt, — „vai

nezini, kur tagad Labais Burvis?"
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~Aiz trejdeviņiem kalniem, aiz trejdeviņām lejām,
Saules zemē. Jums viņš nav sasniedzams," zīlnieks

atbildēja, skatīdamies savā grāmatā.

„Nu, lai nu pats, kur pats, bet saki, kur viņa
sirds? Mēs meklējam viņa sirdi."

„Ejiet tikai taisni. Aiz meža ir ezers, aiz ezera

kalns, tai kalnā balta pils. Tai pilī zelta lauva rota-

ļājas ar dimanta olu — tā burvja sirds."

Kāvi ilgi gāja caur tumšo, biezo mežu, izcirzdami

sev ceļu saviem zili sarkaniem liesmojošiem zobeniem.

Viņi iznāca gluda, spoža ezera malā.

Aiz ezera bija kalns, viss noaudzis garām, baltām

puķēm, kuras stāvēja klusi kā degošas sveces; nebija

ne vēsmiņas, ne elpas. Visapkārt bija tikai klusa sta-

rošana.

Tai kalnā bija balta pils; no viņas augstiem logiem
nāca brīnišķīgs spožums: zelta lauva tur spēlējās ar

dimanta olu.

Kad Ziemeļa kalpi tuvojās kalnam, visas puķes

kļuva melnas un nolieca galvas. Bet tikko kareivju
ēnas pieskārās baltai pilij, viņas logos nodzisa burvī-

gā gaisma. Tumšs ērglis sviedās gaisos, ar savu vēju
vien notriekdams gar zemi karakalpus. Viņš lidoja

jau neaizsniedzamos augstumos, saviem spārniem ap-

segdams debesis. Knābī viņam bija dimanta ola. No

gaismas, ko tā izstaroja, putna tumšās krūtis dega kā

liesmās, viņa spārnu spalvas mirdzēja sarkanā zeltā.

Tad palika tumšs. Arī ezers aptumšojās. Tik viņa

dzelmē, kā ugunīga sirds, kvēloja dimanta ola.

Slēpdamās no vajātājiem, burvja sirds pārdzīvoja
vēl visādas brīnišķīgas pārvērtības. Te kā zelta gre-
dzenu zivtiņa to ienesa ezerā, un ap niedrām ņirbēja
viegli zelta gredzentiņi. Pēc kāda laika brūna skud-

rīte to ievilka savā alā kā mazu puķu sēkliņu. Bei-

dzot kā balta spalviņa, ko dūja skrienot bija izme-

tusi gaisā, tā iekļuva sniega padebesī, kurš ar lēnu

vēju Ziemsvētku vakarā gāja pār manas dzimtenes

kalniem.
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Liegi šūpodamās, nesdama laimi visiem, kam tā

pieskārās, viņa nolaidās uz veca klaidoņa caurumai-

nās platmales, caur kuras tumšiem robiem līda ārā

iesirmi mati. Viņš bija ģērbies melnā kungu mētelī;

vējš, kā izsmiedams, raustīja atirušos ielāpu stūrus.

Vienā kājā viņam bij veca kurpe, otrā koka tupele,
kura pastāvīgi muka- nost, tā kā viņam arvienu bija
jāapstājas, pret vēju brienot pa dziļo sniegu.

~Milijoni, milijoni!" — piepešas laimes sajūtas pār-

ņemts, klaidonis atsedza galvu baltai sniega pārslu
svētībai, kuras tik bagātīgi un neizsīkstoši bira no

atvērtiem gaisa bezdibeņiem.
„Baltie milijoni," viņš kā sapnī murmināja. Tam

likās, ka debesis viņam atdod nelietīgi izšķiesto tēva

mantojumu.
Tanī pašā brīdī sniega jonī viņš izdzirda zirgu

sprauslojam. Kāds mežinieks, kažokā un lielā ausainā

ziemas cepurē, pabrauca viņam garām. Kā sudraba

ripas mirdzēja gludi nozāģētie apaļie apses bluķu gali.
Vezums apstājās gājēja priekšā. Zemnieks pagrieza

pret viņu savu sārto seju.

„Ei, lai nu kas tu esi, redzu, ka tev grūti paiet.
Nāc, sēsties man blakus."

Klaidonis izrausās no sniega, un mežinieks ar vienu

roku uzvilka to sev līdzās uz vezuma un uzmeta

nosalušam vīram uz pleciem zirga segu. Kādas platas
rijas nosnigušais jumts ar melnu palieveņa robu kā

milzīgs balts, pie zemes pieplakuša pūķa spārns rādī-

ja ceļu kalnā. Kamēr viņi palēnām brauca uz māju,
ko aizsedza balts, kustīgs sniega pārslu tīkls, nozā-

ģētie koki, uz kuriem tie sēdēja, atdzīvojās, un zaru

portis mizā sāka dzīt brūnus dzietus. Tas nav nekur

dzirdēts, un vēsture tādas lietas nepiemin. Tas nekad

arī nevarētu notikt, ja uz vecā klaidoņa melnās, cau-

rumainās platmales kā viegla balta spalviņa līdz ar

sniega pārslām nebūtu nolaidusies burvja sirds. Bet

mēs zinām, ka sirds var darīt brīnumus.

~Nu, siev', es tev atvedu svētvakara viesi," saim-
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nieks teica, ienākdams istabā un nodauzīdams sniegu

no kājām.
Saimniece patlaban rīkojās ap krāsni, vilkdama

ārā svētku karašas, kuras, brūni apceptas, tvīka un

garoja gultā, uz galda, uz krēsliem. Skatoties uz ienā-

cējiem, maizes lize viņai sagriezās šķībi un beidza-

mais kukulītis nokrita zemē.

„Re nu, tam jau ogu maize pati pretim skrien,"
saimniece teica, atliekdamās taisni un atbīdīdama ar

rokas virsu matu sprogas, kas viņai lipa klāt pie no-

svīdušās pieres.
Nezinādams, kā iemantot mājnieku draudzību,

vecais klaidonis apmulsis stāvēja pie durvīm. Piepeši

viņš ieraudzīja spalviņu uz savas platmales, paņēma
to rokā un, savilcis seju vispiemīlīgākā smaidā, vis-

visādi jocīgi gorīdamies, piegāja pie bērna, kurš rau-

dāja ratiņos, jo nebija neviena, kas ar viņu pakaitējas,
un nolika viņam blakus balto paijiņu. Bērns sāka

smaidīt, sita plaukstas un teica: „Ģi, ģi!"
Nu arī saimniecei atsila sirds, un klaidonis, atsē-

dies uz mūra, drīz vien turēja nosalušās, nozilējušās
rokās kūpošu ogu maizes gabalu.

Bērns rotādamies bija nometis spalviņu zemē.

„Kāda skaista paijiņa," puisis Andrejs teica, ienāk-

dams istabā un pamezdams acis uz kalponi Līzi, kura

sēdēja stellēs, pie loga, nolaidusi acis pār audeklu.

Puisis pacēla balto nieciņu, piegāja Līzei no muguras,

apdvesdams to ar savu elpu, un viegli novilka tai

spalviņu pār vaigu.
Meita nosarka. Tā bija pirmā saldā mīlas pieskar-

šanās, kas pārskrēja viņai kā karsta šalka.

Tā mazais nieciņš gāja no rokas rokā. Kam viņš

pieskārās, to pārņēma liega, nejauša un neizskaidro-

jama laimes sajūta. Jo laime ir tikai viegla pieskarša-
nās, smarža, kas nāk un aizlido.

Rītā, kad pēc svētku nakts slaucīja istabu, spal-

viņa ar putekļiem pacēlās gaisā, un vējš pa atvērtām

durvīm to ierāva baltā sniega pārslu virpulī. Ārā

atkal sniga un putināja.
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CEĻŠ UZ PAVASARI

Mežā
bija kā miltu maisā, kuru patlaban bries-

mīgi krata un purina. Sīki balti sniega milti

griezās un lēkāja tā, ka acis lipa cieti. Tālāk

par trim soļiem nevarēja redzēt.

Jauns gājējs — Gaida apmulsis apstājās. Viņš dzir-

dēja kādu vaidam un atgriezies ieraudzīja līku kau-

lainu veceni, kas bija pakritusi zem žagaru nastas un

ar mokām rausās ārā no sniega kupenas.

Gājējs uzsvieda sev žagaru maisu uz pleciem un

izvilka veceni no sniega.

„Va—i, kā salst, va—i, kā salst," viņa vaidēja,
pūzdama dvašu uz rokām.

Visapkārt tumši krēšļojās egles.
„Krustmāt, man liekas, es esmu apmaldījies. Saki,

kur te iet ceļš uz pavasari?"

„Va—i, tagad jau visi ceļi aizsniguši. Nu jau ne-

viens tur neiet. Pag, reiz zināju gan . . .
tev būs jāiet

uz Klusuma pilsētu, tad pār balto Meteņu kalnu un

tad
.. .

tad paprasi raibam dzenim priedes galā, tas

tev pastāstīs."

Gājējs pavadīja veceni līdz viņas mājiņai meža

malā, sasildījās pie viņas žagaru uguntiņas un gāja
tālāk.

Pēc dažām stundām viņš izkļuva uz liela ceļa, pa
kuru gāja un brauca daudz ļaužu. Viņš bija svešs šai

pusē un neviena nepazina. Bet gājējs nejutās vientuļš.
Tas dzīvoja ar visiem, ko viņš mīlēja. Viņš dzīvoja
savā dvēselē. Sniega miglā tas dažreiz ieraudzīja
garu, mazliet salīkušu vīru, no kura gaitas jau bija
manāma labsirdība un miers. Tas izskatījās kā viņa
mirušais krusttēvs.

. .
Bet viņam pagāja garām svešs

cilvēks. Dažreiz vakara krēslā, uzslējis mēteļa apkakli
un pārvilcis platmali pār skumjām acīm, viņam nāca

pretim it kā brālis. Bet tā bija tikai līdzība, kas viņu

neatstāja. Arī brālis bija miris.

Gājējam nebija draugu, bet sirds bija pilna drau-



304

dzības. Sveši cilvēki, ar kuriem viņš sēdēja atpūzda-
mies lielā kroga istabā uz kopēja sola, nepārmīdams
ne vārda, likās tuvāki kā brāļi. Tā bija draudzība no

tālienes.

Klusuma pilsēta, kurā jauneklis nonāca, dusēja
mīkstā sniega padebesī, kas bija viņu iešūpojis, it kā

atraudams no zemes un padarīdams par baltu sapni.

Gājējam likās, ka viņš slīdēja ar to kaut kur prom.
lelas bija pilnas ļaužu, bet nedzirdēja ne soļu skaņas,
ne ratu rīboņas, visu noslāpēja sniegs. Bija tik klusi

un svinīgi. Uz pieminekļu pamatiem stāvēja ķēniņu
tēli baltos zirgos un baltos mēteļos, torņus un jumtus
aizsedza maigs pārslu šķidrauts. Pilsētnieki likās maz-

liet miegaini un it kā sevi apnikuši, bet gājējam ne-

iznāca ar viņiem tuvāk iepazīties, jo viņš meklēja
ceļu uz pavasari.

No baltā Meteņu kalna gala viņš nolaidās ragavi-
ņās līdz ar jautriem bērnu bariem.

Tālāk platais mirdzošais lielceļš iegriezās nosarmo-

jušā silā. Bija tikai zelts un marmors, saule un sniegs,
un smalks sarmas sudrabs, kas mirdzēja pār mežu

galiem.

Augstas priedes galotnē sēdēja dzenis. Viņš bija
grezni ģērbies, tam bija raiba fraka, zilpelēka zīda

veste un sarkanas bikses.

„Kāpēc tu esi tā uzcirties?" gājējs prasīja.

„Vai tad tu nezini, ka ir vēl balles sezona?" dzenis

lepni atteica.

Tiešām, mežā likās kā baltā svētku zālē, kad visur

spoži mirdz ugunis, bet viesi vēl nav ieradušies. Bija

jaužamas kādas klusas un svinīgas gaidas.

~Bet, mīļais kungs, saki man, kur te ir ceļš uz

pavasari?"

„Vai tad tu nejūti jau viņa elpu? Paejies vien, tad

redzēsi. Kas uz mani zīmējas, —es gan negaidu pa-

vasara. Saskries atkal visi putni. . . Tagad es viens

pats valdu pār mežu." Tuk, tuk, —viņš piesita ar
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savu āmuriņu, un sasalušais koks skanēja kā uzvilkta

stīga.

Jaunais ceļinieks staigāja pa balti nosnigušām
mirdzošām meža norām. Viņš šķīra tās kā liesmainas

lapas puses Dieva grāmatā, kurā ierakstīti tikai sau-

les vārdi. Meža malās piesaulē jau drebēja gaiss un

pacēlās smalka zilgana migliņa.
Sirma vāverīte nosvieda gājējam zemē brūnu sa-

silušu čiekuriņu, kas viegli smaržoja pēc sveķiem.
Tā bija pirmā pavasara zīme, jo ziemas gaiss ir bez

smaržas.

Pavasaris bija atnācis. Arvienu siltāk viņš dvašoja
gājējam sejā.

Ceļmalās jau zaļoja zālīte, pirmās puķes tas bija
sev aizspraudis aiz cepures. Viss gaiss bija trokšņa,
kustības un nemiera pilns. Nemiers bija skāris arī

mirušos. Skopais melderis Siksna nevarēja atrast kapā
miera, un viņam bija ļauts uz brīdi atgriezties dzīvē.

Sēdēdams uz kapsētas vaļņa, viņš ieraudzīja puisi,
kas bezbēdīgi soļoja ar puķēm aiz cepures.

Melderis nebija mierā ar savu nodzīvoto dzīvi.

Visu mūžu viņš bija pavadījis īdzīgās rūpēs. Viņš
bija sakrājis daudz naudas un beidzot apracis to ze-

mē. Nevienam no tās nebija nekāda labuma. Kamēr

viņš bija dzīvojis, tas bija domājis tikai par sevi. Ta-

gad, citas saules gaismā, viņš domāja tikai par citiem,

jo viņam pašam nekā vairs nevajadzēja. Ko tagad
dara viņa meita? Ko viņa iesāks viena pati atstātās

dzirnavās?

Gribēdams sasildīt savu ēnu starp dzīviem cilvē-

kiem, melderis ieslīdēja krogā.

Krogs bija pilns ļaužu, kas atgriezās no pavasara

tirgus. Melderis klusi nosēdās kaktā, un krodziniece

nolika viņam priekšā glāzi alus.

lenāca arī Gaida un nosēdās pie garā galda apēst

savu celamaizi.

Pēc brīža kaktā izcēlās skarbs troksnis
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Krodziniece bārās. Melderim nebija ko samaksāt

par alu. Viņš nebija pieskāries glāzei, kas stāvēja vi-

ņam priekšā, tik putas bija nokritušas.

Tas laida apkārt skumju skatu, kas apstājās pie
jaunā gājēja galda galā.

Gaida piecēlās, piegāja pie savādā klusā svešnieka

un nometa uz galda naudas gabalu par viņa glāzi.

Viņš bija draudzīgs notālēm. Tas bija jau agrāk ie-

vērojis skumjo vīru, kas viņam atgādināja redzētu

cilvēku. Gaida jau dzīvoja līdz ar dzīviem un mi-

rušiem.

Viņi abi izgāja laukā.

„Kur tu iedams, mans dēls?" melderis jautāja.

„Meklēju ceļu uz pavasari."
„Labi, es zinu vietiņu, kādu nav daudz zemes vir-

sū, kur pavasaris ir apstājies un kur tev vairs nebūs

jāklīst tālāk. Es tevi tur aizvedīšu. Ej vien pa priek-
šu. Soļodams tavās pēdās, es atrodu prieku. Ļaužu

bija daudz. Tev vienam bija puķes pie cepures un

atradās grasis, ko samaksāt par manu glāzi. Es zinu,

tu atdevi savu pēdējo naudas gabalu."

Viņi gāja gar upes malu. Aiz ceriem guldza ūdeņi.

Starp sudrabpelēkiem alkšņu krūmiem jau ievas bija
izkārušas savas zaļganbaltās smalkās ziedu bārkstis,

kas vēl nebija izplaukušas.
It kā slēpdamies, svešais noveda Gaidu lejā pie

dzirnavām.

„Pieklauvē pie šīm durvīm, še tu atradīsi laimi.

Bet ko es tev vēl teikšu," melderis čukstēja jaunek-
lim ausī, „roc dārzā zem trešās ābeles, ceturtā rindā

no ceļa, tur ir aprakts pods ar naudu."

Gaida spieda svešniekam roku, kas bija dīvaini

mierīga un vēsa.

Viņš pieklauvēja, un tam atvēra brīnumdaiļa jau-

na meita.

Gājējs ieskatījās tai sejā, un viņam likās, ka pie šī

sliekšņa ir apstājies pavasaris ar savu saldo elpu.

Viņam negribējās nekur vairs tālāk.
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Bet svešnieks klusi aizslīdēja gar dārza sētu. At-

skatīdamies atpakaļ, Gaida redzēja, ka koku zari un

pērnās smilgas viņam cauri spīd. Tad tas lēni izzuda

tālumā.

PĀRVĒRŠANĀS

Ceļinieks
izgāja ceļā. Viņš bija jauns, puķes vi-

ņam bija aiz cepures. Viņš bija jutis aicinājumu
un gribēja uziet to koku, kurā rītos uzlēca

saule. Pagāja dienas un gadi. Ceļinieks bija kļuvis
vecs, to koku meklēdams. Reiz, noguris un noputē-
jis, viņš nonāca upes malā, kur dzēra varavīksne.

Tur stāvēja augstas egles. Viena no tām dega kā lies-

mās. Ikkatra adatiņa mirdzēja sārtā zeltā.

„Kāda savāda egle!" ceļinieks domāja un piegāja
tai klāt. „Koks tā izskatās tikai ziedot vai mirstot,"
— viņš sāka to aplūkot, nevarēdams iedomāties, ka

tas ir meklētais. Pēc gariem gadiem un ilgām neveik-

smēm viņš gandrīz jau bija aizmirsis, ko meklēja.
Tad, zarus pašķirdama, viņam iznāca pretim kāda

sieva ar starojošu vaigu un sniedza tam dimanta gre-
dzenu: „Tā tava meklējuma alga. Šim gredzenam ir

burvība. Kam viņš ir, tas var pārvērsties, par ko vi-

ņam tīk."

Sieva nozuda kā māns, arī kokā nodzisa brīnišķī-
gais sārtums, tikai gredzens mirdzēja ceļinieka rokā.

Visas egles tagad izskatījās vienādas. Ceļinieks jutās
it kā pievīlies: tas bija reizē ieguvis un pazaudējis.
Viņš gāja tālāk.

Tāpat kā agrāk, ar ilgām viņš gaidīja katru jaunu

rītu, it kā lielais noslēpums vēl būtu priekšā, un kat-

ra jauna vieta viņam darīja prieku. Viņš bija ar sa-

viem soļiem izmērojis pus pasaules, bet nekur tam

negribējās palikt uz vietas, jo viņš bija ceļinieks, tam

gribējās ritēt, ritēt no dienas dienā, tāpat kā dzīslās
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ritēja viņa asinis. Bet kad viņš nonāca atkal savas

dzimtenes kalnos, viņa soļi palika lēnāki un pēdas
pašas lipa pie zemes. Viņam gribējās ieaugt zemē kā

kokam, stiept saknes viņas dziļumos, kuros bija ap-

slēpti veldzējoši mīlas avoti.

Viņš bija dzimtenē. Lēznos pakalnos starp dārziem

un druvām gulēja pazemas mājas pelēkiem, nosūno-

jušiem jumtiem. Lejās, tumšu egļu lokā, it kā acis

starp garām melnām skropstām, spīguļoja dzidri eze-

ri. Bija vakars. No mājas uz māju skanēja suņu rejas
kā melodiskas atbalsis. No pagalmiem nāca gaišas
sieviešu balsis, tur apkopa vakara soli. Kā degoša pļa-
va pār visām vakara debesīm uzziedēja saules riets.

Sārtas, dzeltenas un zaļas puķu straumes kvēloja un

dzisa, te aizlocīdamās kā platas degošas upes, te sa-

veldamās raibās grīstēs, it kā pa debesīm patlaban

staigātu pļāvējs, kas ar savu izkapti bez trokšņa no-

gulda puķes vālos.

Lielā priekā ceļinieks pacēla rokas un vēlējās, kaut

viņš kļūtu par koku, kas varētu apkampt debesis.

Tai pašā brīdī viņš juta, ka viņa rokas top par za-

riem, kas stiepjas gar blāzmotām debesīm, apkampj
saules rietu, un ar neizsakāmu dvēseles pilnību gavi-
lējoši paceļ sev pār galvu (kas ar' jau bija tikai biezi,
tumši zari) — greizos zvaigžņu ratus.

„Nu es esmu koks," ceļinieks it kā sapnī domāja,
atsliedams galvu pret padebeša malu, kas apkaisīja to

ar vēsu patīkamu rasu. „Cik labi! Mana mēle top
mīksta kā lapa. Pie viņas līp tikai labi vārdi, kā me-

dus, kas izsvīst uz lapām. Es mīlu, es mīlu!
...

Es

laikam esmu palicis vecs un pļāpīgs. Manas kājas ir

stīvas, bet mana mēle grib runāt, runāt... Es esmu

aizmirsis visus vārdus. Man gribas tikai teikt, ka

mīlu, ka visu mīlu" — koks laimīgi čaloja.
Pret rīta pusi, kad norima vējš, koks apsedzās ar

smalku, caurspīdīgu miglu un iegrima vieglā sapnī.
Atmodies ceļinieks juta, ka viņam piekļaujas kaut

kas bezgala labsirdīgs un maigs un ka viņš lēnām
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saaug ar to. Man laikam tagad ir koka dvēsele, — tas

domāja. Agrāk viņš, liekas, to bija dzirdējis vijolē,
kad tā svētdienas vakarā ieskanējās pagalmā zem lie-

pām. Tagad viņš to glabāja savās krūtīs. Cik tā bija
laba, to viņš sajuta tūliņ, kad sāka izpildīt savus

koka pienākumus. Izdrupuša zara caurumā, pie pa-
šām krūtīm, viņš glabāja maza putna ligzdu. Vecam

arājam, kas, sviedrus slaucīdams, atlaidās zālē pie vi-

ņa saknēm, tas uzklāja vieglu, tīkamu ēnu un, lai-

mīgi čalodams, jaucās mīlētāju valodās, kas mēness

gaismā apkampušies sēdēja zem viņa zariem. Tas gla-
bāja visu, kas bija glābjams un saudzējams. Putniņš
slēpās viņa lapu biezokņos no asām vanaga acīm,

vāverīte no puikām, kas viņu dzenāja, apmētādami
sprunguļiem.

Bet rīta stundas piederēja dziesmām un gavilēm.

Jautri putnu kori sēdēja koka zaros un dziedāja.
„Uz kurieni mēs lidojam?" tas apmulsis jautāja.
(Viņam laikam drusku griezās.) Bet koks jau stāvē-

ja uz vietas, tik dziesmas lidoja pret sauli.

Bet atnāca rudens. Vējš noplēsa kokam lapas, sati-

na tās gredzenos un pūta projām pa lauku.

Koks stāvēja skumīgs un kails.

Kādā dienā pienāca pie viņa divi vīri ar cirvjiem
uz rokas un, galvas atgāzuši, aplūkoja to no galotnes
līdz zemei.

Viens jau pielika cirvi pie saknēm, un kokam bija
kā ļaunā sapnī, kad nevar ne bēgt, ne iekliegties, ne

pakustēties. Mēmās bailēs viņš gaidīja, kas notiks.

„Nē," otrs vīrs teica, ievilkdams dūmu no savas

pīpes un vēlreiz koku noskatīdams, „lai paliek! Šis
koks pušķo mūsu lauku."

Abi uzmeta cirvjus uz rokas un, vēlreiz atskatī-

damies, aizgāja.
Naktis kļuva aukstas, zeme sasala. Koks lēnām sa-

stinga. Tik pašā serdē viņam vēl turējās kāda jaus-

ma, ka viņš dzīvo.

Bija jau uzsnidzis sniegs. Kādu nakti atlaidās melns
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krauklis un mēnesnīcā knibinājās ap kaut ko mir-

dzošu zara galā. Tas jau bija brīnišķais gredzens.
Koks it kā atmodās no savas snaudas. Viņš atcerējās

gredzena burvību.

„Ak, kaut es varētu atkal kļūt par cilvēku!" tas

vēlējās.
No koka tūliņ atraisījās ceļinieks brūnā mētelī,

zaļu platmali galvā, un spēra soli pasaulē.
Ja viņš pieklauvē pie jūsu durvīm un lūdz nakts-

māju, tad laidiet viņu iekšā, jo viņš nes sev līdz

koka labsirdīgo un pacietīgo dvēseli.

KALNS, KAS DZIEDĀJA

Gājējs
bija pārstaigājis daudzas zemes, redzējis

ciemus un pilsētas. Uz viņa svārkiem un kur-

pēm krājās putekļi, bet viss tas bija vienal-

dzīgs, it kā jau redzēts: vienalga — kalns vai leja!
Tā noputējis viņš klīda pa pasauli, līdz nonāca kādā

vietā, kur viss brīnišķīgi pārvērtās. Visas lietas likās

it kā pirmo reiz redzētas. No jauna viss viņam rādī-

jās un bija jauns, kā tad, kad viņš pirmo reiz bija at-

vēris acis uz pasauli. Vai viņš atkal tuvojās bērnībai,
vai kam citam neredzētam, bet vēl jaukākam, par ko

stāstīja kāda laimīga jausma? Viss bija tik mīļš, kā

uz mūžu pazaudējams, viņa soļi kavējās, tam gribē-
jās noglaudīt katru zālīti ceļmalā. Tāpat laikam bija
arī citiem, kas gāja šo ceļu. Kāds vecs pāris — divas

sirmas galvas, cieši turēdamās viena otrai blakus, ap-

stājās te pie patlaban izplaukuša bērza, kas aizkāra

viņus saviem gariem zaļiem matiem — zariem, tie

rādīja viens otram uz balto debestiņu tālumā. Viņi
te gāja, te sēdēja ceļmalā. Viņu sejas bija paceltas uz

augšu, viņi vēl kam gatavojās un kaut ko gaidīja.
Ceļš viegli pacēlās kalnā un notrūka. Tur bija bez-

dibens, pār kuru kūpēdams slīdēja mazs miglas mā-

konītis.
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Kas tur nonāca, tas sasita rokas, iesaucās: „Ak, cik

jauki!" un nogāzās aizā. Varbūt līdz ar mākonīti

pār tumšo bezdibeni mulsinādama peldēja brīnišķīga
laimes aina, kurai visi bez apdomāšanās lēca pakaļ,
varbūt tāds bija šīs vietas māns; jeb viņi tur tiešām

kaut ko ieraudzīja, —to neviens nezina, jo neviens

no turienes nav atgriezies.
Sekodams pavasara puķēm, kas bija izbirušas gar

kalna malu, gājējs nogriezās pa mazu smilšu taku uz

upi, kuras brūnie viļņi meta saulē zelta gredzenus.

Gājējs apsēdās uz akmens un skatījās uz kalna ceļu.
Kāds jātnieks pilnos auļos nozuda no kalna, it kā

būtu izkūpējis gaisā: viņa zirgs neredzēja bezdibens

zem kājām.
Tad nāca līgava vainagā un, it kā dodamās savam

iemīlētam pretī, atvēra rokas un pazuda.
Tas likās tik neticami un tomēr notika tepat acu

priekšā. Šim kalnam bija kāda burvība. Tā mulsinā-

ja gājēju.
Viņš piecēlās no akmens, atlaidās pret saulē sasilu-

šo kalna muguru,kas bija it kā nomiglojusi ar vieglu,
smalku pavasara zāli.

Gājējs piekļāvās zemei, kas viņu apdvesa ar mieru,
labsirdību un jaunās zāles smaržu.

Bezdibens tuvumā visas lietas atdzīvojās un ieguva

jaunu spožumu.
It kā jaunām acīm viņš noraudzījās uz mārīti, kas

bija uzmetusies viņam uz rokas un cilāja brūnos

spārniņus uz laišanos. Ikkatrs mazais nieks runāja uz

viņu. Viņš skatījās uz tauriņiem, kas kā dzeltenas

zīda lentas risinājās gar tumšo priežu meža malu —

tik ātra un laimīga bija viņu gaita.

Laimīgs viņš piespieda vaigu pie zemes, un viņam

likās, ka kalns dzied. Nē, tā nebija viņa paša sirds,
kas dziedāja! No kalna dziļumiem nāca augšā it kā

gaviles un vaidi, skaņas spiedās caur zemi kā medus

caur šūnu. Tās vilināja un biedēja, gājējs iztrūcies

raudzījās apkārt.
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Tur tuvojās vecs gans ar savām aitām, kuras, klīz-

damas gar upes malu, plūca jauno zāli.

„Saki, draugs, no kurienes nāk šīs skaņas? Te vi-

ņas raud, te gavilē. Vai tu ar' viņas dzirdi?" gājējs

jautāja ganam.

„Jā, es dzirdu vēl viņas katru dienu, kaut gan tas

notika tik sen," gans atteica, pamādams ar galvu uz

kalna pusi. „Priekš daudz gadiem — toreiz es vēl biju
puika — es ganīju aitas tāpat kā šodien, te pie kalna.

Tā es skatos, ka pa ceļu uz augšu iet koklētājs. Zelta

kokle viņam ir rokā, mati plivinās vējā. Viņš nonāk

pie bezdibens malas un izstiepj rokas kā peldētājs,
kokle tam izkrīt, es dzirdu, ka tā strinkšēdama ieve-

ļas zemes dziļumā, skaņas žēli iziet caur kalnu kā

sāpes, kas iziet kādreiz caur manu veco miesu. Kok-

lētājs pazūd, bet — cik vasaras es te ganu, kokle

skan kā nemiruši. Man ir laika diezgan viņā ieklau-

sīties. Dažreiz tā gavilē kā aiz bezgalīgas laimes, daž-

reiz lūdzas, lai izlaiž saules gaismā, un kalns liekas kā

krūtis, kas aiz sāpēm grib pušu plīst. Jo sāpīgāk un

saldāk viņa skan pavasarī, kad viss atdzīvojas un sa-

kustas. Tad es dzenu šurp savas aitas. Varbūt, ka arī

kokle negrib palikt viena un vēlas, lai viņu kāds

klausās
...

Gans nokāra galvu un apklusa.
Kalns dziedāja.

GĀJĒJS VASARĀ

Gājējs
izgāja tālu vasarā. Viņam līdz bija brī-

nišķīgs gredzens, ar kura palīdzību varēja pār-
vērsties un dzīvot visos veidos, kādi vien bija

ziedošai vasarai: vai par kuplu koku, vai par puķīti
ceļmalā, vai par putnu, kas priecīgi šūpojas zarā.

Bet vasaras ziedošā klusumā gājējs tagad meklēja
sevī cilvēku. Tur, kur nebija neviena, viņš dzirdēja



313

it kā drauga balsi. Apsēdies upes malā, kur vilnis

runājās ar vilni, gājējs sarunājās pats ar sevi. Laikam

paša sirds viņam arī šo to pārmeta, jo dažreiz viņa
balsī bija dzirdamas rūgtas nožēlošanas asaras. Draugs,
kuru gājējs meklēja, nebija saudzīgs. Bet gājējs bija
laimīgs, ka atradis sevī cilvēku

... Izlīdzinājies ar

sevi, tas priecīgi soļoja tālāk.

Reiz ap saules rietu viņš nonāca pie baltas mar-

mora pils, kura spoguļojās gludos zaļos dīķos starp

kupliem vareniem kokiem. Likās, ka miera saldā elpa
bija apstājusies pagalmā, kuru sedza līdzens maurs,

šur tur izraibināts sārtiem ziediem.

Gājējs nedroši apstājās pie vārtiem. Pils bija pārāk
skaista, lai viņā varētu ieiet noputējis ceļinieks. Brī-

nišķais miers zem veciem kokiem likās nepieejams kā

sapnis.
Bet kamēr gājējs kā apmulsis raudzījās pils logos,

kur iekvēlojās vakarblāzma, pa marmora trepēm no-

kāpa daiļa jaunava un pati atvēra viņam vārtus. Vi-

ņai līdzi, galvu nodūris, nāca melns pinkains suns.

Jaunava lūdza ceļinieku iekšā. Viņai piederot šī

pils, tā nelaižot garām neviena nogurušā un izsalkušā.

Pilī galds bija klāts. Daiļā saimniece pati apkalpoja
viesi. Gājējs tikai nevarēja saprast, kāpēc ik uz soļa
to ņurdēdams pavada neglītais suns, grūzdams netīro

purnu viņai uz papēžiem.
Pēc vakariņām sešas balti ģērbtas jaunavas ieprie-

cināja viesi ar kokļu skaņām un pavadīja to zelta

lukturiem rokās līdz istabai, kura bija ierādīta at-

dusai.

Gājējs iegrima laimīgā miegā, bet uz rīta pusi pa

sapņiem dzirdēja it kā apspiestus vaidus un suņa
kaukšanu.

Atmodies gājējs izgāja dārzā, kas jau staroja rīta

spožumā, un aiz ziedošiem krūmiem dīķa spogulī
redzēja lēkājam un it kā cīnāmies divas ēnas — vienu

baltu, otru tumšu. Bija dzirdama saniknota zvēra

rūkšana un izmisis cilvēka vaids.
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Paskrējies gājējs ieraudzīja, ka daiļā pils jaunava,
saitē turēdama, sit suni, kas lec viņai pretī. Ar netīro

kustoni cīnoties, viņas baltais tērps uz krūtīm at-

šķīrās un atsedza sarkanu rētu.

„Daiļā valdniece, kāpēc tu sit savu suni? Redzi,
ka no tā viņš top vēl ļaunāks!" Gājējs teica.

~Nekavē mani! Es daru to, kas man nolikts," jau-

nava teica, valdīdama rūgtas asaras.

„Padzen labāk viņu! Šis netīrais dzīvnieks jau ap-

gāna pat tavu ēnu!" gājējs ierunājās.
„Ak, es to nevaru! Tas ir mans brālis. Ļauna burve

ir viņu nobūrusi par suni. Es nezinu, vai tas ir pie-
siets man, vai tur mani savā saitē un rauj, kur es ne-

gribu. Viņš ir skaudīgs, rijīgs un netīrs, man mūžīgi

ar viņu jācīnās. Kad vien es gribu ko labu, jau dzir-

du, ka tas ieņurdas. Ak, es vairs nevaru!"

Gājēja seja noskaidrojās. Tas izvilka burvja gre-

dzenu, kura akmens iemirdzējās kā brīnišķīga rasas

lāse. Viņš pagrieza to pret sauli, suņa ēna bezspēcīgi

saļodzījās, skaists jauneklis piecēlās un izstiepa rokas.

Brālis un māsa laimīgi apkampās.
Bet visapkārt gaiši ziedēja no ziemas tumsas atsva-

binātā daba.

LAIMES SALA

Pār
jūru, it kā viņas miklās dvašas nests, lielām

slapjām pārslām nāca sniegs.
Aizvēja pusē uz zvejnieka Mazpētera māji-

ņas jumta, sildīdamās svētvakara dūmos, sēdēja divas

vārnas.

„Vārna, ēj, vārnin," viena prasīja otrai, „vai tev

salst?"

„Kad es tā piespiežos pie siltā skursteņa un apse-
dzu galvu ar spārnu, tad nejūtu ne sniega, ne vēja."
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„Bet cik gardi šovakar smaržo dūmi! Tur apakšā
laikam ko labu cep un vāra . .

."

„Gardi, gardi. .." otra vārna miegaini noteica un

pabāza galvu zem spārna.
Sniega lēveņi, kas ar krēslu ietina mazo būdu, ap-

dzēsa visas skaņas. Pat jūras šalkšana bija vāji dzir-

dama.

Bet iekšā saimniece pietvīkušiem vaigiem, nākda-

ma no krāsns un grozīdamās pa istabu, iznēsāja pa
visiem kaktiem brīnišķīgu siltumu.

Pie krāsns bija nosviesti slapji zvejas zābaki.

Zvejnieks Mazpēteris, atlaidis jostu, sēdēja pie gal-
da un savam puikam Ancītim, kas berzējās viņam

gar ceļiem, stāstīja pasaku par laimes salu.

„Tur nevienam nav grūti jāstrādā. Maize ir visos

kokos. Tur
aug lieli kukuļi, balti kukuļi. . . pasniedz

tikai roku! Bet pie maziem zariņiem karājas cukura

kliņģerīši kā sarma ziemā. Kad vējš papurina, turi

tik cepuri apakšā .
. . Reiz kāds nabaga zvejnieks no

mūsu ciema izbraucis jūrā un nozudis. Domājuši, ka

būs noslīcis. Pagājuši trīs gadi, neviens vairs negai-
dījis. Piepeši šis pārbrauc mājā — laiva pilna maizes

— lieli kukuļi, balti kukuļi. Rokas viņam bijušas
baltas kā mācītājam. Visi nopratuši, ka viņš bijis lai-

mes salā. Tikai pastāstīt neko nav varējis. No lielas

laimes vīrs kļuvis mēms. Kad zvejnieki ko prasījuši,

viņš tikai smaidījis .
.."

Bet kamēr tēvs stāstīja, kaķis Mika zem galda vil-

ka Ancītim ar asti kā ar spalvu gar kailajām kājām,
it kā kaut kur aicinādams.

~Bet kā var tur aizbraukt?" mazais jautāja.

„Nu, vakariņas tu esi paēdis. Ej savā gultiņā un

liecies uz auss. Varbūt ka miegs tevi tur aizvedīs,"

tēvs smaidīdams teica.

Un tikko puisēns bija apgulies un aizvēris acis,

viņam piestājās kāds vīrs un saņēma viņu aiz rokas.

No viņa rokas spiediena viegli sastinga visi prāti.
Viņa seja bija kā mēness. Caur puspievērtiem plak-
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stiņiem ar garām, tumšām skropstām staroja silta,
mirdzoša gaisma. Un kur viņi gāja, tur zaļoja mauri

un mīksti smaržoja kumelītes.

Labā vīra acis miedzās arvienu ciešāk kopā, un

gaisma starp viņa garām skropstām pilnīgi nodzisa.

Puika atģidās laivā, jūras vidū. Visapkārt šņāca viļņi,
tikai kaķis Mika no laivas gala viņam pretī draudzīgi
izslēja savu kupri.

Puikam nu vairs nebija bail.

Kaķis rīkojās kā brīnišķīgs stūrmanis. Kad nāca

liels vilnis un gandrīz jau gāzās laivā iekšā, Mika

viegli novilka pa viņu ar asti kā ar eļļu — vilnis at-

kāpās, jūras klajums kļuva līdzens un spožs. Abi

braucēji tuvojās laimes salai.

Viņi pieturēja laivu un izkāpa malā. Jā, tur jau

stāvēja kāds neredzēts koks nolīkušām pazarēm, pilns
sārtu, sulīgu augļu, kuri paši sniedzās mutē. Tikko

Ancītis gribēja kādu raut, te jūt, ka kaķis velē vi-

ņam ar asti pa stilbiem.

„Augšā, augšā!" Mika ņurdēja, „nerauj ābola pa-

zarē! Tad tu izaugsi liels un stiprs, tev piederēs pa-

saule."

Runcis dzina puiku augšā pa koka zariem līdz

pašai galotnei.
Norāvis ābolu, kas raudzījās pašās debesīs, puisēns

pa zariem nošļūca lejā un gribēja to apēst koka ēnā.

„Saulē! Nāc saulē!" Mika sauca. „Saulē tu būsi

arvienu vesels un nekas tev nekaitēs."

Tālāk iedami, tie uzgāja pēperkoku mājiņu, kur

laipna, sirma vecmāmiņa tos baroja ar visādiem gar-

dumiem. Bet tikko vecmāmuļa kaut kur pagriezās,

kaķis uzlēca uz galda, paķēra no bļodas vienu gabalu
un ieskrēja aizkrāsnē.

Labā mājiņas saimniece par šādu nekaunību Miku

izdzina ārā.

Ancītis sekoja viņam, uzmetis lūpu.
„Saki, kaķi, vai tas gabals, ko tu nozagi, bija la-

bāks nekā tie, ko tev nolika priekšā?" Ancītis jautāja.
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„Nemaz ne," Mika atbildēja. „Bet es pats mīlu

sev sagādāt barību. Redzi, Ancīti, es esmu mednieks

un makšķernieks. Un ja es aizmirsīšu savu amatu,
tad es beidzot nevarēšu noķert ne aklu pelīti."

„Bet kāpēc tad mēs braucām uz laimes salu?"

„Varbūt tāpēc, lai redzētu, ka vislabākā ir tā pati
pasaule, kurā dzīvojam," Mika domīgi noņurdēja . . .

Rītā abi ceļinieki atmodās aiz krāsns šaurā gultiņā,
kura bija sasista no vecas laivas dēļiem un vēl viegli
smaržoja pēc darvas. Kaķis gulēja saritinājies puikam
pie kājām.

GULBJU JAUNAVA

Trīs
gulbju jaunavas reiz ziemas vakarā lidoja

pār Vidzemes kalniem, un saulesriets krāsoja
sarkanas viņu garās baltās drānas.

„Ziema man liekas kā gara, balta kalna mugura,
kura man jāpārlido. Aiz kalna zied vasara, putni
svilpo, un uz zilā siltā ezera līmeņa zivis met mir-

dzošus lokus. Es dzīvoju tikai vasarā. Man apnicis

mūžīgi kaisīt šīs baltās pūkas," viņa īdzīgi papuri-
nāja spārnu, un pār zemi lidoja vesels viesulis maigu
baltu sniega pārsliņu.

„Mans rožu dārzs ir ziemas saulesriets," otra teica,
ieraudama galvu pūkainajos spārnu plecos. „Visskais-

tāk rozes uzzied sniegā."
Trešai acis bija zaļas kā ledi. „Es mīlu lielās, spo-

žās ziemas zvaigznes. Manas puķes uzzied tikai nak-

tī," viņa teica un ilgodamās raudzījās tālumā.

Tā lidoja trīs gaisa meitas, te pazuzdamas, te no

jauna parādīdamās debesu klajā. Mājās aiz noviznī-

jušiem logiem viņas varēja manīt kā slīdošu eņģeļu
ēnas. Tās dzīvoja pastāvīgā kustībā. Vējputenī viņas

dejoja laukā, augstu sviezdamas gaisā baltos garos

spārnus, kas grieza sniega pārslu viesuļus.
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Ja pārsliņas lidoja domīgi un maigi, tad viņas šū-

pojās gaisa meitu sapņojošā elpā, kuras slīdēja, rokās

saķērušās, klusi sakļāvušas spārnus.

Viņas atdusējās mežā, noliekdamas egļu un priežu
zaļās galotnes. Mednieks norā dažreiz uzgāja trīs

baltas sniega kupenas, kuras piepeši uzspurdza aug-

šā, ievērpdamas viņu vējputenī un aiznesdamas tālu

mežā, kur pazuda visas pēdas . . .

Vasarā gulbju jaunavas ģērbās baltās smalkās mig-
las pūkās.

Reiz karstā vasaras dienā, meklēdamas veldzi, tās

nometa drēbes un ieslīdēja ezerā, kur aiz zaļām nied-

rēm mīksti saules gredzeni rotājās ap viņu baltiem

pleciem.
Bet kamēr tās peldējās, kāds puisis bija slepeni no-

lūkojis viņas aiz krasta krūmiem. Tas paņēma jaunā-
kās drēbes un turēja tās rokās, reibuma pilns. Iznā-

kušas no ezera, divas apģērbās un aizlidoja. Bet trešā

nevarēja atgriezties gaisos. Raudādama tā sekoja pui-
sim, kurš lempīgi vilka sev līdzi viņas garās gulbes
drānas, ar balto spārnu galiem slaucīdams zemi.

Puisis ieveda gulbju jaunavu zemā istabā, kur tā

ieiedama nodauzīja pieri pie nokvēpušās durvju pa-
lodās un pirmo reiz sajuta dūmu smaržu, kas tik

brīnišķīgi saista cilvēkus pie mājas.

Puisis noslēpa gulbju jaunavas drānas un apģērba
to savas mātes drēbēs, kuras padarīja tuvāku un mī-

ļāku viņas dievišķo daiļumu. Tā kļuva viņam par

sievu un iemācījās plecus liekt zem ūdens nēšiem un

dzirnas griezt, viņu mīlēdama.

Tie dzīvoja laimīgi, un viņiem bija jau mazs gaiš-
matains puisēns.

Reiz ziemā, nākdama no akas, sieva ieraudzīja
augšā savādu mākoni. Viņai likās, ka tur, spārniem
apkampušās, aizpeld viņas gulbju māsas. Viņu sagrā-
ba tādas ilgas pēc zilā maigā ziemas apvāršņa, ka vi-

ņas pleci nodrebēja un ūdens lielām šaltīm lija pār
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spaiņa malām. legājusi istabā, tā grieza visas malas

apkārt, lai atrastu savas gulbes drānas.

Vīrs bija aizbraucis mežā malkā. Istabā kurējās
krāsns. Bērns spēlējās tās sārtā atspīdumā. Aizdurvē,

vecā tīnē zem izbālējušiem audumiem, ko neviens

vairs necilāja, tā atrada savu jaunavas ģērbu. Ak, tas

bija tik smalks, ka to varēja satīt un ausī iebāzt. To

bija viegli noslēpt.
Gaišā apģērba maigās pūkas izlīdzinājās, un tas

gulēja sievai uz rokām kā balts sniega mākonītis.

Viņa jau gribēja to uzģērbt, bet pamanīja, ka viņu
velk kāds atpakaļ.

Atgriezusies tā ieraudzīja sava bērna acis, lielas un

spožas kā ziemas zvaigznes.
Tur tagad bija viņas debesis.

Lai tiktu vaļā no nepārvaramā kārdinājuma, tā

strauji savīstīja tērpu un iesvieda ugunī.
Baltais pūku mākonītis uzliesmojot kļuva rožains,

tad sadrupa smalkos miglas pelnos.
No meža pārbrauca vīrs un pie sliekšņa nodauzīja

no lielām, apsalušām pastalām ledus bumbuļus, kuri

skanēdami aizvēlās pa kuļu. Sieva palīdzēja viņam

novilkt kažoku un nolika priekšā uz galda kūpoša
azaida bļodu.

Aiz noguruma vīrs izskatījās miegains un smags.

Sieva klusi novērsa acis, lai tas neredzētu, ka viņa

bija raudājusi.

MEŽA MĀTE

Pavasaris
ir atnācis. Meža māte jau rīkojas pa

mežu. Uz pleciem viņai zaļš skuju lakats ga-

rām, smalkām bērza pumpuru bārkstīm. Vieg-

lām, mīkstām sūnu kurpēm viņa staigā, ne zariņš

neieskraukstas zem viņas soļiem.
Kas kā bērns ir turējies mātei pie svārkiem, tas
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mežā jūt kādu sargājošu labvēlību. Tas ir Meža mā-

tes dzīvais tuvums.

Aiz lazdām, kuras izkārušas savus sārtos ziedu pa-

kariņus, aiz lokaniem kārklu zariem, kuri kā nobērti

sudrabainiem pūpoliem, visur jaužama viņas darbīgā
ēna.

Tā atmaucno acīm zilās villotās cepurītes pirmiem
ziediem, kas bailīgi lien ārā no pērnām lapām. Viņa
saudzēdama ņem savā delnā skudrīti, kura, atdzīvo-

jusies no ziemas sastinguma, nedroši rāpo pa brūniem

novītušiem zāļu stiebriem. Meža bitei, kura taisās

lidot, tā palīdz izlīdzināt spārnus un palaiž gaisā
pirmo dzelteno tauriņu. Piesaulē tā liek delnu uz sa-

silušās zemes un jūt, ka zem tās jau kustas neskaitā-

mi dīgļi.
Putni ir salidojuši. Viņu spārnu gali šmīkst un

plūkš aiz koku galiem, viņu kaislīgie kliedzieni, līk-

smās gaviles un guldzošie čuksti piepilda visu mežu.

Viņu ir tik daudz, ka Meža māte apmulsumā neat-

ģied, kur kuro novietot. Kādu strazdu pāri, kas ne-

kur neatrod vietas, viņa steigā iestumj vecam vīto-

lam ausī. Piešķiebis galvu, tas domīgi skatās strauta

dzelmē, dažreiz īdzīgi nopurinādamies vējā, un saka:

~Nezin, kas būs, kas nebūs: ausis dzied un dūc cau-

ru dienu! Tāds ir vecums."

Viņš nevar ne domāt, ne ticēt, ka tas ir pavasaris.
Bet mežā ir tik daudz iemājības. Divi kopā savi-

jušies avenāja zari jau var būt par šūpuli kādai mazai

ligzdiņai.
Meža māte stāv pakalnā un izdala iebūviešiem

būvmateriālu.

Baltas un zaļas sūnu sprodziņas, spilvas un pūkas,
lokani bērza žagariņi un garas nobālušas zāles, kuras

var ielocīt sienās.

Bet žagatai tā dod asus kraulus, cietus kā kaulus.

Viņa darina sev ligzdu kā cietoksni, apvītu stipriem,
asiem zariem.

Meža māte nemīl žagatu. Tā nes savā ligzdā ada-
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tas un spīdošus metalla niekus. Meža mātei netīk

dzelzs. Tā nāk no svešas pasaules, kurā ir vairāk ļau-
numa kā starp zvēriem mežā.

Kad visi putni ir salidojuši un pumpuriem jau ve-

ras mazas brūnas austiņas, it kā viss mežs jūtīgi klau-

sītos pavasara skaņās, tad mežā sākas svētki.

Norā aiz jaunu egļu biezokņa var uziet žagaru
būdiņu, kurai var cauri redzēt. Tas ir krodziņš, kur

meža draudze sanāk uz svētkiem.

Reta acs ir zagšus varējusi ieskatīties jautro meža

bērnu laimē.

Tur zaķis dara alu no jauniem asniem. Vepris ir

krodzinieks. Viņš stāv pie mucas, pilda kausus un

omulīgi smejas par katru joku: huš, huš, huš!

Ciemiņi ir atnākuši ar visu mielastu. Vāverīte ir

atnesusi riekstus, lācis smaržīgas medus kāres. Divas

jaunas stirnas apkalpo viesus.

Ods spēlē vijoli, alene basi. Pirmie tauriņi dejo
dzeltenā saules starā pagalmā.

Pa mežu klejodams, es arī tur iemaldījos, kaut gan

nebiju ielūgts, un nu esmu noreibis no asnu saldā

alus.

Kā bērns, kas ieradis turēties mātei pie svārkiem,

es arvienu atgriežos Meža mātes mīļā sargājošā ēnā,

un arī manā dvēselē krīt kāds laipns stars no meža

bērnu laimes.

DZELTENAIS PUTNS

Kādam
princim reiz zīlniece teica, ka drīz viņš

satikšot savu likteni. Bet tā kā bija arī ļauni

likteņi, tad princis bieži staigāja pārģērbies, lai

liktenis to nepazītu un aizietu viņam garām.
Reiz princis izgāja medībās.

Bija silta pelēka rudens diena. Gaiss bija kā nomi-

ris. Smalki miglas pilieni pieķērās pie zāles un koku
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lapām un klusi ritēja lejup. Mežā nebija ne mazākās

kustības. Gājējs dzirdēja tikai pats savus soļus. Pie-

peši miglas gaisā pazibēja it kā saules stars. Vai tur

nobira kāda zeltīta lapa? Skaists dzeltens putns izli-

doja no biezokņa un nometās zemu ozola zarā. Tas

bija patlaban pa šāvienam, bet princim ar ieroci ne-

pacēlās roka. Apmulsis tas aplūkoja skaisto radību.

Arī putns, galvu piešķiebis, to aplūkoja ar vienu aci.

Tad it kā apvēlās ap koku un turpat acu priekšā pa-

zuda. Vai viņš ielīda ozola dobumā? Princis apgāja
apkārt ap koku, bet tas bija nosedzies ar cietu pelēk-
brūnu mizu. Nekur nekāda dobuma nebija. Princis

noskumis pārnāca mājā. ~Man vajadzēja šaut!" prin-
cis sev teica, „tad vismaz es dabūtu noglāstīt viņa
skaistās spalvas . .

."

Bet kādu dienu princis satika kaut ko, kas viņu
vēl vairāk noskumdināja. Pārģērbies par übagu, tas

izgāja pilsētā un pret kādu māju ar augstiem baltiem

pīlāriem ieraudzīja slaiku, jaunu meitu. Tā atskatī-

jās viņam pāri un aizgāja. Viņas jaunā gaita it kā

slaida taures skaņa, kura jau no tālienes sajūsmina,
šķīra laužu drūzmu. Princis ilgi noskatījās viņai pa-

kaļ.
Tā likās viņam kā dievišķa parādība, jo viņš bija

übaga drēbēs.

Otrā dienā tas staigāja gar namu ar pīlāriem, it

kā tā būtu atstājusi gaisā savu saldo elpu. Ar sku-

mīgu mīlas saldumu piepildījās viņa krūtis.

Reiz medībās, nomaldījies no saviem pavadoņiem,

princis vientuļā meža pļavā uzgāja mazu pelēku sie-

na šķūnīti un noguris aizmiga smaržīgā sienā. No

rīta vēl sapnī viņš dzirdēja, ka dzidrā gaisā kaut kur

saldi kusa ganu meitas dziesma. Atvēris acis, tas re-

dzēja, ka platā saules staru kūlī, kas krita iekšā pa

pusatvērto durvju spraugu, uz sliekšņa sēdēja dzelte-

nais putns un līdzināja savas spalvas. Tas bija tikai

īsu brīdi, kamēr vēl dzisa ganu
meitas dziesmas ska-

ņas un dvēsele bija jauka sapņa varā.
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Tad putns nozuda.

Princis kļuva nemierīgs. Tas pārģērbās par ceļojo-
šu tirgotāju un kādā vakarā ar pasta karieti devās

ceļā.

Ratiem šūpojoties mīkstās ceļa sliedēs, ceļotājs ie-

miga. Līdzbraucēji pa nakti mainījās, citi kāpa ārā,
citi iekšā, to visu viņš pa miegam dzirdēja. Rītā rati

dārdēdami apstājās kaut kur uz nelīdzena bruģa.
Zelta saules stars apgaismoja tumšo, vēl nakts miega
pilno karietes iekšieni. Princis atvēra acis un pār-
steigts ieraudzīja, ka, galvu nolikusi uz viņa pleca,
tam blakus snaudā sēd skaistule, ko viņš pilsētā bija
redzējis un pazaudējis. Viņas brūno matu sprogas bija
izbirušas tam uz pleca. Viņas pusatvērtā mute likās

kā valgs šķēlums sārtā auglī. Miega saldā neapzinība
visai viņas būtnei piešķīra savādu maigumu. Princis

baidījās elpot aiz laimes.

„Liktenis mani ir atradis," viņš domāja. „Mans
liktenis ir bijis laimīgs .

.
."

Kad tas veda mājā skaistuli kā līgavu, tas pils
dārza ziedošos krūmos pamanīja it kā ko zeltaini pa-
mirdzam. Viņam bija kā todien, kad tas pirmo reizi

ieraudzīja dzelteno putnu.

Rītā, it kā savas laimes staru pavadīts, princis iz-

gāja dārzā pastaigāties. Bija saules diena. Bet dzelte-

nais putns, kas kādreiz likās tik nenotverams, spār-
nus staipīdams kā pēc laimīgas dusas, pastaigājās pa
dārza celiņiem. Ar saldām trīsām princis ņēma viņu
rokās un glaudīja tā siltās, maigās spalvas. Tas bija
kļuvis pieļāvīgs kā mājas putns.

Princis ienesa viņu pilī un ielika savas jaunās sie-

vas rokās.

Bet lai tas neaizbēgtu, princis lika darināt viņam

sprostu no sudraba klūdziņām. To ieslēdza aiz zelta

atslēgām un, lai zaglis nemanīts nevarētu pieskarties,
tur pielika jūtīgus kristalla zvanus.

Princis ar savu jauno sievu dzīvoja laimīgā paci-
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lātībā. Dienu saule viņam likās siltāka, nakti zvaig-
znes spožākas.

Tā pagāja vairāk gadu.
Bieži mēs paši nepamanām savas dzīves pārmaiņas.
Tik kādā rītā princis ieraudzīja, ka sudraba sprosts

bija tukšs. Atslēgas bija cieti, neko neteica arī kris-

talla zvani. Dzeltenais putns bija nozudis. Neviens

nebija to pamanījis.
Tās bija pelēkas dienas, kas tagad nāca. Visas lietas,

kas agrāk mirdzēja un staroja, likās pazaudējušas sa-

vu spožumu. Vai to bija aiznesis līdzi uz saviem

spārnu galiem dzeltenais putns?
Ak ko putns! Princis piepeši pamanīja, ka viņš

nemīlēja vairs.

ZIEMEĻMEITAS VĒDEKLIS

Kādā
baltā ziemas dienā sēdēju kafejnīcā. Ārā

sniga un putenēja. Pa durvīm nāca iekšā jau-

nas dāmas ziedošām sejām, kuru melnie mati

bija sirmi no sniega putekļiem. Viņas ienesa it kā

svaigu elpu. Arī ziemai ir sava smarža, tāpat kā

ābolam, kad to pieliek pie vaiga.
Es sēdēju ar muguru pret logu. Gandrīz visu pre-

tējo sienu apsedza liels spogulis zelta malām. Tanī es

ieraudzīju slīdošu pārslu kustību. Es noliku avīzi un

skatījos, kā spogulī klusi sniga sniegs, ar baltu slīdo-

šu šķidrautu apsegdams mirdzošo stiklu. Dažreiz vēja

pūsma sagrieza šo šķidrautu, un pārsliņas lidoja no

apakšas uz augšu. Tas nebija sniegs, bet sniega sapnis.
Tanī nogremdēdamies, es atcerējos stāstu par Zie-

meļmeitas vēdekli.

Reiz bija puisis, kuru Ziemeļmeita bija uzņēmusi
savā pilī.
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Visapkārt pilij bija lieli egļu meži. Pa dienu puisis
gāja medīt, bet vakarā atdusējās Ziemeļmeitas snieg-
baltās rokās.

Reiz mežā sagājies, slāpes dzesēdams, viņš bija ie-

ēdis kādas svešas sarkanas ogas, kuras kārdinoši tam

raudzījās pretī no ceļmalas krūma.

No tā laika puisis kļuva miegains un slinks. Viņš

negāja vairs medīt, un snaužot tam likās, ka laiks ir

apstājies un arī saule apstājusies debesu malā.

Puisis vairs nemīlēja Ziemeļnieku. Dusmās un sā-

pēs tā sāka viņu aizputināt.
Viņa atstāja pili kā bite, kas grib aizmūrēt savu

šūnu.

Maigas, balti ziedošas pārsliņas piekļāvās loga rū-

tīm kā kautri, neizrunāti, sastinguši mīlas vārdi.

Veseli ziedu meži gāzās pār pili, to gandrīz aprakda-
mi. Reizēm, vētrai gaudojot, Ziemeļmeita svieda pret
sienām asus ledus gabalus vai, it kā ķircinādamās,
kaisīja baltus sniega zirnīšus.

Sliņķis vēl ilgi būtu gulējis, bet mazā zīlīte, speķa
prasīdama, tik ilgi ar knābi sita pa vienīgo vietiņu
loga rūtī, kas vēl nebija aizsniguši, kamēr tas uzmo-

dās. Viņš redzēja, ka Ziemeļmeita to atstājusi.
Uzmetis plecā savu medību ieroci, tas rausās no

kupenām ārā.

Mežā izplēstām ķepām puisi saņēma briesmīgi le-

duslāči. Balti miroņi stājās viņam ceļā, un no koku

pazarēm uzglūnēja visādi neredzēti zvēri. Bet tie bija
tikai sniega ķēmi, ko Ziemeļmeita biedēdama bija at-

stājusi mežā. Puisis bez bailēm gāja tiem garām. Vēja
šņākšanā viņš dzirdēja Ziemeļmeitas soļus.

Izgājis laukā, tas redzēja, kā mēness gaismā viņa

dejoja smalkā, mirdzošā sniegputekļu zīdā, uzsviez-

dama savu plīvuru līdz zvaigznēm.

Puisis vēl redzēja, kā pār tāliem nosnigušiem me-

žiem rīta pusē tā atver savu brīnišķīgo staru vēdekli.

Zili un sārti staru kūļi uzliesmoja un dzisa, tālu ap-
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gaismodami debesu malu. Tad Ziemeļmeita izgaisa
bālā sniega miglā.

Puisis devās viņu meklēt. Viņš gāja, gāja un no-

nāca Rītdienas zemē.

Tai zemē ļaudīm nebija ne šīsdienas, ne vakardie-

nas. Viņi dzīvoja tikai rītdienai. Pie azaida uz sie-

nām bija uzgleznoti kurvji ar sulīgiem augļiem un

trauki ar gardiem ēdieniem un dzērieniem. Sēdēdami

pie gariem galdiem, tie skatījās sienā, kas tik brīniš-

ķīgi apmānīja acis, un pieticīgi grauza sausu garozu.

„Kāpēc jūs nekā nedarāt, lai šī diena būtu labāka?"

puisis jautāja.

„Ja mums būs labi, tad mēs nemīlēsim vairs rīt-

dienu un jaukās sapņu ainas mums zudīs." Bet dau-

dzi, bada mocīti, bija tā iedzīvojušies šajos rēgos, ka

izstiepa rokas tukšā gaisā un rāva un baudīja no ne-

redzamā sapņu koka augļus.
Tak puisis domāja, ka viņam labāk būtu derējis

gabals smaržīgas rudzu maizes.

Izbadējies kā ēna, tas klīda starp svešiem ļaudīm.
Reiz ziemā, ar skumjām kaudamies un nezinādams

vairs ceļa, puisis nonāca lielas upes malā.

Upe bija aizsalusi, bet vidū bija palicis vaļā liels

kūpošs atvars, kas meta visapkārt baltu sarmu. Pui-

sis piegāja pie atvara un stāvēja līdz acīm nosarmo-

jis, skatīdamies tumšajā ūdens mutulī, kas, ledus

aizturēts, sitās uz augšu. Viņš skatījās ilgi — kamēr

saltais vilnis iznesa no dzelmes un nolika tam pie
kājām mazu zaļu ledus šķirstiņu, kurā bija iesalušas

trīs sarkanas rozes.

Ar asarām viņš noliecās pār to, un tam ienāca

prātā viņa jaunības dienas.

Puisis atcerējās Miera un Pieticības malu, kur pir-
mo reiz viņam bija parādījusies Ziemeļmeita. Ja tur

nebija viņas pašas, tad tur vēl dzīvoja viņas atmiņa.
Puisis grieza turp savus soļus.
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Un atkal puisis savā priekšā ieraudzīja zemas pe-
lēkas debesis pār pazemu māju jumtiem.

Silta rudens migliņa nesa pretim skābu kāpostu
smaržu.

Lēni vilkdams soļus, gājējs, gar sienām spiezda-
mies, ieskatījās logos, kuru rūtis bija nosvīdušas no

omulības tvaika.

Bija pusdienas laiks, visur sēdēja pie pilnām bļo-
dām. Galdi kūpēja no ēdieniem, un tas nebija sapnis.

Gājējs iegriezās kādā ielā un izbrīnījies apstājās pie
maza veikaliņa.

„Sc pārdod illūzijas," viņš lasīja uz zemā nameļa
sienas.

Uz sliekšņa stāvēja Labsirdīgais un smaidīdams

aicināja pircējus iekšā.

„Pērciet illūzijas! Lētas un labas!" viņš sauca. Vi-

ņa vērīgās acis pazina gājēju, kaut gan tas izskatījās
tik nabags un noliesējis.

Labsirdīgais apkampa to un vilka pār slieksni iekšā.

Puisi sagaidīja ilgi neizbaudīts siltums vecā drauga
mājā.

Labsirdīgais bija vairāk salīcis un vecāks kļuvis.
Varbūt arī dzīve viņam bija mācījusi noliekties. Bet

viņa sejā staroja tā pati neizsīkstošā labsirdība un

labvēlība. Arvienu viņš bija gatavs pakalpot un pa-
domu dot.

Viņa meita Vabulīte bija pazaudējusi mīļās, apaļās
bedrītes vaigos, bet ar skumju atraitnes laipnību
klusi pabīdīja tam ēdiena trauku vai ielēja dzērienu.

Labsirdīgais uzņēma puisi savā namā, un viņš sāka

tam palīdzēt veikalā.

Illūzijas — bija zili, zaļi un rožaini stikliņi
Kas tanīs ieskatījās, tas varēja vīģes lasīt no ērk

šķiem.
Stikli rādīja brīnišķas ainas. Tās derēja pircējiem,

bet vēl vairāk pienākušam pārdevējam pašam.

Viņš atrada tur savas bērnu dienas.
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Tur bija ainas, kādreiz pazaudētas, tik dārgas, ka

tas neuzdrošinājās tām pieskarties.
Viņš redzēja mazu vienkāršu ciema baznīciņu zil-

ganā ziemas vakarā, kuras logos sārti mirdzēja svēt-

ku ugunis.
Lielām lāstekām apsalis, dziedošās ūdens šaltis grie-

zās dzirnu rats — tur bija dzirnavas, kur puisis bija
braucis ciemā . .

.

Bet puika lielā ausainā cepurē, kas ar ragaviņām
laidās no kalna tā, ka sarkanie šalles gali plīvoja vējā
— tas tak bija viņš pats.

~Tā jau mana paša dzīve!" puisis pārsteigts iesaucās.

„Labais draugs, kāpēc tu rādi man to kā illūziju?"
tas jautāja Labsirdīgajam, kas raudzījās viņam pār
plecu.

„Citādi šīm lietām priekš tevis varbūt nebūtu ne-

kādas vērtības," Labsirdīgais smaidīdams atbildēja.
„Tikai illūzijām ir pievilcības spožums."

Daudz ļaužu nāca pie Labsirdīgā padoma prasīt.
~Es esmu nolauzis sevī visus dzeloņus, es esmu

simtkārtīgi pats no sevi atkāpies, lai tikai samierinātu

cilvēkus ar dzīvi!" Labsirdīgais teica. „Mierā un lā-

dzībā zied mana laimes puķe."
Kādu dienu atnāca pie viņa kalējs.

„Nesen tirgū nopirku grozu vecu dzelžu. Meklē-

dams plāts gabalu, ko katlu salāpīt, atradu varā kaltu

velna ģīmetni. Ak Dievs, kur tas nelabais gan nelien

iekšā! lezadzies manā kurvī starp sarūsējušām stī-

pām un veciem pakaviem! Nu zināms, es devu viņam

to, kas nelabajam pienākas. Piesitu pie durvju sten-

deres turpat, kur pienagloju viltotus naudas gabalus,
un sāku to visādi nonievāt. No rīta apsveicu ar kriet-

nu spļāvienu un kaļot šķiedu viņam dzirkstis acīs...

Bet nu man sāka uzbrukt visādas nelaimes. Nosprāga

govs, sieva pārlauza kāju, bērns iekrita akā
...

Tu

esi gudrs cilvēks, saki, ko lai daru?" kalējs vaicāja.
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„Lūdz Dievu un arī velnam nesper ar kāju," Lab-

sirdīgais atbildēja un smaidīja savu gudrā smaidu.

Bet kalējs viss it kā nodzisa.

Ne vārda neteicis, viņš izgāja ārā, saliecies pret
debesīm, kuras tam likās zemākas kļuvušas.

Puisis izgāja tam līdz. Viņam bija nezin par ko

kalēja žēl.

Bija nakts. Un Ziemeļmeita debesu malā pār tā-
liem nosarmojušiem mežiem atvēra savu mirdzošo

staru vēdekli.

SĒŅOTĀJS

Vēlā
vasarā, kad pa nakti ir nolijis lietus un zeme

vēl silti un tvaikaini garo, es labprāt eju sēņot.
Es jau zinu, kur zem lazdām patlaban izlīdu-

šas no zemes būs tumši rožainas bērzlapes ar svaigiem
zemes piciņiem uz viegli izliektās cepures malām. Es

šķiru zaļos paparžu vēdekļus un paceļu noliektos egļu
zarus, zem kuriem var ieraudzīt baraviku brūnos

kupolus. Zem baltiem bērziem, izšķiezdamas koši

sarkano krāsu, aicina viltīgās mušmires. Kapucīnietes
stāv oranžās cepurēs. Bet jaunās apšu beciņas smalkā,

garā zālē atgādina mazas, tikko izceptas, viegli ap-

tvīkušas ķimeņmaizītes. Zem jaunām eglītēm no

sūnām lien ārā gailenes kā dzelteni ziedi. Rudmieši

norā atgādina maigi sārtas austiņas, kuras, piekļāvu-
šās pie zemes, klausās viņas dziļākos čukstus. Pirksti

pieskaras tiem kā dzīvai, smalkai miesai. Nolauztais

kātiņš tūliņ piesūcas ar sārtu, aromātisku sulu. Bet

turpat blakus
aug kāda suņu sēne līdzīga izskatā,

gluži tāpat kā līdzās daiļai patiesībai staigā meli.

Jauki ir tā klejot pa birzēm un norām, vērojot zemi,
kā tā vasaras beigās izšķiež savus radošos spēkus.
Putni vairs nedzied, kaut gan aiz krūmiem šur tur

vēl plūkš viņu modrie spārni. Bet kad sēņotājs at-
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sēstas uz celma, kurš uzmaucis pār acīm mīkstu zaļu
sūnu cepuri, tad pasaku teicēja zīle bērziņa zarā vēl

iečukst viņam kādu pasaciņu.

Reiz bija ķēniņš. Viņš bija augsti mācīts un gāja
sēņot ar grāmatu rokā. Ķēniņš mīlēja gudro, nevai-

nīgo dabu, kā grāmatās bija rakstīts, bet tā viņu
piekrāpa uz katra soļa. Līdzās labajām sēnēm ar glu-
dām un pieglaudīgām sejām stāvēja suņu sēnes un

prasījās iekšā viņa grozā.

Viņš mīlēja arī tautu un ganu zēnam pakulu bik-

sītēs, kas to sēņojot pavadīja pa savām ganību no-

rām, ļāva nest savu svārku pērlēm izšūto malu. Tā-

lāk sekoja viņa galma kungi.
Caur zelta brilli, kas bija zemu noslīdējusi uz viņa

plānā deguna gala, ķēniņš skatījās grāmatā, kur da-

biskās krāsās bija uzzīmēta baravika. Lai nemaldītos,

tur vēl lieliem zelta burtiem stāvēja apakšā: „Kungu
sēne." Tanī palūkojies, viņš skatījās apkārt sēņojot.

„Kungu sēne
. . . Kungu sēne . .

." tas klusām zem

sevis runāja un lika savā grozā par baravikām trek-

nās glomenes.

„Kungu sēne . . . Kungu sēne . .
." Bet ganu puika,

aizlicis delnu mutei priekšā, čukstēja uz krūmu pusi:
„Suņu sēne

. . . Suņu sēne
. .

."

„Ko tu teici?" galma kungs, kas puikam sekoja,
jautāja.

„Es, kungs ... es neko," puika atbildēja, sašķieb-
dams muļķīgā smaidā savu mūsaino sejiņu.

Atpakaļbraucot karietē divi galma kungi runāja,
ka ķēniņa sēņu grozā viss neesot kārtībā. Viens bija

nopratis, ko čukstēja ganu zēns, otrs, novietodams

kurvi ratos, bija manījis nelabu smaku. Diezin ko

viņš tur esot salasījis? Vajagot viņam to sacīt. Jā,

vajagot ķēniņam atvērt acis. Trešais, kas bija sēdējis
klusu, iejaucās sarunā un teica, ka ķēniņš nevarot
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maldīties, un bez tam viņš tak esot skatījies grāmatā.
Abi pirmie apklusa. Ja arī ķēniņš varētu maldīties,
ko tad viņi varēja teikt par grāmatu? Tā tak bija

vienīgais patiesais gudrības avots. Nē, grozā varēja
būt tikai labas sēnes. Un ja arī ķēniņš būtu tur ko

nelabu ielasījis, — viņš pats to apēdīs. Bija tikai vie-

na nelaime. Dažreiz ķēniņš, kad bija pie laba prāta,
saviem galma mīluļiem kā sevišķu žēlastību piesūtīja
labākos kumosus no sava galda. Bet katrs mēģināja

apmierināties, ka šodien šī žēlastība viņam ies garām.
Pilī ķēniņa paša lasītās sēnes svinīgi nodeva virē-

jai. Tā bija vienkārša zemnieku sieva. Ķēniņš bija
viņu ļoti iemīlējis tāpēc, ka tā labi prata sēnes gatavot.

Virtuvē tā atsedza sēņu grozu. Izbijusies virēja

saņēma rokas. ~Vai manu dieniņ, ko tas vecais mēr-

kaķis te ir salasījis! .
.."

Viņa apsēdās pie groza un sāka raudāt, slaucīdama

asaras, kas bagātīgi plūda pa viņas sārtiem, apaļiem
vaigiem zilā ķēķa priekšautā.

„Ja es ķēniņam tās pagatavoju, tad viņam jāmirst,"
labā sieva domāja.

Te viņai piepeši bija tā, it kā tai ausīs kāds būtu

ko iečukstējis. Viņas seja noskaidrojās, un viņai ie-

nāca prātā lielais melnais ķēniņa suns, kurš pie mie-

lasta sēdēja tam klāt un kura vilnas mīkstās sprogās
tas ēdot noslaucīja pirkstus . . .

Tas arvienu nāca vi-

ņai pretī, kad tā nesa ēdienus uz ķēniņa galda.

Virēja apmierinājās, un viņas platā, labsirdīgā seja

smaidīja. Viņa pagatavoja ķēniņa salasītās sēnes ar

savu labāko mākslu, bet liekot tās vakarā uz mielas-

ta galda, tā paklupa pār ķēniņa suni, kas, gaisu ošņā-

dams, slējās viņai pretī.

Bļoda saplīsa, un dārgais virums izlija uz grīdas.
Tikai suns paguva ierīt no tā pāra kumosu. Ķēniņš

bija saīdzis par sabojāto mielastu un lika virēju at-

laist
no vietas.

Bet otrā rītā viņam ziņoja, ka viņa mīļotais suns

nakti nobeidzies.
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LABAIS ĶĒNIŅŠ

Kādā
spožā un rāmā vasaras dienā ūdenszirnek-

lis Pērļudiegs ar savām garām smalkām kāji-
ņām, it kā dejodams, mirdzošiem zelta burtiem

kaut ko rakstīja Svētezera ūdenī. No katra burta

caur spožo, trauslo līmeni šāvās gari, bikli stari, mo-

dinādami dzelmi. Mirdzošiem bariem sanāca mazas

zivtiņas kā garas zelta auziņas, apstājās un lasīja
ūdenszirnekļa stāstu. Tad viņas sajuka priecīgā dejā
un pāršalca pār līmeni kā dzīvs sudraba vēdeklis.

Bet burtainie vilnīši zibēdami gāja pār ezeru un stās-

tīja par labo ķēniņu.
Reiz agrā vasarā, kad zivis patlaban laimīgi nār-

stoja Svētezera niedrās, līkšņā, plati ieplētušies, stā-

vēja plecīgi vīri un sāka nolaist ezera ūdeni, kurš

murdēdams gāzās pa dziļo atvērto grāvi un lieliem

spožiem mutuļiem aizvilnīja pa zaļo pļavu, noliecot

stiebrus un zāli. Vīru stiprās un resnās kājas bij ap-

autas garos ūdenszābakos, kuri atstāja uz spožā līme-

ņa netīrus, smirdošus trāna plankumus. Zivju jūtī-

gās nāsis jau manīja, ka ezerā ieradušies sveši viesi.

Tie bija tuvo apkārtnes māju zemnieki. Kārē pēc ze-

mes viņi bij sarunājušies nolaist ezeru, lai iegūtu sev

kādu pļavas gabalu, lai tas būtu vai delnas lielumā.

Pa nakti ūdens strauji kritās. Ašķi, kuri glabāja

jauno zivju saimes, jau bija sausumā.

Pie stiebriem saulē sažuva zeltainas līņu oliņas.
Zivis izbailēs metās uz dzelmi. Tur visdziļākā do-

bumā zem melnas siekstas gulēja krusttēvs Sams un

grozīja savas varenās ūsas. Vairāk no viņu uztrauk-

tām kustībām nekā no viņu valodas krusttēvs no-

prata, kas noticis.

„Kāpēc tad jūs neprotestējāt?" krusttēvs sita ar

asti.

„Es jau iemiedzu galvu dūņās un visu rītu laidu

burbuļus gaisā, bet neviens nedzirdēja," līnis teica.
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„Es devu tādu blīkšķi, ka visa līkšņa nolīgojās, bet

nekā!
. .

." līdaka sacīja.
Zivis sabāza galvas kopā un gudroja, ko darīt.

Nosprieda sūdzēties ķēniņam. Lietas vešanu nodeva

vēzim. Tas zinot galma paradumus. Viņš vislabāk

pratīšot klanīties un, atsprākji ejot, godbijīgi atkāp-
ties. Vēzis arī bij vienīgais, kas varēja elpot zemes

gaisu.
Nezin kā viņš bija ceļojis, vai rāpies kājām, vai,

dzeltenēs ierāvies, bij braucis kāda vēžotāja skalu

grozā un laikā paspējis izbēgt, bet vienā rītā viņš

stāvēja ķēniņa priekšā ar šķērē paceltu zivju sūdzību.

„Au, čau jau" — vēzis runāja. Bet viņa valoda bij
tik aizsmakusi un neskaidra, ka ķēniņš skatījās ap-
kārt un vaicāja: „Vai te ir kāds? Vai kāds ko teica?

A, tu tas esi, vēzīti?" — viņš bij pamanījis to kā

dūņu piciņu uz zāles spoguļgrīdas.
Ķēniņš smaidīdams noliecās pie tā un no viņa šķē-

res paņēma lūgumrakstu.
Lasīdams ķēniņš piegāja pie atvērta loga. No aug-

stām vecām liepām pils pagalmā kā zelta putni pa-
cēlās un uzlidoja ķēniņa labās domas.

„Kāda rijība!" tas iesaucās.

„Au, čau, vai zivīm, kungs?" vēzis satrūcies jau-

tāja.

„Nē, tiem zemniekiem! Nu ko viņi iegūst, izpos-
tīdami skaistās zivju mītnes?

. .
."

„Au, čau, mēs jau tāpat beidzot nonākam uz kun-

gu galda. Tik ļaujiet mums dzīvot un vairot savu

cilti!"
— vēzis runāja.

„Lai tad tā notiek. Zivīm ūdens, zemniekiem ze-

me!" ķēniņš nosacīja. „Visiem zem saules ir vietas

diezgan."

Viņš lika zemniekiem parakstīt līgumu ar zivīm,
ka neaizkārta paliek viņu dzīves telpa ezera robežās.

Un zemnieki parakstījās ar saviem cietiem pirkstiem,
un vēzis ar savām šķērēm pavilka žuburainu krustu.

Bet ķēniņš apstiprinādams pielika savu zīmogu.



334

Grāvis tika aizbērts, ūdens atkal cēlās un piepildīja
ezeru. Tā notika zemē, kur valdīja labais ķēniņš.

Patvarības vietā stājās tiesības, un — au, čau jau
— vēzis to paziņoja zivju draudzei ezerā.

Tas ir vecs stāsts. Ķēniņš ir miris. Bet viņa labās

domas vēl dzīvo un sarga katru dzīvu dvašu. Tās

tikai ir pacēlušās augstāk pār pilsētu. Bet agros sau-

lainos rītos var redzēt mirdzu, ko tās met no saviem

spārnu galiem uz torņiem un koku galotnēm.

RUDENS PASACIŅA

Reiz
vasarā sētmalē bija sapulcējusies maza, skaista

puķu sabiedrība. Plaši ieplēties, tur dižojās va-

renais Suņu burkāns, saimnieka dēls Āboliņš
kupliem sārtiem vaigiem, slaikā Madariņa baltā smal-

ku ziedu sagšā. Gluži neievērojama tur šūpojās arī

Siena zālīte, kas smaržo tikai mirstot.

Suņu burkāns izturējās tā, it kā viņam piederētu
visa pasaule, kas, pēc viņa domām, gan nesniedzās

tālāk kā līdz sētmalei. Āboliņš dzīvoja bez bēdām,
visi viņu mīlēja, no viņa vaigiem nāca salda medus

dvaša. Tik reiz kāda muļķa govs, no ganiem nākda-

ma, gandrīz jau apsita viņam savu kāro sarkano mēli,

un tikai gana rīkste, kurš steidzās mājā, izglāba viņu

no drošas nāves. Bet Siena zālīte tikai raudzījās uz

skaisto Madariņu. Kad vēsma gāja pāri, tā dažreiz

noliecās un aizkāra viņu ar savu balto ziedu sagšu.

Tad Siena zālīte bija laimīga. Kam gan Madariņa

piederēs? Vai nu citam kā Suņu burkānam, kas jau

stiepa viņai apkārt savus platos sulīgos zarus
. . .

Viss būtu labi, tik nezin kas bija noticis bitei, kas

vairs nenāca ciemā? Reiz, garām ejot uz vēliem ru-

dens ziediem, tā, pār kādu stiebriņu kāpdama, apgā-

zās un
vairs nevarēja piecelties. Zeme bija kļuvusi

auksta, bija pienācis rudens.
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Viss nemanot pārvērtās. Suņu burkāns bezspēcīgi
nolaida savus kuplos zarus, tad smagi nosvērās uz

vieniem sāniem un kā noreibis atspiedās pie sētas.

Āboliņš bija pazaudējis savus sarkanos vaigus, kas

bija savilkušies sīkās brūnās krunkās. Nāca salta vēs-

ma un nolieca Madariņu, kam bija nobirusi burvīgo
ziedu sagša. Un par ko Siena zālīte nekad nevarēja

sapņot — tā bija noslīgusi viņai blakus. Siena zālīte

pieglaudās tai klāt un vīstot atdeva savu dvēseli.

Tā beidzās vasara.

MEŽA FEJAS

Vecos
laikos nekur nebija tukšuma: koku dobu-

mos, istabas kaktu pakrēslī — visur dzīvoja
gari. Tiem, kā jau gariem, bija neaprobežota

kustības brīvība — lauma ienāca istabā pa durvīm

un aizbēga pa zara caurumu baļķu sienā. Pasaule bija
pilna visjaukākās iemājības: pat dzeltens puķes zieds,
kas aizvērās pēc saules, bija par zelta pili kādai ma-

zai dievišķīgai būtei. Visur bija dievišķīga dvaša.

Kāds puisis bija dzirdējis stāstus par mazām brī-

nišķīgām meža fejām, kuras esot tik sīkas un smal-

kas kā puķu dvēseles. Viņš kratīja galvu un negri-

bēja tam ticēt: tās tikai pasakas!
Reiz karstā, spožā un klusā vasaras pusdienā puisis

gāja gar Daugavas malu. Uz augšu gar saulē pietvī-
kušo piekrasti pilnos ziedos stāvēja sārti meža rožu

krūmi, un zem viņiem smalkā zaļā zālē lielas, iegare-
nas kā pirkstu gali, kairi gozējās sarkanas spradzenes.
Lasīdams ogas, puisis līkājās zem rožu krūmiem.

Salda tvīkstošu zemeņu un rožu smarža, kuru savā

vasaras dzīru kausā sajauca dienvidvējiņš, puisim

viegli aizņēma elpu. Un kad noreibušām acīm tas

lūkojās apkārt, viņš piepeši ieraudzīja, ka tur, kur
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bija tikai klusa ziedēšana, kas līdzinājās svētlaimīgai
dusai, kāds rozes zieds atveras un viņā parādās maza

brīnišķīga spārnota būte. Tā šūpoja pār zieda malu

kailas burvīgas kājiņas, bet, ieraudzījusi puisi, saslēja

spārnus un aizlaidās. Puisis berzēja acis un noteica:

„Māns!" Viņš neticēja tam, ko redzējis, bet no tās

dienas staigāja kā ar bites dzēlumu krūtīs.

Kādu citu dienu, kad vasara jau gāja uz rudens

pusi, puisis, iedams gar zirņu lauku, kurš bija nopla-
cis pie zemes agrā briedumā, ieraudzīja kādu pusat-
vērušos pāksti, kura bija nokārusies pār dziļi izbrauk-

to ratu sliedi, kas zem sudrabainām smilgām slīdēja
gar meža malu. Puisis noliecās un norāva to. Apkārt
viss bija tik ikdienišķs: viņš nāca no lauka ar pasta-
lām kājās un domāja, ka vajadzēs iet mārkā, noslo-

gāt linus, bet viņa paceltā delnā staroja neredzēts

brīnums! Zirņu pākste lēnām atvērās un, novēlusi

zaļo čaulu, puisim raudzījās pretim maza brīnum-

daiļa feja. Bet šoreiz puisis nebrīnījās, ka šāds dār-

gums atradies zirņu lauka malā. Arī irbes bija reti

un bikli putni, bet mīlēja gulēt ceļmalā un spurdza
augšā turpat vai zem kājām. Viņam likās, ka visas

meža būtnes tāpat meklē cilvēku, kā cilvēks grib
ieskatīties meža sirdī un tuvoties viņa noslēpumam.

„Kāpēc tu mani iztraucēji? Es biju tik saldi aizmi-

gusi!" feja sacīja.
„Kas tad dienas laikā par gulēšanu. Tev jau būtu

kāds ritenis pārgājis pāri. Nāc labāk pie manis un

taisi sev vietu manā azotē."

Feja bija ar mieru. Puisim nu bija kāds dārgums,
ko viņš glabāja vislielākā slepenībā, nevienam par to

ne vārda nebilzdams. Viņam bija tas pats, kas vi-

siem: viņš ēda no tās pašas bļodas, dzēra no tā paša

kausa, bet šis brīnums bija viņam vien.

Kas tas bija par brīnišķīgu bērnu, kas paēda no

vienas bišu šūnas un padzērās no rasas lāses zaļā ceļ-
malas lapiņā. Vasaras dienvidos puisis, staigādams pa

pļavām, noliecās, lika delnu uz sūnas un klausījās,
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vai kur nedzird bites, jo feja ēda tikai medu no pļavu
bitēm, kas smaržoja pēc vītušās zāles un sūnām.

Naktī puiša mazā draudzene atdusējās viņa krūšu

dobumā, un miegā viņš iešūpoja to ar savu elpu.
Ejot savās dienas gaitās, puisis runājās ar to. Ļaudīm
likās, ka viņš sarunājas ar sevi. Viņa bija tam tuva

kā sirdsapziņa.
Bet kad bija atnākusi jauna vasara, viņa sāka il-

goties pēc saviem mežiem. Reiz svētdienā puisis ap-
sēdās upes malā un kā rotaļādamies sāka izgriezt lai-

viņu no brūnas priežu mizas.

„Vai, kāda skaista laiviņa!" feja iesaucās un iesē-

dās tanī. „Dod man puķu airus un ielaid upē, es

gribu pavizināties."
Puisis norāva divus pīpeņu ziedus ar gariem kā-

tiem, ielika tos fejai rokās un iebīdīja laiviņu ūdenī.

Straume, gar malu griezdamās, ierāva laiviņu upes
vidū. Feja pacēla airus, un mirdzošie ūdeņi viņu aiz-

nesa. Laiviņa pazuda starp kustīgām ūdens zālēm un

baltām puķēm. Tas viss bija noticis netīši, it kā ro-

taļājoties. Līdz vēlam vakaram puisis staigāja gar

krastu, sauca un gaidīja, bet feja bija pazudusi.
Naktī puisis sēdēja upes malā, un viņam aiz mu-

guras draudzīgi elpoja mežs. Viņam likās, ka tas

glabā viņa maigo noslēpumu. No tā laika mežs vi-

ņam kļuva tuvs. Tas viņam likās kā labsirdīgs krust-

tēvs ar platām krūtīm, kuras sedza brūna bārda.

Viņš runāja maigi ar meža baloža dziļo dūdojošo
balsi, kuru it kā apslāpēja viņa bārda. Tāpēc puisis

klejoja pa mežu, kā gribēdams atrast viņa sirdi, šo

avotu, no kura plūda maigā, ilgu pilnā balss.

Viņš dzirdēja, ko runāja koki. Acis aizvēris,.tas

varēja izšķirt bērza sudrabaino šalkoņu no egļu šņāk-
šanas. Bet kad viss mežs jau stāvēja klusu, tad vēl

vienmēr bija dzirdama runīgā apse, un viņas lapu
dālderi dejoja, griezdami pret sauli te zaļo, te pelēko

pusi. Reiz meža dziļumā, augstā sulīgā zālē, tas uz-
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gāja brīnišķīgus lielus zilus ziedu zvanus, kuri šūpo-
jās garos, lokanos kātos. Še viņš sajuta it kā aicinā-

jumu apstāties, saldā apburošā pusdienas karstumā.

Tas atlaidās sūnā un viegli iesnaudās. Sapnī viņam
likās, ka tas dzirdētu kādu smalku, tālu ejošu skaņu,
kas gan bija ļoti klusa, bet kā pasaules elpa, visu ap-

tverdama, gāja caur mežu un sniedzās līdz debesu

dziļumiem. Viņa mazā feja bija ieķērusies ziedu zva-

nos, šūpojās garos puķu kātos un zvanīja, un puķes
visapkārt dziedāja līdz. Viņš pacēla galvu no sūnām:

tas nebija sapnis, zvani šūpojās, smilgas un zāles

dziedāja, tikai fejas viņš neredzēja. Viņu meklēdams,

tas ieskatījās puķu sejās, tam atsedzās dzīvais dabas

vaigs. Visur viņš atrada kādas zīmes. Dažs noliekts

zieds izlikās kā krēsliņš, kur viņa patlaban sēdējusi,
bet, kad lielo dzelteno purenes zvanu, ārā nākdama,

patlaban vēra vaļā brūnā zemes bite, tad puisim li-

kās, ka nupat mostas viņa feja, kas pa nakti gulējusi
ziedā.

Mežs bija pilns vissaldāko skaņu. Viņam bija brī-

nums, ka pazares vēl glabāja to dziesmu meldijas, ko

viņš bērnības dienās, ganos iedams, bija dziedājis.

Bija arī brīži, kad slaikās egles tās gavilējoši ritināja

lejā no savām ziedošām galotnēm kā sudraba kamo-

lus. Un reiz, kad viņš bija ļoti savārdzis un lēniem

soļiem gāja pa augstām smilgām aizaugušo meža ceļu,

viņam atvērās pati dziļākā dabas tuvība. Mežs bija
tik liels, un viņš zem šiem vareniem kokiem tik vārgs

un mazs. Brienot pa augsto zāli, viņam likās, ka tas

iet iekšā kādā lielā brālībā, kura stāv tuvu nebūtībai,

—un ar lēnu roku noglaudīja smilgu brūnās skari-

ņas, kuras sniedzās tam līdz krūtīm.

Bet mežā bija arī veselība un spēks. Dzīdams pē-
das savai fejai, puisis bija nonācis pie avota, kuram

visapkārt stāvēja jaunas, slaikas egles, it kā ar savām

saknēm dzerdamas viņa spirgtumu. Mazgādamies
avotā, puisis juta, ka brīnišķīgā augšanas trauksme,
kas cēla egles augšup, ceļ arī viņu uz augšu. Tā bija
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nerimstoša kustība, kas rāva viņu sev līdz. Arī viņu
pārņēma augšanas prieks. Augt pretī saulei!

Viņš meklēja ceļu ārā no meža, ārā no sapņiem

pie darba.

Ejot atvērās arvienu lielāki saulaini laukumi, noras

un viršu lauki.

Meža izdegā pret pakalni, aiz kuras jau bija redza-

mas brīvas debesis, ziedēja augstu, sarkanu puķu
druva. Puķes auga cieši cita pie citas, kā labība tīru-

mā, it kā viņas kāds būtu sējis.
Līdz krūtīm brienot pa šo puķu silu, puisis pama-

nīja kādu kustību, it kā maigu elpu. No ziedu bie-

zokņa pacēlās neskaitāmi mazi rožaini tauriņi, kas

tur bija snauduši pusdienas saulē, un, ar saviem spār-
nu galiem glāstīdami viņa rokas un vaigus, lidoja
augšup. Viņš bija iekļuvis savādos, bezgala maigos
glāstos, kurus tam šķiroties, kā likās, sūtīja meža

feja.
Tauriņi izklīda tīrumā pār zaļu auzu lauku kā

rožainas dzirkstis. Priekšā jau atvērās lauku plašums,
balts lielceļš gāja pār kalnu, arājs ara tīrumā.

JŪRNIEKA GAIGALA PIEDZĪVOJUMI

Jūrnieks Gaigals bija atgriezies mājās no gara ce-

ļojuma pa tālām svešām jūrām. Kad viņš iegāja
svētku zālē, kur ķēniņš ar galmu to sagaidīja,

apmulsis no spožuma, tas dzirdēja tikai maigu čuk-

stēšanu, saldas nopūtas: tās nāca no rozēm, ko mei-

tenes viņam kaisīja ceļā. Tā bija laimes skaņa, ko

viņš nekad neaizmirsa, kas skanēja cauri bargā lik-

teņa draudiem.

Jūrnieks Gaigals bij atradis jaunu bagātu salu un

pievienojis to ķēniņa valstij. Par tonu viņu godināja.

Ķēniņš atdeva tam pusi no savas valsts un iecēla viņu

par valdnieku.
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Mierā un laimē pagāja vairāki gadi. No nemierīgā

jūras braucēja Gaigals bij kļuvis par rāmu un gudru
valdnieku.

Reiz atlaidās melns putns un sēdēja pie pils loga
ziedošā ievu krūmā. Otrā dienā tas atlaidās atkal un

sēdēja tur māni bez skaņas kā nedzīvs. Trešās dienas

rītā Gaigals piegāja pie loga, un atkal melnais putns

gurnēja starp baltiem ziediem kā baigs viesis no sve-

šas skumjas pasaules. Gaigalu pārņēma drūma nojauta.
Kādā vēlā rudens dienā, kad vējš rāva no kokiem

pēdējās lapas un klēpjiem izkaisīja visapkārt, Gaigals
medīdams staigāja pa birzīm gar Daugavas malu.

Slapji mākoņi zemu slīdēja pār upi, aizsegdami, ap-

tumšodami un atkal šur tur atsegdami viņas skaidro

līmeni. Pēkšņi tas izdzirda savādu šņākšanu. Tā nāca

arvienu tuvāk, un no mākoņu klēpja līdz ar strauju

vēja brāzienu izvēlās briesmīgu, naidā izķēmotu
masku nejēdzīgs kamols, tas izvērtās un nāca viņam
virsū. Viņš dzirdēja zobu griešanu un gaudošanu.
Acis valbījās ārprātīgās dusmās, sejas šķobījās ņir-

dzīgos smieklos un tumšā īgnumā. Šis kamols bij tik

pilns bezgalīga naida, ka sejas sagriezās un cirtās

viena otrā iekšā ar asiem dzelteniem ilkņiem. Izbailēs

mednieks ielika šautenē sudraba lodi un izšāva. Rie-

bīgais kamols izjuka, un vējš izšķieda visapkārt brū-

nas, dzeltenas un sarkanas rudens lapas, kas izklīstot

apbēra viņa seju ar vēsām lāsēm. Kāds māns! Gaigals

pārvilka ar roku pār seju un domīgs gāja mājās.

Vasarā viņš staigāja gar jūrmalu. Tur līkā priedē
sēdēja pareģa putns ligzdā, kura izskatījās kā cie-

toksnis, savīta no asiem krauliem. Varēja redzēt tikai

viņa tumšo galvu un līko knābi, kas bija atvērts it

kā elsojot aiz karstuma vai lielām sāpēm. Šad un tad

viņš izgrūda garu kliedzienu kā skumju vaidu un

vērās pār ligzdas malu lielām tumšām, drūmi spul-
gojošām acīm. Gaigals noprata, ka viņa valstij draud

briesmas.

Atnāca izlūki un stāstīja, ka zemē gatavojas ie-
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brukt sumpurņi. Viņiem bija daudz vīru un kara

ratu. Viņu varas zīme bij slota un suņa galva: lau-

pīšana un asinskāre.

Aiz ķēniņa pilsētas mežos un purvos dzīvoja mil-

zis Kangars vareniem pleciem, stiprām rokām un zi-

lām bērnišķīgām bērna acīm, viens no tiem milžiem,
kas vecos laikos dieviem palīdzējuši celt kalnus un

taisīt tiltus pār purviem un staignājiem. Grūtos brī-

žos tie nāca arī cilvēkiem palīgā.

Kangars bij uzcēlis pār purvu garu šauru kalna

muguru un zemniekiem, kas brauca uz pilsētu ar

liniem un labības maisiem, atvēris ceļu pār staignāju.

Gaigals salīga viņu par savas zemes sargu. Milzis to

labprāt apņēmās, jo pa svētku dienām tas dažreiz,

ļaužu apbrīnots, iesoļoja pilsētā un klausījās ērģeļu
mūzikā, kas plūda pa atvērtām baznīcas durvīm.

Bet iekšā viņš negāja, jo tā, ārā stāvot, tam likās, ka

skaņas nāk ārā no viņa paša sirds. Pilsēta viņam pa-

tika, viņš negribēja ļaut to izpostīt.

Jau tuvojās sumpurņu gaudošana un kara ratu

troksnis. Viņu bultas jau norāva un saplosīja koku

zarus. Milzis saskaitās, viņa zilās acis kļuva gluži
tumšas aiz niknuma. Tas izrāva ar saknēm varenāko

ozolu un, sizdams uz visām pusēm, sašķaidīja nejau-
kos briesmoņus un iesvieda viņu kara ratus purvā.
Pēc tam viņš vēma līdz asinīm aiz riebuma, un no

tā laika gar kalna malu sūcas rāvains strauts.

Zeme bij izglābta no briesmām, visi dzīvoja laimē

un labklājībā. Nekur vairs nebija nemiera, pat ne-

vieni rati vairs nečīkstēja, jo sviests tecēja pa ratu

rumbām, par ko gan lai vēl čīkstētu? Pa Ziemas

svētkiem atbrauca Cukura ķēniņš, un tad vēl ap

Meteņiem bērni lauza un sūkāja lāstekas, kas bija no

tīrākā cukura. Nekas vis nekaitēja tā dzīvot. Tik tas

putns, tas melnais putns atkal atlaidās un māni sē-

dēja ievā pie loga.

Bij jaukas saulainas vasaras dienas. Ķēniņš ar galmu
devās izbraukumā pār jūru. Uz kuģa bij dzīres, jachta
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šūpojās vīnā un dziesmās. Bet pa nakti sacēlās bries-

mīga vētra, aiznesa un izsvieda kuģi uz klints, kur

tas sašķīda un nogrima. Visi glābās laivās.

Kad pār bangaino jūru svīda rīta gaisma, nebij
nekur vairs redzama ķēniņa laiva. Gaigals bij izglā-
bies ar pulciņu galma ļaužu. Jūra iznesa un izsvieda

viņu no laivas staignā duļķainā sēklē. Līdz ceļiem
brizdami pa dubļiem, viņi nonāca krastā. Dāmas bija
pazaudējušas savas rotas, galma kungi savas goda zī-

mes, viņu drēbes bij saplosītas un novārtītas ar dub-

ļiem, te bij sveša zeme, kur neviens viņus nepazina
un nezināja, kas kurais bija, — ministri un galma

sulaiņi — visi tagad bij vienādi. Viņi bij no savas

laivas izsviesti. Pazaudējuši lepnumu, tie nedroši un

bailīgi staigāja pa svešām mājām un nabagoja. Pēc

dažām dienām viņi nonāca lielā pilsētā. Tur kāds

bagāts, laipns un, kā likās, ļoti labdarīgs kungs viņus

pievāca. Tam bija liela lepna māja un daudz sulaiņu,
kuriem no laivas izsviestie piebiedrojās. Viņiem ne-

kas nebija jādara. Kungs viņus labi apģērba un lika

tiem sēdēt savas mājas priekšā, lai visi redz, cik šis

varens un bagāts, cik daudz viņam kalpu.
Reiz ostā bij iebraucis kāds svešas zemes kuģis, un

kungs uzaicināja no laivas izmestos kuģi apskatīt.

Kapteinis bija sarīkojis mielastu un, kad visi bij ēdu-

ši un dzēruši, kungs viņam par godu lika nodziedāt

mazu apsveikuma dziesmu. Kungs teica vārdus priek-
šā, kurus gan neviens nesaprata, jo tie bija svešās ze-

mes valodā, bet meldiņu viņi prata, jo tas bij viegli
uztverams un kuģa orķestris to spēlēja līdz. Kungs

jau agrāk atvadījās, kamēr no laivas izsviestie vēl

sēdēja pie mielasta. Tukšojot kausus, tie iereibuši ne-

manīja, ka kuģis jau pacēlis enkurus un pilnām bu-

rām dodas jūrā. Kad viņi atģidās, tie skrēja pie kap-

teiņa un lūdza, lai tos laiž malā, bet kapteinis ne-

klausīja. Šie tagad esot viņa zemes pavalstnieki, jo

paši esot nodevuši viņam uzticības solījumu, — tā

kapteinis dēvēja apsveikumu. Laipnais kungs viņus
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bija pārdevis verdzībā. Kad viņi kliedza, raudāja un

lādējās, kapteinis lika tos sasiet un iemest kuģa tum-

šajā apakštelpā, kur vairs nekā nevarēja redzēt; tik

viļņi visapkārt žvadzēja kā ķēdes. Tad no laivas iz-

mestie saprata, ka meli un varmācība pasaulē spēj
savīt visstiprākos režģus, kurus izmet kā tīklu ne-

vainīgu un uzticīgu cilvēku ķeršanai.

Sagūstītos nu aizveda bargā svešā zemē, lika tos

pie smagiem darbiem, lai viņi aizmirstu, ka tie kād-

reiz cilvēki bijuši un nekad vairs nedomātu par brī-

vību. Tur priekšā bij jau daudz tūkstošu tādu pašu

vergu, kuri bij savākti no visām zemes malām. No

laivas izmestos, kas prata pielāgoties, iecēla tiem par

uzraugiem. Un Gaigals brīnījās, cik cieti uz savu

kungu pavēli prata savīt pātagas un cik nežēlīgi va-

rēja sist nabaga gūstekņus tie paši sargi, kas savā

valstī izturējās pret visiem cilvēcīgi un taisnīgi. Jo

nebija vairs labā ķēniņa varas, kurai tie klausīja savā

zemē, varas, kura apsargāja viņu labos cilvēcīgos ti-

kumus. Tik briesmīgs viņiem bij savas valsts zaudē-

jums. Vēlāk gan Gaigalām laimējās izbēgt no gūsta.
Bet klīstot pa svešām malām, viņš pamanīja, ka nu

tam nebija vairs savas tiesības: visur bij jāpielāgojas
svešām domām un svešiem paradumiem. Kad tas reiz

nonāca starp laupītājiem, tad arī viņš lielījās un stās-

tīja, ka zadzis un laupījis un ka laupīšana esot vis-

cēlākā nodarbošanās, jo gribēja būt līdzīgs starp lī-

dzīgiem, lai netiktu izstumts no sabiedrības. ledams

gar upes malu, tas redzēja skaidu, kas grozījās strau-

mē un nevarēja izkļūt malā. „Skaidiņa, kāpēc tu tā

grozies uz visām pusēm un neej savu ceļu?"—„Strau-
me ir par stipru, man jāgrozās tai līdz!" — Viņš
gribēja tikt no straumes ārā.

Kādā vasaras dienā viņš iegāja mežā. Tur viņam

piecēlās pretī vecs vīrs paparžu matiem, kurš bij
zālē gulējis. Vecais apkampa un skūpstīja to, viņa

elpa izdvesa sveķu smaržu: „Nāc pie manis, dēls! Te

tu atkal atradīsi brīvību!"
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Staigādams pa mežu, Gaigals dzirdēja, ka slaikās

eglēs sakliedzās savādi putni. Tur šūpojās un brīvi

sasita spārnus viņa paša domas.

Viņam patika klejot pa biezokņiem, kur vēl nebija
cilvēka pēdu. Egļu zari glāstīja viņa plecus savām

zaļām delnām, aviekstenāji maigi tinās viņam ap-
kārt un nelaida to vaļā, brūnspīdīgi tūkstošgalvaini
skudru pūļi ņirbēja piesaulē pie veciem celmiem, pilni
nerimstošas kustības un prieka.

Mežs mācīja viņam savu gudrību. Reiz lācis, vi-

ņam pa priekšu ejot, apstājās un sastinga mēmumā:

ne zariņš vairs nebrīkšķēja zem viņa soļiem. Starp

vecām varenām eglēm tas izskatījās kā resns apde-
dzis koka stumbrs.

„Lāci, kāpēc tu tā izliecies?" Gaigals viņam jautāja.
„Es saodu tālumā mednieku. Kad tev draud bries-

mas, tad dari tāpat: izliecies, ka tu nekas neesi, un

tevis nemaz nav."

Tādos laikos, kad visur bija vajāšanas, Gaigalām

gan būtu noderējusi šī zvēra gudrība. Bet viņa do-

mas nogriezās uz citu pusi.
Putni dalījās ar viņu meža ogās. Reiz tas apēda

zemeni, kurai pusi jau bij noēduši kāda meža būtne.

Tūliņ atskrēja mazs dzeltens putniņš un čivinādams

teica: ~Tā kā mēs esam dalījušies maizē, tad tu esi

mans brālis. Nāc man līdz. Es aizvedīšu tevi uz Zilo

zemi. Tur pie zilajiem ūdeņiem zied zelta koki. Tā

ir laimes zeme, tur piepildās visas vēlēšanās."

Putna ligzdiņa šūpojās avieksteņu zarā, tam nebij

nekā ko līdz ņemt. Ar vieglu sirdi tie devās ceļā.
Sākumā bij jābrien pa dziļu grūtu smilti. Bet put-

niņš dziedādams un čivinādams lidoja pa priekšu.
Tad nāca tālas, plašas meža izdegas, kur no melnās

zemes neviens staipeknis, neviens viršu zars nepacēla
galvu. Visapkārt rēgojās kā spoki ogļmelni koku

stumbri. Šad un tad nogāzās uz ceļa kāda pārdeguši

galotne un sabirza oglēs. Bet tūliņ aiz izdegām iz-

klājās zaļš zīda mauriņš, kurā ziedēja puķes, valgi
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dvašoja velēna un bij izkaisītas bērnu rotaļas. Gai-

gals pacēla mazu skārda taurīti ar iespiestu malu,
koka zirdziņu ar salauztu kāju. Bet upes malā sēdēja
mazs puisēns un ar tēva nazi izgrieza no priežu
mizas laiviņu. Tā gan bija ļoti maza, bet tikai ar

tādu varēja aizbraukt uz Zilo zemi. Arī puisēns tur

gribēja nokļūt. Visi trīs sarunājās, sasēdās laiviņā,
putniņš uzsvilpa. No ūdens izbāza galvu maza ziv-

tiņa ar sārtu mutīti, saņēma laivu diedziņā un, ar

asti pasizdama, aizveda to uz Zilo zemi.

Tur pie ziliem ūdeņiem zied zelta koki, visas vē-

lēšanās piepildās un dienas paiet smaidos un rotaļās.
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JĀŅU NAKTS

Ko tu dziedi, rumbas kakls,
Tev jau lāga neskanēja,
Es dziedāju, man skanēja,
Puri, meži gavilēja.

Līgo dziesma.

Jāņu naktī mēs gājām līgot. Mēs bijām apkrāvu-
šies Jāņu zālēm, un mums gribējās dziedāt.

Es biju mazs puika, un man bija laba balss.
Es griezos baram pa vidu un dancoju un dziedāju,
un no vainaga, kas bija man galvā, man sejā krita

smaržīgas ziedu bārkstis.

Bet kalējam Pičam, kuram bija visplatākā mugura,

„nebija rīkles", kā viņš sacīja.
Visi dzied. Pat vecā kalpone leva, kura darbdienās

nenoliek ūdens nēšus no pleciem un nepaceļ galvu,
šķetina tādas dziesmas, ka meitām ausis vien svilst,
un tik skaļi, ka mežā skan visi koki, it kā tur smie-

tos tūkstoš jautru velnu.

Visi dzied. Vai vēl var būt lielāka nelaime kā Pi-

čam, kuram Jāņu nakti nav balss?

Mēs ejam caur mežu, Jāņuguns sveķainā sakārnī,
ko mums nes pa priekšu, nodziest, un pa abām pu-

sēm ceļam stāv egles kā tumša siena.

Es sajūtu uz sava pleca Piča smago roku.

,Jūs visi dziedat tik skaņi un tik gaiši, bet es es-

mu tik tumšs kā tas mežs. Man nav rīkles," Pičs

skumji saka.

Dziedādams es eju viņam blakus. Tad atkal Pičs

savā lielā ķetnā saspiež manu mazo roku.

„Kad tu zinātu, puika, kā man sirds dauzās un

lec," viņš saka. „Es domāju, ka tur iekšā ir daudz
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dziesmu. Paklausies," — viņš ātri apķēra mani ar

vienu roku ap vidu un piespieda pie krūts.

Tur tiešām gāja valgi un tumši, kā lielā dziesmu

smēdē: bum, bum
. ..

Pičs nemierīgi man soļoja līdzās.

„Klausies, puika, tev ir gaiša balss, bet tu esi tik

mazs, tevis tur apakšā nevar dzirdēt. Lielie tev ir

apkārt. Un kājas ar' tev ir mazas, tu drīz piekusīsi.

Kāp man mugurā un dziedi, es esmu garāks par vi-

siem," Pičs aicināja.

Es paskatījos uz viņu no apakšas uz augšu. Viņa
ēna nakti sniedzās līdz pus mežam.

Tad viņš noliecās un uzcēla mani sev mugurā.
„Tu vari tur dancot, es tevi turēšu, tu zemē ne-

kritīsi, tik dziedi!"

Es dziedāju tā, kā vēl nekad neesmu dziedājis.

Egļu gali pacēlās un grima, mēs šūpojāmies dzies-

mās.

Šad un tad pār tumšo mežu pacēlās un nogrima
Jāņu ugunis kā zelta dzēriens, kas līst no pārpilna
trauka.

„Dziedi!" Pičs kliedza, kad man elpa kādreiz aiz-

rāvās no sajūsmas, kas vēl paliek krūtīs pēc izdzie-

dātas dziesmas, kā saldi dūmi, kas iet caur acīm un

nāsīm, un es meklēju jaunas.
„Dziedi, puika," Pičs kliedza. „Man mugura ir

pilna dziesmu kā ligzda putnu. Vai tu nedzirdi, kā

viņas dūc un skan. Es rūktu pats, ja man neskanētu

tik slikti. Met viņas labi augstu, tās dziesmas, tā ka

iet pa mežu galiem, lai dzird mūs Kalniešos un Le-

jiešos, lai dzird kaimiņu meitas."

Es noreibu no dziesmu prieka, salīgojos uz Piča

pleca un gribēju nokrist. Pičs saķēra mani un kliedza:

„Dziedi un piesper stiprāk ar kāju man uz pleca.
Man nav rīkles, bet āda knieš no dziesmām."

Un es varēju pateikties tikai Jāņu zālēm, smilgām,
rasenītēm un saldam āboliņam, kas no vainaga krita
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man uz pieres un ar savu smaržu mani apgaroja ta,
kā es gribēju dziedāt.

Citādi Pičs būtu nometis mani no savas muguras.
Tā mēs gājām no sētas uz sētu.

Siltās, no svētku karašām pietvīkušās istabās, kur

neskaitāmas Jāņu zāles un zālītes vīstot izlaida savas

saldās dvēseles, Jāņa tēvs ar alus kannu mūs sveicināja.

Līgo!
Tā es šūpojos cauru nakti uz Piča muguras kā uz

dzīva dziesmu troņa.

Un es nevaru aizmirst to arī tagad, kur tik maz

prieka un tik maz dziesmu.

Un saucu ar senām liesmām — Līgo!

DEGOŠA SIRDS

Meitene
ar aizdedzinātu sveci rokā piegāja pie

eglītes, kura, apsegusies ar saviem zariem, kā

noslēpums stāvēja pustumšā istabā, izplatīda-
ma meža sūnu un skuju smaržu. Viegli paceldamās
uz pirkstu galiem, meitene, kura bij labas Ziemas

svētku eglītes augumā, sāka pielikt uguni. No viņas
roku kustībām kautrais meža kociņš, kurš no sāku-

ma, kā likās, neuzdrošinājās elpot pietvīkušā istabā,

viss sakustējās, šūpodams savos paceltos zaros zilas

un sarkanas svecītes, kuras aizdegdamās uzliesmoja.
Mīkstām, drusku izstieptām lūpām, paceltu sveci, it

kā ar degošu svētku skūpstu, viņa gāja apkārt eglītei,
un vaļīgie mati, kuri bij viegli pārsieti ar kuplu sar-

kanu lentu, kā zeltīts rāmis saņēma meitenes sejā
svecīšu spožumu. Tad viņa atkāpās, un gaisma no

viņas sejas un mirdzošā kociņa pārgāja uz visiem, kas

sēdēja istabā.

Uz brīdi aprāvās valodas. Priekš gaišā acumirkļa
nevienam nebija vārdu. Neviens nezināja, ko iesākt,
kā pāriet no ikdienišķām valodām un jokiem uz svi-
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nīgo svētku prieku. „Nu vajaga kaut ko uzdziedāt"

— kāds ierunājās. Bet ikvienam šai brīdī viņa paša
balss likās par rupju un skaļu, un neviens arī nezi-

nāja, ko dziedāt. Uzņemt kādu vecu Ziemas svētku

dziesmu, ko bērnībā māte bij dziedājusi, varbūt ne-

bij vairs modē, un neviens no šiem ~lieliem cilvē-

kiem" negribēja atzīties, ka viņš mirdzošā kociņa
priekšā nav vairāk kā liels bērns. Viens otrs sajuta,
ka viņa kājas un rokas priekš šā acumirkļa bij par

smagām un lielām un izveicīgais prāts pārāk naba-

dzīgs. Visi sēdēja klusi ar spožām sejām, un mīļās
bērnības atmiņas sveču gaismā uzliesmoja kā dzelte-

nas tulpes.

„Deg, deg!" kāds iesaucās. Skujiņa sāka sprakstēt,
un kupls smaržīgs dūmu būkulis caur zariem uzkāpa
gaisā. Mājastēvs piegāja pie eglītes, norāva tur kaut

ko un nometa uz galda.
Tā bij apdegusi zelta sirds,— maza marcipāna sirds,

apgruzdušā zelta papīrā. Es paņēmu šo nieciņu rokā

un atcerējos stāstu par atraitnes dēlu Andrīti, kuru

es laikam reiz biju lasījis kādā kalendārā, jo vispatī-
kamākā vieta, kur mīl apmesties Ziemas svētku stās-

tiņš, taču ir kalendārs, kuru lauku sētā tik rūpīgi
glabā aukliņā ievērtu uz naglas sienā un kur viņa
mūžs vismaz uz vienu gadu ir nodrošināts.

Nu tā— Andrītis bij atraitnes dēls. Viņš dzīvoja

ar savu māti un runci Līkumu lielā meža malā, mazā

mājiņā. Andrītim bij deviņi gadi, pa vasaru viņš jau
gāja ganos. Viņa māte bij audēja. Cauru dienu viņa

sēdēja stellēs un auda, agri novecojusi, vāja un dzel-

tena, bet laipna kā mēnesnīca. Runcis darbojās šā un

tā. Pa lielākai daļai viņš sēdēja uz mūra un mala,

bet, kad stipri gribējās ēst un mājā nekā vairāk ne-

bija, kā sausa maize, viņš gāja arī medībās un šad

tad atnesa no meža kādu vāveri vai strazda bērnu.

Visi trīs viņi brālīgi dalīja katru kumosu. Arī run-
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cis viens pats neko nenotiesāja, bet arvienu savu me-

dījumu nolika saimniecei pie kājām. Tad, kupri iz-

slējis, ņurdēdams glaudās viņai pie ceļiem. Ar vārdu

sakot, tas bij vīrs bez vainas. Bet ar Ziemas svētku

mielastu šoreiz kā bij, tā bij. Andra māte kādas die-

nas bij bijusi slima, un Rembenietes galdauti, kurus

viņa priekš svētkiem gribēja pasteigt, vēl bija uz

stellēm. Ja viņa tos būtu varējusi nodot, tad kule

kviešu miltu jau būtu mājā. Mulda, kurā, rūgdama
uz mūra, citiem gadiem ap šādu laiku jau kāpa aug-

šā smaržīga mīkla, gulēja apgāzta kaktā. Andra māte

sēdēja stellēs, steidzīgi dzina atspoli un, noliekusies

pār audeklu, asarām acīs sēja nepaklausīgās dzijas,
kuras šodien tik bieži trūka. Bet ārā bij dziļš sniegs,
runcis izgāja uz sliekšņa, pacēla kāju, paskatījās uz

augstām kupenām, kuras gulēja mājiņas priekšā un,

kad Andrītis, ārā iedams, atvēra durvis, ievēlās atkal

pār slieksni atpakaļ istabā. Bet Andrītis, saāvies līdz

ceļiem mātes garās zeķēs, apjozis jostu, ar cirvi uz

rokas izgāja laukā un skatījās, kā griezdamies nāca

sniegs, apsegdams kokus un krūmus ar baltu klusu-

mu. Viņam likās, ka augšā māte sijā miltus svētku

plāceņiem, jā gan, tur augšā ar' ir māte, kura rīko-

jas uz svētkiem un ap kuru viss grozās. Viņa māmiņa
šodien bij tik skumīga un klusa un sēdēja stellēs

vien. Bet puikam sirds bij pilna svētku prieka. Vi-

ņam netikās istabā. Še ārā bij tik svinīgi un gaiši.
Lielās egles kalnā stāvēja baltas kā baznīcas. Sniegs
nāca un nāca, it kā visas zvaigznes gribētu nobirt.

Puika likās iekšā kupenās, līdz pleciem iegrimdams
irdenā sniegā un vilkdams sev pakaļ cirvi, — viņš

gribēja sev nocirst eglīti, skaistu eglīti. Māte gantei-

ca, ka šai neesot nevienas svecītes, eglīti nevarēšot

dedzināt, lai pagaidot uz Zvaigžņu dienu, tad viņa

nodošot audeklu un nopirkšot riekstus un svecītes.

Nekas. Viņš noliks to istabas vidū un pats no papīra
izgriezīs zvaigznes un putniņus. Tā, nu viņš bij uz

ceļa, kurš iegriezās mežā. Ragavu sliedes te bij izjau-
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kusas sniegu. lešana bij vieglāka, bet cirvis novilka

mazo roku. Dūša vīram bij liela, bet spēka maz. Šad

un tad mazais mežinieks elsodams apstājās un ar

pukstošu sirdi klausījās meža klusumā. Cik liels, cik

dziļš bija mežs. Koki stāvēja noliektām galvām, vecie

paegļi zem eglēm rēgojās kā balti lāči, brīžiem likās,

ka, pacēluši savas sniega ķepas, viņi nupat nāks virsū.

Bet klusums bij tik liels, un mežā nebij nekādas kus-

tības. Tik šad un tad no zara novēlās kāds sniega

piciņš kā balts putniņš, noreibis no miega. Nē, šie

lāči bij iemiguši. Puikam pārgāja bailes. Viņš līda

zem krūmiem, kuri izskatījās kā sievas, nosegušās
baltās villainēs. Te pie celma stāvēja liels skudru pū-
lis, uz kuru vasarā pa neskaitāmiem taciņiem tekāja
skudras. Balta, gludi nosniguši kaudze. Kāds sniegs!
Tur gulēja visa darbīgā skudru pilsēta ar mājām un

ielām, un arī vecais ķēniņš celms snauda, pārvilcis
sniega cepuri pār acīm. Puika piesita ar cirvi elk-

šņiem, uz kuriem vasarā viņš bij griezis zeltainas

sirdis. Tie skanēja kā stikls, noledojuši un sastinguši.
Si, si, si, si — kaut kur meža dziļumā, sabēguši egļu

zaros, bailīgi sačukstējās mazi putniņi. Puika gāja
pie eglītēm un modinādams raustīja tās aiz zariem,

viņas pacēlās drusku no sniega, it kā paskatīdamās
uz Andrīti, tad nogrima atkal miegā. Zari viņām bij
uz vienu pusi, un neviena puikam nepatika. Viņš

gribēja tādu, kura izskatītos kā maza baznīciņa ar

torni galā — kā tās lielās egles, kuras stāv kalnā aiz

mājiņas loga. Klupdams pār sīkiem paegļu krūmiem,

kuri gulēja, ierāvuši galviņas sniegā, līzdams caur

nolīkušiem bērziņiem, kuri sitās viņam sejā ar savām

ledus bārkstīm, Andrītis iznāca meža norā, kur va-

sarā bij daudz skaistu, jaunu eglīšu. Arī tās gulēja,
salīdušas savās sniega teltīs, un tikai augšējie zaru

krusti bij ārā. Vaigi Andrītim bij karsti un slapji no

sniega, kurš kusa un straumēm tecēja pār seju, rociņa

nespēja pacelt cirvi, tik viņa mazā sirds viena pati

dega un kvēloja lielā sastingušā mežā, kurš bij pilnī-
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gi apracies sniegā. Šis eglītes tur, gar kurām vasarā

viņš lodāja, lasīdams zaķa pēdiņas — viņam bij pilnī-
gi uzgriezušas muguru. Kāda izbiedēta vārna smagi

pacēlās no egles un tumšiem, gurdiem spārniem aiz-

laidās pār noru. Puikam piepeši palika bail un gribē-
jās atpakaļ pie mammas.

Pa iemītām pēdām viņš pusteciņus devās atpakaļ
uz māju.

Gājiens caur mežu zēnu bij ļoti nogurdinājis. Va-

karā viņš sēdēja blakus mātei uz siltā mūra, un run-

cis apakšā zem galda vilka ar asti viņam gar ceļiem.
Viņi ēda zīdeni, kurā bij gabals žāvētas cūkas auss,

ko māte bij pataupījusi svētkiem.

~Andrīti, tev šņukurs, tad tu izaugsi man rakstī-

tājs," māte teica, noglāstīja un nolika viņam uz

maizes gabala pašu snuķi. — Eglītes nebij, svecīšu

nebij. Uz apgāztas bļodas, kā piemiegta acs, dega
tintes pudelītē maza, maziņa dakts. Bet lielās egles
stāvēja turpat aiz loga, un pār viņām mirdzēja svēt-

vakara zvaigznes. „Tur ir arī Betlēmes zvaigzne,"
māte teica, rādīdama uz lodziņu. Bet Andrītim bij
tik labi mātes rokās, ka viņam vairs negribējās nekur

skatīties. Viņam likās, ka visas zvaigznes nāk šurp
un ka Betlēmes zvaigzne ir tepat pie mammas. Raug,
viņa mirgā ..

.
mirgā un dziest.

. .
Puika bij iemidzis

pie galda.

„Te nu bij mans lielais mežinieks," — māte saņē-
ma Andrīti klēpī un noāva viņam kājas. Un kad

viņš gulēja gultā, ap viņu sanāca visi vasaras koki —

pilna istaba. Jaunās eglītes dejoja, sudrabainie alkšņi
ar zelta sirdīm, rdkās saķērušies, stāvēja gar sienām,

un vecais onkulis — bērzs, noliecies pār gultu ar

savu mīksto, zaļo bārdu, pasniedza Andrītim degošu
sirdi —un čukstēja, čukstēja kaut ko viņam ausīs,

ko, gar būdu garām skriedams, aiznesa nakts vējš.
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MANU BĒRNĪBAS DIENU MĒNESS

Sīs
dienas pirms Ziemas svētkiem ved mani pre-

tim kādam baltam klusumam, aiz kura ir kaut

kas mīļš, sen aizmirsts un pazaudēts, kas man

atkal no jauna jāatrod .. .
Tur jau viņš nāk man

pretim mirdzēdams caur nosarmojušām bērzu bir-

zēm, gar nosnigušu egļu galiem — manu bērnības

dienu mēness. Te viņš peld man pretim kā zelta laiva

ar mazu mākonīšu burām, te pagriežas pret mani aiz

egļu stūra kā mīļš apaļš, smaidošs vaigs. Tas ir viņš,

mans zelta draugs, manu nedrošo bērna soļu pavado-
nis. Kad es, no kaimiņiem mājās nākdams, naktī ap-

maldījos mežā un man uznāca bailes un katrs krūms

ceļmalā man likās kā ķēms un kad es laidos tad dīk-

dams, ko kājas nes, piepeši pār meža galiem izlēca

mēness un, skaņi plaukstas sizdams, skrēja man pa

priekšu. Un baigais meža klusums atkāpās, gaiss tapa

dzīvs un jautrs, un es priecīgs pārnācu mājās. Bet

sestdienas vakaros viņš mūs ar tēvu pavadīja uz kai-

miņu mājām, uz pirti.
Pa trim sētām, kuras stāvēja tuvu kaimiņos, nebija

vairāk kā viena pati pirts. Tā bija brīnišķīga būda,
nezin kad celta un nezin vai maz celta, vai tāpat no

zemes izaugusi. Vasarā iegrimusi lupstājos un ziedo-

šos biškrēsliņu ceros, pa kuriem, it kā noslēpumu
glabādamas, domīgi zumēja bites, viņa tumši raudzī-

jās laukā ar mazu vienaci lodziņu. Uz jumta piku
piķiem auga sūna, un tas izskatījās kā viena zaļa ve-

lēna. Bet uz pašas koras, nezin kāda vēja nests, bija
uzmeties mazs bērziņš, sīkām caurspīdīgām lapām.
Kādus soļus no pirts, mazas pļaviņas malā, arvienu

līmeņpilna bija aka bez grodiem ar mīkstu ūdeni,
kurš smaržoja pēc dūņām un zāļu stiebriem.

Šis Laimas miteklis sestdienas vakaros trim sētām

bija sapulces vieta, ne mazāk svarīga kā veciem ro-

miešiem forums. Tur, bērza slotām šmīkstot, pārru-

nāja jaunākos notikumus, tur, atdzīvojušies no kar-
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stā tvaika, veči stāstīja pasakas un, ūdens straumēm

murdot, burbuļoja valodas. Steigdamies atsvabināties

no darba sviedriem, lapotām slotām padusē, ar krēslu

tur sanāca kalnieši, lejieši, galieši. . .
Vīrieši un sie-

vietes, veci un jauni, nometuši drēbes, bez liekas

kautrēšanās ar to vienkāršo atklātību, kāda piemīt
tikai lauciniekiem, kaili mīņājās tvaikā, kuru apgais-
moja tikai maza petrolejas lampiņa, un, izparām šņā-
cot, mazgājās un trieca.

„Kas tur ko kautrēties, cilvēks vien jau ir!" dzir-

dēja sakām.

„Vej, pirtī jau ieiet tikpat kā baznīcā," kāds cits

atsaucās.

Pret pirti, kuru vecos laikos apmeklējusi pati Lai-

ma, kas katram ieliek šūpulī viņa likteni, vēl visiem

bija uzglabājusies savāda godbijība.

Vecas sievas, kuras izskatījās kā dīvainas sēnes uz

ļoganiem kātiem, jauni muskuļaini puiši, sausi sīvi

veči, kuriem nekur uz lāvas nebija par karstu, un

jautras meitas neskaidri kustējās mutuļojošā tvaikā,
bet es sēdēju kā mazs rūķītis dubļainā ūdens paltī uz

sava ķipja malas un raudādams ar rokām berzēju
acis, kurās nežēlīgi koda ziepes. Un tā kā es biju vēl

gluži mazs puika un nemācēju mazgāties, tad meitas

ņēma mani uz ceļiem, žēlodamas spieda mani pie
krūtīm un, apsegdamas ar saviem slapjiem matiem,

izskūpstīja man ziepes no acīm. Kad es tās atvēru

šai savādi smacīgā matu krēslā, pār mani bija tik zilu

acu glāstošā gaisma.

„Mums nu ir skaista mājiņa," es sacīju, bet man

ienāca prātā, ka ar sieviešiem nevar ielaisties, un es

rāpos lielai Mildai no ceļiem nost. Arī mazām meite-

nēm bija daudz skaistu mantu, bet es zināju, ka

puikas ar viņām nevar spēlēties. Lielie puiši tūliņ zo-

bojās: kas spēlējoties ar lellēm, tam zirgi nokožot

galvu. Lai tad vairs neejot Laucim ne tuvumā. Bet

es taču gribēju jāt un braukt un vispār uzvesties kā
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vīrs. Arī lielie puiši meitas neko neievēroja un še,
pirtī, izturējās tā, it kā viņu iemaz nebūtu.

Es atceros kādu sestdienas vakaru ziemā. Ārā bija
skaidrs un salts, bet pirts bija kā noreibuši no tvaika,
kurš karstiem mutuļiem šāvās ārā pa tumšo krāsns

muti un sviedās griestos, svilinādams ādu. Bet puiši
tik uzmeta garu.

„A, ta, ta, ta, a, ta, ta, ta," veči uz lāvas laimīgi
sēca.

~Pēter, uzmet vēl vienu kausu!"

„A, tu Dieviņ, tavu siltumiņu!" augšā priecājās,
bet es sēdēju saliecies uz sava ķipja, un mati man

svila no karstuma.

Tā bija savāda apreibināšanās šai tvaikā, kurš

smaržoja pēc bērza lapām, ziemas naktī, kur visap-
kārt valdīja kāds auksts zvaigžņu apskaidrots prāts.

Kad pirmais pēršanās trakums bija pārgājis, sākās

valodas. Un no augšas atskanēja vecā Ārņa balss.

Viņš stāstīja par brīnišķīgām upēm, kuras ejot ārā

tepat no mazā purva ezeriņa, Sumaisīša, kurā viņš

vienīgais lika kurvjus un kura noslēpumus viņš labi

pazina, —pa apakšzemi uz Ālaukstu. Tur dzīvojot
lielas zivis, kādas neviens neesot redzējis. Viņš esot

izvilcis kurvī trīs asarus, trīs milzīgus sirmus asarus.

Bet asari tak Sumaisītī nedzīvojot. Tie ienākuši no

tām upēm. Jā, jā, viņi bijuši gluži sirmi, tie bijuši,
varbūt, savu simts gadu veci.

„Edz, kādu brīnumu ar' tai pasaulē nav!" Andrie-

viņš, sīks vecītis, kurš sēdēja uz soliņa apakšā un

mazgājās, vientiesīgi iesaucās.

„Ekur, tā lielā zivs, kura trīs dienas gājusi pa

Daugavu. Mans tēvs pats redzējis. Sari gājuši pa

ūdens virsu tā kā mežs. Būtu asti pakustinājusi, visa

Rīga būtu noslīkusi. .."

Es klausījos, un man jau likās, ka pirts tvaikā

kustas pasaku zivs sari.

Tad sāka atkal šmīkstēt slotas. Puiši, sarkani no-

tvīkuši, šad un tad izskrēja ārā, dzirkstošā sniegā,
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iesmēla no aciņas spaini ledaina ūdens un uzlēja sev

uz galvas. Tad ar baltiem gaisa mutuļiem metās atkal

iekšā un likās uz lāvas.

Lielais sūrums bija nogājis. Siltums nu bija jau
salds, kā veči teica, un es varēju acis vaļā turēt. Es

priecīgi skatījos apkārt, un visi man likās brīnišķīgi
spodri un balti — šie ļaudis, kurus es biju redzējis
tikai netīrās darbdienu skrandās. Pat vecais Andrie-

viņš, kuram āda uz sejas bija krunkaina un tumša,
nomazgājies sēdēja uz soliņa, gludiem, baltiem locek-

ļiem kā sniegs.

„Lai paldies pirtiņas kūrējam! ..
. izkurinājis tik

saldu pirti. .." jau skanēja visapkārt, un mēs ar tēvu

taisījāmies iet.

Saģērbies es uzmaucu pār ausīm mātes adīto ce-

puri un izgāju ārā.

Mēness spožs un apaļš stāvēja uz paša pirts jumta.
Es sāku viņu aplūkot, gaidīdams uz tēvu, kurš ie-

gāja atpakaļ pēc spaiņa.

„Ekur vīrs mēnesī," es teicu tēvam, kurš iznāca

no pirts. „Ekur viņam plinte rokā un ekur zaķis, vai

tu redzi, tēv, mazs dzeltens zaķītis! Viņš šauj zaķi!
.

. .
Vai tu redzi, vai tu redzi?" es raustīju tēvam aiz

svārkiem.

„Nerādi ar pirkstu uz mēnesi," tēvs teica, „ka tev

neiziet tāpat kā tai meitai."

„Kā tad izgāja tai meitai?"

„Reiz bijusi skaista un lepna meita. Vienā sestdie-

nas vakarā viņa šitā pat pērusies pirtī. Bet aptrūcies
ūdens. Paķērusi nēšus, viņa tāpat kaila izskrējusi pie
akas un nākusi atpakaļ ar piesmeltiem spaiņiem, un

mēness viņai spīdējis taisni virsū. Bet šī smiedamās

parādījusi ar pirkstu uz mēnesi un sacījusi: „Balts

tu gan esi, mēnes, bet mana miesa ir daudz baltāka!"

Un, kā tos vārdus izteikusi, tā mēness uzrāvis viņu

pie sevis augšā. Un tā šī aizgājusi pa gaisu ar visiem

ūdens nēšiem, un tā viņa tur stāv, skaties, ar kāšiem

uz pleciem: ekur viens spainis un ekur otrs! . .
."
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„Ak meita!
.. .

Bet es domāju, ka mednieks," es

sacīju.
Un kamēr mēs tā runādamies gājām, mēness nāca

mums līdz. Kā caurspīdīgas glāžu pilis gar ceļmalām

stāvēja nosarmojušas birzes, kur katrs zariņš bija ie-

kalts spožā ledus sudrabā. Un mēness pa viņām stai-

gāja kā gars, kuram nekas nestāv priekšā un kurš

spiežas visam cauri. Sniegs čirkstēja mums zem kā-

jām, bet viņš gāja tik klusi, ne zariņa nepakustinā-
dams: tik sarma dzirkstīja viņa gaismā.

Mēs iegājām jaunā egļu mežā, un mēness, velda-

mies gar egļu baltām sniega cepurēm, nāca mums

līdz. Mazu mākonīšu pūkās viņš izskatījās kā balts

aveniņš.
Man bija aveniņš, kuru es pieradināju ar maizi un

kurš visur nāca man līdz.

„Tas ir mans aveniņš," es domāju, „tik viņam ragi
ir no zelta!"

Un man bija tik labi ap sirdi, un nakts bija tik

mīļa un gaiša.
Mēness uzticīgi nāca mums līdz un apstājās pie

mājas, durvju priekšā, kur mēs nodauzījām sniegu

no kājām. ~Tēv, vai tas ir mūsu mēness?" es prasīju.
„Jā, tas ir mūsu mēness," viņš teica un ar savas

cietās rokas virspusi viegli novilka man gar vaigu.
Tā tas gan laikam bija. Jo kad mēs iegājām istabā,

mēness nostājās pie loga un nekur vairs projām ne-

gāja.
Es ielīdu gultā, pārvilku segu pār galvu un jutu

jau miega silto elpu, kurš jauca manas domas, visu

tuvinādams un apdvesdams ar savādu maigumu.
„Tētis guļ, mamma guļ .. .

Runcis guļ. .."

Piepeši man ienāca prātā meita mēnesī, un es at-

vilku segu no acīm.

Uz rokas atspiedies, es skatījos pa logu laukā. Mē-

ness bija pagriezies augšējā rūtī, un es labi varēju
redzēt. Tur viņa stāvēja kā pienaglota ar ūdensnē-

šiem uz pleciem viena pati kaila ziemas naktī.
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Un es domāju: nez' kāpēc tas mēness viņu pie sevis

ņēma? Vai tāpēc, ka viņa bija tik lepna, vai tāpēc,
ka bija tik skaista?

Arī mazai Martai bija lellīte sārtiem vaigiem un

zilām acīm, kuras virājās uz augšu un uz leju. Es

labprāt viņu būtu ņēmis pie sevis gultā un guldījis
sev blakus uz spilvena, ja man nebūtu bail, ka zirgi
nokodīs galvu . . .

ZIEMAS SVĒTKI BŪDIŅĀ

Balta
gaisma no apsnigušiem jumtiem iespīd is-

tabā. Šai gaismā ir kāds atspīdums no manas

bērnības dienām, kurš viegli aizkustina mani.

Sirdi apņem maigs ziemas prieks. Es sāku atcerēties,
kā toreiz bija.

Ziemas svētki bija tad, kad bija daudz sniega un

māte cepa plāceni.
Mēs dzīvojām meža malā mazā būdiņā. Tur es

pavadīju priecīgas bērnības dienas. Trīs lielas slaikas

egles aiz loga tur dziedāja man šūpuļa dziesmu. Tā-

tad man nebija vis viena Ziemas svētku eglīte vien,
bet veselas trīs, labu masta koku garumā, pušķotas
ar dabisku sniegu.

Būdas vienā galā bija istaba, otrā kūts. Pie visa,
kas notika kūtī, mēs istabā ņēmām līdz sirsnīgu da-

lību. Ja saslima govs vai sivēns neēda, dabūjis melnos

zobus, māte noraizējusies staigāja no istabas uz kūti,

no kūts uz istabu un nakti nevarēja gulēt. Bet kad

aitai atnāca jērs, māte viņu ienesa istabā apsildīt.

Viņš panācās mums pretim, tik tikko turēdamies uz

savām nedrošām kājiņām, un mēs viņu apmīļojām,
kā vien mācēdami.

. .
Neviens no mums nešaubījās

par maigo brīnumu, kas bija noticis ziemas naktī

lopu kūtī. Un ka debesis dažreiz ir atvērtas un var
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dzirdēt eņģeļus dziedam, to mēs paši bijām piedzī-

vojuši. Liepiņu Marija vakar vakarā, nākdama no

Baltiņiem, kalnā pret bērzu ataugu pati bija dzirdē-

jusi debesu draudzību dziedam. Un kaut gan man

bija ļoti bail iet caur tumšo priekšnamu, es tomēr

naktī klusi atvilku durvju bulti un, izgājis zem

zvaigžņotām debesīm, klausījos, vai nedzirdēšu eņ-

ģeļus dziedam. Eņģeļu gan nedzirdēju, bet redzēju

visapkārt brīnišķīgu zvaigžņu kori. Man likās arī,

ka viņas dzied, jo es dzirdēju savādu troksni, kas gan

nebija nekas cits, kā manu satraukto asiņu šalkšana,

kuras dzina ausīs mana izbiedētā sirds. Jau visu ne-

dēļu ar savādu saldu prieku māte dziedāja Ziemas

svētku dziesmas gan rītā, gan vakarā, te ķēķī, te

istabā. Viņas balss skanēja zem mūsu zemā jumta kā

zelta kokle. Visa pasaule man likās saldu skaņu pilna,
un nebūtu jau nekāds brīnums, ja arī zvaigznes
dziedātu.

Eglīti mēs nededzinājām, jo nebija mums svecīšu.

Tā bija manta, ko mēs nevarējām nopirkt. Bet mums

bija trīs lielas svinīgas egles aiz loga un egle krāsnī,

kura sprakstēdama dega un izplatīja istabā jautru
siltumu. Svētku sestdienas rītā, agri bez gaismas,
mūsu mājinieki jau bija mežā. Tur tie nozāģēja mūsu

egli, kura bija iepriekš uzieta un apzīmēta, un, līdz

krūtīm brizdami pa dziļo sniegu, uz pleciem pārnesa

mājā, lai pa svētkiem būtu krietni silts. Vēl gultā
gulēdams, es dzirdēju, kā grabēja kažoki, kā klau-

dzēja sasalušās pastalas uz kula, un manīju, ka mani

apņem pati bārdainā meža elpa, kuru mūsu mežinie-

ki ienesa ar auksta gaisa vilni. Un kad es atvēru acis,

uz pretējās sienas jau silti blāzmoja krāsns spožums,

un viņas gaismā es redzēju uz vadža baltu linu sauju,
rokas zāģi un mātes kažociņu ar atsistu vilnu. Logā,
kuru jau zilgani krāsoja rīta gaisma, kā rozes dega

leduspuķes, un ķēķī skanēja mātes balss. Istaba jau

bija iesilusi, es lecu ārā no gultas ar basām kājām uz

vēsā kula, un man sākās priecīga diena. Es skrēju
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iekšā un ārā un jaucos mātes darbos. Ārā sniga sīks

un sauss sniegs, un iekšā māte uz vecā egles galda

sijāja miltus svētku plācenim. Es staigāju apkārt ap

balto miltu kaudzi, kura auga arvienu lielāka, un

gar galda malām maigos miltu putekļos kā bildes no-

spiedu savas delnas. Bet māte mani dzina prom. Es

biju viņai gluži lieks. Un tikai tad, kad viņa, iejāvusi

plāceni, atrāvās no muldas, viņa man pasniedza savu

mazo roku, pa kuru gāja lielas zilganas dzīslas, un

ļāva man ar lūpām noņemt no viņas pirkstiem mīk-

las piciņus, kuri tur bija pieķērušies.

„Nu, vai i laba?" viņa smaidīdama jautāja. „Laba,"

es teicu un sirsnīgi purināju galvu. Bet kad nāca va-

kars un krāsns bija otrreiz izkurināta, tad arī man

bija darbs. Es stāvēju mātei blakus un no garas vir-

tenes pasniedzu viņai rudenī salasītas vītušas kļavu

lapas, kuras viņa klāja uz lizes un apkaisīja ar mil-

tiem, lai tur uzliktu plāceni, kuru viņa tad ar delnu

apaļīgi nolīdzināja, apsmērēja ar biezpiena virsu un

nesa uz krāsni. Pāri aizkuram, kura liesma ķēra kļa-
vu lapas, izplatot istabā vieglu vītuma smaržu, plā-
cenis ieceļoja krāsnī, kur tas ātri cēlās vīrā un dabū-

ja brūnus apaļus vaigus. Un kamēr mēs ar māti tā

darbojāmies, ārā nošņāca kamanu slieces, un pie pa-
šām durvīm nokrācās zirgs, kratīdams ilkss zvanu.

Istabā ienāca krusttēvs Andris kuplā kažokā un

krustmāte Līze, bīdīdama nost no smejošām acīm

ziemas lakata stūraino jumtiņu. „Nu, taisies, taisies!"

viņa uzsauca, apdvesdama mani ar ziemas gaisu un

skaļi skūpstīdama man abus vaigus. „Nu, ātri velc

mugurā kažoku un brauc mums līdz uz baznīcu.

Krusttēvs tevi izvizinās, ka skanēs vien!" Un es ne-

dabūju ne apskatīties vien, kad, silti ietīts mātes ka-

žokā, jau gulēju Andrim un Līzei starp ceļiem pla-
tās kamanās, kur bija daudz smaržīga siena un skostu.

Andris un Līze jau labu laiku cerējās, kā mūsu

mājā teica. Bet viņu mīlestība bija tik klusa un

kautra, ka viņiem bija vajadzīgs kāds trešais, kas sa-
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ņem viņu nevainīgos glāstus. Skūpstu, ko Līze gri-
bēja dot Andrim, viņa deva man, kameņu šūnu, ko

Andris bija uzgājis pļaujot, viņš sniedza man, kaut

gan to deva Līzei. Tā es dzīvoju kā lūks un nemaz

nezināju, kāpēc man tik labi iet. Es gāju uz šo māju

pie viņiem ciemā, un viņi uzmeklēja mani. Es biju
arvienu starp viņiem trešais, vai viņi sēdēja uz velē-

tavas dārzā zem ziedošām ābelēm, vai uz ežas lauk-

malā. Varbūt tas arī bija kāds trešais, kuru viņi mī-

lēja un klusi meklēja šais kautros glāstos. Es, muļķa

puika, jau to nezināju, bet viņu vidū man bija tik

labi. Atlaidies sienā šiem abiem starp ceļiem, es ska-

tījos, kā, kamanām klusi slīdot, pa tumšo egļu sprau-

gu mums pa priekšu peldēja silta zvaigžņu upe ...

Mežs bija pilns dzīvu, klusu valodu. Ilkss zvaniņi

ieskanējās te priekšā kaut kur, te aiz muguras. No

visām mājām brauca uz baznīcu. Šad un tad kāds

pār ceļu pārkāries egles zars iesita Andrim pa cepuri
ar savu sniegaino ķepu un zirgs ar pakavu iesvieda

kamanās sniega piku, kura asi smirdēja pēc zirga
sviedriem.

Meži un birzes atvērās un satinās, kamanām skrie-

not, sniega putekļos. Klusās sētās mirdzēja ugunis.

Suņi vankšēja melodiski un sēri.

Ezers, kuram sniegs bija nolīdzinājis krastus, pa-

zaudējis savas viļņu grumbas, klājās zem kamanu

sliedēm balts un līdzens kā galds. Pakavi kapāja ledu

kā stiklu. Vasarā mēs te peldējāmies un ķerstījām

zivtiņas, kuras it kā kaitēdamās šad un tad ar savām

mazām mutēm pieskārās mums pie kailām kājām.
Kur bija palicis spožais ezers, mans vasaras draugs,
kurš, mīksti burbuļodams, berzējās gar krasta oļiem
un meta vilni? Neviens vilnītis neiebulkšējās zem

zirga kājām. Man gribējās gandrīz kliegt par viņa

mēmumu. Bet tad viņš ievaidējās pats gari un žēli.

Kliedziens gāja vai līdz zvaigznēm, tālu sakustinā-

dams ziemas klusumu.

„Krusttēv, kas tur bija?" es satrūcies jautāju.
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„Gāle plīsa," viņš vienaldzīgi atbildēja, piedur-
dams zirgam ar pātagu, un mēs lidojām kā putni pa

gludo ledu.

Mēs izbraucām uz lielceļa, kurš gāja apkārt ap

ezeru. Krusttēvs palaida grožus vaļīgāk. Mēs pie-
braucām klāt garai rindai braucēju. Baznīcu jau va-

rēja redzēt. Viņa likās man kā balta sieva, kura stā-

vēja kalnā un dziedāja. Tornī zvanīja. Zvans skanēja
vientiesīgi un maigi. No kamanām un ježikām, ku-

ras bija sabrauktas ap baznīcas sētu, rausās ārā satun-

tuļojušies stāvi un vēlās iekšā baznīcā. Tur nu gāja
tēva zābaki un ziemas cepure, mātes lielais lakats ar

milzīgu mezglu uz muguras un vectēva kažoks. lek-

šā bija priecīga drūzma. No baznīcas griestiem no-

laidās divi lieli zeltīti kroņlukturi pilni degošu sveču.

Altārī klusi mirdzēja egle. Un ērģeles it kā no aug-
šienes nesa lejā priecīgo vēsti: „No debesīm būs man

atnest."

Mēs apsēdāmies uz sola, un Līze dziedāja no grā-
matas ar dzeltenām lapām, un visa baznīca dziedāja.
Bija silti no ļaužu elpas. Es skatījos uz brīnišķo kroņ-
lukturi, un pēkšņi sveču liesmas salocījās manās acīs

un uzkāpa kaut kur augšā. Es laikam gulēju, jeb
varbūt „runcis" gulēja, kā krusttēvs Līzei teica, no

baznīcas laukā ejot, negribēdams mani apvainot. Ko

man negribēja pārmest, tas arvienu notika runcim.

Runcis vien bija vainīgs, kaut ar' viņš nemaz nedo-

māja grēkot un mājā godīgi gulēja uz mūra.

Mēs sēdāmies un braucām. Gulēdams kamanās vaļā

acīm, es vēl dzirdēju, ka, it kā debesis meklēdamas,

pret zvaigznēm pacēlās jauko skaņu atbalsis.

Mēness spīdēja, un krusttēvs palaida vaļīgāk gro-

žus. Es skatījos uz brīnišķīgo zirga ēnu, kura līkājās
uz balti vizošām ceļmalām, un nejauši redzēju sev

blakus divas ēnas, kuras apkampās un skūpstījās.
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Bet mājā gaidīja plāceņi. Viņi bija visur: uz galda,
uz krēsliem, uz mūra. Visa istaba bija pilna siltas,

tvaikainas smaržas.

Vakariņās mēs ēdām zīdeni ar cūkas ausi. Es sēdē-

ju blakus krusttēvam uz mūra un uzplijos, lai viņš

stāsta man pasaku.
„Nu, ko lai tev stāstu? Nevaru neko sadomāt.

Stāstīšu tev — nu, par to pašu plāceni.
Plācenis bija brangs vīrs. Ziemas svētku vakarā,

kad bija salts un visi mazie putniņi gulēja ligzdās,

degunus ierāvuši, plācenis staigāja pa visām sētām,

neko nebēdādams par aukstumu. Kur vien saimnieks

ar saimi sēdēja pie galda, viņš nāca iekšā kūpošiem

vaigiem un deva priecīgu labvakaru. Viņam bija
mazs kartupeļa deguntiņš, resns vēders un brūnas

košas biezpiena pogas. „Sveiks, plāceni!" visi skrēja

viņam pretī un sāka viņu apkampt un ņurcīt: saim-

nieks un saimniece, Jānītis un Pēterītis, Ilzīte un

Lienīte. Viņš gāja no rokas rokā pa visu istabu. Un

jo vairāk viņu apkampa un skūpstīja, jo mazāks viņš

palika.
Nevienam viņš negāja garām.
Kad viņš nonāca zem galda, kur sēdēja suns un

kaķis, viņš bija jau tik mazs kā īkšķītis, un kaķis
vēl skatījās ar vienu aci projām, sak, nez' vai maz

ir vērts šitādu vīriņu ievērot.

Kad visi bija nogājuši gulēt, uz galda uzrāpās tar-

kans un nāca plācenītim pretim, ūsas slaistīdams.

„Vai, kāds tu tagad esi maziņš. Pirmīt nemaz tev

nedrīkstēju iet klāt, kad šie lielie tevi bučoja. Tas nu

gan tev nav bijis veselīgs. Bet vai tu negribi apmek-
lēt manu draugu circeni aizkrāsnē? Viņš ar tevis gai-
da. Ķeries man ūsās, es tevi aiznesīšu." Un plācenis

ieķērās tarkanam ūsās, un tarkans to ievilka aizkrāsnē.

Tur laikam gāja ļoti jautri, jo visu nakti tur spē-

lēja un dancoja: „Dzir, dzir, dzir."
"
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TREŠĀ DIENĀ

Strazdu
Pēteris precēja Pazaru Līzīti.

Kāzas dzēra Pazarēs pa Jāņiem.
Es labi atceros veco māju, kur pie vārtiem

auga liepa un mazos patumšos logos zem nomelnējuša
salmu jumta sniedzās iekšā ziedošu koku rožu zari.

Māja bija ļoti vienkārša, bet visu apsedza mīkstie

Jāņu kroņi un bērzu meijas. Zemās patumšās istabas

bija pilnas saldas dvašas. Vīstošu zāļu elpa jaucās ar

alus reibinošo smaržu. Kaktos uz Jāņu zāļu kaudzēm

ķircinājās puiši ar meitām, bet aiz gariem galdiem
dzīroja veči. Viņi dzēra vienu dienu, dzēra otru, bet

nekad vēl nebija īsti „dūšā". Vecais Akmens tikai

pēc septītās „grakas" glāzes sāka dziedāt, drūmi un

skumīgi, it kā no zemes apakšas vilkdams vecu vecās

dziesmas. Pēc tam ilgi strīdējās, kāda ~graka" labāka:

silta vai auksta?

Un tikai trešā dienā, kad nez' kur krituši, kur

gulējuši, bāli, ar siena zālēm matos un neizgulētiem
reibuma sapņiem acīs, viņi grīļodamies gāja pār is-

tabu, sākās īstā jautrība.
Katrs tad darīja, ko mācēja.
Garais Ābrams lēkāja, pārģērbies par sievieti un

paslēpis zem brunčiem ūdens pudeli. Viņš lēca, lēca,

tad apstājās un atstāja istabas vidū ūdens palti, par
ko sievieši spiegdami viņu apmētāja ar maizes garo-

zām. Tracis sasniedza augstāko pakāpi, kad kāds ie-

veda istabā zirgu, kurš arī pacēla asti un atstāja savu

piemiņu. Ikkatrs nu bija vīrā un dziedāja savu

dziesmu.

Dziruļu Bambāns ar mīkstu dzeltenu bārdu, uz

kuras bija redzamas alus putas un kura auga kā mežs

no acīm, no ausīm, no padegunes, iznāca istabas vidū

un, saspriedies rokas sānos, šūpodamies rūca:

„Es tas pods ar divām osām,

Es tas pods ar divām osām,

Nu mēs, puiši, palīgosam."



368

Bet kalējs Lupstaga staigāja uz pirkstu galiem, it

kā gribēdams noķert saules staru, kurš aizskāra dažas

nolīkušas miežu vārpas, kas bija aizspraustas aiz no-

melnējušām sijām, un, galvu šūpodams, dziedāja:

„Ai, kaimiņi, nāburdziņi,
Kā mēs mīļi dzīvo—ojām.
Tava cūka, mana kaza,
Tas sacēla iena—aidiņ'."

Pa to starpu kāds, gribēdams vēl pavairot traci,
kas istabā notika, bija alus mucai kaktā atrāvis vaļā

spundi, un alus lielām, brūnām paltīm izplūda uz

grīdas. Sievieši spiegdami sacēla svārkus. Bet skrode-

ris Akots, lepnākais kavalieris, gribēdams būt sevišķi
galants, bija paķēris kambarī kulīti ar bīdeļmiltiem
un taisījās tos izbārstīt uz grīdas, lai „dāmām" ne-

būtu jāslapina kājas.
„Vai, trakais! sāks Dieva dāvanu bārstīt pa zemi,"

vecenes kliegdamas sakrita viņam virsū un izrāva

kulīti no rokām.

Nē, trakāk nu vairs nevarēja iet. Nu bija jābrauc
uz mājām. Vecais Akmens gāja ārā zirgu jūgt.

„Bet kur mani rati?" viņš, atgriezies istabā, jau-

tāja. ~Es tak nojūdzu zirgu rijas priekšā un noliku

ratus piejumē, un nu, tu sasodīts, viņu vairs nav,"
vecais plātīja rokas.

Es gan zināju, kur bija rati. Es biju jauns puika
un skrēju iekšā un ārā. Mazāk man patika dzīru

troksnis kā daži klusi starpbrīži, kad, noklīdis no

dejotāju burzmas, es no tālienes dzirdēju, kā elso

harmonika, un sirdi klusi aizskāra vēl neizjusta salda

jausma; vai kā noreibis slīdēju no tālienes pakaļ sārt-

vaidzei Mīlei, kurai pār pleciem karājās liela gaiša
bize ar krustām sietu sarkanu lentas pušķi galā. Arī

gaļa, kuru es ņēmu no bļodas, man nepatika tā kā

viņas vircotā smarža, kura nāca pa ķēķa durvīm, kad

gatavoja mielastu, un, garām skrienot, man aizskāra

nāsis. Tā skraidīdams, es arī dabūju noskatīties šo to,
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ko man nevajadzēja redzēt. Es redzēju, ka šorīt, kad

visi vēl nebija piecēlušies, Mežpapāns ar Akotu stai-

gāja gar linu mārku, kurš bija lejā aiz rijas, un kaut

ko gudroja. Mežpapānam bija rokā kārts gals, un

viņš mērīja dīķa dziļumu. Tad viņi izvilka ratus no

piejumes, pagrieza ar dibenu pret mārku, ieķērās
ilksīs un strauji nogrūda viņus no kalna lejā. Rati kā

likts ieripoja dīķī, uzmezdami melnu ūdens mutuli,
un iegūlās tur tik dziļi, ka nekas nepalika ārā.

„Kur mani rati?" vecais Akmens skatījās visap-
kārt un rauca uzačus.

„Nu, kur tu skriesi, nu, sēsties vēl. Vai nu rati pa

gaisu aizlaidīsies? Nu, iedzer vēl un pastāsti mums

kaut ko," no
visām pusēm viņu atturēja.

„Ak, vai rati pa gaisu aizlaidīsies?" viņš jautāja
un atsēdās uz sola.

„Var gan aizlaisties. Vai esat dzirdējuši par Kūlas-

kalna Kriķi? Reiz rudenī viņš braucis uz tiesas māju.
Braucot pa norām redzējis, ka tāds kā viesulis griež

apšu lapas. Nu, domājis, būs dzeršana. Tā arī bijis.
Nakti braucis mājās sadzēries kā lūks. Ratos iesnau-

dies un sapņojis, ka tādas skaistas meitas šo šūpo. Un

šim ir tā kā aijās, un šis tik snaika rokas kā bērns uz

paijām, grib viņas glāstīt. Bet šīs smejas un nedodas

rokās. No rīta ver acis vaļā un redz, ka viņš ar visu

zirgu un ratiem karājas kalnā pie mājas, vecā ozola

žuburā. Ekur šo uznesušas laumas! Nu gan sapratis,
kas par viesuli bijis tais sarkanās apšu lapās. Skatās

nu, kā zemē tikt. Vai, Dieviņ, sieva ar šķeistu jau

gaida apakšā.
„Ak tu nešķīsts, ak tu pagāns. Dzer tavu dzerša-

nu. Edz nu, kur velns tevi ir uzjājis augšā. Nu, nāc

tikai lejā, lai es tev nozilinu sānus!" —

„Ak tu debesu laumiņas," —Kriķis izstiepis rokas

un lūdzies—„kad nesušas, nesiet un aiznesiet!" Kā

tos vārdus izteicis, tā sagriezies balts sniega padebesis,
un Kriķis ar zirgiem un ratiem aizgājis atkal pa gai-

su, ka ne jutin. Sieva apakšā rokas vien noplātījusi.
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Tikai pēc trim dienām pārbraucis mājā ar apsalušiem

riteņiem. Ārā jau bijusi ziema. Kur tās trīs dienas

bijis, kur kādas gaisa meitas šo šūpojušas, nevienam

neteicis. Tik brīžam smaidījis pats pie sevis kā dumjš

un ļaudīm palicis arvienu tā kā svešāks. Reiz vakarā,

kopā ar Jurēnu Jāni no tirgus braucot, tur, kur ceļš

nogriežas uz ievu gravu, viņš pieķēries šim pie rokas

un teicis: „Vai tu redzi tur to sievu, to balto sievu?"

Viņš rādījis taisni uz to vietu, kur tas pēc, kādu

nakti, no kroga mājā braucot, dzērumā iebraucis

gravā un nosities."

Kamēr vecais stāstīja, tikām meitas jau no jauna

klāja galdu, un sākās atkal ēšana un dzeršana.

~Kur Akmeņa rati?" saimnieks, ienācis istabā, cieti

jautāja, un viņa bārda drebēja. Arī viņš bija izmek-

lējies un nebija tos nekur atradis. Diena jau gāja uz

vakaru, un viesi nu nopietni taisījās projām.
Skroderis nobijies piegāja viņam klāt.

„Es zinu gan, kur ir rati, tik nezinu, kā viņus ārā

dabūt," viņš teica un veda viesus uz dīķi. Nu sacēlās

jautrs tracis. Puiši meklēja ķekšus un meitas puišus.

Cits citā saķērušies, viņi ar jokiem un dziesmām vilka

ratus no dīķa ārā. Arī es tai burzmā Mīlei biju tik

tuvu, ka viņas gaišā matu bize, kura lokoties un

smejoties mētājās tai pār pleciem, piepeši apsitās man

ap vaigu un apdvesa mani ar mīkstu matu smaržu...

ZIVIS

Ziemas svētku stāsts

Zivs
ir pirmo kristīgo zīme, kuru viņi zīmēja

uz savām mājas durvīm, lai viens otru varētu

atrast. Vecs mūks Romas katakombu pazemes

tumsā, paceldams vaska svecīti savas nūjas galā pret
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marmora plāksni sienā, rādīja man zivi, kura bija
iegriezta akmenī ar neveiklu roku. Es redzēju zivi uz

veca etnisku bareljefa, zivi, kura peld caur robainiem

viļņiem uz kādu citu ūdens malu
. . .

Ar zivīm man

saistās kāda Ziemas svētku atmiņa no manas bērnības

dienām meža būdiņā.

„Andž, Andž, tu jau atkal guli," māte teica uz

manu veco brāli, kurš staipījās uz mūra. „Ziemas
svētki ir klāt, un mājā nav ne kripatiņas miltu. Būtu

tak gājis un pameklējis kaut kur. Būs jāiztiek bez

plāceņa."
Bet miegs Andžam laikam bija gardāks kā plāce-

nis. Viņš ierakās silti lupatās, kuras bija sakrautas uz

mūra, un snauda, it kā neko nebūtu dzirdējis. Vi-

ņam blakus sēdēja vecais mājas runcis un dziļā mierā

lēni virināja acis. Kas gan ir jaukāks par šādu ziemas

omulību, kad ārā salst un nav nekur jāiet?

Kad nāca pusdienas laiks un māte lika jau uz galda
karotes un maizi, Andžs slējās kājās un uzreiz kļuva
brīnum čakls.

„Māt, dod man kuli," viņš teica ar nevainīgu seju.
„Jāiet pēc miltiem. Puscepure man vēl ir parādā par

zirgu kalumu. Viendie' satiku, teica, naudas neesot,

lai atnākot, iebēršot miltus."

Tad Andžs sēdās pie galda. Ēda ar garšu un pēc

pusdienas likās atkal uz mūra. Par miltiem viņš vairs

nerunāja.

Nu, bet ko tad Andžs darīja, kad viņš negulēja?
Tad viņš sēdēja uz ezera — vasaru mazā bluķa

laivā, ziemu uz ledus pie atcirsta āliņģa —un mak-

šķerēja. Andžs bija kalējs, bet tā kā viņu reti varēja

sastapt mājā, tad kalvinieki pie viņa vairs nenāca, un

viņš tikai šad un tad vēl dabūja uzasināt kādus leme-

šus vai apkalt zirgu. Svārki viņam bija cauri, cepure

veca, bet prāts arvienu jautrs un gaita viegla, jo viņš

jau gāja tikai uz ezeru vai ciemā. Viņš bija te vienā
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mājā, te otrā, sevišķi tur, kur smaržoja pēc jaunda-
rīta alus — arvienu jau bija kāda māja, kur darīja
alu —un priekš tā Andžam bija labs deguns. Tur

viņš stāstīja brīnišķīgas lietas: kā viņš izvilcis ar

makšķeri milzīgu neredzētu zivi un kā otra vēl lie-

lāka zivs viņam pasprukusi: sari vien nokustējuši pa
ūdens virsu. Jeb kā viņš, zellis būdams, uzkāpis baz-

nīcas tornī, uzsēdies jāteniski uz gaiļa, sacēlis abas

rokas gaisā, izdzēris pudeli šņabja un mierīgi nokāpis
lejā. Jā, kad labojuši baznīcas jumtu. . .

Bet kad

viņš bija iereibis — un kad gan Andžs nebija iereibis?

— tad viņš pamirkšķināja ar acīm un noslēpumaini
teica: tas gailis neesot vis gailis, bet vista. Un kamēr

viņš sēdējis tur augšā, tā izdējusi zelta olu, viņš ielicis

to cepurē un nonesis lejā. To olu viņš esot pārdevis
krodzniekam un dabūjis daudz naudas. Trīs dienas

un naktis esot ar draugiem dzēris. Jā, jā, tas putns

dējot zelta olas, bet tikai reiz gadā; tas notiekot

Lieldienas rītā, saulei lecot. Un ķesteris to zinot.

Lieldienas naktī viņš neguļot. Ar mazu gaismiņu
viņš jau tur stāvot apakšā pie baznīcas un turot ce-

puri. Un ķesteris esot ļoti bagāts . . .

„Vai, Andž, tu jau pašu vilku varētu izmelot no

meža!" visi kliedza un smējās. Un Andžs atmodās

no sava reiboņa. Varbūt viņš arī pats drusku aprei-
binājās ar šiem meliem, izpušķodams ar viņiem savu

nožēlojamo dzīvi.

Bet kad Andžs dažas dienas nebija redzēts un va-

karā nebija jau runāts par laiku, par dienas darbiem

un par to, ka govij atnācis teļš, tad kāds arvienu ie-

teicās: „Nez', kur nu ir Andžs, nu nemaz nav re-

dzēts." Andžs tad bija klāt. Un krēslainā istabā kā

dīvaina ziemas puķe izplauka viņa fantāzija.
Ziemas svētki gan mums toreiz nesolīja nekādu

dāvanu, bet viņi nāca, nāca kā zvana skaņa caur

piesnigušo mežu, kā zvaigžņu gaisma, kā savāds ne-

aprakstāms siltums krūtīs. Arī Andžs sajuta, ka vi-

ņam kaut kas ir jādara, un priekš pusdienas arvienu



373

mātei prasīja kuli, kaut gan paēdis tūliņ aizmirsa,
kur bija gribējis iet, ko darīt. Kulīti kviešu miltu

māte vakarā pārnesa no kaimiņu mājām — par smal-

kām dzijām, par savērptiem liniem.

Bet Andžs pārnāca mājā piedzēries. Viņš bija it

kā no mārka izvilkts, cepure nošļukusi uz vienas

auss, acis
ar miglu. Kā pamiris viņš nosēdās uz mūra

un, nokāris galvu, dziedāja neizsakāmi aizgrābts:
„Mīļa dzimtene, dārga tēvija . .." Balss viņam aprā-
vās no asarām, kuras plūda pa vaigiem un pilēja np

deguna. Viņš netika tālāk dziesmā par pirmiem
vārdiem.

Tad viņš noslīga uz mūra, noglabādams savās

tumšās dzērāja krūtis savu aizgrābtību. Drīz visa

būda gulēja un sapņoja. Pakans zem galda raustīja
kājas, it kā kur skriedams, un rēja pa miegam. Viņš
laikam skrēja pakaļ putniem vai zaķiem, bet riešana

neskanēja, jo miegs nabaga sunītim saistīja žokļus un

viņš nevarēja pacelt balsi, kā gribēja. Māte arī pa

sapņiem dzīvoja savās rūpēs par maizi. Viņa redzēja
tikai maizes galiņus, maizes galiņus, maizes galiņus.
Tur bija melna maize, balta maize un saldskāba mai-

ze, bet tikai donas galiņi un atlikumi. Visas zvaigznes
sanāca logā un skatījās uz Andžu. Priekš acīm viņam
sāka žibēt sudraba zvīņas, un viņa slinkā dvēselē,

pašas dabas dots, atkal atmodās mednieka instinkts,

jo kad vīrs vairs nekas nav, mednieks viņš vēl vien-

mēr ir. Tas viņā nekad neiet bojā. Viņš redzēja sapnī

zivis, kuras, mezdamas dzīvu zaļu ūdens mutuli, ar

tīklu nāca augšā uz āliņģi, ap kuru apsarmojušām

bārdiņām, sarkaniem vaigu galiem, dzeltenās čabatās

dejoja krieviņi. Viņu sarkanie jostas gali griezās vējā.
Viņi sasita papēžus un saldami dauzīja zem padusēm
rokas lielos ādas cimdos. „Ē, krievi ir atbraukuši uz

ezeru zvejot," Andžs nodomāja. Viņš arī tur bija un

palīdzēja baļļiņu griezt, kura tina ap sevi apsalušu
tīkla virvi, un vecs krievs, kuram bārda bija kā liela

ledaina lāpsta, ar „ķerpaku" bēra viņam maisā zivis...
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Tā tas arvienu bija. Kad krievi atbrauca uz ezeru

zvejot, Andžs gāja par „rabatnieku" pie baļļiņas

griešanas un par to vakarā dabūja ķeseli zivju.

„Māt," Andžs rītā pamodies teica, „dod man

maisu! Jāiet apskatīties, vai uz ezera nav zvejnieki.
Uz Ineša jau esot bijuši."

Viņš saāva tik cieti kājas un rīkojās tik noteikti,

ka nebija vairs šaubu, ka Andžs ies uz ezeru. Māte

nolika viņam uz krēsla malas maisu un maizes riku.

Viņš iebāza maizi kabatā, paņēma maisu, uzvilka ce-

pures malas pār ausīm un izgāja.

Vakarā māte bija izcepusi plāceni, un istabā bija
svētku siltums. Ārā dobjā balsī, kurā bija dzirdams

nakts baigums, rēja suns.

~Ej nu, Jānīti, ielaid suni, viņš jau atkal melo,

laikam pagānam salst bikses," māte smaidīdama teica.

Tāds jau tas Pakans bija. Kad viņam sāka salt,

viņš rēja tik skaļi un baigi, it kā būdai tuvotos lau-

pītāji, kaut gan neviens ne nāca, ne brauca, un tikai

sals, visu sastindzinādams, nedzirdamiem soļiem gāja
pa sniega lauku.

Es paklausīju, un Pakans ievēlās istabā milzīgā

garaiņu mutulī, apsarmojušām pinkām.
Kā nokaunējies, viņš pienāca man klāt un piedūra

purnu pie ceļiem. Zem kakla viņam bija izaugusi
ledus bārda.

„Ē," domāju, „Andžs jau arī laikam tāpat kā

Pakans, tik mānās vien."

Te aiz durvīm kāds dauzīja sniegu no kājām.
Andžs ienāca un nosvieda uz kula sasalušu maisu ar

zivīm, ka nograbēja vien.

„Beidzamā metienā viena liela zivs pārmetās pār
tīkla malu un aizgāja. Krievs gribēja vai āliņģī ie-

skriet viņai pakaļ. Es aiz piedurknes tikai noturēju,"
Andžs stāstīja.

Bet es bāzu roku maisā, kurš priekš manis glabāja
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visus ezera dziļumu noslēpumus, un vilku āra sasalu-

šas zivis. Tur bija plīši, kā līkas ledus garozas, kre-

veļaini asari, spuraini uļi un spožas raudinās — sa-

griezušās tā, kā pa maisu spārdoties sals bija viņas
pārsteidzis un sastindzinājis pēdējās kustībās. Es pa-
cēlu viņas pret gaismu un, kā dzīvības meklēdams,

lūkoju ieskatīties viņu sastingušās acīs, kuras sedza

ledus putekļi.
Māte ienesa vanniņu, un mēs sabērām zivis ūdenī.

Andžs bija paēdis vakariņas un nolicies uz mūra.

Istabā bija klusums. Tikai māte vēl nokopa traukus.

Tad es sadzirdēju klusas, maigas ūdens burbuļu
skaņas, kuras nāca no vannas.

Es piegāju klāt un iebāzu roku ūdenī. Tur bulk-

šēja un šļakstēja un kustējās.
Zivis bija atdzīvojušās.
Es ņēmu viņas ārā no ūdens, un viņas spārdījās

manās rokās, dzīdamās man caur miesu dzīvus sal-

dus drebuļus, kuri, kā likās, sakustināja arī kluso,

sastingušo ziemas nakti.

Un man ienāca prātā, ka ziema arī tikai mānās

vien. Re, zivis arī sasalst un atdzīvojas.

ZIEMAS SAULE

Ziemu
saule ir ar zobiem," māte teica, sargā-

dama mani no saltā āra.

„Vai viņa kož?"

„Jā, kož un kniebj ausīs, pirkstos, degunā. Tu

gan, dēls, tagad laukā neej. Dzīvojies vien tepat pa
istabu."

„Nu labi," es domāju, „tad es ietaisīšu sev istabā

pasauli, un kā tur trūks, to es piedomāšu klāt."

Kā redzat, tāds mazs puika, kurš vēl lodā zem

galda kājām, rīkojas kā pats Radītājs, un nekas vi-

ņam nav neiespējams.
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Un kāpēc gan es nevarēju te ietaisīt pasauli? Mūsu

istabas bedrainā māla kulā tak tāpat bija kalni un

lejas. Kad nejauši apgāzās ūdens spainis, tad tur pa-

rādījās arī mazi ezeriņi un tecēja upītes, pa kurām

kuģoja manas skaidiņas. Nu, bet saules arī gan vaja-
dzēja. Un viņai vajadzēja stāvēt par visu augstāk un

visu apgaismot. Saule —tā būs kalpa Līzes apaļā
sārtā seja. Viņa sēdēja stellēs un auda, viņai pienācās
saules vieta! Vecā pulksteņa seja gan bija vēl augstāk,
bet tā bija izraibināta melniem cipariem, un arī mu-

šas tur bija atstājušas daudz tumšu punktu. Bez tam

pulkstenis stāvēja kaktā, bet Līze sēdēja augstu pašā
istabas vidū. Kad viņa smējās, silti stari plūda no vi-

ņas sejas, tie slīdēja pār viņas apaļiem pleciem un

drebēja pirkstos, kas rīkojās ap dzijām. Pulkstenis —

labi, ja tas derēja kā mēness, jo, naktī pamodies, es

tumsā pie sienas arvienu varēju redzēt viņa blāvumu.

Līze bija „lāga meitēns", tā visi puiši sacīja. Es

nezinu, ko viņa puišiem laba darīja. Es domāju, ka

lāga meitēns ir tāds, kas man noloba kādu kāli, no

rīta klusām iespiež saujā cukura graudu vai atnes no

tirgus pēperkoka jātnieku. Līze nekad nenāca pie
manis tukšām rokām. Kad viņa, lopus apkopusi, at-

griezās istabā, arvienu viņai priekšautā bija priekš
manis kāds apsarmojis ziemas ābols — nezin, no ku-

rienes viņa tos vilka laukā, jo mātei viņu sen vairs

nebija. Dažreiz, zem kažociņa pasituši, viņa ienesa

istabā apsildīt arī mazu jēriņu vai gaili, kuram pa
nakti bija nosalusi sekste. Viņa bija arvienu priecīga,
nekad nedusmojās, un, kad viņa dziedāja, viņas lielā

gaišā balss piepildīja visu māju.
Nekas vis nekaitēja, viņa bija laba saule. Viesi, kas

nāca un sēdēja uz mūra, uz stellēm vien skatījās.
Meža strādnieks Vāvere, dzīvs, kustīgs puisis, stru-

piem sarkaniem matiem, kuri viņam līda uz pieres,
viņā raudzīdamies, sita ar kāju uz zemes un dziedāja:

„Nāc pie manis, tautu meita,
Mūžam bada neredzēs.
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Mežā malka, ciemā ceplis,

Rīgā rudzi spīķerī."
Bet māte teica, ka viņam esot viena vaina: ko viņš

mežā nopelnot, to krogā nodzerot. Varbūt tāpēc ar'

viņš bieži sēdēja it kā norāts un Līzei nevarēja ne-

viena prātīga vārda pasacīt. Kādi bija tie prātīgie
vārdi, to es nezinu, bet Līze viņam tā teica. Tad viņš
aizgāja sabozies un drūms un uz kādu laiku pazuda
savā mežā. Viņš atnāca atkal, kad viņam bija jauni
zābaki spožiem stulmiem vai pulkstenis ar misiņa

ķēdi, un jautri mēļoja un jokojās. Tad paskatījās
pulkstenī, ar troksni aizsita vāku ciet un teica: „Ne-
kā, pulkstenis jau seši, man jāiet. Palieciet nu ar lab-

vakaru!" un aizgāja, galvu izcēlis.

Bet māte noteica: ~Ko nu tev palīdz tas pulkste-
nis! Gan jau tāpat krogā nodzersi."

Pēc kāda laika Vāvere atkal sēdēja uz mūra norū-

zējušos svārkos un klusi skatījās uz stellēm, mazi

ledus piciņi skanēdami vēlās zemē no viņa apsalušām
pastalām.

„Cik nu ir pulkstenis?" māte viņam jautāja.
„Nav pašreiz klāt. ledevu salāpīt."
~Vai Kalna krodzniekam vai?"

Vāvere neko neatteica un ātri aizgāja. —

Pēc pusdienas — lai puteņoja vai sala — arvienu

atnāca vecais Balbārdis. Māte teica, ka viņš esot ne-

jauks un ķildīgs vecis, pats savu dēlu gribējis aizdzīt

no mājas. Man tam nemaz negribējās ticēt. Kad viņš

sēdēja uz mūra un skatījās uz stellēm, kur Līze dze-

nāja savu atspoli vai, uz brīdi apstādamās, sasēja

pārtrūkušu dziju, viņa vecā, iedzeltenā seja bija mie-

rīga un gaiša kā mēnesnīca. Platā baltā bārda gulēja

viņam uz krūtīm kā sudrabs — viņš vilka pīpi un

teica, ar katru vārdu izlaizdams dūmu: „Hm—pa,

hm—pa, jā, ūdens taukiem virsū netiek
. .

."

Tad viņš sāka stāstīt stāstus par bargiem kungiem,
kurus nevienā tiesā nevarēja uzveikt un kuri valdīja

tikpat cieti un nežēlīgi kā laukā vēji un sals. Zināms,
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tiesāties gan vajadzēja. Cik es no viņa stāstiem no-

pratu, tad taisnība, tāpat kā mātes sviesta ciba, bija
nolikta uz augšējā plaukta. Vajadzēja sūdzēties tik

ilgi, kamēr tika pie augstākām tiesām. Ja tās nesprie-
da taisnību, tad bija jāiet uz Sinatu, ja tas nesprieda,
tad vajadzēja žēloties ķeizaram, ja ķeizars nesprieda,
tad vēl varēja pārsūdzēt uz ārzemēm. Kur tad tiesā-

šanās beidzās, tas palika nezināms.

Ap Ziemas svētkiem vēji sanesa daudz sniega un

aizpūta visus ceļus. Logos raudzījās augstas, baltas

sniega kupenas, es redzēju, kā mūsu pelēkais runcis

pakāpās uz vienas no tām, skumīgi pagrozīja asti un

tad kā kamols novēlās lejā un ņaudēja pie durvīm.

Mūsu draugi likās mūs aizmirsuši. Vāvere, linus kul-

stīdams, bija aizklīdis tālos ciemos, un vecais Balbār-

dis ar savām līkām kājām laikam nevarēja tikt cauri

sniega kupenām. Tad pie mums parādījās jauns cie-

miņš. Viņš atbrauca kamanās, un par viņa ierašanos

paziņoja ilkss zvaniņa skaņa. Tas bija liels, garš pui-
sis pelēkā kažokā, sajozies ar rožainu zīļu jostu. Gal-

vā viņam bija augsta ziemas cepure, kājās uz ūdens

zābakiem spožas gumij' kalošas. lenācis istabā, viņš

padeva labdienu un ar pātagu rokā apstājās pie dur-

vīm. Tas bija Andžs Kumurs, kaimiņos viņam bija
labas mājas.

„Ciemiņ, nāc nu atsēsties," māte teica, paceldama

viņam krēslu.

„Diezgan jau braucot izsēdējos," Andžs kaunīgi
atteica un palika stāvot. Tā bija augstākā pieklājība
mūsu pusē. Varbūt šai atturībā bija arī sava tiesa

lepnuma, sak', neesmu jau nemaz tā izkārsies pēc ta-

vas sēdēšanas! Un tikai tad, kad māte vēl un vēl reiz

lūdza, Andžs panācās un apsēdās uz mūra, bet cepuri

viņš atstāja galvā. Acīmredzot tā viņu par daudz

labi pušķoja, lai viņš to ņemtu nost. Viņa acis slīdēja

pār istabu un apstājās pie Līzes stellēs.

Nu Līzei likās, ka arī viņai vajag paskatīties uz

Andžu un kaut ko sacīt.
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„Vai, Andž, kāda tev skaista cepure!" viņa teica,

apstādamās aušanā.

„Nav vis," Andžs atteica, „mājā otra man ir

skaistāka."

Un atkal skraidīja atspole un čīkstēja paminas.
Tad Līzei, kā likās, pārtrūka pavediens. Siedama

dziju, tā atkal pār plecu paskatījās uz Andžu un

teica:

„Kāda tev skaista zīļu josta!"
„Nav vis," Andžs atteica, pilns kaunīga lepnuma,

„mājā otra man ir skaistāka."

Tā viņš nāca gandrīz katru dienu. Ne viņš ko

runāja, ne ko teica, tikai sēdēja uz mūra un skatījās
uz stellēm. Dažreiz arī Līze apsēdās viņam blakus,

saņēma rokās un noglaudīja viņa cimdu pāri, it kā

pētīdama skujiņu rakstu, vai noņēma tam no pleca
siena zālīti. Un kad viņš vakarā gāja mājā, tā klusi

izslīdēja viņam līdz tumšā priekšnamā, lai atvilktu

durvju bulti.

Kad es gāju uz kaimiņu mājām, man arvienu bija
kāda vajadzība. Te man bija jāatnes smalkais sietiņš,
te vilnas kāršamie susekļi. Kāda gan Andžam bija
vajadzība?

Māte sāka sacīt, ka Andžs esot Līzei brūtgāns.

Brūtgāns? Tas nu gan nebija patīkami. Tāpēc lai-

kam viņš sēdēja tik mēms un nobijies. Arī mani rei-

zēm Līze guldīja sev blakus un teica, ka es esot viņai

brūtgāns. Tad es miedzu acis cieti un bāzu viņai
galvu padusē, lai neviens neredz mana kauna.

Uz pavasari Andžam ar Līzi bija kāzas. Sabrauca

vedēji pušķotiem zirgiem un aizveda Līzi, atstādami

uz galdiem tukšas pudeles un bļodas. Arī istaba bez

Līzes man izlikās tukša.
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MANS LIELDIENU STĀSTS

Nu
man ir jāstāsta par Lieldienām, bet es jau

nemaz nezinu, kad man ir bijušas Lieldienas.

Ak jā, viņas bija gan, bet sen atpakaļ. Es to-

reiz biju mazs puika, man varēja būt desmit vai div-

padsmit gadu. Tagad man visas dienas ir vienādas.
Toreiz katrai dienai bija sava krāsa. Ziemas dienas
toreiz bija zilganas, kā viegli, bezmiesīgi eņģeļi, kas

uz īsu brīdi nolaižas no debesīm, ar balto spārnu
galiem aizkārdami zemi. Lietus dienas staigāja kā

sievas pelēkās sagšās. Pirmdiena bija zaļa, bet sest-

diena rožaina, tad es agri sāku gaidīt vakara blāzmu

un redzēju ilgi viņu dziestot, jo svētdienas rītos man

nebija jāceļas uz ganiem, un es varēju vēlāk iet gulēt.
Bet manas Lieldienas ir no skaidra dzintara, kurā

es varu redzēt pirmos akmentiņus, kurus es salasīju
aiz istabas atsilušās smiltīs, un pirmos sārtos skostu

galus, kuri līda ārā no pelēkām rugainēm.
Lielā piektdienā es līdzi mātei dziļi pārdzīvoju

Kristus ciešanu stāstu. Šai dienā māte, apkopusi māju,
uzvilka lakatiņu uz acīm un likās gulēt. Arī man

viņa teica: „Ej gulēt, dēls, ej gulēt, netaisi troksni.

Šodien ir liela svētdiena." Es nosēdos uz mūra, ne-

drīkstēdams ne pakustēties, un klusums mājā man

likās sāpju pilns. Priekšnamā uz pieslienamo trepju
augšējām pakāpēm sēdēja gailītis. Viņa skarbā dziedā-

šana lika ik reizes man līdz sirdij nodrebēt, un man

ienāca prātā vārdi: „Pirms gailis trīsreiz dziedās, tu

mani trīskārt aizliegsi!" Man likās, ka Kristus cieša-

nu traģēdija norisinās tepat aiz durvīm tumšā priekš-
namā un ka viņā piedalās arī mūsu gailis, šis bārdai-

nais vīrs, kā skarbs patiesības liecinieks. Man bija
bail iet ārā un uzkāpt pa trepēm uz istabas augšas,
lai tur sienā, varbūt vēl siltu, uzmeklētu oliņu, ko

vista šodien izdējusi, un pievienotu citām, kuras māte

krāja Lieldienām. Es apgulos gultā, pievilkdams sev

klāt kaķi, kurš vienīgais neko nezināja no ciešanām,
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kas valdīja pasaulē, un man blakus, lēni virādams

acis, omulīgi rūca. Arī uguni šodien māte nededzi-

nāja pavardā, māja bija silta, mēs ēdām sausu grūsli,

piestrēbdami zilas piena sūkalas. Tāda pati pelēka un

klusa bija sestdiena, kaut gan istaba tvīka un smar-

žoja no svētku karašām. Vakarā es gāju ārā. Meža

mala stāvēja klusu, pret apsarkušām debesīm skaidri

zīmējās egļu zaru krusti un krustiņi. Es klausījos
purva strazda dziedāšanā, kura gāja caur mežu kā

vieglas trīsas. „Redz, kā nosarkusi pamale," māte tei-

ca, nākdama ar ūdens nēšiem no akas. ~Rītā būs

skaidra diena, un tu varēsi redzēt, kā šūpojas saule."

Kad es rītā atvēru acis, logā aiz eglēm tiešām šū-

pojās liela saule, viņa likās man garena kā sudraba

laiva. Kas gan viņā sēdēja iekšā? Vai Lieldienas?

Katrā ziņā saule atnesa Lieldienas. Es ātri uzrāvu

svārkus un skrēju ārā.

Basām kājām es aptecēju visas atkusušās pakalnī-
tes, kuras asi smaržoja pēc zemes. Lieldienas man at-

deva sauli un zemi. Es kāri meklējos pa viņu ar ro-

kām, it kā man gribētos aptaustīt, vai viņa ir tā pati.
Uz ceļa es salasīju rožainus akmentiņus, zem lazdas

pērnās lapās atradu dažus brūnus riekstus. Turpat
līda ārā no sūnām pirmie vizbuli, un pie bērzu smal-

kiem, noliektiem zariem karājās pumpuri kā garas,

pelēkzaļas bārkstis. Tos man māte lika salasīt olu

krāsošanai. Es aizskrēju vēl uz tīruma pakalni, tur

no zemes bāza pirkstu galus laukā maigas, sārtas

skostas un rožaini mirdzēja starp pelēkiem rugājiem.

Pārskrējis mājā, es izbēru uz galda akmentiņus, viz-

buļus, bērza pumpurus un skostas — Lieldienu dāva-

nas, ko man bija devusi zeme, un, uzkāpis uz mūra,

sildīju nosalušos papēžus. Pa to laiku māte novārīja
olas

— dzeltenās sīpolu mizās un zaļos bērza pumpu-

ros. Viņas gulēja tur uz galda brūnā māla bļodiņā,
tai blakus bija miežu karaša ar tikko sakultu sviestu.

Tādas bija mūsu Lieldienas. Pēc tam es atkal skrēju
ārā. Es biju izlīdis kā mazs putns no skumjās ziemas

čaulas.
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VASARAS SVĒTKI LAUKU MĀJĀS

Es
nevarēju saprast, kāpēc Vasaras svētku bērzus

noliek tik tālu pa tumšiem istabas kaktiem.

Savu bērziņu es iespraudu gultas galvgalī un

svētku vakarā apgulos taisni zem viņa smaržīgiem
zariem. Viņš man bija kā brālis. Tas, saprotams, bija
manās bērnības dienās, kad es citādi izjutu lietas un

cilvēkus.

No rīta, kad es pamodos, istaba bija pilna jaunu
bērzu dvašas. Pa abiem logiem spīdēja saule. Uz balti

noberztā galda krūzē bija puķes. lenāca māsa ar pa-
celtu priekšautu un izkaisīja melno istabas kuļu lie-

lām, apaļām lazdu lapām, kuras staigājot glaudās
man pie kājām. Es nezinu, kāds bija mūsu svētku

ēdiens. Atmiņa man nesaistās arī pie cilvēkiem. Svētki

bija tai lielā saules un gaisa bezgalībā, kas bija visap-
kārt mūsu mazai mājai.

Māte lasīja Vasaras svētku evaņģēliju, es sēdēju uz

mūra, un man likās, ka arī mūsu istabā parādās ugu-

nīgas mēles, jo visa pasaule bija pilna gaiša vasaras

liesmojuma.

Pēc pusdienas gājām ciemā uz radu māju kaimiņos.
Mēs gājām pa ežām, kuras stiepās gar uzartiem lau-

kiem kā zaļas vītes. Upītes gravā starp pelēkiem vī-

toliem ziedēja baltas ievas, un no kraujas pār viņām
drūmi svērās vecas, tumšas egles. Mēs atradām tos

pašus akmeņus strautā, pār kuriem arvienu laipodami
gājām pāri, un tekas, kuras atkal vijās caur zāli un

puķēm. Pasaule nu atkal bija vaļā. Vecā radu istabā

galds un krāsns tāpat bija savās vietās, bet visas lie-

tas raudzījās mūsos priecīgākām un gaišākām sejām.
No aizkrāsnes iznāca krusttēvs, atliekdams muguru,
kura bija no aršanas stīva.

„Nu, ko nu darīsim, kā saka, svētdienas dienā?"
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viņš smaidīdams runāja. „lesim uz noru kartupeļus

cept. Ej, Katrīn, ieber kulē kartupeļus un ieliec cibā

sviestu un biezpienu!" No dibenistabas izskrēja Kat-

rīna basām kājām, atvilkdama lakatiņu no apaļā,
smaidošā vaiga. Arī puisis Pičs, uz savas gultas ma-

las sēdēdams, izņēma pīpi no mutes un smaidīdams

rādīja savus platos, dzeltenos zobus.

„Jā, nekas nav tik labs, kā šitā pavardā cepts kar-

tupelis ar sviestu un biezpienu!" viņš, garšīgi žāvo-

damies, piecēlās un taisījās mums līdz.

Mums pievienojās vēl kaimiņu saimnieks, vecs vīrs

ar rūsganu bārdu, kurš bija atnācis ciemos, un mēs

gājām lēnām un svinīgi gar lauku mājām, pielāgoda-
mi savus jaunos soļus veco gurdenai, atdusas meklējo-
šai gaitai. Viņi runāja par aršanu un sēšanu, rāmi

pārmīdami vārdus, kuros bija svētdienas miers.

Mēs nonācām apaļā meža norā, kurai visapkārt

bija augstas, tumšas egles, tikai gar vienu malu stie-

pās zaļa līdzena pļavas mēle, kurai pa vidu kā zils

dzīpars rakstījās mazs strautiņš. Vecs balts zirgs,

augstiem krustu kauliem un tukšām paslēpenēm, sa-

pītām kājām lēni tipināja gar zaļo pļavas malu un

plūca jauno sulīgo zāli. Tad, it kā apdomājies, viņš
pacēla galvu, piegāja pie otra bēra zirga, kas turpat

ganījās tālāk, un pārlika viņam pār plecu savu garo,

vājo kaklu, un viņi ilgi tā draudzīgi stāvēja kopā.
Bet mēs kūrām uguni. Mēs stiepām uz ugunskuru,
ko katrs varējām: vecus sakārņus, nokritušus zarus

un sausus sarkanus paegļus, kuri švirkstēdami dega
ar augstu liesmu. Tas laikam bija mūsu pirmais pie-
guļnieku ugunskurs.

Vīri atstiepa muguras uz noras, bet mēs skraidī-

jām ap ugunskuru, arvienu piemēzdami žagarus, kā

noreibuši no liesmām.

Kad ugunskurs bija izdedzis, mēs sabērām pavardā
kartupeļus un aprausām viņus ar oglēm un pelniem.
Ar degošu seju un rokām es stāvēju pie pavarda un

pār pelnsārto ogļu kaudzi vicināju kuplu, lapotu
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bērza zaru — man bija jātaisa vējš, lai ogles karstāk
kvēlo un kartupeļi labāk

cep . . .

„Ek, nekas gan nav tik labs, kā šitā
. . . pavardā

cepti kartupeļi ar biezpienu un sviestu," Pičs teica,
grozīdams savos rievainos pirkstos pirmo karsto kar-

tupeli un ar savu kabatas nazi nokasīdams brūnu

viņa melno, apdegušo mizu.

Bet mums, puikām, kuriem vēl nebija pašiem sava

naža, viņš notaisīja no elkšņa koka mazas, baltas

lāpstiņas, ar kurām mēs rakāmies dziļi iekšā saimnie-

ces sviesta cibā.

MANS ZIEMAS SVĒTKU BRAUCIENS

Man
bija krusttēvs sarkanu bārdu. Es neatceros,

ka viņš būtu mani kādreiz noglaudījis. Reti

viņš atnāca pie mums. Viņš bija kā svētdiena

aiz darba dienām. Es mīlēju viņu no tālienes. Kad es

gāju gar viņa māju, es skatījos uz gala istabas logu,
kurš man likās gaišāks kā citi, un domāju: „Tur

dzīvo mans krusttēvs!" Kad es biju pie viņa ciemā,

viņš nerunāja ar mani daudz.

„Neaiztiec zāģi!"
„Neapgāz krūzi!"

„Vai liksi kaķim mieru?"

Tie bija viņa vārdi. Bet viņš man ļāva spēlēties ar

smaržīgām priežu skaidām, kas zeltotiem gredzeniem
griezās zem viņa ēveles, kad tas pie loga strādāja.

Pie viņa ciemodamies, es arī pirmo reizi dabūju
„Rīgu redzēt".

Bija auksta ziemas diena. leskrējis no āra, es sēdēju

uz mūra un, sildīdams nosalušos pirkstus, glaudīju

kaķi, kurš, omulīgi rūkdams, gulēja man klēpī kā

silts kamols. Ārā nočīkstēja ragavas, un līdz ar bal-

tiem gaisa mutuļiem, no meža pārbraucis, pa durvīm

ievēlās puisis Bedeics ar nosarmojušu cirvi uz rokas.
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Dauzīdams apsalušās pastalas uz klona un saviem

platiem, sarkaniem vaigiem vēl izdvašodams ziemas

saltumu, viņš viltīgi man meta ar acīm:

„Puika, ja tu gribi redzēt Rīgu, aši, še, pieliec mēli

pie cirvja pieta!"
Es skrēju klāt, un mana mēle pielipa pie saltā tē-

rauda. Bedeics smiedamies atrāva cirvi. Asaras man

saskrēja acīs, tas bija tik sāpīgi un tomēr brīnišķi,
kaut gan nekā netiku redzējis un nevarīgi grozīju
mutē jēlu mēles gabalu, kurš dega kā ugunī.

Jā, es gribēju Rīgu redzēt. Reiz gadā tur brauca

mūsu saimnieki un pēc tam visu ziemu par to runāja.
Kad bija sasiets vezums, blakus tēvam uz augstās

siena ķīpas rāpās līdz dēlēns, kuram tēvs gribēja
Rīgu parādīt. Tā bija tikpat kā iesvētīšana. Tas bija
arī jaukākais atalgojums par ganiņa vasaru, par ag-
riem rītiem, par

salto rasu.

Un tā kādā dienā īsi pirms pašiem Ziemas svētkiem

arī es sēdēju vezumā krusttēvam aiz muguras uz vē-

derainas siena ķīpas ceļā uz Rīgu. Es biju savilcies

manas māsīcas Mīlītes kažociņā, kurš bija augšā šaurs

un apakšā plats kā brunči. Man gan bija drusku

kauns, ka es tā izskatos pēc meitenes, bet kažociņš
bija silts, un es domāju par Mīlīti, kura man viņu
bija atsūtījusi, lai man ziemā, uz skolu ejot, nebūtu

jāsalst. Atpakaļbraucot krusttēvs bija apsolījies mest

līkumu
pa otru ceļu un aizvest mani uz Vimbu kro-

gu pie viņas ciemā.

Mīlīte bija maza, labsirdīga meitene, apaļiem,
smaidošiem vaigiem. Es atcerējos, kā pirmo reiz viņu
redzēju. Tas bija vectēva bērēs. Lielā nomelnējusī is-

taba bija pilna pelēku, iereibušu ļautiņu. Mīlītei bija
sarkana jaka, un es gāju viņai līdz visur, kur šai ne-

skaidrā, dūcošā drūzmā grozījās viņas gaišā bizīte

ar platu zilu lentu pār plecu. Uz sliekšņa sēdēja na-

bags un dziedāja par zelta zīli. Man likās, ka viņš
dzied

par Mīlīti.
. .

Mēs iedraudzējāmies; bet viņa

dzīvoja tālu prom.
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Vezums, ar kuru braucām, bija liels un augsts.

Viņā bija iedarīta mājas bagātība: sviesta spaiņi, žā-

vēti cūkas šķiņķi un daži maisi ar rudziem un lin-

sēklām. Pilns maiss arvienu izdveš zināmu omulību.

Tāpat tas ir ar pilnu vezumu. Arī man kaut kas pie-
lipa no šīs omulības. Es sabāzu kājas sienā, izjauk-
dams vītušu zāļu smaržu; krusttēvs aizkūpināja pīpi,
un vezums lēni slīdēja pa gludo ziemas ceļu, tikai

šur tur cienīgi pagriezdamies.
Es skatījos, kā sarma ķērās krusttēva melnās jēr-

ādas apkakles sprogās. Jo tālāk mēs braucām, jo bal-

tāka tā kļuva. Arī man sarma lipa pie plakstiņiem,
bet es turēju acis vaļā.

Brīnišķīgs klusums klājās pār pakalniem, birzīm

un ciemiem. Kāda izbiedēta vārna īsi ieķērcās, pār-
lidodama no viena zara uz otru, kādā pagalmā skal-

dīja malku, un, spalgi skanēdama, atkrita sasalusi

pagale, tikai ragavu slieces īdēja vienmuļīgi, gari un

sēri.

Ceļš bija tukšs. Šad tad pabrauca garām kāds mal-

kas vezums, vai vīrs ar maisu uz muguras grieza
mums ceļu, vērsdams pret saulesrietu sārtu, nodrū-

dzējušu seju. „Uz kurieni viņš iet? Kur viņam ir

māja?" es skumji domāju, tam pakaļ noskatīdamies,

kamēr mana paša māja palika arvienu tālāk un tālāk

aiz kalniem, un es nepazinu vairs neviena koka, ne-

viena jumta, neviena vārtu staba, kas gadījās ceļma-
lā. Aiz krusttēva platās muguras, kura izdvesa savā-

du siltumu, es jutos tikpat labi kā pie mātes aizkrās-

nē, kaut gan sals knieba degunā un pirkstos.

Tad kā milti sāka birt smalks sniedziņš. Es zināju,
ka tā bija Sniegamāte. Viņa sēdēja augšā aiz māko-

ņiem. Zeme kā galds bija viņai priekšā. Sieks viņai

bija rokā, tā sijāja sniegu, un visapkārt pacēlās baltas

kupenas.



387

Maiga siena smarža mūs pavadīja garajā ziemas

ceļā. Tā nāca no ķīpas, uz kuras zvilnēju, un saņēma
mūs krogu stadulos, kur iebraucām zirgu pabarot.

Mājās māte jau dziedāja Ziemas svētku dziesmas

par bērnu silītē uz salmiem un siena. Mēs braucām

un apstājāmies stallī pie siles.

Tas arvienu no jauna man atgādināja Betlēmes

stāstu.

Ja nu kāds vislabāk varēja saņemt jauko debess

ziņu, tad tie bijām mēs abi ar krusttēvu, —es do-

māju. Mēs jau arī bijām nakti nomodā. Krusttēvs iz-

ņēma no vezuma garenu sveču lādi, uzsprauda uz tās

mājā lietu tauku sveci, un mēs uzkodām no ceļakules.

Zirgs, galvu noliecis silē, ausis grozīdams, ēda au-

zas, un staļļa puskrēslā man likās, ka arī viņš ko jauž.
Arī viņš kaut ko zina par Betlēmes brīnumu. Bet

viņš ir mēms un nevar mums neko pastāstīt.

Nakti mēs braucām pāri Kangaru kalniem.

Mežā iebraucot, krusttēvs nokāpa no vezuma un

aizdedzināja divas sveces. Tad viņš pārmeta krustu,

paņēma vienā rokā sveci, otrā rungu un gāja zirgam
pa priekšu. Es ar savu svecīti sekoju vezumam.

Laiks bija lēns, bez vēja. Pa abām pusēm ceļam,
kā bailēs, spiedās viens pie otra klāt tumši, augsti
koki. Klusi un spoži dega mūsu ugunis. Tās bija sa-

vādas Ziemas svētku sveces šai baigā mežā, par kuru

tautā bija tik daudz briesmīgu stāstu.

Mēs gājām klusēdami. Mežs stāvēja kā sastindzis,

ne zariņš nepakustējās no vēja.

„Skaties, tur tai priedē ir krusts," krusttēvs skaļā
balsī ar baiļu drosmi teica, „tur atrada nosistu cil-

vēku
. . ."

Bet es nevarēju ne acu uz to pusi pagriezt. Svece

man rokā drebēja. Es skatījos resnā omulīgā vezumā,
kā tas mierīgi slīdēja man pa priekšu, un domāju, ka

mums nekas nenotiks.

Kad ceļš sāka slīdēt uz leju, krusttēvs teica: „Kāp-
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jam nu uz vezuma augšā. Nu tai nelabai vietai esam

garām."
Kad bijām atkal abi augšā uz siena ķīpas, krust-

tēvs uzsita zirgam ar pātagu, un tas rikšoja lejā.
Pār tumšo priežu galotnēm izpeldēja pilns mēness

vieglos mākoņos un kā glāstīdams slīdēja mums pāri.

Atgulies es skatījos uz augšu un nevarēju saprast, vai

mēness nes mākoņus, vai mākoņi mēnesi, vai mēness

un mākoņi nes mūs laukā no tumšā, baiļu pilnā meža

mirdzošā sniega klajumā.

Tad tāda bija tā Rīga, par kuru tik daudz runāja
un dziedāja.

Mēs ēdām mazas, brūnas desiņas, kuras, nonākot

starp zobiem, sacīja: ciss, ciss, un mūs apkalpoja
melns kungs ar baltu krādziņu un dvieli padusē.
Krusttēvs dzēra alu un deva arī man no savas glāzes
malku, kurš rūgti smaržoja pēc apiņiem un viegli
iesita galvā.

Bet Rīga jau nebija ne ēdiens, ne dzēriens.

Kāda tad īsti bija tā Rīga? Ja man mājā prasītu,
es nevarētu pateikt. Viss bija tik raibs, kustīgs un

trokšņa pilns, viss slīdēja garām un reizē arī rāva

līdz.

Galvu pašķiebis, es skatījos uz augstiem namiem

un torņiem.
„Ei, puika, mute vaļā!" kāds teica. Bet kamēr es

paguvu aiztaisīt muti un paskatīties, kas bija, kas to

teica, — tas bija jau garām.
Es redzēju kungus lepnos kažokos un skaistas dā-

mas, kurām sejas bija tik sārtas un baltas kā Ziemas

svētku eņģeļiem. Es redzēju daudz dažādu cilvēku,

bet tie visi slīdēja man garām kā sveša straume. Tik-

pat sveši viņi man palika arī aizbraucot.

Viens kas man gan bija: žēl žuļika!
No rīta uz tirgus krusttēvs, stiepdams sviesta spai-

ņus uz svariem, man teica:
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„Tagad tu paliec pie vezuma un skaties, ka kāds

žuļiks ko nenozog!"
Mājā arī visi runāja, ka vajagot sargāties: Rīgā

esot daudz žuļiku.

Ļaudis grozījās ap vezumiem, kā jau tirgū, bet

neviena žuļika neredzēju. Piepeši es pamanu, ka kāds

stāv man aiz muguras. Klusa baiļu šalts izskrien man

caur sirdi. Es atskatos: jā, tas ir viņš! Man liekas, ka

viņa garie, zilganie pirksti jau stiepjas pie mana ve-

zuma.

Tad es redzu pelēku, uztūkušu seju, vējā asarojo-
šas acis, izstieptu delnu. Mugurā viņam ir gari, melni

svārki, uz kuriem vējš kustina lēveres. Vienā kājā
tam ir ar striķīti apsieta galoša, otrā nomīta tupele,
kura neapsedz kailu, zilganu papēdi. Es nezinu, ko

darīt. Izstieptā delna kaut ko prasa. Es izņemu no

kabatas piecas kapeikas, kuras māte man iedeva kliņ-
ģeriem, un ielieku viņam saujā. Viņš pamet ar galvu
un aiziet. Vējš kustina lēveres uz viņa muguras.

Ejot ar krusttēvu atpakaļ uz iebraucamo vietu, es

domāju:
„Kur viņš aizgāja? Kur viņam ir māja un māte?"

Krusttēvs uzšāva zirgam ar pātagu, un ragavas
ātri atrāvās no ielas straumes. Drīz vien mēs bijām
ārā

no pilsētas.
Kuražas nu bija tukšas un vieglas. Mēs ieslīgām

mīkstā siena ķīpā, un zirgs vieglos rikšos mūs nesa

garām nosnigušām mājām, kokiem, verstes stabiem.

Nakti pārgulējuši krodziņā, otrā dienā mēs nogrie-
zāmies no lielceļa un braucām pa klusiem brīnišķī-
giem meža ceļiem, kur varēja dzirdēt tikai, kā koki

—ē— gari vilka elpu. Draudzīgi zari, it kā bildinā-

dami vai labdienu dodami, šad un tad sitās man pie

cepures vai kā pūku nometa vieglu sniega piciņu,
kura sašķīda gaisā. Vecās egles stāvēja plati izplēstām
zaru rokām, kā atvērtiem apkampieniem. Dažas iz-
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skatījās augstas un svinīgas kā baznīcas torņi, citas

kā zaļas nosnigušas mājiņas, kur laikam slēpās zaķi
un citi meža zvēri. Gaisā bija miklu sūnu un skuju
smarža.

Laiks bija mīksts un silts. Sārta ziemas saule stai-

gāja aiz eglēm. Plāna gālīte skraukstēja zem zirga

pakaviem.
Mežs kļuva retāks. Mēs iebraucām jaunā alkšņu

un bērzu birzī, kur visi noledojušie zari un zariņi

bija iekalti kā stiklā un sārtos saules staros mirdzēja

varavīksnes krāsās. Mazie elksnīši bija noliekušies kā

līkstis, no vienas vietas novērti garām spožām ledus

pērlēm. Silts prieks man sakāpa krūtīs. Man likās,

ka mani gaida kāda tuva laime.

Tā tas arī bija. Aiz meža bija kalns, aiz kalna liel-

ceļš un lejā aiz tilta Vimbu krogs. Tur mani saņēma
krustmāte un vecmāmiņa, un Mīlīte svieda man ap

kaklu savas mazās rokas.

PĀRSLIŅA

Vasarsvētku
rītā — tas bija tālā bērnībā —es

atmodos gultā zem jauna zaļa bērziņa, kurš

bija noliecies pār manu pagalvi un, vīstot ista-

bas siltumā, izplatīja saldu smaržu. Vakar pats biju
sanesis un nolicis svētku meijas visām gultām — vie-

nu kājgalī, otru galvgalī. Vakarā tās izskatījās kā

izpušķotas laivas, ar kurām pa vasaras nakts rāmiem

ūdeņiem var iebraukt svētku sapnī. Bet es jau arī

zināju, ka meijas ātri vīst. Pēc pusdienas jau maigās

lapiņas sagriežas un sakalst, un līdz ar bērzu smaržu

istabā izgaist brīnišķā Vasaras svētku jausma. Tāpēc
man gribējās ilgāk pagulēties zem sava bērziņa, lai

pilnīgi izbaudītu svētrīta prieku. Acis aizvērdams

un atkal atdarīdams savādā pusmiegā, kad īstenība

jaucas ar sapni, kas visām sajūtām piešķir brīnišķīgu
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saldumu, es domāju par bērziņu alkšņu biezoknī,

kurš bija tik skaists, ka nedrīkstēju viņu nogriezt.
Tas bija vienādi noaudzis, kupliem smalkiem zariem,

viņa lapas bija sīkas kā mirtei uz loga un likās dari-

nātas no plāna caurspīdīga zelta. Varbūt tas bija tas

bērziņš, kurā nolaidās daudzinātais Vasaras svētku

balodis, kad mežā atspīdēja saule. (Te es ielaidos

sapnī un it kā dzirdēju kaut ko lidojam.) Kad atvē-

ru acis, redzēju, ka pa istabu basām kājām viegli un

klusi staigāja māsa un no sava zilā priekšauta pilnām
saujām kaisīja lielas gaiši zaļas, vēl rasotas lazdu la-

pas, kuras kā dālderi virpuļoja rīta saules staros un

ar mīkstu, klusu troksni lēnām nogūlās uz tīri no-

slaucītā istabas kula, kur vēl bija redzamas apaļas
tumšas ūdens pilienu pēdas, kas bija notriekuši darb-

dienu putekļus.
Māsa, pārstaigājusi istabu, nopurināja beidzamās

lapas no priekšauta un izgāja, klusi aizvērdama

durvis.

Aiz skapja nočīkstēja gulta, un kāds viegli un

saldi nopūtās. Es atkal ieslīgu miegā.

Kad beidzot atkal atvēru acis, es ieraudzīju brī-

nišķīgu parādību (jeb man viņa tikai tāda izlikās,

iznākot no sapņu pasaules). Balta kā vasaras debes-

tiņa, kas nolaidusies no saviem augstumiem mūsu

tumšā piekvēpušā istabā, uz mūrīša, pie vecā šķirbai-
nā egles galda, izklājusi visapkārt savus kuplos stēr-

ķelētos apakšssvārkus, sēdēja mana māsīca Elza, kura

pa nakti bija atbraukusi ciemā, kamēr es gulēju, ne-

kā nemanīdams. Viņa bija bagāta tēva meita, patla-
ban Rīgā beigusi skolu. Liktenis bija saistījis lauku

tirgotāja namu ar mūsu nabadzīgo būdiņu. Bet Elza

nebija lepna un katru vasaru brauca pie mums ciemā.

Tā viņa tur sēdēja savos stērķelētos svārkos kā

baltā sniega kupenā, izlaidusi pār pleciem brūnos

matus.

„Ak tu, manu mazo brālīti, kāds tu esi nodedzis,
kā čigānēns," viņa iesaucās, kad es uz pirkstu galiem
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klusi viņai gribēju aizzagties garām, lai virtuvē no-

mazgātu muti, jo tik samiegojies negribēju viņai rā-

dīties.

„Nu nāc, dod man buču!" viņa piecēlās no mūra

un pievilka mani sev klāt, apdvesdama ar savu saldo

elpu un izlaisto matu smaržu.

Kad, brokastu ēdot, sēdēju Elzai blakus, es domā-

ju, cik labi, ka bez brāļiem un māsām, kurus redzu

tikai darba dienu drēbēs, vēl ir māsīca, kura atnāk

reiz pa gadu kā brīnišķīga svētku diena un kurai ka-

batas ir pilnas ar konfektēm un cukurotām sirdīm...

„Bet tagad iesim ārā!" Elza teica, kad māte pēc
brokasta atlaidās gultā un māsa nokopa galdu: „Tev
tak būs man kas ko parādīt." Elzai gribējās ar mani

staigāt. Atrāvusies no grāmatām, viņa laikam gribēja

aizgūt no manis mazdrusciņ bērna prieka.
Savāds siltums bija pārņēmis mani, Elzai blakus

ejot.
Tas, kā liekas, nāca no viņas tuvuma.

Visas manas jūtas bija ieguvušas neredzētu spilgtu-
mu. Zāle bija zaļāka, debess zilāka, saule spožāka.

Man nebija nekas daudz ko rādīt.

Es apvedu Elzu apkārt māsas apaļai puķu dobei

istabas priekšā, kur vēl bija uzziedējušas tikai sīkas

rozītes un salauztā sirsniņa izkārusi dažus sārtus

ziedus.

Mēs apstājāmies pie zaļa dievkociņa krūma maurā.

Pret to man bija liela godbijība, jo māte, uz baznīcu

iedama, arvienu nolauza no viņa zariņu un ielika to

dziesmu grāmatā.
Līkais ceriņu krūms istabas galā, kā nezin kā no-

sērojies, bija izstiepis tumšus sarepējušus zarus ar

jauniem ziliem ziediem. Elza noglaudīja ziedu čemu-

ru ar delnu un pievilka to sev pie vaiga.

Nē, tas nebija nekas. „Nāc, es tev parādīšu put-
nus!" es teicu un vilku Elzu aiz rokas pa celiņu uz

mazo bērzu un apšu birzīti aiz mājas. Putnus parādīt
— tas bija katra zēna lepnums un prieks.
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Mēs gājām, un, Elzai blakus ejot, mani pavadīja
tas pats brīnišķīgais siltums.

Aiz birzītes bija veca grantsbedre, pār kuru pār-
kārušies bija biezi aviekstenāju ceri.

„Te, te, tik nesmejies, nerādi zobus, citādi putni
aizbēgs!" es teicu, pašķirdams avenāju zarus. Kāds

nodevīgs akmens izbruka man no kāju apakšas .. .

Putns uzspurdza no savas ligzdas, bet es, kūleņus
mezdams, novēlos grantsbedrē.

Kad Elza pēc brīža smiedamies man stāvēja blakus

un draudzīgi purināja smiltis no svārkiem, es arī

gribēju smieties, bet lūpas pret manu gribu pašas
viebās uz raudām.

Es raudāju ilgi un neapklusināmi, uzgriezis Elzai

muguru. Vai par to, ka man bija tā nodevies, vai par

to, ka Elza bija tik laba un skaista, kas mani tik sa-

vādi un neizprotami uztrauca? Jeb vai tas, kas visu

rītu manī bija tik brīnišķīgi silis, tagad kāpa acīs

un izplūda nesavaldāmās asarās?

LIELĀ ZIVS

Lieldienas
atnāk kā visu aptveroša gaisma, kurai

seko zemes un jauno asnu smarža.

Bet man gribas atcerēties, kā Lieldienas atnā-

ca bērnībā, kad visas lietas liekas pirmreiz redzētas.

Redzu, kā caur mirdzošām lāsteku straumēm, ku-

ras skrien no jumta, purinādams te vienu kāju, te

otru, istabas priekšā iznāk mūsu vecais mājas runcis

un, asti izslējis, it kā kaut ko pārdomādams, skatās

uz mežu, no kurienes atskan putnu balsis.

Pavasaris ir klāt. Ar jautrām valodām un smiek-

liem mūsu mājā sanāk sniega racēji, viņu lāpstas no-

šķind aiz durvīm. Viņi ir atrakuši ceļu caur sniega

kupenām pakalnē. Saule silti staro, pa kamanu slie-
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dēm plūst pelēkas ūdens straumes, atsegdamas zeltai-

nus oļus. Rītu jau varēs braukt ar ratiem. Uz galda,
uz gultām, krēsliem un mūra sniega racēji raisa vaļā
savas maizes kules un taisās ēst pusdienu. Viņi ir sa-

nesuši istabā savas skaļās balsis, kuras skan tik pava-

sarīgi un plaši, ka būda tagad izliekas daudz lielāka

nekā ziemā, kad pa vakariem sēdēja uz mūra mūsu

vienīgais viesis, kaimiņu vecais „Bārdainis", rāmi

kaut ko stāstīdams, un runājot baltā bārdā lēni kus-

tējās viņa plānās, zilganās lūpas.
Kaut kur bija radusies arī degvīna pudele, un glā-

zīte ar nolauztu kāju staigāja pa rokām.

Kur ir ļaudis, tur arī muļķītis spiežas klāt, it kā

meklēdams siltuma un glāsta. Atvērās durvis, un ie-

nāca trakais Putniņš rūsganā mētelītī, apjozies ar

pastalauklām, arī pastala vēl karājās turpat. Aiz

auklu jostas viņš bija aizkāris lielu sarūsējušu aiz-

kārtnes atslēgu, un kāda roka turpat bija aizsprau-
dusi dažus pūpolu zarus. Visi atkal kustējās un sati-

kās. Visur bija redzamas pazīstamas sejas.
Ikkatra diena bija pilna visādu priecīgu notikumu.

Celiņš uz smēdi, kurā brālis kala, bija jau atkusis,

un tikai abās pusēs vēl karājās plāna, robaina gālīte,
kurā vēl bija manāmas kalēja melnās pēdas.

Basām kājām aizskriet uz smēdi un, sēdot uz ūdens

siles, sildīt nosalušos papēžus pie ēzes uguns bija mans

pirmais pavasara prieks. Brūnie akmeņogļu dūmi lēni

līda man pār galvu, es raudzījos ēzes ugunī un klau-

sījos āmura gavilējošā skaņā. Viņā arī bija dzirdams

pavasaris. Tas bija mans Lieldienu zvans.

Kalējs Jēkabs gan dažreiz uzkliedza, ko es maiso-

ties te pa kājām. Bet pats viņš bija liels bērns, bez-

gala labsirdīgs, dzīvas iedomas un sajūsmas pilns.

Strādājot viņš svilpoja un dziedāja. Kalvinieki mī-

lēja viņa mazliet lielīgo valodu un jokus.
Patlaban visi kalās. Sniegs bija nokusis, zeme no-

susējusi. Sākās lauku darbi. Arāji lika uzasināt leme-

šus. Bet Jēkabs neaizmirsa arī sevi: viņš bija mcd-
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nieks un dažreiz ar šauteni plecos stundām pazuda
mežā, kur to vilināja klejošanas prieks, kas viņā pa-
modās līdz ar pavasari.

Kādā rītā Jēkabs, stāvēdams pie skrūvjstēga, labo-

ja savas šautenes atslēgu un stāstīja, ka reiz šitā pat

pavasarī, nārsta laikā, viņš ar šito pašu plinti nošāvis

milzīgu līdaku.

Kuņķu Snīpis, jauns, vientiesīgs puisis, muti at-

plētis, klausījās.

„ . . .
Un tā es brienu pa līkšņu un redzu, kur šī

peld caur stiebriem, sari iet pa
ūdens virsu kā mežs.

Es kuru uguni virsū, šī apveļas ar vēderu uz augšu.

Ķēros klāt, bet tāds zvērs, ka nekādi laukā dabūt.

Gribēja gandrīz dzelmē ieraut. Tad ieķēros žaunās

un likos mugurā jāšus, iznesa mani malā ar visām

dūņām un stiebriem
. .

."

Tālāk jau viņš slavēja savu šauteni.

„ ...
un kā nes! Pa pusversti odam acīs var iešaut.

Tā ir plintīte! . .
." Jēkabs pasniedza ieroci Snīpim:

„Palūko, cik viegla!"
Snīpis arī to pacilāja, pielika pie vaiga un iepūta

stobrā. Tad garām acīm noskatījās, kur Jēkabs pie
loga to pakāra.

„Ezers ir iznests. Pa Lieldienām būs jāiet, jānošauj
līkšņā kāda līdaka," Jēkabs noteica.

Bet kad viņš otrā rītā atvēra smēdi, logs bija at-

lauzts un šautene nozagta.
Neviens nevarēja iedomāties, kurš varētu būt zaglis.
Pēc brīža smēdē ienāca Snīpis. Pie durvīm nostā-

jies, viņš mīņājās no vienas kājas uz otru un mīlīgi
runāja tā:

„
Varbūt tu, Jēkab, domā šā un tā, ka es to plinti

būtu zadzis, vai kā
. . .

Bet ko tad es ar plinti darī-

šu? Es jau nemaz nemāku šaut.. ."

„Bet kā tu zini, ka man nozagta plinte? Ak, var-

būt tu pats," Jēkabs ieplēta acis un aprāvās. Arī

āmurs, kā pacelts, brīdi palika karājoties gaisā.
„Nu, velns jau to raus, kas būs zadzis. Logs at-
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lauzts, atslēga norauta — tie jau ir kramplauža dar-

bi!" Jēkabs teica un piesita ar āmuru.

„Jā, bet lai nu šā vai tā, domā, kā nu gribi, tik uz

mani vien nedomā, draugi būsim," Snīpis vēl noru-

nāja, tad ātri izmetās pa durvīm. Beidzamos vārdus

viņš piebilda ar aprēķinu. Jēkabs ļoti cienīja drau-

dzību un priekš drauga bija gatavs sev vai svārkus

novilkt.

Bet viņš vairs nešaubījās, ka Snīpis ir zaglis.
„Nudien, es nodošu viņu tiesai, es nodošu tiesai!"

Jēkabs sodījās.
Lielā Piektā mums bija īsta ciešanu diena. Visi bija

nospiesti un klusi. Tā bija it kā apvainojuma sajūta.
Kamēr še dzīvojām, mums nekad nekas nebija no-

zagts. Svešs ļaunums bija pieskāries mūsu mājai. Mēs

izjutām pārestību un kaunu.

Māte pārvilka lakatiņu pār acīm un iegulās gultā.

Viņa sūtīja visus gulēt, lai mēs netraucētu lielās die-

nas mieru. Viņa nekurināja pavardā uguni un nevā-

rīja azaidu. Mēs ēdām grūsli no zirņiem un kaņepēm,
kas mīksti saspiestos, brūnpelēkos kamos gulēja māla

bļodā uz galda. Sāpju diena pagāja svinīgā klusumā.

Tikai Jēkabs nemierīgi skraidīja iekšā un ārā. Viņš
bija arī kaimiņu mājās, stāstīja par savu nelaimi un

teica, ka zinot, kas esot zaglis. Lai tik pagaidot: viņš
uzdošot tiesai, tad dabūšot sēdēt. Kāda atbalss laikam

bija aizgājusi arī uz Kuņķiem.
Sestdienas rītā, kad sēdējām pie brokasta, ienāca

Snīpis un sasarcis nostājās pie durvīm: vienā padusē
viņam bija plinte, otrā sviesta spainis.

Lielas sviedru lāses spiedās puisim uz pieres, viņš

nevarēja parunāt ne vārda.

Bet šī aina jau runāja tik skaidru valodu: vienā

padusē bija grēks — otrā izpirkšana.
Viss bija saprotams bez vārdiem. Jēkabs priecīgs

paķēra plinti un pārbaudīja gaiļus.
Bet Snīpis saliecies klusi izvēla no paduses uz mūra

sviesta spaini.



397

„Nevajaga, nevajaga," māte gaiņājās rokām. „Nes
vien atpakaļ mātei, lai tiek pašiem. Māte varbūt visu

pavasari krājusi: tagad jau vēl piena ir maz ..
."

„Nē—ē," Snīpis stomījās, „mamma teica, lai iedo-

dot
...

un lai Jēkabs nesūdzot, tagad darba laiks,
nav vaļas sēdēt cietumā

. .
."

„Nesūdzēs, jau nesūdzēs, ej vien ar Dievu!" māte

teica, Jēkabam pamezdama acīm.

„Ē, kas nu vairs ies uz tiesu!" Jēkabs atmeta ar

roku.

„Būs jāiet līdakas šaut."

Snīpis vēl pamīņājās, padomāja, tad saliecās un

klusi ievēla atkal padusē sviesta spaini.
„Tā neglīši jau nu man ir nodevies

. . . Neņemiet

par ļaunu," puisis nokaunējies aizvēra aiz sevis durvis.

Viņš gāja un skatījās atpakaļ, vai tiešām istabā

neviens nebūs apdomājies un nenāks pateikt, lai at-

stāj sviesta spaini. Tad uzsvieda ciešāk cepuri galvā
un priecīgi soļoja mājā.

Bet Jēkabs pēc pusdienas ar šauteni pār plecu aiz-

metās uz ezeru.

Vakarā viņš pārnesa mājā lielu līdaku, ko bija
nošāvis līkšņā svētku pusdienām.

BĒRZU BAZNĪCA

Mēs
sēdējām uz lieveņa un dzērām tēju, kas

smaržoja pēc jaunām bērzu lapiņām, jo vis-

apkārt ap mazo vasarnīcu vieglā vējā šūpojās
tikko izplaukuši balti bērzi.

Pēc garās ziemas un aukstā pavasara mums pirmo
reiz pieskārās silta vasaras vēsmiņa. Bija svētdiena,
viss ikdienišķais likās atkāpies, mēs nodevāmies svēt-

dienas domām un runām.

Mēs runājām par kokiem, kas it kā pirmo reiz pa-

rādījās vasaras kuplumā.
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„Man liekas, ka visskaistākais koks ir bērzs," glez-

notājs Tulijs teica. „Es atceros bērziņu, kuru redzēju
Romā uz kāda pakalna. Viens pats starp tumšām

cipresēm un pīnijām dienvidu saules spožumā viņš

stāvēja balts kā eņģelis. Kad es uzturējos Romā, gāju
tur vai katru dienu. Man likās, ka satieku mīļu pa-

ziņu. Bērziņā skatoties, domāju, ka redzu savu

dzimteni."

„Ar bērziem saistās atmiņas par manu pirmo agro
dvēseles atmodu," pats saimnieks Alksnis, pieri ber-

zēdams, domīgi turpināja. „Man bija divpadsmit
gadu, es biju beidzis pagasta skolu un gāju Zīles

krogā ganos. Vasara man bija kā uguns, kas nokri-

tusi uz galvas. Es dziedāju, rakstīju ar nodedzināta

sērkociņa galu dzejas uz bērza tāss un turēju runas.

Ganību vidū bija slaika, augsta bērzu birzs. Likās,

ka vieglās, zaļās galotnes skar padebešu zeltainās

malas.

Kad ēnas kļuva īsākas un govis paēdušas apgulās
birzs malā, pa pirmatnējām, baļķī iecirstām kāpēm
es kāpu augšā lielākā bērzā un, zaros nostājies, teicu

sprediķi. Es runāju par sauli, par puķēm un putniem,
kas slavē Dieva godību, lietodams vārdus, kas man

likās skaisti, ko biju dzirdējis vai lasījis grāmatās.

Bija kāda liesma manās krūtīs, kurai vārdi bija par

niecīgiem. Dažreiz manīju, ka gluži samulsu un

vārdi aizķeras kaklā
. . .

Beidzot es teicu labas pamā-
cības govīm, kuras, omulīgi gremodamas, raudzījās
manī lielām, dūmainām acīm.

„Bet melnā aita, tu esi liela maita!" es norāju jēru

nebēdīgo barvedi, kas dažreiz pa pašu sprediķa laiku

veda savu saimi uz auzām.

Uzticīgais klausītājs, zināms, bija mans ganusuns

Krancis, kas ieplēties ar savu balto krūti sēdēja lejā
taisni zem paša bērza, sita ar asti pa zāli un smilk-

stēdams skatījās uz augšu. Viņš bija manas runas

dzīvā atbalss. Kad es sajūsmā sāku mētāties rokām,

tas pat divas trīs reizes skaļi ierējās vai nu aiz prie-
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ka, vai gribēdams teikt, lai ātrāk beidzu, nevarēdams

sagaidīt atmaksu, kas beigās kā rupjas maizes kumoss

nokrita no augšas viņam taisni atvērtā mutē.

Dažreiz, no lauka nākdams, zem bērza apstājās
puisis Agris un smaidīdams klausījās manā runā.

~Vai zini, Jāni," viņš atzinīgi pakratīja galvu, „tu

esi liels runātājs. No tevis tiešām iznāktu mācītājs.
Te bērzos mums būtu laba baznīca. Putni lai ērģelē,
un tu runā, ka lai mati svilst."

Agris bija brīnišķīgs puisis. Viņš bija skaisti no-

audzis, un tam bija maiga, mazliet dziedoša balss. Ar

visiem viņš bija draudzīgs un labs.

Svētdienā tas apvilka zilus svārkus, sēja ap kaklu

dzeltenu zīda lakatu, uzlika galvā baltu salmu cepu-
ri un, saulei mirdzot, devās uz baznīcu. Var jau būt,
ka, mājā nākot, viņam likās, ka putnu dziesmas mežā

skan gaišāk nekā ērģeles baznīcā.

Mēs abi iedraudzējāmies. Ja viņš ara, kur es ganī-
ju, tas, arklu apgriezdams, vagas galā teica: „Jāni,
saki nu vienu runu par aršanu!" Es runāju par arklu,
kas sviež apkārt smago velēnu, par smiltīm un oļiem,
kas irdeni birst caur spožo lemešu spraugu. Teicu, kā

graudi krīt zemē un pa labības stiebriem kāpj augšā
zelta vārpās. Manas runas bija bērnišķīgi vienkāršas,
bet Agris, kā liekas, gribēja, lai viņa darbu pavada
kādas domas.

Kad viņš pļavā aiz birzs pļāva sienu, tas, izkapti
asinādams, pamāja man ar galvu: „Teic nu, teic, būs

vieglāk locīties!" — Es runāju par puķēm, kas sakrīt

vālā, par pļavu, kas paliek kaila, un par vārnām, kas

izknābā bišu ligzdas.
Mūsu draudzība kļuva arvienu siltāka.

Es gulēju zem viņa lielā kažoka, pa nakti simtkār-

tīgi noveldamies no šaurā pieguļnieku maisa aukstā,

rasotā zālē un rīdams sūros ugunskura dūmus, kas

jaucās ar uzmācīgā miega saldumu.

Jāņos bija liela dziedāšana. Agris bija sadziedājies
ar kaimiņu meitu Līzi, kuras balss skanēja pār visiem
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līgotājiem. Es redzēju, ka viņi pa krēslu satiekas pie
dārza sētas. No tā laika viņš kļuva pret mani vēsāks.

Negāja vairs arī uz baznīcu.

Reiz svētdienā viņš apģērba savus zilos svārkus,

apsēja ap kaklu dzelteno zīda lakatu. Tad, atbīdījis
balto salmu cepuri pakausī, viņš aizgāja gar birzs

malu.

Mani pārņēma bezgalīga žēluma un pamestības
sajūta.

Es skrēju Agrim pakaļ, pats nezinādams, ko daru.

Gar birzs stūri, gar lauka malu, pāri mazai pļavas

upītei es steidzos viņu panākt. No meža otrā pusē

Agrim iznāca pretim meita baltu lakatu ap pleciem.
Tā bija Līze.

Viņi iegāja mežā.

Tumšo egļu ēnā es vēl kādu brīdi varēju saskatīt

Līzes balto lakatu. Tad viņi man nozuda. Brūnā no-

kaltušo zaru un zariņu krēslā es dzirdēju viņu soļus.
Es gāju, ar elkoņiem atbīdīdams skujas, kas sitās sejā.
Aiz tumšām, augstām eglēm bija augsta apaļa nori-

ņa, kuru apņēma saules gaisma kā mirdzošs zelta

gredzens. Šai gaismā visapkārt šūpojās balti bērzi, un

Agris ar Līzi, rokās saķērušies, šai meža pakalnītē kā

altāra priekšā nostājušies, dziedāja korāli. Viņu siltās

un spēcīgās balsis, kā likās, skāra vieglās bērzu galot-
nes. Nebrīnieties, tas tiešām tā bija. Agris bija vien-

tiesīgs puisis, un viņa sirds kaut ko meklēja.
Es it kā apkaunējos no viņa lielām un īstām jū-

tām, kuras man nevajadzēja redzēt, un klusi devos

atpakaļ uz māju.
Tikai vēlāk, kad biju liels un daudz ko mācījies,

es, atcerēdamies šo gadījumu, nopratu, ka reliģiskas
un mīlas nojautas mūs dažreiz ved pa vienu ceļu.
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MANAS GRĀMATNIEKA GAITAS

Apaļš
un smaidošs mēness vaigs, kas slēpdamies

slīd gar nosnigušiem egļu galiem, mirdzēdams

rāda man ceļu atpakaļ uz bērnības dienām, uz

mazo mājiņu meža malā, kur tik daudz romantiskas

gaismas ienesa grāmatas. Ikkatrai grāmatai toreiz bija
sava seja. Tā bija bilde uz vāka, kurai vajadzēja at-

tēlot brīnišķīgos notikumus tur iekšā. Zilos svārkos

un sarkanās biksēs tur rādījās nebēdīgi jūrnieki vai

drošsirdīgi prēriju mednieki šautenēm plecos un dun-

čiem aiz jostas. Kuģis, kas pilnām burām dodas tālu-

mā, solīja stāstus par piedzīvojumiem un svešām ze-

mēm. Bet mūsu mazā mājā vislabāk patika grāmatas,
kur varēja labi izraudāties. Tādām jau zem virsrak-

sta stāvēja: „Sirdi aizgrābjošs stāsts". Ikkatra grāma-
ta nāca ar pievilcīgu solījumu. „Priežu kalna Roze",

„Temzes dēls", „Pēdējais inkasu karalis", „Teku at-

radējs" — raugās manī no atmiņu puskrēslas kā ro-

mantiskas sejas.
Grāmatas mums palīdzēja atrast savus priekus un

bēdas. Ar neizprotamu varu mūs pievilka ciešanas.

Stāstu par „grāfa lielmāti Genovevu" lasīja ar nopū-
tām un asarām. Piedzīvotāja, kurai bija bērns šūpulī,
auklēdama sauca to par Ciešuli un pati jutās kā

„Genova", kura izdzīta mežā, jo muižas īpašnieks
viņu bija izsviedis no mājas, un viņa bija apmetusies

pie mums meža malā. Viņas bēdas tai tagad likās cē-

lākas tāpēc, ka par tādām stāstīja arī grāmata. Viņas
dzīve bija pacelta romantiskā gaismā.

Bet es sapņoju par zēnu ar „murmeliņu", kurš

Šveices kalnos staigāja no mājas uz māju, rādīdams

savu zvēriņu. Man gan tāda nebija, bet mans mazais

melnais Taksītis slējās pakaļkājās un dancoja, ausis

saglaudis, ar bezgala rātnu un godīgu seju, kad es

uzsāku dziedāt dziesmiņu. Zēns ar „murmeliņu" bija
mans varonis, kam es ar savu sunīti domās sekoju.
Un kad draudzes skolā skolotājs stāstīja par kolpor-
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tieriem, kuri staigājot no mājas uz māju, izplatīdami
tautā derīgas grāmatas, un cik tas esot skaisti, tad

man likās, ka man aiz muguras jau stāv mans Tak-

sītis un gaida, kad mēs dosimies plašā pasaulē. Kad

beidzu skolu, sēju grāmatu nastiņu uz muguras un

sāku staigāt pa mājām, piedāvādams „derīgas grāma-
tas". Taksītis nāca man pakaļ, un, kad atgriezos un

atskatījos, es arvien sastapu viņa uzticīgo skatu.

Mans veikals nebija visai ienesīgs, jo man tik bries-

mīgi gribējās, lai pērk derīgas grāmatas, ka es nolai-

du visu peļņas tiesu, ja kāds kaulējās, kā ieradis ar

apkārtstaigājošiem paunu žīdiem. Un man pašam
bija dienas, kad iekritu kā bezdibenī un nezināju, vai

rīts vai vakars, — tik sēdēju uz mūra un lasīju grā-

matas, kamēr biju izlasījis visu, kas manā nastā bija
interesants un pievilcīgs.

Atmiņā nāk ziemas vakaru sārtais, mazliet baigais

spožums un kāda skumja roka, kas sažņaudza sirdi,
kad es ar savu grāmatu nastiņu uz muguras, meklē-

dams naktsmājas, nonācu pie kādas svešas mājas no-

melnējušām durvīm. Bet mani nekur neraidīja pro-

jām, un arvien es dabūju izgulēties gultā kaut kur

aiz stellēm vai iera. Tur laikam palīdzēja mana jau-

nība, jo biju vēl tikai puika, man nebija ne sešpad-
smit gadu.

Mājas bija pilnas ziemas miera. Es atceros puskrēs-
lainu zeltainu gaismu starp brūnām baļķu sienām,

vieglus soļus un rāmas valodas. Nekur netiku dzir-

dējis skarba vārda. Mājās nebija lielas bagātības, bet

nebija arī nabadzības, un vienam otram atlika grasis
grāmatai.

Dažreiz es ienācu līdz ar sniegu, kas lielām pārs-
lām krita aiz logiem. Man likās, ka arī mani ir atne-

sis svešā zemnieku istabā balts sapnis, kad raisīju

somu vaļā un sāku rādīt savas grāmatas.
Neaizmirstams man paliks tas vējputenis, kas mani

līdz ar veco trauku žīdiņu Janķeli nesa caur sniega

kupenām uz viņa vezuma, kur biju piemeties. Man
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bija jāsēd uz pašas ježiku malas un jātur kājas ārā,

lai nesasistos podi, kas skanēja un grabēja, vezumam

gāzelējoties. Aiz sniega joņiem dažreiz varēja sare-

dzēt tikai sirmā zirģeļa muguru izliektiem krusta

kauliem, un mans Taksītis, kas skrēja ragavām līdz,
smilkstēdams šad un tad piegrūda man pie ceļiem
savu purniņu, it kā to patlaban būtu izvilcis no

miltiem.

Janķelis vadāja mani pa muižām, kas stāvēja ne-

tālu viena no otras vecā Rīgas lielceļa malā.

Mēs kāpām pa apsalušām, samazgu nolietām kāp-
nēm muižas kalpu istabās, no kurām sitās pretim
mikls mūra tvans. Mūs apstāja kalpu sievas. Janķelis
smējās, taisīja jokus un dažreiz iespiegdamies pieķēra
vienai, otrai pie padusēm, bet pārdeva maz.

Arī es gribēju griezt uz sevi vērību un liku, lai

Taksītis danco, bet gandrīz nedabūju savu nastiņu

vaļā taisīt. Kalpu mājās nebija naudas. Un nezin vai

tur arī vēl pazina kādu citu grāmatu kā ābeci un

kalendāru.
Bet gabalu silta plāceņa Janķelis gan kaut kur bija

dabūjis un, braucot vējputenī uz naktsmājām, izvil-

ka to no azotes un brālīgi dalījās ar mani savā iegu-
vumā. ' **-*t-l\

Kad visu to tagad atceros, man liekas, ka to būtu

lasījis kādā grāmatā.

AUKLE

Pēc
daudziem gadiem atgriezies dzimtenē, ap-

staigāju vietas, kas man no jaunības dienām

bija palikušas atmiņā. Dažas tekas bija izartas

vai ar zāli aizaugušas. Koki bija izauguši lieli, cilvēki

kļuvuši veci. Dažām mājām gāju apkārt, jo zināju,
ka tur satikšu tikai svešas sejas.

Nezin, kā tagad Ezerniekos? Ko dara vecais Pa-

kalnietis?
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Ezerniekos jaunības dienās bija mans mīļākais
ciems.

Pie vecas rijas stūra, ar zariem skardama nomelnē-

jušo jumtu, zaroja salda vasaras ābele. Tur ar Ezer-

nieku Jāni dalījām nokritušos ābolus un savus agrās
jaunības sapņus. Jānis daudz gadu atpakaļ kā agro-
noms bija aizbraucis uz Krieviju un tur nozudis. Bet

vecais vēl dzīvoja. Kādā gaišā jūlija dienā gāju pie
vina ciemā.

Pie maza ezera, kas spulgoja kā lēzna sudraba bļoda
starp miežu un auzu laukiem, bija apmetušās ciema

pelēkās mājas. Viss bija kā senāk. Tikai tur, kur

mijās ceļi, kas nāca no ciema, vētra dažas dienas at-

pakaļ bija nolauzusi vecu liepu. Mēs viņu saucām par
draudzības koku, jo tur šķīrās un, jau ratos sēdēda-

mi, dzēra beidzamo malku kāzinieki un Jāņa tēvs no

ciema pavadīja līgotājus ar alus kannu rokā. Kāds

jau bija pārbraucis pār mīkstajiem zariem, jo koks

bija uzkritis uz ceļa, bet es gāju apkārt kuplajai ga-

lotnei, kas bija noliekusies smiltīs.

Tālāk pakalnē veda maza, burvīga taciņa, kas

viegli smaržoja pēc kumelītēm. Bet zāļu sprodziņas
maurā bija tik smalkas un pieglaudās tik maigi, it

kā še nemaz nedrīkstētu staigāt ar pilsētnieka cietām

pazolēm.

Raug, kaņepju lauks kā zaļa siena. Aiz viņa pace-

ļas rijas tumšā kora. Izgājis rijas priekšā, dienvida
klusumā izdzirdu savādu dziedāšanu, kura atgādināja
drīzāk maza ievainota kukainīša sīkšanu, kas sitas

pie rūts ar salauztu spārnu. Bet tā jau Ezernieku

māte. Viņa sēd rijas palieveņa krēslā, kustina savādu

šūpuli un dzied. Zem palieveņa sijām linu grožos ie-

kārtas lielās ragavas, piepildītas ar sienu. Novītušu

puķu kāti un brūnas āboliņa galviņas lien ārā no

baltiem palagu stūriem, kas apsprausti ap pagalvi, uz

kura atdusas Ezernieku tēva galva. Es to pazinu no

sirmā matu cekula uz pieres. Likās, ka viņš patlaban

bija iemidzis. Es nebrīnījos par to, ko redzēju. Tur,
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kur valda lauku elpa, ir savāda ērtības sajūta. Mīlē-

tājiem tur smaržo siena vāli, mirēji liek izklāt sev

cisas zemē. Veco Ezernieku es atradu šūpulī.
Ezernieku māte, mani ieraudzījusi, piecēlās no blu-

ķīša. Tā bija maza vecenīte, ļoti kustīgām un darbī-

gām rokām. Viņas sejas sīkās dzeltenās krunkās bija
pazudusi kāda laipna saule, kura atdzīvojās tad, kad

viņa smaidīja.
„Vai tu tas esi, Kārli?" viņa skumji staroja man

pretī.
„Redz, kāds nu mūsu tēvs . . .

Labi, ka atnāci vēl

apciemot. Laikam ilgi necietīs. Ārsts saka, ka esot

audzējs. Nemaz vairs negulēja. Nekur nevarēju pa-

glābt no mušām. Istaba ir tuvu pie kūts, gāžas iekšā

kā melns padebesis. Atvedu še, uztaisīju vietu raga-

vās. Bet nu atkal kukaiņi lien virsū. Vienu vakaru

skatos — četri krupji sēd tēvam kājgalī, — sak, vai

nu atnākuši atvadīties no sava vecā saimnieka? Te

rijas pamatos jau viņiem laba dzīve. Nu vairs neva-

rēju, noguldīju tēvu šūpulī. Nu jau var gulēt. Ag-
rāk, kad naktī piegāju un paskatījos, acis vienmēr

bija vaļā. Tagad, ja vēl tā vieglītēm pašūpoju, uz rīta

pusi iemieg. Tad es pati arī noliecu galvu uz šūpuļa
malas un iesnaužos. Dažu reizi pasmejos, sak, nu man

atkal ir bērns. Bet ir jau grūtāk kā ar bērnu. Pats ar

dažreiz rūc: „Tev jau nebija ko auklēt. Nu esi iztai-

sījusi sev lelli!" Bet, ak tu Dieviņ, kas tur ko kau-

nēties! Vai te kāds mūs redz? Ir jau garlaicīgi, tā

guļot. Lasīt vairs nevar. Dažreiz pats nenociešas un

lūdz: „Māt, pašūpo mani un padziedi kaut ko!" Lie-

kas jau, ka viņš paliek par bērnu. Tad es dziedu vi-

ņam kādu no tām dziesmiņām, kuras mēs jaunības
dienās dziedājām . .

." Viņa apklusa un sāka klausī-

ties. Slimais sakustējās šūpulī un piecēlās, vāji at-

spiezdamies uz rokas. Tas likās drusku atspirdzis un

izdzēra ar mani pat glāzīti ķimeņa, ko biju atnesis

ciema kukulim. Mēs runājāmies kā senās dienās.

Vecā vīra tagadne bija slimības un sāpju aptum-
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šota. Laikam tāpēc viņš skatījās tai pāri un ar visām

savām domām dzīvoja pagātnē. Tas stāstīja, kādi vi-

ņam agrāk zirgi bijuši un kā augusi labība. Viņš pār-
cilāja atmiņā visus savus tīrumus, kā lauku meita

pirms kāzām pārcilā lakatus savā pūra lādē.

Apaļā norā rudzi auguši kā kārkli, un birzes pa-
kalnē pret ezeru arvien viņam skaisti ziedējuši lini,
jā, tikpat zili kā ūdens ezerā

...

Es redzēju, ka runājot Pakalnietis nogurst un at-

laiž rokas, tāpēc atvadījos un gāju, solīdamies to at-

kal apmeklēt.

Balts mākonis raudzījās pār tumšo rijas šķori, kad

es kādā dienā atkal klusi noliecos pār Ezernieka tēva

pagalvi. Likās, ka viņš manis nemaz neredz. Tas bija
kāda sapņa varā. Viņš taustījās ar rokām gar savas

gultas malām un neskaidri kaut ko murmināja.
Ezernieku māte bija kaut kur aizgājusi.
„Vai tad te nebija māte?" vecais jautāja, atģidies

no apmulsuma, it kā pievilts. „Kas tad bija tā sirmā

sieva, kas te sēdēja un dziedāja: „E—c—e—c—c!"e—c!" Viņa
izskatījās tik līdzīga. Un es tik paļāvīgi laidos mie-

gā. Bet viņas rokas bija saltas. Es teicu: dod man sa-

vas rokas
. . .

Tās bija aukstas kā ledus
. .

."

Es klusi pasēdēju kādu brīdi, kamēr atnāca māte.

Ezernieku tēvam viss bija palicis it kā tālāks. Mēs

vairs neko daudz nerunājām.
Trešā dienā viņa vairs nebija.



MEŽĀ UN LAUKĀ
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VASARAS BALSIS

Tikko
mazā sabiedrība, kura bija izbraukusi no

pilsētas pastaigāties, nogriezās no putekļainās
šosejas uz mīkstā pļavas ceļa, kura tumšās slie-

des pazuda starp augstu uzziedējušām gundegām un

smilgām, visi sāka iet tik ātri, ka Glāznieks palika
tālu iepakaļ. Viņa acis, kuras bija pieradušas pie kan-

tora puskrēslas, bija pilnīgi apžilbušas no gaismas un

krāsām. Baltas, zilas un sarkanas puķes, ejot pa aug-
sto zāli, sitās viņam pie kājām, un pār brūno smilgu
jūru līdz pat meža malai kvēloja sarkana sveķeņu
blāzma. Pieradis pie šaurās, bezkrāsainās telpas, viņš

nezināja, kā lai tiek galā ar šo gaišo vasaras bezgalī-
bu, kurā viņš tik nejauši bija iekļuvis, atrauts no

savas mazās dzīves, un ko lai dara ar puķēm, kas

skārās viņam pie drēbēm un rokām? Dažas viņam
gribējās saplūkt un dažas noskūpstīt. Šī tuvība viņu
padarīja pavisam nevarīgu. Viņam bija, it kā viņš
būtu iegājis sen neredzētu draugu barā, kuri katrs

apkampj un velk uz savu pusi; un katram no viņiem
ir kaut kas ko sacīt un visus gribētos uzklausīties.

~Nu nāciet taču ātrāk, Glāznieka kungs," viņam
sauca, kad viņš kaut kur apstājās.

Visiem pa priekšu gāja jauns poručiks ar ļoti ga-

rām un ļoti skaistām kājām, viņa angļu zābaku sar-

kanie lieli spīdēja tālu pāri par zaļo pļavu, un ne-

viena no dāmām negribēja palikt no viņa tālu nost.

Kāda vecāka jaunkundze vēl turējās Glāzniekam bla-

kus, tad arī viņai zuda pacietība. „Nu nāciet tak āt-

rāk, Glāznieka kungs! .. . Re, viņi jau aiziet," tā

gluži izmisusi iesaucās un sāka skriet, un Glāznieks

redzēja, ka aiz zaļā meža stūra jau nozūd poručika
sarkanie lieli un, lapās viegli apvīdamās, meiteņu
baltās drānas. Tad mežs it kā atvērās un paņēma arī
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viņa pēdējo ceļa biedreni, kas arī iespiedās un nozu-

da meža dzīvā, zaļā sienā.

Aiz meža bija ezers — viņu ceļa mērķis. Mežs gāja
ezeram apkārt, un, viņā ieiedams, Glāznieks vēl dzir-

dēja, ka gājēji sakliedzās kaut kur aiz kokiem, tad

balsis notrūka, un viņš dzirdēja tikai klusu lapu
šalkšanu, šo valodu, ko mežs pats ar sevi runā.

Krūmi beidzās, līdzens un gaišs viņa priekšā gu-

lēja ezers, viegls vējš dzina pa viņu zilus viļņus. Kāda

laiva iznāca aiz zaļās pussalas, pie stūres sēdēja mei-

tene ar sarkanu blūzi, laivā kāds spēlēja harmoniku,

tas bija it kā mute un sirds viņai būtu atdarījusies,
kad laiva iznāca aiz pussalas. Skaņas sēri nāca pār

viļņiem, vējš sapūta meitenei blūzi uz muguras un

laivu un skaņas nesa pa viļņiem prom. Un Glāznieks

piepeši sajuta, ka viņš ir atstāts. Viņš nogriezās no

ezera koku ēnā un noguris atlikās zemē.

Klusa čukstēšana bija gaisā, viņš pacēla acis, pār-
varēdams sevī saldu rūgtumu. Vai tur kāds nāca?

Nē, tas bija alksnis, viņš stāvēja tur no medus spīdo-
šām apaļām lapām un runāja kaut ko. Un pamazām
viņš sāka ieklausīties, neizsakāmi maigās balsīs, kuras

nāca no meža, no ezera un no pļavām. Šad un tad

vilnis pacēlās, un mirdzošu zivtiņu bars spurdza pa

ūdeni, ezera ķirļi, slīpi sagrieztiem spārniem, piera-
duši pie viļņu takts, šūpojās pār ūdeni un, skatīda-

mies dzelmē, sēri kliedza, it kā būtu tur kaut ko

pazaudējuši. Un lapu zaļā dziļumā kaut kur ieskanē-

jās dzeguze, šis saldais meža zvans, kuru vislabāk ir

dzirdēt no tāluma. It kā aicināts, Glāznieks sāka iet

caur mežu atpakaļ. Tur dziedāja vālodze, un viņas
balss skanēja kā skūpsti klusā, zaļā un skanīgā meža

namā. Krūmmalā viņš dzirdēja lakstīgalu, kura tur

pukstēja drebošās lapās kā kāda bezgala laimīga sirds.

Un kad viņš izgāja pļavas zālē, tad viņš dzirdēja tur

griezi, tas bija, it kā runātu šī mīkstā, klusā pļavas
zāle, kura apslāpēja viņas balsi. It kā viņa aicinātu

kaut kur pa šo ziediem nobirušo taciņu — tās gan
ir
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tās mīļākās vietas pasaulē, uz kurām tikai grieze var

aizvadīt. Un, it kā izbrīnējies, Glāznieks apskatījās
visapkārt uz svešo lauku. Te vajadzēja būt tām ta-

kām gar rudzu malu, gar kuru griezes balss viņu ag-
rāk pa vakariem pavadīja uz māju ...

Saule no tuvā vakara bija tapusi sārta un glāstoša,
un putni no viņas bija pilnīgi noreibuši. Tīruma

malā viņš izcēla veselu kori jaunu strazdu, kuri

kviekdami spurdza cits caur citu, un tur tālāk, kur

līdzeni nograuztā un izmītā pļavā ganījās zaldātu

zirgi, viņš redzēja, kā kumeļi, gaiši zviegdami, skrēja
apkārt savām mātēm. Nu nejauši Glāznieks ievēroja,
ka viņš bija iegājis iekšā brīnišķā vasaras harmonijā
tāpēc, ka gāja lēnāk kā citi.

Viņš bija dzirdējis visas vasaras balsis.

Kāds bezgalīgs prieks un gaiša saskaņa bija šinīs

balsīs!

JŪRMALĀ

Mazs
puika baltā krekliņā sēdēja uz vasarnīcas

trepēm un, salicis delnas kopā, pūta zālīti.

Es dzirdēju, ka zālīte dziedāja: „Kikaragā!"
Balss viņai bija sīka un skarba kā jauniem gailēniem.

Un visur, kur vien es gāju, uz jūrmalas ciņiem un

kāpām —es redzēju jaunus, priecīgus zāļu stiebrus,
kuri šūpojās vējā un dziedāja. Es redzēju viņus aug-
šanas steigā. Tie stāvēja pļavā cieti viens otram bla-

kus
— zaļā vasaras gvardija, kura bija iekarojusi kal-

nus un lejas. Starp smilgu pelēkzaļām skarām kā

maigas un apmiglotas saulītes slēpās pieneņu pūkaini
starojošās galviņas. Visur bija izkaisītas baltas, dzel-

tenas un sarkanas ziedu dzirkstis. Ceļmalās starp la-

pām bija daudz mazu puķīšu ar tik vienkāršiem,

vientiesīgiem un it kā drusku nobālušiem ziliem zie-

diem, kādus var redzēt tikai ilgi valkātā un daudz

mazgātā katūnā. Nezinu, kāpēc mani sevišķi aizkus-
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tināja šis lētais katūna ziediņš, no kura ir pilnas visas

ceļa malas. Un kad es noliecos zālē, tad tur pacēlās
lielas, bārdainas —es gribēju teikt — villotas puķes
un kutināja man zem zoda. Viņas laikam man pie-
dāvāja savu draudzību. Bet turpat es redzēju, cik īss

ir zāles mūžs. Otrā rītā es dzirdēju strīķējam izkapti.
Es paskatījos pa logu. Pagalmā grozījās ar izkapti
rokā vecais vasarnīcu saimnieks, un puķes un zāles

kaudzēm krita vālā. Nobeidzis darbu, vecais vīrs pa-

grieza pret mani savu apskaidroto seju ar garo, balto

bārdu, kura sudrabaini vizēja saulē. Viņš sveicināja

un smaidīja ar mierīgu un labsirdīgu smaidu. Šis

smaids nozīmēja nāvi tūkstošām puķēm. Tad viņš

aizgāja, gurdeni saliecies ar izkapti pār plecu, uz-

griezdams man savu kailo pakausi, pār kuru karājās
daļģes spožais asmens. — īss ir zāles mūžs.

Stacijā uz Lielupes krasta bufetes istabā, kur redz

jau publiku, sēd pie apaļa galdiņa kāda dāma rozā

apģērbā, saulē nodegušu seju. Viņa pīpē, un garām-

ejot es ar patikšanu ieelpoju viņas cigaretes dūmu

vieglo smaržu. Tā brīnišķi atdzīvina pustukšo telpu.
Šai smaržai ir sabiedriska nokrāsa. Jā, klāt ir vasara

un vasarnieki. Un ir tik patīkami sēdēt stacijas uz-

gaidāmā zālē un skatīties ārā pa augstiem logiem,
kuriem šad un tad, smagi pūzdama, aizbīdās priekšā

melna, no smēreļļas spīdoša lokomotīve. Bet kad viņa
aizvelk zaļo un sarkano vagonu rindu, kā spožs sirpis,
kurš nomests zālē, parādās brīnišķais Lielupes līkums.

Šad un tad uz zilā, gludā līmeņa kā sveicinādama

paceļas kādas jachtas baltā trīsstūrainā bura un lēni

aizslīd garām.

Manas vajadzības pēc mūzikas gandrīz pilnīgi ap-

mierina divi muzikanti, kuri jūrmalas priedēs dzied

un spēlē cauru dienu. Tie ir divi putniņi. Es nezinu,

kā viņus sauc. Bet pat nakts vidū, kad rīta gaisma
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tikko sprauž pa slēģu starpu savu nekūpošo skalu, es

dzirdu jau viņu balsis. Tā kā man tik bieži ar viņiem
darīšana, tad es pats viņiem dodu vārdu. To vienu

saucu par „cviķi". Viņš dzied īsi, ar mazām melan-

choliskām pauzēm: „Cviķ, cviķ," tad atkal—,,cviķ".
Viņa balss skan meža klusumā kā melodiska lāse,
kura krīt no koka un skumji pastrīpo meža vientu-

lību. Otrs, liekas, ir bezgala kustīgs un Šiverīgs.

Liekas, ka viņam būtu uzdotas kādas lielas darīšanas.

Zariņš dreb, uz kura viņš nosēdies. Viņš dzied, spār-
nus purinādams. Es esmu viņu iesaucis par „putnu

saucēju". Man liekas, ka viņš sauc putnus — vai nu

uz dzīrēm, vai uz kādu meža sapulci. Tas skaidri

dzirdams viņa dziesmā: „Visi, visi, visi, visi, vispirms
visi zvirbuļi!" — viņš saka vārdu zvirbuļi savā ma-

lēniešu izloksnē, izrunādams kā „dzirbuļi". Tā viņš

noņemas cauru dienu, un pat nakts vidū pamodies es

dzirdu: „Visi, visi, visi, visi, vispirms visi zvirbuļi!"
Jauka ir arī zelta saules staru mūzika, kura spiežas

caur dzelteniem logu stikliem un strinkš augstās li-

monādes glāzēs uz galdiņiem gandrīz tukšā jūrmalas

kafejnīcā, protams, ja ir vajadzīgā rezonance un pie
blakus galdiņa sēd kāda blonda galviņa. Uz māju

ejot, apstājos pie kāda sludinājuma: „Paviljona kafej-
nīca. Ikkatru vakaru izpilda labākos ārzemju šlā-

gerus" un fokstrotus ar publikas piedalīšanos." Bet

es eju gar jūras malu un atsedzu galvu pret uznākušo

lietus debesi. Un lietus pilieni uz mana pakauša izsit

tik jautrus „šlāgerus", kādus laikam sacerē tikai ma-

zie eņģelīši debesīs.

Kad lietus ir pārgājis, mīksti smaržo priežu miza

un jaunās bērzu lapas, kurām jaucas klāt jūras zāļu

sāļais vītums. Gaiss ir tik spirdzinoši viegls un dzidrs,

ka negribas iet mājās. Es eju gar jūras malu, ar savu

spieķi aprakdams smiltīs papirosu galus, kurus pīpē-
dams nosviežu zemē. Savāda tīrības sajūta pavada

mani, ejot caur lielo, nevainīgo dabu. Un tas ir la-

bākais, ko es še esmu ieguvis.



414

VASARAS SNAUDĀ

Var
dzīvot starp cilvēkiem un būt no viņiem

jūdzēm tālu.

Es guļu zem ābeles un skatos vaļā acīm bez

domām debesu zilumā, kur arī nav nekādu domu, ja
neskaita mazo, balto mākonīšu domas, kuras vējš
tikpat viegli uzpūš kā aiznes.

Es skatos, kā āboli aug pa pāriem zaros, pieglauz-
dami viens otram savus zaļos vaidziņus, kuri paliek
ar katru dienu apaļāki.

Tepat ir cilvēki. Es dzirdu bērnu balsis, bet tas

viss liekas tik tālu. Līdz ar veco ābeli es esmu iegri-
mis lielā vasaras snaudā, un man liekas, ka mani

brāļi ir vecie labsirdīgie koki, kuru augstās galotnes
še redzu visapkārt. Es satrūkstos tikai, kad kāda put-

na balss mani uzrunā.

„Ēj, ēj," kaija kliedz gandrīz cilvēka balsī, pāri
laizdamās uz jūru.

Es esmu palicis tik neuzmanīgs pret visu, kas nāk

no cilvēkiem, bet ievēroju katru mājienu, ko man

dod daba. Dažreiz tas ir kāda putniņa skats, kurš la-

pās grozīdamies mani novēro, brūns stars, kurš krīt

uz mani no viņa mazās, modrās acs.

Šie mazie putniņi ir ļoti ziņkārīgi. Viņiem netrūkst

arī savas vientiesīgās viltības. Es novēroju reiz kādu

kovārni Viesturdārzā. Cik reizes viņš laidās mājā,
savā liepas dobumā, tas papriekšu apsēdās uz tuvākā

zara, grozījās un slaucīja knābi, izlikdamies, it kā

te nemaz nedzīvotu, un tad ātri pazuda melnās liepas
caurumā.

Dažreiz mūs apmeklē arī viesi. Resnais ragā pūtējs
sirsons, kurš lievenī pie rūts grib sarīkot rīta kon-

certu, nav visai iemīļots. Kad viņš parādās, tad vecā

māte rauj nost galvas lakatu, un tad lai Dievs glabā

tējas traukus.
.

.
Pusdienā vecā melnalksnī mājas

priekšā atlaižas dzenis savos raibos svārkos. Viņam ir

skaista uniforma. Tas ir kroņa vīrs, ātrām, noteik-
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tām kustībām, laikam kāds kontrolieris. Viņš iesāk

savu darbu no rievainā stumbra un no vienas vietas

klaudzina ar savu āmuru, uziet un pazūd lapu bie-

zumā.

Brūns spāris nolaižas man blakus uz vecām trepju
pakāpēm. Viņa zibošā, pieckantainā galva, kura pret

garo, šauro ķermeni izskatās kā vējdzirnavu galva,
skatās uz meža pusi. Viņš paceļas spārnos, un es eju

viņam līdz, ar acīm sekodams viņa lidojumam. Prie-

žu un bērzu rievainā miza, kā liekas, slēpj priekš
manis neizsakāmu maigumu un labsirdību. Garām

iedams, es noglaudu viņu ar delnu. Miza ir kreveļai-
na un bieza kā korķu veste, īsts kažoks pret ziemas

aukstumu. Es esmu redzējis, kā koki salst uz bulvā-

ra, kad uznāk pirmais kailais novembra aukstums.

Gandrīz melnas debesis un stīvi, sasaluši zari, kuros

kulstās kāda sausa, sarukusi lapa. Es varētu kliegt,

viņiem garām ejot!

Koki uz šosejas stāv pelēkās putekļu maskās, pacie-
tīgi un skumji. . .

Man liekas, ka arī koki un puķes
jūt. Kliņģerītes, kuras aug dārzā, vakarā aizveras un

rītā pret sauli atver savus ziedus. Kliņģerītes, kuras

ir vāzē uz galda, vakarā neaizdarās, viņu ziedi paliek
vaļā kā mirušas acis.

MEŽA KLUSUMĀ

Un
nu es esmu mežā. Kaut kur augšā dzied ku-

kainīšu kori. Skaņas skar ausis kā tāla, salda

mūzika. Maza taka, nobirusi brūnām, smaržo-

jošām skujām, ved mani caur priedēm, kuru sarkanī-

gā miza izplata maigu rožainu krēslu. Starp priežu

kreveļainām saknēm ir melleņu mētru pušķi, kuri

sniedz man jau gatavas ogas. Es apstājos pie skudru

pūļa celiņa malā, kuras sanesušas savu pilsētu ap vecu
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celmu, kas tagad paceļas pār viņu kā sadrupis tornis.

Visi tik rūpīgi sanestie zariņi un sprungulim ir balti

no saules. Bet skudras no karstuma ir sabēgušas alās.

Neredz nevienu kustamies un strādājam. Ir jau pats

dienasvidus, kad strādnieki atpūšas.
Maza tērcīte, vīdamās gar kādas urdziņas malu,

stiepj caur priedēm savu zaļo viju. Tur griezdamies

aug melnalkšņi, apaļām, spīdīgām lapām, no kurām

nāk valgana, vēsinoša dvaša. Izžuvušā grāvī, kā val-

guma meklēdama, sēd vardīte un skatās manī apa-

ļām, izspiestām acīm, no kurām raugās zaļais meža

stulbums.

Taks nogriežas uz upes pusi un iet caur jaunām
priedītēm, kuru skujas kā piedzītas zelta saules ada-

tām. Gaiss dreb man priekšā. Tvaikaina sveķu smar-

ža aizņem elpu. Es atlaižos pie veca, apdrupuša cel-

ma, kuru nezin kāpēc esmu iemīlējis. Arvienu mani

še sagaida meža krusttēvs. Man liekas pat, ka viņam
ir seja, balta veča seja. Es velku sev klāt mazu bērzi-

ņu un spiežu pie vaiga viņa mīkstās lapas, un virši,
kā draudzības meklēdami, bāž ārā no sūnas savus

smalkos zarus. Dabas lielās līnijas še vairs nav re-

dzamas. Totiesu te var apbrīnot Lielā Meistara smal-

ko darbu. Ko nozīmē šis viršu zariņš vien, no vienas

vietas noveltīts tik maziem rozā ziediņiem! Veselu

stundu es pētīju ornamentu uz kāda tauriņa spārna,
kurš nebija lielāks par zieda lapu. Un kamēr es tā

sēdu, visu aizmirsdams, kāda vāverīte skūpstīdama
un šmaukstinādama uzskrien pa priedes stumbru

augšā un, zarā šūpodamās, zobgalīgi raugās uz mani

lejā. Tā dabas sejā paspīd smaidi; bet īstam dabas

cienītājam viņa ir mīļa arī tad, kad tā rauc grumbās

padebešu pieri. Tāds nebaidās ne no lietus, ne no

pērkona.
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SNIEGS

Maiga
gaisma no apsnigušiem jumtiem iespīd

istabā, un kad es pieeju pie loga un paskatos
lejā uz savu dārzu, es redzu, ka koki tur lejā

ceļ atkal uz augšu savas balti pūderētās galvas. Šo

dārzu es saucu par savu tikai tāpēc, ka es varu viņu
aplūkot no sava piektā stāva loga. Divas reizes gadā
šis dārzs ir balts, pavasarī, kad zied ābeles un kasta-

ņu varenie kroņlukturi svinīgi ceļ uz augšu savas

ziedu sveces, un ziemas sniegā.

Ziedi atnāk lēnām un nepārsteidz mūs tā kā snie-

ga baltā burvība, kura vienā naktī visu pārvērš. Pū-

derētie koki izskatās kā marķīzi, kuri gatavojas uz

deju. Man liekas, ka man aiz muguras atveras mir-

dzošas spoguļu zāles, es dzirdu menueta mūziku. Lie-

las, mīkstas pārslas krīt no gaisa dziļumiem, visu ap-

segdamas. Vēja straume dažreiz viņas ceļ uz augšu,
un viņas lido gar manu logu kā balti putniņi.

Mīksta šalka, visu apņemdama, iet pār pilsētu un

nes mūs iekšā ziemas baltā dziļumā. īsā, nemierīgā
vasara rauj mūs uz visām pusēm. Nesteidzīgā ziema

ar «avu sniega pārslu šalkoņu bīda mūs kopā mājās

pie siltiem pavardiem. Un daudz mēs arī nevaram

viņai turēties pretim, jo viņa nežēlīgi kniebj ausīs,

pirkstos un degunā. Mūs tuvina lampu gaisma, un

sejas — tuvas vai svešas — mums ir saules šais die-

nās, kad mēs saules neredzam. Tāpēc būtu labi, ja
mēs iemācītos smaidīt, jo ziemu mēs dzīvojam no

tiem siltiem stariem, ko met uz mums draugu un

līdzcilvēku sejas. Lielā aukstumā, kā Koroļenko saka,

pat sirdsapziņa sasalstot, bet mūsu ziema jau nav tik

barga, un ja kādam viņa ir sasalusi, tad to neatkau-

sēs viskarstākā vasara.

Ar savu vienmuļīgo baltumu nodzēsdams, nolīdzi-

nādams ārpasauli, sniegs bīda mūs iekšā istabās un

tuvina sapņiem un grāmatām. Vai uz jūsu galda ir
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jaunākās grāmatas, kuras ienes klusā mājā dzīvu

dvēseles un gara tuvību?

Pirmais vējputenis griežas Rīgas ielās. Sagriezušies
iet gājēji, pieturēdami cepures un mēteļu stūrus. Blon-

das galviņas atrisušām matu sprogām parādās skatu

logu zeltainā spožumā, un vējš viņas aizsedz ar vir-

puļojošu pārslu šķidrautu. Bulvāra kokus sagrābj balts

sniega padebesis, it kā gribētu pacelt viņus gaisā.

Vējš plucina mani aiz matiem un ausīm, kuras es

sildu ar delnu. Reiz šādā naktī es satiku mazu zēnu,

kurš no vējputeņa tumsas stiepa man pretim apsar-
kušus pirkstu galus ar sērkociņiem. ~Kungs, nopērciet

sērkociņus!" Man negribējās ticēt, ka es viņu redzu.

Viņš likās iemaldījies šinī putenī no skumīgās An-

dersena pasaciņas. Es dzirdēju tikai viņa raudulīgo
balsi. Man netikās vilkt roku ārā no cimda un saldēt

pirkstus, lai pa kabatām sameklētu dažus santīmus,

un putenis man aiznesa viņu garām. Varbūt, ka šo-

reiz man sirdsapziņa bija iesaluši. Šādās naktīs, kad

elegants viesulis nes kungus un dāmas uz kafejnīcām
un teātriem, ir daudzi, kuri salst vēja izpūstās, neku-

rinātās istabās, kuri, gulēdami uz grīdas kādā netīrā

kaktā, nevar sasildīt kājas mātes dotās caurumainās

lupatās. Tos lai pa svētku dienām iedomā līdzcietīgas
dvēseles.

KAD IEVAS ZIED

Bērns,
nopūt priekš manis ar' vienu ziedu,"

mans draugs teica mazai meitenei sarkanos

zīda svārciņos, kura, lēkādama gar krasta zaļo
vīli — mēs staigājām svētdienā gar pilsētas kanāla

malu — plūca noziedējušas pienenes un nopūta viņu

vieglās, sudrabainās pūkas.
Meitene noliecās, un atkal viņai rokās bija zieds

kā maza miglota saulīte. Mēs skatījāmies bērna rota-
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ļā, it kā tai priekš mums būtu kāda dziļāka nozīme.

Mazā palēcās un smiedamās piepūta mums acis ar

šīm maigām pūkām, kuras glāstīdamas noslīdēja
mums gar vaigiem un izgaisa.

Mans draugs domīgi noliecās un pacēla pienenes
kātu, ko bērns bija nosviedis viņam pie kājām.

„Redzi, tāda ir dzīve, te viņa bija, un te viņas
vairs nav. Kad tā apskatāmies, tad mēs abi ar' jau

esam veci."

„Ei, nepaliec nu sentimentāls. Kā tevi var aizkus-

tināt tādi nieki!" es teicu.

„Nesaki vis. Nemaz nevajaga dārdēt pērkoniem.
Mēs dzīvojam no niekiem. Šīs pūkas, kuras lidoja
mums garām — pag', man viena vēl ieķērusies acī —

sacēla manī veselu viesuli. Visdziļākās un smalkākās

jūtas dažreiz var aizkustināt tikai viegla, garām slī-

doša pieskaršanās. Es gribēju tev ko pastāstīt. Tas

nav nekāds stāsts, pat ne notikums. Tikai tādi nieki."

Mēs apsēdāmies uz sola.

„Priekš dažiem gadiem reiz pavasarī es izbraucu

ar priekšlasījumu uz Dandzenes pagastu. Mani bija
uzaicinājusi vietējā jaunatnes savienība. Braucu da-

žas stundas pa dzelzceļu, un pēc tam man vēl vaja-
dzēja kratīties vienkāršos galda ratos pa grambainu
lauku ceļu. Bet kad nu es reiz biju pārcietis visas

ceļa grūtības un man vajadzēja sākt priekšlasījumu,
biedrības zāle bija gandrīz tukša. Pašā priekšā es re-

dzēju divas pakurlas vecenītes, kāds bārdains vīrs ar

pātagu rokā ienāca un nostājās pie durvīm. Tikai

pulciņš jauniešu — divdesmit vai trīsdesmit cilvēku

— zāles vidū cieši sēdēja kopā un uzmanīgi klausī-

jās. Tie bija jaunatnes pulciņa biedri. Man bija jālasa
par raksturiem Blaumaņa drāmās. Es darīju, ko spē-

ju, bet šaubos, vai varēju sasildīt šo tukšumu. Tikai

divas lielas, tumšas meitenes acis tur, zālē, it kā vilka

mani sev klāt. Uz turieni tad arī plūda mana vārdu

straume.

Kad es beidzu, man pienāca klāt pulciņa priekš-
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nieks, jauns saimnieks, un spieda man roku. Viņš žē-

lojās, ka nopietnus priekšlasījumus maz apmeklējot,
un uzaicināja iet uz upi pastaigāties. Ap mums sa-

nāca arī citi jaunieši. Es redzēju mirdzošas acis, viens

otrs uzrunāja mani ar kautrīgu sirsnību. Tikai mei-

tene, ko es biju ievērojis, slēpās aiz citām un smaidī-

dama lūkojās manī it kā no sāniem.

Bet es biju morāliski nosalis un saīdzis un arī no

pārējās dienas daļas nekā laba negaidīju. No vārdiem,
kurus es biju runājis, man bija nelaba garša uz mēles.

Mute bija sausa. Neviens nebija iedomājies pasniegt

man pat glāzi ūdens. „Bija man ar' te jābrauc uz šo

iemigušo nomali," es ejot domāju, ar spieķi pagrūz-
dams akmeņus, kas man gadījās ceļā. Arī daba bija
vēl kūlaina un sabozusies. Pūta ass vējš. Retie pieneņu
ziedi pa ceļmalām spīdēja kā misiņa pogas novalkātā

zaldāta mētelī. Mēs pārgājām pār skanīgu koka tiltu,

zem kura murdēdamas vijās vēsas, brūnas ūdens

straumes. Aiz upes ziedēja vītoli. Likās, ka viņos
būtu sametušās pūkainas bites, aplipušas dzelteniem

ziedu putekļiem. Es atcerējos, ka manam sunim, ar

kuru es, puika būdams, gāju ganos, bija šādas uzacis,

kā viegli, rūsgani uzpampumi. Es labprāt viņas glau-

dīju ar pirkstu galiem, skatīdamies viņam acīs...

Šīs domas man mazliet atvieglināja prātu. Mēs iegā-

jām kuplā alksnājā, kurš auga gar upes zemo krastu.

Jaunie ļaudis čalodami izklīda kur kurais. Piepeši
es pamanīju, ka esmu palicis gandrīz viens. Tikai

man pa priekšu, mazliet atmetusi galvu, nesteigda-
mās soļoja mana meitene, kuru es biju ievērojis priekš-

lasījumā. Šad un tad viņa, pašķirdama zarus, drau-

dzīgi atskatījās pār plecu, it kā likdama noprast, ka

viņa rāda man ceļu, un es pamanīju uz sevi vērstu

smaidošu acu skatu. No šī brīža viss ap mani pār-

mainījās. Mans saīgums izgaisa. Es sāku asāk redzēt,

just, dzirdēt. Viņas augums gaišā, mātes austā mētelī

viegli slīdēja man pa priekšu, es dzirdēju katru zari-

ņu, kas lūza viņai zem kājām, notālēm jauzdams vi-
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ņas auguma saldo svaru. Šad un tad kāds noliecies

zars noglāstīja viņas kuplos, brūnos matus. Viņa gāja
kailu galvu. Zils zīda lakatiņš viņai bija noslīdējis uz

pleciem. Beidzot viņa to paņēma rokā, un viņš man

derēja par ceļa signālu. Es arī nesteidzos, jo no tālie-

nes labāk varēju vērot viņas slaido augumu un plecu

vieglās, kustīgās līnijas, kad tā kaut kur pašķīra
krūmus. Mežs bija pilns vieglas, sudrabainas gaismas,
kura varbūt nāca no vizoši pelēkās alkšņu mizas. Vi-

sur bija tikai šie gludie, taisnie, sudrabpelēkie alkšņu
stumbri. Reti kur no zemes pacēlās maza eglīte kā

zaļa kaudzīte. Visur bija cauri staigājoša, viegla gais-
ma. Lapu vēl nebija, tikai zaru gali, it kā klausīda-

mies pavasara soļos, vēra vaļā mazas, brūnas austi-

ņas. Mežs likās dzīvs, jūtīgs un gaidu pilns. Tad caur

alkšņu sudrabainiem stulmiem es ieraudzīju platu,
žuburainu ievu krūmu, kurš jau bija izmetis ap sevi

smalku, zaļu lapu miglu. Zaļums bija viegls kā elpa,
likās, ka pavasaris to būtu tikai uzpūtis uz brūniem

zariem, kuri vēl spīdēja cauri. Šai zaļā miglā jau šur

un tur mirdzēja balti ziedi. Meitene apstājās un at-

skatījās.
„Redziet, ieva jau zied," viņa teica. Es biju pie-

gājis viņai jau cieši klāt.

Šai brīdī aprauti ietrikšķinājās lakstīgala.
Meitene satrūkās, atslējās pie mana pleca un viegli

pieskārās pie manas rokas.

„Klusu!" meitene atgriezās un pakratīja man ar

pirkstu. „Viņa ir tepat ievā!
.
.."

Tā mēs stāvējām un klausījāmies, kā lakstīgala

dziedāja. Vai viņa dziedāja? Viņa pukstēja, viņa meta

gaidošā mežā karstus pulsus. Skaņu pilna, viņa puri-

nāja dziesmas no spārniem, nevarēdama viņas ne pa-

nest, ne valdīt, un es redzēju, ka ievu krūms drebē-

ja ..."

Mans draugs aprāvās un palika klusu.

„Un kas tālāk bija?" es jautāju.

„Nekas. Nebija nekā vairāk, kā šī vieglā, drebošā
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pieskaršanās pie manas rokas, bet līdz šai dienai vēl

to neesmu aizmirsis
.. .

Drīz mūs iztraucēja jauno
ļaužu klaigas, un mēs bijām atkal kopīgā barā. Va-

karā es aizbraucu."

„Vai tu netiki vinu pēc tam vēl meklējis vai sa

ticis?"

„Nē, es neko neuzsāku. Mans zieds, kā redzi, ir

nopūsts. Priekš viņas es būtu jau par vecu."

RUDENS NOSKAŅAS

Vērojumi mežā un laukā

Vasara,
atvasara, pēcvasara un beidzot — klusa,

pelēka rudens asara.

Tram—ta—ram, —es dzirdu, kā lietus pi-
lieni maršē. Galvā viņiem ir pelēkas tērauda ķiveres.

Viņu soļi dārd uz skārda palodzēm un ielām, tie triec

nost beidzamās lapas no kokiem un nosit dubļos pē-

dējos ziedus.

Lietus pilieni! Kā pelēkas krelles tie slīd gar uz-

celto ormaņu ratu jumtiņu ādas vīlēm un, braucot

tramvajā, sitas gar lielām spoguļu rūtīm kā garas
sudraba adatiņas. Tramvajs brauc caur ārpilsētu. At-

veras skats uz sakņu dārzu aiz kādas zemas, pelēkas

mājas, nosūbējušu dakstiņu jumtu. Stipra plecīga
sieva, apaļiem, lietus nomazgātiem, ābolu sārtiem vai-

giem, stāv iezaļās vagās platiem, pelēki zaļiem, vēja

piepūstiem svārkiem, ar lielu nazi rokā, un pie kā-

jām viņai kaudzē guļ nocirstas kāpostu galvas. Zaļais,

izturīgais un arvienu omulīgais kāposts paliek pats

pēdējais uz rudens lauka. Viņam nekait agrās salnas,

tas vēl arvienu griežas resnumā. Viņš piekāpjas tikai

pret sniegu. Kad dārzos cērt kāpostus, tad jau ziemai

vārti vaļā.
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Bet ir dienas, kad saule aizejot, it kā atskatīdamās,
vēl atgriež savu vaigu. Kādu nedēļu atpakaļ es vēl

sēdēju uz veca melnalkšņa saknēm mirdzošā ezera

malā, un kāda dzeltenpelēka bite gurdi lidoja man

apkārt, meklēdama pēdējo ziedu. Skābeni smaržoja
brūnās nobirušās melnalkšņa lapas. Sagriezušās tās

gulēja uz mirdzošā līmeņa kā tumšas, sausas, mirušas

mēles, kuras grib dzert no veļupes straumēm.

Kā tas viss notika?

Tikpat nemanāmi kā visas pārmaiņas dabā.

Bija atnākusi starojošā atvasara. Jau norūsējušās

pļavās kustējās pļāvēji baltos kreklos, steigdami no-

pļaut un nokopt nokavēto sienu. Siena gubenas slī-

dēja uz šķūņiem, izplatīdamas vīstošas vasaras smar-

žu. Es sēdēju mežā uz celma un lasīju grāmatu. Saule

lija uz atvērtām lapām. Visapkārt bija gaišs un ne-

traucēts miers. Piepeši manas ausis aizskāra skanīgs
dzērvju kliedziens: Klurgū, klurgū! Tumšā, sajukušā
kamolā viņas ilgi vijās pār purvu un garā slaidā kāsī

lidoja pāri mūsu laukiem. Braucējs uz lielceļa aptu-

rēja zirgu, siena krāvēji apstājās pļavās un ilgi no-

skatījās viņām pakaļ.
Un tad no rītiem līdz brokasta laikam bija migla.

Pasaule bija nozudusi. Bija tikai balta miglas siena,
kurai pieslējās tikai robainas jauno egļu galotnes un

daži rudzu stati zeltainām, nolīkušām galvām, no

kurām pilēja rasa.

Pavasaris atnāk ar putnu dziesmām, rudens ievada

mūs ziemas mēmumā. Bet arī viņam ir sava mūzika.

Saulainās rudens dienās mežā dzied kukainīšu kori.

Tur ir miljoniem mazu, spārnotu puteklīšu, kuri

mežā meklē beidzamo aizvēju un siltumu un varbūt

atnākuši tur nomirt. Tas ir vesels simfonisks orķes-
tris, kur odiņš spēlē pirmo vijoli. Skaņa ir smalka un

skumja. Un kad jūs pārnākat mājā, jūs dzirdat, ka

tukšā verandā spēlē vējš kā Nīcas dūdelnieks. Ska-
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ņas, kas nāk no ādas maisiņa viņa padusē, ir sažņaug-

tas, apspiestas un žēlas.

Bet kur tad ir palikuši putni, mani vasaras draugi?

Raug, viens atlaižas un nometas lokanā bērziņa

galotnē. Galotne nekustas, un putns cieš klusu. Va-

sarā viņš šūpojās galotnē un dziedāja. Es toreiz stai-

gāju pa mežu un mācījos putnu valodu. Vēl šodien

to dzirdu. „Vīģup, vīģup! ... ķuvieb, ķuvieb! .
.."

kliedz purva strazds, tā ka skan visa pamale. Tā nav

nekāda dziedāšana, tie ir kaislīgi kliedzieni, kas sa-

tricina visu mežu. Un dzeguze, kurai, kā tas aprak-
stīts visās skolas grāmatās, vajadzētu sacīt „kukū!",
noreibuši saldā mīlas kvēlē, var izdvest tikai „pukū,
pukū!", it kā līdz ar skaņu gribētu izpūst dvēseli.

Bet viens no viņiem, kurš laikam nav mierā ar

mūsu dzīves gauso tempu, kliedz ātri, ātri: „Stiķiem,

stiķiem, stiķiem, sti— !" noraudams pēdējo zilbi un

stāvu apklusdams.
Mežs bija kaislu skaņu pilns. Tagad pat vārnas ir

mēmas. Tikai vakarā, kad jauno egļu biezokni jau

pilda mājīga krēsla, divas žagatas zaros sačukstas:

„Ža—ga!" — viena saka.

„Ga—ga" — otra īsi atbild un miegā pakustina

spārnu. Tikai žagatas, šīs jautrās parīzietes, kuras

arvienu skraida apkārt eleganti ģērbušās garās vakara

kleitās — melns un balts, nevar iztikt bez parastās
sieviešu pļāpāšanas un sačukstēšanās. Vakar dzirdēju

arī, ka kovārņi Mežaparkā, priežu galotnēs, nakts

tumsā kā pakurli veči paklusām sarunājās: „Koe,
koe?"

Rudens ieved mūs klusēšanā, kurai neapzinīgi pa-
dodas visa dzīvā daba.

Ir tikai viens dzejnieks — Tjučevs — kas saprot

klusēšanas dziļo burvību, kaut gan tas ir pretstatā

ar katra dzejnieka dabu, jo dzejnieka uzdevums taču

ir runāt, runāt — jo vairāk, jo labāk.

Tikai Tjučevs saka:
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„Ciet klusu, slēpies, nerunā,

Slēp savas domas klusībā.

Lai tavā sirdī viņas zied,
Kā saules, kuras aust un riet."

Ciet klusu, priecājies sevī par domu daiļumu. Ne-

steidzies viņas izteikt.

Cik patīkami ir klejot pa mežu, atrast zīmes no

mums svešās un tomēr tik tuvās putnu un zvēru

dzīves, jo mēs no sendienām esam uzglabājuši pret

viņiem kādu radniecīgu sajūtu. Savā mežā es bieži

atradu galdu, uz kura vāverīte bija sēdējusi un ēdusi

brokastis. Tas bija kāds lielāks celms, platu, gludu
virsu. Kā uz galda paliek dažreiz nenokoptas ēdiena

paliekas, tā tur arvienu bija pamesta glīti apgrauzta
ruda čiekura serde. Rudenī, kad laikrakstos parādī-
jās paziņojums, ka riekstus atļauts ievākt tikai no

15. septembra, vismazāk šo aizliegumu ievēroja vā-

veres, kuru šogad bija sevišķi daudz. Augusta beigās
zem lazdām visa zeme bija nošķiesta negataviem riek-

stiem, līdz pusei nolobītu bārkstaino ārējo mizu.

Pamēģinājusi saviem asiem zobiņiem, ka rieksts vēl

neatlobās no čaulas un ir zaļš, vāverīte bija nometusi

to zemē. Vēsās lietainās dienas viņa pavada savās

mīkstās sūnu ligzdās, kur savilkts daudz brūnu riek-

stu, un priecājas par rudens bagātību, šūpodamās
vējā līdz ar savu koku.

Vecs suns un vecs gans. Vecais saimnieks ir atlai-

dis ganazēnu uz skolu. Ganos tagad iet viņš pats.

Raug, tur viņš staigā gar norūsējušā meža malu ar

strīpainu segu un salīkušiem pleciem. Govis ganās
atālā, kurš vēl ir mīksts kā zīds. Zaļās zāles starpas,

kā ar plānām zelta naudiņām, ir piebirušas sīkām,
dzeltenām bērza lapām. Saimniekam pa pēdām staigā
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pakaļ, asti vicinādams, melns suns, kuplu vilnu, bal-

tām krūtīm un ķepām.

„Ej Ciemaļai, Pakan, ej Ciemaļai!" saimnieks rīda

govij, kura iet otra tiesā pāri ceļam. Pakans skrien

un rej mīksti un skanīgi, bet govs ne ausu nepakus-
tina un iet savu ceļu. Pakans ir izrējies velti. Salīcis

un kāsēdams, saimnieks pats iet atgriezt govi. Līst

sīks rudens lietiņš.

„Kāpēc tavas govis Pakanam vairs neklausa?" es

jautāju garāmiedams saimniekam, kurš ir man vecs

paziņa.

„Riet viņš vēl var, bet nevar vairs iekost, viņam

nav vairs zobu, un govis to jau zina," vecais saim-

nieks smaida, un arī suns, it kā smaidīdams, nodur

galvu un nočapstina ar savu mīksto, bezzobaino muti.

Tā ir viena no vēlā rudens ainām, kura dziļi man

iespiedusies atmiņā.

ZIEMAS PIEVĀRTĒ

Klusi,
bez elpas, mežā snieg sniedziņš. Sīki, valgi

sniega puteklīši līp pie priežu zariem, kuri no-

liekušies it kā glāstam. Tumšās koku galotnes
ir nokaisītas it kā ar baltu pūderi. Neviens zariņš
nekustas. Liekas, ka mežs ir sagatavojies kādai svi-

nībai. Varbūt tā būs ziema, kas te izbrauks cauri

savā stikla karietē? Ejot caur tik maigi nosnigušu

mežu, man negribas iedomāties ziemu kā bargu ve-

ceni, tumšu un saīgušu skatu. Man viņa liekas kā

trausla princese, baltu seju, leduszilām acīm, kura

zem smaidiem slēpj kādas slepenas bēdas — melnas

kā zeme, kura paliek manās pēdās. Slēpdama savas

skumjās dvēseles trīsas, tā, it kā saldama, tinas baltā

kažokā un sastingušu smaidu raugās pār kalniem un

lejām. Bet šie svinīgie koki ir kā galma sulaiņi, kuri

pūderētām, domīgi noliektām galvām stāv pie viņas
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stikla karietes. Ziema ir sastingušas trīsas. Ezers ir

vilnī sastindzis. Spožā ledus virsma, pa kuru vējš

dzenā un griež baltus sniega putekļus, ir sagrumbo-

jusies tā, kā vilnis viņā rakstījies, kad ziemelis ir uz-

pūtis savu dvašu. Visapkārt gar krastu iet sastinguši

viļņu loki
. ..

Ziema ir sastingušas trīsas, kuras pavasarī top par

straujām kustībām, kas izsvaida ledus kaudzes un

liek upēm izraut jaunus ceļus.
Bet ziema vēl ir tikai parādība, kas pa dienu atnāk

un pa nakti pazūd. Tā ir balta pasaciņa, ko dabas

māte pastāsta jauniem bērniem, ļaudama tiem iz-

skrieties ar kamaniņām, savelt resnus sniega vīrus,

košām, melnām ogļu pogām, — un tad pa nakti klu-

sām novāc burvīgās dekorācijas. No rīta tu ej pa

veco priežu mežu un nezini, vai vēls rudens, vai agrs

pavasaris. Saule spīd, visapkārt tev klājas brūnām

skujām nobiruši celiņi, un norūsējušā kūlā tev vēl

liekas saskatāmi zaļi zāles pavedieni. Tas ir kāda put-

na skats, vērīgs un ass, kas liek tev uz brīdi apstāties.

Tā ir dzilna, kas melna un slaika patlaban pārlaidās

pār ceļu un, aizrāvusies aiz priedes stumbra, šad un

tad pabāž galvu un tevi klusi aplūko. Tā ienāk prātā

vasara, kad dzīvoju ar putniem un puķēm tuvā

draudzībā.

Ejot pa meža ceļu, arvienu mani aiz alkšņu krū-

miem pavadīja kāds švīkstošs putna spārns. Mežs

bija dzīvības pilns. Es ievēroju, ka putni un zvēriņi

ir ļoti ziņkārīgi. Strazdi, kurus es ejot iztraucēju,

uzlaidās tuvākā egles galotnē un mani no turienes

droši aplūkoja. Kad es atdarināju viņu balsis, tie sa-

laidās man apkārt un jautri kņadzināja, it kā gribētu
ar mani sarunāties. (Arī putniem, man liekas, ir

kāda jausma, ka mēs visi piederam pie lielas, kopīgas

saimes). Kādā ceļa līkumā bija egle, kurā, it kā izbi-

jusies, šmaukstinādama skrēja augšā vāverīte. Bet kad
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es apsēdos turpat uz celma, viņa, plivinādamās zaros

kā brūna liesmiņa, pārlēca uz otru egli, kura bija
man tuvāk, lai varētu mani labāk aplūkot. Pēc tam

viņa meta savu rudo loku man pāri, uzskrēja eglē,
zem kuras es sēdēju, un nebēdīgi kaisīja man sejā
brūnas čiekuru sēklas, kuras plīvodamas no augšas
laidās lejā. Vairākas reizes es staigādams satiku viņu
tai pašā vietā. Grūtāk man bija iedraudzēties ar ezi,
kurš vakarā, nākdams no meža, mani pamanījis, puk-
šķēdams ierāvās zālē. Savilcies kamolā, viņš ne par
ko man negribēja rādīt savu acu. Neaiztika arī piena,
kuru tasītē viņam noliku pie paša purna. Rītā gan
atradu tasīti sausu. Mans mazais viesis bija naktī at-

griezies un to iztukšojis . . .

Atskatoties atpakaļ, es izdzirdu švīkstošus putna

spārnus, it kā tie celtu mani uz augšu, it kā tiktu

kam modināts.

„Jūs putni, jūs putni! ..
." atmiņā ieskanas Šuberta

dziesma. Aiz sirds pārpilnības melderis — staigulis
uzrunā putnus, un tie viņam atbild ar saviem spārnu
vēdieniem. Daba nav mēma, tā kautri atsaucas tiem,
kas meklē viņā tuvību. Vai nav viena alga, kur mēs

to meklējam, dabā vai starp cilvēkiem? Mēs visi mek-

lējam tuvību
..

.
Dabas pulsi sit straujāk. Es noma-

nīju to, brizdams pa meža iebri, kad no kupliem
paparžu ceriem, kuri sniedzās man līdz krūtīm, kā

brūnas un pelēkas dzirkstis šāvās augšā putniņi, gan-
drīz ar spārniem man aizkārdami seju ...

Uz kurie-

ni, ak, putni?

Bija vēsa pelēka augusta diena. Gaisā bija jūtama
rudens dvaša. Trīs siseņi, sakļāvuši spārnus, mēmi un

nekustīgi sēdēja uz kājceliņa koka pakāpēm. Viņi iz-

skatījās tik nodzīvojušies kā krogus mūzikanti, kuri

pēc balles nakts ar savām vijolēm, kontrbasēm un
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bungām uz muguras nogurumā atsēdušies ceļa malā,

nespēdami ne roku, ne kāju pakustināt. Par putniem
nav ko bēdāt. Tie būs atraduši ceļu uz siltām zemēm.

Bet kur tagad ir šie vasaras mūzikanti?

Ceļi un tekas.

Vismīļāki man ir zāli aizauguši lauku ceļi, kur

braucot gar ratu rumbām griežas smilgas un pīpeņu
ziedi, — ceļi, kas iet pa ganībām un mežiem, gar

kuplām ežām un druvām.

Vasarā neatrodu vairs daža iemīļota ceļa, pa kuru

bērnības dienās tiku staigājis. Cits bija izarts, cits

aizžogots ar sarūsējušu dzeloņdrāšu sētu. Visi ir labi

likuma pratēji.
„Kam tur ceļš? Kur nav ruļļa ceļš, to var izart!"

man cieti atbild. Bet man liekas, ka laukos ir ievie-

sies kāds cietāks un šaurāks gars. Pārrauta ir daža

laba mīksta puķu sliede, kas saistīja māju ar māju,

kaimiņu ar kaimiņu.
Gluži nemanītas ir notikušas arī citas pārmaiņas

tautas uzskatos un paradumos. Laukos nav vairs ag-
rākās jaukās sestdienas vakara poēzijas. Zem vītoliem

upītes vai dīķa malā sestdienas vakarā vairs nekūp
pirtiņa, un ļaudis ar smaržīgu bērza slotu un baltu

lina kreklu padusē vairs pa krēslu nedodas turp no-

mazgāt darba putekļus. Retas tagad ir tās mājas, kur

sestdienā kurina pirti. Kur tā kādreiz bijusi, tur viņa
ir noārdīta. Agrāk pirts bija pašas Laimas miteklis.

„Pirtī tikpat kā baznīcā," dzirdēja sakām. Pirtī ieša-

na piederēja pie tautas svētākiem, gandrīz reliģiskiem
paradumiem. Pirts sestdienas vakarā bija jaukākais
atvieglojums par sviedru un putekļu pilnām sešām

darba dienām, no kura neviens labprāt negribētu at-

teikties. Tagad šis paradums izzūd. Un neviļus uz-

mācas jautājums, vai nav kas grozījies tautas tiku-

mos? Vai latvieši ir tikpat ziemeļnieciski tīrīga tauta

kā somi un zviedri?
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Bet kā tas arī būtu, — tikai laukos jūtu dabas un

cilvēku tuvību. Atskatoties es redzu, ka rītā ap

pulkstens 10 ap manu māju lidinās vanags, ar savām

asām acīm meklēdams pelīti vai putniņu vecā āboli-

ņa laukā. ~Mans vanags," es saku, jo tā viņš ierodas
katru dienu. Bet ap saules rietu divi baložu pāri lido

pār tumšām egļu galotnēm, mērkdami krūtis vakara

sārtumā
. ..

Cilvēki, kuri satiekas, uzrunā viens otru vārdā kā

tuvi radi vai draugi. Tur ir tikai Andži, Jāņi vai

Pēteri, viena tuva, latviska saime. Retāk min uzvār-

du, kas vienam otram vēl ir vācisks. Un ja ar' min,
tad latviešu mēlē to sagroza tā, ka viņu nevar pazīt.
No Maulvurfa, piemēram, iznāk itin latvisks „Maur-

ups". Bet suni „Frēdi" sauc par „Priedi". Vai nebūtu

laiks dot vairāk vaļas latvju mēlei, vāciskos uzvārdus

pārvērst latviskos tāpat, kā to savā laikā darījuši
somi, atmezdami zviedriskos uzvārdus un pieņemda-
mi somiskus? Nemaz nerunājot par šīs lietas nacionā-

lo nozīmi, tā būtu lieliska latviešu valodas tīrīšana.

Tāpat kā vāciski un pusvāciski vārdi izmesti no lite-

ratūras valodas, tā viņi atmetami uzvārdos. Es negri-
bētu nevienu pamudināt uz nacionālām pārmērībām.
Bet agrāk vai vēlāk tas nāks, to prasa vienkārša va-

lodas tīrības sajūta.

LEDUS PUĶES

Kafejnīca.
Viegla, jautra trauku skaņa, pakalpī-

gu soļu steigas, valodu čala, svaigi dedzinātas

kafijas un papirosu smarža. Pulkstens divpad-
smitos dienā pie griestiem deg spuldzes, viņu gaisma
iedzelteni krīt uz noliektām sejām un atvērtām avīžu

lapām.
Dzirdu, ka pie blakus galdiņa divi sarunājas.

„ . . .
laime ir skatīšanā," viens saka. „Ir brīži, kad



431

visas lietas liekas no jauna radītas. Vakar es gāju pa

pilsētas nomali. Strādnieki pa krēslu nāca no darba

uz māju. No sieviņas, kura nāca pretim, rokas bez

cimdiem sabāzusi mēteļa piedurknēs, es redzēju, ka

pilsētā ir ienākusi ziema un ka visvairāk to sajūt pil-
sētas nomalēs. Pār zemiem, nosnigušiem jumtiem iz-

plētās sarkanzeltaina debesu mala, pret to asi ēnojās

kāda parka koki melniem, muskuļainiem, vējā izmo-

cītiem zariem, kuros bija jūtams viss ziemas kailums

un saltums. Un kalnā, blakus baznīcas tornim, klusi

aizdegās maza zaļa zvaigzne. Man likās, ka es to visu

pirmo reizi redzētu... Tu saki — mīlestība! Jā, mī-

lestība ir kā blāzma, kuras spožumā visas lietas top

jaužamākas. Mēs asāk visu redzam, jūtam, dzirdam.

Ir brīži, kad tā ir vērsta pret visu, ko ceļā sastopam,

un katrs mazākais nieks mums dara prieku. Tad lie-

kas, ka tikai šo acumirkļu dēļ mēs dzīvojam. Viss cits

ir pelēka ikdienišķa snauda."

„Nē, laime ir visu sev tuvināt," otrs saka. „Ir jau

jauki, aplūkot vasarā ziedošu rudzu lauku. Bet daudz

pilnīgāka laimes sajūta ir saimniekam, kurš pats viņu

sējis, kad tas, svētdienas rītā garāmejot, viegli no-

glauda to ar savu cieto roku un jūt kuplās vārpas un

spēcīgos labības stiebrus nodrebam zem savas delnas.

Ne tikai tāpēc cilvēki ar un sēj, stāda dārzus un pie-

radina lopus, lai iegūtu sev pārtiku, bet arī tādēļ, lai

tiem būtu klāt dzīvs, draudzīgs dabas tuvums. Koku

mežā tu nekad nemīlēsi tā kā ābeli tēva dārzā, kas

ar visām saknēm un zariem pa daudzām vasarām jau

ieaugusi tavas dzimtas atmiņās ... Jā, es arī svētdien,

staigājot pa mežu, redzēju izcirtumā slaiku priedes

galotni augstu pie pašām debesīm, sirmu, nolīkušu

un stīvu kā notirpušu roku. Varēja redzēt, ka koks

jau ir sastindzis un ziema ienākusi mežā. Bet šis skats

man nedarīja prieka. Ir arī starpība starp ziemas un

vasaras ainu. Ziemu tu esi vēss skatītājs, kas aplūko

tikai pievilcīgu ainu; vasaru tu esi dzīva daļa dzīvā

visumā. Tad tu vari atlaisties zālē, just, ka tev pieri
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draudzīgi aizskar smilgu maigās skariņas, vai, ejot

pa mežu, aiz klusas sirds pārpilnības piespiest vaigu
pie kāda koka mizas. Laime ir sev visu tuvināt. Tā-

pēc vairāk mīlu vasaru kā ziemu
. .

."

Klausīdamies sarunā, kura notika it kā mana paša
dvēselē, es noliku avīzi un raudzījos logā, kurš izgāja
uz aklu un tumšu sētu un pa

laikam neko neatsta-

roja, bet kurā tagad mirdzēja pirmās ledus puķes.
Man viņas likās kā puķu ēnas, kuras meklē sev dzīvu

veidu, ko atnesusi šurp ziemeļu ledainā dvaša, kā

ziedi, kas meklē vasaras. Es arī domām kavējos vasa-

rā, un mana atmiņa zīmēja mazas ainas, kā novelka-

mās bildītes, ar kurām bērni izraibina savas apnicī-
gās skolas grāmatas.

Man ienāca prātā mūsu lauku puķes, ka pats ķē-
niņš Zālamans savā godībā nav apģērbies tik labi kā

viena no tām. Viņas bija nākušas pasaulē ar apbrīno-
jamu bezrūpību un brīnišķīgu gaumi. Viņu apģērbā
bija redzama daiļā vienkāršība. Viņas ar savām krā-

sām tā iekļāvās apkārtējā dabā, ka viņu raibais raksts

kļuva gandrīz nemanāms ... Ja nu pie mums tagad
daudz runā par bajārību, tad, man liekas, vislabāk

to mēs varētu mācīties no lauku puķēm, kuras ne-

vienam neuzbāžas ar savu krāsu skaļumu. Bajārība
nav tukšā ārējā bravūrā. Šādai bajārībai tautu meita

sērdienīte bēg ar līkumu apkārt: „Purvā bridu, nied-

ras lauzu, No bajāra vairījos." Lauku puķes, kas pa-
tiešām ķēnišķīgi ģērbušās, liek mums nojaust citādu

gara un dvēseles bajārību, kuru var sastapt tādā lau-

ku nomalē, kur nemaz nedomā. Reiz Balvos, Latgalē,
es satiku vecu līdumnieku. Viņš man stāstīja: „Kungs
(muižnieks) atņēma man māju, ko biju kopis, mežus

pārvērzdams par tīrumiem, un no jauna ierādīja man

mājas vietu mežā, purva malā. Deviņi gadi es nodzī-

voju pirtiņā. No agrākām labām dienām man bija
daudz draugu, tie aicināja mani pie sevis viesos, bet
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es nekur negāju, jo jutu, ka tur vairs nepiederu un

nevaru nevienu uzņemt savā mājā. Pirmā ēka, ko es

uzcēlu, bija rija. Reiz vēlā rudenī pie manis atnāca

viesis. Mēs sēdējām krāsns bedrē, un es pacienāju viņu
ar ceptu kāli."

Arī šai meža malā mājoja klusa bajārība, kura ar

lepnumu prata panest savas ciešanas.

Kad es noliecu galvu, man zem nogurušām acīm

aizplūst klusas, trīcošas ūdens straumes, kurās dreb

lokanas zāles un zaļi ašķu stiebri. Šur tur zāles pa-

šķiras un atsedz zeltaini brūnu oļainu dibenu, kurā

balta raudina kādreiz apsviežas ap ūdenī nomelnēju-
šu akmeni. Tie ir zālēm apaugušie Gaujas atvari gar

kaimiņu pagasta robežām. Upe gandrīz nedzirdami

un nemanāmi še plūst caur zaļām līču pļavām, tikai

šur tur savos lēzenos atvaros šūpodama kāda zeltaina

padebeša ēnu. Starp baltām ūdens rozēm trun veca

dēļu laiva, un aiz tilta kā māns stāv vecs krodziņš,
sena omulības mītne, tāds pats, kā viņu redzēju, kad

jaunības dienās še garām gāju. Viņam ir tas pats ve-

cais, laipnais vaigs. Tādēļ vien jau še braucu, lai vēl-

reiz to redzētu: ja kur ir vērts dzert glāzi alus, tad

šai krodziņā pie Gaujas. Arī iekšā ir tas pats vēsais,

vasaras dienā tik patīkamais sārto ķieģeļu kuls — ti-

kai te mans sapnis notrūkst. Kur agrāk stāvēja bufete

un brūnais galds, kur es kādreiz sēdēju un ēdu ceptu

zivi, ko man pasniedza bikla meitene basām kājām,
īsos pelēkos svārciņos, — tur tagad stāv petrolejas
muca un kaudzē nomesta stīpu dzelzs. Un plata veca

sieva atver raibiem plakātiem nolīmētas durvis uz

bodīti un prasa: „Ko jums vajag?"

Ejot caur mežu, man pārskrien pār ceļu melna

dzilna un, aizrāvusies aiz egles, mani aplūko, grozī-
dama gludo galviņu ...
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Es atceros rekrūta atvadīšanās vakaru laukos, vasa-

ras beigās. Mēs sēdējām pie mielasta zemā, patumšā
istabiņā, aiz gara dēļu galda, cieši kopā jauni un veci

un dziedājām tautas dziesmas. Mūs pacilāja jauna
spēka nojauta. Vecie jutās it kā jaunāki, jauniem
spožāk mirdzēja acis. Vakars bija pilns neizskaidro-

jamas burvības. Kad jau metās tumsa un pie sienas

aizdedza mazo petrolejas lampu, līdz ar nakti istabā

ieslīdēja un nometās galda galā trīs jaunas meitas,
tumšām, gludi saglaustām galvām — klusas un noslē-

pumainas kā meža dzilnas. Atdzīvojās sajūsma, aug-
stāk uzlidoja dziesmu šalts.

Vecs vīrs uzsāka dziesmu. Viņa balss droši vadīja
mūsu mazo dziesmu kuģi, kad viņš dziedāja:

~Nu iesim mēs aizstāvēt tēvu zemes god'
un dot katram varmākam taisnīgu sod' ".

Tā bija tautiskā atmodas laika dziesma, ko mēs

reiz dziedājām jaunībā.
Kad es raugos atpakaļ savā dzimtenē, es dzirdu no

turienes it kā taures skaņu.

DZIĻĀ VASARA

Karstas,
spožas un klusas vasaras dienas.

Aiz tumšām, robainām eglēm pamalē kā zelta

pilsētas debesu laukos nekustīgi stāv jūlija mā-

koņi. lenāk prātā vecs brāļu draudzes dziesmu pan-

tiņš: „Tai pilsētai, kas debesīs, nevajaga spožuma . .
."

Viss staro. Zeme dod savu spožumu atpakaļ debesīm.

Vasara nu ir kā ļoti skaidra un mirdzoša dzelme.

Kad dziļāk viņā ieskatās, var redzēt jau rudens

sākumu.

Mežā ir vecs celms, tā noaudzis ar sprogainu sūnu,

it kā tam būtu mīksti, zaļganbrūni mati.

Pie tā saknēm, piespiedusi vaidziņu pie pašas zemes,

tvīkst vēla, sarkana zemenīte. Tā ir aizkavējusies,
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neviens uz to vairs neskatās. Vasara jau steidzas pro-

jām.

Jaunās ābeles zaros lapu tumšā zaļumā, vaigu pie
vaiga pieglauduši, snauž divi vasaras āboli. Viņu vai-

dziņi kļūst arvienu apaļāki un gaišāki.
Vakarā jau ģimene sēd pie lampas gaismas, un aiz

loga tumši šalc kāds koks.

Bet pa nakti kā zaglis piezadzies ir kluss, savāds

lietiņš. Sirds, kas atmostas, tumsā dzird ārā it kā ru-

dens čukstus. Kā vēja aizpūstas ir nozudušas vasaras

puķes.
Kā auga zāle pļavās pēc lietiem! Tā bija tīra aug-

lības orģija. Pa virsu smilgu jūrai, kas it kā kūsāda-

ma cēlās arvienu augstāk, peldēja vijgriežu ziedi kā

baltas, reibinošas putas.

Ceļa malas ar savu smalko, balto rakstu rotāja
smaržīgās madariņas. Šur tur karājās lieli, zili, pasa-
kaini zvani. Tādos varbūt šūpojās mazās puķu lau-

mas, kuru elpu var just tikai vismaigākā vēsmiņa.
Tās kustina liegās pulkstis un tikko dzirdami zvana

par laimi, kurai cilvēks, šis mūžīgais rūpju un ne-

miera gars, vienaldzīgi paiet garām. Trim ziedu sag-

šām bija apsegusies pļava: pirmā bija sārtu sveķeņu,
otra zemes brūna skābeņziedu, trešā sudrabpelēku
smilgu. Siena pļāvējs tās jau vienaldzīgi salocījis un

noglabājis šķūnī.

Jaukākais vasaras sapnis ir nolikt galvu uz ziedo-

šas velēnas. To pazīst katrs latvietis, kam diendusā

zem ābelēm domīgi dziedājusi zemes bite. Atgrieša-
nās vasarā lauku mājā ir laimīga tuvošanās šim sap-

nim. Nekādas jūrmalas smiltis nevar līdzināties lau-

ku velēnai, kurā ir tik daudz īsta, dziedinoša zemes

spēka.
Nezinu, kā lai aprakstu lauku velēnu, šo brīnišķī-

go elastīgo zāļu, lapu un sakņu pinumu, kurā it kā

ieausti bija gaiši zili, smalki zīda ziediņi. Varbūt viss

tās jaukums slēpjas no senčiem mantotās jūtās, jo tie

audžu audzēm ar sirdi un dvēseli piekļāvās zemei.
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Noliecoties uz velēnas, mēs saņemam it kā pašas ze-

mes mātes glāstu.
Arī velēnā tagad ziedi jau nozuduši. Palicis tikai

sakņu un zāļu pinums, kā rupjš audums.

Līdzenas ir nopļautās pļavas. Bāli zaļie grieži smar-

žo pēc tikko novākta siena. Vēlās puķes uzzied meža

pakrēslī.
Trīs baltas pīpenes gariem, izstīdzējušiem kātiem

sniedzas ārā no krūmu ēnas, kur garām iet grambains
meža ceļš.

Ik rītus zināmā stundā ar piena kannām ratos,
līdz acīm ieaudzis sirmos bārdas rugājos, brauc ga-
rām rūpēs norūsējis vecs zemnieks. Pīpeņu ziedi sa-

kustas un trīsreiz apvijas ap dubļaino rata rumbu,
tad nolīgojas un paliek atkal klusu.

Tikai druvu zaļumā zied kartupeļu lauki. Veselas

pakalnes viļņo sārtos un baltos ziedos. Bet visskais-

tāk zied rokpeļņa, vaļinieka lauciņš. Ikkatrs stāds tur

pa vaļas brīžiem rūpīgi kopts un aprušināts. Rudens

vairs nav tālu, bet pār visu vēl klusi un gaiši staro

vasara.

Pie niedras sējis laivu, uz ezera, kas aiz karstuma

gatavs vai izkūpēt gaisā, kāds makšķernieks bezrūpī-
gi izmet makšķeri, viegli turēdamies it kā starp di-

vām debesīm — tik pilnīgs ir debesu atspoguļojums
gludā, spožā ūdenī. Ir tik kluss, ka makšķernieks,
laiva un niedras, kuras nesakustina ne mazākā elpa,
liekas iestinguši mirdzošā stiklā.

Piepeši pludiņš sakustas, caur trauslo līmeņa stiklu

iziet smalkas un garas trīsas. Tad notiek kaut kas

drāmatisks. Strauji sakustas makšķeres kāts un pat
laiva ūdenī, un makšķernieks izrauj zivtiņu, kura

met izmisuma lēcienu gaisā .. . (Visjaukāk šo acu-

mirkli ir izteicis Šuberts savā „Forelē"). Bet mak-

šķernieks raugās uz pērkona padebesi, kas aug pa-
malē un dungo: „Pie niedras laivu sēju . .

."

Ikkatrs vēja pūtiens var viņa laivu no trauslās

niedras noraut.
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KUR JŪŖA DZIED

Jūra dzied.

Zvejnieks trakojošā viļņu laukā viņai glaimo:

,Jūriņa, jūriņa, kā bitīte vīvina."

Laimīgi ar savu laivu malā kļuvis, tas atgriežas un

saka:

„Rūc kā vilku māte."

Tā stāsta tautas teika.

Cik lūgšanu tā nav dzirdējusi vētras laikā kā bar-

ga, nežēlīga dievība! Kā nabaga zvejnieks nav mēģi-

nājis viņu pielabināt, — jūra dzied, kā viņa dziedā-

jusi priekš daudz tūkstošu gadiem.
Pasaules labākie dzejnieki rakstītu viņai maigu

šūpuļa dziesmu; labākie mūziķi to komponētu; sla-

venākā dziedātāja, kurai būtu visdziļākā un maigākā
balss, to izlietu skaņās kā eļļu pār viļņiem. Bet viņas

mūžīgais nemiers nav apklusināms.

Jūra dzied. Jaukās, rāmās vasaras dienās vilnis nes

krastā vieglas mirdzošas pērļu virknes, kuras nogul-
stas smiltīs ar smalku stikla skaņu, kas izgaist vieglā
zuzonā.

Zu, zu! Liekas, ka jūra grib dunēt savā spožumā.

No zemes nākot, pazūd pakalni un meži, pazūd

pēdējā kāpu priede un atvieglinātam skatam atveras

zilais mirdzošais jūras plašums, pa kuru acis var kle-

jot jūdzēm tālu līdz ar kaijām, kas augšā zibošiem

spārniem atdarina viļņu kustības un met savus skar-

bos kliedzienus gaisā, it kā aicinādamas tālumā.

Ir tik patīkami vienā acumirklī pazaudēt visu, kas

tik smagi kraujas uz zemes. Pirmā brīdī mēs sajūtam
brīnišķu atvieglojumu. Bet ir kaut kas noliedzošs šai

tukšā bezgalības līnijā debesu malā, pār kuru nepa-

ceļas ne kalns, ne koks, ne krūms. Liekas, ka tur no-

riešas pati dzīve. It kā nebūtības vēsma nāk no tuk-

šā tāluma. Tikai saule, kura norietēdama pakar debe-

su malā savu vara vairogu, aiz kura vēl ilgi plūst
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silti zelta stari, stāsta par dzīvību, kuru tā visur ne-

mitīgi sarga.

Izvēlējies sev kāpās vietiņu, kur apmesties, gājējs

ar savu spieķi aprok smiltīs papirosu galus un sviesta

maižu papīrus. Tad viņš atlaižas zem kārklu krūma

zālē. Nekas nav netīrs, kas pieder kāpām vai jūrai.
Ar savādu maigumu viņš aplūko brūnu priedes čie-

kuriņu, nokritušu zariņu. Netīrību kāpās sanes tikai

cilvēki, kas izsvaida aiz katra krūma taukainus papī-
rus un sasit izdzertās pudeles. Mums taču vajadzētu

sajust godbijību pret nevainīgo dabu. Ko mēs necie-

nām, pie tā neejam ciemā.

„Cik draudzīgi šie putni noskatās uz mani lejā,"
saka vecs kungs, raudzīdamies augšup uz divām kai-

jām, kuras, it kā apstājušās gaisā, plivinās viņam pār
galvu, rādīdamas savas mirdzoši baltās pavēderes.
Patiesībā šī draudzība pieder divām žāvētām men-

cām, kuras tas nolicis sev blakus, lai kāpās ieturētu

brokastu. Putni savām asām acīm vēro, kur paliks
mencu galvas, lai tās varētu vēlāk apēst, kad kungs
būs aizgājis. Bet tas tomēr tic, ka starp cilvēkiem,
putniem un zvēriem ir kāds sens sakars no tiem lai-

kiem, kad tie dzīvoja vienu dzīvi.

Ejot uz pazīstamo zvejnieku ciemu, garām slīd

vasarīgās jūrmalas ainas. Raug, kaija šūpojas viļņu
vagā, saslējusi spārnus. Kāda sieviete, izlaidusi pār
pleciem melnos matus, guļ uz krūtīm, saritinājusies

gumijas laiviņas tumšā gredzenā, kuru viļņi nemitīgi

valsta, tā atgādinādama pasakaino čūsku, kas jūrā

maļ miltus.

Ātri paiet garām mazs vīriņš ar divām milzīgām
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vērmeļu buntēm pār plecu, it kā iznēsādams jūrma-
las sauso noru smaržu, kurās daudz aromātisku zāļu.

Aiz kādas kāpas parādās tumša čigānu meitene,
nesdama uz pleciem mazu gaišmatainu zvejnieka bēr-

nu, viegli turēdama to aiz brūnām kājelēm, kamēr

tas abām rokām ieķēries viņas melnos pinkainos ma-

tos. Tā ir aukle, kas uzticīgi glabā zvejnieka bērnus,

kamēr tēvs ar māti jūrā.
Tuk, tuk, tuk, tuk, sausi skan motori, kamēr pa-

šas zvejnieku laivas nav redzamas. Ak tā— lūk, tur

viņas pazūd, līzdamas gar zilo apvārsni kā garas
melnas adatas.

Pa kāpu spraugu, no kuras nāk ceļš kā balta smilšu

straume, ir pabāzusi degunu zvejnieka māja. Nied-

rām klātā jumta šķore un baltais skurstenis it kā ai-

cina ieiet.

Slēpdamās no jūras vēja, aiz kāpu pakalna starp

zemām kreveļainām priedēm un sprogainiem vītoliem

guļ mazas zvejnieku mājas. Man patīk viņu stingrās
līnijas un stiprie brūnpelēkie niedru kaula jumti, kas

vienīgie še var turēties pretim jūras vējiem. Viņas ir

tuvāk dabai kā zemnieku mājas, jo meklē draudzību

pie savvaļā augošiem kāpu kokiem. Maz pie tām ir

stādītu koku, un gājēju pēdas pagalma maurā visur

ir izminušas baltu smilti. Bet visur ir patīkama iemā-

jība un savāda neuzkrītoša kārtība. Visas lietas liekas

it kā brīvi nomestas un tomēr katra ir savā vietā.

Viena sētas sklanda piekļaujas otrai, it kā bez nodo-

ma taisīt sētu.

Pagalmā nomesta tukša igvāte, un pie malkas grē-
das atslieta boja ar puķainu karodziņu no saimnieces

vecās katūna blūzes.

Pērkot sev vakariņām žāvētu zivi, es sarunājos pa-

galmā ar divām vecām zvejnieku sievām. Viņu grum-
bainās iedzeltenās sejas man likās kā divas lapas pu-

ses bībelē vai dziesmu grāmatā, kuras man bija atvē-
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rušās launaga saulē. Tur varēja lasīt zvejnieka grūto
dzīves stāstu ... Bet pār to staroja gaiša pieticība un

laipnība. Sievas priecājās, ka nu zvejniekiem ar pie-

griežot zemes gabaliņus, kur iestādīt saknes un iesēt

kādu tiesu labības. Esot jau grūti, ka viss jāpērk . . .

Atpakaļejot bija tik aizkustinoši redzēt, ka īdzīgā,
iedzeltenā, it kā mūžīgi apvītušā jūrmalas purvā ne-

droši rāpjas iekšā sārti ziedoši kartupeļu lauciņi —

zvejnieka rudens cerība.

PURVA STRAZDA DZIESMA

Maija
sākumā es staigāju pa savas dzimtenes

kalniem, gribēdams atrast vārdus dziesmai, ko

teica purva strazds.

Tas sēdēja augstas, tumšas egles galotnē, es — zemē

uz celma. Viņa dziesma bira lejā kā cits citā savērti

sudraba gredzeni, kuru mirdzošos lokus neviens ne-

varētu izskaitīt. Tā lidoja kā pirmo maigo puķu vir-

tenes, saķērušās saviem kātiem. Bet kad tā palika
klusāka, tā slīdēja pa egles zariem kā brīnišķīgs ja-

pāņu raksts uz garas zaļas zīda lentas, kurā bija pa-

vasara vēstījums. Nepratu salikt kopā dīvainos bur-

tus, tāpēc staigāju pa kalniem un lejām, meklēdams

atminējumu brīnišķās dziesmas vārdiem. Visur va-

rēja redzēt dzīvās pavasara domas.

Mežā ziedēja lazdu pazares, kuras dziļās sniega ku-

penās bija nogulējušas savu ziedu laiku. Bet augšējie
zari bija melni, tos bija apsvilinājusi ziemas asā elpa.
Pie tiem karājās nosaluši un jau sažuvuši ziedu pum-

puri, kuri sabirza pirkstos kā pelni. Dārzos stīvi un

tumši stāvēja nosalušo ābeļu zari, kuras citiem ga-

diem apraka pelēkās mājas baltā ziedu sniegā. Bet

šur tur uz pakalniem zem augstām tumšām eglēm
zelta putekļu spožumā ziedēja blīgznas, un man at-

klājās, ka ziedēšana ir laimīga degšana. Vientuļi zel-
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todamās meža tumšumā, tās it kā stāstīja par retām

dvēselēm, kas dziļi un spilgti jūt, ko nevar nomākt

dzīves slogs. Arī uzartos un gludi noecētos brūnos

tīrumos vietām dega šie slaikie koki kā sveces svētku

lukturos ar maigu zeltainu spožumu. Tas piešķir sa-

vādu svinību pirmai sēšanas ainai.

Ecēšā noskrējušies, lauka malā galvas nodūruši stāv

divi brūni zirgi. Turpat sēd atvērts maiss, kurš no-

slīdējis no zeltainas graudu kaudzes. Bet pār lauku,
iztukšodams sēklas pilno priekšautu, iet sējējs brū-

niem vaigu galiem un pelēku pūkainu bārdu, kurā

savēlušies labības putekļi. Rāmi tas laiž roku, it kā

glāstīdams labības stiebrus, kas še pacelsies viņa svē-

tījošās delnas augstumā. Tas iet kā brīnumdarītājs,
kas liek izplaukt brīnumam, kas paslēpts zeltainā

miežu vai kviešu graudā. Par spīti visiem postošiem

spēkiem, tas aicina ārā dzīvību no zemes klēpja, un

zem viņa soļiem kā parādību es redzu jau viļņojošās
druvas. Es sekoju sējēja vāriem, svinīgiem žestiem

pavasara laukā, kuri arvien no jauna apliecina, ka

gars valda pār vielu, dzīvība — pār nāvi.

Visi padodas radošai gribai. Mazais brūnais zirdziņš

teciņus iet ecēšā, arājs tikai vēlu vakarā noauj smil-

tīm piebirušās kājas.
Liekas, ka visi ņem dalību pavasara darbos. Putni

sakliegdamies pārlido no viena koka uz otru. Uz te-

lefona drāts sēd zaļā sējas vārna un vēro laiku. Kalnā

nometas cīruļi. Tie ceļas no lejas pret kalnu, pret uz-

artām vagām, kas apdveš viņus ar uzartas, saulē sa-

silušas zemes reibinošo smaržu.

Un kad gājējs iet no kalna lejā, it kā gavilējoša
ērģeļu mūzika to apšalc neskaitāmu cīruļu dziesmas...

Saimnieks izlaiž laukā savus kumeļus, kuri, iznā-

kuši no staļļa krēslības, skrien ap pagalmu, izplēstām
nāsīm ieelpodami pavasara gaisu. Bet saules dzeltenais

kumeļš, izlauzies no ziemas tumsas, dienu no dienas

apskrien debesu pagalmu, raudams sev visu līdzi

atmodas priekā.



Šai Kārļa Skalbes rakstu sējumā pārspiestas no

Jāņa Rozes izdoto Kopoto rakstu IV, V un VI sēju-
ma visas pasakas, visi Bērnības atmiņu tēlojumi un

dabas tēlojumi nodaļā Mežā un laukā. No vēlāk uz-

rakstītiem darbiem pārspiesti: no VAPP'a izdotās

pasaku izlases: Laimes sala, Gulbju jaunava, Mežā,
Dzeltenais putns, Ziemeļmeitas vēdeklis, Sēņotājs; no

krājuma Namiņš zem vītoliem: pasaka Gājējs un

tēlojumi Aukle, Kur jūra dzied un Purva strazda

dziesma; no Latvju Mēnešraksta pasakas: Labais ķē-
niņš, Rudens pasaciņa un Meža fejas. No žurnāla

Daugava 1945. gada 1. numura pārspiesta rakstnieka

pēdējā pasaka Jūrnieka Gaigala piedzīvojumi.
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