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t.

1681.-2. gada ziema bij tik barga, ka tai līdzīgas

neatcerējās paši sirmākie Vidzemes vectēvi. Sniegs
sāka snigt tūliņ pēc Ticības atjaunošanas svētkiem,

un ap Mārtiņiem jau bija sadzītas pirmās kupenas.
Tās auga arvien lielākas, sniegdamās līdz dzīvojamo
ēku un riju jumtiem, bet vezumnieki un jātnieki
varēja tikt pa ceļiem tikai soļos uz priekšu, jo zirgi

grima sausajā sniegā līdz vēderam. Lauskis spēra
tik spalgi, ka Alūksnes cietoksnī pa divi lāgi sacēlās

veltīga trauksme, kaprāļiem domājot, ka sargi uz pils
mūriem šauj briesmu šāvienu, un ka cietoksnim būs

piezagušies klāt poļu sirotāji no Viļakas puses, vai

laupīt atnākuši Pečoru mežu bandīti. — Igauņu pusē
bija bieži redzamas kāvu ugunis, kas brīžiem aizņēma

pusdebess, te sarkanas, te dzeltenas, te zilas, un bai-

sīgs izskatījās sniega laukos ziemeļu blāzmošanas at-

spīdums. —

Ļaudis sāka gaidīt karus, bada laikus, mēri un

citas nelaimes. Un it kā apstiprinot šo paredzēšanu,
uzklīda tik daudz vilku, ka naktīs tālu un tuvu bija
dzirdama plēsīgo zvēru gaudošana. — Tie uzbruka

nevien vientuļiem gājējiem un braucējiem, bet arī

veselām ragavu karavānām, kad sniega laukiem pār-
velkoties ar sērsnu un puteņiem stājoties, kungi mē-

ģināja nosūtīt uz pilsētām savu lauku un staļļu ra-

žojumus un pagastam savestās saimnieku nodevas.

Jaunlaicenes ļaudis, tā vezdami divpadsmit pajūgos
sava kunga miežus, bija satikušies ceļā ar tik milzīgu
vilku baru, ka cīņā ar tiem zaudējuši deviņus zirgus
un četrus vīrus piedevām. Zeltiņu pusē bija vilku

apēsts kāds Valmieras tirgotājs, no kura palikušas
pāri tikai cietās zābaku zoles, tukšs pulvera rags, iz-
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šauta pistole un vasku rituļiem piekrautas kamanas.

Līdzīgas briesmu vēstis nāca no visām malām, un

cilvēki sāka tā baidīties no plēsoņām, ka reti kāds

bez lielas vajadzības arī dienas laikā rādījās ārpus

mājas, jo vairāk tāpēc, ka klīda valodas par šur tur

manītiem vilkačiem.

Bejas pagasta Kraukļu saimniekam Pēterim to-

mēr pienāca braukšanas vajadzība.

Viņa sievai Annai Ziemsvētku sestdienā bija at-

skrējis mazs un vārgs puisītis, kam kaimiņš Slaucī-

tājs, ar savām pērmindera tiesībām un bērna vecāku

piekrišanu, bija devis notēs kristībā Bērtuļa vārdu.

Māte jau otrā dienā piecēlās no gultas, sākdama at-

kal iet saimnieces soli klētī, kūtī un rijā, bet viņas

puisītis likās neesam dzīvotājs.

Viņš brēca vienā brēkšanā, un mātei, velti iz-

pūloties to mierināt, sirds taisījās lūzt, bet tēvam ar

vectēvu uņ saimes vīriem ejot rijā, vēl zirņus kult,

platos plecus un spītīgo galvu bija saliekušas bēdas.

Mājas sievietes izmēģināja visus gudru māmiņu
dotus padomus. Viņas svēpināja mazo vārguli ar

vaivarāju dūmiem, cenzdamās aizdzīt slimības garus;

vecā kalpone Līze, kas dievojās, ka puisēns esot no-

burts, mēģināja lauzt nezināmā burvja spēku, uzka-

rot bērnam kaklā sikspārņa ādas maisiņu, kurā bija

krupja kauliņš un odzes zobs. Vectēvs pa divi lāgi

noskaitīja pūšamos vārdus, kas savā laikā bija iz-

rādījušies derīgi pret rozi, vīvelēm, piena aiztrūkšanu

un drudzi. Tak pret mazdēla slimību tie bija bez-

spēcīgi.

Kad nelīdzēja arī ačgārni skaitītā tēvreize, —

tādu padomu bija devis Jukums, vecais vaļenieks,

Kraukļu ļaudīm zuda visas cerības. Vectēvs, ar dēlu

sačukstējies, jau bija paslepeni sācis rijā taisīt mazu

šķirstiņu, bet naktīs, kā nelabu paredzēdams, un to
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cilvēkiem vēstīdams, aiz durvīm žēli gaudoja melnais

mājas suns. —

Tā pagāja Jaunsgads, un tad no muižas bija lai-

sta ziņa, lai Zvaigznes dienā ļaudis pošoties uz Alūk-

snes baznīcu, kur atbraukšot teikt dievvārdus, pie-

ņemt lielos pie dievgalda un kristīt mazos jauns mā-

cītājs, vārdā Gliks. —

Vecais jau sen gulēja slims, un draudze bija ilgu
laiku bez garīgās apkopšanas. —

Vectēvs, sēdēdams pie krāsns un plēsdams ska-

lus, palika domīgs, bet kalpa Miķelis teica:

Izgudro tik cilvēkiem jaunas klaušas! Cik sen

beidzām muižas rijas kult, un tad mocījāmies līdz

Rīgai ar kunga liniem, pārciezdami visādas briesmas

turpu Ceļā un atpakaļ. Tagad dzen atkal baznīcā!

Kalps īgni nospļāvās, paskatīdamies sievā, kura

plucināja vilnu, nometusies uz ķeblīša krāsns priekšā,
kur bija siltāks un arī pagaišāks, jo Miķelienei sā-

pēja kauli un bieži asaroja vājās acis.

Par neiešanu baznīcā kalpu kārtas ļaudīm drau-

dot pēriens, bet saimniekiem siešana pie kauna

staba, — tā Jukumiene bija dzirdējusi kaimiņos.
— Bet kalpa Miķelis atteica: šis labāk saņemot pē-

rienu trīs reizes, nekā krītot vilkiem zobos vienu-

reiz. —

— Tie vilki jau vēl nebūtu tik nikni, teica vec-

tēvs, pats pacēlis galvu un klausīdamies, vai atkal

nedzird kaukšanu, bet šoruden rudzos bija aplam
daudz vilka zobu: tā veca zīme, ka būs vilkaču gads.

No plēsīga zvēra var vēl ar gudru ziņu glābties,
bet kur tu radīsi glābiņu no ļauna, ar nelabo drau-

gos tikuša cilvēka? Jukums norūca un piebilda:
Šim neesot bail ne vilku, ne vilkaču, ja tikai pie

rokas sekumi vai laba izkapts.
Tā tad, tu svētdien iesi? Jukumiene tam vai-

cāja. Bet vaļinieks atteica: Nē. Tādus rīkus es tak

nevaru ņemt līdzi baznīcā.

Un atkal sāka vīt virvi, mīdams rokās turētos



6

kāšus un leni staigādams uz priekšu un atsprakliski
atpakaļ, pāri saimes istabas klonam.

Saimnieks nejaucās valodās, taisīdams jaunas
ragavas un laiku pa laikam pamezdams acis uz sava

kambara pusi, aiz kura durvīm varēja dzirdēt šūpļa
kārts čīkstēšanu un mazā brēkšanu. Viņš likās mie-

rīgs, bet, brītiņu klausījies, vēl ciešāki sažņaudza

cirvja kātu un nikni tēsa tālāk. Cirvis klaudzēja,
Jukuma virve rūca, un kā atsaukdamās mazā pui-
sīša brēkšanai, aiz rijas ieskanējās vilka kauciens,

gari vilkts, nikns un reizē žēls.

Laikam mana, ka mūsu mājā drīz būs mironis,

kalpa Miķelis ieminējās pusbalsī, bet sarāvās gluži

maziņš, jo saimnieks uzsita ar cirvja kātu tik nikni

uz klona, ka tas nodunēja viss. Tak neteica ne vārda;
tikai skaidas, kuras tēsa Kraukļa cirvis, liecās vēl

slaidākos gredzenos.

Saimnieka vecākais dēls Matīss, gadus astoņus

vecs, žirgts puisēns, apslapināja pie mēles pirkstus

un noņēma no skala gala sačervelējušos ogli, aiz ku-

ras vainas skals bija sācis kūpēt un taisījies dzist.

Un istaba kļuva atkal gaišāka, kad zēns pabailīgi ie-

runājās:

Vectēv, kā tad var pazīt, kurš vilks ir īsts vilks,

un kurš vilkacis?

Vilkacim tumša svītra pār muguru un tādas pat
kā cilvēkam acis, vecais ieklepojies atteica. Un gan-

drīz tūliņ atskanēja netālu aiz loga briesmīga gau-

došana, — pie durvīm ārpusē sāka smilkstēt un plē-
sties iekšā mājas suns.

Sievietes ievaidējās, Jukums pārmeta krustu, bet

Matīss, kam bija suņa žēl, šāvās uz durvju pusi, un

tēva roka to tikko paguva sagrābt aiz pleca:
Puika, kur skriesi?

Zēns raudāja un rāvās uz durvīm: Tēt, vilkacis

aiznesīs Pakanu!

Tēvs palaida dēlu vaļā, atrāva durvis, — suns
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iedrāzās iekšā, asti iemiedzis kājstarpā un pabēgdams
zem Jukuma gultas, — un žigli aizcirta tās ciet.

— Trakais puika, Miķeliene nopūtās. Vilkacim

tā tik vajaga, lai kāds ar jaunākām asinīm tagad pa-

rādās ārpus istabas! Kauliņi vien būtu nobrikšķē-

juši.
— Tālabad jau nelaidu, saimnieks skarbi atteica,

sākdams atkal rīkoties ap jaunajām ragavām. Un

it kā sirdoties par laupījumu, kas pagājis garām, aiz

rijas atskanēja tā pati briesmīgā kaukšana. Tad ap-

rāvās, ārā viss palika klusu. —

— Dēls, vectēvs beidzot teica, nokrāmēdams sa-

plēstos skalus paceplī, — tev ar Annu būs tomēr jā-
brauc.

Saimnieks mitējās strādāt un paskatījās tēvā bar-

gām un reizē bēdīgām acīm:

Kur tagad var aizbraukt, viņš strupi atteica, ja

aizpūsti visi ceļi. —

— Kā tad, saimniek, Miķelis ieminējās: tādā

laikā ne zemnieks, ne kungs nekur nevar tikt. Arī

svešais mācītājs, droši vien, neatbrauks. —

Ja jau laista ziņa, tad atbrauks, vectēvs no-

sprieda un pamāja dēlam, lai nāk tuvāk. Saimnieks

negribēdams piecēlās un nāca, apsēdās vectēvam bla-

kus uz mūrīša. —

Dēls Pēter, — vectēvs klusi ierunājās, tev vaja-
dzētu braukt un mazo nokristīt citā vārdā.

Vai tu domā, ka tas līdzēs? Saimnieks pēc brī-

tiņa tikpat klusi ieminējās, nevarīgi nokāris starp
ceļiem savas lielās un platās plaukstas, bet viņa balsī

ieskanējās maza cerība:

Slaucītājs tak vienu reizi jau kristīja. Vai tad

tai mācītāja kristībai būtu lielāks spēks?
Vectēvs paskatījās visapkārt, pavērās uz kam-

bara pusi un tad noliecās pie dēla auss:

Tā es nedomāju, Pēter, viņš čukstēja, — bet ma-

nas mātes tēvs pirms miršanas sacīja, ka viņa jaunī-
bas laikā, kad bijis lielais mēris un cilvēki miruši
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bez skaita, daži izglābušies ar gudru ziņu, iedami pie

mācītāja un teikdami, ka šie vēl nemaz neesot kri-

stīti. Lūguši tos nokristīt ne vecajā vārdā, kādā sen

saukti, bet citā, un palikuši dzīvi.

Dēls strauji pacēla galvu.
Ko tad tā jaunā vārda došana šiem varēja līdzēt?

Viņš brīnīdamies jautāja.

Vectēvs atkal pielieca muti pie dēla auss.

Tā, puis, nerunā! Mēris, nākdams Vidzemē, esof

ņēmis līdzi grāmatu, kurā bijuši ierakstīti visi tie,
kam togad jāmirst. Varbūt, tāda pati mirstamo grā-
mata ir arī tai kaitei, ar kuru sasirdzis Bērtulis. Ja

mācītājs tam dos citu vārdu, varbūt, bērniņš nebūs

vairs mirējs, bet dzīvotājs? Nāve to vairs nedabūs

rokā. ja viņas grāmatā ierakstīts Bērtulis iKrauklis,

bet tavam jaunākajam uzreiz radīsies pavisam cits

vārds.

Tas gan var būt tiesa, dēls domīgi sacīja.
Jukuma virve rūca, kambarī čīkstēja šūpļa kārts.

Mazais puisītis vairs neraudāja, laikam bija iemidzis.

Saimnieks smagi cēlās kājās, ar galvu gandrīz

aizsniegdams zemos griestus, un milzīga ēna gar

sienu cēlās tam līdzi.

Ļaudis, iesim gulēt, viņš sacīja, un lēniem soļiem

aizgāja uz kambari.

Pie durvīm vēl atgriezās un teica:

Miķel, šonakt zirgus barodams, ieliec vecajam
bērim lielāku klēpi siena.

Saimniek, tu tomēr brauksi uz baznīcu? Miķe-
lis ievaicājās. .

Saimnieks neteica ne vārda un saliecies iegāja

kambarī, uzmanīgi vērdams aiz sevis durvis. —

Kad saimnieks ausmā gāja zirgu jūgt, vectēvs

ieminējās, ka labāk vajadzējis ņemt jauno dūkano:

ja ceļā apstātu vilki, varētu drošāki izbēgt, jo dūka-

nājam bija varen žiglas kājas.
Nē, dēls atteica. — Dūkanais gan žigls, bet tra-
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mīgs, un sajutis vilku smaku, mūs izgāzīs pirmā stie-

pienā. .
Un Krauklis lika ilksīs veco, rāmo bēri, kurš bija

ievests mājās kā saimnieces pūra zirgs.
Saimniece iznesa no istabas mazo Bērtuli, to

cieši ievīstījusi kažokā un pati apvilkusi otru. Vec-

tēvs, pie kamanām stāvēdams, vēl noskaitīja savus

vilku vārdus, un teica dēlam un vedeklai:

— Tagad brauciet droši. Tie vārdi pret vilkiem

allaž līdz.

— Un pret vilkačiem? ierunājās Miķelis, kad ka-

manas bija lēni pazudušas aiz rijas stūra, bērim cīno-

ties uz priekšu pa aizpūsto olnīcu.

— Pret vilkačiem nav vārdu, vectēvs nopūtās. —

No tiem var paglābt tikai Dieviņš. —

Līdz baznīcai bija ko braukt savas divi jūdzes,
bet ceļš rādījās sliktāks, kā Krauklis bija domājis:
Kad pajūgs beidzot iebrauca Alūksnes miestiņā, bēris

bija nomocījies gluži slapjš, bet baznīcā jau izskanēja

pirmās Dieva dziesmas meldija.
Tā bija zīme, ka mācītājs jau taisās kāpt kan-

celē.

Pie dievnama patlaban stalti piejāja divi jātnieki,
un Krauklis noņēma cepuri, jo viens no jājējiem bija

Bejas kungs Dānfelds, bet otrs tā vagaris. Un vaga-

rim sienot zirgus, kungs vaicāja saimniekam, ko tas

vedot kamanās.

Vedu kristīt mazu dēlu, Krauklis atteica, un

Dānfelds nicīgi iesmējās:
— Ved, ved! Ja vilki neapēdīs, būs dienās man

darbinieks. —

To teicis, kungs cēli iegāja baznīcā, un vagaris
tam līdzi. .

Kad Krauklis, piesējis bēri pie slitas, iegāja ar

sievu pakaļ kungam ļaužu pilnajā dievnamā, — prā-
vesta atsūtītais kara mācītājs Gliks, pamaza auguma

vīrs, bargām acīm un sārtu seju, jau bija sācis savu

sprediķi un cilvēki klausījās, aizturējuši elpu. Klu-
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sums bija tik liels, ka mācītājam garo teikumu at-

starpā atvelkot dvašu, nedzirdēja ne klepošanu, nedz

čukstus, bet tikai paša sprediķotāja vareno vārdu

atbalsi.

Viņš rāja augstus un zemus; rāja garnizona zal-

dātus par plītēšanu miesta krogos, par meitās iešanu

un citiem grēkiem. Un dragūniem un musketieriem,

kuriem sākumā zem ūsu šņīpām vienam otram bija

pazibējis smīns, atkal palika nopietnas sejas, kad

mācītājs teica, ka dzērājs un netiklis nevarot būt ķē-

niņam nekāds labais karavīrs:

— Tie ir kā elles buļļi, kas nobradā Dievam par

prieku un kristīgiem vecākiem par godu uzziedējušas
nevainības pļavas! Tas nešķīstēns aiziet smiedams

savu ceļu, bet tā meita ir kaunā likta un apraud sa-

vas jumpravības vaiņagu.
Gliks rāja kungus, kuri sestdienās kalpinot savus

klaušiniekus līdz vēlai tumsai, tiem nedodami svēt-

vakara; un tāpat skopas saimnieces, kas sūtīdamas

kalpus muižas darbos, kult rijas vai kulstīt linus, do-

dot darbiniekiem līdzi sausu maizi un pavalga nemaz:

— Vai jums, — viņš teica, — skopuļi un mantas

krājēji! Jūs atraujiet saviem saimes ļaudīm viņu

pelnīto kumosu un lieciet salt bāriņiem, kuri ar drau-

dzes un kungu ziņu nodoti jūsu gādībā! Tādi nama

turētāji Dievam riebj un viņš tos nelaidīs sava troņa

priekšā, bet atdos mūžīgām mokām. —

Tikpat bargi viņš runāja par darbiniekiem, kas

muižās sanākdami domājot tikai vienu: kā nomānīties

nekūluši kādu klājienu, un kā nozagt muižai kādu

kulīti rudzu. —

Arī tie netikšot debesu valstībā.

Visus kopā, kungus, saimniekus un kalpus, mā-

cītājs bāra par iešanu pie zīlētājiem, ļauna darīšanu

savam tuvākam ar buršanu un pīšanos ar visādiem

pesteļiem.
— Ak, kauns un posts, un gaužas bēdas! Jūsu

tēvišķa ir tālu daudzināta, bet tā nav nekāda labā
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slava, jo citu zemju ļautiņi saka, ka Vidzemē katra

trešā un ceturtā sieva esot ragana, un vilkaču šeitan

tikpat daudz kā vilku, kurus Dievs par tādiem radī-

jis! Raugi, tie ir atdevuši velnam savu sirdi un dvē-

seli: viņi lien caur zemē ieaugušiem koku zariem,

pieņemdami vilku izskatu, un skrien plosīt jērus savu

kaimiņu ganībās, dzer jaunu kumeļu asinis un ne-

griež ceļa arī vientuļiem ceļniekiem. Tāpat velni ellē

plosīs šo ļaundarītāju miesas un aiz lieliem priekiem
nikni rūks, dzirdēdami savu plosāmo vaimanas! Jo

tie vaimanās tāpat, kā nabaga ganu meitas, kad tās

kritušas vilkaču nagos. —

Viņa majestāte un cienīgais superintendents tā-

pat ar nopūtām un dusmām iraid gana dzirdējuši, ka

jūs, Vidzemes ļautiņi, pieturiet joprojām savās mājās

ļaunus garus, tos par pūķiem saukādami. Jūs dodiet

tiem upurus no visu labību ražas, un rudens vakaros

rijās tiek mieloti mirušo gari, tiem ceļot priekšā visu,

ar ko Dievs jūsu druvas un jūsu kūtis svētījis.
Ak jūs, mazticīgie grēcinieki, ar šaubu un nezi-

ņas pilnām sirdīm! Vai tiešām jūs ticat, ka tiem, kas

iekļuvuši debess priekos un mielojas Dieva valstībā

pie eņģeļu klātiem galdiem, ir vajadzīgs medus, ko

jūs esiet ievākuši no saviem tropiem, jūsu kauto lopu

gaļa un jūsu sievu ceptās karašas? Labiem ļaudīm
viņā saulē ir daudz gardākas medus karašas, ko ie-

baudīt, un viņi dzer tā Kunga vīnu, bet tiem jūsu

tuviniekiem, kas pēc nāves cieš elles mokas, tiem nav

brīv nākt laukā no darvas katliem, kuros tos vāra, un

no elles liesmām, kurās velni viņus cepina, tos sasie-

tus turēdami uz lieliem bomjiem, gluži tāpat, kā tie

saimnieki mēdz savus kautos veprus svilināt.

— Vai tiem, kas savus mirušos aprok nesvētītā

zemē, lauku vidū, vai klusās ganību vietās, starp

elkšņiem un paegļu puduriem! Tas ir grēks šeit lai-

cīgi un tur mūžīgi, grēks pret ķēniņa pavēlēšanu rakt

kristīgus un godīgā nāvē aizgājušus miroņus tikai

kapsētās, Dieva kalpu iesvētītā zemē. Tur viņi dus



12

mierīgi, atpūzdamies no savas darbošanās un gaidī-
dami pastarās tiesas bazūnes, un sātans to kauliem

nevar tikt klāt ar visiem viņa pesteļiem. Turpretim
nesvētītā zemē ieraktie bieži vien tiek par laupījumu

sumpurņiem, kas atkaš kapus, plēsdami to nelaimīgo

miesas, un vilkači spēlējās ar to kauliem.

Ļaudis klausījās, šausminādamies un drebēdami.

Un pašiem spītīgākiem grēciniekiem aizrāvās elpa,
kad Gliks sāka tēlot pastardienu:

— Raugi, kad tas pasaules gals būs klāt, Dievs

sūtīs šurpu tos trīs nāves eņģeļus. Kā vispirmais
nāks zemes virsū bada eņģelis, jādams uz pelēka

zirga. Kurp tas pagriezīs savu rumaku, tur žēli brēks

bada mocīti ļautiņi, un bērniņš plēsīs mātes sakaltu-

šās krūtis. Un stipri vīri savā izsamisēšanā ēdīs dub-

ļus un būs priecīgi, ja tiem gadīsies rast lopa maitu

ceļmalā. —

Un kad tas bads būs aizgājis, pļaudams savu nā-

ves pļāvumu, tad nāks pār zemi jauna mocība, un

atjās kara eņģelis, sēdēdams asins sarkanā kumeļā
un asinīm pilošu zobenu rokā. Nokautu miesas tas

mīdīs sava zirga pakaviem, ciemi un pilsētas degs
visās malās, un visur būs brēkšana, vaimanas un lie-

las gaudas, jo tie sirotāji nav raduši taupīt pat bēr-

nus mātes miesās, un visur būs tikai pelni un miroņu

lauki, un asins paltis. —

Un tie, kas būs bada laikos palikuši dzīvi, un no

ienaidnieku zobiņa taupīti, tie pēc kara eņģeļa aiz-

jāšanas nāks ārā no savām mežu paslēptuvēm un

purvu salām, kurās tie glābušies, un ar asarām acīs

sanāks savu māju gruvešos un savos ar krūmiem

aizaugušos laukos, un lūkos taisīt sev jaunu dzim-

teni. Bet ta debesu dusmība vēl nebūs mitējusies un,

raugi, tad atjās mēra jātnieks, sēdēdams melnā ku-

meļā, un no viņa zirga nāsīm nāks līķu smaka. Pie

kuras pilsētas šis jātnieks pieturēs savu kumeļu, tur

nepaliks neviena dzīva, un sētās, gar kurām viņš būs

jājis garām, nedziedās gailis un neries suns. Un mi-
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roņi gulēs neaprakti, jo nebūs vairs roku, kas jaudātu
tiem izrakt kapus. Cilvēki gulēs ceļmalas un savu

māju pagalmos, viņu vaigi būs melni kā purva zeme,

un rīta rasa uz to sejām būs vienīgās viņu dēļ rau-

dātās asaras. Un zeme paliks tukša no ļaudīm, tī-

rumi atmatā, un sila priedes augs tanīs vietās, kur ta-

gad stāv jaukas muižas un brangas sētas. Kur bagā-
tas pilsētas, tur būs tikai tukšums un iznīcība, un

dadži augs cauri jūsu acīm, kuras būs izknābuši

maitu putni, un jūsu neapraktos kaulus balinās lie-

tus, saldēs sals un žāvēs vējš. —

Tāpēc atgriežaties no visa ļauna, Vidzemes ļau-

tiņi, jo jūsu grēku mērs ir pilns! Tas var sākt iet

pāri viņa malām, Dievs tad dusmās aizsegs savu

vaigu un jūsu tēvišķā jās iekšā tie trīs nelaimes jāt-
nieki!

Kad mācītājs beidza savu sprediķi, sieviešu pusē
šur tur bija dzirdamas apvaldītas raudas. Bet Gliks

nokāpa no kanceles, gāja altārī, un sāka pieņemt

dievgaldniekus un kristīt baznīcā savestos bērniņus.—
Kad garā dievgaldnieku rinda bija galā, metās

jau vakars; un kad Kraukļa Pētera un viņa sievas

Annas mazais puisītis bija dabūjis Jāņa vārdu, jau
bija nakts.

Tie baznīcēni, kam mājas bija tālākos draudzes

novados, neiedrošinājās naktī braukt, palikdami ie-

braucamās vietās turpat miestiņā. Tie, kam sētas

bija tik kādu pusjūdzi, tie aizbrauca pulciņos.
Tikai uz Kraukļu māju pusi nebija neviena cita

braucēja.
Putenis, kas bija griezies pa sprediķa laiku, ta-

gad mitējās. Sīvi sala, salti mirdzēja zvaigznes un

zilbalta, ar melnām meža svītrām, bija ziemas nakts,

kuras klusumu jauca tikai kamanu slieču čīkstēšana

un bērīša nosprauslošanās.
. '-*+- Mūsu puisītis dzīvos, sieva teica, spiezdama

kažokā ietīto bērnu sev klāt. — Viņš neraudāja šurp

braucot, neraudāja baznīcā, kad mācītājs tam lēja
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kristības ūdeni uz pieres, un arī tagad viņš klusi guļ.
Slimība jau atstājusies un aizgājusi citu ceļu, jo mūsu

mazais tagad ir Jānis, nevis Bērtulis.

— Jā, vīrs sacīja, bet sirds viņam bija nemiera

pilna un smaga, jo nupat braucot mežam cauri, tam

bija licies, it kā tālumā iekauktos vilks. Bet tad viss

atkal bija kluss; mierīgi čīkstēja slieces, un sprauslo-
dams vilka kamanas pa aizputināto ceļu vecais un

rāmais zirgs.
— Viņš augs liels, būs vērīgu galvu un ies tanīs

skolās, kuras ķēniņš esot licis dibināt Vidzemē arī

prastas kārtas ļaudīm. —

Lai Dievs dod, vīrs atteica, un pagrieza galvu pa

kreisi, jo tanī pusē tas atkal bija dzirdējis tādu kā

vilka kaukšanu.

— Ar šo bērniņu pār mums nāks Dieva svētība,

sieva teica, sašūpodama maziņo, kurš bija sakustējies

miegā.
Lai nāk vēl šonakt, vīrs sacīja, valdīdams zirgu,

kurš bija sācis krākt. Anna, skaiti tēvreizi, lai mēs

tiktu dzīvi mājās: bērītis ož vilku smaku un es jau
trešo reizi dzirdu viņu kaukšanu. —

Saimniece ielaidās dziļāki kamanās, lai tām svai-

doties neizkristu ārā ar visu bērniņu, bet vīrs uzcirta

zirgam, ar grožu galu, to skubinādams skriet cik

jaudas.
— Vajadzēja klausīt vectēvam un jūgt dūkano,

sieva ievaidējās: tagad mēs jau būtu mājās, bet kā nu

klāsies, to zina tikai Dievs.

— Dūkanais sen būtu sācis trakot, pārlauzis ilksi

vai izgāzis mūs sniegā, aizskriedams tukšām kama-

nām, teica vīrs: Anna, skaiti tēvreizi, man viņa jūk.

Mājas vairs nav tālu un Dievs mūs neatstās!

Patiesi, tepat jau vajadzēja sākties Kraukļu māju
ganībām. Un kaukšanu nedzirdēja vairs, tramīga ne-

bij vecā bērīša gaita. —

Tad pāri ceļam, soļu piecdesmit priekšā, pār-
skrēja milzīga ēna un uz mirkli pamirdzēja divas pa-
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sarkanas acu guntiņas. Un bērītis krākdams gribēja

griezties nost no ceļa, bet saimnieks to savaldīja ar

stingru roku un dzina tālāk. Vairs bija tikai kāda

ceturtdaļa jūdzes līdz mājām.
Jauna vilka ena pārslīdēja pari ceļam, un priekša

ieskanējās baiga kaukšana.

Sieva trīcēja, izbailēs spiezdama klāt puisēnu,
bet vīrs izņēma no sēdekļa apakšas cirvi un drošinā-

dams teica:

— Nebaidies, bet saki paldies Dievam, ka to ir

tik divi! Ja tie lēks bērim pie rīkles, viņš iecirtīs

galvu un tos pasitīs sev zem kājām, jo ir vecs un ar

vilkiem cīnīties paradis zirgs. Ja lūkos lēkt kama-

nās, es tos apcirtīšu ar cirvi.

Tad bērītis pēkšņi apstājās un negribēja tālāk

iet, jo tieši ceļa vidū bija apsēdušies divi milzīgi vilki,

un ļauni dega viņu acu ugunis.
Vīrs gribēja mest vilkiem ar cirvi, bet sieva ne-

ļāva, teikdama, ka izlaižot to no rokas, viņš palikšot

gluži bez ieroča.

Tad saimnieks gāja zirgam pie galvas un saka

jūgt to nost.

Vīrs, ko tu dari? Sieva sauca, bet Krauklis neat-

bildēja, un tālāk jautāt viņai nebija vaļas, jo tās pui-
sītis pamodās un sāka brēkt.

Atjūdzis vienu pajūga pusi, saimnieks izgrieza
kamanu ilksi un ar to pār plecu gāja uz priekšu, vil-

kiem klāt. Un jo tuvāk viņš tiem nāca, jo lielāki

likās tie augam, un vīram gura sirds un rokas.

Tik lielu vilku viņš savā mūžā nebija redzējis: tie

bija laba vīra augumā, gaidīja viņu balti atņirgtiem
zobiem un izkārtām mēlēm, un kā elles liesmas šķita
to acu ugunis.

Saimnieks apstājās, jo kājas tam liedzās iet tā-

lāk. Be tad viņš atskatījās pār plecu uz pajūga pusi,

redzēja sievu un bērnu, un tam kļuva atkal stipra
sirds.

Atpestī mus no ļauna, viņš skaļi sacīja un pa-
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ņēma ilksi rokās pa vēzienam, jo līdz vilkiem vairs

bija tikai daži soļi ko iet.

Tagad tas jau juta sitamies sejā zvēru karsto

dvašu. Tie saduga, gatavodamies lēcienam. Krauklis

plaši atvēzējās un sita no visa spēka, jo tieši tobrīd

gaudodams lēca tam virsū milzīgs vilks.

Zvērs iekaucās un atsprāga sāņis, sāka klibodams

skriet pa lauku projām. Otrs iegaudojās vēl niknāk

un nāca virsū.

Vīrs atkal pacēla ilksi, zvēla no jauna, un otrais

zvērs sabruka pie viņa kājām, apdzisa tā briesmīgo
acu guns.

levēlis lielo vilku ceļmalas sniegā, — asinis tam

tecēja pa atņirgto purnu, — saimnieks gāja atpakaļ
pie kamanām, steidzīgi sajūdza zirgu un aiz galvas,
turēdams to paveda garām nosistā vilka augumam.

Tad sēdās kamanās, brauca mājās, un drīz jau tiem

pretī iemirdzējās viņu sētas ugunis. —

Stāstot mājiniekiem, kas bija gadījies ceļā, saim-

niekam bija jautra seja un acis smēja, bet saimnie-

cei, kā ceļā sasalušas un tikai tagad atkusušās vaļā.

ritēja pār vaigiem baiļu asaras.

Saimniek, tu esi gan varens sitējs, vaļinieks Ju-

kums teica, pašūpodams sirmo galvu. Es vienmēr

esmu teicis, ka tev zirga spēks. —

Vectēvs nesacīja ne vārda, tikai smagi pūta, un

pēc saules lekta paaicinājis līdzi Jukumu, aizgāja
cauri ganībām apskatīt cīņas vietu un novilkt vilkam

ādu, jo pēc dēla nostāsta, zvēram vajadzēja būt vare-

nam tēvainim. —

Gāja un atgriezās pēc laba laiciņa līdz ar puteni,
kurš bija sācis atkal dzīt savus sniega putekļu blāķus
un jaunas kupenas. Un abiem vecajiem bija raižu

pilnas sejas.
Kur tad vilkāda? Miķelis noprasīja, bet Jukums

neteica ne vārda, un vectēvam bija bēdīgs vaigs.
Pēter, dēls, viņš klusi ierunājās, paaicinājis jau-

no ārpus rijas un vēl gabaliņu nost, lai nedzirdētu
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neviena sveša auss. Būs nelaime: tu esi nositis nevis

vilku, bet muižas vagari. —

Un pateica dēlam, ka šie abi ar Jukumu iedami

cauri ganībām, satikuši muižas kalpus, kas ragavās
veduši nosistu cilvēku. Tas bijis vagaris, un kalpi,
braukdami to meklēt, viņu atraduši pie lielās mēra

priedes ceļmalā, ar pāršķeltu pieri.

Ak, tad vagars būs bijis tas vilkacis? Krauklis

norūca un viņam satumsa acis. Lai! Man viņa dēļ

nesāpēs sirds: kas skrien vilkačos, saņem vilka algu!
Cik daudz tur trūka, ka viņi būtu mūs saplosījuši, un

bēri piedevām.
Un piebilda pēc brītiņa:

Ļaudis jau sen runāja par vagari visādas nelabas

lietas. Bet diezin kas tad būs bijis tas otrais?

Vectēvs nopūtās:
Muižas kalpi mums vēl pateica, ka kungs atkū-

lies naktī mājās pavisam slims un šorīt staigājot
kaklā pakārtu roku. Lielmātes taujāts, nikni atrūcis,

ka jājot mājās klupis kupenā ar visu zirgu, un lai-

kam būšot izlauzis roku. —

Krauklis sažņaudza dūres un sejā tam bailes

mijās ar niknumu.

Tā tad, kungs kopā ar vagari skrējuši vilkačos

un man priekšā, viņš pie sevis klusi noteica. Nu gan

nav labi! Kungs lūkos man atriebties.

Gan jau Dieviņš žēlos, vectēvs mierinādams teica,

bet pašam drebēja galva un rokas.

Vajadzētu dot ziņu tiesas kungiem, Krauklis vil-

cinādams ierunājās: par pīšanos ar nelabo draud

uguns nāve, viss viens, vai vainīgais augstas vai ze-

mas kārtas.

Vectēvs bēdīgi pašūpoja galvu.
Pēter, labāk par šo lietu nevienam nekā nesaki:

tie paši kungi tiesā, tie muižās. Pieredzēsi vēl tikai

lielāku nelaimi.

Uņ tēvs ar dēlu gāja atpakaļ rijā, kur Jukumam

bija, tāpat kā viņiem, sērīgs un norūpējies vaigs.
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11.

Visas Krievijas cars un patvaldnieks Teodors

Otrais pēc īsas valdīšanas un grūtas sirgšanas ar

ūdens kaiti, bija 1682. g. pavasarī ap bērzsulu laiku

šķīries no šīs pasaules, neatstādams dēla un arī nepa-

spējis novēlēt, kam mantot valsti: brālim Jānim, ku-

ram bija slima dvēsele un vājas acis, vai pusbrālim
Pēterim. — Bajāri, paši nevarēdami izšķirties, ar pa-
triarcha muti bija prasījuši padoma pie pils kāpnēm
sanākušai tautai, un pūlī vairāk saukts Pētera, retāk

Jāņa vārds. Tad valststēvi bija pasludinājuši des-

mit gadus veco Pēteri par caru no Dieva žēlastības,

un trīs veci bajāri devušies ceļā, lai apsveiktu jauno
valdnieku, kurš, Teodora neieredzēts, bija kopā ar

māti priekš pieciem gadiem ticis izraidīts no Maska-

vas, lauku trimdā uz Preobraženskas ciemu, un

abiem par mitekli tur ierādīta vēl tēva Aleksēja jau-
nības laikā no stipriem ozolu dziedriem celta, bet

drīz pēc tam pamesta vasaras pils. —

Bajāri atrada Pēteri priežu šiliņā, kur tas ar

ciema puikām postīja vārnu ligzdas, un zēns bija
tikko nokāpis no koka, virs kura galotnes nikni ķērk-
dams griezās izmisušo melno putnu bars.

Izstīdzējis, saulē nodedzis, jaunais cars platām
acīm vērās vecajos valstsvīros, kuri nometās tā

priekšā ceļos un, pierēm skāruši sūnas, skūpstīja
viņa sīkās, priežu sveķiem, mizas drumslām un put-
nēnu dūņām aplipušās rokas. Tad zēns piepeži sāka

skaļi smieties, atgāzdams mazliet atpakaļ tumšcir-

taino galvu, un apkārt sastājušie ciema puikas, pa-

skatījušies bajāros, izņēma no mutēm tur sabāstos

pirkstus un smējās līdz.
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— Par ko tu, valdniek, smejies? levaicājās kņazs

Čerkaskis, bajāru delegācijas vecākais.

Kā lai nesmejas? Cars sprausloja. — Tev, tēvoc,

pilna bārda putnu sūdu! Pa zemi rāpodams būsi

nosmērējies.
Vecais kņazs apjucis izslaucīja ar plaukstu bārdu,

noberzēja roku pie kažoka stūra un pikti nospļāvās.
Kauna dēļ iesmējās abi viņa ceļa biedri. Tad bajārs
Šeins sataisīja svinīgu seju, paklanījās jaunajam ca-

ram līdz zemei un teica:

Valdniek! Mēs atbraucām tevi aicināt atpakaļ uz

Maskavu: ar Dieva ziņu tev pienācis laiks sēsties

tronī!

Puisēna brūno acu zīlēs nodzisa smieklu ugun-

tiņas, bet izbrīna nebij. Kā sen gaidījis Šeina ziņu.

viņš sacīja:
Ja jau tā vajaga, sēdīšos ar. Jūs, tēvoči, tikai

pagaidiet, kamēr es te pabeidzu darbu. Tad iesim

pie māmiņas.
Un pieliecies, pacēla pusdzīvu vārnēnu un trieca

to pret stumbru. Vārnēns spiedza, un vecās vārnas

augšā nikni un žēli brēca līdz.

Kņazs Čerkaskis paskatījās un atkal nospļāvās, —

vecajam kareivim vēl nebija pārgājis īgnums par

viņa bārdai gadījušos negodu. Šeins novērsās, bet

Golovins, kam bija līdēja daba, pasmaidīja un pielabi-
nādamies teica: jāiet valdniekam palīgā, un pacēla
otru vārnēnu.

Ir itin brangi, ka tu, car, laikus sāc pierast pie
acīm. Kad būsi liels, varēsi iet karā pret turkiem

vai zviedriem, tāpat ka tavējais nelaiķa tēvs, cars-

tētiņš Aleksejs, Vidzemi vai Leišus dedzināt. —

Jātnieki un zirgu puiši smējās, bet Čerkaska ku-

čieris Jelisējs, valdīdams sava kunga dūkanos, smagi

nopūtās:
Sāk valdīt ar Dieva radības bendēšanu. Vai, vai,

tā nav laba zīme.
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Cariene Natālija trimdas gados bija paradusi pati

guldināt savu puisēnu un darīja tāpat arī pēc atgrie-
šanās Kremļa pilī, kad aiz tās krāsainajām logu rū-

tīm bija izdzisusi vakara blāzma un pils kambaros

uh koridoros sāka aizdegt nakts lukturu ugunis.
Māmiņ, — zēns ierunājās, jau gultā gulēdams,

un viņa apaļā, tumšu cirtu vainagotā seja uz spilvena
baltuma izskatījās pavisam bāla, — kad mēs brauk-

sim atpakaļ uz ciemu? Man te netīk.

Kāpēc tad, Pēterīt? Cariene vaicāja.
Te nav neviena ciema puikas, ar ko varētu spē-

lēties. Meža arī nav, un lielajiem ir ļaunas acis. —

Ej nu, puisīt, ej! Māte pasmaidīja un noliecās

pār gultiņu, lai sienmalē aizspraudītu zelta bezdelī-

gām un sudraba vienradžiem izšūtu zaļa zīda segu.

— Te visi tevi mīlē, tu tak esi cars. —

Zēns uzmeta lūpu.
— Ja es cars, lai tad tēvocis Miloslavskis par

mani nesmejas!
Kā tad šis smēja? Māte palika nopietna, un at-

cerē tai uzausa Teodora mātes brāļa Miloslavska ga-

lainā un viltīgā seja.
— Es esot tikai tāds ciema puiku cars, — zēns

nikni atteica, un virslūpa tam plēsīgi savilkās, atseg-
dama zobus.

Tavu bezkauņu! Un tu. Pēterīt, ko tu viņam
teici?

.— Es teicu, ka likšu tam nocirst galvu, kad būšu

liels.

Cariene satrūkās.

— Dievs ar tevi, Pēterīt, ko tu runā, viņa sa-

cīja, pārmeta tam krustu un sāka maigi glaudīt dē-

lam plecu, dungodama miega dziesmu, bet dzirdētais

neizgāja no prāta un vēl smagāka palika sirds. —

— Jā, Miloslavsku nekauņas paliek arvienu dro-

šāki. Būs jāsaka brāļiem, lai neizlaiž tos pusradus
no acīm, — diezin kas tiem vēl padomā?

Mātei klusi dziedot, zēns bija iemidzis un mie-
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rīgi elpoja, puspavēris muti, — lūpas bija apaļas un

sārtas, kā plaukstošai meitenei.

Cariene lēni piecēlās no dēla gultas malas, vēl-

reiz nārkrustīja gulētāju, tad pasauca aukli, kas bija

gaidījusi aiz durvīm, un gāja uz savu istabu, bet ilgi

nenāca miegs. —

Savāds nemiers bija sācis mākt jaunO carieni

drīz pēc atgriešanās Kremlī un pamazām nodzēsa sā-

Rumā tik lielo prieku par atpakaļ tikšanu bijušajā
laulības gadu godībā. —

Šis nemiers bija sācis nākt nakts stundās, un ca-

rienei sākumā radušās kaunīgas aizdomas pašai pret
sevi, — vai tikai pavasara mēnesnīcas baltums, tiekot

atpakaļ bijušā atmiņu gaisā, nav no jauna sakarsējis

viņas kādreiz kaislās, bet atraitnības un trimdas gadu

pelēkumā norimušās asinis. —

Jau trešajā Kremlī pavadītā naktī carienei Na-

tālijai bija rādījušās sapnī bārdainas vīru sejas, nri

atraitne mulsa spilvenu karstumā, jo no šīm sejām
nāca svelmaina dvaša. Meklēdama no tām un sevis

pašas glābiņu, cariene vaidēja miegā un meklēja ap
sevi savu tumšcirtaino zēnu, kam vajadzēja būt mā-

tei par sargu pret viņas pašas asiņu atmodu. —,
Tad nāca cita nakts uņ tas pats sapnis, bet ca-

rienei šoreiz likās, ka viņas puisītis guļ tās rokās.

Atkal apstāja gultu tās pašas sakarsušās un ņirdzī-
gās sejas, bet atraitne tagad redzēja, ka iekāres ugun-

tiņu vietā šo rēgu acīs gail slepkavošanas alka un

briesmīgs, no nezināmiem dziļumiem iznācis naids.

Pats šausmīgākais bija tas, — to cariene juta
skaidri, — ka šis naids nevērsās pret viņu, bet pret
to, kas dusēja viņas rokās un ko tā bija priekš des-

mit gadiem nēsājusi zem sirds. — lekliegdamās viņa
trūkās augšā, visa drebēdama, pusmiegā meklēja sev

blakus dēlu, un tā neatradusi, vienā kreklā aizskrēja
uz zēna istabu, lai pārliecinātos, vai tas vēl dzīvs un

vesels, jo bezgala liels tai bija licies sapnī redzēto

rēgu naids.
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Dienā nemiers it kā norima, bet tikai uz īsu

laiku. Carienes tēvam un brāļiem, kas pēc Pētera

nākšanas tronī bija saņēmušies daudzus amatus un

pilnām saujām grāba no valsts kases, jo tā jau bija
paraduši darīt visu caru radi un no paša caru valsts

sākuma, — brāļiem nebija valdīšanai vajadzīgās ma-

ņas un saprāta; nebij arī cietas gribas un spēka, un

tie zināja tikai gauzties, ka Miloslavsku cilts šiem ne-

griežot ceļu. —

Bija pat tādas vēstis, ka Miloslavsku ļaudis sākot

musināt strelicu pulkus, un ka princeses Sofijas ista-

bās redzēti nākam un ejam visādi tumši ļaudis, kas

vairoties no godīgu cilvēku skatiem un dienas gais-
mas. —

Strelicu krogos, — ak, šie strelici, kas vairs ne-

grieza ceļu pat saviem pulkvežiem, — Nariškinu

kalpi bija dzirdējuši tik trakas un bezdievīgas valo-

das, ka cars Pēteris esot bandu bērns un pēc nelaiķa
Teodora nāves vajadzējis tik celt vien tronī to pašu
muļķa Jāni, ar māsu Sofiju kā padoma devēju.

Nelieši un nekauņas! Cariene Natālija vīstīja
dūres. — Visa pasaule tak skaidri zināja, ka viņa ir

debesu valdinieka un sava nelaiķa vīra dvēseles

priekšā tīra kā ūbele. Vai viņa vainīga, ka tās Pē-

teris mantojis no savas mātes Nariškinu cilts veselās

asinis un nelīdzinājās slimīgajiem prinčiem, kurus ca-

ram Aleksejam bija dzemdējusi tā pirmā sieva, no

žūpu Miloslavsku sugas paņemta?

Tās riebīgās tenkas būs droši vien mīļās radnie-

ces Sofijas gudrība.

Ak, šī Sofija, kurai ir vara čūskas sirds un odzes

mēle!

Jānis Miloslavskis, beidzis māsas meitai savu vē-

stījumu par kūdīšanas darbiem, kurus pēdējās pāris
dienās bija darījis, apklusa, elpu atņemdams, un ar
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zīda kaftāna piedurkni noslaucīja no platās pieres
sviedrus.

— Tiktālu nu mēs būtu, — viņš pēc brītiņa no-

teica, skatīdamies druknajā radiniecē, kas, rokas sa-

krustojusi virs lielajām krūtīm un mazliet nolieku-

sies uz priekšu, platiem vīrieša soļiem staigāja pa

istabu, uz priekšu un atpakaļ. Ozolgrīdas dēļi čīk-

stēja zem princeses ķermeņa smaguma.

— Gatava lāču māte, — Miloslavskis pie sevis no-

domāja, bet tūliņ aprāvās, jo princese piepeži bija

mitējusies staigāt un tagad stāvēja viņa priekšā. Tik

draudošs bija mazo, melno acu spīdums viņas balti

krāsotajā sejā, ka bajāram notrīcēja sirds un viņš
sāka baiļoties, vai tikai radiniece nav dzirdējusi viņa
sirds domas.

•Kaktos gulēja dziļa krēsla, jo uz galdiņa liktās

sveces guns gaismoja tikai pašu istabas vidu un abu

sazvērnieku sejas.
— Vajag izdoties, — Sofija beidzot noteica, smagi

dvašodama, — ja vien tavi ļaudis būs izdarījuši visu,

kā vajadzīgs.
Miloslavskis nicīgi atmeta ar roku. —

Par to tu, mīļā, nebēdā. Visos divdesmit pulkos

tagad visi ir par mums un pret Nariškiniem. Ka tu

zinātu, cik tas viss man maksāja, viņš nopūtās.

Sofijas sejai pārskrēja pāri nicīgs smīns.

— Nežēlo, mātes brāl! Kad tiksi atpakaļ veca-

jos amatos, atzagsi tagad izdoto vienā mēnesī. —

Miloslavskis itkā gribēja runāt pretī, bet Sofijas

seja izskatījās tāda, ka labāki paciest sīko apvaino-
jumu, kas galu galā sakrita ar paša Miloslavska ce-

rībām un nodomiem.

Viņš paraustīja plecus un sacīja:
—Kā viņi prot dzert! Tīri bail. Tie izdzertu

pašu Maskavas upi, ja ūdens vietā tanī tecētu šņabis.

Sofija klusēja un Miloslavskis piecēlās, taisīda-

mies iet.

—Tā tad, piecpadsmitā maijā? Viņš ieminējās,
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likdams galva savu smago caunadas cepuri, rotātu

pāva spalvām.

— Jā, — atteica princese, pārsviesdama atpakaļ

pār plecu astru cieto, melno matu pīni un atkal

sākdama savā lācenes gaitā staigāt pa istabu.

Silts un saulains bija atnācis 1682. gada piec-

padsmitais maijs, un Maskavas sētu un kapsētu baltie

bērzi tērpušies pirmajā vārajā pavasara zaļumā.
Laiks bija tik jauks, ka cilvēkiem netika sust istabās

un no paša rīta tie slaistījās pa ielām, priecādamies

par pavasari un silto saulīti. Pat tiem, kas bija visu

nakti dzēruši, uz rīta pusi apgulušies turpat krogus

priekšā uz ielas un tikai saules modināti cēlušies kā-

jās, arī to acīs pavasara noreibums likās nomācam

paģiru niknumu. Un strelici, šie cara karavīri, kas

miera laikos bija tirgotāji vai krodznieki, bet arī aiz

veikala un krogus galda rīkojās ģērbušies savu pulku

zaļajos, zilos vai dzeltānajos kaftānos, sajostos sarka-

nām jostām, arī strelici bija pilni labsajūtas, jo naktī

visi krogi bija bijuši vaļā un karavīriem tur dots

dzert gluži par velti: uz labā prinča Jāņa veselību un

nezināmu labvēļu rēķina.

— Lai tas princis arī ir ar galvu vājš, bet, ziniet

paši, uz tādiem guļ debesu svētība. Jānis jūs mīl un

Dievs mīl Jāni! Vai, kādas bēdas nāktu pār jums
un visu zemi, ja labajam princim notiktu kāda ne-

laime!

Tā strelicu dzirdītāji bija teikuši. —

Tālumā sāka klabēt auļos triektu zirgu pakavi un

dzirdēja satrauktas balsis. Kā paša nelabā triekti,

atdrāzās trīs jātnieki un pie strelicu pulciņa uz mirkli

pieturēja savus rumakus. Stepju zirgu acīs gailēja

mežonīgs trakums, un tāds pats trakums sāka pār-
ņemt strelicus, dzirdot jātniekus saucam:

— Palīgā, pareizticīgie! Brāļi, steidzaties uz
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Kremli! Šonakt pilī nokauts princis Jānis! Skrie-

niet glābt jel viņa māsu> labo Sofiju!
Visās ielās, kur strelicu nami, redzēja auļojam

šos jātniekus un viņu mestie vārdi bija kā degošas

pagales. Tie aizdedzināja sirdis un galvas.

Streļici sākumā stāvēja sastinguši, tad sāka mē-

tāties rokām, saskrēja pulciņos, un no mutes mutē

gāja briesmu vēsts:

— Nokauts, nokauts, nabaga labais princis, stre-

licu draugs un visu labo krievu ļaužu cerība!

— Nevar būt!

— Nē, ir tak tiesa! Vai tad nedzirdējāt paši, ko

teica jātnieki?
— Ak, Dievs un visi svētie! Nežēlo pašas caru

cilts asinis!

— Kas tad bijuši tie slepkavas?
— Vai tad nedzirdēji? Nariškini!

— Ko? Tā suņu suga? Sist viņus nost!

Atkal jāja, atkal kliedza un sauca, un tad kaut

kur sāka dimdēt trauksmes zvans:

— Dung-dong, dung-dong!

Ceļaties pareizticīgie, dung-dong! Briesmas,

dung-dong! Pie cirvjiem, mietiem un nažiem, —

dung-dong!
Trauksmes zvani drīz zvanīja visās milzu pilsētas

malās, viss gaiss virs tās jau bija to tracinošās dimdē-

šanas pilns.
Strelici skrēja iekšā savos namos, meta nost zilos,

zaļos un dzeltānos kaftānus, uzrotīja kā kaušanai vai

kaujai savu sarkano kreklu piedurknes un rāva no

sienām platos šķēpus, musketes un līkos zobenus.

Tad skrēja atkal laukā, skrēja savos sarkanajos krek-

los pa ielām kā dzīvs ugunsgrēks. Jau rībēja pulku

bungas, griezīgi kauca simtu signālu ragi, saukdami

vīrus rindās. Nezin kur bija radušies pakalpīgi ļau-

dis, kas steidzās karotājus pacienāt ar šņabi, ko nesa

veseliem toveriem.

Un strelici dzēra ka kāzās un kā pirms lielas
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kaujas. Dzēra koka kausiem, dzēra plaukstām, citi

smēla šņabi ar savām melnajām samta cepurēm.

Dzēra, līdz viņu sejas un acis bija tapušas no viņa
reibuma un dusmu trakuma gandrīz tikpat sarkanas,

kā viņu krekli un drīz lejamās asinis.

Viņu vairs nebija simti, bet tūkstoši. Un bungas

rībēja un gaisos šalca un dimdēja trauksmes zvanu

balsis:

Dung-dong, dung-dong, dung-dong!
Uz Kremli, pareizticīgie karavīri, uz Kremli!

Kā sarkana upe strelicu pulki plūda uz cara cie-

toksni. Tā vārti bija vaļā un sarkano kreklu pali
sāka skaloties ap Kremļa pili.

Pūlis vicināja ieročus un kliedza:

— Nāvi Jāņa slepkavām! Kaujiet Nariškinusl

No streliču rēkšanas īdēja logu rūtis, drebēja sie-

nas un trīcēja zvanu dimdēšanas sakustinātais gaiss.
Cariene Natālija bija nokritusi ceļos Nikolaja

brīnumdara svētbildes priekšā un nāves bailēs spieda

sev klāt savu puisēnu.
Zēns izbrīnā vērās bālajā mātē un viņas trīs brā-

ļos, kas bija ceļos nometušies tai blakus, —tik ļoti
tiem trīcēja rokas, ka viņi vairs nejaudāja krustus

mest. Un nāves bailes, kas bija pārņēmušas jaunā

cara asins radus, taisījās pielipt arī viņam, kad pie-

peži tam uz galvas uzgūlās veca vīra dzīslaina roka

un labi pazīstama, laipna balss teica:

— Nebaidies, mīļo puisīt, nebaidies! Viņi tev

nedrīkst darīt nekā ļauna, jo tu esi cars! Bet tu, meit,

ņem pie rokas abus brāļus, savu Pēteri un Miloslav-

sku Jāni, un ej, parādies tautai. Tā redzēs, ka tai

sastāstīti nieki un trakošana mitēsies. —

Tas bija vecais Matvejevs, carienes Natālijas au-

džu tēvs un nelaiķa cara Alekseja labākais diplomāts,
ko Teodors bija priekš gadiem aizsūtījis trimdā. Visu

Nariškinu gaidīts, viņš tikai aizvakar bija atgriezies

Maskavā, un carienes sirds bija palikusi viegla, jūtot

veco, gudro valstsvīru savā tuvumā.
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Matvejevs bija vienīgais vīrs visā zemē, kas drīk-

stēja saukt mazo un lepno caru par mīļo puisīti, jo
bērnības gados viņš bija to bieži nēsājis uz rokām

un teicis tam pasakas. —

Padoms bija tik labs, ka visiem uzreiz atplauka
sirdis un sejas. Kad pilī beidzot bija sameklēts prin-
cis kretins, — bailēs no pūļa trakošanas tas bija pa-

slēpies pie savām māsām, — cariene ņēma savu Pē-

teri pie labās un ienaidnieces Sofijas brāli pie krei-

sās, un gāja uz kāpņu pusi. — Princim Jānim tā no-

bīlī bija gadījusies viņa parastā nelaime, bet cariene

savā uztraukumā tā nemanīja. Vienīgi pats mazais

cars savieba seju un pagrieza galvu sāņis, jo viņam
riebās, ka tik liels puisis, un vēl paša cara brālis, var

tik nesmuki uzvesties. —

Carienei un prinčiem gāja līdzi uzticīgais Matve-

jevs un pats patriarchs, tērpies savā violētajā mantijā
un rokās turēdams svētbildi. Klusums, pūlim nācējus
ieraugot, kļuva tik liels, ka cars, turēdams carienes

roku savā mazajā, bet jau stiprajā plaukstā, varēja
sadzirdēt mātes sirds aukaino pukstēšanu.

— Te ir jūsu cars Pēteris, — cariene sāka dre-

bošā balsī, un te ir viņa brālis Jānis, pār kuru ļauni

ļaudis jums samelsuši, ka viņš esot nonāvēts.

Patriarchs, pakāpies pa kāpnēm pāris kāpienus

lejup, pacēla gaisā svētbildi:

—■ Dievs ar jums, brāļi! Redziet paši: princis
Jānis ir dzīvs!

Kāpnēm tuvākie strelici vilcinādamies nāca tu-

vāk, un turpat pie carienes un abu prinču krūtīm

iemirdzējās saulē āvu un partizāņu platie asmeņi.
Vai tu esi Jānis? Aizsmacis un smīnēdams pra-

sīja kāds strelics, viss līgodamies no šņabja, un sa-

tvēra cara pusbrāļa baltā kaftāna stūri.

— Jā, es tas esmu, — stostīdamās nāca atbilde.

Strelics palaida prinča svārkus vaļā, apgriezās
apkārt un turpat no kāpnēm sauca lejā, ieplēsdams
rokas un smīnēdams:
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— Tas tiešam esot Jānis!

Caru puisēnu pārņēma prieks: dumpinieki izjo-

kojuši paši. sevi! Nu tie nokaunēsies, sāks visi smie-

ties un ies projām. —

Tak strelica vārdus bija dzirdējuši tikai pāris tu-

vākie simti, un daži vīri vilcinādamies noņēma savas

cepures. Aiz tiem stāvēja tūkstoši citu, kas nekā ne-

bija dzirdējuši, sešpadsmit tūkstoši sakūdītu un pie-

dzirdītu, kauties un kaut paradušu vīru, un viņu acis

un domas bija sarkanas kā asinis. Gar viņu rindām

atkal gāja nezin no kurienes nākuši, bet ļoti laipni
ļaudis, pa pāriem nesdami šņabja toverus un aicināja
dzert katru, kam vēl patika dzert. Šņabja nesējiem

pa pēdām gāja citi: tiem rokās bija papīri, no kuriem

viņi lasīja strelicu niknāko ienaidnieku vārdus. Un

neviens vairs nebrīnējās, kad starp šiem vārdiem tika

minēts arī strelicu cienītā Matvejeva vārds. —

No pūļa tāļākajām rindām, gar kurām ceļoja

šņabja toveri, atskanēja, vēlās pāri laukumam un atL

sitās pret pils sienām un kāpnēm jauna, taigas aukai

līdzīga rēkšana:

— Sist nost! Nariškinus, Matvejevu! Sist visus!

Tak pūlis vēl nevirzījās uz priekšu un, varbūt,

viss vēl beigtos bez asinsizliešanas, ja neatskrietu nik-

nais un stulbais strelicu pulku priekšnieks* kņazs Dol-

gorukijs. Tas nesaprata, ka viss patlaban turās uz

naža asmeņa, un pa savam paradumam sāka lamāt

un gānīt strelicus mātes vārdiem.

Kņazs to darīja, uz pils kāpnēm stāvēdams un

paši mierīgākie strelici jutās dziļi aizvainoti. Šo sa-

jūtu vēl strindzināja nesen dzertā šņabja norei-

bums. — Ko? Vai tad viņi bija darījuši ko ļaunu?!
Tie bija tikai atsteigušies glābt vai vismaz atriebt

labā prinča Jāņa dzīvību, un nebija vainīgi, ka tas

galu galā izrādījās dzīvs. —

— Nost Dolgorukiju! Atskanēja nikns kauciens,

un kliedzēji šoreiz bija tie strelici, kas stāvēja
kāpnēm vistuvāk. Sauciens tiem bija kā komanda;
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viņu rindas sakustējās un gāzās uz priekšu, vicinot

šķēpus, bises, āvas un zobenus.

Kāpnes pāris acumirkļos pārplūdināja sarkanu

kreklu un rēcošu seju vilnis. Pafriarchu atgrūda sā-

nis ar visu svētbildi. Strelici turpat uz kāpnēm no-

gāza Dolgorukiju zemē, mīdīja un sita šauteņu res-

gaļiem. Tad četri vīri to sagrāba aiz rokām un kā-

jām, sašūpoja kā maisu. Kņazs uzlidoja gaisā, pār-
krita pār kāpņu malu un uzgāzās tam pretī celtam

šķēpu smaiļu silam. —

Caru sagrāba briesmīgas bailes, jo tās bija pir-
mās viņa acu priekšā izlietās asinis. Kā glābiņa
meklēdams, tas abām rokām krampjaini ieķērās Mat-

vejeva svārkos.

Visapkārt tagad bija zvēriskas sejas, noputojušās
un atņirgtas ļaunas mutes, asmeņu ziba un traka lēk-

šana. No atrocītajām sarkano kreklu piedurknēm

jau atkal stiepās spalvainas rokas, sniedzās arī pēc

Matvejeva, tiecās to vilkt pa kāpnēm lejā.

Vecais vīrs nobālis un klusēdams gāja, bet pui-
sēns cars turējās tā svārkos ar izmisuma spēku, lai

gan smagas dūres sita pa viņa rokām, līdz kāds mil-

zenis strelics sagrāba šīs rociņas cieti un ar varu at-

lauza vaļā cara dūrītes. Zēns gribēja lūgt, raudāt un

kliegt, bet rīkle tam bija kā aizžņaugta, un pār lūpām
nenāca neviena skaņa. Viņš juta smagu spiedienu pa-

kausī, seja sāka raustīties, un tad tam acis iepletās
nedabīgi platas:

Matvējevu, kam seja un sirmā bārda jau bija asi-

nīs, patlaban cēla gaisā daudzas rokas, pasvieda to

augšup, un vecais vīrs arī nolidoja lejā, uzdurdamies

uz tam pretī paceltajiem strelicu šķēpu platajiem

asmeņiem. ■ .

Asas kā zibens sāpes izšāvās cauri zēna ķerme-
nim, galva sāka trīcēt un nošķiebās uz kreisā pleca;

sejā lēkāja vaigu muskuļi, kājas saļodzījās un cariene,

ar izmisumu spēku izlauzusi barā sev ceļu pie dēla.
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uztvēra puisēnu rokās un grīļodamās pati to ienesa

atpakaļ pilī, savā istabā.

Zēnam vēl arvienu trūka elpas un trīcēja galva;

viņš nevarēja izkliegt ne vārda un tikai pēc laba lai-

ciņa tam sāka plūst asaras.

Kaut kur tālumā dārdēdamas sprāga vaļā dur-

vis, niknas balsis bija dzirdamas koridoros un zālēs.

Tur auroja un sauca: Sit nost Nariškinus!

Māte drebēdama apķēra dēla kājas, bet zēns sē-

dēja gultā, plati ieplēstām acīm, sažņaudzis dūres un

aiz bailēm un dusmām raudāja.
Balsis un rēcieni nāca tuvāk. Durvis sašķīda

zem vareniem āvu triecieniem un iekšā iebruka viņi,
nesdami līdz šņabja un ķiploku, sviedru un asins

smaku. Izmeklēja visus kaktus, izdurstīja šķēpiem

cara gultu, visur meklēdami viņa mātes brāļus. Tos

neatraduši, viņi drāzās tālāk, un līdz vakara tumsai

bija dzirdamas piedzērušo klaigas un trakošana pils
koridorā.

Ne mātei, ne dēlam tonakt nenāca miegs. Tikko

iekritis snaudienā, zēns sāka atkal raustīties un trī-

cēt, un trūkās augšā. Un līdz rīta ausmai, lielas un

sāļas, krita uz puisēna vaiga mātes raudātās asaras.

Strelici slepkavoja pa Kremli un pilsētu trīs die-

nas, un tad pieprasīja izsaukt par caru arī princi
Jāni. Bajāri tā darīja, un nu bija divi valdnieki, bet

tad dumpinieku vadoņi nāca ar jaunu ziņu:
Ja necelšot princesi Sofiju par pavaldoni, jo viens

cars esot vēl puika, bet otrs ar galvu vājš, tad varot

notikt vēl ļaunākas lietas. —

Bajāru dome piekāpās arī otru reiz, un Sofija

kļuva par īsto valdnieci. Tā aizsūtīja Pēteri ar viņa
māti atpakaļ uz Preobražensku.
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111

Filozofijas doktors Teofils Farinijs, dzimis kā

Gotlībs Veics, kādreiz Leidenes universitātes cerība

un vairāku ievērojamu astronomijas traktātu autors,

bija dzeršanas kaites dēļ nogājis no spoži uzsāktā

zinību vīra ceļa, grimis arvienu dziļāk un klīdis no

vienas zemes uz otru, nekur nevarēdams ilgi tver-

ties, līdz beidzot Stokholmā, 1682. gada pavasarī, ap-

cietināts par dzērumā izdarītu slepkavību un turpat
uz nāvi notiesāts, pie kam sprieduma izpildīšana no-

likta uz tā paša gada astoņpadsmito jūniju. —

Šīs dienas priekšvakarā pie notiesātā bija atnā-

cis cietumnieku mācītājs Mārtiņš Stūre, lai izpildītu
savu pienākumu un vaicātu nāvei nolemtajam, vai

tas jau ir savā sirdī pienācīgi sagatavojies un jūtas
cienīgs baudīt Kristus miesu un asinis, lai pēc tam

rīta agrumā caur bendes roku šiķrtos no šīs pa-
saules. —

Doktors brītiņu klusēja, tad dziļi nopūtās un

teica:

Daudzas dienas sēdot kā vientulis šī nopūtu kam-

bara klusībā, esmu gana pārdomājis sava nelaimīgā
mūža gadus un nācis pie pārāk vēlas atziņas, ka biju

līdzīgs bībeles minētajam negudrajam kalpam, kurš

viņa kunga uzticēto podu bija apracis zemē, nemēģi-
nādams to izlietāt par svētību sev un citiem un par

prieku poda devējam. Dievs man bija devis gaišu
galvu un daudzus talantus, bet mana netiklā sirds

un negausīgā daba aprakusi šos talantus plītēšanas

zaņķī un novedusi mani līdz nāves grēkam, kura

dēļ esmu notiesāts. —

Mācītājs šos vārdus atzina par pierādījumu, ka

doktoram nevar liegt svēto vakarēdienu, un to pa-
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sniedzis, taisījās aiziet, bet cietumnieks sacīja, ka šim

vēl esot kāda vajadzība.
Kad mācītājs taujāja, kas tā par vajadzību, dok-

tors atzinās, ka viņu mācot bailes no rītdienas gā-

juma, un to iedomājoties vien, skrienot saltas trīsas

pāri mugurai un visiem locekļiem:
Tā kā manu daudzo grēku dēļ rrian tā kā tā būs

jādeg elles liesmās, tad domāju, ka vēl viena glāze

nevarēs tur sakurt priekš manis vēl karstāku uguni,
un tāpēc lūdzu jūs, cienīgtēvs, neatteikties izpildīt
manu pēdējo vēlēšanos un likt cietuma sargam rīta

ausmā pasniegt lielāku degvīna mēriņu, lai bendi sa-

gaidot, man netrīcētu ceļi. —

Mācītājs tomēr domāja citādi. Bībeles vāreļiem

aprājis veco dzērāju, ka tas tūliņ pēc dievgalda jau
atkal domā par sīvo, viņš aizgāja, ceļā vēl nopūs-
damies, ka tik augsti mācītam ir grēkos nocietināta

sirds. —

Bēdīgs un kaudamies ar grūtām domām, doktors

savā pēdējā vakarā ilgi nevarēja iemigt. Bet tikko

pirmais snaudiens bija sācis vērt cieti viņa acis, tas

izdzirda savas celles durvīs atkal iekaucamies atslēgu.

Sargs, iekšā ienācis, nolika uz akmens klona savu

lukturi un izgāja atpakaļ koridorā, ielaisdams pie
cietumnieka divus svešus vīrus. Tie bija visai ne-

vienāda auguma, viens mazs, apaļu seju un tievām,

gaišām ūsām, bet otrs garš un slaiks, ar melnu kaz-

bārdu. Abi ietinušies platos, labas Hallandes vad-

malas mēteļos, zem kuriem bija redzami zābaki ar

piešiem un zobenu gali, liecinādami, ka atnācēji ir

muižnieku kārtas vīri vai ķēniņa virsnieki.

Kā pirmais ierunājās garais svešinieks un vai-

cāja doktoram, vai viņš esot tas pats zvaigžņu zīl-

nieks, kas vēl ziemā pareģojis nesenējo lielo asins

izliešanu Maskavā, zinājis jau iepriekš, ka turki pa-

dzīs venēciešus no Kandijas salas, un tāpat pateicis,
ka nāks pēdējie divi bada gadi Norvēģijas valstī, kura

klausa dāņu ķēniņam? —
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Šie vārdi lika doktoram atcerēties viņa īsos

astrologa slavas brīžus un uz brītiņu aizmirsis, kas

rīt tam gaidāms, viņš atteica ne bez lepnuma:

Jā, tas ir tiesa. Esmu savā laikā sastādījis ho-

roskopu Anglijas lordam protektoram Kromvelam,

tam pateikdams, ka pēc daudziem gadiem viņu vis-

vairāk cildinās tieši tie, kuru vectēvi tā dzīves laikā

viņu nīduši un lādējuši, nebaidīdamies pret to sūtīt

uzpirktus slepkavas. Nelaiķim Saksijas kūrfirstam Jā-

nim Georgam tiku pateicis priekš vairākām vasa-

rām, ka tas mirs ar mēri, un arī tas ir bijis patiess
vārds. Dievs man devis zināšanas un arī spējas la-

sīt viņa spīdekļos rakstītos noslēpumus, un es redzu

jau tagad, ka lielais turks pošas karā pret Romas

ķeizaru un janičaru armija pēc viena gada lauzīsies

Vīnes vārtos. Un tomēr, — viņš piebilda ar klusu

nopūtu, — viss tas man pašam nekā nav devis, un

no zinātnieka iznācis cietumnieks. —

Abi svešie saskatījās. Tad sāka runāt mazā-

kais, pret kuru garais izturējās, cik bija nomanāms,

ar lielu cieņu.
— Vai doktors Farinijs varētu vēl šonakt pazī-

lēt likteni kādam mazam puisim, kurš šorīt ap sep-
tīto stundu piedzimis?

Farinijs atteica, ka viņš to varētu gan, bet cie-

tuma cellē, no kuras tam kādas trīs nedēļas neesot

bijis iespējams sekot zvaigžņu ceļiem, tas nebūšot

iespējams. Un sargs tā kā tā viņa nelaidīšot ārā no

celles, kaut jel mazu brītiņu novērot nakts debesis.

Tāpēc par to lietu esot veltīgi runāt, un ja augstie
kungi tādēļ nākuši, tad tas esot bijis veltīgs gā-
jums. —

— To mēs paši redzēsim, — mazais atteica un

pamāja garajam, kurš palocīdamies atgrūda vaļā cel-

les durvis, sargam uzsaukdams:

Lai viņš ņem savu lukturi, iet mums pa priekšu
un rāda ceļu!
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Un Farinijs brīnodamies redzēja, ka cietuma

sargs klanās tepat līdz zemei un klausa svešā pavēlei.
— Un tagad iesim, teica mazais, sperdams platu

soli cietuma ejā, — zobens nožvakstēja uz celles

sliekšņa — bet garais saņēma apjukušo doktoru aiz

pleca, bīdīdams mazajam pakaļ, un pats nākdams

līdz.

Sargu neaizturēti, tie iznāca pa cietuma vārtiem

un Farinijs gandrīz noreiba no spirgtā un siltā va-

saras gaisa, pa vecam paradumam paceldams acis

pretī zvaigznēm, un reizē mēmi pateikdamies Die-

vam, ka naktī pirms nāves Tas viņam vēl novēlējis
atvadīties no sirdij tik mīļajiem un dienas stundās

neredzamajiem debesu spīdekļiem. —

Mazais gāja pa priekšu, doktors tam pakaļ, bet

garais Farinijam cieši aiz muguras, turēdams roku

pie zobena spala, un doktors zināja bez teikšanas, ka

svešais to nodurs uz vietas, ja viņš mēģinātu bēgt.
lelas bija tukšas, tuvu pusnakts, un mājas meta

tumšas ēnas, bet uz jumtiem un torņiem zibēja mē-

nesnīcas baltums.

Nesatikuši neviena gājēja, šie trīs aizsniedza pil-
sētas vārtus un sargi leca kājās, žvadzinādami sma-

gās musketes. Bet mazais tiem tikai pamāja un

viņi klusēdami atdarīja smagos dzelzs vārtus, izlaiz-

dami pa tiem gājējus, ap kuriem drīz jau bija reta

egļu sila ēnas un debesīs virs galvas vairs nesnie-

dzās iekšā Stokholmas dievnamu torņi, bet melnās

koku galotnes.
Pā meža teku tie nonāca pie pakalna, kam bija

kaila virsma, uzkāpa uz tā, un mazais svešnieks, tikai

tagad ierunādamies, strupi vaicāja doktoram, vai no

šejienes tas varēšot labi pārredzēt nakts debesis un

savas zvaigžņu zīmes. —

Doktors atbildēja ar jā, un, pacēlis augšup galvu,
sāka bezgala lēnā gaitā griezties pats ap sevi, aptver-
dams skatiem visus trīssimts sešdesmit firmāmenta

grādus, vasaras vidū saredzamās zvaigžņu zīmes un
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ap pusnakts stundu saskatāmās planētas. Un dziļš
klusums bija visapkārt, trīs vīri uz pakalna, meža

vidū un pāri tiem zvaigžņota nakts.

Laiks gāja, un tālumā varēja dzirdēt, ka baz-

nīcu pulksteņi Stokholmā nosit jau pirmo nakts otrās

puses stundu. Zvaniem atsaucās aiz meža slēptos
zemnieku un zvejnieku ciemos pirmie gaiļi, kad dok-

tors Farinijs beidzot sacīja, ka šis nu varot sākt stāstīt

jaundzimušā puisēna likteni.

— Tad runā, teica mazais, un viņa balsī bija ma-

nāms apvaldīts uztraukums.

— Saule šajā mēnesī iet cauri Jaunavas zvaigžņā-

jam; vakardiena, kuras rītā šis puisītis piedzimis, stāv

šonedēļ zem Aža zīmes. Un tā tad, šim zēnam būs

lepna un reizē kautrīga dvēsele kā jaunavai, un stūr-

galvīga daba kā āzim.

Tas pirmais man netīk, un to otru es zināju jau
bez teikšanas, mazais sacīja. — Bet stāsti vien. tālāk,

zvaigžņu vīrs! • •
— Un tagad, doktors turpināja, — skaties aug-

šup! redzi tur zvaigžņu pudurī to stiprāko zvaigzni?
Tā ir Cor leonis, Lauvas Sirds! Nekad vēl es ne-

esmu to redzējis tādā mirdzumā, un zvaigzne stāv

tieši virs dzimšanas vietas Stokholmas. Tā rāda, ka

šinī ķēniņu pilsētā dzimušajam būs lauvas sirds.

—- Lepna un reizē kautra dvēsele, stūrgalvīga
daba un lauvas sirds, mazais pie sevis atkārtoja. —

Zīlniek, stāsti vēl! Stāsti visu, ko tu esi izlasījis

zvaigznēs par šā zēna likteni?

Farinijs nopūtās.
Tam nebūs neviena tuva drauga, bet viņa ienaid-

nieku skaits kā smiltis jūrmalā, Bet jo lielāki augs

tā pretinieku pulki, jo lielāka taps viņā pretestības
spīts. Savāds, pavisam savāds liktenis!

Tālāk, tālāk! Mazais nepacietīgi uzspēra kāju
uz zemes, un sudrabaini nošķinda viņa zābaka piesis.

— Viņš vairīsies no sievām, dzīvos tikai savam

zobenam un karotāja slavai, un taps daudzināts cilšu
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ciltīs kā vislielākais starp visu ziemeļtautu lielāka-

jiem varoņiem.
Mazais iecirta galvu un mēnesnīcas spīdumā va-

rēja redzēt viņa acīs iedegamies lepnu mirdzumu.

Tas ir labi! Viņš teica, un aši piebilda:
Bet saki, ko nozīmē asinis jaunpiedzimušā rokā?

Kurā rokā? Farinijs prasīja. Labajā vai krei-

sajā?
Abās, mazais atteica.

— Ka viņš mirs no ienaidnieka rokas, un jau

pusmūžā, Farinijs skumji sacīja, atkal vērsdamies

augšup, to es jau zināju: arī nelaimes planētai Satur-

nam būs liela vara pār viņa dzīves gājumu. Sar-

kanāk nekā parasts mirdz arī kara zvaigzne Marss.—-

Asinis labajā rokā nozīmē, ka zēns izlies daudzu ie-

naidnieku asinis, bet paša asinis kreisajā rokā teic,

ka viņš mirs kara laukā.

Mazais apvaldīja nopūtu, bet tad vēl lepnāk pa-

cēla galvu:
Tā būs skaista nāve, viņš sacīja. Tā būs viņa

dzīves cienīga, un darīs godu tā senčiem. —

Un aši paskatījies garajā, teica īsi:

Bet tagad iesim, grāf.
Abi svēšnieki atkal ietinās savos mēteļos un ātri

aizgāja. Un doktors palika meža pakalnā viens.

Viņš redzēja, ka tie tīšām to pameta šeit, un to-

mēr sirds negribēja vēl ticēt un dzīvot griba brīdi-

nāja, ka svešie var griezties atpakaļ, lai paņemtu to

līdz, un ka tāpēc jābēg.
Doktors savaldīja savu roku un ceļgalu drebē-

šanu, spēra pirmo soli un kāja tam atsitās pret kaut

ko cietu. Noliecās un pacēla: tas bija pasmags maks

un to svērdams rokā, Farinijs atcerējās, ka svešajiem
sākot iet, tas bija dzirdējis kaut ko nožvakstam zemē

pie savām kājām.

Viņš sāka aši soļot, dodamies projām no meža

kalna un pilsētas tuvuma. Un sirds tam bija pali-
kusi tik jautra, ka lecot saulei un putniem iesākot
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zvanīt rīta dziesmu, viņš sāka daiņot sila baložu dū-

došanai līdz. —

Ap brokastlaiku doktors aizsniedza zvejnieku

ciemu, un pirmais vārds uz viņa mēles bija: kur

krogs. To sameklējis, tas iesteidzās iekšā, apstāda-
mies tikai pie krogus galda un izdzerdams pirmo pa

rokai gadījušos stipralus kannu vienā vilcienā. Un

tikai tad sāka skatīties apkārt.
Par spīti rīta agrumam krogus istaba bija pilna

viesu, un daudziem starp tiem jau sarkanas sejas un

līksmas acis. Vairums bija ciema ļaudis, bet redzēja
arī kādus dragūnus, musketierus ar to īsajiem zobe-

niem pie sāniem, un smagos jātniekus viņu milzīga-

jos zābakos.

Uz jūsu veselībām, mīļie draugi, viņš sauca, ņem-
dams rokā otru kannu: kādas īsti kāzas tad te dzer?

Doktorā pavērās desmits iesilušu un izbrīna pilnu
seju.

— Hei, tēvoc, jauns dragūns sacīja, celdamies

kājās un taisīdamies nākt klāt. — No kuras zvaigznes
tad tu esi nokritis, ka nezini, kādi gadījušies prieki
Zviedru zemei?

Doktors sameloja kaut ko par nākšanu no liela-

jiem Nurlandes mežiem, un krogus viesi tam no-

ticēja.
— Vakarrīt mūsu zemes mātei atskrējis mazs

princis un nokristīts tēva vārdā, par Kārli. Uz (Kārļa
divpadsmitā veselību, svešais draugs!

Un dragūns piesita savu vara mēriņu pie alus

kannas, ko doktors pussastindzis turēja rokā.

Aši viņš nolika kannu atpakaļ galdā, iegrūda
roku kabatā un attaisīja izvilkto maku, izbēra uz

saujas desmit zelta dukātus:

Carolus XI, rex svecorum, gothorum, vandalo-

rurn. Uzraksta iekšienē bija redzama apaļa seja pa-
rūkā, ar mazām un tievām ūsām.

Tādām pašām, kādas Farinijs naktī bija redzējis
mazajam svešiniekam.
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Doktors noskaitīja pusi dukātu uz galda, atliku-

šos ielaida kabatā un, satvēris alus kannu no jauna,
uzsauca kareivjiem:

— Šās zemes valdnieks, ņemdams no augstma-

ņiem atpakaļ valsts muižas, kuras tie bija par sa-

vām paņēmuši viņa mazgadības laikos, ir izpelnījies
zemnieku ķēniņa vārdu, ko kungi min ar naidu un

nievu, bet ciema ļaudis ar pateicības un padevības

pilnām sirdīm. Mani draugi! Es dzeršu ar jums

kopā, un dzeršu, lai jūsu ķēniņienes jaundzimušo
reiz dienās sauktu par zaldātu ķēniņu!
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IV

Anna Sofija, no Dānijas vestā Saksijas kūrfirste

un Zviedrijas jaunās ķēniņienes māsa, bija paslēpu-
sies savas Drēzdenes pils buduārā ari no galma dā-

mām, jo gribēja pārsteigt savu kara darbu mīlētāju
vīru ar pašas darinātu portupeju, uz dzeltēna safjana
izšūdama lapitu kauju ar kentauriem; un valdnieces

pirkstiem ņipri kustoties, viņa šad un tad paceldama

galvu pasmaidīja, skatīdamās logā, aiz kura bija

liepziedu laiks un vecie parka koki pilni bišu sanē-

šanas. Un gaiss tik silts, ka likās, svīda pat Marss,

ko gudrs mākslinieks bija ieveidojis griestos, blakus

rožu gultā smaidošai Venērai.

Baltais klēpja sunīts, gulēdams pie kūrfirstes

krēsla, pacēla galvu un slinki ierējās. Durvis atskrēja

vaļā un iekšā iesteidzās skaists zēns, tik tumšām un

kuplām uzacīm, ka tās likās ar ogli biezi ievilktas

svītras:

Māmiņ, māmiņ, zēns sauca aizelsies un pilns

lepna prieka: es šodien trīs reizes izsitu paukošanas
skolotājam zobenu no rokas! Viņš saka, es esot jau
tik varens cirtējs, ka droši varot prasīties tēvam līdzi

turku karā!

Kūrfirste nolika pusgatavo portupeju sev bla-

kus uz rožu koka galdiņa un pievilka savu jaunāko
klāt, slaucīdama tam cīņas sviedrus no pieres.

Ej nu ej, puisīt, viņa teica un iesmējās: kas nu

tas par karavīru, kam šī vēl tikai divpadsmitā
vasara.

Kas tur, ka divpadsmitā? zēns iekaisa. — Es jau

tagad varu savaldīt kuru katru tēva staļļa rumaku!

Karotājam vajaga tikai mācēt braši jāt un smagi
cirst, un es to visu protu!
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Gan izkarosies, manu zēn, valdniece mierināja,

un mātes pirksti glāstīdami iegrima dēla cirtainajos
matos. Es tev labāk pastāstīšu ko jaunu:

Nu, nu? zēns nolaidās uz grīdas pie mātes kā-

jām. Stāsti labi mudīgi, citādi es varu tepat aizmigt,

viņš nožāvājās, — esmu krietni noguris.
Tavai krustmātei, kas Zviedrijā, atskrējis mazs

puisītis, un tā tad, tu esi dabūjis jaunu brālēnu.

Zēnam nicīgi saviebās seja:
Kas no tik maza radnieka par labumu? Ar tādu

jau vēl nevar ne spēlēties, ne kauties.

Gan jau ar laiku paspēsi vienu vai otru, kūr-

firste iesmējās, un tad teica:

Pagūli vien, August, savu diendusu tepat pie
manis, ja jau tik ļoti nāk miegs.

Zēns saritinājās lielajā krēslā, kas bija mātei

blakus, un tam tūliņ aizkrita ciet acu plakstiņi, bet

kūrfirstes pirksti atkal sāka ņirbēt pa portupeju,
vilkdami aiz sevi mirdzoši baltus sudraba pave-

dienus.

— Zēns sapņoja, ka ir mātes istabā viens un kā

pamazām atdzīvojās griestu tēli.

Marss pacēla galvu, paskatījās zēnā sirdīgu skatu

un kā kam draudēdams izstaipīja rokas, — savelko-

ties varenajiem muskuļiem, ieskanējās sudraba krūš-

bruņas. Tad kara dievs pagrieza puisēnam muguru,

apgulās uz sāniem un likās aizmidzis, bet toties pa-

modās Venēra un uzsmaidīja mazajam princim sa-

vām vijolīšu acīm.

Tad viņa lēni piecēlās, kaila un baltrožaina, sar-

kanu puķu vainadziņu zeltainajos matos, un laidās

arvienu zemāk un zemāk, līdz smaidošās dievietes

mute viegli aizskāra zēna lūpas. Un teica tam, ie-

smiedamās tik viegli, klusi un kairi, ka puisēnam
sirds iesmeldzās līdz tam vēl neizjustās saldās sāpēs:

Mazais un stiprais puisi! Marss tevi gan neieredz,

bet toties es tevi mīlu, un likšu mīlēt visām zemes

meitām. —
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Puisēns izstiepa dievietei pretim rokas, bet augšā
Marss sakustējās rožu gultā un Venēra bažīgi paska-

tījās augšup, pielikusi pie lūpām pirkstu. Tad viņa

pasmējās vēl, papurināja galvu, — ap deniņiem vēl

zeltaināk iemirdzējās matu cirtas, — un sāka celties

atpakaļ gaisā, kā baltrožains mākonīts. —

Zēns uztrūcies pacēla galvu, skatīdamies pakaļ

Venērai, tak tā jau atkal gulēja blakus kara dievam,

kurš bija noliecies pār to. Bet puisēnam tomēr uz

mirkli likās, ka dievietes lūpu kaktiņos paslēpies, viz

lejup raidīts un viņam domāts smaids. Un uz lūpām
likās vēl degam svešu, karstu un kairu lūpu pie-
skāriens.

Māt, man laikam bija sapnis, viņš sacīja, un at-

kal juta sirdī jauno, saldo smeldzi.

Nu, protams, manu puisīt, kūrfirste, darbā nogu-
rusi atteica un paskatījās princī īsu skatu. Tad pa-

skatījās vēl, pasmaidīja un acīs tai iemirdzējās mātes

lepnums.
— Vai tiešām es tikai šodien būtu sākusi redzēt,

cik skaists ir mans zēns, tā domāja, nopūtās un sāka

atkal darboties ap kūrfirstam darināmo portupeju,
pilna priecīga gaišuma.
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V

Kraukļu saimnieks gaidīja, ka kungs viņu aici-

nās uz muižu, bet tāda vēsts nenāca. Miķelis pa

divi lāgi izbrauca garo Rīgas ceļu ar Dānfelda liniem,

rudziem un miežiem; trešo reizi no Kraukļiem brauca

šķūtīs pats saimnieks. Kad trešajā nedēļā atgriezās

mājās, vaigi tam bija zilgansārti no sala, bet acis

pilnas priecīga gaišuma.

Atjozis jostu un novilcis pliko kažociņu, Krauk-
lis gāja pie krāsns mutes sasildīt rokas, un pie tās

pašas reizes atkausēt muti, jo ūsas tam bija nosar-

mojušas gluži baltas, tumšā bārda pilna lāsteku.

Tad sēdās pie galda, iemērca karoti biezputrā,

cēla, bet nepiecēla pie mutes, — ar tādu varu lauzās

viņam uz āru jaunā Rīgas vēsts:

Nu kungu varai drīz būs beigas, viņš sacīja, un

istabā ienāca tāds klusums, ka brītiņu dzirdēja tikai

skala sprakstēšanu skalturī un suņa gauso riešanu

aiz loga, — vecais sētas sargs piekusdams rēja mē-

nesi.

Kas tev to teica, Pēter? Vectēvs pirmais atguva
valodu.

— Dzirdēju pa ceļam un tāpat Rīgā, Krauklis

sāka stāstīt, aizmirsis vakariņas, un mājinieki klau-

sījās viņa stāstā kā jaukā pasakā:

Ķēniņš jau viņu pavasar teicis Vidzemes kun-

giem, lai labāk dod ar labu saviem ļaudīm brīvību.

Bet kungi atteikuši, ka to nekādi nevar, jo tad šiem

gals klāt.

— Ka ne, nē, ķēniņš atteicis, dūri uz galda uz-

cirsdams: tad es padarīšu Vidzemes zemniekus brī-

vus arī bez jūsu gribēšanas! Es, ķēniņš, sākšu no
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augšas un, ja vajadzēs, zemnieki palīdzēs no apak-
šas. —

Tā tēvs bija dzirdējis ceļā runājam tos darbinie-

kus, kas Rīgā braukuši no malu malām, un to pašu
teikuši Rīgā arī ķēniņa zaldāti:

Vēl šovasar ķēniņš prasīšot Vidzemes kungiem,
lai parāda savus papīrus un skaidri pierāda, kur tad

šie ņēmuši savas muižas un savu lielo varu pār zem-

niekiem. Kam nebūšot īstas pierādīšanas, to ķēniņš
aiz apkakles un ārā no muižas!

Matīss glaudās vectēvam klāt un gribēja klusi-

ņām izvaicāt, kas tas par ķēniņu, ko tētis daudzina,
uri vai tikai nav tas pats vectēva teiktq_pasaku ķē-

niņš. — Bet vectēvam tovakar nebija vaļas ar maz-

dēlu ņemties. Viņš sapurināja Matīša plecu, lika tam

klusu ciest un klausījās dēla teikā.

— Lai Dieviņš dod, lai Dieviņš dod, viņš nopū-

tās, pagrozīdams sirmo galvu. — Bet kas to zin,

vai tikai kungi nebūs stiprāki arī par šito ķēniņu?

Viņa tēva laikā arī dzirdēja visādas jaukas lietas, par

kūngu varas atcelšanu un vēl daudz ko citu. Ko pie-
redzējām, Pēter? Krievu karus un mēri, un pēc tam

vēl grūtāku klausīšanu junkuriem.
Krauklis atteica ar nešaubīgu ticību:

Nē, šoreiz tā vis nebūs! Ķēniņš tagad esot sācis

valdīt valsti viens pats, bez kungu padoma. Citās

viņa pavalstīs tā kungu izlikšana esot gandrīz pa-

beigta; tagad nākusi kārta arī Vidzemei. Kungi, ja
tiem nebūs gluži skaidru papīru, varēšot vēl pateikt
paldies, ja viņus atstāj par muižu rentniekiem, bez

vecās varas.

Kur nu ņems tos papīrus! Vai tad tāds kungs
kad redzēts, kas ietu līst līdumus un prastu pats art

vai ecēt?

Runātājs bija kalpa Miķelis, bet Jukums, sēdē-

dams uz savas gultas malas, strauji iejaucās valodās:

Kā tad puis, kā tad! Visi muižu tīrumi jau vecu

vecie zemnieku māju lauki! Ilzenes kungs pēc mēra
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gada man pašam atņēma māju, iedzina ar maziem

bērniem mežā, vēl izsmiedams: tāds zemnieka lācis

lai ejot vien pie citiem lāčiem silā, taisīt sev jaunu
midzeni.

Zeltiņu muižā vēl priekš pieci gadi pielaida klāt

muižu zemei četru māju tīrumus, Miķeliene ieminē-

jās, bet viņas sākto teiku pārtrauca pats Miķelis:

Stāsta, ka pašu zviedru zemē kungiem jau no

seniem laikiem nēsot tā galvenā teikšana. Ķēniņš
tur prasot valsts lietās arī zemnieku padomu. —

Jā, tiesa gan, Jukums atteica: man brāļa dēls,

viņos gados pārnācis no zaldātiem, stāstīja: Ja zem-

nieku kārtas cilvēks aizgājis Stukolmas pilī, meklē-

dams ķēniņa tiesu, vecais ķēniņš neviena nedzinis

projām, bet katru pats izklaušinājis.

— Arī jaunais esot tāds pats, Krauklis svarīgi at-

teica. — Dažu labu zemnieku jau aicinājis pie sava

galda, ja lūdzējam gadījies atnākt ēšanas reizē.

Nolicis karoti, viņš ar plaukstu noslaucīja muti,

bārdu un ūsas, un tad piebilda, smagi celdamies

kājās:
Nu Vidzemes ļaudīm sāksies pavisam citi laiki!

Kungu un vagāru spieķi, nevarēs vis dancot pa zem-

nieku mugurām. Bet tagad iesim gulēt.
Jā, ej gan, dēls, vectēvs atteica: rīt diviem vīriem

ar divi zirgi jābūt muižā, baļķus vest.

Dievs dos un ķēniņš liks, ka drīz būs klausīšanai

beigas, Jukums sacīja, sākdams noaut kājas. —

Izdzisa skals, istabas kaktos jau dzirdēja gulē-

tāju šņākšanu, bet Matīsam vēl nenāca miegs.
Zēns gulēja kopā ar vectēvu aizkrāsnē, dzirdēja

ierītē circeņa dziesmu un domāja par saviem pasaku

ķēniņiem.
Vēctēv —

Kas ir, puis? Vectēvs nomiegojies prasīja.
Vai tas ķēniņš, par kuru šovakar visi runāja,

agrāk dzīvoja lielā ezera pilī? Matīss ievaicājās, atce-
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rēdamies teiku par pašu tautas ķēniņu, kam Alūks-

nes ezera malā bijusi stalta pils. —

Nē dēls, vectēvs žāvādamies nopūtās: tas mūsu

pašu ķēniņš dzīvojis priekš daudzi mūži. Tagadējais
Vidzemes ķēniņš dzīvo aiz jūras, Zviedru zemē.

Pārmetis sev un mazdēlam krustu, vectēvs, gri-

bēja laisties miegā, bet zēns ierunājās no jauna:
Vectēv —

A, kas tev atkal?

Vectēv, lūdzu, lūdzu: pārmet krustu arī par

zviedru ķēniņu.
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VI

Vasarā līdz ar ziņu, ka ķēniņienei atskrējis troņ-
mantinieks, izpaudās arī tādas valodas, ka jūras pusē
dažas muižas jau esot kungiem atņemtas, pārgājušas

ķēniņa ziņā, un šo muižu novadu ļaudis kļuvuši brīvi

savas zemes arāji. Šīs valodas izplatījās ar tādu

spēku, ka mācītāji jutās spiesti vērsties pret tām un

sprediķos lika ļaudīm pie sirds neticēt visādām dum-

pīgām valodām.— Kuras īsti muižas ķēniņš paņemšot,
tas viss vēl esot Dieva un zemestēva ziņā, un arī to

muižu saimniekiem joprojām būšot tāpat jāpilda
klaušas un jāved nodevas saviem bijušajiem kun-

giem, kas palikuši par ķēniņa muižu rentniekiem.

Citu novadu ļaudīm esot jākalpo tālāk, ar visu pa-

zemību un kristīgu cilvēku bijāšanu; kurš lūkošot

celties pretī savam kungam vai neklausīt vagāram,
tam draudot kakla sods šeitan, bet pēc nāves deg-
šana visiem dumpiniekiem kurinātās elles ugunīs. —

Turēšanās pie ķēniņa dotās brīvības, ko kungi

gribot slēpt, gan neesot nekāds dumpis, ļaudis ru-

nāja, klausīdamies sprediķos. Bet vēl vairāk bija

to, kas mācītāju brīdinājumus nemaz nedabūja dzir-

dēt, jo baznīcu bija maz, un mācītāju vēl mazāk. —

Ap miežu pļauju kļuva zināms, ka arī Bejas

kungs Dānfelds vairs nava dzimtkungs, bet palicis
tikai par ķēniņa muižas turētāju. Un ļaudis tagad
atcerējās, ka tas pie muižas ticis tikai tāpēc, ka pa-

manījies apprecēt kādu Valmieras grāfa lielmātes

radinieci. —

Bejas novadā nu gāja vaļā visādas valodas. Cil-

vēki teica, ka ķēniņš esot patiesībā aizliedzis rentes

kungiem prasīt klaušas, un muižai turpmāk vajadzē-
šot iztikt tikai ar pagasta došanām. Citi sacīja, ka
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arī pagasts vairs neesot jādod, un ja muiža to pa

vecam vēl prasot, tad tā esot tikai kunga viltība.

Krauklis, sākumā dižojās: šis nedošot vairs kun-

gam neviena darbinieka, nevedīšot neviena sieciņa

no tā, kas ar Dieva svētību un šā un saimes sviedru

sūrumu audzis viņa laukos.

— Dēls, necel tik augstu galvu, vectēvs nopūtās:
iegrūdīsi vēl sevi un mūs visus nelaimē. Kad zem-

nieka taisnība varējusi stāties pretī kungu varai un

taisnībai? Kungiem virsroka bijusi un būs.

Ķēniņš aizstāvēs manu taisnību, dēls atteica,

dūri uz galda uzsizdams.

Vīrs, turi lēnāku prātu un apvaldi savu valodu,

teica saimniece pie krāsns sēdēdama ar Jānīti pie
krūts. — Dānfelds ir briesmīgs, kad viņam nāk dus-

mu reize. Atceries, ka tam uz tevi ir ļauns prāts
vēl no Zvaigžņu dienas puteņiem. Vai tu to nakti

esi jau aizmirsis?

— Nē, saimnieks atteica, es to atcerēšos, kamēr

vien dzīvošu. Man viņa stāv acu priekš, un tikpat
gaiši es to izklāstīšu tiesas kungiem, ja Dānfelds

mani lūkos pie tiesas aicināt. Tikai vergu laikos,
kas tagad galā ar ķēniņa ziņu, kungiem gan bija liela

vara par zemnieku kārtas ļaudīm; bet arī tad tiem

nebija tiesības pīties ar ļauno un skriet vilkačos.

Sieva nopūtās un neteica ne vārda, bet vectēvs

apāva kājas un gāja uz Alūksnes pili:
Vācu kungi tur savā starpā vienu roku un mācī-

tāji arī meļš tikai to, ka zemniekiem būs kungiem
paklausīt. Karavīri ir ķēniņa ļaudis un neslēps ķē-
niņa taisnību. Tad redzēsim, vai kungam no mums

kas nākās, vai nenākās. —

Vectēvs bēdīgs atgriezās no pils un miesta un

sacīja: zviedru karavīri, ar kuriem šis par to lietu

runājis, dabūdams par valodas pārcēlāju kādu zal-

dātu no Tirzas puses, esot teikuši, ka īstās brīvības

vēl tik drīz nebūšot. Ja tā nākšot, tad tikai ar jau-
niem ķēniņa likumiem.
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Dēls klausīdāmies tēva stāstā, vēl bija nikns, bet

piekāpās, kad vectēvs sacīja:

Pēter, aizved to rudens pagastu vēl tikai šito

reizīti. Varbūt, jau ziemā vai pavasarī mēs patiesi
dzirdēsim tādu likumu, ka muižai no mums vairs

nekas nenākās. Tad neviens neskubinās tevi braukt

ar došanām. Bet tagad brauc, jo citādi vari krist

lielā sodā. —

Saimnieks rūkdams krāva ratos muižas tiesu, jo
rītu bija Miķeļdiena un rudens pagastiņš.

Ar nodevām bija sabraukuši muižā arī citi no-

vada saimnieki, bet stīvākas kā citiem gadiem šoreiz

bija to muguras, cietākas likās sejas. Un no mutes

mutē gāja valodas, ka šoruden atveduši kungam kun-

ga tiesu pēdējo reizi.

Muižas ļaudis mēroja kā mērojuši savesto la-

bību. Dažam labam, kam bija pagadījies nepilnāks

maiss, piekodināja atvest iztrūkumu jau rīt:

Ja nevarēsim tavā birkā atzīmēt, ka esi visu no-

maksājis, tad maksās mugura. —

Vainīgais rūkdams solījās vest, bet dzirdot par

muguru smīnēja ļaunu smīnu.

Pēc veca paraduma, pagasta došanai sekoja pa-

gastiņa dzīres, ko Dānfelds arī šogad bija saviem

saimniekiem taisījis.
Dzerot kopā ciemu un muižas ļaudīm, tapa kar-

stākas galvas un vaļīgākas mēles, un Krauklis pa-

teica jaunajam vagarim Aizupam tieši acīs:

Tu, vagārtēv, savu kūju tagad vari atstāt mājās:
ar to tev vairs nepērt ne mūs, nedz mūsu ļaužu, jo
tad tu celtos pret ķēniņa likumu. —

Vagaris tikai pasmējās, jo bija pavecs un lēnas

dabas vīrs. Bet Kraukļa valodu bija dzirdējis jau

stipri iereibušais Dānfelds, un sīvā niknumā nu ie-

degās tā pazaļganās acis:

Zemniek, nerunā tik dumpīgu valodu! Ķēniņš
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man atstājis to pašu veco varu pār tavām mājām un

tavu muguru! Nevien es, bet arī vagārs var likt tev

šepat uzdot kokus, kurus ar savu lielo muti gan esi

pelnījis!
lesilušais Krauklis spītīgi saslējās, skatīdamies

Dānfeldam acīs.

Nē, kungs! Viņš skaļi atteica. Tie kokošanas

laiki nu ir garām, es tagad esmu kroņa zemnieks,

un tikai ķēniņš vai ķēniņa tiesa var man kokus dot.

Dānfelds no dusmām palika sarkanzils un brēca

vagārim ar rijnieku, lai ņemot Kraukli cieti un uz-

skaitot tam piecpadsmit:
Ja viņš tad vēl nesaka paldies, tad skaitiet viņam

vēl reiz piecpadsmit!

Vagaris ar rijnieku gāja Krauklim klāt un mie-

rinādami sacīja:
Kraukl, gulsties nu ar labu; lai mugura saņem,

ko mute pelnījusi.
Nenāciet man tuvu! Krauklis kliedza, dūres

vīstīdams, un rijnieks atkāpās sāņis, jo bija redzējis,
ka Kraukļu saimnieks muižas darbos iedams, spēj

pa roku galam pārsviest divu pūru maisu pāri visai

rijai. — Kurš man, ķēniņa zemniekam, lūkos ķerties

klāt, tas paliks auksts, un kaut viņš būtu pats Dān-

felds!

Kungs pārskaitās un sabrēca vēl kādiem vīriem

iet vagarim ar rijnieku palīgā. Tad gāja sauktajiem
pats līdzi, drošības labad izvilkdams zobenu, jo
Krauklim piepeši bija gadījies rokā resns koks.

Kaušanās sākās ar to, ka Kraukļa koks pārlauza

vagarim labās rokas pirkstus, un Aizups vaimanā-

dams atkāpās. Kāds muižas vīrs, kas lūkoja Krauk-

lim tuvoties, nokrita ar asiņainu galvu, bet suņu pui-
sim izbira turpat visi zobi no Kraukļa koka sitiena.

Tas ir dumpis, par to draud kakla sods! Dān-

felds brēca, vicinādams zobenu un aicinādams savus

ļaudis atkal kopā.
Tie vilcinādamies nāca virsū, bet Krauklis pa-
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cēla savu koku, un arī Dānfelds nogāzās zemē, un

krītot bija izlaidis no rokas zobenu.

Krauklis to paķēra, uzsita sev uz ceļgala, uh

zobens skanēdams salūza kā priedes skals.

Zemē notriektie vaidēja vai lūkoja rāpties tālāk

projām un Krauklis, savu koku pār plecu pārlicis,

lepni aizgāja pie sava bērīša un brauca mājās; un

neviens neiedrošinājās tam sekot, lai gan kungs uz

ceļgaliem piecēlies un ar labo roku saķēris kokā

ķerto plecu, brēca saviem ļaudīm, ņemt ciet dumpi-
nieku.

Ticis mājās Krauklis bija kluss. Jau ceļā tam

bija izgaisis pagasta dzīru noreibums un sākušas

nākt drūmas domas, vai tikai nebūs pārskatījies.
Otrās dienas rītā viņš līdz ar saimes vīriem gāja

rijā. Tur muižas sūtītie to saņēma cieti, un saimes

prasīti, kurp vedīs saimnieku, atteica:

Uz tiesu! Nu jūsējais vairs saules neredzēs.

Saimniece tobrīd bija kūtī, vectēvs pie bērniem

istabā. Ka saimnieks aizvests, viņi dabūja dzirdēt

tikai vēlāk, kad vecais Jukums bija atnācis uz istabu

ar bēdu ziņu.
Saimniece raudāja, bet vectēvam drebēja rokas,

liekot ilksis veco bērīti.

— Brauksim, meit, uz muižu, kungu gauži lūgt,
tā vectēvs vedeklai bija teicis. Lai piedod, jo Pēters

pagasta dzīrēs būs nesātīgi dzēris un pēc tam kādas

aplamības darījis.
Dānfelds nevēlējās lūdzējus redzēt un lika mui-

žas ļaudīm tos dzīt projām. Kad vectēvs lūdzās, lai

jele ļaujot nodot dēlam vedeklas līdzņemto kažociņu,

jo ša Pēters esot atvests vienos svārkos, bet klāt jau
salnu laiks, un aukstas naktis, sevišķi cietumniekam,
kam kājas un rokas siekstā ieliktas, — muižas ļau-
dis tikai smējās. Pēdīgi pienāca suņu puisis Die-

kļavs, apsietu seju, ūn svepstēdams pateica, ka Krauk-

lis jau aizvests uz Cēsīm, zemes tiesas priekšā:



Tur to vai nu pakārs vai nocirtis ar zobenu

tam galvu. Par to, ka tīkoja pēc kunga dzīvības.

Un Diekļavs niedraudēja laist vaļā visniknākos

suņus, ja lūdzēji nevāksies projām.
Jau bija melna tumsa, kad vectēvs ar vedeklu

pārbrauca mājās. Bez miega un asaru pilna bija
tiem nakts.

Pēc divām nedēļām Kraukļos atkal atnāca mui-

žas vīri, un vagaris šoreiz runāja jo bargu valodu:

Tā kā Krauklis esot pārlieku smagi noziedzies

un laikam tikšot Cēsīs pataisīts par galvas tiesu

īsāks, jo kūdijis Bejas novada zemniekus uz dumpo-
šanos, pacēlis roku pret pašu kungu un kādus mui-

žas vīrus līdz nāvei sasitis, tad kungs nolēmis jau lai-

kus rūpēties, lai cietušajiem nezustu to sāpju nauda,

kas viņiem nākšoties pēc likuma, kad Krauklis Cēsīs

būšot pagalam notiesāts.

Todien aizveda uz muižu visas septiņas Krāukļu

govis, divdesmit un divas aitas, četrus zirgus un jau
izkulto labību.

Kraukliene vaimanāja, mazais Matīss brēca, ka

tētim neesot mājās, kunga vīri pagalam izlaupot šo

sētu. Bet vectēvs sāka muižas ļaudis lamāt, tok par

velniem, sumpurņiem, krieviem un vēl citādi saukā-1
dams.

Bīstaties Dieva dusmu un ķēniņa soda, viņš
tiem sacīja, bet vagaris, aprunājies ar līdzbraukušo

klētnieku, lika vectēvam turpat sētsvidū novilkt bik-

ses un uzskaitīt piecpadsmit.

Kraukļiem palika tikai dažas vistas un trīs cū-1

kas. Un tikvien maizes labības, cik rijā. —

Tak muižai ar to nebija gana. Pēc nedēļas sa-

nāca sētā liels pulks vagara vadītu gaitnieku un sa-

viem spriguļiem izkūla to, kas vēl nebija kults. Aiz-

veda uz muižu, sabēruši kunga maisos, pavisam

astoņdesmit piecus pūrus, jo rudzi togad bij labi au-

guši un tāpat vasarājs.
Palika vienīgi tikdaudz, par cik kalpiem izdevās
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pierādīt, ka daļa labības, kas rijā, iraid viņu bandu

tiesa.

Saimei tās daļa palika, bet Kraukliene ar bēr-

niem un vectēvu būtu nomirusi badā, palikdama bez

pavalga un maizes, ja viņus nepaglābtu Jukums, no

savas daļas divus maisus aizdodams līdz jaunai

pļaujai. —

Bija nikni puteņi, atkal dziļš sniegs un debesīs,

kā tāla ugunsgrēka blāzma, naktīs atkal te šaudījās,
te dzisa kāvu uguņu atspīdums. Un vecais tēvs no

bēdām vēl līkāks bija palicis, bet Krauklienei sāka

mesties balta galva, kaut gan nodzīvotas tikai trīs-

desmit piecas vasaras.

Uz pavasara pusi nāca jauna ļauna diena un

vēsts, ka kungs liekot Kraukļiem rudenī aiziet no

viņu mājām. —

ledzīves jums tik un tā vairs nava, un pieauguša
vīra arī nē, kas prastu vadīt darbus, saimi izrīkot. —

Tā šķilters bija sacījis, atnesdams kunga laisto ziņu.
Un piebilda, ka par jauno saimnieku kungs pavēlējis
būt kalpam Miķelim.

Miķelis nopūtās un smagu sirdi gāja uz muižu,
lūkodams aizbildināties ar mazu rocību, bet patie-
sībā negribēdams tikt saimnieku kārtā ar Kraukļu
nelaimi, jo bija kluss un godīgs vīrs.

Dānfelds pavēlēja Miķeli nopērt:
Es pēršu tevi vēl bargāk un tik ilgi, kamēr ne-

būsi iepērts tā slepkavnieka vietā par saimnieku,

kungs sacīja.
Un Krauklienei, kas bija nākusi viņu lūgties, at-

teica ar izsmieklu:

Tu varēsi iet pie jaunā saimnieka par kalponi,

ja gribi ar bērniem vēl palikt kādu gadu turpat savā

izbijušajā pajumtē. —

Kad vectēvs dabūja zināt, ka vedeklas gājums
uz muižu bija veltīgs, viņš iesāka no gaužām bēdām

smagi sirgt. Un Krauklienei šie jaunie sirdsēsti pa-



53

darīja vēl nesen melno galvu par dažām šķipsnām
baltāku.

Vectēvs vaidēja un pūta; iKraukliene pa dienu

staigāja dziļi uz acīm uzrāvusi lakatiņu, bet naktīs

līdz rīta ausmai nerima kambarī viņas elsas.

Bēdīgs un bāls bija arī Matīss. Jautri un bieži

smējās tikai mazais Jānītis.
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VI.

Kad bija tepat klātu pļaujas laiks, tumšā rūsas

naktī kāds klusi nāca istabā, un nācēja nebija rējis

Pakāns, vecais sētas suns.

Labvakar, klusi teica ienācējs, vērdams ista-

bas durvis, un viņu dzirdot Krauklienei apbira prie-
ka asaras. Kad Jukums aizdedza skalu, Kraukļu māj-
niekus sagrāba žēlums, jo Krauklis bija pagalam no-

nīcis un vienās skrandās, arī jau sirms.

Kopā ar kādiem citiem cietumniekiem viņam bija
palaimējies izbēgt:

— Tie citi, slepkavas un laupītāji būdami, tūliņ
steidzās pār robežu. Cits uz Kurzemi, cits uz Po-

ļiem, bet man kājas un sirds nesās tik šurpu, tā

Krauklis stāstīja. —

Maldīdamies pa vaivarāju purviem, klīsdams pa

siliem un mežu pļavām un vairīdāmies no cilvēku

tuvuma, viņš bija gājis desmit dienas, neredzējis mai-

zes kumosa un pārtikdams no ogām, skābenēm un

kādām saknēm.

Tak viņa gars joprojām bija spītīgs un nesa-

lauzts, un savas taisnības apziņa, sēdot cietumā, un

stājoties tiesas priekšā, palikusi vēl lielāka. Kad vec-

tēvs ievaicājās no sava aizkrāsnes kaktiņa, ko dēls

tagad domājot darīt, Krauklis tam cieti atteica:

Došos uz jūras pusi un tad tai pāri, ar sūdzību

pie paša ķēniņa.
Kad Kraukliene ar asarām un gaudām pateica,

ka kungs vēl šoruden tos izdzenot no mājām, un

ka tiem muižas nolaupīta visa iedzīve, saimnieks

nolieca sirmot iesākušo galvu un brītiņu nerunāja ne

vārda, tikai trīcēja viss. Un ceļa spieķis, kas tam
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bija rokās, rokām nodrebot pārlūza, kā citkārt bija

lūzis Bejas kunga zobens.

Tad viņš saņēmās, saslējās un balss tam bija

pilna dusmu un žēlabu:

Gan Dievs un ķēniņš sodīs kunga negausību!
Dāntields reiz atdos man visu, ar augļu augļieml

Atkāpties es vairs nevaru, še palikt arī nedrīkstu, jo
Vidzemes tiesas vēl kungu varā. —

Un stāstīdams par savu tiesāšanu Cēsīs, Krauklis

mājiniekiem pateica, ka kungam laikam būšot slikti

arī vēl kādas citas lietas dēļ:

Kad šis vests tiesas galda priekšā, un kungs bijis
tur klāt kā liecinieks, Dānfelds izvilcis savu tabak-

dozi, lai grūstu sev to velna zāli degunā, bet kāds

tiesas vīrs iesācis tai dozei tik cieši virsū skatīties,

ka Dānfelds bālējis un sarcis, un tabāka izbirusi no

pirkstiem uz grīdas. Vēlāk no saviem sargiem pa-

dzirdējis tādas valodas, ka gluži tāda pat doze bijusi
tam Valmieras tirgotājam, ko viņuziem vilki saplē-
suši ar visu zirgu, atstādami tik kamanas. —

Tikai to vienu nakti Krauklis palika mājās. Rīta

agrumā paņēmis cirvi un puskukuli maizes, viņš ie-

gāja mežā, kā paredzēdams ļaunu. Patiesi, ap dien-

vidus laiku bija klāt šķilteris ar muižas ļaudīm un

piedraudēja visus gauži pērt, ja nesacīšot, kur paslē-
pies izbēgušais cietumnieks.

Vai nu Jukumiete bija palaidusi muti, ar kaimiņ-
sievām tikdamās, vai Miķeliene gribējusi kungam lai-

kus izdabāt, kā jau nākamā Kraukļu saimniece. Un

sētā cēlās atkal gaudas un liela brēkšana, jo kungs
bija licis Miķelim pasacīt, lai sākot rīkoties kā mājas
valdnieks tūliņ, ar to pašu dienu, un pļaujot priekš
sevis saimnieka sētos rudzus. Un saimniecei ar tās

bērniem un vīra tēvu bija teikts iet meklēt jau ta-

gad citu mājvietu.

Miķeliene nu teica diendienā, lai Kraukliene ar

savējiem tik ejot projām no viņas mājām. Pats Mi-
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ķelis gan pūta vien, bet tad teica saimniecei, zemu

nodūris acis:

Mīļā, ko lai es daru? Sirds sāp, bet muižas val-

dīšanai nedrīkstu neklausīt, jo tad dabūšu jaunu pē-
rienu.

Kraukliene raudādama saķēra galvu:
Vai Dieviņ! Nu man ar maziem bērniem un sli-

mu vectēvu jāiet übagos, vai jālien mežā, pie lā-

čiem! No pašas mājām nu dzen mani laukā pašas

kalps!
Tā vaimanāja, bet acis bija sausas, jo izraudāts

jau bija viņas asaru mērs. Vectēvs stenēdams gro-

zījās savās cisās, un Matīss raudāja, tikdaudz sapra-

tis, ka viņiem vairs nebūs māju. Un joprojām smēja
tikai Jānītis, ieķēries mājas runcim astē un vilkdams

kaķi pa klonu sev līdz. —

Kad Kraukļu ģimeni bija pārņēmis galīgs izmi-

sums, atkal ieradās viņas galva, lai glābtu savējos no

nonīkšanas badā un bēdās. Lietainā naktī, kad sai-

me jau krāca pirmajā miegā, aiz kambara loga sāka

krimšķināt un likās, ka vecajā sētas liepā būs ielai-

dies krauklis. Kad balss nerimās, saimniece piepeši
uztrūkās no gultas un, apmetusies sagšu, iztecēja pa-

galmā.
— Četras dienas klīdis pa lielo mežu, Krauklis

bija zagšus atgriezies savā sētā un saucis sievu ārā

parunāt.

Ann', viņš sacīja: nākamu nakti esi gatava kopā
ar bērniem un vectēvu aiziet no mājas, bet tā, ka lai

neviens neredz un nepamana jūsu pēdu.
Klīsdams pa silu, Krauklis kādu pusjūdzi no sē-

tas bija uzgājis meža vidū mazu, jauniem bērziņiem
aizaugušu līdumu, un tā malā pussakritušu istabiņu,
kurai nu vajadzēja būt par viņa mājinieku pagaidu
paspārni. — Mājiņu laikam bija sendienās cēlis kāds

vaļinieks un kungiem nezinot, lai būtu brīvs no klau-

šām un pagasta došanas. — Pēc tam vai nu sirotāju
nokauts, krievu kara gados, mērī miris, vai kā citādi
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bojā aizgājis, atstādams savu līdumu un mazo meža

sētu postā.
Šī istabiņa, no kuras paviļām Krauklis bija iz-

traucējis lapsas, bet no istabas sagruvušās krāsns lielu

sikspārni, nu kļuva par viņa ģimenes patvērumu. Viņi

aizgāja turpu paslepen, zagdamies prom no savām

mājām un paņemdami līdzi tikai tikdaudz mantas,

cik jaudāja nest plecos, vai padusē. Un Krauklis bija

stingri piesacījis sievai un Matīsam, ka raudāt viņi
drīkst tikai pēc tam, kad būs tikuši meža mājās.

— Bet tagad sāksim sagādāt ziemai iztiku, lai

nenomirstiet badu, kamēr es iešu meklēt ķēniņa tais-

nību, Krauklis teica. Un maizītes dēļ nu jāiet zagt,

kaut gan tā zogamā manta būs mūsu lauka rudzi,

Miķeļa nopļauti. —

Tā viņi darīja, un pa naktīm palika meža sētā

tikai vectēvs ar mazo Jānīti. Tēvs, māte un Matīss

vakaros ar tumsu gāja sirot, uzmetuši plecos tukšus

labības maisus, un viņiem līdz tecēja ar tiem kopā uz

silu aizgājušais Pakans. — Apstājuši rudzu statu,

Kraukļi iebāza maisos kūļu vārpu galvas, un ar ro-

kām un kājām berza ārā graudus; un Pakans sēdēja
un klausījās, vai nedzird nākam svešus. Pirms aus-

mas mājup ejot, tēvs ar māti līka zem rudzu maisu

smaguma, un arī Matīsam vilka sīko plecu viņā pa-

kārtā graudu kule. —

Pavalga tiesai Krauklis gāja āpšu durt, kuriem

sila malā, vecajos mēra laiku kapos bija alas, un

izlika mežā uz zvēru tekām priežu sakņu cilpas, kurās

tam palaimējās noķert divas brangas stirnas.

Tad spītīgajam saimniekam bija zem kājām tā-

lais ķēniņa tiesas meklēšanas ceļš.
Kraukliene sēja vīram ceļa kuli, ar žāvētu āpša

gaļu un tāpat iebērtiem rudzu graudiem, jo meža sētā

nebija ne maltuves, nedz dzirnu.

Dēls Pēter, lai nu tevi pasargā Dievs un Ceļa-

māte, vectēvs teica trīcošā balsī, dēlu svētīdams. Un

Jūrasmāte, lai palīdz tikt pāri jūrai, pie ķēniņa!
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Atvadoties Krauklis uzlika smago roku dēlam uz

plecai
Matīs, tu nu turies kā vīrs, kamēr es nākšu mā-

jās! Sargā māti un mazo Jānīti, jo vectēys jau vājš

pārlieku, un bez tevis te nepaliek neviena stiprāka
vīrieša. — "

Es turēšos kā vīrs, atteica Matīss valdīdams asa-

ras, jo zēnam bija tikai desmitais gads. — .
Krauklim pazūdot silā, tā palicēji sāka skaļi rau-

āāt
x

un līdzi kauca arī Pakans, vecais sētas suns. —

Gaidot ziemu, Matīss ar māti vāca kopā sausus

žagarus un zarus, plēsa tāsis un lūkoja sacirst pa-

tievākus kritušus koku, lai netrūktu malkas, kad sa-

snigs sniegs. Un tāpat vajadzēja lasīt baltās sūnas,

ko aizbūst meža istabiņas sienu šķirbas, lai nelien

iekšā aukstums, putenis lai nevar dzīt savus sniega
miltus istabā. Vectēvs cik spēdams salāpīja krāsni,

un Kraukliene bija paņēmusi līdzi mazo katliņu, to-

nākt, kad slapstīdamās aizgāja no mājas.

Spainis bija palicis vēl no nezināmā istabiņas

uzcēlēja laikiem, tāpat trīs lāvas, liepu dēļu galds.
Uz vienas lāvas, sūnu cisās, gulēja vectēvs, uz

otras māte ar Jānīti. Matīsa lāvu klāja egļu skujas,
un mazo vectēva cirvi zēns vakaros vienmēr nolika

sev blakus, sirdī un prātā paturēdams tēva vārdus,

ka viņš tagad ir savu tuvinieku sargs.

Krāsns šķirbā vakaros sprauda vectēva priežu
skalus. — Tak to nebija daudz, un arī māte baidījās

ilgi dedzināt uguni: ka neierauga muižas ļaudis, vai

kādi citi ļauni cilvēki, tā sacīja. Un drīz pēc vaka-

riņām, kurās diendienā bija vārīti rudzu graudi, meža

sētā nodzisa skala guns. Tā nakts tumsa te stiepās
krietni garāka kā lauku mājās. — Nebija vērpēju

dziesmu, vectēvs neteica savas teikas, tik smagi pūs-
dams un savās cisās vaidēdams.

Runāja tikai vējš, locīdams sila priedes, un gurdi
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šalca rudens lietus, sisdamies jumta salmos. Bet do-

mas par mājām neļāva bēgļiem drīzi iemigt, nenāca

smagais veļu laika nakšu miegs.

Nezināja arī laika, vai pusnakts klāt, vai ausmas

stunda, jo gaiļa nebij: bēgot tas bija piemirsies lauku

mājās, kuras tagad valdīja Miķelis. —

Tad beidzot sāka aprimt rudens vēja auri. Prie-

des mitējās šņākt dienām un naktīm, un lietus beidza

līt, debesis noskaidrojās.
— Nu drīz būs ziema, vectēvs sacīja, un Matī-

sam acis ieplētās platas, jo tikdaudz viņš gan zināja,
ka ar ziemu nāk vilku laiks.

Kādā naktī nemanot bija atnācis pirmais sals.

Zem priedēm radās glumas ledus gāles, zem bērziem

bija aizsalušās visas peļķes, un tikai lejā, kurp Ma-

tīss ik rītu skrēja pēc ūdens, joprojām urdzēja avo-

tiņš.
Tad sāka lēni un lielām ļēpām snigt sniegs, ap-

segdams meža mājiņas jumtu un sila priežu cekulus.

Sniga vairākas dienas un naktis bez stājas, un rītos

tikai ar mokām varēja attaisīt durvis. Un vectēvs

laika zīmes vērodams teica, ka debesu milži dūšīgi
griežot sniega dzirnas un Dievs citu gadu došot labu

vasaru, bet šoziem atkal būšot bezgala daudz vilku.

Patiesi, Matīsam kādā rītā ejot pēc ūdens un Pa-

kanam skrienot tam līdz, tie pamanīja avota malā

tādas kā liela suņa pēdas. Pakans tās apoštīja, jau
cēla kāju, tad paoda atkal, un sabozies un nikni rūk-

dams aizskrēja atpakaļ.
Nāca atkusnis un atkal pilēja visu koku zari, bet

drīz sāka pa īstam salt. Bērzu un priežu stumbri

vizēja kā saules spožumā, tā mēnesnīcā, bet sniegi
pārvilkās ar cietu garozu, kurai neskrēja cauri kā-

jas. Sals drīz tā pieņēmās, ka uguns krāsnī gandrīz
nenodzisa, un māte rītos meta uz vēl sarkanām oglēm
Matīsa salasītos egļu zarus, kuri tūliņ sāka sprēgāt.

Ik naktis nu varēja dzirdēt vilku gaudošanu, un

vectēvs viņā klausīdamies zināja pasacīt, cik liels ir
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bars, vai kauc vienīgi vecie tēvaiņi, vai vilku mātes

un jaunie, otrā gada vilki, kam sīkas pusbalsis.
— Nu viņi zaķi lenc, vectēvs klausījies teica. Bet

tagad tāpat priecājās, gavilēdami savā nodabā. Un

tad atkal: nu vilki skrien pa brieža pēdām.
Tad jau bija klāt ziemas vidus un naktīs vilku

kaukšanu varēja dzirdēt tepat avotiņa lejā. Rītos

Matīss drīkstēja turpu skriet tikai pēc tam, kad saule

jau bija pakāpusies līdz priežu cekuliem. Vilku bal-

sis nu skanēja jau citādi, un vectēvs ieminējās, ka

nupat esot vilkiem kāzu laiks:

Tagad katram baram skrien līdz kāds vilkacis,

viņš noteica.

Kādu vakaru, tikko bēgļi bij nolikušies gulēt,
avotiņa ielejā iegaudojās vilku bars. Kaukšana ātri

nāca tuvāk un Pakans rūkdams izskrēja no pagaldes,

piestājās pie durvīm un sāka riet. Nobijies iesāka

brēkt mazais Jānītis un aprima tikai pēc tam, kad

māte, to kušinādama, pateica:
Vilki nākot gaudot tikai pie tām sētām, kur ap-

lam bailīgi bērni.

Vilki, kā likās pēc to kaukšanas, bij apsēduši

mājiņu no visām pusēm; un piepeži turpat istabiņas

priekšā iegaudojās pēc balss spriežot tik milzīgs

vilks, ka Pakans smilkstēdams atsprāga no durvīm

un muka zem vectēva lāvas, bet Matīss trīcēdams

uzlēca kājās un atvēza cirvīti cirtienam, griezdamies

gan uz durvju, gan lūkas pusi.
Vectēvs sāka skaitīt savus vilku vārdus, kaucēju

par Dieva suni un sila veci godādams, bet Jānītis

ieraudājās atkal un Matīsam likās, ka lielais vilkacis

tūliņ nāks istabā un sāks brālīti vai viņu pašu

plēst. —

Atkal iegaudojās, tieši pie durvīm, lielā vilka

balss un aizšautās durvis sakustējās, it kā no ārpu-

ses tās lūkotu grūst vaļā neredzama roka.

Pieskrējis pie durvīm, Matīss mēģināja vēl cie-

šāki šaut cieti aizšautni, kaut gan pats vakarā to
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bija aizgrūdis līdz galam. Un atkal sakustējās dur-

vis, noskrapstēja to dēļi, kā slīdot pāri vilku nagiem.
Atkal, turpat Matīsa galvas augstumā, iekaucās asins-

kārā nezvēra balss, bet liela ķetna žigli pašāvās zem

durvju apakšas, — nagi jau gandrīz skāra zēna kāju

pirkstus.
Izmisis un baiļu grābts, Matīss cirta no visa

spēka, gandrīz sev kāju pārcirsdams, bet cirvīša as-

menis laikam bija ķēris zvēra nagu, jo aiz durvīm

nu varēja dzirdēt žēlu smilkstēšanu. Durvju
priekšā tagad kauca sīkākas balsis. Lielais vilks jau
likās pazudis, bet tad viņa kauciens atskanēja pie
lūkas. Un kā pirmīt durvis, tā tagad sakustējās lo-

dziņa aizšautne. Dēlis lēni sāka slīdēt projām no

lūkas sānmalas, parādījās pelēka milzu ķetna, tad

melns purngals, aiz tā nezvēra galva un tā vidū divas

sarkanas ogles, — divas vilkača acu ugunis. Tanī

pusē, kur bija mātes un Jānīša lāva, atskanēja baiļu

brēciens, bet vectēvs sāka trīcošā balsī skaitīt tēv-

reizi. •

Matīsam saļodzījās ceļgali, jo par daudz bries-

mīgs tam likās vilks. Bet tad, nākdama kā no liela

tāluma, asinīs un ausīs atkal iesāka skanēt tēva balss,

un drošināja to un teica, ka zēns tagad vienīgais

sargs mātei, mazajam brālim un vectēvam.

No nezvēra acu gunīm likās nākam liesmas, un

istaba atmirdzēja pasarkanā gaismā. Abas lielās ķet-

nas, visai līdzīgas cilvēka rokām, jau bija uz lūkas

apakšmalas. Zvērs taisījās lēkt istabā un zēns, cir-

vīti abām rokām atvēzis, cirta ar izmisuma spēku.
Atskanēja īss, cilvēka vaidam līdzīgs iekauciens.

Cirvītis bija smagi ķēris un kaut kas silts iešļakstējās
Matīsam sejā. Vilkacis rāva galvu atpakaļ, gandrīz
izraudams tajā iecirsto cirvi no zēna rokām. No-

dzisa nezvēra acu gunis, istabā atkal tapa tumšs, un

tikai no krāsns mutes manīja nākam ogļu kvēlošanas

sarkano spīdumu.
Aiz lūkas ieskanējās jauna, sīkāku balsu kauk-
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šana. Tikai tagad Kraukliene pārvarēja savu baiļu

stingumu, pieskrēja vecākajam dēlam klāt, trīcošām

rokām aizgrūda cieti lodziņa aizšautni, pielika plecu
klāt. Un turēja dēlīti ciet ar visu spēku, līdz pie-

kliboja vectēvs un aizspieda lūku ar liepas dēli, ko

bija noņēmis no savas lāvas.

Matīss stāvēja kā sastindzis un manīja tik to,

ka acis un vaigi ir palikuši mikli. Cirvītis vēl bija

labajā rokā; kreisā slaucīdama vilka plaukstu pār
seju, un vectēvam aizdedzot skalu Matīss redzēja,
ka tam roka ir asinīs. -—

Vilku kaukšana ārā kļuva arvienu klusāka, ska-

nēja bezgala žēli un beidzot aprima pavisam. Un

vectēvs lika Matīsam notriept ar nezvēra asinīm lū-

kas malas un durvju palodās:

Tagad mēs te no vilkiem esam droši, viņš sacīja.
Tie ne mūžam vairs neuzbruks šai mājiņai, un tāpat

tu, Matīs, visu mūžu vari būt drošs no vilkiem un

vilkačiem. —<

Grozīdams balto galvu, vectēvs vēl ilgi gudroja,
vai tas nezvērs bijis atskrējis no Krievu zemes vai

Igauņiem, kur katrs otrais saimnieks esot vilkacis.

Un palika kluss, kad Kraukliene sacīja, ka vilkacis

gan būšot bijis tas pats Bejas kungs.
Tas gan var būt, viņš pēc brītiņa noteica un pār-

meta sev krustu. — Meit, ja tas tā, tad kungs tagad
zina mūsu pajumti, un pa sērsnu sūtīs šurp muižas

vīrus. —

Tak tie nerādījās. Arī pēc tam, kad naktis jau

bija sākušas rauties īsākas, bet dienas gausi stiepās

garas.

Sniegs mijās ar lietu, vējš atkal lika priedēm un

bērziem šņākt. Bet tie jau bija siltie pavasara vēji,
kas dzina sniegu, izkausēja ledu un lika piebriest
bērzu pumpuriem. —

Bija klāt meža radības kāzu laiks. Visās sila
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malās nu parkšķināja medņi, rūca rubeņi, un ar to

rūkšanu sacentās pavasara strauti. Meža zosu bari

kliegdami laidās pāri priežu galiem, gulbji spēlē-
dami nāca atpakaļ Vidzemē, bet meža dziļumos va-

rēja dzirdēt briežu tēviņu dobjo maurošanu un klau-

dzoņu, ar kādu sitās auru laika kaujās kopā viņu

platie ragi. Purvā, kas bija aiz bērzu ataugas, rītos

taurēja dzērves un vectēvs teica: tās pūšot tikpat

skanīgi, kā zviedru drāgūnu trumpetes Alūksnes pils
salā. —

Sniegs bija izgaisis no siekstu apakšām un arī no

visdziļākajām lejām. Silts pavisam palika gaiss. Un

Matīss kādā rītā ieraudzīja aiz pureņu un vizbulīšu

pilnās avotiņa gravas lielu lāci, kas rakņājās pa

skudru pūzni, ņirgdams melno purnu kā suns un

nikni sprausļodams, jo skudras līda lācim nāsīs.

Kad zēns to teica vectēvam, tas nopriecājās:
Nu, dēls, ir laiks urbt bērzsulas! Tā ir drošākā

zīme, ka klāt pavasaris, ja pats slinkākais zvērs jau
piecēlies no ziemas migas.

Saule kāpa arvienu augstāk pie debesīm. Un līdz

ar gāju putnu sarašanos atplauka ziemā sagurušās
bēdu ļaužu cerības.

Nu Pēteram vajaga drīz būt atpakaļ no ķēniņa,
teica vectēvs. Un māte ar Matīsu rītos smaidīja, jo
abi bija redzējuši vīru un tēvu sapnī. —
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VII.

Maizes kuli plecos, paegļa rungu rokā Krauk-

lis soļoja pa Pērnavas lielceļu uz jūras pusi, un vi-

ņam bija reizē smaga un viegla sirds.

Lai paņēma visu, lai izlika no mājām! Gan

kungs visu to atdos ar augļiem, kad Krauklis būs

ticis pie ķēniņa un tā taisnības.

Tad atkal nāca prātā savējie, tur sila dziļumos.
Vai viņiem līdz to apgādnieka pārnākšanai pietiks ko

ēst un vai viņš tos visus redzēs vēl dzīvus? Un va-

karos un rītos Krauklis skaitīja savējo dēļ tēvareizi

un kad tā juka, pielika savus paša vārdus:

Dievs un Laima, gādājiet nu jūs abi par manē-

jiem, kamēr es nāku mājās! Palīdziet tiem, sargā-
jiet tos no kunga varas un zvēru niknuma. Ja viss

labi beigsies un tikšu savā sētā atpakaļ, tad iešu baz-

nīcā, kad vien būs mācītājs, un mielošu, kā jau mie-

lojis, mirušo dvēseles. —

Āpša gaļas un rudzu graudu viņam tikko pietika
līdz Pērnavai, kur Krauklis bija cerējis vēl sastapt
kādu kuģi, kas to pārvestu pāri mazajai un lielajai

jūrai uz Zviedru zemi. Un ēda tikai sausu pelavu
maizi, naudu taupīdams, jo visa viņa bagātība bija

septiņi paša un desmit vectēva doti dālderi. —

Tak kuģiniekiem bija cietas sirdis, un viņu pra-

sītā maksa likās aplam augsta, jo Krauklim vaja-

dzēja ar tiem pašiem dālderiem iztikt kādu laiku arī-

dzan Stokholmā un tikt Vidzemē atpakaļ.
Krauklis bija izsūdzējis savas bēdas kādam no

agrākiem šķūtīs braucieniem pazīstamam Pērnavas

krodziniekam, kas prata latviešu mēli. Tas ieteica

meklēt dūšīgu vīru no vietējiem zvejniekiem, jo tie

šad un tad mēdzot rāmā laikā, kad nepūš lielie vēji,
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laisties tālā jūrā aiz lielajām salām, un pat līdz Got-

landei. Varbūt, atradīšoties kāds cilvēks, kas ar

mieru aizvest Kraukli uz viņu lielās jūras malu,

līdz pašai ķēniņa pilsētai.
Krauklis mācēja dažus igauņu vārdus un sāka

meklēt cēlāju pāri jūrai, kā krodznieks bija mācījis.
Tāds zvejnieks beidzot atradās un bija par trim

dālderiem ar mieru. Un klusām pateica, ka Krauklis

šim jau nebūšot vienīgais vedamais: divi jauni vīri

no Paides puses arī gribot tikt pāri jūrai, glābdamies
no kungiem un kungu tiesas.

Zvejnieks saveda Kraukli kopā ar abiem jauna-

jiem igauņiem, un visi trīs nosprieda kopīgi sagādāt
braucienam pārtiku. Naudas sanāca tikdaudz, ka

varēja nopirkt piecus kukuļus maizes, pusmucu žā-

vētu reņģu, un tukšu muciņu, kuru piepildīja ar

upes ūdeni. .
Tad vakarā, slapstīdamies no ostas ierēdņiem,

kuri varēja sākt prasīt papīrus, visi trīs ceļnieki no-

skaitīja pie laivas stāvēdami tēvreizi. Krauklis lat-

viešu mēlē, igauņi savā dziedošajā valodā. Un novē-

lējuši sevi Dieva un Jūras mātes rokās, iesāka

braukt.

Divi airēja, divi varēja gaidot savu kārtu gulēt.
Bet pirmajā naktī nevienam nenāca miegs, domām

kā jūras putniem skrienot pāri lielajiem ūdeņiem, te

uz Zviedrzemes un ķēniņa pusi, te atpakaļ uz tumsā

pazudušo krastu, aiz kura bija savējie un dzimtene.

Otrās dienas vakarā viņi piestāja pie Sāmsalas.

Tās krasta ļaudis, padzirduši, ka jūras ceļinieki brauc

meklēt ķēniņa tiesu pret bargiem vācu kungiem,
kļuva laipni un iedeva sālītu jēru pavalga tiesai, ne-

prasīdami par to maksu. Un parādīja laivas vadītā-

jam taisnāko ceļu uz Zviedru zemi.

Nu sākās Lielās jūras brauciens, garais ceļš,
kurā redzēja tikai kaijas, ūdeni un debesis. Un jūrai
pāri sāka drīz skriet viļņu bari, celdamies arvien aug-
stāki, jo bija rudens vētru laiks.
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Vīri klusēdami liecās uz priekšu un atpakaļ pār

airiem; un cieši sakniebtas bija to lūpas, bālas me-

tās sejas, kad nāca viļņi mājas augstumā un likās,
ka laivai nupat vajadzēs grimt. Bet laivinieks jau

bija iemācījis viņus allažiņ griest laivas priekšgalu

pret viļņa vidu, un laiva cīnījās tālāk uz vakariem,

cauri ūdens kalniem un jūras krākšanai. Divi vīri

vienmēr bija pie airiem, bet pārējiem diviem nebija

vaļas ne pūsties, nedz gulēt, jo viļņi sita savas ūdens

šļakatas iekšā laivā, un neairētāji smēla un lēja ūdeni

ārā ar savām cepurēm.

Bija sākuši braukt vecā mēnesī, bet aizsniedza

zviedru krastu tepat pilnā, kad ceļa maize jau bija

sen galā un divās pēdējās dienās tik vien iebaudīts,
ka pa visiem kopā piecas reņģes.

Tikuši malā, vīri trīs dienas atpūtās pie labiem

ciema ļaudīm. Tad igauņu laivinieks posās atpakaj,
bet pārējie trīs, pavaicājuši vietējiem, uz kuru pusi
Stokholma, devās turpu kājām, jo līdz ķēniņa pil-
sētai bija vēl savas trīs jūdzes ko iet.

Stokholmā viņu ceļi šķīrās: abi jaunie igauņi

bija braukuši pāri jūrai, vairs nedomādami atgrie-
sties, un tagad gāja zemes iekšienē, padzirdējuši, ka

savas vaļas ļaudīm tur esot laba peļņa kādos cepļos,
kur berot iekšā zemi un malku, un ārā tekot šķidra
dzelzs.

Krauklis palika viens svešajā pilsētā, kur maizi

pirkt un paprasīt ceļu varēja tikai ar rokām. Ar

rokām rādīdams, Krauklis bija arī dabūjis kāda kroga
istabas kaktiņā vietu, kur nakti pārgulēt.

Tak pie ķēniņa ar šo roku valodu Krauklis ne-

jaudāja tikt, un sargi to dzina projām. Velti nostai-

gājis četras dienas gar pils vārtiem, Krauklis piektajā
ieraudzīja, ka pa tiem brauc iekšā gara rinda mal-

kas vezumu, kuriem līdzi iet lauku ļaudis, cirvjiem

pār plecu. Viņš iejaucās to barā un laimīgi tika sar-

giem garām, bet tad viņam atkal pietrūka padoma:
pils tik liela, ka nevar pat saskaitīt visus tās logus,
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kur nu vēl zināt, kurš paša ķēniņa kambara logs un

pa kurām durvīm tur tikt iekšā?

— Dieviņ, dod nu tu savu padomu, viņš sacīja,
burzīdams noņemto cepuri rokās: te mana prāta vairs

nepietiek. —

— Es jau pēc drēbēm redzēju, ka tu, tēvam, būsi

no Vidzemes puses, aiz muguras tam ierunājās sie-

vietes balss. Un apsviedies apkārt, Krauklis ierau-

dzīja vēl pajaunu sievu, ar lielu grozu uz rokas.

— Kā tad, no Vidzemes, kā tad! Krauklis at-

guva valodu. Redz nu, kā Dievu piemin, tā viņš tū-

liņ klāt un palīdz! Staigāju te viens kā pa mežu, un

uzreiz Dieviņš lika sastapt pašu zemes cilvēku. Vai

tu, meit, nezini kā tikt pie ķēniņa?
Abi sāka runāties. Krauklis izstāstīja nelaimi,

kas to dzinusi pāri jūrai, un sieviete pateica, ka šī

esot atvesta no Vidzemes priekš pieci gadi; esot no

Burtnieku puses un te ieprecēta jaunakājam ķēniņa

pavāram.

Pavārs, resns dalekarlietis, bija lēnas dabas un

labsirdīgs vīrs, radis klausīt sievai, kura to skubināja
Krauklim palīdzēt.

Pavārs sameklēja mazāku pils skrīveri, kurš par

pusdālderi bija gatavs uzrakstīt lūgumrakstu ķēni-

ņam.

Pagāja tepat pusdiena, kamēr Krauklis bija iz-

kratījis pavārienei visu savu sirdi, un tā viņa bēdu

stāstu savukārt pārcēlusi zviedru mēlē, jo skrīveris

latviski neprata. —

Otrā dienā raksts bija gatavs, un tagad to Krauk-

lim tulkoja atpakaļ latviešu valodā, tāpat ar pavārie-
nes muti. Rakstā bija izstāstīts viss, ko Bejas kungs
Krauklim un tā sētai darījis. Un kā Cēsu tiesas

kungi lūkojuši Kraukļu saimnieku pataisīt par dum-

pinieku un ļaundari, un tikai tādēļ, ka viņš, kroņa

zemnieks, sevi neļāvis muižas vīriem pērt. Un kā

izlaupīta viņa sētas iedzīve, atņemti visi lojriņi, at-

dotas citam sentēvu koptās mājas un sieva ar maziem
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bērniem un slimo vectēvu iedzīti silā, pie vilkiem. Un

palicis Krauklim tik vien mantas, kā vecais sētas

suns.

Pašās beigās bija vēl sacīts, ka Bejas kungs esot

sapinies ar ļauno un skrienot vilkačos. —

Dzirdot paša bēdu stāstu, Krauklim pirmo reizi

mūžā apbira asaras. Apraudājās arī pavāriene, un

slaucīja sev acis sievai sekot paradušais viņas vīrs.

— Paldies jums, labie ļautiņi, par palīdzēšanu,
Krauklis teica un balss tam drebēja. — Nu to visu

lasīs un zinās arī ķēniņš, un iztiesās mani un Bejas

kungu pēc savas taisnības.

Skrīveris paņēma Kraukļa pusdālderi un aizgāja,
solīdamies sūdzības rakstu nodot kancelejā, kur sa-

rtākot visi ķēniņam laistie papīri. Krauklis jau do-

māja, ka to rīt, vai vēlākais parīt ķēniņš sauks savā

priekšā, bet pavārienes vaicātais skrīveris tikai pa-

šūpoja galvu:
Negaidi ziņas priekš diviem vai trim mēne-

šiem, viņš atteica. Ķēniņam tik daudz darba, ka tas

nespēj visas lietas aši caurskatīt. Vai tu domā, ka

esi te viens pats ar tādu vajadzību? Mīļo zemniek,
te nāk simtiem ļaužu, no Pomerānijas, no Piņņu

zemes un mūsu pašu valsts malām, un visiem viena

un tā pati vajadzība: pie ķēniņa.
Krauklis palika kluss, jo viņam jostā vairs bija

tikai desmit dālderi: kā dzīvot tik ilgu laiku pilsētā,
kā tikt pēc ķēniņa žēlastības atpakaļ Vidzemē?

Pavāriene atkal aprunājās ar vīru un tad sacīja,
ka par vēderu un guļas vietu nevajagot bēdāt.

Varēsi tāpat šo to mums palīdzēt mājas darbos,
kamēr tiksi pie ķēniņa, tā noteica, un Krauklis pa-
teikdamies viņai nobučoja abas rokas.
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VIII.

Pēdējā adventes svētdienā pie pavāra atnāca tas

pats kancelejas skrīveris, kas bija rakstījis Kraukļa
žēlošanās rakstu ķēniņam un pateica, ka vidzemnie-

kam rīt no paša rīta jābūt pie valdnieka.

— Un piebilda vēl, ka ķēniņš tūliņ pēc raksta la-

sīšanas esot pieprasījis no Cēsu zemes tiesas tās

protokolus Bejas saimnieka Pētera Kraukļa lietā, un

tieši tāpēc vajadzējis tik ilgi gaidīt, jo tie tiesas rak- 1
sti tikai viņnedēļ saņemti.

Pirmdienā jau tūliņ pēc saules lēkta Krauklis

stāvēja pie ķēniņa darba istabas durvīm un viņam

strauji sitās sirds.

Pēc brītiņa no ķēniņa kambara iznāca tievs vīrs,

sarkanu bārdiņu un vāju seju un vaicāja Krauklim

pastīvā latviešu valodā: vai viņš esot tas pats Vidze-

mes zemnieks, kurš neļaudamies sevi sodīt ar mie-

sas sodu, esot smagi sasitis Bejas kungu, divus tā

kalpus un vagari?
Krauklis teica jā, un sarkanbārdis lika tam nākt

iekšā.

Aiz liela, papīriem nokrauta galda sēdēja pamaza

auguma vīrs, zilos sārkos, gaišām tievām ūsām uri

apaļu seju. Sarkanbārdis tam zemu palocījās kaut

ko teikdams zviedru valodā un Krauklis nometās tur-

pat pie durvīm ceļos.
Ķēniņam bija pasīka, bet skarba balss un tai ta-

gad ierunājoties Krauklim likās, kā viņš dzird sprē*
gājām sausu egles malku, kas tikko ielikta ugunī.
No balss skaņas vien Krauklis juta, ka ķēniņš ir

pikts.
Celies augšā, zemniek, tulks sacīja. Viņa ma-

jestātei nepatīk, ka cilvēki tam parāda godu, kāds
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pienākas vienīgi Dievam! Celies un skaties ķēniņam
taisni acīs, ja tu esi taisns vīrs, par ko gan, pēc Cēsu

tiesas atsūtītiem rakstiem, ir gaužām jāšaubās.

Krauklis nopūsdamies piecēlās un viņam pamira
sirds, manot, ka lieta par viņa strīdu ar Bejas kungu

sagriezusies vai sagrozīta tam par ļaunu.

Ķēniņš atkal sāka runāt skarbajā zviedru valodā

un tās sprakstēšana Krauklim likās pavisam ļauna
zīme. — Ķēniņš šoreiz runāja gari, un tulkam tā vār-

dus pārceļot, Krauklim nokārās galva un rokas.

— Tu, zemniek, esi rīkojies pret ķēniņa likumiem

un smagi noziedzies, tulks sacīja. Viņa majestāte vēl

nav devis Vidzemei tāda likuma, ka jums, vidzem-

niekiem, būtu jau visas tās tiesības, ko bauda ciema

ļaudis šaipus jūras. Viņa majestāte esot gan domājis
par mājas pārmācības tiesību atņemšanu savu Vid-

zemes muižu rentniekiem, un domā tiem aizliegt turp-

māk pērt saimniekus, atstājot rīkstes tikai kalpu kār-

tas ļaudīm. Tak tādas rektes vēl nav. Pretodamies

ķēniņa muižas rentniekam un paceldams pret to un

tā kalpiem roku, tu esi šo koku cēlis arī pret veco

un spēkā esošo likumu. Viņa majestātei tas gaužām
neDatīk, bet ķēniņš savā žēlastībā pārvērš smagā

piecu gadu cietumā tevīm jau Cēsu tiesas piespriesto
sodu, proti piekalšanu pie aira uz visu mūžu

uz vienas no majestātes galerām. — Tas būs bargs,
bet pelnīts sods un biedinājums visiem, kas ar

varu pretojās Vidzemes pavalsts kārtībai. Tā pa-

liks spēkā, kamēr ķēniņa likumi noteiks tanī pavalstī

/aunu kārtību. —

Krauklis izmisis paskatījās ķēniņā, bet tam bija

bargas acis, nikni saspurojušās ūsas un draudu pilns

vaigs.

— Nu viss pagalam, viņš nodomāja. Un atcero-

ties bērnus, sievu un tagad pagalam zudušās mājas,
Krauklim par vaigiem sāka līt asaras un tas nokrita

pa otram lāgam ceļos.
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Ķēniņš kaut ko teica, tulks pārcēla latviski, bet

Krauklis nedzirdēja un nekā nesaprata vairs.

Pie durvīm, kas bija netālu no galda, kāds pie-

klauvēja, vēra tās un iekšā ienāca paveca sieviete,
laikam aukle, vesdama pie rokas gadus divus vecu

puisēnu.
Tas bija bāls gaišmatis zēns, zilos svārciņos un

platu mežģiņu apkakli.
Aukle viņu bīdīja uz galda pusi un ķēniņam ma-

zajā nācējā skatoties, gaišāka palika bargā seja, zem

ūsām pavīdēja viegls smaids. Zēns platām, drošām

acīm paskatījās ķēniņā, iesmējās, bet tad viņa acis

paklīdēja sānis un apstājās pie ceļos nokritušā saim-

nieka. Izrāvies no aukles rokām, zēns smiedams un

teciņus laidās pāri istabai uz Kraukļa pusi, un skrie-

dams ievilka plecos galvu, kā grasoties badīties.

Acīmredzot tam likās, ka svešais zemnieks ceļos no-

meties, lai ar mazo iesāktu jautru spēli.
Aukle steidzās zēnam pakaļ, bet zēns jau bija

Krauklim klāt. Viņi skatījās viens otrā, viens pa-
visam maziņš un smejošām acīm, otrs liels un smags,

sirmu galvu un asarainu seju.
Tad zēna acīs nodzisa smaidu uguntiņas, seja

palika nopietna, un rociņas glāstīdamas skāra

Kraukļa vaigu. Zēns kaut ko teica (Krauklim svešā

valodā, bet saimnieks tikdaudz saprata ka tas viņu
reizē žēlo un mierina.

Aukle apstājās istabas vidū, jo ķēniņš to aptu-
rēja ar rokas mājienu, tāpat kā tulku, kurš bija gri-
bējis vilkt zēnu no Kraukļa atpakaļ. Pieceļoties no

galda ķēniņam bija palicis laipns vaigs un balsī, sā-

kot runāt, vairs nebija tik stipri dzirdams skarbais

sprēgājums.
— Ķēniņš liek tev sacīt ka viņš esot tavu lietu

vel reiz pārdomājis un atzinis, ka tā jāskata vēl reiz

cauri, proti, Vidzemes virstiesā Tērbatā. Tu esi gan

pārsteidzies, ticēdams likumiem, kādi vēl nav izdoti,

bet arī kungs Dānfelds ir nepareizi rīkojies, tevīm.
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ķēniņa zemniekam, atņemdams tavu mantu jau pirms
tiesas sprieduma. Kamēr šo lietu izlems virstiesā un

kamēr ķēniņš nebūs redzējis un apstiprinājis tās

spriedumu, tik ilgi viss paliek pa vecam: tu vari iet

atpakaļ savās mājās un muiža uz ķēniņa pavēlēšanu
tev atdos tavus zirgus, visus citus lopus, labību un

visu iedzīvi. —

Krauklim atplauka sirds un viņš paklanījās
līdz zemei, bet tulks tam teica vēl:

Viņa majestāte liek tev pateikties Dievam un ma-

zajam princim, kurš ar savu bērna sirdi ir ķēniņa

prātu tev par labu grozījis. Ķēniņš tev ļauj iet un

saka, ka līdz tam laikam, kamēr būs no ledus brīvi

jūras ceļi ,tu vari mitināties tepat Stokholmā, ķēniņa
karavīru mājoklī un ēst pie viņu galda. —

Krauklis noskūpstīja zēnam roku, piecēlies zemu

paklanījās ķēniņam un tulkam, un šņaukādams at-

stāja istabu. •
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IX

Avotiņa gravā pie meža mājas vēl nebija beigu-
šas ziedēt ievas, kad Krauklis pārradās atpakaļ pie

savējiem. Viņš rādīja tiem ķēniņa kanclejas doto

drošības grāmatu, un mājinieki klausījās viņa stāstā

kā sendienu pasakā.
Muiža tam atdeva visu, kā ķēniņš bija sacījis, un

Miķelis atkal palika no saimnieka par kalpu, bēgļi
no sila sētas atgriezās savā vecajā paspārnē. Kraukļa

apcirkņos atkal bija viņa rudzi un mieži, bet kūtī

četri zirgi, septiņas govis un aitu bars. —1
To visu bija atsūtījusi ar savu vagari Bejas liel-

māte, jo Dānfelds jau pirms Kraukļa pārnākšanas

bija aicināts uz Tērbatu virstiesas priekšā un tur

paturēts. Pret viņu tiesai bija jāizspriež divas lietas:

Pirmajā to sauca taisnoties Valmieras tirgotāja
Hammera slepkavības lietā, jo Cēsu tiesas istabā kāds

Hammera sievas radinieks, arī tiesas kungs būdams,

bija redzējis Dānfeldam rokā tabakdozi, kuras taba-

kas šņaucēju aizpērn saplosījuši vilki. Tā ka bla-

kus kamanām nebija rodams smagais naudas maks,

kurā pēc tirgotāja sievas vārdiem, vajadzējis būt ap

sešsimts dālderiem, tad vilku saplēstā radiem bija
radušās aizdomas, ka ļauni ļaudis to būs nosituši

ceļā un vilki mielojušies ar to pēc tam. Tirgotāja
tabakdoze bija redzēta Dānfelda rokā, un Hammera

radi norādīja tiesai uz Bejas kungu kā varbūtējo vai-

nīgo. —

Otrai lietai par iemeslu bija Kraukļa lūgumrak-
sta teikums, ka Bejas kungs esot vilkacis; to Krauklis

jau teicis arī Cēsu tiesas kungiem, tikai tie atsacīju-
šies ticēt, sacīdami, ka viņš tā runājot pret kungu
aiz ienaida.
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Drīz pēc pārnākšanas mājās Krauklim pienāca

no Tērbatas ziņa ierasties Tērbatas virstiesā. Tur

viņš vēl reiz tikās vaigu vaigā ar Dānfeldu, un abiem

saskatoties, ir kungs ir saimnieks notrīcēja no liela

naida.

Tiesas kungu taujāts, Krauklis izstāstīja viņas vil-

kača nakts notikumus un arī to, ka Dānfelds pirms
tam pie Alūksnes baznīcas esot plēsīgi paskatījies
viņa puisēnā un ņirgādamies teicis, ka to laikam

gan apēdīšot vilki. Un teica vēl: vienam no vilka-

čiem bijušas tādas pašas iezaļganas acis kā Dānfel-

dam, bet kunga kambarī uz grīdas esot redzēta

milzīga āda, ar tumšu muguras svītru, un visi kristīgi
cilvēki tak zinot ka tādas svītras ir vienīgi vilkačiem.

Dānfelds lūkoja smieties, bet sašķobīts tam iz-

nāca smaids, jo tiesas kungi pēc Kraukļa liecības sāka

skatīties jau drūmākām acīm.

Tiesas taujāts, kur viņš ņēmis Hammera tabak-

dozi, Dānfelds lūkoja taisnoties, ka to atradis uz

ceļa, bet sapinās atbildē uz nākošo jautājumu:
Kur viņš esot ņēmis to naudu, ar kādu sācis rī-

koties drīz pēc Hammera nāves? Un galīgi iekrita,

lūkodams novērst no sevis aizdomas par skriešanu

vilkačos un tāpēc teikdams Krauklim:

Muļķa zemniek, beidz savas pasakas! Kā gan

tu, sisdams vilkam, būtu varējis nosist manu vagari,
kurš aizjāja todien ar mani uz Alūksni, jo mēs jājām
arī atpakaļ kopā!

To teicis, Dānfelds nobālēja un iekoda sev mēlē.

bet vecākais tiesas kungs tūliņ sacīja:
Ja zemnieks Krauklis nēesot nositis vagari kā

vilkaci, tad vienīgi tikai kungs Dānfelds zinot, kādā

nāvē miris viņa vagaris Mārtiņš Krusa.

Dānfelds nodūra acis un pārvērstā balsī atzinās,

ka vagari esot nositis viņš, atpakaļ ceļā uz muižu,

Un taujāts, kāpēc to darījis, pateica, ka vagaris dzē-

rumā draudējis pastāstīt citiem cilvēkiem par Ham-

mera naudu, ko kungs sev paturējis, kaut gan puse
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tas pienākusies viņam, vagarim, ka tirgotajā nošau-

šanas acu liecniekam.

Tiesa atzina Dānfelda skriešanu vilkačos par ne-

pierādītu, bet Hammera slepkavības lietu par skaidru,

un ka tirgotāju nogalinājis Bejas kungs, kopā ar

savu vagari.

Tā ka vagāris Krusa jau bija miris no sava līdz-

vaininieka rokas, tad nāves sodu piesprieda tikai kun-

gam Dānfeldam un proti, bendes zobenu, jo Dānfelds

bija muižnieku kārtas vīrs.

Krauklim virstiesā piesprieda ilgu cietumu un

sāpju naudas maksāšanu Bejas muižas ļaudīm, kurus

tas bija smagi sasitis. Un tiesas spriedumu nosūtīja
ķēniņam, kurš uzrakstīja uz tā malas ar savu cieto

un stūraino rokrakstu:

— Apstiprinu sodu Dānfeldam. Ar savu neģēlīgo

noziegumu tas nodarījis kaunu ķēniņa svārkiem, ku-

rus mūsu augstā nelaiķa tēva laikā un mūsu jaunības

gados bija ar godu valkājis. Zemnieku Kraukli, kurš

savā izsamisēšanā meklējis pie mums glābiņu un

taisnu tiesu, pavēlam atbrīvot no soda, jo ir to jau

bagātīgi izpircis ar savām un savējo bēdām. Sāpju
naudu tā sasistiem kalpiem izmaksāt no mūsu ķē-
nišķīgās kases, katram pa desmit dālderu.

Carolus Rex. —

Spriedumu Dānfeldam nevarēja izpildīt, jo tas,

laikam cietumsargus uzpirkdams, bija kādā naktī iz-

lauzies no Tērbatas cietuma. Tieši tonakt rāts kun-

gam Tepferam bija nozagts pats labākais melnis no

pilsētas pļavām. Taujājot pēc zirga un Dānfelda no-

skaidrojās, ka kāds igauņu zemnieks, no muižas dar-

biem nākdams mājās, bija redzējis abus drāžamies

uz Krievzemes robežas pusi.

Tā beidzās šī cīņa starp zemnieku un kungu, par
kuru toreiz runāja visā Vidzemē. — Par Dānfeldu

bija vēlāk tādas valodas ka tas dienot maskaviešu
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kara pulkos, un esot draudējis reiz nākt ar krieviem

un izdedzināt Vidzemi. —

Tak vēl bija miera laiki, nekādi kara gadi. Viss

labi auga, un Krauklis, gan sirms, bet žirgts un

lepns pavecam, valdīja savu sētu, audzināja dēlus, un

rītos un vakaros lūdza ar savējiem Dievu par princi

un ķēniņu.
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X

Kad Saksijas princis Augusts bija kļuvis septiņ-

padsmit gadus vecs, viņa vecāki nolēma, ka dēlam jā-
dodas ārzemju ceļojumā, jāapmeklē arī citi galmi un

vispār jāredz pasaule. Kūrfirstiene aizstāvēja šo no-

domu sevišķi tāpēc, ka Augusts bija viņas jaunākais,
un troni vajadzēja mantot vecākajam dēlam. Māte

cerēja, ka princis šajā ceļojumā iepazīsies ar kādu

princesi, kuras tēvam nav dēla un, varbūt, tiks tanī

vai citā valstī par iegātni. iKūrfirsts savukārt teica,

ka dēlam, varbūt, izdošoties nodibināt labus sakarus

ar kāda ķēniņa galmu un tur taisīt labu karjēru.
Par īsto iemeslu, kas lika Georgam 111 steidzināt dēla

aizceļošanu, galminieki melsa ko citu: kūrfirsts esot

notvēris savu jaunāko mīlināmies ar pulkveža Neit-

šica meitu, vieglprātīgo un skaisto Sibillu, par kuru

klīda valodas, ka tās dzīslās tekot nevis viņas oficiālā

tēva, bet paša kūrfirsta asinis.

Apgādāts ar abu vecāku svētību, labiem pado-
miem un orderiem dažādām bankām, princis aizce-

ļoja, un tam līdzi viņa pažs Victums un kāds vecs un

dievbijīgs grāfs, kam bija uzdots rūpēties, lai strau-

jais princis nesapinās kādas kurtizānes tīklos vai ne-

iekļūst citā nelaimē.

Cauri Reinzemei princis devās uz Franciju, kur

Versaļā priecājās ar tādu dedzibu, ka sasirga un labu

laiku nogulēja slims.

Pēc atveseļošanās princis devās pāri Pirenejiem
uz Spāniju, un nonāca Madridē 1688. gada februārī.

Spānijas ķēniņš patlaban brauca mājās, vezdams

sev līdz no Vācijas jaunu un skaistu ķēniņieni. Vald-
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nieku pāra ierašanās bija paredzēta marta mēnesī,

kad sāk ziedēt mandeļkoki, un ķēniņam un ķēniņie-
nei par godu noliktas lielas vēršu cīņas, kuras Mad-

ridē tad mēdza sarīkot sevišķā laukumā. Apkārtējo

namu balkoni un logi derēja kā ložas, bet prastas kār-

tas ļaudīm bija ierīkotas sēd- un stāvvietas apakšā,

ap laukumu.

Princim tā pažs par labu naudu bija sameklējis
balkonu tieši iepretim paša ķēniņa ložai. Un ierodo-

ties noskatīties vēršu cīņā, Augustam iedegās acis,

redzot pa labi un kreisi tik daudz skaistuļu, kas bija
šais svētkos ķēniņpārim par godu aplikušas savas

dārgākās rotas. Vitcums, jautrais pažs, kurš šad un

tad mēdza atļauties sev brīvāku valodu, noliecās prin-
cim pie auss un teica:

Augstība, jūs šajā acumirklī izskatāties pēc vilka,

kurš iekļuvis aitu aplokā un kāri skatās apkārt, gribē-
dams sevīm izmeklēties to labāko laupījumu.

— Tas ir tiesa un tieši tā es gribu darīt, princis

atteica, laizdams ugunīgus skatus pāri spānietēm, no

kurām daudzas jau arī bija pamanījušas jauno un

skaisto svešnieku.

Tad taurinieki sāka pūst taures un svētku viesi

cēlās kājās, sveikdami ķēniņu un ķēniņieni. Un vald-

nieku pārim apsēžoties, sākās cīņas.
Tie bija lepnākie svētki, kādus Madride jebkad

redzējusi. Viņos uzstājās vislabākie toreodori, arēnā

drāzās iekšā vērši, viens straujāks par otru, un labam

zobena dūrienam gāžot nikno dzīvnieku zemē, veiklo

dūrēju sveica skatītāju gaviļu saucieni. Tos izpelnī-

jās arī daži augstmaņu kārtas jaunekļi, kas devās

arēnā.

Princis Augusts, kurš bija labi ievingrinājies vi-

sās ieroču cīņās un ar lielu miesas spēku apbalvots,
tā sajūsminājās par vēl neredzēto cīniņu, ka iesaucās:

Es arī gribu izmēģināt roku un, Dieva vārds, pra-

tīšu durt ne sliktāk par spāniešiem!
To pateicis, viņš iesteidzās nama iekšienē un drā-
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zās pa kāpnēm lejā, kur mājas pagalmā bija palicis

prinča zirgs. Pēc maza brītiņa princi redzēja iejā-

jam arēnā, un skatītāju rindām pāri skrēja izbrīna

saucienu šalka, jo neviens nezināja, kas ir šis jaunais
un skaistais pārgalvis. Ka viņš augstas kārtas, un

nav dzimis spānietis, tas bija redzams jau pēc viņa
manierēm un ziemeļnieka sejas.

Tieši tobrīd iedrāzās cīņas laukumā sevišķi me-

žonīgs vērsis, pats niknākais no tiem, kas priekš šīm

svētku dienām bija atdzīti šurpu no zāļainajām An-

dalūzijas ganībām. Viņš apstājās arēnas vidū, asinīm

pieplūdušām acīm, un kājām kārpīja zemi, dobji
maurodams.

Princis jāja tam tieši klāt, un skatītāji aizturēja
elpu. Dažās ložās atskanēja apspiesti izbaiļu sau-

cieni.

Tagad vērsis bija pamanījis pretinieku. Beidzis

kārpīt zemi, tas nolieca vēl zemāk ragaino galvu un

drāzās virsū jātniekam, kurš, zobenu labajā rokā, ar

kreiso sarāva tik stipri pavadu, ka zirgs saslējās uz

pakaļkājām. Kad vērša galva jau bija turpat pie

zirga vēdera un niknais lops taisījās mest zirgu ar

visu jātnieku gaisā, prinča roka kā zibens šāvās le-

jup un ar tādu spēku, ka vērsis turpat saļima smiltīs,

jo cirtiens tam bija gandrīz nošķēlis galvu no ķer-

meņa.

Sacēlās tāda gaviļu auka, ka drebēja un- šķinda

logi, un šalca gaiss. Dāmas meta jātniekam rozes

un apelsīnu ziedus, bet vīrieši par cieņas zīmi svieda

prinča zirgam zem kājām cepures. Viss nobiris pu-

ķēm un viņu lietus pavadīts, princis nojāja no arē-

nas un, pametis zirgu staļļa puisim, atgriezās savā

ložā.

Nākošais vērsis tika nokauts arēnā, lielajai ska-

tītā iv daļai tā pat nemanot, jo visi tagad vērās uz

prinča pusi, un sačukstēšanās šalka skrēja pāri lau-

kumam, kā skrien caur koku lapām viegls vējš. Un

tad prinča ložā ieradās jauns kambarkungs un dziļi
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palocīdamies pateica, ka viņa majestāte Spānijas un

abu Indiju ķēniņš gribot zināt cēlā svešinieka vārdu.

Princis bija devies ārzemju ceļojumā kā Meise-

nes grāfs un paturējis šo pseidonimu arī iebraucot

Spānijā. Tā ka pie ķēniņa viņam bija paredzēta ofi-

ciāla vizīte, princis atzina par labāku jau tagad pa-

teikt Spānijas valdniekam savu īsto vārdu:

Esmu Saksijas princis un lūdzu viņa majestāti
mani atvainot, ka esmu tik pārsteidzīgi un nelūgts

piedalījies viņa cēlās tautas izpriecās.
Kad galminieks dzirdēto pateica valdnieku pā-

rim, ķēniņiene atcerējās, ka princis ir viņai rada, un

gribēja to ielūgt pilī jau todien, lai dzirdētu ko jaunu

par radiem un dzimteni.

Tak ķēniņš domāja, ka etiķete to neļaujot tūliņ,
bet tikai pāris dienas vēlāk. Un tā arī palika. —

Starp dāmām, kuras redzēja prinča varoņdarbu
un sajūsminājās par to, bija arī ķēniņa padomnieka
marķīza Manseras sieva, ko paši madridieši daudzi-

nāja par savu skaistāko un tikumīgāko dāmu, nožē-

lodami viņas pirmo un apbrīnodami otro īpašību, jo
marķīzs bija jau pāri pusmūžam un visai slimīgs
vīrs.

Arī markīzes sirdi bija apbūris prinča skaistums

un viņa varoņdarbs. Viņa te bālēja, te sarka, līdz

tai sāka trūkt elpas, un viņa lūdza vīru vest to

mājās.
Marķīzs atteica, ka pirms ķēniņu pāra aiziešanas

tas neesot iespējams un kļuva pat mazliet pikts, ka

viņa sieva sāk aizmirst galma likumus.

Tad jaunā markīze, kura bija gribējusi bēgt pro-

jām no prinča tuvuma, jutās spiesta palikt turpat,
bet cieši apņēmās vairs neskatīties svešniekā.

Šo savu solījumu viņa turēja veselu pusstundu,
bet kad tās skats pēc tam, no prāta slēpdamies, aiz-

slīdēja uz ložas pusi, svešais varonis jau bija pa-

zudis. —

Tā markīze iemīlējās princī, bet viņš markīzē
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trešajā dienā pēc tam, kad ķēniņš to bija ielūdzis pilī
sarīkotās lielajās viesībās.

Vecais ķēniņš nebija dejas prieku cienītājs, un

ķēniņiene dejoja pirmo deju ar princi, to dēvēdama

par savu brālēnu.

Princis jau bija markīzi manījis un to vairs ne-

izlaida no acīm. Beidzot deju, ķēniņiene smiedamās

ieteica Augustam tagad uzlūgt skaistāko no visām

klātesošām dāmām, un princis palocījās markīzes

priekšā.
Tā nobālēja un gāja princim līdz.

— Kāpēc jūs lūdzāt mani? Viņa klusi vaicāja.
Bet princis, ko bija apbūris tās atturīgais daiļums,
teica tai jūsmīgu un skaļu komplimentu, un nelaime

bija tā, ka šos jūsmošanas vārdus dzirdēja markīzes

vīrs.

Dejai beidzoties, tas piegāja pie savas sievas un

aizliedza tai dejot un pat runāt ar Saksijas princi.
Radusi paklausīt, viņa mēmi atteica princim, kad

tas nāca to lūgt uz trešo deju, un neskatījās virsū,
kad tas nāca arī pirms ceturtās. Un aizbildinājusies
valdnieces priekšā ar galvas sāpēm, dabūja atļauju
doties mājup.

No tās dienas princis domāja un runāja tikai par
markīzi.

Izmantodams ķēniņienes brālēna tiesības, viņš
otrā dienā atkal ieradās pilī, cerēdams starp .radinie-

ces dāmām atkal satikt markīzi, bet tās nebija. Un

viņš to nesastapa, nākdams arī trešo un ceturto reizi.

Atgriezies savā miteklī, princis bija tik uztraukts,
ka Victums noprata, kas kungam vainas un sāka to

drošināt:

Augstība, viņš teica, nevajaga izsamist: spānietes
esot tikpat tikumīgas, cik skaistas. Te vajaga laika,

un te mums neveiksies tik ātri, kā veicās Parīzē.

Princis atzinās, ka esot palicis markīzes dēļ gluži
bez prāta. Gudrais pāžs ieteica mēģināt tuvoties pa-
šam marķīzam: varbūt, tas ielūgšot princi savā namā.
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Princis lūkoja darīt pēc šī padoma, bet vecajā vīrā

jau bija pamodusies greizsirdība, un tā vēsā laipnība

vāji slēpa viņa acīs degošo naida uguni.
— Mēģināsim tikt šim spāņu cietoksnim klāt no

citas puses, — pāžs teica, jo bija izzinājis, ka markī-

zei ir veca un naudas kāra kalpone, vārdā Lora. Tak

tā prata tikai spāniski, un sarunām ar šo markīzes

goda un durvju sardzi bija vajadzīgs tulks.

Victums sameklēja arī to, kādu paklīdušu mūku,

kurš prinča dukātu dēļ bija gatavs uz visu un teicās

esam Loras tuvs radinieks.

Kalpone, sākumā izlikās nepieejama, bet viņas
izturēšanās kļuva prinča lietai labvēlīgāka ar katru

jaunu dienu, jo tagad caur mūka rokām viņas rokās

ikdienas nāca pussauja dukātu, lai gan Victums mē-

dza dot pāteram visu sauju.
Lai neņemtu tik smuku naudu gluži par velti.

Lora sāka savai kundzei cildināt prinča skaistumu,

bet markīze pavēlēja tai klusēt.

Otrā dienā Lora atkal minēja prinča vārdu, bet

kundze to šoreiz noraidīja ar draudiem sūdzēties par

vecenes nekaunību pašam marķīzam.

Kad princis redzēja, ka viņš netiek markīzes na-

mam un sirdij tuvāk, tas izmisa. Lai gan jauns un

maz piedzīvojis, viņš bija tādas dabas, kam sievietes

pretestība tikai vēl vairāk sakarsē asinis. Francijā

pieradis pie vieglām mīlas uzvarām, viņš arī ieraugot
markīzi bija sākumā domājis tikai par tukšu baudu,

bet tagad pats redzēja, ka gatavs šīs sievietes dēļ at-

dot sirdi un dvēseli. —

Mūks beidzot ieteica rakstīt markīzei vēstuli.

Princis tā darīja. Bet Loras mēģinājums nodot zī-

mīti beidzās bez panākumiem. Markīze nosvieda

vēstuli zemē un teica:

Reiz par visām reizēm pavēlu jums likt mani

mierā! Bet pašai paspruka asaras.

Rājiens bija Loru sabiedējis, bet kundzes asaras

tai deva atkal mazu cerību. Domādama par prinča
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dukātiem, kalpone markīzei nemanot pacēla vēstuli,

nolika to tādā vietā uz tualetes galda, ka markīzei

to vēlāk vajadzēja katrā ziņā pamanīt, un tad at-

stāja istabu.

Patiesi, apvaldījusi elsas un iedama pie spoguļa

apskatīt savas saraudātās acis, marķīze Mansera at-

kal ieraudzīja prinča zīmīti, stiepa roku pēc tās,

rāva atpakaļ, cīnīdamās pati ar sevi. Beidzot uzva-

rēja ziņkārība un tas, ka viņa bija viena.

— Es izlasīšu, — tā taisnodamās sev sacīja. Tas

jau nebūs nekas ļauns, jo viņš tā kā tā raksta man

pirmo un pēdējo reiz. —

Prinča vēstule biia tik ugunīga, ka markīzes

sirds sāka degt vēl vairāk. Atkal apraudājusies, viņa

gribēja saplosīt zīmīti, tad taisījās mest to zemē, bet

beidzot noglabāja uz krūtīm un gāja baznīcā, lūgt
savas dvēseles bēdās dievmātes atbalstu.

Tak nelīdzēja lūgšanas, joprojām sāpēja un

smeldza sirds. Bet Lora, pamanījusi, ka prinča vē*-

stules uz kundzes galdiņa vairs nava, steidzās to

pastāstīt mūkam. Tas savukārt pateica pāžam, un

pažs princim:

Pagaidām tā ir vislabākā atbilde.

Tad pāters sacīja, ka nu vajagot rīkoties līdzīgi
kalējam, kas steidzās kalt no ēzes tikko izņemtu
dzelzi, neļaudams tai atdzist. Tāpēc princis' lai sa-

ņemot visu dūšu un mēģinot laimi: Lora ielaidīšot

viņu vēl šovakar marķīza namā un aizvedīšot līdz

mājas kundzes istabai.

— Tālākais tad būs Dieva žēlastības un jūsu
pašu ziņā, teica šis nelietis, kas pirms iestāšanās

muku kārtā bija kūlies dzīvei cauri ar viltotu kāršu

spēli un citiem tumšiem amatiem.

Princim šis padoms bija pa prātam, pāžam ar.

Viņi šaubījās tikai par vienu lietu:

Vai tikai markīze, par kuras mīlu princis nebija
gluži pārliecināts, nesaukšot savu vīru? Vācu prin-
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cim tas butu liels negods, ja spāņu augstmanis to

ar kalpiem izraida no savas pils.
— Viņa nesauks, jo tā jūsu augstību mīl, mūks

drošināja. Un saņēmis priekš Loras šoreiz divas sau-

jas dukātu, aizgāja.
Ar tumsu princis devās ceļā, paža pavadīts. Vic-

tums palika pie dārza durvīm, bet Lora saņēma princi

pie rokas un aizveda līdz markīzes istabai. —

Taisīdamās doties pie miera, viņa bija iegrimusi
domās par savu likteni, par mīlestību un skaisto

princi, un jutās tik nelaimīga, ka dzirdot pie durvīm

klusu klauvējienu, steidzās noslaucīt asaras.

Tā ir Lora, viņa nodomāja. Nebūs labi, ja tā

redzēs mani raudam. Un teica: lekšā! —

Durvis atvērās un gaidītās Loras vietā iestei-

dzās princis, nokrizdams pie Manseras kājām.
Markīzes sirds sitās tik strauji, kā palaidnīgā

zēna saķertam putnēnam. Tā nespēja ne vārda pa-

runāt, bet princis skūpstīja markīzes drēbju vīli, to

slacīdams jauna mīlētāja asarām.

— Mans princi, viņa klusi sacīja un roka tai

pati no sevis iegrima jaunekļa cirtainajos matos.

Kāpēc jūs nācāt šurp? Jūs tak ziniet, es nedrīkstu

jūs mīlēt, ja arī gribētu.
Princis vēl ciešāk apkampa viņas ceļus un solī-

jās to vest uz savu zemi, padarīt par Saksijas prin-
cesi.

— Ar jūsu muti runā jaunekļa dedzīgums, bet

tas, ja es jums sekotu, aizsteigtos žiglām kājām. Jūsu

vecāki man neļautu kļūt par jūsu likumīgo sievu, un

par piegulētāju būt neļaus mans pašlepnums. Un ko

gan mēs darītu ar manu vīru?

Princis zvērēja atbrīvot savu mīļo no vecā mar-

ķīza vai nu ar labu, dabūjot tā piekrišanu, vai ar

ļaunu, to nokaujot divkaujā.
Markīzes roka no prinča matiem noslīdēja zemāk,

viegli glāstīdama tam vaigu:
Manu mīļo zēn! Mūsu zemes ļaudis tādās reizēs
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mēdz rīkoties citādi. Pie mums duēlējas tikai jau-

nekļi, bet precēti un jau padzīvojuši vīri atriebjas

sāņcensim ar uzpirkta slepkavas nazi. —

Tad princis, kuru bija pārņēmis izmisums, izrāva

zobenu un draudēja nodurties turpat markīzes istabā:

Nu es redzu, viņš iesaucās, ka jums sirds vietā ir

akmens, un man vairs nav nekādas cerības. Tās ta-

gad sairušas, un lai sairst arī mana dzīvība pie jūsu

kājām!
Markīze iekliegdamās saķēra prinča labo roku,

ar kreiso apskaudama ta kaklu un vilkdama sev

klāt:

Es redzu, ka nespēju pretoties liktenim, tā sa-

cīja, reizē raudot un smaidot. — Tā ir viņa griba,
ka man jādara tā, kā pavēl sirds. —

Zobens izkrita princim no rokas un viņš apskāva

markīzi, kura atzinās, ka to mīlot jau no vēršu cīņu
dienas. —

Pažs Victums tonakt sala uz ielas līdz ausmai.

Kad beidzot dārzja durvis atdarījās, princis, Loras

laists, iznāca laukā un laimes pilns tā apkampa

Victumu, ka tam nobrikšķēja krūtis. Jo pažs bija

viņa draugs no bērnu gadiem, bet princim rokās lāča

spēks. —

Katru nakti tagad princis devās uz marķīza Man-

seras namu un uzticīgais pāžs līdz dārza durvīm

līdzi. Tā bija Saksijas prinča pirmā lielā mīla, un

ar savu pirmo mīlestību to mīlēja ari markīze, ko

vecāku griba bija saistījusi pie veca un slimīga vīra

sāniem. —

Šis marķīza slimīgums sākumā nāca abiem mī-

lētājiem par labu, jo vecais grands, sasirgdams ar

drudzi, bija aizgājis slimot sava nama otrā galā, lai

pasargātu no saslimšanas arī jauno sievu, ko tas mī-

lēja ar veca vīra greizsirdīgo mīlestību.

Tā tas gāja labu laiku, un tad pēkšņi pienāca vi-

sam gals. ;—

Mocīdamies ar saviem karstumiem un gribēdams
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ieelpot svaigu gaisu, marķīzs kādā naktī uz rīta pusi
bija izgājis uz savas istabas balkona, un ieraudzīja,
ka no nama otrā gala durvīm iznāk vīrietis un sie-

viete.

To sejas tieši tobrīd saskatīt tam liedza mākonis,

aizsegdams mēnesi, bet pēc maza brītiņa sieviete

nāca atpakaļ. Nakts vējš jau bija aizdzinis padebesi
tālāk un marķīzs pazina nācējā Loru, savas sievas

kalponi. —

Vecajam grandam sažņaudzās sirds un dūres,

jūtot nelaimi: Lora jau bija labi gados, un tā tad,

svešais nakts viesis varēja nākt vienīgi no markīzes

istabas.

Marķīzs Mansera apvaldīja dusmas, lai pārdo-
mātu atriebību, bet nespēja apvaldīt savu slimību,

kas sagrāba viņu ar divkārtēju spēku un tam tikko

ļāva aizvilkties līdz gultai.
— Tikai nepārsteigties, viņš teica pats sev, griez-

dams zobus un iecirtis pirkstus spilvenā: pirmajās

dusmās, atriebjas tikai zemas kārtas ļaudis. Man

labi jāpārdomā un akurāti jāapsver atmaksa, lai tā

ķertu visus vainīgos. —

Otrā dienā, un ne bez vīra ziņas, markīze dabūja
zināt, ka marķīzs jūtoties vēl vājāks un nevarot cel-

ties augšā no gultas. Aizmirsusi pirmajās naktīs vēl

nākušos sirdasapziņas pārmetumus, tā kļuva jautra
un ar nepacietību gaidīja nakti un prinča atnākšanu.

Pa to laiku marķīzs bija ar sava uzticamā su-

laiņa palīdzību salīdzis trīs uz visu gatavus vīrus,

kas par labu samaksu mēdza aizraidīt citiem netīka-

mus ļaudis uz viņu pasauli. Šiem vīriem vajadzēja
uzbrukt nakts viesim uz ielas, netālu no dārza vār-

tiem, un to nonāvēt. Un tā kā marķīzs bija nevien

atriebīgs, bet arī skops, kā visi veci spānieši, tad tas

pavēlēja sulainim iet bandītiem līdzi un uzmanīt, vai

tie patiesi padara nolīgto darbu.

Ka nakts ciemiņš, kas iesācis nākt viņa namā.

un pašam nama tēvam nezinot, ir Saksijas princis, to
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marķīzam jau bija pateikusi viņa greizsirdība un at-

cere par viesībām pilī, kur princis bija tik skaļi sa-

jūsminājies par markīzes Manseras skaistumu.

Un tā princim pie dārza vārtiem tovakar uzbruka

četri. Viens tūliņ iecirta tam dziļu naža brūci, bet

princis paspēja izraut pistoli un uzbrucēju nošaut,

sākdams gaiņāt citus nost zobena cirtieniem. Victums

nāca tam palīgā, un pēc īsas cīņas tie uzbrucējus no-

veica. — Divi krita, trešais bija nāvīgi ievainots, bet

ceturtais paguva aizbēgt.

Bija pats pēdējais laiks: princis juta, ka tam zūd

spēki, un ka viņš noplūst asinīm, bet šāvieni un zo-

benu šķindoņa bija devuši ziņu tuvumā esošai patru-

ļai, kas skriešus steidzās uz cīņas vietu, no kuras

princis, Victuma atbalstīts, tikpat žigli gāja projām

Kārtībnieki atrada divus miroņus, un trešais ban-

dīts nomira turpat, pirms nāves paspējis pastāstīt,
ka tie sarīkojuši uzbrukumu ar marķīza ziņu.

Pažs aizveda princi mājās jau tuvu nesamaņai,

noguldīja to gultā un mēģināja pārsiet kā mācēdams,

bet brūce bija tik dziļa, ka pažs beidzot aiztrieca

kalpu pēc ārsta. —

Marķīza sulainis pa tam bija atgriezies pie sava

kunga, arī ievainots un pateica, ka svešnieks esot

nokauts.

— Tagad es izrēķināšos ar pārējiem mana goda

apsmējējiem, marķīzs noteica pie sevis, pilns dusmu

trakuma. Un paņēmis vienā rokā dunci, bet otrā

kausu ar saindētu vīnu, tas gāja uz savas sievas

istabu.

Markīzes sirds bija nemierīga, bet Lora bija pie
savas kundzes un to mierināja, sacīdama, ka princis
solījies nākt arī šonakt.

Tad durvis, marķīza kājas spertas, atskrēja vaļā.
Tanīs parādījās mājas kungs, un tik ļaunu seju, ka

Lora, pamanījusi dunci marķīza rokā, metās ieklieg-
damās tam pretim, kā gribēdama glābt pašas pār-



88

doto kundzi, bet tūliņ dabūja dūrienu kaklā un no-

krita bez dzīvības.

— Kundze, marķīzs teica, naida pārvērstā balsī:

jūs labi saprotiet, ka netiklei, kas apgānījusi Manse-

ras cilts vārdu, ir jāmirst. Izvēlaties vienu no di-

viem: nāvi no indes, kas ir šai vīnā, vai arī nāvi,

kādā nupat mira jūsu līdzzinātāja. Un ziniet, ka

jūsu pavedējs guļ nokauts uz ielas, netālu no dārza

vārtiem. —

Sastingusi un nāves bālu seju, markīze bija no-

skatījusies Loras noslepkavošanā. Klusēdama tā pa-

nesa viņai sejā mestos lamu vārdus, bet tagad dzir-

dot, ka viņas princis nonāvēts, tā sagrīļojās. Tad

lepni saslējās un teica:

— Mans kungs, jums ir tiesības mani nokaut,

un man ir tiesības izvēlēties ceļu, kā aiziet no dzīves,

kas tagad manās acīs zaudējusi nozīmi.

Satvērusi indes kausu, viņa izdzēra to un aiz-

svieda projām.

Brītiņu tā stāvēja nekustēdamās, tad nodrebēja,
sāka grīļoties un nogāzās zemē, bet marķīzs nometa

nazi un nokārtu galvu gāja uz istabu, jo viņu sāka

mākt liels žēlums un tas joprojām mīlēja savu ne-

uzticīgo jauno sievu, kas tagad ar viņa ziņu bija
mirusi.

Mansera nolikās gultā, un to sāka kratīt tāds

drudzis, ka vecais vīrs drīz pazaudēja samaņu. Su-

laiņa atsauktais ārsts nespēja līdzēt, un trešā dienā

marķīzs nomira. —

Princis ilgi sagulēja slims, un bija tuvu nāvei,

sevišķi pēc tam, kad dabūja dzirdēt, ka markīzes

vairs nav starp dzīvajiem.
Kad princis varēja sākt celties un staigāt, bija

jau rudens. Atvadījies no ķēniņu pāra, viņš klusi

aizceļoja, bet ceļā saslima no jauna un galīgi atspirga
tikai Langedokā, kad jau atkal bija pavasaris.
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XI.

No Dienvidfrancijas tālāk ceļodams, Saksijas

princis Augusts 1689. gada karstajā vasarā aizsnie-

dza lagūnu pilsētu, kur sv. Marka republikas valdība

to uzņēma ar lielu godu un tādu greznību, ka pilsē-
tas dāmas dabūja pēc ilgāka laika atkal atļauju ie-

ģērbties visā viņu tērpu un rotu krāšņumā, jo se-

nāts pa prinča viesošanās laiku bija apturējis bargos,

pret modēm vērstos likumus. Prinča un ta pava-

doņu rīcībā nodeva vienu no valdības pilīm un pie-

komandēja tam vairākus jaunus augstmaņus, ar uz-

devumu vienmēr būt viņa tuvumā un iepazīstināt
augsto viesi ar visu, ko svešniekam vērts redzēt šinī

brīnumu pilsētā.
Viesības un izpriecas sekoja cita pēc citas, bet

jaunības sārtums vēl nebija atgriezies prinča vaigos
un tā sirds joprojām skuma pēc skaistās spāņu mar-

kīzes, kas to mīlēdama bija dabūjusi tik bēdīgu galu.
— Tās piemiņu vēl svētu turēdams, viņš pat atteicās

no jauno nobiļu piedāvājuma to iepazīstināt ar skai-

stām un vieglprātīgām dāmām, kas bija gatavas mīļu
prātu izkliedēt skaistā prinča skumjas uz Marka re-

publikas rēķina.
Šī atturība nenozīmēja, ka princis būtu apņēmies

atmest mīlas dēkām ar roku. Viņš tikai atradās sē-

rīgu atmiņu varā, un tai skaistulei, ko tas būtu ga-
tavs jau tagad slēgt rokās, vajadzēja skaistuma vai

tikumības ziņā līdzināties nelaiķei markīzei.

Patiesi, Venēcijā tad bija tāda dāma, senātora

Mončenigo sieva, slavena sava daiļuma un asprātības

dēļ. Viņas vīrs, kā citi Venēcijas augstmaņi, bija

tirgotājs un baņķieris, un tam bija veikala darīšanas

arī ar Saksijas kūrfirsta galmu un šī valdnieka pil-
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sētām. Šis senātors steidzās princi kā mīļu ciemiņu

ielūgt savā namā, un Augusts, uzticīgā pāža Victuma

skubināts, sāka izrādīt skaistajai mājasmātei vairāk

vērības nekā tās vienkāršās pieklājības labad būtu

vajadzīgs.

Mājastēvs likās neredzot prinča tuvošanos viņa
laulātai draudzenei, kura, kā princim likās, jau bija

gatava atbildēt ar pretmīlestību, līdz ko rastos izde-

vīgs gadījums.
Tak šāds gadījums nenāca, un dāma prata turēt

princi no sevis zināmā tālumā. Viņas pielūdzējs, kurš

bija sācis to aplidot vairāk aiz gara laika, tagad ie-

karsa ne pa jokam.
Ka Augustam drīz izdosies iekarot skaisto ve-

nēcieti, par to nešaubījās nevienu mirkli ne princis,
nedz pāžs. —

Tak Augustam vēl arvien nebija izdevies tikties

ar Mončenigo kundzi divātā, un prinča straujā sirds

dega arvien vairāk, jo Mončenigo kundzes acis un

smaidi šķita solām visu.

Beidzot pēc vairākām nedēļām, kad prinča aiz-

raušanās vairs nebija nevienam noslēpums, tam iz-

devās, kādā pēcpusdienā, ierodoties ar vizīti Monče-

nigo namā, sastapt mājas kundzi vienu. Šo izdevību

princis steidzās tūliņ izmantot, sākdams runāt par

savu lielo mīlestību un drīz nokrisdams pie dāmas

kājām.
Tak viņš vīlās, jo skaistule, būdama godkārīga

koķete, bija tikai gribējusi palepoties citu pilsētas
dāmu priekšā ar to, ka tanī iemīlējies pats Saksijas

princis. Citādi tā bija savam vīram uzticīga sieva,

bērniem laba māte un vēlējās joprojām tāda palikt.
To viņa pateica arī princim, kurš aizgāja ar ie-

vainotu sirdi un aizskārtu lepnumu.
Pāžs mierināja savu kungu kā mācēdams un

skubināja meklēt cita veida izklaidēšanos. Un trīs

vakarus no vietas princis bija nobiju namos rīkotās

dzīrās.
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Atgriežoties vēlu naktī no trešajām un laivinie-

kam pieturot pie prinča pils kāpnēm, tas ieraudzīja

pie tām jau piestājušu svešu gondolu, kuras laivi-

nieks tagad dziji palocījās prinča priekšā, tam pa-

sniegdams mazu vēstulīti.

— Augstība, — viņš teica, — šīs pilsētas skai-

stākā dāma ir iemīlējusies skaistākajā no visiem prin-

čiem, un man pavēlēja jūs vēl šonakt aizvest pie
tās. —

Šī vēsts princim bija patīkams pārsteigums pēc
neveiksmes ar Mončenigo un tā slepenais prieks kjuva
vēl lielāks, izlasot laternas gaismā svešās dāmas

zīmīti.

Tā bija rakstīta tik jūsmīgos vārdos, ka princis

bija gatavs iemīlēties rakstītājā, tās vēl nemaz nere-

dzējis: jā dāmas roka bija mācējusi tik skaisti rak-

stīt, tad vajadzēja brīnumdaiļai būt arī tās sejai, un

tāpat visam citam.

Princis jau bija gatavs kāpt svešajā gondolā,
bet pāžs to brīdināja:

— Kas zina, — viņš iečukstēja princim ausī: var-

būt, jūs gaida nevis mīla, bet lamatas. Vai maz

dzirdēts par bagātiem svešniekiem, kas šinī pilsētā
devušies naktī meklēt dēkas un pazuduši bez vēsts?

Tak ieminēšanās par briesmām tikai sakairināja
vēl vairāk prinča asinis, jo viņš bija drošsirdis, kas

nebijās ne no velna, un no bandītiem jau pavisam nē.

— Man ir līdzi divas pistoles un labs zobens,

viņš pāžam atteica. — Ar to pietiks, ja šim vīram

būtu padomā kas cits.

Tad Victums piesolīja laiviniekam divdesmit

dukātu, ja tas pateikšot savas kundzes vārdu un

adresi, kurp pāžs varētu rītā braukt meklēt savu

princi, ja tas nepārnāktu mājās un rastos aizdomas,

ka viņam gadījies kas ļauns.
Laivinieks pakratīja galvu un likās apvainots:
— Augstība, — viņš teica: — skaistā dāma lika

man atgriezties ar jums, vai bez jums. Bet arī par
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diviem tūkstošiem es nebūtu ar mieru nodot viņas

noslēpumu. —

Šis cēlais žests no laivinieka puses izkliedēja pē-

dējās prinča aizdomas. Viņš iekāpa svešajā laivā un

tā pazuda aiz kanāļa stūra. —

Gondoljers vadīja savu laivu sākumā taisni, tad

pa labi, pa kreisi, it kā brauca gabaliņu atpakaļ, ie-

griezās citā kanālī un meta pa pilsētas ūdeņiem tādus

lokus, ka princim, kurš sākumā gribēja ievērot brau-

ciena virzienu, sajuka debesu puses un viņš paļāvās

gondoljēra airim un savam liktenim.

Pēc labas pusstundas gondola piestāja pie nama,

kam bij apgaismots otrā stāva logs. No tā nokarājās
līdz ūdenim virvju kāpnes*

■— Mēs esam klāt, — laivinieks čukstēja. — Skai-

stā dāma jūs augšā gaida. Ap saules lēkta stundu es

atbraukšu un aizvedīšu jūsu augstību atpakaļ. —

Princis uzrāpās augšā, kur viņu smaidīdama sa-

ņēma kāda vecene, Tā ievadīja nakts viesi grezni
ierīkotā telpā, un princi tur saņēma jauna, tik skai-

sta un tik vēlīga dāma, ka nekā labāka nevarēja
vēlēties.

Skaistā nezināmā teica princim, ka ieskatījusies

viņā, to redzēdama kādā svētku braucienā no savas

mājas balkona. Un tūliņ sākusi to mīlēt, bet citādi

nevarējusi to satikt, jo tēvs tai nesen miris un sēru

dēļ viņa neizejot ārpus mājas, atturēdamās arī no

viesību apmeklēšanas viņas ciltij draudzīgo senātoru

namos. —

Laivinieks norunātā stundā bija klāt. Atgriezies
savā miteklī, princis nekavējās izstāstīt pāžam savus

piedzīvojumus, un pāžs jūsmoja kungam līdz. —

Ikvakarus pie prinča pils tagad atbrauca viņa
sirdsdāmas laivinieks, un princis brauca tam līdz.

Un tik maiga bija šī dāma, kurai tas nezināja pat
vārda, ka princim atgriezās agrākais straujums un

dzīves prieks. Venēciešu senātori smaidīja, teikdami
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princim, ka viņu pilsētas gaiss un dāmu daiļums pa-

tiesi darot brīnumus. -—

Valodas, ka Saksijas princis esot atradis savām

bēdām kādu slepenu remdinātāju, aizsniedza arī don-

nas Mončenigo ausis. Vēl nesen tik mierīgu sirdi

noraidījusi prinča mīlestību, tā tagad jutās pārsteigta,
vīlusies un pat mazliet nikna, ka princis to tik drīz

aizmirsis.

Viņa nolēma izspiegot prinča gaitas, un slepenās

policijas ierēdņi jau otrajā dienā varēja tai pateikt
noslēpumainās dāmas adresi un vārdu.

Otrā dienā bija viesības, kurās donna Mončenigo

ar princi sastapās. Viņa to paaicināja sānis un smie-

damās teica:

— Mans princi, visa Venēcija runā, ka jūs esot

sapinušies kādas dāmas valgos, bet apmeklējot to

tikai pa naktīm, kaut gan vieglprātīgāki Venēcijas

jaunekļi to apciemo arī dienas stundās. —

Princim sākumā likās, ka donna Mončenigo

melo, gribēdama viņu sāpināt. Bet šīs cerības tam iz-

gaisa, kad senātora kundze pateica ielu, kurā dzī-

vojot viņa sirdsdāma, un tāpat viņas mājas numuru.

— Eita un pārliecināties paši, — donna iesmē-

jās, palūkojās satriektajā princī jautrām acīm, un

pasniegusi garāmejošajam senātoram Alberoni roku,

aizgāja tam līdz.

Princis brītiņu stāvēja apmulsis; tad viņš atstāja
viesību namu, ne no viena neatvadījies, un sāka

skriet uz norādītā nama pusi, kurp vārēja aiziet arī

kājām.

Patiesi, tas bija tas pats nams.

Princis uzskrēja augšā pa kāpnēm un steidzās

uz svešnieces guļamistabu. Ceļā tam aizstāiās vecā

kalpone, bet viņš to atgrūda sānis. Un ieskrējis iekšā,
tas atrada savas sirds dāmu kopā ar resnu mūku.

Princis izskatījās briesmīgs, jo skaistule ieklie-

dzās, pabēgdama zem segas, bet mūks laida uz loga
pusi, ceļā uz turieni gan saņemdams dažus prinča



94

zobena maksts sitienus, bet tad sāka ar viņa resnu-

mam neticamu veiklumu rāpties lejā pa tām pašām

virvju kāpnēm, pa kurām citkārt bija princis stai-

gājis.
Muks brēca pec laivinieka, bet princis Augusts

atrāva kāpnes no loga vaļā un tās ar visu mūku ie-

svieda kanāli. Tad pagriezās pret gultu, kurā nobi-

jusies gulēja skaistā grēciniece, nosvieda gultai bla-

kus pilnu maku un atstāja istabu. —

Šis prinča piedzīvojums ar atriebīgās Mončenigo
kundzes ziņu kļuva zināms visā pilsētā, un princis

atstāja Venēciju, bet nekad nedabūja zināt, ka pie šī

piedzīvojuma bijis vainīgs viņa uzticīgais pāžs. —

Gribēdams dziedināt sava kunga slimo sirdi un

ievainoto pašmīlību, Victums bija sameklējis skaisto

kurtizāni un uzticamo gondoljēru, kas abi kopā un

pāža algoti ar prinča naudu, bija spēlējuši šo mīlas

teātri.
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XII.

Atgriezies Preobraženskā, cars Pēteris atkal

spēlējās ar ciema zēniem, bet aiz muguras pakaļnāk-
dama bija atklīduši Miloslavsku dotā palama: puiku

cars.

Un tomēr, viņš vairs nebija tas pats drošais un

jautrais puisēns, kā pirms viņas šausmu dienas un

visa tā, kas notika uz pils kāpnēm un vēlāk pilī.
Arī ārēji to varēja manīt, kad dažreiz uzbudino-

ties kāda nieka dēļ. tam uznāca dīvaina slimības

lēkme. Līdz tam tik skaudrais acu skats kļuva mežo-

nīgs un traks, un, pašas acis nedabīgi iepletās, spiedās

uz āru, rokas sāka drebēt, sejas panti savilkās ne-

jaukā grimasē, galva iesāka trīsēt un šķiebties uz

kreisā pleca pusi. Lēkmes vilkās ilgi, dažreiz pat stun-

dām, un tām pārejot, zēnu pārņēma dziļš miegs, no

kura uzmodies, viņš pats nezināja, kas īsti bijis. Šīs

pašas jaunā cara lēkmes, tāpat kā dažkārt pēkšņās un

trakās dusmas, modināja mātē un kalpotājos savādas

bailes un lika, skatoties viņa sejā, aizturēt elpu un

gaidīt, vai tā acīs atkal neiegailēsies baisa uguns, un

cauri parastajai skaista zēna sejai nesāks lūkoties cita,
tik šausmīga, it kā būtu nākusi no rēgu pasaules. —

Šīs lēkmes, šad un tad nākdamas, satrauca citus,
bet viņš pats iekšēji vienmēr bija kā par daudz cieši

savilkta atspere un šim satraukumam nebija gala.
Dienas stundās, pieaugušo klātbūtnē vai citu zēnu

barā, šis smagais un mocošais satraukums lauzās uz

āru neapvaldīti straujās kustībās, drudžainā darbī-

gumā un it kā arvienu augošā steigā; vakaros, krēslās

stundā un sevišķi naktīs, viss dienā uz āru gājušais
nemiers gāzās kā melni plūdi atpakaļ paša zēna dvē-

selē, un viņu sāka mākt neapzinīgas, bet toties jo
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mocošākas bailes un prātam nezināmu briesmu tuvo-

šanās nojauta.

Baidīja peles skrējiens vecās koka pils istabā;

ķirmju vienmuļīgā graušanās sienā, aiz sienas tepiķa,
lika pusmiegā piepeži sarauties un drebošu sirdi sākt

klausīties, vai no šīs tikko sadzirdamās skaņas nesāk

augt kāda cita, pieņemdamās stiprumā un kļūdama

drausmīga tieši ar šo neziņu, vai tā nenāks vai nāks.

Un ja arī visapkārt bija pavisam dziļš klusums, ne-

cirpstēja pat circenis, tad caru sāka mākt taisni šis

lielais klusums: tas izlikās kā plāna dēļu sēta aiz

kuras aug un veļas arvienu tuvāk un tuvāk kaut kas

baisīgs un briesmu pilns, gatavodamies velties pāri
un ar savu smagumu sašķaidīt zēnu, kurš drebēdams

un plati ieplēstām acīm skatījās svētbildes lampiņas
vāii gaismotās guļamistabas krēslībā, ar aizturētu

elpu klausīdamies, kā īsti beigsies šis mocošais klu-

sums un pati moku nakts. lemiegot viņam nereti

rādījās ņirgu naida pilnas sejas; simti asinīm pie-

plūdušu acu skatījās viņā un nakts tumsa sametās

sarkanmelna, beidzot visa kūpēja asinīs. No asiņu

jūras lēni pacēlās gaisā asi šķēpi, šūpodami vēl pus-

dzīvu cilvēku ķermeņus, un mocekļi skatījās zēnā bē-

dīgām mirēju acīm, — vienam bija vecā un labā

Matvejeva seja, otram citkārt jautrais mātes brāļa

Jāņa vaigs. Un tur bija vēl daudz, daudz citu, gan re-

dzētu, gan svešu, un šausmas vēl plēsīgākiem nagiem
cirtās iekšā zēna dvēselē. Viņš baidījās tik ļoti vaka-

rps un naktīs palikt viens, ka cariene Natālija, kau-

nēdamās tik lielu puisi guldināt pie sevis, lika pie dēla

gultas kājām gulēt vecajai auklei Arīnai. Jūtot cita,

mierīgāka cilvēka tuvumu, zēnu tā nemocīja viņa dī-

vainās bailes un asins murgi; bet arī tad dažā naktī

viņš piepeži trūkās no miega, kā dabūjis tikai ar sirdi

nomanāmu trauksmes sitienu, un sāka nomierināties

gan tik pēc brīža, sadzirdējis vecītes aukles rāmo

šņākšanu pie savām kājām. Un bezgala gara tad

likās nakts, gribējās gaidīt rīta blāzmu, un priecīgi
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bija tie brīži, kad beidzās miegs un jaunais cars, at-

vērdams acis, ieraudzīja ap sevi ne vairs nakts krēs-

lību, bet jau zeltainu gaismu, ko caur loga rūtīm

raidīja iekšā saullēkta atspīdums.
— Tad viņam izlikās, ka visas nakts bailes un

šausmas palikušas kaut kur tālu, nenāks vairs, un

tik priecīgi palika ap sirdi kā cīrulim, kurš pamo-

dies ar rīta ausmas mirdzēšanu, plēš spārnus, pace-

ļas virs zemes un vīterodams laižās pretim saulei un

viņas apmirdzētām debesīm. — Biedu mocītais pui-
sēns atviegloti atvilka elpu, dzīve tam likās divtik

jauka, un, kā steigdams panākt ko nokavētu un pilns
nesavaldāma darbošanās prieka, viņš steidzās uz-

meklēt savus spēļu biedrus, gāja rotaļās, un lēkāja
kā jautrs kumeļš ap vecajiem staļļa puišiem, kad tie

veda uz upi dzirdīt puiku caram un tā mātei vēl at-

stātos nedaudzos galma staļļu zirgus. Un smiedamies

zēns atkārtoja viņu runātos labsirdīgos un reizē tik

nejaukos lamu vārdus, kurus puiši teica toties biežāk,

manīdami, ka zēnam tīk viņos klausīties.

Lēni plūda upe un ūdens, saviļņojies zirgiem
tajā iebrienot. pēc metās rāms, un straumi varēja
manīt tikai pēc mazām vērpetēm, kuras griezās ap
dzirdināmo zirgu purniem un sita vilnīšus ap to

kājām. Tik spoža bija uzlēkusi saule, tik spirgtas ra-

sas pilna zāļe un koku lapas, un dzeguzei birzē aiz

upes tik labi veicās viņas zvanīšana, ka zēns, nezi-

nādams kur likt savu atgriezušos dzīves prieku un

briestošo spēku, aizskrēja no staļļa puišiem atpakaļ
uz ciemu, sauca kopā zemnieku puikas; tiem pie-
biedrojās kalpotāju bērni, nākdami no pils piebūvēm,
un puisēni sāka spēlēt karu, sadalījušies divos baros,

kuri gāja viens otram virsū, tēlodami tatārus un krie-

vus, un saskrējušies, grūstīja viens otru, brīžiem sāk-

dami kauties
ne pa jokam. Asiņaina tika vienam un

otram seja, citam nobrāztas rokas, un sevišķi cietas

bija jaunā cara mazās dūrītes. Tad viss bars, trokš-

ņodams kā strazdu bērni, aizspurdza atpakaļ uz cie-
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mv, apstādamies pie smēdes, kur vecais kalējs Antips

patlaban kala dzelzs asi vecajai carienes Natālijas ka-

rietei. Māceklis vilka plēšas, ēzē jautri rūca uguns,

un divi puiši lūškām turēja uz laktas likto garo asi,

paši atliekušies atpakaļ, — no ass lēca ugunīgas

dzirkstis, jo Antips spēcīgi kala, atrotījis krekla pie-
durknes un atsegdams varenos muskuļus.

Zēniem nekad neapnika skatīties kalēja strādā-

šanā, jo smēde viņus valdzināja ar savu darba ritmu

un darba skanīgumu. Katrs jutās laimīgs, kam vecais

sirmais kalējs ļāva pavilkt plēšas, vai atnest ogles no

tuvākā smēdes kakta, kur bija ogļu grozs.

Kādā dienā, kad kalējs kala lielās naglas un zēni

atkal sastājās ap viņu, cars saņēmās un lūdza ļaut
arī viņam kalt.

Ko? Vai tad tu, valdniek, gribi mācīties par ka-

lēju? vecais kā brīnodamies sacēla sirmos uzačus un

viņa nokvēpajušajā sejā iedzirkstījās labsirdīgas, reizē

niknas acis.

Pēteris nosarka, sirdīgi nošņācās un tad saņē-
mies atteica:

Jā, gribu!
Nu labi, lai iet! Varbūt, no tevis iznāks nevien

labs cars, bet arī varens kalējs.

Kalējs iedeva zēnam vienā rokā lūškas ar laktā

uzliktu sarkanu dzelzi, otrā paša cilāto veseri, kura

kātā vēl bija manāms Antipa varenās delnas siltums.

Zēns sāka kalt ar lielu dedzību, aiz priekiem aiz-

elsies un aši dvašodams caur plaši pavērtajām nāsīm.

Steidzīgi satrauktā ritmā krita virsū dzelzij zēna ci-

lāta vesera sitieni.

Ne tik ātri, ne tik ātri! Nesteidzies: tā sisdams

tu man saniekosi dzelzi, kalējs mācīja, turpat pie lak-

tas stāvēdams.

— Tā, nu vēl reiz pa resno galu, vēlreiz un vēl!

Met tagad ūdenī, būs gatavs!
Lielā baļķu nagla nočūkstēja toverī un kalējs iz-

cēla to laukā, turēdams pret smēdes durvīm un vēro-
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dams caur piemiegtajiem, kvēpiem nobirušajiem plak-
stiņiem.

Nekas nekait, viņš sacīja. Līdīs kokā gluži labi.

Nudien, tu valdniek, varbūt, izmācīsies par ka-

lēju. Tikai nepaliec mūsu ciemā un neatņem ve-

cajam Antipam maizi.

Zēni smējās, mācekļi smīnēja, bet cars, izlūdzies

no Antipa paša nokalto naglu, aizskrēja to rādīt ca-

rienei un ieklupa mātes istabā tik starojošu seju, it

kā būtu atnesis diezin kādu dārgumu.
Cariene pacēla jau savīst sākušo, bet arvienu vēl

daiļo seju: viņa bija tikko beigusi skaitīt lūgšanu
dievmātes svētbildes priekšā un tagad piecēlusies sa-

sita izbrīnā rokas:

Pēterīt, kāds tu izskaties! Viss esi nosmērējies

sodrējiem, pat vaigi ar' un lūpas! iKas tu esi par

caru, ja tev tā tīk skraidīt apkārt, ar prastiem ļaudīm
vienmēr kopā turēties?

Nagla! Skaties, māt: nagla! zēns aizgūdamies
sauca: es to pats nupat nokalu!

Bet māte uzslavas vietā sabāra un teica iet pie
vecā Zotova un mācīties.

Zēns nodūra acis un gāja, bet ar līkumu, jo ie-

griezās savā kambarī, kur noglabāja naglu uguns-

putniem izkrāsotā liepas koka kastītē, blakus tēva at-

stātajiem dārgumiem; medību duncim, medību tau-

rei un pērlēm izšūtam sarkana safjāna cimdam,
kurš sendienā bija nēsājis cara Alekseja medību

vanagu.

Tumšmatainais zēns jau bija izstiepies par staltu

pusaudzi un krietni paaugušies arī viņa rotaļu biedri,

bet dabā cars palika tas pats, tam piemita tā pati ne-

mierīgā steiga, tas pats savādais trauksmīgais spars,
kas lika no ciema kurpnieka mācīties, kā šuj zābakus

un ar rotaļbiedriem izkarot puiku karus visās no

ciema saredzamās debessmalās.
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Viņi vairs necīnījās dūrēm; vēzdas, ar kurām tie

agrāk bija maršējuši, kaujās gājuši un situšies, pa-

mazām bija atvietotas ar bisēm, — sākumā tās bija

koka, bet tad cara rotaļniekiem jau nāca rokās īsti

ieroci.

Pēteris joprojām skaitījās cars, ar kuru, drošs

paliek drošs, jārēķinās arī tad, ja tas no rezidences

izsūtīts ciema trimdā. Un galminieki, tāpat tie kara-

vīri, kuru ziņā bija nodoti arsenāli un pulki, ieģērbti
un apbruņoti pēc ārzemnieku parauga, bija sākuši

paši pagādāt Pēterim šādas un tādas mantas, lai da-

rītu tā sirdij prieku. Viņi atsūtīja īstus zobenus

un īstas bises tāpat, kā agrāk bija viņam sūtījuši
spēļu ieročus. Un satikdamies klanījās un lika ma-

nīt: ja vajaga, lai cars tik padod viņiem ziņu, pagā-
dās vēl. —

Un cars sāka sūtīt no sava ciema uz Maskavu zī-

mītes gan ieroču noliktavu pārziņiem, gan vīriem,

kas pārzināja kara tērpu klētis, un tāpat tam un ci-

tam pulkvedim, lai sūta pīķus un pulveri, es-

pontonus, baginetes un karogus, un tik un tikdaudz

pēc vācu modes šūdinātu kara svārku.

Un tad mums vēl ir vajadzīgas četras labas bun-

gas, divi signālragi un kāds vācietis, kurš labi pār-
zinātu kara lietas un varētu mums mācīt ārzemnieku

stāju, — tā cars rakstīja pulkvedim Gordonam. Krie-

vijai kalpojot nosirmojušam skotam, un vecais vīrs

izpildīja jaunā cara lūgumu.
Pamazām parādījās šai rotaļnieku barā viens un

otrs pusis ar muižnieka asinīm: ko varēja zināt, kas

vēlāk valdīs? Cars paliek cars, lai arī trimdā, un

Sofija tak bija un palika tikai sieviete, kuras vārdā

valdīja viņas mīļākais, kņazs Vasils Golicins.

Dievs vien varēja zināt, kā turpmāk sagriezīsies

Krievijas liktenis. Labāk bija būt ar Pēteri drau-

gos, — Jānis tā kā tā nebija nekāds cars, lai ar' So-

fijas miesīgs brālis.
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Šad un tad Pēteri aicināja uz Maskavu, ieģērba

viņu smagajos, ar zeltu cauraustajos cara svārkos un

lika apaut kājās sarkanos zābakus, — gluži tāpat,
kā viņa brālim Jānim. Parasti tas arī atgadījās tik

tad. ja bija norunāta sūtņu pieņemšana, jo tie nāca,

oficiāli sūtīti pie abiem cariem, kaut gan Sofija skai-

tījās par reģenti. Un Pēteris brauca, kaut gan no-

drebēja viss. ejot augšā pa pils kāpnēm, un strelicus

ieraugot, tam sāka rastīties seja.
Cara Pētera priekšā šajos Maskavas braucienos

sāka zemāki kā līdz tam klanīties arī daži no ba-

jāriem. Arī tiem likās, ka laipnas sejas rādīšana ta-

gad var vēlāk kādu reizi gluži labi noderēt. Un zi-

nādami, ka Pēteris tiecās zināt visādas retas lietas,

tie šad un tad mēdza stāstīt par svešās zemēs ska-.

tītiem brīnumiem. " *

Kņazs Dolgorukijs, pa Eiropu kā sūtnis ceļo-
dams, bija pārvedis mājās savādu daiktu, par kuru

stāstīja: ar to varot izmērīt attālumu līdz ciemam,

kokam vai arī upei, stāvot uz vietas.

Parādi to daiktu! Cara roka ieķērās tik cieši

kņaza svārkos, ka cauri brokātam un zem tā pašūta-

jām caunu ādām vecais kņazs sajuta jau dzelžainu

pirkstu spiedienu.

Kņazs aizveda Pēteri savā namā un parādīja brī-

numdaiktu. Cars taustīja un pētīja neredzēto instrū-

mentu un tik tuvu tam piebāza seju, ka likās, viņš
sāk to apostīt.

Parādi, kā ar to jārīkojas, cars kņazam teica,

bet tas izplēta rokas:

Valdniek, tik tāļu mana zināšana nesniedz.

Cars laida vaicājošu skatu pāri citiem, bet arī

tie nolaida acis. Kņaza mājas mācītājs pārmeta sev

krustu un pikti teica:

Tai daiktā ir iekšā velna gudrība, ja tas tiesa,
ko stāsta par tā varu! Dievs tak devis cilvēkam kā-

jas, lai soļiem mērītu, kas mērījams. Valdniek, la-

bāk lieci to elles daiktu sasist!
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Caram noraustījās seja un viņš izgāja no ista-

bas, smagi aizsisdams aiz sevis zemās durvis. —

Tad kāds bija sadzirdējis ka Vācu ciemā, ār-

zemnieku apdzīvotā Maskavas nomalē, kur bija uz-

cēluši sevim mājas no rietumzemēm atnākušie amat-

nieki un virsnieki, dzīvojot kāds vecs galdnieks ho-

landietis; tas esot visās svešo gudrībās augsti mācīts

un, varbūt, pratīšot apieties arī ar Dolgorukija gaiktu.
Cars deva ziņu galdniekam un kņazam, un nosa-

cītā dienā bija pats klāt. Vecais Timermanis sāka

tik veikli rīkoties ap astrolabiju, ka cars to paņēma
līdzi uz savu ciemu ar visu instrūmentu.

— Prasts vācietis galdnieks prot vairāk par vi-

siem mūsējiem kņaziem un popiem kopā, Pēteris bija

nicīgi un skaļi teicis Dolgorukija namā, par atbildi

dzirdēdams tikai smagas un padevīgas nopūtas.
Vecais holandietis sāka mācīt caram ģeometriju,

kuras pratējiem šis instrūments bija vajadzīgs. Bet

ģeometrija izrādījās par gaužām grūti izprotamu

lietu, pirms cars nebija ielauzījies aritmētikas gu-

drībās. Un tās visas četras viņam vēl bija svešas.

Pēteris mācījās un svīda, bet šņākdams cīnījās
uz priekšu un vecajam holandietim, kurš sēdēja tam

blakus un pakšķināja savu māla pīpīti, noskaidrojās

vaigs, redzot ka dabūjis nevien čaklu, bet arī visai

apķērīgu skolnieku.

Vecais stāstīja caram vēl jaunas brīnumlietas:

par ģeogrāfiju kartēm un fortifikāciju.
Kaut nemaz nevajadzētu iet gulēt! Varētu vien-

mēr mācīties, viņš teica, ticis galā ar uzdevumu, no-

slaucīja sviedrus un uzsita ar plaukstu skolotājam
tik spēcīgi uz pleca, ka tam gandrīz izkrita pīpe no

bezzobainās mutes. —

Holandietis pašūpoja sirmo galvu, un lūpas tam

savilkās smaidā: majestāte, tik čakli mācās, ka ma-

nas gudrības drīz nepietiks, viņš sacīja, — un spēļu
biedri arī gaida. Šai dienai mācīties būs gana.

Patiesi, aiz loga varēja dzirdēt brašu un jautru
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dziesmu: tā bija cara rotaļnieku dziedāta meldija un

pieskrējis pie loga, atrāvis to vaļā, Pēteris ieraudzīja
raitā solī tuvojamies savu draugu rotu, kurai pa

priekšu gāja stalts un melnmatains bundzinieks, tik

jautri un tik veikli sisdams bungas, ka caram sirds

iesāka sisties rakstā līdz.

Brašs zēns, holandietis sacīja, arī gājis pie loga.
— Tā bungo, it kā būtu no mazām dienām jau mā-

cījies.
— Kur nu no mazām dienām, Pēteris atteica: vēl

viņnedēļ skraidīja pa Maskavu par pīrādziņu pār-

devēju. Menšikovs tam vārdā, aizvakar piesitās, lū-

dza, lai ņemot barā. Ir tiešām veikls zēns.

Timermanim vajadzēja rādīt rotaļniekiem kā ceļ
redutus un kā rok tranšejas. Vecais rādīja, ko vien

prata un cars cītīgi raka citiem līdzi, bet arī te labāk

par visiem tomēr veicās jautrajam melnmatim: lāpsta
lēkāja viņa rokās tikpat viegli un vingri kā bundzi-

nieka vālītes.

Nākot mājās Aleksis, — tā visi sauca Menšikovt*.

uzvilka pavisam jaunu, paša saliktu dziesmu, kurai

bija vingrs ritms, bet diezgan stipri vārdi: dziesma

dziedāja par ciema meitu, kas bijusi puišiem vēlīga,
bet tad sākusi apdomāties, jo puišu galu galā bijis
"aren daudz.

Pēteris smējās un dziedāja līdz.

Par nelaimi arī cariene Natālija bija sadzirdējusi
tās dziesmas vārdus, ar savām galma dāmām un

veco aukli iedama pastaigāties ārpus pils.

Viņa saknieba lūpas un nosarka, bet atpakaļceļā
domāja un domāja, un beidzot lika ataicināt savu Pē-

teri.

Tas ienāca mātes istabā, ar galvu jau gandrīz
aizsniegdams zemos griestus, viss nodedzis un vēju

nopūsts. Māte ilgi skatījās savā vienīgajā un tad

sacīja:
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Pēterīt, tev jāprecas.
Cars iepleta acis un paraustīja plecus.

Māmiņ, ja tā vēlaties, tad precēšos ar', viņš teica,

pasmaidīja un tad sāka sarkt.

Tikai nezinu, priekš kam tas vajadzīgs. — Un

apjucis atkal paraustīja plecus un sāka skatīties paša

plaukstās, kurām bija radušās rupjas vīles, strādājot
ar lāpstu un veseri, un stundām ilgi nēsājot smago

bisi.

— Gan jau, puisīt, redzēsi, māte sacīja.

Cariene Natālija kopā ar lietpratējām sievām iz-

raudzījās par savu vedeklu sešpadsmit gadus veco

Eidoksiju no senās Lopūchinu cilts. Drīz bija kāzas,

lai gan ne tik greznas, kā citkārt cariem precoties, jo
Pēteris bija galma acīs tikai puscars.

Jau otrā rītā pēc kāzām cars agri izgāja no pils
un sāka strādāt ar lāpstu, veseri un bisi. Un uz rotaļ-

nieku, sevišķi Alekša jautrajiem vaicājumiem, tik

nošņācās un sarka, strādāja klusēdams.

Mazā un naīvā Eidoksija neprata jauno vīru

valdzināt.

Nākdams ar Timermani kopā no tranšeju rak-

šanas, Pēteris gāja garām vecam senu mantu šķūnim,
ko pils pārvaldnieks bija licis iztīrīt no šādām tā-

dām tur kopš cara Alekseja jaunības laikiem paliku-
šām grabažām. Kalpi patlaban vilka ārā vecu laivu,

kurai turpat salūza sāni. Cars brīnodamies apstājās.

Tā bija pavisam savādāka, ka smagās liellaivas,

kuras tas dažreiz redzēja lēnā gaitā slīdam pa upi

lejup.
Vecais holandietis teica, ta esot buru laiva un

viņu dzenot uz priekšu vējaspēks.
Cars ieplēta acis, sākdams pārvaldnieku iztaujāt

un vecs kalps beidzot pateica:
Vācietim taisnība. Es, tētiņ car, pats atceros, ka
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šī laiva braukāja pa upi, un pat pret vēju. Ļaudis

gan melsa: tas esot nevis vēja, bet velna spēks.
Cara acis iepletās vēl platākas pat pavērās mute:

Pret vēju?! Vai tad tas ir iespējama lieta?

Timermanis teica, ka esot gan, un cars viss

iededzies lika kalpiem nest laivu lejā, teikdams ho-

landietim:

lesim tūliņ pamēģināt, ka ar to var braukt.

Bet Timermanis atteica, ka te viņa gudrība bei-

dzoties:

Vācu ciemā ir gan kāds vīrs, saukts Karstens

Brants, kurš visu mūžu noņēmies ar tādām lietām.

Tieši tobrīd kalpiem ķeroties laivai par daudz

stipri klātu, tai izbira dibens.

Cars gandrīz apraudājās, sāka lamāties un kal-

pus dauzīt, bet holandietis viņu mierināja: Tik un

tā laiva braukšanai nav derīga bez pamatīga re-

monta. Un masta, buru, stūres arī nav.

Cara saukts, ieradās vecais Brants. Viņš sāka

laivu izpētīt ar lietpratēja skatu un pateica, ka pēc
dienām trim varēšot braukt.

Cars sabrēca, lai sagādā dēļus, darvu, buras un

visu citu, ko vecais prasīja. Ar kalpiem kopā aiz-

skrēja arī rotaļnieki, bet cars jau vilka svārkus nost,

taisīdamies iet Brantam talkā.

Kad bija atnesti vecā galdnieka instrumenti,

naglas un pakulas un Menšikovs pirmais attapies sa-

kurt uguni, virs kuras vecā katlā vārīt darvu, Brants

sāka strādāt un Pēteris tam sekoja tik cītīgi, ka ne-

viļus iesāka atdarināt pat Branta roku kustības. Pats

padeva viņam dēļus, palīdzēja zāģēt liekos gabalus
tiem nost. Tad skrēja pie guns, sabikstīja zem katla

pagales, lai labāk vārās, tūcija pirkstiem pakulu

vīšķus, ko aizbāzt šķirbas. Un visi rāvās tik cītīgi,
ka jau to pašu dienu līdz krēslai laiva bija gatava,
tik trūka vēl buras un stūres.

To pagādāja līdz rītam, un drīz pēc saules lēkta,

laiva jau sāka šūpoties upes ūdeņos.
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Kā pirmie iekāpa laivā cars ar Brantu. Vecais

paņēma rokā buras auklu, taisīdamies ķerties ar otru

pie stūres, bet laiva spēcīgi sašūpojās no jauna, jo

tajā bija ielēcis vēl trešais, Menšikovs.

Cars viņam uzbrēca, lai vācās projām, bet rotaļ-
nieks smējās:

Stūri varu vadīt arī es: reiz tiku braucis uz plosta
un redzēju, ka cilā drigalku.

Brants ļāva Menšikovam stūrēt, un pēc īsa brau-

ciena Pēteris ķērās pats pie auklas. Un vecajam gald-
niekam ietrīcējās smaids ap bezzobaino muti, redzot

cik cītīgi abi jaunekļi seko visām tā komandām un

cars tā aizrāvies, ka iekodis no lielas dedzības sev

apakšlūpā.

Tak šaura bija upe, sekli tās ūdeņi, un vējš tikko

bija iesācis pūst laivas burā, kad tās deguns jau
atsitās pretējā krastā.

Gars bija dzirdējis ka dažas jūdzes tālu no Mas-

kavas esot prāvs ezers, un aprunājies ar abiem ve-

cajiem un ar asarām izlūdzies mātes atļauju, viņš

apmetās ar amatniekiem un daļu rotaļnieku Perejas-
lavas ezera krastā, ko sedza varens priežu sils.

Silā sadzina klaušiniekus, un cirvji klaudzēja,

zāģi kvieca, priedēm pārvēršoties baltās, sveķiem pi-
lošās plankās un dēļos ,lai no tiem varētu sākt taisīt

laivas un pat kuģus.

Jā, kuģus, lai tie peldētu pa rāmajiem ezera ūde-

ņiem, virs kuriem tagad diendienā slīdēja vecās buru

laivas bura.

Ticis atpakaļ krastā, Pēteris bija visur: pie sta-

biem, kurus klaušinieki sēri dziedādami dzina mīk-

stajās smiltīs, lai uz tiem varētu vēlāk veidot kuģu

piestātni, pie zāģētājiem, kas bija balti nobiruši vēl

siltām zāģu skaidām, pie planku nesējiem un vīriem,

kuri vārīja darvu. Un visur ,skriedams pielika roku,
skaidām piebirušiem matiem un uzacīm, sveķiem ap-
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lipušām rokam un pat krūtīm, jo staigāja viena

kreklā:

Nesot smago planku, mazāk lija sviedri, ja azotē

līda iekšā spirgtais ezera vējš un dzisināja sasvīdu-

šās paduses.

Leons Nariškins, vienīgais maija dumpī paglā-
bies carienes Natālijas brālis, bija atnācis pie māsas

ciemos; un runājoties ar viņu, sāka pamazām at-

plaukt aiz bēdām savītušie carienes vaigi un gaišums
iemirdzējās viņas sērīgajās, melnajās un vēl arvienu

skaistajās acīs:

Zini mās', viņu valdīšanas laiks iet uz leju!
Tauta kurn un saka, ka negribot ilgāki ciest Sofijas
un viņas klātgulētāja valdīšanu.

— Svētie vīri un svētceļnieces arī saka to pašu,
carienes balss iedrebējās gaidās. Bet Dievs vien tik

zina, kad mūsu ciešanām būs gals. Ir jau septītais

gads. —

Nē, nu vairs ilgi nebūs jāgaida, Leons atteica.

Sofiju nīst visi. Arī strelici kurn, lādēdami sevi, ka

toreiz, viņai, čūskai klausīdami, pacēluši pret mūsu

cilti rokas. Vecticībnieku sprediķotāji runā pat par

pastardienu un antikrista drīzu atnākšanu.

Jā, dzird visādas briesmu lietas, cariene nopūtās.
Esot pat tādi, kas no pastardienas bēgdami, salasoties

lielajos mežos, kas aiz Valgas, tur ceļot sev namus

bez logiem, apliekot sienas no ārpuses ar žagariem
un tāsīm un, sagājuši iekšā, sadedzinoties paši, ne-

gribēdami degt Dieva dusmu ugunī, — cariene pār-
meta krustu.

Leons nepacietīgi paraustīja plecus. — Lai nu

katrs meklē sev tādu galu, kāds viņam tīk. Tā pastar-
dienas gaidīšana un ļaužu valodas vēl vairāk kaitē

Sofijai, nāk mūsu taisnajai lietai tikai par labu.

Vasils Golīcins staigā ungāru drēbēs un nēsā ūsas, kā

runcis. Arī tas tautu kaitina un kaitē Sofijai, kura
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to gribējusi celt par caru, ja vien Vasils nebūtu sa-

blamējies Krimas karos.

— Jā, stāsta jau, ka tatāru tuksnešos esot nonī-

kuši badā un slāpēs desmiti tūkstošu pareizticīgu ka-

ravīru, nemaz netikuši līdz ienaidnieku pilsētām.
— Kur nu tiks, ja tatāri izdedzina kailas visas

stepes? Leons atteica. Stepei degot, arī daudzi dabū-

juši galu; ;citiem nosvilušas bārdas un uzacis, bet

arī tas galu galā ir labi. Kas vien dzīvs ticis mājās,
tas lād Golīcinu un Sofiju pa malu malām. —

Tad, kā atcerējies, pacēla galvu:
Kur tad Pēteris?

Kur ta citur, ka pie ezera un laivām, cariene

nopūtās, man tas zēns pavisam palaidies: dauzās ap-

kārt ar abiem vecajiem vāciešiem un saviem ciema

puikām kā tāds delvēris. Tik tas .vien prātā: spēlē-

ties, ņemties ar šādiem tādiem niekiem, lai gan jau
ūsas aug. Gatavais posts un tīrās bēdas!

Varēji ņemt un nopērt, Nariškins sacīja, bet ca-

rienei atplauka sejā viegls smaids:

Ko tu, brāl, runā! Kā nu pērsi tik lielu puisi?
Vai pa kāpnēm vai lai tieku viņam pie cekula?

Ko nu par pēršanu, ir jau pieaudzis cilvēks, lai

gan vēl galvā zēna niķi, Nariškins piekrita. Kad at-

kal sāks valdīt valsti, paliks prātīgāks. —

Vēl kas man nepatīk, cariene sacīja: Pēterim

piesities par draugu arī kņazs Boriss, Sofijas Golicinas

brālēns. Baidos, vai tik nav atnācis mūs izspiegot.
Tas gan nebūs tiesa, Nariškins mierināja carieni.

Boriss ir gudrs un mana, ka Vasilija godībai drīz bei-

gas, un tāpēc sadomājis mesties ar mums draugos.
Nekas, varbūt, ka noderēs: prāta tam priekš pieciem
vai sešiem bajāriem.

— Bet dzērājs, cariene tiepās. Pēterīts tagad dažu

labu vakaru atnāk iesilis.

Nekas, mās. Kurš vīrietis gan nedzer? Kas ne-

ieņem šņabja ne mutē, nav nekāds īstais pareizticī-

gais.
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XIII.

Cars, beidzis būvēt pirmo kuģi, bija sarīkojis
meistariem un strādniekiem dzīres un gulēja Preo-

braženskas pilī, pilns darba guruma un šņabja rei-

buma, un pat miegā brīžiem sakustējās viņa sastrā-

dātās platās rokas, pirkstiem lēni sažņaudzoties cieti,

kā aptverot cirvja kātu vai ēveli.

Cariene Eidoksija bija cerībās un gulēja citā

istabā viena. Un tāpēc caram blakus tagad gulēja

adjutants Menšikovs, lai valdniekam nerādītos rēgi

un nemāktu savādās bailes, kā vienmēr naktīs, kad

bija viens. —

Nakts bija apmākusies un silta, un apvāršņa
malā šad tad iegailējās un dzisa rūsa. Rotaļniekam

sargam, kurš musketi pār plecu staigāja pils priekšā

gar slitu, likās, it kā tanī debesmalā, aiz melnā sila

glūnēdamas, brīžiem pavērās vaļā asinīm pieskrēju-
šas nikna milža acis. Un puisim sirds nodrebēja
bailēs, viņš meta krustu, kaut gan bija bezbailīgs
zēns. Tad sargs sāka dzirdēt uz Maskavas ceļa tālu

klabēšanu un, aizmirsis rūsu, sāka vērties nakts mel-

numā.

Pakavu dipoņa nāca arvienu tuvāk.

Kas gan varētu jāt tik vēlā stundā? Sargs sāka

uztraukties, gatavs šaut signālšāvienu un sacelt citus

rotaļniekus kājās, — tie gulēja tiem celtās priežu
barakās aiz pils.

No tumsas iznira divi jātnieki strelicu svārkos,

triekdamies tepat līdz durvīm, bet sargam ceļot pre-

tim bisi, spēji un tik tuvu apturēja rumakus, ka sar-

gam sejā ielidoja zirgu putas.
Stāt!
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Nebrēc, puis'! Mēs esam virsnieki un gribam tikt

pie cara!

Sargs pavilka signāla zvana auklu, — tas noska-

nēja griezīgi un asi. Virsniekiem, vēl strīdoties ar

stundinieku, pils durvīs saskrēja sardze un metās

ārā nakts tumsā, steidzīgi sprausdama muskešu

stobros baginetes.
Tad aiz rotaļniekiem ieskanējās pavēlēt paradusi

balss, vaicādama nakts melnumam un tiem, kas bija

nokāpuši no saviem noskrietajiem zirgiem:
Kas jūs tādi un ko jums naktī vajaga no cara?

Mēs strelicu virsnieki, Ciklers un Jelizarovs, at-

steidzāmies no Kremļa ar svarīgām vēstīm! Tur pat-
laban Sofijas ļaudis taisās uz jauniem briesmu dar-

biem.

Kņazs Boriss Golicins iznāca cauri sargu rindai:

Vīri, atņemt tiem ieročus! Tad ļaujiet viņiem
nākt man pakaļ.

Sargi aptausta abu strelicu garos svārkus, bāž ro-

kas aiz viņu zābaku stulmiem, vai tur nav paslēpts
nazis un tad rotaļnieki atkāpjās pie malas, paņēmuši
abu virsnieku zobenus.

Kņazs ieved abus vēstnešus koridorā, paņem rokā

lukturi un, to pacēlis gaisā, lai redzētu abu sejas sāk

pratināt:

Sofijas samusinātie strelici taisoties šonakt nākt

šurp uz Preobražensku, nokaut caru!

Kņazs klausījās klusēdams. Tad viņš pamāja
virsniekiem sekot, pēc gara gājiena pa koridoru at-

rāva vaļā kādas durvis, un sauca, viņās stāvēdams:

Car! Ceļaties! Car!

Pēteris uztrūkās augšā, ar galvu aizsniegdams

siju, un vienā kreklā, zem kura bija redzamas tā

kailās, garās kājas. leraudzīja kņazu, un aiz tā di-

vus stāvus viņa nīsto strelicu virsnieku kaftānos, un

nodrebēja viss, acis ieplētās platas.

Car, kņazs sacīja, jūsu dzīvība ir briesmās! Šie
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abi atjājuši tieši no Kremļa, lai brīdinātu jūs, ka stre-

lici nāk šurp ar ļaunām domām.

Cara seja kļuva baltāka par krekla baltumu.

Viņš notrīcēja viss, sajusdams ka mugura top auk-

sta, bet šausmas sažņaudz pakausi. —

Milzīgi liels un puskails, viņš drāzās uz durvju
pusi, galvā bija tikai viena doma:

Glābties, ātrāk glābties! Visi zēngada nakšu rēgi

atdzīvojās un sāka dzīties tam pakaļ. Kā balts spoks

viņš izskrēja cauri koridoram, pārbiedēja apsargu

un aizdrāzās uz stalli.

Zirgu, žiglāk zirgu, brēca baiļu trakuma pilnā
balss.

Tik griezīga bija šī balss, ka visi staļļa puiši
uzlēca kājās, sākās jucelīga kņada. Kad ve-

cais kučieris Nikita veda ārā pirmo pie rokas gadī-
jušos zirgu, viņš sagrīļojās no bailēm, ieraudzījis
tumsā pie staļļa durvīm baltu stāvu. Kučiers gri-

bēja mest krustu, tad sataisījās lamāties, pamanījis
ka baltais ir cilvēks, nevis spoks. Bet lamas vārdi

pamira uz Nikitas lūpām, kad ieraudzīja, ka puskai-
lais ir cars.

Zirga pavada ieskrēja Pētera rokā ar tādu sparu,
ka Nikita gandrīz pakrita. Cars uzlēca zirgā, ap-

tvēra tā ķermeni kailajām kājām un, krēpēm piepla-
cis, sāka no vietas dzīt rumaku vistrakākajos auļos.

Tikai mežmalā viņu panāca kņazs ar citiem jāt-
niekiem. Starp tiem bija arī Menšikovs, līdz paķēris
cara drēbes un zābakus.

Izraudājis pirmo baiļu asaras uz kņaza pleca, —

Menšikovs tai pašā laikā apmauca kājās bikses, ap-
vilka zābakus, — no jauna krita nāves šausmās, uz-

klupa pa tam apseglotā zirgā, un tikai tad apvilka
svārkus.

Sākās traks jājiens, pa Troickas klostera ceļu,

baisi dimdēja zeme. Ciemi un baltas bērzu birzis

skrēja atpakaļ un sejās sitās auļošanas vējš.
Caru ceļā baidīja viss: verstu stabi un nolaustu
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koku stumbri likās kā pretim iznākuši slepkavas.
Tilta plankām iedunoties zem zirga kājām, cars sa-

lēcās un platām baiļu acīm meta skatu lejā, — vai

tur neiezibas zem plankām slēpušos strelicu pīķi, vai

neatviz zvaigžņu zaigā viņu smaiļi. Melni un baisi

bija meži, un jājot tiem cauri likās, no tumsas glūn,
skrien un steidzās, grib aizkļūt priekšā naida pilnas

sejas, atņirgtos zobos turēdamas nažu asmeņus. Jau

sāka zvaigznes dzist, austrumu malā parādījās sārtas

svītras, bet jājiens vēl nebija galā. Uzlēca saule, bet

arī tad zirgi turpināja skriet cik vēl jaudāja. .
Tad bēgļu pulciņa priekšā sāka celties balta

milzu siena, ar šaujamām lūkām un zobainu augš-
malu, un aiz tām klostera baznīcu zaļie, zilie un zel-

tītie kupoli. Brālis vārtsargs, redzēdams piekusušos

jātniekus, — to zirgiem ļodzījās kājas, — atvēra sma-

gos vārtus un pulciņš iekļuva pagalmā, kur iznāca

pretī vecais abats, amata zizli rokā, un ap to saskrē-

jušo mūku bars.

Ceļa biedri nocēla Pēteri pusdzīvu no zirga, kurš

turpat nobeidzās. Arī cēlējiem negribēja vairs klau-

sīt kājas.
— Palīdzi man, svētais tēvs! Glāb mani no vajā-

tājiem un sļepkavām! Liec tūdaļ noslēgt vārtus, Pē-

teris elsoja, pieplakdams abatam pie krūtīm. Tad

viņam saļodzījās ceļgali un tas lēni noslīdēja zemē,

pie vecā vīra kājām. Novici to pacēla uz rokām un

aiznesa priekšnieka cellē, kur cars ļāva vaļu histē-

riskajām asarām.

Tad to apņēma guruma miegs, smags un dziļš
kā atvara ūdeņi.

Ap pusdienas laiku klosterī ieradās, caram se-

kodama, viņa māte un sieva. Savās bailēs viņš tās

bija pametis ciemā un atcerējās tikai tagad, kad abas

raudādamas ienāca pie tā. —

Carienēm pakaļ atmaršēja rotaļnieki, tūliņ ieņem-
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dami vārtus un klostera sienas. Boriss Golicins sāka

rīkoties kā komandants, cara vārdā dodams mūkiem

un kareivjiem pavēles. Steigā izslaucīja gadu desmi-

tiem ilgi nešāvušo klostera lielgabalu stobrus; no

pagrabiem nesa augšā lodes, vēla pa kāpnēm uz mū-

riem pulvera mucas, un klosteris pamazām ieguva

cietokšņa izskatu.

Sofijas strelici tagad varēja nākt. Tak strelici

nenāca, un arī nebija taisījušies nākt, jo trauksmes

vēsti bija izdomājuši Nariškins ar kņazu Borisu, lai

ātrāki gāztu Sofiju un tās mīļāko, un paši tiktu pie

varas, kas jau sen grīļojās zem Sofijas kājām.
Padzirdusi par Pētera bēgšanu, tā satrūkās. Tad

saņēmās, un atguvusi visu savu baisīgo enerģiju, pa-

vēlēja saukt zem ieročiem strelicu reģimentes; pati

gribēja stāties to priekšgalā un iet uz Troicku ,bet

streliciem bija naidīgas sejas un viņu rindās dzirdēja
kurnēšanu: šie tak esot vīri, kuriem neklājoties bābai

klausīt.

Sofija lūdza savu Golicinu stāties pulku priekš-

galā, bet kņazs Vasils nebija cīnītājs. Aizbildināda-

mies ar slimību, tas palika savā pilī un princesei at-

kal nolaidās rokas.

Viņa lūkoja iet izlīgšanas ceļu, un patriarchs
Joakims pieteicās doties kā viņas sūtnis pie Pētera un

samierināt caru ar tā pusmāsu.
Aizgāja un neatgriezās, palika turpat Troickā.

Tā bija zīme visiem citiem, kas bija zīlējuši, kura

puse gūs virsroku, princese vai cars. Arvienu bie-

žāki varēja redzēt aizlīgojam pa lielceļu uz Troickas

pusi bruņotu kalpu pavadītās bajāru karietes. Stre-

licu pulki aizsūtīja pie Pētera savus uzticības vīrus,

dievodamies, ka šie stāvot cara zusē un esot gatavi
tam kalpot līdz nāvei.

No Troickas nāca pavēle: visiem pulku koman-

dieriem ierasties pie cara, dot jaunu uzticības zvē-

rastu. Pulkveži vilcinādamies sāka braukt, bet pa-
zagšus: Sofija dusmās bija briesmīga, un pārbēdzē-
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jiem varēja draudēt bendes cirvis, ja ceļa uz Troicku

tie kristu princeses ļaužu rokās. —

Tad cēlās Gordons, un mierīgi aizmaršēja sava

pulka priekšgalā uz klosteri, iepriekš apmeklējis

kņazu Vasilu un, kā godīgs skots, tam klaji pateicis
savu nodomu:

Man liekas, ka taisnība un arī spēks ir cara pusē.
Un tā kā gribu joprojām ēst Krievuzemes maizi, tad

eju pie valdnieka. —

Viņš ieteica to pašu darīt kņazam Vasilam, bet

Sofijas favorīts bijās cara atriebības. Baidīdamies

arī no cīņas, viņš atmeta visam ar roku un aizbrauca

savā lauku muižā, lai nogaidītu lietu tālāko gājumu.

Gordona pāriešana pie Pētera bija signāls ci-

tiem ārzemnieku pulku virsniekiem: tie arī pārgāja
cara pusē. Strelici atsevišķiem pulciņiem arī stei-

dzās turpu, vai sasējuši savus Sofijas ieceltos virs-

niekus, veda tos uz Troicku un nodeva rotaļnieku ro-

kās, paši cerēdami, ka pārējiem cars piedos, aizmirsīs

veco ienaidu.

Pēteris jutās valdnieks. Tikai šad tad viņa sejai
skrēja pāri tumšsarkans vilnis, atceroties tramīgo

bēgšanu. —

Sofijai Pēteris aizlaida pavēli iet klosterī, un

princese padevās.

1689. gada pirmajā oktobrī Pēteris ar carieni Na-

tāliju atbrauca atpakaļ Maskavā, skanot visu baznīcu

zvaniem un viņa nīstie strelici pazemīgi stāvēja špa-
lerās, bet pakaļ cara karietei lepni atmaršēja rotaļ-
nieki, rietumnieku tērpos un apbruņojumā. Pēteri

uz pils kāpnēm sagaidīja otrais cars, labsirdīgais vien-

tiesis Jānis, un brāļi sirsnīgi apkampās.

Dažiem Sofijas partijas vīriem nocirta galvas,
bet princeses favorītam tā palika uz pleciem: kņazs

Boriss, cara Pētera uzticības vīrs, negribēja pieredzēt

savas cilts negodu un paglāba brālēnu no ešafota,
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bet nespēja un arī nelūkoja glābt no trimdas tālajos

Zirjanu silos.

Valsti sāka valdīt Leons Nariškins ar Borisu Go-

licinu, piepalīdzot vecajiem bajāriem, bet Pēteris, sā-

kumā paspēlējies ar cara varu, atgriezās pie savām

rotaļām.

Viņš būvēja Perejaslavas ezerā tālāk savu kara

floti, par kuru citi kratīja galvas un citi smējās; spē-

lēja arvienu lielākas kara spēles, kurās tagad jau cī-

nījās veseli tūkstoši un izšaudīja brangi daudz pul-

vera, — dažam strelicam tur nosvila bārda, dažs

muižnieku milicijas jātnieks aizgāja mājās apdegu-,
šiem matiem, un viens otrs rotaļnieks palika akls. —

Reiz gandrīz dabūja galu pats Leforts, jaunais cara

draugs, kam kaujas burzmā nokrita uz pleca metamā

granāta.
Cars rotaļājās un dzēra, dzēra kopā ar draugiem*

galdniekiem un kareivjiem. Viņš mīlēja, kas gadījās
pie rokas, — kalpone vai krogus meita, mēnešiem ne-

rādīdamies Kremļa pils godībā, un augstas kārtas

ļaudis nopūtās un sprieda:
Būs tik tāds delveris, ne kārtīgs valdnieksi

Tauta bija paradusi redzēt savu valdnieku vie-

nīgi iztālēm, ar zeltu cauraustās drānās, zelta cepurē.
Un arī zemas kārtas vīriem un sievām savāds likās

šis cars bez cara spožuma.
— Kas tas par caru, kas dzer kā pops un lamājas

kā kučiers, pats taisa laivas, dauzās apkārt pa upēm
un pa ezeriem, rādās Vācu ciemā un staigā neticīgo
drānās? Delveris gatavais, ne cars!

Vecticībnieku tētiņiem cara uzvešanās bija jauna
zīme, ka tuvojas pasaules gals. Cilvēki drebināda-

mies klausījās to nostāstos, smagi nopūta un meta

krustus. Un daudz bija to, kas baiļodamies sadegt
pastardienas ugunīs, laikus glābās ūdeņiem un pur-
viem bagātajos Aizvolgas mežos.
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XIV.

Vācu ciemā, cara favorīta Leforta namā bija dzī-

rās. Parūkoti kungi, cēli paklanīdamies viens otram,

cēla pie mutes tokaijieša pokālus, runāja par kariem

tālajās austrumu zemēs un Ungārijas stepēs, un par

Saules ķēniņa galma krāšņumu, ko dažs bija iztālim

redzējis savām paša acīm. — Un par ķēniņa slaveno

inženieru Vobānu, kurš varot jau iepriekš izrēķināt
to dienu, kad kritīs viņa vadībā apsēstais cietoksnis.

Jaunais cars, sēdēdams pie viena galda ar ār-

zemju virsniekiem krievu dienestā un Vācu ciema

amatmeistariem un to dāmām, dzēra līdzi un dego-
šām acīm klausījās. Un acis kļuva tam pavisam apa-

ļas, kad ieroču meistars Ruigs, nesen no Amsterda-

mas ieradies, sāka stāstīt jau pavisam neticamas

lietas:

Kāds vecs savādnieks un rātsnama šveicars,

vārdā Lēvenhēks, esot izgudrojis tik smalku instru-

mentu, ka caur tā slīpētajiem stikliem varot saskatīt

katrā ūdenspilienā mazākais tūkstots sīciņu tārpu.

Kungi nodrebinājās, Menšikovs nospļāvās, dā-

mas šausmās spiedza, bet mājastēvs Leforts iesmējās
un pacēla glāzi:

Redziet nu, mani mīļie draugi, cik gudri Dievs

darījis, tūliņ pēc ūdensplūdiem ierādīdams Noasam

vīna darīšanas māku! Nost ūdeni, un lai labāk plūdo
vīns, — man šķiet, ka tieši tā Dievs būs toreiz sa-

cījis.
Viesi smejas un dzēra, un tad ierunājas klusais

un drūmais Gordons:

Ungāru vīns nav smādējama dzira, bet arī krievu

degvīnu, ja vien tikai pierod pie viņa smakas, var itin

labi dzert.
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Un vecais skots nopūtās, atcerēdamies savu tālo

un mūžam miglaino dzimteni, un tās kalniešu teci-

nātā paegļu šņabja kodīgo aromu.

Fui, krievu degvīns?! Noskurbinājās deju skolo-

tājs Monzi, jauns francūzis, nicīgi saviebdams lūpu,
bet tūliņ sarāvās, pamanījis cara smago un īgno ska-

tienu. —

Piedodiet, majestāt, jel Dieva dēļ, piedodiet, —

Monzi lūkoja atvainoties, nobālis un piecēlies kājās;
bet cars jau bija pamājis, un Menšikovs nesa deju

skolotājam klāt degvīna kausu laba stopa lielumā.

Dzer, ārzemniek, — cars sauca, — zem mazajām

un melnām ūsām, kuras bija saspurojušās stāvus,

plēsīgi pamirdzēja zobu baltums: dzer un turp-
māk vairs nekad negāni manas zemes degvīnu! Tas

ir vienīgais, ko es viņā cienu!

Deju skolotājs rīstīdamies iztukšoja soda kausu

un palika bāls; tad sagrīļojās un nogāzās zemē, —

sulaiņi piesteidzās un to aiznesa.

— Gan jau ar laiku pieradīs, Leforts mēģināja
jokot, un cars, noreibis un smiedamies, tam uzsita

uz pleca:
Visi, kas nāk no rietumnieku zemēm, jau nava

tādi dzērāji kā tu! Ja mēs abi viņnedēļ varējām dzert

trīs dienas un trīs naktis no vietas, un pēc tam viens

iet būvēt tālāk fregati, bet otrs dīdīt musketieru

pulku, tad tas nozīmē, ka Krievzemes lielākie izdzē-

rāji ir bombardieris Pēteris un pulkvedis Leforts!

— Tā ir, majestāt, Gordons pasteidzās piekrist,
lūkodamies valdniekā, kurš lepojās ar savu bombar-

diera dienesta pakāpi. Bet juveliera Monsa meita,
miesās pilnīga skaistule, par kuru visi zināja, ka tā

jau divas nedēļas ir cara mīļākā, pasmaidīja un pa-

skatījās valdniekā savām valgajām un lielajām, maz-

liet nekaunīgajām acīm:

Kungs Pēter, vai jums pēc tās lielās dzeršanas

nemaz nenāca miegs?
Cars smaidīdams un mazliet apjucis noliecās uz
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runātājas pusi, likdams skatienam slīdēt pār tās kailo

plecu apaļumiem, kurus vēl pagājušā naktī bija glā-

stījušas viņa sastrādātās rokas, un dāmas zīmīgi sa-

skatījās, — Menšikovam ap lūpām noraustījās ne-

kaunīgs smīns.

Nē, — valdnieks beidzot atteica, mazliet apmul-

sis, jo atcerējās, ka Anna toreiz tak bija dzirojusi vi-

ņam ar Lefortu līdz.

Anna iesmējās atkal, raudzīdamās carā, kurš vēl

arvienu jutās viņas klātbūtnē mazliet neveikls, jo

mīlēja izlaidīgo un skaisto vestfālieti ar pirmo un

mazliet kautro puszēna pusjaunekļa mīlestību. —

Klausot Leforta mājienam, mūzikanti noliecās

pār saviem instrūmentiem, sākdami spēlēt menuetu,

un mājastēvs gāja pirmajā pārī ar cara favorīti, —

pašu caru vēl saistīja vīnu galds. Tak acīm tas visur

sekoja Annai, un noreibis un maigs, reizē kautrs un

kaislīgs bija to skats.

Tu caram patīc, teica Leforts, pamanījis Pētera

skatienu un deja noliekdamies tās priekšā, kuras au-

gumu pirms cara skāvieniem bija glāstījušas paša
šveicieša rokas. Un ar skaļu nopūtu un mākslotu

greizsirdību attālinājās menueta solī no dāmas at-

pakaļ.
Ko lai dara, ja es tevim vairs nepatiku? at-

smaidīja Monss apaļās lūpas, pāriem atkal kopā sa-

ejot. Bet acis solīdamās smēja, mēmi teica:

Vai tādēļ mums abiem jānīstas, ja mūsu vidū ir

gadījies šis garais un neveiklais zēns? Lai gan viņš
ir cars, es mīlu joprojām vēl tevi!

Leforts atkal māksloti nopūtās, tad paskatījās
uz cara pusi un, pamanījis Pētera acīs iegailamies

greizsirdības uguntiņas, palocīja tam ar galvu par

zīmi, ka labprāt atdod valdniekam arī dejas part-

nera vietu pie favorītes sāniem.

Viņš aizveda Annu pie cara, un tā smaidīdama

veda Pēteri vieglajā mēnueta ritmā sev līdz. —

Jupiters nolaupīja man Eiropu, Leforts nopūs-
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damies skaļi teica Gordonam un cēla pie lūpām vīna

glāzi, bet neizdzēra, lūkodamies griezās apkārt, jo

padzirda sev turpat aiz muguras ņirdzīgus smieklus.

Smējējs bija Menšikovs, iereibis un jautrs. Viņš

bija citādi sapratis Leforta frāzi, jo tuvu draugu

starpā caru visi godināja pa holandiešu modei par

Pīteru.

Nu tu, vāciet, gan samelojies! Pati Anna ar savu

Eiropu prata pietaisīties mūsu Pēterim, ne jau viņš

tās —

Un Menšikovs minēja cinisku atskaņu Eiropas
vārdam, un atgāzies krēslā, pats pirmais sāka par

savu joku rēkt.

Leforts pieklājības dēļ pasmaidīja — ar cara ad-

jutantu vajadzēja būt draugos, — bet Gordons pado-

māja un pamāja ar galvu, sakustinādams milzīgo pa-

rūku. —

Šis krievu barbars, viņš klusi teica Lefortam pie

auss, — ir ar visu savu gara tumsību pratis saskatīt

lietas, kuru dēļ veltīgi lauza savas galvas viņa pārē-
jie tautas brāļi: jaunais Krievzemes valdnieks samī-

lējies mūsu Eiropā ar savu pirmo zēna mīlestību un

neaizmirsīs to līdz mūža galam. —

Ja, Leforts atteica, — viņš nīst savu tautu.—

Un viņam ir šim naidam gana iemeslu. — Gor-

dons nopūtās. — Es vēl labi atceros, kā priekš asto-

ņiem gadiem uz Kremļa pils kāpnēm —

Hei, vācieši, ko jūs tur čukstaties? lerunājās

Menšikovs, beidzis smieties un tagad celdamies kā-

jās. — Labāk dzersim!

Jā, dzersim, Leforts iesmējās un pamāja sulai-

nim, lai piepilda glāzes.

Valodas par cara un vācu juveliera meitas mīle-

stību drīz aizklīda līdz Kremļa pilij un aizmirstās

jaunās carienes istabām. Ikdienas tai tagad bija sar-

kanas acis, un ilgu un naida pilna sirds.
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Viņa rakstīja caram mīlas vārdu pilnas vēstules,

kas likās rada dūjas dūdošanai, bet velti tā sauca vīru

pie sevis atpakaļ. Un izgaidījusies, gāja pie vecās

carienes, lai liktu galvu tās klēpī un izraudātos pie
vīra mātes kājām. Un cariene Natālija, kas ari tikai

retumis tagad dabūja redzēt dēlu, glaudīja vedeklai

matus un vaigus tik ilgi, līdz tā aizmiga vecas valdi-

nieces rokās.

Ļaunu valodu bija pilna pils. Drūmi sačukstējās

bajāru namos, un tautā gāja no mutes mutē baiga

vēsts:

Cars aizmirsis Dievu un pareizticību! Viņš neguļ»
vairs pie carienes, bet sapinies ar pulkstentaisītāja
Monsa meitu!

Klausītāji smagi nopūtās, mesdami krustus.

Cars ar ķeceri?! Vai, kauns un bēdas!

Citi runāja, ka jaunās carienes vairs nemaz ne-

esot pilī, bet cars to, gribēdams Monsu Annai iz-

dabāt, licis ieslodzīt klosterī; un vēl citi pareģoja, ka

Dievs tādu bezdievību neatstāšot bez soda. —

Kas guļ pie ķecera meitas, pats paliek par ķe-
ceri, šņāca mūki, vīstīdami dūres, bet vecās ticības

piekritēji saskatījās bez vārdu:

Viņu tētiņu sludinātā pastardiena vairs nevarēja
būt tālu, ja jau Dievs ļāva notikt tik šausmīgām lie-

tām.

Varbūt, šis pats cars, kurš neturējās pie tēvu ti-

kumiem un pinās ar pagānu meitām, varbūt, viņš
jau bija vecticībnieku sacītāju daudzinātais anti-

krists?

Un baumas, no Maskavas nākdamas, klīda pa

visu valsti kā kodīgi dūmi, likdamas asarot daudzām

acīm, un nezināmu briesmu gaidās sažņaugties pa-

reizticīgo dvēselēm.

Pašu caru tauta vēl nenīda. Tikai viņa padom-

niekus, svešos draugus un viņa mīļāko.
Vācu burve nobūrusi mūsu caru! Pie tās viņš

ēd, un guļ un dzer!
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Viņa to apdzirdījusi ar velna dzērienu, no kura

cars zaudējis prātu un aizmirsis tēvu tikumus. To

raganu vajadzētu sadedzināt sārtā!

Nē, labāk likt uguni klāt visam Vācu ciemam!

No turienes nāk mūsu zemei visas jaunās nelaimes!
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XV.

Aiz zviedru ķēniņa pils loga bija zilgans vakars,

un reizē ar zvaigžņu saltajām uguntiņām sāka iedeg-
ties Stokholmas logos sveču ugunis.

Princis Kārlis, bāls un pasīks zēns, brūnganiem
matiem un tēraudzilām acīm, patlaban bija beidzis

rēķināt uzdevumu, cik ašā laikā viens jātnieks pa-

nāks otru, ja pirmais jāj divi ar pus jūdzes stundā,
bet otrais, laizdams zirgam skriet cik spēka, var no-

jāt tai pašā laikā trīs jūdzes, bet ceļā nokavējās par
trīsdesmit minūtēm, jo apstājies pie kalēja smēdes,
lai tiktu piekalt rumakam jaunus pakavus. —

Princis pacēla galvu no burtnīcas un paskatījās
savā skolotajā, kurš patlaban bija izvilcis no tāss

taisītu tabakas dozi un ar manāmu labpatiku ie-

šņauca savu kārtējo prīzi.
Andra tēv, — tā princis mēdza saukt labo Nur-

denjelmu, kad tie bija divātā, lai gan ķēniņš bija

piekodinājis dēlam godināt veco zinību vīru par cie-

nījamo doktoru: tādu zirgu, kas skrien div ar pus un

trīs jūdzes stundā, vienkāršiem jātniekiem nemēdz

būt; un kalēji arī ātrāk pieliek jaunus pakavus.

Kāpēc gan nē? Nurdenjelms atteica, brītiņu pa-

domājis un maķenīt atliecis atpakaļ savu sirmo

galvu, — baltie mati tam taisnās šķipsnās krita lejup

gar deniņiem un vaigiem, turpat aizsniegdami ple-
cus un sacensdamies ar kaklauta baltumu. — Tie

jātnieki varēja vest ķēniņa dotas vēstules un sēdēt

kumeļos, kas ņemti no ķēniņa staļļiem; un otrais

jātnieks būs licis apkalt zirgam visas četras kājas. —

Brītiņu atkal bija klusums, veltīts jaunā prinča
domu atpūtināšanai no rēķināšanas darbiem; tad

nāca vēstures stunda un Nurdenjelms atkal stāstīja
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par Aleksandra Lielā dzīves gaitu, kurā princim ne-

apnika klausīties.

— Jau piecpadsmit gadus vecs, un vēl princis

būdams, stāstīja vecais vīrs, un redzot kā iegailās

skolēna acis, pamazām iekaisa arī pats, — viņš gāja
kara gaitās, atvairīdams ienaidnieku iebrukumus viņa
tēva valsts robežās, un uzvarēja tuvas un tālas tau-

tas. Neviens varoņdarbs nebija viņam par tik grūtu,
ka to nevarētu veikt; sturmētāju bataljonu

priekšgalā viņš tika augšā pašos stāvākajos kalnos

un ieņēma stiprākās pilis, kuru turētāji mēdza teikt,

ka pie viņiem atlidojot tikai ērgļi un kalnu vanagi;

un tas ēda ar saviem zaldātiem no viena katla un

gulēja vismīļāk zem klājas debess un laukā, ar savu

paša mēteli sedzies un akmeni pagalvī. —

Arī es gribētu tā gulēt, kad būšu ticis par ķēniņu,
zēns klusi sacīja, vairāk tik pats sev, bet Nurden-

jelms palocīja galvu par zīmi, ka sadzirdējis prinča

sacīto, un turpināja jau daudzas reizes stāstīto stāstu

par pasaules iekarotāja likteni. —

Un kauju pie Granikas, kur ienaidnieku me-

stie šķēpi aizseguši sauli, bet Aleksandra aizmugurē

bijusi jūra un tālu tēvzemes krasts:

Auļodams savu Tesalijas jātnieku priekšgalā, ķē-
niņš juta, ka ap ausīm tam sāk šalkot naidnieku bul-

tas un viņu klaigu saceltais vējš, un sauca savam

jaunības draugam Klitam, kurš jāja tam pa kreisi:

dzirdi, tās ir Āzijas sveikas! Viņa drīz gulēs mums

pie kājām, un šis vējš ir mūsu slavas vējš. —

Un vecā vīra balss, te paceldamās, te tapdama
klusāka, kā dziedot stāstīja Aleksandra gājiena gaitu
no Helespontas līdz Nīlzemei un Etiopijas tuksne-

šiem, un no turienes atkal līdz Baktrijai, un Turanas

smilšu laukiem, kur tagad klejo tatāru gani, un no

šīs posta zemes atkal pāri kalnu kalniem līdz In-

dijas palmu mežiem, kur dzīvo kaili un pazemīgi ļau-
dis, turēdami svētus pērtiķus un pielūgdami čūskas.

— Un ķēniņiem tur ir melnas sejas, bet iedami
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karā, tie kāpj mugurā kaujas ziloņiem, kurus dzirda

ar asinīm un vīnu, lai tie reibtu un paliktu nikni, un

mīdītu ienaidnieku miesas, kā podnieks min mīļus,

no tiem podus taisīt gribēdams. Un viņš mira jauns,
tikko sasniedzis trīsdesmit trīs gadus, bet savā īsajā
mūžā bija iekarojis zemes, kas simtreiz lielākas par

viņa tēva valsti. —

Vai Aleksandrs arī ir debesīs? Zēns vaicāja pēc
laba brītiņa, bet acīs tam te gailēja, te dzisa, it kā

tur atmirdzētu varenās kara gaitas senās slavas tāļš

atspīdums.

Nurdenjelms pagrozīja savu tabakas dozi, paska-

tījās logā, kam tieši iepretim patlaban mirdzēja mē-

ness sirpis, un teica:

Par Maķedonijas ķēniņa tikšanu debesīs mums

nekas nava zināms, jo Kristus tad vēl nebija nācis

pasaulē. Daži filozofi gan apgalvo, ka senie varoņi
un visi labie romiešu un grieķu valdnieki arī esot

uzņemti debess mājokļos. Tak neviens pats, kas ir

redzējis tā Ķunga godību, Dieva troņa mirdzēšanu un

debesu karapulkus, nav nācis atpakaļ zemes virsū, lai

to stāstītu dzīvajiem, un tāpēc arī šī lieta ir un jo-

projām paliks noslēpums. Un tomēr es gribētu teikt,
ka ir vēl kāda cita nemirstība, kas mājo cilvēku sir-

dīs, iet no paaudzes uz paaudzi, un arī nebeidzas.

Zēns aizturēja elpu, gaidīdams, ko skolotājs teiks,
un sirmgalvis iesāka, pusaizvēris acis un kā skatī-

damies pats savā dvēselē:

Es domāju to nemirstību, ko krietni ķēniņi un

lieli varoņi rada sev paši ar saviem darbiem, ievilk-

dami tik dziļu sliedi vēsturē, ka dzīvo tautu atmiņā
laiku laikos; un arī vēl pēc trīs- un piecsimts ga-

diem sāk godbijībā kaist un mīlestībā trīsēt vecas

un jaunas sirdis, līdz ko ausis dzird šo vareno vīru

vārdus pieminot. —

Nurdenjelms atņēma elpu un runāja tālāk, jau

pavisam aizvēris acu plakstiņus:
Tāds vīrs ir bijis mūsu lielais Gustavs, pirmais
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valdnieks Zviedrijas tronī no cēlās Vāzas cilts. Jau

drīz būs divi simti gadu, kamēr viņš savā jaunībā kā

bēglis klejojis pa Dalarnas bērzu mežiem, dažubrīd

slēpdamies zemnieku rijās vai siena vezumos no

dāņu karavīriem glābdamies, tak dalekarlieši tik dzīvi

prot par viņu stāstīt, savējo sentēvu teikas, ka liekas,

viņi savām pašu acīm ir redzējuši to, ģērbtu kalpa
drānās, sildāmies pie maizes krāsns. Un tomēr tās

ir tikai gara acis, ar kurām cilvēki vērās atpakaļ pa-

gātnē un redz tur atdzīvojamies lietas, kuru dēļ kai-

sušas reiz viņu tēvu un vectēvu dvēseles. —

Valstis var sabrukt, tautas var zaudēt savu tēvu

valodu un tā pavisam izputēt no zemes virsas, bet ne-

iznīkst un mūžam dzīvo lielu varoņu darbu slava,

labi valdnieki dzīvo visa cilvēku dzimuma piemiņā.
Andra tēv, princis ierunājās: es gribu no jūsu

mutes mācīties vēl labāki pazīt tos senos ķēniņus un

karotājus, par kuriem jūs gan tikdaudz ziniet, kā cits

neviens. •

Nurdenjelms pacēla acu plakstiņus, atgriezdamies

no saviem vēstures skatījumiem atpakaļ prinča kla-

ses istabā, un smagi nopūtās:

Mīļo princi, viņš sacīja, tikai Dievs vien zina cil-

vēka mūžu šī mūža sākumā, bet ļaudis tikai tā

galā. Tak zvaigžņu zintenieki dažreiz lūko salasīt

spīdekļos nākamas lietas, un daudzi tām tic.

Un dabūjis zēna solījumu, ka tas klusēs, vecais

un labsirdīgais Nurdenjelms izstāstīja princim viņa

likteni, ko naktī pēc tā piedzimšanas bija lasījis

zvaigznēs jau mirušais doktors Farinijs, klaidonis,

kauslis un dzērājs, un tomēr sava laika visgudrākais
likteņu tulks.

Zēns tik cieši paskatījās savās dūrītēs, it kā tur

redzētu priekš vairāk kā deviņiem gadiem nomaz-

gāto asiņu pēdas.
— Tā tad, asinis manās rokās nozīmē daudzas

kauju gaitas un nāvi karalaukā, viņš sacīja, un paska-

tījās skolotajā lepnu, reizē jautru skatu:
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Ja arī manim nebūs lemts tik daudzos karos kā

Aleksandram uzvarēt, tad tomēr miršu gan daudz

slavenāk par viņu: jo Aleksandrs mira pilī un ziloņ-
kaula gultā, bet es tāpat, ka katrs vienkāršs kara-

vīrs, kā mūsu vectēva mātes brālis, Gustavs Ādolfs. —

Pie durvīm pieklauvēja, un sulainis Bengts, arī

jau pasirms vīrs, ienāca un vēstīja, ka pulkvedis Stu-

arts, kurš divas reizes nedēļā nāca pie prinča tam

mācīt fortifikāciju un taktiku, esot jau klāt un gai-
dot savu kārtu.

Nurdenjelms cēlās iet un princis, piegājis tam

klātu, apkampa skolotāju, jo bija tā paradis vakaros

no viņa šķirties, un rītos sagaidīt jau piecus gadus. —

No tās dienas, kad paša ķēniņa atvesti, mazā

prinča priekšā bija nostājušies trīs Upsalas augst-
skolas docenti, divi jauni, viens stalts un skaists, bet

otrs ar ļoti augstiem senčiem. -—

Tēva taujāts, kuru no šiem trim princis vēlās

par skolotāju, zēns nebija gājis pie pirmā, kaut tas

smaidīja cik spēja, un arī ne pie otrā, kuru tam sle-

peni bij ieteikusi vecā māte, bet aizgājis tiem garām,
ielika mazo rociņu vecā daiļrunības profesora un

kādreizējā kalnrača lielajā plaukstā, kas jaunības die-

nās bija gan dažu labu gadu cilājusi lāpstu un iz-

kapti. —

Skolotājs aizgāja, bet sulainis vēl gaidīja pie
durvīm un pulkvedis Stuarts aiz tām, jo princis bija

piegājis pie loga un vērās uz rītu pusi, gribēdams
tur saskatīt savas likteņa zvaigznes Lauvas Sirds

sarkano mirdzumu.

Tak nerādījās viņa zvaigzne, debesis bija tumš-

zilas un bezgala salts likās zvaigžņu zaigs; balti zem

tā vizēja nosnigušie namu jumti; un tāļāk bija re-

dzami kuģi, kas ostā palikuši pārziemot, un uz to re-

jām un klājiem biezi sakritis sniegs.
Zēns nopurināja galvu un plecus, kā dzīdams

projām nomodā nākušus sapņus, un atgriezās pie

galda, bet sulainis vēra durvis, ielaisdams melnma-
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tainu un jautru virsnieku. Tam padusē bij mape,

pilna kauju plānu, cietokšņu zīmējumu un visjaunā-
kie, no Francijas tikko saņemtie inženiera Vobana

pārlaboto tranšeju skiču paraugi.

Atkal bija vakars, atkal pie prinča sēdēja vecais

Nurdenjelms un mācīja to cienīt darba smagumu, jo
aiz tā, kā rieksta kodols aiz cietās čaulas, mēdzot

slēpties paveiktā darba saldums:

Ņem darba cītībā par priekšzīmi savu tik cie-

nījamo tēvu un mūsu zemes ķēniņu, skolotājs turpi-

nāja iesākto valsts mācības stundu. — Jau pēc otra-

jiem gaiļiem viņa majestātes darba kambarī iedegas

svece, un nav vairs tālu pusnakts stunda, kad ķē-
niņš taisās gulēt iet. Tik augsti viņš stāda un ciena

savu amatu, ka nevienā lietā tas nepaļaujas citu cil-

vēku atziņai, bet visu pārbauda pats, un no paša lie-

tās sākuma līdz tās galam, lai tad dotu par to savu

ķēniņa spriedumu. Tā strādādams viņš kalpo ne-

vien tam Kungam, kurš pavēlējis visiem cilvēkiem,

kā zemnieku puišiem, tā Dieva svaidītiem, ēst savu

dienišķo maizi ar sviedriem vaigā, bet pūlēdamies
cik spēka, un pēc savas labākās apziņas, viņa maje-
stāte vislabāk kalpo savai tautai. Un to viņš dara

nevien Dievam par prieku un savām tautām par labu,

bet domādams arī par tevi un pūlēdamies cik spēka,
lai atstātu savam dēlam reiz varenu un stipru
valsti. —

Zēns klusēja, iedomādamies bargo un tagad vien-

mēr īdzīgo tēva seju, bet Nurdenjelms turpināja, kā

lasīdams puisēna domas:

Ja tev brīžiem izliekas, ka tēvs ir par skarbu un

tam nāk bieži mutē piktāks vārds, tad ielāgo, ka ķē-
niņš ir vēl daudz, daudz bargāks pats pret sevi, un

visaugstākais virs zemes viņam ir valsts.

Viņš pūlās tās labad cik jaudādams un pēc la-

bākās saprašanas, un tāpat grib, lai valsts labā un
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visiem spēkiem pūlētos arīdzan citi, un cilvēki jau-
nībā mācītos vislabāk padarīt tos darbus, ar kādiem

vēlāk tiem būs jāpūlas. Katrs no sirds darīts un

labi padarīts darbs dara godu savam darītājam, un

reizē stiprina arī zviedru valsti. Šis darbs var būt

krietna līduma dedzināšana, taisni nodzīta vaga, un

var būt arī prinča pūlēšanās tikt dienās par ķēniņu,
kas būtu visu labo tikumu paraugs un uz kuru tā

tautas liktās cerības šo tautu nepievils. —

Zēns atcerējās sava īsā mūža pirmos gadus, kad

tēvam ar to tiekoties, bija daudz laipnāks vaigs, un

nopūtās. Un atkal, sapratis viņa nopūtas, skolotājs

sacīja:

Viņa majestāte ir pārpūlējies, censdamies pārzi-

nāt, vadīt un darboties līdzi visās lietās, kas skar viņa

zemju un pavalstnieku likteni. Viņš grib pēc iespē-

jas padarīt tev vieglāku ķēniņa nastas smagumu.

Pats savā jaunībā tas redzējis daudz raižu, jo vectēvs

Kārlis Gustavs, savus daudzos karus karodams, nepa-

guva iekšējās lietas nokārtot un ātri mira. Tava tēva

pirmajos gados, viņam kā bērnam sēdot tronī, tā pa-
domnieki jo bieži nelietīgi valkāja tiem doto varu

un apsedza gan dažu tumšu darbu ar zēna valdnieka

nēsāto purpuru. Tieši tāpēc ķēniņam nākot pilnos

gados, bija jāsāk vai visu valsts lietu pārkārtošana
no paša gala: tam bija jāgādā par nodokļiem, lai

būtu nauda, ar ko maksāt karavīriem algu, un jāceļ

jauni cietokšņi, jo vecie bija reģentu nolaisti un tai

sījās jau sabrukt. Bet visvairāk jāgādā par to kroņa

zemju atkal ņemšanu kroņa ziņā, kuras šie vīri bija

paņēmuši vai nu tieši sevim, vai ķēniņa vārdā atdāvi-

nājuši labiem draugiem un radiem, atstādami viņa

majestātei tik maz, ka ķēniņam pašam, savās rokās

pārņemot valdīšanas stūri, nebija pat ne tikdaudz

naudas, ar ko varētu nopirkt sava staļļa zirgiem au-

zas. —

Mūsu valsts vēsturē diemžēl bieži gadījies, ka šī

zeme gan ātri plaukusi un pieņēmusies spēkā, valdot
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cēlam un gudram ķēniņam, bet Dievam allaž labpa-
ticis tos agri projām pie sevis aicināt. Un bērns tiek

celts par ķēniņu, tā vārdā valda ministri un padom-

nieki, un valsts spēks apsīkst, viņas varenība zūd, jo

augstmaņu rokas sāk pārlieku jau smagi nospiest ze-

mas kārtas ļaužu plecus, un tiesās vairs nav taisnības.

Un vēlāk ķēniņam viss spēks un visi labie gadi aiz-

iet nevis valsts lietu virzīšanā uz priekšu, bet gan to

pacelšanai agrākajos augstumos. Tā ir gaužām

smaga lieta, — sirmgalvis nopūtās, — vienam pašam

ar saviem pleciem lūkot pacelt valsti, kas savā plauk-
šanā jau slīdējusi atpakaļ.

Tāds liktenis bijis lemts viņa majestātei, tavam

tēvam, un es baidos, ka viņš nesagurst un netop

slims, turēdams uz saviem kamiešiem Zviedriju un

visas zemes, kas tam klausa aiz jūras, lai gan ir

garā varens un stiprs vīrs. Lai Dievs tam dod vēl

ilgus gadus, lai dod valsts pacelšanas darbā labus pa-

līgus: tad tev, viņa mantiniekam, būs daudz vieglāki
valkāt ķēniņa purpuru, un tevi tik smagi kā viņu ne-

spiedīs valsts valdīšanas lietu svars. —

Tad viņi atkal sāka runāt par senās pasaules va-

roņiem, un tāpat darbiem, kurus bija veikuši tālu un

tuvu zemju laukos agrākie zviedru ķēniņi. Un zēns

beidzot parādīja skolotājam cietokšņa plānu, kura

bastionus un redutus bija nokopējis no Stuarta at-

nestā zīmējuma.
Divas galvas, viena jau sirma, bet otra ar brū-

nām cirtām, noliecās pār lielu papīra loksni, un zēns

juta sirdī mazu lepnumu, nu varēdams sākt stāstīt

savam skolotājam par lietām, kuras tik augsti mācī-

tam vecajam vīram bija svešas.

— Lūk, tie ir Smilšu vārti, aiz kuriem un grāvja
sākas smilšu kalni, ar purviem jaukdamies. Un te,

šinī malā, ir Kobronskanste, pret kuru kā pirmo ies

ienaidnieku pulki, nākdami no Poļu puses.

Nurdenjelma milzīgais kalnrača pirksts, seko-

dams prinča pirkstiņam, slīdēja pa zobainajām Rīgas
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apcietinājumu kontūrām, un tad aizbrauca pa lielo,

ar Duna fluvius apzīmēto straumi lejup, līdz jūrai.
Un tā te laikam būs Dinaminde? Nurdenjelms

vaicāja un princis pamāja ar galvu:
Jā, Stjuarts teic, ka šis cietoksnis esot Rīgas īstā

atslēga, kurai zūdot, pilsētai draudot nogriešana no

jūras un palīdzības, kas var nākt pa to. —

Dievs dos, tāda nelaime nekad nenotiks, skolo-

tājs sacīja, jo tā pilsēta mūsu ķēniņa valstij gaužām
svarīga un ļoti stipra vieta. —

lenāca vecais un līkkājainais ķēniņa sulainis, at-

nesdams Nurdenjelmam paša ķēniņa rakstītu zīmīti,

par kādām lietām princim jaunnedēļ jāmācās, un

zēns laiciņu palika viens pats pie skolas galda un pie

plāna. Bet atgriezies atpakaļ pie audzēkņa, un no-

liecies pār prinča plecu, vecais ieraudzīja ap Rīgas

cietokšņa kontūrām apkārt ar lēkājošo bērna rok-

rakstu uzrakstītus vārdus:

Dievs mums devis šo pilsētu, un neatņems pat
velns.
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XVI.

Ernests Gliks, alūksniešu draudzes gans, bija no

to pulka, kam jau ir padomā jauns un atkal it stei-

dzīgs darbs, kaut gan rokas vēl nava gluži pabeigušas
veco. Tikko ticis galā ar bībeles tulkošanu un gai-
dīdams to parādāmies.iespiestu, viņš sāka izvest savu

sen jau iecerēto domu par skolām Vidzemes latviešu

zemniekiem.

-— Lai jums taptu gara gaisma un jūs dažkārt

nelīdzinātos lopiem, kam nemaz nav cilvēka sapraša-

nas, — viņš teica kādā sveču mēneša svētdienā, stā-.

vēdams kancelē, — man no mūsu žēlīgā zemes

tēva un cienīgā ģenerālsuperintendanta kunga ir

dota atvēlēšana šeitan, šai pašā miestā, te skolmei-

steru skolu dibināt. Proti, tā būs tāda vieta, kur

jūsu dēli, puspuiša gados nākuši un, ja vien būs ar

vērīgu galvu un goda prātu, varēs nākt mācīties lasīt

un rakstīt, tāpat svētus rakstus un citas augstas grā-

matu gudrības. Un pēc tam no to saimes tie, kas

taps par cienīgiem atrasti, varēs iziet pa visu Vid-

zemi, sākdami mācīt citus, tāpat kā apustuļi savā

laikā izgāja pa to pasauli, paklausīdami JēzUs pavē-
lei un darīja par Kristus mācekļiem gan daudzus tau-

tas. Tā Alūksne, šis mazais miests, taps paaugstināta

par visām citām Vidzemes pilsētām un būs ka bišu

dārzs, no kura izlaižas viens priecīgs spiets pēc otra,

lai uzmeklētu dravenieka dobtās dores, tur salaistos

un tūliņ sāktu viņās sanest medu no sila ziediem un

no liepu ziedu ganībām. Un sūtīdami tanīs skolās

savus dēlus, jūs, mani mīļie zemnieki, darīsiet prieku
visvairāk ķēniņam, kurš vēlē prastas kārtas ļaudīm
visu labu, jo miežu arājs tam ir dažkārt mīļāks nekā

šī arājiņa kungs. —
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Draudze klausījās un Gliks, dvašu atņemdams,

ar talāra piedurkni rauša sviedrus sev no sejas, jo
sviedri tam allažiņ lija, kad kaut ko bija ar visu sirdi

runājis. —

Un mācītājs vēl pateica, ka jau citu nedēļ tikšot

dota muižām no valdīšanas ziņā sūtīt klaušu ļaudis ar

zirgiem, kas sāktu skolas namam baļķus vest.

Padzirduši, ka skolas celšana notiek ar ķēniņa

ziņu, zemnieki nekā nekurnēja par šīm ārkārtējām
klaušām un koku savešanas darbs bija drīz padarīts.
Vēl zeme nebij gluži nosusējusi un dziļākajās mežu

lejās vēl dziļš sniegs, kad Gliks jau laida jaunu vēsti:

no katras muižas novada divus jo mudīgus un

prātā knašus puišus tai skolai izraudzīt, bet citi zem-

nieki varot pieteikt savējos dēlus no laba prāta. —

Matīs, tev arīdzan vajadzēs iet skolā, tā Krauklis

teica savam pirmdzimtam, kurš, bērīti pie pavadas un

arklu pārlicis pār plecu, patlaban nāca mājās no tī-

ruma.

— Ko es tur darīšu? Dēls atcirta, nolicis arklu

zem vecās un saziedējušās ievas, turpat pagalma

vidū, — kas tad ies laukā, ja man pa miestu jā-
dauzās? Jancis vēl par mazu, lai jaudātu novaldīt

arklu.

Krauklis pārlaida bargu skatu pāri Matīsa gara-

jam augumam un platājiem līdumnieka pleciem.
Tu man, puika, daudz nerunā, viņš sacīja, nikni

savilkdams kopā sirmos uzačus: ja ķēniņš, tā ir vē-

lējis, mācītājs arī grib un es, tavs tēvs, tev lieku, tad

notiks tā, kā nupat sacīju.
Gan vectēvs mēģināja dēlu pierunāt, lai izmetot

no prāta tās domas par Matīsa skološanu: zēns zemes

darbiem dzimis, varot jau tagad visu veikt, bet sko-

las esot tikai tāda kungu viltība, ar kuru tie gribot
atvilt lauku ļaudis no zemes, lai vēlāk būtu gana vie-

tas, kur taisīt jaunas pusmuižas. —

Tak Krauklis neklausīja, vectēva padomam.

Kopš viņiem tiesāšanās gadiem ar Bejas Dānfeldu,
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viņš svēti ticēja, ka viss, ko ķēniņš atzinis par de-

rīgu un jauku, tīk Dievam un nāks Krauklim par labu

arīdzan. Un rudenī, kad lopus pabeidza ganos dzīt,

un rītos uz jumtiem un rudzuzāles gulēja salnas, iz-

gaisdamas tikai ap pusdienu, Alūksnes miestā saradās

skolas puiši no visām lielās draudzes malām, pasta-
lām kājās un plecos pakārtām maizes kulītēm. Tos

jau gaidīja tikko celt pabeigtais un Glika iesvētītais

skolas nams, no kura skanīgajiem priežu baļķiem vēl

spiedās ārā lielas sveķu lāses, kā aizgājušās vasaras

saules tāļš atspīdums. —

Daudziem skolas puišiem to gaitas viņu iesā-

kumā likās gaužām grūtas. Korī skaitīt mācītājam

pakaļ tā sauktos burtus vēl kaut kā varēja: vajadzēja
tikai uzmanīties un nepalikt citiem iepakaļ, jo tad

garā bērza vica, ko mācītājs stundās neizlaida no ro-

kas, tūdaļ svilpa gaisā, ķerdama vainīgā muguru. —

īstais posts nāca tikai vēlāk, kad no burtiem vaja-

dzēja sākt veidot vārdus. Daži jaunekļi to nekādi ne-

varēja saprast, un bālēja un svīda, stigdami arvienu

dziļāk skolas gudrībās kā meža muklājā, no kura

nezin vai dzīvs tiksi laukā.

Daži, kuru tēviem un mātēm bija žēlīgākas sir-

dis, lūkoja izlikties par slimiem un, sestdienas va-

karos laisti mājās, pirmdien vairs nebij solos redzami.

Tak nelīdzēja arī šī viltība, jo mācītājs ieradās te

viena, te otra skolas kavētāja sētā, un šoreiz tam bij
rokā nevis klases vica, bet pamatīga, kazas kājā sieta

pātaga. Ar to dabūja pa muguru, nevien pats jau-
nais grēcinieks, kad mācītājs to atrada nevis vāji-
nieka gultā, bet rijā, kuļot klājienu kopā ar citiem

kūlējiem. Sava tiesa cirtienu tika arī tēviem un

mātēm, un tāpat nikns bāriens, kurā Gliks sunīja
puiša vecākus par elles prauliem, kas tagad sariebuši

Dievam
un ķēniņam:

Ak jūs, neprašas un negausīgie, kas sava prātiņa
stulbumā gan līdzināties nešķīstajiem krieviem, ne

vairs evaņģēlija ticīgiem cilvēkiem! Vai gan es pū-
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los sevis labā, tur miestā un šeitan ar pātagu jūs mā-

cīdams? Tā ir Dieva griba un paša ķēniņa, pavēlē-
šana, ko daru, tiem klausīdams un aiz kristīga cil-

vēka dedzības, ne jau tādēļ, ka man šī lieka pūlēša-
nās gādātu kādu laicīgu labumu. —

Un tā vainīgajiem atkal bija jāsāk iet skolā, jā-
laužas cauri ābeces gudrībām, līdz pamazām te vie-

nam, te otram sāka raisīties vaļā jēga un atvērās kā

smagi un sen rūsējuši vārti, aiz kuriem pletās jauna,
vēl nezināmu brīnumu pasaule, t—-

Matīss bija aizdabūts rudenī uz skolu tikai pēc

branga pēriena. Pēc tam viņš tādu pašu pērienu da-

būja katru svētdienas vakaru, kad vajadzēja posties

atDakaļ:
Vai tu, puika, gribi man darīt tādu pašu kaunu

kā Aizupiešu saimniekam tā dēls? Dēļ taisnības es

esmu gatavs ciest, bet negribu ka mani atbrauktu

pērt mācītājs dēļ tavas slinkošanas vainas! .

Kaimiņš Aizupietis patiesi bija dabūjis viņnedēļ

pērienu ar paša Glika roku, lūkodams mājās palikušo
dēlu aizbildināt mācītāja priekšā par neveselu. -—

Tad Matīss, redzēdams, kā aplinkus ceļā tas nekā

nepanāks, nolēma būt par Ģlika slavinātā taisnā ceļa

staigātāju, un kādā. svētdienā pateica, ka šis vairs

nedomājot skolā iet mi palikšot mājās, lai tēvs dara

ko grib. Krauklis, klusēdams piecēlās no sola un

sāka vilkt svārkus nost. Viņa platā, sirmu matu

šķipsnu un tikpat sirmas bārdas apjostā seja bija

piepeži palikusi tik tumša, ka mazākais dēls brēk-

dams iebēga pie vectēva aizkrāsnē, bet saimniece ne-

droši stājās vīram priekšā, jau turēdama rokā priekš-
auta stūri, lai varētu sākt slaucīt asaras. —

:

Pēter, viņa klusi teica: varbūt, tas puisis tiešām

slims! Vīrs. nepārsteidzies, nekul par velti sava paša
miesu un asinis.

Krauklis pacēla roku un saimniece atskrēja da-

žus soļus sānis, tik ātri un tik viegli, kā laba sējēja
mests rudzu kūlis:
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SieV tu tagad paliec rāma, viņš dobji sacīja un,

atrotījis krekla piedurknes, noņēma no sienas vadža

tur kārtus grožus, tad lēnā gaitā tuvojās Matīsam,

kurš stāvēja krāsns priekšā, sažņaudzis dūres, bāls

un spītīgs, un cietie groži grabēdami atsitās pret Ma-

tīsa muguru.

Ak tad neiesi gan vairs skola? Tevs aizelsies

prasīja un Matīss purināja galvu.
Krauklis sita zēnu, līdz pašam rokas piekusa un

vectēvs, aizkrāsnē sēdēdams, bij sācis rāties, lai ne-

sitot tak paša bērnu nost.

Krauklis atsēdās uz mūrīša, smagi dvašodams,

bet saimniece šņukstēdama glāstīja Matīsam galvu,
vairīdamās skārt muguru, kur pakulu kreklam cauri

bija redzamas tumšsarkanas svītras.

Atņēmis dvašu, iKrauklis gāja zirgu jūgt. Kad at-

kal atgriezās istabā, prasīdams sievai maizes kuli.

Matīss bija pazudis.

Kur zēns? Krauklis ierēcās nelabā balsī, un pēc

brītiņa vectēvs atsaucās no savas aizkrāsnes, ka Ma-

tīss esot ielīdis pie viņa un palicis gaužām slims.

Krauklis neteica ne vārda, bet izrāva Matīsu ārā

un atkal sāka sist, šoreiz tik stipri, ka puisis aiz sā-

pēm nenocietās un ieķērās tēvam krūtīs.

Brītiņu abi cīkstējās klusēdami.. Tad tevs veica

un nosviedis Matīsu klonā, sasēja tam rokas.

Es tevi aizvedīšu uz skolu dzīvu vai mirušu, viņš

sacīja un klusēdams atstūma nost sievu, kura tagad

jau skaņi raudāja, un vectēvu, kurš grūši pūta un

gribēja nākt dēla dēlu žēlot. Uzmetis dēlam plecos
kažoku, Krauklis izgrūda Matīsu no istabas, iesvieda

kuražās un saņēmis grožus, grieza zirgu uz ceļa pusi.
Brītiņu viņi brauca klusēdami. Tad Krauklis,

kā pats ar sevi sarunādamies, sāka atcerēties viņus

laikus, kad pats bij sasiets vests projām no mājas,
uz tiesas kungu cietumu:

Tad es cietu par savu taisnību, viņš skaļi sacīja,
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un šo manu taisnību atzina arī ķēniņš un ķēniņa
tiesa. — Par kādu taisnību gan cieš šis palaidnieks?

Matīss pēc brītiņa atteica, ko mājās bija teicis:

Šis negribot iet skolā, negribot tikt par skolmei-

staru, bet palikt par zemnieku.

Art, kult un mežā braukt man patīk, viņš sacīja,
bet priekš ielauzīšanās skolas gudrībās man ir par

daudz kūtrs prāts.
Tak zēna balsī jau bija nomanāmamazāka spīts.
Krauklis uzšāva zirdziņam, kurš bija sataisījies

nogriesties uz muižas ceļa, un vadīja viņu uz miesta

pusi:

Ķēniņš mīl mūsu kārtas ļaudis, saimnieks atkal

ierunājās pēc brītiņa. — Viņš grib valdīt valsti pēc
Dieva taisnības un bez kungu padoma, bet priekš
valdīšanas lietām tam vajadzīgi mācīti un gudri ļau-
dis. Kungu vai namnieku dēli allaž turās tik kungu

pusē, krāpj ķēniņu, apspiež zemniekus un sagroza

tiesu pēc sava prāta. Zemnieku dēli, skolās gājuši

un pie tām valdīšanas lietām pieaicināti, darītu visu

pēc ķēniņa prāta un Dieva taisnības.

Šoreiz Matīss nekā neatbildēja, un Krauklis tur-

pināja:

Ķēniņš grib mūsu tautu augšup celt ar skolām,

labiem likumiem un taisnu tiesu. Ka viņš viens pats
lai jaudā visus tos milzu darbus padarīt, ja mēs paši
turēsimies tā prātam pretī?

Ja skolas puiši dumpojās un negrib iet ar ķē-
niņa pavēlēšanu dibinātās skolās?

Matīss vēl klusēja, bet arī viņa klusēšanai bij
sava valoda, jo Krauklis ieklepodamies uzlika savu

smago plaukstu dēlam uz pleca.
Vai tev dikti sāpēja, puis? Viņš prasīja un

balsī vairs nebija ne miņas no niknuma.

Tad Krauklis atraisīja sasietās dēla rokas un sē-

dēdami kuražās blakus, plecu pie pleca, viņi iebrauca

miestā un zirdziņš sprauslodams apstājās pie skolas

nama, kurš stāvēja turpat netālu no mācītāja mājas,
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slēpies zem bieza jaunu salmu jumta, ko ziemas

sniegi bija padarījuši vēl biezāku.

Atkal bija ziema un Krauklis atkal brauca uz

miestu. Kuražu pakaļā bija ielikta Krauklienes dotā

kule ar skolas maizi Matīsam, bet saimniekam pie
sāniem sēdēja viņa paša puskožociņā ierāvies tā otrais

puisis Jānis, pabāls un zilām acīm zēns. Un tā ka

putenis bija aizvilcis ceļu, tad Krauklis šoreiz vadīja

zirgu taisni pāri ezeram.

Pa labi palika sarmas pilnais Garās salas lie-

pūksnājs, pa kreisi brūni kaltis niedrājs, vēl patālāk,
kā baltas Sniega meitu kodeļas, bija redzami piesni-

gušie Cepurītes salas bērzi. Bērītis naigi rikšoja un

ledus spalgi skanēja zem viņa kājām, un tanīs vie-

tās, kur vējš bija nopūtis no ledus sniegu, zem gālēm
šur tur manīja guļam milzu līdakas.

Jānītis pirmo reizi brauca uz miestu; viņam bija

ziņkāres pilna galva, satraukta sirds. —

Nu jau varēja redzēt Lielo salu, uz kuras bija
celta ķēniņa karavīru pils. Skanstes bija visas ap-

snigušas un tās manīja ceļamies zem sniega kā va-

renu riju jumtus. Aiz skanstēm bija gaisā sacēlušies

stipri mūri, augsti torņi, un visur rēgojās patumšas
lūkas, bet arī uz mūriem un torņu galos vizēja sniegs.
Un Krauklis dēlam stāstīja, ka tur augšā esot uz-

vilkti lielgabali un dienām un naktīm stāvot ķēniņa

zaldāti, lai sāktu šaut, kad pilij nāktu virsū ienaid-

nieku pulki.
Kādi tad mūsu zemei ir tie naidnieki? Zēns

prasīja, atgāzis galvu atpakaļ, lai labāki varētu vērot

pils mūru augstumu.

Nu, krievi, poļi un sumpurņi, svešu ķēniņu ka-

raspēks, Krauklis atteica, un zēna skati no pils tor-

ņiem pārlaidās kā žigli strazdi uz stabu tiltu, kas

bija taisīts pāri ezera šaurumam, no cietzemes uz

pili.
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Lai tā pils tagad paliek, Krauklis teica, grožus
raustīdams. Skaties labāk, kur miests; tūliņ jau bū-

sim galā.

Miests pieplacis gulēja zemajā ezera malā, un

nosnigušās koka ēkas bija kā pļavā izkaisīti kurmju

rakumi, bet zēnam pilsētiņa likās milzīgi liela. Tā

bija daudz, daudz lielāka par Kraukļu mājām, un

gandrīz visām namnieku istabām bij glāžir logi, kuri

tagad dega rīta saules ugunīs.

Aiz miesta, pakalniņa galā, cēlās stalta ēka ar

smailu torni, un Krauklis dēlam pateica: tā esot drau-

dzes baznīca, kur labais mācītājs Gliks svētdienās

sakot dievvārdus, mācot ļaudīm baušļus tāpat no

kanceles un atprasot lieliem un maziem baznīcēniem

tēvreizi.

— Pats arī sacerējis mūsu mēlē dažas jaukas
Dieva dziesmas, Krauklis sacīja, turpat iesāka vienu

no galvas dēlam priekšā noskaitīt un zēns skaitīja
līdz.

Abi nebija nekur tālu tikuši, kad tēvam sajuka,
bet Jānītim vairs nebija vaļas klausīties, jo pretī
tiem patlaban nāca divi kungi, savādi ģērbušies: pa-

garos zilos svārkos, lielām, ar zeltu apšūtām cepu-

rēm, kuras izskatījās kā zirņu ziedi, un aplam garos,

pāri ceļiem zābakos. Kaut gan it stipri sala, kun-

giem nebija kažoku, tikai plecos uzmesti zilgani

mēteļi.

Krauklis sveicinādams noņēma cepuri. Kungi

laipni atņēma sveicienu un viens no viņiem, ierau-

dzīdams Jāniti, sāka smieties, to otram rādīdams un

kaut ko teica svešā mēlē. —

Janitis nokaunējās un rava dziļāk galvu puska-
žociņa apkaklē, bet Krauklis uzšāva zirgam un teica:

Vai redzēji? Tie bija musu ķēniņa zaldāti.

Kad Jānītis atkal izbāza galvu no kažoka, tēvs

jau bija apturējis bēri un sēja to pie slitas, Tad viņš
izcēla no kuražām maizes kuli, paņēma Jānīti pie
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rokas un gāja iekša jaunajā mājā, par kuru bija
teicis, tas esot skolas nams.

Priekšiņā viņus saņēma paveca māmiņa, Kraukļa
paziņa un skolas kopēja, un aicināja savā kambarī.

Tur viņi attaisīja kažoku apkakles un atlocīja sava

stūri. Jānītis varēja sadzirdēt, ka aiz durvīm pa labi

daudzas balsis skaita korī:

Mozus, tas Dieva vīrs,

Ir piecos rakstos licis,

Kas virson zemes ir

No pirmā gala ticis..
Kā Dievs to redzējis,
Kā Ādams godā celts,
Kā Dieva ģīmis ir

Caur čūskas viltu pelts!

Āre, tur jau cienīgtēvs patlaban māca skolas pui-
šiem dievvārdus, māmiņa atteica, salikdama uz priek*
auta rokas.

.Pēc brītiņa aiz sienas sākās jautra čalošana un

bija dzirdama daudzu kāju dipoņa. Tad iekšā ie-

skrēja Matīss, un aiz tā durvīs pazibēja daudzas

galvas.

• Redzēju jūs jau piebraucot, bet nedrīkstēju te-

cēt pretī, Matīss sacīja, pa paradumam sagrābdams
mazo brāli ciet un krietni purinādams. — Tagad gan

būs kādu laiciņu no mācīšanās miers, jo mācītāju
aizsauca uz pili: pilskungs atlaidis ziņu, ka viens no

viņa karavīriem slims uz miršanu un mirējs gribot
redzēt mācītāju.

Matīss izrādīja Jānītim skolas istabu, kur bija
balti egļu soli un paaugsts galds ar sēdekli:

Tie ir mums, skolas puišiem, bet tur sēd mācī-

tājs, lielais brālis skaidroja mazajam, kurš patlaban

vēroja pie sienas liktu lielu, melnu dēli un tam bla-

kus pieslietu vicu. ■
Tā ir tāpele, uz tās mēs ar krītu mācāmies rak-
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stīt; kurš nemāk vai labi neklausa, tam mācītājs tūliņ
velk ar vicu pa muguru.

Tev arī? Jānītis prasīja.
Nē, Matīss lepni atteica: es tagad viņam tas la-

bākais skolnieks. Daži puiši gan gaužām negrib mā-

cīties.

Tad brāļi gāja citā kambarī, kur bija skolas

puiku cisas. Matīss gan solījās vēl kaut ko parādīt,
bet viņa biedri pagalmā bija sākuši pikoties un lie-

lajam brālim prāts sagriezās uz citu pusi.
Tu Jānīt pagaidi tepat, viņš atteica un pakratīja

galvu, kad mazais taisījās iet līdzi:

Skolas puiši jau neies ar kuru katru ciema zēnu

pikoties. Paliec vien, es drīz nākšu.

Jānītis bēdīgs gāja uz vecītes istabu pie tēva, bet

tā nu tur vairs nebija. Vecā māmiņa pastāstīja, ka

tēvs aizgājis kādās tur vajadzībās uz miestu un pie-

sacījis, lai Jānītis gaidot šepat.
Kā lai paliek? Jānītis domāja. Varbūt, atnāks

vēl mācītājs, ieraudzīs un sauks arī mani skolas

istabā pie tāfeles, liks rakstīt burtus. Kad nemācēšu,

sāks vēl pērt. —

Jānītis izmanījās laukā.

Tur trokšņoja, smējās un karoja sniega karu,
bet Jānītim bija jāstāv sētmalē, jo Matīss nebija me-

lojis: uz mazā pusi neviens nepaskatījās.
Skolas puišu bars kliegdams noskrēja lejā, ezer-

malas pļavā, bet Jānītim stāvot uz vietas, sāka ausis

un kājas salt. Tēva nebij, un iet skolas namā at-

pakaļ arī bija bail.

Tad iebubinājās bērītis pie slitas, kā saprazdams
mazā bēdas, un pagrieza galvu uz Jānīša pusi. Un

puisītis piegāja zirgam klāt un sildījās bērīša dvašas

siltumā, pastājis zem zirga kakla, lai gan pašam Jānī-

tim bija sameties pavisam bēdīgs prāts.
Ko tu te dari? ierunājās jautra balss, un Jānītis

turpat sev blakus ieraudzīja meiteni savā vecumā.

Viņai bija drošas un brūnas acis, sārta un smaidu



141

pilna seja, bet mugurā apvalkāts lielas sievas vamzis,
kas sniedzās skuķēnam gandrīz līdz zemei.

Jānītis bija noskaities uz visu pasauli un spītīgi
klusēja.

Mazā neatlaidās.

Neesi nu tik bēdīgs! Skolas puiši jau citus ne-

maz neņem savā barā, mani arī nē: šie negribot pī-
ties ar sieviešiem. Kas tev vārdā? Mani sauc Martu.

No kuras muižas novada tu esi?

Esmu Jānītis, no Bejas Kraukļiem, zēnam ne-

viļus paspruka pār lūpām.
Bet es nemaz nezinu no kuras puses esmu te ti-

kusi. Nav man tēva, nedz mātes. Tagad es esmu

mācītāja audzēkne, mazā čaloja un tad nopūtās:
Grūti gan dzīvot vienam pašam pasaulē! Ma-

nējie esot kādā sērgā miruši. Labi vēl, ka cienīg-
tēvs pieņēma. Citādi es stāvētu un saltu viena, kā

nupat tu.

Jānītis mīņājās, vilcinādamies laisties dziļākās

valodās, bet jaunā paziņa jau bija saņēmusi to aiz

rokas.
,

Es varu tev parādīt mācītāja māju, viņa sacīja:

cienīgmāte ar bērniem nupat aizgāja uz miestu cie-

moties, un cienīgtēvs no pils tik drīz gan nepārnāks.
lesim! Lūk, tepat vien jau ir.

Bērni iegāja Glika namā un Marta sāka vadāt

Jānīti pa istabām.

Te guļ bērni, viņa steidzīgi stāstīja, pavērusi dur-

vis, aiz kurām bija redzamas piecas gultiņas. — Te

cienīgmāte ar cienīgtēvu. Te mēs ēdam un tur ir

kalpoņu kambaris, kur guļu arī es, bet te lasa un

raksta pats mācītājs.

Pukstošu sirdi Jānītis iegāja istabā, kur bija grā-

matām apkrauts liels galds, un grāmatu pilni arī gar
sienām uzceltie plaukti.

Tad mazie sāka apskatīt uz rakstāmgalda sa-

liktās mantas. Jānītim sevišķi iepatikās mazs cii-
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vēka tēls, taisīts no kaula, plati plēstām rokām un

galvā liktu ērkšķu vaiņagu.
Tas ir Dieva dēls, Marta sacīja, ko ļauni kungi

lūkojuši nomaitāt."

Tāpat kā aizbēgušais Bejas kungs bij sadomājis
tēvu nogalēt, Jānītis ierunājās, bet Marta neklausījās
un sāka no galvas skaitīt pantiņu:

Kļaus, mana dvēsel', kāda liela vaida

To Dieva jēru krusta kokā spaida!

Tu māki skaitīt grāmatu? Jānītis ievaicājās, bet

Marta smēja:

lemācījos tāpat, no dzirdēšanas. Tā cienīgtēva

mīļākā dziesma, viņa paša sacerēta. Meitenēm jau

nav jāiet skolā.

Tad Jānītis bailīgi pacilāja melna stikla trau-

ciņu, ar iekšā ieliktu zoss spalvu, un Marta pateica:
Tā ir tinte, ar kuru mācītājs ik naktis raksta sa-

vās grāmatās. Lūk, te ir vēl tik pagājušā naktī viņa
rakstīti papīri.

Un tas smilšu trauciņš priekš kam?

Ar tām smiltīm mācītājs apkaisa rakstīto, lai

nenosmērējās."
Un tā te? Jānītis piedūra pirkstu biezai, melnos

ādas vākos sietai grāmatai.
Āre, tā bībele, pārcelta mūsu ļaužu valodā no

paša mācītāja. Tur iekšā Dieva vārdi, un cienīg-
tēvs tos visus zin no galvas.

Tad vēl Jānītim bija jāapskata sienas pulkstens
un Marta stāstīja:

Tam sākot stundas sist, no pulksteņa iznākot

ārā Laika vecis ar izkapti pār plecu, Un izjājot četri

nelaimes jātnieki: bads, mēris, karš un nāve, un at-

kal pazūdot pulksteņa iekšās.

Tos brīnumus Jānītim pārlieku gribējās redzēt,

jo par badu, mēri un kariem viņš bija dzirdējis dau-

dzas vectēva teikas. — Abi mazie vairs nevarēja no-
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vērst acu no pulksteņa un Marta teicās zinām, ka

tam vajagot drīz atkal stundu sist. —

Meitene jau bija gatava pakāpties uz krēsla un

pasteidzināt laika rādītāja gaitu, kad nama logu aiz-

sedza aša garāmgājēja pleci un tumša cepure.

Vai Dieviņ, nu nāk cienīgtēvs! Marta iesaucās

izmisušā balsī, un abi mazie kā kaķēnu pāris iz-

šāvās no mācītāja darba istabas un tad priekšnamā.
Tak nemanīti viņi vairs netika laukā, jo āra durvis

patlaban vēra vaļā drukns un pamaza auguma vīrs,

ģērbies melnā mētelī ar caunu apkakli, no sala sārtu

seju. Galvā tam bija melna samta cepure.

Marta, kas ir šis puisis? Viņš ātri noprasīja, ap-
stādamies priekšnamā un skatīdamies zēnā asām

acīm.

Puisēnam bija turpat raudas klāt, bet skuķis at-

teica diezgan drošā balsī:

Cienīgtēvs, tas jau jūsu pašu skolas puiša Matīsa

mazais brālis, Jānītis! Lielie to bija pametuši vienu
r

un es —

Te Marta sāka stomīties, bet mācītājs pastrupi

noteica, joprojām urbdams zēnu savām acīm:

Un tu to tūliņ vedi manā mājā?
Jānītis dabūja Martas dūrītes grūdienu mugurā

un tagad atcerējās mātes vārdus, ka mācītājam bučo

roku visi, viss viens, vai bučotājs ir liels vai mazs.

Jānītis ta arī darīja un dzirdēja jau gluži laipnu
balsi:

Nu puis, vai tu arīdzan gribi nākt manā skolā

mācīties par skolmeisteru, pēc mācīt citus latviešus?

Tavam brālim Matīsam varen viegla galva, tikai tā

daba tāda pacieta. Jeb tu gribi joprojām palikt
prastu ļaužu kārtā?

Nu runā jel, puis'! Vai tad tu, uz miestu brauk-

dams, būtu aizmirsis mājās savu valodu?

Zēns nezināja vairs ne vakara, ne rīta. Tad sa-

juta, ka uz pleca uzgulstās smaga roka un ar vieglu

glāstu drošina to. Pacēlis augšup acis, Jānītis ie-
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raudzīja sev turpat virs galvas pieliekušos pasārtu
seju, un zēnu sadrošināja šīs sejas smaidošo acu skats.

Un saņēmis visu savu maza cilvēka dūšu, viņš teica

mācītājam, ka gribot kalpot ķēniņam.
No kurienes tas bija prātā ienācis un tad uz

mēles, viņš nezināja pats. Bet Gliks, dzirdēdams

tādu atbildi, uzlika puisēnam uz pleciem abas rokas:

Tas Kungs lai tevi svētī, Jānīt! Tas bija labi

teikts, tā vajaga! Ne mūžam neizlaid no galvas šos

vārdus, ko te nupat runāji. Ķēniņš vēlē tavai kārtai

un tautai visu labu, grib viņu apgaismot un vieglu

padarīt tai kalpošanas jūgu. Bet nu ardievu, dēls!

,Kad vakarā Jānītis brauca mājās, sals bija pieņē-
mies un svilināja zēnam vaigu galus. Bet plecus un

sirdi puisēnam vēl arvienu sildīja atmiņa par labā

mācītāja roku glāstu.
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Ludvigs četrpadsmitais, Francijas un Navaras ķē-

niņš, atkal virzīja savus kara pulkus, pret svētās Ro-

mas valsts robežām, un ķeizars sauca savus kūrfir-

stus un firstus palīgā. Klausīdams aicinājumam, sa-

posās iet karā arī Saksijas valdnieks Georgs 111,

saukts sakšu Marss, un viņa jaunākajam dēlam prin-
cim Augustam bija jāpārtrauc ārzemju ceļojums un

jāsteidzas tēvam līdzi karā, uz Reinzemi. Ar fran-

čiem karodams, princis gan neizrādīja kādas sevišķas
kara vadoņa dāvanas, lai gan tiekoties ar preti-

niekiem, daudzkārt lika tiem izjust savu smago cir-

tienu spēku, bet vēl daudz lielāks bija to sievu un

jaunavu skaits, kuras šinī kara gaitā dabūja baudīt

mīlas priekus skaistā jaunekļa skāvienos.

Tad kara aizņemtajās zemēs sāka plosīties mēris,

un ieroču darbos tik varenais Saksijas kūrfirsts arī

sasirga ar kaiti, kurai bija dažas riebīgā mēra zīmes.

Viņa iekšas un galva dega kā elles ugunīs, un kad

pēc šī valdnieka smagās cīnīšanās ar ļauno slimību,

nāve beidzot palika uzvarētāja un ārsti sataisījās at-

darīt viņa gaišības iekšas, lai noskaidrotu lielā karo-

tāja un skaistu sievu drauga miršanas cēloni, tie at-

rada visus viņa iekšējos orgānus sažuvušus, kā lielā

ugunī savīst dzīvības spēka pilnas un zaļas lapas.
Jau tad, vēl gan paklusām, sāka izplatīties valodas, ka

kūrfirsts neesot vis miris ar mēri, bet gan aiz kādas

ļaunas sirds un roku padarītas māģiskas burvības.

Dziļi satriekts par tēva nāvi, Saksijas princis at-

stāja kara lauku un atgriezās tēvzemē. Turp devās

arī viņa vecākais brālis Georgs, sākdams savas valdī-

šanas gadus ar to, ka atklāti pasludināja sešpad-
smit gadus veco un skaisto Sibillu, gardes pulkveža
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Neitšica meitu par savu favorīti, to bagātīgi apdāvinā
dams ar muižām, namiem un vīnakalniem, bet viņas
tēvu paaugstinādams par ģenerālleitnantu.

Tauta nīda jaunā valdnieka mīļāko, un ne

tik daudz aiz viņas pašas vainas, ka tās mātes mant-

kārības dēļ. Neitšice prata ar meitas skaisto muti no

valdnieka izdabūt tai, sev un saviem radiem jaunas
un atkal jaunas dāvānas un amatus; un ļaudis, re-

dzēdami, cik ļoti kūrfirsts iestidzis Sibillas skā-

vienos un viņas negodīgās mātes varā, sāka runāt par

mīlestības dzērieniem un citām raganu zintēm, ar

kurām esot aptumšots Georga IV prāts un aizmiglota

saprašana.
Sibillas māte, līdz kuras ausīm arī atklīda vēstis

par tādām augstu un zemas kārtas ļaužu runām, ne-

likās tās zinot, jo bija ieņēmusi galvā pacelt savu

meitu tikpat lielā godā un varas augstumos, kādus

Francijā bija sasniegusi Mēntenonas kundze. Neit-

šice katru vakaru pavadīja Sibillu līdz kūrfirsta pilij
un guļamistabai, pēdējo atstādama tikai pēc tam, kad

abi jaunieši jau bija nolikušies gultā un savedēja
māte tiem novēlējusi labu nakti, ar krusta zīmi

dodama savu svētību. Un kad Sibilla sāka justies ce-

rībās, viņas māte to mudināja piespiest kūrfirstu at-

klāti atzīt gaidāmo bērnu par savu un iecelt viņu

savas atvases godā, tāpat kā Francijas ķēniņš to esot

darījis ar favorītes Mēntenonas bērniem:

Saki kūrfirstam, ka gribi tikt par viņa sievu, un

tu tiksi. Tev tikai nevajaga piekāpties, bet neatlai-

dīgi prasīt un panākt savu, jo citādi cilvēki tevi tu-

rēs par netikli. —

Tautas un galma kurnēšana auga augumā, un

pret Sibillu un tās mātes valdīšanu sāka uzstāties

tagad jau divdesmit gadu vecais Saksijas princis, ar

kuru tā pati Sibilla priekš četrām vasarām bija skūp-

stījusies kūrfirstes pils koridoros. Viņš lūkoja brā-

lim iestāstīt, cik ļoti visa šī lieta kaitē viņu nama la-

bajai slavai un cieņai tautas acīs, un pateica arī to,
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ka ļaudis tura savu kūrfirstu par apburtu un ka ve-

cajai Neitšicei sen jau esot paraganas slava. Kad;

princis vēl pastāstīja ar Victuma palīdzību savāktās

galma tenkas, un tāpat dažus pierādījumus par Si-

ballas sakariem kūrfirsta prombūtnes laikā ar dau-

dziem jauniem galminiekiem, Georgam atvērās acis,

un viņš apsolījās brālim un mātei raisīties vaļā no

Sibillas un izraudzīties sevis cienīgu mūža biedreni.—

Tieši- tādu viņam bija nesen piesolījis Prūsijas
kūrfirsts, ieteikdams precēt Brandenburgas un An-

spachas mirušā markgrāfa atraitni Luīzi, par kuru

ļaudis gan runāja, ka tā esot vairāk cienījama, kā

daiļa.
Kāzas, kuras sarīkoja lielā steigā, nosvinēja

1692. gada sulu mēnesī, bet visā klusībā, un Sibillai

pirms tam bija caur galma māršalu apsolīts ikgadus
izmaksāt četri tūkstoši dālderu. Tak jau trešajā
dienā pēc kāzām kūrfirsts Georgs krita atpakaļ fa-

vorītes valgos, un šoreiz tik cieši, ka atstāja savu

jauno sievu un arī galvas pilsētu, un apmetās uz kādu

laiku ar savu mīļāko Torgavas pilī. Kad princis, mā-

tes skubināts un pats redzēdams, cik dziļi zemota jū-
tas jaunā kūrfirste, devās pie brāļa, tam aizrādot, ka

viņa izturēšanos var vēl vairāk saniknot tautu un sa-

vest Saksiju naidā ar tuvo un vareno Prūsiju, Georgs
tam atteica:

Es nevarēju pie savas sievas ilgāki palikt kā ti-

kai pirmo nakti. Viņas klātbūtne man iedveš rie-

bumu, es esmu gatavs vemt. Un reizē man ir tā,

it kā šī pretīguma sajūta manī mostos ar kādas sve-

šas un nezināmas varas ziņu. Es svīstu baiļu svied-

rus, drebēdams nezin kāpēc, un man liekās, ka kāda

neredzama roka grābj mani aiz matiem un velk ārā'

no kūrfirstienes gultas un istabas. -—

Kūrfirsts gan atgriezās Drezdene, bet tik cieši

nokļuvis Sibillas un viņas mātes varā, ka lūdza ķei-
zaram atļauju šķirt nesen slēgtās laulības un pieso-

līja tam izrīkot pret frančiem divtik karavīru, ja
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svētas Romas valsts valdnieks iecelšot Saksijas val-

dinieka mīļāko valsts firstienes kārtā.

Ķeizars deva Sibillai tikai grāfienes titulu, bet

toties kūrfirsts Georgs rakstisku solījumu viņu pre-

oēt, tajā teikdams, ka to darot tāpēc, lai nomieri-

nātu savu paša sirdsapziņu, jo cēlā jaunava Magda-
lēna Sibilla Neitšice vēl neesot tam likumīgi pielau-
lāta. Un solījums bija atzīmēts ar vairāk kā gadu
vecu datumu, it kā dots jau priekš kūrfirsta kāzām,

un rakstā tālāk teikts:

Un ja arī es pret paša brīvu gribu, būtu spiests

ņemt sev sievu no tikpat augstas kārtas kā manējā,
arī tad šis solījums paliek spēkā, jo svētajos rakstos

nekur nav atrodams, ka vienam vīram nevarētu būt

divas sievas. Kā tas ir daudzkārt noticis, un nav

senos laikos turēts par grēku, to lasām bībelē. —

Princis Augusts pa otram lāgam lūkoja savu

hrāli pierunāt, ja ne vairs gluži atteikties no Sibillas,

tad vismaz gluži neatstumt savu likumīgo sievu. Bet

kūrfirsts bija jau tiktāl sakūdīts arī pret paša tuvi-

niekiem, ka princim pateica:

Mans godājamais brāli! Nejaucaties manās da-

rīšanās un jo sevišķi manās attiecībās ar kūrfirsti,

kas tāda drīz vairs nebūs. Ja jūs reiz sadomāsit pre-

cēties, es ļaušu jums darīt ar jūsu laulāto draudzeni

pēc jūsu prāta. Un tāpēc tagad vairāk neprasu, ka

tikai atļaut man darīt, kā manim pašam patīk.

Kad princis neatlaidās, kūrfirsts palika gaužām
nikns, jo Sibilla ar mātes ziņu bija mācējusi tam

jau laikus iestāstīt, ka princim esot ar kūrfirsti sle-

pens sakars. Viņš paskatījās brālī zvērojošām acīm

un iesaucās:

Nu redzu gan, jums pašam patīk mana necie-

nīgā sieva! Bet gan es mācēšu dabūt sev nost no

kakla ir to, ir jūs!
To teicis, viņš skrēja uz kurfirstienes istabām,

tur iebrukdams ar kailu zobenu rokā. Un būtu to
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nonāvējis, ja princis nesekotu tam pa pedam un

neatbruņotu kūrfirstu, izraudams brālim zobenu.

Savās dusmās kūrfirsts vairs nesajēdza, ko dara,

un grasījās nožņaugt sievu kailām rokām. Tad prin-
cis, kura rokām bija milža spēks sagrāba vecāko

brāli, pacēla to gaisā, iznesa ārā no kūrfirstienes

istabas un nelaida vaļā, iekams satracinātais Georgs
ceturtais nebija ticis atpakaļ pie saprašanas un kļu-
vis rāms.

Tad princis brālim teica, ka gribot uz kādu laiku

aizceļot, nevarēdams panest negodu, ko kūrfirsts da-

rot viņu namam un savai zemei. Bet pirms aiz-

braukšanas vēl ieradās pie Sibillas un viņas mātes un

piedraudēja ar tām izrēķināties, kad būšot priekš tam

nācis īstais laiks un vara:

Princis tagad skaitījās troņamantinieks. —

Pa to laiku franču Ludviga pulki atkal bija gā-

juši uz priekšu, šoreiz postīdami Pfalcas zemi, tās

pilis, pilsētas un vīnakalnus. Kūrfirsts gāja ķeizaram

palīgā un karā ar divpadsmit tūkstošiem zaldātu, bet

Sibilla brauca tam līdz, viņam drīz dzemdēdama mei-

tiņu. Tak jaunais kūrfirsts nepiepildīja uz viņu lik-

tās ķeizara un citu Vācijas firstu cerības, ka būs man-

tojis nevien tēva valsti, bet arī sakšu Marsa karoša-
nas māku. Ar mīlas priekiem ņemdamies un tēva

prieku pārņemts, viņš nerādījās tieši kaujlaukā, un

frančiem tika jaunu uzvaru lauri. Saķildojies ar

citiem valdiniekiem, kūrfirsts pat atgriezās savā re-

zidencē, pārnesdams savu armiju. Pa tam Sibilla

bija iesākusi ar Vīnes galmu slepenas sarunas, so-

līdamās pāriet katoļu ticībā un pierunāt to pašu
darīt arī kūrfirstu, ja vien ķeizars neliegšot atļauju

viņas vēlākai pasludināšanai par Saksijas likumīgo
valdnieci.

Ja nē, tad kūrfirsts atsaukšot no Reinzemes at-

pakaļ savus karapulkus. —

Tad nāca notikumi, kas sajauca visu šo lietu gā-



150

jumu: pavasara mēneša beigās kūrfirsta favorīte sa-

slima ar bakām un nomira pēc īsas sirgšanas. —

Sākumā likās, ka kūrfirsts no žēlabām zaudēs prātu.
leģērbies melnās sēru drānās un tādas pašas pavē-

lējis apvilkt arī galmam, viņš dienām un naktīm

kavējās mirušās mīļākās pilī, kur visas sienas bija

apsistas ar melnu drēbi. Nekas viņu vairs neva-

rēja iepriecēt, nedz pamudināt šķirties no jau atdzi-

sušām Sibillas miesām. Noliecies pār zārku, viņš at-

kal un atkal skūpstīja favorītes mazās un aukstās ro-

kas, un skāra ar muti viņas lūpas un seju, kas izli-

kās mīļa tam joprojām, lai gan to tagad bija izķē-

mojušas briesmīgas slimības pēdas. Un vaimanāja

un. runāja:
Ak kaut es arīdzan jau būtu miris!

Viņš vēlējās nāvi un nolādēja dzīvi, teikdams
v

ka tam dzīve bez mirušās esot kļuvusi nepanesama.

Šīs nedzirdētās žēlabas jauna un spēku pilna vīra

mutē, un turklāt vēl teiktas necienīga radījuma dēļ,
galmniekiem likās grēks, jo vairāk tāpēc, ka visi

atkal atcerējās valodas par vecās Neitšitces burvībām.

Un runāja un sprieda, ka tik liela mīlestība nevarot

nākt no Dieva, bet gan ar ļaunajam tīkamām zintēiri.

Tak šie paši runātāji un tenkotāji bija spiesti rā-

dīt mirušai visu to lielo godu, ko kūrfirsts vēlējās.
Savos sēru tērpos tērpušies, viņi gāja gar zārku un

dziļi noliecās viņā gulētājas priekšā, kas bija ģērbta
sarkanā samtā, rotātā ar zelta lentām un flāmu mež-

ģinēm, un mežģiņu plīvuris aizsedza arī mirones seju,
lai galma ļaudis neredzētu, cik nejauki tagad izskatās

citkārt daiļie favorītes vaidziņi.
Četras dienas divi kambarkungi ar kailiem zo-

beniem un divpadsmit trābanti, ģērbušies melnā zīdā

ujī sudraba alebardām rokās, stāvēja goda sardzē pie
kūrfirsta mīļākās šķirsta. Bēru dienā, kas nāca pēc

tām, visiem Drēzdenes pilsoņiem bija pavēlēts, pie-
draudot ar kūrfirsta dusmām un bargu sodu, ietērp-
ties sēru drānās ūn stāvēt špalērās, no favorītes pils
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līdz Sofijas katedrālei, kur aiz altāra tai bija izrakts

kaps. Un zvani zvanīja sēras jau rīta agrumā, un

pēcpusdienā pilsoņu gardes rotas sāka kārtoties rin-

dās, ar musketi pār plecu un zobenu pie sāniem, gai-
dīdamas bēru gājienu.

Tas sākās vakarā, kad pie debesīm jau iedegās

zvaigznes, un pilsoņu namos bija aizliegts iededzināt

ugunis, kamēr bēdīgais gājiens nebūs ticis tiem

garām.
lelas gaismoja seši tūkstoši piķa lāpu, doti pil-

soņu gardes vīriem rokās, un pretī debesīm cēlās

viņu drūmais un asinssārtais apspīdums. Tad sāka

zvanīt miroņu zvanīšanu visu rezidences dievnamu

torņi, un gājiens lēni virzījās no favorītes pils uz

katedrāles pusi. Aiz šķirsta ratiem brauca bēdu sa-

liektais valdnieks, kopā ar savu atkal Saksijā atgrie-
zušos brāli, sēdēdams divpadsmit melņu vilktā zeltī-

tajā kūrfirstu karietē. Un galma ļaudis dziļās sērās

tiem sekoja ar melnu samtu izsistajā katedrālē, ēr-

ģeles dūca, dziedāja koris un baznīcēni, un augstākie
Saksijas virsgani deva mirušai savu svētību.

Kad favorīte bija guldīta kapā, beigtas sēru ru-

nas un atkal dūkušas ērģeles, kūrfirsts, brāļa rokas

atbalstīts, devās uz durvju pusi, un piepeši sajuta
galvā asas sāpes, bet priekš acīm sarkanu ņirbēšanu.

Tak saņēmās un cēli izgāja no baznīcas, lai gan tam

uz kāpnēm saļodzījās ceļi.
Otrā dienā pilī un rezidencē izpaudās valodas,

ka kūrfirsts esot saslimis. Pie viņa gultas sapulcējās
galma ārsti un citi slavenākie Drēzdenes dakteri.

Plaši un gari sprieduši, tie atgriezās no guļamistabas
apmierinātām sejām un vēstīja visiem, kam vien pa-
tika pavaicāt, ka valdnieka dzīvībai nedraudot ne-

kādas briesmas. Tak jau tās pašas dienas pēcpus-
dienā nāca ļauna ziņa, ka kūrfirstam pēkšņi palicis
sliktāk, un ka tas diezin vai līdz vakaram vairs būšot

dzīvotājs.
Atkal sapulcējās visas pilsētas mediķi, bet neva-
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rēja saprast, kāpēc gan valdnieks, ko tie rītā atzinuši

par vieglu slimnieku, ir pēkšņi palicis tik vājš. Un

tā ka ar bakām mēdza mirt tikai ceturtais vai piek-
tais, un visvairāk tikai bērni vai pavisam jaunas sie-

vietes, tad nevien galma ļaudīm un Drēzdenes pilso-

ņiem, bet arī ārstiem sāka rasties šaubas, vai tikai

te ir darīšana ar bakām, un vai valdnieka dzīvību

patiesībā neapdraud kāda burvība vai slepeni iedotas

indes spēks. Šīs valodas kļuva vēl satrauktākas pēc
tam, kad kļuva zināms, ka viens no vecākajiem galma

aptiekas mācekļiem, kas bija gatavojis kūrfirstam pē-
dējo reizi dotās zāles, pēc vēsts par valdinieka grūto
saslimšanu pēkšņi palicis gaužām nemierīgs un laidis

galma mācītājam ziņu, lūgdams lai nāk un palīdz at-

vieglot sirdsapziņu, jo šim esot jāatklāj kāds svarīgs

noslēpums. Tak mācītājs, ar citām darīšanām aiz-

ņemts, todien bija kavējies nākt, un otrā dienā nāca

velti, jo Elbes zvejnieki jau bija izvilkuši savos tīk-

los aptiekas mācekli rīta ausmā no straujās upes

atvara bez dzīvības. Tad baumas par kūrfirsta

varbūtējo saindēšanu drīz izgaisa veco runu priekšā,
ka vainīgas esot Sibillas mātes burvības, un kā vecā

ragana ar savām melnajām mākslām nogalējuši abus

Saksijas valdniekus, tēvu un dēlu. Ar tās ziņu esot

ap kūrfirsta Georga ceturtā favorites roku aplikta

sprādze, no viņa matiem taisīta un dota tai līdzi

kapā. Tā sprādze tagad nu velkot valdnieku nāvē

un pazemē, ka viņš to savās žēlabu pilnajās runās pie
mirušās zārka pats vēlējies. —

Kūrfirsts nomira lielās mokās, un līdzšinējais

Saksijas princis un jaunais kūrfirsts Augusts, tikko

aizspiedis brālim acis, lika mirušās favorites māti

arestēt. To viņš darīja gan mazāk klausīdamies ļaužu
vai bet vairāk vēlēdamies turēt solījumu — iz-

rēķināties ar abām nabaga kūrfirstes nīdējām. Un

tas, ka viena no tām jau bija mirusi, tikai vairoja

viņa apņemšanos turēt reiz doto vārdu.

Neitšicieni nodeva tiesnešiem un mokām, un
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bende ieskrūvēja viņas pirkstus savās skrūvēs tik

cieši, kā tie sāka brikšķēt un no to galiem plūda
asinis.

Tad viņa, pratināta, sāka pamazām atzīties, bet

nepateica visu uzreiz. Un taujāta, kā tas varējis ga-

dīties, ka nelaiķis kūrfirsts viņas meitu tik ļoti ie-

mīlējis un sekojis tai kā ēna, viņa stāstīja:
Šās meitai bijis tik spēcīgs pulveris, ka tas vīrs,

kam tas pulveris iekaisīts matos, vairs nejaudājis tu-

rēties pretī mīlestības varai. Un vaicāta tālāk, kur

radies tas maģiskais pulveris, vecā atteica, ka tas esot

iegūts no muskatrieksta, kurš viņas meitai gājis trīs

reizes cauri. —

Pa to pašu laiku, kamēr vilkās pratināšana, kūr-

firsts Augusts bija licis atrakt Sibillas kapu un atda-

rīt tās šķirstu, lai redzētu, vai tur nebūtu rodamas

kādu maģisku darbu pēdas.
Rūpīgi apskatot mirušo, kas bija jau sākusi trū-

dēt, un tāpat viņas drānas un šķirsta iekšieni, starp
daudzām aizdomīgām lietām tapa atrasts kreisās ro-

kas mazajā pirkstiņā mazs, melns gredzens ar iekš-

pusē iegrieztiem burtiem: M. a. c. t. p. v, tas ir, franču

mēlē: mon amour est tout pour vous. Ap to pašu
kreiso mirones roku bija aplikta no melniem ma-

tiem, kādi bija nomirējam kūrfirstam, darināta

sprādze, visai cieši sagriezta, bet zem elkoņa Georga
ceturtā ģīmetne, rotāta lieliem dimantiem.

Nu daudziem šķita skaidrs, ka šīs lietas, dotas

mirējai līdzi kapā, ir sasaistījušas tik ciešām saitēm

abu mīlētāju likteņus, ka vienam nomirstot, otram

bijis jāseko nāvē.

Kūrfirstam Augustam un tāpat tiesnešiem likās

skaidrs, ka vaininiece ir vecā Neitšice, kuru pratināja

tālāk, ar bargu klaušināšanu un jaunām mokām, lai

atzīstas visos viņas grēkos, kas pastrādāti pret Sak-

sijas valdnieku namu, un tiklab pret abiem jau mi-

rušajiem kūrfirstiem, kā pret vēl dzīvajiem šīs cilts

piederīgiem.
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Tak Neitšiciene liedzās joprojām, lai gan bija
nākušas dažas ļoti smagas un pret viņu vērstas lie-

cības. Starp citu, viņas nama pagrabā bija atrasts

kāds savāds pie velves piekārts katls, zem kura tā

bija kurinājusi mēnešiem un gadiem ilgi uguni, vārī-

dama gaiļu sirdis un citas maģiskas lietas. Un burvju
nelietību pazinēji teica, ka šajā katlā burve esot pa-

tiesībā vārījusi kūrfirsta Georga likteni.

Liecinieki gribēja padarīt Sibillas māti par vai-

nīgu arī Georga trešā nāvē, apgalvodami, ka viņa to

nobūrusi, lai atbrīvotu meitas mīļākajam ceļu uz

troni:

Tā esot nomaitājusi sakšu Marsu, pagatavodama
vaska figūriņu viņa izskatā, tanī iemīcīdama kaut

kādā ceļā sadabūtos vecā kūrfirsta matus un tad de-

dzinādama šo figūru uz lēnas uguns. Tūliņ pēc tam

valdnieka tēvs saslimis un sācis degt kā neredzamās

liesmās, -v- •

Tak šo lietu nevarēja skaidri pierādīt, un kūr-

firsta Augusta un viņa tautas lielās dusmas jau bija

stipri rimušās, kad beidzās šo burvību lietas izmeklē-

šana, vilkdamās daudzus mēnešus. Lai vecā Neitšice

aiz atriebības kāres nelūkotu izlietot arī pret jauno
valdnieku savas melnās mākslas, viņu dažus gadus
paturēja stingrā cietumā, pēc kam ļāva tai apmesties
dēla muižā, gan arī tur to neizlaižot no acīm. Tur

šī ļaunā sieva pēc kāda laika nomira, dienām un nāk-

tīm nēsājusi rokās garus un melnus cimdus, lai ar

tiem apslēptu rētas, kuras tai bendes skrūves bija
situšas.
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XVIII

Saksijas valsti saka valdīt jaunais, stiprais un

skaistais kūrfirsts Frldriķis Augusts.

Atpakaļ ceļojumā uz dzimteni pēc savas otrās,

labprātīgās trimdas, Saksijas princis bija iegriezies

mazajā Baireitas rezidencē, kur markgrāfs Ernests to

uzņēma ar lielu prieku un retu spožumu. Šai lepna-

jai prinča sagaidīšanai bija savs labi dibināts pamats,

jo markgrāfam bija meita precības gados un princis
likās vēlams znots.

Princesei Eberhardinei bija mirdzoši balta āda,

zeltaini mati un visās kustībās tik daudz cēla mai-

guma, ka tai pievērsās gan augstas, gan zemas kārtas

ļaužu acis un sirdis. Arī prinča sirds iekaisa viņu

ieraugot, jo vairāk tāpēc, ka Eberhardines lūpu izlie-

kums tam sāpīgi saviļņoja sirdi, saukdams atmiņā
Manseras markīzi. Gribēdams izdibināt, vai šīs viņa

mirušajai mīļākai tik līdzīgās lūpas pratīs arī tikpat
kaisli skūpstīt, viņš iekaisa dienu no dienas vairāk,

gan labi redzēdams, ka pavedēja mākslām te nav īstā

vieta, un ka reizē ar mīlestības atklāšanu princesei jā-
lūdz tās roka. Un tā ka viņš bija paradis visu darīt

aši un bez liekas apsvēršanas vai garas vilcināšanās,

tad princis drīz lūdza markgrāfam tā meitas roku, un

baireitietis to tūliņ apsolīja, jo bija šo brīdi ar ilgo-
šanos jau gaidījis.

1693. g. janvārī notika viņu savienošana ar pa-
rasto krāšņo ceremoniālu, un jaunais pāris drīz pēc

tam devās ceļā uz dzimteni.

Viņi brauca, jātnieku eskorta pavadīti un milzu

gulbim līdzīgās sudraba kamanās, kurām bija mē-

nesnīcas mirdzums. Zirgu kakli bija nokārti sudraba

zvārguļiem, kamanas sedza baltu lāču ādas, un tum-
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sai iestājoties jātnieki aizdedza lāpas, kuru ātrajā gai-
šumā šis brauciens atgādināja komētu, kas drāžās

cauri izplatījumam, atstādama aiz sevis tāļu ugunīgas

gaismas zibēšanu. —

Jaunā pāra laimei nebija ilgs mūžs. Baireitas

princese lūpu izliekums Augustu bija pievīlis, un

šai dievabijīgajai dāmai trūka spānietes straujuma.

Viņa bija un palika vēsa pašās intimākajās stundās,

un Augustam arvienu vairāk sāka likties, ka tas tura

rokās nevis dzīvu un pilnasinīgu sievu, bet marmora

statuju, līdzīgu vienai no tām, kuras viņš, mākslas

mīlēdams un uzkāpis tronī, bija licis uzstādīt Saksi-

jas valdnieku pils dārzos, gar celiņiem un ap strūkl-

akām.

Un tā iznāca, ka jau drīz pēc brāļa nāves un ne-

pilna gada laulības dzīves kūrfirsts sāka garlaikoties
sievas istabās un laida acis uz visām pusēm, arvienu

biežāki pakavēdamies pie skaistāko galma dāmu se-

jām. Un tā viņš pats būtu drīz nokļuvis uz dēku te-

kām, ja par šīs tekas parādītāju tam nepaliktu viņa

paša māte, šī vecā un tikumīgā dāma, kas savu ve-

deklu patiesi mīlēja. —

Starp vecās kūrfirstes galma jaunavām bija kāda

nabadzīga, lai gan muižnieku kārtas meitene, kurai

bija tik vien mantas, ka skaists ģīmītis un lielas, zilas

acis. Gribēdama jaunavai palīdzēt ģērbties, kā to

prasīja tās kārta un galma dāmas pienākumi,
kūrfirsta māte lūdza dēlu likt izmaksāt Ķeseles jaun-
kundzei nelielu gada pensiju, bet kūrfirsts vispirms
gribēja redzēt to, kam šī pensija būtu jāmaksā.

Tā viņam tik ļoti iepatikās, ka viņš nolēma to

iegūt un gandrīz katru dienu nāca mātes istabās, lai

tikai dabūtu jaunavu redzēt. Tak tā bija ar tiku-

mīgu un šķīstu sirdi, un ne tik viegli noviļama no

taisnā ceļa kā dažas citas, ar kurām kūrfirsts kā prin-
cis bija spēlējies. Viņa pat lūkoja bēgt no galma un

valdnieka tuvuma, aizbildinādamās ar neveselību un

kādu laiku paglābdamās kanclera Frīzena kundzes
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muižā. Tak kūrfirsts drīz arī tur sadzina viņai pē-

das, ieradās ciemos kā apmaldījies medinieks un iz-

devīgā brīdī nokrita pie jaunavas kājām, lūgdams to

ticēt viņa lielajai mīlestībai. Un tā ka kancleriene

varēja kuru katru brīdi ienākt šinī istabā un atrast

valdnieku ceļos, kas būtu skandāls, tad meitene dziļi
nosarkdama beidzot apsolījās ticēt kūrfirsta zvē-

rakstam. —

Pēc pirmās mīlas nakts kūrfirsts bija tā sajūs-
mināts par šo meiteni, ka atsūtīja tai briljantus, vi-

sādas rotas un sudraba servīzi.

Tā šī jaunava kļuva par Augusta pirmo mīļāko

pēc tā kāzām. Bet meiteni mocīja sirdsapziņa un tā

lūdza valdnieku darīt visu, lai viņu attiecības pa-

liktu nezināmas ir jaunajai, ir vecajai valdniecei.

Un Augusts atteicās no sava nodoma ierīkot jauna-
vai mītni ārpus pils, jo saprata, ka tādā gadījumā
viņu noslēpums drīz kļūtu visiem zināms.

Tā viņi varēja tikties tikai slepeni, bet arī sle-

penas lietas reiz nāk gaismā, un gadījās, ka aizdo-

mas radās reizē abām kūrfirstēm: jaunajai uzkrita

viņas nesen maigā vīra savādākā un vēsā izturēša-

nās, un tā sāka to vērot neticīgām acīm. Vecajai kūr-

firstei atkal dūrās acīs tas, ka līdz šim tik nabagā
Ķeseles jaunkundze nu bija sākusi staigāt greznās
drēbēs un nēsāja ausīs un matos safīrus un sma-

ragdus.
Kad vecā to pastāstīja jaunajai, valdnieka sievai

atdarījās acis. Nogaidījusi kūrfirsta dzimšanas die-

nas svinības, tā piegāja pie šīs galma dāmas un tai

skarbi noprasīja:
Mana mīļā, es gribu zināt, kas jums dāvājis šīs

rotas, jo to gan varu zvērēt, ka par jūsu naudu tās

nav pirktas. —

Ķeseles jaunkundze sarka un balēja, apjukusi
pavisam un nezinādama, ko atbildēt.

Kurfirste skatījās viņa niknam acīm un kodīja
savas skaisti izliektās, bet vēsās lūpas:
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Es noprotu gan, viņa beidzot dabūja pār tām,

kādā ceļā jūs pie šiem dārgumiem tikusi. Bet ne-

esat jel tik nekaunīga un nerādāties man ar tām acīs!

To teikusi, viņa pameta grēcinieci zāles vidū un

devās pie vīra mātes, un izstāstīja tai visu. Abas kūr-

firstes nolēma iesaukt Ķeseli pie sevis un kopīgi no-

pratināt. Tā nāca un, ilgi tirdīta, beidzot atzinās,

ka tiešām esot valdnieka mīļākā.
Abas augstās dāmas palika niknas bez gala un

rāja meiteni, kura slīka asarās. Un vecā valdniece,
no dusmām gandrīz dabūjusi trieku, piedraudēja pati
ar savu varu jaunavu ieslodzīt pārmācības namā, kā

grēkos pieķertu un nelabojamu netikli. —

Ķeseles jaunkundze gāja projām izraudātām

acīm un ar izmisumu sirdī, un ceļā satika kūrfirstu,

kurš to apturēja, sākdams izvaicāt, kas viņai vainas?

Meitene neslēpa, un Augusts pārskaities gāja rā-

ties ar māti un sievu. Un teica tām:

Gan es pratīšu parūpēties, lai visi še godina to,
ko es mīlu!

Nu bija valdniecēm klāt raudāšanas kārta, un

sevišķi lielas asaras bira jaunajai. Tā pārmetoši

skatījās vīrā, kuru joprojām mīlēja, un elsodama

teica:

Ko es dzirdu? Jus nekautrējaties man pateikt
acīs, ka mīlat citu, ne vairs mani.

Kūrfirsts apjuka, būdams laulības pārkāpēja gai-
tās vēl iesācējs, un kaut ko nesakarīgu nomurminājis

par tenkām, kurām tak nevajagot ticēt, viņš gri-

bēja steigties projām. Bet jaunā kūrfirste nokrita

viņam pie kājām, apkampa tā ceļus un lūdza mīlēt

to joprojām. Arī vecā kūrfiste sāka raudāt un lūgt,
dēlam pārmesdama:

Cik dažkārt gan tu esi sirdījies par tava mirušā

brāļa mīlēšanos ar Sibillu! Tad teici, ka esot grēks
un noziegums netiklas meitenes dēļ atstumt uzticīgu
sievu. Nu tu gribi darīt tāpat!

Abu valdnieču apstāts un apbērts viņu pārme-
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tumiem un lūgumiem, kūrfirsts sāka just sirdsapzi-

ņas pārmetumus un lūdza sievu piedot.

Samierinājušies un saderējušši mieru, visi trīs

sāka gudrot, kā tikt šai lietai pāri. Māte un sieva

sprieda, ka Ķeseles jaunkundzi vajagot apprecināt un

pēc tam aizraidīt prom no galma. Arī kūrfirsts tam

piekrita:
Tas brangi, tā būs labi darīts! Tikai jums va-

jaga tai sameklēt piemērotu vīru, jo es pats tāda ne-

zinu. —;
~
. . •

Par to apņēmās gādāt vecā kūrfirste, bet Augusts

tūliņ lika sajūgt karieti, sēdās ar savu uzticamo Vic-

tumu iekšā un aizbrauca uz Moricpili, tā aizbēgdams
no savas mīļākās tuvuma un atstādams tai adresētu

vēstuli, kurā lūdza visu piedot un viņu aizmirst. Un

ņemt par vīru precinieku, ko tai izraudzīšot vecā kūr-

firte. : V •

Meitene tā raudāja, ka radās bažas par viņas

dzīvību, vai mazākais par prātu. Viņa noraidīja vi-

m s izprecināšanas piedāvājumus, solījās lekt upē, un

tikai kanclerietei, kas neatstāja šāvu jauno drau-

dzeni arī bēdās un nelaimē, izdevās meiteni beidzot

atrunāt no pašnāvības domām un samierināties ar

dzīvi, no kuj-as tai bija nodzīvotas tikai deviņpadsmit
vasaras.

Viņa nu bija gatava sākt runāt arī par precēša-
nos, bet noteikti atsacījās pieņemt vīru, ko tai izrau-

dzītu viņas nīdējas kūrfirstes, jo pati savukārt tās

nīda kā viņas īstās laimes jaucējas. Un nozvērējās
dot roku tikai tam vīram, ko tai būšot izraudzījis
pats viņas pievīlējs. —

Bet Augusts atsacījās šinī delikātajā lietā vispār
iejaukties, baidīdamies no tikšanās ar pavesto mei-

teni. Pēdīgi vecajai kūrfirstei bija jāiet izlīgšanas
ceļš un jādodās pie bijušās dēla favorītes, lai ar to

aprunātos kā sieviete ar sievieti, un bez naida. Viņa
teica, meitenei, ka vēlot tai visu labu un tikai tāpēc
gribējusi viņai palīdzēt tikt sievas kārtā. Ja Kese-
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les jaunkundzei pašai esot padomā kāds precinieks,
tad lai sakot vien droši tā vārdu, jo viņa, kūrfirste,

apņemoties visu nokārtot:

Es neiešu no šejienes projām, pirms nebūšu da-

būjusi skaidru atbildi. Šai lietai, kas mums visiem

sagādājusi daudz sāpju rūgtuma, mēs citādi netiekam

pāri, kā tikai ar jūsu iešanu pie vīra. Mēs solāmies

visu aizmirst un gādāt arī par tā laimi, kas būs jūsu

pašas izraudzītais.

Meitene izlūdzās mēnesi apdomāšanās laika,
sirds klusībā vēl cerēdama, ka varbūt notiks brīnums

un Augusts, atcerēdamies viņas lielo mīlestību, skai-

stumu un glāstus, atgriezīsies pie tās atpakaļ.
Tak cerētais brīnums nenotika. Kūrfirsts palika

savā Moricpilī, ļaudams sievai un mātei rīkoties un

lūkodams izklaidēties ar tuvāko ciemu meitenēm.

Pēc mēneša veltas gaidīšanas, Ķeseles jaunkun-
dze sniedza roku feldmāršalam Haugvicam, un vecā

kūrfirste pati rīkoja kāzas, apveltīdama padevušos
dēla mīļāko dārgām dāvanām. Jaunais pāris tūliņ

pēc kāzām atstāja Drezdeni, un feldmāršalam nebija
iemesla nožēlot, ka ir zināmā mērā kļuvis par sava

valdnieka pēcteci, jo viņa karjērai tas nāca par labu,

bet kūrfirsta pamestā meitene palika tā karavadonim

par labu un uzticīgu sievu.
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XIX.

Zviedrijas ķēniņiene Ulrika Eleonora gulēja grūti

slima, un galmā, un tāpat ārpus pils par zemes mātes

slimību klīda visādas valodas, jo vairāk tāpēc, ka

ari ārsti nezināja pasacīt, kas viņai kait un kāpēc tā

sadilst ar katru jaunu dienu. Citi jau runāja par

burvībām un citi par kādu iekšēju kaiti. —

Šī slimība ir mūsu kārtas cilvēkiem liela nelaime,

teica padomnieka un kambarkunga grāfa Gillenstol-

pes kundze savai draudzenei un Uksenšernu cilts

vecmeitai Agnesei. — Viņas majestāte cik spēdama

palīdzēja muižniekiem, kuri ķēniņa cietsirdības dēļ
vecuma dienās spiesti iet übagot.

— Tas ir tiesa, nopūtās Agnese, paceldama pret
debesīm savas dzeltenās un ļaunās acis un savilkdama

plānās lūpas, aiz kurām slēpās pati asākā mēle visā

Stokholmā:

Mūsu pašu ciltij vēl nesen Vidzemē piederēja ve-

sels apriņķis. Tagad maniem radiem tur vairs nav

nevienas zemnieku mājas, jo tās visas ķēniņš tiem at-

ņēmis. —

Mana vīra brālim palicis tik maz zemes, Gillen-

stolpe sacīja, ka tam pērn nācās atlaist lielo pusi
kalpotāju un pārdot četras karietes. Vallenštedti jau
sāk iztirgot savus gobelēnus, un Vrangeļi to pašu dara

ar savām gleznām un veco, no Vāczemes kaj-iem at-

vesto galda sudrabu. —

Jā, ierunājās Agnese, vēl ciešāki ievilkdama lū-

pas, viņa majestāte saka, ka zeme varot piederēt
tikai diviem: vai nu kronim, vai arī tiem, kas to ap-
strādā. — Vai tās nav briesmu lietas? Vai ir vēl

pasaulē otra tāda valsts, kur tāpat spiež muižniekus?

— Viņa majestāte iedomājies, ka mūsu kārta
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viņa valstī ir lieka. Tā viņam liekoties kā sēta, kas

celta tieši tā ceļa vidū, pa kuru iet no ķēniņa pils uz

prasto ļaužu ciematiem. —

Mana mīļā, Agnesei kā izbrīnā savilkās gaišās uz-

acis, bet mēs tak sākām runāt par ķēniņieni un tagad

esam aizmaldījušās pavisam uz citu pusi. Ko tad,

jūs, mīļo grāfien, esiet vēl dzirdējuši par viņas ma-

jestātes slimību?

-— Nabadzīte bija atdevusi savu pēdējo dālderi

ķēniņa netainības dēļ cietušo dižciltīgo dzimtām, un

tagad tai vairs nav nekā, atskaitot no Dānijas līdz at-

vestās mežģīnes un pūra palagus.

Mīļā, to es jau zinu, teica Agnese un tai nepa-

cietīgi sakustējās lūpas. Bet jūs tak solījāties pastā-
stīt kaut ko gluži jaunu. —

Nupat jau būs! Ķēniņiene, nevarēdama vairs at-

balstīt viņas palīdzības lūdzējus, saņēmusi dūšu un

gājuši runāt par muižu atņemšanas lietām ar ķēniņu.
Jūs ziniet, ka ķēniņš paliek nikns, līdz ko pa-

dzird valodas, kuras liek spriest, ka viņu runātājs
uzskata par netaisnu lietu ķēniņa rīcību un jaunos
likumus?

Uksenšerna nopūtās: vieglāki ir iet lāča alā, nekā

ķēniņa darba kambarī un teikt viņam, ka tas un tas

nav bijis pareizi darīts. —

Ķēniņiene tomēr gājusi, Gillenstolpe turpināja,

gājusi runāt, ka trūkumu un dažkārt pat badu cieš

tagad simti dižciltīgu ģimeņu ir Zviedrijā, ir viņa pa-

valstīs, kas viņpus jūras. Kad ķēniņiene beigusi, ap-

kampdama tā ceļus, ķēniņš sēdējis bāls un dusmu

dzīsla arvien vairāk pampusi viņam uz pieres. Tad

cēlies, piecēlis arī ķēniņieni, paņēmis zem rokas, aiz-

vadījis līdz istabas durvīm un tās vērdams vaļā un

klanīdamies sacījis:
Madame, mēs esam ņēmuši sev sievu, lai tā

mums dzemdētu bērnus, bet nevis dotu padomus
valsts lietās. —

Agnese salika rokas, paceldama acis pret debe-
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sīm par sašutuma zīmi un reizē ar to rādīdama, ka

viņai trūkst vārdu.

Gillenstolpe nopūtās:

No tās dienas nabaga ķēniņienei palika arvienu

ļaunāk. Var gadīties, ka viņa vairs nesagaidīs pat
ievziedu laiku.

Un abas draudzenes tālāk tenkodamas sprieda,
ka ķēniņš savu ķēniņieni nekad neesot īsti mīlējis:

Ir taču arī zināma lieta, ka ķēniņš, īsi pirms dāņu
kara sākdams domāt par precēšanos ar dāņu prin-

cesi, tās nemaz nebija redzējis: ne savu izredzēto,

nedz viņas portreju!
.

Viņš gribēja to precēt tikai tādēļ, lai izbeigtu
abu valstu veco naidu!

Nē, mīļā! Lai tiktu pie troņa mantinieka!

Ja, priekš cita tam jau sievietes nevajag. To lie-

cina, ķēniņienei teiktie viņa vārdi, Uksenšerna nopū-
lās un piebilda:

Nevaru saprast, kālabad gan veselus piecus ga-

dus vēlāk, līdz ko bija ar dāņiem miers, ķēniņš lūdza

mūsu nelaimīgās majestātes roku? Piecus gadus jau
nemēdz cerēties pat tādi ļaudis, kas viens otru mīl!

Runā, ka viņa majestāte atkārtojis savas rokas

piedāvājumu tikai tāpēc, ka viņš nekad nemēdz at-

sacīties no reiz par labu atzīta nodoma. —

Un Gillenstolpe, atcerēdamās viņus laikus, pa-

stāstīja draudzenei seno tenku, ka aizkavējies kara

dēļ ar precēšanās lietu un baidīdamies palikt pavisam
bez troņa mantinieka, jo Vāzas cilts ķēniņi ātri mirst,

Kārlis vienpadsmitais, braukdams līgavai pretim uz

Skaniju, paņēmis līdzi arī savas pils mācītāju Spe-
gelU'.uņ licies turpat Lundas tuvumā, kādā lauku baz-

nīcā salaulāties, nemaz neatlikdams kāzu nakti, līdz

princeses tikšanai Stokholmā. —

Agnešei iezibējās dzeltenās acis. Un tā kā pilī
un ārpus tās daudziem patika visas par viņu nīsto

zemnieku ķēniņu stāstītās pļāpas, tad tā aši atvadījās
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no Gillenstolpes un aizsteidzas projām, lai pec kārtas

apstaigātu savas draudzenes.

Ķēniņš ar princi bija aizceļojis uz Upsalu, kuras

universitātē tobrīd slavenākie teoloģijas un filozofijas
doktori cīnījās par konfesijas lietām savos dispu-
tos. Un tā kā vairākiem jauniem zinību vīriem bija

ap to laiku jānolasa viņu disertācijas, bet ķēniņš

lāga neticēja veco doktoru bezpartejiskumam, un vē-

lējās pats būt klāt un līdzi lemt šinīs, viņam gan visai

svešās lietās, tad tas nosēdās dispūtu zālē, ar princi
blakus, un pacietīgi klausījās metafizikas speciālistu

strīdos, pa paradumam pielicis roku pie labās auss,

lai varētu labāk sekot partu domu gājienam. —

Tad bija pienākusi galma maršala laista vēsts, ka

ķēniņienes dienu skaits vairs neeesot nekāds lielais,

un ķēniņš ar dēlu abi steidzīgi atgriezās galvas pil-
sētā.

Rītos un vakaros Kārlis vienpadsmitais gāja lū-

kot slimnieci. Viņam bija tā, it kā kāda apsikusi

upe laustos no tā krūtīm atkal uz āru, un ka pēc tam

viss paliks tikpat labi kā sendienās, ka pašam būs

viegla sirds. Viņam likās, ka šīs senās straumes at-

dzimšanu gaidīja arī ķēniņiene, kas tagad dienām un

naktīm gulēja savos spilvenos, un bija tā savītusi un

tik sīciņa, ka viņā skatoties, ķēniņa pagarās un plā-
nās ūsas nodrebēja un sakustējās cietās lūpas, kā tai-

sīdamās sākt runāt.

Ne vairs parasto, vēsi pieklājīgo apvaicāšanos

par veselību, bet pavisam ko citu, kas nāktu no sirds

un ietu pie sirds. —

Tak ķēniņa lūpas atkal kļuva cietas, jo viņš at-

cerējās visus tos, kas viņa bērnībā un zēna gados bija

izlaupījuši valsti, bet tagad vaidēja, ka kronis viņus

aplaupot un tiem nu esot jāiet übagot vai jādodas
uz citām zemēm, kur valdot taisnīgāki likumi.

Šie cilvēki bija izrakuši starp viņu un ķēniņieni
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tik dziļu grāvi, ka abi tie vairs nejaudāja pāri tikt

un palika katrs savā malā. Ķēniņienei bija mīksta

un visiem lūdzējiem vēlīga sirds, un sveši bija un pa-

lika viņai tie ceļi, pa kuriem gāja ķēniņa prāts. —

Paskatījies cietējai sejā, un redzēdams viņas acīs.

to pašu veco nesaprašanu, un pat kaut ko līdzīgu

bailēm, viņš savaldījās un īsi apjautājās par viņas

slimību; ķēniņiene savukārt īsi atteica, ka jau jū-
toties daudz labāk, un ķēniņš izlikās, ka tam tic. Viņš
vēsi noskūpstīja tās dzeltenbālo pieri, pievilka pie lū-

pām izdilušos un aukstos pirkstus un atkal gāja uz

durvju pusi, tikai aiz tām mazliet atvieglodams

smago sirdi ar mazu nopūtu. Un brītiņu vēlāk atkal

iegrima kollēģiju plānos un projektos, aprēķinos par

jaunbūvējamiem kuģiem, tiem vajadzīgām plankām,

kaņepāju tauvām, mastu kokiem un labāko bērza de-

gutu, ko it sevišķi prata tecināt Smalandes meži-

nieki. Un sūdzību atkal bija sakrājies bez skaita,

gaidīja augsti un zemi, zemnieki un grāfi, kuģinieki

un tirgotāji, ģilžu ļaudis, visi cerēdami tikt pie vald-

nieka ar savām raizēm un ticēdami, ka viņa sprie-
dums saskanēs ar viņu taisnību.

Cietokšņu komandanti prasīja saviem karavīriem

jaunas bises un bastioniem jaunus lielgabalus; Somi-

jai draudēja bads, un turpu bija jau laikus jāsūta la-

bība no Vidzemes un Pomerānijas ostām. — Superin-
tendenti lūdza piešķirt jaunas stipendijas nabadzī-

giem dievvārdu studentiem, jo citādi daudzas drau-

dzes varot palikt bez apkopšanas. Metallu meklētāji
Nurlandē bija uzgājuši jaunus dzelzs rūdas kalnus un

bija vērsuši uz tiem kalnu kollēģijas vērību, bet kol-

lēģija, gudrāko inženieru galvas, neiedrošinādamās

pati izšķirties, sastādījusi ziņojumu un cēlusi to

priekšā ķēniņam. — Un tā divdesmit lielu vēl nebija
īsti izskatītas un izlemtas, kad jau krājas četrdesmit

citu, tikpat steidzīgu. Un ķēniņš brīžiem jutās kā

labs peldētājs, kas sācis vējainā laikā Zundu pār-

peldēt un iesākumā droši cīnījies ar viļņu kalniem,
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bet tad mana, ka gausi tiek ūz priekšu, ka gandrīz
vēl tik pat tāļu ir iecerētais otrais krasts, un ka pa-
šam jau sāk tirpt kājas, gurst sirds un stīvākas tam

paliek rokas.

Miesas ārsts jau bija to brīdinājis sevi pietaupīt,
un ķēniņš pie sevis apņēmies klausīt vecā doktora pa-

domam. Tak atpūtai nebija un nebija laika. Nāca

jaunas steidzīgas aktis, žēlošanās raksti uri guber-
nātoru un intendantu ziņojumi, un jauni lūdzēji drūz-

mējās pils koridorā, asarām acīs prasīdami, lai tos

laiž pie ķēniņa. Valsts darbu gājums ierāva vald-

nieku atkal savā straumē, un sagurušais, aiz lielas

darbošanās novecojies ķēniņš peldēja viņai līdzi.

Bija atkušņa vakars, kam pakaļ steidzās marta

nakts, un pilēja visu Stokholmas namu jumti, šad tad

grabēdamas gāzās no jumtu. malām lejā lāstekas.

Sniegs zem pils parka kokiem bija palicis čaugans un

lāšu sakapāts, un pavisam kaili bija palikuši daudzu

ozolu un liepu zari, melni mirdzēdami atkušņa dū-

makās. •

Ķēniņienes saukts un ķēniņam nemanot, vecais

Nurdenjelms bija aizvedis savu audzēkni valdnieces

guļamkambarī un atstājis dēlu ar māti divātā, pats
gaidīdams priekšistabā pie dežūrantēm galma dā-

mām, kuras izskatījās tik drūmas, it kā jau zinātu

aiz durvīm mironi. Un vecajam doktoram sāpēja
reimatisma mocītie kauli, kā vienmēr, kad bij mīksts

laiks.

Viņš ņēma prīzi pēc prīzes rto savas ta-

bakdozes, skatīdamies kā krāsnī beidz degt malkas

pagales, un galma dāmu sačukstēšanās aiz vecā mu-

guras bija tikpat vienmuļīga, ka ūdens lāšu pilēšana
aiz istabas loga. —

Ķēniņiene bija apsēdinājusi dēlu uz gultas malas,

un turēdami roku roka, tie vērās viens otrā, sākumā

klusēdami, jo princis pirmais nevarēja runāt, bet ķē-
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niņienei bija tā ap sirdi, it ka tā redzētu savu pirm-
dzimto pēdējo reizi.

Viņai gribējās ar to parunāties par daudzām lie-

tām, daudz ko teikt, bet atkal, tāpat kā viņdien, ķē-

niņam ienākot, to sagrāba savādas nevarības rūgtā sa-

jūta un reizē tādas kā bailes, vai tikai arī starp viņu

un tās pirmdzimto nav radies kaut kas svešs un ne-

pārredzams, — vai dēls savu trauslo un vientulīgo
māti vairs sapratīs.

Ķēniņienei ciešāki ieskatoties savā zēnā, viņš

tieši tovakar sāka tai likties reizē tuvs un svešs. Ti-

kai tagad, jau skaidri manīdama nāves tuvumu un

arī neskumdama, ka tik ātri aiztecējis viņas pelēkās
dzīves laiks, tā bija ieguvusi to mirēja skata skai-

drību, kas redz cauri sejām un lietām, un spēj saska-

tīt arī daudz ko citu, kas nava no reālās pasaules. —

Šīs tēraudainās acis, augstā piere, taisnais de-

guns, ap lūpām jau pacieti ieviesušies bargā tēva

vaibsti, — kur gan bija palicis viņas maigais puisīts,
kurš, augdams līdz piektajam mūža gadam mātes ziņā
un mātes sirds siltumā, ikvakarus bija pietecējis pie
viņas gultas, lai nomestos ceļos un ar ķēniņieni

kopā skaitītu savā sīkajā bērna balsī vakara lūg-
šanu. Lai, pasēdējis brītiņu uz mātes ceļgaliem un

klausīdamies viņas teiktā pasaciņā, aizmigtu tik saldi

un tik cieši, ka atmodās tikai ar jauna rīta ausmu,

pats savā, ķēniņienes guļamistabai turpat blakus no-

liktā gultiņā.
Jo vairāk mate skatiem pētīja dela seju, jo vai-

rāk viņa saka redzēt, cik ļoti maz tas dēlam tikušas

viņas, dāņu asinis, un ka pār tām pagalam ņem virs-

roku spītīgā Vazās cilts.

Varbūt, tomēr. — Ja ne vairs sejā, tad varbūt

sirdī vēl būs no šīs svešās un visu dāņu nīstās varas

paglābies dāņu asins mantojums! Un lēni glāstī-
dama zēna roku, tā sacīja:

Tu agrāk ikvakarus lūdzies, lai stāstu pasaku.
Vai tad tev viņās nemaz vairs netīk klausīties?
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Nē, puisēns purināja galvu. — Par troļļiem, rū-

ķiem un princesēm man negribās ne dzirdēt: lai klau-

sās viņās sievieši, tas ir, es gribēju teikt, manas mā-

sas, zēns cieti nobeidza, un māte nomanīja viņa balsī

nicīgu pieskaņu, kad tā lūpas izgrūda sievietes

vārdu.

Lai tad arī paliek māsām tās manas pasakas,
māte sacīja, un sirdī tai iesāpējās rūgta smeldze. —

Tā jau arī būs labāk, tu tak esi zēns.

Es būšu zviedru ķēniņš, un tēvs dienām un nak-

tīm nopūlās, lai atstātu man varenāku valsti, — dēls

lepni runāja un mātei uz mirkli šķita, ka aiz puisēna

muguras ir nostājusies viņai sveša bijušā un palikušā
skarbā vīra ēna.

Kā tev tīk tavi jaunie skolotāji? Ķēniņiene tam

vaicāja, lai novirzītu valodas uz citu pusi, un nebūtu

vairs jādzird vārdi, kas skumdina.

Zens nicīgi savilka lupu.

Deju skolotājs man nemaz nepatīk. Lēkā kā

zvirbulis un grib, lai es lēkāju līdzi. Kāpēc? Ķēniņi

nedejo, bet karo vai valda, kā tēvs. Lai mācās mā-

sas, tām tā lieta patīk. —

Atkal jau par tevu, — ķēniņienei ietrīcējās sirds,

nevarot vairs sameklēt ar dēlu kopēju valodu.

Tu nupat pieminēji savas māsas, viņa pēc brītiņa
iesāka, un balss tai ietrīcējās, zēns kā brīnīdamies

savilka uzacis. — Saki, manu puisīt, vai tad, — nu,

teiksim, kad tu būsi ticis par ķēniņu, un manis arī

nebūs, — tu gādāsi par tām?

Nu, protams. Kas tad cits? Tagad to dara tevs,

bet kad es būšu ķēniņš —

Māte nopūsdamās aizvēra acis. Šajā mirklī viņa

gandrīz nīda savu drūmo vīru, kam dēls bija tik cieši

pieķēries, un acīmredzot, bij arī lepns uz to.

Māmiņ, tev laikam nāk miegs, dēls pieceldamies
sacīja un noliecās pār mātes izdilušo roku. Ar labu

nakti, māt!
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Ķēniņienes roka lēni piecēlās, apkļāva dēla sīkos

plecus, pievilka to sev klāt.

Ar labu nakti, dēls atkārtoja, kad māte sāka tam

skūpstīt vaigus un pieri, valdīdama elsas. —

Beidzot tomēr kaut kas ietrīcējās zēna sirdī, at-

saucās asiņu balss. Vaidziņi piespiedās mātes savītu-

šajai sejai, — vēl priekš divpadsmit gadiem visās zie-

meļu zemēs daudzināja dāņu princeses Ulrikas Eleo-

noras daiļumu — un puisēns pieplaka pie mātes, kā

sendienās.

Māmiņ, kālabad tu raudi? Viņš pēc brītiņa pa-

cēla brīnīdamies galvu un jusdams, ka mikls top mā-

tes vaigs.

Ķēniņienei atraisījās dēlam apkārt apskautā
roka.

— Tāpat vien, puisīt, — viņa atteica, nevērdama

vairs vaļā acu, jo jaunas asaras drebēja tai skropstās
un zem cieti aizdarītājiem plakstiņiem.

Ar labu nakti, māmiņ, — dēls teica trešo reiz,

jau kājās.

Ardievu, mīļais, mīļais dēls — tikko sadzirdami

atlidoja no mātes gultas, kad puisēna rokas rauts, jau

noklaudzēja durvju rokturis. —

Trēšajā dienā ķēniņiene nomira. Un ķēniņš,
bāls, drūmāks vēl kā pirms tam un licis sērot visai

zemei, lika ārstiem jel pēc viņu valdnieces nāves iz-

dibināt, ar ko īsti tā mirusi.

Dakteri ilgi gudroja un sprieda, līdz beidzot viens

no tiem ieminējās kaut ko par nostalģiju.

Ķēniņš paskatījās dakterī vaicājošu un reizē īgnu
skatu.

Lai daktera kungs teic man to dzīvu cilvēku va-

lodā, ne savā senu laiku mēlē, — viņš sacīja, un

ārsts klanīdamies iesāka izskaidrot, ka šis minējis
retu kaiti, ko varot saukt arī par sērām dēļ dzim-

tenes.
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Ķēniņš padomāja un tad bargi ietrīcējās tā plā-
nās ūsas:

Lai viņš nerunā muļķības, ja prātīgāka tam nav

ko teikt!

Un ārsti zemu klanījās, bet klanīšanās tika tikai

ķēniņa mugurai, jo viņš bija aši apcirties apkārt un

tagad pazuda savas darba istabas durvīs. —

Todien viņam neveicās valsts darbi, — te lūza

spalva, te papīrs likās negluds, te šķīda tinte. Un ap-

stiprinot admirālitātes kārtējo ziņojumu, cik pa-

gājušā nedēļā ir pagatavots kaņepāju tauvu priekš
nesen būvēt aizsāktajām fregātēm un remontā nodo-

tiem galeoniem, ķēniņam sāka likties, Ka no šī pa-
nira lēni izpeld un aizsedz visu citu puķu vītnēm un

meijām rotāts kuģis, atvesdams jaunam ķēniņam pa

jūru pār viņu vēl jaunāku princesi. —

Dimd salūta šāvieni, pland karogi, gavilē tauta

un silts ir maija vējš.
Jaunais ķēniņš, viss samtā un zeltā, un flāmu

mežģīnēs mirdzēdams, uzsteidzās pa matrožu likto

laipu uz kuģa klāja. Un tāpat sarkdama kā viņš un

smaidīdama, veras jaunajā ķēniņā svešās zemes ķē-
niņa meita, kuras matiem ir kviešu kūļa dzeltenums,

bet acis zilākas par pavasara debess zilumu. -—

Kaut kas slapjš uzkrita uz admirālitātes papīra,
un taisni tanī vietā, kur ķēniņš bija uzvilcis ar savu

stūraino rokrakstu: Garolus Rex. Un paraksts lēni

pārvērtās par izplūdušu tintes traipu. —

Lai jods tos parāvis, kas savam zemestēvam šo-

reiz sataisījuši tik šķidru tinti! Un ķēniņš sirdīda-

mies aizsvieda sānis papīru, aši un sirdīgi pārbrauca

ar plaukstu pāri sejai, paņemdams rokā citu lapu:
«Visžēlīgais, visvarenais kungs un ķēniņ, kas

esi visu nabaga ļaužu glābējs un mūsu, tavas pavalsts
Vidzemes nabaga zemnieku vienīgā cerība, es, Pie-

balgas novada Ķēču māju saimnieks Brencis, tevis

ieliktā sava kunga nežēlīgi spaidīts, tā kā vairs ne-

drīkstu savās tēvu tēvu mājās rādīties, kuras man at-
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ņemtas, bet ar maziem bērniņiem iedzīts silā, pie-

saucu sava ķēniņa taisnu tiesu
.

'. .**.

Ķēniņš lasīja un lasīja, un zilganā dusmu dzīsla

uz tā pieres tapa arvien resnāka. Mazā dūre sa-

žņaudzās cieti un krita galdā ar tādu sparu, ka pa-

juka papīrloksnes, salēcās smagais tintes trauks.

— Nelieši un nelgas tā apspiest mūsu zemniekus,

šo ļaužu kārtu, kas visām valstīm viņu stiprums, uz-

ticīgākais ķēniņu varas balsts!

Sen aizpeldējis atkal nebūtībā rožu vijām izgrez-
notais līgavkuģis, un toreizējais jaunais ķēniņš ir

paša nesto nastu saliekts, pārpūlējies un nelaikā vecs

kļuvis vīrs.

Bet taisnībai un kārtībai tā valstī jābūt, — visu

mūžu viņš cīnījies par to. Un cīnīsies līdz galam,
līdz vērsies cieti acis, stāsies pukstēt sirds.
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XX.

Pēc Ķeseles jaunkundzes izprecināšanas Saksijas
kūrfirsta māte un sieva kopīgi priecājās, ka nu viss

būšot atkal labi. —

Tagad jūs, mana meita, varat būt gluži mierīga,
vecā firste sacīja jaunajai: pēc pirmā laulības dzīves

gada tādas mazas nelaimes gadās visai bieži, un pat

ar visai uzticamiem vīriem.

Un kūrfirste-atraitne smagi nopūtās, atcerēda-

mās savu nelaiķi, kurš dzīvs būdams bija mīlējis tik

daudzas savu pavalstnieku meitas, ka pats Speners,
Drēzdenes galma virsmācītājs, bija savos sprediķos
visai bieži rājis sakšu Marsu par viņa negausīgo kal-

pošanu Venērai. —

Tak abas valdnieces drīz pieredzēja jaunas bē-

das.

Tās nāca pār viņu galvām un sirdīm gandrīz tū-

liņ pēc tam, kad zviedru grāfiene Aurora Kenigs-
marka bij pirmā tikusies ar kūrfirstu.

Sakšu pulkvedis Fīlips Kristaps Kenigsmarks

bija šīs tāļu daudzinātās skaistules brālis, gandrīz
vai tikpat skaists, bet pretēji savas it visai stingrās
māsas dabai, liels mīlas dēku meklētājs. Hannoverā

tam bija gadījusies dēka ar pašu Celles princesi, bet

tad viņš turpat pazudis bez vēsts, un ļaudis runāja,
tas noticis ar Celles firsta ziņu.

Pēc pulkveža bija palicis prāvs mantojums, bet

viņa radi nespēja tikt pulkveža mājām un muižām

klātu, pirms nebija skaidri zināms, ka viņš jau pa-

tiesi miris. Un radu skubināta, tāpat arīdzan mā-

sas mīlestības sūtīta, grāfiene Aurora ieradās Sakšu

zemē, lai lūgtu kūrfirstu kaut ko darīt sava virsnieka

liktens labā, un ja pulkvedis nebūtu vairs dzīvs, tad
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lūgt no Celles firsta paskaidrojumus, kāda īsti nāvē

un kad grāfs Kenigsmarks ir miris.

Grāfa māsu tā laika dzejnieki daudzināja par

vienu no daiļākajām Eiropas skaistulēm, apdziedā-
dami tās naktsmelnos matus, slaidi liektās uzacis,

kas atgādinot mīlas dieva stopu, un viņas mazās ķiršu
sārtās lūpas, un zīlēdami, ka tām droši vien esot arī

ķiršu saldums. Un visu to dzejnieki rakstīja nevien

tāpēc, ka šī meitene bija patiesi daiļa, bet arī gan tā-

dēļ, ka pati tā bija mūzām rada, rakstīja madrigālus,

sonetus, spēja spriest par grieķu dzeju, no galvas ci-

tēt Ovidu vai Horācu un bija, vārdu sakot, viena no

sava gadsimta visjaukākajām dāmām.

Viņa noliecās pie kūrfirsta kājām un pazudušo
brāli atceroties, tai apbira asaras. Un kūrfirsts, ie-

mīlējies no pirmā skatiena, pats noslīga pie tās ce-

ļos, ar savu paša mutautiņu sākdams noslaucīt mei-

tenes vaidziņus un runāt tai par mīlestību, jo tādās

lietās bija allaž straujš.
Grāfiene piecēlās un apvainota atstāja pili, satai-

sīdamās tūliņ aizceļot. Un tikai kūrfirsta atvainoša-

nās vēstule, viņa paša rakstīta un uzticības vīra

Beichlingena aiznesta, vēl pašā pēdējā brīdī atturēja
Auroru no viņas nodoma.

Kūrfirsts lūdza piedošanu, bet reizē atkārtoja,
ka mīlot viņu tā, kā vēl nevienas sievietes līdz šim

brīdim neesot mīlējis. Un tā ka dāmām tādi vārdi

allaž tīk, bet kūrfirsts, kaislē iededzies un tiekdamies

šai dziņai pakaļ, tobrīd patiesi domāja to, ko mēdza

runāt, un runātājs bij reti stalts un varens vīrs, tad

šoreiz viņu otrā tikšanās iesākās ar kūrfirsta vār-

diem:

Mana mīļā! Jūsu brālis ir un paliek bez vēsts

pazudis, un ja Celles firsts atsakās par tā likteni

stāstīt kaut jel vārdu, es nevaru sava viena virsnieka

ēnas dēļ karu sākt. Totiesu meklēdami nelaimīgo
grafu, mēs esam atraduši viens otru, un vai arī tas

nava jauks atradums? —



Tak Aurora toreiz vēl nepalika par kūrfirsta mī-

ļāko, bet tik pēc tam, kad valdnieks bija to ielūdzis

savā Moricpilī, kurai apkārt pletās liels parks, ar

briežu dārzļiem un rāmiem ezeriem. —

Grāfienei atbrauca pakaļ par amaconēm tērpušās
visskaistākās Drezdenes galma dāmas, un viņas ka- '
riete apstājās Moricpils parka vidū, kur bija uzcelts

krāšņs, antikā stilā veidots pāviljons. Karietei pie-
turot, no pāviljona iznāca medību un mēnessdieviete

Diāna, ar zelta stopu rokā, bultmaku pār plecu un

virs pieres matos iestiprinātu sudrabu pusmēnesi. Aiz

viņas nāca dievietes pavadones nimfas, rožu vainadzi-

ņiem galvās un tērpušās violēta zīda tunikās, kas ne-

spēja apsegt viņu kailās, sudraba sandālēs ieautās

kājiņas.

Diāna sveicināja grāfieni, un zīmēdamās uz Au-

roras vārdu, dēvēja to par rīta blāzmas dievieti, un

tā tad māsu, un lūdza ienākt šinī meža pilī, kur viņu
sataisoties apsveikt visi senās Hellādas labie gari.

Grāfiene gāja, un Diāna to ieveda ar ziediem

un zaļumiem greznotā zalē,kuras sienas sedza lielas

freskas, tēlodamas dievietes Diānas mūža gājumu tā,

kā par to stāsta seno grieķu un tāpat romiešu teikas.

Tur mira maigais Endimions un dievietes suņi plo-

sīja nekaunīgo mednieku Akteonu, kurš bija iedroši-

nājies dievei peldoties vērot tās skaisto kailumu.

Diāna pamāja, un pāviljona grīdai atveroties

vaļā, no pazemes pacēlās bagātīgi klāts galds. Sā-

kās paklusa mūzika, jauki dūdoja neredzamo spēl-

maņu flautas un ganu stabules, un zālē ienāca skaists

fauns, rožu vītni ap ragiem, un aiz viņa vesels bars

jaunu satiru. Tas bija kūrfirsts ar staltākajiem sava

galma vīriem, tērpušies sengrieķu drānās. Diāna lū-

dza faunu apsēsties blakus Aurorai, un daiļais meža

dievs dziļi nolieca galvu grāfienes priekšā, sākdams

to. maigi un uzmanīgi apkalpot un neaizmirsdams

reizē runāt arī par savu lielo mīlestību. Grāfiene at-

174
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bildēja, un mielojoties līdzi citiem, tie mija mīļus
vārdus un kaislus skatienus.

Tad mielasts bija galā, fauns un tā satiri pazuda,

un Auroru tās pavadones lūdza nākt pavizināties

parka ezerā, kur viņas sakāpa apzeltītās liepas koka

gondolās un aizīrās pāri rāmajam ūdenim uz ezera

vidū redzamo salu. Tās vidū bija uzcelta skaista

turku telts, iekšpusē izklāta tepiķiem un zīda spil-
veniem. Un dāmām iekšā ieejot, sanāca pulciņš jaunu
turku, kuri atnesa sudraba kurvjos augļus un cepu-

mus. Aurorai un viņas amaconēm mielojoties ar

tiem, teltī ienāca pats sultāns, rubīniem nokaisītā

baltā turbānā un garos sarkanos svārkos, sajostos ar

baltu jostu, aiz kuras aizbāzts mirdzēja briljantiem
nosēts liels duncis. Sultānam līdzi ienāca vēl citi

turki, arī grezni tērpušies. Tas bija jau pārģērbties

paspējušais kūrfirsts ar tā pavadoņiem; nometis par

sultāna labvēlības zīmi Aurorai pie kājām zīda la-

katiņu, kūrfirsts apsēdās tai blakus, un pārējie turki

pie amaconēm. Atkal pacēlās telts mala un iekšā

ieskrēja deviņas skaistas, tikai seju plīvuros ģērbtas
arābu dejotājas, kuras dejoja austrumnieku dejas,
skanot neredzamu spēlmaņu mūzikai.

Tad dejotājas pazuda tikpat žigli kā nākušas, un

kūrfirsts-sultāns, piedāvājis grāfienei savu roku,

veda to viņas gondolā. Laiviņu bija tieši tik daudz,

ka tņrki un amacones varēja sasēsties pa pāriem, un

viņi labu laiku braukāja pa parka ezeru. Tad gon-
dolās piestāja krastā, kūrfirsts ar savu viešņu sēdās

vaļējā karietē, amacones un turki sakāpa staļļu puišu
pievestajos zirgos, un tikai tagad brauciens apstājās
pie Moricpils. Tur kūrfirsts ieveda Auroru viņai sa-

gatavotā istabā, kas apžilbināja ar savu krāšņumu.

Sevišķi grezna bija gulta, ar sarkanā damasta aizka-

riem, uz kuriem ar sudrabu bija izausta Auroras un

Titāna mīlas teika. Baldachinu turēja ziloņkaula
stabu galos pakāpušies amoreti, liekdami lejup ziedu
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ragus, no kuriem šķita birstam uz gultas segas sar-

kani magoņziedi, maigās anemones un baltās lilijas.
Šeit beidzās mana valsts, kūrfirsts sacīia, skūp-

stīdams grāfienei rokas, un sākas jūsējā, un no sul-

tāna es palieku par jūsu vergu. —

Ak mīļais, Aurora aizkustināta teica: jūs variet

pie manis ierasties kādā vien vēlaties tērpā, jo vien-

mēr esiet un būsiet manas mīlas cienīgs. —

Kūrfirsts atstāja to vienu, lai dotu tai laiku pār-
ģērbties, jo drīz vajadzēja sākties pils teātra izrādei.

Noskatījušies komēdijā, kurai par vielu bija
Amora un Psīches mīlas stāsts, viesi gāja vakariņās

un Aurora, pie galda sēzdamās, atrada uz sava šķīvja
no dārgakmeņiem mākslīgi veidotu sarkanu un baltu

rožu pušķi, kas bija zīme, ka kūrfirsts viņu izvēlē-

jies par savu sirds dāmu un tā vakara balles ķēni-

ņieni.
Šo balli tie atklāja, abi iedami pirmajā dejotāju

pārī, būdami skaistāki par visiem pārējiem pilī sa-

pulcētiem, un tad roku rokā pazuda no zāles. Un

visi izlikās, ka neredz viņu aiziešanu, jo saprata, ka

tie vēlās būt vieni. —

Veselas četrpadsmit dienas ilga šie svētki Moric-

pilī, svētki, ko kūrfirsts svinēja par godu savai mī-

lestībai ar grāfieni Kenigsmarku. Un katru dienu

bija citas izpriecas, vakarā atkal citas, bet nakts stun-

dās uguņošanas meistari radīja viesu acu priekšā de-

besīs sengrieķu teikas, veselus liesmu mežus un

liesmu pilis, un kritumus, kur ūdens vietā šķita uguns

gāžamies lejā no debesīm. —

Tā grāfiene Aurora kļuva par kūrfirsta pirmo
oficiālo mīļāko, un viņai tika sava pils un savs galms.
Un kūrfirsts vai katru vakaru brauca ar saviem mi-

nistriem un tuvākajiem galminiekiem ciemos, un

ņēma līdzi sūtņus un Drezdenē ieradušos augstus

viesus no citām zemēm. —

Pret kūrfirstu Aurora bija mīļa un maiga, pret
abām kūrfirstēm pazemīga, un pret visiem citiem iz-
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turējās ar laipnu cēlumu. Un neviens nezināja par

to ļauna vārda teikt, un pat abas kūrfirstes, atzīda-

mas viņas skaidro dvēseli, samierinājās ar likteni un

lūdza grāfieni pie sevis viesos, arī pašas to nereti ap-

meklēdamas viņas pilī. Jo abas zināja, ka tieši Au-

rora bija mudinājusi kūrfirstu izturēties pret savu

laulāto draudzeni ar cieņu, tam teikdama:

Lai tas viņai ir mazs gandarījums par zaudē-

jumu, ko tā cieš aiz manas vainas. —

Tā grāfiene Aurora prata atbruņot arī tās sirdis,

kurām bija gana iemesla to nīst. Bet pati cēlusies

no cēlas karavadoņu un ienaidnieku noveicēju cilts,

tā bija varoņu gara cienītāja un ieņēmusi galvā do-

mas, ka viņas mīlētajam sakšu kūrfirstam ir itin vi-

sas, arī liela stratēģa dāvanas.

Mīlēdama Augustu ar mīļākās mīlestību un reizē

labas māsas maigumu, tā sāka jūsmināt viņu uz va-

reniem darbiem, kādus tā tēvs savā jaunībā bija da-

rījis, un kūrfirsts sāka sajūsmināties tai līdz. —

Viņu gara acīm rādījās jauna krusta kara gaita

pret turkiem. To vadīja kūrfirsts Augusts, impera-
tora mētelī un sudraba bruņās, un tā rokas mājie-
nam klausīdami, tūkstoši un atkal tūkstoši karavīru

plūda kā milzu straume uz dienvidu pusi, cauri

Ungārijas stepēm un Balkānu kristīgo zemēm, lai

gāztu pusmēneša varu un atjaunotu krusta zīmi virs

Konstantinopoles. —

Karogi plīvoja vējā, taures skaņi pūta slavu, un

pāri kalniem un upēm, pāri turku armiju līķiem
kūrfirsta vadīto karotāju straume plūda arvienu tā-

ļāk, pāri Helespontam un iekšā Āziļas dziļumos. —

Augustam, kurš jāja jaunajai Āzijas noveicēju

armijai pa priekšu, ņemdams vienu pilsētu pēc otras

un provinci pēc provinces, bija likts galvā zelta lauru

vaiņags, uz krūšu bruņām Kristus kapa brīvotāju
krusts. Un likās, ka pat kalni liecas viņa slavas

priekšā, un jūra atkāpjas, lai viņa pulkiem gar krastu

būtu īsāks ceļš.



178

Jau gluži lauzta bija turku vara, bet karagaitai
vēl nebij redzams gals. Krita Sirija, Bābilonija pade-
vās, Ēģipte solīja uzvarētājam savas kalpot gatavī-
bas Zīmes, un luterāņi un katoļi cildināja Augustu kā

svētās pilsētas atpestītāju no musulmaņu varas. —

Āzijas iekarotājs! Augusts Lielais! No

kapa atdzimušais Maķedonijas Aleksandrs!

Otrās Romas valsts Cēzars!

Tādu suminājumu šalkas viņš juta sitamies au- ■

Sīs, ļaudamies fantāzijas skrējienam. Un reiba pats

no savām kairajām iedomām kā no veca vīna.

Kad svētās Romas valsts ķeizars Leopolds uzai-

cināja kūrfirstu vadīt preti turkiem austriešu ar-

miju un firstu atsūtītos karapulkus, Augustam iezvē-

rojās acis, bet Aurora apraudājās, kā lūgšanai lik-

dama kopā rokas:

Ir klāt mūsējo lielo sapņu piepildīšanās laiks!

Kas sevim svēti tic un pacietīgi gaida savas slavas

stundu, tas viņu sagaida!
Aurora tieši pēdējā laikā bija palikusi bālāka un

klusāka. Tak kūrfirsts nekā nenojauda, par kara dē-

kām un varoņdarbiem vien vairs domādams. —

Kūrfirstam karā aizejot, viņa lepni valdīja savas

elsas, bet pēc tam raudāja it gauži, paredzēdama, ka

nu ir aizgājis projām arī to īsais mīlestības laiks. —

Un tā kā tai bija ļoti gaišs prāts un cieta griba, tad

tā, sekodama nojutai, bija jau laikus sadomājusi pa-

domāt arī par sevi un tikt par Kvedlinburgas sieviešu

mītnes priekšnieci, jo tai bija lieli ienākumi un svē-

tās Romas valsts firstienes tiesības. Un mītnē, ku-

ras tikumi līdzinājās klostera tikumiem, uzņēma tikai

grāfu un citu augstmaņu meitas. —

Ar bērnu zem sirds nebija viegla lieta tikt par

sieviešu klostera priekšnieci. Tak Auroras prāts un

māksla rast sev visur draugus, tika galā ar visām



179

gļ-ūtībām. Viņa prata tā apburt Kvedlinburgas dā-

mas, tā priecājās par viņu svētītājiem rožu svētkiem

un citām senām mītnes parašām, ka klostera iemīt-

nieces rakstiski apsolījās to atzīt par savu nākamo

priekšnieci. Un atcerējās visas valodas par tās dzīvi

un tagadējo stāvokli tikai pēc tam, kad Auroras ka-

riete bija pazudusi tuvējā ozolu silā.

No Kvedlinburgas Aurora devās ūz Goslaras pusi,
kur kādas pils vientulībā dzemdēja dēlu Moricu. —
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XXI.

Augusta vadītās kara gaitas sākumā jau bija zī-

mes, kuras nevēstīja nekā laba. Kamēr vēl pulki vir-

zīiās gar Donavu un pa vareno un rāmo upi tiem pa-

kaļ brauca pārtikas kuģu karavānas, viss vēl gāja

labi, jo zaldātiem bija ko ēst un dzert, kaut gan pa

labi un pa kreisi no straumes pletās ilgajos kapos pa-

galam izdedzinātais un izkautais Ungārijas līdze-

nums. Tik karsti spieda saule, ka ziemeļos dzimu-

šajiem karavīriem nāca reibonis un acu priekšā sāka

ņirbēt tumšsarkana migla, — tik spiedīga bija saules

tveice un briesmīgais, ādas svārku un bruņu dēļ vēl

grūtāki panesamais karstums.

Tad armija spēji sagriezās pret rītiem, dodamās

iekšā stepju klajumos, kur zāle vietām palikās pavi-
sam reta un jūdzēm tāļu stiepās retiem krūmiem no-

kaisīti sārmainu smilšu lauki, jaukdamies ar smir-

došiem niedrājiem un sāls purviem. Debesis bija žil-

binoši spožas un tik balts tām preti mesto sālslauku

atspīdums, ka ir cilvēki, ir zirgi kļuva pusakli un

daudzi nevarēja ne acu atdarīt, jo gaismas griezīgie
stari tās tūliņ sāka durstīt kā adatu asumi. —

Gan bija pavēle kareivjiem dzert vienīgi vīnu,

un ja nu pagalam māc slāpes, tikai tad ūdeni, bet

gan tādu, kam pieliets klāt maķenīt degvīna. Tak ti-

kai retajie spēja sataupīt rīta agrumā dabūto vīna

porciju visai dienai; viss vairums karavīru izdzēra sa-

vas pudeles sausas jau priekšpusdienas pirmajās gā-

jiena stundās, lai pēc tam, noreibušām galvām, kal-

tušām lūpām un gurdām kājām virzītos tāļāk, pakaļ

savu rotu un pulku karogiem. Armijai apstājoties pie
tās vai citas izžuvušas upes, lai meklētu ceļu pāri tās

dūņainai gultnei, zaldāti veselām rindām sakrita ap
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siltās un smirdošās velgas peļķēm, lai gan karodz-

nieki dauzīja savu partizāņu kātiem to muguras un

plecus, un kapteiņi aizsmakdami rājās, ka no tāda

ūdens dzeršanas varot piemesties purvu drudzis vai

asinssērga. Un patiesi, vēl tālumā nebija parādīju-
šies zemo Tisas krastu niedrlauki un ozolu meži, kad

armijā jau sākās slimības.

Augusta ģenerāļi lika divkāršot zaldātiem ik-

dienas dodamo vīna daudzumu un neēst nekā, kas

nebūtu sālīts, bet slimnieku skaits kļuva ar katru

dienu lielāks, sevišķi starp musketieriem un tāpat

pīķu vīru rotās, kuri visvairāk cieta no slāpēm un

karstuma. Dažos karodziņos vairs bija tikai puse

cīņas spējīgu kareivju, kad austrumu malā beidzot

parādījās zila tālo Tisas mežu svītra.

Drāgūni un vieglie ungāru jātnieki, aizauļojuši
izlūkot upes krastus, atgriezās pēc apšaudīšanās ar

tatāriem un krūmos sasēdušiem turku strēlniekiem

un atnesa vēstis, ka aiz vienīgās straumes vietas,

kur krastos smilts, un tā tad būtu bez lielām bries-

mām iespējams tikt pāri, pretējā upes malā stāvot un

gaidot tos, gatava kauties, Banatas seraskira armija.
Kūrfirsts sasauca savā teltī karavadoņu sapulci.

Tā ilgi sprieda prātojot, kā atsviest naidnieku, kurš

nostājies tik labi izmeklētās pozicijās, ka kristīgie
tam gandrīz nejaudāja tikt klāt.

Vecākie, vēl lielo Vīnes kauju un Būdas sturmē-

šanu redzējušie ķeizara ģenerāļi beidzot nolēma, ka

jāķeras pie kara viltības un turki jāsamulsina ar

maldu manevri. —

Mums visupirms jāiztīra šis krasts no turku

priekšposteņiem, tie sacīja kūrfirstam. Tad jārīko-
jas tā, it kā mēs taisītos celties pāri pār upi lejpus
viņu nometnei. Kad seraksirs lūkos to pārejas
vietu aizstāvēt, viss mūsu jātnieku spēks lai laižas

peldus pāri augšpus braslas, brūk turkiem virsū no

muguras un sāniem, un reizē lūko nogriest viņiem

atkāpšanās ceļu. Nodoms gan ir bīstams un grūti iz-
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vedams, bet ja labi izdosies, mēs iznicināsim seras-

kira armiju un jauna province gulēs pie svētās Ro-

mas valsts ķeizara kājām. —

Šis padoms Augustam patika, un viņš teicās, ka

pats uzņemšoties jātnieku trieciena vadību. — Tad

ģenerāļi devās pie saviem vīriem un viņu karogiem,

vispirms raidot upmalas niedru laukos un mežos

stipras karabīnieru ķēdes, kuru šaudīšana drīz lie-

cināja, ka viņi dzen ienaidnieku posteņus, kas šaipus

upes, uz straumes pusi ūn iekšā ūdenī. —

Augusts izgāja no telts, aplicies sudraba krūšu

bruņas un sarkanu mantiju; zeltīto bruņucepuri ro-

tāja septiņas strausa spalvas, liekdamās atpakaļ un

aizsniegdamas vareno kamiesi. Karavīri to apsveica

skaļām vivat klaigām, jo kūrfirsts visiem, vecajiem.

Ungārijas laukos jau nosirmojušiem ķeizara kareiv-

jiem un paša Augusta atvestajiem sakšu pulkiem šajā
mirklī likās kā pats Marss; un veterāni atcerējās viņa

tēva-karotāja slavu, ticēdami, ka dēla vadībā tie gūs

tikpat spožas un vēl spožākas uzvaras.

Uzkāpis melnajā arābu ērzelī un gardes jātnieku
eskorta pavadīts, Augusts jāja pār upi uz augšu un

tam sekoja kavalērija. Kājnieku masas, kā milzu

četrstūri pamaršēja uz niedru pusi un tad apstājās,
bet lielgabalnieki piebrauca savus balto stepju vēršu

vilktos smagos ratus vēl tuvāk upei, sagriezdami
stobrus preti turku krastam. Sapieri, cirvjiem un

ķekšiem plecos, devās pusjūdzi lejāk un sāka tur

cirst kokus un. tā rīkoties, it kā grasītos taisīt

tiltus.

Karabīnieru darbs bija drīz padarīts, un pre-

tinieka priekšposteņi apšauti vai atkāpušies, citi lai-

vās un citi tāpat peldus, roku iegrābtu zirga astē,

zobenu zobos, un stopu ar baltu maku uz muguras.

Karabīnieri, dzirdīdami savus piekusušos zirgus duļ-

ķainajos upes ūdeņos, varēja netraucēti vērot turku

nometni viņā malā, kur patlaban kārtojās kaujai se-

raskira pulki; dārdēja milzīgās janičāru bungas, dv-
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cinādamas kā tāls pērkons, griezīgi kauca spagu

pulku taures, dūdoja tatāru taboru svilpes, un turku

armija, kas līdz tam bija savilkta kopā, līdzināda-

mās milzu čūskas ritenim, tagad sāka stiepties taisna,

aizņemdama Tisas krastu ceturtdaļjūdzes garumā.

Jāj pie kūrfirsta cik jaudas un saki tam, ka se-

raksirs mūs gaida tikai šeit un citur itnekur, — teica

karabīnieru pulkvedis Jelacičs savam kornetam, un

jauneklis aizauļoja, zirgam pieplacis, gar niedrājiem

un ozolu birzēm uz augšu, pakaļ Augustam un tā

jātniekiem. —

Kūrfirsts ar to pulkiem jāja iekšā retajā mežā,

kad tiem pretim iespindzējās bultas, vienai atsitoties

pret kūrfirsta krūšu bruņām. Dragūni kā sviesti bija
ārā no sedliem un, karabīniem rokās, metās krūmos,

kur dzirdēja dažus šāvienus un īsu kņadu.
Kūrfirsts apturēja savu ērzeli un, noņēmis ķiveri,

ar plaukstu norausa no pieres sviedrus. Viņam bija

priecīgi un jautri ap sirdi, viņš pats sev šķita jauns
pasaules iekarotājs, jaunais Aleksandrs, kam novei-

camā Āzija atradās turpat aiz meža, no kupa patlaban
nāca laukā dragūni, vesdami līdz trīs gūstekņus.

Tie klusēdami nokrita zemē pie kūrfirsta zirga
priekškājām, un dragūnu kaprālis, mazs, kustīgs vīrs,

sirmām ūsām un cirtiena rētu pāri visai sejai, noņē-
mis cepuri raportēja, ka tatāru krūmos vairs nav.

Citi prom, citus nošāvām vai noguldījām gar

zemi zobeniem!

Augusts paskatījās lejā, domādams, ko lemt par

gūstekņu likteni, kad piepeži viens no tiem iegaudo-
jās lauzītā vācu mēlē:

Žēlastību, augstais kungs, žēlastību! Es nabags
čigāns, nekāds karavīrs! Liec mani atstāt dzīvu, jo
teikšu visu, ko zinu par turkiem viņā upes malā.

Un čigāns stāstīja, ka esot tatāru gūsteknis, ka

viņā malā tam sieva un bērni, bet seraksiram simts

tūkstošu vīru liela armija. •

Augusts nicīgi sakoda lūpas: tik lielu spēku aiz
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Tisas nevarēja būt, jo spiegi priekš trim nedēļām bija

ziņojuši, ka sultāns vēl tikai pulcina pie Adrianopoles

kopā savus karotājus, bet seraksira armija nav lie-

lāka par kristīgo armiju.
Kūrfirsts paskatījās pāri zemo mežu galiem, aiz

kuriem pa labi varēja dzirdēt tālu bungošanu, un

teica īsi:

Čigāns melo, un tāpēc kariet visus trīs. —

Pa labi ievaimanājās gaiss un nošalca meži: tur

bija sākusi šaut turku nometnei iepretim nostādītā

artilērija. Viss bumbu vairums gan sakrita upes

ūdeņos, nesasniedzis pretējo krastu. Bet seraksirs,

svēti ticēdams, ka kristīgie tikai šeit var celties pāri,
savilka vēl ciešāki kopā savus karavīrus, atvilkdams

arī flanku apsardzībai izsūtītos tatārus ar viņu stop-

niekiem un paturēdams tos pie sevis:

Allah šodien dos cēzara pulku karogus mūsu ro-

kās un padišacham tie būs par kāju pameslu!
Un janičāru agam, kurš, pavēlniekam blakus stā-

vēdams, melnās bruņās un pantera ādu pār plecu,

domīgs braucīja balto bārzdu, — tā tam sniedzās līdz

jostai:
Bet tu, sultāna dusmu šķēps, turi gatavus savus

kaujasvilkus! Līdz neticīgo plosti parādīsies upes

vidū, lai janičāri sāk tūdaļ šaut.

Janičāru aga klusēdams pielika roku pie pieres
un sirds, un aizgāja pie saviem karavīriem, kuri stā-

vēja piecsimts soļus no Tisas krasta, garajām muske-

tēm rokās un vizēdami savos baltajos tērpos kā

sniega mākonis.

Tagad viņu rindas sakustējās un nomaršēja lejā

pie upes, kur bija savilkti nojauktā tilta baļķi.
Turki un tatāri gaidīja uzbrukumu; gaidīja se-

raskirs un janičāri nepacietīgi žņaudzīja savas bises

un jataganu spalus, manīdami pretējā upes krastā

starp niedru puduriem un zemo ozolu stumbriem

šur un tur pamirdzam rīta saules staros kristīgo bru-

ņa». Tak nekur nebija manāmi plosti, nemanīja
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laivu. Tikai nemitīgi grāva kristīgo lielgabali, lo-

dēm kuldami ūdeņus, un šad tad krastā uzskrēja

gaisā smilšu stabs.

Seraskiru beidzot sāka mākt savāds nemiers.

Tad no kreisā flanka atauļoja daži tatāri un vēstīja,
ka pusjūdzi lejup kristīgie laižot kokus un sienot fa-

šines. Seraskirs no dusmām piespļāva sev bārdu un

teica:

Neticīgie suņi grib mūs piemānīt. Pravieša ka-

ravīri! Te mums nav ko gaidīt; ceļamies un eima

lejup, viņu pulkiem preti.
Un turku armijas čūska, kas bija gulējusi, sar-

gādama Tisas krastu, iesāka locīdamās līst pa kreisi,

gar straumi uz leju, karogiem un zirgu astēm šalcot

gaisā, bet krūmiem un zālei šalkojot zem avangarda
karavīru kājām.

Seraskira armijas galva jau tuvojās tai vietai,

kurai iepretim strādāja kristīgo pontonieri, bet astes

gals vēl atradās pie braslas, kad šai astei piepeži gā-
zās virsū Augusta vadītie austriešu un sakšu kavale-

rijas pulki un tie trīs tūkstoši musketieru, kurus jāt-

nieki, dzīdami zirgus iekšā upes viļņos, bija paņē-
muši sev aiz muguras līdzi sedlos.

Tik negaidīts nāca šis trieciens, ka turku armijas
aste sašķīda dažās minūtēs, bet armijas vidus bēga,
nemaz nedevis galvai ziņu par katastrofu.

Spagi un tatāri aizlaida vienos auļos, un tiem lī-

dzi arī seraksirs.

Vienīgi niknie janičāri, sakoduši zobus, lūkoja

saslēgties rindās un turēties. Tie šāva pretī kristī-

giem vienu salvi, tad otru, un tad iespļāva plaukstās,

ņemdami pa cirtienam jataganus, jo turpat pie viņu
pirmās rindas jau iekrācās kristīgo kaujas zirgi, un

pāri jātnieku galvām iemirdzējās garo palāšu asmeņi.
Janičāru pirmā rinda drīz saļima zālē, aiz viņas

otrā, trešā un ceturtā. Sultāna karotājus notrieca

zemē, kā vētra noliec kviešu lauku. Gan daudzi la-

koja cirst ienaidnieku zirgiem krūtīs un kājās, bet
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visu lauza, kapāja un veica kristīgo kavalerija, kuras

priekšgalā cīnījās stalts jātnieks, sudraba bruņās un

zelta ķiverē. Viņa zobens, varenās rokas laists, bez

stājas svilpa gaisā, un kūrfirsts aizelsies un visu aiz-

mirsis, kā zāli pļāva turku karavīrus, kuru galvas un

rokas skrēja pa labi un pa kreisi no viņa briesmīga-

jiem vēzieniem. . '
Tikai tad Augusts apstājās atvilkt elpu un iz-

slaucīt turku asinis un paša sviedrus no sejas, kad

bija sakapāts pēdējais janičārs. Un tūliņ atjēdzās,
ka visā pārējā turku armija pazudusi bez miņas, jo
tai nebija nogriests atkāpšanās ceļš.

Ģenerāļiem, vēlot kūrfirstam laimes, bija tikai

drūmas sejas: varenais jātnieku trieciens bija palicis
par puscirtienu, jo nomocītie un piekusušie kristīgo

zirgi vairs nejaudāja dzīties pakaļ turku armijai, —

kūrfirstam steidzoties iznīcināt janičārus, tā bija ne-

traucēta aizgājusi uz Temešvaras pusi.

Dabūjis dzirdēt par kaujas gaitu, Augusta grena-
dieru pulkvedis Flemings dusmās norāva no galvas
un samīdīja kājām savu cepuri un lādēdams pacēla
pret debesīm rokas:

Izlaist no rokām ienaidnieka armiju, kuru atli-

kās tikai kaut! Lai elle un visi velni! Tie janičāri
varēja pagaidīt, kamēr mūsu jātnieki sakapā bēdzēju

pulkus.

Augustam likās, ka tas izcīnījis Granikas kaujai
līdzīgu uzvaru. — Un kamēr ģenerāļi rīkoja sapierus
un tiltinieku rotas atjaunot turku nojaukto tiltu,

kūrfirsts jau svinēja uzvaras dzīrās savā šaipus upes

pārnestajā teltī, un viņa svītas vīri nebeidza slavēt

turkiem dotos tā varenos cirtienus.

Augusts smējās un dzēra, un divas daiļas, kritušā

janičāru komandiera teltī atrastās arābu dejotājas sē-

dēja pie kūrfirsta kājām, skatīdamās viņā samtainām

un padevīgām acīm.
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Allah lai dod tev ilgus gadus, tu, visu ticīgo ce-

rība un islama priekšturāmās bruņas! Tā seraskirs

ziņoja sultānam: Dievs nebij man vēlējis noturēt ne-

ticīgos tūliņ pie Tisas upes, jo viņi uzbruka man ne-

vis no priekšas, kā to dara lauva, bet no muguras un

sāniem, kā mēdz darīt gļēvais stepju vilks. Divi tūk-

stoši tavu janičāru tagad paradīzē, bet visi pārējie
mani karavīri stāv sveiki un veseli Temešvarā, un

gaida tevis sūtītos citu ticīgo taborus. Tad mēs sa-

mīdīsim kristīgo pulkus kā mīkstu mālu; viņu mi-

rēju krākšana kāps augšup, iepriecinādama mūsu

ausis, un viņu asins smaka aizsniegs huriju mājokļus,
ielīksmodama pravieti un tos krietnos vīrus, kas ir pie

viņa, jo krituši par korānu. —

Jaunais Āzijas iekarotājs tika tikai līdz Temeš-

varas cietoksnim. Pie tā galīgi aptumšojās viņa ka-

ravadoņa slava, un sērgās un ierakuma cīņās izsīka

viņa pulku spēks. Kristīgo armiju gan nemocīja
vairs slāpes, jo Banatā ūdens bija gana, bet gaļas to-

ties gaužām maz, un maizes, tukšas visas malas. Sāls

cenas nometnē sakāpa piparu cenu augstumā, uti

asinssērgai bija briesmīga pļauja. Daudzus nožņau-

dza tīfs, citus māca ļaunais purvu drudzis, un kara-

vīri kļuva tik vāji, ka veselas rotas vairs nejaudāja
nostāvēt kājās. Gan kūrfirsts mēģināja vairākas rei-

zes iegūt cietoksni ar joni, pats iedams uzbrucēju

pirmajās rindās un ienaidniekus tik nikni kapādams,
ka turki iesauca Augustu par Dzelzsroci. Tak kūr-

firstam cērtot sev ceļu un laužoties uz priekšu, turki

pa labi un pa kreisi dzina atpakaļ tā karavīrus, un

varonim veselas trīs reizes bija ar visu varu jāizcērt
sev pašam atkāpšanās ceļš. —

Dzīdams karavīrus pa tuvāko ceļu virsū cietok-

snim, kūrfirsts noguldīja savas labākās reģimentes,

negribēdams klausīt ķeizara līdzdoto kara inženieru

padomam, ka vaļņiem jālūko tuvoties, rokot tranšejas
un citus kara grāvjus. Augustam šī lēnā rakšanās

klāt ienaidniekam likās lieka. Paradis gūt ar joni
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sievietes, viņš ticēja, ka tikpat viegli ieņemami arī

ienaidnieku cietokšņi.
Kad turki atsita viņa astoto uzbrukumu, Augu-

stam saplaka visa pašpaļāvība un ticība savām kara-

vadoņa spējām. Viņš atmeta aplenkšanai ar roku,

pavadīdams dienas un naktis pie tokajieša kausiem

un skaistu sieviešu skavās.

Pagurušo armiju, kura vairs neticēja savam ko-

mandierim, un viņas pavēlnieku, kurš neticēja arī

sev, kā negaiss naktī pārsteidza sultāna sūtītā armija.
Un tikai tādēļ, ka sirms ķeizara pulkvedis, vesdams

Temešvaras aplencējiem palīgspēkus un dabūjis no

stepju ganiem vēstis, ka turku pulki kā dzīva upe jau

plūst pāri Donavai, nebija vis gājis vēl dziļāki iekšā

Banatā, bet apstājies sargāt Tisas tiltu, pa to bēgda-

mas varēja izglābties Augusta armijas atliekas.

Pats kūrfirsts, ticis upes labājā krastā, pameta

savas turku sakautās reģimentes Dieva ziņā un at-

griezās Vīnē, lai noliktu virspavēlnieka zizli pie ķei-
zara kājām.
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XXII.

Diendienā pāri Vidzemes mežu galiem, tīrumiem

un jumtiem klīda pelēki lietus padebeši un Kraukļu

māju ļaudīm bija drūmas sejas.
Ja šitā līs vēl kādu nedēļu, vectēvs grūši pūs-

dams teica, tad rudzi nedabūs noziedēt un rudenī mēs

būsim bez maizes. —

Gan jau būs labi, Krauklis ierunājās, censdamies

rādīt rāmu vaigu, kaut gan pašam šad un tad sa-

žņaudzās sirds, vērojot lietus debešus un veldrē sa-

kritušo rudzu lauku turpat aiz kūts. — Mums vēl ir

sava tiesa pērno rudzu un miežiem jaunajā līdumā

vajag šogad varen padoties. Ja nebūs rudzu, ēdīsim

miežu maizi. —

Lietus lija un lija; dienas bija drēgnas un auk-

stas, un no zemes nāca zemliku laika saltā dvaša,

kaut gan vēl nebij garām ziedu mēnesis.

Pļavās nopļautais siens pa daļai sapuva turpat,
un daļu aiznesa no krastiem izkāpusi upe. Labi ja

trešdaļu paspēja savest šķūnī; uh Kraukļu saimniece,

redzēdama, ka viņas raibaļām būs bada ziema, stai-

gāja dziļi uz acīm uzvilkusi lakatiņu.
Rudzus kaut kā vēl nopļāva, bet graudi bija

mazi, viņu gaužām maz, un tie paši iesāka pelēt, tikko

jau rijā savesti.

Varbūt, ka iznāks pūrs no pūra sējuma, tā ļau-
dis runāja, un visas cerības nu bija starp pērngad de-

dzinātiem celmiem sasēto miežu lauks.

Tak arī vasarajai bija īsi stiebri, mazas vārpas,
jo gaužām nabaga ar siltumu un sauli bija šī vasara.

Ap to laiku, kad citu gadu jau visos miežu laukos

mirdzēja bālidzeltenās labības gubas, miežiem graudi
vēl bija pavisam mīksti. Un kad ļaudis beidzot no-
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lēma, ka vēlākais rītu jāiet pļaut, jo jau hija sā-

kušas staigāt salnas, vectēvs, naktī izgājis vērot

lauku, ienāca atpakaļ istabā, viss drebēdams no sal-

tuma un bēdām, un aizlaustā balsī pateica:
Nu mēs esam pagalam: ārā snieg sniegs!
Sievas sāka šņukstēt un kalpa Mārtiņa trīs

bērni brēkt, gan īsti nezinādami, kādas nāk bēdas,

bet tikdaudz saprasdami gan, ka drīz vairs nebūs

maizītes. Un saimnieks, tāpat basām kājām izskrējis

pagalmā, pacēla plato seju un lielās dūres preti de-

besīm, kā draudēdams kaut kam vai lūgdams, bet

vaigi tam drīz kļuva slapji, laikam tāpēc, ka lēni un

lielām ļēpām krita pirmais sniegs.
Rītā Krauklis jau pirms saules bija ar vīriem

laukā, lai pļautu ko paspēs vēl pļaut. Tak sniegs
sāka snigt arvienu ašāk, drīz paklādams jumtus un

koku zarus ar savu baltumu. Un līdumā palikuša-
jiem celmiem jau bija uzsnigušas veselu sprīdi aug-

stas sniega cepures.

Pļāvēju kājas un izkapšu asmeņi grima sniegā,
Un sniegs sniga bez stājas, drīz jau sniegdamies līdz

vārpu akotiem. Bet Krauklis un tā vīri pļāva izmi-

sušā steigā tik ilgi, kamēr sniegs bija sasnidzis līdz

pašiem celmu galiem un, sisdamās pret tagad nere-

dzamām saknēm, viena pēc otras lūza izkaptis.
Tad viņiem nokārās rokas un galvas, un Kraukļu

saimnieks, šis stiprais un cietais vīrs, nevarīgi at-

krita uz celma un pār vaigiem tam sāka ritēt retas un

lielas asaras.

Laukā sanāca sievas ar grābekļiem kāsdamas

sniegu nost no jau pļautajiem miežu vāliem, un līdz

vakaram izdevās ievest rijā trīs slapjus vezumus. Un

tā kā sniegs tagad jaucās ar lietu un pilēja visi jumti,
tad Krauklim un tā vīriem noskaidrojās sejas, vēro-

jot laika zīmes un gaidot, ka naktī sniegs nokusīs un

tie vēl saglābs kādu daļu mieža lauka. Tak līdz ar

tumsu mitējās šķīdonis, beidza tecēt jumti un laiks

sametās sauss un auksts. Jau pusnaktī kājas vairs
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negrima pagalma sniegā, un rīta ausmā sniega segai
visur bija uzsalusi virsū stipra sērsna, kas jaudāja
panest cilvēka augumu. —

Tāds bija pirmā bada gada iesākums, un vaidu

vēstis nāca no tuviem un patāliem novadiem, jo visu

Vidzemi bija piemeklējušas tās pašas bēdas.

Nu vairs nevarēja ēst tīru maizi, bet ceptu no

miltiem, kuriem jauca klāt pelavas un piestā grūstas
priežu mizas. Šī maize bija tik cieta un asa, ka bēr-

niem viņu rijot, bira asaras, un reizē bija tik viegla,
ka arī apēdušam krietnu riku, gribējās atkal ēst.

Tīru maizi vairs cepa tikai muižās, un šur tur

miesta namnieku namos. Bada dēļ daudzu Glika

skolas puišu tēvi žēlojās, ka šim neesot ko dēliem

līdzi dot, ne maizes, ne pavalga tiesai. Un mācītājs,
kam bija laba sirds, pieņēma skolas puišus savā

maizē, ar tiem dalīdams savu krājumu no citiem ga-

diem un maizes pabalstu, ko Glikam deva Alūksnes

pils komandants no savām klētīm. —

Pabalstu gaidīja un lūdzās arī daudzi citi, bet

Glikam nebija ko visiem dot. Un arī ķēniņa klētis

drīz izrādījās patukšas, jo vecie krājumi pavasarī bij
holandiešiem pārdoti par smagu naudu, bet šogad
visas zviedru kroņa zemes piemeklējis tas pats bads.

Un tā drīz vien sāka klīst valodas, ka šur un tur esot

atrasts ceļmalā kāds nonīcis übags, un vienā otrā ar

maizi jau no sendienām nabagā novadā pavecāki
ļaudis un bērni sākuši mirt bada nāvē. —

Kraukļu sētas ļaudīm nonīkšana badā toziem vēl

gāja secen, jo saimnieks skaitījās pusturīgs vīrs un

arī saviem saimes vīriem varēja aizdot līdz citai ra-

žai pa pūram vecās labības, lai tiem būtu ar ko sevi

un savus piederīgos mitināt. Un tomēr ir saimnieki,
ir saime jau ap jaungadu ēda tādu maizi, kur miltu

vairs bija tikko puse. Miežu putras nestrēba it ne-
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maz, jo mieži, cik to bija, tika taupīti pavasara sējai

un bija bēdu ļaužu visstiprākā cerība.

Kad tik miezīši citu gadu padotos, tā vecais Ju'

kums smagi pūta, bet vectēvs bēdīgs platīja rokas un

sacīja, ka arī nākamais būšot bada gads, jo pagā-

jušā vasarā bijis aplam daudz ozolvaboļu, un rudenī

peļu tāpat bezgala.
Tās tagad mitinās zem sniega un grauž rudzu

zālei saknes. Tīras maizītes neredzēsim arī citu

gad. —

Jānītis, vectēvs, tāpat mate svētdienas tomēr da-

būja iebaudīt pa labas maizes kumosam, jo Matīsam

pārnākot no skolas, allaž bija kabatā pāris rikas, pa-

ņemtas no skolas puišu kopējā galda, un Matīss tās

nebija ēdis, glabādams saviem mājiniekiem kā vislie-

lāko gardumu. —

Ar pavalgu cilvēki vēl kaut kā jaudāja iztikt,

apkaudami daļu lopu un atstādami tik, cik ziemai

bija ievākts siena. Bet saimniecēm raustījās lūpas ik

reizes, kad tās atvēra kūtsdurvis un ieraudzīja tuk-

šas redeles tanīs vietās, kur vēl nesen bija stāvējušas

viņu govis, durvīm iečīkstoties griezdamas atpakaļ

rāmās un platās pieres, un ar paklusu īdēšanu

sveikdamas savas slaucējas. — Un tukši bija arī aitu

aizgaldi; vientulis šur tur blēja kāds pārpalicis jērs.
Beidzot dienas iesāka stiepties garākas, un atkal

pilēt jumti, un it kā lai klausītu cilvēku lūgšanām,
ātri un lielā steigā atnāca pavasars. Nokusa sniegs
un sausākajās vietās sāka dīgt pirmā zāle. —

To bija gaidījuši nevien māju kustoņi, bet arī

daudzi bada nomocīti ļaudis, un otrās vai trešajās

mājās vārīja pirmās zāles virumu. Tas bija sājš, un

daudzi viņa strēbēji sasirga ar vēdera guļu, līdz ko

bija kaut cik remdināts ziemas izsalkums.

Smagi vilkdami no bada pampt sākušās kājas,
vīri gāja ar zirgiem un ar arkliem tīrumā un Krauk-

lis, izslaucījis savu miežu apcirkni, izsēja pavisam

septiņus pūrus savai un savējās saimes ļaužu tiesai.
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Un vīri pēc sējas stāvēja laukmalā, noņēmuši nost

cepures un salikuši rokas un vecaistēvs skaitīja vi-

siem priekšā tēvreizi, jo sevišķi uzsvērdams to vietu,

kur lūgta dienišķā maizīte.

Dēls Pēter un jūs, vīri, viņš sacīja, pateicis
amen: mieži nu iesēti un Dieviņš lai dod, ka tie mums

šogad brangi padotos. Ja tā būs, tad ēdīsim miežu

maizīti; ja nē, tad mirsim. — Un mājup klibodams,

vectēvs slaucīja acis, ejot garām rudzu tīrumam,

kur tikai šur tur redzēja vārgu zaļumu.

Tak jau pēc pirmā pavasara siltuma drīz atkal

sāka staigāt lietus padebeši, pazuda saules vaigs. No

rīta līdz vakaram valdīja puskrēsla, un rudenim pa-

visam līdzīgs likās šis pavasars, jo daži koki nemaz

nelūkoja ziedēt, bet ievas sametās baltas tikai ap to

laiku, kad citos gados oši plaukst.

Bada cietēji pavasarī bija ēduši lazdu un bērzu

pumpurus, bet vēlāk sāka braucīt liepām lapas, lasīt

skābenes. Un tomēr mira daudz, un kalpam Mārti-

ņam tā bērnu pulciņš jau līdz Jāņdienai bija palicis

par galvu mazāks, kad viņš sadūšojās un teica saim-

niekam:

Man vairs nava ko ēst, un tevim arī vairāk nava

ko man dot. Saimniek, tu tak neiesi bārties, ja es ar

sievu un vēl palikušiem diviem bērniem tagad aizeju

übagos?

Saimnieks nesacīja nekā un Mārtiņiete, iedama

prom ar saviem bērniem, kas izdilušām rociņām bija

ieķērušies mātes sagšas stūros, apraudājās un teica

saimniecei:

Te mums klāt gals tā kā tā; bet, varbūt, vēl kaut

kādā zemes malā ļaudīm ir maizīte. Ja Dievs būs

vēlējis un labas sirdis līdzēs, man šie divi mazie vēl

nebūs jāaprok. —

Matīss, dabūjis zināt, ka kalpa Mārtiņš aizgājis,

gāja pie Glika un mācītājs ilgi ar viņu runājās, jo

tas, šo lielo un lēno puisi kā dēlu mīlēdams, pēc
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skolmeistaru skolas beigšanas bij paturējis sev par

palīgu.
Kad Matīss bija Glikam izstāstījis savas mājas

bēdu stāstu un pateicis, šim tagad jāstājoties aizgā-

jušā kalpa- vietā, jo tēvs jau vecs un visai vārgs aiz

bada, mācītājs brītiņu klusējis, to apkampa un ļāva

puisim iet. —

Kad vien šis bēdu laiks būs garām, tu nāc pie
manis atpakaļ, Gliks sacīja; ir labi, ka tu vēl tik ilgi
esi pie manis turējies. Tie citi mani atstāja jau

agrāk. —

Un mācītājs bēdīgu skatu uzlūkoja savas tukšās

skolas solus, jo ļoti daudzi viņa audzēkņu tēvi bij to-

gad nelīguši jaunas saimes, sacīdami, ka labāk jau
vieniem pašiem badu mirt. Un kalpiem, to sievām

un bērniem aizklīstot pasaulē, saejot pilsētās, tur üba-

got vai mirt, tikpat tukšas kā Glika skolas klase bija

palikušas arī saimnieku saimju istabas. —

Atgriezies mājās, Matīss iesāka nest uz saviem

pleciem visu galveno darba smagumu, jo tēvam ne-

kas vairs lāga neveicās, —■ tik ļoti tā spēkus un prātu

bija satriecis lielo bēdu svars. Atkal aizgāja postā te-

pat viss siens, sprīdi vien garumā bija pastiepusies

vasarāja, bet rudzi tik reti, kā to lauku varēja droši

izstaigāt.

Tā aizgāja vasara, pienāca rudens un atkal nebij
īsti lāga ne pļaut, nedz ko zemē sēt. Un lietus lija
bez stājas, bez mitēšanās gāja viens pēc otra. mikli

padebeši, brīžiem tik zemu laisdamies, ka šķita, tie

nupat skārs ēku jumtus.

Vectēvs jau labu laiku gulēja slims. Par savē-

jiem arvienu bēdādams, viņš bija dēla dēliem ieteicis

iet lasīt ozolzīles, un Matīsam pēcpusdienā jau ņe-
mot maisu, ierunājās, lai ejot rīta agrumā uz lekna-

jām Pedēdzes lukstu pļavām, kur bezgala daudz lielu

ozolu.

Matīss paklausīja un pēc vakariņām Kraukļu
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māju apņēma tumsa, bet murgains un smags bija
bada cietēju ļaužu miegs.

Vectēvs vaidēja un grūši pūta savējā aizkrāsnē,

kā rēgus redzēdams, un kad dēla dēli, to padzirduši,

piegāja viņam klāt, paprasīja dzert. Jānis attecēja
ar ūdens kausiņu, Matīss aizdedza skalu un satrūkās,

redzēdams cik bāls vecajam tēvam vaigs.

Vecotēv, Matīss runāja, tu gan būsi redzējis pa-

visam nelabu sapni?

Vectēvs atņēma elpu, nodzērās, pārmeta sev kru-

stu un labu brītiņu nekā neteica.

Lai Dievs dod, dēli, ka tas būtu bijis tikai sap-
nis. Man no viņa vēl tagad gurst sirds.

Un vecais vīrs pastāstīja ko bija redzējis ar

miega slēgtām acīm:

Biju izgājis mūsu pagalmā un redzu: pāri meža

galiem augstu gaisā jāj milzīgi liels, pelēks jātnieks,
sēdēdams tikpat pelēkā kara kumeļā. Tam jātnie-
kam nav pierē īstu acu, nava mutes, deguna tikpat,
tik kaulaina miroņa seja, nikni ņirgti zobi un re-

dzokļu vietā tam tukši caurumi. Jātniekam plecos

aplam garš pelēks mētelis, kurš velkas pa zemi, reizē

aizņemdams pusnovada un slaucīdams māju jumtus.
Un kurai sētai tik pieskārās tā pelēkā jātnieka mē-

telis, tā tur dzird žēlu brēkšanu un smagus vaidus;

no mājām grīļodamies nāk ārā bada nomākti ļaudis,

klūp un atkal ceļas un lēna gaitā iet tam jātniekam
līdz. Un tukšas palika sētas, kurās sāka nelabi gau-

dot suņi, bet jātnieks jāja tālāk, vesdams aiz sevis

visu savu lielo draudzi, un es redzēju, ka to sejas

tapa līdzīgas jātnieka sejai, un tie vairs nebij dzīvi

ļaudis, bet pelēkzili miroņi. Tik smagi elsa jātnieka
zirgs, vēl smagāki vaidēja nācēju pulks aiz viņa; un

bija liela vaidēšana un suņi nelabi gaudoja visās ma-

lās. Vēl tagad man tā jātnieka mēteļa šalkšana pāri
sētām un mežiem, miroņu gaudas un suņu kaukšana

Plīsīs skan. —
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Jānītis nodrebēja, spiesdamies klātu krāsnij, bet

Matīsam plati iepletās acis un nobāla vaigs.

Vectēv, tas nebūs bijis tikai sapnis, viņš lēni sa-

cīja. Un skala spīdumā puiša varenā stāva ēna asi

sakustējās uz krāsns sāniem, ar galvu pazusdama

griestu melnumā. — Tu būsi redzējis bada nelaimes

jātnieku, par kuru stāv rakstīts bībelē. —

Jā, tas viņš būs bijis, dēliem aiz muguras klusi

ierunājās tēva balss, — Krauklis nemanot bija iz-

nācis no kambara un noklausījies vectēva stāsta bei-

gas. — Bada jātnieks, par kuru mācītājs Gliks stā-

stīja savā vispirmajā šejienes draudzei teiktajā spre-

diķī. —

Un Krauklis pavaicāja vectēvam: vai esot sapni

redzējis, ka bada spoka mētelis skar arī viņu sētu?

Vectēvs nopūtās, brītiņu klusēja un tad sāka no

jauna:
Pēter dēls, un jūs, mazie, tā sapņa beigas nemaz

negribēju stāstīt, bet varbūt, labi būs, ja jums jau
laikus būs viss zināms. Tanī miroņu barā, kas gāja

pakaļ jātniekam, es redzēju arīdzan Mārtiņu un tā

Madi, ar visiem viņu bērniem, ir tiem, kas kopā
ar vecajiem, savu tēvu un māti, gāja prom no mūsu

mājas, ir tiem, kas šepat aprakti. Un tad es re-

dzēju, ka jātnieka mēteļa stūris ķer arī mūsu istabu.

Jau gribēju sākt kliegt, lai nenotrauc skursteni, bet

jātnieks paskatījās manī saviem tukšajiem acu dobu-

miem, pacēla roku, visupirms pakratīja pirkstu kā

draudēdams, un tad māja, lai eju šim līdz. Man kā-

jas pašam sāka cilāties, un — vectēvs to teica pabai-

līgi un čukstēdams: Jukums ar Jukumieti arīdzan

aizgāja Badatēvam līdzi. —

Vecais vaļinieku pāris nebija dzirdējis vectēva

stāstījumu un tāpēc šiem abiem un saimniecei bij
otrā dienā mierīgākas sejas, kā visiem pārējiem. Un

Kraukļa dēli klusēdami aizgāja zīlēs, bez vārda ru-

nāšanas viņu noiets bija jūdzi garais ceļš, kad tie ap-

stājās lukstu malā un zem Pededzes ozoliem.
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Viņu kājas te šoruden nebija pirmās pāri gā-

jušas, un zemē nobirušu zīļu bij gaužām maz. Tad

Jānis ierāpās kāda ozola zaros, tos purinādams vienu

pēc otra, un Matīss apakšā lasīja kopā zīles. Ticis

ozola virsotnē, zēns vēroja no sava sēdekļa kā no

varena torņa, ūdens pieplūdušās pļavas, mežus ap

tām un sev turpat virs galvas pelēko lietus padebešu

gājumu.

Matīss, leja stāvēdams un beidzis salasīt pēdējas
zīles, aizsēja maisu un jau taisījās saukt mazajam
brālim, lai tas kāpj lejā. Tad piepeši no augšas at-

skanēja Jāņa balss, satraukta un nākdama cauri

ozollapu rūsai.

Skaties, Matīs, jel skaties!

Es neredzu nekā, Matīss tam atteica, vērdamies

apkārt un redzēdams tik ūdens paltis, ozolu stumbrus

un zāļu pudurus.

Skaties, skaties! Kāds savāds jātnieks patlaban

jāj pāri meža galiem!
Matīss pacēla galvu un viņam piepeši nodrebēja

sirds.

Vakaru pusē virs egļu galotnēm, bija redzams

pavisam dīvains mākonis, un kaut gan skolas pui-
sim prāts sacīja, ka tur nava nekā cita, kā vienīgi tik

savādi sagriezies padebesis, acis Matīsam iepletās jo

platas:

Šis mākonis izskatījās līdzīgs pelēkam milzu jāt-
niekam. Varenais miglas kumeļš gāja nokārtu galvu
un bezgala gurdi un gausi cēla kājas. Dūmaku jāt-
nieks sēdēja viņam mugurā, viss pelēks un gaisā pa-

celtu roku. Viņš lēni slīdēja pāri silam, skatīda-

mies uz vakariem un lietus debešu pulki gāja tam pa-

kaļ, gurdi vilkdamies pa egļu galiem kā pelēks miglas
mētelis.

Matīs, man bail, — es kāpšu lejā, — zaru aug-

stumā iedrebējās jaunā brāļa balss.

Kāp, lielais strupi sacīja, un tikpat klusi kā nā-
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kuši, tie abi gāja mājas, nesdami plecos zīļu maisus,

bet sirdīs pielijušās zemes smagumu.

Vectēvs vairs necēlās no savām aizkrāsnes cisām

un, jusdams tuvojamies galu, aicināja pie sevis dēlu

un abus mazdēlus:

Pēc nāves gribu gulēt nevis kungu ierādītā kapu

sētā, bet tepat mūsu lauku galā, Lazdu kalniņā. —

Gan kādus septiņdesmit gadus būšu aris apkārt tam

mūsu pašu kapu kalniņam, — vectēvs ar vāju balsi

sacīja, un turpat gribu arī pēc nāves atpūsties, starp

savu tēvu trūdiem, kas sendienās tur aprakti, un

paša artiem laukiem. Dēls Pēter, un jūs abi mazie,.
Matīs un Jānīt, apsolāties, ka apbērēsit mani Lazdu

kalniņā. —

Tie Solījās un vectēvs trešā dienā nomira. Un

bija tik izdilis un maziņš, kad dēla dēli to iecēla

mūža namā, ko vectēvs sev jau laikus bija taisījis.
Nu bija gudrošana, ko darīt un kur īsti rakt kapa

bedri. Krauklis gribēja pildīt, ko solījis, bet Matīss

teica, ka par to draudot gauži bargs sods. Gliks vēl

viņu svētdien savā sprediķī brīdinājis baznīcēnus:

arīdzan šajā grūta bada un niknu sērgu laikā visi mi-

roņi esot jāved apglabāt iesvētītā kapsētā, ja palicēji
nevēlās paši tikt sodā šeitan Un tāpat citā pasaulē:.

Svētītā zemē raktam mironim, velns netiek klāt,
tā Matīss sacīja un Krauklis paskatījās skolotajā dēlā .
ar godbijības pilnu skatu. —

Bet šādos tādos nesvētītos kalniņos raktie tiekot

atdoti ļaunajam, tā teica mācītājs, kurš zina visu;

arī to, ka tādiem cilvēkiem, kas glabā savus miro-

ņus ārpus kapsētas, būšot no sūdiem šūti svārki pēc
nāves jānēsā. — .

Tie svārki Krauklim riebās tik gauži, ka viņš

vairs nelūkoja runāt vecākajam dēlam pretī, bet no-

teica, ka vectēvs jāved apbedīt draudzes kapsētā, kas

ezera kalnā aiz miesta.
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Par šo gudrošanu Matīss bija pastāstījis arī Gli-

kam, iedams tam pieteikt mironi.

Tas bija brangi darīts, puis, Gliks uzslavēja savu

bijušo audzēkni. Tu es paglābis sevi, savu tēvu un

vectēvu no lielas nelaimes.

Un Gliks vēlēja apstāvēt vectēvu pašam Matīsam.

Kad tas bija padarīts, trīs Kraukļi gāja bēdīgi uz

mājām, pakaļ tukšajiem ratiem, kurus atspēries vilka

bērītis.

Vairāk bērnieku nebij, jo katram tagad bija sa-

vas bēdas, gandrīz katrās mājās kāds nomiris. Un

zeme nebij saluši, ceļš dubļains, gaiss melns un

miglas pilns. Un vēls rudens vakars, tik smaga vēja

šņākšana, pie debesīm nevienas zvaigznes. Un no-

mirēja dēlam līdz ar mazdēliem bija ap sirdi tā, it kā

kāds neredzams ietu viņiem gausā gaitā pakaļ Un

lūgtos, lai ņem to līdz.

Krauklim bij zemu kārta galva, Matīsam, citkārt

lielam drošsirdim, tik žigla gaita tovakar, ka viņš

manījās būt tēvam un jaunākajam brālim priekšā.
Un pāris reizes, tikdams pretī pagaišākai vietai,

pēkšņi pasitās sānis.

Kas tev, Matīs? Tēvs vaicāja.
Dēls nekā neteica, bet gāja klusēdams un atkal

tā, lai .būtu tieši aiz bērīša vilktiem ratiem.

Tonakt Kraukļiem ilgi nenāca miegs.

Vēja čabēšana istabas jumta salmos Krauklim

izlikās kā vectēva vaidu nopūtas, bet Matīss šad un

tad tāpat tumsā paskatījās uz loga pusi: tā aizšāutne

laiku pa laikam ieklaudzējas kā no stipriem pirkstu

sitieniem, kaut gan bijušais Glika skolas puisis it labi

zināja, ka tur, ārā, ir tikai veca zemzaraina liepa,

un vienu tās kailo zaru jēšs šad un tad atšūpo līdz

pat sienai.

• . 'Kad Jānītis iemiga, .to apstāja smagi murgi. Zē-

nam likās, ka vectēvs, viss balts un baltā miroņu
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kreklā tērpts, ir pienācis pie savējā mazdēla cisām,

skatās asarainām acīm un saka, pirkstu pacēlis:

Jānīt, negribu gulēt kungu kapsētā! Gribu Lazdu

kalnā, kam apkārt mūsu pašu lauki!

Jānītis uztrūkās augšā, viss nosvīdis un drebē-

dams. Pusaudzim izlikās, ka pāri klonam un uz

durvju pusi, cauri nakts melnumam, iet gausā gaitā

projām kāds balts un zūd aiz sliekšņa. Un zēna

ausis sadzirdēja tumsā, ka tēvs nopūtās savā kam-

barī, tad piecēlās, nāca iekšā lielajā istabā un teica

pusbalsī:
Matīs, tu nekā neredzēji?
— Nē, pēc brītiņa atsaucās brāļa balss, bet bija

tik apspiesta un reizē dobja, ka Jānis bez redzēšanas

zināja: Matīsam galva parāvusies dziļi zem segas.

Rītā Krauklis smagi pūta, domādams kādu grūtu
domu, bet Matīss staigāja pavisam apjucis un bāls.

Tad abi saskatījās, paņēma lāpstas un aizgāja uz

Lazdu kalna pusi, un tēvam ar dēlu pārnākot mājās,

jau vakars bija klāt. Vairs nebij tālu veļu nakts,
kad Krauklis teica savam jaunākajam iet zirgu jūgt.

Viņi brauca visi trīs klusēdami, gar laukiem un

mežiem un, kad nebija vairs tālu pirmie gaiļi, bēritis

sprauslodams apstājās pie slitas.

Aiz tās, pa labi, tumsā bija tikko nojaužami zemi

vārti, un virs tiem rēgojās melns krusts.

Jānītis atcerējās, — ja patiesi, te bija kungu
ierādītā un vecu ļaužu nīstā draudzes kapsēta, jo

vecajiem patika dusēt savu pašu māju tuvumā, ne te,

tik lielā svešinieku pulkā.
Šai vietai arī citādi nebij nekāda labā slava, un

ļaudis arī dienā tai gaļām iedami, bailīgi skatījās

apkārt un meta krustus. Naktīs katrs izvairījās kap-
sētai garām braukt: te šis tas bija redzēts, dzirdēts,

piedzīvots. Un Jānis atcerējās paša vectēva no-

stāstu par kaimiņu novada saimnieku, kas naktī dzir-

dējis aiz kapusētas nikni ņurdam sumpurni. —

Laikam grauzis tur kādus kaulus. Bet dzirdētājs
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ar lielām briesmām aizbēdzis, iebraukdams savās mā-

jās uz ratu asīm vien, bez riteņiem. —

Kapsēta skaitījās spoku un mošķu vieta, un to-

mēr šonakt šinī vietā Kraukļiem nebij bail. Jānim

pat izlikās, ka kaut kas mīļš un nesaredzams iet

cieši blakus, rāda tumsā, kur ir vectēva kaps.

Krauklis ar Matīsu noņēma no pleciem līdz pa-

ņemtās lāpstas un sāka rakt.

Kad vectēva mūža nams bij atkal uzcelts zemes

virsū, Jānītis palīdzēja lielajiem aizbērt ciet kapu.
Un racēji ar lāpstām pieķēra klāt jaunu zemi, lai

tukšā kopa izskatītos tikpat augsta kā citas.

Tad Krauklis ar Matīsu ņēma šķirstu uz rokām,
Jānītis nesa lāpstas un visi trīs gāja uz vārtu un sli-

tas pusi. Un kaut gan ap viņiem bija tikdaudz svešu

miroņu, un turpat netālu arīdzan kungu kapi, ar kuru

gulētājiem visbailīgāk naktīs sastapties, jo ļaunu cil-

vēku dvēseles ir un paliek ļaunas arī pēc miesas nā-

ves, tak trim miroņa atracējiem tonakt nebija bail

no tikšanās ar mirušiem.

Drīzāk no tikšanās ar dzīviem.

Matīss bija teicis jau agrāk, ka slepena miroņu
rakšana laukā no iesvētītas zemes un ierakšana ne-

svētītā esot grēks Dieva priekšā, un tiesas priekšā

par to draudotkaklasods.

Tad viņi sāka braukt uz māju pusi, bet šoreiz

ar līkumu, pa ganībām un meža ceļiem, nevis pa

lielceļu, uz kura arī naktīs var sastapt braucējus vai

gājējus. Un tika Lazdu kalnā tikai pēc trešajiem

gaiļiem, kad nebij vairs tik tumšs, jo laiks mazuliet

skaidrojās un bij vecs mēness.

Tēvs ar Matīsu izcēla šķirstu no ratiem, bet Jānis

gāja viņiem pakaļ, uz viņu kalna malu, kur gari lazdu

zari liecās par nesen izraktu kapu.
Kad šķirsts bij ielaists zemē, bedre aizbērta ciet,

Matīss ar lāpstu uz kopas iztaisīja tās smiltīs krusta

zīmi un tad noņēma cepuri. Jānis ar tēvu noņēma
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savējās un visiem trim Kraukļiem bija viegli ap sirdi,

matus tiem purināja spirgtas ausmas stundas vējš.
Matīss pusbalsī skaitīja tēva reizi un tēvs ar mazo

brāli skaitīja viņam līdz. Un kad tie beidzot bija pa-
teikuši amen, viņu sirdis tapa tikpat gaišas kā rītu

pusē jau nomanāmais gaismas svīdums.

Ejot mājup aiz vecā bēra vilktiem ratiem, vecā-

kais tēvam pateica: šim vairs negriboties būt par skol-

meistaru, griboties atkal palikt par zemnieku.

Krauklis neteica nē, bet Jānim izlikās, ka Ma _

tīss nejutās vecātēva priekšā gluži bez vainas un grib
no viņas vaļā tikt, sākdams iet pakaļ arklam, atstā-

dams vectēva nīsto skolu.

Kad Krauklis beidzot bija ar dēliem ticis ol-

nīcā, tas nopūtās un teica:

Dēls Matīs, lai tad arī notiek, kā nupat vēlējies.

Otrās bada ziemas iztikai Krauklis bija pamanī-

jies nopirkt miestā trīs pūrus rudzu, par tiem gan

samaksādams tikpat smagu naudu, cik labos laikos

prasīja par trīsdesmit. Un lai ar šiem pūriem iztiktu

līdz jaunam pavasarim, Kraukliene sāka cept tādu

maizi, kurai uz katra kukuļa labi ja bija sauja tīru

miltu.

Visu rudeni Kraukļu ļaudis bija nesuši mājās

gan zīles, gan saldāku koku mizas, gan trūdus no

vecu ozolu dobumiem. Visu to sajauca kopā ar sīki

sakapātiem salmiem un pelavām, piebēra klāt pa

saujai miltu un tad cepa maizi, kas bija ar zemes

smaku un velēnas melnumā.

Pagājušā ziemā saklausīja tikai vienu otru badā

mirušu. Šogad tādas vēstis nāca no malu malām.

Par tās un citas mājas ļaudīm dzirdēja runājam, ka

tie sākuši gulēt karstumguļū, vai ar ko citu sirgt.
Par dažām mājām bija sen zināms, ka to ļautiņi mē-

nešiem ilgi nava baudījuši maizi, tik skābenes, gāršas,

balandas, kādu tērcē noķertu līdaku vai vārnu, ko
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zemē triecis akmens, zēnu lingas laists. Kad uz tā-

das sētas pusi skatoties, vairs neredzēja kūpam dū-

mus un dzirdēja, ka nelabi tur gaudo suns, kaimi-

ņiem bija skaidrs bez redzēšanas, ka dzīva jo tanīs

mājās vairs nava.

Krauklis bija apņēmies izmitināt savu vispēdējo

govi līdz pavasarim, arī tad, ja pašam vajadzētu
nomirt badā. To pašu viņš gribēja darīt ar jauno
sirmi, jo sēta bez govs un zirga ir pagalam tā kā tā.

Veco bērīti Krauklis pazagšus bija nokāvis pa-

valga tiesai, gan kaunēdamies no dienas gaismas un

arī no paša bērīša, kurš bija savam saimniekam uz-

ticīgi nokalpojis divdesmit piecus gadus.

Bērīša gaļas pietika tik līdz pirmajam sniegam,
kaut gan Kraukļi ēda pavisam maz, joprojām lūko-

dami izsalkumu remdināt ar to pašu trūdu un koku

mizu maizi.

..
Vaļiniekam Jukumam nebija nekā, tikai šī bada

maize, un viņa sieva Made jau otru nedēļu vairs ne-

cēlās. Tā gulēja savās cisās dienu Un nakti, apse-

gusies ar salāpītu sagšu un vīra kažociņu, un seja tai

metās zilpelēka kā sila zeme. Jukums vēl šad tad

gāja pagalmā malku cirst, bet viņa cirtieni bija pa-

visam bez spēka, un grūti arīdzan aiziet līdz malk-

cirksnim, jo sāpēja no bada sapampušās kājas. Tad

viņš atmeta malkas ciršanai ar roku, iegāja istabā un

apsēdās uz gultas malas, saņēmis sievas roku savējā.
Tā nosēdēja visu dienu, un kad saimnieks pārnāca no

rijas un gāja vaļiniekam garām, Jukums vārgā balsī

pateica:

Made nupat nomira. Mironi vajadzētu aiznest

rijā, bet kapa bedri es gan pats nejaudāšu rakt. Esi

nu, saimniek, tik labs un izroci to ar Matīsu. — Tikai

rociet labu platu, viņš piebilda, kad mirone bija aiz-

nesta piedarbā un saimnieka dēli ņēma pār pleciem

lāpstas.
Kam tad tai Jukumietei tik plata kapa vajaga?
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Jānis ieminējas, bet Matīss neka neteica un raka, ka

Jukums bija prasījis.

Otrā rītā, kad bija norunāts veco vaļinieci apgla-

bāt, viņas Jukums gulēja nekustēdamies savā un sa-

vas Mades gultā, un viņa sejai bija tas pats sila zemes

pelēkums.

Patiesi, nu Mades kapā vajadzēja vietas arī Ju-

kumam, un tas bija diviem gana. Un saimnieka dēli

tos apbēra, šoreiz nebaidīdamies soda, jo tik nikna

bada laikos bija vēl labi, ja visus nomirušos var da-

būt zem zemes.

Ar visu badu vajadzēja vienu un otru reizi mui-

žas darbos iet. Krauklim saimes vairs nebij un, dēlus

žēlodams, viņš pats gāja klaušās. —

Togad ilgi nesniga sniegs un melnais zemliku

laiks aizstiepās tepat līdz vilku mēnesim.

Tas nāca savā ziņā par labu bada cietējiem cil-

vēkiem un no bada jau pustrakajiem viņu suņiem:
karavīru un tirgotāju mantu vezumiem mocoties pa

dubļiem un dūkstīm, sprāga daudz zirgu; tie palika

ceļmalā, parasti jau bez ādas, un ap tiem redzēja te

saticīgi, te draudīgi mielojamies blakus suņus un bad-

mirējus. kuriem vairs nebija cilvēku izskata. Brī-

žiem kā trešie zirgu maitu plēsēji piestājās klāt vēl

vilki.

Tiem galu galā bija vislabāk, jo šinī bēdu laikā

miroņus redzēja ceļu malās vēl biežāki par zirgu mai-

tām. Gan muižas, ģenerālgubernātora Dālberga sku-

binātas, rīkoja klaušu ļaudis, kas ietu pa ceļiem un

apraktu tur rodamos miroņus. Tak badā nonīkuši

bija paši racēji, bez spēka to rokas un kājas; un tā-

pēc bieži gadījās, ka viņiem nācās aprakt tikai kau-

lus, jo par pārējo jau bija parūpējušies vilki, un viens

un otrs savā vaļā aizklīdis suns.
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Kādā vakarā Krauklis nāca no muižas gaitām

mājās cauri savām ganībām, un ieraudzīja starp pa-

egļu ceriem pakritušu übadzi ar nomirušu bērniņu

pie krūts, bet pašu vēl pusdzīvu.
Ko tu te guli? Krauklis tai bargi vaicāja, neie-

dams bēdu sievai gluži glāt, jo baidījās, ka tā būs

apkritusi ar kādu sērgu. Un bija arī bailes, ka lūgs,
lai aizved mājās, padod ēst.

Sievas pelēkā seja savilkās kā sāpēs, kā smaidā.

Tad lēni pavērās viņas zilganās lūpas:
Gals man klāt tā kā tā, tā sacīja un balss tai

bija kā mirstošam putnēnam. Maizītes arī vairs ne-

gribās, — tā runāja, un Krauklim, mazliet atlaba

sirds:

Vajadzētu gan tevi aizdabūt līdz mūsu rijai, viņš

sacīja.
Übadze tikko manāmi papurināja galvu.
Nu man vienalga, kur mirt. Tik to vien lūdzu,

saimniek: rīt nāc un aproc mani, lai vilki neaprij. —

Un Krauklis nodrebēja, tikai tagad pazīdams übadzē

kalpa Mārtiņa sievu, kas bija viņuvasar aizgājusi no

tā mājas ar vīru un diviem bērniem.

Kur tad Mārtiņš un citi? Krauklis ierunājās un

spēra sievai divus soļus tuvāk, tad soli atpakaļ, jo
baidījās aplipt ar sērgu, no kuras vēlāk var apmirt
arī viņa mājinieki.

Apmira, visi apmira, — arī šis, ap linu plūcamo
laiku dzimušais, Mārtiņiete tikko dzirdami teica un

aizvēra acis. Un kā nopūta atlidoja vēl:

Saimniek, lūdzu, lūdzu — lai vilki mani ne-

apēd —

Krauklis apsolījās un aizgājis mājās, jau sa-

meklēja piedarbā lāpstu, jo kā cietēja nedzīvos līdz

rītam, tas bija skaidrs.

Tak saimnieks bija tā saguris, visu dienu muižā

strādādams un vakarā mājup nākdams, ka rokas un

kājas atsacījās klausīt sirdij, kura gribēja mirējai

paklausīt.
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Krauklis bija tā piekusis, ka iegājis istabā, pat
neēda sievas piesolītās vakariņas. Atsēdies uz mū-

rīša atpūsties, viņš tūliņ aizsnaudās, un dēli tēvu tā-

pat aizveda līdz gultai, noāva tam kājas, — jau vedot

viņš bij sācis šņākt.
Naktī Kraukli māca smagi sapņi. Viņš redzēja

miroņu sejas un vilkus, kup plosīja pusdzīvus cil-

vēkus. Bet uztrūkās augšā tikai ap to stundu, kad

nebija vairs tāļu saules lēkts.

Tūliņ atcerējās kalpa sievu un, kā: nelabu pare-

dzot, sažņaudzās sirds. Lāpstu pār plecu, viņš aiz-

vilkās līdz ganībām, bet ceļmalā Mārtiņietes vairs

nebij.
Tik saplosīta seģene un kādi kauli, gan vilku ap-

grauzti.
Krauklis apraka turpat visu, kas . bij no kalpa

sievas vēl palicies, un lēni gāja mājup, un sirdsapzi-

ņas pārmetumi neatstājās, gāja līdz.

Naktī Kraukli atkal māca ļauns sapnis, Mārti-

ņiete, briesmīga ūn vilku apgrausta, pienāca pie viņa.

gultas, skatījās saimniekā mirušām acīm un vilka

balsī gaudodama teica, ka Krauklim vajadzēšot nākt

šai līdz. Uzmodies, viss vienos sviedros, Krauklis

sāka skaitīt tēvreizi, bet tā viņam pa vecam juka, un

vīra vietā to pabeidza saimniece, pamodusies no

Kraukļa straūjās pietrūkšanās sēdus.

Patiesi, Krauklim drīzi sāka likties, ka tam nāk

miršanas laiks. Viņam uztūka kājas un rokas, zobi

kļuva vaļīgi un kustējās ēdot trūdu maizi, un no

mutes tam nāca līķa smaka.

Ar to pašu bada kaiti sasirga arī Kraukliene, un

kājās turējās tikai Matīss, kaut gan arī pagalam iz-

dilis. Puiša platajos plecos tā svārki tagad izskatī-

jās kā žāvēšanai uzkārti. Jānim bij dziļi iekritušas

acis, ap tām tumši loki un seja kļuvusi tik caurspī-

dīga, ka cauri lūpu ādai varēja saredzēt zobus.

Pati ļaunākā zīme tikās tā, ka visi trīs slim-

nieki vairs negribēja ēst, bet tikai gulēt. Viņiem li-
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kās viss vienalga, un Matīss ik rītus bažīgi vēroja

mazā brāļa cisas un vecāku gultu, vai tik viņu mā-

jās pa nakti nav gadījies jauns mironis.

Dienas stundās puisim bija vieglāk. Viņš apkopa

sirmi, izslauca vienīgo Vēl palikušo mātes govi un

gāja mālku cirst; izkurināja krāsni, pagatavoja ēst kā

mācēdams un' mēmi lūgdamies, kaut jel tik drīz ne-

nāktu tumsas stunda. —

Tad puiša dvēselē atdzīvojās visi vectēvu ticē-

jumi, up no tiem nākdami, likās iesāka staigāt aiz

sienas sumpurņi un miroņu plēsēji velni, klausīda-

mies ārā un lūrēdami pa lūkas šķirbām, vai nevar

jau nākt istabā, — vai kādās cisās, kādā gultā jau ne-

guļ kāds, kam apstājusies sirds un izgājusi dvaša. Un

stipro puisi, kurš zēna gados bij stājies ar cirvi ro-

kās pretī vilkacim, līdz ar bada nespēka atnākšanu

bija pamazām pārņēmusi pavisam savāda nevarība,

no kuras viņš meklēja glābiņu Glika dāvātajā bībelē.

Šī svētā grāmata tam likās par cirvi labāks iero-

cis pret visiem mošķiem, un tikai ar to uz ceļiem sē-

dēdams pie skaļa guns, viņš jutās stiprāks.

Jau bija snidzis sniegs, vairs ne tik tumšas likās

naktis, bet puisim tomēr nepalika mierīgāks prāts
un sirds.

Viņš šķirstīja bībeli no viena gala līdz otram, tu-

rēdams pie . tās kā bērna dienās bija turējies pie
vectēva cirvīša; un tam.likās, ka kaut kur te, tanī

vai citā lappusē, būs rodams padoms, kā viņam glābt
savējos un sevi.

Acis slīdēja pāri lappusēm, vērodamas un mek-

lēdamas, un beidzot apstājās, sākdamas lasīt par

kraukļiem, kuri senos bada laikos barojuši pravieti
Eliju.

Puisim drebēja sirds un rokas, un lasot kraukļa

vārdu, viņam šķita, ka tam tūliņ, tūliņ atklāsies sa-

vējo izglābšanas noslēpums.
Tad viņš satrūkās un pacēla galvu:
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Patiesi, tā bij kraukļa, viņa cilts zīmes putna
balss!

Matīss aši nolika bībeli turpat uz mūrīša, paķēra
kaktā pieslieto žebērkli ar kuru vakar bija velti gājis
uz upi zivju durt, un izsteidzās pagalmā.

Vecajā liepā sēdēja melnais putns, skatīdamies

puisī zvērošām acīm, un tad smagi pacēlās gaisā, lais-

damies uz meža pusi.
Puisis steidzās tam pakaļ, pāri laukiem un cauri

ganībām, un mežā būtu gandrīz apmaldījies, ja atkal,

turpat netālu priekšā, neatskanētu putna ķērciens.
Matīss gāja uz viņa pusi, turēdams sev priekšā že-

bērkli un ar to šķirdams no ceļa nost zarus, kuri

tam sitās sejā. Gāja, līdz beidzot nonāca nelielā meža

pļavā.
Tur sniegā bija nokritis zemē spalvains un pe-

lēks milzu ķermenis, kas puisim nākot nokrācās un

mēģināja celties kājās. Un ieraudāmies mežā atpa-

kaļ, Matīss pacēla galvu un ieraudzīja pļavas viņā
malā uz bērza zara sēdam to pašu kraukli, un tikpat

spīvi gailēja putna acu ugunis.
Tad puisis saņēmās un, cirtienam atvēsto dzelzi

rokā, gāja nezināmajam milzim tuvāk. Tam pretī
vēlreiz saslējās milzīga, zirga galvai līdzīga galva, ar

vareniem ragiem, atņirgtu virslūpu un āža bārdu.

Puisis cirta cik bija spēka un manīja sev sejā iešļā-
camies briežu tēviņa asinis.

Dzīvnieks bija pārlauzis kāju un gan jau dažu

dienu tepat mocījies.
Nokāvis briedi, Matīss nogrieza dzīvniekam

galvu, aiznesa zem koka, kurā sēdēja krauklis un

nometa sniegā. Putns savicināja spārnus, smagi no-

laidās lejā un krimšķinādams sāka knābt.

lezīmējis ceļu, Matīss aizsteidzās mājās, pēc sir-

mīša un ragavām, un dabūja braukt veselas trīs rei-

zes, jo mežā un tāpat ganībās vēl sekli bija snidzis

un zirdziņš par daudz novājējis, lai varētu uzreiz

vest mājās vareno brieža augumu. —
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Ar brieža gaļu Matīss atkopa savējos un sevi, un

Kraukļu ģimene izvilka dzīvības līdz pavasarim, kad

ķēniņa kuģi atveda Pērnavā un Rīgā labību no aiz-

jūras zemēm un ķēniņa vīri sāka to dalīt bēdu zemes

ļaudīm, un vasarājas sēklu ar.

Gan nebija arī šis trešais gads diezin cik labs,

un lauki izdeva labi ja trešo graudu.
Tak bada zeme sāka atspirgt un viņas ļaudis tā-

pat, lai gan ļoti daudzus bij paņēmuši svētīti un ne-

svētīti kapi.
Krauklis vairs īsti neatspirga, mājas un lauku

valdīšanu atdodams Matīsam.

Lielā brāļa mācīts lasīšanas un rakstīšanas mākā,

Matīsa brālis Jānis aizgāja par mācekli pie linu tir-

gotāja Rēbindera, kam Alūksnē bija liels spīķeris un

no pirkšanas braucienu gaitām labi pazīstami Vid-

zemes un Krievzemes ceļi. —
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XXIII.

Pusspēlēdamies un lai rastu sev jaunu rotaļu,
cars Pēteris uz drauga Menšikova padomu sāka ar

turkiem karu. —

Pavasara agrumā, līdz ko sazēla zāle, Šere-

metjevs ar muižnieku milicijas jātniekiem sāka vir-

zīties iekšā stepēs un gar Dņepru uz Melnās jūras
pusi. Viņam līdzi gāja Ukraines hetmanis Mazepa ar

tā kazākiem, tak galvenais trieciens bija domāts Azo-

vai, turku cietoksnim pie Donas grīvas: pret to gāja
strelicu un rotaļnieku pulki, un pats jaunais cars.

Viņš bija uzņēmies artilērijas vadību, jo pēc
lielajiem manēvriem Preobraženskas ciema tuvumā

bija sācis uzskatīt sevi par lielu lietpratēju lielgabalu
lietās un bumbu šaušanā. —

Jau ceļā sākās juceklis un bija lieka kņada, ko-

lonnām ievirzoties atzēļušo stepju bezgalībā. Armijai

apstājoties uz nakts dusu, vezumi vai nu bija pali-
kuši iepakaļ, vai arī aizbraukuši gabalu tālāk, ar vi-

siem katliem un proviantu, un kamēr tos sadabūja,

bija jau nakts. Rīta agrumā daži pulki jau bija lielā

gabalā, kad citi vēl gulēja, un vēl citi tik sāka celties

kājās, drebinādamies no aukstuma, jo bija agrs pa-

vasars un vēsas naktis, par spīti zāles zaļumam un

dienas stundu tveicei.

Nebija vienotas vadības, jo cars bija iecēlis viena

armijas komandiera vietā veselus trīs. Veco Gor-

donu tāpēc, ka ticēja tā zināšanām un spējām, bet

draugu Lefortu arī, lai šveicietis, varbūt, neapvaino-
tos, palicis bez amata šinī jaunajā rotaļā; piedevām
iecēla bajāru Golovinu, lai varētu taisnoties patriar-
cha un bajāru priekšā, ka vismaz viens no trim ar-

mijas vadoņiem ir krievs.
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Vadoņi bija sākuši ķildoties savā starpā jau Mas-

kavā ,un gājienā deva pretrunīgas pavēles; ko viens

lika darīt, otrs pavēlēja atlikt, sākt pavisam ko citu.

Ar katru dienu ievirzoties tālāk iekšā Donas stepēs,
nekārtība auga augumā.

Parādījās pirmie tatāru pulciņi, un krievu jāt-

nieki, vicinādami zobenus un nikni lādēdamies, laida

tiem pretī. Tatāri ļāva jātniekiem pieauļot stopa šā-

viena tuvumā un tad svieda apkārt savus žiglos zir-

dziņus, papriekš likuši sīkt loku cinkslām. Krievi

pieturēja savus rumakus, jo viens un otrs vairs ne-

sēdēja seglos, bet vārtījās zālē ar bultas cauršautu

kaklu un aizrīdamies pats savās asinīs.

Lielāki tatāru spēki nestājās ceļā un nebija arī

stepju ugungrēku, jo veco, sakaltušo kūlu jau vis-

caurim bija nomācis jauno zāles stiebru zaļums.

Beidzot, kad bija jau turpat klāt vasaras saul-

griežu laiks un dienas kļuvušas tik karstas, ka trī-

cēja gaiss un pusdienas stundās tveicē apklusa pat
putnu klaigas niedrainajās upju attekās un stepju

ezeros, apvāršņa malā parādījās Azovas mošeju mi-

nareti. Un piekusušie zirgi paātrināja gaitu, nojaus-
dami, ka grūtajam gājienam beidzot būs gals.

Nu vajadzēja sākties aplenkuma darbiem, un

krievi sāka rakt tranšejas un bērt zemes vaļņus, lū-

kodami tuvoties turku pilsētai. Bet Azovas mūri

šķita tik augsti, ka strelici kasīja pakaušus, smagi
pūta un teica: šis neticīgo cietoksnis jau aizsniedzot

pašas debesis.

Ar lielu skubu mēģināja uzstādīt baterijas, ap ku-

rām rīkojās pats cars. Tak krievu bumbas krita tur-

pat cietokšņa grāvjos, nejaudādamas ielidot pilsētā.
Viss izrādījās nekam nederīgs: ij lielgabali, kas bija
ilgus gadus rūsējuši Maskavas arsenālos, ij krievu

tēmēšanas māka, ij paša cara cildītās granātas.
Tad lūkoja ņemt cietoksni ar joni. Rotaļnieku

pulki lauzās dedzīgi uz priekšu, bet viņu kaujas
spars drīz saplaka turku lielgabalu briesmīgajā ugunī.
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Strelici, no paša sākuma neticēdami šim karam un

uzvarai, mīņādamies un gausi kustējās tuvāk turku

vaļņiem, bet sāka bēgt tūliņ pēc tam, kad to bara

vidū bija sprāgušas pirmās granātas. Strelicu pul-
kiem iepretim atdarījās cietokšņa vārti un parādījās

pirmās kontratakā ejošo janičāru rindas; strelici pa-

grieza apkārt savus karogus un sāka bēgt lielā steigā;
tiem pakaļ drāzās tatāru jātnieki. Kad viņi jāja at-

pakaļ, viss cīņas lauks kā zilām un sarkanām puķēm

bija nokaisīts sakapāto strelicu augumiem.
Kara padomes sēdē straujais Leforts gandrīz sa-

kāvās ar parasti apdomīgo un lēno Gordonu ,kurš ta-

gad trīcēja no dusmām, kritizēdams šveicieša vadīto

nesekmīgo uzbrukumu:

Jums labāk cīnīties ar degvīna krūkām un sie-

vām, ne karavīrus komandēt, vecais skots teica. Un

sabozies aizgāja savā teltī, kad strīdā iejaucās cars,

sākdams Lefortu aizstāvēt. —

Komandieri vainoja viens otru, katrs centās sān-

censim atspītēt. Leforta pulkiem ejot jaunā uzbru-

kumā, Gordona vīri tik gausi gāja tiem palīgā, ka

tika cietokšņa tuvumā tikai pēc tam, kad lefortieši

jau bija zaudējuši kauju. Kad turki nāca pretuzbru-
kumā un sāka lausties iekšā Gordona pulka apcieti-
nājumos, Leforts palika uz vietas un turki tikko ne-

sagūstīja veco ģenerāli. Zobenu rokā, tas izcirtās

cauri laupīt kāro tatāru rindām, bet būtu kritis tur-

pat savas nometnes vidū, ja divi Donas kazāku pulki
neatdrāztos palīgā. —

Tie palīdzēja turkus aizdzīt atpakaļ, bet nākošajā
kara padomes sēdē Gordons jau vainoja Lefortu klajā
nodevībā. Karstasinīgais šveicietis izvilka zobenu,

gatavs turpat sākt divkauju, un cars tikai ar mokām

atturēja no cīņas abus armijas vadoņus.
Kad valdnieka telts palika tukša, viņš nokrita

cisās un ļāva vaļu izmisuma asarām. —

Aplenkuma darbi negāja uz priekšu, turku pret-
uzbrukumi palika arvienu sīvāki. Armijas vidū sāka
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plosīties sērgas. Cara vīrus pļāva nevien turku ja-

tagani un tatāru pīķi, bet arī skorbūts un bada tīfs.

Beidzot sāka sprāgt arī zirgi, jo stepe bija noganīta
trīs jūdžu tālumā ap armijas nometni, bet tālāk iet

pļāvējiem bija bīstami: pa stepi kā sienāži tagad

lēkāja Krimas chāna sūtīto murzu eskadroni, iznir-

dami furažieru pulciņiem te priekšā, te aiz muguras.

Atkal bija lieli uzbrukumi, kuros straujais Le-

forts trieca savus karotājus jau ar pātagu rokā. Atkal

krievu atakas saplaka turku ugunīs un pareizticīgie
karavīri lādēdamies bēga atpakaļ, gānīdami mātes

vārdiem savus virsniekus un netaupīdami arī pašu
caru:

Velns lai parauj visus vācus un tos, kas ar tiem

draugos! Ja turki mūs tepat nenokaus, tad atpakaļ-

ceļā sakapās tatāri! Kāda joda dēļ mūs veda šurpu?
Vai gan sev pašiem par apsmieklu?

Pēc septītā neveiksmīgā uzbrukuma Leforts

vairs nedrīkstēja rādīties karavīru vidū, jo uz to bira

lamu vārdi, zirgu mēsli un kādā vakarā bija divi rei-

zes šauts.

Kad dienas jau bija sarāvušās krietni īsākas un

naktis tik vēsas, ka guļot ap sārta ugunīm nesala vie-

nīgi tiem, kam bija līdzi kažociņi, Gordons saņēmās

un gāja pie valdnieka:

Majestāt, laiks domāt par atkāpšanos; ja mūs

pārsteigs tepat ziema, tad labi, ja no simta atgriezī-
sies jel viens. —

Cara sejā sārtums mijās ar bālumu un likās, ka

tam atkal nāk raudas. Kā palīdzības lūgdamies, viņš

paskatījās vecā ģenerāļa acīs, bet tās bija drūmas un

cietas.

Majestāt, Gordons teica, bez kara kuģiem šo

cietoksni jums neieņemt: mēs te badu, bet

Azovai turku flote no Krimas diendienā pieved pār-
tiku. Ja būtu galeras, tad cita lieta: mēs varētu pa-
domāt par Azovas noslēgšanu no jūras puses. Bet

tagad — jo ātrāk prom, jo labāk.
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Galeras pieminot, caram uz bridi beidza raustī-

ties seja.

Galeras, — ja divas jau tam bija, tikai ne šeit,

bet četrsimts jūdžu ziemeļos, Archangelskas reidā,

kur pērn viņš bija pirmo reizi dabūjis paša acīm

skatīt Ziemeļu Ledus jūras zaļganumu, un nenocie-

ties, tūliņ lauzis, tagad jau mirušajai mātei doto zvē-

rastu — nelaisties iekšā viltīgajos ūdeņos.

Tad viņš saņēmās un lika kara vadoņiem sākt

atkāpšanos.

Tatāri arvienu ciešākā lokā šaudījās ap cara ar-

miju. Te viņi bija priekšā, te sānos ,te piepeži cir-

tās arjergardam skaustā. Kad pakaļējie pulki ap-

stājās un, gatavodamies cīņai, mēja zemē muskešu

dakšas, lai varētu sākt tēmēt un šaut, tatāri jau bija

gabalā, bet krievu rindās palika prāvi robi: cits vīrs

bij bultas ķerts, cits ar zobena brūci galvā, un citus

bij aizrāvuši gūstā stepju jātnieku arkāni.

Vēl neatlaidīgāki par tatāriem armiju viņas at-

pakaļceļā vajāja sērgas. Pamazām sākās panika,
katrs domāja tikai par sevi, par paša glābšanos. le-

vainotie un slimnieki palika ceļmalā, likteņa un ta-

tāru nažu ziņā. Beidzot sāka pamest lielgabalus un

vezumus, jo braucēji un artilēristi lūkoja glābties,

griezdami pušu streņģes, lai kaut jel paši tiktu ar-

mijai līdz.

Daudzos pulkos nebija vairs ne puses, kad cara

karaspēks beidzot aizsniedza Maskavu. Neveiksmi

gan mēģināja slēpt, nelaižot karavīrus tūliņ pilsētā,
bet sakārtojot pulkus un no jauna ieģērbjot aiz Mas-

kavas mūriem, — sarīkoja pat triumfa gājienu, kurā

cildināja jaunā cara varoņdarbus un viņa lielās uz-

varas par turkiem, tak neveiksmes ziņa jau bija sen

atsteigusies armijai pa priekšu un gāja no mutes

mutē.

Mūsējie stepēs atkal sakauti!

Ko šie tur līda? Dievs sadalījis zemi starp neti-
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cīgajiem un mums: busurmaniem stepes, mums tās

vietas, kur aug mežs.

Tā jau nu ir, bet Jeruzalemes patriarchs caram

sūdzējies par turku pārestībām, un grūti bija ne-

karot. —

Grūti nekarot! Vai tad tagad būs vieglāk, ja ta-

tāri atriebdamies izdedzinās Krievuzemi līdz pašai
Maskavai?

Pie visa vainīgi nolādētie vācieši! Kāpēc gan

cars ar viņiem pinās?
Tie jau caram kā brāļi! Ar tiem kopā viņš ēd

un dzer.

Pareizticīgie, vairs nav tāļu pastardiena! Degs,
mēs jums sakām, degs visas zemes malas. Vai nu aiz

debesu uguns lietus, vai tatāru kurtās ugunīs!
Daudzas strelicu sievas nesagaidīja vīrus pārnā-

kot, un viņu ielās skanēja niknas raudas:

Aizveda mūsējos tatāru stepēs, pameta tur. Va-

nagi izknāba tiem acis, vēji balina kauliņus! Kāpēc?

Kāpēc tas caram bija vajadzīgs? Kas tas par caru,

kas velti bendē ļaudis, zemi postā grūž?
Naids gāja no mutes mutē, no sirds lipa klāt

sirdij. Un daudzi atkal jau sāka ar labu pieminēt

Sofijas valdīšanas laikus, lai gan arī princeses favo-

rīts kņazs Vasils pa divi lāgi bija gājis karā tanīs

pašās stepēs, un atgriezies ar tikpat lielu negodu.

Cara sirdi grauza kauns un bēdas, un Maskava

viņš ilgi nenocietās.

Par daudz drūmas bija veco bajāru sejas, un pat
kņaza Borisa, un tāpat mātes brāļa Leona acīs šad

un tad pavīdēja nievu pilns smīns, teikdams bez

vārdu:

Atradies karotājs! Cik tad tāļu tu, Pēterīt, nu

tiki? Nu jau kauns mums, vecākiem un gudrākiem,
pat acīs skatīties. —

Cars pazuda no galvas pilsētas. Vispirms iztrako-
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jās savā Preobraženskā un Vācu ciemā, rīkodams me-

žonīgas dzīrās, kur dalībnieki stopiem dzēra degvīnu
un brauca vizināties kviecošu kuiļu vilktos pajūgos.
Tad šīs izpriecas beidzās tikpat ātri kā sākušās un

cars pazuda atkal. Tikai pēc kādām dienām no Tū-

ļas atklīda vēstis, ka cars tur kaļot kopā ar turienes

ieroču kalējiem. —

Tikai nekaļot vis zobenus, vai šķēpu smaiļus, bet

tādus pavisam savādus milzu daiktus, kurus saucot

par kuģu enkuriem.

Delveris un vairāk nekā, maskavieši nopūtās,
mesdami krustus: priekš kam viņam tie enkuri, un

kur tad mums tie kuģi? Tik jau vien ir, ka tie paši,
kurus pats cars aiz gara laika un ar saviem vāciešiem

uzbūvējis Perejaslavas ezerā. Tiem kuģiem jau arī

laikam būs vajadzīgi tie enkuri. — Daži atcerējās kā

pa miglu kaut kur dzirdētus tirgotāju stāstus, ka Bal-

tajā jūrā, vai nū holandieši vai kādi citi aizjūras ķe-
ceri atveduši caram dažus ārzemju modes kuģus.
Bet Baltā jūra tak bija bezgalu tāļu, aiz Volgas me-

žiem un briesmīgajiem zirjanu siliem, kur samojedu

tundras, ziemu nemaz nelec saule, un bezgala gara

ir nakts.

Vēl nebija apklusušas valodas par Tulā kalt sāk-

tajiem enkuriem, kad nāca jaunas vēstis, un šoreiz

no cara ierēdņiem:
Tam un tam bajāram izsūtīt tik un tik kalpu

valsts klaušās uz Voronežu! Turpu sūtīt arī cietum-

niekus, pa iebraucamām vietām salasītus klaidoņus
un visus savas vaļas ļaudis, kam nav darba, nav

kunga un nava arī pašiem savas pajumtes. —

Savākt pa visu Maskavu vairākus simtus vīru,

kas prot galdnieku amatu! Tauvu vijējus no Smo-

ļenskas un Vjazmas, koku cirtējus no Jaroslavas, Ka-

zanas un Vetlugas! Visus uz to pašu Voronežu! Tur

cars esot sadomājis sākt būvēt Donas upē kara kuģus
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jaunā karagaitā —

Atkal bija daudz nopūtu, un klaušinieku un

amatnieku sievas lēja asaras, izvadot vīrus Voronežas

ceļā. — Ap to pilsētu bija jūdzēm tālu plētušies va-

reni ozolu sili. Tur tagad klaudzēja cirvji un vaima-

nāia zāģi, gāzdami zemē milzeņu stumbrus, te augu-

šus kopš Batija sirojumu laikiem. Tūkstoši vīru

strādāja pie koku ciršanas. Tūkstoši zirdzinieku lū-

koja aizdabūt šos stumbrus līdz upei, kamēr vēl zie-

mas ceļš. Tur, gan holandiešu, gan pašu zemes mei-

staru rīkoti, dauzīti un mudināti, tūkstoši citu darba

ļaužu zāģēja ozolus biezās plankās, lai tās, vēl gluži

zaļas, dotu tūliņ kuģu būvētājiem rokās un tie varētu

sākt no viņām veidot milzīgas un lēzenas transport-
laivas un cara vienīgo jauno cerību — galeras.

Visur dārdēja baļķi un dēļi, klaudzēja darba rīki,

un gaiss bija pilns lamu vārdu un vienmuļīgi ritmis-

kās koku vilcēju un koku nesēju dziedāšanas. Bet

naktīs aizdegās tikdaudz sārtu, ka nobālēja mēness,

likās dziestam zvaigznes, — tik sarkani un gaiši dega
debesīs sārtu uguņu atspīdums. Un verstēm tāļu ap

nometni staigāja apsargi, bisēm plecos, un rikšoja
jātnieku patruļas: sadzītie klaušu ļaudis un cietum-

nieki simtiem mēģināja bēgt. Citi tika laimīgi cauri,
citus nošāva un vēl citus sasietus veda atpakaļ darba

nometnē. Tur bendes viņus kapāja smagām ādas

pātagām, līdz miesa iesāka lobīties nost no kauliem.

Bēgļu skaits auga, mazinādams cara darbinieku ar-

mijas rindas ,kuras retināja arī sērgas un bads. No

stepēm vēl rudenī te ievazāts, plosījās purvu drudzis

un ikdienas nāca vēstis, ka tik un tik desmiti darba

vīru nokrituši drudža karsonī. — Citiem simtiem

pampa rokas un kājas, sāka izkrist zobi un mati;
tos žņaudza cinga un dzīve pusbadā, iztikšana tikai

ar sausu pelavmaizi.
Arī tās dažu dienu nebija nemaz: te maizes

transporti nokavējās ceļā, te pārtikas piegādātāji bija
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atveduši to zaļu, pavisam sapelējušu, tā kā viebās

paši lielākie badmiras. Cars, līdzi strādādams un

gribēdams būt visur, skrēja no vienas nometnes ma-

las uz otru, te lielīdams, te lādēdamies, te pats pie

baļķa likdams plecu. Un tad viņu jau redzēja up-

malā, ar ozola planku uz pleca, vai ķeroties pie vir-

ves, kas cēla gaisā milzīgu bluķi, lai ļautu tam ar

sparu krist lejā un dzīt zemē ozola dziedru tanī

vietā, kur vajadzēja veidoties jaunās flotes piestātnei.
Kņazam Romodanovskim, kurš pārzināja cietu-

mus un policijas lietas, nāca no Voronežas viens rī-

kojums pēc otra gādāt strādniekus
.

Un kārtībnieki

ielās ņēma ciet vainīgus un nevainīgus, citu par

dzeršanu, citu par sakaušanos un citu tikai tāpat.
Ņēma ciet un sūtīja caram, ar kura gribu Voronežas

stepēs bija izaugusi vesela jauna flotes cēlēju pilsēta.
Pēteri bija pārņēmis darba drudzis. No agra

rīta līdz vēlam vakaram tas strādāja un naktīs dzēra,

bet rīta ausmā jau bija pirmais pie darba, žirgts un

mundrs, kaut arī neaizvēris acu. Un atņēma elpu
tikai pēc tam, kad Voronežas stepēs beidzot bija sā-

kuši ierasties no tālajām samojedu tundrām pirmie

pajūgi, vesdami Archangelskā izjauktās un cauri vi-

siem Ziemeļzemes siliem ragavās vestās galeras. Pēc

šo galeru parauga cara meistariem vajadzēja sākt bū-

vēt turpat Voronežā jaunas.

Pajūgs nāca aiz pajūga, nebeidzamā un nepār-
redzamā rindā, un visi veda vareno kuģu daļas, —

airus un mastus, numurētās sānu plankas, airētāju
solus, komandtiltu daļas un milzīgos dzelzs satvarus.

Un ugunskuru dūmos nokvēpusi cara seja kļuva

gaiša, jo sirdī tagad radās ticība, ka visas pārcilcē-

cīgās pūles nebūs pavisam veltas, ka līdz pavasarim
būs tepat upē jauni kara kuģi, un Tulas kalēji nebūs

velti kaluši kuģu enkurus.

Steiga būvētie, šķībie un greizie Pētera flotes

kuģi kaut kā tomēr turējās virs Donas ūdeņiem, un
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pavasarī sāka doties uz Azovas pusi jauna armija.
Šoreiz pa upi, jaunajos transporta kuģos, un visiem

pa priekšu līgoja paša cara būvētais kara kuģis, un

aiz tā, kā meža zosis rindā, lēni peldēja gan no zie-

meļiem atvestās, gan pēc to parauga Voronežā tai-

sītās jaunās galeras. Un rakstā cilājās milzīgie airi,

kuldami ūdeņus, jautri sasaucās matrožu un kara*

vīru balsis, un spirgts un silts glāstīja visiem vaigus

stepju vējš. ■—

Jātnieki jāja gar krastu, turēdamies līdztekus un

priekšā milzīgājai upes flotei. Aiz galerām brauca

tūkstots citu kuģu, tik gaļā rindā, kā reto stepju
ciemu ļaudis, stāvēdami uz krasta pauguriem un lū-

kojuši sākt saskaitīt vimpeļus, drīz meta mieru un

sāka krustus mest, jo tālāk skaitīšanai pietrūka

pirkstu. —

Jaunā Azovas aplencēju armija vairs necieta

badu, jo kuģos pa upi tai pieveda klāt pārtiku. Pa

ziemu cars bija izlūdzies no prūšiem un svētās Romas

valsts ķeizara jau labākus artileristus un kara in-

ženierus, un šoreiz krievu lielgabalu šautās bumbas

vairs nekrita vis turku cietokšņa grāvī, bet gan iekšā

pilsētā
.

Arī armijas vadībā bija vienība: par virs-

pavēlnieku skaitījās bajārs Šeins, par tā palīgu bija

Gordons, patiesībā vienīgais īstais jaunā kara gājiena

vadītājs. —

Galeras pabrauca cietoksnim garām, to nogriežot
no Krimas puses, un turki beidzot nolaida zaļo pra-
vieša karogu, tā vietā paceldami balto padošanās
flagu. —

Karotāji atgriezās rudenī mājās ar lielu triumfu.
v Virspavēlnieks Šeins brauca apzeltītos ratos, zelt-

bruņās ietērptu jātnieku goda sardzes pavadīts. Kā

triumfātors brauca arī vecais Gordons, un tāpat viņa
ienaidnieks lielais admirālis Leforts. Un zvanīja
Maskavas dievnamu zvani, šāva lielgabali un dimdēja
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bungas, un fanfaras taurēja slavu Azovas uzvarētā-

jiem, aiz kuru vadoņu ratiem vazāja pa zemi turkiem

atņemtos karogus un veda stepēs sagūstītos tatārus:

turku gūstekņu nebij, jo padodamies tie bija sev iz-

kaulējuši brīvu ceļu uz Turciju.
Pulks nāca aiz pulka: rotaļnieku reģimentes,

zēni jau ūsainām sejām, zaļais Preobraženskas pulks,
zilā Semjonovas reģimente un Gordona pulka vecie

kareivji, ģērbušies sarkanos svārkos. Gāja strelici to

garajos kaftānos, pulks pēc pulka, bisēm aiz mugu-

ras, šķēpiem pār plecu un ar saviem karogiem, uz

kuriem bija tēloti debesu svētie, elles velni un pastar-
dienas mocības.

Tauta klanījās karavadoņiem un karogiem, stā-

vēdama ielu malās un zemapziņā jusdama, ka ir pa-

veikts kas lepns un liels, un iedragāta Kristus ticības

ienaidnieku turku vara. —

Bet kur tad cars? Kur cars? Vaicājumu šalka

skrēja no viena ļaužu bara otrā, bet pavalstnieki velti

staipīja kaklus, censdamies tanī vai citā karietē ie-

raudzīt jaunā valdnieka seju.
Karietes un pulki, karogi un lielgabali slīdēja gar

tautas acīm bezgalīgi garā rindā. Un tad beidzot rin-

das galā ieraudzīja nākam aiz paša pēdējā pulka cara

milzīgo augumu, zilos vāciešu svārkos un partizāni

pār plecu.

Tauta, jusdama augam sirdī līdz tam vēl neiz-

justu lepnumu, bija sataisījusies krist ceļos un ap-

sveikt caru gaviļu klaigām, jo uzvarēdams nīstos tur-

kus, viņš bija pa pusei sācis uzvarēt arī savu pa-
valstnieku spītīgās dvēseles. Bet ieraugot caru kā-

jām un vienkāršā bombardiera tērpā, pēc tam, kad

tautas nīstie ārzemnieki bija pabraukuši garām zel-

tītās karietēs, suminājumu vārdi pamira pūlim uz

lūpām. Tauta mēmi noslīga ceļos, bet klusēja, un

klusēdams, augsti paceltu galvu, izgāja caur savas

tautas rindām cars-bombardiers, ar vienkāršu šķēpu
pār plecu.
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Triumfa gājiens bija aizgājis, cars kājām aiz tā,

bet tauta vēl stāvēja ceļos. Skati kā vaicādami

meklēja skatus, un sirdīs un uz lūpām bija klusas no-

pūtas:
Vācieši zeltā un karietēs, bet mūsu cars, pareiz-

ticīgās Krievzemes cars, iet tiem pakaļ kājām kā

vienkāršs karavīrs!

Un vecticībnieku tētiņi un klosteru fanātiķi laida

tautā jaunas valodas:

Cars esot sadomājis atdot pareizticīgo zemes val-

dīšanu vācietim Lefortam, bet pats aiziet pavisam
nrom no savas tautas.

Cars mīl svešniekus! Mūsu tauta un mūsu tēvu

zeme, un mūsu tikumi tam riebj! Ļaudis, būs pa-
stardiena! Šīs lietas, ko jūs redziet, ir tikai pats pir-
mais to vēl gaidāmo lielo bēdu iesākums!
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XXIV.

Atgriezies no otrās turku kara gaitas, cars sa-

sauca bajāru domes sēdi, un Krievijas valsts tēvi,
caunādu kažokos, smagām bebru cepurēm galvās un

amata zižļiem rokās, sanāca kopā, nopūsdamies jau
priekšlaikus un zīlēdami, ko jaunu nesīs šī diena un

ko tiem teiks par delveri un vēja grābsli uzskatītais

valdnieks. —

Cars ienāca savā artilērijas seržanta tērpā, sper-

dams tik platu soli, ka adjutants Menšikovs tikai pus-

teciņus tika līdz. —

Atsēdās tronī, palaida pāri vecajo rindām apaļo
un plēsīgo acu skatu, un daudzas sirmas galvas ne-

viļus noliecās zem šī skatiena varas, kurā bija draud-

pilna griba un savāda, pustraka guns. —■
— Lai turpinātu kapu ar turkiem un piespiestu

viņus mums atdot Azovas jūras krastus, — cara balsij

bija aizsmakusi pieskaņa un daudzi pie sevis nodo-

māja, ka tur vainīgs naktī kopā ar Vācu ciema ļaudīm
dzertais vīns, — mēs esam atzinuši par labu un cienī-

jamā bajāru dome arī lēmusi, — sekretār, raksti! —

ka mums līdz pavasarim jāuzbūvē vēl sešdesmit jaunu

karakuģu. Muižniekiem jāsametās kompānijās un tā,

lai katras locekļiem būtu kopā desmit tūkstoši zem-

nieku sētu; katrai kompānijai jādabū gatavs viens

kuģis, ar burām, mastiem un rejām. Baznīcām un

klosteriem jādod pa vienam kuģim no astoņiem tūk-

stošiem sētu. Tirgotāji, arī sabiedrojušies kompāni-
jās, dos valstij četrpadsmit kuģu, bet deviņus uzbū-

vēs cara dzimta ar saviem līdzekļiem. Visus vajadzī-

gos kokus dos no valsts mežiem!

Sekretārs rakstīja un cara skati, ka lūši slēpda-
mies zem melnajām un cieši kopā savilktajām uz-
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acīm, glūnēja un gaidīja, vai neatskanēs kāda prote-
sta balss. Bet neviens neiedrošinājās iebilst, lai gan

šur tur kaktos sakustējās bebrādas cepures, galvai lie-

coties pie galvas un draugam mājot draugam, ka par

nerru un delveri līdz šim uzskatītais cars nu gan ir

palicis jau pavisam bez prāta. —

Cara acīs gailēja dusmas, negūdamas iespēju lau-

sties uz āru, lai gan valdnieks juta, ka visi ir pret
viņu un viņa nodomiem. Kreisajam vaigam pārskrēja
raustīdamās pāri draudpilna grimase, saspurojās ma-

zās ūsas, saceldamās kā runcim, kā kodienam atņir-
dzās zobi. —

Tak cars saņēmās, apspieda slimības lēkmi ar

visu gribas spēku un iesāka no jauna, — ap sārtajām
un apaļajām lupām uz mirkli pazibēja ļauns smīns:

Cienījamie tēvi, tas vēl nava viss! Mēs esam no-

lēmuši doties garākā svešu zemju ceļojumā, lai paši
tur daudz ko mācītos un redzētu, kas no ārzemju ti-

kumiem un likumiem būtu labs un arī mūsu zemei

derīgs.
Cauri zālei izskrēja vienbalsīga nopūta, līdzīga

nevarīgam vaidam. Un kaktos vecajiem sačukstoties

atkal sakustējās milzīgās melnbrūnās cepures:
Lai Dievs stāv Krievuzemei klāt! Kad jel tas

bijis, ka valdnieks taisās atstāt savu zemi un savu

tautu? Nu tak pat bērniem ir skaidrs, ka Dievs at-

ņēmis valdniekam to pašu drusciņu prāta par viņa

pīšanos ar krievu valsts un pareizticības naidniekiem!

Daži drošākie gan taisījās plēst mutes un lūgt

valdnieku, lai nedara tā un nesper soli, kurš var sa-

tricināt valsts un tās iekārtas pamatus. Tak runāt

gribētāji tūliņ aprāvās, acīm satiekoties ar cara apaļo
un plēsīgo kaķa acu skatienu. Un runāšanas vietā

iznāca tikai nevarīgas nopūtas:
Runāt ar traku cilvēku jau nav nekādas jēgas!

legrūdīsi tikai pats sevi un savējos nelaimē. —

Atkal noraustījās cara vaibsti, nomanot, ka ap to

ir nevien slēgtas mutes, bet arī noslēgušās sirdis. Un
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pilna vaji savaldīta niknuma, atskanēja valdnieka

balss, jau līdzinādamās lūša šņākšanai:
Tā kā mūsu augstmaņu dēli no saviem tēviem

nekā prātīga nevar mācīties, vienīgi tikai lūgt Dievu,

dzert šņabi un tvarstīt savu dzimtļaužu meitas, tad

mēs paziņojam, ka gribam ikgadus sūtīt uz ārzemēm

lauzīties derīgos amatos, zinībās un kara mākslās pa

simtam bajāru un muižnieku jaunekļu. Pirmo partiju
mēs jau tūliņ tagad, gavēnī aizbraukdami projām,

ņemsim paši līdz. No kurām dzimtām, to paziņos

jums vēlāk. —

Kņazu un augstmaņu pleci saliecās zem cara

vārdos slēptā jaunā sitiena, sažņaudzās tēvu un vec-

tēvu sirdis. Bet cars uzlēca kājās un, kā nācis, milzu

soļiem izsteidzās no zāles, un Menšikovs, mesdams

tam un citam bajāram sejā nievu un izsmiekla skatu,

teciņus aizsteidzās valdniekam līdz. —

Tovakar bija vaimanas un gaudas visos Maska-

vas bajāru namos. Mātes un tēvi apraudāja savus lo-

lojumus kā dzīvus miroņus. — Kas varēja zināt, uz

kura pleciem uzgulsies ārprātīgā cara smagā roka, lai

atrautu no dzimtās zemes un tēva mājas paspārnes?
Ārzemēs tak viss bija pilns samaitāšanas, grēku un

visādu ķecerību. Kas zin, kur kurais ņems galu, un

vai reizē .ar miesu netaps pazudinātas arī jaunekļu
dvēseles?

Strelicu pulkveža Ciklera namā bija sanākusi

slepena sapulce, un tās dalībniekiem īgnuma un cie-

tas apņemšanās pilnas sejas. —

Brāļi, teica Giklers, saspurojis pasarkanās ūsas:

ilgāki mēs vairs nevaram ciest! Cars galīgi atdevies

vāciešiem un tikai tie, vai viņa rotaļnieki tiek uz

augšu; mēs, strelici, vairs neesam tā acīs pat nosprā-

guša suņa vērts! Ja mēs nerīkosimies droši un aši,
mums tā kā tā būs gals. —

Tauta ir mūsu pusē, teica Sokovnins, glāstīdams
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melno pilnbārdu un viņam ļauni iegailējās iešķībās
tatāra acis. — Bajāri raud savu dēlu dēļ, kurus cars,

pie saviem vāciešiem aiziedams, grib ņemt līdzi kā

ķīlniekus. Prastas kārtas ļaudis apraud savus tuvi-

niekus, kas nobendēti Voronežas darbos, vai nav pār-
nākuši no turku kariem. Klosteros visur nopūtas un

raudas, svētajiem tēviem redzot, ka cars aizmirsis

pareizticību. —

Puškins, mazs, kustīgs un vingrs, strauji noliecas

uz priekšu:

Ko tur tikdaudz gudrot, viņš sacīja, uzsisdams

dūri uz galda. Lieta taču ir skaidra: cars mums jā-

nogādā pie malas un jāceļ mazais Aleksējs par val-

dinieku, bet līdz tā pilngadībai lai valda labā prin-

cese Sofija. — Un ņirdzīgi paskatījās uz Ciklera pusi,
kurš priekš astoņiem gadiem bija pirmais no prince-

ses ļaudīm pārskrējis Pētera pusē, cerēdams par to sa-

ņemt augstu godu, bet palicis tai pašā vecajā, strelicu

pulkveža amatā.

Ciklers nošņācās, — to bija ķērusi Puškina laistā

nievu bulta, bet savaldījās un neteica nekā. Sazvēr-

nieki atkal sabāza ciešāki kopā galvas, dalīdami lo-

mas atentātā, kam vajadzēja notikt tanī pašā naktī.

Un runādami nemaz nemanīja, ka viens no viņa

pulka, virsnieks Jelizarovs, bija klusiņām izslīdējis
no istabas.

Cars dzīroja Leforta pilī, draugi un arī līdēji
bija ap to. Kausi šķinda, skanēja dziesmas, joki un

dzīru mūzika. Un skaistā Anna Monss, cara favorīte,

bija uzlikusi valdniekam galvu uz pleca, skatījās tam

sejā valgām, it kā žēlabu pilnām acīm, bet klusībā pie
sevis rēķināja, ko vēl pirms Pētera aizbraukšanas va-

rētu izprasīt sev vai savējiem.
Cars grīļodamies piecēlās, degvīna stopu rokā.

Draugi, viņš teica jau ar pastīvu mēli, es dzeru
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uz jaunās, mūsu ceļamās Krievijas veselību un vecās

nīkšanu!

Sirds mīļais, Menšikovs iesmējās, izaicinošam

smaidam Vijoties ap skaisto un nekaunīgo muti: ka

tikai mēs, to jauno Krieviju celdami, vēl nedabūjam
trūkumkaiti!

Menšikovs aprāvās, pamanījis viņam tik labi zi-

nāmo Taustīšanos cara kreisajā vaigā. Pēteris uz-

meta draugam dusmu pilnu skatienu, — jau plēsīgi

atņirdzās lūpas, — bet savaldījās un teica īsi:

Labi! Lai ir pret mani visa Krievija! Es viņu

tomēr pārveidošu citādu, vai arī salauzīšu tai sprandu!

Nošķinda kausi, nošalca caram domāti vivat sau-

cieni un sāka spēlēt dejas mūzika. Cars aplika fa-

vorītei roku ap kailajiem pleciem, taisījās to vest

dejā, kad piepeži viņiem blakus kā no zemes iznira

Leforts, un tam bija baiļu pilns acu skats.

Valdniek, viņš čukstēja, drebošiem pirkstiem
skārdams cara piedurkni: svarīgas vēstis —■

Ej nost! Cars pus jautri, pus nikni uzbrēca: man

pašam tagad svarīgākas lietas, ar Annu jādejo!
Un pieliecies, uzspieda kārās lūpas mīļākās bal-

tajam kamiesim, — meitene glāstīdamās nolieca galvu
un vēlīgi smējās.

Car, — Leforta roka no jauna skāra Pētera plecu,
un neatlaidīgāk, —to manu lietu nevar atlikt! iKāds

strelicu virsnieks ar ļaunām vēstīm —

Cars palaida favorīti vaļā, saslējās un acis tam

piepeži kļuva apaļas un platas, sāka zaļgani spīguļot:
Strelicu virsnieks? Kas tas tāds? viņš aizsmacis

prasīja. Un kas viņam par vēstīm? Vai tad atkal?

Leforts palocīja galvu.
Cars nodrebēja viss, un galva acumirklī kļuva

skaidra. Atmiņā atkal iznira bērnu dienu šausmas, —-

kā pamodusies odze iešņāca vecais asins naids.

Sievietes un draugi, piepīpotās zāles lustras, —

viss likās aizpeldam sarkanā miglā, no kuras sāka

celties preti naida ņirgu sašķobītas, bārdainas sejas;
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asiņainas rokas stiepās pēc viņa, un lēni šūpodamās
cēlās strelicu pīķu celtās, sendienās nobendēto mātes

brāļu un vecā, labā Matvejeva galvas, viņā bēdīgi vēr-

damās mirušām acīm. —

Dvēseles dziļumos sāka skanēt baiļu trauksmes

zvani, mudinādami bēgt un glābties, un Menšikovs,

stāvēdams un vērdamies caram sejā, jau klusi pa-

vīpsnoja, gaidīdams, ka atkārtosies trakā bēgšanas
nakts. —

Tak Pēteris vairs nebija pusaudzis, un ar pārcil-

vēcīgu gribas spēku apslāpēja bailes. Un to trakums

tam tagad pārvērtās dusmu trakumā.

Raudams Lefortu aiz rokas sev līdz, — garais
šveicietis aizlidoja pus pa gaisu, — cars izdrāzās bla-

kusistabā un sagrāba tur stāvošam strelicu virsniekam

aiz krūtīm, pacēla plecīgo vīru gaisā, pievilkdams tā

seju savējai klāt, aci pret aci.

Sazvērestība, tu saki? cars krāca un uz lūpām
tam parādījās putas.

Kas? Kur?

Pusaizžņaugtais virsnieks cīnījās pēc elpas, un

sāka runāt tikai pēc tam, kad cars to bija atlaidis

vaļā.
Pulkvedis Giklers, — Sokovņins un citi, — pat-

laban sēž Ciklera namā un nosprieduši tevi, valdniek,

nošaut, — kad tu brauksi no šejienes projām, — uķ

Kremli —

Trubeckoju ar sardzi šurp! Lāča rēkšanai lī-

dzīga nograuda cara balss. — Un uzkliedzis vēl Men-

šikovam gādāt pajūgus, viņš gāzās ārā no Leforta

nama.

Tā tad norunāts, Sokovņins teica, smagi celda-

mies no galda, — melnmataino galvu tam bija pa-

darījis vēl smagāku Ciklera degvīns. — Šonakt, pēc

otrajiem gaiļiem, mēs gaidīsim pie Maskavas upes, un

šāvējs būs —
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Spēcīgs sitiens pie durvīm un dobja balss:

Durvis vaļā! Atdarīt durvis! Te cars!

Puškinam izkrita degvīna stops no rokas. So-

kovnins smagi atslīga solā, Cikleram seja kļuva au-

dekla baltumā.

Atdarīt! grenadieri, laužat durvis! Sitat logus!
Cars iedrāzās iekšā, — smagās ozola durvis bija

izskrējušas ārā no eņģēm un dārdēdamas atsitās pret
sienu. —■

lenāca un apstājās, tik milzīgs, ka ar galvu skāra

griestu sijas. No ieplestajām lūša acīm tam nāca zaļa
dusmu un ārprāta guns.

Sazvērnieki palika kur kurais bijis, — cits solā,

cits pie galda stūra pieķēries, un visiem drebēja ceļ-

gali un rokas.

Cikler, — grauda cara balss, un pulkvedim tā

šķita kā pati pastardienas bazūne. — Šurp, nāc šurp!

Grīļodamies Ciklers gāja, bez gribas un bez

spēka, neiedrošinādamies pacelt galvu. Un nebija vēl

ticis līdz pusistabai, kad cars, aši sperdams divi milzu

soļus, atvēzējās un trieca pulkvedim sejā savu darbā

sarepējušo dūri.

Tu — suns!

Sašķaidītu seju, pulkvedis saļima kā nopļauts,
Un reizē nobrikšēja slēģi, nošķinda logi un zemajā

telpā sagāzās iekšā grenadieri, muskešu stobros sa-

spraustām baginetēm.
Ņemt viņus ciet! Visus! Cara balss pārgāja

dusmu kaukšanā. Visus dumpiniekus ciet un prom

pie kņaza Romodanovska!

Dumpiniekus pratinot uz moku sola, radās aiz-

domas, ka Ciklera un tā draugu nodoms bijis zināms

arī cara pusmāsai Sofijai. Un tā kā tās vislielākais

padomnieks un cara naidnieks Jānis Miloslavskis bija

jau miris, bet pašu princesi nevarēja vest uz ešafota,
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tad cars, izpildīdams savu zena gadu zverastu, atrie-

bās mironim. —

Jāņa Miloslavska šķirstu izraka no zemes un at-

veda cūku vilktā pajūgā pie ešafota, ko bendes kalpi

bija naktī pasteigušies pataisīt no svaigiem, vēl pēc

sveķiem smaržojošiem dēļiem. Cūkas kviekdamas

pavilka ragavas zem tiem un kalpi izcēla no šķir-
sta par zemi jau pussatrūdējušu mironi, uznesa to

augšā un nolika tā, lai sodāmo asinis tecēdamas sa-

jauktos ar Miloslavska trūdiem.

Tad sākās Ciklera un piecu citu sazvērnieku so-

dīšana. Tiem nocirta locekļus pa loceklim, — pa-

priekšu labo roku un tad kreiso kāju, tad kreiso

roku un labo kāju, un galvu pašās beigās. Nocirstos

locekļus un galvas uzdūra uz kauna stabiem, kurus

uzstādīja pilsētas vārtos, bet ķermeņus un apgānītos
Miloslavska trūdus sagāza maitu bedrē, aiz vaļņa.

Princesi Sofiju lika vēl ciešāki uzmanīt, bet vi-

sus strelicu pulkus izsūtīja tālos garnizonos, pie
cietokšņu celšanas darbiem Azovas jūras krastos un

pie poļu robežas.

Strelici aizgāja nokārtām galvām, jo Maskavā

palika viņu sievas un bērni. Un Kremlī visās sardzēs

nostājās rotaļnieki, kuru gādībā un varā palika pil-
sēta un pils.

Izrēķinājies ar sazvērniekiem un streliciem, cars

aizceļoja, Maskavas pārvaldīšanu atstājis vecajam
tēva draugam un kņazam Romodanovskim, ko ļaudis

saukāja par asins suni un asaru dzērāju.
Aizbraukšanas rīta agrumā, neatvadījies no ca-

rienes un arī negribēdams viņu satikt, — dažs labs

tās rads jau arī bija trimdā, — cars uz pirkstgaliem
iezagās dēla Aleksēja istabā.

Ilgi viņš stāvēja pie gultiņas un, svētbildes lam-

piņas krēslībā skatījās dusošā puisēna sejā. Un tik

liels viņu pārņēma tēva maigums, ka cars noliecies
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saņēma puisīti dzelzs cietajās milzu plaukstas un

piecēla pie savas sejas.
Usu asums durstīja puisēnam vaidziņus, kuri sa-

viebās miegainās raudās. Tad zēns atvēra acis, pa-

zina tēvu un apķērās viņam ap kaklu abām rociņām.
Zēns smējās, tēvs smaidīja. Tad Pēteris nolika

dēlu gultā atpakaļ, vēl reizi skāra ar ūsaino muti tā

vaigus, rociņas un ceļgalus.
Zēns aizmiga tikpat ātri, kā pamodies. Un Pēte-

ris, uz pirkstgaliem un pieliecis platos plecus, šņaukā-
dams izgāja no prinča istabas.
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XXV.

1697. gada sulu mēneša vakarā vecais Stokhol-

mas pils baznīcas ērģelnieks Bengts Rudbeks klusi

dūcināja jaunās ērģeles un viņa draugs, atvaļinātais

kapteinis Ekerots bija atnācis pie tā ciemos uņ do-

mīgi grozīja galvu, jo Rudbeks tam bija tikko sa-

cījis, ka ķēniņš jūtoties gaužām vājš:
Un tāpēc es nedrīkstu laist vāļā visus instru-

menta reģistrus, kaut gan patiesībā tā būtu jādara,
jo rīt pilī ir liela diena, princi iesvētīs. Un nevar

zināt, ja nav iepriekš spēlēts, vai labi skan.

Kapteinis atkal pašūpoja savu balto galvu, — vi-

dus bija pliks, ap deniņiem vēl viegli liecās plānas
cirtas.

Savādi gan, viņš sacīja: tēvs šovakar pēdējo- reizi

pie dievgalda, bet rītu dēlam pirmo reizi dos baudīt

mūsu Kunga Jēzus miesu un asinis.

Ērģelnieks, ar kāju izmēģinādams plēšas, sacīja,
ka princis nemaz nezinot, cik maz atlicis tēvam dzī-

vot. Ķēniņš to licis no dēla slēpt, lai princis domātu

tik par to, kas rītu viņam gaidāms:

Mirēju žēlojot, princim neietu galvā bībeles stāsti

un var vēl sajukt ticības locekļi, bet Stognes bīskaps
ir gaužām bargs un pārklaušināšanā vienādi stingrs

pret vienkāršu ļautiņu dēliem vai tiem, kam ķēniņ-
asinis.

Kapteinis nopūtās:
Naktīs mani māc ļauni sapņi. Jau trešo reizi

viņos redzu liesmas, kas aprij šo pili, tiecās skārt pil-
sētu un aprīt visu valsti. Par to sapni esmu vairā-

kas reizes bijis pie galma mācītāja un tāpat galma
māršalam rakstījis, lūgdams, lai visi, kas mīt pilī, ap-
ietās uzmanīgāki ar uguni.
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To es zinu, ērģelnieks sacīja: par tavu uguns

sapni maršals stāstījis arī ķēniņam.
Dieva ceļi ir neizdibināmi, kapteinis teica. — Šis

laiks mūsu zemei ir gaužām grūts laiks. Dievs vien

zina, kas būs vēl jāpieredz, kad vecā ķēniņa vairs ne-

būs. Cilvēki redz visādas zīmes pie debesīm pat die-

nas vidū, un tā vien liekas, ka ir sajukuši visi da-

bas likumi. —

Rudenī ievas ziedēja pa otram lāgam, bet Vasar-

svētkos sniga sniegs, ērģelnieks sacīja. Tas nav uz

labu, es to saku arī bez ļaunu sapņu sapņošanas.

Mēs vairs nevaram atcerēties tādus laikus, kad

zemnieku un muižu laukos būtu augusi branga la-

bība. Saimnieki atsakās derēt saimi, kalpi un kal-

pones mirst badā, sanākdami pilsētās, bet namnie-

kiem ir cietas sirdis; ķēniņa klētīs tukši citkārt rudzu

un miežu pilnie apcirkņi. Bads plosās Smalandē un

Karelijā, Vidzemē vēl briesmīgāks bads. —

Pagājušos divi bada gados tur esot nonīkuši ap

sešdesmit tūkstošu. Zviedrijā drīz nīks tāpat. Viena

nelaime nāk pakaļ otrai! Plūdi saposta ķēniņa rak-

tuves, vētras gremdē viņa galeras un mantu kuģus.
Un tomēr, pašas lielākās bēdas mūsu valstij vēl tikai

priekšā, jo ķēniņš nesagaidīs šī paša mēness dilšanu.

Un vecais vīrs pamāja ar galvu uz baznīcloga

pusi, kur aiz rūtīm bij jauna mēness sirpis:

Vai tai zemei, kurai grūtos laikos vairs nava

stipras valdnieka rokas, un ķēniņa tronī apsēžas
bērns!

Mūsu valsts ir kā ta vilistu nama jumts, ko Dieva

stiprinieks Simsons turējis uz saviem pleciem. Tāds

pats Dieva vīrs ir visus šos gadus bijis miesās mazais,

bet garā lielais mūsu ķēniņš. Uz saviem pleciem
visu valsti turēdams, viņš beidzot piekusis un tagad,
ļodzoties tā ceļgaliem, pašam sataisoties aiziet pie tē-

viem, ļodzās un dreb visa valsts. Tauta to mana, sir-

dis to jūt, un satrauktais cilvēku prāts liek tiem re-
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dzēt visādas ļaunas zīmes, kā zemes virsū, tā pie de-

besīm. —

Man tā vien liekas, ka pasaules gals ir jau klātu
v

un bada bēdas, kuras mēs nu redzam, ir tik to lielo

mocību iesākums. Tā Kunga rīkste pacelta pār zemi,
un bada jātnieks jāj apkārt pa mūsu ķēniņa pa-
valstīm!

Ķēniņš ir mazo ļaužu pēdējā cerība; ar ķēniņa
aiziešanu tā dzisīs, kā izdziest pieguļnieka pamests

ugunskurs. Un princis vēl tikai zēns, kam svešas

valsts lietas, un visvairāk patīk tik sēdēt zirga mu-

gurā.

Kopš vecais Nurdenjelms ir miris, arvienu re-

tāk dzirdams, ka princis apsēstos pie grāmatām. Jau-

najam viņa skolotājam Kronjelmam visvairāk tīk

zirgi, ieroči un mednieku taures. Vai tad brīnums,

ka visas šīs pašas lietas sākušas patikt arī princim?
Siena mēneša manēvros pie Upsalas viņš jau esot va-

dījis uzbrukumā gardes jātnieku švadronu un auļojis
tā priekšgalā ar tādu sparu, ka lauzis zirgam kaklu

un arī pats turpat jau bijis beigts.

Ķēniņš grib dēlu laikus radināt pie kara lietām,

sacīja Ekerots, un tas ir labi. —

Un tomēr, viņš tam nekad nava rādījis tēva sirdi,

ir pret to allaž skarbs un stingrs, ērģelnieks pašūpoja

galvu. —

Dievs vien tik zina un pazīst cilvēku, arī Viņa
svaidīto sirdis. Man sulainis Hakons reiz tika stāstī-

jis: viņgad, kad princis bija saslimis ar vējbakām
un gulēja lielos karstumos, ķēniņš veselas septiņas
naktis neesot atkāpies no prinča gultas.

Tas ir tiesa, bet kāpēc gan, līdz ko princis sāka

atspirgt, viņa majestāte aizliedza princim stāstīt, ka

tēvs pa slimības grūtāko laiku ir sēdējis pie dēla ci-

sām?

Viņš būs to tāpēc darījis, ka valdīšanas nastas

smagums neatļauj ķēniņiem būt ar mīkstu sirdi pret
paša bērniem! Mīksta sirds —tā priekš valdnieka ir
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vislielākā nelaime. Un mūsu valstij visapkārt ienaid-

nieki, tai vajaga stipru roku un cietas sirds. —

Ķēniņš jau vakar esot licis uzrakstīt testāmentu

un iecēlis par reģentiem, pēc viņa nāves un līdz prinča

pilngadības laikam, veco ķēniņieni un piecus grāfus.
Pieci vecīgi augstmaņi un ķēniņa māte, kas krāso

sev vaigus vēl tagad, lai gan tai tikpat sirmi mati, kā

man? Ekerots nopūtās.
Laikam jau labāku nav bijis, Rudbeks atteica.

Bet nu es iešu, Ekerots piecēlās un ērģelnieks

gāja to pavadīt. —

Patiesi, ķēniņš Kārlis vienpadsmitais bija gauži
slims un gatavojās aiziet no šīs pasaules.

Tieši tāpēc viņš licis princi pirms laika iesvētīt,

un uzticējis šo lietu bīskapam Benzelijam. Un bargais
Dieva vīrs bij iegājis ķēniņa kambarī, lai pieņemtu

viņa majestāti pie bikts un dievgalda.

Ķēniņu mocīja tik lielas sāpes, ka tam likās, tā

iekšas plosa balti nokarsētas milzu knaibles, — dru-

dzis kratīja viņa mazo, slimojot it kā vēl mazāku kļu-
vušo ķermeni.

Un tomēr ķēniņš atteicās likties gultā, un gribēja
sagaidīt nāvi krēslā sēdēdams, kā dienām un naktīm

un gadiem bija sēdējis savā darba kambarī, pie val-

dīšanas lietu galda. Un arī slimības krēslā, kam no

visām pusēm bija saliktas apkārt segas un spilveni,

viņš joprojām vēl mēģināja skatīt cauri sūdzības,

aprēķinus, aktis un ziņojumus, kaut gan tam bija

grūti pacelt galvu, pirksti vairs nevarēja zoss spalvu

noturēt, un dokumentus vajadzēja viņam lasīt

priekšā, jo vāji vairs redzēja slimnieka acis.

Kā pēdējo viņš nodiktēja savu testāmentu, ko

valsts padomei atdarīt pēc tā nāves. Otrs, jau agrāk,
vēl ar paša roku uzrakstīts vēlējums, bija domāts vie-

nīgi jaunajam ķēniņam, un arī tam lasāms tikai pēc
tā kronēšanas dienas.
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Viss tas nu bija nokārtots, atnācis bīskaps pie-

ņemt grēku sūdzēšanu, bet mirējs vispirms vaicāja

Benzelijam, vai tikai princis esot labi sataisījies
un arī zinot visu, ko iesvētāmā reizē prasa luterticī-

bas likumi?

Bīskaps teica jā, un ķēniņam uz īsu brīdi tapa

gaišāks, kā apskaidrojās vaigs.

Tad ir labi, viņš uzelpoja. — Tad nu laikam es

beidzot varēšu sākt padomāt arī par sevi. — Un sā-

kās bikts.

— Es esmu bijis un palicis līdz šai stundai ar

tādu dabu, ar kādu tiku ienācis šinī pasaulē, no ku-

ras tagad aizeju, — viņš atkal sāka smagi dvašot un

sāpju sviedri norasoja tam no jauna pieri. Labu es

centos līdzināt ar labu, ļaunu atmaksāt ar ļaunu, bet

baidos, ka tas otrais būs man vairāk par pirmo pade-
vies. Naidniekam nekad nevarēju piedot, nedz aiz-

mirst to, kas bija man rādījis drauga sirdi. Tak tādu

bijis gaužām maz. Un nekad neesmu atteicies no reiz

pieņemtā nodoma, vai nogriezies no staigāt sākta

ceļa. —

To mēs visi it labi zinām, bīskaps nopūtās, un

ķēniņš smagi vilka dvašu, iesākdams sevi apsūdzēt
kā vainīgu pie ķēniņienes agrās nāves.

Dievs pats lemj katram no mums dzīves laiku,

Benzelijs lūkoja to mierināt.

— Es biju priekš tik vārīgas un trauslas sirds par
daudz ciets, gaužām smagu dabu, kaut gan varu ta-

gad atklāti un no tiesas sacīt, ka visu laiku esmu savu

laulāto draugu klusi mīlējis. Tak viņa laikam nema-

nīja tā, bet man pašam to sacīt nepavērās lūpas.

Majestāte, bīskaps teica, jums patiešām nebij

vaļas savus tuviniekus mīlēt, jo visu prasīja un visu

ņēma valsts un valdīšanas darbu smagums.

Jā, tā patiesi būs bijis, — ķēniņš lūkoja pār-

vilkt ar plaukstu pāri sviedrainajai pierei» vaidus val-

dīdams: visu sevi, — savus spēkus, prātu un garu,
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visu es devu valstij, dzīvoju ne priekš savējiem un

sevis, bet gan tikai priekš valsts.

Bīskaps palocīja galvu un teica: Tas galu galā
būs gan drīzāk nopelns Dieva priekšā, un nekāds

grēks. — Un pasniedzis mirējam dievmaizi un vīnu,

viņš sacīja:
Bet tagad, varbūt, liksim ataicināt princi, jo Die-

vam debesīs vien iraid zināms jūsu majestātei vēl at-

likušo stundu skaits.

Nē, tagad ne, ķēniņš aizliedza ar vāju rokas mā-

jienu: tam puisim rītu priekšā liela diena, un lai viņš
labi sataisās; netraucēsim tāpēc to šovakar ar vēl ci-

tām lietām. Varbūt, paspēsim atvadīties rīt, pēc

dievkalpošanas.
Un savāds maigums ietrīcējās mirēja balsī:

Ja nē, tad nē, kā Dievs būs lēmis. — To pašu

galveno, kas man kā tēvam bija sakāms, es esmu

princim savā vēlējumā pateicis.

Nāves tumsa jau sāk apņemt ķēniņa acis. Tak

prāts vēl cīnās tam ar nesamaņu un lūpas čukst, kā

visus klātesošos, augstmaņus un sulaiņus lūgdamās:
Palīdziet manam dēlam! Palīdziet jel visi! Pa-

līdziet viņam saglabāt un sargāt valsti, darīt to stipru
un varenu! Palīdziet visi manam puisēnam, vēl ne-

piedzīvojušam zēnam, lai tas taptu par Zviedrijas cie-

nīgu un gudru ķēniņu!

Valsts valsts
...

Sargājiet valsti,.. .
vēl dzirdēja pēdējo nopūtu

no tā lūpām. Un tad beidzot Kārlis vienpadsmitais,
nenogurdināmais valsts uzcelšanas darba strādnieks,

saukts arīdzān par zemnieku ķēniņu, varēja beidzot

sākt no savas darbošanās atpūsties. —

Maziņš un izdilis, viņš gulēja melnajā bēru pa-

rādes gultā, izlikts pils zālē un mierīgi gaidīdams
bēru dienu, par kādu bija nolikts divdesmit ceturtais

maijs. Augsti un zemi, grāfi un kuģu krāvēji, ba-
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ronu meitas un kalpones, feldmaršali un amatnieku

mācekļi, visi tie nebeidzamā rindā gāja gar viņa šķir-
sta, atvadīdamies no tā, kas sevišķi tuvs bija bijis

mazo ļaužu sirdīm. —

Tad piepildījās vecā kapteiņa Ekerota paredzē-

jums, un piepeži, nezin kā, sāka degt ķēniņa pils.
Pirmās liesmas izšāvās cauri vara jumtam tieši

tanī vietā, zem kuras, vidējā stāva zāles vidū, stāvēja
melnais ķēniņa šķirsts, un ap to goda sardze. Un lies-

mas bija sākušās vienīgi tik Dievam zināmā ceļā, jo
silts bija maija laiks, un nevienā pils krāsnī vairs ne-

tika kurta uguns.

Kopā ar gleznām, mēbelēm un karogiem un

mantu lādēm, iznesa ārā no pils arīdzan mirušā ķē-

niņa šķirstu. Un tad tik nikna palika liesmu trako-

šana, ka no tās aizdegās pilij tuvākie kuģi, sāka degt

kaņepāju tauvu kalni, uzliesmoja darvas mucu lauki

un viss cits, ko ķēniņš kā pēdējo bij sagādājis, gri-
bēdams sākt būvēt jaunu karafloti.

Jaunajam Zviedrijas ķēniņam pašā pirmajā val-

dīšanas dienā vairs nebija kur galvu likt. Un viņš,
ar vecmāti un mazājām māsām-princesēm, lūdza

naktsmājas grāfa Uksenšernas pilī.
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XXVI

Bija mīksts marta vakars, uz sniega zilganas ēnas

un vējš, no Daugavas puses nākdams, brīžiem jau

šķita atnesām vieglu pavasara dvašu.

Alūksnes miestā, mazus bērnus un slimniekus at-

skaitot, visi citi ļaudis bija sastājuši savu māju dur-

vīs un klusēdami vērās garajā kamanu rindā, kas

slīdēja tiem garām. Tas bija pavisam savāds brau-

ciens, jo uz dažām kamanām, kuras vilka desmit un

divpadsmit zirgu, bija uzcelti ar sarkanām un za-

ļām ādām apsisti namiņi, ar durvīm un logiem, aiz

kuriem varēja redzēt svešas un arī brīnpilnas sejas
un lielas zvērādu cepures. Kučieriem, kas vadīja zir-

gus, stāvēdami namiņu priekšgalā, bija violēti svārki,

milzīgas bārdas un zilsarkani vaigu gali un deguni,
kas rādīja, ka šie vīri jau ir labu laiku ceļā un re-

dzējuši niknu salu un sīvus puteņus.
Aiz kamanu namiem jāja sarkani ģērbti jaunekļi,

sudraba ērgļiem uz krūtīm un samta cepurēs, kuru

virsgali nokarājās uz valkātāju kamiešiem kā melni

spārni. Jaunekļi veda melnus, dābolainus un dzel-

tēnus rumakus, tramīgām acīm un brīnumtievām,

Vidzemē vēl neredzētām kājām; zirgi šķita nevis

ejam, bet slīdam pa gaisu, tik viegla bija to gaita.
Jātniekiem bija dzeltēni zābaki, augsti uzliektiem

purniem, ādas pātagas sudraba rokturiem un lieli

līki zobeni, zaļa samta makstis. Aiz pleciem dažiem

bija redzamas bultu makstis un tatāru stopi pie

segliem; daži turēja rokās garus pīķus. —-

Brauciena priekšgalā kāds kamanu namiņš bija

apgāzies; tur dzirdēja sasaucamies alūksniešiem svešā

valodā, un klizmas dēļ viena pēc otras apstājās arī

pārējās kamanas un zirgu puiši ar viņu vestiem zir-
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giem. Dažu kamanu durvtiņas atdarījās un braucēji
nāca ārā, izstaipīdami rokas un sēdot notirpušās

kājas.
Tur bija jau padzīvojuši vīri, garām un melnām,

daži iesirmām bārdām un milzīgos kažokos, kam

virsa bija zelta un sudraba brokāta, bet brīnumgarās
piedurknes slaucīja samīdīto sniegu. Citi bija savus

kažokus atstājuši kamanās un tagad stāvēja brūnos

vai zilos, līdz ceļiem garos svārkos, aiz kuru jostām
bija aizbāzti līki naži. Svešie platām acīm skatījās
alūksniešos, viņu tērpos un namos, šad tad likdami

skatiem aizklīst pāri jumtiem uz ezera pusi, kur,

ūdeņu apjosts un saviem torņiem vakara saulē sar-

kani mirdzēdams, cēlās zviedru cietoksnis, lepni mir-

dzinādams zilo flagu ar dzeltēno krustu.

Savādas un svešas, kā plēsīgas, kā ņirgu vai naida

pilnas šķita pilsoņiem svešo ceļinieku sejas. Kas tie

tādi, neviens vēl īsti nezināja, lai gan bija klīdu-

šas valodas, ka no maskaviešu puses braukšot cauri

Vidzemei nezin kādi lieli kungi, un ka ķēniņa ierēdņi
esot sūrojušies, kur ņemt bada iztukšotā zemē maizi

un šķūtis tik lielam lērumam svešu ļaužu. —

Marta, prāvesta Glika piecpadsmit gadus vecā au-

dzēkne, bija tāpat kailiem stilbiem un koka tupelēs

iztecējusi uz ceļa, plecos mestu pliku kažociņu, un

ieplēstu muti vēroja dīvainos ceļavīrus un viņu ka-

manas. Tad piepeži tā pamanīja, ka no mācītāja
nama izskrien cienīgmātes raibais sunītis Duksis un

nikni riedams drāžās uz tuvākā svešinieku pulciņa

pusi. Suns mēdza svešiem kost, meitenei bija pieko-
dināts to neizlaist no mājas, un viņa teciņus laida

sunim pakaļ, pagūdama to notvert aiz skausta pašā

pēdējā brīdī, kad Duksis jau kampa ar zobiem kādam

sarkanādas zābakam.

Ap meiteni iedārdējās vīriešu smiekli, skanēja
vārdi vēl nekad nedzirdētā valodā. Sunīti klēpī, viņa

gribēja steigties atpakaļ, bet kāda roka to sagrāba
aiz pleca un sejā iesitās degvīna skarbā smaka. Mci-
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tene rāvās cik spēka, turpat pie mutes manīdama

smejošas un nekaunīgas acis, un liekdamās no tām

projām, ieraudzīja sev priekšā tik garu vīru, kā tā

galva likās prāvesta mājas akas vindas augstumā.
Garais vīrs bija ģērbies brūnos, zelta praņām iz-

šūtos svārkos, plecos mestu caunādas mēteli, bet viņa

jaunā seja bija tik savāda, ka meitene uz mirkli aiz-

mirsa cīniņu, sastingdama sava turētāja rokās:

Garajam zem pieres un melnajām uzacīm dega,

zaļgani mirdzēdamas, niknas un reizē jautras lūša

acis. Mazās ūsas virs sārtās mutes bija saspurojušās
kā runcim un nevarēja saprast, vai šī mute smaida,

vai taisās kost.

Garais kaut ko teica, īsi un skarbi, un Marta juta,
ka no tās pleciem atlaižās vaļā viņas turētāja rokas.

Nikni paskatījās atpakaļ, ieraudzīja skaistu jaunekli
ar nekaunīgām acīm un, piespiedusi sunīti pie krū-

tīm, laidās cik jaudas kriet, sev aiz muguras vēl dzir-

dēdama svešo smieklus un dīvaino, reizē mīksto un

skarbo valodu.

Tikai pēc tam, kad svešie bija sakāpuši savos ka-

manu namos un brauciens atkal sācis kustēties

uz vakaru pusi, Marta padzirdēja no kaimiņu māju

kalponēm, ka svešie bijuši krievi. Bodnieka Vinklera

Made pat zināja stāstīt, ka garais ar lūša acīm bijis
pats Krievuzemes ķēniņš, kurš braucot cauri Vid-

zemei ciemos, vai nu pie pāvesta, vai kāda cita ļoti
tālas zemes valdnieka.

Arī cietokšņa kareivji vēlāk teica to pašu. Ka-

lējs Indriķis, palīdzēdams krieviem salabot gāžoties

iedragātās kamanas, bija dabūjis no tiem sudraba

rubli un lielu glāzi degvīna, un dzirdējis krievu jāt-
niekus lielāmies, ka šo cars vasarā nākšot Vidzemē

ar gaužām lielu spēku un paņemšot sev Alūksni par

mantojuma tiesu, tāpat kā rudenī jau atņēmis turku

zemes ķēniņam, kādu tur lielu pilsētu. —

Tās pilsētas vārdu kalējs nebij paturējis galvā,
bet miesta ļaudīm no tā vakara ieperinājās sirdīs
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savādas bailes, un sapņos tie redzēja savā zemē drā-

žamies iekšā jātniekus ar līkiem zobeniem un bultu

makiem pār plecu. —

Martu mocīja citi sapņi. Guļot savā kalpones

lāviņā, tai bieži šķita, ka viņai vaigus sāk svilināt

kaisla un karsta dvaša, sveša vīrieša seja liecās ar-

vienu tuvāk un tuvāk, un turpat jau pie pašām acīm

iegailās divas citas, kurām bija mainīgs skats: te vi-

ņās zibēja nekaunīgi smaidi, te iegailējās pazaļganais
lūša acu mirdzējums.
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XXVII

Musketiers Jānis Kanna, zem karoga jau nosir-

mojis Rīgas garnizona karavīrs, stāvēja postenī pie
Smilšu vārtiem un, atspiedies uz musketes, žāvāda-

mies skatījās pelēkajās novakara debesīs, domādams

par saviem trim bērniem un sievu Līzi, kura gaidīja
ceturto. Un acis, šad tad apraudamās no svina pelēka-
jiem padebešiem, kas slīdēja virs zemajiem priekš-

pilsētas namiņu jumtiem viņpus kanāla, brīžiem ka-

vējās arī pie tilta, kas bija celts pāri netīrajiem un

platajiem cietokšņa grāvja ūdeņiem. —

Sargs piepeži saslējās un lika roku virs acīm, no-

liekdamies uz priekšu, lai labāki varētu redzēt cauri

miglas dūmakām, kas cēlās no ūdens. Tad viņš pār-
svieda bisi pār plecu, nospļāvās un ašiem soļiem
devās uz tilta pusi, jo viņā kanāla malā bija pama-

nījis garu vīru krievu drānās, kurš gausā gaitā, bet

neticami gariem soļiem staigāja gar grāvja malu, un

rokā šim vīram bija pār viņu vēl garāks koks.

Šo savu koku garais krievs, laiku pa laikam pie-
liekdamies, bāza grāvja ūdenī, — brīžiem tā pirksti
skāra velgu. Koku izvilcis atpakaļ, svešais purināja
no pirkstiem ūdens lāses, cēla koku pie acīm un kaut

ko murmināja savā valodā. Un tikai tagad Kanna

atcerējās, kā pilsētā viņdien bija iebraucis liels krievu

bars, lai brauktu cauri Rīgai uz Jelgavu un Vāczemi.

Sargs jau pa gabaliņu skarbi noprasīja krievam,

ko tas te darot pie viņa majestātes ķēniņa cietokšņa.
Bet krievs tā bija nogrimis savā darbā, ka likās ne-

dzirdēja Kannas vaicājumu, un Kanna tam grūda mu-

gurā ar musketes stobru, pats turēdams laidi padusē
un gatavs tūliņ šaut.

Svešais atlieca saliekto muguru un Kanna neviļus
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atkāpās divi soļus atpakaļ, jo grāvja dziļuma mērī-

tājs slējās un slējās arvienu garāks, un beidzot bija
tik neticami gara auguma, ka Kannām vajadzēja
krietni atliekt atpakaļ galvu, lai ieskatītos krievam

sejā, kura raustījās aiz niknuma. — Virslūpa, ar ma-

zām melnām ūsām, bija dusmās atņirgta, atsegdama
baltus un plēsīgus zobus, un apaļajās acīs dega nikna

uguns .

Krievs atvēza savu koku, ļauns un draudu pilns,
bet Kannas bises stobrs tūliņ pacēlās svešinieka krūšu

augstumā.

Ko tu te dari, ķiploku ēdāj? Es tev prasu pē-
dējo reiz! Kanna uzbrēca, jusdams sevī augam auk-

stu niknumu un zinādams, ka pēc reglamenta viņam
ir tiesības šaut, līdz ko svešais tam lūkos sist ar savu

koku.

To likās noprata arī garais krievs, jo nenāca tu-

vāk, lai gan turēja savu koku joprojām atvēstu pār
Dlecu. Tikai ūsas saspurojās vēl niknāk un caur sa-

kostajiem zobiem kā šņāciens nāca īgns lāsts.

Sargs pacēla vēl augstāk bisi, apņēmies svešo

apcietināt vai nošaut turpat uz vietas, ja nenāks līdz.

Bet tad no miglas aiz krieva muguras iznira divi tā

tautas brāļi, satrauktām sejām un mētādamies ro-

kām. Viens uzmeta godbijīgu kūkumu, sākdams ru-

nāties ar garo, — tas purināja galvu un pikti rūca,

bet otrais, lūkodams smaidīt, klanījās musketieram

un teica lauzītā vācu valodā, kuru Kanna saprata:

Mīļo zaldāt, notikusi nepatīkama pārskatīšanās,
ko gauži lūdzu neņemt ļaunā. Mūsu ceļa biedrim, —

krievs godbijīgu žestu parādīja uz garā pusi, — no

bērna dienām ir paradums mērīt visu ūdeņu dziļu-

mus, kādi tik gadās tam priekšā. Tā viņš to darījis
arī šovakar ar tava ķēniņa cietokšņa grāvi, bet bez

kāda ļauna nodoma, un es tevi vēlreiz lūdzu nedarīt

mums nepatikšanas un ļaut mierīgi iet. —

Kanna noprasīja runīgajam krievam, vai garais
esot daudzinātā Maskavijas kungu bara loceklis, un
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krievs smaidīdams klanījās ar pleciem un ar galvu.
Musketieris padomāja, paskatījās vēlreiz garajā, lai

varētu atcerēties tā seju, ja nāktos to vēlāk krievu

barā sazīmēt, un tad nolaida musketes stobru.

Labi, viņš strupi teica, vācaties prom! Es ziņošu

par šo lietu savam leitnantam, un gan mēs jūs dabū-

sim rokā, ja tas būs vajadzīgs. —

Garais aši apcirtās un gāja projām tik milzīgi

gariem soļiem, ka abi krievi, klanīdamies un lēkādami

ap to, tikai pusskriešus tika līdz. Bet Kanna aizgāja

atpakaļ pie vārtiem un raportēja savam leitnantam

par šo notikumu. Tad atgriezās postenī un vēroja
tālāk tiltu, pelēkos grāvja ūdeņus un tikpat pelēkos

atkušņa laika debešus, kas peldēja virs zemajiem
namu jumtiem un Kobes kalna, kurš bija jau gandrīz

pavisam izgaisis novakara dūmakās.
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XXVIII.

Pēc atgriešanās no Ungārijas kara gaitas Augusts
labu laiku nerādījās savā zemē, kaunēdamies tūliņ

pēc lielās neveiksmes rādīties Kēnigsmarkai acīs, jo

grāfiene bija tā ticējusi, ka no viņa iznāks jauns Ma-

ķedonijas Aleksandrs. Un Vīnē kavējoties, to nema-

not sagrāba savā varā ķeizaru pilsētas īpatnais, viegl-

prātīgais burvīgums.
To baudīdams, kā vienīgi viņš prata baudīt, kūr-

firsts iepazinās tuvāk un sadraudzējās ar ķeizara dēlu

un romiešu ķēniņu Jāzepu, jautras un izlaidīgas da-

bas princi. Un abi kļuva vēl lielāki draugi pēc tam,

kad ķēniņu bija sācis pa naktīm baidīt briesmīgs

spoks, žvadzinādams savas ķēdes pie Jāzepa gultas
un šaušalīgā balsī to rādams par pīšanos ar ķecerīgo

Saksijas valdnieku.

Augusts pierunāja ķēniņu ļaut viņam ar to kopā
un paslepen sagaidīt spoka apciemojumu. Un moš-

ķim atkal sākot važas skandināt un gaudot, Augusts
to sagrāba un izmeta pa guļamistabas logu uz ielas,

kur spoks sāka gluži cilvēcīgi vaimanāt, jo bija lau-

zis kāju un izrādījās par ķēniņa bikstēva draugu,
kādu jezuītu pāteru, kura ordenim bija sākusi lik-

ties aizdomīga abu augsto vīru draudzība un radu-

šās rūpes, vai no šīs draudzēšanās necelsies kāds

ļaunums Jāzepa stingrībai katoļu ticības lietās. —

Drīz izrādījās, ka Romas baznīcai šī draudzība

nesa vienīgi labu, bet tas kļuva nomanāms pāteru
acīm tikai pēc tam, kad Saksijas kūrfirsts jau bija
tik cieši sapinies skaistās austriešu grāfienes Este'r-

les valgos, ka to nonomāja no viņas vientiesīgā vīra

un beidzot paņēma uz savu valsti līdzi. Un no

jezuītiem sākumā tik pretīgās ķēniņa draudzības ar



246

kūrfirstu jau pēc īsa laika radās liels labums ir or-

denim, ir pašam sakšu valdniekam, jo grāfiene ar ķē-

niņu pierunāja kūrfirstu pāriet katoļticībā, bet atkri-

šana no Augsburgas konfesijas atvēra Augustam ceļu

uz Polijas troni. —

Pēc minētās spoku nakts ķēniņš gandrīz ikdienas

lūdza Augustu pie sevis ciemos un vakariņās, kuras

mēdza ieturēt kopā ar savu mīļāko, melnacaino itā-

lieti Palfi. Un ķēniņš ar favorīti abi ieteica kūrfir-

stam izvēlēties turpat Vīnē sev par mīļāko tik

augstas kārtas dāmu, ka tie varētu turpmāk vaka-

riņot ne vairs nepārī, bet jau četri.

Es centīšos laboties, Augusts iesmējās, skūpstī-
dams Palfi jaunkundzes roku pirkstiņus, — un pie
tam tik drīzi, cik vien tas būs iespējams.

Augusta acis drīz krita uz mazo, apaļīgo un zelt-

mataino grāfieni Esterli, kuras vecīgais vīrs bija ro-

miešu ķēniņa kambarkungs, un tāpēc naktīs bieži de-

žūrēja pilī, arī dienas stundās ieturēdams visās lietās

mērenību, ko tam bija ieteikuši Vīnes dakteri. Un

tā kā piedevām grāfam vēl bija visai skopa daba, tad

kūrfirsts līdz ar pirmo Esterlei rakstīto vēstulīti nosū-

tīja pāri dārgu auskaru, par atbildi drīz saņemdams

ziņu, ka grāfs nākamajā naktī atkal būs pilī, un grā-
fiene mīļi lūdz viņa augstību.

Kūrfirsts palika pie tās līdz rītam, jo grāfiene

domāja, ka viņas vīrs, kurš mēdza gulēt mājas otrā

galā, pārnāks noguris un tūdaļ ies savās istabās, kā

viņš to vienmēr bija radis darīt. Tak vecais un pļā-
pīgais kambarkungs tieši tonakt bij sadzirdējis kādas

tenkas, kuras varēja viņa sievu interesēt, un tāpat

pāris jaunus un pikantus anekdotus. Ar to visu ce-

rēdams grāfieni patīkami pārsteigt, grāfs, no ķēniņa

pils pārnākdams, tūjiņ gāja iekšā sievas guļamistabā,

jo grāfiene pat bija aizmirsusi aizslēgt durvis. Un

kambarkungs bija nepatīkami pārsteigts, redzēdams

savā vietā guļam citu.
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Viņš sāka nikni kliegt un lādēt savu sievu, un

kūrfirsts izlēca no gultas, paķerdams zobenu, jq do-

māja, ka smagi apvainotais virs taisās tam uzbrukt.

Bet austriešu grāfs nebij nekāds varonis un nemaz

nedomāja mēroties ieročiem ar savu sāņcensi. Re-

dzēdams kailu zobenu un pazinis arī tā izvilcēju,

grāfs aši aizgāja, pārnesdams sievu un kūrfirstu

vienus.

Grāfiene bija izmisusi, jo baidījās vīra atriebības.

Tā lūdza Augustu parūpēties par viņas drošību, un tā

kā kūrfirstam labāks padoms tūdaļ negadījās pie ro-

kas, viņš piedāvājās to nogādāt Saksijas sūtņa Gers-

dorfa namā, kur grāfienes vīrs tai neiedrošināšoties

sekot.

Grāfiene paklausīja, sākdama Augusta sūtniecībā

nogaidīt lietu tālāko gājumu, bet viņas vīrs, nevarē-

dams savaldīt dusmas, gāja pa pilsētu un tāpat pili,
žēlodamies visiem paziņām par viņam nodarīto ne-

godu.
Radi to rāja, pamācīdami, ka paša kauns nebūt

nava pašam jāklāsta citiem. Bet draugi smējās, un

kambarkungs Martinics teica tam, izsmiedams:

Mīļo grāf, augstmaņu aprindās tā tak ir visai pa-
rasta lieta: valdnieki nēsā kroņus, bet viņu firsti vai

grāfi bieži nēsā zināmo galvas rotu, ko tiem sagādā-
jušas to sievas, valdniekiem palīdzot. Viens otrs no

tā sauktiem pieviltajiem vīriem tieši tādā ceļā un ne-

uztraukdamies par saviem ragiem, ir ar tiem taisījis
labu kar jēru.

Grāfs Esterle palika domīgs, noturēdams šos

nievu vārdus par labu padomu. Un pēc maza brī-

tiņa sacīja:
Tas ir tiesa, un arī mūsu valstī tādas lietas jau

bijušas. Bet mana nelaime tak viņām nemaz nelīdzi-

nās, jo manas sievas mīļākais ir svešas zemes vald-

nieks. —

Kas tad jums liedz palikt par Saksijas kūrfirsta

pavalstnieku? Vai viņa galmā mazums labu, ar godu
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un ar labiem ieņēmumiem saistītu amatu? Martinics

pasmpjās un gāja projām, bet Esterle steidzās tieši no

romiešu ķēniņa pils pie kūrfirsta uzticības vīra Beich-

lingena, tam pastāstīdams savu vēlēšanos stāties viņa
valdnieka dienestā, un tāpat iemeslus, kuru dēļ sado-

mājis mainīt pavalstniecību.
Es domāju tā: ja nu jūsu zemestēvs ir bijis manā

guļamkambarī, tad man ir tiesības cerēt un dabūt

Dresdenes galmā vismaz virskambarkunga godu,
Esterle prātoja, un Beichlingens apsolījās tā vēlēša-

nos tūliņ darīt zināmu kūrfirstam. —

Kūrfirsts, to dzirdēdams, smējās, kā nebija smē-

jies kopš Venēcijā aizvadītiem mēnešiem, bet grāfiene

nesmējās vis, saņemdama savu zeltcirtaino galviņu
abām rokām, un tā bija zīme, ka viņa domā un ap-

sver kaut ko svarīgu.

Augstība, tā beidzot sacīja: es lūdzu jūs nepie-

ņemt mana vīra piesolīšanos, jo viņš ir vientiesis, no

kura nekāds labs virskambarkungs jums neiznāks.

Bez tam, ar savu biežo tuvumu viņš dažu labu reiz

sarūgtinātu mūsu mīlu. Es gan gribētu rīkoties pa-
visam citādi un uzstādīt tam dažus noteikumus, ku-

rus pieņemdams, grāfs dabūs tiesības ikgadus saņemt
no jums vīra sāpju naudu.

Augusts tam piekrita, un mazā, bet enerģiskā
dāma iesāka nokārtot turpmākās attiecības ar vīru

pati pēc sava prāta. Un noslēdza ar grāfu pie notāra

sīki sastādītu līgumu, kurā bija uzskaitītas viņas jau-
nās tiesības un grāfa pienākumi, ja tas vēlas ikgadus

saņemt no kūrfirsta kases divdesmit tūkstošus dāl-

deru. —

Vispirms grāfam bija jāapsolās laist sievu atpa-

kaļ savā namā un viņas istabās, ja tā to vēlētos, ne-

kad tai nepārmest, kas torīt bijis, un ļaut grāfienei
iet ciemos vai aizceļot, kad vien tai tīk. Un bija ar

mieru to pats pārvest no Saksijas sūtniecības mājās
savā paša karietē, un atzīt par saviem likumīgajiem

bērniem, ar tiesībām uz viņa mantu un ciltsģērboni,
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visus grāfienes dēlus un meitas, ja viņai tadi turp-

māk gadltos. —

Tikai viens līguma punkts šķita grāfam jau par

daudz smags. Tā bija grāfienes prasība, lai tas at-

vainotos, Saksijas sūtņa un tā kundzes klātbūtnē, pats

savas sievas priekšā, ka torīt to kūrfirstam dzirdot

lamājis, un pie tam visai ļauniem vārdiem.

Kad grāfs nepiekāpās, notārs deva padomu pie-

kāpties tā sievai. Viņa tam beidzot paklausīja, un

par šo līgumu labu laiku runāja visā Vīnē. Romiešu

ķēniņš dabūja par to dzirdēt no kūrfirsta un pašas

grāfienes mutes, bet pilsētā palaida vaļā valodas no-

tāra skrīveris.

Un tā ķēniņš ar kūrfirstu varēja turpmāk iebau-

dīt vakariņas abi kopā ar savām mīļākām, jo Esterlēs

bij ļoti veca un slavena augstmaņu cilts. —

Tā ēdot un dzerot kopā, viņi runāja nevien par

zirgiem, dejotājām un briežu medībām, bet šad tad

arī par lielo politiku, un ķēniņš kādreiz ieminējās,
ka Poļuzemes valdnieks, resnais Sobjeskis, ilgi ne-

būšot dzīvotājs. —

Viņš bija mana tēva kauju draugs, Augusts ru-

nāja, pacēlis glāzi gaisā un turēdams to pret kamīna

ugunsgaismu, — un vecais burgundietis atmirdzēja
asinssarkanā spīdumā.

— Abi tie tika straumēm izlējuši turku asinis,

viņš turpināja un tad apklusa, atcerēdamies pats savu

bēdīgo un gandrīz jau tikpat kā piemirsušos kara-

gaitu ungāru stepju klajumos.
Būs daudz tīkotāju nosēsties poļu tronī, — ķē-

niņš turpināja, noņemdams no Palfi jaunkundzes
pleciem savu vājo un kaulaino roku.

Kas tur par labumu, — valdīt pār tautu, kuras

zemē ikviens grib klausīt tikai sev, — sacīja kaprīzā
Palfi, nicīgi uzmesdama mazo, melnām ūsiņām ro-

tāto virslūpu. —
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Tā nu gluži nevar teikt, ķēniņš atteica, gludinā-
dams labās rokas pirkstiem kreisās aproces mežģī-

nes. — Varas gan nava daudz, bet ienākumi lieli un

prinčiem, kam pašiem nemaz nav valsts vai tā pār-

lieku maza, arī poļu ķēniņa gods šķiet gods. —

Un romiešu ķēniņa samtainās acis kā pētīdamas
apstājās pie drauga sejas.

Kas tad būtu tie poļu troņa tīkotāji? Viņš jau-

tāja, censdamies likties mierīgs, bet balsī bija tomēr

manāms mazs aizsmakums.

Lūkosim sākt skaitīt, Jāzeps runāja, atliekdams

kreisās rokas īkšķi. Princis Jēkabs — viens.

— Tam nav nekādu izredžu: poļi negribēs vēlēt

ķēniņu no pašu tautas vidus! Augusts dedzīgi iesau-

cās.

iKā tad tie ievēlēja viņa tēvu?! Un ja tāds troņa

kandidāts, kā princis Jēkabs, var solīt saviem vēlē-

tājiem piecus miljonus, tad —

Tālāk, lūdzam tālāk, jūsu augstība, — Palfi

sauca, un Jāzeps atlieca rādītāja pirkstu: vēl dzīvā

ķēniņa nākamā atraitne, Marija Kazimira Luīze —

Ko ,tā vecā kaķe? Palfi tik strauji salēcās, ka

vīns izlija no ķēniņa glāzes, apslacīdams tā ceļgalus
un garās zeķes.

Ir francūziete, — Esterle pasmējās, jrn pie po-

ļiem viss franciskais sen lielā cieņā. —

Trešais būtu dons Līvijs Oldekalki, Svētā Tēva

miesīgais brālis, — romiešu ķēniņš lieca nākošo pirk-
stu: to aizstāvētu ļoti daudzi poļu bīskapi.

Tik kareiviskai tautai itālis neder par ķēniņu.
Palfi jaunkundze atkal jaucās starpā: manas zemes

vīrieši der visam citam, tikai ne kaļam.
Un atkal nicīgi notrīcēja viņas mazās ūsiņas.
Viens kandidāts ir tepat Vīnē, — ķēniņš runāja,

atkal ieurbdamies skatiem kūrfirsta sejā, kuram ta-

gad nodrebēja sirds.

Un tas būtu?

Bādenes princis Ludvigs, mana tēva ģenerālleite-
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natits, Jāzeps atteica. Piektais būs Reinas falcgrāfs,
kam sieva ņemta no Radzivilu cilts. — Sestais ir

mūsu mīļais rads Leopolds, Lotringas hercogs, kam

paliek baisi būt Francijai tik tuvu kaimiņos.
Veseli seši?! Vai, nu jums, augstība, jau pie-

trūkst pirkstu, Esterle iesmējās, nopurinādama savas

zeltainās cirtas. Vai vairāk neviena nav?

Septītais ir pats nopietnākais kandidāts, ķēniņš

atteica, celdams glāzi pie lūpām, jo aiz viņa stāvēs

saules Ludviķis un viņa Francija. Tas ir princis
Konti, franču ķēniņa brālēns, kura labā abats Poli-

ņaks jau tagad cītīgi raujas pa Poliju. Viņš esot

dabūjis savā pusē pašu prīmasu Radzejovski un dau-

dzus magnātus.

Ko?! Burbons tiks Polijas tronī? Augstība, tad

jau mūs, austriešus, spaidīs ne vairs no divām, bet

veselām trim pusēm! Palfi sirdījās, bet Esterle sa-

spieda galvu rokās un sāka skatīties kūrfirstā plaši

ieplestām acīm.

Nē, to mēs neļausim, Jāzeps sacīja, izdzerdams

savu burgundieti. — Tad saviebās, noteica: nē, mū-

sējo ungāru „vērša asinis" tomēr garšo daudz la-

bāk. — un turpināja, skatīdamies griestos:
Mums vajadzīgs pretkandidāts, kas spētu izjaukt

franču nodomus un cilpas, kuras tie jau laikus met

ap Jagailoņu kroni. Tēvs par tādu cilvēku bieži lauza

galvu, kanclers Kinskis tāpat, un es arī. —

Augstība! Es zinu! Lūk, viņš, nākamais Poļu
zemes ķēniņš! Esterle iegavilējās, izstiepdama abas

rokas uz kūrfirsta pusi, un vaļā palaistās matu cirtas

meta zeltainas gaismas loku ap sparīgās grāfienes

galviņu.
Palfi jūsmodama sasita plaukstas, bet Jāzepa

skati, atrāvušies no griesta amoretiem un viņu turē-

tajām apzeltītu puķu vītnēm, lēni laidās lejup un šo-

reiz cieši ieurbās Augustam acīs, kuras tagad bija
mest sākušas zeltainas dzirkstis.

Jā gan, romiešu ķēniņš sacīja, pēkšņi paliekda-
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mies uz priekšu. — Mūsu mīļais viesis būtu pats pir-
mais Austrijas kandidāts Polijas ķēniņu tronim, ja
vien viņam nebūtu gadījusies nelaime piedzimt Lu-

tera ķecerībā.
Augusts klusēja, bet sejā bālums mijās ar sār-

tumu. Kā nākdamas no liela tāluma arvienu tuvāk,

ausīs iešalcās neskaitāmu sudraba tauru skaņas un

ļaužu jūras gaviļu auka:

Vivat, Augustus rex!

Tāpēc beigsim runāt par šo lietu un labāk dzer-

sim šo brīnišķīgo sulu, kura dēļ vien esam gatavi ti-

cēt, ka Noasa šķirsts pēc grēku plūdiem apstājies ne-

vis Ararata kalna galā, bet uz kāda no mūsu pašu

Egeras apkaimes pakalniem. —

Un romiešu ķēniņš paņēma no viņam blakus

liktā sudraba groza sarkanā bikavera pudeli.
Esterle piecēlās kājās, — viņai bija aizrāvusies

dvaša, jo bezgala strauji tai sitās sirds, bet acis, mir-

dzoši zilas kā Karpatu kalnu ezeri, skatiem glāstīja
Augusta galvu un plecus, it kā jau redzot ķēniņa
kroni un ķēniņa purpuru. Un mazā sieviete nokrita

pie mīļākā kājām:

Augstība, viņa elsoja, apkampdama tā ceļgalus
un spiezdama kūrfirsta klēpī savu galvu, kurai bija
dukātu zelta medainā zaiga, — augstība, — ak,

kaut jūs varētu! Kaut jel jūs gribētu! Es tad mī- .

lētu jūs div- un trīsreiz karstāk, zinādama, ka turu

savās rokās labu katoli, sakšu firstu un poļu ķēniņu!

Augusts neteica nekā, un viņa kreisā roka glā-
stīdama uzgūlās zeltcirtainajai grāfienes galviņai.
Bet ausīs atkal iešalcās suminājumu brāzma:

Vivat, Augustus rex!

Jo vairāk kūrfirsts domāja par ķēniņa kroni, jo
kairinošāks tam likās šī kroņa mirdzējums.

Tas viņu viļināja arvienu vairāk, troņa dēļ nu

karsa prāts un dega sirds. Uri par kārdinātāju vien-
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mēr bija tam blakus mazā un runīgā Esterle, at-

braukdama viņam līdzi arīdzan Dresdenē jau kā

oficiāli atzīta favorīte. Un tāpat kā visjaukākajai
rīta blāzmai ir jānobāl dienas, arī tās visupelēkākās

priekšā, tāpat tukšās un straujās austriešu grāfienes
zeltmatainais skaistums pārvarēja gudrās melnaces

un visu mūzu draudzenes Kēnigsmarkas vēso dai-

ļumu, likdams izgaist tās varai pār svaidīgā un vien-

mēr jaunu dēku alkas pilnā kūrfirsta sirdi. —

Esterle dienām un naktīm mudināja Augustu da-

rīt visu, lai tiktu par poļu ķēniņu. Bet lai varētu sākt

lūkot tikt, viņam visupirms vajadzēja atsacīties no

luterticības.

Tak kūrfirsts vilcinājās, un iedomājoties vien,
kādu tāds solis var sacelt tā sakšos vētru, tas puri-

nājās viss:

Ko gan sacīs mācītāji, kas bija iedrošinājušies
rāt no kanceles kūrfirsta tēvu, un jau tik par to vien,

ka vienai otrai sakšu meitenei bija gadījies puisēns
ar tikpat stalti liektu degunu un pārgalvīgām, zilām

acīm, kādas bij sakšu Marsam?

Kādus pērkonus gan tie laidīs vaļā, ja dabūs zi-

nāt, ka sakšu Marsa dēls klausās mesi, iet pie katoļu

pāteriem un bikts?!

Var sākties dumpis, dzenoties pēc jauna troņa,

veco var pazaudēt.
Ak, nieki! Gan viņa sakši būs un paliks rāmi,

un mācītāji jau savaldīs mēles, ja redzēs, ka pie baz-

nīcām nolikti viņa zaldātu posteņi! Vai gan Kenig-
šteinas pils pagrabos un torņos maz vietu, kur no-

kļuvis cilvēks ir tikpat kā dzīvs kapā rakts?

Atkritējs, Jūdass, Apostats — čukst viņam ausīs

fanātiska naida pilnas talāru vīru sejas.
Tak viņas bāl un gaist, un to vietā dzird atkal

gaviļauku:

Vivat, Augustus rex!
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Vecais un resnais Sobjeskis, kādreiz ļoti laimīgs
karavadonis un vēlāk ne visai laimīgs ķēniņš, ūdens-

kaites mocīts gaidīja savu pēdīgo stundu, un no Drēs-

denes uz Vīni un atpakaļ auļoja kurjēri, putās triek-

dami savus žiglos zirgus, un braukāja melni ģērbu-
šies cienīgi pāteri, sēdēdami gan viena, gan otra

galma karietē.

Augusts, Esterles un paša godkāres tracināts,

izmisis teica Vīnē ķeizardēlam, kurš bija viņa draugs:

Ko man gan līdzēs pāriešana tavā ticībā? Ar ti-

cības maiņu vien es vēl neesmu poļu zemes ķēniņš!
Tronis nāks izsolē, un viņā uzkāps tas, kas varēs vai-

rāk solīt un dot! Man nav to desmit miljonu, kas

franču princim, un nav arī to piecu, kurus sola poļu

magnātiem vēl pusdzīvā viņu ķēniņa vecākais dēls.

Jāzeps iepleta platākas savas samtainās acis, ku-

rās pēkšņi pazibēja tēraudains mirdzējums. Tad pie-
cēlās, garš un sīksts, un uzlika kaulaino roku drau-

gam uz pleca:
Esi mierīgs, gan nauda gadīsies! Priekš kam

tad jezuīti?

Un tanī pašā dienā pie kūrfirsta ieradās mazs un

kustīgs pāters.

Augstība, viņš teica, dziļi klanīdamies un smai-

dīdams ar visām tuklās sejas rievām un taukainajām

vaigu bedrītēm: mūsu brāļi Polijā labprāt nodos jūsu
uzticības vīru rīcībā dažus miljonus, ja vien —

Jā, jezuīti bija gatavi aizdot, bet tikai pret drošu

ķīlu, un kā tādu pieprasīja Saksijas kūrfirstu cilts

dārgumus un visas to augstā amata insignijas.

Un, protams, tikai pēc tam, kad kūrfirsts būšot

atmetis ar roku Lutera ķecerības maldiem. —

Atgriezies tīrs un balts, kā ūbele, svētās Romas

baznīcas klēpī! Un jezuits, to teikdams, bij pat ap-

raudājies, beigās piebildis:

Tādiem mēs esam allažiņ ar mieru līdzēt. Tāda
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cilvēka labad Polija dosies ciņa visvarenais Jēzus

brālības ordenis.

Augusts beidzot bija ar mieru mainīt ticību, ja
šī maiņa tam sola jezuītu kreditu un izredzes uz val-

sti, kas savas divdesmit reizes lielāka par visu Sak-

si ju.
Tikai — Dieva dēļ — visam vēl pagaidām jāpa-

liek slepenībā. Jo, — kas to zina? Vecais poļu lauva

Sobjeskis vēl var, varbūt, atspirgt, var ilgi vēl valdīt.

Un tad? Tad par sakšu valdnieku smiesies visa

Eiropa!

Raabas bīskaps, pats vēl nesen luterāņu princis,

slepeni uzņēma Augustu Romas baznīcas klēpī, bet at-

klāti ķēniņš joprojām vēl sargājās spert kāju katoļu
dievnamā. Saksijā vēl nekā nezināja, tikai klīda tum-

šas valodas, kuru izplatītājiem gan bija piedraudēts
ar bargu sodu un tautai atkal teikts, ka tās ir ļaun-
prātīgas tenkas.

Toties mazajam, bet plecīgajam Flemingam, kurš

no sakšu pulkveža bija jau ticis par ģenerālpulk-
vedi un sava firsta uzticības vīru, un devies uz Po-

liju aizstāvēt Augusta lietu, — Flemingam pašā sle-

penākajā ceļa somā, blakus Vīnes jezuītu dotiem or-

deriem un vekseļiem, gulēja Raabas bīskapa dota ap-
liecība un reizē vēstījums visiem poļu augstmaņiem
un poļu tautai, ka sakšu kūrfirsts tagad kļuvis par
uzticamu Romas dēlu, par kuru, tā tad, ir gan vērts

un pat vēlams balsot.

Sevišķi tad, ja par šo balsošanu tiek labi samak-

sāts. —

Augustu māca raizes un šaubas, vai tikai pietiks
jezuītu naudas, vai pāteri spēs sagādāt visus poļu pra-
sītos miljonus.
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Kur ņemt vēl naudu, — Dieva dēļ, — šurp cil-

vēku, kurš pratīs pasacīt, kā tikt pie naudas!

Beichlingens, jau reiz apzadzies un uz ārzemēm

bēdzis finansists, baudīja visu kūrfirsta uzticību, un

neņēma ļaunā, ja kūrfirsts kādos no saviem daudza-

jiem svētkiem laiciņu pazuda kopā ar skaisto Beich-

lingena sievu, kura tik labprāt mēdza spēlēt Dianu, —

ar zelta stopu un sudraba bultmaku pār plecu. —

Beichlingenu! Dodiet šurp Beichlingenu!
Galma finansists zemu paklanījās kūrfirstam un

gaidīdams pacēla savu parūkoto galvu. —

Beichlingen, man vajadzīgs daudz naudas, —

miljoni —

Beichlingens klusēja, bet viņa stāvā bija manāms

kaut kas glūnīgs, gaidu pilns.

Beichlingen, — man vajadzīgs vīrs, kam es va-

rētu uzticēt savas valsts naudas lietas, — kurš spētu
man aizdot — vienu miljonu, pusotra — kūrfirsts

smagi dvašo, pieri tam sedz lielas sviedru lāses —

ar vārdu sakot, — vai jūs esiet ar mieru?

Beichlingens palocījās, un trīs dienas vēlāk at-

veda kūrfirstam pusotra miljona, ko tas bija dabūjis

no saviem draugiem, bagātajiem Leipcigas žīdiem.

Par ko, pret kādām saistībām vai ķīlām? Ak,

vai tad tik garlaicīgas lietas jāzin tādā brīdī, kad

iet vaļā liela spēle, — kad veselas lielvalsts ķēniņa
tronis tiek pārdots vairāksolīšanā, kad pie Fleminga
nāk pa otram un pat jau pa trešam lāgam vīri, kas

savu guvuši. Un lepni iespiež rokas sānos, brauka

ūsas un teic:

Kā paši ziniet, mīļo grāf. Konti un prīmass

mums sola dot tik un tik. Tas ir jau dabūjis, tas

un tas arī. Vai tad mēs lai iztiekam ar tiem grašiem,
ko jums labpatikās dot?

Grašu nievātāji bija saņēmuši desmit un trīsdes-

mit tūkstošu, citi vēl vairāk, bet Flemings sakoda

zobus, taisīja laipnu seju un atkal pildīja šķietami
caurās panu kabatas.
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Kad prasītāji beidzot bija prom, ārkārtējais kūr-

firsta sūtnis un speciāli pilnvarotais ļāva sirdij vaļu
un lādējās vēl niknāk kā viņās dienās, kad bija vien-

kāršs sakšu pulkvedis. Un nokratījis abas dūres uz

durvju pusi, aiz kurām bija pazuduši zeltšūtie kukuļu

prasītāji, rakstīja savam valdniekam vēstules, viņās

prasīdams trīs lietas:

naudu, naudu un vēl reiz naudu, un no šīs nau-

das sava tiesa palika arī paša Fleminga kabatās. —

Trautmanstorf, — kūrfirsts beidza staigāt pa

istabu, nostādamies vecā ģenerāļa priekšā, — jūs
esiet mans pēdējais trumpis!

Kā pavēlat, augstība!
Dodu jūsu rīcībā astoņus tūkstošus vīru. Pagai-

dām lai tie stāv Lauzicā, bet gatavi maršēt, līdz ko

es došu ziņu!
Kā pavēlat!
Ja šie poļu nelgas mūs piemānīs, — tad, tad —

saprotiet?!

Saprotu, augstība! Sirmais ģenerālis mirkli likās

kļuvis jaunāks, un taisns kā leitnantam izstiepās tam

stāvs.

Nu?

Tad mēs maršēsim Polijā iekšā un piespiedīsim
turienes nelgas balsot kā vajaga, un kā jūsu augstībai
tīk!

Vecais Sobjeckis beidzot bija šķīries no pasaules,
un tā pienāca diena, kad Voļas laukumā pie Varšavas,
šis jaunās rezidences, Polijas un Lietuvas muižnieki

sanāca kopā, lai vēlētu jaunu ķēniņu.
Kukuļu devēju bija bijis daudz, kukuļu ņēmēju

vēl vairāk. Un vēl arvienu nebija zināms, kas uz-

varēs: sakšu kūrfirsts, vai franču princis, kura at-

balstīšanai uz Dancigas pusi jau brauca saules ķēniņa
sūtīti galeoni un žiglās fregates. —
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Tepat aiz Poznanas vaivadijas robežām stāvēja

astoņi tūkstoši sakšu vīru, un Flemings tam un citam

bija visai skaidri teicis, ka franču draugu saraksts

tam sen gatavs, bet vēl tur esot gana vietas, kur ie-

rakstīt vēl vienu un otru vārdu. —

Pani kasīja lepnos pakaušus un svārstījās, bet

ņēma joprojām naudu, ņēma to abām rokām, jo
naudu dalīja vēl pat ķēniņa vēlēšanu laukumā.

• Konti! Konti! Nost francūzi! Jēkabu, Pjastu!
Pie velna jūsu Jēkabu! Mēs gribam Augustu!

Nikna rēkšana, naida pilnas sejas, šur tur jau

pazib gaisā zobeni. —

Tad beidzot par franču princi bija sanākusi ne-

pilna trešdaļa balsu, un kardināls Radzejovskis, Ver-

sāļas sūtņa abata Poliņaka pavadīts, aizgāja katedrālē

dziedāt Te deum laudamus, un pasludināja tautai, ka

Francis Ludviķis dc Burbons esot nupat ievēlēts par

Polijas ķēniņu, —

Kamēr prīmass katedrālē proklamēja franču

princi, Flemings Voļas laukumā dalīja savu pēdējo

naudu, dalīja to pa labi un pa kreisi, un tā uzsvieda

lielās spēles galdā tepat divus miljonus. Un beidzot

sadzina kopā savam kūrfirstam vairāk balsu, kā vi-

siem citiem. —

Vivat, Augustus rex! Vivat!

Saksijas kūrfirstu tā naudas saņēmēji prokla-

mēja par Polijas ķēniņu turpat Voļas laukumā. Tad

viņi gāja katedrālē un vīceprīmass, sakšu un Austrijas

draugs, savukārt dziedāja Te deum, dziedāja ķēniņa
himnu par godu jaunajam Polijas ķēniņam un Lietu-

vas lielkungam.

Jātnieks uz putās noskrieta zirga ieauļoja Lau-

zicas nometnē:

Fleminga vēstnesis! No Varšavas!

Augusts drebošām rokām atplēsa vēstuli, ieplēta
acis un seja tam tapa gaiša.
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Trautmanstorf, mēs esam uzvarējuši! Bet jūsu vī-

riem jāmaršē tā kā tā! Pie Dancigas kāpj malā

Konti!

Pēc pusstundas astoņi tūkstoši sāka maršēt uz

rītu pusi. Viņu priekšgalā brauca to kūrfirsta un

jaunā Polijas ķēniņa zeltītā kariete, aiz tās neskai-

tāma rinda citu; un arī zeltmatainā austriešu grāfiene
brauca pakaļ tam, ko bija dzinusi uz troņa pusi ma-

zās sievietes neatlaidība. Viņa jutās jau tik pašap-

zinīga, it kā līdz ar Augustu pati būtu uzkāpusi
tronī.

Jā, tiešām, Polijas tronī blakus Augustam nebij

ķēniņienes, jo Eberhardine bija raudādama atsacīju-
sies mainīt ticību un palika pie sava vecā, Saksijas
kūrfirstes tītuļa. —

Kis zina? Varbūt, mazā grāfiene, kas kā katole

nākusi pasaulē, reiz ieņems savu parasto vietu, bla-

kus kūrfirstam, arī ķēniņa tronī. —

Tā nebija viegla lieta, grāfiene to zināja. Svētais

Tēvs ļoti reti deva laulības šķiršanas atļauju un viņa,

par spīti visam savam notāra apstiprinātam vīra tie-

sību nomas līgumam, cilvēku, likuma un baznīcas

priekšā joprojām skaitījās grāfa Esterles sieva.

Bet, varbūt, tomēr. . . Un godkārības sapņi pil-
dīja mazās austrietes zeltaino galvu, lepno, straujo
sirdi un kaislo dvēseli gluži tāpat, kā viņas mantkāre

un Augusta devīgā roka bija pildījusi bālām pērlēm,
lieliem briljantiem un zaļu smaragdu rotām grāfienes
dārglietu kastīti.

Beidzot tālumā parādījās zilas kalnu grēdas, un

no tām pa kreisi sāka celties Krakovas torņi, — bija
klāt vecā Polijas ķēniņu rezidence, joprojām pali-
kusi par kronēšanas pilsētu.

Te glabājās ķēniņa kronis, valsts ābols un

skēptrs; te bija ķēniņu kapi, un šejienes zeltaudēji
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bija auduši visu līdz tam Krakovā kronēto zeltainos

mēteļus. —

Ķēniņš ar savu galmu un saviem tūkstošiem pa-

lika ārpus vārtiem, pacietīgi gaidīdams, kamēr Kra-

kovas pilsoņi saposās viņa sagaidīšanai, kamēr izmar-

šēja pretī poļu garde, kamēr viss bija gatavs svētku

gājienam, par kura spožumu runāja vēl trīs mūžus.—

Beidzot viss likās gatavs, un vecā ķēniņu pilsēta

plaši atvēra savus vārtus.

Gājiena priekšgalā jāja tirgotāju ģildes vīri, visi

zirgos un stalti bruņoti; aiz viņiem pilsētas amatnieku

milicija, arī sēdēdama lepnos rumakos, kurus tikko

jaudāja valdīt pie īlēniem un adatām un ēveles, nevis

pavadas pieradušās rokas.

Tad sāka smagi dimdēt zeme, — atmaršēja poļu

garde, aiz kuļas jāja dragūni, karabīniem plecos;

gāja pāži dzeltenajās sakšu krāsas drānās, un

staļļa puiši veda ķēniņa jājamos zirgus, divdesmit un

četrus baltus rumakus, kas bija žigli kā stepju vējš;

un visiem bija sarkana samta segas, izšūtas ar su-

drabu. Aiz tiem vēl veda četrdesmit citu, dzeltena

zīda segās, un brauca divdesmit un divas apzeltītas

ķēniņa karietes.

Atkal veda staltus zirgus, šoreiz tos, kas bija ķē-

niņam vismīļākie; to sedli bija izšūti pērlēm, rotāti

dimantiem, bet iemaukti meta zilzaļsarkanas dzirk-

stis, — tik lieli to siksnās bija ietaisīti safīri, sma-

ragdi un rubini. —

Aiz zirgiem nāca taurinieki, dzeltēnbaltā zīdā un

baltās cepurēs, un rokās tiem bija garas sudraba tau-

res; nāca bundzinieki, kuru sedliem abās pusēs bija
sarkanas milzu bungas, un viņi tās bungoja zelta

vālītēm.

Tad jāja Saksijas valsts ministri un visi lielākie

sakšu zemes augstmaņi, viņas muižnieku dzimtu gal-
vas. Aiz viņiem sakšu kirasieru pulki, dzeltēnos garos

ādas vamžos, bet ap krūtīm bija apliktas sudrabotas

bruņas. Aiz tiem spieda iet soļos savus mazos, bet
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straujos zirgus sakšu huzāri, zilos, ar zeltu izšūtos

svārkos.

Poļu senātori jāja lepnās mantijās, un viņu senču

rotājumu dārgakmeņi laistījās baltsarkanās ugunīs.

Brauca viceprīmass, Kujavijas bīskaps, kurš Augusta

un viņa naudas labad bija tik sirdīgi cīnījies ar prī-

masu, Gneznas arķibīskapu, un tā partiju.

Vispēdīgi parādījās pats ķēniņš, ābolaina ērzeļa

mugurā, sērmuļādām apšūtu ķēniņa mēteli plecos,

poļu svārkos un poļu cepurē, kurai piespraustās zil-

zaļās pāva spalvas saturēja milzīgs ametists. lemauk-

tus un sedlus, zobena makstis un spalu rotāja ak-

meņi, par kuriem varētu nopirkt veselu apriņķi. Au-

gustam bija smaidu pilns un vēlīgs vaigs, un ar maje-
stātisku cieņu viņš saņēma skatītāju sveikas tam pre-

tim kliegtos poļu žīdu un vācu suminājumus:
Vivat, Augustus rex!

Virs ķēniņa galvas šūpojās milzīgs sarkana samta

baldachīns, kura kātus turēja un nesa Krakovas rāts-

kungi. Pa labi un pa kreisi tiem soļoja trabanti,

melndzeltēnos svārkos un sudraba alebardām pār

plecu. Brauca ārvalstu sūtņi, kam katram bija sava

svīta, un tiem sekoja gardes jātnieki un poļu kira-

sieri. —

Dimdēja visu dievnamu zvani, naktīs bija dzīrās

un svētku ugunīs blāzmoja visa vecā pilsēta. Kā gais-
mas kalns izskatījās tumsā pakalns, uz kura bija
celta vecā ķēniņu pils. —

Trešajā dienā pēc ķēniņa iejāšanas viceprīmass
to kronēja ar Jagailoņu kroni.

Šinī goda dienā Augusts bija aplicies pēc senās

Romas cēzaru parauga darinātu tērpu, kam pāri bija
apliktas zelta bruņas, plecos plandīja zila samta

mantija, caurausta zelta pītēm. Galvā tam bija
strausa spalvu cepure, bet kājās zelta sandāles. Tāds

viņš, smaidošs, stalts un zeltā mirdzēdams, piejāja pie
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katedrāles durvīm, kur viceprīmass to sagaidīja un

svētīja, un tad aizveda līdz ķēniņa tronim, kas bija
uzcelts blakus altārim. Un ejot, ķēniņa priekšā nesa

viņa godības un varas simbolus: valsts skēptru, valsts

zobenu un valsts ābolu. Paši lielākie Polijas augst-

maņi, — atskaitot tos, kas vēl turējās Konti pusē, —

nesa šos poļu valsts svētumus uz zelta cauraustiem

samta spilveniem.
Dūca ērģeles, eņģeļiem līdzīgi skaisti dziedāja

koris. Garīdznieki dziedāja lūgšanas, piesaukdami
Dieva žēlastību Augusta namam un vēlēdami spožas
slavas pilnus valdīšanas gadus jaunajam ķēniņam. —

Tad vajadzēja sākties pašai kronēšanai, bet pirms
tās bija jānolasa ticības apliecinājums, lai pati tauta

dzirdētu, ka viņas ķēniņš ir krietns Romas baznīcas

dēls. Kujavijas bīskaps lasīja Augustam apliecinā-

jumu skaļi priekšā, un ķēniņš, pacēlis roku, to sparīgi
atkārtoja. Svinīgie un metalliskie latīņu teksta vārdi

skanīgi un cēli atbalsojās zem augstajiem spraišļiem.

Tad Augustam pēkšņi aizrāvās balss, un tas sa-

grīļojās, jo pamanīja bīskapu un augstmaņu sejas

aizpeldam kā miglā, no kuras iznira un nostājās tam

priekšā mērī mirušā tēva ēna. Un draudēja tam ar

paceltu kaulu pirkstu, un tukšajos acu dobumos

nikni gailēja ļauna uguns, — elles liesmas, kurā degt
tēvu ticības aizliedzējiem, vai riebīgā un ļaunā mēļa

guns?
Tak ķēniņš saņēmās un sapurināja vareno galvu;

tēva ēna izgaisa, un viņš atkal sāka redzēt kronētāju

sejas un ap sevi pāžus, kuri tam atsprādzēja bruņas
un noņēma smago zelta kirasi, jo tanī stāvēdams,

viņu kungs bija tik ļoti svīdis.

Spēcīgā balsī Augusts pabeidza savu katoļticības

apliecinājumu, bet savu ķēniņa zvērastu — atgūt vi-

sas kādreiz Polijai piederējušās zemes, — tas nolasīja
bez bruņām, un tauta sačukstējās, domādama to ne-

esam labu zīmi.

Bīskapi pēc tam pasniedza viņam svēto vakar-
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ēdienu, svaidīja tā pieri un rokas ar svēto eļļu, ap-
sedza tā pleciem ķēniņa mēteli, lika galvā kroni,

deva skēptru vienā, valsts ābolu otrā rokā. Un ērģe-
les dūca, dziedāja Te deum un visi sauca: Vivat, Au-

gustus rex!

Ārā dārdēja salves, šāva ap katedrāli izrindoto

gardu bises, dunēja vecās pils lielgabali, un sakšu

līdzatvestie no lejas atsaucās.

Augusta sūtītie sakši Olivas klosterī tikko nesa-

ņēma Konti gūstā, un franču princis ar lielām mo-

kām tika kuģī, lai brauktu atpakaļ uz savu zemi.

Arī grāfiene Esterle bija spiesta ar asarām un

lielām dusmām atgriezties savā tēvzemē, jo nonācis

īstajā poļu galvas pilsētā Varšavā un noņemdamies ar

jaunās valsts lietām, Augusts bija ar savu favorīti re-

tāk saticies, un kāds jauns poļu magnāts pasteidzās

sagādāt savas valsts valdnieka galvai to pašu rotu, ko

Augusts savā laikā bija gādājis grāfienes vīram. —•

Ķēniņš pārskaitās un pavēlēja raidīt grāfieni pāri
robežai. Pēc tam, Fleminga un Victuma zobgalību
sakurināts, lika jāt pakaļ grāfienes karietei kādam

gardes kapteinim, ar uzdevumu atņemt Esterlei visas

ķēniņa sadāvātās rotas, kuru šai dāmai bija pilna

paprāva magoņkoka kastīte.

Virsnieks, notvēris Esterles karieti pie Silēzijas
robežas, atdrāzās atpakaļ ar kastīti, bet tanī izrādījās
šādi tādi nieki. Un manīdams augam valdniekā

dusmu trakumu, zvērēja un dievojās, ka šis neesot

atdarījis kastīti, nedz kaut ko ņēmis no tās laukā:

Grāfiene pati piedāvājās aizzīmogot rotas ar

savu gredzenu, lai es varētu droši atbildēt, un nodotu

jums, kungs un ķēniņ, šo kastīti tieši tādu, kādu to

saņēmu no grāfienes kundzes rokām. —

Patiesi, Augusts tagad atcerējās, ka kastītes at-

slēgai bijis priekšā vasks, un uz tā Esterles ģērboņa

nospiedums. Un tam piepeži gaisa visas dusmas, nu
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noprotot, ka mazā grāfiene izrādījusies viltīgāka par

viņu un laikus pārkrāvusi savas rotas kādā ceļa somā.

Fleming, un tu, Victum, viņš smaidīdams tiem

teica, kad kapteinis bija jau prom: tas nebij labi da-

rīts, — ņemt cilvēkam nost to, kas reiz dāvināts. —

Victums, agrākais pāžs un tagad kambarkungs,

pasteidzās bilst, ka starp grāfienes Esterles sadāvātām

rotām šis un tas bijis arī godīgi nopelnīts. Un, ķē-

niņš smējās, Flemings runāja savukārt:

Visuvairāk man žēl nabaga grāfa, kurš tak ce-

rēja līdz mūža galam saņemt ik gadus divdesmit tūk-

stošu rentes, un tagad naudas vietā saņem atpakaļ
savu sievu.

Lai tiktu tuvāk savai jaunajai lautai, Augusts

pasteidzās izraudzīties trešo oficiālo favorīti starp

poļu tautas daiļavām, un par pirmo no tām tika

kņaza Ļubomirska skaistā sieva.

Tak poļiem ar to nebija gana, un tie prasīja, lai

ķēniņš pilda savu zvērastu atgūt Polijai reiz atrautās

zemes, — Ukrainu, Podoliju un Vidzemi.
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XXIX.

Bija decembris un, griezīgs sals, un gaisā griezās
sausi sniega putekļi. Zviedrijas ķēniņa bataljoni

bija apstājuši Niklāva baznīcu, zilas bija nosalušas

sejas un stīvi pirksti, kas turēja smagās musketes.

Un aiz baznīcas, Stokholmas laukumos, ielās un tāpat
uz ledus sakaltajiem kuģiem bija lādēti salves šau-

šanai trīssimts lielgabalu, jo šī diena bija liela

diena— bīskapi taisījās kronēt Kārli divpadsmito par

zviedru, gotu, vandaļu un daudzu citu tautu ķēniņu.

lelu malās goda špalērā stāvēja kājnieki, Stok-

holmas pilsoņu garde, gardes jātnieki un dragūni, bet

baznīcas iekšiene bija visa apsista ar sarkanu drēbi,

pie altāra uzcelts zils tronis, un visur, pie sienām un

akmens stabiem, redzēja liktus lielos Vazās ģērboņus.
Un zvani zvanīja, ērģeles smagi dūca; un nikns bija
sals, pa gaisu joņoja sniega smiltis.

Kronēšanas gājiena priekšgalā maršēja trabantu

pusrota, tad heroldi zilbaltās drānās, aiz viņiem galma
māršals, aiz tā virsmāršals, vecais Stenboks, un seši

bungotāji bungodami soļoja tam pa priekšu.
Grāfs Tobians Vrede, slaiks, stalts un melnām

ūsām, nesa lielo valsts karogu; admirālim grāfam
Vaktmeistaram bija rokās valsts atslēga, valsts ābolu

nesa Gillenstolpe, viss zils no sala, bet ar ķēniņam

anjožamo zobenu gāja grāfs Bengts Uksenšerna.

Aiz ķēniņa amata simboliem un to nesējiem jāja
zilu samta segu segtā zirgā pats jaunais zviedru ze-

mes valdnieks. Un visi, viņu vienu atskaitot, bija
sēru drānās, bet arī tam zem zilā, ziemeļzvaigznēm
nošūtā mēteļa bija apvilkti melni bēdu svārki, jo vēl

nebija nācis laiks beigt zviedru sērošanu pēc vecā,

Riderholmas baznīcā guldītā ķēniņa. —
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Pa labi zirgam soļoja gardes pulkveži, pa kreisi

gāja staļļmeistari, un stipras rokas vienā, tāpat otrā

pusē veda kronēšanas gaitas zirgu, jo zēns-ķēniņš tu-

rēja vienā rokā skēptru, bet ar otru tam bija jābūt

gatavam pieturēt galvā kroni, jo kronis, — visi to

tagad redzēja — bija Kārļa divpadsmitā galvai vēl

par lielu, sniegdamies no pieres tepat līdz kamiesim.

Ērģeles spēlēja „Lai Dievu visi līdz", un bīskapi

sagaidīja ķēniņu pie dievnama durvīm, veda to iekšā,

nosēdināja tronī. Ķēniņš, nolicis skēptru, tāpat
kroni uz zila, altārī likta spilvena, nometās ceļos,
lai skaitītu lūgšanu, un virsbīskaps nosalušām ro-

kām ņēma svaidīšanas ragu, bet rags nokrita zemē,

un baznīcas klonā izlija svētā eļļa, kas bija domāta

ķēniņa delnām un deniņiem. Bīskapiem nobāla se«-

jas, tumši sametās augstmaņu skati, bāls bija arī ķē-
niņš; bet tad viņš pieliecās, skāra pirkstiem akmens

grīdu, kurā bij kritis eļļas rags, un pirkstgaliem svai-

dīja sev pieri, pats iesvaidīja sevi par Dieva svaidīto!

Zviedrijas virsgans, cieši kniebis lūpas, jau taisī-

jās ņemt rokās ķēniņa kroni. Bet sīkas, tievas zēna

plaukstas aizsteidzās tam priekšā, satvēra zelta stīpu,
ar visiem tās dimantiem un pērlēm, un zēns-ķēniņš
sevi kronēja pats. Un acīs tam tik spoži mirdzēja
tēraudainais Vazās cilts acu zilums, ka bīskaps no-

laida skatu un saņēma rokas:

Tā laikam tas Kungs vēlējis, ka šim ķēniņam pa-

šam lemts sevi svaidīt, pašam arīdzān kroni galvā
likt.

Virsmāršals deva artilērijas ģenerālim zīmi, un

sāka reizē šaut visi trīssimts lielgabalu un dimdēja
aukstais ziemas gaiss, nodrebēja mūri. Un sauszemes

un kuģu lielgabaliem līdz meta uguni un pulverdū-
mus trabantu, gardu un pilsētas gardu bises, šāva

kājnieku musketes un dragūnu pistoles. —

Abo bīskaps, vecais un sirmais Sezelijs, kam

dzidra balss, nodzied kronēšanai saliktu slavas dzie-

smu, dod visiem Dieva svētību. Un atpakaļ uz pa-
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gaidu pili, kurā ķēniņš ir apmeties, sāk virzīties

svinīgais kronēšanas dienas gājiens, un sejās dedzi-

noši salti cērtas asais ziemeļvējš. Ķēniņa mētelis,

polārzvaigznēm nokaisīts, no baznīcas iznākot viss

nobirst sniega nārslām, kamēr aiziet projām visi ze-

mākie par ķēniņu, un viņš var atkal kāpt savā ru-

makā.

Viņš kāpj zirgā, turēdams vienā rokā pavadu, bet

otrā skēptru; un sedlos sēstoties noliecas galva, kro-

nis, ķēniņa kronis skanēdams krīt zemē, tā zelts at-

mirdz ielas sniegā, kuram šodien pāri gājušas tik

daudzas, gan augstu, gan zemu ļaužu kājas!

Pusapspiesti izbaiļu un šausmu saucieni skan

gaisā, drūmi un bargi savelkas kopā veco ķēniņa

gardu uzacis, birdinādamas viņās sasnigušos sniega

putekļus, jo šī ir visļaunākā zīme. —

Divas nelabas zīmes kronēšanas dienā, — kas

gan labs gaidāms zemei, valdot tādam ķēniņam?
Dievs steidzies par ķēniņa lepnību to tūliņ

sodīt, licis krist kronim tautas un karavīru acu

priekšā no galvas!
Tautas valodas un domas ir smagas, visiem drū-

mas sejas, un sejas stindzinādams pūš ziemelis, bar-

gāks vēl tapis sals. Un jaunais ķēniņš, sakniebtām

lūpām, nosarcis un kroni atkal galvā, jāj prom no

baznīcas. Un aiz tā steidzas četri nosaluši pāži, kas

drebinādamies nes ķēniņa mantijas galus, lai tie ne-

vilktos pa sniegu, jo tā šajā mētelī ir sabiris gana, un

salts kā sala dvaša šķiet mantijā ieausto zvaigžņu

zaigs.

Ir kronēšanas dienas vakars, un ķēniņš viens pats
savā guļamā istabā. Viņš sēd uz gultas malas, nakts

kreklā, un vecais, uzticīgais tēva sulainis Hakons ir

pasniedzis tam zināmā dzelzs skapja atslēgu.
Skapis jau dienā nests istabā, līdz ar viņā slēpto

vēlējumu. Un tas pats dienā pūst sākušais putenis
aiz loga, kurā ziemeļvējš sviež savus sniega miltus. —
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Ķēniņš ir atslēdzis vaļā testamenta skapi, un ta-

gad tam uz ceļgaliem guļ vaļā atrullētais pergaments,
viss sīki norakstīts ar cieto un stūraino tēva rokrak-

stu. —

Viņš lasa tēva novēlējumu un jaunajam ķēniņam

liekas, it kā nākdama iztālim, no kapa un caur salto

ziemas nakti, skan atkal viņam ausīs tēva skarbā

balss:

„Nedomā jel, mīļais dēls, ka nemaz neesmu tevi

mīlējis, kaut gan kopš mazotnes nav glaudījušas ta-

vus vaigus manas rokas. Toties glāstīju tevi savā

sirdī, pa savai modei tevi, puisīt, tāpat mīlēdams, jo

gribēju, lai tu tieci par cietu vīru, jau mācīdamies

staigāt. Jo vīrs ar maigu dvēseli gan neder tronī,

kam vajadzīgs vēss skats, stiprs kamiesis un par

dzelzi cietākai jābūt tā gribai, kas grib būt īsts vald-

nieks.

Netici nevienam citam, tici tikai pats sev un sa-

vam spēkam.

Par visu vairāk piesargies no tiem, kas barā stāv

ap troni, jo viņi lūkos ap to vēl ciešāk nostāties, ka-

mēr tev zēna gadi. Neuzticies viņiem, jo daudziem

no to vidus skan kabatās Francijas ministru doti du-

kāti. Tieši tie, kas mēģinās tev visvairāk izdabāt,

domā visupirmā kārtā tikai par sevi, un bieži gadās
tā, ka ķēniņam pielien tuvāk gan glaimu pilni nelgas,
kam sīkas dvēseles, bet tie labākie paliek pie malas,

jo neaicināti tie nenāks klāt.

Jel neaizmirsti it nekad, ka tava piedzimšana ķē-

nišķīgā ciltī ir tikai Dieva gribas vēlēts gadījums. Ne

jau ar kronēšanu vien tu esi ticis par īstu ķēniņu,
bet būsi patiesi tas, ja centīsies tikt par paraugu sa-

vām tautām labos tikumos. — Ja allaž taisns būs un

paliks tev prāts, ja tikai pēc laba un slavējama tiek-

sies tava griba, tad tu mūžam dzīvosi savu tautu pie-

miņā, lai cik smags tevim dažkārt liktos tava mūža

gājums, kurš, varbūt, nebūs nekāds garais, jo mums,
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Vazās ciltij, Dievs gan lemj lielus darbus, bet atvēl

pašu darbu darīšanai gaužām īsu laiku."

Beidzis lasīt, ķēniņš pacēla galvu un ilgi skatījās
nakts tumsas pilnajā logā, no kura, testāmentu lasot,

tam it kā bija skanējusi tēva balss. —

Tad viņš nolika vēlējumu atpakaļ dzelzs skapītī,

apkāra tā atslēgu sev ap kaklu un ,nometies gultā ce-

ļos un salicis sīkās zēna rokas ap tēva atslēgu kā

krusta zīmi, skaitīja klusā, tikai vientulībai sadzir-

damā balsī kādreiz mātes ielāgotu lūgšanu, kas ta-

gad bija ienākusi tam atkal sirdī, iznirdama no bērna

dienu atmiņu dziļumiem:
Jebšu es gan esmu ķēniņa dēls un varenas valsts

mantinieks, tak gribu un vēlos vienmēr un pazemīgi

paturēt prātā, ka tā ir bijusi man dota sevišķa žē-

lastība un debesu un zemes Radītāja labvēlības zīme.

Lai es būtu tās cienīgs, man jāstiprinās visos kristīgo
cilvēku tikumos un laba atzīšanā, lai es taptu cienīgs

un derīgs pildīt to augsto amatu, kurā esmu ar Dieva

ziņu aicināts. Visuvarenais, kas Tu cel tronī ķēniņus
un atņem necienīgiem viņu kroņus, māci jel mani

vienmēr turēties pie Taviem baušļiem un dodi, lai es

nelietīgi nevalkātu, sevis paša pazudināšanai vai citu

apspiešanai, to varu, ko Tu man esi dāvājis. Palīdzi

man, un lai notiek Tavs prāts. Amen. —
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XXX.

Lai ziņkārīgie vīnieši nedrūzmētos jau par daudz

lielā barā pie Krievijas ārkārtējiem sūtņiem ierādītā

nama, Trīs Kapucīnu ielā, ķeizara pilsētas koman-

dants bija atsūtījis gardes grenadieru pusrotu un kap-
teinis Švarcenbergs apmetās ar saviem kareivjiem

sūtņu miteklim iepretim, vadmalas tirgotāja Lībicha

atraitnes mājā, no kuras logiem varēja labi pārredzēt
namu un dārzu viņā ielas pusē, un arī dārza vidū

celto pāviljonu, par kuru stāstīja, tur mitinoties pats
tālās Maskavijas valdnieks, ceļodams līdzi saviem ba-

jāriem zem sveša vārda.

Grenadieri pārmaiņus stāvēja četros kapteiņa no-

rādītos posteņos, divi pie sūtņu nama sētas vārtiem,

bet divi citi katrs savā ielas galā, vērodami šurpu nā-

cēju sejas un aizdomīgākiem tūliņ noprasīdami, kas

tiem te meklējams. Kapteinis bija ierīkojies tirgotāja
atraitnes viesu istabā, aiz gara laika dzēra un bija

ļoti priecīgs, ja kāds no pulka virsniekiem vai civila-

jiem paziņām atnāca to apciemot sardzes dienesta

vientulībā. Te viņu beidzot sameklēja arī kapteiņa
mātes brālis Haugvics, vecs Štirijas barons ar divām

lielām pilīm un aiz vīna dzeršanas sarkanzilu de-

gunu. Un abi drīz iegrima dziļās valodās, sēdēdami

ar sarkanā un stiprā bikavera muciņu starp ceļga-
liem, kausu vienā, ķirškāta pīpi otrā rokā. —

Tie tur, kapteinis norādīja krusttēvam pār plecu
uz pretējā nama pusi, — ir atbraukuši pie mūsu

ķeizara, lai pierunātu viņa majestāti karot tāļāk
mums visiem apnikušos turku karus, jo paši aiz-

pērn atņēmuši sultānam kādu pilsētu. Bet velti

vien būs braukuši: ķeizaram tagad prātā karš pavi-
sam citā debessmalā.

Jā, jā, — Haugvics pašūpoja savu sen papliko,
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ap deniņiem jau sirmo galvu, karstuma dēļ noņēmis

kuplo parūku, — tie turku kari iesākās jau tad, kad

tu, puis, biji tikko nācis pasaulē. Laiks līgt mieru, jo

mūsējais jau atkarojis turkiem visas ungāru kroņa

navalstis. Serbu un valachu ķeceri un citi vampīru
nielūdzēji tur, viņpus Donavas, lai labāk paliek tur-

kam, jo mūsu ķeizars ir goda vīrs un neies atņemt

savam kaimiņam, lai arī neticīgam, visu tā zemi. —

Un ievilcis tik lielu malku, ka vīns tā biķerī no-

plaka pāri pusei, Haugvics turpināja:
Savādi gan, ja labi padomā: Spānijas Kārlis pēc

viņa valsts platības varētu būt varenākais starp vi-

siem mirstīgajiem valdniekiem, un tomēr izrādās par

tik gaudenu vīru, ka nejaudā pat tikt pie troņa mant-

nieka. Nu jums, ķeizara karavīriem, tā spāņu man-

tojuma dēļ būs drīz vien jāsāk karot ar franču ķē-
niņu. —

Gan mūsu Eižens viņam parādīs! Kapteinis ie-

karsa, kā salūtam paceldams savu glāzi pret dibena

sienu, pie kuras bija redzama mazā un varonīgā Sa-

voijas prinča ģīmetne, apzeltītā rāmī un feldmāršala

zizli rokā. —

Haugvics pamāja, paskatījās logā un valodas at-

kal aizmaldījās uz kaimiņnama iemītnieku pusi. Ba-

rons smējās, rešņi un jautri, kad krustdēls sāka stā-

stīt ap Maskavijas valdnieka un viņa vīru ceļojumu
savītās un līdz Vīnei, krievu ārkārtējiem sūtņiem pa

priekšu atsteigušās leģendas:
lebraucis no Kurzemes lielkunga valsts Prūsijā,

il~; tielējies un negribējis kāpt zemē no kuģa, gan do-

mādams, ka šo, incognito ceļinieku, steigsies apsveikt

pats kūrfirsts, un izlamājis tam pretim atsūtīto grāfu
Kalkšteinu. Kad vecais grāfs beidzot ticis pie vārda,

stādījies tam priekšā, maskaviets uzcirtis viņam uz

pleca, sacīdams: Nu labi. Ja tu patiesi esi galma ce-

remonijmeistars, tad atved man tādu miesās pilnī-

gāku sievišķi, bet labi mudīgi, jo es gribu iet gulēt
un palikšu pa nakti tepat kuģī. —

Tad apmeklēdams prūsi, izdzēris tam visu viņa
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tokajieti un sācis turpat Kenigbergā mācīties par ar-

tileristu, melderi un diezin vēl ko. leraudzījis arī

moku ratu un sācis prūšu lielkungam uzplīties, lai

parādot, kā ar to daiktu soda. Prūšu Frīdrichs aizbil-

dinājies, ka diemžēl viņa pilsētas cietumos patlaban
neesot neviena noziedznieka, kas rata nāvi pelnījis.
Cars sagrābis pirmo tuvāk pagadījušos savu galmi-
nieku un lūdzis, lai kūrfirsta bendes stiepj vien to

pašu uz rata. Un brīnījies bez gala, pat juties ap-

vainots, kad viņam sacīts, ka rietumzemēs soda tik

to, kas sodu patiesi pelnījis. —

Esmu dzirdējis, ka viņa pavadoņi, tikko tikuši

Kenigsbergā no kuģa malā, piedzērušies pirmajā ostas

krogā un pēc tam turpat ostas malā piesmējuši kādas

zvejnieku meitenes, Haugvics iebilda, bet kapteinis

stāstīja tālāk:

Celles kūrfirstes rīkotā ballē maskavieši, iedami

ar galma dāmām dejot, kniebuši tām sānos un, satau-

stīdami to korsetus, nevarējuši vien nobrīnēties, kur

vācietēm tik cieta miesa.

Haugvics aizrijās ar vīnu un atgāzās krēslā, smie-

dams un sprauslodams. —

Holandē mācījies kuģus būvēt, vīt riepas, eļļu
sniest, rīkoties ar kādiem tur zvaigžņu zīlētāju in-

strumentiem, un izmācījies zobus raut. Tagad pusei
tā pavadoņu esot labi, ja vairs puse zobu: cars ik-

dienas raujot mazākais vienu, lai neaizmirstu jauno
amatu. —

Zandamā tāpat kā visur, dzīvojis zem sveša

vārda, staigājis holandiešu matroža drānās, sakāvies

ar ielas puikām, samaksājis sava saimnieka kalponei

par mīlas nakti piecdesmit dukātu un pazīts, aizbrau-

cis steigšus prom. —

Stāsta, viņš šņaucot galdautā, barons šausminā-

jās, bet māsas dēls purināja galvu.
Nē, krusttēv: tagad ticis jau tik tālu, ka galdauta

vietā lietojot servjeti. Un Anglijā maksājis aktrisei

Kross jau piecsimts ģineju par tādu pašu nakti, brī-

nīdamies un sirdīdamies, kad angļu miss to draudē-
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jusi sūdzēt tiesā, sacīdama, ka šī nemēdzot ņemt ma-

zāk par tūkstoti. —

Jā, skopu jau viņu daudzina, barons norūca, cel-

dams bikavera biķeri pie mutes.

Un netīru bez gala! Oraniets, ierasdamies Lon-

donā pie krievu valdnieka ar pretvizīti, gandrīz no-

ģībis, pats pasteidzies atraut vaļā logu, — tik nelabs

bijis cara mītnē gaiss. —

Viņš ir kā viens no tiem silto zemju mežoņiem,
kurus itāļu komēdianti mēdz līdz vadīt pa gada tir-

giem, ar riņķi degunā, — tā barons prātoja: iztālēm

paskatīties tādā ērmā jau nava par ļaunu, tik neva-

jag iet par tuvu: tad var dabūt spērienu ar kāju, ko-

dienu plecā vai kādus kukaiņus. —

Viņnedēļ bijis audiencē pie viņa majestātes, Švar-

cenbergs sāka stāstīt, atcerēdamies lietu, par kuru

smējās visā Vīnē. — Laikam gribējis, personīgi tieko-

ties, panākt vairāk par savu lielsūtni Lefortu un pie-
runāt ķeizaru noslēgt pret turkiem kara brālību. Un

tiekoties tā apjucis, ka taisījies majestātei skūpstīt
roku. —

Leforts? Barons ierunājās, saraukdams pieri
grumbās. Es pazinu kādu Lefortu, kas bija vecajam
sakšu kūrfirstam par bārddzini. —

Varbūt, tas bārddzinis būs bijis kāds maskavieša

lielsūtņa radinieks, kapteinis atteica. Šis esot bijis

jaunības gados par skrīveri Jelgavas lielkungam, pēc
aizkūlies uz Maskavu un tā sadraudzējies ar krievu

jauno valdnieku, ka ticis tā kanclera godā. Esot viens

no vislielākajiem dzērājiem visā Eiropā, jo varot

dzert stopiem un vienalga ko: ungāru vīnu, poļu
miestu vai krievu degvīnu. —

Tad viņš būs tiešām spēka vīrs, barons norūca

un tā balsī uz mirkli ieskanējās cieņa. — Žēl, ka tā-

dam cilvēkam jākalpo barbaram.

Kapteinis piepeži nolika biķeri galdā un smieda-

mies saķēra jau iereibušo galvu:
Krusttēv, to vislielāko joku gandrīz vai būtu pie-

mirsis: Vakar pilī bija lielas viesības, uz kurām ie-
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lūgti arīdzan krievu viesi, ar Lefortu priekšgalā, jo
cars te oficiāli skaitās sīks sūtniecības kalpotājs, un

tamdēļ nava lūgts, bet ieticis pilī, uzdodamies par

lielsūtņa Leforta pažu. Tur šis septiņas pēdas garais

pažs visu mielasta laiku stāvējis kājās aiz sava paša
kanclera krēsla, kā sulainis. —

Beidzis stāstīt, kapteinis sataisījās atkal smieties,

bet barons paskatījās viņā ar izbrīna un nievu pilnu
skatu:

Visu citu es varētu vēl saprast, arī to gribēšanu
iemācīties vai visus pasaules amatus, viņš teica, uz-

sisdams uz galda dūri: ja cilvēks ieradies Eiropā no

tādas zemes, kur ziepju nepazīst, un tumsības bez

gala, tad arī valdnieks var sākt ilgoties pēc kalējve-

sera, lai izkaltu savai zemei labāku kārtību, vai arti-

lērijas meistara apliecības, lai pats pēc paliktu par

savu lielgabalnieku virsmeistaru. Tak — kāda velna

dēļ tā maskoties, slēpties un pazemoties, slēpties aiz

savu kalpu mugurām, kuriem tam, mājās pārbraucis,
varbūt, otrā vai trešā dienā vēlēs nocirst galvas, vai

salauzīt tos uz tā paša rata, par kuru Prūsijā tā jūs-
mojis?

Kapteinis paraustīja plecus.
Krusttēv, ko tu man prasi? Es nezinu par krie-

viem un to valdnieku nekā vairāk, lai gan te nīkstu

jau tepat mēnesi, tos sargādams, redzu tā namiņu un

nupat redzēju kādu pa grieķu mūku modei ģērbušos
vīru, kurš iegāja tai paviljonā.

Un kapteinis parādīja baronam dārza mājiņu.
Abi sāka to vērot, skatīdamies pa vaļā vērto logu
asins pieplūdušām acīm, jo galvas metās smagas no

vīna reibuma un karstā vasaras pēcpusdienas gaisa.—
Es dzirdu no tās puses tādu kā kliegšanu, barons

ierunājās, noliekdamies uz loga pusi un pielikdams
roku pie auss.

Nupat tur kaut kas nodārdēja, laikam stiprāk
cirta durvis ciet, — Švarcenbergs runāja, bet tad

abiem aizrāvās elpa un acis kļuva platas:
No paviljona izskrēja nikni kliegdams milzīgi
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garš un tumšmatains vīrs, ģērbies zilos amatu zeļļu
svārkos. Viņš vicināja dūres, vaigi raustījās, acis

spiedās uz āru, un barons neviļus pārmeta krustu,
kā redzot velna apsēstu.

Garajam pakaļ un pretī, no lielā nama puses

skrēja citi, lūkodami to mierināt. Divus tas at-

grūda, — tie aizlidoja soļu desmit, — trešajam apķē-
rās ap kaklu, sāka raudāt un jau rāmākā balsī kaut

ko skaļi saukt, kā žēlodamies un reizē kā lādē-

dams, jo neganti sašķobīts atkal kļuva vaigs, ap lū-

pām pašķīda putas un gaisā cēlās milzu dūre, drau-

dēdama pret austrumiem. — Tad mierinātāji ieveda

garo atpakaļ namiņā; kādi no tā aizsteidzās prom,

uz lielo sūtniecības namu, kur tūliņ sāka klaigāt, lai-

kam kalpus saukt un kučierus, jo staļļa puiši skrēja
kā sadeguši, sākdami vest no staļļiem laukā zirgus,
no ratnīcas jau vilka laukā karietes, —

Kā redzams, taisās aizceļot, Haugvics noteica, at-

griezdamies atpakaļ pie vīna muciņas. Paldies Die-

vam! Tu tiksi brīvs no viņu sargāšanas, un vīnie-

šiem vairs nebūs jābaidās, ka kāds traks krievu ba-

jārs neaizskrien ceļā, nesāk valbīt acis un nikni

kliegt.

Krievu bajārs? Kapteinis novilka. Tas tak bija
pats Maskavijas valdnieks.

Barons sastinga, biķeris tam gandrīz izkrita no

rokas:

Tagad es saprotu tā angļu bīskapa, lai gan ķe-
cera vārdus, kuras tas šopavasar Londonā par to

maskavieti sacījis: kā gan Dievs varēja dot trakam

vīram visu varu pār daudziem miljoniem, celt pār

savu rīksti tā pavalstniekiem un viņu kaimiņiem? —

Un cēla biķeri pie lūpām ar tādu skubu, it kā

runājot būtu izkaltis kakls. —

Diezin ko tādu viņš tur sauca? Haugvics pēc

krītiņa domīgi ierunājās. Es protu čeķu valodu,

māku arīdzān savu slovēņu mēli, tāpat arī tu, bet no

tās runas nespēju nekā saprast, lai gan visas šīs trīs
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tautas teic esam tuvu rada. Bet varbūt, vainīgs būs

bijis mans pakurlums. —

Cik nopratu, tad cars kliedza par kādiem tur

streliciem, dumpošanos un karātavām, kapteinis sa-

cīja, jo krieviem par sargu tepat mēnesi būdams, bija

jau tiktāl asinājis dzirdi, ka jaudāja puslīdz saprast,
ko svešinieki runāja savā skarbajā un reizē tik mīk-

stajā mēlē. —



277

XXXI.

Cars Pēteris, steigdamies no Vīnes mājup, Kra-

kovā saņēma otru, Romodanovska laistu ziņu, ka sa-

celšanās apspiesta, divi simti strelicu jau pakārti, bet

vēl divi tūkstoši citu, sakalti labos dzelžos, gaida cara

atgriešanos un nopelnīto sodu Maskavas cietumu

kambaros. Un dziļi atvilcis elpu pēc trakā dusmu un

baiļu skrējiena, Pēteris mīļu prātu pieņēma poļu ķē-

niņa ielūgumu Rāvas dzīrās, jo šis godinājums tam

bija veldze pēc Holandē pieredzētās neveiksmes, lū-

kojot organizēt krusta karu pret turkiem, Anglijas

ķēniņa nicīgās vēršanās viņā pār plecu un vispēdējā
lielā Vīnes negoda. —

Ar poļu rožaino samtu un sakšu dzeltēno izsistai

dzīru zālei ieblakus bija nolikti baltas kuntušos ģērbti
taurinieki un skaņi pūta savas taures, kad pavāri, sa-

līkuši zem sudraba milzu bļodu un cepešu smaguma,

nesa iekšā veselus meža kuiļus, un briežu tēviņus,
kurus cepjot bija palikuši uguns neaizskārti to ragi.
Un milzu stores, vestas žiglos stepju zirgos no Dņe-
stras atvariem, un sumbrus, nomedītus Belovežas

ozolsilos. Un ārpus pils pagalma nostādītas sakšu

baterijas šāva divdesmit četru lielgabalu salvi, kad

abi valdnieki, viens otram blakus sēdēdami, sadomāja
saskandināt biķerus un celt medussaldo un degvīna
stipro tokajieti pie lūpām.

Uz kausa, no kura dzēra Polijas un Sakšu ze-

mes kungs, bija juveliera atveidots fauns, kurš zeltai-

najām rokām skāra žiglu nimfu, un rožu vaiņagi ap

abu galvām bija darināti no rubiniem. Cars Pēteris

cilāja smagu pokālu, kam apkārt vijās no smarag-
diem veidotas vīnkoka piecstūrainās lapas, bet ķe-
karu ogas mirdzēja reizē zilgani un kā iekšējas uguns

pilnas, jo ogu vietā gudrs florentiešu meistars bija
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ielicis Indijas safīrus. Un kaislas Moldavijas stepju

dejotājas griezās starp galdiem, mesdamas dzīrotā-

jiem ziedus un visu apsološus skatus; nerri staigāja

apkārt, pa jokam plēsdamies un sapurinādami savas

ēzeļausiS, melni un milzīgi Nubijas vergi, par turku

pašām ģērbti, nēsāja apkārt cēli liektas kannas, kuru

dzeltēnais spožums likās atmirdzam nevien dzīru

kausos un tajos lietā vīnā, bet arī pašu vīna nesēju
mežonīgo acu baltumos. —

Pilns vīna spēka un mājas tēva laipnības skur-

buma, Pēteris sākumā tikai smējās un dzēra, Au-

gusts dzēra un smējās kaimiņam līdz. Cik vien vīna

kannu jaudāja izdzert cars, ar tikpat lielu skaitu bi-

ķeru turējās viņam blakus divu zemju valdnieks.

Bet ķēniņam tūdaļ pagaisa smaids no lūpām un kļuva

nopietns skats, kad viesis, valdīdams pēkšņi nākušās

asaras un jau sākušos sejas raustīšanos, sāka jauna-

jam draugam sūdzēt savu paša tautu, tās tumsību un

dumpošanās garu un to, ka rietumu valdniekiem, pie
kuriem cars aizbraucis pēc draudzības, labiem kara

lietu pratējiem un vēl cita balsta, prātā vairs neesot

turku kari, bet miera slēgšana ar tiem un padomā
jau jauns karš pašu starpā.

Kas par to? Augusts mierinādams sacīja, — lai

slēdz mieru dienvidos — pašam lūpu kaktiņos pavī-

dēja ātrs smīns, apzinoties, ka kronēšanas zvērastā

poļiem solītā Podolijas atgūšana viņam droša: lai

karo, ja tā vēlas,, rietumos. Totiesu mums abiem

ziemeļos kļūs brīvas rokas.

Pēteris paskatījās draugā reibušu un skumju
skatu.

Pret zviedriem, vai? Viņš lēni sacīja. To pašu

viņgad man teica Prūšu zemes lielkungs. Bet zviedru

spēks arīdzan priekš mums divātā par smagu. —

Augusts cēla kausu pie lūpām, acīm vērodams,

ka dežūrants-majors caur vaļā pavērto logu dod ba-

terijām zīmi, un klusi, teica, kad ārā bija nodimdējis
vara stobru dārds:

Zviedri jau gadu desmitiem iztiek ar savu veco
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slavu, — viņš sacīja, uzmesdams skatu tai galda ma-

lai, kur sēdēja Zviedrijas sūtnis. Viņu augstākās kār-

tās sakrājies liels naids pret veco, tagad jau Dieva

priekšā gājušo ķēniņu, un līdz ko sāksies karš, reizē

iesāksies dumpji visās malās. Un neaizmirsīsim arī-

dzan to, ka mans brālēns Kārlis —

Augusts aprāva valodu, sataisīja sevišķi laipnu

seju, skatīdamies uz zviedru sūtņu pusi, — vecais

kungs jau bija sācis abus valdniekus novērot sa-

trauktu un nemiera pilnu skatu, — pacēla pokālu un

pieceldamies skaļi teica:

Uz māsu brālēna ķēniņa Kārļa veselībām!

Viesi piecēlās, aiz loga nošalca divkārtējs salūts,

un sūtņa Knoringa grumbainā seja atdzīvojās laipnā
smaidā, zemu ķēniņam paklanoties, sakustējās baltā

parūka. —

Mans brālēns Kārlis ir vēl zaļš zēns, un nu jau
sācis izpriecāties ar to, ka senāta zālē sarīko zaķu
medības un sit ar zobena makstīm nost parūkas no

galvas sava nelaiķa tēva atstātajiem padomdevē-

jiem. —

Pēteris klusēja, atcerēdamies veco vaivadu stā-

stus par tēva Alekseja nelaimīgo kara gaitu Vidzemē.

Bet Augusts turpināja vēl klusākā un lielākās pārlie-
cības un vilinājumu pārpilnā balsī, kuras priekšā
kusa nevien tiklākās sievas un visspītīgākie poļu

augstmaņi:

Dānija būs mūsu pusē, varbūt, sāks pati pirmā.
Tad prūsis arī vairs ilgāk negaidīs, un Hannovera

tāpat.
Caram iezibējās ācis, lūpu liekums uz īsu laiku

savilkās ļauns un ciets, bet mute vēl arvienu bija
mēma.

Mans draugs un kaimiņš meklē savai Krievijai
izeju uz jūru, Augusts runāja tālāk. — Azova par

tālu no Maskavas, Azovas jūrai priekšā Krimas cie-

lokšņi, un ja arī tiem tiktu garām, arī tad turkiem vēl

paliktu divēji jūras vārti, Ceļš uz dienvidiem ved

Jūs tik maisā. Uz ziemeļiem, uz Zviedru jūras pusi
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ved jau daudz īsāks ceļš, un tanī nav priekšā treju
vārtu, tik šaura zemes josla, kura, ja nemaldos, jūsu
vectēva laikā vēl skaitījusies Krievijas piederums.

Jā gan, Ižoras zeme, cars pusaizsmacis teica. —

Zviedri to mums atņēma.

Tāpat kā maniem priekšgājējiem poļu tronī Vid-

zemi un Igauņu zemi, Augusts piebalsoja, atkal pa-

skatīdamies Knoringā laipni vēlīgu skatu un uzsmai-

dīdams tam.

Pēteris sāka smagi dvašot, — vilinātāja mesta

doma bija viņa galvai kā visstiprākais vīns.

Draugs, viņš klusi un satraukti teica: še, sado-

simies rokas, lai ar tām tiktu atgūts mūsu tēvu man-

tojums!

Tagad nē, Augusts vēl klusāk atteica, skatīdamies

prom. — Vēlāk, kad beigsies dzīres. —

Draugs Victum, Augusts teica savam virskam-

barkungam un kādreizējam jaunības gaitu līdzzinim,

noliecies pār Baltijas jūras krastu karti: es zinu, tu

proti klusēt kā kaps, un tāpēc zini, ka mēs drīzi do-

simies jaunā karā.

Es kaut ko jaudu gan, atteica Victums, bet nu

dzirdu to pašu no jūsu majestātes mutes.

Lai tevi — ! Kurš tad būtu palaidis muti, Fle-

mings vai vakar aizbraukušais cars?

Ne viens, nedz otrs, atteica bijušā Saksijas prinča

izbijušais pāžs, bet man tādās lietās ir laba nojauta.
Sevišķi vēl pēc tam, kad jaunais Fleminga draugs un

Rīgas dezertieris Patkuls pa divi lāgi jau manīts nā-

kam un ejam pie mana kunga un poļu ķēniņa.

Augusts gribēja sākt sirdīties, tad iesmējās un

viņa varenā roka uzgūlās Victumam uz pleca:
Ja tu nebūtu mans virskambarkungs, tu varētu

būt man labs, gluži labs policijas priekšnieks. Un

es līdz šim domāju, ka to zinām tikai trīsi: šie divi

vēl un es. Izrādās, ir vēl ceturtais.

Un Tas tur augšā piektais, Victums sacīja, un ne-



281

varēja īsti saprast, vai tie ir tikai vardi, vai aiz tiem

paslēpts pārmetums.

Ķēniņš iesmējās, plaši izpleta varenās rokas, tās

gaisā paceldams, kā izmēģinot spēkus.
Nu krievu lācis ar mums draugos! Dāņi no sa-

vas puses, maskavieši no savas, — varbūt, arī Prū-

sija nenocietīsies un izstieps rokas pēc zviedru Pome-

rānijas.
Un pēc kā stiepsies jūsu majestātes rokas? Bi-

jušais pažs vaicāja.
Pēc Rīgas, mīļo Victum, pēc Rēvelcs un Igauni-

jas! Ar Vidzemes muižniekiem mums tikpat kā ga-
tava jau padošanās konvencija. Tie celsies kājās, līdz

ko mūsu sakšu pulki ies pāri Daugavai!
Victums nesacīja nekā, bet ķēniņš piegāja pie

kartes, brītiņu noliecās par to un atkal smēja, atliecis

atpakaļ skaisto cēzara galvu. —

Jūsu majestātei šodien pārlieku jautrs prāts.
Nē, Victum, man nupat, uz Rīgu skatoties ienāca

prātā mūsu augstās mātes kūrfirstes vecs stāstījums
par ķēniņu Kārli, mūsu mazo brālēnu.

Majestāt, es to labprāt vēlētos dzirdēt, jo jūsu
brālēns man liekas simpātisks vīrs.

Victum!

Jā, majestāt, un tāpēc, ka viņš nīst pārbēdzēju
Patkulu.

Victum, tu laikam negribi dzirdēt to nostāstu?

Majestāt, bet ļoti!
Nu, tad klausies: mācīdamies zēna gados forti-

fikāciju, mūsu brālēns ar savu paša roku uzzīmējis
Rīgas plānu un uzrakstījis uz tā gredzenveidīgā lokā:

„Šo Dievs mums devis un velns neatņems!" Pēc tam

labu laiku saukts Stokholmas galmā par Rīgas
līgavaini. Un tagad mēs šo mūsu brālēna līgavu tam

atņemsim ar joni, izrausim no viņas sargātāja vecā

Dālberga rokām!

Victums nopūtās.

Victum, kas tev atkal?

Majestāte, es lāga negribētu ticēt, ka brālēns Kār-
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lis izrādīsies par otru grafu Esterli. Bez karošanas

tak

Nu, protams, kā tad citādi.

Vai majestāte nevarētu tieši šobrīd atcerēties vēl

kādu citu nostāstu, ko man reiz bija gods dzirdēt no

mana kunga mutes?

Kas tas par nostāstu? Nu, saki!

Mans kungs un ķēniņš jaunībā reiz redzējis sa-

vādu sapni. Dieviete Venēra to skūpstījusi un reizē

pareģojusi, ka princi Augustu mīlēšot visas zemes

meitas, bet nīdīšot to Marss.

Victum, — ķēniņš savilka seju, tad aši iesmējās:

es pats tak šoreiz nedomāju karā iet. Flemings ar

Šteinavu to amatu prot labāki par mani. —
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XXXII.

Caram aizbraucot ārzemju ceļojumā, daudzu tūk-

stošu viņa pavalstnieku sirdīs iezagās klusa cerība, ka

valdnieks, varbūt, dabūs ķeceru zemēs galu un pa-

reizticīgie ļautiņi tā tiks vaļā no viņa un tā drau-

giem vāciešiem.

Pagāja gads, bet cars vēl nerādījās, kaut gan
ierēdni joprojām ņēma viņa vārdā nodokļus un sev

kukuļus, un uz Voronežu dzina jaunu klaušinieku

barus, būvēt jaunās galeras. —

Tad izpaudās tāda vēsts, ka cara jau sen vairs

neesot starp dzīvajiem, bet bajāri to ziņu tautai slēp-

jot, baidīdamies dumpja. — Stokholmā vai kādā

tur citā leišu pilsētā luteru pagāni esot saņēmuši
Krievzemes valdinieku ciet, ieslodzījuši mucā un ie-

metuši vai nu jūrā vai ezerā. —

Šīs valodas, Maskavas izklīzdamas pa visu

valsti, beidzot aizsniedza arī strelicu pulkus to trimdā

pie poļu robežas. Bisēm un varenajām āvām pār

nlecu, strelici gāzās uz galvas pilsētas pusi, cerēdami

atjaunot vecos, labos laikus, tikties ar sievām un bēr-

niem, kaut bajārus, izlaupīt tirgotāju namus un ap-

sist visus Vācu ciema vāciešus.

Maskavā izcēlās panika, un pat asinsdzērā-

jam Romodanovskim nodrebēja garās ūsas. Neno-

bijās vienīgi Šeins, karos nosirmojis bajārs, un Gor-

dons, vecais un uzticamais cara draugs. Bajārs lika

izbraukt dumpiniekiem preti divdesmit pieciem liel-

gabaliem, bet ģenerālis pavēlēja saviem sarkanos

svārkos ieģērbtajiem bataljoniem maršēt Šeina bate-

rijām līdz. Pēc vairāku stundu garām un veltīgām

sarunām ar streliciem un pusstundas šaušanas viss

bija galā. Strelici bēga, Šeina jātnieki steidzās viņus

gūstīt, un tos, kas bija bez ieročiem un mazos pul-
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ciņos tikuši līdz Maskavai, saņēma ciet Romodanov-

skam pakļautie kārtības vīri, kuru kungs lika pāris
simtus tūliņ pakārt, tak saņēma no Poļu zemes laistu

cara vēstuli, ka sodīts vēl pulka par maz, ka dumpju
nezāles jāizravē ar saknēm, bet tā kā Romodanovskis

tādam uzdevumam esot par mīkstsirdīgu, tad to

darbu jau pabeigšot pats cars, drīz ierasdamies savas

valsts galvaspilsētā. —

Bērziem jau bija dzeltenas visas lapas un debesīs

žēli taurēja dzērvju kāši, kad Pēteris iztālēm ierau-

dzīja Maskavas daudzo baznīcu sīpolveidīgās skārda

cepures. Un viņam iebraucot, cilvēki krita ceļos, bā-

lām sejām un baiļu sažņaugtām sirdīm, jo valdnieks

izskatījās briesmīgs, un tā vaigiem skrēja raustīda-

mās pāri dusmu trakuma grimases. —

Bēdas, izmisums un vispēdīgi šausmas sāka pār-

ņemt galvas pilsētu un valsti, drīz padzirdot, ka sirm-

galvjiem un citiem cienījamiem vīriem griež bārdas

nost, ar varu apgriež īsākus pagaros krievu svārkus,

un ka visiem augstāku kārtu ļaudīm pavēlēts turp-
māk valkāt vasarā tikai vācu, ziemā ungāru drēbes.

Nu patiešām ir klāt pastardiena, cilvēki vaidēja
uz ielām, laukumos, un baznīcās un namos. Bet vai-

dētājus ņēma cieti Romodanovska vīri, visur ložņāja
cara spiegi, un apcietinātos veda uz Preobražensku,

kur dienām un naktīm švīkstēja bendes kalpu smagās

pātagas, ar pirmo cirtienu ņemdamas līdz pat kau-

liem; un citi mocītāji svilināja strelicus un visus ci-

tus, kurus turēja par viņu domu biedriem, uz trīs-

desmit moku ugunīm. —

Gars, trakuma pielijušām acīm un krampju rau-

stītu seju, gāja no vienas uguns pie otras, cerēdams

nadzirdēt no pratināto mutes, kurās īsti rokās ir bijis

pats galvenais nemieru celšanas pavediens, un gai-

dīja, ka jel vienas lūpas minēs tā pusmāsas Sofijas
vārdu. Tak princeses vārda nebija nevienam mo-

ceklim uz mēles, toties arvienu biežāk tika minēts

paša valdnieka vārds.

Uz ielas aizturēts un pātagām sakapāts zemnieks,
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kam visa miesa bija kā asiņaina vāts, sacīja turpat

pie kāķa staba ar papīru uz ceļiem, tintes trauciņu

pie kājām un zoss spalvu labajā rokā notupušam
policijas skrīverim:

Kamēr Dievs licis šim cara tētiņam sākt valdīt,

tautai vairs nav bijis nevienas gaišas dienas. Visi

vaid, visi sten: arvienu lielāki spaidi, lielāki nodokļi.

Muižnieks, kam bija pasprucis īgnāks vārds, lo-

cījās uz uguns, kuras liesmas tam svilināja vēderu

un gurnu iekšpusi, un sāpēs kliedza:

Cars grib padarīt muižniekus par saviem ver-

giem! Manus zemniekus tas aizdzina uz Voronežu,

bet mājas kalpotājus noņēma zaldātos. Kāpēc nepa-

ceļas droša roka un viņu nenokauj? Tad mūsu mo-

kām būtu gals un beigas!
Uz Vladimiras ceļa saņemts klaidonis, aiz kājām

kārts pie staba, lai pastāsta, ko ļaunu klosteros dzir-

dējis runājam un ciemos, paskatījās cara asiņu pie-

plūdušu, nekā vairs neredzošu skatu un nopūtās:
Ja šim būs nolemts ilgs mūžs, viņš nomaitās mūs

visus. Viņš tak nav nekāds cars, bet savas tautas un

ticības ienaidnieks. Un ja arī tas vēl ilgi braukātu un

jātu pa Maskavu, galu galā tam tomēr būt bez gal-
vas. Viņš, vienīgi tikai viņš vainīgs, ka mēs nevai-

nīgi ciešam!

Strelicu vairums, uzstiepti uz moka sola, soītīgi

klusēja, skatīdamies savos mocītājos ļauni nicī ,rām

acīm. Un tikai tad, ja piegāja pats valdnieks, to ska-

tos iegailējās riebjuma un dusmu pilnas bailes, un

sasieto roku pirksti paši no sevis likās kopā, kā tai-

sīdamies krustu mest. —

No Maskavas cietumiem viņus ikdienas vezu-

miem veda uz Preobražensku, un četrpadsmit bendēm

bija darba pilnas rokas, lai gan katram cilvēku mei-

staram bija pa
divi

un pa trīs amata mācekļi, plecīgi

puiši. Un visos mocību pagrabos dūmu smaka jau-
cās ar dedzinātas miesas un degušu asiņu smaku,

nātagu svilpšanu gaisā un mocīto nopūtām, vaima-

nām vai lāstiem, kas bija pilni izmisuma un sāpju
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niknuma. Un tik briesmīgas bija viņu mokas, ka

ļaudis, par tām dzirdēdami, izmisa mocekļiem līdzi

un raudāja.

Svētbildi rokās, pats patriarchs atnāca raudu

kambarī un lūdza caru mīkstināt nelaimīgo mokas,

jo tie tak esot viņa paša pavalstnieki un arī kristīgie.

Cars patlaban bija pats savu roku kapājis sevišķi

spītīgu strelicu, kurš smējās viņam acīs, un satraci-

nāts pacēla galvu, — virsganam pretī iegailējās zaļ-

gans skats, zem saspurotām runča ūsām pazibēja kā

kodienam vaļā ņirgti zobi:

Ko tu te nāci ar savu svētbildi?! Vācies projām
un liec to bildi atkal tādā goda vietā, kas viņai pie-
nākas. Es ticu Dievam un dievmātei tāpat kā tu, bet

taisni dievbijāšana man liek un pavēl pasargāt tautu

no ļauna un sodīt dumpiniekus, kam prāts nesās

grūzt tautu postā, neļaut manim celt stiprāku
valsti. —

.Patriarchs aizgāja trīcēdams, nodurtu galvu, un

tikai ticis karietē, iedrošinājās noslaucīt asaras. —

Jau desmiti bija miruši uz uguns vai zem vēršu

dzīslu pātagu cirtieniem, bet vēl arvienu nebija skai-

dras liecības, ka nemieriem un tautas kurnēšanai

būtu bijusi kāda kopīga vadība, lai gan dažas pēdas
likās aizejam it kā uz tā klostera pusi, kur bija ieslo-

dzīta Sofija. Pēteris pavēlēja ieskaitīt pusmāsu pret
viņas pašas gribu mūķeņu kārtā un pakārt pie tās

loga trīsdesmit strelicus. Un kapāja un dedzināja
tālāk savu domu un plānu pretniekus, vēl arvienu

cerēdams dabūt rokā dumpja vadītājus, un domādams,
ka pret viņu vērstais naids ir sadīdzis no atsevišķu

cilvēku izsētas naida sēklas. Tak tādi nebij rodami,

un caram paguruma brīžos sāka izlikties, ka to nīst

visa tauta. —

Likās, to nīda arī princis Aleksējs, mātes carie-

nes ziņā dzīvodams un izstiepies par pagaru, bet sli-

mīgu un bālu zēnu.— Un redzēdams, ka dēls sāk bēgt
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no teva, cars pārskaitās un delu sapēra, bet carieni

Eidoķiju tā kalpi aizveda uz Suzdaļas klosteri.

Beidzot bija galā tepat viss nemiernieku un ta-

gad apcietināto tincināšanas darba lielums, un cars

taisījās savus pretiniekus tā sodīt, lai atmiņa par to

paliktu laiku laikos.

Visās Maskavas malās, pie tās mūriem un ielu

krustojumos, cilvēku meistaru kalpi un ar varu sa-

dzītie namdari cēla jaunas karātavas, bet Sarkanais

laukums apauga ar ešafotu un asu mietu silu, un vi-

sās Kremļa mūru ambrazūrās iebāza baļķus ar to

galos dzītiem stipriem āķiem. Un cilvēki klusēdami

un bāli skatījās, neiedrošinādamies vairs raudāt vai

pat mest krustu, jo katrs trešais vai piektais svešais

varēja būt Romodanovska spiegs.

Raudāja tikai strelicu sievas un bērni, kuriem

vairāk gan nebija ko zaudēt, jo bija jau zināms, ka

pēc strelicu sodīšanas un mantas konfiscēšanas arī

to piederīgos izraidīs no Maskavas, un arī ārpus tās

nevienam nebūs brīv tiem dot pajumti, pasniegt mai-

zes riku vai ūdens krūzi. Un sievas ar asarām un

izmisumu, reizē naidu sejās un ar bērniem klēpī vai

pie rokas skatījās karātavu stabos, zem kuru sijām

jau šūpojās kāršanai gatavas cilpas; vēroja mietus, uz

kuriem uzmauktie mēdza mocīties divas un pat trīs

dienas, izciezdami elles mokas, un ambrazūru baļķu
āķus, par kuriem bija stāstīts: tos āķus paduršot
sodāmiem apakš ribām, lai tā gan labu laiku karājas
un pārdomās nožēlo savus grēkus.

Tālumā sāka rībēt bungas, vēstīdamas, ka tuvojās
valdnieka jaunais karaspēks un notiesāto nāves gā-

jiens. Un turēdami nopūtas un elsas, ap soda lau-

kumu stājušies ļaudis sāka staipīt kaklus un skatīties

uz vārtu pusi.
Rotaļnieki nāca pulks pēc pulka, visi ārzem-

nieku tērpos un sperdami plato marša soli, zirņziedu

cepurēs, musketi pār plecu un īso kājinieka zobenu



288

pie sāniem. Preobraženci, Semenovas reģimente un

sarkanos svārkos ieģērbtais vecā skota Gordona pulks,
dzīdami ļaudis pie malas, nostājās divās rindās ap

lielo, tagad moku mietu un ešafotu pilno laukumu.

Un tikko bija beigušās dūkt bungas, iesāka zvanīt

miroņzvanu un parādījās tie, kam šoreiz bij lemts

iet vispēdējo gājumu.
Taisnību sakot, viņi vairs nejaudāja iet, jo citam

bija pārogļojušās kāju pēdas, citam salauzti lieli, un

citam jau sākusi trūdēt pātagu sakapātā mugura, pēc
mocībām ilgi guļot uz kukaiņu un gliemu pilniem,

pussapuvušiem cietuma salmiem. Un tāpēc gandrīz
visus nāvei nolemtos veda maitu ratos, bet važas

tomēr tiem nebija noņemtas, un žvadzēja un šķinda

ap viņu locekļiem. Un visiem bija cieši saliktas

gan veselās, gan apdegušās rokas, un tanīs aizdegtas

miroņu svecītes, kuras bija iesūtījuši cietumos žēl-

sirdīgi ļaudis.
Nāves ratu braucienam likās nebij gala, un re-

dzot miroņu sveces, visiem ap Sarkano laukumu sa-

stājušiem, piederīgiem un gluži svešiem, nu sāka birt

asaras, lai gan tie neiedrošinājās skaļi raudāt, dre-

bošām lūpām skaitīdami lūgšanu, piesaukdami Dievu

dot gaudenajiem notiesātiem vieglu nāvi un savas

debessmājas. —

Tie, kas vēl jaudāja pavilkt kājas, tiem lika pa-
šiem kāpt no ratiem; tos, kuriem bija jau maitāti

locekļi, izcēla bendes, vai tiem palīgos norīkoti zal-

dāti. Un viena pēc otras krita no notiesāto pirkstiem
zemē viņu miroņsveces, — bendes tās samina kājām,

par zīmi, ka tūliņ tāpat izdzisīs arī sveces nesēja dzī-

vība.

Tā dzisa ātri tiem, kam bija piespriesta cilpa vai

kakla sods. Uz mietiem vai uz āķiem uzdurtiem va-

jadzēja gan mocīties daudz ilgāk. Tak tādu nebij
daudz, tik pāris simtu.

Ešafotu bija četrpadsmit, un četrpadsmit bendes

cirta reizē. Citu notiesāto tiem pieveda aiz rokām,
citu gan vajadzēja nēšus nest. Un vīri, tāpat jau-
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pa četrpadsmit reizē, mierīgi un bez naida, samieri-

nājušies ar Dievu un tiem lemto likteni. Un ap lau-

kumu sastājušiem ļaudīm drebēja lūpas un bira

asaras.

Naids atkal iezibējās sodāmo pusizdzisušos ska-

tos tikai tajos mirkļos, kad viņu acis sastapās ar cara

skatienu.

Zaļajos preobražencu svārkos, viņš bija iejājis
ešafotu un mietu vidū, un stipru roku savaldīja savu

bēro rumaku, kurš šad un tad lūkoja krākt un slai-

stīties, ieplestām nāsīm osdams asiņu smaku. Un

sastingusi bija caram seja, kurā šoreiz neiedrebējās
neviens vaibsts, tik lūpas bija cieši sakniebtas, un

apaļajās acīs dega ļauna, pusārprātīga guns.

Car, griez ceļu, lai eju mirt, — piepeši ierunājās

turpat blakus cieta un reizē rāma balss, un Pēteris

neviļus pavilka sānis pavadu un zirgu, kurš dižoda-

mies bija aizgriezies priekšā tuvākā ešafota kā

pieņiem.

Milzīgs strelics patlaban sāka kāpt pa viņiem

augšā, bendes kalpa vests un, pagriezis iesānis

galvu, skatījās valdniekā tik liela naida pilnu skatu,
ka caram iedrebējās ūsas un zobi iecirtās virslūpā.

Tad savaldījās, lepnāki saslējās sedlos. Apkārt

žvadzēja ķēdes, rakstā krita cirvji, vaidēja mietu un

āķu mocekļi, un sastinguši stāvēja Pētera sargi, aiz

viņiem tauta, ar tās asarām un apvaldītām elsām.

289A. Grīns, Pelēkais jātnieks.
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XXXIII

Grāfs Ēriks Dālbergs drīz pēc atgriešanās no

Stokholmas un Kārļa XI bērēm atpakaļ Rīgas pilī
bija sācis saņemt no leišu linu uzpircējiem un liel-

kungu valsts dzimtsļaužu bēgļiem vēstis par sakšu

pulku savilkšanos Zemaitē, turpat aiz Kurzemes

dienvidu robežas. Šo pašu pulku virsnieki pa di-

viem un pa trim sāka ierasties uz kādām dienām

Rīgā, it kā iepirkšanās nolūkos vai apciemot kādus

paziņas, bet tirgotavās bija maz redzami, toties vai-

rāk staigāja ap vārtiem un vaļņiem, un tā pastipri-

nāja vecā ģenerālgubernatora aizdomas, ka Polijas
un Saksijas valdniekam ir prātā kas ļauns pret Dāl-

bergam uzticēto Vidzemi, par spīti visiem zviedru

sūtņa laistiem labajiem ziņojumiem no Varšavas un

miera turēšanas apzvērējumiem, kurus Augusts bija

sūtījis savam brālēnam, to apsveikdams ar uzkāpšanu

zviedru, gotu un vandaļu tronī. Kad kāds Ervāles

zemnieks, Rīgā atbēdzis, pastāstīja par tā kunga Fī-

tinghofa muižā savestajiem pontoniem un vairākiem

simtiem garu kāpņu, kādas lieto cietokšņu sturmē-

tāji, un daži sakšu dezertieri atnesa vēl tādu ziņu,
ka pie viņu lielā ģenerāļa Jānišķē esot ieradies, no

Krievuzemes braukdams, šo valdnieka sūtnis Karlo-

vics un tam līdzi vēl kāds nikns un resns kungs,
vārdā Patkuls, ģenerālgubernatoram izgaisa pēdējās
šaubas, jo baumas par Patkula slepeno braucienu uz

Maskavu jau bija aizsniegušas grāfa ausis, bet majors

Fītinghofs bija Patkulam rada un priekš pāris gadiem

jau devis savā muižā patvērumu šim dezertierim un

nodevības plānu kalējam. —

Dālbergs bija tūliņ aizmirsis savas septiņdesmit-

piecu gadu nastas smagumu un sācis gatavoties pret
visādām nejaušībām no Kurzemes puses; un pastipri-
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nājis pret dienvidiem un Daugavu vērstos Rīgas redu-

tus un bastionus jauniem lielgabaliem, kā arī pavēlējis

jau laikus sanest augšā uz mūļiem un vaļņiem pīķus,

naglām apkaltas vāles un citus kara rīkus, ko lietā

sturmētāju triekšanai lejā no apcietinājumu augstu-
miem. Naktīs sāka izlikt cietošņa apsardzībai divtik

lielāku skaitu sargu. Pilsoņu sardzei lika būt trauks-

mes stāvoklī; uz Olaini un Buļļiem izsūtīja robežas

novērošanai jātnieku pulciņus, bet sakšu virsniekus,

tiem atkal atjājot Rīgā, nu sāka jau pratināt, ko īsti

tie meklē šaipus Daugavas, un atļāva vairs staigāt

pa ielām tikai zviedru karavīru pavadībā. Ģenerāl-

majors Paikuls nelikās to zinot un atsūtīja no Jā-

nišķes komplimentu pilnu vēstuli, solīdamies pats

drīz apciemot savu tēvišķo labvēli, kaimiņu un drau-

gu. — Dālbergs atbildes vēstulē zem laipniem vār-

diem paslēpa ironijas dzeloņu ,aizrakstīdams, ka esot

gatavs saņemt viesus katrā laikā, vai dienas stunda

vai melna nakts. Un pēc jaungada izsūtīja uz Zem-

gali savus izlūkus.

Tie atgriezās ar tādām vēstīm:

Sakšiem jau Ziemsvētkos bijis nodomāts lūkot

kara laimi un ar viltu tikt iekšā Rīgas vārtos. Divi

simts sakšu vīru Leišos pārģērbti par latviešu zem-

niekiem un sasēdināti to ragavās, zem kuru maisi-

ņiem un segām paslēptas viņu musketes. Tā masko-

jušies sakši gribējuši netraucēti piebraukt pie Rīgas,
kopā ar īstiem zemniekiem, un ieņemt vārtus, cerē-

dami uz savu žiglo dragūnu palīdzību un kādu no-

devēju atbalstu no Rīgas iekšpuses. Šis nodoms to-

mēr izjucis aiz aplam barga sala, un visi divsimts

sakšu atgriezušies pusceļā atpakaļ, ar nosaldētām kā-

jām un rokām. —

Sirdīdamies par šo neveiksmi, Paikuls rakstīja
Dālbergam otru, jau nelaipnāku vēstuli un likās ap-
vainots par dažām zīmēm, kas it kā liecinot, ka Rīgā
gaida sakšu uzbrukumu. —

Paikula vietā drīz stājās Flemings, ķēniņa Au-

gusta favorits, un savukārt rakstīja Rīgas ģenerālgu-
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bernātoram, ka tā garnizona gatavošanās, kļūstot aiz-

vien aizdomīgāka un sākot jau apdraudēt sakšu pulku
drošību viņu ziemas mitekļos Lietuvā. Ja jau Dāl-

bergs ar varu gribot padarīt sakšus par ienaidnie-

kiem, tad arī sakši jutīšoties spiesti spert kādus pret-
soļus, bet uzliekot kaimiņam visu atbildību par tālā-

kām sekām.

Gandrīz reizē ar šo vēstuli atsteidzās pašu zviedru

ziņnesis ar vēsti, ka sakšu pulki jau iemaršējuši

Zemgalē.
Vecais, sešdesmit kaujās bijušais grāfs saprata,

ka sadursme var sākties kuru katru dienu un sakši

tikai meklē kādu taisnības iemeslu kara sākšanai.

Un tāpēc, dienā apstaigādams pilsētu un vēro-

dams, vai pilsoņi izpilda pavēli izvākt no namu augš-
telpām it visas grabažas, kuras sāk pašas pirmās degt,
ja tanīs gadās iekrist kādai bumbai, naktīs pa divi

lāgi gāja pats pārbaudīt cietokšņa apsargus, dzelzsģala

spieķi rokā, pats salīcis un drūms, un sirms. Un

visu redzēja tā sērīgās un reizē bargās, acis, savā

garajā mūžā skatījušas nākam un ejam piecas ķē-

niņu paaudzes.

Bija salta un apmākusies nakts, bez mēness un

bez zvaigžņu mirdzējuma, un tik vien gaišuma, cik

tā no sevis meta uz Rīgas namu jumtiem, torņu smai-

ļiem uņ smilšu vaļņu mugurām sasnigušais sniegs.
Pūta ass vējš, nākdams no aizsalušās jūras, un ar

savu auksto dvašu padarīja vēl stindzinošāku nakts

salu, no kura drebinājās mēteļos ietinušies sargi, pa-

zilganām sejām un jau tik stīvām rokām, ka tās gan-

drīz vairs nejaudāja turēt musketes. Un Dālbergam

atgriežoties savā darba is.tabā no otrā nakts pārbau-
des gājuma, bija tā nosaluši vaigi, ausis un pirksti,
ka viņš, atmeties atzveltnes krēslā pie sulaiņa Indriķa
aizkurtās krāsns, gandrīz ievaidējās no sāpēm, kad

uguns siltums iesāka atkausēt pussastingušos vecā

vīra locekļus. — Un mazliet labāk palika tikai pēc
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tam, kad sulainis, gandrīz tik pat daudz gadu no-

dzīvojis kā tā kungs, atnesa karstvīnu, ielietu liepas
koka biķerī, lai neapdedzinātu lūpas. —

Grāfs ievilka vienu malku, tad otru, ar baudu

sajusdams, ka karstais dzēriens atkausē tam asinis

un krūtis. Un uz brīdi pievērās zem nikni kuplajiem
uzačiem gurdenie un salā apsarkušie plakstiņi, prā-
tam joprojām risinot tālāk to pašu veca karavīra

domu pavedienu, kurš diezin jau kuru dienu vilkās

tam līdzi, nepārtrūkdams arī nakts melnumā.

Vecais ķēniņš, kuru Dālbergs atceras kā. mazu

puisēnu tais tālās dienās, kad pats vēl nebija izpelnī-

jies gaišības titulu, ir miris, bet jaunajam vēl tikai

astoņpadsmit gadu, pavisam šauri zēna pleci, — uz

medībām urt bērnišķīgām dēkām, ne valsts lietām

nesās šaudīgais kronēta pusaudža prāts.
Kas būs ār zviedru valsti, ko vecais Dālbergs ir

uzticīgi palīdzējis sargāt savam tagad mirušajam

draugam, gan ar vēso administrātora prātu, gan kara-
vīra zobenu?

Kas būs ar valsti, ko ienaidnieki apstājuši no

. visām debess pusēm? Pussnaudienā ievaidas sirm-

galvis, un viņam ir tā, it kā nelaiķa valdinieka nestās

milzu nastas svars, pēc ķēniņa nāves palicis karājo-
ties gaisa, nu slīd lejup un spiež uzticamā valsts kalpa
kamiešus un sirdi ar dzirnu akmens smagumu.

Tik smaga sametas tam sirds, tik drūms tiek

prāts, kā jausdams tuvas briesmas, ka vecais Vidze-

mes pārvaldnieks atver acis, gausi ceļas no krēsla,

atstāj miegaino, krāsns mutes izdvašoto siltumu un

iet pie loga. uz spieķa atspiedies un tagad klibodams,

jo kājas atkal iesākušas lauzīt asās kaulu sāpes.
Viņš vēro ledus sakalto un aizsnigušo Daugavu,

aiz kiņas ziemas padebešu nakts pustumsībā nav sa-

skatāmi, tikai vāji jaužami Kobronskantes vaļņi.
Tur sirmais, piecdesmit un piecus gadus zviedru

karogam nokalpojušais majors Bīlšteins, ar sešiem ve-

ciem lielgabaliem un četrdesmit gandrīz tikpat ve-

ciem somu invalidiem, — Dālbergs nav spējis dot vai-
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rāk vīru šī Rīgas priekšposteņa apsargāšanai, jo ka-

reivju tam pašam jau tik maz, sevišķi pēc jātnieku

aizjāšanas sargāt Koknesi, ka pietiek tikai sardzēm,

un tikko pietiks pirmai cīnītāju maiņai, kad sakšu

pulki lūkos iet virsū Rīgai ar joni.
Kā bēgdams no savām drūmajām domām un po-

dagras sāpēm, Dālbergs sirdīgi uzsita spieķi uz klona

un atkal gāja pārbaudīt cietokšņa apsargus, šonakt

jau trešo reizi. Un ticis Daugavas pusē, aizlika roku

virs asarot no vēja iesākušām acīm, — asais ziemelis

tam saldēja cieti plakstiņus, — ilgi skatījās uz Ko-

brona skanstes pusi: vecais, jau bērna prātā tikušais

majors ar tā četrdesmit invalidiem nedeva šonakt viņa
domām miera, un tāpat ritmeistars Diderichs ar tā

dragūnu vadu, tālu projām slīkšņu mežos, pie Olaines.

Velns būtu parāvis tik tumšu nakti! Ģenerālgu-
bernators sirdīgi nospļāvās, un tad tam gandrīz ie-

blakus ierunājās cita balss, godbijības pilna un rāma:

To pašu jau mēs visi šonakt sakām, jūsu gaišība:
tik tumšs, ka nevar skaidri redzēt pat līdz pus Dau-

gavai. —

Ģenerālgubernātors paskatījās sānis, gribēja kaut

ko skarbu teikt, bet ieraudzīja no sala tumšu seju,
tanī lielas ūsas un pazina apsargā veco musketieri,
kurš priekš divi gadi pie Smilšu vārtiem bija cēlis

bisi pret pašu Maskavijas valdnieku un par to dau-

dzināts vēlākajos krievu sūdzības rakstos. Tik ne-

varēja uzreiz atcerēties, kas tam vārdā, bet vecais

kareivis, kā nolasīdams sava kara lielkunga domas,

saslējās taisns, musketes laidei nodunot uz bruģa:

Kanna, jūsu gaišības pulka musketieris.

Dālbergs pamāja ar galvu, un kareivis nostājās
brīvi, arī sākdams skatīties uz Pārdaugavas pusi,
kurpu atkal pavērsās grāfa asarojošo acu skats. —

Vecais ģenerālgubernātors bija centies ar saviem

pusotra tūkstots vīru apsargāt visu Daugavas līniju,
tak briesmas varēja nākt viņa Vidzemei arīdzan no

Aiviekstes puses. Un jo platāk tas pleta sava mazā

karaspēka spārnus, jo atsegtākas palika Vidzemes
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krūtis, jo vieglāk aizsniedzama ienaidnieku pulkiem
likās Rīga, — Flemingam vienam pašam bija piec-
reiz vairāk kareivju. —

Izlūki vakar, sestdienas vakarā, vēl bija vēstījuši,
ka sakšu priekšposteņi jau izvirzījušies šaipus Jel-

gavas. Tak nevarēja vēl arvienu zināt, kurp īsti

vērsīsies Fleminga trieciens: tieši pret Rīgu, vai tai

garām un iekšā Vidzemē, kur Patkula draugi pa sa-

vām muižām jau slepeni trina zviedru kakliem nodo-

mātos šķēpus un taisījās sedlot kara kumeļus. —

Ak, šis Patkulis, šī dumpinieku un nodevēju cilts

atvase, no Rīgas garnizona dezertējis virsnieks, zvē-

rējis mūža naidu zviedru tronim! Gadiem ilgi šau-

dījies no viena zviedru kaimiņa pie otra, musinādams

tos celt karu, un beidzot, aizpērn, piesities par pa-

doma devēju jaunā ķēniņa radam, sakšu Augustam!
Šī rudens sākumā manīts Dāņos, bet nu, kā paši

sakšu pārbēdzēji stāsta, atkūlies ar Karlovicu kopā
pie Fleminga pulkiem, tieši no Maskavas. —

Kur Patkuls pamanīts, tur paliek iesiets pret
zviedriem vītā kara virvē jauns mezgls. Trīs mezgli
šai virvei tā tad jau gatavi, — sakši, dāņi un tagad
arī krievi.

Tie paši viltīgie maskavieši, kuriem Stokholmas

gudrenieki, laikam tā cerēdami nopirkt no krieviem

mūžīgu mieru, vēl aizpērn aizsūtīja trīsi simti liel-

gabalu kā sava jaunā ķēniņa dāvanu!

Jā, tiem tur laukā tagad klājas grūti, Kanna pēc
brīža nopūtās. Un redzēdams, ka ķēniņa vietnieks

atkal paloca galvu, palika drošāks, ieklepojās un pie-
bilda:

Mans Bērtulis arī pie tiem. Ritmeistara Didriķa

kunga švadrona taurinieks. —

Dālbergs klusēja, sakniebis plānās lūpas un cauri

vēja dvašas svilinātajiem plakstiņiem vērodams dien-

vidu debesmalu. Tad lēni apgriezās, sākdams ar

spieķa galu taustīt kāpnes, sperot uz viņām kāju,
lieca galvu. Un no jauna izstiepās taisns vecā muske-
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tiera augums, atkal nodunēja smagās musketes laide,

pret mūri sisdamās.

Klabinādams aso spieķi pa ielu bruģi, ģenerāl-

gubernātors aizgāja atpakaļ pilī un nolikās savās ci-

sās atpūsties. Bet miegs bēga no vecā vīra acīm, un

plakstiņi aizkrita cieti tikai ap to stundu, kad au-

strumu debesmala sametās jau sarkana par zīmi, ka

klāt saules lēkts un, svētu rītu sveikdami, drīzi sāks

dimdēt Rīgas dievnamu zvani.

Ar dienas gaismu it kā gaišāka tapa Dālbergam

rūpju nomāktā galva. Kurjērs no Rēveles bija at-

jājis ar ziņu, ka ķēniņš ņēmis vērā Vidzemes ģenerāl-

gubernatora ziņojumus par sakšu pulku aizdomīgām
kustībām un ka Rīgai nonākot kara briesmās, tai pa-

līgā ieš Velings ar tā somu reģimentēm. Un kaut

gan Somija un viņas pulki bija tālu, tak sirmgalvim
uzreiz sametās vieglāki ap sirdi no gandarījuma ap-

ziņas, ka viņa brīdinājumus nu reiz tomēr sāk ņemt

par pilnu. —

Atri aizgāja īsā ziemas diena, atnāca vakars, un

apsargi atkal sala uz cietošņa vaļņiem. Un guber-
natoram ap septīto vakara stundu izejot uz mūra un

skatoties uz Kobronskanstes pusi, virs tās izšāvās

gaišsarkana raķete, tūliņ pēc tās nošalca lielgabala
šauts trauksmes šāviens.- —

Dālbergam cieti sakniebās lūpas, atliecās daudzo

gadu saliektais augums. Sirds uzreiz bija palikusi

viegla, bija galā gaidīšana ar savu neziņas nemieru.

Viņš pat sāka pie sevis dungot vecu, jaunības
dienās un Vāczemes karos dzirdētu kaujas dziesmu,

savicinaja spieķi kā zobenu, bet tad aprāvās un pa-

skatījās lejā, padzirdējis sākamies bungu dārdoņu un

žigli skrietus soļus. Aiz Doma baznīcas, uz Raunas

vārtu pusi iekaucās signālrags, un tad lēni un smagi
sāka zvanīt par visa garnizona un rīdzinieku milicijas
trauksmes zvanītāju liktais lielais Pētera katedrāles

zvans.
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Artileristi bija pirmie augšā uz vaļņiem, skrienot

jautri sasaukdamies un uzpūsdami savus degļus.
Žiglā gaitā redzēja atmaršējam kājnieku rotas, — tās

nāca viena aiz otras kā tumši viļņi, un līdzīgi mel-

niem milzu putniem, virs musketieru rindām planda

viņu rotu karogi. —

Jaunākajiem karavīriem šķita, ka tūliņ, tūliņ uz

Daugavas sniegainā ledus uzmaršēs sakšu bataljoni
un cietokšņa stobri tiem gāzīs pretī savu nāves vēju.
Tak mirusi un balta joprojām gulēja Daugava — un

tikai no Kobronskanstes puses uz piisētas pusi re-

dzēja jājam šurpu trīs jātniekus. Divi turēja savā

vidū ieņemto trešo, kurš likās grīļojamies seglos. —

Ģenerālgubernātors lēni nokāpa lejā, pretī jātnie-
kiem, kad tie jau grieza zirgus iekšā Rātes laukumā.

Un diviem noceļot trešo no viņa rumaka, jātnieks ne-

varīgi nogāzās sniegā.

Pavadoņi — Bīlšteina leitnants un viņa kaprālis
— to piecēla, un Dālbergs, pagājis divi soļus uz

priekšu un mazliet pieliecies ieskatījās jaunajam

sejā, jo pats bija gara auguma, bet ievainotajam ļo-

dzījās ceļi. Un kā pūloties atcerēties kaut ko, nesen

dzirdētu, bet piemirsušos, ģenerālgubernātoram maz-

liet savilkās acu plakstiņi, jo viņš bija ieraudzījis uz

dragūna svārkiem baltās taurinieka uzšuves un sa-

salušus asins traipus, kuri šķita melni nakts tuvoša-

nās krēslībā.

Lai viņš mums stāsta, kas noticis ar ritmeistaru

Didrichu un tā pusšvadronu, vaicājienā lēni pavērās

Dālberga plānās lūpas.
Dragūns centās stiepties taisns, bet sejā, kūpu

tagad gaismoja no tuvākās sardzes skriešus atnestā

lāpa, jau bija zilganais nāves pelēkums:
Visi pagalam — sakapāti vai gūstā, — naktī

mums uzbruka — sakšu kirasieri, ap divi švadroni —

es viens izcirtos cauri, — zirgs bija sašauts, vēlāk

krita.

levainotajam aprāvās balss un nokārās galva,
pats tas saduga savu turētāju rokās. Tad kāds kap-
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rālis bija pamanījies atnākt ar degvīna krūku, to pie-
likdams dragūnam pie lūpām, un apveldzētas tās pa-
vērās vēl čukstot:

Lūkoju kājām šurpu iet — tad rāpus — atrada

kāds zemnieks, atveda līdz — sakši nāk šurp kā

melna debess —

Dragūnam otrreiz nokārās galva, un šoreiz tā tu-

rētāji saskatījušies ļāva tam noslīdēt sniegā, bet Dāl-

bergs lēni noņēma cepuri, un ap to sastājušie zaldāti

arī atsedza galvas, redzēdami, ka vecā matus sāk pu-

rināt ziemas nakts vējš.
Taurinieks Bērtulis Kanna ir šeit kā pirmais starp

mums atdevis dzīvību par Rīgu un ķēniņu, — iedre-

bējās Dālberga lūpas, — lāpas gaismā tās likās zil-

ganas. — Un tagad iesim mēs atdot arī savas, ja tā

būs lēmis Dieva prāts.

Apgriezās un gausi gāja projām, garš, salīcis un

sirms, spieķi vienā, galvā likt aizmirsto cepuri otrā

rokā. Un kareivji klusēdami noskatījās tam pakaļ,
bet leitnants Piiponens, mazs, bakurētains un jau pa-
sirms vīrs, jo bija ilgus gadus par zaldātu kalpojis,
iepleta zaļganās acis kā brīnā:

Biju gan dzirdējis, ka mūsu vecais — Piiponens,
arī ticis par leitnantu, nekādi nevarēja tikt vaļā no

kareivju šargona — pazīstot visus savus zaldātus.

Tak pazīt arī kaut kādu zeņķi taurinieku —

Un somu leitnants no brīnumiem klusi iesvilpās.
Tad uzlēca zirgā, vecais kaprālis sēdās savā, un abi

aizrikšoja uz vārtu un Daugavas pusi.
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XXXIV.

Sakšiem iebrūkot Vidzemē, Kobronskanstei un

Daugavgrīvai krītot, bet Rīgai noturoties un maska-

viešu karapulkiem sākot kustēties uz Narvas pusi,
izbeidzās linu tirgotāja Rēbindera un viņa komija

Jāņa Kraukļa braucieni pāri robežai pēc Pleskavas

krieviņu liniem, un tad ar gaļām vezumnieku rin-

dām uz Alūksni, kur Rēbinderam bija galvenais kan-

toris. Tirgotājs nolēma palikt mājās un nogaidīt, ka-

mēr pārskries kara auka, jo tai, pēc visu domām, va-

jadzēja būt īsai. Un tā Kraukļa jaunākajam vaja-

dzēja atgriezties tēva paspārnē, jo tirgotājam priekš

jaunekļa nebija Alūksnē darba.

Jānis par to daudz neskuma, jo visos šajos ga-

dos tas bija jutis sevim krūtīs divas dvēseles. —

Tā viena bija dēkaina un ņēma zēnu gluži savā

varā, kad bij zem kājām tirgotāja ceļš. Tad, jājot

gan priekšā, gan blakus Rēbindera linu vezumiem un

bīstamākajās ceļu vietās rokai neatlaižoties no pisto-
les roktura, zēns karsa piedzīvojumu, un redzot sve-

šus novadus un svešas pilsētas, viņam sila sirds un

dega acis, kurām par visu vairāk patika vērot kara-

vīrus gan šaispus, gan viņpus robežas. Un ieročus un

kara svārkus, kādus bija devis pašu zemes ļaudīm
zviedru ķēniņš, bet krieviem viņu zemes jaunais
valdnieks. Un musketieru bungu dārds, dragūnu

zirgu zvaigāšana, bija tās visjaukākās skaņas zēna

ausīm un sirds tam karsa jāt līdzi jātniekiem, kuri

dziedāja vecu dziesmu par Vāczemes karlaukā kritušu

ķēniņu. —

Rāma un mīlīga kā ūbele bij Kraukļu Jāņa otrā

dvēsele, kas guva virsroku pār pirmo tanīs retās die-

nās, kad Rēbinders ar saviem ļaudīm bija Alūksnē.
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Tad Jānis vaļas brīžos varēja aizstaigāt uz Glika

namu. un tikties ar savu bērnības gadu draudzeni.

Martai to sagaidot, vienmēr sarka vaigi un lai-

mīgs, mazliet kaunīgs bij acu skats. Un prāvests,

kam bij sirmot iesākuši deniņi, skatījās jauniešos ar

dzīves un cilvēku pazinēja smaidu.

Gan manu, bērni, ka pats Dievs jūs vienu otram

novēlējis, Gliks allaž runāja, un vārēšu jūs abus sa-

laulāt, kad Jānim paliks pilna vīra gadi.
Un pēc brītiņa piesacīja, jau pabargā balsī un

pirkstu kratīdams:

Tikai to vienu, mīļie bērni, eš jums piekodinu:

nepaļaujaties kārdinātājam pirms laika, ka tas die-

vamžēl bieži gadās ar mūsu zemes puišiem un to ie-

cerētām meitām. Kurš pirms kāzām tā dara, savai

brūtei tās kroni paņemdams, tas pielīdzināms negau-

sīgam lopam, ne kristīgam cilvēkam. Tāpēc Jāni, es

tev skaidri un gaiši saku: nāc dienas laikā manā pa-

spārnē un pie Martas ciemos, kad tu gribi, nakts laikā

vien nenāc. —

1■ .

Šo Glika vēlējuma pirmo daļu Jānis tik uzcītīgi

pildīja, ka vēlējuma otrā puse viņam pamazām pie-
mirsās. / .

."
.

Dzīvojot atkal tēva mājās, pa dienu vajadzēja
visos darbos iet, bet gandrīz katru nakti Jāņa kājas
ar tumsas iestāšanos nestin nesās uz Alūksni, lai gan

līdz miestam bija paprāvs ceļa gabals.' Un zēnam

saldi gura sirds, turoties ar meiteni roku rokā, ska-

tiem glāstot tās jautro seju, brūnos matus un vingrās

krutis, tik briedušas, ka viņu apaļumi šķita pretī tie-

camies cauri linu krekliņam. —

Tak darbdienāsšie satikšanās brīži bija īsi, un to

pašu dēļ Jānim nācās dažu reizi skriešus skriet, lai

ar krēslu vēl tiktu prāvesta namā. Un projām iet

tam vajadzēja, līdz ko bij nolaidusies nakts. Abiem

esot kopā, jauniešus allaž vēroja gan Glika cienmāte, ,
gan tās kalpoņu acis. Tā abiem mīlētājiem šķiršanās
nāca vai tūdaļ pēc tikšanās, un ejot mājās Jānim

vienmēr bij skumīgs prāts.
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Kādā vakarā viņš, saņēmis dūšu, pateica Martai,
ka gribot atnākt pie tās naktī už kūts augšas, kur

audzēknei bija guļas vieta, jo silts toruden vēl bija
laiks, lai gan Vidzemes rijās sen klaudzēja spriguļi,
un saimnieki jau taisījās sākt mielot veļus.

Nedrīkst, cienīgtēvs bārsies, Marta klusi atteica,
bet lāvās, karsa visa, kad Jānis to skāva rokās, un

vieglas trīsas skrēja cauri viņas augumam.
Neviens jau nemanīs. Naktis ir tumšas un suņi

tur mani mājas ļaužu, Jānis vēl klusāk atteica un

lūpām aizspieda Martai muti.

Kāds nāca klepodams, un Jānim vajadzēja steig-
ties projām. Uz īsu mirkli viņš.vēl paguva pievilkt
meiteni sev klāt.

Es nākšu, gaidi!

Viņa purināja galvu, bet acis tai smaidīja un Jā-

nim, zūdot aiz mācītāja nama stūra, bija līksma

sirds.

Līdz nakts melnumam viņš noklīņāja pa mež-

malu. Kad miestā vairs retumis kur bija redzamas

ugunis, Jānis devās uz Glika māju. īsi ierējās, tad

iesāka ap to luncināties vecais prāvesta nama suns.

Glika kambara logs vēl bija gaišs. Aizzagdamies

garām, Jānis redzēja prāvestu iegrimušu valodās ar

svešu vīru, ģērbušos virsnieku drānās.

Ticis logam garām, Jānis kā lūsis vienā rāvienā

bija uz kūts augšas un atrada augšgala durvtiņas at-

stātas vaļā. Aizturējis elpu, sāka virzīties uz diben-

galu, kur sienā kāds spēji sakustējās.

Kāpēc tu nāci? Kāds pamanīs, būs slikti, Marta

čukstēja, apvīdama rokas ap Jāņa pleciem, pati vilk-

dama klāt un svilinādama vaigus ar savas dvašas kar-

stumu. —

Vecuma dienās Jānis mēdza sacīt, ka Dievam tas

gan labi nepaticis, ko šis tonakt darījis, jo citādi

vecie kūts griesti tak nebūtu lūzuši un Jānis ar savu

līgavu nebūtu nogāzies lejā. —

Marta izmisusi iekliedzās, ap viņiem sāka kladzi-
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nāt vistas, zosis kā trakas gagināt, un tracis bija tik

liels, ka sētsvidū sāka riet suņi.
Jānis noskārta, ka tie ietkrituši tanī mācītāja

kūts daļā, kur mita cienīgmātes putni. Martai velti

cenšoties tos klusināt, Jānis ar visu spēku metās kūts

durvīs, tumsā pamanījis to dēļu šķirbas. Bet kaut gan

Jānim plecos bija vīra spēks, tak durvis nesalūza, jo
tās saturēja no ārpuses aizlikta kārts.

Ārā ieklaudzējās mācītāja nama durvis: Glika

balss, draudīga un nikna, rīdīja suņus, un viņam pa-

līdzēja vēl kāda cita sveša un rupja balss. Un atteica

ar jā, kad Gliks sauca, vai majora kungs esot paķēris

savas pistoles.
Marta raudāja un Jānis atkal metās durvīs, kā

vērsis, kad tas cenšās izkļūt brīvībā, un šoreiz Jānim

palīdzēja viņa izmisuma spēks: durvīm aizliktā kārts

brikšķēdama salūza, dēlis pajuka un Jānis izdrāzās

pagalmā, vēl cerēdams nemanīts aizbēgt, bet ieskrēja
dzelzs cietās rokās. Viena sagrāba aiz apkakles, otra

cēla pie galvas īsu ieroci, kāda trešā saķēra Jāņa

plecu un pie auss turpat iesaucās prāvesta balss:

Nu tas zosu zaglis mums rokā! Dievs Tēvs, —

Jāni, kā tu manā kūtī gadījies?
Jānis klusēja nokāris galvu. Ko gan viņš varēja

teikt? Un Gliks noģida visu, kad Marta, stomīdamās

iznākusi ārā, skaņi ieraudājās un lūkoja nobučot prā-
vestam roku.

Jūs abi, grēka gabali un nešķīstēni, nāciet man

līdz, viņš dobji sacīja.
Nobijies un nokaunējies Jānis gāja Glikam pa-

kaļ, un svešais karavīrs ar tiem.

Kad beidzot sāka rimties Glika dusmu pērkoņi,
aiz viņa darba istabiņas loga jau varēja manīt pirmo
rīta blāzmas svīdumu.

Marta bija izraudājusi vai visas savas asaras un

Kraukļu Jānim arī bija slapji vaigi. Prāvests, no bār-

šanās pagalam piekusis, skatījās griestos satumsušu

skatu.



303

Ko ar šiem grēciniekiem darīt? Viņš pats sev

vaicāja. Marta nupat atziņās, ka vairs nav jumprava.
Pēc konsistorijas pavēles, šis grēka darbs man svēt-

dien jāpasludina visai draudzei. Tiem abiem draud

naudas sods un kauna stabs; un cienīgmāte negribēs
tādu padauzu turēt savā namā.

Lai paliek, draugs, tā visa sludināšana, atsaucās

karavīrs, kurā Jānis tagad bija beidzot pazinis pils

garnizona majoru Tīļu. Labāk lūkosim, vai no visas

lietas, kas drīzāk gan smieklu, nevis dusmu vērta,

nevar panākt ko tādu, kas nestu savu labumu ķē-

niņam. —

Kāds tur var nākt mūsu ķēniņam labums no šo

grēkdaru nešķīstības? Gliks pikti vaicāja.
To es tev tūliņ pateikšu, prāvest. Tīls, kas bija

atlaidies krēslā un visu laiku smīnējis, palika no-

pietns un strauji saliecās uz priekšu. — Šis puisis,
cik es zinu, ir izbraukājis tālus maskaviešu novadus.

Tas tiešām tiesa, Gliks piekrita.
Tā tad, viņš varētu un, gan labāk par kādu citu,

iet izlūkot, kas krieviem padomā un cik lieli to spēki

pie Pleskavas. Vēl gan nav īsti zināms, kurp ķēniņš
vedīs vispirms pulkus: uz Daugavas pusi, pretī sak-

šiem, vai uz Narvu, ko apsēdis liels krievu karaspēks,
vai tieši šurpu, lai no Alūksnes puses dotu sitienu

Pleskavai un maršētu aizmugurē tiem maskaviešiem,

aiz kuriem tagad aiz Peipusa tik varonīgi cīnās ve-

cais karstgalvis Hurns.

Man pašam šķiet, ka gājiens uz Pleskavu, šo

Maskavijas valsts atslēgu no Vidzemes puses, būtu

tas labākais. Viss varbūt, ka tāpat domā arī ķēniņš,
kurš pēc dāņu sakaušanas, tūliņ steidzies mūsējai ze-

mei palīgā un priekš trim dienām jau izkāpis Pēr-

navā malā, ar ienaidnieku kaušanai atvestu kara-

spēku.
Ko? Ķēniņš jau Vidzemē? Gliks trūkās augšā

un dusmu paliekas tam aizpūta no sārtās un apaļās

sejas gavilēm līdzīgs prieks. Tā tad, dāņi gan sa-

kauti?
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Galīgi sakauti un ceļos mesdamies lūguši mieru,
kas tiem arī nav liegts, Tīls sacīja. Tie apsolījušies
samaksāt kara skādi, nebiedroties vairs ar poļiem,
krieviem, sakšiem un solās turēt svētu arī ķēniņa
radu tiesības Šlēzvigā un Holšteinā. Tūdaļ pēc miera

noslēgšanas viņa majestāte kāpis ar saviem karavī-

riem kuģos, lai steigtos vidzemniekus izpestīt.
Lai slavēts Dievs un ķēniņš, Gliks teica, rokas

salikdams. Un tu, vecais draugs, to tikai tagad man

pasaki?!
Tīls iesmējās, nobraucīdams garo zoda bārdu,

kas tumša gulēja uz karasvārku apkakles.
Es tak nebiju labu laiku šeit, viņš atteica, un ti-

kai aizvakar atjāju no Rēveles. Ceļā padzirdu, ka

ķēniņš atsteidzies. Tikko taisījos sākt tev stāstīt, kad

šie abi, vai pareizāki sakot tavas zosis, sacēla kūtī

traci. Tās gan nav bijušas tik modrīgas kā senās

Romas zosis, un iesākušas par vēlu gagināt, kad Jā-

nis jau bija ticis Kapitola kalnā, tas ir, uz kūtsaug-
šas, — majors nobeidza, pamanījis saraucamies prā-
vesta pieri, un piebilda:

Tāpēc padomā gan, draugs, lai Kraukļu Jāņa

braukājumi pēc maskaviešu liniem tagad lieti derētu

ķēniņam. —

Gliks paskatījās Martā, paskatījās Jānī, un abi

redzēja, ka prāvesta acīs vairs nava dusmu uguns,

bet savāda blāzmošana, ka liela sirds gaišuma atspī-
dums. —

Bērni, viņš teica, pieceldamies kājās un nākdams

abiem jauniešiem tuvāk. Gan esiet sodu pelnījuši,
bet negribu jūs bargi tiesāt, abus no sirds mīlēdams.

Un tagad, metaties ceļos, mani bērni, un klausāties,

ko jums teikšu, un tā būs, tik tiešam, kā es šeit

stāvu, mūsu ķēniņam uzticīgs Dieva kalps!
Jaunie nometās Glika priekšā ceļos, sadevušies

rokas, un Marta ar brīvo roku izslaucīja sev no acīm

asaras.

— No šī brīža jūs abi esiet saderēti ļaudis, bet

kāzas rīkošu jums tikai pēc tam, kad Jānis atgriezi-
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sies no Krievzemes, kurp majors Tīls to sūtīs, Gliks

runāja un svētīdams uzlika saderinātiem rokas uz gal-
vas. Un tagad noskūpstaties labi, jo, varbūt, ka ma-

jors vēl šobrīd ņem Jāni sev līdz uz pili.

Majors piecēlās un kāra plecā portupeju.
Tā ir, prāvest, viņš atteica, ar trejstūraino ce-

puri jau rokā. — Par šo puisi jau agrāk biju domājis.
Divi no maniem ļaudīm, kas tāpat krievu mēli labi

prot, dosies tam līdzi un jau šorīt: ķēniņa taisnā lieta

negaida.
Marta elsodama iekrita Jānim rokās, un tas pa-

spēja tai pačukstēt pie auss:

Nebīsties! Es tak zinu visas aizrobežas malas!

Pārnākšu drīz dzīvs un vesels, un tad mēs dzersim

kāzas.

Jā gan, tad dzersim kāzas, ierunājās Tīls, kam

bija lūša dzirde, un uzlika roku Jānim uz pleca. Kad

būsi visu brangi izpildījis, gribu pieteikties tev par

vedējtēvu. Tas gods manim patiesi pienākās, jo šo-

rīt esmu palīdzējis, jums abiem tikt kopā un ar paša

prāvesta tēva ziņu, ne vairs bez tās, kā šonakt. Bet

tagad iesim!

Jā, Jāni, tagad ej, Gliks atkārtoja, un Dievs lai

stāv tev klāt. Domā šinī gaitā tikai par ķēniņa lietu,

bet par Martu un kāzām tikai pēc tam, kad būsi atkal

ticis šaipus robežas, Tad brangi veiksies, labi būs. —







Vaku zīmējis

■ Niklāvs Struņķis
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