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SAVU DĀRGO VECĀKU PIEMIŅAI.



„Dzejniek, nak vakars un tavi mati

top sirmi."

„Tas neko daudz nenozīmē, ka mani

mati top sirmi."

.Arvien es esmu tik jauns, vai arī tik

vecs, kā visu jaunākais, vai ari visu

vecākais šai ciemā."

Rabindranath Tagore.



5

Gājēji.

ekšā, ārā šaudījās ganu

Ludis, pamezdams durvis

vaļā kā - vārtus. Neviens

viņu neapsauca. Neviens

vairs nesargāja siltumu,

kā ziemā. Vējš skrēja pa

durvim, pa logiem. Kakti

bij tukši. Tos mēza un

slaucīja sievas, kas aiz-

gāja, lai nebūtu vēlāk jā-

dzirdkurnēšanano jauniem

atnācējiem par pamestiem

mēsliem un tīmekļiem.

Ludis bij šīs vasaras lielais gans, tepat no kai-

miņiem salīgts. Viņš pazina Kamenes kā savu delnu,

jo atskrēja vai katru pārdienu. Tur nebij nekā ko

pētīt. Tomēr viņš bij ieradies jau agri, lai savām

acim redzētu, kas no Kamenēm aiziet un kas atnāk

Jurģu dienā.

Cik reiz iešāvās istabā, tā pie Anneles.

„Kas tavs tēvs, māte?"

„Gājēji."

„Kurp viņi iet?"

~Uz otras pasaules galu."'

„Kur ir otrai pasaulei gals?"

„Aiz saules, aiz mēneša, aiz trejdeviņām jūrām,"
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Annele skaitīja, galvu klanīdama un pulēdamās vi-

siem spēkiem izrunāt grūto „r".

Ludis gārdi un skaļi iesmējās, apsviedās uz pa-

pēža, kā ripa un aizskrēja; bet drīz bij klāt atkal,

vaicāt Annelei, kas viņas tēvs, māte un kur otrai pa-

saulei gals.

Tas jau bija pa trešo lagu.

Annele saknieba cieši, cieši lūpas un ierāva kaklu.

Nu vairs nē.

Lai gan Ludis bij no tiem cilvēkiem, kas baudīja

Anneles uzticību, bet te bij iemesls aizdomām. Ko

viņš tik daudz reiz prasa un par ko tā smejas?

„Nu saki, meitēn, saki, uz kurieni tu iesi? Uz

otras pasaules galu? Kur ir otrai pasaulei gals?"

Ludis tincināja nopūlēdamies, izvilkt Annelei to gu-

drību, kuru viņš pa daļai pats bij viņā iepūtis.

Annele palika mēma.

„Noi labi, labi, neteic, tad tu ar nedabūsi zināt,

kas ir gājēji," Ludis spītēja. „Nu, pasaki, kas ir

gājēji?"

Izgaidījies velti atbildes, Ludis apskaitās.

„Nu tie tak tavi tēvs, māte, muļķīte! Nu tu at-

nezini. Te nu bij! Muļķīte, muļķīte, ko nu ar tādu!"

Ludis iegrūda bērnam duncku un bij projām.

Annele palika savīkstīta kā pauna, divatā ar mā-

tes vērpjamo krēslu, uz kura tā bij nosēdināta. Jau

no agra rīta viņu satina lakatiem un vēlāk vēl pietina

klāt dažus, kas bij aizmirsti ielikt lādē; nu viņa bij

tik gara, tik resna un nevarēja ne no vietas.

Kad pašķieba galvu, varēja redzēt, kā pa sēts-

vidu skraida uztraukti lielie: māte, māsa un brālis.

Māsai bij noslīdējis lakatiņš no piesarkušās sejas,

brāļam sabristas jaunās pastalas, kurām tas vakar
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ar asarām bij izcīnījis tiesību šodien tikt pirmreiz

uzautām. Bet māte to neredzēja. Viņai nebij vaļas

bārties. Patlaban tā izveda Pērli un piesēja pie sē-

tas. Pērle rāvās, dancoja un māva. No visām kūtim

atmāvās pretī. Tās bij ardievas.

Aizskrēja pār sētsvidu aitu pulciņš ar baltiem trī-

cošiem jēriņiem, aiz tā dzinās māsa un brālis, garas

stibas vicinādami. Māte atraisīja Pērli un aizvilka

to steigšus pakaļ. Divi vezumi, mantām piekrauti, iz-

brauca gāzelēdamies pa grumbaino ceļu un pazuda.

Annelei satumsa acis. Kas tas bij ? Neviens pie

viņas vairs nenāca. Neviens nesauca. Viņa bij aiz-

mirsta. Ko nu viņa darīs tai tukšajā kaktā, kur bij

stāvējusi mātes augstā gulta ar skaisto rūtaino segu

un baltajiem spilveniem un kas tagad bij tukšs, melns

un nemīlams.

Vai tad tie nu bij tie lielie, gaidītie, daudzinātie

Jurģi! Tepat būs jāpaliek. Jāpaliek vienai, vienai

pašai.

Asaras mācās virsū, dūrās acīs kā ugunīgas ada-

tiņas, Annele turējās visiem spēkiem pretī tumšām

aklām bailēm. Kliegt nevarēja ne par ko. Tad atkal

smiesies Ludis. Bet izturēt arī vairs nevarēs, ja ne-

viens nenāks.

Ludis svilpoja arā un kaut ko sauca. Otra balss

atsaucās: Tas bij Anneles tēvs.

Tēvs! Viņš bij vēl tepat. Viņš krāva pēdējo man-

tas vezumu un apstaigāja tad vēl vecās malas, vai

nav kas aizmirsies. Ludis tam ticīgi pa pēdām. Nu

bij labi. Tēvs nāks, tēvs nāks!

Un tēvs nāca, paņēma Anneli, un Ludis pēdējo

mātes krēslu. Istaba nu bij pavisam tukša. Luda

gultiņa un lādīte vēl stāvēja sētsvidū. Saimniece no-
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gaidīja atnākam citus „gājējus" un tad tiem ierādīs

vietas.

Tēvs pacēla Anneli roku galos un uzsēdināja uz

vezuma. Meitenei drusku aizrāvās elpa, bet tā bij

līgsme, ne bailes. Kas viņai ko bīties uz tēva vezuma?

Tēvs tak bij Anneles „stiprā pils".

No ilgas sēdēšanas viņai bij nošļukuši lakati. Tēvs

pakāpās uz vezuma un sasēja, kā mācēdams. Annele

papurināja smiedamās galvu un visi lakati bij atkal

nost. Tad tēvs bargi pakratīja pirkstu un sasēja tos

ciešāk. Annele nu vairs nedrīkstēja. Redzams: tēvs

spēlītes nesaprata.

Kad rati sāka kustēties, Ludis ieķērās rokām ve-

zuma virvē un, kājām atspēries, šļūca kādu laiku līdz,

kamzoļu stūrus pa dubļiem slaucīdams, Annelei par

lielu jautrību, jo viņa mēle kā sarkana uguntiņa šau-

dījās gar slaido, dzelteno tīni drīz vienā pusē, drīz

otrā. Tad to pamanīja tēvs un savicināja pātagu.

„Vai tu, rezgali, nemaz vairs neproti kauna?"

Ludis nolēca, kur pašlaik bij, lielā dubļu pančka

un tur i palika, ratiem pakaļ skatīdamies. Vēl, kā

piepeši atminējies, uzkliedza:

„Annele, kas tavi tēvs, mate?"

Bet par atbildi dabūja mutē skarbu vēja grūdienu

un aizrijās.

Plaisādami sadila mākoņi debesu vidū un noskrēja

kā ūdeņi ar vēju. Atvizēja zila zila debess ar dzirk-

stošu sauli.

Kad atskatījās ceļa līkumā, Kamenes sāka drupt.

Piepeši pazuda rija, tad klēts, istaba, dārzs. Vēl kādu

brīdi stiepās akas vinda kā rādītāja pirksts, tad tuvu

pienākušie krūmi arī to paslēpa. Kamenes ar visu

Ludi bij kā zemē iegrimušas.



9

Tad iznāca no tāluma citas mājas, ķuras Annele

bij tik daudz reiz dzirdējusi saukājam pie vārdiem,

kad vēl dzīvoja Kamenēs.

„Tur ir Grāvmali," tēvs rādīja ar pātagas kātu.

Grāvmali bij saīgušas, vecas mājas. Istaba sliecās pret

ceļu kā tusla vecene ar pāršķiebtu zodu. Bet otrā

pusē, saulē, spīdēja pretī Vilki, balti un stalti kā ka-

nas. Vilku sētsvidū bij tukši un piekrauti pajūgi,

raibi lakatiņi zibēja, lopi māva. Tad palika arī tas

viss aiz muguras un nozuda.

Ceļš gāja kādu laiku pa purvainu krūmāju, kur

zemu pār cērpiem un ciņiem šaudījās ķīvites un dzi-

ļajos ceļa grāvjos spīdēja brūns ūdens; tad laukā,

kur līdz mežu ielokam ritinājās jauns zelmenis un

no zilā gaisa cīruļi bez sava gala kā sudraba pērļu

virknes bārstīja savus treļus; tad bij krustceļš, kur

kā no kamoliņa attinās četri ceļi uz visām debesu pu-

sēm un pa visiem vadājās tie paši gājēji, zvārguļiem

džingstēdami, šurpu turpu kā milzīgā polonēzē. An-

neles tēva manta pārkrustoja lielceļu, bet paturēja

ieņemto virzienu.

Piepeši ceļš notrūka. Uz dziļas gravas malas ve-

zumi apstājās un tad lēnām sāka grimt lejā. Annelei

.aizrāvās elpa. Tik bezdibenīga dziļuma viņa nekad

nebij redzējusi. Un kas tas tāds, kas tur skrēja lejā

kaklu lauzdams, putodams un krākdams! Tik bez-

galīgi liels un varens pret mazo cilvēka puteklīti uz

vezuma!

„Tete, tete, kas tas tāds, kas tur tā šņāc?" mei-

tene rādīja bijīgā brīnumā tēvam.

„Ta ir Tērvete, meit. Tie vēl pavasara plūdi, tā-

pēc viņa ir tik liela."

„Tērvete," domāja Annele un palika viena ar savu
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brīnumu, jo no tēva paskaidrojuma viņa netika gu-

drāka. „Tērvete, Tērvete, tā ir Tērvete," skaitīja
bez mitas. Kā viņa skrej, kā šalc, kā puto! Un viņai

likās, ka krūtīs tāpat šalca, dziedāja un krāca tāda

jauka, jauka skanīga dziesma!

Apakšā pārbrauca pār tiltu. Ūdens, atsizdams

putu, griezās melns un baigi dziļš un skrēja tik ātri,

ka ne vēji, ne mākoņi to nepaspēja.

Lejā bij aizvēnis un silts kā podiņā. Tur bij jau

priekšā māte ar Pērli, brālis un māsiņa ar aitām.

Zaļš, mīksts mauriņš bij gar upmali, tur varēja pa-

ganīt lopus un atpūsties.

Atpūtas visiem vajadzēja. Vīri apstādināja zir-

gus un uzmauca tiem galvās tarbiņas. Anneli nocēla

no vezuma. Māte izņēma no viena vezuma aizsaini.

Tur bij pusklaips maizes, vidū izgrieztu robu. Robs

piepildīts jaunkultu sviestu un aizvākots ar garozu.

Māte sagrieza rikas un apsmērēja katram. Visi sa-

sēdās zālē, kā čigāni. Tikai lielos bērnus nevarēja

sasaukt. Tie bij aizskrējusi pretī šalcošajai Tērvetei,

viens pēc kārklu svilpēm, otra pēc puķēm, kuru te

jau bij raibin raibs saziedējis.

Anneli nekur nelaida un viņa arī nevarēja paiet.

Kā soli spēra, tā sapinās lakatos un novēlās, bet citi

gārdi smējās.

Kur viņai arī vajadzēja iet! Māsa atskrēja ar pu-

ķēm, tās visas priekš Anneles; brālis ar kārklu sta-

bulēm un arī tās priekš Anneles.

Atlikušo maizi sadrupināja jēriņiem, bet garozas

dabūja Pērle. Vīri vēl sapīpoja un tad taisījās tālāk.

Pa stāvo gravas ceļu augšup veda katru vezumu at-

sevišķi un katru pavadīja tēvs stumdams un pietu-
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redams, jo pavasara plūdi pēc ilgas un bargas ziemas,

bij izrāvuši vietvietām tādas grumbas kā grāvjus.
Kad tēvs, nosvīdis un pietvīcis, nonāca pēc pē-

dējā vezuma, tad arī visi cēlās. Prom no jaukās lejas.

Jērus, kā mazus bērnus, uznesa nēšus kalnā, lai pā-

rāk nepiekūst.

Kalnā uzkāpušus sagrāba ass un skarbs vējš un

krietni sapurināja. Te bij jauna pasaule. Tā atšķī-

rās kā grāmata bezgala tāla un plaša, te atkal sarā-

vās šaura un maza; te atspulga varena un mirdzoša,

izceldama kā viļņa galā baltas mājas, gaišzaļas bir-

zes, tālus, tālus kalnus, te atkal satumsa zem liela

peldoša mākoņa, kas pārlaidās pār sauli, draudošs kā

nezvērs. Visi šie neizsīkstošie, bezgalībā mainošies

tēli iegāja Anneles acīs un tur palika. Ilgi, ilgi, līdz

beidzot galva no viņiem tapa smaga un skumja un

sāka klanīties kā vārpa. Meži, lauki, pļavas, mākoņi

gāzās Annelei virsū un gribēja to nospiest. Viņa ie-

kliedzās.

„Annele, turies! Acis platas!"

Annele iepleta acis, cik vien jaudāja, un redzēja

tēva smaidošo, gaišo seju.

„Kur māte?"

„Viņa jau talu priekša."

„Vai vēl nav otras pasaules gals?"

„Nu jau drīz bus."

Vējš uzreiz aprāvās, itkā kāds tam būtu iesitis

pa muti. Kā vizošs, viļņains audeklis ar zaļu ieloku

priekšā aizplētās bērzu mežs. Tur viņi brauca iekšā.

Bārkstainas ēnas šūpojās pār ceļu, lipīgi bārbalaini

zari čokarainām lapiņām glāstīja Anneles vaigus.

Kukū, kukū, kukū! Tuvu, tālu skanēja dzeguze.

„Tet, kas tas tāds, kas tur tā sauc?"
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„Tas ir meža lielais pulkstenis."

„Meža lielais pulkstenis?" brīnējās Annele.

„Kukū, kukū, kukū!" atsaucās otrā malā.

„Un tur tie mazie pulksteņi," tēvs rādīja spār-

noto saimi, kas čivināja un pogāja zaros.

Aha! Nu jau Annele saprata. Ja, tādi bij tie

pulksteņi. No tiem gan skanēja mežs. Krāšņāki un

daudzbalsīgāki vēl, nekā skaļā, žiglā Tērvete. Jo dzi-

ļāki mežā, jo jaukāki. Nu bij gan atkal pilnu acu un

ausu ko skatīties un klausīties.

Ceļš iztecēja gaismā. Pa labi mežs atkāpās, ap-

iedams līkumu ap plašu meža pļavu, bet pa kreisi

auga ceļam līdz kā dzīva mirdzoša siena. Kur abi

pēkšņi nobeidzās, bij mežsarga mājas Kaitini. Tur jau

bij citi Anneles ļaudis priekšā.

Vezumi apstājās sētsvidū. Gājēji bij „mājās. Lie-

lais solis no Jurģiem uz Jurģiem bij sperts, un va-

rēja sākties sīkās gaitas.

Divas lielas meitas rozā jakās, platām piepūstām

piedurknēm un dzeltenām bizēm apstāja Anneli, skaļi

čaloja un smējās un par vari gribēja dabūt to sev

draugos, solīdamas brīnišķas lietas.

nu, skaties, Annele, tās jau tev radu mei-

tas," skubināja māte. Bet Annele iebāza galvu pie-

durknē, kā putniņš dūnās un nekā vairs negribēja

redzēt. Acis bij pilnas visa skatītā un smagas kā pu-

ķes no rīta rasas. Vāki aizkrita ciet.
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Pirkstiņš sāp.

Pavasara auga pret vasaru, un jo lielāks tas auga,

jo lielāki auga darbi. Ļaudis teciņus vien gāja.

Mātes gaitas bij nebeidzamas. Bet Annele tik pie

mātes brunčiem turēdamās jutās droša. Jo kas va-

rēja uzticēties šais nezināmās mājās tiem svešajiem

kaktiem, tām svešajām sejām, kas dažreiz no liel-

cilvēku augstumiem noplaka lejā pie mazā cilvēciņa

smiedamās, zobgalīgi biedēdamas vai arī labināda-

mas. Ja, par tām vēl nekā nevarēja zināt, vai viņas

draugi vai ienaidnieki.

Mātei apnika neatlaidīgā līdztecētāja un viņa to

bieži noraidīja, lai nu dzīvojoties vien viena pati. Bet

uzņemties dzīvi uz savu roku Annele vēl nekā ne-

samanīja.

Kādu rītu Annele tupēja pie ugunskura, kur māte

steidzīgi gatavoja brokastu. Blakus, uz melna kāša,

kupliem garaiņiem vārījās liels katls. Liesmas jautri

sprēgāja, sarkanas sodrēju krelles joņu joņiem at-

švītrojās, apsitinādamas skrejošām virtnēm katla

resno dibenu. Anneli vareni kairināja piešaut šīm

krellēm pirkstu. Bet cik reiz to pastiepa, māte brī-

dinādamabargi uzsauca: „Nu, sargies, deg!" un viņa

to atkal nolaida.

Bet kad katrreiz klausīs māti, kā tad dabūs zināt,

kas tas ir: deg! šaus tik klāt!

Un Annele piešaun.

Ai, vai, to svelošo dzēlumu caur kaulu kauliem,

caur dzīslu dzīslām. Annele nu zin, kas tas ir: deg,
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deg, deg! Zin arī: pati vainīga, balsi palaist nedrīkst,

ko nu tagad darīs? Raus balsi cik spēdama uz iekšu.

Bet kur iekšā liksi? lespiežas balss kaklā un kad nu

sprūk "ārā, tad ar tik varenu šalti, ka mātei aizkrīt

ausis un pavārnīca izveļas no rokām.

Pirkstiņš izlēcis stāvu kā zaķītis. Māte saķer to,

apskata: nav ne asiņu, ne pušuma. Un par tādu

nieku raudāt! Par veltu izbiedēšanu un nepaklausību
Annele dabū ātru duncku sānos.

Māte sita! Tas sūrstēja vēl briesmīgāki nekā ap-

dedzinātais pirkstiņš. Bet nevarēja pateikt kur. Dziļi

dziļi iekšā. Annele uzspieda roku uz krūtīm un žēli

gaudodama vilkās čokurā kā tāsīte.

Deg, deg, deg! Bet nezināja, kur deg.

Mātei tas nekas liels. Viņa paķer traukus un

skries tūlīt laukā.

Bet tā vis nebūs. Annele piespiedīs viņu atzīt to

lielo pārestību, ko tai nodarījis nejaukais katls. Vis-

maz krietni izbārt katlu vajaga. Un tad apmīļot un

appaijāt briesmīgi svelošo sāpi.

Un tā—kur māte pagriežas, Annele tai pa kājām;

atgrūž vienu roku, viņa ieķeras abām un, kājas ievil-

kusi, karājās mātes brunčos kā ābols zarā; uzsauc

viņai, lai cieš klusu, viņa spiedz kā uz iesma; kad

māte, spaini vienā pusē un Anneli otrā, grib ar joni

iet laukā pa durvīm, viņas iespriežas abas, Annele

dabū otru duncku sānos un tik vēl jaudā, kā saķert
stenderi un tā noturēties uz kājām. Bet māte aiziet,

nosolīdamās atgriezties ar rīkstēm.

Annele pie stenderes pieplakusi, žņaudza to un

slaka gaužām asarām. Visiem viņa durvīs pa kājām,

bet nost nekustās. Kas iet garām, to pagrūsta: „vai,

vai, kā tev nav kauna? Liela meita, dīc kā tele".
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Kā nu Annelei nav kauna? Kauns ir, ka nevar

acu pacelt. Bet ko darīsi, kad nevar pakustināt to

sāpju un spītēs smagumu kaulos?

Nu pienāk arī tā lielā radu meita, kas Jurģos iz-

nāca pirmā pretī ar piepūstajām rozā piedurknēm.

Tā ir liela smējēja. Kā ierauga Anneli, tūlīt skaita:

„Skatat, ļaudis, skatāt:

Bucītis aizskrēja,

Radziņus pameta!

Meklējat, ļaudis:

Kur bucīša radziņi?

Luk, luk : Anneles piere

Aug asi kā nadziņi!"

Un viņa rāda ar pirkstu Anneles piere.

Annele, nāvīgi izbijusies, aizrauj elsu un piešauj

pie pieres to pašu savu sāpošo pirkstu:

Vai, Die! Ja nu pierē tiešām aug ragi!

Ne, glums, kas glums, berzē, cik gribi.

Bet lielā meita stāv un smej locīdamās.

Annele nu redz, ka ir piemānīta, un asaras tai

atkal saskrien acīs.

Vai tai lielajai meitai arī vēl vajaga smieties par

cita nelaimi! Ak, nav nekur vairs labi. Kur skatās,

viss lūzt un jūk, nekā vairs neredz skaidri, tik kā

caur miglu kaut kur māte skraida, laikam gan rīkstes

meklē; bet ja ar tām atnāk, tad viss ir beigts. Nē,

nekas cits vairs neatliek: jābēg tikai pasaulē, prom,

prom no visiem tādiem ļaudīm.

Kājas Anneli aiznes, kur tā nekad vēl nav bijusi,

tālu, tālu. Aiz klētīm, aiz dārza, kas viņai vairs da-

ļas; nu jau viņa pat aiz rijas, jaunais rudzu lauks
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aizpeld viļņodams kā zaļa upīte. Lai viņš peld. An-

nelei jābēg.

Bet pēkšņi ronas priekšā liela, liela bedre, vai uz

kakla iekšā krītama. Nav vairs kur likt soli. An-

nelei jāstāv.

Bet kas tur varētu spīdēt, dziļi, dziļi taī bedrē?

Tas tak jāiet palūkot.

Annele noliekas uz vēdera un kopā ar lipīgu mālu

spilvenu nošļūc lejā kā pa ledu.

Bet kas tur lejā ir? Tur ir brūns ūdens, vidū ap-

gāzta muca un uz pašām ķimenēm liela zaļa varde.

Tā spīd saulē unkurkst:

„Labrīt, Annele!"

Annele vēl labi nezin, vai ar vardi ir pazīstama,

vai nav.

Viņai liekas, ka ir. Viņa notupjas uz sava mālu

spilvena un sūkā:

„Pirkstiņš sāp."

„Zaļa zāle, zaļa zāle," vārde laiž caur vienu pie-

pūsto nāsi.

Annele pašķiebj galvu. Kur?

Ja, ir gan. Bedres malā atrotīta mīkstu samtainu

velēnu. Būtu labi to aptaustīt, bet Annelei vēl smagi

jānopūšas:

„Gaužam sāp!"

„Balti bērzi, balti bērzi," varde laiž caur otru

nāsi.

Annele atmet galvu pavisam atpakaļ.

Ja, turpat viņš stāv, bērza vīrs, ar vienu kāju tik

ne bedrē iekāpis un aiz viņa vēl pulka, pulka citu tādu

vīru.

Bet pats pirmais bērzu vīrs ieaudzis debesu dzelme

tik dziļi, dziļi, ka gala nevar saredzēt, skaties cik
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gribi. To tā nevar atstāt, jāiet tak meklēt, kur vi-

ņam tas gals.

Bet bedres mala vairs nelaiž augšā. Kur kāju liek,

lec mālu spilveniņi un priecīgi kūleņodamies liek lejā

līdz ar visu Anneli.

„Nevar," Annele raudulīgi sūdzas vardei.

„Zaļa zāle, zaļa zāle," varde pamāca.

Ja, kad ar zaļo zāli, tad var, tad tā lieta iet.

Zaļā zāle pasniedz kumšķīti te vienai rokai, kur

pieturēties, tur otrai, tur abām divām, un Annele ir

augšā.

„Bērza vīrs, bērza vīrs, kur tev gals?" Annele nu

meklē ap bērzu riņķī skriedama. Gala nekur un ne-

kur.

„Tu esi daudz, daudz, daudz lielāks, nekā Kaitinu

rija." Viņa brīnās.

„Kas nu Kaitinu rija? Ko azotē iebāzt!" bērza

vīrs lielās.

„Silta, silta tev azote."

Annele pieglauž vaidziņu baltai zīžu tāsei. Silta !

Paijā, glāsta, skūpsta.

Lokano zaru vijums noglāsta arī Anneli kā valgi

smaržojošs vilnis.

„Gari, gari mati," Annele apbrīno, mērīdama

šmaugo zaru pīni ar savām baltajām, skrulainajām

peļastītēm, kas gredzeno visapkārt ap dzeltēno laka-

tiņu.

„Man nav tik gari."

„Būs, būs! Augs, augs!" mierina bērzs.

„Kur tev balss?" Annele meklē, atmetusi galvu.

„Meklē, meklē!"

Nu kur citur būs, ka tai zaļajā vijumā, tai zili-
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zilajā dziļumā? Tur viņa sēd pašā, pašā augšā un

plivina spārnus.

„Hu!" Annele pārgalvīgi ūjinādama liksies atkal

pie bērza un mēģinās to apvīt savām īsajām ro-

ķelēm.
Nevar.

„Resns, resns!"

„Visi resni, visi labi," dzied bērza balss pašā

galotnē.

Ja, visi labi. Annele ies tos skatīt: Viens, divi,

pieci: viens, divi, pieci!

Bet kā nu noskaita tos, nāk citi; kā noskaita tos,

atkal citi.
— Viens, divi, pieci; viens, divi, pieci!

Annele iet soļiem, Annele skrej skriešus: balts

un balts. Visi kā viens, viens kā visi: viens, divi,

pieci!

Bet kad daudzi jau ir noskaitīti bērza vīri sāk

slēpties. Pazūd viens, pazūd otrs; izkāpj gara, gara

rinda citu, tādu zemu, druknu, zaļiem, bieziem mē-

teļiem līdz zemei sasegušies. Stāv cits pie cita un

nekur nelaiž cauri.

Annele nedroša, bet vai tāpēc neies. Kā paiet za-

ļajiem tupētājiem tuvāk, zeme sāk līgoties; pasper

vēl soli, kāja iegrimst kā spilvenā. Pastaliņa piesme-

ļas kā silīte, hu! Ledaini auksts izskrej caur kauliem.

Annele pieliek otru kāju, pirmajai klāt, arī tā

piesmeļas. Nu ir divas silītes. Brūnus burbuļus si-

zdama sūcas upīte pāri auklām, līdz kauliņiem. Dzi-

ļāk, dziļāk.
Vai! Kas tas ? Annele nevar vairs kustēt. Annele

iemūrēta. Tas ir kas ļauns. Zaļie, satupušies vīri

nav labi. Klaks, klaks! noklakst biezoknī.

Vai! Annele atskatās atpakaļ. Visi bērza vīri
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aiz muguras. Ko viņi var darīt? Viņi arī iemūrēti.

Bet visi viņi labi.

„Bērza vīri, bērza vīri, palīdzat!"

„Svied rokas! Rauj kājas!"

Ja, to Annele var.

Viņa met rokas gaisā, speras atpakaļ, vicina, līdz-

svaro sevi, izrauj jau vienu kāju, otru, grimst atkal;

bet tad nu ātri, ātri, neļauj vairs sasmelties silītēm,

un kad kājas uz cietas zemes, turp vien, kur bērzu

baltie stumbri, ar bailēm uz papēžiem, visiem garām,

visiem garām, turp vien, kur tālumā māj un vizmo

klajuma zelts.

Annele izskrej saulē. Te ir pļava, te tek gar mež-

malu tas pats ceļš, pa kuru viņa Jurģos atbrauca.

Tad viņš bij melns, tagad zaļš, zaļš, nobārstīts zelta

zvaigznītēm. Vietām viņas jau izdzisušas. Tur stāv

puduriem saraini „polīši" baltgalvīši. Kā vējš pie-

sitas galviņām, sariņi sabirst un aizlaižas, pa gaisu

gaisiem peldēdami.

Ko vējš prot, arī Annele prot. Viņa piepūš pilnu

krūti un laiž pati tādu vēju „polīšiem" virsu, ka uz

reiz vesels lēviņš nobīstas un izjūk kā spaļi. Bet An-

nele, vējodama kā plēšas, viņiem visur pakaļ un pakaļ

riņķu riņķiem pa pļavu, kamēr beidzot „polīši" kur

kurais nobēdzis un noslēpies un neviena vairs ko

dzenāt.

Kad nu tas darbs labi padarīts, Annele var at-

stiept kājas. Ir jau arī puspasaules noiets.

Zāle bieza, bieza, smilgas stāv lielas, uz slaidiem

kātiem visapkārt šūpojas iesārtas vai zaļganas po-

dziņas. Kas tur tajās podziņās varētu būt iekšā?
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Podziņas cietas. Annele spiež, cik jaudas. Pār-

spiež gan.

Annele, Annele!

Sūrstoša, degoša sāpe viņai iesit pa pirkstiem. Tas

bij par nedarbiem. Lielā apdeguma tulzna pārgājusi

pušu.

„Vai, kā sāp, pirkstiņš sāp," Annele galvu šūpo-

dama gaužas uz vienu, uz otru pusi.

Nav neviena. Nav nekā.

Vai, vai, kas tas?

Kur mājas? Vai, kur mājas?

Bieza zāle, smilgas, slaidi pumpuroti kāti. Māju

nav. Mājas pagalam un prom no pasaules.

„Nāc šu, nāc šu!" Annele sauc un gaida un nezin,

kas varētu nākt. Bēdas krūtīs savelkas smeldzoši

smagas, kāp kā mākonis kaklā un nu arī sāk līt asaru

tūce.

Kur mājas, kur mājas?

Raudādama meitene uzraušas kājās un skrien

meklēt mājas, bet ietek arvien dziļāk pļavā. Viņa ir

tik maza, ka nevar saredzēt pļavai pāri, kur aiz lē-

zena paugura, aiz jaunā rudzu lauka tup Kaitinu ri-

jas jumts.

Pļavas vidū saplaucis puduris koši sarkanu neļķu.

Kā Annele tur iekšā, tā tās viju vijumis tai apkārt

kājām ar saviem lipīgiem kātiem un Annele turpat

gar zemi kā nostiepta. No kritiena iztraucēts liels

zaļš sienāzis ielec Annelei pašā klēpī un brīnās.

Anneleaprauj raudas. Bailes uz reiz pāriet. Sien-

āzis — tas ir vecs draugs un paziņa.

„Si, si, si: Zila debess, zila debess!" cilādams

drīz vienu ragu, drīz otru, sisina sienāzis.

Annele norausta elsas, kā negaisam pārejot
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Zila, zila debess. Labi.

Sienāzis cilā drīz vienu ragu, drīz otru un bolās.

„Si—si—si! Saule, saule, saule!"

Un ar vienu lēcienu Annelei pa pieri un pļavā.

Saule karsta kā pirts. Anneles izstieptās kājas kūp,

pastalas raucas čokurā. Ilgām, neatlaidīgām pūlēm,

vienu kāju braukot gar otru, izdodas gan pastalas no-

raut no kājām, bet kā attaisīsi sabriedušās auklas? —

Lai! Arī tā labi.

Būtu pavisam labi. Guļa mīksta kā spilvenā, ro-

kas, kājas kaist gaišas, gaišas, bet kaut kur nav tā

kā vajaga, kaut kur tumšs.

Pirkstiņam tumšs.

Nē, ne pirkstiņam vien, vēl kaut kur krūtīs smeldz

maza, maza tumsiņa, tai saule iet apkārt, tā piesit kā

saukdama ar āmuriņu: tuk, tuk! bet Annele nezin

pateikt, kas tas ir. Ilgi, ilgi Annele skatās debesī un

domā. Galva paliek smaga.

„Aijā, žūžū!" vējš iečukstas smilgās.

„Si—si—si! Saule, saule, saule!" zāle, puķes,

pumpuru vālītes tūkstošbalsīgi līgodamās glāsta An-

neles vaidziņus.

„Aijā, žūžū!" iesmejas vējš un iekrīt kā ūdenī.

Ja, vējš nozudis, bet kas nu tur nāk?

Lūk, pabāž galvu sieva liela; liela sieva — kā

būtu vecmāma, bet nav vecmāma; ar vienu roku aiz-

sedz sauli, ar otru velk garu, garu lakatu un lien

taisni Annelei virsū, taisni pašās acīs : „Dod man to

pirkstu !" sieva sauc. Un Annelei jādod. Bet kā ņem

pirkstu, tā paņem pašu Anneli, ar lielā lakata stūri

aizspiež tai acis un nu tik iet kā ar vēju. Annele jūt:

nemaz vairs viņu netur, tūlīt laidīs vaļā pavisam un

kad tad kritīs, tad izkritīs zemei cauri un kad nebūs
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zemes, tad it nekur vairs nebūs kur nokrist. Ak tās

lielas, lielas bēdas! „Turi mani, turi!" Anneles kaklā

kāds kliedz, kliedz bet nevar izkliegt. Kad nevar iz-

kliegt, Annele nu ar varu — lai tad iet, lai iet acis

vaļā!

Un ko redz Annele, kad acis vaļā? Ne lielās sie-

vas, nekā. Bet viens gan skrien pa pļavu, viens sauc:

„Annele, Annele!"

Tā jau mate, Anneles pašas mīļā, mazā māmucīte.

Ai, bēdas, kur nu visas jūs palikāt!

Bet vai māmucitei rokā nav rīkstes? Nevar labi

zināt. Droši būs aizšaut priekšturamās bruņas.

„Pirkstiņš sāp !" Annele gaužas jau pa gabalu mā-

tei pretī.

Māte ir klāt kā ar vēja spārniem.

vairs, nesāpēs! Apsiešu, pamīlošu manu

mīļo, mazo, manu mīļo, mīļo mazo
"

Un māte paņem un aiznes Anneli uz rokām,

skūpsta un glāsta, tik skūpsta un glāsta vien un ne-

piemin ne par rīkstēm, ne par neklausīgu bērnu, ne

par sabristām kājām, it ne par ko.

Un saule meklē un neatrod vairs Annele neviena

tumšumina.
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Tēli.

Neviens nezin, kā tas gadījies, bet Annele var

sasaukt kopā. Vai tā ir grāmata, vai veca avīze, no-

mests pudeļu papīrs, vai sadzeltējusi papīra strē-

mele, uzlipināta gar aizsargu logu, Annele saliek

burtu pie burta, sasauc kopā un iznāk vārds. Ak to

brīnumu! Un kā vārds, tā turpat arī ir tēls. Tik brī-

nišķi rādās tas, kā nemaz nav. Izsauc: z—ie—

m—a—ziema un tūdaļ redz baltus laukus, kupenām

pienestus dārzus un bērnus pa lauku ar ragutiņām,

gluži tā, kā tas bij Kamenēs; bet kad izlasa p—u—

ķ—e—s—puķes, tad tā ir krāšņā Kaitinu pļavā dzel-

teni sarkana no gundegām un skābenēm; izsauc

s—a—u—l—e—saule un tūlīt viņa stāv dzirkstoši

balta pār akas liepu pakāpusies un dedzina sarkanu

istabas galu. Kā vārdu izsauc, jauns brīnums. Tāda

ir jaukā, neapnicīgā rotaļa, ko nu prot Annele.

Bet dažbrīd Annelei bēdu reize. Izsauc vārdu, bet

tas paliek mēms, grozi kā gribi. Prasīs mātei, ja va-

ļas, tā pasaka, ja nevaļa, Annele dabonīsu tiesu: „Tas

tev nav jāzin. Ja visu gribēsi zināt, paliksi ātri veca."

Veca! Par to nu būtu maza bēda. Nu, lai ir!

Un kas tas ir: veca un kā viņa var palikt veca? Tas

būs pēc tūkstots, tūkstots gadiem, kad mācēs visus

vārdus un pratīs visus darbus.

Bet cik ilgi tā staigās, smaga ar neziņu, kā pie-

lijuši vārpa. Kad māte nesaka, ies pie tās pašas lie-

lās radu meitas, kas sēd klēts priekšā, lāpa maisus

un svelpj kā puisis.
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Annele notupstas radu meitai tuvu klāt, uzstutē

elkoņus uz ceļgaliem un skatās kādu laiku, kā lielā

adata zibēdama skraida pa lāpāmiem diegiem.

„Teikt, vai neteikt!" Annele pārliek. Ar radu

meitu Annele ir tā uz pusratā. Dažreiz gribētos vi-

ņai ticēt, bet dažreiz tā ir tik ēverģēlīga, ka Annele

nevar izprast, kāpēc lielie viņu tāpat nenorāj un ne-

apsauc kā Anneli nerātnās reizēs. Tāpēc viņa kādu

laiku arī šaubās.

Bet tad jau ir izsprucis vārds, kā nesaķerams

putns.

„Kas tas ir: ci—lā—jies?"

Lāpāmā adata apstājas, svilpe notrūkst, pelēki

zilas acis pazibsnī.

„Ci—lā—jies? Kas tas ir ?"

„Ja."

„To tu gribētu zināt?"

//Ijav/

„Vai tu proti lēkt?"

.Ija."

„Nu tad palēkā. Tad tu cilāsies."

Annele padomā un papurina galvu.

„Tas neiznāk."

„Kas neiznāk?"

„Tur vēl citi vārdi klāt."

„Kādi citi vārdi?"

„A—k dve—ē—sle."

„Dvēsle!" radu meita iesmejas pilnā kaklā, „ak

tu sisenis tāds, kur tu ņem tādus vārdus?"

„Dve—ē^—sle, ja kas tas ir par vārdu? Pasaki!"

„Ak, lai šim to pasaku, tādam- ķēmam. Papriekš

pasaki man, kur tu ņem tādu vārdu?"

„Grāmatā stāv."
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„Kādā grāmatā?"

„Lielajā."

„Lielajā grāmatā? Kā tu to zini?"

„Nu es tak redzēju."

„Rādi šurp grāmatu," radu meita pavel īsi un

ātri.

Annele ietek kā irbulis istabā pēc grāmatas. Uz

mazā skapīša, kur tā arvien stāvēja, grāmatas vairs

nav. Viņa uzkāpusi pāri vecāku gultas līkstim pie-

stiprinātā, plauktā. Annelei jātaisa trepes un jākāpj

pakaļ. Papriekš krēslu, uz tā ķeblīti, tad gulta. Gul-

tas virsa ir tik nodevīgi grimstoša, kā izkurtējis

sniegs pavasarī, tik kad Annele saveļ pikā abus bal-

tos galvgaļa spilvenus un saliek vienu uz otra, dabon

pamatu zem kājām. Sniegt nu varētu asi šķautnaino

grāmatas stūri, kas izlēcis pār plaukta malu, bet pa-

ņemt nevar. Annele strādā kādu laiku vaiga sviedros

ar pirkstgaliem urbdama, ar visu prātu aicinādama,

nepacietīga, tvīkdama un panākums ir tik piepēšs kā

lavine: grāmata noveļas gar Anneles deguna galu

baltajos spilvenos un tad ar visiem spilveniem un iz-

bijušos Anneli uz klona. Bet nekas ļauns nav noticis,

ne vienai ne otrai.

Kad grāmata rokā, Annele liek laukā kā zibens.

Bez radu meitas palīdzības viņa uzšķir vietu un

pirkstu pa burtu vagām vadīdama, lasa :

„Ci—lā—jies ā—ak dvē—ē—sle mī—ī—ļa."

Skaļi smiedamās radu meita izrauj Annelei grā-

matu un to ēverģēlīgi vicinādama, kliedz pa visiem

vējiem:

ļaudis, vai dzirdat, sanākat! Tas spoks

māk lasīt!
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Annelei nodreb sirds. Kad tik nu tāda kliegšana

būtu uz labu.

Un tā jau ir, ka nav vis uz labu.

Radu meita izbaida Anneles māti un veco Amaļu,

kas turpat dārzā plūc lapas.

„Kas tur ir ar to meiteni?" Amaļa jautā stingri,

izsliedamās taisna.

„Viņa sauc grāmatā. Nākat, klausāties!"

„Ko tu smejies, trakā, vai Dieva vārds smejams?"

Vecā Amaļa tūlīt pamet savu darbu, nāk ārā no dārza

un dusmīgi izrauj radu meitai grāmatu, to no visām

pusēm apskatīdama, vai tā ir bijusi grēcīgās rokās,

vai ne. Ja, ir bijusi. Amaļa, kas ir lielās kalpu sie-

vas Blicenes mātes māte, ir visu piedzīvojusi pasaulē,

bet to vēl ne, ka tik mazs bērns, kā Annele, varētu

būt tik vīzdegunīgs un ņemt un ar Dieva

vārdu grāmatu, no kuras pūš tik stiprs gars, ka var

appūst pat tādu nosūnojošu kāršu rozi, kā Amaļa, kur

nu vēl ne tītenīti Anneli.

„Ak pasaule, tavu traku audzināšanu!" Amaļa

nolikusi grāmatu uz klēts bruģa, bargi krata pirkstu

uz Anneles māti.

Māte arī iznāk no dārza, jo Annele tak viņas

bērns. Viņa vairās. Viņa nav Annelei spiedusi lasīt

ne arī tai grāmatu devusi.

„Kas tad šo māca! Tā jau viņa buldurē pati no

sevis, kad tik atron kur ko drukātu. Vai tad tur kāds

grēks ?"

„Ak tā, nav grēks! Sajuks galvā, tad tev nebūs

grēks. Vai maz tādu pārgudru, kas grābj Dievam

acīs. Pastiepusies kā bērzlapa, bet jau prot drukātu,

ļauj tik vaļu, iebuldurēs rakstītu ar. Nu, es tik tev

saku, tu to piedzīvosi!" Un ieraudzīdama kā Annele
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pa to starpu atkal paņēmusi grāmatu, Amaļa pār-

cērt ar stingru pavēli:

Ņemt nost grāmatu! Uz pēdām ņemt nost! No-

glabāt!"

Annele tura grāmatu kā zobos iekodusi. „Tā

mana! Tā mana!"

„Nu redzat nu! Vai es neteicu? Redzat nu, kas

izaugs! Ak, pērienu tik!" Amaļa tītiņa un ar lielām

dusmām ieskrien dārzā un rauj šņākdama lapas. Vi-

ņas dēļ lai nu ar audzinot Anneli par grēka gabalu.

Sveša bērna dēļ viņa nevarot dabūt lēcāju pakrūtē

un vēl mirt nost. Bet Dieva sods jau tik un tā nākšot.

Amaļu strupi noraidīt māte nevar, jo Amaļas du-

smas ir svētas dusmas, un tās ir kājās dievvārda dēļ.

Ja Annele sodāma, viņa jāsoda, likums skaidrs. Bet

vai tas, ka Annele var saukt grāmatā, ir vaina, vai

nevaina, tas mātei arī nav skaidrs.
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Sāks Anneli noklaušināt, tad izrādīsies.

„Kas tev vēlēja ņemt grāmatu?"

Tas ir pavisam neatbildams jautājums.

„Kā tu varēji paņemt grāmatu?"

Cik ietiepīgi un savādi var tak jautāt tādi lieli

cilvēki. Kā lai Annele to pasaka?

Annelei ir liela sirds. Viņa nelūdzas. Viņa ne-

birdina asaru. Viņa stāv kā buks.

„Ko tu, māte, doma piedzīvot no tāda bērna?"

Amaļa sauc no dārza, kā no kanceles.

Annele dabon duncku sānos, kas to ievada istabā.

Un tur nu redz visu to godību! Tur guļ novārtā

un putekļos mātes baltie spilveni un sega kā Anneles

vainas desmitkārtīgs pierādījums.

Ar otru duncku Annelei jāiet kaktā. Ko tas līdz,

ka viņa tagad pa plakstu apakšu var novērot, kur

māte noglabā grāmatu jaunā vietā. Viņai tās vairs

nevajaga. Lai viņa tur guļ simts gadu! Kas Annelei

daļas! Kam vajadzēja ielaisties ar to radu meitu?

Kam vajadzēja tā gribēt zināt? Un kāpēc tā nobei-

dzās visas tās karstās gribēšanas?

Ne, nu gan vairs Annele nejautas, nekad un ne-

vienam. Labāk domās pati.

Domās, domās, kamēr izdomas.

Šepat kaktā var sākties liela un gara domāšana.

Kas tad tā īsti ir par lietu ar to grāmatu? An-

neli sola pērt par to, ka viņa var sasaukt kopā; bet

pērnziem, Kamenēs, Ģedenes Kristapeli pēra par to,

ka tas nevarēja sasaukt kopā. Nevarēja un nevarēja.

Kā Annele iedomā par Kristapeli, viņai noiet viss

rūgtums, kas iespiedies kaklā un sāk nākt smieklis.
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Jocīgs bij Kristapelis. Katru rītu grāmatā saukšana

jau sākās ar bāršanos. Kā Ģedene nosēdās pie ratiņa

un atvēra grāmatu ar ielikto irbuļu, Kristapeļa ne-

bij. Kur Kristapelis? Skraidīja un prašņāja. Ne-

viens nezināja. Kristapelis mācēja ielīst tādās vie-

tās, kur viņu ne pele nebūtu atradusi. Bet Ģedene
atrada. Ģedene drīz vien to iedzina bārdamās un

stibu no muguras vicinādama. Kristapelis ienāca ga-

rām, stīvām kājām, plecus tik augsti savilcis, ka kam-

zoļi uzskrēja pāri bikšu jostai. Kad nosēdās, vēl ilgi,

ilgi toņājās un kasījās, kamēr Ģedene iegrūstīja ra-

tiņu pareizā vietā. Mātei vajadzēja tam ielikt rokā

irbuļu un grāmatu, pats nejaudāja, kad māte uzsauca,

sāka gari, gaudeni vilkdams, un ar irbuļu katru vārdu

badīdams „bokštierēt" kaķismi: e—ese—e—ese—

eme—u—mu—es esmu, te—a—ese—tas—es esmu

tas, ka—u—ene—ga—ese—ku—ne—ga—ese.

„Kungs, kungs/ Ģedene tam iegrūda sānos.

„Kungs, kungs," Kristapelis tādā pat balsī at-

kārtoja.

,/Vai tu, pagāns, mani mēdīsi? Vai tur stāv divi

reiz „kungs", ko? Tur tik stāv vienreiz. Saki:

kungs."

„Saki kungs" Kristapelis atkārtoja raudulīgi.

„še tev: saki kungs," Kristapelis atkal dabūja pa

muguru. Vai tu, rezgal, domā, Dieva vārdu zaimosi?"

Un paceltā dusmu māktā balsī Ģedene bļāva Krista-

pelim priekšā: Es esmu tas — Kungs. Saki pakaļ."

„E—es e—esu tas Kungs," Kristapelis svilpa elso-

dams, un lielas piles tam ritēja pa deguna galu.

Tā viņi abi cīnījās ik dienas.

Kristapelis peldēja pa katķismu, līdz tas bij sa-

mircis kā pirts slotiņa. Tad Ģedene to tam nikni iz-
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rāva un Kristapeļa deguns tūlīt nostāja pilēt. Kamēr

māte pārmija katķismi ar lielo dziesmas grāmatu,

viņš pašķielēja apkārt un uz Anneles pusi; lai tā kur

bija, saliecies kuprī, ar abiem īkšķiem paplēta muti

līdz ausīm, citus pirkstus drausmīgi izšķirstināja un

tā izvieba to nejaukāko ģīmi, kādu vien tas mācēja.

Bet Annele jau vairs nebij mazā, ko tik viegli var

nobiedēt, viņa tik smējās un vācās tuvāk Kristape-

lim, ko pa katķisma bokšterēšanas laiku nekad neda-

rīja. Dziesmu grāmata tai patika, bet katķismis nepa-

tika. Dziesmu grāmata jau Kristapelim bij izieta

cauri, viņš to tik atsauca un Annelei arī viņā bij kā

mājās, jo kopš sniegs bij uzkritis, Kristapelis to sauca

dien no dienas.

Visas dziesmas, kuras Kristapelis sauca, iegāja arī

Anneles galvā. Kad saucējam kāds grūts vārds sa-

misās, Annele, tuvumā maisīdamās, palīdzēja atmi-

nēt un tas aizslīdēja viegli gar Ģedenes uzmanību,

mazliet iežūžotu no dūcošā ratiņa. Par to Kristapelis

atdarīja labu. Kad dabūja notvert grāmatu ārpus

saucamā laika, tad, varen gudrs un lielīgs, izrādīja

Annelei visus viņas noslēpumus. Tos stingros ga un

kā, to vīzdegunīgo ha, tas mīkstčaulīšus eņes un eļes,
tos niknos ešes un ča un visus citus viņu brāļus un

māsas. 0, tā bij Kristapelim pavisam citāda sauk-

šana, nekā ar māti. Un kad Annele jau pazina katru

burtu pa vienam, kas tad viņai tur bij ko nesasaukt

kopā!

Kad Annele savā kaktā tā bij izdzīvojusies pa Ka-

menēm, izsaukusi visas dziesmas un patlaban heidi!

laidās ar citiem bērniem pa Kameņu lauku ar ragu-

tiņām, ienāca māte. Ja Annele būšot rātna, varot

iet. Kādēļ lai Annele nebūtu rātna? Viņa to uz pē~
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dām apsola, lai tik var dabūt kājām vaļu un aizlai-

sties kā vējš. Bet māte paņem to pie rokas un viņas
abas aiziet uz klēti.

„Māt, māt, tu iesi pie lādes, tu rādīsi lakatus!"

Annele lēkā no vienas kājas uz otru.

Ja, māte iet pie zaļas, sarkaniem gaiļiem rotātās

lādes. Kad smagais vāks aizkrīt lādei aiz muguras,

Annele sasit plaukstas. Viņai vairs nevajaga celties

uz pirkstgaliem, vai staipīt kaklu, viņa pati uz sa-

vām kājām stāvēdama var ieskatīties lādes dziļajā no-

slēpumā.

„Māt, mūsu lāde ir sarukusi maziņa," viņa brī-

nās.

„Ne, tu esi izaugusi liela," māte saka.

„Liela?" Annele liek sev roku uz galvas, „kā tad

es augu?"

Un viņai jādomā par to tik ilgi, kamēr māte jau

izsitinājusi un izpurinājusi visas zīdaines un patlaban

ceļ augšā smago vāku no lādes aizmugures. Līdz ar

vāku uzlēc vesela rinda dīvainu vīriņu un sieviņu, sa-

blīvējušies vāka iekšpusē.

„Māt, kas tie tādi? No kurām mājām tie ir?"

„Tie nav no nekādām mājām. Tie ir dāmas un

kungi."

„Dāmas un kungi!" Annele sauc aizgrābta, aiz-

ķērušies abām rokām aiz vāka un nelaizdama to ciet.

Mātei jāļauj apskatīt.

Tad tādi ir kungi un dāmas! Vienām ir garas ze-

ķes, pāri ceļiem un kurpes zelta sprādzēm, bikses īsas,

ap gurniem piebāztas kā pūšļi, plecos karājas īss zaļš

paltraciņš un pie cepures līgojas gara balta spalva.

Vienā pusē tam zobens, otrā duncis. Viņš stāv lepni

uzskrūlētām ūsām, vienu roku iespiedis sānos, otru
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uz zobena spala un skatās taisni uz Anneli: „Nu, ko

tu par mani saki?" „Don Ju-an," lasa Annele apakšā

rakstīto. Otrs, citādu raibumu, un augumu stāv tā-

lāku. Platām rokām atritinājis garu, garu rakstu,

viņš kaut ko rāda. Annele lasa apakšā.

Un tad nāk dāmas, tik kuplas un krāšņas, ka acis

žilbst. „Donna Anna," rokas kā pātaros salikusi,

„Don-na El-vi-ra" abām rokām sev krūtis žņaug-

dama. Un tur vēl daudz, daudz citu ērmotu un jauku
ko redzēt, bet mātei ir apnicis un diezgan. lekām An-

nele var paplēst muti un kaulēties, māte aizsit vāku

ciet, visi Donžuāni un donnas iekrīt zaļajā lādē at-

pakaļ kā kapā.

Bet tas velti. Kas viņus vairs var aprakt, kad tie

parādījušies no lādes iekšām. Kur Annele iet, viņi
līdz un klāt. Aiziet uz savu lielo čiekuru pili mež-

malē, kur Annelei visāda labierīcība ar dārziem, kū-

tīm, istabām, lieliem ganāmiem pulkiem, viņi visur

maisās pa pulku. „No kurām mājām jūs esat?" An-

nele droši uzprasa. „Mēs no lielajām cilvēku mājām"

viņi pateic sīkām balstiņām. Un lepni nemaz. Dāmas

un kungi dara visu, ko. vien liek Annele. DonnaAnna

un Donna Elvīra saceļ savus zīda svārkus un iet

slaukt govis, Leporello iet sērt rijas un Don žuans jāj

pieguļā. Paskat, kā nozib vien viņa baltā spalva gar

pirts vītoliem! — Bet kad Annele taisa dzīres, tad tik

ir ko redzēt. Tad sabrauc Čiekuru pilī nevien viesi

no zaļās lādes, bet arī mātes un tēva radi un radu

radi; bērnu tad ir kā skudru un kungu un dāmu tāds

lēviņš, ka nav vairs čiekuru pilī telpu un viņi jā-

grūž pa logiem ārā. Bet ļaunā viņi neņem. Turpat

ir bezgalīga pļava, kur visi „polīši" ir prinči, bet

smilgas un puķes daiļas princeses, tur var izieties un
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izdzīvoties pēc patikas visādās rotaļās un spēlēs, lai

arī cik augsts un smalks kungs un cik lepna dāma ik-

kurš būtu.

Tā tas iet cauru vasaru, bet kad tuvojas ziema,

ar lielajiem saliem un puteņiem, Annele ievācas ar

saviem tēliem kādā klusā istabas kaktā un viņai ne-

trūkst nenieka, jo tā izplēš savas fantāzijas zelta

audu un iegūsta tajā visu pasauli.

Bet tad nāk kāds tumšs rīts un Annelei pa-

mostoties liekas, kā kāds viņas plakstus būtu aizli-

pinājis ar vasku un rokas un kājas ar pinekļiem pie-

saistījis pie gultas. Kad ar varu atplēš acis, redz:

visos kaktos saguluši melna migla un lūk, no viņas

izkāpj Don žuans ar savu garo spalvu, Leporello,

Donna Elvīra un daudzi citi, raibinraibs, jukdami

viens caur otru kā mākoņēnas, izstiepj ās gari kā

diegi, platām, izpūstām sejām, paliek par drausmī-

giem ķēmiem, mācās virsū, aizspiezdami acis, gulstas

uz pašiem vākiem, krīt kā blāķi uz krūtīm, karstu

svelmi dvašodami un elpu žņaugdami. „Māt, māt!"

Annele tik paspēj vēl iekliegties un kā no kapa viņa

dzird mātes balsi un redz kā no miglas pastiepjamies

viņas rokas un tad viņa nekā vairs nezin.

Ilgi Annele ir tēlu varā, kas to pa tumšiem, tā-

liem labirintiem grib aizvilināt līdz savai ēnu valstī-

bai un tikai pēc garām maldu nedēļām, atmiņa pa

smalku, baltu zīda pavedienu to atved atpakaļ

gaismā.

Un tad jau svilpo strazdi, ir atkal Jurģi un gā-

jēji aun kājas uz jaunu dzīves gaitu.
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Bērzu kalni.

Ar tādu pašu aizrautību un nemieru, ar tādām

pašām slepena prieka gaidām, kā pirms gada, An-

nele jau no paša rīta šūpojas šās dienas gaitā kā

ūdens zāle steidzīgā straumē. Rati stāv sētsvidū.

Krauj vezumus. Govis mauj, aitas blēj, vējš rūc un

purina Kaltiņus, kas stāv savā meža stūrī pret pašiem

ziemeļiem. Lai kā purina, bet no vietas izpurināt tas

nevar. Tā viņi ir atrasti se tupot, tā viņus še pame-

tīs, bet Annele aizlaidīsies kā pelēkais strazds: te

svilpoja bumbierē, te jau, paskat vien, pāri galotnēm

un mežā prom!

Kaut tik nu ātrāk tas būtu! Bet šis rīts ir pie-

dzīvojumiem tik garš un raibs kā vesela nedēļa. Cik

reiz Annele nav lielajiem izmaisījusies pa kājām un

par to dabūjusi duncku sānos, cik reiz nav izraudā-

jusies un atkal bijusi priecīga, cik reiz nav izbārta un

atkal apglaudīta, kamēr beidzot tas brīdis klāt, kad

visa manta vezumā un aizgājēji atvadās no palicē-

jiem, asaras slaucīdami. Annele neraud. Vai neesot

žēl šķirties, viņai jautā. Viņa purina galvu. Viņa ne-

zin, kas ir: šķirties.

Tēva vezumam, pašā augšā, uzsiets galds, kājām

pret mākoņiem. Tur Annelei vieta. Viņa tur sēd kā

baldachinā, kura jumts ir no zila debesu zīda, baltām

mākoņu rozēm izrotāta. Lipīgi, plaukstoši zari glāsta

viņai vaigus, tāpat kā priekš gada, un dzeguze sauc:
Kukū! Kur nu?

„TJz citu vietu, uz citu vietu V
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„Kukū! Kurnu? Uz kādu vietu?"

Saulei pretī, saulei pretī!

Mežs, ar visu vēju, paliek dziedādams aiz mugu-

ras. Tāpat garu dziesmu dūdodama Annele brauc.

Ilgi brauc. Kad rati sāk ritēt gāzelēdamies un viņai

liekas, ka tie nupat pārmetīs kūleni. Viņai paliek

bail. Kur viņa tad paliks? No apakšas iznirst tēva

galva.

„Nu, nu, turies, meit! Mes tikai braucam no

kalna. Es jau tepat esu."

„Vai tālu vēl brauksim?"

„Tepat jau drīz."

Tad no kalna, tad caur saulainu leju, pāri tiltiem,

tad augšā, kalnā un tieši Avotu sētsvidū iekšā.

Bet sētsvidū stāv maza, maza, salīkusi vecenīte

un gaida atbraucējus. Tā ir Anneles tēvmāmiņa,

kuru neviens citādi nesauc kā par Iļēnu māti. Viņas

pirmie vārdi ir: „Vai tā mazā meitene, kas tur tup

augšā, ir tā tava Annele?"

„Tā jau ir," tēvs atbild, Anneli no vezuma cel-

dams.

Un kā vecmāmiņa paņem Anneles roku, tā arī

vairs vaļā nelaiž.

„lesim nu iekšā, varbūt būs kaut kas sataupījies,

tai manā skapī."

Un kā viņas ar vecmāmiņu iet, gadās uzreiz vēl

trīs tādas bērzlapītes, kā trepītes uz leju kāpdamas.

Tās ir Lulīte, Tincīte, Julcīte, arī vecmāmiņas dēla

meitiņas no tuviem kaimiņiem. Nākušas skatīties

Jurģu dienu Avotos.

Vecmāmiņa izņem no skapja baltu mantiņu, kā

krīta stienīti, Uzliek uz tā nazi un, ar vieglu āmura

sitienu, atšķiļ katram bērnam pa gabaliņam, bet stie-
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nīti atkal noglabā skapī. Tikai Julcīte savu iemet

tūlīt mutē un kož, skraukšķinādama un tīksmināda-

mās, Annele nezin, ko ar savu iesākt un noslēpj to

saujā, bet Lulīte čukst: „Kad piekož pie bērzu su-

lām, tad ir gārds!"

Tikko vecmāmiņa atlaiž meitenes savvaļā, Lulīte

tūlīt vedina: „lesim nu pie lielā tēva."

„Pie lielā tēva," atkārto Tincīte.

„La, la! Lielā tēva," lalina Julcīte.

Visas trīs grib turēt Anneles roku. Bet Annelei

tikai ir divas. Lulīte tur cieši vienu, bet abas ma-

zās cīnās ap otru roku, viena otru nost grūzdamas.

„Ko ķircini bērnu?." Lulīte aizdzen Tincīti un Jul-

cīte nu patur virsroku un iet lepna ar Anneli.

„Ko kiltini bēnu," iet rādama Tincīti.

„Kur tad ir lielais tēvs? jautā Annele.

„Bērzu kalnā," Lulīte atsaka jau pa gabalu rādī-

dama : „Āre, kur lielais tēvs!"

„Āle, ku lielait tēt," Julcīte krata tāpat savu

sārto pirkstiņu.

Lielais tēvs ir liels, liels bērzs paša kalna gala.

„Dzi, ku tek!" Lulīte ausma. ber-

zām nav tik gārda sula."

„Gālda sula," šmiukstina Julcīte.

Annele kāpj un brīnās. Tik augstā kalnā viņa nav

vēl kāpusi. Avoti ar visiem jumtiem paliek zem kā-

jām, bet kalns tikai aug augumā.

Lielā tēva sulu avotiņš urdzēdams urdz. Ap viņu
lēkā baskājis puika, nātna biksītēs, un ar matiem

kā linu kodeļa.

„Nāk šu! Es jums ko parādīšu," kliedz puika.

Kad meitenes pienāk, viņš pilnam saujām smeļ
bērzu sulas un šķiež tām acīs.
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Lulīte piesit kāju pie zemes. Bargi uzsauc: „Vai

iesi prom, nejaukais puika."

„A, neiešu vis," puika tītiņa. tai sve-

šajai meitenei, kur čiekuri aug."

„Kur t' aug? Priedē!" Lulīte atsaucas ziņkārīga.

„Na vis!" puika atcērt. „Lūk!" Un no savas del-

nas ar knipi iebliež resnu čiekuru Annelei pašā de-

gungalā. „A? Sāp gan, ko?" viņš ar lielu baudu, kā

cukuru sūkstīdams, noprasa.

Sāpēt sap nejauki, bet Annele jau nu to tam pui-

kam neierādīs.

„Skāde, ka nav ziema, tad es tai svešajai skuķei

parādītu, kur Rīga!" puika, acis bolīdams, lielīgi prie-

cājas.

„Kur t' ir Rīga?" Lulīte atkal nezin.

„A! Tas ir, saproti, tā. Nokaitē naža asmeni

ledū pavisam baltu un tad — žvikt! pie mēles. Tad

tūlīt redz Rīgu."

„Tu nemaz viņa neklausies," Lulīte pamāca itkā

Anneli pārstādama un varen droša izlikdamās, ve-

dina meitenes pie bērzu sulām un ļauj katrai pa kār-

tai nogāršot gārdo dziru, pie tam pastāvīgi karo-

dama ar puiku, kas tīkodams tīko bērniem iesist

knipi pakausī, iebļaut nejauši ausī, vai kaut ko citu

nerātnu izdarīt. Bet kad nu Lulīte pati noliecas pie

sulu trauka, puika, aizmuguris, pielien meitenēm, no-

guļas tām garšļaukus cieši pie kājām un kā nu viņas

visas uz reizi griežas apkārt, tā arī visas uz reiz

gubā. Kāds nu izbīlis, kliedzieni un dusmas un kādi

nu puikam gārdi smiekli!

Bet par to viņš arī dabū no Lulītes tādu bārienu,

kā lietu. Annele nevar saprast, kur Lulīte ņem tā-

dus nedzirdētus baramos vārdus. Un ko Lulīte saka,
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to atkārto Tincīte un ko Tincīte teic, to lalina Jul-

cīte. Bet puika ne traks nebīstas no bārējām, lec

no vienas kājas uz otru un tītiņa meitenes.

Piepeši lejā dzirdas zirgu zviegšana un suņu reja.

Puika kā bulta aizdiedz no kalna.

„Tu nebaidies no viņa," mierina Anneli Lulīte.

„Tas ir negants puika, bet viņš drīz aizbrauks. Viņa

māte tam nāks pakaļ un nodos to ganos. Kur lai ci-

tur liek tādu rakari."

„Tādu lakali," Julcīte atbalso.

Kad nu puika prom, būtu netraucēta padzīvoša-

nās pa bērzu kalnu. Tur zied palegzdītes, jau plaukst

gaiļu pieši, zem pērnām lapām viens otrs vesels

rieksts, vēl citu bērzu sulu spanīši būtu jānogaršo,

bet tāds garš: Ūū! atskrej no nezināmas vietas bērzu

kalnā. Lulīte saslejas taisni un ausās, no kurienes

nāk garais : ūū !

„Tā mūsu māte. Sauc mājā." Lulīte skatās pāri,

uz kaimiņu mājām, kuru sētsvidus redzams kā uz

delnas. Tur stāv sieviete, aurē un baras : „Ak tu

lielā, kur aizrāvusi tos bērnus! Pāri, uz Avotu kal-

niem! Pagaid, nu tik tu dabūsi, kad nāksi mājās."

„Māte sauc. lesim, iesim!"

„Māte sauc, māte sauc!"

„Taut, taut! letim, ietim!"

Visas trīs mazās, rokās saķērušās, uz Anneli vairs

ne acu nepamezdamas, veļas no kalna. Un kur gadī-

jies atkal tas puika, izlec no krūmiem, kliedz viņām

nopakaļ: „Lūk, lūk, kur skrien podiņš ar divām osi-

ņām!"

Kad Annele, pie Avotu klētīm, liec uz sētsvidus

pusi, izsrej pretī liels, melns pinkains suns, šķērsām
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pār ceļu lēkādams un platu rīkli riedams. Meitene

saraujas un paliek uz vietas.

„Sunīti, sunīti, laid!"

„Nē, ne, nē!" platrīklis atkliedz.

Ko nu darīs? Annele ne soli uz priekšu, suns ne

soli atpakaļ.

„Citron, Citron, vai tev kauna nemaz nav, ko?"

sauc no sētsvidus kāda jauna meita, nomet nēšus no

pleciem un skrien glābt Anneli. Krietni izbar lielo

pinkaino: „Vai bērni jārej, ko? Vai neredzi, ka tā

jauna mājeniece? Nu, rāms! Tūlīt dod ķepu!"
Suns nostāj riet.

nu viņu," saka Annelei.

Nedroši meitene uzliek roku pinkainajam uz

galvu. Citrons pieglauž ausis, iegrūž tai saujā purnu.

Bet kas tai saujā? Vecmāmas cukura gabaliņš. Tas

nu Citronam kā oga.
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„Tā, nu jūs esat draugi. Citrons vairs tevi ne-

ries."

Ja, aprijis cukuru, Citrons vēl izlaiza meitenei

sauju un luncinās vien.

Jaunā meita aiziet atkal pie nēšiem. Viņa ir liela,

sārta, kupliem dzeltēniem matiem. —

Tepat saule jau riet. Līziņa nāk, sauc Anneli.

Tūlīt, tūlīt jāiet gulēt. Viņa tai parādīs vietu.

Jaunajā vietiņā ir svaigs salmu maisiņš, balts,

balts paladziņš. Līziņa gulda meiteni un ir ļoti stei-

dzīga. Laukā, kaut kur no tālienes, līgo skaņas !"

„Klau, kāds garš, garš pulkstenis!"

„Tas nav pulkstenis, tur meitas dzied. Līgo pa-

vasari. Mēs arī tūlīt iesim. No Avotu kalniem va-

reni skanot! Pagaidi tik, kad mēs tūlīt sāksim savas

balsis laist pretī!"

„Ņem mani līdz! Mani ar līdz!"

„Nevar, nevar! Tu vēl esi maza. Tevi aizkurks

vardes. Mēs tikai lielās. Māte lai nāk līdz. Viņai

balss iet tālu. Būs vēl citas sievas. Un meitas Luze

un Karline."

„Vai Karline ir ta ar tiem dzeltenajiem matiem?"

„Ja."

„Smuka."

„Guli nu, guli un klausies. Mes tūlīt līgosim."

Un Līziņa ir prom. Annelei nu vajadzētu skumt,

ka viņu neņēma līdz, bet raiba virkne tēlu aizstājās

skumjām priekšā. Tie visi vēl jālaiž garam. Tur ir

Kaitini. Pavasara mežs. Zilā debess. Baltie mākoņi.

Vecmāmiņa. Lulīte, Tincīte, Julcīte. Nātnbiksainais

puika. Citrons. Karline. Bērzu kalns. —

Piepeši no tā paša bērzu kalna uzšalc skaņu vil-

nis un noskalo visus tos tēlus. Gari, gari izskan tā-



42

lumā savīdamies ar citiem smalkiem, no kaut kurie-

nes šurp klīstošiem. Nav vēl izdzisis tas, jau uzsitas

atkal jauns, kā no mutuļojoša dziļuma. Skaņi dzied,

gari velk. Nekur vairs tukšuma. Pilns lauks, pilnas

mājas, pilna Anneles sirds. Gārdas, gārdas skaņas!

Gardākas, nekā saldākās bērzusulas. Viegli raisa, šū-

podamas ceļ, kaut kur augstu nes. —

Skan un skan!

„Tie še tagad ir Avoti," doma Annele.
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Lādētāja.
Berzu sulas vēl tek.

Kalnā, pie lielajiem bērziem sulu trauki rītos iet

pāri. Dažā traukā sulas ir tik saldas, ka līp pie lū-

pām kā medus. Tēvs kāp bieži kalnā raudzīties, vai

bērziem nedara pāri: Kad diezgan dots, bērzu no-

slēdz. Izņem silīti un caurumā iedzen tapu. No jau-

najiem' bērziem meslu neņem. Tie drīkst brīvi izlaist

savu spēku pa zariem un lapām. Mirdzēt un smaržot.

Annele sēd sētsvidū uz zaļi-samtaina mauriņa un

brīnās. Cik te augstu ir izlicies tas debesu loks! Tik

dziļš un zils! Gala nevar saredzēt ne vienā pusē, ne

otrā. Tais Avotos gan laikam ir tas pasaules vidus!

Un, kas te ir brīnumu! Nemaz nemana, cik viegli

aiziet diena. Tikai pret vakaru viņa paliek smaga kā

grozs, kas pielasīts skaistu raibu puķu. Nu būtu laiks,

nu varētu no salasītām sākt pīt vainadziņu, bet acis

miga cieti. Apsitas rokas ap grozu un pati puķu la-

sītāja iemiga. Bet rītā bij atkal cits grozs un citas

puķes.

Avotos ir daudz, daudz putnu, jo bagātā Meža

pilsēta tepat vārtu priekšā. Un ļaudis te iet viegliem

soļiem. Jāskrej kalnā
— lejā. Visi viņi runā ar An-

neli. Nezin no kauna kur likt acis. Kas nerunā, tas

smejas, kas nesmejas — tas smaida; kad iet garām,

paskatās uz Anneli.

Tikai Kaminskene nesmaida.

žogmalā pie dārza sēd tas pats vakarējais zēns

ar dzeltēnu matu kodeļu un baida zvirbuļus, klieg-
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dams un akmeņus mezdams. Annele būtu labprāt zi-

nājusi, kā viņu sauc. Bet kā to lai izzin?

No lejas, no kalpu klētim nāk troksnis. Tur ba-

ras sievas.

/r
Hi—hi !" atkliedzas puisēns ar dzeltēno matu ko-

deļu, „dzi kā Kaminskene ārdās!"

Kam viņš to teica? Uz zvirbuļiem skatījās, uz

Anneli ne. Bet Annele ieplēta acis.

ārdās? Vai Die! Nez kā viņa to

dara?"

Ar to zēnu varētu runāt. Viņš nemaz vairs nelie-

kas tik negants kā vakar.

„Manmāte teic, ka tā Kaminskene esot liels ne-

miera mantelis."

Annele uzdrošinās caur pieri paskatīties uz runā-

tāju. Nemiera mantelis? Vajadzētu tam puikam

teikt, ka Kaminskenei mugurā nav vis mantelis, bet

kažociņš. Bet kas to var tā izteikt?

/r
Manmāte teic, ka tā Kaminskene skrejot ar skau-

dību kā vērkulis."

Ar skaudību skrejot? Kā tad viņa to dara?

Vai Die! Un tur jau viņa nāk, tā Kaminskene.

Annele sēd kā sasalusi.

No lejas, pa taciņu uzskrej sieva, katliņu pie stī-

pas vicinādama. Viņa ir gara, vāja, drusku uz

priekšu salīkusi. Plati krokoti brunči tai plandās ap

kājām. Mugurā īss nosmulēts kažociņš, apakšā ar

platu vilnas vīli. Galvā liela nieraina tiptene, apa-

ļiski aptīta, kā turkam. Lielas melnas acis svaidās

uz visām pusēm un nikni deg. Viss viņai bēg no ceļa.
Vistas ķērkdamas, spārnus sizdamas, pīlēni velda-

mies, čiepdami.
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Gaisma šķiras viņas priekšā kā Sarkanās jūras

ūdeņi priekš Izraēla bērniem. Liekas, ka aiz viņas

paliktu melna vaga.

Viņa atrauj nama durvis. Aiz tām namā aizka-

vējies, smilkstēdams nogaidījies stāv Citrons. Tikko

durvis paveras, tas spraucas ar joni ārā. Belziens ar

katliņu pa vieniem sāniem, pa otriem, un kaukdams,

šļūceniski, ar šausmām atskatīdamies, tas aizdiedz

pār pagalmu.

Anneleun puika žogmalā sēd nekustēdamies, katrs

savā vietā, un skatās viens otrā. Annele baiļu acīm.

„Hi—hī, nu viņa lādas," teic puika.
Lādas? Annele brīnās. Tā vārda viņa nepazīst.

„Manmāte teic: Kā špetna, tā kukņā. Un ceļos.
Un pelni uz galvas un lād nost!"

„Kā tad viņa lād?" Annele vaicā puiku.
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„Nu tā: — lād! Manmāte teic, ko nolād, tas pa-

liek melns."

„Ko nolād?" Annele brīnās. „Vai dzīvu lād?

Cilvēkus?"

„Cilvēkus, suņus, kaķus. Kas nāk! Manmāte

teic."

Kaminskene atrāva nama durvis un nošņāca kā

vējš, bērniem garām uz kalpu klēti. Zēns no žog-

males uzlēca kājās un viņai aiz muguras salika ro-

kas kā tauri un taurēja: „Hi—bī, hi—bī! Lādētāja!

Tu—tū! Lādētāja!" Un tad aizdiedza pa to pašu

ceļu, kur Citrons.

Annele arī bij kājās. Viņai gribējās ko darīt, vi-

ņai vajadzēja ko darīt. Viņa karsti kāroja dzirdēt,

kā Kaminskene lād.

Annele zināja kā tas iet. Ilgi ir bailes un nedro-

šība iesākt kādu lietu un tad uz reizi paņem drosmi

un izdara.

Viņa paņēma drosmi un ātri kā zibens ieskrēja

kukņā, kamēr Kaminskene vēl nebij atgriezusies. le-

spiedās pašā tumšākā kaktiņā un gaidīja.

Kukņas sienas spīdēja melniem sodrēju zvirg-

zdiem un kāpa, kāpa. Uzkāpa skurstenī līdz pašām

zilajām debesīm. Pār ugunskuriem, melnos kāšos ka-

rājās katli. Ugunskuri bij tumši. Tik vienā kaktiņā

bij zem trijkāja aprušināta uguns, uz tās Kaminske-

nes katliņš. Kamēr acis nebij apradušas, viss bij

tumšs, jo gaisma tikai iekrita caur skursteni.

Kaminskene ieskrēja un aizcirta durvis, tā ka

uguntiņa, izbiedēta, pasitās sāņus. Nokrampēja. An-

nelei sirds sastinga. Kādu laiku sieva rīkojās ap

katliņu. Bēra, maisīja, rauša uguni. Uz vāji apgai-
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smotās sienas viņas ēna spokaini kustējās līdz, kā

mēdīdama.

Tad viņa uzlika katliņam vāku, nošņaucās un ilgi

slaucīja acis. Nosēdās pie ugunskura, apņēma ceļus

rokām un sāka tos šūpot. Šūpoja — iešūpojās, sāka

lēnām šņukstēt, tad stiprāki un stiprāki, un uz reiz

sāka skaitīt.

„Nu pašlaik lād!" Annele domāja trīcēdama.

Kaminskene „lādēja" :

manus ienaidniekus, ak Kungs, satriec

manus ienaidniekus : Nogāz viņus no viņu troņiem,

no viņu lepnām vietām, no viņu augstiem krēsliem.

Ārdi viņus, plosi viņus, liec viņus par pameslu zem

manām kājām. Lai saule tiem vairs nespīd dienā,

nedz mēness naktī. Lai viņu mēle līp pie viņu žo-

kļiem. Lai viņi sakalst un savīst, lai viņi sakalst un

savīst kā zāle, ko nopļauj!

Lai viņu vairs nav.

Izspļauj tu viņus no savas svētās mutes un lai

viņu vairs nav!

Satriec manus ienaidniekus, satriec manus ienaid-

niekus, Kungs! Lai saule aptumšojas, lai zvaigznes

izdziest kā sveces, satriec, satriec —"

Annele vairs neklausās. Viņa aizspiež ausis dū-

rēm un pieplok ar seju pie sodrainās sienas. Sakož

zobus, lai neizspruktu elsas.

„Vai, vai! Ko nu darīt! Nu es esmu pagalam, nu

ir viss pagalam! Saule melna, zvaigznes izdzisušas.

Vai, vai! Nu es esmu kapā! Nu neviens mani ne-

var vairs atpestīt. Kaminskene nolādējusi."

Lai gan ausis aizbāstas, Anneletomēr tagad dzird,

ka Kaminskenei citāda balss. Viņa saņem dūšu un

atskatās. Kaminskene stāv kājās, plātās pār uguns-
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kuru un baras: „Ūja nešpetnais, negantais, ūja! ūja!

Nu jau viss būs pa lauku! Nu jau viss izskries gaisā!

Trakais! A! Te nu bij! Nu ir visu izlaidis pa gaisu !"

Tas ir Kaminskenes katliņš, kas visu savu saturu

izlaidis pa gaisu. Aplietā uguns čūkst, pilns skurste-

nis baltu garaiņu. Kaminskene norauj katlu no

uguns, nosviež to pelnos un pati izšaujās ārā uz klēti,

durvis plati vaļā atstādama.

Aiz viņas tūlīt izlaižas Annele kā spārnos notu-

rēts putns. Izlaižas karstājā priekšpusdienas gaismā.

Saule! Saule ir dzīva!

Annele liek pār pagalmu, ko kājas nes. „Annel,

kur tu skrej, meitēn? Klausi! Nāc šu! Vai tu ne-

gribi maizes?" vecā māte sauc no klēts. Annele

klausa. Vecā māte, tā ir Avotu jaukākais brīnums.

Tās divas dienas jau viņa tik pazīstama ar Anneli,

ka mūžu būtu kopā nodzīvojuši. Tad sūta tur, tad

to liek padarīt. Vecai mātei ir daudz darbu ko dot.

Ar Anneli runā kā ar lielu cilvēku. Noglauda galvu.

Pateic mīļu vārdu. Un kad atver novītušo roku, tad

tur arvien ir kāds brīnišķīgs pārsteigums.
Vecai mātei rokā rika maizes ar biezu kārtu jaun-

kulta sviesta.

„Vai gribi, meitēn?"

Annelei spīd acis: Kā nu viņa negribēs maizes

ar sviestu? Tas ir rets gārdums. Ziemu, viņas agrā-

kās mājās, tā nebij. Mātei bij gan Brūnīte, bet tā

ziemu piena nedeva. Kad Annele prasīja, kāpēc tas

tā esot, tad lielie smējās un teica: lai gaidot, kamēr

paiešot tie septiņi bada gadi. Tad atkal tecēšot piens.

Un nu viņi bij garām tie septiņi bada gadi. To

jau akls varēja redzēt.
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Annele tura brītiņu sviestmaizi saulē paceltu, lai

krietni sasilst ; tad uzmanīgi atbīda ar zobiem svie-

sta kārtu un nokož pirmo gārdo kumosu. Nākošo tā-

pat. Lai aug sviesta dambītis. Lai viss labums un

treknums krājas uz beigām, pēdējiem kumosiem!

Bet arī Citrons jau saodis maizes smaržu. Nāk,

asti kuldams, lieliem lēcieniem. Nāk atjaunot vakar

iesākto draudzību.

,/Nu, ko tavi sāni? Nesāp vairs belziens no Ka-

minskenes?" Annele vaicā.

Kur nu! Saule jau tos sen izdziedējusi. Citronam

gribās maizes ar sviestu. Luncinās Annelei priekšā
un sauc:

Do, do!
ī Skaļi un droši.

Annele nolauž gabaliņu no savas rikas un iemet

Citrona rīklē kā bezdibenā. Citronam tas kā nebijis.

Do, do, do! viņš sauc atkal.

„Nu, še vēl!" Annele iemet otru kumosu.

Citrons stāvu gaisā. Ķetnas uz Anne-

les drēbēm un rokām: Do, do, do!

Annelei liekas, ka vairāk nekādā ziņā nevajadzētu
dot. Viņa šaubas. — Ar Citronu vēl maz pazīstama.

Bet tomēr viņam nepieklātos vairāk uzstāties un tā

prasīt. Viņam vajadzētu prast kauna.

Do, do! Citrons sauc, ar asti apstiprinādams.

Redzams: neprot kauna. Metīs vēl trešo kumosu

tai bezdibenā.

Bet pēc trešā kumosa Citrons kā raķete Annelei

krūtīs. Melnās acis kāri degdamas svaidās kā Ka-

minskenes pierē. Pats melns un pinkains.

Citrons prasa visu.

Do! cērt Annelei pie pašas auss. Priekšķetnas tai

zviezdams pāri pār galvu.
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Nu nav labi.

Annelei sametas bail.

„še, še!"

lesviež tam rīklē visu riku. Ar trekno dambīti

ar jaukājiem pēdējiem kumosiem.

Nu ir miers! Citrons pateicīgi nošņaukā un ir

atkal pieklājīgs suns. Aplaiž ap Anneli prieka riksi,

laipni pavēcina ar asti. Bet palikt vēl ilgāki Anneles

tuvumā tam nu vairs nav aprēķina.

Annelei nu nāk raudas pēc sviestmaizes, bet acis

izberzusi, viņa ierauga vietu, kur tā vēl nav bijusi.

Pie bērzu kalniem stāv kadiķu krūms un viens koks

skatās šurp simts sārtām acīm, Skries paskatīties!

Tā ir mežābele, kas rīt ziedes.

Annele guļ zem mežābeles un domā* Domā par

Kaminskeni.

Kas tā tāda ir tā Kaminskene?

Tāda lādētāja!

No kurienes viņa nāca?

Annele iebrauca pa Jurģiem Avotos pa vieniem

vārtiem, viņa pa otriem. Niknuma pilna.

Un kas tie tādi bij, tie viņas ? —

Un kāpēc viņa tos lādēja?

Un ko viņa tagad dara?

Vai nu tup atkal pavardā un ber pelnus uz galvu ?

Un skaita tos briesmīgos vārdus?

Un vai tad nāks ar tās lielas briesmas par viņas

ienaidniekiem?

Pa Avotu skursteni izkāpj liels dūmu stabs. Vai

Die! Lūk, lūk! Tā jau tur ir pati Kaminskene!

Redz kā! Izkāpj, izplešas liela. Pastāv kā pabrī-
nēdamās par lielo gaismu, par zilo debesi. Apgāžas
lēnām apkārt, peld pār laidara pavālu. Margojošā
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jumta sūna nobīstas un paliek melna. Kaminskene

līkst pret kalpu klēts pusi, bet zem vītola izšaujas

vējs un apsviež to divreiz riņķī. Tā saveļas uz sā-

niem kā klikstošs ģelzis: nupat lādēs! Bet vējš jau

tai lēvaros. Kas nost — nost, citu satin kamolā

svaida un šūpo. šūpo — šūpo vējš kādu laiku un uz-

reiz — vairs nekā! Kur bijusi, kur palikusi tā lielā

lādētāja! lerausta gaismā, kā ogle mīkstā sniega ku-

penā.

Nav vairs neka.

Tikai zilais, krāšņais, varenais debesu loks! Un

nenolādēja ne sauli, ne zvaigznes, ne cilvēkus.

Nekā! Te nu bij liela lādētāja!
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Maija svētdiena.

Zils, zils maija svētdienas rīts! Tēvs ar māti ies

uz Kaltiņiem un ņems Anneli līdz. Annele aiz prieka
iet palēkdamās. Uz Kaltiņiem! Lai gan ir vēl tikai

pāra nedēļas, ka viņa no turienes atbrauca Avotos,

viņai liekas, ka Kaitini ir jau tālu, tālu, un ka ejot

uz viņiem, jāiet būs kāds gabals atpakaļ aiz laika

un aiz mūžības.

„Nenoskrienies nu tik daudz un nenokausējies

veltīgi. Ceļš garš. Pēc būs tēvam vēl tevis jāstiepj,"

brīdina māte, kad Annele pa ceļmalām lēkā vienā lē-

kāšanā, te pie kaķpēdas, te pie bezdelīgactiņas, te pie

gaiļupieša.

Ceļš Anneli nokausēs? Kā tas var būt! Lai ceļš

arī būtu simts jūdžu garš, viņa to noskries vienā

skriešanā. Lai tikai paļauj vien vaļu un nesauc to

vienmēr atpakaļ. Kā viņa var nokust, kad darba pil-

nas rokas. Netik ceļš vien ietams, arī visādas darī-

šanas jāveic ceļā.
Daudz puķu pušķīšu Annele jau saplūkuse un no-

guldi juse ceļmalas grāvī: lai gaida, kad nāks atpakaļ.

Tad viņa šepat ierīkos pļavas, še vieta laba. Un pie

pļavām būs mežs. Bet mežu uztaisīs tūlīt. Un An-

nele vaiga sviedros pūlās ap mazu, jaunu bērziņu,

lauzīdama lokanos zarus un nevarēdama tos nolauzt.

Tēvs paliek norādams stāvot:

„Vai, bērniņ, ko tu nu dari? Tu saplūc tik daudz

puķīšu un, novītušas, tās nomet. Nu tu vēl bērziņam
nedodi miera. Bet vai viņš tik ātri var izaugt, kā
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tu viņu nolauzīsi? Kā viņš stāvēs starp citiem ap-

lauzītiem zariņiem, kā kroplītis bez rokām? Padomā,

ka viņš arī ir Dieva bērns, tāpat kā tu. Dzīva radī-

biņa, kurai tāpat sāp, kā tev."

Annele nobīstas. Pietvīkušām vaininieces acīm

tā skatās tēvā: Bērziņam sāp? Puķītēm sāp? Tāpat

kā tev? viņa brīnās.

„Nu ja," tēvs nopietni turpina. „Nelauzi vis. Ne-

kad pa jokam nenieko kociņus. Lai viņi aug, lai prie-
cājas Dieva saulītē."

Labu laiku Annele iet domīga. Tur sauc spilgta

puķe, tur sulīgi zaļš zars, bet viņa sevi brīdina:

„Dzīva radībiņa. Tāds pat Dieva bērns, kā tu. Sāp.
Nelauz vis."

Bet ko nu darīs? Tēvs ar māti soļo tik gausi,
gausi. let vienās runās. Annele aizskrej atmērot
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lielu gabalu ceļa uz priekšu, atmēro to atkal atpakaļ,

viņi kā runā, tā runā. Ko tik daudz varētu runāt!

Nu viņi pavisam nogriežas no ceļa. Saulainā lau-

kumiņā, pie skaista kupla bērza viņi nosēžas zālē.

Tēvs nometis cepuri, mātei nokritis lakatiņš. Tā viņi

sēd, mugurām pie bērza.

Annele arī nokrīt zālē. Klusa, klusa. Labi te. Do-

mās, ka šepat būs tie Kaitini? Lai ir! Dzīvos te visu

dienu.

Kāpēc neviens vairs nerunā? viņa brīnās. Vēro

vecākus. Māte skatās kaut kur. Kad Annele liek sa-

vām acīm skriet viņas skatiem līdz, tad tas aizjoņo

tālu, augstu. Zilajās, dziļajās debesīs.

Tad viņas acis atkal atnāk atpakaļ. Meklē tēvu

un māti. Ai, kā patīk viņos skatīties! Lai katram

bērnam ir tādi tēvs, māte! Un pavisam, pavisam

citādāki viņi ir, nekā vakar un aizvakar. Tēvam ir

tādas acis, kā debesis, un mātei ir tādi vaigi un mute

— nu kādi tad? Annele nevar atrast tādu puķu, kas

būtu tādas, kā māte un ar kurām varētu to salīdzi-

nāt. Tāpat gribas uz abiem skatīties, kā uz puķēm,

uz bērziem, uz zilajām debesīm. Bet kāpēc tas tā?

Kāpēc šodien tā, kā vēl nekad nav bijis? Annele

domā. Izdomā. Tas tāpēc, ka šodien ir svētdiena.

Mežs, puķes, zilā debess ir svētdiena, tēvs un māte

ir svētdiena. Viņu rokas ir svētdiena. Viņu rokās

nav darba. Viņu kājās nav steigas. Viņu mutēs nav :

„Nu, nu, bērns, ej nu no kājām. Nav vaļas."

Mātes rokas ir pavisam klusas, saliktas kopā. Vi-

ņas skats vēl nav atgriezies no debesu dziļuma. Vi-

ņas lūpas kust. Viņa runā ar kādu. Ne ar tēvu, ne

ar Anneli? Ar ko tad viņa runā? Nu jau ar vār-
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diem. Viegli šūpodamies, kā viļņi lēnajā upe, pār

kuru viņi šorīt pārgāja pāri, tā iet viņas vārdi:

,/Tas Kungs ir mans gans, man netrūkst ne nieka,

Viņš liek man uz zāļainām ganībām ganīties,

Viņš vada mani pie palēna ūdeņa."

Tas Kungs ? Annele apsviežas uz elkoņiem un liek

savām acīm atkal skriet to pašu debesu tāloceļu. Kur

Viņš ir? Vai māte Viņu redz! — Nē, nē. Tā jau

nav. Ar tādām acīm jau Viņu neredz. Viņu var gan

redzēt, bet ar citām acīm, ar tādām, ar kurām var

redzēt daudz, daudz brīnišķu lietu. Un viņš ir aiz

visām lietām. Vai tas ir bargs pērkons, vai lēna

vēsma; vai tā ir karsta saule, vai mīlīga ēna. Vai

tas ir rudzu lauks rīta vējā, vai tas ir mežs, kurā

žēli dzeguze kūko. Viņš ir tur, un tur, un tur, un

kad grib, Viņš ir pašā sirds vidū. Tuvāk nekā tēvs,

tuvāk, nekā māte. Nekā, nekā Viņam apslēpt, nekā

Viņam pateikt! Viņš nāk un nolasa pats visas do-

mas ,kā puķes no pļavas. Viņš ir tas Kungs ; nē, Viņš

tak ir pats mīļais Debesu tēvs; ne, Viņš ir Viņš!

Daudz, daudz vairāk Viņš ir, nekā visi viņa vārdi,

ne ar vienu vārdu nevar pateikt, kas Viņš ir.

Mate saka: Tas Kungs ir gans. Gans? Ja, kad

Annele paskatās ar savām citām acīm, tad viņš ir

gans. Viņa mētelis ir kā putu pārslas, ziliem debesu

ielokiem. Viņš ir liels, liels, liels. Pāri mežam aiz-

slīd viņa zeltotie spārnu gali. Kur viņi laižas pāri,

uzzied vienās puķēs pļava un saulainais laukums.

Bet viņš skatās un meklē. Ko viņš tur meklē? Nu,

kad viņš ir gans, tad ko gan citu, ka savu ganāmo.

„Viņš atspirdzina manu dvēseli,

viņš ved mani uz taisnības ceļiem

„sava vārda labad."
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Dvēsele? Annele ausās. Kas tas ir: dvēsele? Kur

viņa ir: dvēsele? Tas ir tas vārds, ko viņa vēl ne-

zināja. „Cilā—jies—ak—dvēs—le—mīļā," tā stāvēja

dziesmu grāmatā, kuru Annele lasīja Kaltiņos. Radu

meita smējās, kad viņa lasīja, bet pateikt nepateica,

kas tā dvēsele. Dvēsele, dvēsele! Vai tā ir tā, kas

redz Viņu? Ja, ja, ja, tā gan būs. Dvēsele jau ir tā

ar tām neredzamām acīm, kas tomēr redz, redz vis-

brīnišķās lietas, tā ir tā ar tām nedzirdamām balsīm,

kas pasaka daudz, daudz vairāk, nekā visi lielie cil-

vēki zin un grib pasacīt. Ja, ja, viņa ir! Annelei

arī viņa ir, tā dvēsele! Viņa pate guļ zālē, bet dvē-

sele aizskrej uz vistālākiem debesu laukiem; viņa

pate aizdara acis, bet dvēsele redz, redz . . . Viņa visu

kāro redzēt. Viņu nevar paēdināt ar maizi, ne pa-

dzirdināt ar ūdeni. Arvien viņai kā vajaga. Te sau-

les, te puķu, te putnu dziesmu, te putnu spārnu

ātruma, šodien viņai vajaga rītdienas, rītu — pa-

rīta, bet parīt aizparīta. Viņa ir dažreiz tā nobēdā-

jusies, kā jāatspirdzina. Un lielais gans tad nu nāk

un viņu atspirdzina. Tad ir miers. Un tad ir svēt-

diena. Zilā debess ir svētdiena, mežs, pļavas, puķes,

putni, tēvs, māte, viss tad ir svētdiena.

„Jebšu es staigāšu nāves ēnas ielejā,

„taču nebīstos ļaunuma. Tavs koks un

,/tavs zizlis mani iepriecina."

Nāves ēnas ieleja! Nē, nē, nē turp ne! To Annele

negrib dzirdēt, to viņa negrib redzēt. Kas viņai gar

to daļas. Bet viņai jāredz. Dvēsele grib. Arī nāves

ēnas ieleju. Dvēsele, atver savas neredzamās acis un

skatās. Ne tikai skatās vien, viņa ir jau tur iekšā.

Zeme atdarās kā vāki, bezdibenīgās sienas grūst uz

leju. Dziļāk, dziļāk! Tur, kur tikai melnas alas un
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akmeņu grēdas. Sals un tumsa. Stāvu stāvošas ai-

zas. Neredz vairs ne zemes zaļuma, ne zilā debesu

mirdzuma. Skrej no viena gala uz otru. Maldās un

maldās, nevar atrast ceļa. Kas izglābs no tik lielas

tumsas un tāda dziļuma!

Tavs koks un tavs zizlis. Piepēši paspīd kā zibe-

nīgs stars. Lielā gana zelta zizlis sniedzas lejup. No

pašu debesu pavāla tas sniedzas līdz nāves ielejas dzi-

ļumiem. Un kā pa zelta trepīti dvēsele uzlido gar

viņu atkal zemes zaļumā, atkal debesu zilumā.

„Tu sataisi mana priekšā galdu pret

„maniem ienaidniekiem, tu svaidi

„manu galvu ar eļļu, mans biķeris

„ir papilnam pieliets."

Laukā no nāves ielejas! Laukā, laukā! Zeme ir

atkal zeme. Zeme ir zaļa, debesu apjumta lielistaba.

Balti, balti galdi. Visi ap tiem sasēduši. Tēvs, māte,

brālis, māsa, mīļā vecā tēvmāmiņa un citi Avotu ļau-

dis. Visiem ir rokā zelta kausi. Dieva sulaiņi baltās

drānās, zelta jostām apjosti iet apkārt un lej šaīs

kausos saldas, saldas bērzu sulas. Ai, to gārdo, gārdo

bērzu sulu! Tādu nav pat Avotu kalnos, pat lielajam

bērza vectēvam tādu nav.

„Labums un žēlastība mani

„pavadīs visu manu mūžu

„un es palikšu tā Kunga namā vienmēr."

Nu kā tad! Paliks tā Kunga namā! šeit pat jau

viņš ir, tā Kunga nams. šeit pat paliks. Augstie,

zaļie koki, kuplie krūmi, vēsmiņām šūpotais ziedo-

šais saules lauks, šeit pat paliksim.
Annele piespiež vaigu pie zemes. Tā ir valga kā

no saldām asarām. Tā smaržo kā medus. Mīļā, mīļā

zeme!



58

~lesim nu bērns !"

Māte ir piecēlusies, izpurina savu lakatiņu, ap-

sien.

„Nu vai kājas atpūtināji?" tēvs vaicā. „Dzert

negribas?"

Ja. Annelei traki gribas dzert. Bērzu sulas no

zelta kausa viņu padarītu neizsakāmi laimīgu, bet

viņa zin: ar redzamām acīm bērzu sulu saredzēt ne-

var, viņas vairs netek, jo iet jau uz Vasarsvētkiem,

bet mežā cita dzēriena nav. Jāpaciešas līdz Kalti-

ņiem.

Tēvs paņem viņas vienu roku, māte otru. Pāri

ceļam, ēnu zīžu tīklā mijas un jaucas saules dukatiņi,

Annele pievelk kājas un, abu vecāku rokās, kā šūpo-

lēs svārstīdamās, laižas tiem pāri un sirds viņai prie-

cīgi lec, kad vecāki ļauj vaļu tā darīt. Tas tāpēc, ka

svētdiena. Un tāpēc, ka mežā dzeguze kūko un zied

apaļie purņi un bezdelīgactiņas.
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Balsis.

šodien izskraidīti visi celiņi, izdzīvotas visas vie-

tas pie mājām, bet palicis vēl garš dienas gabals pāri

un nezin, ko ar to iesākt.

Nu, kad nezin ko iesākt, Annele liksies dārzmalā

uz saulaina mauriņa un klausīseis uz balsīm. Gan

jau tad atkal zinās.

Balsis? Kas tās par balsīm?

Oh, viņu ir daudz. Viņas ir dažādas. Viņas māca,

brīdina, stāsta, čalo. Bet sevišķi divas ir tādas, kas

arvien savā starpā strīdas. Ja viena ko grib, otra ne-

grib; ja viena droša, otra bailīga.

Tā gribīgā balss ir kā viena no tām Varava sep-

tiņām liesajām govīm. Viņa var aprīt sauli, mēnesi,

zvaigznes, zemi un kā nav viņai gana tā nav. Ka-

mēr beidzot viņa aprij arī to negribīgo balsi un tad

viņai virsroka. Bet kāpēc virsroka? — Tāpēc, ka tad

viņai klausa rokas un kājas.

Annele nu klausīsies, ko viņai šodien vajaga, tai

gribīgai balsij? — Un, lūk, ko: šodien viņai vajaga

meža, lielā, drausmīgā Avotu meža. Un tā viņa skubina.

~Nu, Annele, kad tu vienreiz iesi uz to mežu? Te-

pat jau viņš ir, tev deguna galā, roku sniedzams.

Tik zaļš un tik varens."

Bet negribīgā brīdina tikpat kā pirkstu pacē-

lusi.

„Neej, Annele! Vai mazs bērns drīkst iet tik

drausmīgā silā! Tur bailes glūn aiz katra kadiķa.

leiesi, izcelsies bailes lielas un tad tik tu redzēsi, kas

notiks."
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Un tā viņas strīdas tālāk.

Gribīgā atbild: „Kaltiņu mežs arī bija liels. Kā

tur tev nebij bail?"

Negribīgā pretī: „Kaltiņu mežs bij gaišs un caur-

redzams. Tur stāvēja bērzi reti un resni, kā vīri

svētdienas rītā, viens pret otru. Kas tad tur bij ko

baidīties."

Gribīgā: „Un kas tad te ko baidīties? Tu neesi

vairs mazais bērns, bet liela meita. Kauns tev bai-

dīties ! Ir tak ļaudis, kā tāpate vecā Aņus, kas vienā

galā mežā ieiet iekšā un otrā atkal iznāk laukā un

nekas viņiem nenotiek. Un cik ilgi tu tā gaidīsi?

Vienreiz tak tai mežā jāiet."

Ja, jāiet gan, domā Annele, pārdomās nu uzšau-

damās stāvus. Un tūlīt klausa rokas, klausa kā-

jas un viņa laižas ar savu drošo balsi mežā.

„Uz priekšu, uz priekšu!" sauc jau tā bezbēde no

mežakalna, no pašas augstākās, saules šūpotās virsotnes.

Bet Annele tūlīt nevar vis līdz tādai trakulei.

Viņai jāizpēta, kas tie tādi zaļi, zaļi mīksti spil-

veni, kuros grimst kājas. Grimst, bet neiegrimst?

Un kas tas tāds meža kalns pats, apstarots baltām

zvaigžņu puķēm? Un tie paegļi tupētāji, aiz kuriem

tāda zaļgani vizmojoša gaisma? Un kas tie par sar-

kanķekarainiem mētru puduriem?
Un kas tās priedes pašas debess zilos mēteļos?

Annele iet no vienas pie otras, kamēr ar visām

pa draugam. Kamēr zin, kas šie visi tādi te ir: koki,

krūmi, puķes, mētras, klusums un saule, kamēr zin,

ko šie jautā:

„Nu, Annele! Bail nav?"

„Nav bail," Annele pasaka visiem droši acis un

kāp tālāk.
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Annele ir kalnā virsotnē. Bet tai pretī, kā aiz

dziļa ezera, atkal tāda pat virsotne. Vēl otra trešā.

Bet aiz tām biezs meža mūris.

Annele! Nupat būs kas/ piepeši tai

uzsauc bailīgā balss no pasa sirds kaktiņa.

Un zvana tai tieši ausīs:

„Tur kāds nāk! Tur kāds nāk!"

Bet tad pate, gluži pamirdama noslēpjas.

Ja, nāk gan.

Aiz liela, spārnplētu kupla lazdu krūma aizskrej

ēna, nolūzt troksnis.

Aiz lazdu krūma kāds stāv.

Kurā lazdu lodziņā Annele ieskatās, vai pa labi

vai pa kreisi, vai uz augšu vai uz apakšu, visur tai

stāv priekšā kāda galva.

Kas tas tur bij tāds neizprotams?

Acu dobumos sāka dzelt un dzirkstīt. Kad tik ne-

nāk vēl asaras un neaizmiglo acis, ko tad lai iesāk?

„Bet tev tak nav bail. Nav bail," atsaucās kaut

kur tuvu droša balss.

Annele nopurina sastingumu, pasper soli uz

priekšu. Labi lai parādās tas stāvētājs.

„Vau!" iekrīt lazdu krūmā, kā resns čiekurs no

egles. Tā kā kad rietu Avotu lielais Citrons. Bet tas

gan nav Citrons. Kad tas sāk riet, tad vaui birst

viens aiz otra, kā zirņi, bet šis te ir atkal kluss, tik

kluss, ka Annele dzird viņa savādo elpu aiz lazdu la-

pām. Tā viņi abi stāv un elpo labu brīdi.

„Vau!" noskrej atkal tirpinādams Anneli līdz

pirkstu galiem. Un tas: vau! ir niknāks un liekas

jautājam:

„Kas tu esi? Ko tu stāvi? Ko tu gribi?"
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Ko viņš tā jautā? Ko viņš tā biedē? Kas tas ir

tāds par stāvētāju?

Tikko Annele pasper soli sānis, arī stāvētājs dara

to pašu. Un nu viņš tai ir pretī, tāds, sāniski pagrie-

zies, priekšķepiņas ievilcis. Slaidkājains, slaidvidu-

cains, kuplastis līdz zemei. Rūzgani dzeltēns, sam-

taini melnas aušeles nikni sacēlis. Divas kvēlainas

acis deg uz Anneli un aiz atņirgtiem zobiem tāds rū-

cējs kā dzirnavas :Rrrrr!

„Tas ir meža zvērs," domā Annele un sirds viņai

nodreb. Tāds brīnumains, skaists, nekad neredzēts

mežazvērs!

„Rrrrr! Rrrrr! Muļķe meita, tu! Bēdz!" meža

zvērs rūc aiz atņirgtiem zobiem. Nē, bēgt gan An-

nele nebēgs. Ko tad šis tai darīs? — Un lēni, lēni,

par miera zīmi, viņa paceļ roku.

Bet meža iemītnieks saliecas atpakaļ. „Vau!" iz-

krīt tam vēl steidzīgi no sarkanās mutes, tad pasi-
tās kuplā aste kā vilnis pār galvu. Viens lēciens un

viņš ir pazudis zaļajā lejā.

Un tai pašā acumirklī izlec arī no Anneles krūšu

slazda bailīgā balss un pāršļāc tai pār galvu kā salti

ūdeni.

„Bedz, Annele!"

Labi nu, ka pastalas slīd kā slieces no kalna, labi,
ka aiz kuplās lazdu lejas ir baznīcas ceļš un aiz tā

laukmala. Un kā Annele, aizelsusies, izskrēj laukmalā,

ir jau klāt arī abas viņas strīdīgās balsis.

„Redz nu, kā tev izgāja," tītiņa negribīgā. „Butu
tas lielais meža zvērs tevi sagrābis!"

„Ja, ko tad tas lielais meža zvērs padarītu," prie-

cīgi atsaucās drošā balss, ,/tam lielajam meža zvē-
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ram jau bij pašam bail. Bail no Anneles. — Par to

jau viņš aizdiedza."

Jocīgi! Annele domā. Bet kāpēc tadbij tā bailes?

Zvēram no viņas un viņai no zvēra. Tā viņi stāvēja

viens pret otru, bet starp viņiem kā upe. Neļāva pār-

brist pāri, neļāva paraudzīt, cik garš un silts tas meži-

nieka skaistais kažoks, cik samtaini maigas viņa mel-

nās austiņas. Tā ir aizgāja. Redzējušies nu ir gan,

bet iepazinušies nav. Starpā aizstājās bailes un nik-

nums. Rrrr! rūca meža zvērs. Nenāc tu manā pa-

saulē.

Tomēr labi, ka ir būts mežā. Ir nodarīta liela

lieta. Tagad jau zin, ka var gan viņā ieiet un atkal

no viņa iznākt un nekas ļauns nenotiek.

Mežs ir iekarots. Mežs ir pa draugam. Un pēc

tik labas izdošanās Annelei prātā vēl citas pārdrošas

lietas.

Kairinošāks nekā mežs ir lielais lauku kalns, kura

piekājē guļ mājas. Tam Annele vēl nav uzdrošinā-

jusies tuvoties.

Nevis tāpēc, ka tas būtu tik stāvs, ka nevarētu

viņā uzkāpt. Skriešus vien tajā uzskrietu, vienā pa-

ņēmienā, bet bailīgā balss arvien ir brīdinājusi, ne-

kāpt.

Kad uzkāpšot pašā kalngalā, tad redzēšot tādas

lietas, ka tūdaļ apstāšoties sirds.

Bet lai nu arī apstājas sirds, šodien ir un ir jā-

kāpj. Gribīgā balss Anneli dzen.

Kas īsti varētu būt redzams tur augšā?

Varbūt jūra?
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Jūra gan! Jūra ir tas varenākais, ko vien An-

nele var iedomāties.

Visi par viņu runā, bet redzējis to nava neviens.

Arī vecā Aņus ne, kura tak visu zin. Viņa sakas no-

miršot, bet jūru nebūšot redzējusi. Aņus zin tikai to

pašu, ko visi: jūra esot bez gala un bez malu.

Kā var būt kaut kas bez gala un bez malu, tas

ir visu brīnumu lielākais. Un ja nu to saredz tai

kalnā!

Kāps gan augšā! —

Un Annele kāpj.

Avoti nogrimst zem kājām ar visām ēkām un dār-

ziem, jumti izlaižas lēzeni. Varētu pa viņiem pastai-

gāties kā pa sētsvidu un nepavisam nebūtu bailes no

viņu baismīgā stāvuma, kā tas ir no apakšas skato-

ties. Bet kaimiņmājas pieplok pie zemes kā vārnas

izplēstiem spārniem. Jaunas vietas aug augdamas,

kā no zemes: koki ar galotnēm papriekšu un mājas

ar skursteņiem un jumtiem. Tāli lopu bari liekas būt

nekustoši zaļajās ganībās kā Anneles čiekuru goti-

ņas, bet mājas guļ pa pakalniem kā paijiņas celīšu

tīkliņā. Tik daudz svešu, jaunu, neredzētu malu!

Annele uziet pašā kalngalā un augstāki vairs nav

kur kāpt. Liels mākonis, sudrabu sijādams, apvāzis

sauli, un pa viņa tālajām ēnu apmalām kāpj tik un

kāpj, lauki, pakalni, meži, mājas, bet aiz visa tā zils,
zils, zils bez gala un bez malu.

„Jūra, jūrā!" Bet, ieskatījusies meitene purina

galvu. Nē, tā nebūs vis jūra. Zilais loks plešas, ple-

šas, sviezdams prom ēnu viļņus ar vēja ātrumu. Mā-

koņu vāks aizpeld pelēki dzisdams. Jau atmirdz saulē
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Kalniņas un Lejas ciems tik gaiši, ka Annele var sa-

likt ēku pie ēkas un koku pie koka. Tur ir ābele un

bumbiere, liepa un bērzs. Kāda meitene skraida pa

celītēm un lasa veļu no žogiem. — Atmirdz ari plašā

upes pļava un parāda siena grābējus, kas zibina bal-

tos linkreklos. — Atmirdz augstais sils sarkansārtos

simtžuburaiņos lukturos. No ēnām izskrej laukā lie-

lais ceļš, norit vizēdams no Cīpes kalna un, uzkāpis

otrā, aizšaujas tāļu caur rudzu laukiem. Braucēji un

kājnieki kustas pa viņu kā melnas vaboles, smilšu

mākoņus aiz sevis putinādami.

Lielais ceļš! Kur gan viņam sākums, kur gals?

Mazie ceļi tek no mājas uz māju, cits aizliecas garām,

cits ietek sētā un tur nobeidzas, bet Lielajam ceļam

nav nekur māju, kur ietecēt. Lielie ļaudis saka: va-

rot ar lielceļu apiet visas pasaules malas un atnākt

atkal atpakaļ tai vietā, kur izgājis. Diez, vai tas tā

ir? domā Annele.

Lielais ceļš nākot no pasaules un ejot pasaule.

Bet kur ir pasaule?

Un piepēši meitenei liekas, ka daudz, daudz ska-

nīgu balsu atsauktos no pļavas, no upes, no meža, no

tāļaizritošā ceļa: „še jau viņa ir, Annele, še jau viņa

ir tā pasaule."

Annele saliek rokas un klausās mema.

Lielā, plašā pasaule! Tur viņa ir, kur aiztek ceļš,

kur skan balsis.

Nu tad skanat ar', skanat jūs balsis!
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Jāņi.

Steigšus steidzamos darbos skraidīja meitas. Vēji

vien līgoja. Kurināja krāsni, cepa karašas, berza grī-

das, galdus un solus, mazgāja logus.

Annele, kur vien pietapdama, bij strādājusi līdz

tādā pat darbības karstumā.

Bet nu likās viss apdarīts. Karlīne pabeidza pē-

dējo. Kājas pūtinādama, meitene savilka tās uz no-

berztā sola un jautāja Karlīnei: „Jāņi, Jāņi! Kas tie

tādi ir tie Jāņi?"

„Un to tu vēl nezini? Esi gan tu muļķe meitene,"

Karlīne zobojās.

„A, lai ir," Annele spītīga atcirta.

„Tad ej nost no sola !" Karlīne dzina.

Annele negāja. Karlīne to krietni sapurināja. Vēl

negāja. Par to viņa nu dabūja sūrumu plecā: „A,
neklausi nu! Redz, kā iet!"

Mājas pieplūda svaigu karašu tvana.

Ap palaunaga laiku katram bij roka gards, smar-

žīgs rausis ar gaļu.

Kopa nu bij apkopta. Līziņa un Karlīne apvilka

tīras jakas, uzsēja ciema lakatiņus. Katrai bij uz ro-

kas kurvītis ar dzijas kamoliņu un nazi. Annele zi-

nāja : viņas ies uz Tērvetes līčiem pēc ozolzariem.

Bet Karlīne šodien bij nikna. Līdza jau viņu neņems.

Meitene izskrēja laukā. Nostājās pie dārziņa.

Gaidīja, kārām acīm. Vai tad tiešām paies garām?

Vai tad viņu nepasauks ?

Karlīne jau zināms ne. Tā aizskrēja lieliem so-

ļiem. Līziņa aiz viņas. Bet pie lielās laidaru liepas

atskatījās atpakaļ.
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„Na, meitēn, ko tu ta stāvi un kārni. Nāc! Aši,

aši, ka panākam Karlīni/'

Tas Annelei nebij divreiz jāsaka. Ai, kā nu vi-

ņām abām veicās skriešana! Karlīnei tās jau bij teju,

teju. Kad tik tā būtu drusku pagaidījusi. Bet tā ne-

gaidīja.

Mežmalā tikai atskatījās. Palika gluži nikna.

„Nu, Līziņ, kad tu to kverpli velc līdz ,tad ardievu,

tad es tevi vairs negaidu."

Aizskrēja, ka ceļš vien noputēja.

Annele rija elsas:

„Kverplis, es esot kverplis!"
Acis tai migloja. Nevarēja paiet.

„Ej nu ej, vai ta Karlīne tevi sauca par kverpli?

Tas jau bij tas kovārnis, lūk, priedes zarā!"

jau nevelkas, bet laižas."

„Nu tad tā būs bijusi vabolīte. Skat, kāda tepat

zemē, zeltotiem spārniņiem."

jau arī laižas."

„Nu tad laidīsimies mes arī. Parādīsim tai Kar-

līnei, ko mēs varam." Līziņa priecīgi teica.

Tā viņas izskrēja mežam cauri svešā laukmalē.

Karlīnes tur nejauda. Lai skrien! Gāja vienas pašas,

uzmeklēdamas, kur taisnāks ceļš. Cauri biezam rudzu

laukam brida, pa šauru ežu. Līziņas galva, saules ap-

spīdēta, gāja pāri vārpām, Annelei vārpas slīdēja

pāri galvai.

Eža izbeidzās pie āboliņa lauka. Laukā ēda divas

stirnas. Pacēla galvas un nekustīgi skatījās, ko darīs

nācējas. Vai būs no tām jābēg, vai varēs palikt. Kad
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nācējas nogriežas sāņus, uz Tērvetes krasta nogāzi,

stirnas sāka atkal mierīgi ganīties.

Nogāze bij augsta un stāva, visādiem lapu ko-

kiem krāšņi noaugusi. Bet visskaistākie bij ozoli, kas

pacēlās rindām vien pašā lielākā stāvumā. Ozoli,

ozoli! Ai, cik stalti, cik kupli! Annele vēl tādus ko-

kus nebij redzējusi.
Lai gan ozoli likās laiduši savus zarus pavisam

zemu, pietikt viņiem bij grūti, jo zeme atkāpās

straujā slīpumā. Līziņa veltīgi izlēkājās gar kokiem

no vienas, no otras puses. Piepēši tai izslīdēja kāja.

Jautri iekliegdamās, kā rautin norauta viņa bruka uz

leju, Anneli līdz raudama. Gan turējās abas pie krū-

miem, pie zālēm, aiz kazeņu stīgām, bet līdzsvaru at-

dabūja tikai pašā lejā, kur varena puķaina pļava aiz-

plētās priekšā kā mūris. Līču loču mirdzēja Tērvete.

To ieslēdza augstās, kupli noaugušās krastu nogāzes.

Pāri viņām auga lielais skuju mežs. Putni čivināja

krastos, meža ūbeles dūca, par visiem skaņāki sauca

kāda žēla pogotāja balstiņa.

„Purva lakstīgala, dzi! žēl, ka nedzird vairs īsta.

Tad tev būtu ko brīnīties."

Annelei ir tā bij ko brīnīties. Kādi koki še bij,
kāda pļava un kādi vareni līči! Savādāki putni, ci-

tas, savādas puķes, nekā Avotos. Zilgalvītes ziedēja

tik cieši kopā, kā saaustas spilgtu dzelteni zilu rai-

bumu greznotā villainē, pīpenes staroja lielām zvaig-
znēm, dīvainas puķes, zeltoti ziedošiem kātiem, kāpa

stāvu Annelei pār galvu un Līziņa deva viņām tik

lepnu vārdu : karaļcepteris!

„Avotos nav tādu puķu."

„Avotos klejo vēji pār kalniem, bet šite kalns stāv

lielajiem vējiem priekšā un sargā puķes. Un ja kalns
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dod savu pavēni, saule savu siltumu, Tērvete savu val-

gumu, kas tad puķēm še ko jauki neziedēt!"

Pa taciņu, lēzenākā vietā, meitenes uzkāpa atkal

kalnā. Te nu bij vēsais līdums jaunu ozoliņu, kuru

zari bij vieglāki pievarami, te varēja bagātīgu nodevu

ņemt no viņu kuplā zaļuma. Salauzusi pa pazarēm

ozolpušķus, Līziņa atsēdās uz kraujas nogāzes un

sāka čakli pīt vaiņagus, bet Annele pakāpās augstāk,

skatīties svešo apkārtni: kādi še bij citādi kalni,

krasti, dziļas pļavas; atkal kalni, svešas mājas, bir-

zes, meži. No diviem, rudzu laukos iegrimušiem

skursteņiem, kāpa stāvi, skaisti zili dūmu stabi. Bet

pāri laukiem ņirbēja un drebēja sasilušais gaiss sau-

les slīpajos staros, sīksīkiem vilnīšiem.

„Kas tie tur par skursteņiem?" Annele čukstot

jautāja, itkā baidīdamās traucēt saulainā klusuma.

„Tur ir Laukmales. Mums tuvi radi. Tur iesim

kādreiz ciemā."
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Ilgi stāvēja meitene. Pasaule, pasaule! Jaukā,

klusā.

Skarbi nobijās, kad no pakalna, pari upes lejai

uzšāvās pirmā dziesma:

„Jāņi, Jāņi, kas tie Jāņi, līgo, līgo!

Kas tos Jāņus ielīgoja, līgo, līgo!

Kas tos Jāņus ielīgoja, līgo, līgo!

Pirmie gani, pēc arāji, līgo, līgo!"

Tūlīt arī atsaucās pretī no otra pakalna:

„Pirmie gani, pēc arāji, līgo, līgo!

Visupēci jaunas meitas, līgo, līgo!

Tad vēl pate māmuliņa, līgo, līgo!

Jāņu zāles lasīdama, līgo, līgo!

Un ta nu ieskanējās tuvienē, tālienē, šaipus upei,

viņpus upei. Gani līgoja, visi gani līgoja.

nu! Nu sākas Jāņi. Gani jau tos ie-

līgo."

Bet tad kāds skaļi, skaļi ielīgojās turpat tuvumā,

gravā.

Ai, Jānīti, Dieva dēlis, līgo, līgo!

„Ko tu vedi vezumāi, līgo, līgo!

„Meitām raibas zīļu rotas, līgo, līgo!

„Puišiem cauna cepurītes, līgo, līgo!

„Dzirdi nu, kā tur līgo! Tā ir Karlīne! Cits ne-

viens. Tā viņai iet dziesma tiru tirumis. ūū,, Kar-

līne, ūū! Mēs te esam."

Karlīne atsaucās. Turpat iznāca. „Ūū! Un tu

domā, es jūs nedzirdēju? Es jau tepat biju, tikai ne-

likos dzirdis, jo gribēju ātrāk nopīt vaiņagus, nekā

tu. Bet par to man arī ir skaistāki! Lūk! Vai tev

ir tādi?"

Karlīne papurināja uz rokas stilba savērtos vai-
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nagus. Tad izņēma no vidus kādu, paslepus turētu,

un uzmeta galvā Annelei.

„Tas tev par to kverpli," un gārdi smējās.

Vaiņags bij no zemeņu mētrām biezin biezs, su-

lotām sarkanām ogām.

Laba bij Karlīne.

„Tikai mazlietiņ pagaidi, tad es arī būšu gatava,

tad iesim reizē," teica Līziņa. -

„Ne acu mirkli negaidīšu. Vārti vēl jāpušķo, lopi

jāsagaida, puišiem vakariņas jādod. Kad Ingām nav

uz galda laikā, viņš sper zemes gaisā. Un kur nu vēl

šovakar, kad jāgatavo lampas!"

Rudzu lauks nokustēja. Karline aizsteidzās pa

ežu. Vēl tālumā dzirdēja to līgojot:

brida rudzu lauku, līgo, līgo!
Ar pelēku mētelīti, līgo, līgo!

Brien, Dieviņi, leni, liegi, līgo, līgo!

Lai ziediņu nemaitāji, līgo, līgo!"
Nu arī Līziņa bij ar vaiņagu pīšanu galā. Vec-

māmiņai no tīriem ozoliem vien, tēvam pārmijus ar

sarkano un balto amoliņu, mātei ar rudzu puķēm, tē-

vocim Ansim ar pīpenēm. Nu varēja iet mājā.

Pretējā krastā sarkanas iekvēlojās priedes. Zaļ-

gani sārtajā debesī, pār tumšo mežu, iedegās spoži

balts mēnessirpis. Viegli balts miglas mākonis aiz-

klāja vienu upes kārklu.

„Līgo, līgo, līgo! nemitīgi skanēja gaisā no pa-

kalna uz pakalnu, no tuvienes uz tālieni.

Birzes un druvas stāvēja klusas, klusas, kā elpu

aizturēdamas, kā priekā klausīdamās, cik jauki skan

cilvēku balsis.
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Trīs skrodeŗi.
Jurīša māte Zete jau ilgāku laiku bēdājās, ka vi-

ņas vīram Zangum vajagot jauna nātna bikšu uz

siena pļaujamo laiku, bet skroderi neviens nerādoties.

Kad nevajadzējis, tad vazājušies viens iekšā, otrs

ārā, jo tādas mantas tak neesot trūkums, kur tepat

vai pie durvīm žīdu pilsēta Žagare, bet nu neredzot

neviena.

Viendien, atkal tā bēdājoties, kā saukts veikli un

ātri durvis atgrūzdams, ienāca Joske ar mazo Joskeli.

Joske bij diezgan iecienīts skroderis, vēl gluži jauns,
bet Joskeli jau dēvēja par savu dēlu. To viņš darīja

joka dēļ, jo mazais žīdēns bija tikai viņa māceklis.

Joka dēļ viņš to arī saukāja pēc sevis par Joskeli,

lai gan tam bij pavisam cits vārds. Tā viņu arī tad

sauca citi un mēdza teikt, visādus niķus un stiķus

gan būšot iemācīt lielais Joskis. mazajam, tikai nu

ne skrodera amatu.

Tikko Joske bij ienācis istabā, mazais Joskelis no-

līda kā īlens maisā. Nostāk no lielā Joskes acīm viņš

attīstīja drudžainu darbību. Ar slepus mājieniem un

saucieniem sapulcējis ap sevi sava vecuma cilvēciņus,

viņš ar visādiem, pa dažādām mājām kā kažoks rogu

pielasījies, niķiem, apstulboja tiem acis un ausis.

Viņa kabatas bij pilnas raibu lupatu, krāsainu stiklu,

pakavu naglu, tukšu diegu spolīšu un lielu daudzumu

dažāda apmēra krīta gabaliņu. No krīta žīdēna ka-

batas putēja kā miltu maišeļi. Bez tam viņam bij vēl

laba sauja nosmulētu trumpu, div, trīs un piecaču.
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Ar krītu un trumpām viņš rīkojās kā pats lielais

burvis. Aizsietām acīm atminēja, kāda trumpa

katram citam rokā, bet kāda viņam — neviens uz-

minēt nevarēja. Viņš varēja apsviest glāzi ar ūdeni

apkārt tā, ka neviens piliens neizlīst, viņš uzvilka no-

slēpumainus lokus un žuburainas figūras ar vienu vil-

cienu, neatņemdams roku, bet lai to viņam kāds iz-

dara pakaļ! Nevarēja. Viņš cirta ar krītu strīpas

galdā un skaitīja, acis aizmidzis, katru uzsvērumu:

Cerrte, cerrte, ko es cērte,

Ees uzcerrte piecpadsmit,

Ja netice, nac aprauge,

Vai nav vise piecpadsmit.

Un viņam iznāca arī tikai piecpadsmit, bet citi

sešpadsmito strīpu nevarēja nekā un nekur nobēdzi-

nāt, lai dara kā grib. Visu šo mākslu dēļ Joskelis

bij ļoti iecienīts pie visu māju bērniem. Viņam ne-

bija kur steigties, jo lielais Joske, kur iegāja, tur

palika pa pusdienām. Lielajam, tāpat kā mazajam

neapnika mēļot un citiem arī neapnika ar viņu. Viņš

precināja puišiem brūtes un meitām brūtgānus, pie-

dāvādamies arī pats par tādu, pie kam lepni sevi rā-

dīja, atmezdams ķeramo galvu un izsliedams žodu,.

kas izlēca uz āru asi apcirptā ķīļa bārdiņā, kā āzim.

Viņš zināja visas jaunas ziņas, prata arvien citas

ziņģes par dažādām pazīstamām personām, dejoja pa

klonu un arī, kad pavisam traks, pa galdu; meitas

viņš dažreiz tā prata nokaitināt, ka tās tam dzinās

pakaļ ar pavārnīcām un slotas kātiem, bet paskaties

vien: drīz viņš jau atkal bij ar tām salabis un lai vēl

tad kādam citam žīdam tik augsti gāja, kā viņam.
Joske nu būtu atnācis īstā reizē, šūt Zangum

bikses un varēja domāt, ka viņš tūlīt arī ķersies pie
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darba, bet nekā! Viņš sēdēja un mēļoja un par to i

nedomāja, cik tuvs siena laiks un ka Zangum tad nav

ko vilkt kājās. Viņš tielējās ar Zeti: var šūt un var

arī nesūt. Ja Zete maksā pusrubli, tad var šūt.

Zete šam ies maksāt pusrubli! Tādu nedzirdētu

naudu! Tad jau viņa būtu driģenes saēdusies. Nē,

nē, tas nav. Viņai vēl skaidrs prāts.

Vairāk par divdesmit kapeikām nātna bikšu šū-

šanānemaksā un kad tas arī būtu vistuvākā siena laikā.

Nu lai viņas arī kauču maksā divdesmit kapeiku.

Joskem nevajaga šo divdesmit kapeiku. Viņam ne-

vajaga arī Zetes pusrubļa. Ja viņa arī to dotu. Viņš

ir saimnieku un puišu, bet ne kalpa vīru skroderis.

Viņš ir paradis strādāt sēdus, uz lielā puišu galda,

bet kas viņam ļaus Zangus bikses šūt uz lielā puišu

galda? Jo Zangus ir sievas vīrs. Tad labāk viņš tās

bikses nešuj nemaz. Jeb vai lai viņš lien šūt Zetes

kaktā? Ne, tas viņam ķeras pie goda. Par to i suņi
smietos.

Un Joskis pats smejas gardi.

Zete nemaz nesmejas, bet skaišas. Skaišas no vi-

sas tiesas un viņa nu ar Joski nežēlo: Viņai nemaz

nevajagot Joska un viņa āža bārdas. Vakar vecā

Aņus, mājās nākdama, redzējusi velkamies pa liel-

ceļu Lēno Janķeli. Tas būs kaimiņos izgulējies pa

nakti un šodien nāks uz Avotiem, kā likts. Kurp ci-

tur lai gan viņš ietu?

Labi. Lai nāk Lēnais Janķelis un šuj kauču par

piecpadsmit kapeikām. Joskem nav žēl. „Par piec-

padsmit viņš tev šūs un par piecdesmit viņš tev

apēdīs," Joske priecājās, vēl vairāk Zeti sakaitinot.

Un Janķelis nāk. Kad saule sāk spiest uz dien-

vidu, viņš kāpj kā saukts no Avotu lejas pa šauro ta-
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ciņu, kas iemīta no kaimiņu mājām, kāpj tik lēni, itkā

tam ar savu olekti būtu jāizmēro katrs solis, ko tas

sper pasaulē. Bet viņš tos vis nemēro. Diedziņā ie-

vērto olekti viņš laiž ap sevi, džingstēt kā vēja ratu,

tā vairīdamies Citrona, kas neganti riedams lēkā tam

apkārt, bet džingstoņas bēg, aiz bailēm, kā tam ne-

izraibo purnu. Aiz Jankeļa muguras ačgārni turēda-

mies, kāpj viņa iņģelis, eršinādams suni ar sprunguļu.

Lēnais Janķelis nav bijis Avotos kā priekš Liel-

dienām. Pa laikam viņš arvien bij ierīkojies tā, ka vi-

ņam še iznāca šabu svētīšana. Bet reiz, piekdienas va-

karā, sildoties namā pie ugunskura, vecmāmiņa vi-

ņam bij uzdevuse uzmest pa pagalei kuram, lai sasil-

dītu ūdeni maizes iejavam. Janķelis uz to nekā ne-

atbildējis, bet kad vecmāmiņa no savām gaitām at-

kal ietecējuse namā, redz: uguns galīgi izdzisuse, bet

Janķelis sēd uz kuramiem, pats nosalis zili melns.

„Ak tu slinkais žīd, vai tā tu man kuri uguni!" vec-

māmiņa sirdījusies, bet Janķelis atbildējis: „Oi, vai

es jūse nieke ugune dēl pa savem sabem lai pārkāpe

save bauslībe?" „Bet manu maizi tu gribi ēst un tā

ir papriekš jāizcep," vecmāmiņa bārušies, un no tās

reizes nolieguse Jankelim nākt Avotos savas šabas

svētīt. Bet tas jau nu ir labi tālu atpakaļ un Janķe-

lis domā, ka tā reize aizmirsta un viņam vairs ļauna

nepieminēs.

Kad Lēnais ienāca istabā un dabūja dzirdēt, ka

to gaida še darbs, viņš izbijies tūdaļ salēcās stāvu un

griezās uz durvju pusi. Šūt? Nē! Viņš nešūs. Viņš

ies uz Springupiem. Tā bij viņa pastāvīgā izrunāša-

nās, kad tas negribēja strādāt. Un strādāt tas ne-

kad negribēja. Springupi bij mājas, tālu aiz meža.

Neviens nevarēja zināt, kādi Janķelim tur neapda-
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rāmi darbi, bet droši vien tādu tur nemaz nebij, jo

no Sringupiem tas tāpat loba prom, kad tam grasī-

jās kādu darbu dot, teikdams, ka tam tūlīt jāiet uz

citām mājām. Strādāt viņš nekur nestrādāja, bet ja

neizbēgami bij spiests kādu darbu pieņemt, tad to pa-

meta pusē padarītu un bēgtin aizbēdza.

Kad Lēnais dabūja dzirdēt, ka arī Joskem pie-

solīts šujamais, bet tas to nav ņēmis, viņš apmieri-

nājās. Nu viņš varēja droši palikt. Ja Joske nešuva,

tad arī viņš nešūs Zangus bikses, ne par piecpadsmit,

ne par divdesmit, ne arī par piecdesmit kapeikām.

Kāda viņam vajadzība! Viņš ies uz, citām mājām, kur

darba kaudzēm. Bet pagaidām viņš neies nekur, jo

dienvidus nāk virsū un saule spiež. Ja Joske ir pa-

licis, viņš arī paliks. Viņš izlaižas garšļauku kaktā,

uz puišu sola, ieliek galvu saujā un klausās, ko vi-

ņam tik jocīgu stāsta Joske, žīdiskus vārdus pa muti

veldams un savu āža bārdiņu lecinādams. Par to

visu Janķelis, laiski valstīdamies, smejas un smejas,

pie kam viņa šaurās acis, asaras birdinādamas, pa-

visam iegrimst tuklajos vaigos. Bet Zete, staigādama

iekšā un ārā, nikni skatās uz žīdiem un domā: Nu,

tiem slamstiem nu gan vajadzētu! Bet ko viņa var

darīt? Viņa ir tikai kalpu sieva un valdniece pār

savu kaktu. Vairāk nekā.

Kur ir, tur rodas. Uz pašu dienvidu pārbrauc

Zangus no sudmalām, bet aiz viņa jož, olekti stalti vi-

cinādams, vēl viens žīdu skroderis, kuru Zangus sa-

stapis ceļā un tūlīt uzaicinājis un arī nolīdzis pie

savu bikšu šūšanas. Tas ir trešais labi pazīstamais

adatas meistars, tā sauktais Ātrais Janķelis.
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Ātrajam Janķelim, tāpat kā Lēnajam, nebij labas

slavas kā darba darītājam. Lai gan viņš no darba

neizvairījās, bet to rautin izrāva vai no rokām, kur

tik tādu vien atrada, neviens, kas to jau tuvāk pa-

zina, viņam labprāt strādāt nedeva. Bet Zangus jau

viņa nepazina un Zete priecājās, ka nu abi, jau

priekšā esošie žīdi, vairs nevarēs viņu tītināt un ar

kaulēšanos blēņoties, bet ka nu būs viens, kas vi-

ņiem attrumpo un darbu padara, tāpēc tā tūlīt at-

nesa Ātrajam drānu. Ātrais, ne acu uz saviem tau-

tas brāļiem nepametis, izrāva galdu istabas vidū, uz-

svieda uz tā audekla baķi, un: šņirk, šņirk! cirta

tajā ar savām lielajām šķērēm. Viņš bij apsolījis

Zangum pa dienvida laiku pašūt bikses, jo pļāvējiem

jau tajā pašā dienā bij jābrauc uz novadiem.

Nu viņam, protams, bij jāsteidzas. Bet abi pir-

mējie skroderi niekojās un smēja Zeti joprojām. Lē-

nais teica, ka Ātrais gan būšot pašūt pa dienvidlaiku

bikses, bet viņas arī turēšot tik ilgi, kamēr Zangus

nobraukšot no sētsvidus, bet Joske pat apgalvoja, ka

tas laiks vēl esot par ilgu, viņas turēšot tik ilgām, ka-

mēr Zangus iejūgšot zirgu. Uz to viņš bij gatavs sa-

derēt. Ja viņš zaudēšot, viņš došot no sava adatu

krājuma Zetei vienu šujamo un vienu lāpāmo adatu,

bet ja Zete, zaudēšot, tad lai viņa šam dodot tikai

tādu nieku, kā: vienu teļādu, vienu jērādu un pāris

saujas cūku saru. Tā viņš mānījās un plijās Zetei

virsū, roku uz līkopu tai uzspiezdams un lai gan viņa

vairījās, sita tam pa nagiem un nekā negribēja dzir-

dēt, par tādām derībām, viņš tomēr palika pie sava:

šie nu esot saderējuši un nu viņam jānogaidot, kamēr

Ātrais pašūs bikses, lai redz, kas vinnē. Bet ko par

to laiku sadarīs? lelīdīs abi ar Lēno siena šķūnī un
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noraus dienvidu, jo pa pašu tveici klaiņot uz citam

mājām arī nebij nekāda prāta.

Visi aizgāja dienvidū. Tikai mušas sīca un Ātrais

šuva, uzklupis darbamkā vanags. Roka ar adatu šau-

dījās tik ātri, ka vējš ap Ātro plīvoja, kā ap dzir-

navu spārniem. Arī paēst viņš sev nedevamiera. Kad

dēlēns bij izvārījis ēdienu un ienesa grāpeli, viņš tur-

pat iekampa pāra kumosu mutē un skrēja atkal pie

darba. Kad pēc pāra stundām, gorīdamies un žāvā-

damies, ienāca Joskis ar Lēno, Ātrais jau bij pie

bikšu pogām. Bet šie nostājās katrs pusē un glū-

nēja kā vilki, kā Ātrais katru pogu pierauj pie drēbes.

Tikko tas bij noticis, viltīgie žīdi abi reizē, katrs

no savas puses, iešāva biksēs savas olektis un uzrāva

tās stāvu gaisā kā us pīķiem. Ātrais spārdījās, drau-

dēja, kliedza, gaiņājās, viņa nemierīgās acis skrai-

dīja no viena uz otru, bet viņš nekā nevarēja izdarīt.

„Zete, Zete, Zete!" kliedza Joske.

Zete ieskrēja.

„Kas še notiek?"

„Es tik tev gribēje pierādīt, ka es vinnēje save

derībe," Joske teica un, paķēris bikšu vienu kāju, pa-

svieda lēnajam otru. Abi tās vienā galā un otrā

cieši pievilka, itkā izstieptu virvi. Tirrr! tirkšķēja
šuvas.

„Oi, Gevalt!" Ātrais saķēra galvu.

Zete nesamanīja, kam ticēt.

„Trakie žīdi, vai jums nemaz vairs nav prāta!"

Bet Joske rāva tikai vien uz priekšu gavilēdams:
„Viņas irst, viņas irst, viņas irst!"

„Trakie žīdi, trakie žīdi, ja nelaidīsat vaļā, jūs
redzēsat!" Zete, pārskaitusies un nesamanīdama, kur
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vel atrast citus vārdus, biedināja un cirta tagad jau-

najā šuveklī arī vēl savas stiprās rokas.

„Es jums gan rādīšu! Vai laidīsat vaļā?"

Bet neviens vaļā nelaida. Un tā kā visi trīs reizē

rāva, cik katrs jaudāja, biksēm vajadzēja plīst.

Un viņas plīsa, šķērsu, pāri šuvām ar lielu trok-

sni un pāršķīda jaunais audeklis.

Kad tas bij noticis, visi trīs reize nosvieda bikses

uz galda.

„Te tev nu bij!" Zete tik izgrūda. Viņa bij tā

noskaitusies, ka vairāk nekā nevarēja pateikt.

„Nu, tu redzi ka es vinnēje save derībe, bet es tev

vine skinkoje, es nekā no tevis negribe," Joske blē-

dīgi lielījās un ar vienu aci jau meklēja savu paunu,

jo kad Zete būs apdomājusies savās dusmās un sāks

saukt savu vīru Zangu, tad vairs joki neies tik gludi.

To zināja arī Lēnais un, cik ātri vien viņam iespē-

jams, sēja arī savu paunu mugurā.

„žīde, žīde, ko tu kliedz: žīde! Kad nebūte tā

žīde, kur tu dabūtu pasmieties," Joske piebāza Ze-

tei savu galvu it tuvu un iesmējās acīs. Tad pazuda

aiz durvīm.

Zete pakampa Ātrā Janķeļa olekti un dzinās tam

pakaļ, bet jau vairs nepanāca.

No pārplēstajām biksēm iznāca Jurīšamkārta, bet

Zangum Ātrais izgrieza citas. Bet šujot Zete sēdēja
klāt un skatījās Ātrajam uz pirkstiem, lai šuvas sa-

šuj tā, ka turas kopā.
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Sējējs.

„Nāc līdz, Annele, iesim pie tēva."

Kur ir tēvs?"

laukā, aiz kalna."

Labprāt, labprāt. Annele ir priecīga līdz gājēja,

lai aiz kādiem kalniem, lai vai cik tāļu.

Māte tai nevar dot nevienas rokas, tās pilnas ne-

samā. Annele ieķeras mātei brunčos un ļaujas uz-

vilkties kalnā.

Kalns vidū ir ieliecies kā mulda. Pār lēzenām ma-

lām jumjas zila debess, meža ierotīta. Visi pārzie-

dējušo puķu kāti, sausā smilga, apkapātie rugāji, pat

meža koki un krūmi pievērpti vieglu sidrabainu pa-

vedienu. Daudziem tādiem nav kur likties. Viņi

plūdo šūpodamies gaisā, līp abām gājējām pie drē-

bēm, pie matiem. Balta rasa vēl guļ meža malā.

Švīkstēdama pārskrej ēna. Itkā noskanēja sau-

ciens: Annele!" Annele atmet galvu at-

pakaļ un skatās gaisā. Melns trijstūris, viegli grīļo-

damies, aizslīd tālā zilumā,

r/
Kas tie ir, māt?"

„Gāju putni. Bēg no ziemas."

„Uz kurieni viņi bēg?"

„Uz siltām zemēm."

„Uz siltām zemēm? Uz cik siltām? Vai tā, kā pa

Jāņiem?"

„Laikam gan. Tur jau neesot ne sniega ne sala."

„Ne sniega, ne sala! Tad tur arvien zied vizbuli

un bezdelīgactiņas, un kūko dzeguze?"
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„Nemāku teikt, neesmu tur bijuse. Bet kas bi-

juši, stāsta brīnumus."

„Stāsta brīnumus! Kāpēc mēs neejam uz siltām

zemēm, māt?"

„Mums nav naudas. Kam nav naudas, tam nav

ceļa uz siltām semēm."

„Vai tad putniem ir nauda?

„Ej nu, niekalbīt!"

„Nu ja, nu ja. Kapec putni zin ceļa? Vai viņiem

ir nauda zem spārniem?"

Māte neatbild.

„Kāda tad ir tā nauda? Un kur viņu ņem? Vai

tad mēs nekur un itnekur nevaram dabūt naudu?"

„Nevaicā nu tik daudz. Skaties labāk, kur tēvs."

„Kur ir tēvs?"

Viņas jau pārgājušas kalnu. Otrā pusē izplešas
līdzens lauks, pret sauli. Lauks ir gluži melns, svaigi

noecēts. Kāds cilvēks baltā kreklā un baltās biksēs

staigā pa lauku.

„Vai tad tas virs tur ir tēvs?"

„Vai tad tu to nepazīsti?"

„Kāpēc viņš ir ataudzis atpakaļ? Viņš ir tikpat

liels kā es."

„Tas tāpēc, ka mēs stāvam kalnā, bet tēvs lejā.
No kalna viss izskatās mazāks. Bet tas, kas stāv

kalnā, izskatās lielāks."

„Kāpec tas tā?"

„Ko nu tev visu var izstāstīt."

Annele stāv lielā izbrīnā. Jocīgi staigā tēvs.

Augsti celtām, vieglām, itkā diedziņā iekārtām kā-

jām. Kā ceļ vienu kāju, roka slīd lielā, kaklā pakārtā

grozā, kā ceļ otru kāju, roka kā zibens aizsviež pe-

lēku migliņu. Migliņa tūlīt iegrimst zemē. Nekad
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kāja nepaminas ātrāk, vai roka pagausina savu svie-

dienu. Un tā bez gala. Ko viņš tur sviež? Tie va-

rētu arī būt tik lieli putniņi, kā puteklīši. Vie—nā!

paķer no groza, Di—vi! aizsviež pa lauku, Vie—nā!

Di—vi! Vie—nā! Di—vi! Annele skaita. Un viņai

arī viņas kājas sāk tā cilāties, kā tēva kā-

jas. Kad tēvs nonācis sava gājiena galā, viņš apsi-

tas apkārt tik veikli, kā ripa uz apaļas malas, un vie-

gli, viegli iet to pašu ceļu atkal atpakaļ. Vie—nā!

Di—vi! Vie—nā! Di—vi!

„Nāc nu, meitēn, ko tu tā skaties?"

„Kāpec tevs tā danco?"

Annelei nāk gardi smiekli.

„Viņš nedanco, bērniņ, viņš sēj jaunu maizīti. Ne-

smejies vis, tas ir svēts darbs."

Annele paliek klusa.

„Svēts darbs. Tas ir svēts darbs?"

Nu viņas ir nokāpušas lejā, pie tēva.

Tīruma malā, uz ežas, māte izklāj baltu dvieli, iz-

ņem karoti, maizi, noliek krūžu kunkuļu putras. Bet

tēvs ātrāk nenāk ēst, kamēr viņa grozs ir izsēts. Tad

viņš pienāk, smaidīdams, saviem parastiem soļiem.

„Nu, vai atnāca man talcinieki? Kā domā, mazā,

vai varēsi stāties manā vietā? še sētuve!"

Un jokodams tas grasās kārt sētuvi meitenei

kaklā. Turēdams saitēs ļauj tai viegli noslīdēt uz ple-

ciem. Annelei tā liekas, kā dzirnavu akmens. Otro

malu tā nevar ne domās sasniegt ar savu mazo roku.

„Vai, vai, vai cik smaga!"

„Un sētuve tak tukša. Bet kad tēvs pieber to

pilnu līdz malām un nes to cauru dienu, kamēr visi

lielie lauki apsēti, tad gan ir ko saukt, ka smaga."
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Ja, Annele to atzīst. Viņa nevarētu vis izdancot

pa lauku tēvam līdz ar sētuvi plecos. To darbu viņa

nevarētu izdarīt.

Tēvs noslauka pieri un seju, aplaiž skatu zilajam

debesu laukam un sāk mierīgi ēst. Sudraboti pave-

dieni mirdzēdami lidinās tam apkārt.

Atkal jauns sauciens gaisos. Baltu spārnu švīka.

Visi trīs atliec galvas. Ilgi skatās. Kamēr aiz-

grimst zem saules un apvārkšņa kustīgais dzīvais trij-

stūris.

„Gāju putni."

„Meža zosis. Visu rītu dzird klimstam. Būs agra

ziema."

„Tad saule paliks auksta?" jautā Annele.

„Tā jau būs."

„Kas dos mums, kā putniem, redzēt siltās zemes,"

māte saka tā skumji.

„Nekas. Atgriezīsies arī mūsu siltā zeme, kā gāju

putns. Tepat, šai melnajā tīrumā, liksim nākamgad

izkaptis iekšā. Vārpas šņāks, locīsies kā mežs. Mēs

ņemsim, kūlīšos siesim. Būs jauna maizīte. Tad tik

būs ko redzēt. Vai he tā, meitēn?" tēvs jautā, ska-

tīdamies tieši uz Anneli.

„Ja," Annele atbild, smiedamās tēvam acīs.

Kamēr tēvs Avotu laukā, šepat ir tā siltā zeme.
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Slīperu cirtējs.
Kādas divi nedēļas no vietas saimes istaba bij

pilna slīperu cirtēju. Pārnāca ar tumsu no liela meža

ar salēkšķējušām kājām, apsirmojušām bārzdām un

pārpludināja visu istabu ar mitrumu un neomulību.

Lielā istaba skanēja kā bišu strops, kad slīperu cir-

tēji savām rupjām balsīm stāstīja savus piedzīvo-

jumus.

Bet nu tie bij prom. Istaba bij izslaucīta un iz-

kvēpināta ar kadiķiem. Tikai viens slims viņu biedrs

bij palicis. Tas gulēja kaktā, uz dēļu lāviņas. Kad

paliks vesels, tūlīt aizies. No kuplās, apaļi apcirptās

bārzdas un gari noaugušajiem matiem viņa seja —

sārta, ar baltāku un spožu pieri — atdalījās kā gu-

lošs pusmēness no lietus mākoņiem. Viņš nenēsāja

kaklaulus, kā tie citi, bet vatētu melna lastiņa krāgu,

īsu pelēku vadmalas žaketi un bikses, kas

ap ceļgaliem, kur tās beidzās garos stilba zābakos,

spīdēja, itkā tās katru dienu apēstu pusmārciņu tauku.

Viņš runāja maz, bet kad runāja, tad zināja visu la-

bāki un visus pamācīja, vai arī pa lielākai daļai no-

rāja. Pats viņš nekad ar saviem piedzīvojumiem un

ar savu zināšanu neplātījās, bet likās, ka visi ticēja

viņa pārākumam un viņa labākzināšanai.

Bārzdainais laikam nekā no tam nemanīja, ka

biedri bij aizgājuši un atstājuši viņu vienu. Viņš gu-

lēja smagā miegā, tik šad un tad grūti ievaidēdamies.

Mājas ļaudis tam pastarpām piegāja klāt, skaļā balsī,

itkā tas būtu no kaut kurienes jāatsauc, apprasījās,
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kā tam ejot, piedāvāja piena putru, kamus, kāpostus,

kartupeļus ar siļķi un kāds gardums nu katram bija,

bet slimais nekad neatsaucās; tikai meitas Karlīne

sūdzējās, ka lielo dzeltēno māla krūzi nespējot vien

pildīt ar ūdeni. —

Klons noslaucīts, slīperu cirtēji aizbraukuši, un Lī-

ziņai ir grāmata par Priežkalna rozi! šovakar būs

liela lasīšana.

Meitas sanesa ratiņus istabas vidū, Līziņa nosē-

dās apakš lampas, bet Annele notupās zemē, cieši vi-

ņai klāt pieglauzdamās, lai nepamana māte, jo citādi

to sūtīja gulēt.

Apklusa viens ratiņš pēc otra. Tikai meitas vēl

vērpa un Līziņa lasīja. Vēl bij daudz ko klausīties par

Priežkalna Rozi, kad jau iznāca vecmāmiņa un sku-

bināja gulēt.

Meitas negribēja vēl gulēt. Lai nu lai, vai nu

no miega maizi cepšot. Vienai vērkulis jāpabeidz,
otrai cimds jānorauj. Darbi, kurus uz rītu nevar at-

likt.

„Izterēsit tik man eļļu vien. Rau, bundža jau pa-

tukša," vecmāma rādīja.

„Bundža" bij vecmāmas nosaukums lampai; tas

bij vispārīgi tāds viņas vārds kādiem nekādiem jaun-

izgudro jumiem.

„Kam t' mums lampas vajag," ganu meitene Luze

iesaucās, „vai ta mēs nevaram iededzināt skalus?"

„Skalus, ja. Vai ta' pavisam vairs maki skalus

plēst?" vecā māte itkā sērīgi noteica.

Luze uzlēca kājās.

„Man kukņā vesels klēpis skalu. Spīd no sveķiem
kā zīda lentes un līp kā medus. Sprēgā vien, kā deg.

Dodiet tik lākturi!"
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„Vai man lākturis?!"

„Ir gan, pagultē noslēpts. Es pate redzēju. Tu-

relis nomaukts bet lākturis pagultē."

Meitas smējās, jo zināja, ka vecmāmiņa glabā

lākturi.

„Skaties, kur vīzdegune! Na, manis pēc, ņemat

ar'! Tikai nepaliekat vien līdz gaiļiem nomodā," vec-

māmiņa nobrīdināja.

Meitas nu saspiedās tuvāki ap lākturi, ratiņi rāmi

tirkšķēja, kā pavadījums Līziņas skanīgajai balsij.

Kā uz klusiem tauriņu spārniem aizlaidās domas ar

Priežkalna Rozi, mīlēja un cieta ar viņu. Annele ne-

nolaida acu no Līziņas sejas: tādai vajadzēja izska-

tīties Priežkalna Rozei. Līziņa lasīja pate aizgrābta.

Viņas seja mirdzēja, vaibsti katru mirkli mainījās,

smalkās nāsis trīcēja, zeltbrūno cirtu vaiņags, kas tai

ap pieri vizēja, lēni cilājās no skalu liesmas svelmes.

Brīžam tā pacēla melnos garos plakstienus un saska-

tījās ar Anneli. Tad tās sapratās, tās bij tālu prom,

pavisam uz citas pasaules, tikai viņas abas. Ne Zete,

ne Karlīne, ne Luze tur nevarēja tikt līdz. Tikai vi-

ņas abas tur bij ar Priežkala Rozi; un kad tā atkal

tika iecelta godā un laimē, viņa tās izvadīja pa savas

pils vārtiem ārā un — tur stāvēja viņas kariete, glāžu
kariete ar sniegbaltiem zirgiem, un viņa uzaicināja,

lai kāpjot iekšā Annele un Līziņa. Un tā viņas
brauca. Kariete palika par baltu mākonīti. Balts mā-

konītis cēlās —cēlās, līgodamies; Annele slīdēja, krita

un bailēs sagrāba cieši Līziņas rokas.

„Līziņ!"

Meitas skaļi iesmējās. Līziņa patlaban aiztaisīja

grāmatu.
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„Te nu bij vāķētajā. Celies nu! lesim uz čuču-

muižu/

„Nē, nē, nē! Man miegs nemaz nenāk! — Vai tad

lielās meitas ar' jau ies gulēt?

Lielās meitas gatavoja kaut ko noslēpumainu. Uz

pirkstu galiem sanesa ratiņus pa kaktiem. Atlēca at-

kal uz pirkstu galiem atpakaļ. Klusu, klusu sačukstē-

jās. Ko tik nu viņas darīs?

Izrāva skalu no lāktura, apmina uguni ar 'kāju,

lākturi ienesa kaktā.

Platajā gaismas lentē, kuru mēness, pašā logā stā-

vēdams, ieritināja istabā, klons, skalam nodziestot,

palika apsudrabots.

Žuburainā piesnigušā ābele loga priekšā pilna mē-

nesstaru, gaišzila mēnešgaisma, sniega vizuļiem pie-

bārstīta, dzirkstēja kā dimants un debess pār tumšo

silu bij pilna mirdzošu zvaigžņu.

Lielās meitas un Līziņa nu nostājās četrstūrī

viena no otras patālāk un sāka dejot. Pazibēja mē-

ness gaismā viena galva, otra, treša, pazuda tumsā;

parādījās atkal no jauna, tik ātri, acis apreiba. Sa-

ķērās tad visas četras, kopā griezās virpulī, vējš vien

nodžingstēja gar ausīm. Atlaidās vaļā, turējās gari

izstieptās rokās, sametās atkal kopā, griezās pāros.

Līziņa sauca un komandēja.. Viņas garās matu pīnes

vijās drīz vienā istabas galā, drīz otrā: viņa slīdēja

gandrīz nemanot, kā kad kājas pie zemes nepiedurtos.

Beidzot aizkusušas no dejošanas un smiekliem, mei-

tas iekrita gultā un aizraudamās sauca:

„Es vairs nevaru, es vairs nevaru/

„Es arī ne!"

„Līziņ, stājies nu mierā!"

Meitas elsa un smējās, Līziņa palika pie loga gai-
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smā stāvot. Viņa nesmējās, viņas elpas vilcienus ne-

varēja sadzirdēt, tik redzēja, ka krūtis cilājās. Vi-

ņas seja bij tikpat aizgrābta, kā pirmīt lasot, lūpas

pa pusei atvērtas, nāsis trīcēja, acis, lielas, klusas un

mirdzošas, raudzījās, kā kad neviena neredzētu. Tad

viņas augums atkal sāka slīdēt tumsā — gaismā,

tumsā — gaismā ar apbrīnojumu ātrumu, viegli, kā

miglas tēls. Meitas piegrūda viena otrai, apklusa,

skatījās. Un Annelei tā bij, itkā līdz ar Līziņu un

maigo mēnešgaismu visa istaba pieplūstu noslēpu-
mainu dejotāju, itkā — liels pulks baltu kurpīšu vel-

tos pār loga bēģeli, un pilna istaba pieklīstu vieglu

spārnotu, sniegbaltu, mirdzošu tēlu. Kā sniega mā-

konīši virpuļoja ap Līziņu. žuburainās ābeles dārzā,
dzirkstošie salmu jumti — viss bij ar viņiem apsēsts.

Kad nebūtu ienākuse Luze ar skalu rokā. No-

švīkstēja vien, un baltā mēnesstaru josta, kas kā

dzīva mirgoja un ņudzēja, izstiepās klusa un auksta.

Baltas mirdzošas kurpītes izkusa, izgaisa vai salipa

ap ledus puķēm logā, kā mīkstas, baltas dūniņas! —

Luzei rokā vēl bij zaļš osains pods. Viņa rādīja

augsti paceltu, kāri, noslēpumaini smaidīdama.

„Minat, kas man!"

„Kas ēdams? Vai, kā gribās! Do' šurp! Kas tev

tur ir?"

„Pigarica! Saldinskaba kā vīns. Medus klāt!

„Nākat šu'! Došu visām."

Visas salipa ap Luži un ar vienu karoti, palaizda-

mās ēda gardo nakts maltīti — rupju maizi, iedrupi-

nātu saldenā ūdenī.

Piepēši bārzdainais vīrs kaktā tā savādi iekung-

stējās. Karlīne piegāja viņam tuvu, klausījās.
Slimais nemierīgi mētājās ar rokām.
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„Vai jums gribas dzert?" Karlīne vaicāja.

Nekādas atbildes.

Visas gaidīja. Slimnieks, kā redzams, nekā ne-

juta.

„Dzert laikam tak negrib. Pāries varbūt tāpat. —

Bet mēs tik nu gulēt!" Karlīne skubināja.

Te slimnieks atkal pa otram lāgam tā gari, vāji —

karkšķēdams ievaidējās.

„Vai, Dieviņ! Kas tas? Tas nav labi!" Zete sa-

trūkās.

„Vajag modināt citus! — Skat, ka viņš raustās!"

„Un karkšķ un karkšķ Tā ir. Kad —

kad tik nu nemirst?"

„Vai, nepiemini, nerunā tālāk, man bail! Luze,

aizdedz skalu! Vajag modināt māti."

Bet vecmāmiņa jau lēni attaisīja durvis.

„Ak tu ēverģeles tādas," viņa rājās," paļauj tik

tu tādām vaļu, un viņas dzīvo līdz pusnaktij, kā kla-

barjaktī. Vai iesat gulēt!"

„Kur nu iesim! — Bārzdainais, rau, — Raustās. .

vaid..."

„Un visu vakaru tak gulēja tik mierīgi," Luze

teica, itkā pārmezdama slimajam par traucējumu.

Vecmāmiņa piegāja slimniekam, paskatījās tam

sejā.

„Ej, pamodini tēvu," tad teica Lizītei.

„Kas ir, kas ir?" meitas jautāja.

„Mirst!"

„Vai, Dieviņ! Mirst!"

„Tā jau es domāju, ka nebūs labi. Mirst."

„Vai modināt ļaudis?"

„Modināt, kā tad! Vai tad nu ļaus cilvēkam tā

aiziet. Tā ir svēta stunda."
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„Lai mani tagad nosistu, es neietu vairs kukņā,"

Luze čukstēja trīcēdama.

Meitas modināja saimi.

„Ceļaties, ceļaties! Mirst!"

„Kas ir? Kas mirst?"

„Svešais mirst. Ceļaties!"

„Dievs, apžēlojies par mums nabaga grēciniekiem.

Mirst! Kas to būtu domājis! Taču vēl vakar

Un nu — mirst! —"

Visi sanāca ap mirēju.

Sameklēja dziesmu grāmatas.

„Vai tad mēs jau tagad dziedāsim?"

„Nē, lai aiziet papriekšu Dieva mierā. Viņam jau

tikpat vairs samaņas nav. Ar viņa dvēseli lai Dievs

pats runā. — Mēs jau tik pazemībā varam locīt ceļus

Dieva priekšā " vecmāmiņa klusi teica.

„Diez', vai nevarētu vēl kā līdzēt?" kāds iejau-

tājās.

„
Ja, kā tad: Ej tu ar to stiprinieku cīnīties! Ja

nāve nāk, tad nāk."

Brītiņu visi apklusa. Un tad čukstoši viens, otrs

ierunājās.

„Ilgi jau nu tas vairs neies."

„Varbūt līdz gaiļiem."

„Kur nu! Tepat jau dzisīs!"

„Un neviens nezin, kur cēlies, kur ne, no kādas

pasaules malas."

„Kā no meža atnāca un kā mežā atkal ieiet."

„Vai ta' tas nav ar mums visiem ?"

„Gan jau taču varbūt kāds nāks meklēt, kad pa-

gasts izsludinās."

„Kas tad atkal viņam par to, vai nu nāk vairs

kāds meklēt, vai nenāk."
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gan, tā mirt svešā malā — ne rada

dvēselītes klāt."

„Kāpēc? Vai ta' mūsu kapa kalniņā zeme slik-

tāka, kā citur. Un vai mēs viņam pēdīgo godu nepa-

rādīsim ?"

„Kuš, nu kuš!" vecā māte pārtrauca runātājus."

Skaitīsim nu tēvareizi."

Visi salika rokas un nometās ceļos.
Tad iesāka lēni dziedāt miršanas dziesmu. ■

Annele gulēja pie Līziņas, vecās mātes istabiņā.
Mēness, apgājis ap istabas stūri, sāka lodziņā izklāt

savus baltus palagus. Bet Annelei nenāca miegs:

sirds tā tik trīcēja vai šausmās, vai žēlabās, nevarēja

izprast. Pazagšus pacēla galvu un skatījās, vai Līziņa

guļ. Nē. Acis tai bij plati vaļā; meitenei likās, ka

lielas asaras ritēja tai pār "vaigiem uz spilvena. „Lī-

ziņ!" meitene čukstēja. Un cieši piespiedās lielajai

māsai. Tā saķērušās abas iemiga.
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Vecmāmiņa.

Vecmāmiņa runāja maz.un nemīlēja arī klausīties

garās runās, sevišķi, ja tās notika darba dēļ. Tad

viņa varēja īsi pateikt: nekā nepalīdz,

darīšana palīdz/ un kamēr meitas vēl strīdējās, ku-

rai jāiet uz avotu pēc ūdens, viņa jau bij paņēmuse
nēšus un sīkiem solīšiem notecēja lejā, kā irbīte. Bet

uzkāpt kalnā bij grūti, pār slieksni, pilniem nēšiem,

vēl grūtāki. Tad viņa dažreiz tā smagi nopūtās: „Ak

tu, spēks, spēks, kur tu esi palicis, kur ne?" Bet tā

arī bij visa viņas nopūta un vaidēšana.

Annele daudz domāja par to spēku, kas vecmā-

miņai būtu nozudis. Un kā dažkārt, reiz viņai domas

paspruka skaļi: „Spēks, vecmāmas spēks, kur tu esi

palicis?" Vecā Aņus to izdzirda un atbildēja:

„Ja, kur tad nu palika tas vecmāmas spēks? Te-

pat jau viņš izgāja ar to lielo kalnu gāšanu."

„Ar kalnu gāšanu?"

„Kur t' bij tie kalni?" brīnējās Annele.

„Tepat jau tais Avotos bij."

„Vai lieli kalni bij? Vēl lielāki kā tagad?"

„Nu ko tad tu domā?"

„Un kur t' viņi palika?"

„Ārē, tur ari viens tāds kalns iet," Aņus rādija

pacēluse savu bozi.

Bet tas, kas tur gāja, bij Anneles tevs. Nu viņa

nesaprata. Bet Aņus stāstīja tālāk.

„Un tādu, kā tas tavs tēvs, tavai vecmāmai bij

seši. Un divi meitas. Un vēl pāris, kas tagad guļ
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apakš zemes. Un tad lopi un lauki, verstēm skreja-

mie. Un rijas kulšana un miega negulēšana. Un tad

tie ļaudis, kas vēl pienāk no lauka: čigāni, žīdi, na-

bagi, tad vēl no malu malām tie palīdzības meklētāji

tie, kas nāk savās slimībās un likstās. Pasaki, vai

tas viss bij veicams bez gāšanas? Es saku: viens ķē-

niņš savā pilī arī nebūtu varējis vairāk padarīt, nekā

tava vecmāma šai saulē ir darījušo. Pieci reiz ap pa-

sauli apgājuse būtu, ja kāds viņas soļus izmērotu,"

Nu Annele saprata gan, kas tie tādi par kalniem,

kas vecmāmiņai bijuši gāžami.

Vecmāmiņa stāv uz divu laikmetu sliekšņa un

glabā viņu abu atslēgas. Ko viņa dara, ko saka, viss

iznāk citādi, nekā citiem ļaudīm. Un ko viņa dara,

ko saka, tiek kāri uztverts. No tās mazās pakaļte-

cētājas un visu sevišķu smalki novērotājas, kāda ir

vecmāmiņas mazā dēlmeita Annele.

No Avotu sliekšņa izzaroja daudzi celiņi, kā stari

no savas saknes. Bet tie, kuru nostaigātais soļu ga-

rums, ja viņus kāds būtu skaitījis vecmāmiņas mūžā,

varētu apmērot pieckārt pasauli, kā Aņus teica, bij

sevišķi trīs. Viens tāds celiņš gāja uz avotu lejā.

Garu, garu gadu virkni vecmāmiņa še bij staigājuse,

ar nēšiem pret kalnu. Vasarām, pa darba laiku, kad

meitas strādāja tīrumā, bij jākopj vienai pašai lielā

bērnu un ļaužu saime un arī lopi. Daudzas citas nēšu

nesējas bij nākušas un gājušas, viņa palikusi ar-

vienu tā pate, visu spirdzinātāja un apkopēja, par

visiem gādātāja un domātāja. —

Otrais celiņš gāja tieši pār lauku mežā, un tad

stāvu kalnā, uz baznīcas ceļu. Cik reižu pa to vec-

māmiņa nebij gājuse! Baznīca bij vienīgā tālākā

vieta, kurp tā gāja, tā bij viņas ciems, pilsēta, satik-
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šanās vieta ar tālākiem radiem un pazīstamiem. Un

lai cik nogurušo un nevarīga tā jau bij, baznīcā ar-

vien vajadzēja iet kājām, kausēt svētdienā zirgu bij
itkā grēka darbs. Tas nebij nekad darīts vēl viņas

jaunajās dienās, un vecumā tā turējās stingri pie reiz

bijušā un negribēja bojāt teicamās parašas.

Trešais, Anneles laikā jau aizaugušais celiņš

gāja uz slieteni. Tā vietu vēl apzīmēja divi pāri pa-

likuši akmeņi. Apkārt auga tēvoča Anša stādītas ābe-

lītes, jo še viņš bij ierīkojis jaunu dārzu. Slietenis

bij bijuse mālu apmesta būda, kas vecmāmiņas jau-

najā saimnieces* mūžā, kad nodegušās istabas vietā

muiža dzīvojamai telpai uzmeta tādu pat mālu būdu,
— bet toreiz bez pavārda, — bij ierīkota ar skursteni

un dzelzs kāšiem kā ugunskura un ēdienu vārāmā

vieta. Uz šo cauro būdu bij tecējušas jaunās saim-

nieces gaitas vairāk kā desmit gadu, ziemu un vasaru,

no rīta līdz vakaram.

Sevišķi ziemas rītos, ar gaiļiem celdamās, viņa

pirmā jau gāja turp, ar bažām domādama, vai tik

vēji un sals nebūs atraduši un izdzēsuši rūpīgi ap-

raustās un dziļi pavārda pelnos glabātās dzirksteles.

Slikti bij, ja jāsāk kurt uguns ar šķiltavu un krama

palīdzību, jo sērkociņus tais laikos pazinuši vēl maz.

Bet ja kāds labais gars bij pasargājis dzirkstēs un

tās, siltas dvašas atdzīvinātas, sprēgādamas uzlie-

smoja sausa skala galā, vai brūnos paegļu zaros, un

gaisma kā slaucīt noslaucīja ķēmīgās ēnas no mel-

najām būdas sienām, tad tas bij priecīgs ievads vi-

sai nākošai darba un rūpju dienai.

Aizslēgt klētis, apskatīties, vai paēdināti suņi,

apraust dzirkstēs pavārdā, kā tas no jaunām dienām

parasts, ir arī vēl tagad vecmāmiņas pēdējie dienas
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darbi. Sevišķi uguni apraust viņa neuztic nevienam

citam. Kad nodauzītas gailējošās ogles un galīgi ap-

dzēstas vēl kurējošās pagales, vecmāmiņa tās saliek

vienvietu, kvēlojošās ogles un dzirkstis ierušina dziļi

pelnos, aprauš ap tāmpapriekš silto,tuvējo pelnu kārtu,

tad tālāko un pēdīgi pavisam tālo, jau galīgi auksto.

Kad kaudzīte sarausta piramides veidīgi un viņas

virspusē nav vairs redzams nevienas dzirkstēs, vec-

māma viņai pārmet krustu, pie tam kaut ko klusi

skaitīdama. Tas varētu būt: Dievs Tēvs, Dievs Dēls,

Dievs Svētais Gars! Tas varētu būt: Ugunsmāte,

ugunsmāte, uzturi, saudzi, glabā, neļauj izdzist pa-

vārda svētajai dzirkstei.

Kaut gan vecmāmiņa pate izbrauca no mājas reti,

dažādu ciemiņu Avotos nebij trūkums. īsti par cie-

miņiem daudzus no tiem gan nevarēja saukt. Viņi
atbrauca vai atnāca tik vienreiz un pēc tam vairs

netika redzēti. Tie nāca pie vecmāmiņas pēc palīdzī-
bas visādās lopu vai arī savās likstās un slimībās.

Brauca sievas ar bērniem, pat žīdenes no žagares

vai vēl tālāku. Bērni izskatījās izdēdējuši, nesamē-

rīgi lielām, ērmotām galvām, un teica, ka vecmāmiņa
tādas galvas varot padarīt atkal samērīgas un ve-

selas. Par vienu žīdeni stāstīja tā: Vecmāma žīde-

nes bērnam, tāpat kā arī citiem maziem slimniekiem,

izglaudījuse un izmeklējuse visus locekļus, tad to no-

svēruse, pēc tam iedevuse bērna mātei zāļu pudeli
un sakņu vīstokli, piesacīdama, kā tie lietojami un

kā bērns kopjams un ikdienas sakņu novārījumā

mazgājams. Bet žīdene, vai nu citus padomus aiz-

mirsuse, vai arī nevīžojuse bērnu kopt, vai arī domā-

juse, ka par visām lietām svarīgāka ir svēršana, tad

nu ar' svēruse un svēruse savu bērnu ar bezmēru
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rītā un vakarā, bet bērns dilis un dilis. Pēc tad at-

braukuse atkal Avotos raudādama: „Es svēre un

svēre tā save ingele, bet tā bezmēre nepalīdz un ne-

palīdz!" To žīdenes izteicienu Avotos daudzināja,

kad kāds gaidīja iznākumu no kādas aplami sapra-

stas padarīšanas.

Tādu palīdzības meklētāju pieņemšana un klusā

ar viņiem izrunāšanās pa laikam notika ap dienvida

laiku. Arvien vecmāmiņa jautāja un slimnieks, vai

arī viņa sūtnis, atbildēja. Kas bij agrāk atbraucis

un nebij tik pārāk steidzīgs, tam vajadzēja gaidīt

līdz dienvidam, kad mājā bij miers un vecmāmiņa

pate vaļīgāka. Bet arī tad viņa uz vietas nevarēja
rimt. Kad bij, — pa lielākai daļai uz pelēka vai zila

cukurpapīra — arvien klusi noslēpumainus vārdus

čukstot, ar krītu no vienas vietas savilkti riņķi, ar

krustu vidū, viņa gāja ar to savās gaitās uz klēti vai

pagrabu, noslēpumaino čukstēšanu vēl savas noliktas

reizes turpinot un viegli ar labās rokas pirkstu ga-

liem pār krustoto papīri braukājot. Tad pat Citrons,

viņai ceļā pagadoties, nolīda klusi sānis, itkā neuz-

drošinādamies tai apkārt luncināties. Un tikai pa-

zagšus noskatīties, nekā nejautāt, tās vienīgi bij arī

tādās reizēs Anneles tiesības.

Uz istabas augšienes, pie spārēm, karājās daudzu

kaltētu ziedu un sakņu vīšķi, kuru dziedinošie spēki

bij zināmi tikai vecmāmiņai. Dažus tādus ziedus va-

jadzēja lasīt ar saules lēktu, citus dienvida stundā,

citus vēlā vakarā. Bij saknes, kuras raktas pava-

sarī, citas — rudenī; vienas kaltēja tikai lēnā pa-

vēnī, otras saulē, trešās krāsnī, ātrā un lielā siltumā.

Lielu tiesu dziedinošo augu savāca vecmāmiņa

pate, sevišķi tādu, kas auga turpat pazīstamā ap-
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kārtnē un kuru atrašanās vietu viņa jau pazina gadu

no gada, bet daudzus viņai arī pienesa tālu nācējas

sieviņas, pret miltu vai putraimu kulīti iemainīda-

mas. Arī kāda veca čigāne, tāda pat liela dziedinošu

augupazinēja, šad tad atnāca ar kādu retu, neredzētu

augu, ar visu sakni izceltu kādā biezoknī. Vecmāmiņa

tad to rūpīgi apskatīja: berzēdama saknes, nogaršo-

dama lapu sulu, izšķirstīdama ziedus, un kad bij ar

nesumu apmierināta, čigāne par maksu nevarēja sū-

dzēties.

lekām vēl nebij sākušies lielie vasaras darbi, Avo-

tos bij dienas. Tad visas sētas noklājās zie-

dainiem dziju gabaliem. Vecmāmiņai bij podu podi

ar visādu krāsu ziedu, mizu un sakņu novārījumiem

un raudzēm. Skaisto indigo zilumu tā prata tā

izkrāsot, kā neviena cita saimniece. Krāsoša-

nas mākslu tā vēl jo lielākā mērā bij pie-

kopuse jaunās dienās. Stāstīja, ka reiz tēva

tēvs bijis aizmirsis pārvest no pilsētas krāso-

šanai vajadzīgo spranckrītu, vai citu kādu mākslīgu

piedevu, ko pielikt novārījumam, lai ziedu krāsas no-

kožas spilgtākas un pastāv izturīgākas. Vecmāmiņa

to tam pārmetuse taisni tādā brīdī, kad tēva tēvs,

dienvidā, pārnācis no lauka, sēdējis un āvis nost kā-

jas. Pārmetums viņam tā grauzis, ka tas tūlīt uz-

lēcis stāvu, vienu kāju vēl apautu, otru basu, ielēcis

sētsvidū vēl neizjūgtos mēslu ratos, aizskrējis uz pil-
sētu un, kamēr ļaudis cēlušies no diendusas, jau bijis

ar vajadzīgo iepirkumu atpakaļ. Pēc tam devis pa-

domu visiem vīriem: ja sievām uznākot pērvēšanas

indeve, tad lai nerādoties labāk tām acīs.

Lāgiem Anneles guļvietiņa ir vecmāmiņas kam-

barītī. Un kad viņa kādreiz naktī atmožas, viņa redz
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mazā lodziņa krēslā: vecmāmiņa sēd un viegli džing-

stēdamas, kā niecīgi rūķīšu zvārgulīši, skan lielās

adāmās adatas. Vecmāmiņa ada garu zeķi, pelēku

kā pati nakts krēsla. Bet lūpas viņai čukst. Viņa
kaut ko skaita. Kā apakš zemes burbuļojošs strauts

rit vārdu ritmiskās rindas. Tad viņa savij adāmo,

saliek rokas un skaitīšana nu top vēl dziļāka, sirsnī-

gāka, gaužāka, itkā viņai priekšā stāvētu vistuvā-

kais draugs, ar kuru tā sarunātos nakts tumsā par

kaut kādu lietu, ko nedrīkst dzirdēt cilvēki un pa-

saule.
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Bieži skaidrās naktīs vecmāmiņa uzceļas, pieiet

pie loga un ilgi lūkojas zvaigznēs. Viņas soļi ir tik

klusi, kā vēsma. Annelei tad liekas, ka vecmāma

būtu aizgājuse tālu, tālu un ka nedrīkstētu viņu tad

pasaukt, jo viņa nav viena. Kas tie tādi, kas ap vec-

māmiņu, Annele nezin. Bet labi gari viņi ir. Avotu

ļaudis var dusēt mierā. —

Kādā skaidrā ziemas dienā, Annele, skraidīdama

pa lauku, ierauga vecmāmiņu stāvam pie dārza žoga

un skatāmies uz vakaru pusi. Kas tur tā būtu ko

skatīties, meitenei gribas zināt.

Bet vecmāmiņa itkā nemaz nejustu meitenes tu-

vuma. Vējš šņāc un purina drēbes, un uz vaigiem tai

nenožuvušas asaras.

Un kas tur uz vakaru pusi tik tukšs un klajš? Kā

tur trūkst?

Vai, vai! Annele pēkšņi nobīstas. Tur tak vairs

nav lielā bērzu kalna! Tas ir: kalns jau gan stāv,

bet nav vairs uz viņa neviena bērza, ne cita kāda

koka. Viss nodzīts kā ar bārdas dzenamo nazi. Lie-

lās grēdās guļ bērzu varenie augumi savos baltajos

kreklos.

„Kur berzu kalns, vecmāmiņ! Kur bērzi?"

„Tu jau redzi, bērns!"

„Kas to darīja, vecmāmiņ?"

„Lai nu kas darīja," vecmāmiņa atsaka kā ne-

gribēdama.

„Bet kāpēc tu ļāvi?"

„Ko nu es vairs ! Kad bērni lieli, tie iet paši ar

savu galvu un vecāku prātu vairs nepieņem. Būtu

jau varējis gaidīt, kamēr manas acis aizkrīt, bet
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saka: tā labāki! Lai nu varbūt labāki, bet citu va-

saru krāšņumiņu vairs neredzēsim."

Annele noprot, ka bērzus licis nocirst tēvocis An-

sis, un vairs nekā nevaicā.

Atnāks vasara un nebūs vairs bērzu krāšņumiņa.

Nebūs vairs ne saldo sulu trauku, ne brīnišķo puķu,
kas auga ēnainajā kalnā, ne tās saulgozainās taciņas

starp bērziem un druvu, kur vārpas gāja pāri galvai.

Tā viņas stāv abas pie dārza žoga un skumst par

jauko bērzu kalnu.
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Ķēkatas nāk!

Ziemassvētki sabraukuši

Rakstītām kamanām!

Ja, nu viņi ir klāt, tie bezgalīgi gari gaidītie Zie-

massvētki! Līgo un gavilē jau Anneles dvēselē!

Apdarīti svētku sestdienas darbi. Novakarēs mei-

tas atrauj durvis uz āru līdz galam vaļā. Pelēka,

salta gaisa straume gāžas visos kaktos un aizskalo

jaunceptu plāceņu un vārītas gaļas smaršas. Tad aiz-

dedzina svaigas kadiķu slotiņas un apskraida kaktus.

Tad izskrien atkal ārā un atgriežas ar lieliem klē-

pjiem egļu zaru, kas ir pa vakariem slepus nopušķoti

garām, mākslīgi izrobotām baltām, sarkanām, zilām,

dzeltenām papīra lentām. Apsprauž griestus, tā ka

nav vairs redzams neviena nokvēpuša dēļa, un tad

izmēž klonu. Nu ir svētki.

Viens pēc otra atnāk ļaudis no pirts, viegli un

sārti. Baltos linu kreklos sēstas ap tīri noberzto

galdu, uz kura sieks plāceņu un milzīga bļoda ar

gaļu. Un katrā kaktā uz balta krēsla, vai maza kā

dūrītis galdiņa, tas pats: plāceņi un gaļa. Svētku

mielasts! Pirmā svētku iejūta apņem visus kā liegi

trīcoši viļņi. Nav skaļu vārdu. Ir tikai klusas runas

un smaidi. Griestu lampa, gandrīz nozuduse zaļajos

zaros, rāmi mirdzina kā sasapņojies spīgulīts pu-

ķainā pļavā.

Un tad? — Tad vairāk nekā. Visi laikus pie

miera, jo ir cēlušies šorīt jau priekš gaiļiem. Darb-

dienas smagums vienreiz krietni jāizguļ. Rīt nav

kurp steigties.
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Apklust viens kakts pēc otra. Meitas nokopj trau-

kus un pazūd. Vecmāmiņa pēdējā, nāk un nodzēš

lampu. Tūlīt iedziedas circenis krāsns kaktā.

Bet vai tas būs viss? Ai nē! Tas tak svētku va-

kars! No visiem svētkiem pats svētākais! Anneles

sirds pukst. Un jautā un gaida. Miegs viņai nav

prātā. Lai viņš šūpo visus citus kā rāms ezers plūdā

un atplūdā. Kā var gulēt, kad logā stāv zili krēslaina

svētā nakts, visu pasauli ietinuse savā lielajā zvaigžņu

mētelī. Viņa paņem Anneles domas un aiznes tās

pār zvaigžņu apstarotiem sila galiem tai lielājā no-

slēpumā, kuram nedrīkst būt lieciniece neviena cil-

vēka acs, ne auss, kad pusnakts brīdī zvēri, putni,

koki un akmeņi atmostas tūkstošbalsīgā slavas dzie-

smā. Tālos augstumos lidinās Anneles domas! Un

kad viņas atkal atgriežas mājā, piepildījušas sirdi

ar svētlaimību kā biti ar ziedu sulu jūnija rītā, tad

tā nav vairs darba dienu istaba, tā ir kāda burvju

pils ar sudraba vizošu klonu, ar zaļa dārgakmeņa

caurspīdīgiem logiem, ar sirmipērļainām, vizuļainām

sienām un ar griestiem, kas smaršo kā jauna atauga

pavasarī.

Svētku rītu istabā un kambaros klons nokaisīts

sniegbaltu smilti un kapātām skujām. Un tad sāk

ritēt svētku stundas, vieglas un pārplūstoši pilnas.

Nespēj nemaz saņemt, ko katra grib dot. Bet jo vai-

rāk viņu jau prom, jo raucas tās īsākas. Tomēr sirds

nebeidz un nebeidz gaidīt un jautāt: Vai tad tas būs

viss? Vēl tak vajaga nākt kam pavisam nebijušam.

Bet te jau klāt otri svētki.

Un otros svētkos, kad jau nolaižas krēsla, kāds

piepēši atrauj durvis.

„Ķekatas nāk V
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Nu, lūk! Nu viņš gan laikam ir klāt, tas nebi-

jušais !

Kur palicis saucējs, kura balsi neviens nepazīst?

Kur citi mājnieki? Visa jaunā tauta ir prom. Tu-

vojas kaut kas noslēpumains.

Ķēkatas nāk! Ķēkatas! Kas tie tādi? Kādi viņi

būs? Briesmīgi vai vēlīgi, baigi vai jautri? Vai ne-

būtu gudrāki kur nobēgt? Bet, ai kā gribētos viņus

redzēt! Un kur tu izbēgsi, kad jau klāt. Klau, kā

nāk! Klau, kā nāk!

Ķēkatas nāk no visām debess pusēm. Dārd jumti,

dreb sienas, gar logiem švīkst rīkstes, drausmīgas

balsis šaudās un klaigā. Dimd smagi soļi.

Atsprāgst durvis. Nama tumsa pildās daždažā-

diem tēliem. Virmo, kustas; sačukstas, sprauslā. Un

tad uz reiz, virpodami kā negaisi gāžas iekšā neiz-

pētāmi: sievas, vai vīri, nejēdzīgiem ģīmjiem, at-

ņirgtām nekustīgām mutēm un dobām acīm. Kliedz

un dzied pārvērstām balsīm:

„Mēs nākam, mes nākam, no tālām zemēm nā-

kam!"

„Kur ir tās jūsu zemes?" klaušina mājnieki ne

mazāk kliegdami.

„Aiz trejdeviņiem kalniem, aiz trejdeviņiem me-

žiem, aiz trejdeviņām jūrām!"

„Kādas ir jūsu jūras?" tā atkal mājnieki.

„Dziļas kā baļļas un sāļas kā saļims."

„Kādi tie meži?"

„Biezi un lieli kā susekļi."

„Kādi tie kalni?"

r/
Augsti kā gaiļa lakta." Tā mājnieki tik jautā

un jautā, jo grib zināt, kā izskatās Ķēkatu zemē, ko

tur ēd, ko tur dzer, kādus darbus tur strādā. Ķēka-
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tas atbild, ka viņu zemē ēdot siseņu spārnus, strebjot

gaisa putru un tik esot tā darba, ka sist vēju.

Vislielākā jautātāja ir vecā Aņus, kas sēd savā

lāviņā pie durvīm. Neviens viņai nevar spēt atbil-

dēt, bet viņa uz visiem jautājumiem atsit tā, ka ķē-

katas grib plīst no smiekliem. Ķēkatas apstājas pus-

lokā ap Aņu, jo viens pats nevar spēt viņai atbildēt.

Kā nu visi saspiežas ap veco Aņu, tā ielec viens

vidū, šaudīdamies kā sisenis. Gari melni šēzu svārki

tam sasprandzēti ap resnu vēderu, galvā augsta pa-

pīra cepure ar plivošām zaļām un sarkanām lentām.

Viņa liekais ģīmis ir briesmīgi uztūkušiem vaigiem

un atliektu degunu. „Augstā lielmāte, es jūs uzlūdzu

uz danci," viņš klanās un griežas uz vienas kājas, lai

Aņus viņu arī labi varētu apskatīt no visām pusēm.

„
Augstais lielskungs, es jums tencinu," Aņus saka

pretī un nokāpj no ķeblīša ar visu savu bozi un pīpīti

lūpu kaktā.

Aņus nu ir lielmāte.

„Kur muzikanti?" Aņus sauc, uzsizdama ar bozi

uz klona. Un uz lielmātes pavēli dancodami ielaižas

pār slieksni trīs: viens vijoli čīgātājs, otrs trumuļa

bungotājs un trešais uz ķemmēm pūtējs.

„Dodat garu!" lielmāte Aņus sauc atkal un mu-

ziķa un dancis iet vaļā uz rāvienu. Vienā pusē boze,

otrā ķēkatu kungs un Aņus pa vidu.

Aņus pagorās šā, pagorās tā, izsvaida ērmoti kā-

jas, griežas riņķī un šļūc krusteniski, bet ķēkatnieki
visu dara tai pakaļ. Visi smejas un plaukšķina, ķē-
katas saķeras ar mājiniekiem un laiž apkārt sudma-

liņu riteni, ka lēvari lec: lielkungu pāri vairs ārā ne-

laidīšot. Bet Aņus ir manīgāka par visiem: piepēši
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trakajā ritenī pasitas viņas boze, ritenis kūleņodams

sagāžas tādā kņadā, ka ilgu laiku katrs pats savu

kāju un roku vairs neatrod. Bet Aņus pa tam jau sēž

atkal savā lāviņā, pakšķina pīpīti un, itkā nezinādama

ne rīta, ne vakara, vairās no kņadas atžilbušiem uz-

brucējiem: „Ūja, ūja, vai nu vairs kauna nav! Pat

vecam cilvēkam vairs miera nedod." Bet acis viņai

zib un lūpas smej. Nudien, ja tā ir vecā Aņus, tad

viņa ir uzlikuse tādu pat lieko ģīmi, kā citi ķēkatas,

tikai vienu no brīnum jaukajiem.

Bet kas tad tur?

Aiz muguras istabas vidū atskan graujoši sau-

cieni. Kliegdami visi aizbēg no Aņus, arī paši ķēka-

tas slēpjas pa kaktiem. Klonā stāv dīdītājs — ar

briesmīgu zvēru, kurš nekas cits nevar būt kā lācis.

Stoi! Smirna! Kūda! Smirna! dīdītājs kliedz

savā mēlē, un zvērs visu saprot: danco uz vienas kā-

jas, uz trim kājām, griežas riņķī, rūc, lecina ripu,

met kūleni. Kad visi diezgan izsmīdināti, dīdītājs

noņem lācim saiti no kakla un uzsauc: Ķer meitas!

Tik gudram zvēram to nevajaga divreiz sacīt. Ķet-

nas sacēlis tas gāžas meitu pulkā, bet nepagūst ne

atjēgties, kad ir apsviests riņķī un gar zemi, un si-

tieni birst tam no visām pusēm kā krusa: še tev mei-

tas! Še tev meitas! Cik ilgi lai nabaga lācis tā cie-

šas ! Viņš izlaiž garu kaucienu papriekš, un kad tas

nelīdz, sāk lūgties tādā spocīgi cilvēcīgā balsī: „Oi,

gewalt! Gewalt! Nesitet! Es tas ese! Joskele!" Un

no kažoka apakšas izsprūk sarkansprogainais skro-

derpuika, jokainā skrodera Joskes māceklis, uz visiem

stiķiem un niķiem pirmais akotnieks. Vakar vakarā

tas vēlu atskrējis no žagares, kur nevarējis rimties,

kamēr Kurzemē svin svētkus. Izkritis no lomas, Jo-
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skelis ar visu lāčādu glābjas namā, kur gatavojas

jauni pārsteigumi.

Kad nu atkal sāk lekt ķēkatu dancis ar klaigām

un dziesmām, muziķa čīgā, vecā Aņus plaukšķinā-

dama pabalsta takti, kāda aša roka nogriež lampu

un vispārējā izbīlī un klusumā lēnām, lēnām atveras

durvis. Pār slieksni nedzirdamiem soļiem ienāk balts

tēls. Viņa drēbes velkas pa zemi, viņa spicā galva

atduras griestos. Vaigi kā kaļķis, acis kā dziļi do-

bumi. Starp zobu rindām tas vēš sarkanām ugunīm

piķi un sēru kā pūķis.

„Nāve! Prom, spitali! Ko nāc bērnus baidīt!"

visos kaktos kliedz. Bet nāve nu tik grasās visiem

tuvāk, briesmīgi zvērodama. Bet elles uguns tomēr

ir viltīga. Kā nāve dziļāki to iekampj, tā elpojamais

ciet. „Va velnu, nosvila mēle!" nāve iekliedzas pa-

visam pazīstamā cilvēcīgā balsī un, izsprauslādama
visu piķi un zēveli, vispārēju smieklu pavadīta, me-

tas pa durvīm laukā. Tikai baltā papīra galva pa-

liek karājoties griestos pie egles zara.

Kad atkal iedegta lampa, redz, ka lielais saimes

galds klusītiņām pielikts visādu Dieva dāvanu. Tur

ir kreceklis un gaļa, tur ir plāceņu kaudzes un siltas

desas. Vecā māte aicina ciema bērnus ņemt visu par

labu.

Nokrīt liekie levāri un liekie ģīmji. Un nu redz,

ka tie ir tepat visi labie un pazīstamie kaimiņu ļaudis.

Nu sākas jautra tērzēšana un visa pārdzīvotā iz-

baudīšana no jauna. Iztirzā uz kārstām pēdām, cik

laimīgi katrs izvedis savu lomu un cik labi pratis sevi

tajā noslēpt. lelien arī Joskelis un dabū plāceni un

desas struņķi, jo visi zin, ka viņš nebūt nav stingrs

„eks koserem" un ir aprijis dažu labu šķiņķa šķēli,
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kad tik to nedabū zināt viņa meistars, kura Joskelis

gan arī diez kā nebaidās.

Kad ķēkatas pamieloti, tie sāpošas un taisās prom,

jo ir vēl jāparādās citās mājās. Tos, kas pratuši ķē-

katiski labi uzvesties, paņem visus līdz. Arī Joskeli.

Aiziet viņi tencinādami un smiedamies, rībēdami

un dziedādami. Ilgi vēl birst viņu vārdu un smieklu

vārslas pār sniegoto klajumu.

Lielais prieks ir galā, bet vēl var palikt augšā
kādu laiku. Var iet lapsastēs, sprēslīcās, kurpniekos,

dālderos, un kad nu daudzi jaunie ir aizskrējusi ar

ķēkatām, nāk visi lielie pulkā padzīvoties ar maza-

jiem un arī vecā Aņus ar savu bozīti ir pati lielā jo-

kotāja un smīdinātāja.

Tad ari tam ir jābeidzas, un beidzot atskan tie

skumjie, nepatīkamie vārdi: „Nu ir -jāiet pie miera."

Aizplūdis lielais vilnis, Ziemassvētki aizgājuši un

liekas, ka viņi būtu atplēsuši gabalu no sirds, tik žēl

viņu, tik žēl.

Vecā Aņus jau krāc. Kristalzaļā loga mijkrēslī

cilājas viņas krūtis, baltu pūku noaugušais zods viegli

trīc un izskatās tik nepielūdzami ciets un bargs.

Ar simtjūdžu zābakiem steidzas prom Ziemas-

svētki.
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Nabagu dzīres.

Bet pēc svētkiem nāca vēl atsvētāmas dienas.

Viena tāda bij ceturtie svētki, jo tad Avotos bij na-

bagu diena. Liels gaļas grāpis vārījās kukņā. Vec-

māmiņa atnesa pilnu sieku svētku bulku un salika

tos galdā, divās kaudzītēs.

■Tad sāka nākt viesi, kas bij vecmāmiņas aicināti

atnākt svētku starpā.

Pirmais atnāca Vilītis. Viņam bij tāļu ko nākt

un viņš bij saposies jau no rīta agri. Vilītis nebij

ne jauns, ne vecs, bāli zilām acīm un tā sakrunkojies,

itkā viņam nebūtu brīv izliekties taisni. Atnācis na-

bagos, viņš nekad pātarus neskaitīja, tikai nosēdās

un gaidīja. Kad meitas, jokodamas, viņam uzjautāja:

„Vilīti, kur tavabrūte?" tad viņa bālās acis sāka bai-

līgi skraidīt un šaudīties, kā irbes bērni, kurus baida

vanags, un viņš izgrūda nesaprotamus vārdus. Kad

vecmāmiņa to redzēja, meitas dabūja bārienu. Stā-

stīja, kā Vilītis bijis skaists, stalts puisis, lepns saim-

niekdēls. lemīļojis kalpu meitu, bet vecāki neļāvuši

to ņemt. Meita tad kādu dienu nozuduse. Tad Vilī-

tis iegrimis dziļās domās un sācis to meklēt. Gājis,

meklēdams, dienām un naktīm, arvien tik savām mā-

jām apkārt, jo neviena ceļa vairs nepazinis. No tā

laika, kaut arī drusku atlabis, bet pie pilna prāta nav

vairs nācis. Darba strādnieks nav vairs bijis. Citi

mantinieki pamazām viņam visu atrāvuši un arī paši

no viņa atrāvušies, tā viņam tik palicis übaga spieķis.

Vilītis, ciemā atnācis, tāpat ģērbies, kā ikdienas,
savā pelēkā, vecu siksnu apjoztā mētelī, tikai kulītes
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viņam nav kaklā. Nedrošs un bikls nesēžas pie

galda, kurp to aicina sēsties un gaida.

Nu nāk ari vecā Karlīne pār pagalmu, bailīgi ap-

kārt skatīdamās, vai tik Citrons tai nekritīs virsū.

Bet Citrons, visu tādu svešu nācēju sīvākais ienaid-

nieks, šodien, uz vecmāmiņas pavēli, ieslēgts un, kā

rūkdams lauva, ārdās pa siena šķūni.

Vecā Karlīne, tāpat kā arvienu, nodzied savu vie-

nīgo dziesmu par dēlu, kas aizdzīts uz Sibiriju, par

savām lielajām bēdām un savām nabadzes gaitām.

Lai gan visi šo dziesmu jau dzirdējuši, tomēr arvien

no jauna visiem tā patīk klausīties. Kad dziesma

galā, Karlīni arī nosēdināja pie galda, blakus Vilītim,

un mājnieki ar viņu apietas kā ar ciemiņu.
Neaicināts iebrauc pagalmā vecais Zurausis, vai

Zuraušķis, kā viņu visi, kaitinādami, saukā. Tas ir

nikns un uzstājīgs nabags. Viņš nekad nav apmie-

rināts ar to, ko tam dod, bet prasa arvien vairāk un

prasa tā, kā lielskungs. Viņam ir maza, vāja ķēvene,

iekabināta mezglainos grožos un iejūgta niecīgos ra-

teļos. Pats viņš sēd uz salmiem, bez maisa, nevis tā-

pēc, ka viņam tāda nebūtu, bet tāpēc, lai vairāk iz-

skatītos pēc nabaga. Viņš sauc stiprā balsī, lai nāk

kāds un palīdz tam no ratiem izkāpt, jo viņš ir klibs

uz abām kājām. Kad ieklibo iekšā, tūlīt neaicināts

nosēstas pie galda starp Vilīti un veco Karlīni. Bet

mīlīgs viņš nav, kā pienāktos viesim. Stipriem iz-

smiekla vārdiem tas vispirms nonicina ir Vilīti, ir

Karlīni, tā ka šie klusi un kā baidīdamies savelkas

savos kaktiņos cik iespējams maziņi. Lai gan pats

mazs no auguma, Zurausis sēž starp abiem kā ba-

jārs, jo ir tīrīgi un labi apģērbies. Viņam ir vesela

un stipra sieva, kas apkopj ne tik vien pašu Zurausi
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bet ari vēl četrus bērnus. Tāds viņš ir virs. Liels uz

savām tiesībām kā zirdzenieks-nabags, labs gaudotājs

un žēli sūdzētājs. Tāļu, pat pārnovadu apkārt brau-

kādams, viņš prasīja bagātāku lomu, nekā sīko tar-

biņu apkārttecētāji. Un nevar teikt, ka tam ietu

slikti. Sāka jau savus bērnus caur skolām vadīt, vēl

labāki par dažu saimnieku. Ar Zurausi nevarēja vis

dzīt jokus, kā dažreiz ar citiem nabagiem, jo varēja
tad pats sadzelties, kā pie nātru kūļa, tik adataina

un ļauna tam bij mēle. Tāpēc viņš arī tagad rāda,

cik pārāks tas ir par Vilīti un veco Karlīni, kurus

tas tikai saukā par vientiesīšiem, vai vēl nicinošākos

vārdos.

Skaļām balsīm labdienodamies, ienāk reizē baznī-

cas nabagi: Skriemeltiņš ar sievu, Pupalaksts, ži-

glene, lielā Knābene un vēl pāris citu. Skriemeltiņi
ir vecmāmiņas radu kapu kopēji, pate Skriemeltene

vasarā dārzu ravētāja un visādās sīkās gaitās tecē-

tāja. šos vecmāmiņas radu kapus Skriemeltene saņē-

muse kā mantojumu no savas krustmātes Anlīzes,

kādreiz ievērojamas baznīcas nabadzes, kurai tā, pār-

maiņus ar vīru, pēdējos dzīves gados gājuse kā pa-

līgs pie rokas. Ar Anlīzes novēlējumu tad arī Skrie-

meltiņi nesen vēl tik bij ietikuši baznīcas nabagos.
Bet viņu stāvoklis bij vēl diezgan nedrošs, un Skrie-

meltene sevišķi centās to nostiprināt, gan paklausot
bez pretrunas, kad pie kopējiem darbiem, viņai kā

jaunākai, uzdeva grūtāko tiesu, gan iztopot un pa

prātam runājot pirmajām nabadzēm, sevišķi lielajai
Knābenei. Kad vecmāmiņa viņu bij aicinājuse at-

nākt svētku starpā, viņa tūlīt arī bij iesaukusēs: „Un

Knābenene? Vij, kā tad tā! Tā jau neiet. Knābene

jau ir jāsauc!" Un kad Knābene bij atvēlēta saukt,
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Skriemeltene vēl arī gribēja aicināmus Pupalakstu,

Žigleni un pāris citus, kuru acīs tā varēja uzreiz ie-

gūt lielāku spožumu un pat priekšrocības, vēlāk aiz-

rādīdama, cik nopelnu viņai pie tā, ka šos nu visus

tagad ieaicina Avotos.

Knābenes īsto vārdu reti kāds zināja. Par Knā-

beni viņu sauca tāpēc, ka viņai bij liels, uz āru iz-

liekts deguns, kā putna knābis. Tādu degunu ne

aplam varēja sastapt. Pāri degunam tai spulgoja lie-

las, melnas acis un zods bij apaudzis kā palielam pui-

šam. Ka viņa bij varenākā baznīcas nabadze, to va-

rēja redzēt jau acu uzmetis. Teica, ka viņa pat ķe-

sterim ceļa negriežot, kur nu vēl zvanim un citiem

vienkāršiem ļaudīm. Tikai mācītājam viņa prata

tā izkalpot, kā labāk to neviens nebūtu varējis. Kad

viņa tam patapa nobučot svārku stūri, tad tas bij iz-

darīts priekš visiem un citus nabagus, kas arī kād-

reiz pēc tā tiecās, viņa ar vienu rokas mājienu pie-

spieda atkāpties. Kad mācītājs iesvētīja kapu, tad

tikai Knābenei bij izkarota tiesība turēt lāpstu ar

zemi pie mācītāja labās rokas. Kad mācītājs veda

iesvētāmos bērnus apkārt baznīcai, Knābene bij

pirmā ceļa kaisītāja, un tikai aiz viņas nāca citas. Tā

tas bij arī citās ievērojamās reizēs. Visiem, kam ar

mācītāju bij tiešas darīšanas, kā kāzniekiem, kri-

stībniekiem vai bēriniekiem, Knābene parādīja tāpat

cienību un padevību, bet lai Dievs sarg', ja kāds ne-

aicinātais uzdrošinājās vīzdegunīgi, bez viņas atļau-

jas, iepriekš ieskatīties izpušķotā kapā, vai pāriet pu-

ķēm un baltu smilti nokaisītu celīti, kas bij sagatavots

tās svētdienas godinājamiem, sevišķi, ja tie bij no ie-

vērojamiem pagastļaudīm. Tad Knābene neskopojās

ne ar savu aso mēli, ne vēl asākiem skatiem, ne arī ar
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nūjas draudiem, no kuriem gan tikai bēdza mazas

kājas, kā sienāži aizlekdamas. Bijāšanu viņa tomēr

uzturēja, cik tālu tik sniedzās viņas vara.

Kad Knābene ienāca Avotu istabā, viņa cieši ie-

skatījās tais sejās ap galdu: kas tie tādi bij, kas še

jau sēdēja priekšā? Par Vilīti un veco Karlīni viņa

neko daudz neteica. Lai sēd vien. Tādi nabadziņi un

vientiesīši jau tik vien ir. lesākt ar tiem nebij ko.

Bet Zurausi viņa tūlīt ņēma cieši uz grauda. Tas bij

vīrs, ar kuru tā bij paraduse sisties vārdiem, kā ar

spriguļiem. Jo Zurausis bij skaļš un nekaunīgs, jo

Knābene vēl pārāka. Beidzot Zurausis bij apakšā.

Viņa mēlei bij asums, bet nebij atjautas. Nikns at-

meta ar roku un teica: „Kas tavu muti var aizrunāt!"

Knābene smējās gardus smieklus, jo viņa bij uz-

veikuse Zurausi, un ar viņu visi citi. Arī Vilītis un

Karlīne smaidīja.

„Nu redz/ Knābene teica, „man ir mute, man ir

rokas, man ir izdarīšana, bet kas tev ir? Nu pasaki,
kas tev ir? Tev tikai ir kā tava nekaunīgā mute."

Zurausis bij atkal saņēmis spēkus un taisījās cirst

pretī, kad atvērās durvis un ienāca vecais Bungatiņš

ar koka kāju.

„Sveiki, maizes devēji, sveiki, maizes ēdēji, lai tas

Kungs jūs iepriecina," viņš teica, laipns un ieprie-

cināts pats, redzot kopā tik daudz paziņu un necerētu

viesu. Sadevies ar visiem rokas, viņš nosēdās blakus

Zurausim, noņēma cepuri, noglauda matus, nokāsē-

jās un skaitīja: „Cik mīlīgas ir Tavas māju vietas,

ak Kungs, cik mīlīgas ir Tavas māju vietas." No-

skaitīja visu šo Davīda dziesmu, bet nabadzes, rokas

salikušas, tā taisīja, itkā arī viņas skaitītu līdz, lai

gan Bungatiņa skaitīšanu nemaz nemācēja. Zurausis,
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gan uz vienu un otru pusi bolīja vēl savu niknumu,

bet neuzdrošinājās to grūst starpā.

Pa skaitīšanas laiku jau bij ienākuse meitas

Karlīne ar lielu kūpošu bļodu grūdeņa ar gaļu. Aiz

viņas nāca vecmāma ar māla šķīvjiem un karotēm.

Karlīne nolika bļodu un teica Bungatiņam: „Nu,

Bungatiņ, būtu tu nupat dzirdējis, cik mīlīgas še bij

tās mājvietas, tad tu gan pabrīnētos," un pameta

acis uz Zurauša un Knābenes pusi. Bet šie abi vai

nu jutās, kā norāti no Bungatiņa dievvārda, vai aiz-

kustināti no gardā grūdeņa bļodas ar cūkas snuķi,
neteica vairs ne vārda.

„Ko nu, meit, ko," Bungatiņš pameta ar roku,

sirdsprāts ir ļauns no mazām dienām, bet

Dieva prāts padara to labu un gaišu. Ļaujies tik tu

viņam."

„Edat nu edat!" vecmāma skubināja.

„Bet tu ar' nāc, Avotu māt. Piesēdi pie nabagiem

un saņem viņu svētību. Jo svētīgs ir tas, kas nabagu

apgādā, tas Kungs izglābs viņu ļaunā dienā," Bung-

atiņš vēl arvien runāja svinīgi.

Knābene nepacietīgi sakustējās un savilka villaini

ap pleciem. „ūja, tas jau te vai visu bībeli noskaitīs.

Rakstu mācītājs tāds, ko domā."

Piepēši arī Zurausis bij ar viņu vienis prātis.

esi jau nu tu vien tas gudrais," viņš bāra Bungatiņu.

Abiem lielmaņiem nepatika, ka Bungatiņš bij diev-

vārdā par viņiem pārāks.
Bet Bungatiņš tikai pasmaidīja: „Ko nu, bērniņi,

skaišaties, viss ir labs, kas Dieva pasaulītē."

Tā kā no vecmāmiņas otrais aicinājums vēl nebij

nācis, neviens pie bļodas neķērās. Visi gaidīja.

Bet kad tā atkal ienāca, ar aizkorķētu pudeli dzi
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drabrūna šķidruma, kas bij nostājies pār biezu Sakņu

un pumpuru nogulsni pudeles dibenā, ar glāzīti kā

pirkstenīti otrā rokā, viesi paskatījās kārām acīm.

Vecmāma ielēja un pasniedza Bungatiņam.

„Uz tavu labo sirdi," tas pamāja viņai ar galvu

un iemeta kā ogu.

„Tad lai iet uz smagajiem kauliem," noteica Zu-

rausis, saņemdams ar prieku.

„Stiprs, bet labs," slavēja Knābene, izdzeruse.

„Lai tad ar Dieva palīgu," teica Pupulaksts.

„Velis ar' ārā, kur tu ņem šitādu spēku,"' brīnējās

Skriemeltiņš. Un tā katrs pateica savu teikšanu, bet

Vilītis ar Karlīnīti neteica nekā. Tikai nopurinājās,

knapi pie lūpām pielikuši un atdeva glāzīti neizdzertu.

„Nu, ķeraties nu klāt," vecmāma vēl reiz aicināja,

griezdamās tieši pie Knābenes.

„
Vārds vietā!" Knābene atteica un tūlīt iesāka.

Nu arī visi citi steigšus pildīja savus šķīvjus. Ēda

un lielīja barību, tencinādami un slavēdami, tā ka

Karlīnei drīz vien bij jāiet pēc jaunas bļodas. Kad

visi bij paēduši, visi izskatījās jautri un priecīgi, ne-

maz tādi, kā kad nāca nabagos. Pat Zurausis sēdēja,
kā nogludināts ar skroderdzelzi, un mēģināja citus

ar jokiem smīdināt, kas viņam gan neko nepadevās.

Visi klausījās vairāk uz Bungatiņu, jo tik jauki ne-

viens nemācēja izrunāt. Zurausis noskaitās. „Ko tas

pravietis ! Te viņš piemin Dieva vārdu, te pļukšķ jau

niekus!" tas nicināja vienkāji.

„Viss ir labs, kas nāk Dieva pasaulītē," Bungatiņš

atbildēja jautri. „Savs laiks skaitīt pravieša vārdus,

savs dziedāt blēņu dziesmas. Tagad mēs ēdam svētku

tiesu pie Avotu galda, kā teikt, cepures kuldami, bet

pērngad bij bada gads, tad dažam labam bij zobi va-
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dzī jākar; tad, Avotu māt, nabagi krita tev mājās,

kā sniegs pa Vastlāvjiem. Bij jau visur zināms, ka

Avotu kalnos labība līgojusēs kā Gozenes zemē. Vai

tā nebij, ko?"

„Kā nu nē," atsaucās vecmāmiņa, „tad jau pa die-

nas gaitu sliekšņa akmeņi atdzist nedabūja. Sevišķi

tie leišinieki tecin tecēja, jo tos jau bads spieda vēl

ciešāk, nekā mūsu zemi. Visļaunāk bij pavasarī, tū-

liņ pēc Jurģiem. Uzdevām, lai bērni skaita, cik dienā

ienāk, cik iziet. Tie lika katram nabagam pa skali-

ņam un tad vakarā saskaitīja. Vienu dien bij sanā-

kuši līdz četrdesmit. Lūk, tur tā pate merga bij tā

lielā skaliņu licēja. Vēl jau ar to skaitīšanu pašai

diezkā neiet."

Un vecmāmiņa parāda Anneli, kas spiežas kaktā,

lai tā, nepamanīta, varētu labi noskatīties, kas pie

galda notiek.

Visi paskatās uz meitēni.

„Tā jau laikam dēla meita?" Knābene noprasa,

meiteni cieši acīs ņemdama.

„Tā jau ir," vecmāma atbild, bet Bungatiņš mīļi

aicina, uzsizdams uz savu koka kāju.

„Nāc šu', sienāzi, palecināšu tevi uz sava koka

zirdziņa."

Tūlīt Knābene lielā zobotāja.

lecinātājs, noturies tikai pats, ka ne-

nokrīti klonā."

„Tā tu vis nesaki," Bungatiņš nu arī lielās. „Tu

pati vari droši nākt uz mani ar visām četrām un es,

ne tik vien noturēšos, bet vēl pašu tevi, nepakustējies

ne no vietas, nogriezīšu ar vienu roku klonā, kā

vārpu."

„Ūja, ūja, lielība!" Skriemeltene šauj starpā
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„To es gribētu redzēt," Knābene lepni atvēzējās

uz sola.

„Nu tad nāc šu', ja gribi redzēt," Bungatiņš to

tieši uzaicina, uzceldamies un nostādamies istabas

vidū.

„Vadzi, un kad nu es nāku," Knābene draudoši

sakustas.

„Ko tu lielies, kā sesks," Bungatiņš izstiepa roku.

„šitā roka ir no dzelzs, tā vēl var kaut kuru sievišķi

pārvarēt."

„Un šitā ar' nav no māla," Knābene atcērt, ātri

uzceldamās un savu lielo lakatu nomezdama.

„Tā vajaga, tā vajaga," citas sievas Knābeni sku-

bina.

„Es tev, kovārni, gribu pierādīt, kā iet, kad lielu

muti brūķē," Knābene, lepna, nostājas istabas vidū.

„še mana roka!" Bungatiņš kliedz, uzcēlies kājās.

ja vari."

„Nometīšu tevi klonā ar mazo pirkstiņu!" tā Knā-

bene.

mani ne no vietas !"

„Es tev paradīšu, kur prusaki mājo," Knābene,

arvien karstāka.

„Es, saproti, esu ar turku ģenerāļiem kāvies!"

Un Knābene nu iet pret Bungatiņu gan no labās

puses, gan no kreisās, gan ar vienu savu roku, gan

ar abām, bet Bungatiņu pakustināt nevar. Visi sme-

jas, kliedz, plaukšķina. Sievas turas Knābenes pusē,

bet vīri vairāk Bungatiņa un tāpat vienas, kā otri

uzmudina savu cīkstoni saucieniem, smiekliem, uz-

slavām, bet pretinieku nežēlīgi zobo un tītiņa. Se-

višķi tas sakāms par Skriemeltiņu pāri. Jo Knābene

niknāki uzbruka, jo Bungatiņš turējās pietvīcis kā
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vēzis un nežēlīgi lielījās: „Ko tu tam padarīsi, kas

turku zemi izstaigājis."

Šai lielajā kņadā atvērās durvis un ienāca puiša

Ingus. Kā savām acīm neticēdams, palika pie dur-

vīm stāvot; pagriezās tad, itkā atkal jau gribētu

iziet; paplēta muti un atkal aizvēra, itkā būtu at-

radis lieku še teiktu vārdu, tomēr beidzot to izteica

gan, un tik stipri, ka nabagi nobijās.

„Nu kas tad še notiek? Vai tad tiešām tie Avoti

jau nabagu mājā pārvērtušies?"

Knābene izlietoja pārtraukumu, lai godam pa-

mestu savu pretinieku neuzveiktu: ko šī iešot ar

tādu nabagu niekoties! Bet Bungatiņš, uzvaras

priekā, pagriezās pret Ingu: vis, dēls,"

viņš teica, „še nestāv nekāds nieka vīrs. Kad es biju

tavos gados, biju puisis kā ozols. Lai nāca tad vai

pieci pret mani vienu, man tas nebij nekas. Bet kur

nu ir šīs pasaules godība? Lūk, palika turku karos.

Tā var iziet beigās tev ar."

Pastiepa Ingām roku, bet tas to atgrūda: „Ej

pupās, vecais nabags!" Tik nikns tas bij. Pienācis

pie galda, nometa cepuri un, pieri saraucis, jautāja:

„Vai pusdienas šodien nemaz nebūs?"

„Tūlīt, tūlīt būs," Karlīne iztapīgi novāca galda
stūri.

Tencinādami un visu labu velēdami, nabagi viens

aiz otra aizgāja.

Bet kad Ingus, pār grūdeņa bļodu pārplēties, viens

pats garšīgi ēda, pienāca vecmāmiņa un klusi tam

teica: „Redzi, dēls, tā nevar vis pret nabadziņiem.
Neesi vēl pats sava mūža gala ar roku apraudzījis!
Dievs vien zin, kāds katram lēmums. Nu, vai nav

tā?"
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Un Ingus, pilnu muti grūdeņa, tomēr kā nokau-

nējies atrūca: „Tā jau ir."

Ko viņš varēja daudz pretī sacīt: vecmāmiņa bij

ne tik vien Avotu saimniece, bet arī Avotu māte.
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Driķītis.
Nerātne, nerātne! Šodien visi saukā Anneli. Bet

kādēļ nerātne, viņa nesaprot. Tad jau vējš lielāks

nerātnis, kas tā purina sētas mietus un brakšķina, vai

nost lauzdams, vēl puskailos kokus un zarus. Un An-

nelei jau tik gribas paskrieties viņam tā pa sviedie-

nam. Lai pagriež ripeniski, un kad vairs nevar ar

viņu līdz, tad iekliegt viņā savu skaņo balsi, lai aiz-

rauj to pār mežu galiem, līdz pašiem augstajiem skre-

jošiem mākoņiem. Bet kad šis pats skarbais vējš viņu

beidzot iepūš istabā, sarkaniem vaigiem, nosalušām

rokām, lielie viņai bargi uzsauc: „Nerātne meitene,

vai dzīvosi pa iekšu \"

Nu labi. Dzīvos ar' pa iekšu, šodien jau visur

diezgan vaļas un telpas. Skarbi vēsā pavasara svēt-

dienā Avotu ļaudis ir pa ciemiem. Arī Anneles

tēvs-māte. Un tāpēc tagad var piedzīvot pilnus
visus tukšos kaktus un telpas. Tāpēc tagad var iz-

vest visādas gribēšanas, kas kūsā kā raugs pret

sprūdu. Bet nelaime tā, ka tādas pārgalvīgas gri-

bēšanas sakrustojas ar citām svešām gribēšanām, un

nu ir negals. Tūlīt Annelei rodas kakla kungi un pa-

vēlētāji. Viens apsauc, otrs norāj, trešais sola pē-

rienu, vai pat kaktu. Bet Annele jau nu šos klausīt

neies. Kas tad tie tādi par apsaucējiem? Nav jau

nekādi tēvi un mātes! Visi jauna tauta! Lai zinās

tik paši par sevi!

Bet kad Annele neviena neklausa, neviens viņu

arī vairs neaizstāv. Kad neviens neaizstāv, viņa pa-
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liek spītīga. Jo spītīga, jo lielie ķircina to tā, ka ne-

kas cits neatliek, jālaiž darbā visi palīglīdzekļi, kā tik

vien var aizstāvēties pate: gan dūres, gan nadziņi,

gan tāda spiegšana, lai lielajiem ausis trīc.

Un pašā šajā kņadā vēl viens no lielajiem saka,

rādīdams uz kambara durvīm : „Nu pagaid, nu tu

redzēsi, kā tev ies, kad tas iznāks no kambara."

Annele paskatās drusku iebiedēta, bet neticīga.

No kambara? Kas tur var iznākt! Tur jau ne-

viena nav.

Bet tomēr ir tā neomulīgi, jo uzreiz visi apklu-

suši, skatās uz durvīm un gaida.

Durvis iečīkstās, un „tas" tiešāmkāpj no kambara

laukā. Svešs, garš vīrs pārkāpj pār slieksni. Bargi

jautā:

„Kas še par troksni?"

nerātne," viņam atsaka. Un visi ap-

sūdzēdami skatās uz Anneli, tā ka tā gribētu vai zemē

ielīst.

Garais vīrs iet taisni pie Anneles, kas viena pate

stāv savā kaktā, nostājas cieši klāt un krata tai zem

deguna garu, izstieptu pirkstu:

„Nu pagaid tik! Es visu dzirdēju. Visu pateikšu

tavai mātei."

Un tad, pacēlis otru roku ar tādu pat izstieptu

pirkstu, pie kura karājas tik gara pīpe, kā vecās Aņus

boze, svešais vīrs apgriežas un iet atpakaļ kambarī.

Annele stāv kā sastinguse.

Kas tas tāds par viru? Tāds neviens un nekad vēl

nav redzēts Avotos.

Tādi gari pelēki svārki tam bija līdz papēžiem,

apjozti sarkanu zīda auklu lieliem pušķiem; tāda

bārda, izsukāta no zoda nost uz abām pusēm, kā slota;



125

tādas ūsas, ka galus varēja aptīt ap ausīm ; tāds ce-

liņš, pāršķirts no pieres līdz pat pakausim, kāds nebij

redzēts ne uz viena cita vīra galvas.

Kad svešais vīrs Anneli izbāris, lielie ir atkal ar

viņu labi un pastāsta, ka svešo saucot Driķīti. Dri-

ķītis atbraucis vakarā vēlu, no tālām zemēm, kur tas

ilgus gadus kalpojis pie augstiem kungiem par kam-

bara sulaini. Tagad tas esot vecs un izbrāķēts un at-

laists uz pagastu ēst žēlastības maizi.

„Kambara sulainis, kambara sulainis!" prāto An-

nele. Kam tādam vajadzēja rasties, kam viņam va-

jadzēja taisni nākt uz Avotu kambari, kurš tak visu

laiku bij izticis bez sava sulaiņa?

Tāds smags sadugums aizklāja meitenes jautro

prātu, kā mākons aprīļa sauli. No tā garā vīra, no

viņa draudošā garā pirksta nav nekas labs gaidāms.
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Un tā arī ir. Kad viņa pēcpusdienā no saulainā

bērzu kalna ierauga atgriežamies māti no ciema un

pazūdam istabā, un tad pate ar vētrainu skubu laižas

no kalna zemē un dodas tai pakaļ, ko viņa ierauga!

Garais vīrs stāv jau pie mātes un stāsta: Mazā mei-

tene bijuse nerātna, nerātna. Neviens nav varējis to

savaldīt, nevienam tā nav klausījuse.

Annele dzird to, un sirds viņai pamirst. Rokas

nolaižas gar sāniem. Ko teiks māte? Bailīgi viņa
meklē mātes acis.

Tās nav tādas, kā pēc tik daudz stundu ciema

atkal pirmreiz ieraudzījušas Anneli. Viņas ir pietum-

sušas un bargas.

„Ko tu esi izdarījuse? Kāds kauns man jādzird?
Sūdzība no sveša cilvēka, kas tevi pirmo reiz redz!

Atzīsties !"

Annele stāv, kā miets. Ko lai viņa atzīstas? Ko

viņa ir izdarījuse? Lai vai sit nost, viņa nezin.

„Nolūdzies \" garais virs skubina.

Par ko lai viņa lūdzās? — Un lai arī sirds dzītin

dzen pie mātes, kad šitas vīrs te stāv un gaida un

skatās, tad nē un nepavisam. Un Annele klusē, zo-

bus kā akmenī iekoduse.

„Redz, kas viņai par dūšu! Kas jums no tādas

izaugs? Laba goda jūs no viņas nepieredzēsiet. To

es saku. Bet tas jau ir: prasti ļaudis neprot savus

bērnus audzināt. Paskatāties, kā to dara kungi. Tur

jāklausa: marš! un uz vārda. Un uz vietas. Tur

nedrīkst vis rādīt tādu lielu dūšu, kā šitāds skuķis.

Nē, nē, nē! Vajaga audzināt, vajaga audzināt. Tā

tas vairs neiet."

Un garais vīrs tūlīt sāk audzināt Anneli
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„Nu, vai tu nevari nolūgties māti? Nobučot roku

tev grūti? Pateikt: es vairs tā nedarīšu? Tas tev

tik grūti, ko?"

Ja, liekas gan, ka grūti, pat neiespējami. Un lai

viņi ar māti viens par otru ņemas audzināt Anneli

kā grib, viss velti un velti. Anneles rokas un kājas

ir stīvas un neklausīgas, viņas sirds ir sasaluse un ne-

klausīga. Viņas sirds prasa: lai tas vīrs iet prom,

lai viņš nozūd pavisam no pasaules, tad viss būs labi,

tad viņa tūlīt klausīs.

„Redzat nu, ko jūs iesāksiet ar tādu spītnieci,"

saka nopūzdamies svešais vīrs pēc garajām pūlēm.

Anneli stumda, Anneli grūsta, bet viņa paliek

mēma un stīva. „Nu, kad jau viņa tāda, kas pate ņem

savu galvu un dara ko grib, tad jau man vairs še nav

vietas. Tad jau es iešu atkal turp, no kurienes nā-

kuse."

Tā saka māte un paņem noautās jaunās kurpes

un aun atkal kājās.

„Tad jau es atkal aizeju, kad manis še nevajaga,"

māte saka atkal to pašu, lai pa to laiku apsietu gal-

vas lakatiņu un paņemtu villaini.

Karsts asiņu vilnis iešļāc Anneles sejā.

Kas tas ir? Ko dara māte? Kāpēc viņa ģērbjas?
Vai tad viņa atkal aizies? Tiešām aizies? Nē, nē, to

tak viņa nedarīs. Viņa pasmiesies un viss būs labi?

Bet viņa nesmejas nemaz. Ilgi gan iet, kamēr

viņa apsien lakatus, bet beidzot tas tomēr ir pa-

darīts.

„Tad nu ar Dievu," teic māte un iet uz durvīm.

„Māte, māte," kliedz Anneles sirds. Viņa ieklie-

dzas pate. Un nezin, kā tas noticis, bet jau viņa ir
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pie durvīm, jau mātei priekšā, viņai villainē, jau vi-

ņas rokās.

„Redz, tā vajag audzināt," nosaka garais vīrs ap-

mierināts un pazūd kambarī.

Annele pieglaužas mātei cieši, cieši.

Un nu atkal varētu būt viss labi, bet nav labi.

Viņai nav pat nekas jāatzīstas, vai jānolūdzas, kā

tādos gadījumos mēdz ar bargiem sodiem prasīt. Šo-

reiz māte pate saka: „Zinu, zinu, tā tu vairs nekad

nedarīsi," un atglauda tai no pieres asaru piemir-

kušās matu šķipsnas.

Un būtu labi, bet nav labi. Kautkas tumšs aizgu-

lies priekšā. Kā tas tak bija ar māti? Annele domā

un domā smagu domu.

Vai māte tiešām gribēja darīt tā, kā viņa drau-

dēja un aiziet projām no Anneles uz visiem laikiem?

Un vai viņa varēja to izdarīt? Jeb tas tikai bij

joks un māte gribēja to piemānīt, sacīdama, ka iešot,

un nekur nebūtu gājuse, ja arī Annele nebūtu aiz-

steigušās tai priekšā?— Bet vai māte varēja tā jokot

ar Anneli?

Tās ir smagas domas un dziļas, vientuļas bēdas

kas padara atlikušo dienu svešu un skumju. —

Bet Driķītis turpina dzīvot Avotos un ēst savu žē-

lastības maizi, kuru Annele ir paguvuse diezgan labi

izpētīt, žēlastības maize ir cepta gaļa ar olu kulteni,

pārmijus ar rīsu putru, bīdelētām pladām vai tār-

piņiem" un tēja. Kad citiem ļaudīm svētdien kviešu

ķiļķeni, pirmdien tauku putra, otrdien balandas, treš-

dien piena putra, ceturdien atkal ķiļķeni, piektdien

grūdenis, sestdien biezputra, — Driķītim arvien tikai

sava ēsma un vairāk nekā. Garlaicīga ir žēlastības

maize, domā Annele.
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Kad Anneles māte vai tēvmāmiņa cep olas, tad

tās ir gaišdzeltenas kā vaskis, bet kad Karlīne ir pa-

gatavojuse kulteni, tad tas ir melns, un Driķītis at-

sviež šķīvi galdā un baras tā, ka ūsu gali raustās.

Meitām Driķītis nekādu nekārtību garām nepalaiž.

Ja nav ienests tīrs ūdens, baras, ja nav pakārts dvie-

lis, baras, ja nav laikā izslaucīta istaba, baras. Un

kad Driķītis baras, meitas skrej kā spoles. Viņš zin,

kā vajaga, viņš bijis pie kungiem.

Driķītis arī pats ir kustīgs, kā dzīvsudrabs. Kad

jauks laiks, tad pa dārzu. Ar lielām šķērēm, ar zāģi,

ar lāpstu. Izgraiza kokiem liekos zarus, nozāģē sau-

sos, izgrūž celītes un nograntē tās dzeltenu granti.

Tad ir nometis pušķiem joztos svārkus un ņemas bal-

tās krūtīs un raibā samta vestē. Tādu raibu samta

un zīda vestu Driķītim ir ļoti daudz, arī Anneles tē-

vam viņš vienu iedāvāja. Ir tādas dienas, kad Driķī-

tis dzied un trallina, tad viņš arī ir devīgs, sevišķi

meitām, pašaudams šo to zaļos un sarkanos ietinumos,

un tad tās skrien, kaklu lauzdamas. Bet Anneli Dri-

ķītis nevar pielabināt ne ar ko, lai gan vairākkārt

mēģinājis. No tās pašas pirmās satikšanās Annele

bēg no viņa pa gabalu un tajās vietās, kā kambarī

un dārzā, kur valda Driķītis, nav vairs iespēruse kāju.

Bet domāt viņa domā daudz par Driķīti. Kādēļ
tā? Kādēļ jauko un mīļo cilvēku, kā māsas Līziņas,

nava mājā, bet tā caurām nedēļām dzīvo pie Āķu

krustmātes, kur mācās rokdarbus, bet tāds Driķītis
dievaneliekams slamstās pa Avotiem. Vai tāds labāk

nevarētu iet uz Āķiem mācīties rokdarbus? Un An-

nele nemāk izgudrot pasaules lietas un kāpēc pa lai-

kam notiek tas, kas nepatīk, jo viņa vēl ir maza muļ-
kīte.
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Kad laiks lietains, Driķītis dzīvo pa iekšu savos

garajos svārkos un rokā viņam ir mušu sitamā pletne,

plegznaini plata pie spoži pulēta kāta. Tādām acīm

kā laupītāju virsnieks bildē, kas Karlīnei pie sienas,

viņš uzglūn mušu pūļiem uz galda, uz logiem, pie sie-

nām un griestiem. A—tā — tā! Sisti! Eins - cvei -

drei! Un — švaps! nokrīt pletne, un mušas sabirst

kā spaļi un ir beigtas. Kad iekšā visas mušas ap-

sistas, Driķītis iet ārā un ar savu pletni aplasa arī

tur no sienām un logiem un iztaisa visu māju tik

tīru, ka par Avotiem brīnās atnācēji ļaudis: kas tās

par mājām, kur neesot mušu! Tā jau esot kā kungu

zāle.

Nerunājot nemaz par Kaminskeni, arī Aņus ir

Driķītim kā kaut kura nieka sieva. Svētdienas pēc-

pusdienās, vai arī vakaros, kad sanāk ļaudis istabā,

tad tik ir ko dzirdēt no Driķīša! Lai tik viņa mutē

vien skatās un klausās. Aņus gan turas pretī, cik

jaudas, bet kā atturēsies! Kas ir viņas kungi pret

Driķīša kungiem? Pelavas!

Kad Aņus uzbrauc ar savu kungu divdesmit zir-

giem, piecdesmit suņiem un trīsdesmit muižām, tad

Driķītis tūlīt pretī ar savu kungu piecdesmit zirgiem,

pieci simti suņiem un simts muižām un pilīm, kas

tiem visās pasaules malās. Aņus kungs ir grafs, —

paša ķeizara staļļa kungs un tikpat kā viņa mazais

pirkstiņš, bet Driķīša kungs ir firsts, ķeizara kam-

bara kungs un tikpat kā viņa labā roka. Kad Aņus

par saviem runāja, tad allaž tik padevīgā balsī: „cie-

nīgs žēlīgs lielskungs, cienīga žēlīga lielamāte," bet

Driķītis savus kungus sauca vienkārši: ,/vecais" un

bet viņu bērnus vēl vienkāršāki — par Mi-

ķeli, Leonu, Soņu un Mašu. Un šie viņu atkal tikai
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par Žani. Žani, izdari mums to un to." Un

nav bijušas lietas, kas Driķīšžanim nebūtu bijušas

pa spēkam izdarīt. Tāds viņš ir bijis vīrs.

Kad Aņus ir velti izmēģinājušās Driķīša runā da-

būt pastarpi, kur ieplest arī savu muti, viņa tikai no-

spļaujas un nosaka: velns tāds." Un aiziet.

Viņa negrib vairs dzirdēt tāda pasaules piebļāvēja.

Kad Driķītis ar saviem stāstiem ļaudis diezgan

izbrīnējis, viņš pazūd kambarī un, kad atkal iznāk,

tad tas vairs nav tas Driķītis, bet pavisam svešs vīrs.

Tam ir citi mati un cita bārda un mugurā gari melni,

cēli sapogāti svārki, galvā spīdīga gardibene, bet rokā

tieva nūjiņa ar spožu pogu. Tagad viņš apiet visus,

klanīdamies, rokas svaidīdams, skatīdamies uz visiem

caur vienā acī iekniebtu stikla gabalu un nesapro-

tamā valodā ar visiem runādams, bet kad visus tā

krietni izsmīdinājis, noņem liekos matus, un uzreiz

ir atkal Driķītis. Jā, tā viņš esot staigājis — dienu

savā īstā izskatā, bet naktīs — šādā ar Miķeli vai

Leonu pa tādām pilsētām, kur ielu vietā esot dziļas

upes, kurās braucot ar laivām un pa tādām pilsētām,

kuru ielas esot stāvas kā jumtu pāvāli, bet dziļi zem

kājām krācot jūra, un pa tādām pilsētām, kuru ielas

tik šauras, ka varot sasniegties no viena nama uz

otru un pašā augšā tik kā gaišs diedziņš plaismojot
zila debess. Tur šis staigājis ar Leonu vai Miķeli pa

namiem, pa akmeņu velvēm, pa pulierētām, kā glāze,

zālēm, kuras bijušas spožas, kā elles.

„Nu ko jūs meklējat tur štā vazādamies?" prasa

Ingus un izskatās pavisam nikns par tādiem Driķīša
stāstiem.

„Tak tos pašus velna bērnus," atteica Driķītis
smiedamies.
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Annelei, notālēm klausoties, nodreb sirds par tādu

pārdrošību, bet Driķītis ir izdarījis vēl lielākus dar-

bus.

Citreiz viņš atkal ejot ar Soņu vai Mašu uz sle-

penu satikšanos ar tādiem velna bērniem, vai nesot

no vieniem pie otriem, turp un atpakaļ, rakstītas grā-

matas ; tad viņam dažreiz nākoties kāpt pa striķa tre-

pēm, gar baltiem namiem, pie logiem un balkoniem,

kas karājoties pie mūriem kā baložu būri. Un tas vi-

ņam viss kā nekas.

Un citreiz viņam jāsargājot, lai neuznākot sveši

ļaudis tai vietai, kur viņa kungu bērni padzīvo ar

velna bērniem. Vai arī, lai neuznākot pats firsts, kas

vēl briesmīgāki. Tad viņš, zīmes dodams, ar rīkli un

mēli izparkšķinot, kā stārks, izkūkojot, kā dzeguze,

vai arī izklabinot, kā vēja dzirnavas, kā tik vien grib.

Reiz vecais firsts pats nākot dzenāt pēdas sniegā, bet

kad atnākot, tad tur vairāk nekā neredzot, kā no vie-

nas vietas tur sviedies svaigajā sniegā Žanis, drīz uz

muguras izplestām rokām, drīz uz mutes ar deguna

un pieres iedobumu sniegā, drīz uz sāniem ar gara-

jām ūsām kā runcis. Un vairāk nekādu pēdu un nekā,

tāka firsts nospļaujoties vien, atmetot ar roku un ejot

projām.

Tā Driķītis ar saviem garajiem stāstiem apspieda

Aņu pavisam, un tā staigāja nikna un nebij vairs sa-

labināma. Bet ar laiku tā atkal tā lēnām uzpeldēja

virspusē, jo viņai, pa muižu maisoties, katru dienu

pienāca kas jauns klāt ko pastāstīt, bet Driķītim tik

ir bij, kā tas, kas jau sen noticis. Un vai nu gluži tā-

pēc, bet bij jau dzirdēts vien-otru reizi izmests vārds,

ka Driķīšam Avotos vairs nepatīkot.

Un kādu dienu stāvēja pagalmā aizjūgts zirgs un
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meitas nesa Driķīša kastes un somas siksnām aiz-

siksnotas un spožām pogām apsistas. Un tad iznāca

Driķītis pats garā, melnā mētelī un pelēkā platmalē,

kā kungs. Viņš aizbrauca. Citi teica: apnicis esot

arvien ēst ceptu gaļu ar olu kulteni, braucot, kur

smalkāki galdi. Aņus teica : esot še diezgan izmelsies

un ejot nu citu pasauli piepūst ar saviem niekiem un

blēņām.

Annele nu varēja atkal skraidīt pa visām tām vie-

tām, kurās bij valdījis Driķītis. Viss bij kā senāk.

Kambarī tā pate viena gulta, galds pie loga, kaktā

tikšķēja pulkstenis, grīda balti izmēsta, kā kad gai-
dītu Driķīša sarkano rīta kurpju; tikai ne vēsts no

visa tā, ko Driķītis dažādos laikos bij iznesis no kam-

bara kā no noslēpumainas klēts. Diez, vai šito brī-

numu trūka, jeb trūka paša Driķīša ? Kaut kā trūka

un par kaut ko Annelei kļuva skumji.
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Dieva galds.
Avoti spīd un laistās. Katrs logs dabūjis vai nēsi

ūdeņa. Ūdens un smiltis arī nav taupītas pie galdiem

un kambaru grīdas, tie žūst kā krīts. Luze un Kar-

līne tekā kā skudras. Viena par otru čaklāka, viena

par otru klausīgāka. Kura tik vairāk un ātrāk var

ko padarīt. Viņas nerūc un nebaras ne savā starpā,

ne ar citiem, neviens viņas nedzen un nerīko, viņas rit

pašas kā uzvilkti vilciņi. Tādas brīnišķas meitas! —

Kas tas var būt? Vai rīt kādi svētki? Lieldie-

nas? Nē, Lieldienas, saka, būšot tuvu Jurģiem. Un

Jurģu vēl nav. Ērkšķu ogulājiem tikai vēl mazi, mazi

zaļi pumpuriņi. Kad viss zaļš, tad tik būs Jurģi.

Jo Annele gribētu zināt, kas būs rīt, jo lielās mei-

tas to nesaka.

Kad viss tīrs un spodrs, bet vakars vēl gabalā,

meitas citu darbu starpā kopā vien līp. „Mīļā mā-

siņ" un
r/
mīļā māsiņ !"

Lai gan Luze ir pirmo gadu par meitu, viņa ir

daudz bagātāka nekā Karlīne. Viņas lāde ir pilna

mantu, bet Karlīnei pavisam nav lādes ; viss, kas ir,

glabājas tādā brūnā zaldātu kastītē, Luzei ir gādīga

māte un krietni radi, bet Karlīne ir bārene.

Karlīne grib zināt, kādu lakatu rīt sies Luze. Un

Luze nemaz nevar izdomāt, kurš no viņas piecām zī-

dainām būtu rītdienai vispiemērotākais.

Ja sietu varavīksņaino, būtu varbūt labāki derējis

siet brūno, ja sietu brūno, būtu varbūt atkal labāki

bijis dzeltenais? — Nē, sies tad jau labāk balto. Lai
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gan vēl ir gavēņa laiks, tomēr tas Luzei piestāv par

visiem labāki.

Kad Karlīne to dzird, viņa žēlojas:

„Vai, māsiņ mīļā, kad tu ar savu balto zīdes, tad

jau es tik aiz tevis pa gabalu. Kur tad lai es tev Jienu

klāt kā čigāniete no Krūmu muižas, ja tu ar savu

balto zīdes. Tad jau man jākaunas — vai zemē

iekšā."

Nē, nē! Karlīnei lai nav jākaunas! To Luze ne-

grib pielaist ne miņā. Viņai tak lakatu diezgan. Lai

Karlīne izmeklējas, kāds tai patīk. Lai ņem vai to

pašu balto, viņa to dos ar mīļu, mīļu sirdi.

„Ak, mīļā māsiņ, es nekad nebūtu domājuse, ka

tu tik laba!"

Karlīne nomutē Luži skaļi, skaļi uz abiem vaigiem

un abas, rokās saķērušās, aizskrien uz klēti izmeklēt

rītam lakatus.

Priecīga kā putns Annele ielaižas pie matēs.

„Māt, zini ko, māt, zini ko? Luze un Karlīne nu

ir māsas."

Māte neatbild neko. Viņa cilā un saliek svētdie-

nas drēbes un kaut ko klusi skaita. Tas velkas tik

gausi, gausi. Annele redz, ka atbildes patlaban ne-

dabūs, un laiks būs par velti notērēts. Jāpaskatās,

ko dara citi ļaudis.
Katrā kaktā un katrā kalpu klētī notiek kas sa-

vāds, bet ar visiem kopā tomērkas līdzīgs. Mēž, tīra,

poš, ne tikai iekšā, bet arī ārā. Kaminskene, uz ķeb-

līša pakāpusēs, ar garu slotu izkārna pat savu pažo-
beli no pērnajiem tīmekļu audumiem un putnu sane-

sumiem. Un neviens par to nebrīnās. Tikai Aņus

rūc, bet tas jau nevarētu zīmēties uz Kaminskeni.

Vislielākai mēslu kaudzei vajagot visgarāko sekunm



136

Kaminskene jau nu ir gan garākā sieva Avotos, bet

Aņus jau arī nav no īsajām. Tomēr labi gan, ka Ka-

minskene nav dzirdējuse šādu Aņus runāšanu,

Ja Kaminskene pa savu klēti, tad Aņus pa sēts-

vidu ar visu savu guļvietu. Spilveni un segas izsvai-

dīti pa vabām. Aņus kuļ tos ar velējamo vāli, ka pu-

tekļi jūk, biezi kā rudens migla. Pašai Aņui no tiem

nemitīgi jāšķavā, tā ka kaļķītis ne domiņu nevar no-

turēties lūpu kaktā.

Ka Ingus iet Aņui garām, viņam tūliņ niez mele.

„Tā tā, nu Aņus kuļ metienu! Tādu sutu tas panc-

kas laikam nav no pasaules radīšanas pieredzējušas?"

„Nu bus atkal bāršanās uz līdzenas vietas," bai-

dās Annele."

Bet nekā. Aņus tikai paviebjas ta drusku un no-

saka.

„Bernam bērna valoda!"

Par tādu teikšanu nu gan Ingus zvēros! Nu gan

šis Aņu vai miltos samals!

Neka! Arī Ingus tik pašķielē drusku, paviebjas

un ieiet istabā.

„Kur meitas?" Ingus sauc. Saimnieks vēlējis

mest svētvakaru, lai visi tiktu laikus uz pirti un pie
miera. Nu, un kā ir? Vai ūdens sasildīts, vai dvieļi
un krekli sagatavoti?

„Ir, viss ir!" Karlīne, atrotītām piedurknēm un

baltā linu priekšautā, izskrien kukņā un no kūpošā
katla salej spaiņos ūdeni; tad atkal pie Ingus, kas

stāv platkājus istabas vidū un gaida.

„še, un taisies ka tiec!"

Uzmet tam uz pleca smalku, baltu, mīksti novan-

galētu kreklu.

Ingus neko. Lai met vien uz pleca. Pastāv bri-
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tiņu tāpat, tīksmīgi smaidīdams, tad metas laukā kā

vējš un, lūk, jau redz viņu skrienam pār pagalmu ar

savu kūpošo spaini, ka šļakatas vien lec. Aiz viņa

lēnām aiziet arī citi vīri, kā pēdējais Jurīša vecais

tēvs, tenterēdams sīkiem solīšiem ar savu mazo

ūdeņa spainīti.
Meitas atkal pie darba. Pār gultām viscaur pār-

klāti balti palagi, uz kuriem kaltējas izvangalētas,

viegli miltiem apveltas, mīklas pladas. Kad diezgan

sausas, tad liek uz tīra galda, sadala slejās, kuras sa-

liek vienu uz otras un tad ar asu nazi, kā kapādamas,

griež „tārpiņus". Jo ātrāki sit nazis, jo smalkāki tār-

piņi, jo žiglāka un izveicīgāka meita. Tik-tik; tik-tik;

tik-tik-tik! Tas iet ātrāk, nekā jaunais gailis uzlasa

graudus.

Pienāk Anneles māte un atlaiž meitas uz kopu, lai

neiznākot par vēlu. Viņa pabeigšot, cik te vēl da-

rāms.

Nu ir Anneles reize. Viņa vairs nevar nociesties,

lai gan cikkārt šodien ar savu jautājumu atraidīta.

Māte tak kaut ko pateiks.

„Vai rīt būs Lieldienas?"

Annele gan skaidri zin, ka Lieldienas rit nebūs,

bet viņa neprot citādi pajautāt.

„Nē, bērns," māte atsaka mīļi, „rīt mēs iesim pie
Dieva galda."

„Pie Dieva galda!" Annelei aizraujas kaklā izsau-

ciens. Un tik pēc brīža viņa attopjas izmantot mātes

labo prātu uz atbildēšanu.

„Kur?"

Annele pietvīkst līdz matu galiem.

„Vai mani arī ņems līdz?"
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„Ej, nu ej, muļķite!" māte atsaka smaidīdama.

Annele zin. Ja atsaka kā muļķīte, tad ir velti vai-

rāk jautāt un lūgt, tad nekas neiznāks.

Tik-tik! Tik-tik-tik-tik-tik! sit mātes nazis, un

darbs viņai plok un šķiras zem rokām vairāk, nekā di-

vas meitas spēj padarīt, bet tad lai viņai neviens ne-

nāk ar jautājumiem.

Annele domā.

Dieva galds. Ak tu brīnišķīga lieta! Tad tādēļ

visi tā taisās un pošas un ir tik mīļi un labi, tik spī-

dīgi, kā saulītes. Redz, ko lielie ļaudis var! Viņi ies

droši baznīcā, uz to svēto vietu aiz tiem baltajiem

treliņiem, kur uz purpura segas stāv zelta trauki, pār-

klāti zeltbārkstainiem dvieļiem. Abās pusēs mirdz

sveces, bet vidū skatās Pestītājs un gaida izplēstām
rokām lielos ļaudis. Ja, tur ir Dieva galds! To An-

nele ir redzējuse, kad māte to viņvasar ieveda pa-

rādīt baznīcu.

Annele apiet dārzu. Brūnganie, sīkie pumpuri

itkā šodien palikuši resnāki. Annele paglāsta dažus

zarus, patausta vienu, otru. Vai jūs ar' zināt, kas būs

rīt? viņa jautā. Un šie arī itkā sazinoties ar An-

neli : Zinām, zinām!

Citrons sed durvju priekšā. Arī viņam labi. Ne-

viens to šodien nav trencis ar rupju: Sē!

„Vai tu arī zini, kas būs rītu?" Annele apkampj

Citrona pinkaino galvu.

„Ja—ū!" Citrons atkaucas pusžāvus, žokļus mež-

ģīdams un purnu gar Anneles plecu glaimīgi slaucī-

dams.

r/Zinu, zinu! Es visu zinu!"

Bet nu nāk pirts ļaudis, nu jāskrej tie skaļi apriet.

Ko šie tā skrej tā dīvaini, pusteciņus, bolīdamies ar
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savām sarkanajām galvām un basajam sarkanajām

kājām!

Jauks, kluss un mīlīgs ir šis vakars. Smieklu viņā

nav, bet tāda svēta un liela gaidīšana.

Kad vīri no pirts mājā, iet sievas un bērni, un

visa māja tad ir tīra līdz pēdējai vīlītei.

Smags, salds miers zilo no meža un no rūzganām,

tikko sniega segu nometušām pļavām.

Svētrīts atnāk vēl klusāks, vēl neparastāks. Lie-

kas, ka visi ļaudis ietu uz pirkstgaliem. Un pat no

runāšanas izvairītos. Pavardi auksti, jo šorīt bro-

kastu nevāra. Kad noskaita pātarus, garus, garus,

ar visiem galvas gabaliem, kur vēl visi sēd parasta-

jās drēbēs, mājas ļaudis pazūd pa saviem kaktiem

un klētīm un pošas uz baznīcu. Tad atkal visi sala-

sās lielajā istabā un kautko klusi gaida. Iznāk tēv-

māmiņa un nu sākas tā savādākā lieta visā rītā. Visi

noskūpsta papriekš tēvmāmiņai roku, tad saskūpstās

savā starpā: sievieši ar sieviešiem, vīri ar sievām;

jaunie skūpsta rokas visiem vecākiem ļaudīm, arī

Aņui un Kaminskenei. Viss tas notiek bez vārda ru-

nāšanas. Sievietes slauka asaras, pat šņukst. Ka-

minskene tā raud, ka viņai pāra reizes dziļi jāatelso.

Viņai, tāpat kā citām vecām sievām, papierē raibs

zīda lakats ap kruzuļu aubi un pār to atkal cits, melns

zīda, sarauts tūteniski pāri acīm. Viņas galva izska-

tās kupla, kā kartupeļu grozs. Visapkārt švīkst drē-

bes, mīņājas smagie svētdienas apavi. Tad visi iziet

tāpat klusi pa durvīm, pa vienam, vai pāros. Karlīne

iet ar Luži, bet otrā pusē tai iet Ingus. Un Karlīnei

ir galvā Luzes baltais lakats, jo viņas jau abas mīļas
kā māsas.

Nu ir brīvība! Visi lielie prom! Var darīt ko
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grib, var iet, kurp grib. Zēnu bērni, pakampuši savu

rīta maizi, aizdiedz, iekām vēl Ciema krustmāte, kura

atnākuse vārīt pusdienu un pieskatīt māju, spēj tiem

piesacīt, lai ņemot grāmatu un pa dievvārdu laiku

lai uzvedoties rātni un godīgi. Kur šie būs rātni!

Skrien tik savas svētdienas grāmatas skaitīt! Gan

pārnāks uz pusdienu sabristām kājām, pūpolzariem,

vai veselu klēpi un pilnām ķešām jaunmauktu kārkla

svilpju.

Bet ko darīs Annele?

Ciema krustmāte iziet rīkoties pa āru, apskatīt

kūtis un klētis. Pusdienu gatavot vēl par agru. Pus-

dienai tēvmāmiņa jau ir nolikuse sieku tārpiņu un

bļodu sagrieztas gaļas, jo pusdienas mielašts šodien

ir visiem kopīgs.

Annele ir viena pa iekšu. Mājas tādas, kā vēl ne-

kad. Var izdzīvoties ar paijām, izrunāties visvisā-

dās mēlēs, izdziedāties svētdienas un nieku dziesmas.

Nav neviena, kas teiktu: ko tā meitene! Neviena,

no kura būtu jāraujas vai jāklusinās. Kad Annelei

pietrūkst dziesmu, viņa dzird, ka urdz kur vēl cits

runātājs. Lielais pulkstenis kambarī tūkst nemitīgi

kā uzticams sargs: es esmu te, es esmu te! Bet sienas,

snaudelīgi klusas, liekas sakām: Mums viena alga.

Mēs ar visu ar mieru.

Izdzirdot pulksteni, Annelei iemirdzas acis : Mēs

divi dzīvie. Nu būs runāšana! Un tūliņ arī dodas

pie otra dzīvā.

Bet dziļi, dziļi pukst pulksteņa sirds. Neaizka-

rama un nepieietama, vai ir kāds mājā, vai nav.

Bet vai gluži tā būs, ka nevarēs tai pietikt? An-

nele aizlien kastei aiz muguras, izskrāpē jas ar na-

dziņu gar sienām, izurbjas pa atslēgas caurumu:
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velti! Nekas nekustas, nekas neatdarās! Ja uzkāpj

uz krēsla, var tikai apglaudīt pukstētāja apaļo ģīmi.

Tas ir gluds un auksts. Ap viņa mēnešainām apma-

lām stāv stundas, kuras Annele jau prot skaitīt. Trīs

reizes viņa apvada tām apkārt pirkstu, ikkatrai vai-

cādama: vai tu tā esi ? Un pulkstenis uz visu atbild:

tuk-tuk! Vairāk viņam nav ko sacīt, un tā ir drīz ar

viņu visas runas izrunātas.

Kambarī baltā smilts un zaļais skuju kapājums

vēl svaigi un neaizkārti. Kādu laiku te Annelei

darbs. Viņa nopūlas nomīdīt to līdz pašiem kakti-
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ņiem tikpat plakanu, kā istabas klons. Tas viņai arī

pēc krietnas pastrādāšanās puslīdz izdodas. Bet tad

tai uzreiz iekrīt prātā, ka jāiet taču steigšus vien pie

Dieva galda. Lielie jau būs baznīcā.

Jāģērbjas steigšus, steigšus. Un Annele nu sanes

drānas no visuvisādām klētīm. Lielā vecmātes tip-

tene, mātes jaka, mutes dvielis, kāda raiba, nomesta

prievīte — visas labas lietas. Tipteni apaļiski, dvieli

pāri un no mātes jakas ar prievīti apkārt iznāk tāds

priecīgs paltraks, vai īsti mežā braucams. Kad nu

pārģērbta un pātari noskaitīti, jāsāk atvadīties. An-

nele noskūpsta vispirms tēvmāmu (lielo pulksteni),

tad tēvu un māti (abus lielos galdus), un tad pa vi-

siem kaktiem saimes ļaudis, kur viņu ir biezs. Tad

iziet svarīgiem soļiem laukā.

Kad iziet lauka, jāpameklē ceļš.

Tas jau turpat pa kājām. Bet kur tad būs An-

neles baznīca? Ilgi meklē un nevar nekur tādas at-

rast.

Viens ērkšķogu krūms aizvēnī jau zaļš. Gandrīz

zaļš! Kur tas varēja rasties? Kā varēja viens atmo-

sties, kad citi visapkārt vēl guļ?

Vai tas nav tāpēc, ka tas nav vis nekāds krūms,

bet ir baznīca. Ja, te ir baznīca! Tikai vēl jāiztaisa

un jāsapušķo. — Annele nu sastāda krēslus, sakarina

lukturus, nosprauž treliņus, noliek baltu akmeņa

galdu. Un pašā vidū stāvēs Pestītājs, izplestām ro-

kām. Ja, tur jau viņš ir! Viņa zilās, mirdzošās acis

skatās taisni šurp.

„Annele, tu vēl neesi labi uzposuse Dieva galdu."

„Kā tad vēl vajaga?"

„Nu vai tu neredzi?"
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Ja, Annele redz gan. Zelta segas nav. Kur ņemt

Dieva galdam zelta segu?

Kur ņemt zelta segu? Annele skumst

„še, Annele!"

Saule izpeld piepeši no dziļas mākoņu plaisas

saule uzmet Annelei uz rokām zelta segu. Ritina to

ēnām virsū, pāri Anneles rokām, pāri viņas baznīcai,

pāri pagalmam, iesviež to laukos, apsitina to ap tā-

lajiem pauguriem, izklāj to pār vēl tālākajiem zila-

jiem mežiem. Ai, nu! Kāds bezgalīgi plašs ir tagad

Dieva galds! Vispāri noklāts lielo zelta segu! Viņa

ritinās margodama no vienas debessmalas līdz otrai.

Un kas tā te nu par baznīcu! Annelei nu ir cita baz-

nīca, zilām debesu sienām. les pie lielā Dieva galda! ■
Annele var sērst pie viņa visās malās. Viņai vajaga

tagad būt visur klāt, kur tas zeltaini margo, kur no-

zudušas ēnas. Un tākā smagās baznīcas drānas kavē,

viņa norauj tās vienu gabalu pēc otra un aizlaižas

ar sauli ka gaišie mati plivinās kā palaista linu ko-

deļa.

Bet kur palika laiks? Jaukais priekšpusdienas
laiks! Laiks jau ir aizgājis, kā smilts izbirst caur

pirkstiem. Viņi nāk! skaļi iesaucas Citrons, kas visu

laiku tupējis aiz kalna, uz baznīcas ceļa, un gaidījis

Karlīni, savu barotāju.

Viņi jau nāk! Citrons skaļi taurē, lēkdams un

riņķus diegdams ap pirmo pāri, kas jau atgriežas no

baznīcas. Tie ir Ingus ar Karlīni. „Ēst! Man gribas
ēst, meitēn! Vai sūkalu zupa gatava ? Vai smilšu pī-

rāgi izcepti?" kliedz Ingus jocīgi skaļā balsī, ierau-

dzījis Anneli. Un garām ir, cepuri pakausī atmetis.

„še, meitēn, kukulis!" Karlīne iemet Annelei klēpī

pušķīti pirmo palegzdīšu, bet pavisam sažņaudzītu un
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saņurcītu. Arī viņa ir garām. Baltais zīda lakats

tai nokritis uz pleciem. Tik ātra viņa, jautra un pie-

tvīkuse. Bet Luze, kas nāk gabalu aiz viņas, nepa-

visam. Luzei nav labs prāts. „Viņai žēl, ka devuse

Karlīnei balto lakatu," Annelei jādomā un tai pa-

liek pavisam skumji. Redz jau: nav, nav vairs mā-

sas Luze ar Karlīni!

Bet tagad Annelei iekrīt prātā, smagi kā akmens,

pašas "grēki. Kur drānas? Viņa pietvīkst kā biete.

Ja nu pārnāks māte un redzēs visus nedarbus, tad

bāriens kā lietus. Steigšus jāmetas iznīcināt visas

pēdas. Jāsameklē drānas, jānoslēpj, lai nebaras māte.

Tā ir arvien ar tiem lielajiem. Tikko viņi parā-

dās, beigta visa brīnišķā burvība.

Pēcpusdienā lielie ļaudis ir tādi pat kā arvienu,

un nevienam nav tik žēl jaukā Dievgalda svētrīta,

kā mazajai Annelei.



Brigader, Dievs — Daba — Darbs. — 10 145

Zemes meklētāja.
Svētdienu pēcpusdienās bieži atnāk no apkārtē-

jām mājām vīri Avotos ciemā. Viņi nesit kār-

tis, jo nav bezbēdīgi kā puiši. Viņi neiet apstaigāt

Avotu laukus, apskatīties zirgus un ēkas, kā to dara

ciemā atbraukušie saimnieki, jo viņiem pašiem nav

ne zirgu, ne lauku; viņi ir vīri citās mājās, tāpat kā

Anneles tēvs ir vīrs Avotos. Pie tēva viņi arī at-

nāk uz runāšanu.

Annelei patīk skatīties, kādi tie vīri un kā viņi

runā. Ģelžu Miķelis ir mazs, sīks vīriņš rūtainās bik-

sēs un gaišpelēkos zetora svārkos, kurus sakās esam

šā brūtgāna svārkus. lenākot istabā kaut kāds pār-

galvis viņam pa laikam sauc pretī: „Nu, Miķeli, sa-

seļas, saseļas, sīruļi jau zied." Uz to Miķelis atbild:

Āre nu, pagāni tādi, pateisat Dievam, ka jums mēlē

lokana." Un vairāk viņš neņem ļaunā. Apradis ar

to, ka viņu jau zobo no puiša dienām, ka tas nevar

izrunāt dažas skaņas un reiz citus puišus rītā modi-

nājis, lai „saseļas, ka zied jau sīruļi". Miķelis liels

runātājs nav, bet par to tas klausās acīm, ausīm un

paplestu muti. Un katrreiz, lai kurš beidzis runāt,

apstiprina: „Nu kā tad, ja. Es jau ar' tā saku." Un

bāli zilās acis viņam spīd un iesārtie vaigu gali lai-

stās, tā viņam patīk katrs runātājs.
Rudmetu Vilis ir atkal tik karsts un nikns, kā

švirkstošs kadiķis: Lai kur kāds runā, viņš tūdaļ pretī

ar savu, arvien draudēdams nez' kam. Viņš staigā

svīzdams biezos adītos kamzoļos, sarkano bārdu pa-
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celis un šad tad kuplos, sprogainos matus ecēdams.

Tad lai neviens viņam pa kājām nenāk.

Vīri runā par svešām, tālām zemēm, par kariem

un mieriem, par firstiem un ķēniņiem, par kungiem

un kalpiem. Bet par visu vairāk viņi runā par zemi.

Kā avoti strautā un strauti upē, tā visas viņu valo-

das beidzot satek vienā runā un tā ir par zemi. Visu

runu vidū ir Anneles tēvs. Kad viņš runā, citi vīri

vērīgi klausās un pat Rudmetu Vilis nekrīt starpā.

Tēvs visvairāk stāv istabas vidū un citi tam apkārt.

Kas karstāki un jaunāki, tie stāv, kas vecāki un vē-

sāki, sēd.

Daudz, daudz reizes Annele ir dzirdējuse runā-

jam par zemi, kamēr ir izpratuse, ka vīriem zemes

vajaga un ka zeme ir tāda lieta, kas visnotāļ jāmeklē.
Puiši neko daudz par zemi neiztaisa. Ingus saka:

„Kas man tā jūsu zeme... Man viena galva, viena

bēda."

Bet tēvs šam tad atbild. „Bus sieva un bērni, bē-

dāsi mūsu bēdu."

„Nav taisnības pasaulē, nav," sirdās Rudmetu Vi-

lis. „Ja būtu taisnība, būtu arī katram savs zemes

stūris. Bet tagad: tam ir un man nav. Kāpēc nav

man?"

„Nu kā tad, ja! Es ar' tā saku," tūdaļ piesteidzas

Miķelis.

vajaga būt pasaulē. Viņa tikai jā-

meklē," spriež Zangus, Jurīša tēvs.

Bet Rudmetu Vilis pārcērt:

„Ar rungu rokā viņa jāmeklē. No kā spīd mui-

žas? No kā spīd kungi? Vai ne no mūsu sviedriem,

ko? Kas dos nabagam taisnību, ja pats to nemeklēs?

Un es tik saku, ka ar rungu."
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Rudmetu Vilis šaudās kā skala ogle, vicināta

tumsā, bet Anneles tēvs saka rāmi:

„Vai pumpurs uzziedēs, ja tu viņu atplēsīsi ar

varu, priekšlaikā? Vai tu vari piespiest, lai tīrums

dod rudzus pļaut pa Jurģiem? Visam ir savs laiks.

Es tik tev saku: vienreiz taisnība nāks un zeme būs."

„Nu ja, kā tad. Es jau ar' tā saku," Miķelis prie-

cīgi piekrīt. Un Rudmetu Vilis arī nošņaukā un ir

rāms.

Tā viņi runā. Arvien nomierinādamies no An-

neles tēva vārdiem, bet citu svētdien sāk atkal par

jaunu. Līdz Annele skaidri zin: zemi meklēt ir tai-

snību meklēt.

Un kādu rītu viņa uzmostas ar to karsto gribē-

šanu : šodien no visiem steidzamiem darbiem steidza-

mākais ir: — atrast zemi un to apstrādāt.

Bet izstaigājuse laukā visas malas : nekur uziet

tādas zemes, kā vajaga. Nav brīnums, ka arī vīri to

nav atraduši. Tā ir grūta lieta. Būs jāiet tālu, tālu.

Jāiet pamatīgi meklēt. Bet papriekš tad krietni jā-

sapošas.

Un Annele dodas istabā, kur mātes lāpāmā kurvī

ir šis un tas lietojams. Iznāk ir priekšautam, ir

plecu seģenei, ir galvas aptinumiem. Bet taisnais ceļš

uz āru viņai uzreiz sajūk, kad tā pamet acis uz logu.
Tur patlaban meita Karlīne šķetina pelēku linu

dziju. Uz tā paša loga ir Jurīša vectēva lielās acai-

nes, raga rāmjos. Kad vectēvs nevar ko saredzēt vai

sameklēt, viņš arvien uzkabina acaines uz deguna un

tad tūlīt redz. Nu Annele arī zin: kā uzliks acaines,

ieraudzīs zemi. Droša lieta.

Bet ko teiks Karlīne? — Nu, tad jau dzirdēs

Annele pielien klusu logam.
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„Vai to var ņemt?" viņa paceļ mazliet pirkstu

pret acainēm.

„Vai turas preti!" Karlīne atjautā. „Nu paraugi,

vai var ņemt."

Vai tad nevar? Annele domā un šaubās un iz-

stiepj roku ar stipru apņemšanos: „Es ņemšu."

„Ja vari paņemt, ņem?"

Un Annele ne tik vien paņem, bet uzliek acaines

uz paša degungala, un Karlīne ne tik vien nekā par to

nesaka, bet palīdz vēl Annelei aptīt ap abām ausīm

tureļu saitītes. Tikai smej tā, ka arī Annelei jāsmej.

Ja, kad nu ar acainēm iziet sētsvidū, tad nav ne-

cik ilgi jāmeklē, jau zeme rokā.

Un viņa guļ tik jaukā noslēptā vietā, ka neviens

cits, izņemot Anneli, to ne redz, ne dzird.

Vajaga tik izlīst uz vēdera augstai dēļu sētai pa

apakšu un tad var strādāt vaiga sviedros.

Zeme, kuru Annele laimīgi atraduse, ir apaļa, uz-

velvēta kā maizes kukulis un visapkārt tai, kā mežs,

kupli lieli laksti, bet viņā pašā ir vārgi, rūzgani stā-

diņi ar nedaudz sīkām lapiņām.

To Annelei nevajaga. Viņa nolasa tos pa vienam

un noliek starp lakstiem.

Tad tā ņemas zemi apkopt. Uzar, uzecē, izvago
birzēs un ar gudru ziņu apgādā visus, kam nav ze-

mes. Jurīštēvam iestāda kartupeļus, Ģelžu Miķelim

iesēj miežus, Rudmetu Vilim rudzus, kā lielam lauku

pļāvējam. Bet savas pašas tēvam sagatavo visu lie-

lāko gabalu kviešu sējai. Un tā apstrādājot un pa-

starpām laukus aptekot: vai nav jau sazēluši un kur

nav, atkal no jauna pārsējot, ir jānomet visas ceļa

segas un pat acaines, zemi atradušas un tā savu uz-
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devumu izpildījušas, aizslīdējušas nez' kur un izzu-

dušas no prāta.

Nez' ko Annele nebūtu visu paspējuse izaudzināt,
kad pašā lielajā darba jaukumā to nebūtu nobiedējis

nejauks bļāviens, kas dārdēja kā pērkons no augšas.
Kad viņa paskatījās, tad turpat virs galvas, pārkā-

rušās pār dēļu sētu kratījās Kaminskenes pelēkā gal-

vas lakata bārkstis un zem viņām šaudījās melnās,
niknās acis. Un tā viņa kliedza:

„Mana dobe, mana dobe! Ļautiņi mīļie, skatāties,
ko man dara! Vai tie ir cilvēki, kas tā palaiž savu

bērnu! Un vai tas ir bērns? Tas ir meža lops! Kas

no tā iznāks! Tas negriezīs ceļa ne Dievam, ne cil-

vēkiem
...

Bet es necietīšu! Lai man atlīdzina. Lai

man samaksā līdz pēdējai kapeikai "

Annele redz, ka ir pats pēdējais laiks pamest sa-



150

vus tīrumus un bēgt. Un viņa bēg, skaļi pukstošu

sirdi, caur lakstiem un nātrām. Bet kur izbēgs? Pa-

saule saraujas šaura, šaura, savelkas čokurā, līdz bei-

dzot vairāk nekā nav, ka viena sodoša roka. Un tā

ir Anneles mātes roka. Tuvu, tuvu, ak, par daudz

tuvu! Un šīs dienas lielais, jaukais darbs nobeidzas

un izjūk dziļā un garā elsošanā.

Visu pēcpusdienu Annele ir skumja, skumja. Viņa

aiziet labāk pie priedēm mežmalā, pie neaizmirste-

lēm purva grāvī, nekā pie cilvēkiem. Neaizmirsteles

un priedes drīkst ziedēt un augt, drīkst darīt, kas

tām tīk, bet Annelei ir bijis svēti jānosolās: nekad

vairs tā nedarīt, kā darījušo šodien. Un lai šo solī-

jumu neaizmirstu, viņa bij dabūjuse pērienu.

Par pērienu nekas. Tas pārgāja viegli, ievērojot

veiksmīgu muskuļu ievilkšanu sodāmā vietā. Bet kas

nejauki sāpēja, tā bij tā zīme starp diviem laikiem

un divām saprašanām.

Ar kādu saldu prieku Annele bij izgājuse meklēt

zemi un taisnību, un tagad izrādījās, ka taisnība un

zeme abas piederēja niknajai Kaminskenei.

Kad elsas jau sen bij pāri, Karlīne, gadījusēs ga-

rām iedama, pakratīja Annelei ar pirkstu.

„Nu, palūko, kad es nebūtu pievākuse tās vecā

tēva acaines, tad tu būtu dabūjuse vēl pavisam citus

piparus."

Annele neprata uz to atbildēt neviena vārda. Tā

runāja Karlīne, kura tak šorīt bij tāds draugs un

sabiedrotais, pate palīdzēja uzlikt acaines un pate tik

sirsnīgi un jauki smējās?
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Čigāni.
Šorīt pamostoties Annelei pirmās domas ir: či-

gāni. Vai redzēs tos šodien, vai ne, un kad redzēs,

kādi gan tie izskatīsies?

Vakar ganu Jancis stāstīja: čigānu kalnā esot

sabraukušas četras kulbas no rīta, un četras vēl at-

braukušas pēc pusdienas. Mātītes aizgājušas mangot

uz Zaļenieku pusi. Tēviņi ar zirgiem slamstoties pa

lauku. Pret vakaru atbraukusi muiža čigānus skatī-

ties. Kontese uzņēmuse uz papīra plikus čigānu bēr-

nus. Par šīm jaunām ziņām ir daudz ko domāt.

Čigānu kalns. To Annele pazīst labi. Tas ir sauss

uzkalniņš lauka malā, meža piekājē, tik bieži noau-

dzis jaunām, kuplām priedītēm, ka pret vēju stāv kā

mūris. Bet saule, ap debesi riņķodama, liekas pa Či-

gānu kalnu vien dzīvo. Vai rīts, pēcpusdiena, vai va-

kars, čigānu kalnā arvien saule. —

Bet mātītes un tēviņi! Kādi tie gan bij ? Vai viņi
lēca uz divām kājām kā zvirbuļi. Un vai viņiem

spārni arī ir? Mātītes un tēviņi! Nudien jocīgi! —

Tad: muiža atbraukuse skatīties un kuntese uz-

ņēmusi čigānbērnus uz papīra? —

Vai tad muiža pate var sēsties uz kulbas un at-

braukt, un vai tad čigānbērni ir tik viegli kā spalvas,
ka viņus var uzņemt uz papīra?

Par visām šīm lietām būtu jāprasa mātei. Un tā

kā Annele ir dabūjuse pašlaik no kādas ciemenes, kas

atbraukuse pie vecās mātes, svaigu kviešu karašu,
kas pavasarī ir tik reta un neredzēta manta, un to
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līdz vakaram, kamēr pārnāks māte, lecināt pa rokām

neiekostu iznāk par daudz ilgi, tad viņai ir divkāršs

iemesls un divkāršs prieks aizskriet pie mātes, uz

lauku, kur tā ir līdz ar meitām pie mēslu ārdīšanas.

Par karašu papriecājas ir māte, ir lielās meitas,

bet atsakās kaut ko no tās baudīt, novēlēdamas to

Annelei vienai pašai.

Nu Annele varētu tūliņ par čigāniem jautāt, kas

tai visvairāk deg uz mēles, bet kā nu prasīs par tiem

tēviņiem un mātītēm, un muižas braukšanu uz

Čigānu kalnu, kad turpat ierauga Karlīnes zobgalīgās

acis. Tūliņ mēlei aizšaujas priekšā: nē, nebūs labi.

Karlīne smiesies un tad būs jākaunas. Vajadzēs la-

bāk pašai izdomāt, kā tas īsti ir ar tāmmātītēm. Var-

būt jau viņas būs kad redzētas.

Un viņa pavelk māti aiz svārkiem un klusi jautā:

„Māt, vai es čigānus jau esu redzējuse?"

„čigānus?" brīnās māte. „Nē, nevar vis būt. Kal-

tiņos viņi nenāca un Kamenēs tu vēl biji pārāk maza,

lai ko noģistu. Nebūsi vis redzējuse."

Karlīne jau arī to runāšanu ir padzirdējuse un

sauc jautri, savus sekumus kratīdama: „Ak tad tu

kāro gan to augsto viesu? Nu, pagaid tik! Rīt pat

jau tie mums uzklups kā siseņu bars. Pasaki tik ve-

cai mātei, lai jauc cepienu maizes un vāra nēša

grāpi putras. Badi jau nāk nākdami."

„Badi jau nāk nākdami?" Tā lieta ar čigāniem

paliek arvien mīklaināka.

Tā nu Annele iet šorīt, par čigāniem domādama,

lai nu gan kāre ar tiem iepazīties nav vairs tik kar-

sta kā vakar.

Tagad vistuvākā lieta ir tā pate karaša, kas, sa-

taupīta no vakardienas, pa rokām glaudot ir tapuse
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tik brūna un gluda, kā nodrāzta paijiņa, un būtu nu

galīgi nobrieduse apēšanai.

Ilgāki vēl glabājot tā varētu sapelēt vai sakalst,

kā to Annele jau ir piedzīvojuse ar dažu labu gār-

dumu, kas neviļus redzēts vecmātes vai mātes skapī,

izdēdējs tādēļ, ka nav laikā atdots bērniem apēšanai.

Tāpēc papriekšu patērēs karašu, un tad redzēs, kā būs

ar čigāniem.

Bet kur to patērēs? Istabā jau nu ne par ko. Tai

vietai, kur patērēs karašu rīta maizei, jābūt acīm tik

pat gardai un tīkamai, cik mutei pate karaša.

Kā Annele tā ar savu nodomu izskrien laukā, tā

nāk skaļi riedams un plēzdams Citrons no lejas ceļa,

pasviež ziņu:

„Vau, vau, sveši ļaudis!" līdz mājas slieksnim,

un tad dodas atkal kā vējš atpakaļ aizturēt visiem

spēkiem nelūgtos viesus. Bet tas viņam neizdodas.

Garām bozēm vicinādamas un lādēdamas patlaban iz-

kāpj no lejas trīs lielas sievas, izplūdušiem ogļu mel-

niem matiem, platiem skrandainiem lakatiem, pār-

krūtis sietiem spožiem spaiņiem, un bērnu uz vienas

rokas, bet pie otras tāpat pa bērnam, vai pa diviem.

Sievas? Nē, nav sievas, tās ir mātītes! Annelei iz-

šaujas kā dzelons līdz kāju pirkstiem un skriešus tā

dodas uz klēti. „čigāni, vecmāt, čigāni!" viņa ie-

kliedz vaļējās klēts durvīs, kur vecmāmiņa rīkojas

gar tīņiem. Tūliņ viņa iznāk laukā un, klēts durvis

ātri noslēgdama, skubina Anneli, skriet pakaļ čigā-

nietēm, kas patlaban, ar Citronu kaudamās, pazūd

jau namā.

~Skrej, meit, skrej, tev čaklākas kājas, ka neno-

rauj kādu segu no gultām, dvieli vai kreklu neiegrūž

savās ķešās."
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„Tad tādi tie čigāni!" domā Annele, uztrauktu

sirdi skriedama istabā.

Visas trīs sievas jau pa to starpu nosēdušās, viena

uz sola pie galda, divas kā īstas viešņas vecās Aņus

gultā un sarunājas skaļā nesaprotamā valodā.

Bērni čīkstēja un kāvās, bet viņas iztina no la-

katiem vēl savus mazākos knēveļus un gluži kailus

palaida tos klonā, kur tie rāpoja kā brūnas vāboles.

Visas melni liesmainās acis skatījās uz Anneli, urb-

damās kā ar īleniem. Sievas smējās savā starpā.

„Ai, ai! Zelta matiņi, dimanta actiņas, rožu vai-

dziņi : kontesīte, kas kontesīte," viena teica otrai un,

kamēr Annele skatījās kaktos nobijušās un izbrīnē-

jušās, kur tā tāda kuntesīte, tā juta sevi piepeši ap-

žņaugtu: divi kaili čigānēni bij iekodušies viņas

brunčos kā ērces un ar melnām netīrām rokām rā-

vās pēc viņas nepatērētas karašas, kas tai vēl gulēja

rokā gluži aizmirsušās.

„Dod, zelta kuntesīte, dod nabaga čigāniņam.

Dievs tev atdos simtukārt," teica, tā pate čigāniete.

Annele nu dzirdēja gan, ka viņa pate ir tā zelta

kuntesīte, kurai jāatdod sava karaša, un redzēja arī,

ka to jau vairs neglābs.

Nost, nost !

Viņa gan dzina, gan sauca, gan mēģināja nokra-

tīt mazās vaboles, bet tad pieskrēja vēl trešais lielā-

kais čigānēns no mugurpuses, lika kā ar āmuru savu

kulaku uz meitenes stilbu un izsita tai kāroto kukuli

no rokām. Tas aizritēja pa klonu, kūleņodams 1kā

ripa, un viņam pakaļ brēkdami metās visi trīs čigā-

nēni. Nolaistām rokām Annele bēdīgi noskatījās.

Abi mazie sakampa karašu reizē. Bet tikko no

tās paspējuši katrs atraut pa gabalam, kad lielais.
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abus krietni saduņķējis, izrāva tiem maizi no nagiem,

iebēdza otrā kaktā, kur pāra acumirkļos karaša bij

notiesāta.

Mazie nu laida atkal vaļā savas taures. Bet ve-

cās čigānietes gardi smējās, plaukšķināja rokām, un

nebēdņiem uzsauca kaut ko glaimīgu savā valodā.

Annele ir mēma. Viņai žēl karašas un bail ne-

kaunīgo sievu. Viņa ir kā cālēns starp krauklēniem,

kurus vecās krauklenes vēl uzmudina plēst, cik vien

jauda. Tā ir sveša neizprotama pasaule, kas viņu ap-

vaino, aizdod tai dusmas un īgnumu, bet viņa sakož

zobus un cieš klusu.

lenāk vecmāmiņa. Tūlīt visas čigānietes reizē sāk

prasīt putru, pienu un maizi.

„Ejat sētsvidū, tur ir nolikta putra un maize,"

vecmāmiņa īsi pasaka. Skaļā balsī čalodamas, gribīgās

viešņas nu gāžas laukā un aplīp lielu putras bļodu uz

mauriņa. Pa to starpu uznāk sētsvidū vēl citas čigā-
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nietes, un krīt arī neaicinātas pie putras. Steidzīgi un

badīgi tās sviestin sviež ēdienu mutē, pie tam ne acu-

mirkli neapstādāmas čalot savā skaldarīgajā valodā.

Drīz putras bļoda ir sausa, bet nu vēl nava dabūjuši

„nabaga čigāniņi, plikiem vēderiņiem", jo papriekšu
ir paēdušās pašas lielās čigānes. Vecmātei jānes vēl

bļoda putras. Bet ar to nav gana. Nu vēl visas reizē

sāk prasīt galviņai", ,/baltai rociņai",

jai Avotu saimniecei, kas sēž savās mājās tik plata

un liela, kā lielmāte savā pilī", tai nu skaldarīgās vie-

šņas uzstāj, lai dod pienu, sviestu, miltus, putraimus,

gaļu, kreklus viņu plikvēderiņiem, brunčus un laka-

tus viņām pašām un spilvenus un segas viņu guļvie-
tām. Par visu to viņas sola no Dieva simtkārtīgu un

tūkstoškārtīgu atdošanu. Bet vecmāmiņa saka: nu ir

gana. Un vairāk nekā. Lai nu iet prom. Bet čigā-

nietes neiet. Vecmāmiņa turpina savas gaitas no

istabas uz aku, no akas uz laidaru, bet čigānietes tai

visur pakaļ, un viņu mutes maļ kā sudmalas.

Kad viņām vairs pavisam neatbild, viņas paliek

vēl jo negantas, domādamas kā māja tukša no ļau-

dīm. Tikpat pārmērīgi, kā slavinājušas, viņas sāk

tagad lādēt un lamāt. Annelei sirds sāk trīcēt no

bailēm, tā viņas lamā. Nekad viņa nav dzirdējuse sa-

kām tādus negantus, skalderīgus vārdus, un vēl uz

mīļo labo vecomāti, kuru visi ciena, visi mīl: žīdi,

nabagi un sveši ļaudis. Jo vecmāmiņa paliek klusāka,

jo čigānietes brēc skaļāki, un kad nu viņa pavēršas

uz klētspusi, čigānietes gāžas tai arī tur pakaļ, ro-

kas pa gaisu svaidīdamas, un no melnajām acīm

dzirkstis šaudīdamas. Annele nu nekā cita vairs ne-

domā, ka čigānietes grib nodarīt ļaunu vecmāmiņai

un, iekliegdamās, metas tām priekšā.
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„Vai! vecmāmiņ, vai! Kas glābs? Kas nu glābs?"

Piepeši notrinkšķēja logs un tai pašā brīdī arī at-

sprāga vaļā. Pa logu izlēca tēvocis Ansis, vienā kre-

klā, basām kājām un izpūrušiem matiem, kā patlaban

no gultas cēlies. Rokā viņam bij gara balta pātaga.

Lielās zilās acis dusmās dzirkstīja un bārdas gali

plīvoja no uztraukuma.

„Es jums gan rādīšu!" viņš sauca. „Jūs nāksat

lamāt manu māti! Nu sargāties tikai!"

Un pātaga švīkstēja gaisā.

Čigānietes acumirklī ieplēta mutes kā pārakme-

ņotas. Neviena nebij domājuse, kā mājā ir vīrietis

un vēl pats saimnieks. Tad, skaļi iekliegdamās, viņas

metās pie bērniem, un sakampušas tos klēpī, deva

kājām vaļu. Bet aiz viņām laidās Citrons, nežēlīgi
riedams un papēžos klupdams, un tēvocis Ansis ar

garo pātagu.

No šitāda jandāliņa Annele briesmīgi nobijās, ne

mazāk arī no tēvoča bardzības, un itkā līdzvainīga

aizskrēja aiz koka. Turpat arī bij nobēguse viena

no vēlāk pienākušām čigānietēm. Tikko tā redzēja,

ka pagalms skaidrs, viņa pieskrēja putras bļodai, ie-

gāza to savā skārda spainī, pašaudīja acis uz vienu,

uz otru pusi un aizdrāza pretējā virzienā.

Krusttēvs atnāca no čigānu dzīšanas saīdzis un

aizelsies.

„Te tev nu bij par tavu labo sirdi," viņš teica

vecmāmiņai. „Vai nu tie lamu vārdi tevi izmācīja,
ka nevar vis pildīt tik nelietīgas mutes?"

„Vai tad nu tie lamu vārdi man pielips?" atteica

vecmāmiņa.

„Bet vai tad tie Avoti ir patiesi tāds neizsmeļams

avots, kā viņi var visu pasauli paēdināt?"
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„Dieva svētība, dēls, ir neizsmeļams avots," vec-

māmiņa tāpat rāmi noteica.

„Ko lai dara! Vai nu es iešu ar tevi bārties,"

krusttēvs pameta ar roku un iegāja istabā.

Bet kad vecmāmiņa gribēja paņemt putras bļodu,

viņa redzēja, ka čigāniete to izlējuse ar visām karo-

tēm.

„Ak tu nešpetnie!" viņa nobrīnējās, nopurinā-
dama galvu.

Redzams, ka karošu viņai bij gan žēl.

„Ai čigāni, čigāni!" Annele tāpat nobrīnējās, pu-

rinādama galvu, „tie ir gan tauta!"
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Amerikas braucējas.

Pa Jurģiem Avotos bij iebraucis vecais Pērkons ar

gultu, brūnu koka skapi, galdiņu un krēslu un lielu

daudzumu dažādu darba rīku: slīmestu, vārpstu,

kaltu, cirvju, vecu izkapšu un citu daiku.

Pie Pērkona no dažādām pusēm tad bij arī atbrauc

kušas viņa trīs meitas: Trīne, Luze un čiepiņa, katra

ar zaļu gaiļoti puķotu pūra lādi un ratiņu.

Pērkons un viņa meitas nevadājās istabā, bet

tukšā puišu klētiņā, jo nenāca uz ilgu dzīvi. Neviens

no viņiem vairs nebij līdzis pie saimnieka. Viņi sa-

lasījās Avotos, kā rudeņos gāju bezdelīgas uz tele-

grāfa drāts. Viņi arī bija tādas gāju bezdelīgas, jo

taisījās laisties uz Ameriku.

Viskarstākā Amerikas gribētāja bij čiepiņa, kas

pērngad dzīvoja pagasta otrā galā savu pirmo mei-

tas gadu. Tur bij uznākuse tāda Amerikas sērga, un

tādu gājēju pa visām mājām. Tik daudz bij spriests

un sarunāts, un čiepiņa tā sakārdināta visu to labumu

un brīnumu, kas aiz tālām, tālām jūrām gaida Kur-

zemes ļaudis, ka uz ziemas beigām, kāda rīta agrumā,

vēl ar melnu tumsu, tā bij atskrējuse Kūļu muižā,

kur dzīvoja tēvs ar vidējo māsu Luži, un ar visu savu

lielo gribu uzstājusēs, ka šiem tūliņ jānojaucot te,

kur nekā laba sadzīvot nevarot, visa iedzīve, un jāejot

uz Ameriku meklēt vieglas dienas, kur tās tā veicīgi

paņemamas kā puķes ceļmalā.

Čiepiņai vārdi nāca kā no upes, un iekāms tēvs un

māsa bij paguvuši aptvert, kas tā par lietu un kas
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par Ameriku, jau viņa bij prom, uz Lielmežiem, pie

vecākās māsas Trīnes. Trīnebij liela, resna un grūti

iekustināma. Kas par Ameriku? Kur tāda Amerika?

Viņa ilgi pavisam nesaprata, ko čiepiņa tur grab, un

kad saprata, negribēja. Nē, un pavisam ne. Bet cik

ilgi lai atturas pretī? Kad čiepiņa ko bij uzdomāju-

sēs, tad tas bij gluži velti. Jau no mazām dienām tai

bij tāda griba, liela galva, kurai nevarēja pretoties

ne tēvs, ne māte, ne māsas. Un nu māte bij miruse

un čiepiņa palikuse tā jaunākā, lutināmā, vēl tīrais

bērns. To tak nevarēja vienu laist ar svešiem ļau-

dīm? Un kad jau brauca vecākā un jaunākā māsa,

ko lai dara Luze kā no vidus izrauts zobs? Un kad

jau bērni prom, kur lai paliek tēvs kā vecs koks bez

zaru? Kad braukt, tad braukt visiem. Tas Dieva li-

kums. Un tā viņi bij nolēmuši braukt.

Katru rītu Pērkons aizgāja ar cirvi, ar zāģi vai

kādu citu lietu ar nolūku vai nu to pārdot, atstāt kā-

dam radam piemiņai, vai aprunāties ar gudrākiem,

kā būtu, ja varētu tādu lietu arī paņemt līdz, jo drošs

ir drošs, un kas ir drošāks, ka ja pašam sava manta

klāt. Bet it neviens padoms Pērkonam neizlikās labs

diezgan, jo vakarā, kā likts, — viņš atkal bij ar to

pašu savu lietu atpakaļ. Un tad sākās jauna pār-

spriešana par to pašu ar meitām, ar mājniekiem
>

bet arī te Pērkons prata visus labos padomus norai-

dīt : Ja, izdot no rokām ir viegli, bet no kā tu vēlāk

paņemsi, kam prasīsi? Un tā palika arvien kopā ar

savām lietām. Laiks gāja, bet ar mantām izšķirties

nevarēja.

Vienreiz pārnāca nikns un spļaudams vien. Sa-

sauca kopā meitas un bargi noprasīja, vai šīs maz

padomājušas, kur likt tās savas lādes? Vai gan viņš
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iai ar tām arī vēl vazājoties? Vai gan katra no vi-

ņām domājot, ka šī, kā uz siena vezuma sēdēdama un

kājas kustinādama, varēšot uz savas lādes iebraukt

Amerikā ? Ahu, māsiņ! Nekā tam līdzīga! Tur stingri

kungi, netākā pie mums. Cik uziet mugurā un cik lielu

nastu no savas mantas vari uzvelt plecos, tik i varēsi

ņemt un vairāk nekā. Tāda bij tā ziņa, ko pārnesa

Pērkons. Un tāda viņa pēdējā teikšana. Nevienas

lādes!

„Kā? Nevienas? No visām trim lādēm nevienas

pašas?" sauca trīs mutes reizē.

Nu tad varbūt — ar lielām, lielām lūgšanām —

varbūt ka vienu; bet par trim neesot ne ko domāt, ne

cerēt.

„Nu tie gan ir muļķi," brīnējās Trīne, „par ko

t' šie neļauj mums ņemt līdz visas mūsu lādes?"

Pērkons nostājās cieši Trīnei priekšā un sacīja

dobjā, svarīgā balsī:

„Tā, par ko viņi neļauj ņemt? Vai tu ar' zini, kur

tā Amerika īsteni ir?"

„Nu, kur t' viņa ir?" Trīne jautāja.
Tad Pērkons pacēla roku augstu un ar izstieptu

rādītāja pirkstu šāva to taisni pret zemi tai vietā,
kur tas patlaban stāvēja, un noteica tā, ka pretī ru-

nāt tam būtu lieki:

„Tā Amerika, saproti, ir tur."

Visas trīs māsas nobijušās saskatījās.

„ Ja, nemaz tā neskatāties! Zemeicauri, otrā pusē,

tur esot tā jūsu Amerika."

Trīne saļīma uz klēts sliekšņa, bet čiepiņa atmeta

galvu un teica droši:

„Nieki, nieki! Tas viss izdomāts. Ir tak ļaudis,
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kas jau tur aizbraukuši un grāmatas atlaiduši, tie

gan nebūs vis zemei cauri līduši."

Vai nu taisni zemei cauri jālienot, Pērkons ne-

mācēja labi pateikt, varbūt ka varot apbraukt ap

vienu stūri, bet tas viss notiekot ar lielām grūtībām

un savas trīs lādes lai meitas tāpēc metot vien no

galvas laukā.

Tad Trīne, Luze un čiepiņa pieskrēja katra pie

savas lādes, uzrausās virsū un teica, lai viņas gaba-

los sasperot, bet no savām lādēm tās nebūšot šķir-
ties. Trīne savu bij mantojuse no mātes, Luze no

vecāsmātes un čiepiņa no krustmātes, kas bij no-

miruse meitās un atstāj use tai to līdz malām pieblī-

vētu ar savu pūru, un no tā nevarēja atdot ne ga-

baliņa.

Un tad visas trīs sāka gauži raudāt.

Tad Pērkons redzēja, ka tās ziņas, kuras viņš bij

šodien pārnesis, nekam nederēja un rīt bij jāiet ie-

vākt citas ziņas. Bet meitas sāka apradināties ar

domām, ka būs jāšķiras no lādēm.

Pa druskai jau katru dienumāsas bij pārcilājušas

mantas, bet tai dienā, pēc lielās raudāšanas, viņas

ņēma līdz pamatam. Viss saturs bij jāizvēdina. Trīne

noņēma sētas daļu no klētīm līdz istabai, Luze uz

pirts pusi, bet čiepiņa savas mantas sakrāva uz

ābeļdārza žoga, lai nesajauktu ar māsu mantām, jo

bij dažas lietas visām vienādas, tikai viņai, kā jau-

nākai, mazāk apvalkātas un spilgtākas.

Mazā Annele ap Pērkona meitām vien tinās. Tur

bij tāda izskatīšanās, ka acis žilba. Sevišķi labi va-

rēja sadzīvot ar Čiepiņu. Kad tā noklāja žogu savām

dzīparainajām segām un villainēm un arī vēl izsiti-

nāja citas pa krūmiem un zāli, tad saulainā aizvē-
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jiņā čiepiņai nekas nebij pretī, ka Annele ar kādu pa-

visam jauku lakatu aizgāja uz „baznīcu" vai „ciemu".

Viņa pate arī taisījās līdz. Nemaz lepna. Un kad

tās abas, rokās saķērušās, sāka pa tiem ciemiem lielo

danci, raibās prievītes un zvīļotās zīdaines vējā mir-

dzinādamas un juku jukām jaukdamās, viņas izska-

tījās kā lielas irisas vai pujenes, kas izkāpušas no

dobes, loga priekšā, un sākušas dejot.

Kad māsas savas mantas atkal bij sanesušas klētī

un salikušas katra savā gubā, viņas nosēdās un

sprieda: ko tad būs darīt, ja nu tomēr nelaidīs ie-

braukt ar lādēm Amerikā? Vai tad būs jāsien viss

nastās? Un ja nastās, vai tad tās varēs panest? To

vajadzēja tūlīt izmēģināt. Un viņas uzspurga kā vā-

veres katra no savas nastas.

Paklāja katra savā klētsstūrī vienu no lielākām

segām un krāva, kas kraujams. Apakšā nešūtu

vadmalu, audeklus, palagus, spilvenus, augšā visu

vieglāko un smalkāko. Nesagāja vēl ne puse, kad

nasta jau bij tik liela, ka stūrus kopā sadabonot bij

jāstrādā vaiga sviedriem. Ar lielu spēku tomēr sa-

dabūja. Nu Trīne sauca Luži, lai tā palīdzot viņai,

pirmai, nastu uzdabūt plecos. Kad tas bija noticis

un nasta ar piepēšu: opā! uzlēkuse mugurā, Trīne

gan tā dīvaini sastreipuļojās puslokā, tomēr viņai iz-

devās nostāties uz kājām un iziet gluži taisni pa

durvīm. Abas māsas ar ziņkāri noskatījās, ka Trīne

pusteciņus aizdipināja ar savu nastu līdz istabai, tad

līdz kūtīm, tad pagriezās pa labi un nozuda lejā uz

baznīcas pusi, un tikai pēc laba laika atkal parādījās,

ar vienu roku saturēdama segas stūrus, ar otru prie-

cīgi mādama un gredzenus gaisā griezdama par zīmi,
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ka izmēģinājums izdevies labi, nasta plecos jūtas vie-

gli un par to vairs nav vērts lauzīt galvu.

Ja, Trīnei jau gan gāja viegli, jo viņa bij otrtik

liela, kā katra no jaunākām māsām: tās tādu Trī-

nes nastu ne celt nebūtu varējušas, kur nu vēl pa-

nest ! Un lai nu arī nasta, kur nasta, ko darīt ar tām

mantām, kas neiegāja nastā? Tēvs bij sacījis, ka va-

rot vēl ņemt līdz tik, cik uziet mugurā. Vajadzēja

izzināt, cik uziet mugurā. Pārpalikušās mantas bij

gandrīz tikai brunči un lakati.

čiepiņa saskaitīja divpadsmit brunču un tos nu

vajadzēja savilkt. Viņa iesāka, apakšā vecmātes ro-

žainos, pāri par simts gadiem, un pie jostas sīki pie-

kroķētus kā harmonikas. Tad pāri tiem savilka kārtu

kārtām gan zobainus, gan zvaigžņainus, joslainus, lā-

sainus, krustainus, kamēr apakšējie bij noslīdējuši

līdz gurniem un vilkās gar zemi, bet virsējie, ar jostu

zem pašām krūtīm, tik sniedzās līdz ceļiem. Un ka

viņa tā, no apakšas uz augšu, salapoja kā jorģine,

viņa smējās vienā smiešanā. Tādus ērmus vajadzēja
visiem redzēt. Viņa izskrēja sētsvidū kā dāma kri-

nolinē, griezās riņķī un plaukstas sizdama sauca: „Sa-

nākat ļaudis !"

Sanāca arī Karlīne no istabas, Zete no dārza,

Vecā Kaminskene no savas klēts brīnējās pa gabalu :

kā tās Pērkona meitas gan savā lielajā vaļā neizdzī-

vojās un neizālējās!
Un Kaminskenei kā par spīti, izlēca sētsvidū arī

vēl Trīne un Luze ar lakatiem un dzīparainām se-

gām notinušās kā uz ķēkatām. Sāka blēņoties, dze-

nājās lapsastēs, sapinās viena gar otru, tīšām klupa,
sakrita gubā, novēlās vēlšus no sētsvidus kalniņa un,

savā klētī iekšā kur katra uz savas nastas pakrituse,
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jaudāja no smiekliem vai mirt. Kā jau tādi vaļas

ļaudis!

Sievas ienāca klētī skatīties, kas tas tur ir par

jandāliņu un, kad redzēja visu to bagātību uz grīdas,

kā mēmas sasita rokas. Visi gan runāja, ka nelaiķe

Pērkonene bijuse tikuse sieva un liela krājēja, bet ka

tā meitām bij salocījuse tādus pūrus, par to tomēr bij

ko brīnēties, jo kalpa cilvēks vien bij bijuse. Karlīne,

kas pate bij bārenīte, teica žēlā balsī: kad šai no sa-

vas mātes būtu tikai desmitā daļa mantu, tad lai vai

debesi sola, šī neietu pa Amerikām blandīties un

mantu pa pasauli putināt. Kaminskene ieskatījās
vienā kaktā, otrā, baltām acīm, nospļāvās un izgāja
laukā. Viņas klēts bij tepat līdzās un viņai bij at-

nākušo viešņa, vecā Graudene no Upenēm.

Pērkona meitas salika katra savas mantas atpa-

kaļ un smiekli viņām bij pārgājuši. Viņas sprieda,

ka ar mantu savilkšanu mugurā un sasiešanu ne-

samās nastās gan tik tāda niekošanās vien būšot un

ja tā, tad pavisam neesot vērts. Bet pašlaik nekā

cita nevarēja darīt, kā gaidīt tēva. Sēdēja katra uz

savas lādes un skuma.

Annelei nu arī vairs Pērkona klētī nebij nekāda

prieka. Visas mantas bij izcilātas un meitām mēmā

reize. Pašlaik viņa gribēja sviesties pa durvīm laukā,

kad Čiepiņa uzsauca: „Kuš \" un sastinga, taisna, kā

kārts, un ar izstieptu kaklu kā dzērve un pašķiebtu

ausi uz Kaminskenes klēts pusi. Māsas darīja tāpat.

„Vai dzirdat, ko tās raganas tur vāra?" čiepiņa klie-

dza. Un nemaz tak tā nevajadzēja, jo māsas jau ne-

bija kurlas. Arī Kaminskene nebij kurla un viņas

ausis bij tepat, aiz sienas.

„Dziržat, ļaudis, tās raganas laikam tak esam



167

mēs," kliedza tik pat stipri no otras klēts pretī Ka-

minskenes balss.

„Kā vistas. Pašas dējējas, pašas kladzinātājas,"

Luze teica rāmi, bet kodīgi.

„Mēlneses! Tenku kules !" čiepiņa laida vēl ska-

ļāki.

„Acīs lēcējas! Pasaules klaidones! Amerikas

braucējas!" nāca no otras klēts.

Vai Die', kā par to vārdu noskaitās čiepiņa.

Atbraucīja rokas un ielēca klēts durvīs."

„Ak tā! Amerikas braucējas! Mēs tās Amerikas

braucējas, bet jūs tās labās ! Nu pagaidāt, pagaidāt

tik!"

Annele metās tik ātri pa durvīm laukā, itkā klēts

tai grūtu uz galvu. Nu vairs nesaprata neviena

vārda. Vienās klēts durvīs stāvēja čiepiņa ar māsām,

otrās Kaminskene, aiz kuras attālumā turējās Grau-

dene. Visas kliedza bez mitēšanās un mētājās ar vār-

diem kā ar akmeņiem, čiepiņa bēra kā no maisa. Ja

Annele nupat nebūtu redzējuse, ka tie ir čiepiņas lin-

draki un sarkanraibais lakats, kas tagad švīkoja pa

gaisu, viņa nekad neticētu, ka tā ir tā pate čiepiņa, ar

kuru tā šorīt tik jauki izdzīvojās, tik briesmīga viņa

tagad izskatījās. Arī citas māsas izskatījās tā, ka

būtu bail iet viņu tuvumā. Par Kaminskeni jau ne-

maz nerunājot, tā arvien bij briesmīga; bet tagad

viņa bij melna, kā nakts.

Kaminskenei nebij vaļas ne izspļaut, ko viņa ar-

vien mēdza darīt, kad bij nikna. No lielas kliegšanas

viņai bij pārmetusēs balss un kā sita uz augšu, tā no-

čukstēja vien. Pa to starpu čiepiņa ar māsām da-

būja virsroku. Kaminskene tik plātīja muti un sa-

žņaugtās rokas mētāja pret debesīm; kad atdabūja
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drusku rīkles, tad sāka kliegt un saukt ļaudis: lai

nākot, lai nākot, lai glābjot šās no plēsīgiem zvēriem.

Vai tad ļaušot šo dzīvu aprīt tām briesmīgām elles

Levitānam. Bet ko viņa domāja ar to elles Levitānu?

Vai tā tik nebij čiepiņa?

Tomēr, kā Kaminskene arī pēc palīdzības sauca,

glābt viņu neviens nenāca, lai gan ļaužu bij visapkārt

diezgan. Ne tik vien ka stāvēja notālēm Karlīne un

citas sievas un meitas, arī vīri patlaban nāca dien-

vidū un nostājās skatīties. Annelei par lielu brīnumu

viņi visi izskatījās tā, itkā Pērkona meitas un Kamin-

skene tur taisītu kādus lielus jokus, tā visiem smējās

baltie zobi platajās mutēs. Un puisis Ingus vēl

sauca: „Ņem tik pa krietnam! Sadod tik! Tā tik va-

jaga! Lai lēvari lec!" Neviens nezināja, kam īsti

jāsadod, bet Čiepiņas dūres sāka tā bīstami griezties

pa gaisu. „Vai Die', vai Die'!" Kaminskene iekliedzās

un izspruka no klēts. Un itkā durvīm būtu izlēcis

sprūds, tūlīt aiz viņas izlaidās Graudene un pazuda

aiz ēkām kā zibens. Kaminskene ieskrēja savā sakņu
dārzā. Tur viņa bij droša. Tur neviens vēl nebij uz-

drošinājies iespert kāju. Nu viņa atdabūja savu

spēku un balss dārdoņu. Nu gāja slikti Pērkona mei-

tām. Kaminskene solīja viņām Dieva sodību un elles

zaņķi. Pie mācītāja viņa iešot. Pie lielkunga. Pie

visām augstām tiesām. Pie sināta un superdenta.

Tad redzēšot, kas notiek, ja zaimo Dieva izredzēto.

Tad redzēšot, ka eņģeļi izved viņu ar savu labo roku

kā Latu no Sodomas un Gomoras.

Anneles vecmāmiņa nāca ar pilnu piena spaini.

Viņa nolika to pagalma vidū, jo vienā paņēmienā

līdz istabai viņa to vairs neveica, un teica rāmi: „Vai

nu metīsat reiz mieru! Kā jums nav kauna tā pa-
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laist savas mutes. Redzat tak, ka jau kaimiņos stāv

ļaudis un par jums smejas." Tad viņa pacēla atkal

spaini un iegāja istabā.

Visi paskatījās uz kaimiņiem pāri. Ja, tur pa-

galmā stāvēja rindā sievas un bērni un vēroja, kas

notiek Avotos. No tā beidzot aizrāvās visas niknās

mutes un kari bij izbeigti.

Kari nu bij izbeigti, bet diena palika kaila un na-

baga ; nekur nepatikās. Kas tad bij noticis ar dienu?

Niknas, izspīlētas acis viņai bij priekšā aizplētušās.

Tās čiepiņas, kas šorīt dejoja dārzā ar zaigajiem la-

katiņiem, nebij vairs nekur.

Pērkona meitas nesmējās, nerunāja ne ar vienu

un ar viņām arī neviens nerunāja. Viņas gāja sa-

pūtušās, bet Kaminskene šņākdama. Nepatikās ne uz

sievu klēts pusi pavērsties. Bikliem soļiem Annele te-

cēja līdz vecmāmiņai.

„Nu kas tev ir, meitēn? Ko tu tā, degunu nokā-

ruse?" tā beidzot uzprasīja, paskatījusēs skumjā se-

jiņā.

„Kāpēc viņas tā, kāpēc viņas tā darīja?" Annele

jautāja.

„Ko tad darīja?"

„Nu, tā nejauki bārās?"

Vecā māte padomāja un saprata.

„Tā iznāk kādu reiz. Ko tur var darīt. Tāds ir

tas cilvēku prāts."

Un tik ir bij paskaidrojuma.

„Tā iznāk kādreiz. — Bet kāpēc tad tam vajaga

tā iznākt?" Annele prātoja. „Kas tas tāds bij tas cil-

vēka prāts, kas tāds ļauns?"
Vakarā pārnāca Pērkons, pabija kādu laiku klētī,

parunājās ar Avotu māti un atkal aizgāja.
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Karlīne zināja, kas ir. Viņa pateica Zetei, kas

kasīja kartupeļus durvju priekšā: „Nu jau būšot rīt

braukt. Saimniekmāte teikuse, ja gribot dzīvot, tad

ar godu, bet tādu gilstoku lai viņas mājās vairs ne-

taisot. Un tad vecais tūlīt saskaities un aizskrējis

meklēt zirgu."

„Lai jau brauc. Kas t'šās tur?" Zete atteica vien-

aldzīgi.

Otrā dienā trīs rati izbrauca no Avotiem, katros

pa zaļai lādei un diviem sēdētājiem. Ceļš gāja mājām

ar līkumu, pa priekšu pa mežu, tad atpakaļ pa lauku.

Laukā, uz akmeņa, sēdēja Annele, kājas ierāvuse.

Kad ceļš pietuvinājās mājām, visi sēdētāji pagrie-

zās uz Avotu pusi. Un skaidri varēja dzirdēt, ka

Čiepiņa teica: „Vai tā nav tā mazā meitene, kas tur

tup uz akmeņa?"

„Tā ir gan," atteica Luze.

Tad čiepiņa norāva savu lakateli un vēdināja.

Annele nepamirkšķināja ne acu. Viņa nezināja,
ko darīt. Lakateļa viņai arī nebij, ko vēdināt pretī.

Un sirdī tā skumji un nemierīgi smeldza. Tās pašas

Čiepiņas dēļ.

Ja nu Amerikas ļaudis dabon zināt par tādu

dusmu pūci un nemaz nelaiž pa saviem vārtiem iekšā ?

Tad Čiepiņai jābrauc cauri visai pasaulei un atkal at-

pakaļ ar savu zaļo lādi.
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Viciņa.

Šodien būs nevaļīga diena! Vakar vakarā, pa pus-

miegam, Annele ir nodzirdējuse, ka tēvs teicis: esot

jāsteidz darbi, jo vasara ejot uz beigām.

Aprāvuse ātri bruncīti, kuram nepagūst sapogāt

mugurā visas pogas, meitene izskrēj laukā. Kas ta-

gad būtu steidzamāki? let darīt darbus, vai skriet

sameklēt, kur un kas tās tādas par beigām, uz kurām

dodas vasara.

Papriekš jāpamet acis dārzā. Lielā baltā „cukāta"

ābols, pašā vidū krevelaini šķautainu vaigu, pilnu sal-

augstāko galotni, šorīt ir nokritis viens tāds varens

ābols pašā vidū krevelaini šķautainu vaigu, pilnu sal-

das sulas. Annelei pilst acis no prieka. lebaudījušo

ātri pirmo rīta devumu, viņa skrej tālāk pa balto

rasu. Visas ābeles ir šonakt vareni strādājušas! Dzel-

teni, sarkani, balti, drūzmu drūzmām, zarus liekdami,

piepūstiem vaigiem, sveras āboli cits aiz cita, gatavi

tūlīt lēkt Annelei acīs. Ja, acīs gan, bet ne rokās.

Tur vēl Annelei ilgi jāgaida, kamēr būs tik liela. Pa-

gaidām rokām jāpietiek ar tiem, ko paslēpuse zāle.

Ir jau viņu gan arī te Dieva līdums! Annele iekož

vienā: sūrs; iekož otrā: skābs, bet beidzot ar gudru

ziņu klēpis tomēr pilns. Tikai acis vēl kāras, žog-

malā rinda plūmju. Jau vairāk dienu Annele vēro-

jušo, ka pa virsotnēm dzeltojas dzintarīgi pakariņi.
Bet ko līdz? Iznāk tikai tāda salda, kāra saskatīša-

nās un vairāk nekā. Plūmēm nav vēl dodamā reize,

jo neviena nekrīt zemē.
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Pa to starpu Annelei ir aizšāvies, ka jāiet meklēt,

kur vasarai beigas. Pa koku starpu viņa redz, ka no-

tiek kaut kas pie rijas. Annele turp. Tur būs tie

steidzamie darbi. Kā tad! Balta rudzu stirpa, kurā

sagāja viss lejas lauks, ir no augšas iebrukuse un vi-

ņai līdzās gadījušās mīkstu dzeltenu salmu kaudze.

Tēvs veļ salmus nastā un apjož ar virvi.

Annele stāv un brīnās un nesamana, ko teikt.

Tēvs viņu ierauga. Viņa zilās acis mirdz.

„Redz nu, meit," viņš saka jautri, „izkūlām

jau jaunu maizīti. Karlīne šodien izcepa pēdējos mil-

tus. Rīt brauksim uz sudmalām."

Jauna maize izkulta. Tāds darbs padarīts bez An-

neles! Kā tik tas varēja notikt? Kā tik to varēja

nogulēt!

Salmu nasta salecas gaisā, un tēvs ir nozudis. Lūk,
aiziet nasta, baskājis, baskājis, sīkžigliem solīšiem,

ļodzīdamās un tenterēdama līdz kūtīm, augšā pa re-

deļu trepi un ieveļas lūkā. Pēc laiciņa iznāk lūkā tēvs,

apputējis, salmu stiebrus no kakla un matiem slau-

cīdams, nošļūc uz savām baltajām nātna biksēm pa

redeļu trepēm lejā un ir atkal klāt. „Nu, Annele,

žigli, žigli pie darba!"

Ko Annelei gan vēl citu! Nu tik ies vaļā darba

reize. Salmu kaudze ir bezgalīgs neveidots materi-

āls. Var velt vālus, var griezt grīstes, var siet kūļus.

Re, kādus klēpjus Annele liek tēva nastā! Arvien

viņam zem rokām vai pie kājām. „Tāds palīgs, tāds

man varens palīgs gadījies \" tēvs liela Anneli.

Kad nasta gatava, Annele turas ar roku pie vir-

ves. „Vai vieglāki?"

„Ja, kā nu nebūs vieglāki!" Un viņi skrien abi

ar tēvu.
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Pa redeļu trepi augšā Annele līdz nevar. „Laid

nu, laid," tēvs saka un Annele tūlīt protas. Bet ko

darīs pa to laiku, kamēr tēvs lūkā? Pamēģinās, vai

nevar tā, kā dara lielie puikas.

Annele iekaras kāpšļos, šūpojas, sadod spēku un

kā vējš nožvīkst viņas pašas kājas cauri rokām un

pāri galvai. Darīts! Prieks saskrej meitenei krūtīs

līdz kaklam un viņa skaļi iekliedzas. Nekad nav tā

varēts un nu uz reiz var! Kūleni mest caur trepju

kāpšļiem, kā ganu Jancis! Ja. Nu viņa ir liela un

droša kā puikas. „Niķis rokā!" viņa saka tādā tonī

kā vecā māte. Un nu tik iet vaļā, kūlenis pēc kūleņa.

Visas reizes iet labi un nav nevienas vairs, kad ne-

izdodas. Tā varēs padzīvoties ar jauno prieku vai līdz

pašam vakaram.

Bet piepēši sagriežas sirds un pasaule saiet gumzā.

Ausīs dūcējs, acīs tumšums un Annelei nekas vaira

nepatīk. Annele nobīstas. Vai tas tik nebūs sods par

to, ka darīja tā, kā puikas?

Nē, būs varbūt tikai uzbrukuse liksta. Tagad jā-

gaida, kamēr paiet laiks. Tad pāries. Vecāmāte

saka: Paies laiks, pāries liksta.

Annele sēd un mirkšķina acis. Un pa to starpu

ir jau laiks pagājis. Un arī liksta prom. Tumšums

nokrīt, iznirst saules atspīdētais klēts gals un tad

jau viss sētsvidus ir atkal gaišs. Mīļā saule! Ar to

Annele atminas, ka jāiet tak redzēt, cik tāļu Karlīne

ir ar maizes cepšanu.

Annele nāk pašā laikā. Abra guļ pārstiepušās pār

kukņas slieksni kā dzērājs vīrs, baltais paklājs ir no-

ņemts, raugs iet līdz malām kā uzplūduse upīte. Kar-

līne ar garu kruķi sarauš visas ogles krāsns priekšā,
uzmet uzkurus, kuri gaiši iegailējas, izlūko rūpīgi
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krāsnskaktus, vai nav vēl kur paslēpušās ogles, uz-

šļāc no lielā ķipja liesmai drusku ūdeņa un tad pa-

ķer garo lizi, uzliek uz priekšas mūrīša un nokaisa tai

mēli baltu kā sniegs. Karlīnei aiz jostas uzsprausa

brunči, sarkans lakatiņš cieši sasiets pakausī, lai gali

nemaisās priekšā, viņa pate kvēlo kā ogle un rokas tai

iet kā zibens. Annele neuzdrošinās tuvāk; godbijīgi,

kā klusu piekrišanu lūgdamās, notupstas uz sliekšņa,

par ko Karlīne nekā nesaka. Lai tup.

Karlīne nu apslapina atrotītās rokas un tad ie-

cērt tās līdz elkoņiem mīklā, kas uzreiz atšķeļas bur-

buļaini un cīpslaini izčākstējuse. Atšķelto mīklas

piku Karlīne palecina, glaudīdama pa rokām, uzmet

uz lizi, saspiež plakanu, saplikšķina; tur atņemdama,

tur pielikdama, vienu galu kuplu, otru smeilu, vēl

reiz saslapina rokas, nopaijā un nogludina tā kā

klaips izskatās kā ar ēveli nodrāzts, uzvelk ar rādī-

dītāja pirkstu virsū krustu un, pāri kvēlojošām

oglēm, iešauj to krāsnī.

Annelei tvīkst acis, tvīkst rokas. Ai, to darbu, to

jauko darbu! To nu gan viņa varētu padarīt! Ar at-

rotītām rokām te pa ķipīti, te pa abru, te pa lizi:

miltus kaisīt, plikšķināt, spaidīt, glaudīt, pārmest

krustu, to viņa izdarītu uz mata! Ja tik Karlīne at-

ļautu vienu vienīgu reizi, vienu pašu mazu klaipiņu
tik uztaisīt.

Bet Karlīne barga. Tai tu netuvojies. Ja tik uzdro-

šināsies vienu puspēdu tuvāk, tūlīt kliegs: Nost no

kājām!

Pašlaik pa nama durvīm nāk puisis Ingus, un tai-

sni tai brīdī Karlīnei sadrebējās roka un klubaks

mīklas noveļas zemē. Tas ir gan tikai sakasnis, kuru

Karlīne gribēja ielaist klaipa galā, robā, bet nu viņa
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nemaz nemana, kur tas palicis. Tik glauda un glauda,

kamēr robs tāpat pilns un pika zemē paliek gluži kā

nekam.

Kā nu nekam? Kas zemē, tas suņam. Kas zemē,

tas bērnam. Kamēr Karlīne, acis no kvēles sargā-

dama, vēro un skaita, cik krāsnī jau klaipu, Annele

paķer mīklas piku un nozūd nemanīta.

Dārzā, pie ogulājiem, ir vieta, kur var būt drošs,

ka lielie nemaisīsies pa kājām. Turnu sākas tie darbi.

Tur Annelesanes malku, sanes ūdeni, izkurina krāsni,

mālu abrā samīca maizi, plecos līgodamās, kā to dara

Karlīne; sataisa klaipus un sašauj krāsnī, lai cep.

Nu ir kārās rokas kaut cik apmierinātas un An-

nele dodas tālāk.

Pie istabas durvīm, iedzinis sienā āķi, Jurīša vec-

tēvs vij auklas. Bet uz soliņa līdzās tam klēpis ga-

reni sazāģētu klucīšu. Jurīša vectēvs tikai dara di-

vus darbus: vai nu vij auklas, vai grebj karotes.

Auklas vīt Annele sevišķi nekāro. Var jau gan

kādu laiku paskatīties, kā auklu nošķi, uz ķekšiem

uztīti, pa rokām virpinājas un griezdamies miju-viju

lēkā, bet gara prieka tur nav, jo tur jau tūliņ redz,

kas iznāks. Citādi ir ar karotēm. Kad vectēvs paņem

slīmestu un, gareno klucīti pie krūts piespiedis, sāk

drāzt, tad nekad nevar zināt, kas tur iznāks: pavār-

nīca, resnā puišu karote, vai smailiņā, kā no papīra

sloksnītes iztaisītā — meitām un bērniem. Kad klu-

cītim noņemts lielums, vectēvs ievelk zīmi un tad jau
redzama nākamākarote. Nu tik vēl jānodrāž viss, kas

apaudzis apkārt. Tad iznāk kā pats no sevis kāts un

karotes galviņa kā gareniski pāršķelts maizes klai-

piņš. Tad nāk greblis un iztaisa dobumu. Skaidas

šķīst visapkārt tik baltas un trauslas, ka tās var sa-
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berzt pirkstos par miltiem. Nu karote gatava. Vec-

tēvs to vēl nodreijā un nopulierē tik gludu un smalku,
ka to var paijāt un glāstīt pa vaigiem kā samtu.

Karotes grebt būtu Annelei viegls amats, bet Ju-

rīša vectēvs noraida: „Taisies, kā tieci! Tas nav

meitēnu darbs!"

Annele pasēd kādu laiku pie vectēva, kas ir mēms,

kā zivs. „Vai šorīt karotes negrebs," uzdrošinās bei-

dzot jautāt.

„Grebs, jau grebs," vectēvs rūc un vij tālāk savas

auklas.

„Kad to garo dienu sagaidīs," domā Annele skum-

dama un kad pa acu galam ierauga māti, viņai iekrīt

prātā, ka nav vēl dabūjuse rīta maizi.

Kad maize apēsta, Annele piesienas mātei kā va-

dzis, pa visām gaitām tai līdz tekādama un sīkdama.

„Ko tu uzplijies, meitēn, ko tu te ņerkšķi? Ko

īsti gribi?" māte uzprasa stingri un tā, ka Annele

nevar uzmest lūpu vai izvairīties. Jādod īsa atbilde.

„Darba gribu."

„Ak, gribi darba," māte saka un padomā. „Nu,

labi, liela jau esi, došu tev darba." Paņem Anneli

aiz rokas un ved uz klēti.

Kas tas var būt, Annele ausās. Kādu darbu dos

klētī? Un pats tas solījums izklausās tik skarbs kā

piedraudējums. Bet ko darīsi, kad pats ieskrējis

cilpā.

Māte izņem no lādes gabalu audekla, nogriež strē-

meli un pasauc tad Anneli tuvāk. Liek nosēsties lī-

dzas. Pavisam blakus.

„levēro labi, kā dara!"

Audekla strēmelei māte izvelk pa vidu vienu metu,

blakus vēl otru un trešu, tā kā ronas plata starpa kā
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redeles. Nu māte iever adatā garu pavedienu un

rāda Annelei, ka pa šito redeļu vagu esot jāvelk vi-

ciņa. Annele skatās platām acīm, bet kad kaut drus-

ciņa no tā, ko māte saka, paturētos prātā! Pa vienu

ausi iebiris, pa otru izbiris. Kas tas par darbu, ne

redzēts, ne dzirdēts, un kam tāds vajadzīgs?

„Nu še, strādā, un kad esi gatava, nāc parādīt."

To Annele ir izdzirduse nepārprotami. Paņem

darbu netīksmīgiem pirkstiem un ies strādāt. Bet

nekur nevar atrast pienācīgas vietas. Uz klēts sliek-

šņa būtu labi, bet no paspārnes birst spaļi uz galvas,
citām reizēm viņi to nedarīja. Klētsgalā tāds vējš,

ka rauj diegu no rokām ārā, kā tur lai pašuj ? leies

klētī iekšā, tur atkal pavisam tumšs; noskries lejā pie

avota, uz lielā akmeņa, tur spiež tā, ka nevar nosē-

dēt. Tomēr katrā vietā ir kaut kas pastrādāts. Ir

šurpu turpu, uz augšu, uz apakšu iziets pa audeklu

ar garo pavedienu, tā ka darbs izskatās raibs kā zaķu

nopēdots sniega lauks.

Kā nu vēl Annele tā sēd un strādā, uzreiz uzplūst
kvelmaini garda maizes smaka. Nu kā tad! Jāskrien

tak steigšus skatīties, ko dara Anneles lielā maizes

krāsns!

Karlīne jau velk savu ārā, nes kūpošu istabā, kur

brūnie klaipiņi rindojas čagani, kā čiekuri. Ka tik

Anneles maize vien nepiedeg!

Viss izdevies labi. Klaipi guļ, kā nolikti. Annele

piesit katram ar pirkstu pie augšas, pie apakšas: ga-

tavs!

Kur nu liks tik daudz maizes? Nu jāiet ciemā uz

Kaltiņiem, kur dzīvo mātes māsa ar Mildiņu un Ei-

nīti. Tiem māte arī nes no katra cepuma, tiem ar-

vien vajaga. Labi, ka Annelei tagad tik jauks gald-
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auts, ko nupat izšuva, tur varēs iesiet varenu knupi,

jo bez maizes, radiem vajaga arī nonest pavalga tiesu.

Annele aizskrien uz saviem zemes pagrabiem, paņem

pa krietnam sviesta un gaļas un sasien tos kopā ar

maizi tik cieši, ka zupa tek. Nu var iet ciemā.

Ciems ir tāļš un darīšanas garas un dažādas ar

Einīti un Mildiņu un lielo atpakaļ nākšanu. Uz tā-

diem krusta ceļiem Annele saskrējās krūtīs ar māti.

„Nu, kas ir ar darbu? Vai jau gatavs? Parādi!"

Annelei noklikst ceļi.

Ar darbu? Ja, kas ir ar to? — Viņa tūliņ atnesīs.

Bet kur atnesīs, kad darbs guļ mālu abrā, kopā

sasiets ar maizi un pavalgu? Un liptin līp un izgrie-

žams kā rīka lakats. Annele dara, ko māk. Izskalo,

izgriež, nogludina ar roku tik gludu, kā māsiņa Lī-

zīte savu pletējamo baznīcas kleitu, un sakar ābeles

zarā, lai nu žūst. Tad viņa pamaļas pa otru pusi, līdz

lazdu kalnam, pat līdz mežam, lai nebūtu jāsatiek

māte. Bet tad pienāk ēdiena reize: aurē un sasauc

pie galda darbiniekus un Anneli ar. Jāiet, neko darīt,

jāiet un darbs jārāda.

Kas tur nu būtu ko skatīties tik ilgi, kā tā māte

skatās, paņēmuse Anneles darbu:

„Ak tad tāds tev tas darbs? Kauns gan! Kauns

gan!"

Un to viņa saka pavisam lēni, paņem Anneles ausi

un skaita dūrienus un pēc katra dūriena pateic, ka

Annele esot nekārtīga, nevīžīga, neuzmanīga un pa-

visam nelietojama meitene; tie esot cūku rakumi, ne

darbs, un jābrīnoties, ka tik lielai meitai tik maz

prāta. Un kad māte ir palaiduse vaļā Anneles ausi,
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viņa pasviež tai darbu un saka: „Ārdi ārā un dari

par jaunu!"

Annele sēd pie savas putras bļodiņas un asaras tai

birst un birst. Kaklā iespiedies kumoss un neļauj no-

rīt neviena kludziena, ne maizes drupatiņas. Kad

visi paēduši, Annelei arī paņem nost bļodiņu par lielu

sirds atvieglinājumu: kad negrib ēst, lai iztiek vien

ar savu „lielo dūšu".

Annele sēd sētmalā un skaita kā pātaru pantiņu:

„Ārdi ārā un dari par jaunu, ārdi ārā un dari par

jaunu!" Bet kas tas ir: — ārdi? Parausta vienu

stūri, parausta otru, viss šķiet nepieietams, neizpro-

tams, neuzvarams. Ja visu izārda, kā tad izdarīs at-

kal par jaunu?

Ja, nu ir skaidri redzams ! Annele var nest sal-

mus, var cept maizi, var grebt karotes, ja vectēvs tik

atļauj, bet viciņu dzīt nevar. — Un vai viņa arī var

nest salmus, tā īsti no tiesas? Kad palīdīs zem tēva

nastas ar savu spēku vien, tad gan redzēs, kur aiz-

ripos ! Un kad arī Karlīne ļautu, vai varēs izcelt klu-

baku mīklas no abras un pacilāt garo lizi? Nekā,

nekā! Acis gan var, bet rokas nevar. Rokas nevar

un nevar. Tas jau nupat bij redzams.

Annelei sirds iekšā saraujas. Viņa pate paliek tik

maza kā zīlīte uz puķu kāta un pār viņu plešas kā

vāks tāds smags, nospiedošs grūtums.

Kāds skrej pa dārzu un sauc un meklē Anneli. Tā

ir Līziņa. Viņa ir klāt. Viņai pilna sauja dzeltenu

plūmju, kuras viņa nokratījuse no pašas galotnes ar

savām stiprajām, jaunajām rokām.

„Kas ir, meitēn, tu raudi? Par ko tu raudi?"
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„Ārdi ārā un dari par jaunu," Annele elso, cilā-

dama savu darbu.

„Aha!" Līziņa saprot. Nosēstas līdzās meitenei

zālē un būs tūlīt mācītāja.

„Nu, ko tu dari, kad esi saskrējušies pa nepareizu

ceļu? Kāpies atpakaļ, vai nē? Nu, tavs pavediens arī

saskrējies pa nepareizu ceļu. Vedīsim viņu atpakaļ.
Kur būs pirmais solis? Lūk, tur! Viņš tūlīt atsau-

cās."

Līziņa parausta pavedienu; kur velkas čokurā, tur

pirmais solis. Kā izvelk tur pavedienu: vieta skaidra

un nu meklē otru. Annelei nostājas asaras, Trešo,

ceturto viņa jau zin pati. „Dod man, dod man!" viņa

sauc nepacietīgi, delnām acis slaucīdama. Un tā tas

iet viens un divi, kamēr viss „lauks" no pēdām no-

tīrīts.

„Nu sāksim dzīt viciņu," Līziņa saka svarīgi, ap-

ņemdama meiteni ap pleciem.

„Tu redzi, tagad pa vidu iet redeļu sētiņa, bet tā

viegli var sagrūt, ja nesapīsim cieti. Tā! Adata

mums palīdzēs un nu mēs ņemsim: trīs vabas atpa-

kaļ, trīs uz priekšu !"

Ja, to Annele tūlīt saprot. Tas jau ir tikpat viegli,
kā cept maizi. Un rokām tīk: dod šurp, dod šurp!

Līziņa palaiž nu visu darbu atkal meitenei, bet

pate sit plaukstas un skaita: „Lec, lec, zaķīt! Trīs

vabas pakaļā, trīs vabas priekšā, nu tika tālāk, nu

tika tālāk!"

Bet ar visiem smiekliem Līziņa ir stingra. Dū-

rieniem jāguļ vienam pie otra, apaļiem kā graudiem.
Neviens lielāks, ne vaļīgāks. Viciņa izvijas skaista

kā pīnīte, un iekām vēl nav ne domas pie apnikuma,

jau pēdējais dūriens klāt.
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„Urā!" sauc Līziņa, pasit Annelei rokas padusēs

un sagriež to dzirnaviņās, ka kājas vien pa gaisu no-

švīkst. „Skrej nu pie mātes!"

Annele skrej. Nospiedošā grūtuma vāki vidū pušu

pārplīsuši. Viciņa uzvarēta!
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Medus maize.

Šosvētdien Annelei apsolīts lielais ciems: Lauk-

males. Kā no baznīcas ejamā laika viņa jau skraida,

durvis dauzīdama, iekšā-ārā, vienreiz ar Karlīni pa-

šās krūtīs saskriedamās.

„Kur tad*nu, kur tad nu kā sisenis spārnos?"

„Uz Laukmalēm, laid!"

„Ak tad nu gan uz to Kanaana zemi, kur tas piens

un medus tek."

„Kā tu to zini?" Annele brīnās, jo arī māte pat-

laban teikuse: nu pats lielais medus laiks.

Ērkšķogas arī jau nāk gatavas."

Ērkšķogas ir ērkšķogas. Tās jau Annele pazina

visu vasaru. Zaļas un cietas podziņas. Skābas, skā-

bas! Lielie saka, ka viņas, ar lielu gaidīšanu, kādreiz

arī paliekot mīkstas un saldas, bet to jau nu gan Avo-

tos nepiedzīvos aiz tā vienkāršā iemesla, ka viņu vairs

nemaz nav, ne pie viena krūma. Bij, bet nu vairs

nav.

Bet kas ir medus? Lai Annele taujā kuram prā-

tam grib, neviens nekā par to nezin. Tikai tik daudz

dzirdēts, ja lielie gribēja atzīmēt ko jauku, tad, gar-

dinādamies, teica: „Salds kā medus! Gards kā me-

dus!"

„Kāds tas medus īsti ir?" Annele vaicāja māti,
kad tās bij ceļā uz Laukmalēm. „Vai tāds kā tītiņi,
vai tāds kā naktsvijoles?"

„Ej nu ej, muļķīte! Tītiņi un naktsvijoles! Vai
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tās ēdamas? Tās jau ir puķes. Nu, ko es tev varu

pateikt? Nu jau tu pate redzēsi," māte atteica.

Tā jau bij arvienu. Lielie nekad nekā nezināja

pateikt uz svarīgiem jautājumiem. Tik ir bija: „to

jau tu pate redzēsi."

Izejot no meža, Laukmales ne tik vien jau nāca

redzamas, bet drīz arī dzirdamas. Itkā jau no tā-

luma saucot viešņām skanēja pretī plēsīga kņada.

Rēja visos stūros.

„Vai, kas suņu!" Annele nobijās.

„Nekas, nekas! Suņi mūs nemaz neredzēs," mie-

rināja māte, nogriezās no ceļa un taisni, pa iemītu

papuves taciņu, gāja uz dārzu, kura aizmugurē bija

mazi, žogā itkā paslepus ietaisīti vārtiņi. legāja

dārzā un bij drošībā. Kāds suns gan bij izskrējis

pretī, uz papuves lauku, bet redzēdams nācējas no-

zudušas, noostīja vēl riedams pēdas līdz dārzam, tad

izkauca garu kaucienu un aizskrēja. Redzams, ka at-

nācējām še bij izcilus tiesības, pret kurām būtu bijis
velti karot.

Dārzā stāvēja rindā lielas ābeles, rindā ērkšķogu

krūmi, dzeltenām' ogām. Annele pārskrēja viņām ar

priecīgu iepazīšanās skatu; lielos puduros smaršoja

biškrēsliņi, ziedēja danckas, ķeizarkroņi, kurpītes,
bet pie pašiem istabas logiem vēl bij sevišķi aizžogots

puķu dārziņš, apaļām dobītēm; tajās auga svešādas

puķes, no kurām Annele tik pazina kriņģeles un sam-

tenes; citas māte nosauca svešos vārdos: asteres, lef-

kojas, lauvmutes. Dobīšu starpas un plašā istabas

paspārne bij tīri atslaucītas un dzeltenām smiltīm

nokaisītas.

Verot vārtiņus, šaurajā istabas lodziņā pasitās



184

pretī sievietes seja. Tūlīt dzirdēja durvis atbultējam

un laipni runājam: „Tādi ciemiņi, tādi mīļi, sengai-

dīti ciemiņi! Nākat tik nu iekšā, nākat! Suņa te

vairs nav."

Tā būt saņemamai Annelei ļoti patika un gandrīz

viņa būtu piemirsusi nobučot Laukmalietei roku, kā

bij cieši pieteikuse māte, tā bij jāskatās, no galvas

līdz kājām, kāda tā Laukmaliete: gara, kalsnēja,

drusku uz priekšu salīkuse, prāvu degunu, lielām bāli

zilām acīm, taisni atšķirtu celiņu, gar ausīm apglau-
stiem tumšiem matiem; raibu, īsu katūna jaku, strī-

painu svētdienas priekšautu un tik mīlīgu balsi, kādu

Avotos neviens neprata izrunāt.

„Vai tā tā tava mazā?" viņa jautāja mātei un

arī pate atbildēja, kā arī atbildēja uz mātes jau-

tājumiem. „Nu kā tad. Nu kā tad! Atnācis nu gan

reiz tas ciemiņš tai manai Ancītei arī. Gaidīšana jau

bij liela. Dievs tu pas', kāds nu būs prieks, kad pār-

nāks! Nē, nē, manas meitas jau nav vis mājā.

Aizgāja papum līdz apstaigāt laukus un tad līdz upei

arī aizskries. Uz upi, uz upi! Tur jau viņai tā lielā

laušanās, bet ar meitām vai ganu meiteni nedrīkstu

vis laist. Kad nu šodien papam vaļa, tad jau nu no-

vēl ar' to prieku. Bet nu jau labs laiciņš kā prom,

drīz vajaga būt mājā. Nākat nu tikai iekšā, lielajā

kambarī, atpūtināt kājas."

Tikko bij pārkāpts kambara slieksnis, bet pats

kambaris vēl tikai migloja Anneles skatā, kad no

kaut kurienes nokrita dzelteni pelēks pluskatains ka-

mols un ar niknu: „Vau, vau, vau!" pievēlās viešņām

pie kājām. Laukmalietes: „Sē, sē!" atgrūzts nost, at-

sprāga ripeniski uz otru kaktu, bet atkal no turienes:

„Vau, vau, vau, vau!" drāzās atnācējām no jauna
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virsū. Šis negaidītais uzbrukums Anneli nobiedēja

mēmu: Laukmalēs nāca suņi no visiem kaktiem.

„Sē, sē, fort, Bižū, fort! Wirst dv wohl! Fort!"

Laukmaliete sauca bez apstājas un rāja vācmēlē

mazo negantnieku, bet nevarēja to ātrāki savaldīt,

kamēr neietvēra plaukstā viņa pluskataino galvu.

Bet vēl no plaukstas ārā tas nikni rūca, zobus ņirg-

dams, un melnas, spožas ačteles pret viešņām šaudī-

dams.

nebaidies! Viņam jau tik tā riešana.

Kost jau viņš nekož."

„Tas jau tāds nieciņš, kā klēpja sunītis," teica

māte.

„Tāds jau arī ir. Dabūjam no lielas mātes Lēdi-

jas. Mana Ancīte dikti tādu kāroja un tad nu arī

darījām bērnam to prieku."

„Tādēļ jau ar' tik vāciski vien prot," teica māte.

„Nu kā tad citādi, tāds mazs, smalks nieciņš,"
Laukmaliete ļoti labvēlīgi paskatījās uz rūcošo ka-

molu.

Annelenu dzirdēja, ka Laukmaļu meiteni, ar kuru

tā bij vārda māsa, nesauca vis Anneli, bet Ancīti un

viņai bij pašai savs suns. Un vēl klēpja suns! Tā

bij varen smalka, lielmanīga lieta!

un paciemojaties, es tūlīt ienākšu,"
Laukmaliete teica un: „ruhig, Bižū, nu!" norādama

šuneli pazuda no istabas.

Annele nu netraucēti varēja apskatīt kambari.

Tas izskatījās daudz mazāks, nekā Avotu lielais kam-

baris, bet lietu viņā bij trīsreiz vairāk. Augstiem

spilveniem uztaisītas gultas, spožs, dzeltens skapis,

liels galds, krēsli un pie vienas sienas tāds kā sols, kā
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gulta ar muguras un sānu atzveltnēm, melnu ādu

pārvilkts.

„Kāda jocīga gulta!" Annele čukstēja pirkstu pa-

cēluse, pret kuru no tās pašas „gultas" pluskatainais

kamols atkal izlēca ar savu: „vau, vau, vau!"

„Tā nav gulta, to sauc par zopādi, tā ir tāda

smalka kungu lieta."

„Zopāde, zopāde, bet ko Laukmaliene dara ar tadu

zopādi?"

„Nesaki: Laukmaliene. Tā ir Laukmaļu mama.

Bet tu viņu sauc par tanti un papu par onkuli. Tu

zini: tas ir tēva brālis."

Ja, to Annele zin.

„Mama, papus, tante, onkulis," viņa skaitīja un

domāja, ka būtu labi, ja nevajadzētu tos nosaukt ne

šā, ne tā, jo mazajiem cilvēkiem ir kauns lielos saukt

vārdā un vispāri viņu runas ar lielajiem meitenei

daudzreiz šķita pavisam nevajadzīgas.

Laukmaļu mama ienāca un tūlīt uzņēma atkal va-

lodu par Bižū: „Tā jau tā. Citam kādam jau liel-

māte ne par ko nebūtu devuse kucēnu no savas Lē-

dijas, bet kad nu papus ieprasījies tai savai meitai,

tad jau gan žēlīgi novēlējuse." Un viņa stāstīja vēl

daudz par kucēnu un viņa niķiem. Runādama viņa

nebūt neapsēdās ar viešņām, bet rīkojās pa istabu, tā

vairākas reizes savās gaitās iekšā-ārā iedama, bet

runas pavedienu ienākot arvienu tai pašā vietā pie-

siedama, kur tas izejot bij notrūcis.

Pēdīgi tā ienāca no otras puses un aicināja: „Nā-
kat nu, nākat pacienāties ar medu, lai līdz palauna-

gam paiet īsāks laiks un nesāk vēl gribēties ēst."

leveda viešņas nelielā pieliekamā kambarī, kurā

bij dažādi podi, grozi ar olām, pie sienām un grie-
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stiem pakārti saimniecības daikti, uz galdiņa dziļa,

sietiņu apsegta mulda. Bet mazajā lodziņā, gar rū-

tīm, rindām vien spindza un džingstēja lapsenes un

tikko noņēma sietiņu, sāka griezties ap galvām, krita

gubām uz muldu. Muldā bij dzintardzeltens biezs

šķidrums, kas tecēja laukā no lielas, stieņos sakrau-

tas vasku kaudzes, kā sula no koka.

„Ak tu to smaršu!" priecājās mate.

šodien nācis no stropiem, tad jau ar' īsti

to jūt. Nu, švēģeren, ķeries nu klāt," Laukmaļu

mama laipni skubināja māti, pasniegdama tai gabalu
maizes.

Otru tādu riecienu notriepa biezu kārtu caurspī-

dīga, dzeltena medus un pasniedza Annelei, sirsnīgi

novēlēdama.

„Nu, bērns, cd nu, un mielojies!"

„Nenotriep zemi, nenotriep drānas!" māte tūlīt

laida pakaļ savu biedinājumu, jo medus no rieciena

vida sāka kustēt kā dzīvs uz visām pusēm.

„Zini ko, bērns, ej labāk dārzā. Tur jau ir gata-

vas ērkšķogas, varbūt vēl kāds ķirsis kur atlicis un

šāda tāda oga. Tur bērniem pašlaik īsta vieta," tā

Laukmaļu mama, lai dabūtu meiteni no acīm, pavēra

durvis un izbīdīja to dārzā.

Annele stāvēja nezinādama, kā īsti ķerties pie sa-

vas maizes. Medus tecēja uz pirkstiem. Viņa aplieca
rikas malas uz iekšu, ieslēgdama kā muldiņā lipīgo

straumi, bet tā čakli uzmeklēja katru burbulīti ce-

pumā un izspiedās laukā ar nevaldāmu varu. Vaja-

dzēja palikt abas rokas apakšā un turēt riku, līdzenu-

kā ūdeni.

„Nu, bērns, ēd nu!" viņa sevi skubināja Lauk-

maļu mamas vārdiem, bet klausīt neklausīja. Ja, ēd
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nu! Bet papriekš tak vajadzēja zināt, kāds viņš īsti

bij, tas medus. Bij jānogaršo viens pats. Gan jau
tadēšanu panāks. Un labi novērojuse rikas vidu, mei-

tene uzmanīgi iebāza tajā savu smeilo mēlītes galiņu.

Lipīgs, salds, dzēlīgi kņudošs!
Gards?

Nē! Nemaz! Bij jānopurinās.

Annele nogaršoja vēlreiz.

Gards?

Ne, nē! Otrreiz arī nē, un trešo reiz ne pavisam.

Katrreiz tāda saldi dzēlīga kņudoņa pārskrēja

mēli, smaganas, rīkli, izlaidās tirpinoša līdz kāju

pirkstiem, sapurināja meiteni.

Nē, nē, nē! Medus maize tai nebij pieņemama.

Bet ko teiks māte? Tas tak pasaules lielākais

gardums! Un tik tādēļ, lai dabūtu medu, viņu ņēma
līdz ciemā. Pamēģinās vēl reiz.

Gariem zobiem paskrubināja rikas apmalas. Vēla

un vilināja kumosu ilgi pa muti, norīt nevarēja. Neko

darīt: medus maizi tā nevarēja ēst.

Bet kur tad nu to liks? Kur to liks?

Ilgi meitene domāja, ko darīt.

Nesīs atpakaļ, atdos Laukmaļu mamai, pateiks:

„Tante, es negribu." Taisni tā i pateiks.

Bet kā to izdarīs ? Vai to tā tik vienkārši varēs ?

Medus tak bij pie cilvēkiem augstā cieņā. Tik liels

un rets gardums, ka visi uz viņu sūkstījās lūpas lai-

zīdami, un nu tāda maza muļķe meitene, svešās mā-

jās ciemā atnākuse, ies un pateiks, ka viņa to negrib.
Ko tad sacīs Laukmaļu mama, kas tik mīlīgi un vē-

līgi viņai nupat iedeva maizi? Kādām acīm viņa tad

uz to paskatīsies? Un Anneles pašas māte, atveduse

to ciemā, visādi piekodinādama tai rātni uzvesties,
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un nu redzēdama, ka tā atraida tik retu ciema ku-

kuli, ko tā teiks? Un ja arī nekā neteiks, bet tikai

paskatīsies vien, tādām acīm, tādām acīm, kādas An-

nele nemaz nemīl un nekad negribētu redzēt, ka lie-

kas sakām: Tīri posts ar to meiteni. Nemaz, kā citi

bērni. Pat medus maizi negrib. Vai tas kur dzirdēts!

Nē, nē, maizi atpakaļ atdot nevar. Sejas, kas bij tik

vēlīgas, padarīt bargas, vai arī tikai vaicājošas un

norājošas, nē, tad labāk — labāk tad noslēps maizi

kautkur, zem krūmiem, zālē.

Annele nu meklēja tādu vietu, nogāja garo ogu-

lāju rindu, pilnu ķekarainu, sulīgu, kārdinošu ogu ;

zem krūmiem nebij tik garas zāles, kurā varētu no-

slēpt maizi, un ja arī tāda kur bij, Annele šaubījās

tur noslēpt nevēlamo dāvanu, jo — cik viegli viņu

še varētu atrast pati Laukmaļu mama, pat pēc tam,

kad Annele jau būtu aizgājuse, un ko tad gan viņa

domātu par Anneli. Kas tā par meitēni, kas tik ne-

rātni nometuse Dieva dāvanu, un kas tā par māti,
kas uzaudzinājušo tādu nelāgu meiteni! Un kad arī

neviens nomesto maizi neatrastu, viņa tomēr zinātu

par to pate un viņai būtu vienmēr kauns par tādu

savu izdarīšanu.

Tā meitene nonākuse dārza malā līdz žagariem

pītam žogam. Tas nav augsts, mieti pa vabiņu star-

pām vēl zemāki, apaļiem, plakaniem galiem, kā gal-

diņi. „Uzliec še tavu maizi," viņai uzreiz pasaka gu-

drais prāts. Ja, labākas vietas vairs nevar atrast, —

Annele priecājas, palecas uz šķērskārts un noliek

maizi kā uz paplāti. Lai apēd to putni. Lai paņem to

kāds ārpus dārza garāmskrējējs kārumnieks. Maize

nav ne apnicināta, ne novārtā nomesta.

Kad nu tas ir izdarīts un rokas brīvas, meitene
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noglauž tās rūpīgi gar zāli, gar lapām, lai noiet lipī-

gums un saldums. Steidzoši izdara to visu, jo tur jau

skrien kāda meitene šurp, saukdama un meklēdama.

Tā ir Laukmaļu Ancīte. Viņas sadodas rokas un ir

tūlīt valodās un lielos draugos.

Kambaris tukšs. Laukmaļu mama aizveduse mati

skatīties teļus un barojamos lopus.
Ancīte ir liela runātāja un arī degtin deg parādīt

ciemenei visas savas mantas: lelles un spēles. Lai

tik šī skatās un brīnās. Bet viešņa neprot neko skaļi

apbrīnot vai uzteikt, un mazajai saimniecei liekas,

ka vēl būtu jāparāda tāda lieta, kas to padarītu stīvu

no brīnumiem.

„Bet vai tu jau redzēji Bidžu?" viņa jautā ar uz-

svaru, domādama nu tak reiz parādīt ko neredzētu.

„To pluskataino šuneli? To jau sauc Bižū."

„Mama viņu tā sauc, bet es saku: Bidžus. Tāpēc

kā Bidžus ir tikpat pluskatains kā čigānu Didžus. Un

tādu es viņu māku iztaisīt, to es tev tūlīt parādīšu."

Ancīte nu izvelk stipri ņurdošo šuneli no siltas

zopādes vietas, atsien tam krēpaino spalvu uz abām

pusēm kā bārdu, iesprauž tam vienā ķetnā skaliņu

par džindžalu un nu vadā šo pa istabu, uz pakaļkā-

jām dancinādama un dīdīdama, un jo šunelis rej un

spirinās, jo skaļāki smiedamās un to visādi eršinā-

dama. Bet Bidžus visu laiku, zobus ņirgdams, un vai

pat apēst draudēdams, plēsās un lauzās — nevis

pret Ancīti, kā to īsto vainenieci, bet pret viešņu,
itkā pareizi nojauzdams, ka tā īstenībā ir visa šā ne-

miera cēlonis.

„Tas nu bij Didžus, bet nu nāks Didžene," Ancīte

pārgalvīgi sauca, palaida pagaidām šuneli brīvā, ie-

kāpa vienā no augstajām gultām, kurā bij kaudze
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glīti saliktu Laukmaļu mamas baznīcas lakatu, kā tā

bij pārnākuse no dievvārdiem un nebij vēl paspējuse

aiznest uz klēti. No lakatu kaudzes meitene izvilka

garu, spilgti raibu zīda šalli, kāda vienīgi tik bij

Laukmaļu mamai un kādu tā sēja baznīcā vai godos,

visām citām saimniecēm par skaudību. Ar šalli rokā

Ancīte tuvojās Bižum, kas bij jau atkal paguvis sa-

ritināties savā siltajā vietā uz zopādes, un acis bli-

sinādams neuzticīgi vēroja, kas nu vēl nāks, un šad

tad iekukstēdamies, biedināja: nu vairs jo-

kus. Izies slikti."

Bet vai nu Ancīte šo klausīs! Lai tas rūc vai

ņurd; lai rej vai grasās pat zobus iecirst nerātnajās

rokās, Ancīte ir liela, bet Bižus mazs, viņš dabū pa

purniņu, ja negrib tā, kā Ancīte, un tad nu viņš, lai

gan žēli smilkstēdams, grib ar' un ļaujas apsieties

šalli, tā kā Didžene: papriekš ap galvu, tad krusteni-

ski pār krūtīm ar lielu mezglu uz muguras un gariem
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galiem kā asti. Aiz galiem turēdama, Ancīte patla-
ban sataisās no jauna dancināt pa čigāniski savu

Bidžu, kad atveras durvis un pāri kāda vīra lielajām

kājām ar šmaugu lēcienu iešaujas istabā balti-raibs

runcis. Nu ir uguns pakulās! šņācošā švirkstoņa,
Bižus pret runci, runcis uz krēsla, no krēsla gultā,

no gultas uz skapja. Bidžus, nevaldāms, pakaļ, kauk-

dams, smilkstēdams, riedams, veldamies kā kamols

ar visu zīda šalli un ar visu šallē ieķērušos Ancīti.

Tad Bidžus dabon negaidītu spērienu, un kauk-

dams noglābjas pagultē, bet Ancīte kūleniski nove-

ļas pie ienākušā varenā vīra lielajām kājām. Bet ie-

nākušais ir pats Laukmaļu papus. Gludu, mierīgu

seju, spulgām acīm skatās tai jandāliņā, bet nesaka

ne vārda. Mierīgi paceļ novārtīto un saplēsto zīda

drānu, noliek to gultā, mierīgi paceļ pirkstu, paska-

tīdamies, kur tā nerātnā meitene. Bet tā ir kā zibens

kājās. Tā jau ir paķēruse savu viešņu aiz rokas:

„Laukā, laukā, iesim nu laukā!" Un iekām papus pa-

spējis apgriezties, istaba tukša. Lai nu viņš izbaras

viens pats ar Bidžu un ar Muri par viņu lielajiem

nedarbiem.

Sētsvidū Anneli sagaidīja jauns pārsteigums. Tur

stāvēja kāda sieva ar novazātu maizes gabalu rokā

un gaidīja Laukmaļu mamu, kas kopā ar Anneles

māti nāca no kūtīm, kur tās bij apskatījušas teļus

un citu jaunu radību. Kad abas bij pienākušas tuvāk,

sieva teica:

„Redzat, mam, kādi jums ļaudis! Rādāt nu labu

sirdi! Kas tas tāds par grēka gabalu, kas jau tik iz-

lepis, ka met suņiem riecienus medus maizes \"

„Kādiem suņiem?" jautāja Laukmaļu mama

stingri.
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„šim pašam Turim," sieva rādīja uz melnu suni,

kas stāvēja, asti ievilcis un purnu pie zemes, itkā

dziļi savas vainas apzinādamies.

„Rādi šurp," mama teica, pienākdama klāt un tū-

līt, ne labi nepaskatījušās, sāka bārt suni: Ak tu, pa-

gāns! Tā jau ir tā maize, ko es iedevu nupat tam

ciema bērnam. To viņš ir izrāvis meitenei no rokām.

Vai ne tā?" viņa griezās pie Anneles un tūdaļ arī

pate pa savam ieradumam atbildēja: „Kā tad, kā

tad, viņš jau mums pieklīdis čigānu suns, rauj sve-

lošo, gluži čigāna daba, kā jau sacīt: kāds kungs, tāds

kalps. Bet tu, bērniņ, nebēdā, nāc, dabūsi citu mai-

zīti."

Un ne vārda vairāk.

Paņēma aiz rokas Anneli, kura aiz kauna un vai-

nas apziņas nejaudāja pat elpot. Grēka gabals, bargi

un nikni bij teikuse sieva. Tas grēka gabals bij viņa.

Laukmaļu mama pasauca mīļi arī pate savu

meitu: vai tā negribot medus maizes?

„Es nē!" Ancīte atteica droši un palika laukā.

„Ak, kad tā varētu es arī pateikt! Tad būtu vaļā!"
Annelei izskrēja caur galvu priecīga doma, bet mute

palika mēma. Viņa bij ciema bērns, bij vainīga, ne-

drīkstēja runāt pretī. Ar izbailēm skatījās, kā otru

gabalu Laukmaļu mamas labā sirds mēroja vēl lie-

lāku, nekā pirmo. Ko nu tagad ar to darīs? Nobē-

dzināt to nekur vairs nevarēja, jo Ancīte bij tagad
biedros. Citādi nekas neatliks: būs jāapēd par sodu

pirmitējam nedarbam.

„Nu ēd tak, tev jau medus tek lejā pa pirkstiem!"
Ancīte skubināja saīguse. Viņai kaut kas nebij pa

prātam. Varbūt tā medus maize.

„Es nevaru," Annele stomījās.
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„Kāpēc tu nevari?"

„Negribu."

„Tad tu ar' esi atēdusēs medus, tāpat kā es. Dod

šurp to maizi!"

„Ko tu ar to darīsi?"

„Atdošu Turim! Sē, sē, sē, Turi!" viņa skrēja

sesinādama suni, kas tecēja līdzās, kāri tai uz rokām

skatīdamies. Viņa laidās prom no ļaužu acīm, uz

dārza iekšieni.

„Vai, Ancīt, kad atkal atdos Turim, tad mēs bū-

sim grēka gabali. Sieva tā teica."

„Nu lai viņa teic. les klausīties, ko visas sievas

kūko," Ancīte, galvu uzmetuse teica tik lielmanīgi,

itkā to būtu sacījuse pate Laukmaļu mama.

„Bet Turis nemaz nav vainīgs. Tā jau mana

maize. Es viņu noliku uz sētu. Es jau esu tas grēka

gabals," Annele atzinās.

Bet Ancīte to nemaz neieskatīja par kaut ko se-

višķu.

„Ak tā bij tava maize? Mama iedeva, bet tu ne-

gribēji! Nu, kad to Turis pievāca, tad viņam šitā

ar' jāpievāc!"

Tad tā salauzīja maizi mazos gabaliņos un pie-

dāvāja Turim. Bet Turis apošņāja maizi, kaunīgi

pagrozīja galvu un gribēja nolīst prom.

„Turi!" Ancīte draudoši piesita kāju. „Vai

ņemsi ?"

Turis neņēma.

„Tā! Arī čigānu suns atēdies medus. Un mama

tik grib, lai mēs ēdam."

„Bet pagaid, Turi, tā vis nebūs," Ancīte draudēja,

„ja tu neņemsi, atdošu Bidžum, atdošu citiem su-

ņiem. Su, su, su, Bidžu, Remi, Pluska! Še maize!"
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meitene sauca kaut kur tālumā skatīdamās un iedo-

mātas suņus aicinādama.

Tas ķērās Turim pie goda. Citam sunim savu

piesolīto daļu atdot, to nevarēja. Nē, nē! Ja jau jā-

rij, tad labāk norīs pats. Zaļganajās acīs iedegās

kāre. Bet Ancīte tūlīt vis nedeva, bet krietni vēl sa-

kairināja suni, kamēr tas pats lēkādams un riedams

atprasīja kumosu pa kumosam, skaļiem rējieniem ap-

kārtni apdraudēdams, sak: „Mans, mans! Uzdroši-

nāties tik iekārot to, kas mans!"

Kad maize bij novietota suņa vēderā, ciemošanās

Laukmaļos palika gluži jauka. lekšā tagad dzīvoja

lielie un tādēļ meitenes labāk maisījās pa āru. An-

cīte izvadāja savu viešņu pa visām augšenēm, pa vi-

siem paspārņu kaktiem, kur bij viņai iemīļotas ro-

taļu vietas, izrunājās par savām un ievērojamāko

Laukmaļu ļaužu gaitām, meitenes izskatījās pa vi-

siem lūkiem, no kurienes varēja labāki un tālāki pār-

redzēt dārzus un pļavas, viņas drīkstēja ieiet pa vi-

sām durvīm, jo Ancīte slēdza un aizslēdza kā pate

saimniece. Annele iepazinās ar jaunu pasauli, viņai

patikās klausīties māsīcas stāstā, jo viņai bij citādi,

jocīgi vārdi un izteikšana, viņai bij tādi Laukmaļu

vārdi, kādus nedzirdēja Avotos. Tā nemanotēnas pa-

lika garas1
,

un jaukās spēles un runas nepatīkami iz-

traucēja mātes balss: „Nāc nu, bērns, saule jau pie

meža, jāsteidzas mājā."

Ai bēdas, bēdas! Te jau viņa atkal bij, tā mājās

steigšanās!

Bet vēl jau nu nē, vēl bij jāsalasa ogas ciema ku-

kulim, vēl jāpaēd palaunags. Laukmaļu mama sauca

iekšā.

„Nu gan Ancītei izies slikti, kad mama būs redzē-
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juse saplēsto zīda lakatu," Annele domāja, bažās par

jauno draudzeni.

Bet lai gan Laukmaļu mamai, acis uzmetušai —

ko viņa arī darīja — vajadzēja, redzēt, kas noticis ar

šalli, jo papus to tāpat bij uzmetis uz gultu, kā pa-

cēlis, viņa nelikās tā zinot. Viņa izpurināja skaisto

drānu, salocīja to kārtīgi un ar visu lakatu kaudzi

aiznesa steigšus uz klēti. Ka Ancīte nedabūs ne bā-

riena, ne arī kādas citas tirdīšanas, tas bij skaidri

redzams.

Laukmaļu mama pavadīja viešņas līdz vārtiem,

bet Ancīte skrēja vēl lielu gabalu līdz, pa ežu, gar

rudziem, rudzu puķes un kokāļus plūkdama un An-

neles pušķī likdama.

„Ej nu atpakaļ, bērniņ, nāk jau mežs," teica An-

neles māte.

„Lai nāk. Man nav bail. Es varu izskriet visam

mežam cauri." Ancīte lielījās, bet tad uzreiz paska-

tījās ciešāk uz mežu, aprāva soļus, padeva ātri roku

un tad laida atpakaļ, nemaz vairs neatskatīdamās.

Itkā ciemiņu nemaz vairs nebūtu bijušu.

Bet Annelei katra vārda galā vēl bij Ancīte un

Ancīte. Tik pilna viņa bij no jaunā ciema un no šīs

dienas piedzīvojumiem, ka par to vien runāja. Kad

mātes atbildes nāca visai trūcīgas, viņa domās vēl

staigāja pa Laukmalēm. Bet viena doma paspruka

skala:

„Kāpēc man nav tā, kā Ancītei?"

„Kas tas ir, kā tev nav?" jautāja māte.

„Nu tā, visa kā," atbildēja meitene.

„Ancītei ir liela vaļa, tev tādas nevar būt," māte

teica kā norādama.

„Nevar būt, nevar būt!" meitene atbalsoja, un
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viņai likās, ka aiz tā „nevar būt" nostājās kaut kas

smags. Bet tagad nebij laika par to domāt. Mežs

nāca pretī ar vakara vēsmām un saldām, saldām

smaržām. Kad viņas gāja garām kādai avotainai

vietai, kur lielos pulkos baltoja varenā smaršu izpla-

tītāja, ķekaroti ziedainā vībotne uz augstiem, trau-

sliem kātiem, Annele palika stāvot, pievilka krūtis

pilnas gaisa kā plēšas.

„Māt, skaties, skaties!"

„Kas tur ir?"

„Lūk, kāda man vaļa. Kāda man liela vaļa! Tā-

pat kā Ancītei." Un bungoja abām dūrēm savu krūti.

„Kur tev ir tā vaļa?"

„Smaršo, smaršo!" meitene čukstēja aizgrābti

dvašodama, itkā gribētu izdzert visu mežu.

„Jocīgs bērns!" māte smaidīja un papurināja

galvu. „Kas šim tā par vaļu."
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Aņus.
Ja Kaminskene ir liela sieva Avotos, tad Aņus ir

vēl lielāka. Un daudz, daudz vecāka. Bez šaubām.

Tik veca, ka neviens nevar izskaitīt viņas gadus. An-

nele par to ir apjautājusies ir šim, ir tam. Bet kas

to zin pateikt? Tik atsaka: Aņus dzīvojot jau šais

mājās no mūžības. Bet mūžība? Kur tai gan sā-

kums, kur tai gals? Tālu būtu ko staigāt, līdz tos at-

rastu. Bet Annelei kājas vēl mazas.

Varbūt Aņus ir tikpat veca kā zeme vai putekļi

uz lielā baznīcas ceļa, kad ilgi nav lijis lietus. Jo viņa
ir tikpat pelēka kā tie. Pelēki ir viņas platie kroko-

tie brunči, pelēks viņas puskažociņš, pelēks turciski

apsietais lakats, pelēkas lielās acis čokaraini grum-

bainajā sejā. Un viņas guļas vieta pie pašām dur-

vīm ir no visām vietām pate pelēkākā.

Bet kad pienāk svētki, tad lai paskatās uz šo Aņus
vietu. Lai paskatās un iepleš acis. Tad ir no klēts

atnesti slēžu palagi un lieli spilveni izrakstītiem ga-

liem un segas: zili-dzelteni-melna ziemsvētkos, zaļi-
sarkana lieldienās, zeltaini-lil'lā vasarsvētkos; bet Jā-

ņos tāda sīkrozīšu simtgadene, ka i acis apžib. Tad

lai nāk katrs un brīnās: redz, kas tai Aņui par man-

tām! Tās gan nākšot meitai pūrā! Bet kas tā saka,

tam Aņus nikni atcērt: „Ko, vai es jau guļu zārkā,

ka tu manu mantu dali? Vai tev skauž mana vieta

pasaulē? Vai es tavu kapu aizmiršu?" Un tā tālāk.

Tādas runas dēļ ļaudis saka, ka Aņus esot gan ba-

gāta, bet glabājot savu mantu kā pūķis. «
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Vel trīs lietas ir Aņui, kādu nav nevienai citai

sievai. Tās ir: boze, pīpe un kurvis. Boze ir no balt-

nomizota kadiķu koka ar krietnu knaģi galā un tik

gara, ka tā iet viņas nesējai līdz padusei, pīpe ir

brūns nokvēpis kaļķītis un turas arvien Aņus mutes

kaktā, ja tai pašlaik nav lielo runāšanu vai bārša-

nās; mazas runāšanas dēļ Aņus to no zobiem laukā

neņem; un kurvis ir smalku klūdziņu pinuma, ar strī-

potu vāku un lokturi; kurvis ir kungu kārtas, un Aņus
saka, ka to esot reiz nēsājušas smalkas rokas.
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Tikai ar šīm trim lietām Aņus ir tāda, kādai vi-

ņai vajaga būt. Nav nemaz iedomājams, ka varētu

būt vēl cita tāda veca, gara sieva, kura uzdrīkstētos

sevi saukties par Aņu.. Ja tāda būtu un viņas abas

ar īsto Aņu sastaptos mežā vai laukā, tad būtu tāda

kaušanās ar garajām bozēm, kamēr viena no viņām

paliktu par pelnu kopiņu, bet otra aizietu stāva, tai-

sna un gudra kā Zālamans. Un tā būtu tad tā īstā

Avotu Aņus.

Aņus mūžam daudzinātais vārds ir muiža. Bet

Aņus muiža ir tāda: Dārzs pie dārza, pagalms pie

pagalma, māja pie mājas. Lielkungam sava, muiž-

kungam sava, kučieriem, sulaiņiem un citiem kalpiem

sava. Un suņiem sava. Bet ja suņu māja jau ir kā

pils pret katru zemnieku māju un kaut tā arī būtu ar

dakstiņu jumtu, tad var iedomāties, kādas muižā tās

cilvēku mājas. Tur nedzīvo vis divdesmit cilvēku vienā

istabā, kā Avotos, bet vienam cilvēkam ir divdesmit

istabu. Lielkunga istabas neviens vēl nav izskaitījis,
bet to gan var domāt, cik viņu, kad jau muižkungam

katrai darīšanai sava istaba: ēšanai sava, dzeršanai

sava, gulēšanai, pīpes smēķēšanai un kāršu sišanai

sava. Un tad to kalpu, to ir tāds biezums, ka ne ar

pirkstu pamaisīt! Lielo kalpu un mazo kalpu. Lielie

visi priekš lielkunga, bet mazie atkal priekš lielajiem

kalpiem. Sulaiņiem rokas puiši un spīzmanēm rokas

meitas. Kad lielskungs pavēl kučierim braukt, tad

kučieris atkal pavēl mazajiem kalpiem, un tie saskrej

savās vietās. Viens sukā zirgus, otrs jūdz, trešais

mazgā karieti, ceturtais — kāpšļus, piektais sien ku-

čierim jostas un sestais tik i dara, kā pasniedz gro-

žus un pātagu. Bet kad iznāk pats lielskungs ar liel-

māti, tad aiz kalpu biezuma pat Aņus tos dažreiz da-
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būn saredzēt kā aiz miglas, jo kad jāskatās lielkungi,

tad arī viņa tikai ir „viens prasts cilvēks". Labi, ka

vēl kuru dien pamana pa acu galam to sulaini, kas pa

trim istabām nes lielmātes zilās zīda kleites asti. Liel-

mātes zīda kleite aiztek kā ūdens, bet viņa pate reti

rādās ļaužu acīm. Bet kad rādās, ir žēlīga. Tāda ir

muižas lielmāte.

Vakarā, kad sāk kūpēt skursteņi, Aņus kurvis, kas

stāvējis viņas gultā, cieši aizvāzts, atver savu noslē-

pumu. Ar devīgu roku Aņus pazūd drīz vienā kaktā,

drīz otrā. Tanī pašauj „buļānu" (buljona) kaulu, tam

„apaļtina" (apelsina) mizu, tam gaiļa galvu ar kājām.
Tad atjož melni pinkainais Citrons, ostīdams un rie-

dams. Un kukņā no Aņus ugunskāša izplūst tāda liel-

manīga smaka, kas piepūš mājas ļaudīm nāsis un vi-

siem stāsta: cepetis.

Tikai Annele vairās muižas kukuļu, cik spēdama.

No tā laika, kamēr viņai, ar asarām acīs, bij jānorij
tāda briesmīga „apaļtina" miza, viņa zin: tas, kas

derīgs muižas ļaudīm, ir nebaudāms māju ļaudīm.

Ir vēl viens Avotos nejauks par muižas devastiem.

Tas ir puiša Ingus. Kad ienāk durvīs, pakausi atme-

tis, paosta, ir sarauc degunu: Muižas smaka! Un

laiž dusmās cepuri, lai skrien, kurā kaktā grib. Un

ja Aņus tuvumā, bāršanās uz līdzenas vietas. Jo tie

divi Avotu varenie nekad viens otram ceļa negriež.

„Muižas smaka! Vai tu re! Vai tu, balmute, sevi

nevarētu pievaldīt. Ko tev tā muiža dara? Ja ne-

būtu muižas galvas, vai tad ar' būtu kas tavam muļķa
vēderam? Prasi!"

Tā Aņus. Bet Ingus pretī.

„Ko? vai man muiža ko dod? Es dodu muižai.

Ja nebūtu manu veselo locekļu, tad tu redzētu, kas
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paliktu no tavas muižas. Oho! Nē muiža man dod

maizi, es dodu muižai maizi."

Tā Ingus runā un rūc vēl ilgi, putru strēbdams,

kājas noaudams un pastalas pa roku galam aiz-

mēzdams : „Muiža, muiža! Ko man tā tava muiža!"

Aņus viņam par tādām pretestības runām sola

grēku un Dieva sodību.

Aņus īstais laiks ir vakaros. Tad viņa sēd savā

gultā, kājas uz ķeblīša pūtinādama ar bozi blakus,

pakšķina dūmus un runā par visiem skaļāki un par

visiem gudrāki. Visupirms muižas lietas: vai liel-

kungi mājā, vai aizbraukuši; kur aizbraukuši; kā-

dās darīšanās braukuši; ar kādu karieti; cik suņu

cik piķieru līdz; cik vārdu žēlīgi ar katru runāts;

kādas kuntesēm kleites un kāda lielmātei, par visu

to Aņai ir vissīkākās ziņas. Ja lielkungu mājās nav,

valodas par muižu ātri izbeidzas. Tad ņem priekšā

pagasta notikumus, jo Aņus visas ārlietas labi pār-

valda. Un kā viņa par katru noteic, tā paliek. Ko

var viņai pateikt pretī Anneles māte, jauna sieva,

kurai tik pienākas ausīties un krāt prātu un sapra-

šanu, kas vird no Aņus kā no gudrības akas. Ko var

zināt meitas ar saviem „kaķa mūžiem?" Lai pamē-

ģina tik „brūķēt muti", gan dabūs simtu pret vienu.

Kad kāds netīši vai tīši aizkaitina Aņu, tad vi-

ņas acis iedegas kā ogles un viņa krata gaisā savu

garo nūju. Sevišķi barga tā ir pret meitām. Ne tās

prot izcept labu maizi, ne noberzt tīrus galdus un

solus, ne izvelēt baltus kreklus. Ne tām ir izšūdinātu

krietnu brunču, ne tādu izrakstītu priekšautu, cimdu

un zeķu, kas darītu meitām godu. Ne tām ir kāds ti-

kums, ne arī tās prot to pašu mazumu tā sargāt, kā

pienākas.
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Labi, ka vēl ir viena meita pasaulē, kas glābj pa-

gasta godu. Un tā nav nekas cits, kā Aņus pašas

miesīgā meita Trīne.

Trīne nav redzēta Avotos. Viņa dzīvo pagasta

otrā galā, kur viss novads no viņas spīd un laistās.

Kad viņa vēl dabūs reiz mātes sakrāto pūru, tad tā

būs pirmā meita pagastā. Pagaidām viņa dzīvo un

krāj pati savu slavu un savu godu un sargā savu

meitas kroni, kā to darījuse Aņus savos garajos mei-

tas gados.

Un kā gan trūkst Aņus meitai? Itnekā! Viņai

ir papēžu kurpes un tulētas jakas un strīpoti brunči,

viņai ir tādas plores kā katrai freilenei. Ikdienas

viņa staigā tādā rotā, kas spīd un laistās.

Kad Aņus sāk slavēt savu Trīni, tad sievas un

meitas pa kaktiem sāk sačukstēties un skaust. Lai

viņas skauž! Lai parāda, kur vēl ir otra tāda! Tik

izvedīga un tikuse darbos. Un uz puišiem ne aci! Lai

rauga kāds piešaut Aņus Trīnei nagus, tad redzēs,

kā tie noskries.

Ai meita, meita, varenā Aņus meita, kad to reiz

dabūtu arī redzēt Annele!

Un pienāk diena, kad viņa dabon to redzēt.

Ir jauka pavasara svētdiena un Aņus sēd mierī-

gās pārdomās savā gultā ar bozi un pīpi, kad piepēši

atsprāgst durvis un ieskrien drukna, apaļa meita zili-

sarkaniem vaigiem un nokrīt Aņui pie rokām.

Aņus nobīstas. Izrauj tai savu roku un izrauj arī

pīpi no mutes. Nesaka labdienu, bet tūlīt uzsauc:

,/Trīne! Kādās darīšanās tu nāc?"

Bargi viņa jautā un paskatās baltām acīm.

Bet svešā nokrīt tai pie kājām un pūš skaļām el-

sām un gaužām asarām.
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Aņus uzlec kājās un sakampj savu bozi.

„Trīne, tu nenāc labās darīšanās," viņa sauc vēl

arvienu itkā draudēdama, un kad meita nerimstas,

viņa sakampj to aiz rokas, čukst: Lai

nedzird ļaudis. Nāc līdz uz klēti."

Kad viņas pazūd pa durvīm, Annele redz, ka Trī-

nei viena pastala nošķiebusēs, un šļūc no papēža.

Annele visu to redz un paliek kā sāls stabs.

Vai tā bij Aņus Trīne? Vai tā bij tā meita, kas

gāja slavā un godībā? Vai tad tā ir tāda, zili-sarka-

niem vaigiem, noraudātām acīm? Nodriskātiem

brunčiem- un nošķiebtām pastalām? Nē, nē, nē, to

nevarēja ticēt!

Trīne tak staigāja daiļa kā princese, izrakstī-

tos priekšautos, izšūdinātos brunčos un tai plorē, kas

lidinājās pa gaisu kā spārni.

Bet tomēr bij jātic.

Kad Annele bij izskraidījuse celiņus, uzreiz ga-

dījās tai pretī Aņus ar svešo meitu, ka tikko paspēja

no kājām pabēgt. Aņus izskatījās kā pērkona va-

kars. Trīcēja viņas garās kājas un baltā boze, uz-

sizdamās uz ceļa. Trīne arvien vēl klusi elsa. Vi-

ņas deguns pilēja. Garš villaines stūris putināja
zemi.

Trīne laikam bij nodarījuse lielus nedarbus, ka

māte viņu tā bāra. Un tas tagad bij skaidrs: Lai

nu kas bij visu meitu kronis, Aņus Trīne tā vairs

nebij. Bet vai viņa kad kādreiz tāda bij bijuse, kā

Aņus viņu slavēja? Par to vajadzēja pamatīgi pārdo-

māt.
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Zilie brīnumi.

Ikrītus aiziet vecā Aņus bodra un taisna ar savu

garo bozi, loktura kurvi un pīpi mutes kaktā. Aiziet

kā pelēka ēna caur meža zaļo svaigumu uz muižu, kur

tai, starp citām svarīgām darīšanām, ir jānoplūc cāļi

lielkungu galdam. Un ja zin, ka lielkungi tik i ēd, kā

cāļu cepeti ar baltmaizi, tad var katrs viegli noskārst,

kāds stāvoklis Aņui ir muižā. Pret vakaru viņa nāk

mājās, smaga no darbošanām, smaga no muižas la-

bumiem, kas noguldīti kurvī, un smaga no jaunām

zinām.

Sevišķi šoruden, kur muižā gatavojas notikt lie-

las lietas, Aņus mutē visi klausījās kā bībelē. Aņus

arī neslēpj nekā. Lai nāk visi un klausās. Lai nes

pa pagastu. Lūk, kādas ir tās lietas:

Jaunais lielskungs ved savu jauno lielmāti, rādīt

tai tēvu muižu. Ar jaunajiem lielkungiem brauc arī

vecie. Viņi jau ir ceļā. Viņi brauc no tālām zemēm,

dienām un naktīm; viņi brauc pa ūdeņiem un pa ze-

mes ceļiem, viņi brauc ar dzelzs zirgiem un ar ugu-

nīgiem ratiem.

Ir jau apziņots viss pagasts, lai nāk tos sagaidīt.

Ir jau atskrējuši no citām muižām foreiteri un

piķieri ar desmit jājamiem zirgiem un divdesmit su-

ņiem.

Ir jau atvestas no māju mājām visas jumtu tre-

pes, lai var celt goda vārtus un pušķot palodēs līdz

jumtu korēm.
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Ir jau apziņots visa pagasta sievām iet pa me-

žiem, plūkt mētras un nest uz muižu.

Ir jau atdzīti vērši un barojamie lopi, nezin cik,

un ir izveltas no brūža divpadsmit mucas alus. Saim-

niekiem dos ēst pils priekšā, zem ļovenēm, ar mēru,

bet kalpiem dos tikai dzert, apakšā, pie brūžā, bet par

to, cik tik ieiet.

Ir jau atnākuši divdesmit tauru pūtēji un ielaisti

lauka šķūnī.

Ir jau atbraukušas divas spīzmanes ar piecām

jumpravām.

Ir jau atskrējis viens uguns skunstnieks, kas lai-

dīs gaisā ugunsvēmējus pūķus, šņācošas čūskas un

zvaigznes kā sudmalu ratus un izpūstos lukturos sa-

degs zilas, zaļas un sarkanas ugunis, kas degs kā lie-

sma un nekad nesadegs.

Ir vēl daudz, daudz citas lietas, kuras pat gudrā

Aņus mēle nevar ne izteikt, ne izstāstīt. Ar vārdu

sakot: muižā būs redzami visi zilie brīnumi.

Zilie brīnumi! domā Annele. Kādi gan tie būs?

Vai tik lieli, kā kad atvērtos debesis? Vai tādi, kā

sapnī, kad nes uz spārniem augstu, augstu, līdz aiz-

raujas elpa, un jāaiztaisa acis aiz bailēm, lai nebūtu

vairs jāskatās? Ai, ja. Kas viņus dabūs redzēt, tos

brīnumus! Visi taisās kā uz kāzām, bet par Anneli

neviens ne miņā.
Lielā diena nāk un pienāk. No palaunaga jau at-

laiž visus ļaudis, lai pošas un ģērbjas. Arī Aņus ap

to laiku pārskrej, pēsumis, apraut baznīcas drānas.

Un ierauga Anneli, kas vēl, pelēka, staipās ap vienu

un ap otru, skumjām, gaidu pilnām acīm.

„Ko tā meitene? Kāpēc vēl neposta?"

Aņus uzprasa bargi mājniekiem.
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Par meiteni neviens nav domājis. Tur bērnam ne-

esot vietas.

Par to Aņus noskaišas, zvērodama.

Kā, nav vietas? Kad jau iet kropli un tizli un

tādi veci āži, kas ar vienu kāju kapā! — To Aņus

mērķē uz Jurīša vectēvu, kas nupat aizdipina uz

muižas pusi, pusteciņus, pusteciņus, sīkiem solīšiem,

nemaz zinis nelikdamies, ka viņš būtu tas āzis. Ja,

un kad ejot kropļi un tizli, tad lai neietu bērns, kas

dabūs tur redzēt tādus brīnumus par piemiņu vi-

sam mūžam. Tādas lietas tik nāk dzīvē priekšā vien-

reiz, un tas būtu kauns un grēks, ja palaistu tās kāds

garām neredzējis. Jāiet, jāiet, tur nekas nelīdz. Viņa

jau pate paņemtu bērnu līdz, bet viņai jābūt tur, kur

lielkungi. Katrs var iedomāties, kādas viņai šodien

darīšanas, kur visa muiža kājās, viss pagasts.

Kad Aņus ko noņēmusēs, viņa to arī izdara. —

Ne tikai vien pierunā Anneles māti laist meiteni uz

muižu. Viņa dabū arī vēl notvert vienu no māju ļau-

dīm, kas nav vēl aizskrējis. Tā ir Luze, kas aizkavē-

jušās ar mājas kopu. Luze ir pirmā gada meita Avo-

tos un viņai pienākas to darīt, ko tai liek.

Ja jau pa laikam bij parasts paklausīt Aņus

noteikšanai, tad vēl jo vairāk šodien, kur viņa, kā

muižas cilvēks, bij visu to lielo brīnumu līdzlēmēja

un līdzvēlētāja. Tā arī Luze, kaut arī kurnēdama, uz-

ņēmās rūpēties par meiteni.

Anneli nu berza, mazgāja, posa pa kaklu, pa

galvu, bet matu pinumu pārsukāja to pašu rītējo, jo

Luze nebij ar mieru gaidīt, kamēr „to mežu izmēzī-

šot par jaunu". Luze stāvēja jau pilnīgi saposušās

pie durvīm, nepakustināja pie Anneles uzpošanas ne

pirksta, arī nesmaidīja. Varēja redzēt, labs prāts tai
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nebij. Viņa gribēja būt ļoti labināma un tencināma

par to, ka tā stāv un gaida Anneli, kad visi citi jau

nokūpējuši kā migla.

Tā nebij vis ne mātes, ne māsas Līziņas roka, kas

rāva Anneli pusaulēkšus pa saknēm un zariem, lai pa-

nāktu citus. Lai gan viņas abas skrēja, ko jaudāja,

Luze vēl meiteni pastāvīgi purināja: Velcies ātrāk,
velcies ātrāk! Tas Annelei krimta sirdī. Pirmkārt,

viņa nekad nevilkās, bet laidās spārnos; otrkārt, Lu-

zes nelabais prāts viņu dziļi ievainoja. Ja tā dara

labu, tad labāk lai nemaz nedara.

Ar tādu steigšanos nemaz nedabūja pabūt mežā

ar jaukām domām tādā neparastā laikā, kad ēnas

auga augumā un noslēpumaina tumsa stāvēja ceļam

priekšā kā mākonis. Vēl nebij pārgājušo pirmā sirds-

pukstēšana, kad jau bij mežam cauri. Citus mājnie-

kus panāca tikai pie muižas, jo tie bij rikšojuši ne

māzāk ātri.

Pa visiem vārtiem plūda muižā ļaudis un sacirtās

kā saskrējušies zirgi, pēkšņi apturēti: Kur nu?

Pils priekšā bij milzīgs apaļums, kurā auga pu-

ķes un koki, visapkārt tecēja grantētas celītes. No

celītēm nost nedrīkstēja paspert kāju. Tā noteica

pie ieejas vīri ar zaļām zīmēm pie cepurēm.

Ļaudis spiedās ap rondeli kā ritenī un staipīja

kaklus pēc zilajiem brīnumiem. Tādi cilvēciņi, kā An-

nele, nobadījās gar sieviešu platajiem brunčiem un

vīru vamžu stērbelēm un neredzēja nekā.

„Klausaties! Kad tad jūs reiz sāksat?" sauca uz-

raugiem ļaudis.

„Tūlīt būs luminācija!" šie atsaucās.

„Luminācija, luminācija! Nu būs gaišs kā diena!"

ļaudis priecājās. Vīri ar zaļajām cepuruzīmēm skrai-
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dīja pa krūmiem un aizdedzināja tievas svecītes krā-

sainos papīra pūslīšos. Melnajā ēnu biezoknī atzai-

goja zil-zaļ-sarkani gaišumiņi. Koki un krūmi atmir-

goja austošā un nekad neataustošā kvēlumā. Ļaužu

bars viļņoja pa viņu kā vietumis aizsprostota, vietu-

mis palaista straume turp un atpakaļ. Bet kad vai-

rāk nekā nerādīja, tūlīt sāka kurnēt.

„Kur ugunsskunstnieks? Kur pūķi un čūskas?

jautāja ļaudis.

„Tūlīt, tūlīt!" solīja vīri ar zaļajam zīmēm.

Un tur jau viņi nāca.

Š-š-š! Uzšāvās viena briesmone no paša tumšākā

parka stūra, pāri ļaužu galvām.

Pūķis, pūķis! čūska!

„Bīstaties. Viņa spļauj" ugunis!" biedināja uz-

raugi.

Ļaudis bega kliegdami un pie zemes plakdami.

Krak-krak-krak! izsprāga gaisā. Nolija dažas

krāsainas pārsliņas.

„Gaidat nu! Tas tik bij sakums!"

Ļaudis gaidīja, uz augšu paplestām mutēm.

Bet nekas tālāk nenāca.

Gaidīja ilgi.

Kas tur bij? Kapec sola un nekā nerāda? tin-

cināja uzraugus, kas skrēja nosvīduši.

Uguns skunstes neejot vairāk vaļā. Skunstnieks

teicis, ka viņas nepanesot šitādas debesis. Uzraugi

beidzot paskaidroja nolaidušies.

Ļaudis paskatījās uz augšu. Ko šis tur dzied!

Debesis tādas, kā arvienu.

Bet Annelei likās, ka tā vis nav. Debesis bij

zilpelēkas, dīvaini zemas un tuvas. Jocīgas!

Kur nu bij tie zilie brīnumi? Varbūt ap pils ļo-
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venēm, kur bij gaišākās ugunis? Tur pastarpām skaļi

uzdziedāja. Bet uzraugi tur tuvumā nelaida ļaudis:

tur tik esot lielkungi, vāckungi un priekšnieki.

Annele arī nekur nevarēja paieties nost no Lu-

zes, kura to turēja pie sevis kā piesietu. Katram, kas

Luži aicināja pakustēties jeb tālāk apskatīties apkārt,

viņa nikni atcirta: „Kur tad ar to gnīdas skuķi! Es

jau pie tā esmu piesieta, kā krievs pie sīpolu vezuma."

Un viņai tad atbildēja: „Nav jau, nav nekāda

reize, ar mazu bērnu tādā burzmā \"

Ak, cik vainīga un grēcīga tad jutās Annele, to

dzirdēdama. Gribējās vai zemē ielīst.

Kaut kur sāka pūst taures.

„Nu nāks līgsmība!" ļaudis priecājās.

Un nāca arī līgsmība; No pils ļoveniem noskrēja

kāda tāda: ne bērns, ne liels cilvēks, un virpuļoja,

griezdamās, pa celītēm šurp, pie ļaudīm. Viņa lēca

plānās kraķu kurpītēs, kā uz stabiņiem. Plecos tai

bij melna zīda salube, bet galvā sarkans, mazs, pa-

smakrē sasiets zīdautiņš, kura stūri slējās pakausī kā

radziņi. Viņa izrāva no pūļa drīz vienu puisi, drīz

otru.

Tancen, tancen!

Kad puiši negribēja ar vācmeitu iet, viņa parādīja

tiem mēli.

Tā bij pavisam ēverģeliga meita.

Nu viņa pieskrēja kā zibens kādam jaunam pui-

šam un iešāva tam ar trim pirkstiem krūtīs. Puisis

no nejaušā grūdiena iekrita pāri drāts žogam puķēs,

bet viņa aizdrāza smiedamās un svilpodama.

Dullā jumprava! ļaudis to sauca, bet smējās.

Uz viņu vien tik skatījās. Te viņa bij prom, te

atpakaļ. Kā bezdelīga. Sarkanais cekuls griezās pa
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ļaužu vidu. Smiekli plūda viņai līdz kā skaļš vilnis.

Visi kakli stiepās tai pakaļ.

„Veg, veg! Tancen!"

Jau no tālienes bij dzirdams, ka tā nāca atkal

šurp.

Iznira no pūļa, cēli izliektu vienu roku paceltu

pār galvu, bet ar otru — vai, Dieviņ! — ar otru tā

turēja Jurīša vectēvu, dancinādama un trallinādama.

Un Jurīša vectēvs arī tāpat klanījās, griezās, svai-

dīja kājas un piesmacis dziedāja. Cepure viņam bij

nokrituse, veste vaļā; nāca redzama krūts, gariem

baltiem matiem. No kurienes viņa to bij izrāvuse!

Vai, cik nelāgi!

Annele nobijās un noslēpa acis.

„Kas kaiš Jurīša vectēvam?" izbijusēs jautāja.

„Kas šim kaites! Sameties kā Mika," visi smējās.

Annelei smiekli nenāca. Viņai bij žēl vectēva.

Pils jumprava apsitināja vecīti pāri reizes sev

apkārt un nolaida no rokas. Tā viņš paklupa, palika

guļot, elsa un krekšķināja. Kas viņai daļas! Viņas

acis šaudījās uz Anneles pusi,

„Vai! Ka tik nu neierauga mani!" baidījās An-

nele un slēpās, cik spēdama, aiz Luzes.

Bet bij jau ieraudzīta. Jumprava nāca kā vējš

taisni uz meiteni, satvēra to aiz rokas un vilka

priekšā.

„Dv, Gor, komm mit, Gor!"

Un tagad Luze tūlīt palaida vaļa Anneli un rai-

dīja: „Ej, nu ej!" Visi citi tāpat: „Ej, ej nu!"

Neviens Anneli neaizturēja un neglāba.

Pati gan viņa spirinājās visam varēm prom no

jumpravas, bet viņas spēki bij par daudz niecīgi; vi-
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ņai beidzot vajadzēja dancot līdz sarkancekulainajai

meitai, tāpat kā bij dancojis tai līdz Jurīša vectēvs.

Viņu ierāva pašās spožākās ugunīs un pie kāda

tukša galda, pils priekšā. Tas bij piekrauts šķīvjiem,

glāzēm un ēdienu atliekām. Svešā jaunava piegrūda

tai glāzi brūna šķidruma pie lūpām: „Trink!"

Annele iekampa mazu muti. Sūrs kā tabāks, bet

bij jārij. Kur lai liek! Jumprava skatījās un gai-

dīja, kamēr kludziens pārkāpa pār rīkles galu, kā pār

kalnu. Annele nokratījās kā drudzī. Tad noslēdza

lūpas un saturēja ar roku: Vairāk nē!

Bet jumprava tik vidželeja gar galdu.

Tur paķēra desas struņķi, tur gaļas gabalu, tur

maizi, salika visu uz šķīvja Annelei priekšā:

Pate tad aizšāvās pa ļovenēm pilī.

Annele stāvēja stīva kā miets, nolaistām rokām:

Neēdīs, lai vai sit nost, neēdīs! Zināja jau tagad tos

muižas devastus.

Bet prom kustēt arī nekustēja. Vajadzēja kaut

ko izzināt: kas šite bij? Vai sapņi, vai spoki? Vai

zilie brīnumi?

Pa dārza ēnām murdēja ļaudis, no brūža, lejā,

nāca bļāvieni, tur pļerkšķēja taures, pilslogi bij vie-

nās ugunīs; arī no turienes skanēja smiekli un mu-

ziķa. Bet debesis! Kad uz debesīm paskatījās,

palika pavisam baigi. Debesis bij kā uz muti apvāzts.

zilpelēks katla dibens. Nē, tā vairs nebij tā pasaule,

kas bij kļuvuse mīļa un mīļāka ik no katra rīta. Še,

muižā, pasaule bij pavisam citāda.

Annele pakustināja pirkstus. Lunkani gan! Asi-

nis tomēr tecēja. Viņa pasitās nost no galda. Varēja

kustēt. Bet tikko pasitās, kad jau bij krūtīs ar melno
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vācieti. Tā turēja viņai priekšā pilnu sauju sarkanas

cukurmaizes.

„Da! Kuchen! īss!"

„Nē!" Annele paplēta muti. Bet nedabūja to

vairs aiztaisīt, kad tā piešķīda pilna līdz lūpām pū-

pēdiski šķidras cukurmaizes, saldas un lipīgas kā

līme.

Tas velti. To Annele neris.

„Nē-ē" viņa kliedz un atplēš muti vēl platāku, at-

pleš to cik jaudā un spļauj visu laukā, kārpīdama,

slaucīdama, berzēdama, purinādama lūpas un vaigus,

līdz pēdējai kripatai.

Prom! Visu prom! Nost! Lai ne miltiņa ne-

pielīp.

Izspļaut! Visu izspļaut! Ne tik vien to lipīgo sal-

dumu, arī tās bļaustīgās taures, to zilimelno debesi,

to piemētāto galdu, to sarkancekulaino meitu ar visu

viņas muižu un viņas cukurmaizi!

Nekā, nekā Annelei nevajaga no tādas muižas.

Tik spītīga viņa ir.

Divas niknas, melnas acis iedur kā dzeloņi An-

neles acīs. Un viena roka sagrābj to kā dzelzīs un

sažņaudz un sapurina tā, ka visas pils ugunis danco

Annelei apkārt.

Lai viņu purina! Bet sarkanā cukurmaize gu]
smiltīs un ir pagalam. To viņa neēdīs!

„Dv, Gor! Stockdummes Bauerngor, dv! Bau-

erngor, dv! vācmeita nikni baras un grūž, purina

un grūž Anneli. Sviež viņu, lai klūp.

Bet Annele neklūp vis. Sasitās pretī ar visu spēku,

izraujas vācietes rokām un ir brīva. Brīva! Atda-

būjuse kāju lunkanību, ieslīd tumsā, kā sikspārnis.

„G6r. Stock. Bauer. Dummes. Gor. Stock. Bauer.
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Dummes." Annele skrej un skaita, skrej un skaita,

elsas rīdāma.

Kas tie par vārdiem, viņa nesaprot. Bet labs

prāts viņos nav. Tikpat maz laba prāta, kā Luzes

„gnīdas skuķī."

Ugunis nodzisušās. Parks, mežs un debesis ieti-

nušies biezā tumsā. Bet Annele tik dodas tālāk. Kaut

kur

Tad to kāds satver aiz rokas. Sveša balss sauc:

„šurp, Luze, šurp! Te jau ir tā tava meitene!"

Piesteidzas abas Avotu lielās meitas. Laiks iet

mājās. Visi sāk aizplūst.

Luze ir tikpat nikna pret Anneli, kā visu šo va-

karu. Bar un tricina bērnu.

Kur šī vazājoties? Nevarot sameklēt? Vai visu

mūžu būšot sust pa tiem krūmiem? Rīt arī vēl esot

jādzīvo.

„Kas te gan vainīgs, kā tu pate. Ko tu viņu

dzini ar to vācieteni? Ņem nu vien bērnu plecos un

iesim," saka Karlīne.

To nu gan Luze nedarīs. Ne par kādu naudu

viņa nestieps tādu „peļu maišeli".

Annele nemaz vairs negrib dzirdēt, ko vel teiks

Luze, viņa jūt, ka Karlīne tagad viņas aizstāvis.

Izraujas Luzei un pieglaužas cieši, cieši lielajai

meitai.

Karlīne arī vairs nerunā. Paceļ Anneli savas

stiprajās rokās un piespiež sev cieši klāt.

Luze ar Karlīni ir lielajā. Luze gribējuse iet de-

jot, bet Karlīne nē; un kad Karlīne nē, tad arī Luze

nē, un tā viņas ir ļaunas. Bet Annelei tas nāk par

labu.

Annele iespiež galvu kā ligzdiņā Karlīnes matos
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un iet ar Karlīnes kājām. Bet tumsa spiežas virsū

ar saldu smagumu un smacē domas. Tikai visapkārt

dirn aizejošu soļu dipināšana, un viņai liekas, ka visi

šie soļi būtu nemierā ar zilajiem brīnumiem, kas rā-

dīti muižā.

Ai, ja, zilie brīnumi! Cik jauki jūs bijāt, kad jūs
neviens vēl nebij skatījis!
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Teva palīgs.

„Kad būs rudenis? Kad būs rudenis? Ar tādu

jautājumu Annele moka māti no tā laika, kad tā An-

nelei pateikuse: „Kad pienāks rudenis, tev jābūt tē-

vam par palīgu. Liela nu diezgan esi."

Neskaitāmas reizes Annele to savukārt atkal pa-

teikuse katrai priedei mežmalā un katram krūmam

dārzā: „Kad nāks rudenis, es būšu tēvam par palīgu.
Liela nu diezgan esu."

„Labi, labi, Annele," atsaka priedes, klusas un

gudras, kā mātes.

Un tad arī ir jau klāt rudenis, pats vēlais rudenis.

kad dārzā vairs nav nevienas lapas un visi lauku

darbi apdarīti un var sākties iekšas darbi.

Tumšs aust rīts pēc Mārtiņiem, bet Annelei mo-

stoties sirds pulkstenītis zvana priecīgi: „Zin, šodien

nu ir tā tava diena. Nu tu būsi tēvam par palīgu."

Bet vai tēvs jau šodien uzsāks darbu?

Ja, kad Annele uzceļas, ir jau šķērkoki istabas-

vidū ar lielajām tītavām un vēji iet no viņiem uz vi-

sām debesu pusēm. Tēvs tin šķēriņu pirmajam au-

dumam.

Pie tā darba Annele palīdzēt nevar. Viņai tik jā-

manās no kājām. Tikai kad šķēriņš notīts, viņa drīkst

uzsēsties uz šķērkoka kājas un tēvs viņu pasit ripā,

ka mati plīvo un elpa aizraujas. Bet kad tēvs nosaka:

Diezgan, tad jāpietiek, šķērkoki jānes laukā no ista-

bas.
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Kamēr tēvs uztin šķēriņu uz veļboma un sarīko

nītis, Annele varētu vēl paklenderēt, bet aiz bailēm,

ka viņas vietā nepaņem kādu citu palīgu, viņa nekur

tāļu neaiziet, un tikko tēvs sauc, ir klāt kā zibens.

Tēvs to ieceļ strellēs, uz dēļa, vienā rokā iedod nošķi

šķēriņa un pamāca, kā ar otru roku jāatšķir no nošķa

ik pa dzijiņai un jāuzmet uz tēva ķeksīti, bet tēvs

izvelk šķēra dzijiņu caur katru nīšu aci. No sākuma

Annelei vis nevedās jaunais darbs un tēvam uz viņu
labi jāpagaida, bet drīz viņa tā iemanās, ka viņas

diedziņš jau īstā laikā pie nīšu vārtiem, un kad viņa

vēl jo vairāk iemanās, viņai iet vēl ātrāki kā tēvam,

un tā viņi sāk viens ar otru sacensties, kā rakstā.

Bet diedziņi visi ir pelēki, pelēki. Annele domā:
cik jauki būtu pa starpām arī zili, sarkani vai dzel-

teni diedziņi. Kā tad, acis, paskraidījušās, zinātu, kur

apstāties un roku vadīt: no zilā līdz zilam, no sar-

kanā līdz sarkanam. Bet jāiztiek arī ar pelēkajiem

vien.

Annele domās, ka pelēkie diegi visi ir ceļi. Bubu-

ļaini un līdzeni, kalnaini un lejami. Un jauki ir iet

pa viņiem. Annele nobrauc pa katru no lielā Veļ-

bomju kalna un ieskrien Nīšu vārtos. Heidi! Tā tas

iet kādu laiku un nemaz nepiekūst. Bet kur tik daudz

sīku, mazu celiņu, tur vajaga arī kāda krusta ceļa!

Annele tūlīt to uztaisīs no resnā dziju nošķa, kas tai

kreisajā rokā. Bet tikko viņa to izdarījuse, tēvs pa-

skatās :

„Nesapņo, Annele! Darbs nav miegs!" balss no-

rāj stingri.

Annele nobijusēs saraujas. Paskatās tēvam acīs.

Laipnas gan tās un siltas, bet nopietnas: „Darbs nav

joks, meit," viņš saka.
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Labi, Annele to zinās. Izturēs un domās, ka šķē-

riņa diegi nav vis ceļi, bet tikai diegi.

Un kad Annele būs izdevuse tik daudz nošķu, cik

viņai pirkstu, tad jau darbs būs tālu, tālu un varēs

atpūsties.

Bet iziet tik daudz nošķu, cik Annelei pirkstu, iz-

iet vēlreiz tik daudz, bet gala kā nav, tā nav.

Annelei liekas, ka laiks vairs nemaz neiet uz

priekšu. Laiks ir nogulies kā lācis, viņš, laikam, ir

iekritis Anneles kreisajos sānos un grauž tos tā, ka

nupat vairs nevarēs izturēt; nupat viņš sniedzas arī

pēc Anneles labā pleca un spiež un tirpina visu roku

tā, ka divi reiz jau tai ir izšļucis diedziņš no pirk-

stiem. Kad tik nu Annele vēl varētu kādu nieciņu

izturēt, lai neapmiglotos acis, jo dziļi acu dobumos

dzeļ asaras.

Bet tevs jau arī ievērojis šo Anneles indevi.

„Paskat nu, kādu jauku tiltu mēs abi esam uz-

taisījuši. Tā iet darbs, kad tāds varens palīgs!" tēvs

saka smaidīdams un Anneli mundrinādams.

Ja, kad nu tēvs pats saka, ka tilts, tad ir gan

jauks tilts! Annele paskatās. Pavediens pie pave-

diena guļ līdzeni nītīs kā baļķis pie baļķa, neviens ne

augstāk, ne zemāk.

„Vai tad nu atstāsim pustaisītu? Jābeidz vien

tas. Kā tu domā, Annele?"

„Zināms, jābeidz," Annele piekrīt.

„Nu, tad saņemies, meitēn."

Un Annele nosēstas taisni, kā svece, smagais lā-

cis noveļas no sāniem, laiks sāk atkal griezties un ne-

zin vēl, kā bij, kā nebij, kad jau pēdējais diedziņš

ķeksītī, un viss tilts galīgi nobeigts.

Tikko Annele drīkst kustēties, viņa nokrīt no
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streļļu dēļa, kā putns no zara. Pasvaida rokas un

brīnās: lunkanas, vēl lunkanākas šķiet, kā bij, lai

gan nupat domāja, ka nevarēs viņas vairs ne paku-

stināt. Arī kājas ir tādas nebēdīgas, ka gribas svie-

žamas vai pāri galvai.

Bet tā svaidīt kājas drīkst tikai laukā, un kad

Annele, izskrējuse vējos, tā laižas no kalna lejā un

atkal augšā līdz pašam mežam, viņai liekas, ka tie-

šām tās vairs nav viņas kājas, bet ka tēva strellēs

viņa dabūjuse spārnus. Tik viegli nekad viņai nav

gājis.

šodien visu dienu viņa var skraidīt pa lauku zilu

degunu. Neviens viņu neapsauc.

Tikai vakarā, kad viņa, istabā šaudāmās, iešau-

jas vecai Aņui pašās krūtīs, šī nemaz nav ļauna, bet

izņēmuse pīpi no mutes, tikai saka: „Bizenē, nu bi-

zenē, rīt jau piesies tavu bizeni."

Ko nu viņa runā! Annele ir tagad tēva palīgs.

Lai katrs to var!

Ar tādu pat svētsvinīgu prieku ceļas Annele arī

otrā rītā. šodien nu tik sāksies tas īstais lielais

darbs! Vecmāmiņas kambarī, kura durvis uz lielo

istabu arvien stāv vaļā, būs viņas darba vieta. Tur

jau novietots spolējamais ratiņš un tītavas ar uz-

stieptu dzijas gabalu. Tēvs jau sēž pie ratiņa un

sauc viņu, lai ierādītu, kā jāstrādā.

Ar Anneli reizē ieskrej arī Karlīne. Lai dodot šai

spolēt. Ko tā meitene visur maisoties, kur lieliem

darbs jādara. Veciem un bērniem esot vieta aiz-

krāsnī. Un bīdas tik tēvam priekšā un grasās atņemt
Annelei darbu.

Bet Annele nav vairs mazā meita, ko var lieki ie-

biedēt. Pazīst jau viņa tagad Karlīni un viņas niķus.
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„Ej nu vien, ej pati pie sava darba/ viņa pasaka

tai ar darba cilvēka nopietnību. Savu jauko darbu

jau nu viņa Karlīnei nedos. Nē, nē! Tad viņa ielaiž

roku kurvītī un tīkami pačaukstina no gaišdzeltēnās

niedras grieztās spolītes, kuru tur ir vesels lēviņš.
Bet tēvs tūlīt brīdina: „Esi uzmanīga ar spolītēm,

ka tu kādu nesaspied. Tās nav spēlei, bet darbam."

Vai nu Annele to nezin! To jau viņa vakar mā-

cījās, ka darba lietas ir cienīgas lietas. Bet tomēr

arī spolītes var būt vēl pavisam kas cits, nekā spo-

lītes !

„Nāc nu un paskaties, kā tev jādara," tēvs aicina.

Paņem vienu spolīti, aptin ap to dzijas galu un tad

uzbāž uz smeilo ratiņa turekli, pie tam pamācīdams,

ka nekad nedrīkst uzgrūzt spolīti par dziļu uz turekli,

lai nesaplaisā, jo saplausājuse spolīte vairs pa atspoli
ritēt nevar. Tad ar vienas rokas pirkstiem vadīdams

dziju, ar otru roku griezdams ratiņu, tēvs pierietina

spolīti, arvien mācīdams: „Lūk, tā tu vispirms ap-

tin dziju tava mazā pirksta platumu no gala, tad laid

līdzeni tecēt līdz otram galam, kur tu atkal atstāj

tikpat platu malu, kā pirmā galā; tad tecini rindu

arvien īsāku, slīpu, kā kalniņā kāpdama, ne par

ciešu turēdama, ka dzija nenotrūkst, arī ne par mīk-

stu, ka pavediens neieraujas iekšā; kad esi tā uzkā-

pusi līdz kalna galam un spolīte pilna, kā kukulītis,

tad būs laba."

Ko nu tēvs tik daudz skaidro un māca, kad An-

neles gribīgie pirksti tikai deg vien, lai laiž viņus

klāt, kad viņa to darbu jau neskaitāmas reizes no-

skatījusies un zin, ka tas tik viegls, kā spalviņa pa-

ceļama.

Bet tikko meitene ar visu sparu metas griezt ripu,
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ratiņš uzreiz samijas, ripa atlec atpakaļ, un ratiņš

stāv. Pa to starpu pirksti ar dziju nobrukuši no spo-

lītes. Kā Annele ciešāk pagrūž, spolīte pušu. Vai!

Annele piesarkst līdz ausīm un paskatās zagšus uz

tēvu, kas turpat stāv un lūko, kā viņai veiksies. Ko

nu tēvs teiks!

„Nekas, nekas!" mierina tēvs, „viss iesākums ir

grūts. Sāc no jauna." Un pats viņš atrežģī dziju

un uztin to atpakaļ uz tītavām.

Annele sāk no gala, bet neiet labāki. Rokas ir

nemākulīgas un smagas. Neparko viņas negrib darīt

katra savu, bet abas tiecas darīt vienu un to pašu.

Bet Annele jau nevar iedomāties, ka viņas rokas ir

tik neveiklas. Nē, tikai ratiņš ir nelāgs un dzija pa-

visam nelietojama.

Tēvs ļauj viņai tā pietecināt dažas spolītes, bet

Annele redz gan, ka viņas nav nekur liekamas. Acis

kaist no kauna un nepacietības. Dusmīgi tā grūsta

ratiņu.
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„Lēni, meit, lēni, ļauj, lai darbs tevi māca. Kad

tu būsi viņu uzvarējusi, tad tu varēsi viņu mācīt. Pa-

laid nu tagad mani/

Un tēvs piesēstas atkal pats pie ratiņa un pie-

spolē pilnu kurvīti. Un zem tēva rokām ir itkā cits

ratiņš un cita dzija: abi tek kā iesmērēti.

„Kāpēc man netek?" gaužas Annele.

„Tāpēc, ka tu gribi darīt sev prieku un nevis dar-

bam," saka tēvs. „Ņem sevi rokā un mācies."

Labi, Annele domā, lai ir kas būdams, bet tagad

man ar' tecēs.

Un Annele ņem sevi rokā. Pilnām acīm vēro, lai

negrieztos ripa ātrāk, nekā roka veiksmīga to pagriezt,

lai otra roka nebūtu nepacietīga vadīt dziju līdzeni,

ka tā neskrietu, kur nevajaga, un tā piespiežoties it

nemanot izaug spolīte zem pirkstiem tāda, kādu tē-

vam drīkst rādīt. Un kad nu tēvs sauc: Annele, vai

ir? Annele var droši pateikt: Ja, ir!

jau esi. Strādā nu tik tālāk," saka

tēvs.

„Amats rokā," Annele priecīgi domā.

Kad tā kādu laiku čakli spolējuse, ienāk vecmā-

miņa.

„Kā nu iet ar darbu? Vai nekož kaulā?" smaidī-

dama jautā.

„Nē, kaulā nekož, bet rokā." meitene atteic, sūr,-

stinādamās. Pāri saujai, no rādītāja pirksta, tek sar-

kans celiņš, kuru izgrauzusi spaļainā dzija.

„Mācies dziju turēt tā, ka nekož, tad tikai vēl tu

pratīsi darbu."

Labi. Annele mācās ar.

Tā nu tas iet dienu no dienas.

Tai darbā jau sen vairs Annele nav mācāma. Jau
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sen ir atritinājies tas sastrēgums, kas bij sastājies

no darba gribēšanas un klāt netikšanas. Roku kāre,

acu kāre, zināt kāre bij apmierinātas. Bet vēl ar-

vien viņai vajadzēja sēdēt pie ratiņa, kur tak pasaule

bij pilna visādu jaunu, vēl nedarītu darbu. Kad tak

kāds nāktu un sauktu viņu prom!

Patlaban atspīd saule, gariem, bāliem stariem ie-

lien Avotu istabā, un Annelei liekas, ka tā nākusi vie-

nīgi pie viņas un sacītu: „Nu, Annele, vai tad laukā

vairs nemaz nenāc?"

„lešu, iešu, tūlīt iešu!" Annele ir kājās un uz pē-

dām seko saules aicinājumam.

Novembrs šonakt jau krietni strādājis. Pāri vi-

siem kruvešiem stikla laipas, pāri peļķēm un grum-

bām glāžu tilti. Mazās peļķes jau ledus izdzertas sau-

sas; kad laižas pāri, skrimstalas vien lec, kā kad

brauktu ar sešjūgu; bet lielās ir dziļas kā grāvji. Kā

Annele arī tur ar savu sešjūgu, spraišļi lūzt, un An-

nele šlakstēdama ar visām pastalām iekšā līdz auklu

vietām, ūdens dzeļ kā nātras. Tomēr darbs jāpa-

dara. Tilti jāsagāž. Tad prāts mierīgs. Tad Annele

var laisties uz mežmalu, kur vasarā arvien ir bijusi

neapnicīgi jauka dzīve. Bet tagad mežmala ir kā

māja izsistām durvīm un logiem. Bērzi un lazdas

laiž cauri vēju kā pa vaļējiem vārtiem, un viņš dzīvo

pa meža iekšu kā izsalcis vilks. Annele aizstājas aiz

kadiķu krūma un skatās, kādus darbus vējš strādā.

Kā viņš brāzieniem veļas augšup no klajās lankas,

bangas pār galvu sizdams, kā pakampj klēpi čauk-

stošu lapu, virpuļiem trenc tās priežu galotnēs, kas

krakšķēdamas purinās, kā tad nokrīt kautkur bie-

zoknī, aizkrācas elsdams un šņākdams; tad ar vienu

lēcienu ir atkal lankā, lai no jauna kā spārnots ne-
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zvērs sviestos starp zemi un debesi. Rudens! Vē-

lais, dziļais-rudens! Nelaipns un skarbs ir dabas

vaigs, kaut arī saulīte dažreiz šur tur zaru galos ie-

šūpojas.

Bet lai arī nelaipns. Annele stāv un stāv. Ne-

apnicīgi ir klausīties vēja varenajā dziesmā un viņa

varētu tā stāvēdama sastingt kā stiebriņš bālas, sa-

kaltušas zāles, kas tai pastāvīgi dreb pie kājām, ja

to piepēši neuztrauktu balss, iesviesta vējā: „Annele,

Annele! Pagaid vien! Nu tu dabūsi!"

„Ahu!" Annele nobīstas, „neļaus vis man vairs

skriet, kur gribu. Piesieta nu esu. Piesieta tava bi-

zene," viņa sevi skumdina ar Aņus vārdiem.

Tēvs pats sēž jau pie ratiņa. Bet viņa bāršanās

jau nav liela.

pa priekšu darbu, tad vari skriet sava

vaļā," viņš saka. Bet Annele jau zin, ka tēva klusē-

šana bargāka, nekā bāršanās.

„Ja, padari darbu," viņa domā ar spītīgu garu,

„kad to darbu var padarīt!"

Un ar tādu pat spīti un nepatiku viņa nosēstas

savā vietā. Viņa ir nikna kā mežs, kuram rudens vējš

dara pāri. Ratiņš negriežas, dzija netek. Kaut nu

iedrāztos tas pats vējš un aiznestu ratiņu un tītavas!

Divas reizes tēvs atsviež spolītes atpakaļ, lai pārspolē

par jaunu. Un pie otras reizes viņš paskatās pavi-

sam nopietni: „Tu nolaidies, meit."

Tas kremt Anneli. Diena ir gara, un viņa pie

darba kā piekalta. Kādēļ tas tā? Diena ir gara, un

viņas bēdas vēl garākas. Tās viņa sūdz pate sev, jo

nav kam sūdzēt. Visi ir ienaidnieki, ir cietumsargi,

bet viņa nabaga notiesātā.

Labi, lai arī ir tā.
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Visi stāsti par nevainīgi notiesātiem cietumnie-

kiem, par kuriem viņa dzirdējusi, atmostas un nāk

līdz ar viņu žēloties. Viņai liekas, ka šie stāsti ta-

gad piepildījušies pie viņas pašas. Viņa sēd dziļā pa-

grabā, ratiņš ir viņas cietuma durvis, tītavas viņas

ķēdes. Viņa ir nevainīgi notiesāta. Kā Simsonam jā-

maļ filistiešiem, tāpat viņai jāspolē un jāspolē, lai

tik varētu aust audeklus citu pēc cita, simtiem jūdžu

garus. Viņai jāstrādā no rīta līdz melnai naktij, kā

tiem vergiem, kuri pieķēdēti pie laivām un kuriem

mūžīgi jāairē, dienu pēc dienas, gadu pēc gada. Ko

tur palīdz niknums un spītē? Nabaga notiesātie tik

var raudāt. Un Annele raud. Asaru viņai liekas būt

daudz, jo galva jūtas kā spainis. Strauti tek no acīm

un deguna. Viņa spēj apraudāt ne tik vien pati savu

grūto likteni, bet arī nelaimīgo Simsonu, pieķēdētos

vergus un visus citus nevainīgos cietējus.

Bet ar bēdām un spīti tomēr darbs labi vedas, un

kad vēl tēvs uz kādu laiku aiziet no austuves, Annele

dabon visas spolītes pilnas. Tad viņa nolien aiz au-

stuves, savā nodabā, iemīļotākā vietā, un grib tur iz-

bēdāt savas bēdas vēl tā īsti pa krietnam.

Bet kad ienāk tēvs, viņai tās vairs nešķiet tik dzi-

ļas, ka vajadzētu ar viņām vēl ilgāk savrūp nodoties.

Viņai jāskatās uz tēvu. Kā tas veikli izceļ sēstu, ie-

sēstas stellēs un kā tad tūdaļ sāk klaudzēt mestava,

šķirties nītis, mīties paminas. Atspole slaidos metie-

nos, laižas no labās rokas kreisā, no kreisās labā. Viss

mijas un zib vien priekš acīm. Kad spolīte tukša,

tēvs to ātri apmij pret jaunu, un darbs rit tālāk bez

pārtraukuma, bez apstājas ilgu laiku. Bet dažreiz

tēvs piepēši apstājas. Abas rokas paliek tad uz au-

dekla dusot, kā aizmirsušās, viņš pagriežas pret logu,
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bet nevis, lai tur pēc kā skatītos — Annele to zin —

bet tāpēc, ka tā grib viņa domas. Kautkas tāds sa-

vādi brīnišķs tad atzaigo jas tēva sejā. Zaigums pa-

liek itkā smaids ap viņa lūpām un acīm un nenozūd

arī tad, kad atkal sāk klaudzēt mestava. Cik mīļa

un skaista ir tad tēva seja! Kur viņš tagad ir? Kā-

das domas viņš domā? Gan ne par ķēdēm un cietumu

un tumšiem pagrabiem, kā Annele nupat, jo tad jau

viņš izskatītos nikns un drūms. Nē, tēva domas ir kā

putni zeltītiem spārnu galiem, viņas lido augstu,

augstu, pa svētām vietām, pa debesu klajumiem, un

strelles ar visām paminām lido tām līdz.

Bet ja tēvs ar savām strellēm pa debesu klaju-

miem, kādēļ arī Annele to nevar ar savu ratiņu? Ai,

kāds tvīkstošs kauns viņu pārņem par šo nebalto

dienu! Cik mazs un niecīgs ir viņas darbiņš pret

tēva darbu, cik gadu jau, ziemu un vasaru, no sau-

les lēkta līdz rietam viņš strādā, strādā, bet nekad

vēl darba dēļ nav bijis nikns, vai saīdzis! Cik viegli,

kā spēles, kustas viņa rokas un kājas, kā mirdz viņa

acis, un mute ir tāda smaidīga un laba, itkā tā gri-
bētu teikt Annelei kādu mīļu mīļu vārdu.

Kaut nu arī teicis šo mīļo vārdu!

Lēnām, itkā sevi stumdama, Annele pievirzās

tuvu tēvam. Kad viņš apstājas darbā, lai apmainītu

spolītes, viņa tam pieglaužas, bikla un nedroša. Tēvs

uzliek tai uz galvas savu plato, silto roku: „Nu mei-

tēn, kur tavs snīpis? Tavs snīpis jau ir gluži sar-

kans." Un abi viņi pasmejas viens otrā siltām, mir-

dzošām acīm. Annelei paliek tik viegli, itkā pielijušu

zāļu nasta tai noveltos no pleciem.
Drīz Annele mācījās atzīt, ka darba prašana vēl

nekas nava; vajaga to tā izmācīties, ka tas priecīgi
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un veiksmīgi laižas no rokām. Tad arī nāk ar viņu

priecīgas domas. Kad varēja spolēt divi, pat trīs reiz

tik ātri, kā tēvs patērēt, tad bij starpbrīdis, salds un

dārgs brīdis, darba pelnīts. Laikus gan viņš pār-

skrēja tik ātri, ka vēl nebij vaļas padomāt, ar ko se-

višķi brīnišķu viņu varētu piepildīt, kad jau bij pāri;

bet laikus šādā starpbrīdī varēja izdarīt neticamas

lietas. Tagad viņu arī lielie vairs tik bieži neapsauca,

viņa varēja sev dažreiz atļauties sevišķas priekšrocī-

bas. Tā tumšās un aukstās ziemas dienās, kad kājas

tai bij pie ratiņa sastingušas, viņa drīkstēja uzrau-

sties uz plīts mūrīša un neviens viņai to neliedza.

Varēja tupēt kājas zem ceļiem savilkusi un visu

istabu pārredzēt. Kā katrs izskatījās pie sava darba.

Karlīne sēdēja tuvu kambara durvīm, viņas zeltainie

mati plīvoja no ratiņa vēja; pie tam viņa dungoja

kādu dziesmu, vai arī skaldīja valodu gaišu un jau-

tru, tā kā visiem citiem bij ko smiet. Luze bij ar-

vien tuvāk raudām, nekā smiekliem; dziesmas viņai

tikai patika, vai: „Es blieķu dārzā biju", vai: „An-

tonijus, mīļš vārgulīts", vai arī citas, vēl bēdīgākas.
— Plikām cisciņām, pa klonu, šļūca mazais Jurītis.

Viņa māja bij viss lielais kakts pie krāsns, bet viņš

to maz ievēroja, šļūca tik pa lielo saimes istabu, kurp
vien tam iegribējās. Aiz pašas lielās krāsns dzīvoja

viņa vecā māte. Tā bij neredzīga. Tikko viņa pa-

kustējās no sava kakta, ar bozīti ceļu taustīdama, tū-

līt Jurītis, lai būtu, kur būdams, nedrošiem, ļodzī-
giem solīšiem pats steidzās to izvadāt aiz rokas, itkā

būtu lielu lielais vīrs, pie tam ar saviem skatiem visu

istabu izaicinādams: Redz, ko es varu! Un visi viņu

slavēja kā lielu un spēcīgu vīru. Un kad ienāca puiša

Ingus no lauka, brašs un pavēlīgs kā bajārs, tad ne-
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bij necik ilgi ko gaidīt, tad tas jau bij karos ar mei-

tām, kurām arī palīdzīgi piebiedrojās sievas. Ne-

spēja Annele visu to atskatīties, kad jau no tēva strel-

lēm atskanēja sauciens un Annelei bij atkal jāskrien

pie darba.

Mazajam Jurītim, Karlīnei, Ingum, pelēkajam

runcim, kas plats un silts rūca uz plītsmūra, pinkai-

najam Citronam, kas zagās pagultēs no aukstā āra

— katram radījumam un katrai lietai bij sava vieta

Anneles ievērībā. Un ik ar dienu viss redzētais auga

un pieņēmās plašumā, plezdams līdzi arī Anneles ap-

zinās loku.
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Vakara stāsti.

Novembra beigās sanāca bieza ziema ar salu un

pārtrauca iekšas darbus. Vīri taisījās braukt mežā.

Pienāca ziņa, ka arī Leišos daudz sniega un laiks no-

taisijies uz ilgāku salu. Sazinājās ar apkārtējām mā-

jām. Arī tur bāza ceļa kules un rīkoja ragavas-

Meži, kuros grāfs deva cirst malku pagasta ļaudīm,

bij ap desmit jūdžu tālu, staigni, purvaini un tikai

ziemā iebraucami. Tad arī brauca turp no vairākām

mājām kopā, jo jādzīvo bij nedēļām ilgi, kamēr sa-

gatavoja malku un varēja atgriezties pilniem vezu-

miem.

Anneles tēvs, kā darba vadītājs, bij pirmais kājās.
Strelles nu palika tukšas. Aužamo pārklāja ar baltu

dvieli, lai nepieput. Spolējamo ratiņu nolika kaktā,

tītavas salocīja; vietas, kas tā bij aizņemtas darba

rīkiem, nu bij brīvas un klajas kā svētdienā. Bet to-

mēr nebij tā, kā vajaga.

Diena pagāja gara un garlaicīga. Lai gan varēja

izšauties laukā, kad tik iegribējās, tomēr nebij par

to tāda prieka, kā kad tāds izskriešanas brītiņš bij

noknapināts un atlicināts no pasteidzināta darba.

Dziļais sniegs arī nekādas tālas gaitas nepieļāva. Tad

jau labāk ielīst klusajā kaktiņā un paskatīties, ar

neredzamajām acīm, kā iet pa lielo Ģirkanču silu.

Un to Annele darīja. Kad tik aizvēra acis, tad viņš

turpat bij ar lāčiem un vilkiem, ar bezgalīgajiem ce-

ļiem, ar zaļu skuju būdām meža vidū un lieliem
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ugunskuriem, ap kuriem vīri sēdēja vakaros un stā-

stīja pasakas, tur viņš bij ar tumšo, tumšo nakti, ar

tādiem biezokņiem, kā ne adata neizlīda cauri, ar

daudziem, daudziem strādniekiem, kas cirta, zāģēja,

skaldīja, ka viss mežs dārdēja. Bet kad ierunājās

Anneles tēvs, tad lielais mežs atskanēja kā pulkstenis.

Annele skaidri dzirdēja, ka runāja tēvs, un ka klusi

sanēdamas atbildēja viņam lielās egles un priedes un

bērzi, viens par otru. Tēva balsi tālāk dodami, lielie

koki to izvadīja cauri Ģirkanču silam, pāri lielajiem

ceļiem un laukiem, pie Anneles loga.

Pret vakaru atbrauca paunu žīds Simkus un tai-

sījās uz naktsmāju ņemšanu. Bet padzirdējis, ka

vīru nav mājā, nobijās un uztraucās: „Oi, kad es

būte zinājuse, ka jums nav neviene vīre, es nebūtu

braukus," Simkus žēlojas. Jo kad nu apzināšot zagļi,

ka mājās nav stipru ļaužu un uzbrukšot taisni tādā

naktī, kas tad lai glābjot viņu un viņa paunu. Ilgi

žīds sēdēja uz garā sola pie galda, šņāca caur liela-

jām nāsīm, kā caur plēšām, un nesaprotami žīdiski

apspriedās ar sevi, kā ar otru žīdu: Braukt uz citām

mājām, vai palikt še? Bet uz kurieni lai brauc, kad

visās mājās tā pate indeve. Beidzot viņš tomēr no-

lēma palikt Avotos, kur jau bij izdabūjis naktsmāju

atļauju, nojūdza zirgu, krekšķēdams un vaidēdams

iestiepa istabā savu paunu, novietoja kaktā, zem

puišu sola, savāca tad vecus maisus, pakulu kodeļas

un citas dažādas vērpuma atmetas un uzsvieda tai

virsū. Nu tak neviens zaglis nezinās, ka tur guļ Sim-

kus pauna.

Kad jau bij iedegta uguns un Karlīne, priecīga,

uzprasīja Simkum parādīt lakatus un kartunus, viņš,

bailīgi apkārt skatīdamies, klusā un rāmā balsī at-
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teica: „Ko nu radīs! Kad Dievs palīdzēs nodzīvot

par to nakti līdz rītam, tad rādīs !"

Pātarus nomurminājis un puslīdz apmierinājies,

Simkus sēdēja pie galda stūra, kartupeļus pie savas

siļķes astes lobīdams. Arī citi jau taisījās ēst vaka-

riņas, kad Citrons, kas jau visu laiku nemierīgi ņur-

dēdams bij skraidījis ap māju, sāka tik piepēši un

nikni riet, itka kādam nupat kluptu uz papēžiem.

Tam vajadzēja būt svešiniekam un viņš nāca tieši

šurp, jo Citrons to jau plēsa pie pašām durvīm. Tū-

līt viņš vērs durvis un nāks iekšā. Simkum aiz bai-

lēm izkrita nazis no rokām, viņš uzlēca kājās, bāls

un drebēdams ieplēta rokas: „Lautine, lautine, vine

nāk, vine nāk! Es ese pagalam!" Un nezinādams

kur, laidās uz Aņus kaktu. Bet vecā Aņus grūda to

nost no savas vietas un kliedza tik pat stipri pretī:

„Vai tu klusēsi, žīd, un ļausi, lai ienāk cilvēks istabā!

Kādus laupītājus tad tu gaidi? Kas tevi gan nāks

zagt? Varbūt tur nāk viens pavisam godīgs cilvēks."

• Un tā arī bij, kā Aņus sacīja.
Atvērās durvis un ar jautru, mīlīgu labvakaru ie-

nāca vecais Bungatiņš ar koka kāju. Visi, kas no-

baidījušies gaidīja ienākam kādu briesmīgu sveši-

nieku, priecīgi atņēma labvakaru, bet Simkus palika

pat tik pārgalvīgs, ka kundziski uzsita Bungatiņam

uz pleca un teica: „Nu, Bungatine, tu vece nabage,

ko tu skrej apkārt pa lielēm tumsēm un baide ļaudis ?"

Tādā vakarā kā šovakar Bungatiņu uzņēma visi,
kā mīļu ciemiņu, zinādami, ka nu būs liela stāstu stā-

stīšana un klausīšanās, jo vēlais atnācējs bij ne tik

vien bībeles un pātaru skaitītājs, bet arī daudz jautru
dziesmu zinātājs, jocīgu un drausmīgu stāstu stāstī-

tājs un visiem labs atjokotājs.



232

Kas pazina labāki par Bungatiņu turku zemi, lielo

turku karu, kurā tas vēl bij zaudējis savu kāju, un

slaveno krievu bēgšanu no turkiem! Bēgšanā lai

Bungatiņam neviens netiek līdz, tik labi viņš to bij

izdarījis. Bet kas arī vēl zināja ticamāki pastāstīt

par pagasta vareno dzīvi un par muižas kungu dē-

kām? Bungatiņš stāstīja par visiem tā, itkā visus

pats redzējis un pie visiem notikumiem būtu pats

bijis klāt. Ar briesmīgo Ugrafu izrunājies kā ar

brāli un lielajai vācu moderei, kas pavasaros ar lielu

nūju, saulītē, uz pilskalna sēdēdama, dzinusi gaitnie-

ces ledainajā Tērvetē, velēt lielos muižas audeklu

blāķus,-šai lielajai moderei viņš pateicis: „Nu, mīļo

gaspažiņ, ej nu, un paraug pati, kā ir, kad padanco

iekš ledaino ūdentiņ!" Jā, tā viņš pateicis. Kas grib,

lai netic.

Nepacietīgi Annele grozās ap Bungatiņu. Nemaz

nevar vērot, vai sāks viņš reiz stāstīt savus stāstus,

vai nē, tik gausi tas ēd kumosu pa kumosam, katru

ar nazi nogriezdams un mutē iemezdams, pie tam

plaši un gari izrunādamies par visu, ko ieprasās kāds

no mājniekiem.

Būs laikam lielu lūdzams un skubināms. Kad

kāds jel to darītu, lai neaiziet velti laiks! Annele jau

to nevar. Lai kāds no lielajiem. Beidzot arī Karlīne

paliek nepacietīga.

„Nu, kas tad bij ar to tavu stāstīšanu?"

„Ko lai es stāstu? Es nekā nezinu."

„Ko nu mēļo? Nezini! Stāsti vien."

„Par ko tu gribi dzirdēt ?"

„Lai nu par ko. Kad tik stāstīšana."

„Tu tak ar pazini Pelu ?" ieprasās Aņus.

„Kā nu nepazinu? Kā savu īkšķi."
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„Vai tas tas vīrs, kam Ugrafs norāvis ādu ar vi-

siem matiem no galvas?" tā Karlīne.

„Tas pats."

„Nu tad stāsti par to pašu."
Labi. Kad par Pelu, tad par Pelu

Un Bungatiņš iesāk.

„Tas notika tā: Vienreiz brauc šis Ugrafs ar če-

triem zirgiem skriedams, kā daždien pats lielais liels-

kungs. Bet kā brauc, tā tajā ceļa līkumā, mežā, kul-

tie stāvie krasti un kur nevar pagriezt ne pa labi,

ne pa kreisi, gadās priekšā rinda siena vezumu, viņa

paša muižas darbinieku. Un pašā rindas priekšgalā

— Pela. Ugrafs tūlīt zvēro: „Griez ceļu, tu unsvat!"

Tā uzkliedz Pelam, ka mežs dārd. Bet kā Pela pa-

griezīs, kad gar abām ceļa pusēm stāvs, kā siena. No-

baidījies, nabags, rausta zirgu, gan šā, gan tā, bet

Ugrafs tik dod virsū savu pērkonu. Un tā nu Pela

laidīs gar pašu krauju. Bet kā gar pašu krauju, pa-

kaļējais ritens gravā iekšā, vezums apkārt un ceļš

pilns. Kā vezums apkārt, Ugrafs no savas karietes

laukā. Sasauc darbiniekus. Darbinieki saskrej un

trīc. Ko liks darīt? Pelam jādod koki. Kā sola Pe-

lamkokus, Pela mežā iekšā. Izrauj divu vīru auguma

priedeni ar visām saknēm un griezt tik sev ap galvu:

„Kas tuvosies, dzīvs nepaliks!" Ugrafs gan kliedz

kā traks, draud un rīda, bet vīram, kas izskatās tāds,
ka sašķaidīs galvu katram, kas nāks tuvu, tādam vī-

ram neviens klāt neķeras. Kā nu Ugrafs Pelam nekā

nevar izdarīt, tā pats karietē iekšā un prom uz muižu.

Lai nāk arī citi darbinieki lenkt Pelu. Labi. les visi

darbinieki. Bet kā šie klāt, Pela jau pa mežu kā za-

ķis! Izmeklējās, izsaucās — iet mājā, rokas plātī-

dami. Pelas nav. Pela dzīvo pa mežu. Bet cik ilgi
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tā dzīvosi. Kā nāk nakts, Pela, izsalcis un noskrējies

līdz nabadzībai, zogas uz savām mājām. Pārnāk mā-

jās, redz, Ugrafs licis aizvest uz muižu viņa sievu.

Bet sieva Pelam jauna un skaista, tikko to pašu gadu

bijušas kāzas. Kā Pela redz, ka nav sievas, tā, neno-

skaitījis ne tēvreizi, prom uz muižu. Muiža tam pa-

saka, ka Ugrafs licis sievu vest uz savu kukņu. Pela

tūlīt gāžas iekšā Ugrafa kukņā, kā Daniels lauvu

bedrē. Ja, sieva, nabadzīte, sēd kaktā un raud. Pela

pakamp sievu, izgrūž pa durvīm lai skrien uz māju,

nepagūst pats vēl pārkāpt slieksni, kad Ugrafa ķetna

jau tam uz pleca. Nu starp abiem sākas laušanās,

kā uz dzīvību un nāvi. Jo Ugrafs stiprs un liels kā

lācis, jo Pela vēl stiprāks. Nezin arī, vai nu Ugrafs

nemaz nav kliedzis pēc palīga, vai arī katrs taisījies

nedzirdīgs, sargādams savu ādu, bet to gan zin, ka

neviena trešā tur klāt nav bijis. Beidzot Pela tomēr

paguris no visas dienas lielajām bailēm un mocībām

un pašlaik domājis: nu pēdēja stundiņa klāt, kad uz-

reiz iekritis acīs vaļējais kukņas logs. Saņēmis nu

vēl visus spēkus, nogrūdis Ugrafu gar zemi, uzlēcis uz

loga un nupat jau būtu bijis pāri, kad Ugrafs, kā

kaķis, atkal bijis augšā un paguvis to sagrābt aiz

matiem. Tā Pela palicis karājoties, kā Apsalons,

starp debesi un zemi, bet tad rāvies, rāvies, kamēr iz-

rāvies. Bet galvas āda ar visiem matiem palikusi

Ugrafam. Pela pārskrējis mājā, noplūdis asinīm, pa-

ņēmis sievu un tai pašā naktī nozudis, kā zemē iegri-

mis. Arī Ugrafs nelicis šā meklēt. Tikai pēc tam at-

kal Pela uzklīdis pagastā, kad Ugrafa vairs nebijis

starp dzīvajiem."

„Diez, vai tas arī viss ir tiesa." Karlīne plecus

raustīdama šaubās, kad Bungatiņš nobeidzis par Pelu.
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„Ej, pavaicā viņam pašam, viņš jau vel bus kur

atrodams starp dzīvajiem," saka Bungatiņš.

„Kā nu nebij tiesa!" Aņus steidzīgi piemetina.

„Tie laiki vēl nemaz nav tik tālu, lai nezinātu, kāds

bij Ugrafs. Tas varēja arī noraut ādu pār acīm. Lai

Dievs katru pasargā no tāda! Lai tik pastāsta Bun-

gatiņš."

Un Bungatiņš stāsta:

„Ja, briesmīgs bija Ugrafs. Niknāks, nekā meža

zvērs. Tāds viņš pats, tādi viņa vagares un palīgi.

Asaras un vaimanas viņu gaidīja un vadīja, vai tas

gāja, vai nāca. Koki bij viņa rīta pātari, koki viņa

vakara dziesma. Koki un koki par mazāko vainu, vai

arī par it nekādu vainu. Bēdu un vaimanu nospiesti

staigāja ļaudis. Un mājās nedzirdēja dziedam prie-

cīgas dziesmas, vai pat tik skaļi runājam, kā mēs ta-

gad. Lai Dievs sargā! Katrs nokrustijās, kad tik

Ugrafs vārda pieminēja.

Un tad pienāca viņa laiks.

Uznāca poļu dumpis un sāka stāstīt šādas un tā-

das neticamas lietas. Poļu ļaudis paši tiesājot muiž-

niekus un aizdzenot no muižām. Kurzemes muižnieki

arī visi pa steigšanu nozuda un aizbrauca, cits uz sve-

šām zemēm, cits uz Pēterburgu savās drošajās pilīs.

Bet mūsu grafa pilī dzīvoja Ugrafs, kā dzīvojis, un

tāpat, kā agrāk, spīdzināja un kokoja ļaudis.
Bet kādā vēlā tumšā rudens naktī, kad vētra krāca

un lietus gāza, kā ar spaiņiem, pie pašām kungu

durvju ļovenēm piejāja sveši vīri, straujus zirgus

dancinādami, dauzīja durvis, kā ar āmuriem, un

kliedza, lai laižot šos iekšā. Visi jau gulējuši pirmā

miegā un Ugrafs, tikko uzrāvies un izdzirdējis sitie-

nus lielajās durvīs, tūlīt noģidis, ka labi vairs nebūs.
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Un tā viņu uzreiz sagrābušas lielas bailes par visiem

tiem grēkiem, ko tas nodarījis. Tās bailes bijušas
zināmas sirds mocības. Skrējis tad nu pa istabām un

kliedzis pēc ļaudīm. Bet ko ļaudis vairs varēja da-

rīt? Saskrēja gan, bet visi nobaidījušies trīcēja un

drebēja. Arī pašam Ugrafam, negantajam un brie-

smīgajam spēka vīram, ļodzījušies ceļi, bet ko da-

rīsi? Kad neviens nav gājis durvis atvērt, tad bei-

dzot gājis pats. lenākuši vīri briesmīga izskata, lie-

kiem ģīmjiem. „Kur Ugrafs?" klieguši, lai gan jau

to pazinuši un tūlīt pavēlējuši ļaudīm pazust. Kad

palikuši tikai ar Ugrafu, noslēguši durvis un nu

Ugrafu tiesājuši.

Pēc tam aizgājuši un nozuduši tā, itkā būtu iegri-

muši zemē. Ugrafs no tās pašas reizes gan kādu

laiku vēl dzīvojis, nevienam vairs nekā ļauna nedarī-

dams un no ļaudīm baidīdamies, bet tad ar to pašu

arī miris. Ļaudis gan pēc tam izrunājušies šā, gan

tā, bet neviens nav dabūjis zināt, kas tie tādi tiesā-

tāji bijuši.

„Paldies Dievam, ka mēs vairs nedzīvojam tādos

laikos" Karlīne atvieglota uzelpo un lūdz Bunga-

tiņu stāstīt kaut ko priecīgāku.

Bet kad stāstīšana ir iegājusi drausmīgos noti-

kumos, tad nav tik drīz gala. Viens zin par laupītā-

jiem, kas dzīvo dziļos mežos vientuļās būdiņās un

iziet izlūkos uz tādām mājām, kurās pašlaik atro-

nas maz vīriešu, otrs par spokiem, kas gaida uz krust-

ceļiem, kapu tuvumā, vai citās noslēpumainās vietās,

trešais par drausmīgajiem veļiem, kas, ļauni savu

mūžu vadījuši, nevar atrast miera, bet garajos ru-

dens vakaros nāk uz mājām un, kad aizstāj vientuļu

cilvēku, rādās un plosās tā, ka tas cilvēks nekur vairs
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glābties, kā tikai uzskriedams uz istabas augšieni. Bet

arī tur veļi tam dodas pakaļ, un cilvēks tik paspēj, ka

uzraut vēl trepes aiz sevis. Bet arī par to veļi maz

ko bēdā. Viņi sāk rāpties pa sienām pie cilvēka. Cil-

vēks cīnās ar viņiem, gan krustu mezdams, tēvreizi

bailēs skaitīdams, gan ar trepēm baltos spokus at-

pakaļ grūzdams; bet tad sāk nākt spoku arvien vai-

rāk un vairāk. Viņu ir tik daudz, kā melna nakts, un

cilvēks redz, ka nekā vairs pret viņiem nepaspēs. Cil-

vēkam jau sāk līt baiļu sviedri, māja jau sāk krākt

no veļiem, koki laukā šņāc un lokās. Veļi ir jau uz

istabaugšas, viņi jau izstiepj ēnu rokas sagrābt cil-

vēku. Bet tad iedziedas gailis, uzreiz nobrūk gar

sienu, kā kad zirņus nobērtu, norimst vētra, norimst

troksns, nokūp gar acīm, kā balta migla, un viss

ir tāpat, kā bijis. Lai arī cik lielās briesmās ir cil-

vēks ar veļiem vai spokiem, Annele zin droši: ne-

kas viņam nenotiks. īstā brīdī iedziedās gailis, un

viņš būs glābts. Un tā būtu dažreiz gribējies, lai

tak gailis neiejauktos tik drīz cilvēku un spoku sav-

starpējās darīšanās un ļautu viņiem pašiem visu no-

darīt līdz galam, lai tad redzētu, kas tur iznāk. Bet

nē: īstam stāstītājam, tādam kā Bungatiņam, gai-
lis arvien pie rokas. Kā stāsts nogājis līdz tādai vie-

tai, kad jau sāka mati celties stāvus, uzreiz nāca:

„tad iedziedājās gailis/ un visi spoki bij beigti, un

arī stāsts bij galā. Bet šā stāsta galā stājās atkal

cits stāstītājs, kas savu rindu gaidīt gaidīja, un sāka:

„Bet tas vēl nav nekas. Kā tad toreiz bij, kad es gāju
darbos..."

Tie bij tāli laiki, kad Bungatiņš, vecā Aņus un

Jurīša vecā māte bij gājuši „darbos". Kad bij mēro-

juši tumšās naktīs garus ceļus līdz muižu rijām, dc-
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vušies laukā jau priekš gaiļiem un tad, ejot garām

bīstamām vietām, gaiļu sauciens no kādām tuvām

mājām, īstā brīdī bij izkliedējis drausmīgas spoku

ēnas. Un muižu rijās, lielajā darbinieku pulkā, bij

reti kāds, kas nebūtu kādreiz redzējis tādas ēnas.

Jaukajiem vecajiem teiku teicējiem Annele mutē

vien skatījās. Nevarēja jau beigt viņos atklausīties

un atskatīties. Viņu neskaitāmās grumbas vītušajās

sejās bij itkā aiztecējušu dienu zīmes, kurai katrai

bij savs īpatnējs stāsts. Bet kas viņus visus varēja

izstāstīt? Paši teicēji bij, kā bezdibenīgi apcirkņi,

neskaitāmām slēptuvēm. Bet daudzas jau bij laika

aizcietējušas un vaļā vairs nevērās. Bieži, kad stā-

stītāji par kādu teiku, vai tāļu notikumu, viens otram

uzprasīja: vai tu vēl atceries toreiz? pēc kāda brī-

tiņa pārdomas nāca skumja atbilde: Nekā, neatminu

vairs! Un tas stāsts tad palika nestāstīts.

Kad diezgan stāstīts, iznāk vecmāmiņa.

„Nu jau būs laiks mest pie miera to tenkošanu."

viņa saka. „Patec, Karlīn, meit, laukā un paskaties,

kur Sietiņš. Pulkstens piestājies un nu ir par jaunu

jānogruntē."

Kad Sietiņš jāskatās, skrien visas jaunās kājas. —

Kurš pirmais atradīs? Kas cits kā Annele, kurai vis-

gaišākās acis. Pirmā viņa saskata lielajā zvaigžņu
barā septiņu sīkzvaigznīšu pudurīti, kas izliekas itkā

būtu noslēpies, nobēgdams tālu, tālu aiz visām spo-

žajām, lepnajām debesu spulgotājām. Viņa zin, kāds

tad laiks, kad Sietiņš vīra augumā, kad tas pāri jum-

tam, vai liepas galotnē; zin, kad tad jāiet bērniem

gulēt, kad meitām un kad jāceļas lielajiem ļaudīm

uz kulšanu, vai citiem grūtiem un ilgi darāmiem dar-

biem. Viņa var arī atrast Lielos ratus un Mazos ra-
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tus, bet vecmāmiņa tos netur par tik uzticamiem laika

rādītājiem, kāds ir Sietiņš.

Debesis ir tik pilnas zvaigžņu, kā nobērtas. Ap-

žilbinoši lielas viņas un mirdzošas. Un šķiet tik tuvas,

tik sirsnīgi mīļas, ka Annelei acis kaist, viņās skato-

ties. Viņas liekas būt, kā uzticami sargi, kas visi rau-

gās uz Avotiem. Ai, cik jauki ir stāvēt zvaigžņu

apakšā!

Annele drīkst gulēt pie mātes, platajā gultā. Tā

ir jautra lieta, jo kad viņas abas vienas, tad nāk vēl

liela dudināšana un stāstīšanās par bībeles ļaudīm.

Starp tiem ir Annelei draugi un nedraugi. Nežēlīgs

viņai šķiet Ābrams ar Zaru, kas izdzen Hagari un

Ismaelu, lai tikai viņu pašu puikam paliktu vairāk

naudas un mantas. Viltīgs un nelāgs ir Jēkabs, kas,

kazlēnu ādām apsedzies, pieviļ vientiesīgo Ezavu un

laupa tam pirmdzimtības tiesu. Nemaz viņai netīk

Ābrama un Izaka Dievs, kas viņus pamāca tā darīt,

kā nav labi, un kas nīd un iznīcina citu ļaužu bērnus,

lai tik Ābrama bērniem būtu daudz vietas.

Bet gaišs un jauks ir Jāzepa Dievs, kas soda vil-

tīgos brāļus tā, ka Jāzeps, ieticis augstā godā, tos var

paēdināt bada laikā. Varens ir Mozus Dievs degošā

un nekad nesadegošā ērkšķu krūmā, Sarkanās jūras

uguns stabā un Zināja kalnā, kad tas Mozum rāda

Apsolīto zemi.

Daudz, daudz ir šo brīnišķo stāstu, kuriem nav

gala, kurus grib dzirdēt Annele arvien no jauna un

atkal no jauna, līdz māte saka:

,/Guli, nu guli. Man ar nāk miegs."

„Vēl par Eņģeli. Tikai vēl to vienu stāstu par

Eņģeli V

„Kuru stāstu tu gribi?"
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„To aitu stāstu."

„Labi, labi," māte atsaka un Annele nu klausās,

klausās, kad nāks apsolītais stāsts. Bet nekā vairs

nesadzird.

Stāsta vietā tikai sāk vienmērīgi šņākt dziļi elpas
vilcieni. Vairāk nekā.

Māte iemigusi.

Modināt viņu Annele neuzdrošinās un Eņģeles

stāstu viņa var izstāstīt sev pati.

Eņģele ir bijusi mātes aukle tais laikos, kad māte

bijusi vēl mazāka par Anneli. Nu jau viņa sen guļ

smilšu kalniņā, bet Annele to pazīst tikpat labi, kā

veco Aņu, vai Bungatiņu, un viņai arvien patīk klau-

sīties par Eņģeli. Viņa zin, kādas katrā laikā dzie-

smas dziedājusi Eņģele, kādus stāstījusi stāstus, vai

teikusi sakāmus vārdus. Eņģele bijusi maza auguma

sieviņa, arvien jautra un laba ar bērniem. Viru un

bērnus pazaudējusi lielā sērgā, tad atnākusi Mežsar-

gos pie mātes vecākiem par bērnu aukli un sevišķi
Anneles māti mīlējusi, kā pašas bērnu. Anneles māte

arī nekad neteica: to un to darīja mana māte, bet:

to un to darīja Eņģele, to un to man mācīja Eņģele.

Un ko Eņģele stāstījusi, dziedājusi, vai gudru mācī-

jusi, to māte māca un stāsta tālāk Annelei.

Eņģeles aitu stāsts ir no tiem laikiem, kad Eņ-

ģele bijusi tikko iesvētīta un sākusi iet darbos.

Un stāsts ir tāds:

Ir tumša, tumša rudeņa diena. No asā vēja var

tikai paglābties mežā. Lietus mērcē jau kādu nedēļu.

Eņģelei šodien muižā ganu diena. Viņa izdzinusi ga-

nīt muižas aitas, kuru ir nepārredzams pulks. Aitas

ir baltas, melnas, rūsainas, pelēkas. Ik pa brīdi Eņ-

ģele tās skaita, jo viņai bail, ka neielien kādā kadiķu
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krūmā un nenoklīst. Mazs, melns Taksītis viņai no

mājām atzadzies līdz. Tas būtu labs aitu atgriezējs,

to amatu Eņģele viņam iemācījusi ar māju aitām, bet

viņa to uz muižas aitām nedrīkst rīdīt, aiz bailēm,

ka kaut kāds neizdzird un nepateic vagaram. Kad

Taksītim nav darba, viņš tikai lien pie Eņģeles, trī-

cēdams no aukstuma; viņa paņem to azotē un nu ir

abiem silti. Abiem gribētos ielīst kadiķu krūmā, lai

būtu kaut cik patvēra pret auksto lietu, bet Eņģele

arī to neuzdrīkstas, aiz bailēm, ka neiemieg. Viņa

tikai ar varu spēj noturēt acis vaļā. Miegs mācās

virsū kā māns un pleci tik smagi, itkā tajās būtu

drūzmām sasēduši visi rudens veļi. Kā no pusnakts

viņa jau iznākusi no mājām, kult muižu rijas un, ne

brītiņu atmigu nedabūjusi, izdzinusi atkal ganos. Eņ-

ģele turas, turas, bet beidzot viņai slīgst kājas zemē.

Viņa domā: „Tikai uz mirkli, uz vienu acumirkli pie-

spiedīšos pie priedes. Tur, pie paša celma, redzas

sausa vietiņa. Piemiegšu acis. Paņemšu bada tiesu

miega."

Bet kā piespiežas pie priedes, tūdaļ to pārvār

miega badi un viņa nekā vairs nezin, kas notiek,

Taksītis ņurd, Taksītis rej, Taksītis rausta pie drē-

bēm, Eņģele ir, kā akmens upes dibenā. Tad Taksī-

tis iebāž arī savu galvu vēl dziļāk Eņģeles azotē, un

abi nu ritinās, kā silts kamols caur biezu miega

miglu.

Eņģele cīnās ar miegu un ar sapņiem kā ar ie-

naidniekiem, viņa zin: jākāpj stāvi, augsti kalni, kā

uz jumtu; jālaužas caur bieziem krūmiem, kuri plēš

drānas ; jābrien caur dziļām upēm, kurās ūdeņi līdz

acīm, bet nekur nevar uzkāpt, nekā nevar izbrist;

kājas klūp un pinas, krūtis žņaudz; jākliedz, jā-
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kliedz! Bet ko viņa kliedz? Sešdesmit, septiņdesmit,

deviņdesmit, simts! Simts, simts, simts!

Un piepeši acis atiet vaļā. Bet no aitām nav ne

simtu, ne sešdesmit, ne vienas vienīgas! Ne ļipiņas

vairs, ne sprodziņas!

Eņģele uzlec kājās kā zibens. No miega vairs ne

vēsts. Skatās uz vienu pusi, uz otru: tikai lietus, lie-

tus un pelēks piemiglojis mežs, kaili lazdu krūmi. Ne

putniņa, ne citas dzīvas dvēselītes. Kur iesi? Kam

prasīsi? Pacuinās Taksīti, tas paskrējās šur un tur,

paošņā pēdas, nošņaukā tik, noluncinās kā pats gu-

drības prasīdams un lien pie viņas siltumā. Neko

darīt. Paņem šuneli nēšus un dodas uz laukmales

pusi, vispirms meklēt uz jaunajiem rudzu sējumiem.

Laukmalē ne zīmes, ne pēdas. Eņģele skrien at-

kal atpakaļ uz mežu. No meža uz citu laukmali, no

tās atkal uz mežu. Viss velti! Viņa nejūt vairs savu

kāju, ne. citu locekļu, viņai tik vienas domas: muižas

aitas! Ja pāries bez tām mājā, tad pēdējā stundiņa
klāt.

Ko viņa vispār darīs muižā bez aitām? Viņa nav

ne tik daudz, kā nomests akmens ceļmalā, kā sprun-

guls, atšķēlies no celma, vai sakaltusi rudens zāle.

Ja neatradīs aitas, viņa muižā acu rādīt nevar, viņa

klīdīs pa mežu līdz pašai mūžībai, līdz nokritīs bez

samaņas.

Uznāk vakars un pēc tā ātra nakts. Tāda nakts,

ka ne acī dūrumu neredz. Bet Eņģele tikai iet un iet,

bez ceļa un takas; no kalna lejā, no lejas kalnā, daž-

reiz nekā vairs nesamanīdama, tikai kājām un rokām

ceļu taustīdama. Ja neiesmilkstētos Taksītis padusē,

viņa nemaz vairs nezinātu, ka ir starp dzīvajiem pa-

saulē.
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Tā nu pati vairs nezin, cik ilgi gājusi, kad piepeši

kājas nemaz vairs neatrod ceļa. Kur liek, tur atdu-

ras, kā pret sienu, un klūp. Eņģele taustās, rokām

grābstīdama, un satausta krustus. Nu viņa nojauš,

ka ieklīdusi kapsētā. Kad paceļ acis, kā miglā, aug-

stu pār galvu, var novērot kāda sabiezējuma slaidas

apmalas: tas ir baznīcas tornis.

Gar krustiem tālāk taustīdamās, Eņģele dodas uz

baznīcas pusi. Piemirkušie zari sitas pār rokām, si-

tas sejā, apbirdinādami to lāsainu rasu. Bet pie katra

sitiena Eņģele nodreb no bailēm, jo viņai liekas, ka

zarus birdina neredzamas rokas.

Pulksteņu nams ar vaļēju ieeju ir kā drausmīgi

atplesta, melna rīkle. Bet ko darīsi? Eņģele ieiet

viņā uz pirkstu galiem, cenzdamās būt vēl klusāka,

nekā pati nakts, un noslīd kaktiņā, uz viena no ze-

majiem koka soliem, kas stāv katrā pusē gar sienu

un uz kuriem svētdienās, pa dievvārdu laiku, sēd baz-

nīcas nabagi. Noskaita tēvreizi, pārmet krustu un

domā: Lai nu Dievs dara, ko darīdams, bet tālāk vairs

nevaru. Taču vismaz jumts virs galvas. Kad ausīs

diena, redzēs ko darīt un kur iet tālāk. — .Un tūlīt

smags, kā svins, viņai uzvēlas miegs.

Cik ilgi tā dungojusi, Eņģele nezin, bet piepēši

viņa ir atkal jautra, kad Taksītis, salekdamies, ie-

ņurdas. Ošņā, nošņaukā un atkal ieņurdas. Klau!

Nu arī viņa dzird. Sadzird tālu soļu dunoņu. Viņai

pārskrien salts pār kauliem. Liekas, itkā viņas sla-

pjās drēbes grabētu uz miesām. Gari! viņai izšau-

jas aukstums, klabēdams caur zobiem. Veļu laiks,
tumša nakts, garu stunda! Veļi nāk baznīcā! Visas

teikas zin, ka tas tā notiek.

Taksis izlaiž īsu rējienu, bet Eņģele to noslāpē.
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Piespiež šuneli cieši sev klāt, glāsta, klusina, saspiež

tāmi purnu un šunelis arī, itkā Eņģelei pa prātam,

vai arī pats itkā baidīdamies, iekukstas un rimst, ie-

kukstas un rimst. Soļi top arvien skaļāki. Nu jau

tuvu. Nāk no labās puses, no kreisās, tik daudz, ka

mūri dimd. Eņģele domā: nupat sprāgs vaļā lielās

baznīcas durvis, nupat iedegsies sveces, sāks dūkt

ērģeles, bet kurš dzīvs cilvēks to visu redz, tam uz

vietas jāpaliek par pelnu kopiņu. Lai nepaliktu par

pelnu kopu, Eņģele ievelkas pavisam dziļi savā kak-

tiņā, pārvelk segu pār galvu, lai ne redz, ne dzird un

padodas: Lai nu notiek, kas notikdams. Skatīties gan

neskatīšos.

Dip, dip, dip! Pirmie soļi jau pie ieejas, jau uz

cietā ķieģeļu klona. Dip, dip, dip ! tiem pakaļ citi un

atkal citi, tik daudz, ka Eņģelei šķiet: tur nāk ne

desmitiem, bet simtiem un tūkstošiem. Un tā arī va-

jaga būt. Vai mazums garu ir sapulcēti kapsētā pa

mūžu mūžiem. Bet nekur tālāk tie neiet. Baznīcas

durvis priekš viņiem neveras. Tie drūzmējas tāpat

pulksteņnamā, un Eņģelei liekas, ka gaiss stāvu stāv

no viņu pilnuma. Dīvainā klusā balsī murminādami

un šņākdami tie spiežas ap Eņģeli kā mūris; slapji

un silti tie spiežas ap viņu, tik silti, ka Eņģelei lie-

kas, ka gaiss jau sāk kūpēt no viņu siltuma. Kas tie

par gariem, kas tā kūp! kas ir silti? Eņģele domā

un izbāž roku maķenīt no apsegas, paraudzīt, kas tur

īsti ir, bet galvu vaļā nesedz. Tikai pataustīs maz-

drusciņ. Kaš tad notiek, notiek. — Bet kā ķer, tā

turpat, pie ceļgaliem, ieķer garā, slapji siltā, mīkstā

vilnā. Un kā nu vēl ar otru roku paiet pa vilnu pāri

platai mugurai līdz galvai, līdz līkajiem ragiem: Nu,

kā tad! Tas jau ir pats līkraģelis, lielais, dārgais
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muižas teķis! Un tai pašā laikā, kad Taksītis, pa-

sprucis no Eņģeles klēpja, ar priecīgu rējienu ielec

aitās, arī Eņģele, iekliegdamās un priekā birstošām

asarām, nokrīt ceļos uz ķieģeļu klona: ir pateicas

Dievam, ir gribētu visas aitas spiest pie sirds aiz lie-

las, lielas laimes. Tik laimīgs nav neviens vēl gulējis

pulksteņnamā uz aukstā klona, kā Eņģele tai naktī.

No visas sirds Annele novēl Eņģelei šo laimi pēc

tik lielām bēdām. Nu viņa varēs paņemt miega ne

tik bada tiesu vien. Piespiedusies pie aukstā baznīcas

mūra viņa gulēs kā Dieva ausī. Arī aitas nogurušas

no lielas klej ošanas un maldīšanās, sagulst uz dusu,

sildīdamas gaisu ar savu dvašu. Lai gāž lietus, lai

tek urdzēdams pa baznīcas jumta trūbām, lai klīst

apkārt veļi un gari, baznīcā tie šonakt iekļūt nevar,

jo aitas gubām guļ tai priekšā.
Kur Eņģele tagad? domā Annele. Vai viņa klīst

apkārt kā gars un vai Annelei būtu no tās bail; ja

tā tagad ienāktu ? Nē, nebūtu bail, viņa atbild savām

domām. Eņģele, tik mīļa un laba, ko viņa varētu

ļaunu nodarīt bērnam?

Bet vai viņa ko zin par mani, kā es par viņu ? Vai

viņa nav jau ienākusi, vai nestāv pie gultas? — Nē,

nē, Eņģele tā gan nav, bet ir kāds cits. — Kad visi

aizmiguši, tikai Annele viena ar savu sirdi, tad viņa

dzird, tad tur ir tas; kas visu zin, kam nekas nav ap-

slēpts; tas ir tas, kura zvaigžņotais mētelis šonakt

ietin visu pasauli. Vai tas ir Dievs? jautā Annele

un, padomājusi atbild sev: Dievs gan. Neviens cits.

Un kad viņa tā domā, viņa dzird savu elpu kaklā un

viņai ir tā, itkā tas, kas visu zin, būtu pienācis tik

tuvu, tuvu un viņas mazā sirds būtu kā satverts put-

niņš uz viņa delnas, un klusu, klusu to jautātu kāda
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balss: Vai tu tā esi, Annele? Un tik pat klusi viņa
atteiktu: Ja, tā esu es. Un vairāk viņa nevar pateikt.

Nē: Visuspēcīgais, Varenais, Mūžīgais, kā tēvocis no

sprediķu grāmatām lasa svētdienas rītos, tādu vārdu

Annelei nevajaga. — Ko teiks tam, kas visu zin?

Viņš jau pats atnācis ar to kvēlaino gaismu, kas

pilda Anneles sirdi, kā gaišākā vasaras saule. Nekas

ļauns nevar tuvoties nevienam, jo Avotu istabā ir

Dievs. Viņš paskatās mīļi uz visiem gulētājiem, un

tik pat labs viņam ir mazais Jurītis, kā vecā Aņus,
tāds pat Bungatiņš, kā Simkus. Nemaz nav Simkus

labāks, tāpēc ka viņš Izraēla bērns. It nebūt ne!

Viņš nav vis tikai Izraēla bērnu Dievs, bet visu cil-

vēku Dievs un tā kā Mozum ērkšķu krūma uguns

drānās, tāpat viņš rādās visiem liesmaino debesspī-

dekļu gaišumā.

Mazu, mazu brītiņu laiks liekas būt apstājies:

visa sirds kaist bezgalīgā gaismā. Viņš ir tur. Bet

tas brītiņš ir garām un nu ir tā, itkā tas, kas nupat

bij, lēni, lēni atietu nost no gultas un izietu no ista-

bas, kā ar lēnām dziestošu uguni. Lai gan ir pavi-

sam vēl droši un labi, tomēr tākvēlainā siltuma sirdī,

kas bij nupat, vairs nav. Gulta ir visapkārt, locekļi

paliek viegli, viņa pati sev pavisam tuva. legriežas

mātes līkumā, labi tālu no ledaini zaigojošas sienas,

jo gulta ir plata. „Tuk, tuk \" dzird krūtīs pukstam:

„Tik, tik!" lēnāki kaut kur atbalso. Tas ir lielais

pulkstenis tēvoča Anša kambarī. Viņš ir viens pats,

jo tēvoča nav mājā. „Tik, tik! Padomā nu vēl manu

stāstu," saka lielais pulkstenis.

„Labi labi," Annele saka, bet domāt viņai vairs

netīk.

Viegli grīļodamies mīkstais: tik-tik kaut kur aiz-
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šūpojas un nozūd. Aijā, aijā! Miegs, miegs, miegs!
Bet nu piepēši atkal Simkus kaktā sāk murdēt. Kas

tur notiek? Tālu pie durvīm, pretī logam uzcēlies,

Simkus, bārdu gaisā izslējis grābstās pēc ūdeņa krū-

zes, kas parasti stāv uz galda. Bet krūza laikam

tukša. Simkus ceļas gāzelēdamies kājās un iet ste-

nēdams, pāri lielajai istabai uz Jurīšmātes kaktu.

Nu viņš tur sameklējis dzēriena trauku : klunkš,
klunkš! Simkus dzer. Bet tad pēkšņi satricina kluso

māju šausmīgs kliedziens: „Oi laudes, laudes! Glā-

bet, glābet! Es esu pagalēm!" Tā kliedz Simkus.

Visās gultās balti stāvi: „Kas ir? Kas ir?" Sa-

miegojušās balsis. Saucieni. Viens skrej ar skalu.

Tā ir Karlīne. Simkus nokritis uz klona. Vaimanā.

Kukst: „Glābet, laudes, glābet!" Karlīne, sārta no

miega, bāž Simkum zem deguna platu, sveķainu
skalu: „Ko tu kliedz un baidi ļaudis! Kas tev noticis ?

Vai tu esi tūlīt jau traks palicis?"

„Ko tu kliedz? Kas tev vainas?" visi grib zināt.

Vaidēdams Simkus sūdzas:

„Lautine, mīle lautine! Es ēde vakarē tā sālīte

silke. Un tā silke dedzine kā ugune eks mane vēdere.

Un es gāje leset tā ugune. Un es atrade eks tem kak-

tem vene krūze. Un es dzēre no tem krūzēm. Un kā

es dzēre no tem krūzern tā es iedzēre jipte. Vine

mane dedzine, kā elles ugune. Glābet, mīle lautine.

Eks tem krūzēm bij jipte."

„No kādas krūzes tu dzēri?" prasa Zete. „No
manas?"

„No tem dzeltenem krūzēm."

„Vai manu die! Tas dullais žīds ir iedzēris gaļas
sālimu. Tai krūzā bij ieliets gaļas sālims. Ko viņš

dauzījās tai kaktā! Krūza bij novākota."
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„Gale sālime? No kāde gale? no cūke gale?" vai-

manā Simkus.

„Nuka, no cūkas. Vai ta man vēl cita kāda gaļa

ir?" atsaka Zete, ieskatīdamās krūzā: „Pagāns tāds!

Kampis, kā nejēga!"

„Gale sālime! Sālime no cūke gale!" kliedz Sim-

kus, abas rokas gaisā vētīdams. „Oi gevalt! Es ese

pārkāpuse bauslībe! Es ese iekampuse jipte! Es ese

pārkāpuse bauslībe!"

„Karlīn, meit, iztec nama kambarī un ienes vi-

ņam krūzīti piena," vecmāmiņa mierīgi saka Karlī-

nei, un tad nomierina Simku: „Kuš nu, kuš, Simku,

nav jau uz nāvi. Gan būs viss atkal labi. Kas tad

ies teikt, ka tu esi pārkāpis savus baušļus."

Karlīne ar visu skalu pazūd smiedamās namā.

Bet Annele tik to vēl ir redzējusi. Tad viņa ap-

sitina ap pleciem abas rokas, kas ir pilnas miegu kā

mākoņu.
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Baltais zārciņš.
Kādu dienu pēc Ziemsvētkiem atnāca Avotos sveša

sieva. Padeva labdienu, nosēdās uz sola pie lielā

galda, bet valodu nesaka. Vecmāmiņa, iedama cauri

istabai, apstājās pie svešās, kura, kā likās, gaidīja

vinu.

„Tāda, kā redzēta. Vai no Aizpriedēm, vai?"

„Tā jau ir," atteica svešā.

„Nu ko pie jums? Vai veseli?"

„Tagad jau nu veseli," svešā teica, pacēla lakata

stūri un slaucīja acis.

„Kā tā? Vai tad bij kāds ar lielo guļu, vai citādi

slims?" vecmāmiņa cieši un, kā sliktu paredzēdama,

noprasīja.

„Bij jau gan. Nebaidāties tik.' Bij, bet nu ir ve

sels." Un vienmuļā balsī svešā piepeši skaitīja:

un saimniece sūta labdienas un sestdienas

vakaru lai brauc bērēs."

„Bērēs? Vai manu! Kas tad ir? Kas tad jums

miris ?"

Svešā paslēpa atkal galvu lakatā, itkā pavisam

vairs nevarētu runāt, tad skaļi ieelsojās un šņukstot

izsaucās:

„Jānītis miris!"

„Jānītis? Ko? Tas jaukais, stiprais zēns? Ar ko

tad tas?"

„Kā žņaugt nožņaudza. Vēl vakar — nekas. Slims

jau bij, bet runāja, vis. Un tad nakti, — kas uznācis.
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kas ne — Dievs vien zin, tā nebij nekad redzēts —,

sācis neganti svaidīties, krākt — ņem nabagam elpu

ciet — un tā ar to pašu, nekā darīt, saskrej gan visi

apkārt, bet kaut vai uz rokām nēsā, ko tu pret nāvi.

Tā aizgāja. Raud nu tēvs, raud māte, raud visa

māja."

„Jānītis miris, Jānītis miris!"

Annelei liekas, ka tā grimtu, ar tādu pēkšņu sma-

gumu, dziļi, bezdibenīgi dziļi un tālu, tikko dzirda-

mas, aizskanētu atbalsodamās cilvēku balsis, kā kādā

tumšā zvanā: „Jānītis miris."

Un kā iz sabiezējušas, vēja aizpūstas miglas, iz-

ceļas tuvi priekšmeti, tā pie šiem vārdiem viņa uz-

reiz atminas un redz, kas ir Jānītis.

Jānītis ir Aizpriežu zēns. Kad Annele bij maza,

maza, tikai vēl sprīdi gara, viņa arī dzīvoja Aizprie-

dēs. Kā pa miglu tur skraidīja daudz bērnu — un

viens no tiem bij Jānītis. Viņai gribējās ar to dzīvo-

ties, bet viņš to dzina nost, rāva tai no rokām man-

tiņas, bet kad mātes nāca vidū, tad bij dažreiz liela

raudāšana. Bet daudzreiz viņš atkal iedeva tai tik

jauku mantiņu, ko pats bij uztaisījis. To Annele ir

naktī nelaida no rokām. Tādas jaukas spēlītes Jānī-

tis prata taisīt no priežu mizām, skaidām un klucī-

šiem. Viņš drīkstēja arī ņemt visādus sava tēva rī-

kus un ar tiem strādāt, kā liels vīrs. Tēvs viņu arī

labprāt sūtīja kaut ko izdarīt, vai pateikt, un tad

viņš gāja lepni izceltu galvu, kā pats saimnieks.

Reiz Annele redzēja, ka Jānītis skrēja pār pa-

galmu uz istabu. Viņa aiztupās aiz durvīm. Viņa

gribēja to tāpat sabaidīt, kā Jānītis to dažreiz bai-

dīja. Kad viņš atcirta vaļā durvis, viņa uzšāvās stā-

vus. Jānītim rokā bij smagā, lielā klēts atslēga un
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vai nu aiz nobiļa, draiskulības vai pārsteiguma, bet

atslēga nokrita Annelei uz galvas. No sitiena viņa

pati nokrita uz klona un zaudēja samaņu.

Kad atmodās, viņa bij mātei klēpī un Jāniti«. arī

tur bij ar savu māti. Jānītis kliedza un elsoja tik

stipri, ka tam krūtis cilājās kā plēšas. Bet viņa māte

sirdīgi bārās, draudēja un vicināja tam ap galvu

rīkšu šauju. Annele domāja, ka nu atkal Jānīti grib

sist un kliedza, cik jaudāja: „Nē, nē, nē! Nesit!

Nesit!"

Abas mātes paņēma katra savu bērnu. Anneli ie-

lika gultā, bet viņa kliedza vēl arvien: „Nē, nē, nē!

Nesit!"

Pēc kāda laika Jānīša māte pieveda savu zēnu pie

Anneles.

nu, mazo māsiņu," viņa teica.

Jānītis stāvēja un nelūdzās.

Annele pastiepa pretī rociņu. „Nesit Jānīti!" viņa

žēli teica.

Bet Jānītis tikai zināja, ka atkal sākt elsot un

nekā no viņa nesaprata.

Pēc tam, kad bij viss atkal labi, Jānītis reti vairs

dzina Anneli nost no kājām. Viņa arvien dabūja

jaukākās lietiņas un viņš parādīja vēl, kā ar tām dzī-

voties; kad Annele skrēja pakaļ viņa čaklajām kā-

jām un nevarēja to panākt, viņš to pagaidīja, paņēma

aiz rokas un gāja lēnāk, tecinādamies pats līdz mei-

tenes maziem solīšiem. ,

Tā viņi sarāda kopā.

„Jānīti, Jānīti," Annele sauca rītos, tikko pamo-

dusies. Un Jānītis bij tur, bij rītā, bij vakarā, bij

cauru dienu.

Bet tas jau bij nu sen, sen. Bij pagājusi viena va-
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sara un pēc tam vēl viena, un tas bij aiz tām divām

vasarām. Bet tagad vairs tas nemaz tā nebij kā

aiz divām tālām vasarām, tagad tas bij kā nupat va-

kar, vai šodien: Jānītis sēdēja uz klona, kājas iz-

stiepis, drāza lietiņas, skraidīja tālu ar Anneli, nāca

pa durvīm ar lielo atslēgu, turpat, turpat. Un nu

viņa vairs nebij.

Nē, nevarēja būt, ka Jānītis tāpat nozustu, kā

tas svešais mežu cirtējs, kuru, nomirušu aizveda no

Avotiem un kurš nekad vairs neatgriezīsies. Nē, Jā-

nītis tak bij tepat, Aizpriežu zēns, tuvs radu bērns,

visi, visi viņu pazina. Kā viņš varēja pazust?

Bet lai kā neticēja, kad svešā sieva žēlodamās ru-

nāja un visi mājinieki, žēlodamies, runāja līdz, bij

jātic.

Annelei nekas vairs netika darīt. Viņa skatījās

sienās un sūdzēja: Jānītis miris!"

„Ja, miris gan," sienas likās vienaldzīgi atbalso-

jam.

Viņa skatījās laukā un nopūtās: „Jānītis miris."

„Tā jau ir," likās tie atbildēja.

Viņa ielīda savā kaktiņa, aizvēra acis un dzirdēja
tikai lielo pulksteni.

„Jānītis miris," viņa tam čukstēja.

„Zinu, zinu, bet tur nekā nevar darīt," tikšķēja
lielais pulkstenis un kāpa tālāk savu kāpšanu, kā ne-

piekusis staigātājs.

„Jānītis miris," viņa, rītos pamostoties, tūlīt teica

nākošai dienai un tā palika drūma un skumja.

Kad pienāca sestdiena, māte teica vecmāmiņai:

„Es domāju ņemt to mazo arī līdz. Lai pēdējo reiz

paskatās Jānītī."

Vecmāmiņa, brītiņu padomājusi, atteica: „Jā,
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dari gan tā, meit. Tas viņai varbūt būs visu mūžu

piemiņai."

Kad novakars tuvojās, Annele brauca ar tēvu un

māti caur tumstošo mežu uz Aizpriedēm. Drūmi šalca

mežs, un priedes izskatījās lielas un skumjas. Viņas

visas zināja, ka šovakar Jānīša bēres.

Aizpriedēs visos logos mirdzēja ugunis. Sētsvidū

stāvēja puiši ar vējlukturiem, saņēma atbraucēju zir-

gus un aizveda tos apkopt. Pie durvīm pats Aizprie-
dis saņēma viesus, parādīja vietu, kur noģērbties un

tad lūdza iekšā.

Aizpriedene bij Anneles tēvmāsa un īstā krust-

māte. Viņa noglaudīja Annelei galvu: „Labi, labi,

ka tu arī atbrauci paskatīties vēl mīļo brālīti. Vai

mazumu kopā dzīvojāties. Viņš jau bij tāds, kas ma-

zākus labprāt pieņēma."
Vārdi nosmaka elsās.

„Lai, nu lai," Anneles māte mierināja. „Dieva

prātam jāpadodas. Nav jau tā, kā kad paņem pēdējo

bērnu. Tev jau vēl paliek Dieva svētība."

„Bet nav vairs mazā, nav vairs mazā, tas bij tas

mīļākais," krustmāte saka, asaras slaucīdama. Bet

tad parastā balsī aicina viesus iekšā. Vienā kambarī

jau klāti galdi, lai negaidot aicinājuma, bet tik ejot

paši un dodot arī bērnam, kas būšot izsalcis, ceļu
braucot.

Pie mātes rokas Annele ieiet Aizpriežu istabā.

Starp eglītēm un degošām svecēm, vidū stāv balts

zārciņš, bet apkārt tam ļaužu, kā siena. Viņas abas

paliek vairāk pie durvīm un gaida, lai citi nošķiras.
Istaba smaržo sveķaini salda, kā pa Ziemsvētkiem.

Griesti un sienas — viss pušķots kā lielos godos, kak-

tos stāv kuplas egles. Abās pusēs gari galdi, ap ku-
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riem sēd ļaudis no vienas vietas, grāmatām rokās.

Māte pavelk Anneli tuvāk zārciņam un viņas, nolie-

kušās, noskaita tēva reizi. Sākās dziesma un sievie-

tes, no galdiem, spiežas tuvāk. Annele redz, ka galv-

galā jau atkal stāv krustmāte un gauži, gauži raud.

Raud tik ilgi, kamēr dzied dziesmu. Arī citas sievas

slauka bez mitas acis.

Kad dziesma nodziedāta, krustmāte iet starp vie-

siem un klusā, laipnā balsī aicina kambarī. Anneli

pati paņem pie rokas un ieved. Kambarī tāpat, ap-

kārt sienai balti klāts galds ar kūpošām bļodām un

gubām baltmaizes pa vidu. Pa gabaliem deg pudelēs

iespraustas resnas sveces. Ap galdu jau cilvēks pie

cilvēka. Meitene, stāv cieši sakniebtām lūpām, un

nav pierunājama, kaut ko iebaudīt no bagātām Dieva

dāvanām.

„Kā tad tā? Vai tad tas bērns nekā neēd?" Aiz-

priedene, galdu aptecējusi, atkal piestājās pie abām,

rūpīgi jautā.

„Nekā, nekā. Viņai jau laikam sirds sāp par to

Jānīti," māte atsaka, meitenē raudzīdamās.

„Kad tak mani liktu mierā," Annele skumji domā

un, kā citu acīm izbēgt gribēdama, lūkojas griestos.

Tāpat kā lielajā istabā, arī še griesti krāšņi no-

pušķoti : skujām, garajām vecvīru bārdas vītnēm, rai-

bām, pārslaini vieglām papīra bārkstēm, un pūkai-

nām auklām, kurās šūpojas zili, zaļi, sarkani un dzel-

teni papīra putniņi.

„Vai tev patīk?" krustmāte vaicā, sekodama mei-

tenes skatam, „te jau meitas strādāja caurām nak-

tīm, visus šos pušķus darinādamas."

„Ir jau, ir, kā uz kāzām ir pušķojušas, atsaucās



256

Vilcene, cita Anneles krustmāte, kas jau turpat otrā

pusē sēd, melniem zīda lakatiem sasegusies.

„Ir jau arī rīkots, nekā bērēs, bet kā kāzās. Radu

radi aicināti, vai viss pagasts kopā," saka kāda cita

radona.

„Tās jau nu arī ir viņa kāzas. Citu jau vairs ne-

būs. Citu jau vairs nepiedzīvos," Aizpriedene klusi

skumst.

Runā arī Aizpriedis, kas stāv aiz viesiem, tos sku-

binādams un mielodams.

„Vai nu es viņam ko žēlošu vai liegšu. Bij man

kā labā roka. Paklausīgs uz vārda. Ja jau viņu kur

aizsūtīja, ja tik bij pa spēkam, izdarīja kā lielu lie-

lais."

Un atkal teica Vilcene: „Jā, atbraucu ruden

ciemā. Viņš tūlīt zirgam pie galvas. Tīri jāsmejas!

Būšot aizbraukt uz šķūni, paēdināt, piekopt. Un tā

arī tūlīt izdara. lelec stāvus ratos un aizbrauc, kā

liels. Puisis to labāk neizdarītu."

„Kas nu tas priekš viņa! Jau cik gadus atpakaļ,

kad vēl bij tikko galda lielumā, no zirga ne tik nebai-

dījās, kā no jēra. Un tagad jau pie vadāšanas bij

pats pirmais. Neviena vezuma nav apgāzis," teica

atkal Aizpriedis rāmi, skumjā valodā.

„Ja, lielu darbu darītājs jau būtu izaudzis."

„Un grāmatu jau ar mācēja?" vaicāja cita ra-

dona.

„Ko nu par grāmatu! Tik drukātu tik rakstītu

lasīja, ka prieks dzirdēt. Ko no lielajiem noklausī-

jās, tas viņam iegāja galvā kā spēlīte. Nu jau pats

priecājās uz skolu, jo vienpadsmitais gads jau nāca.

Bet nu Dievs pieņēma par savu."

„Mūsu lielākie bērni jau viņu arī tā ieredzēja, kā
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savu acu raugu/ tā atkal Jānīša tēvs, „tās pats lie-

lais brālis visu miršanas nakti lāgu lāgiem uz rokčm

iznēsāja, un neapnicis būtu nēsājis ir dienu, ir nakti,

ja tik būtu varējis ienest atpakaļ dzīvē."

„Kas tad viņu nemīļoja, kas nepieņēma! Kā

pulkstenī tis skanēja no rīta līdz vakaram. Visus smī-

dināja, visus priecināja. Tās pašas meitas, raud ta-

gad vienā raudāšanā. Kā nu vēl būs, kad aizvedīs

smiltainē. Tukšas, tukšas un visas mūsu maliņas!" tā

Aizpriedene, galvu lēni šūpodama.

„Ja, bij jau bij viņš jums vecākiem acu prieks.

Kur vēl ņemt cita tik gudra un, teikt, smuka bērna.

Viņš jau bij kā bilde. Sārts kā ābols, dzelteni skrul-

laini matiņi, lielas, zilas acis. Tādu zaudēt, tur jau

mātes sirdij vai lūzt vajaga."

Ta viens par otru, tēvs, māte un radi žēloja Jā-

nīti.

Istabā nemitīgi dziedāja. Skumji dziedāja, žēli

locīja, gari vilka. Par laicību un par mūžību. Par

nāvi un par dzīvību.

Kāda jauna meita pacēla Anneli, lai ieskatās iār-

ciņā. Nu viņa redzēja Jānīti. Cik svešs, cik savāds

tas izskatījās! Kā būtu piepēši lielāks izaudzis, tā tas

gulēja garā baltā kreklā, starp pirkstiem zaļu mirtes

zariņu. Kā cietā miegā gulēja. Dzeltenie mati vizēja

sveču gaismā, kā zelta vainadziņš. Tas bija Jānītis

un arī nebij. Tāds tuvs un pazīstams, un tāds svešs

un savāds, kā no tālas citas malas.

„Jānīti, Jānīti, kur tu esi?" dziļi krūtīs vaicāja
kāda maza nobēdājusies un nekā nesaprotoša sirds.

Un likās, itkā saite, kas tik ilgi to bij apžņaugusī,

pārtrūktu un pāri gāzās mutuļojoša elsu un asaru

straumīte.
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Annele nu vairs nevarēja aizturēt elsu, tadu elsu,

itkā tai sirds lūztu.

„Ko tas bērns tā raud?" brīnējās sievas, „vai

nu tāds vēl ko zin, vai".

„Nevajadzēja vis man viņu ņemt līdz. Varbūt

miegs arī jau nāk. Kas no tāda daudz var zināt,-'

bažījās māte.

Anneli aiznesa virtuves galā, kur vēl atradās kāda

neiznesta gulta un nolika to gulēt. Kad tā uzmodās,

bij jau liela diena. Pagalmā, sajūgtie zirgi zviedza

un kašāja zemi. Pie pašām durvīm gaidīja pārjūgs

lielos ratos. Zirgi un rati bij nopušķoti zaļām vītnēm,

sarkanām, dzeltenām un baltām papīra rozītēm, raibi

cimdi karājās pie ilksīm, bārkstaiņi pušķi plivinājās

zirgiem no muguras un no krēpēm.

Māte nāca Anneli modināt. Viņai līdz ienāca tā

meita, kas Anneli vakar bij aiznesusi gultā. Abas bij

ģērbušās, kā uz ceļu.
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„Nu ko darīsat ar to lielo raudātāju? Vai to arī

ņemsat līdz uz kapiem?" jautāja lielā meita tā, itkā

būtu jābrauc uz kādiem lieliem priekiem.
vis. Lai paliek vien tepat. Te jau vi-

ņas viežu nav tagad trūkums," atteica māte un pa-

griezās pret kādu vecāku sievieti, kas jau tur stā-

vēja ar diviem bērniem, Anneles augumā, pie rokām.

„Vai to manu meitu arī pieņemsat?"

pieņemšu, braucat tik bez bēdu. Gan

jau paēdināšu, gan pievaldīšu. Man jau, ače, tepat

ieveda arī Vilcene savus bērnus uzskatīt. Tad jau

pie viena. Kaz' vēl kāds gadīsies."

„Un es atkal ar jums tad uz kapiem tā skuķēna

vietā. Bet es jau nu gan pēc tā Jānīša tā neraudāšu,

kā šī merga," teica jautrā meita un smējās.

Annelei nepatika viņas runāšana. Kā varēja smie-

ties un tik skaļi runāt, kad Jānītis bij miris. Arī ar

svešajiem bērniem viņai negribējās palikt un viņa

spiedās iziet kopā ar māti. Jānīti vēl gribējās redzēt.

Lielajā istabā bij vēl vairāk ļaužu, nekā vakar, jo

daudzi bij atbraukuši vēl klāt no rīta. Arī bērnu bij

diezgan pa pulku. Stāvēja stāvus dziedādami. Aiz-

priedene, sarkani saraudātām acīm, melnu zīda lakatu

dziļi pārsējusi pierei, ienesa kaudzi baltu dvieļu un

raibu cimdu. Tuvenieki sagāja ap zārku atvadīties,

bet Anneli māte vairāk tuvumā nelaida.

„Tu jau vakar redzēji. Paturi tā acis Jānīti."

Aizveda meiteni pie loga. „S.tāvi nu tepat un skaties."

Visiem bēriniekiem dziedot, četri jauni puiši iz-

nesa zārciņu un iecēla izpušķotajos ratos. Tad sasē-

dās pa divi katrā pusē. Jānīša lielais brālis paņēma

grožus un ar otru roku apkampa zārciņu, jo ceļš bij

nelīdzens. Tad pirmie rati sāka kustēties. Bērinieki
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nu sasēdās arī savos pajūgos, gara, gara rinda. Kad

visi sāka braukt, pirmie rati nozuda. Bet ceļa līkumā

viņi atkal izlocījās laukā un nāca priekšā redzami.

Zārciņš tagad izskatījās jau daudz mazāks. Ratu

rinda attālinājās. Netāļ no meža zārciņš bija vēl re-

dzams tik kā balta strīpa. Nu arī tā sīka, sīka. lesīka

zaļajā mežā un nozuda.



261

Kad pūpoli zied.

Pūpolu sestdiena. Tēvam uz strēlēm pēdējais au-

dekls. To šodien nobeigs un jaunu vairs nesāks. Va-

saras darbi jau gaidīt gaida.

Ērkšķogām ir mazas iezaļganas podziņas, kā

kniepadatgalviņas.

Pūpolu sestdiena! Vēl viena nedēļa un gaveņlaiks

būs projām. Lai viņš iet! Negribas vairs viņa.

Vel gan nāk liela Ciešanu nedēļa. Bet kas par to!

Tā jau ir pie pašu Lieldienu sliekšņa.

Ciešanu stāsti jau arī visi lasīti. Nu, bet izlasīs

tos vēl reiz. Tad varēs mierīgu prātu, kā pēc izpildīta

darba, skriet laukā, saulē.

Annele noceļ pusbībeli no plaukta un nolien pie

loga. Bet lasot tai mazliet nodreb sirds, kā vainas

apziņā: nemaz vairs šie stāsti neizliekas tik bēdīgi,

kā tad, kad bij vēl sniegs un sals un bargie pavasara

puteņi. Tiesa gan. Pasaule jau sastinga sāpēs, kad

Golgatas kalnā nodzisa saule un Kristus sauca: „Mans

Dievs, mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis." Bet

tomēr: zināja jau, ka pēc trim dienām būs augšām-

celšanās. Augšāmcelšanās, saulei lecot!

Ciešanu stāstus apstaroja Lieldienu saule!

Bet vienu tomēr nē. Tas palika kā drūmaēna dvē-

selē un ierakās tur dziļām žēlām.

Tas bij tas stāsts, kurā Pēteris noliedz Kristu.

Tāda tumša, tumša nakts. Ļaužu pulks ar kara

kalpiem aizved Kristu pie augstā priestera Kaivasā.
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Visi mācekļi aizbēguši. Tikai Pēteris vien seko no

tālienes. Pēteris nosolījies iet Kristum līdz un kaut

toarī cietumā, vai nāvē vestu. Kaivasa ļaudis, sakū-

ruši uguni pagalma vidū un apmetušies sildīties. Pē-

teris arī nosēstas starp viņiem un sarkanās uguns

blāzmas spīdumā viņu pazīst kāda meita un saka:

„Tu arī biji ar Jēzu no Galilejas. „Es nemaz nezinu,

ko tu runā," Pēteris brīnās, itkā par kādu, viņam

gluži svešu lietu. Un labāk pieceļas un aiziet no uguns

patālāk, lai viņu vairs nesaredzētu. Bet tas neko ne-

līdz. Arī tur viņu pazīst kāds kara kalps un saka:

„Šis te arī bij pie Jēzus no Nācaretes." Un atkal Pē-

teris liedzās: „Es nemaz nepazīstu to cilvēku." Tad

pienāk vēl citi un runā to pašu: „No tavas valodas

vien jau var noprast, ka tu arī esi no tiem, no Gali-

lejas." Nu Pēteris, pavisam saniknots, sāk lādēt un

dievoties: „Es neesu no tiem, es nepazīstu šo cilvēku

un nezinu, par ko jūs runājat." Bet tai pašā brīdī

dzied gailis un Kristus, kuru kara kalpi ved garām,

pagriežas un uzlūko Pēteri. Nu Pēteris atminas tā

Kunga vārdus:
/r
Pirms gailis divreiz dziedās, tu mani

trīsreiz aizliegsi." Tad viņš iziet laukā no Kaivasa

nama un gauži, gauži raud.

Kad stāsts noiet līdz šai vietai, tad tas paliek kā

akmenī iecirsts. Nekas vairs nenotiek, nekas vairs

neparveidojas.

Liekas, ka Kristus tur stāv un stāv, caur mūžī-

giem laikiem. Viņa skats ir kā upe, kas nekad nevar

beigt aizplūst un iztecēt un šis skats meklē Pēteri.

„Vai tu mani pazīsti Pēteri" jautā Kristus skats.

Un Pēteris, ar sirds drebēšanu, ar gaužām asa-

rām un mūžīgi mūžos tik var atbildēt:

„Ja, Kungs, es tevi pazīstu."
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Arī šis stāsts šorīt gribās ātrāki izlasāms un iz-

domājams, itkā -grāmatai būtu liela steiga tikt atpa-

kaļ plauktā.

Viegli ir nolikt svēto grāmatu, kad laukā smej

saule un zied balti mākoņi, šodien jau viņu vairs ne-

paņems. Varbūt arī rītu ne. Jo pa garu ceļu nāk ci-

tas grāmatas. Tās nāk ar māsu Līziņu no tām tāla-

jām mājām, kurās Līziņa pavadīja visu ziemu, mā-

cībā pie savas gudrās krustmātes. Šodien viņa nāk

mājā un paliks visas Lieldienas un grāmatas tā at-

nesīs, cik vien varēs dabūt, jo svešajam krusttēvam

viņu ir liels daudzums un viņš tās dod labprāt.

Annelei nu vairs nav cita darba, kā gaidīt māsu.

Viņa aizskrien tālu laukā, māsai pretī, notupjas uz

lielā akmeņa un ievelk kājas. Akmens vienā pusē sa-

karsis kā plīts, bet otrā dzeļ kā ledus. Ziemels sitas

ap viņu šņākdams un aurodams. „Vēl par agru tev

diernēt uz akmeņa" viņš kliedz. „Ā, lai ir!" meitene

atbild spītīgi un turas, cik spēj. Norauj lakateli un

aizplēš to vējam priekšā kā buras. Par — par — par;

par — par —par! lakatelis parkšķ gar vaigiem un

ausīm, notraukdams tai bizes no galvas. Bet kas par

to! Viņa sasien bizu galus kopā, iekaras tajās abiem

ceļiem un šūpojas saulē kādu laiku. Ir labi un silti.

Un iekšā viņa neies.

~0110! Ak neiesi vis. Nu, to es gribu redzēt! at-

kal iekliedzas vējš kaut kur dziļi lejā un ir jau klāt.

Melnu mākoni griezdams, pasviež sauli zem ēnas un

meitenikūleniski noveļ no akmeņa. Ledains aukstums

izskrej durdams caur locekļiem. Nu gan jābēg. Neko

darīt. Un viņa dod kājām vaļu līdz pašai istabai,

kuras platā paspārne to ieņem kā klēpī.
Bet paskatoties atpakaļ, redz, ka Līziņa skrej
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tieši pār lauku. Viņa ir jau to ieraudzījusi. Ar vienu

roku vicina savu rokas kurvīti, itkā ko labu solīdama,

bet ar otru biedinādama māj, lai mazā neskrien le-

dainajā vējā.

leraudzīdama māsu, Annele satrūkstas aiz pār-

steiguma, aiz prieka un arī itkā aiz kādām bailēm.

Tik ilgi gaidīja, gaidīja; nenāca, un nu uz reiz —

nāk! Kā putnam gribētos laisties māsai pretī, bet

kaut kas ir ko nevar pārvarēt. Tāda bijīga kautrība.

Nē, labāk skries iekšā un noslēpsies. Un viņa to dara

pukstošu sirdi klausīdamās, kā māsa tuvojas.

Līziņas baiss jau namā, jau aiz durvīm. Labdien,

labdien! Kā zvaniņš ieskrej istabā. Visas galvas pa-

ceļas pret viņu, visas acis smaida. Ar visiem tā sa-

dodas rokas, skatās apkārt. Anneli neredz.

„Kur mazā meitene? Viņa tak bij lauka. Kur

palika ? Ā, tur tu esi!

Un Līziņai jāvelk māsiņa ara no kakta. Kur no-

slēpties no viņas asajām acīm.

„Tāda muļķa meitene. Nu par ko tu slēpies ? Vai

tev bail no manis? Vai par to nedēļu jau mani esi

aizmirsusi?"

Annele nezin pateikt. Lai cik karsti gaidīta māsas

pārnākšana, bet kad nu viņa klāt, tā izliekas pavisam

jauna, pārsteidzoša, piepēša. Kāda nu tik viņa būs

pati ? Vai nebūspalikusi par daudz cienīga un gudra ?

Vai nebūs svešumu pārnesuši no svešajām malām?

Garas dienas bij starpā. Un par tām Annele nekā ne-

zināja, ko tad bij darījusi lielā māsa.

Bet Līziņa viņu tik tā paņem. Pievelk cieši sev

klāt, apskaudama abām rokām.

„Tu jau esi lielāka izaugusi, kamēr es nebiju mā-

jās."
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„Tas jau ir visas ziemas augums. Bet to tik ta-

gad var redzēt, kad nāk pavasara saule," atsaka tēvs

un smaidīdams skatās uz abām.

Meitenes nu ieiet vecmāmiņas kambarītī un aiz-

taisa durvis. Tur jau stāv Līziņas kurvītis ar savu

noslēpumu. Kas tur gan varētu būt iekšā?

Daudz, daudz laba un skaista tur ir iekšā. Daža

sakaltusi cukurmaizīte, kas garšo skarbi, appūsta pa-

vasara vēja, tur ir rūpīgi satīti sainīši ar krāsainām

lupatiņām, dzīparu galiem, prievīšu atgriezumiem.

Tie ir par garo nedēļu sakrāti priekš mazās no lielās

māsas darba. Un kā viņi tā izbirst caur pirkstiem

daudzkrāsaini, dažādi un savdabīgi katrs, viņi pie-

pilda istabu ar svešādu bagātību, jo pie katra ir savs

tēls un sava stāstīšana. Tur ir visa Līziņas darba ne-

dēļa. Sarkanais par piemēru būtu Kriņģeļu Sape. Tai

ir tāda jaka, nupat pie Āķu krustmātes pašūta. Un

Annele tūlīt dabon zināt, kāda tā Sape ir. Sape ir

maza, resna un skaļa kā pērkons. Viņa var nest div-

pūru maisu. Puiši par to skaišas. Viņa tāpat skai-

šas uz puišiem. Kad kāds tai pieskar roku, viņa arī

nevalda savu un tā dod, ka zilums paliek. Viņa iet

tikai skriešus. īsos pelēkos brunčos un sarkanā jakā

viņa laiž pa āru kā sarkana bērzlape, kuru vējš pa-

kampis mežā un iztrencis uz lauka.

Un tur ir tumšzaļās vadmalas stūrītis. Tāda ir

Āķu Līzītes baznīcas kleita. Līzīte ir Āķu vecākā

meita. Viņa ir liela, kaulaina auguma, stipri palīka,

bet runā čukstoši, maigi, pašā lūpu priekšā, kā maza

labināma meitene. Tāda runāšana viņai palikusi no

mazām lutināmām dienām, kad tā ilgu laiku bijusi
vecāku vienīgais bērns. Viņa ir Āķu saimniece pie

neprecētā brāļa un lai gan viņai ir daudz vēl ērmotu
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īpašību, visi viņu ieredz un labprāt tai paklausa, jo

mājās nav neviena, kuram tā klusībā neiedotu kādu

labu kumosu, nepateiktu mīļu vārdu, vai arī nepa-

glaudītu.

Zil - zaļ - sarkani - dzeltenā prievīte zin pateikt,
kāds ir Druvmalis, Āķu kaimiņš. Labi jau gados, bet

neprecējies. Katru dienu nāk uz Āķiem, daždien rei-

zes divas. Tādas prievītes, kādu viņam vajaga, prot

tikai noaust Āķu jaunākā meita Līzīte, kas ir jau pie-
minētā Anneles māsas Līzītes krustmāte. Kamēr viņa

tās auž, Druvmalim patīk sēdētklāt un skatīties. Kad

noaustas, tūlīt var uzmērīt. Viņš nēsā īsas biksas

līdz ceļgaliem un garas, koši indigo zilas zeķes, kas

pāri lieliem krusteniski ļoti skaisti notītas šādām prie-

vītēm. Tādēļ viņam to prievīšu vajaga. Arvien jaunu

un arvien skaistu. Bet kad nu reiz tās mantas diez-

gan, viņam tomēr patīk sēdēt Āķu Līzītes istabā un

runāt neizsīkstošas valodas. Bet krustmāte Līzīte

viņu norunā arvien, lai arī kā tas prot mēļot. Tad

tam beidzot jācieš klusu. Projām viņš tomēr neiet.

Viņš paņem krustmātes šķēres un sāk no papīra iz-

griezt visādus zvērus, putnus, cilvēkus un lietas. Cil-

vēkus viņš prot izgriezt tā, ka katrs sevi var gan pa-

zīt, bet izskatās ļoti jocīgs. Ar to viņš citus smīdina,

citus arī dažreiz nežēlīgi nokaitina, bet pats par to

priecājas ir vienā gadījumā, ir otrā. Druvmala iz-

griezto figūru Līziņai ir vesels žūksnis līdz un te nu

var redzēt, kāds tas vīrs pats un ko tas strādā.

„Bet vai grāmatu nav?" meitene nu vairs ilgāk

nevar nociesties, nevaicājusi.

„Nu, patausti, patausti," Līziņa tagad atvāž kur-

vīti galīgi vaļā un liek meitenei bāzt roku līdz dibe-

nam.
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Ā, tur jau viņas guļ gludas, raibos vākos, klusas

un mīļas!

„Kā viņas sauc?"

„Amanda un Florida."

Annele paplēš acis.

„Amanda un Florida? Vai tas no taļām zemēm?

No Āfrikas un Austrālijas?"

Līziņa skaļi iesmejas.

„Kapēc tu domā, ka viņas no Austrālijas?"

„Nē, es jau nedomāju tās grāmatas, bet tās —

tās Floridas," Annele pietvīkst. Viņa zin, ka kaut

ko sacījusi, kas nav pareizi un nu viņai kauns.

„Viena grāmata gan ir no tālām, tālām zemēm.

No Indijas. To mēs lasīsim pirmo. Bet ne tagad. Va-

karā. Tagad iesim pūpolos," Līziņa ātri lemj.

Annelei jau vairs nav jāgādā par sevi. To dara

lielā māsa. Izdabūjusi mātes atļauju ņemt mazo līdz

uz Skujenes līčiem pūpolos, viņa to apģērbj un pa-

ēdina. Tadviņas aizskrien, pretī vējam, kas nu nemaz

vairs neliekas būt ass un salts. Anneles mute arī iet

pa vējam kā dzirnaviņas. Nu viņa var jautāt bez

gala. Nu ir kāds, kas viņu nekad neizzobo, nenoraida

vai paliek atbildi parādā uz svarīgiem jautājumiem.

Vispirms tie Āķi! Vislielākās runas ir par tiem.

Āķi ir lieli un lepni, ir vecmāmiņas cilts mājas.

No tiem tā pārvesta uz Avotiem sešpadsmit gadu ve-

cumā. Tādēļ nav ko brīnīties, ka viņa savu jaunāko

brāli, tagadējo veco Āķi, tikpat daudz ir redzējusi kā

kuru svešu. Āķi guļ nomaļus no lielā ceļa, uz otru

pusi no baznīcas un grūti iebraucami pavasaros un

rudeņos, tādēļ vecmāma arī bijusi sava tēva mājās

tikai vēl pāra reizes savā garajā mūžā. Āķi, baznīcā

braukdami, pa reizi gadā, iebrauca Avotos ciemos. Vi-
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ņiem bij lepni zirgi un rati. Ciemi bij tik stalti, ka

Annele tiem tuvumā labāk nemaz nerādījās.

Un pie šitādiem radiem nu gāja Līziņa. Tur tad

arī bij ko jautāt, kāds katrs izskatījās.

Vecais Āķis bij cienīgs vīrs. Viņš esot šolaiku cil-

vēks, teica Līziņa. šolaiku cilvēkam tādam laikam

vajadzēja būt. Viņš pīpēja garu pīpi un prata runāt

vāciski, netikvien ar žīdiem, bet arī ar mācītāju,

ķesteri un kuru katru kungu. Mājas atdevis vecā-

kajam dēlam, kas saimniekoja kopā ar māsu Luzīti,

viņš savu dienu vadīja tā: staigāja ap laukiem viens

pats, lasīja grāmatas, vai arī nāca runāties ar krust-

māti Līzīti. Tad viņi visi runāja vāciski, un darba

stundās arī Līziņai bij jāmācās svešā valoda, krust-

māte uz to stingri raudzījās.

Bez abām jau minētām māsām un brāļa, Āķu tē-

vam bij vēl viena vidējā meita — Līnīte un pats jau-

nākais dēls. Visi dzīvoja neprecējušies un zem tēva

tik mīļi un saticīgi, ka neviens nejauda nošķirties,

ne arī citi viņu laida. Par visiem skaistākā un gu-

drākā bij Līzīte. Viņai vēl tagad nāca daudz preci-

nieku un tas pats Druvmalis viņu ņemtu kuru katru

dienu abām rokām, bet viņa negribēja šķirties ne no

tēva, ne māsām un brāļiem, ne no mīļajām mājām.

Kas tad arī paliktu no Āķiem, ja viņa aizietu! Viņa

bij visu māju košums un spožums. Padomu devēja,

kārtību dibinātāja, visas malas skaistinātāja.

Par šo krustmāti Līziņai ir visvairāk ko stāstīt

un Annelei ko klausīties un apbrīnot.

„Kad viņa tik laba, tad laikam tevi nekad nebar,"

meitene jūsmo.

„Kā ne? Viņa mani bar vienā bāršanā. Viņas lie-

lās, spožās acis jau redz visu, ko nelabi dara."
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„Bet tad tak tev jāraud?"

„Itnemaz nē. Viņa tā prot bārt, ka tikai smieklis

vien nāk. Viņa jau pati nekad nebar ar niknumu, bet

tikai ar smiekliem."

„Tad viņa tā bar, kā mūsu tēvs, vai nē?" Annele

priecīgi iesaucās.

„Jā, nu tu trāpīji, gluži tā," atbild masa

Viņas iet kādu laiku. Līziņa, pagriezusi galvu uz

Āķu ceļa pusi, domīgi raugās tālumā.

„To celiņu es nu vairs neiešu," viņa teic, no-

pūzdamās.

„Kāpēc tu neiesi?"

„Pec Lieldienām mani dos mācībā uz Jelgavu vai

tu to nemaz nezināji?"

„Vai!" nobijusies meitene sasita rokas un palika

uzreiz stāvam. „Uz Jelgavu! Tā ir vēl tālāku nekā

Āķi? Vai, vai!"

„Tas jau vēl ilgi. Kur Lieldienas, vēl pār nedēļu,

bet tas vēl pēc tam! Un vasarā tu brauksi pie manis

ciemā, tad dabūsi redzēt Jelgavu, tā tik būs lieta!" —

Ja, Annelei arī liekas, ka tas vēl tāls, tāls laiks,

kad Līziņa brauks uz Jelgavu.

Skujenes līči jau klāt. Un lai Annele vairs nekā

nedabūtu atbildēt, vai bēdāties, lielā māsa paķer to

aiz padusēm un, kā cielava pa ciņiem lēkādama, pār-

nes pār rāvaino vietu līdz krastam, kurš jau ir galīgi

nosusis.

Melna, liela, virtenī griezdamās, ap līci locīdamās,

skrej upe. Lūk, kāda! Vasarā gausa, knapi kustīga,

tagad laiž, putas kuldama, kā tramīgs kumeļš. Krast-

malas kārkli līdz pusei ūdenī, ūdeņa lielums ierauj

sevī šmauganos apakšējos zarus un tricina augšējās,

pelēkās pūpolu galviņas, šur, tur, kārklos ieķēries,
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vēl slēpjas pa ledus gabalam. Nevarīgi kustēdamies,
kā zivs murdā, tas gaida kādu atsvabinātāju. Bet

neviens ledus gabals vairs nenāk gar malām. Kas vēl

kur atlikušies, no strautiem un ezeriem iznesti, ierauti

pašā straumes vidū un šaujas prom kā bultas.

Annelei žēl šo krastā izmesto, kuriem bēdīgi jā-

noskatās, kamēr citi viņu brāļi tik brauc uz leju. Viņi

būtu jāatsvabina, meitene lūdzas.

Ja, to var, piekrīt Līziņa. Un viņas sāk strādāt.

Sameklē krūmos pa nokaltušam alkšņa zaram, pa-

mestam mietam, vai kārts gabalam, sanes tos krast-

malā un nu sākas atlikušās ziemas urdīšana. Nav

viegla lieta dažu pa vairākkārtām sablīvējušos ledus

blāķi izdabūt no kārklu sprosta. Tur jālēkā veiksmīgi

no ciņa uz cini un dažreiz cinis ar visu kāju pazūd brū-

najā ūdenī, bet kad iemanās strādāt, pūles tiek ātri

vaiņagotas. Cik labi tad tādam ledainim, kad tas, pa-

sprucis laukā no savas aizgaldiņas, apsitās kā dejotājs

pāra reizes pats ap sevi un tad iejoņo zibeņātri lie-

lajā strumē! Katru vienu meitenes pavada skaļiem

prieka saucieniem: brīvs, brīvs, brīvs!, līdz tas te

celdamies, te grimdams, un pa straumi lejup skrie-

dams, acīm ir pazudis.

Kad krasts, cik tālu vien piesniedzams, apkopts,

meitenes, pietvīkušiem vaigiem, bet ļoti apmierinātas,

met mieru un nomeklē kailo pļavas līci, vai nedīgst

jau kur bezdelīgactiņas, pienenes, gaiļu pieši, bet ne-

kas vēl nav jūtams; tikai šur tur kārkla jā, ap ciņiem,

sniedzas laukā pa zaļai pureņu lapai, bet zieda vēl ne-

viena. Bet kas tur tā tik zeltoti mirdz pašā krūmu

vidū, triju jaunu priedīšu saulgozī? Pūpoli zied!

Pūpoli zied! Vesels pūpolu krūms! Cik brīnišķi

kupls viņš stāv savā dzeltenā rotā apmirdzēdams visu
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citu nespīdīgās pelēkās galviņas. No tā nu ir jāņem

pirmie pavasara mesli, tur nekā nevar darīt. Bet kā

viņam tiks klāt? Kā citādi, kā ar lielu veiksmi un

labu gribu, pa ciņiem šūpojoties, laipiņas metot un

nežēlojot kājas pie reizes no aukstā slapjuma.

Kad meitenes, ar pūpolu klēpi, uzkāpj augšā pa

līča nogāzi, viņas vēl ilgi paliek stāvot, vēja purinātas

apdziedātas un apsvilptas. Līziņa sauc:

„Skaties, skaties cik skaisti! Kā straujo viļņi! Ai

upe, upe! Cik tā tagad liela, cik plata! Ai, putojošie,

melnie pavasara ūdeņi!"

Jaukā, bagātā diena pagājusi. Kad saule, tuvu

apvārksnim, sarkana kvēlo mazā kambara logā, nāk

vēl pats jaukākais brīdis, tikpat kā pēc gārdas mal-

tītes vēl uzēdām pats gārdākais kumoss: grāmatas!

Abas māsas iesēžas dziļajā loga dobumā, uz baltās

bēģeles un Līziņa lasa to brīnišķo teiku par Indijas

ķēniņa dēlu: —

„Tas bijis tālā, tālā, tālā Indijas zemē. Un tur

bijis ķēniņš, varens un bagāts, pār plašām zemēm

valdnieks. Tam ķēniņam bijis daudz bērnu, bet visi

viņi miruši viens aiz otra kādā lielā sērgā un palicis

tikai viens, jaunākais dēls. Un ķēniņš nolēmis, ka

šis dēls nekad nedrīkst redzēt ne vecumu, ne slimības,

ne nāvi un viņš licis uzcelt varenu pili, baltu kāsniegs,

debess ziliem, zeltotiem torņiem. Kā divpadsmit gre-

dzenos pili ieslēguši divpadsmit dārzu ar vārtiem

viens pret otru stāvošiem un visādos dārgos izrotā-

jumos mirdzošiem kā saules, šie dārzi bijuši kā pa-

radīzes dārzi, ar kokiem, kas savas galotnes līdz mā-

koņiem snieguši, ar puķēm, tik lielām kā cilvēka gal-

vas, ar brīnišķiem putniem un tauriņiem, kuru spārni

mirdzējuši visādās varavīksnas krāsās. Katru dienu
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ķēniņdēls izjājis uz balta ziloņa ar zelta kāpšļiem, sē-

dēdams zelta būrītī. Caur visiem vārtiem, vistālā-

kos dārzos tas drīksējis jāt, tikai caur divpadsmita-

jiem vārtiem vairs ne. Pilī valdījusi mūžīga līgsmība:

no rīta līdz vakaram smiekli un dejas. Divpadsmit

sulaiņi dienu un nakti apkalpojuši ķēniņdēlu un div-

padsmit rotaļu biedri arvien bijuši viņa tuvumā. Tie

bijuši izlasīti visskaistākie un veselīgākie jaunekļi no

visām lielā ķēniņa valstīm. Neviens ķēniņdēlam ne-

drīkstējis tuvoties citādi, kā tikai ar smaidiem sejā.

Pilī nav dzirdēts neviena ļauna, saīguša, vai skarba

vārda, ne arī redzēts kāds sāpīgi savilkts vaigs. Ka
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pasaulē ir arī nabadzība, slimības vai pat nāve, no tā

ķēniņdēls nezinājis nenieka.

Bet kādā dienā piepēši saslimis ķēniņdēla mīļā-

kais rotaļnieks. Bez kavēšanās viņu attālināja no pils

un viņš tai pašā dienā nomiris. Bet ķēniņdēlam me-

lojuši, ka tas izgājis pastaigāties divpadsmitajā dārzā

un laikam tur nomaldījies.

Ķēniņdēls bez miega un barības dienu un nakti

gaidījis un gaidījis pārnākam savu rotaļnieku. Bet

tā vietā viņam atveduši baru citu jaunekļu, vēl ap-

burošāku un skaistāku, nekā zudušais, lai viņš sev

izmeklētu jaunu biedri. Tomēr ķēniņdēls visus tos

atraidījis. Mīļā biedra vietā viņš nevēlējies neviena

cita. Jo ilgāki viņš velti gaidījis zudušo, jo karstākas

kļuvušas viņa ilgas pēc tā, jo asākas viņa žēlabas.

Ne deju, ne dziesmu, ne smieklu tas vairs gribējis

dzirdēt, ne arī pats vairs smaidījis. Bez pavadoņiem

tas klīdis pa dārziem. Ķēniņš ļāvis tam vaļu, cerē-

dams, ka viņa sēras drīz mitēsies. Bet tas nebijis

vis tā. Ķēniņdēls tik palicis kluss un ne ar vienu

vairs nerunājis. Un kādu nakti, kad visi sulaiņi un

galma ļaudis bijuši iemiguši, ķēniņdēls viens pats pie-

cēlies, izgājis cauri visiem sargiem, visiem dārziem

un ar rīta ausmu iznācis pie divpadsmitajiem vār-

tiem. Samiegojušies sargi neuzdrošinājušies preto-

ties ķēniņdēla pavēlei, kad tas tik pēkšņi parādījies

viņu priekšā un licis attaisīt smagās slēdzes un aiz-

šaujamos, un izlaist to caur vārtiem.

Ķēniņdēls nu gājis, gājis. Aiz viņa nozudusi pils
ar divpadsmit torņiem, divpadsmit dārziem un div-

padsmit vārtiem, bet viņš vairs nedomājis iet atpa-

kaļ, tikai uz priekšu. Saule briesmīgi dedzinājusi,

viņu mocījušas slāpes un izsalkums. Ceļa malā bijuši
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atstāti ciemi, nabadzīgas, pussagruvušās būdas, bet

neviena cilvēka, lielas sērgas un bads bijušas postī-

jušas zemi un cilvēkus. Vēlu, pret vakaru, tas ierau-

dzījis sēžam ceļa malā vecu, vecu vīru, skrandās

tērptu un vātīm apklātu. Ķēniņdēls, kas vēl nekad

nebij redzējis nabadzību, vecumu un slimību, palicis

vecā vīra priekšā stāvot, šaubīdamies un brīnīdamies,

vai tas ir cilvēks, vai tikai kāds cilvēkam līdzīgs ra-

dījums. Bet vecais vīrs teicis: „Esi sveicināts, ak,

ķēniņdēls! Es tevi jau gaidu kā no rīta ausmas. Tu

esi tagad pie ceļa jūtīm. Aiz tevis ir bagātība, laime,

prieks, gods un slava. Griezies atpakaļ un pēc īsa

brīža tu būsi atkal sava tēva pilī un būs tā, itkā tu

tikai būtu vienu mirkli nomaldījies un rītu tu to jau

būsi aizmirsis. Arī savu rotaļu biedri tu būsi aiz-

mirsis, itkā tu to nekad nebūtu redzējis. Nekādas sā-

pes un nekādas bēdas par viņu tevi vairs nemocīs un

tu dzīvosi, kā līdz šim, nepārtrauktā mierā un laimē/

Tārunājis vecais, vāšainais vīrs ceļa malā. Bet ķēniņ-

dēls negribējis vairs iet atpakaļ, tikai uz priekšu. Ko

līdzējusi bagātība, prieks, laime un slava, kad tie

nav vairs varējuši viņam atdot mīļo rotaļu biedri un

neviens pilī nav zinājis pateikt, kurp viņš aizgājis.

„Labi, ja tu grib nākt ar mani, tad tu mācīsies sa-

prast un zināsi, kurp aizgājis tavs rotaļu biedrs"

teicis übags. ,/Tikai tad tu vairs nebūsi ķēniņdēls, bet

līdzīgs man, kas es esmu pēdējais übags tava tēva

valstī. Kurp mēs iesim, mums nāks pretī nabadzība,

ciešanas un visas pasaules posts un ļaunums; ja tu

esi ar mieru to visu saņemt, tad nāc!"

Lai ir, kas būdams, man vajaga visu zināt, do-

mājis ķēniņdēls un gājis ar veco übagu. Uznākusi

tumša nakts un briesmīgs negaiss. Viņi iegājuši
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dziļā mežā. Lietus gāzis, pērkons grāvis un zibeņi

šaudījušies tik bieži, itkā viss mežs kurētos vienās

liesmās, bet viņi tik gājuši un gājuši. Visapkārt au-

rojuši plēsīgi zvēri "

Vai Līziņa tiešām to lasa no grāmatas, vai stāsta

pati saviem vārdiem, nevar vairs labi zināt, jo nevar

pat vairs saredzēt burtu rindas. Saule nogājusi un

gaisma lodziņā ātri dziest, bet uguns degamais laiks

vakaros jau ir beidzies ar pavasara sākumu. Tai vietā

stāstā, kur nāk zvēri", Līziņa aizsit grāmatu

ciet un nolec no loga.

„Nu ir diezgan! Vecā māte nāk. Ātri, ātri pie

miera!" —

Vecmāmiņa guļ savā gultā, bet meitenes otrā, pie

pretējās sienas. Annelei nemaz nav pa prātam, ka

stāsts uzreiz pārtraukts, bet tur nekā nevar darīt.

Kad vecmāmiņa jau guļ, tad lielu jautāšanu un čuk-

stēšanu vairs nevar turpināt. Bet ar savām domām

viņa nevar atstāt ķēniņdēlu taisni šai brīdī, kur tas

dodas šādās briesmās. Viņa jau gan pati tam nekā

nevar palīdzēt, bet viņai jāizrunājas par to ar Dievu.

Un viņa runā.

„Mīļais Dievs, Debesutēvs! Ķēniņdēls tak nav

ļauns, ka viņš aizgājis no pils? To Tu viņam par

ļaunu nevari pielīdzināt. Viņš mīl savu rotaļbiedri un

negrib neviena cita viņa vietā, tas ir labi; viņš atstāj

visu greznību un iet to meklēt, tas ir labi. Bet ak,
cik bēdu viņam būs, kad tas dabūs zināt, ka tas, kas

miris, nekad, nekad vairs nav atrodams. Un kad tas

visu dabūs zināt par slimībām, ciešanām, trūkumu

un nāvi, tad tam būs vēl vairāk bēdu. Bet Tu viņam

palīdzēsi pārciest. Vecais vāšainais übags ir Tavs la-

bais Gars, gan tas izvadīs ķēniņdēlu caur visu
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ļaunu. — Bet ja nu viņš ir ļauns gars? — Annelei

iešaujas starpā cita doma, bet viņa tūlīt sevi mie-

rina: Ja viņš ir ļauns gars, tad Tu dosi ķēniņdēlam

tik daudz spēka, ka tas pie laika var ieraudzīt, cik

tas ļauns, ka tas visu var atzīt un visu pārvarēt. Un

Tu izvadīsi viņu caur negaisu un biezo mezu un iz-

sargāsi no plēsīgiem zvēriem. Nē, Tu ķēniņdēlu ne-

kad neatstāsi, lai gan viņam ies ļoti, ļoti grūti "

„Klau, meitēn, vai tavai tēvreizei šovakar nemaz

nav gala?" čukstoši jautā Līziņa.

„Es nemaz neskaitu tēvreizi."

„Ko tad tu dari?"

„Tāpat — es — es tik pasaku."

„Kam tu pasaki?"

Tagad gan meitenei negribētos ne par ko atbildēt.

Bet viņas sirds ir kā rīta debess bez mākoņiem un

māsai ko noslēpt viņa nevar un tikko dzirdāmi dveš:

„Dievam."

Uz to Līziņa vairs nekā nesaka, bet meitenei lie-

kas, ka viņa tā savādi, zem apsegas, nokukst, tā, itkā

norītu mazu smiekliņu. Viņa paceļ mazliet galvu un

klausās.

Dziestošo atspīdumu logā pārgriež sarkana rieta

švītra. Pūpoli smaržo krūzē, istabiņas kaktā.

Līziņa jau dziļi elpo. Par to smiekliņu viņa lai-

kam būs pārklausījusies.

Saldi, saldi, smaržo pūpoli!

Ik ar dienu nu pūpoli uzziedēja krāšņāki. Kurš

nāca no lauka, pāri upei, atnesa pa zaram, iesprauda

vai nu griestos, vai ielika lielā traukā; kalni saldu
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smaržu vēlās no viņiem. Un svētki arī bij jau itkā

katru dienu. Jo kas tad tās nu bij vairs par darb-

dienām starp Pūpolsvētdienu un Zaļo ceturtdienu?

Tās jau visas bij svētas un gaišas, tikai skaļas

vien tās nedrīkstēja būt. Un tā viņas arī bij visjau-

kākās. Lai saulei un vējam klusā klusumā būtu vaļas

aust krāšņo Lieldienu tērpu. Zaļā ceturtdiena, kad

meitas stādīja mirtes un citas podu puķes, lai labi au-

got, lielā Piektā,kas bij tik noklusināta,ka nedrīkstēja

skaļa vārda, pagāja vienā aizturētā nemierā, bet

sestdiena vienos smieklos, lai lielie par to baras, vai

ko dara. Un kad atmodās Lieldienas rītu — ja, tad

nu viņas bij klāt! Pie gultas, uz krēsla, gulēja jau-

nais svārciņš un baltraibs lakatiņš. Līziņa izsukāja

un sapina garās bizes papriekšu sev, tad mazajai, ap-

ģērba jaunos svārkus un tā saposušās tās izgāja lie-

lajā istabā. Bija pats pēdējais laiks. Visi jau savās

vietās. Tēvocis pie galda ar lielo sprediķu un dziesmu

grāmatu apkalumos. Dziesmas viņam jau ielocītas,

pateic numuru un tūlīt sāk augšām cēlies!"

Ja, nu patiesi bij Lieldienas klāt!

Annele dzied Līziņas grāmatā un kad viņa šad —

tad nomaldās, Līziņa parāda atkal īsto vietu. Viņa

pazīst visas meldijas un kopā ar Līziņu dziedāt ir

tik viegli. Bet tad meitene grib arī pati dzirdēt, kā

skan visiem kopā un klausās kādu laiku. Lieli dzie-

dātāji ir tēvs, māte un arī tēvocis, bet kad Līziņas
balss vijas visām cauri, tad nemaz vairs neklausās

vārdus; skaņas vien vizuļo un laistas kā svecītes lie-

lajos baznīcas lukturos. Citi māju ļaudis nav lieli

dziedātāji, viņi vairāk tikai rūc, smagi locīdami, jo

neprot jaunās meldijas, Karlīne varētu dziedāt, bet

tēvocis viņai piekodinājis labāk savu balsi nelaist pā-
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taros, jo tā ejot viena pati uz savu roku un plēšot kā

taure.

Pēc dziesmas nāk garie pātari. Kas tos var iz-

skaitīt līdz! Lai lielie tiktu ar tiem ātrāk pie gala,

Annele ļauj savām acīm drusku pastaigāt. Ir arī šo-

rīt ko redzēt no istabas un no ļaudīm. Klons nokaisīts

baltu smilti un sakapātām skujām, griesti pušķoti pū-

poliem, skujām un raibām papīra bārkstēm, gultas

noklātas jaunām dzīparotām segām un baltiem spil-

veniem, vīri sniegbaltos kreklos, meitas vēl neredzē-

tos lakatiņos un jaunās katūna jakās. Un Anneles

jaunā, Līziņas paslepus šūtā kleite, jau arī nav zemē

metama. Tā tik gaidīt gaida tikt parādāma melna-

jiem strazdiem, kas tik skaļi svelpj bumbierē, aiz

loga. Laukā vien aicina arī saules stars, kas Annelei

plati iegulies klēpī. Bet tēvocis nu tikai vēl sāk savu

sprediķi.

Tomēr arī visgarākajam sprediķim ir savs

„amen". Tad vēl nāk dziesma, tad: „Dievs Kungs,"

kā jau augstos svētkos, un tad — ja, nu tik sākas

īstās Lieldienas!

Bez citiem Lieldienu priekiem šodien būs vēl kaut

kas sevišķs: Līziņa gaida viešņu.

Un, taisnību sakot, reize ar Līziņu to gaida visi.

Ap pusdienas laiku ieskrej Karlīne.

„Līziņ, ej nu pretī, saņem. Nāk jau, rau kur,

tā tava ciemene, asi kaltiem zābaciņiem, prēlene, kas

prēlene."

Līziņa izskrej laukā, pretī viešņai, bet kas istabā,

sievas un meitas, visas pie logiem.

„Tā jau Prieciņu Alma. Es jau tur dzīvoju vienu

gadu par ganu," stāsta Luze.
„
Vareni izaugusi. Kā
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niedra. Brīnums, kā māte šo laiž. Viņa jau to tā tu-

rēja, ka lai vēsmiņa neuzpūš."

„Smuka gan, pagāns!" nosaka Karlīne.

„Ja, citu viežu, bet gandrīz tik pat smuka kā

mūsu Līžele," arī Zete pasteidzas pateikt savu un

vairāk jau arī nevar, jo Līziņa ar ciemeni ienāk

istabā.

Alma ir tikpat slaida, kā Līziņa, pelēkos svārkos

un tādā pat jaunmodes šūtā jakā, ap galvu balts la-

katiņš.

Tūlīt redz, kas lielmaņu meita. Sveicina droši, vi-

siem roku dodama. Uz otras tai guļ skaists, zeltaini

mirdzošs pūpolu pušķis.

„Nu, vai jūsu mājās arī tik lieli pūpoli? jautā

Alma, savus pūpolus rādīdama.

„Nē, tik lielu un skaistu gan mums nav."

„Tādi pūpoli jau tik aug Prieciņu līčos," Luze

saka iztapīgi.

„Par to jau jums tās mājas arī sauc Prieciņus,

ja jau viss tur tik skaists. Vai tā nebūs?" ieprasās
Karlīne.

„Ko nu Prieciņi! Tur jau nekā liela. Jums jau

gan te esot daudz skaistāki, tādēļ jau arī nācu ska-

tīties," atsaka Alma, kā jau viešņas mēdz, ciema ļau-

dīm pa prātam.

Līziņa to vada dziļāki, lielajā kambarī.

Bet Annele no patumšās blakus istabiņas, caur

vaļējām durvīm, var redzēt, kāda tā jaunā ciemene.

No sākuma viņa izlikās sveša un tā kā nepatika, bet

kad tagad ieskatās, ir gan skaista. Tādas meitas lai-

kam tikai auga Prieciņos, jo nekad tāda vēl nebij re-

dzēta. Annele domāja, ka visas lielās meitenes ir pla-

tām, zilām acīm, dzelteniem matiem un sārtas kā
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brūklenes, bet Alma bij pavisam citāda. Acis un mati

melni, vaigs smalks, bāls, itkā caurspīdīgs, bet lūpas

sarkanas, kā ķirši.

Lai nu novelkot virsdrēbes, Līziņa aicināja,

viešņu visādi godēdama.

Alma negribēja, vilcinājās. Nepalikšot jau ilgi,

māte gaidot mājā, pasēdēšot tāpat, kā nākusi. To-

mēr Līziņa neatlaidās un tad arī viešņa beidzot no-

ņēma virsjaku un lakatiņu. Ja, tā bij atkal cita

Alma! Nāca redzama skaista, balta jaciņa, gari zelta

auskari ausīs un zelta sakta pie krūts. Līziņa visu

to ievēroja un apbrīnoja, bet Alma, plecus paraustī-

dama, domāja, ka tas jau nekas sevišķs neesot, tā

viņa katru svētdienu staigājot. Līziņa nu steidzās

sanest galdā svētku kukuli, medu, sviestu un citu

labu, aicināja un skubināja, bet viešņa ilgu laiku ne-

aizskāra nekā, beidzot, par lielu lūgšanu, paņēma
naža spalu divos pirkstu galos un to kādu laiku tā

pašūpojusi, sāka griezt maizi sīkos gabaliņos uz katra,

iekām bāza to mutē, uzlikdama pa pickiņai medus.

Kad tai ielēja tēju, viņa tāpat, cēli izliektu roku, pa-

spēlējās ar karotīti, iekām tai ļāva ieslīdēt glāzē.

Visu viņa darīja tik ērmoti, ka nebij vēl redzēts.

Diezin, kāpēc tas tā? — domāja Annele. Vai tas tā-

pēc, ka grib rādīt, ka ir lielu ļaužu? Vai tāpēc, ka

lai skatās uz viņas pirkstiem? Pirksti Almai bij balti

un smalki.

Lielās meitenes sāka tagad garas valodas un An-

nelei vairs nebij ko skatīties. Alma tāpat kādu laiku

bij gājusi mācībā pie Āķu krustmātes, kur tad ar Lī-

ziņu bij iepazinusies. Tāpēc abām bij daudzko triekt.

Bērzu kalnā, pie šūpolēm, bij sanākuši kaimiņu

ļaudis, lieli un mazi. Mazie tupēja un gaidīja savu
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kārtu, ziliem deguniem, ietīstīti lakatos kā baķīši.

Katram bij rokā sīpolnīcās vārīta un skudru pūznī

raibota ola. Tā bij jādod šūpotājam. Izturīgākie šū-

potāji bij abu māju nākošās vasaras gani, lieli mazo

ķircinātāji un olu prasītāji, bet beigās tomēr neviens

no tiem nepaņēma, bet izšūpoja visus par velti.

Pēc kāda laika iznāca arī Alma ar Līziņu, bet uz

šūpolēm paskatījās tikai notālēm. Alma, kā rādījās,

negribēja nākt tuvāk. Līziņa tad izvadāja viešņu pa

Avotu skaistākajām vietām un kad bij izstaigājušās,

Annele viņas redzēja mežmalā, pretī šūpolēm, pie va-

renās liepas, kura ar savām saknēm bij uzcēlusi ve-

selu kalnu.

„Uhu! Annele, nāc šu!" sauca Līziņa pāri uz bērzu

zaļumu.

Meitene nobijās. Kā? Vai tad viņu tur sauca?

Viņa nekustējās.

„Nāc tak šu, meitēn! Dzirdi ar, kad sauc."

Ja, nu vairs nebija šaubu. Sauca. Un kad māsa

tā sauca, bij jāiet. Bet tas bij grūti. Abas lielās stā-

vēja un skatījās tai pretī. Bij jāiet tieši klāt.

„Un tā tā grāmatniece?" jautāja Alma.

„Ja, tā ir mūsu mazā meitene. Dod nu roku," Lī-

ziņa pastūma meiteni tuvāk.

Annele pakniksēja, bet acu nenogrieza no svešās

sejas, kas nu bij tik tuvu. Kā mainījās acis, drīz

tumšas, drīz smieklaini jautras, kā vijās mati ap

pieri, kā vaibstījās lūpas. Un kāpēc viņa Anneli tā

vēroja un ko viņa no tās gribēja?

„Pātarniece arī tu esot?"

Pātarniece? To Annele nesaprata. Saknieba lū-

pas cieši un purināja galvu.
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„Nu ja, vai tad tu Dieva nelūdz, pātarus ne-

skaiti?"

„Vai tad pātaros lūdz Dievu?"

„Nu, tā ir meitene!" izsaucās Alma, izbrīnījusies.

„Ak, tu pātaros nelūdz Dievu?"

Meitene purināja galvu.

Kad Līziņa redzēja, ka Annele riskē pazaudēt labo

slavu, kādu tā viņai bij sagādājusi pie Almas, tā stei-

dzās palīgā.

„Viņa jau pati izdomā savas lūgšanas un tās viņa

tad nesauc par pātariem. Vai nē, Annele? Pātari ir

pātari, bet Dievu tu lūdz viena pati?"

„Ja," Annele atteica, pagrozīdama plecus, itkā

tos kas smags spiestu. Viņai nepatika tāda tirdīšana.

„Nu, pasaki mums kādu no tavām lūgšanām,

Alma arī labprāt gribētu dzirdēt."

Nekādas atbildes.

„Vai tu esi visas aizmirsusi? Nē, to tu tak neesi?

Nu, pasaki mums kautko."

Un piepēši viņai iekrita prātā. Draudzīgi tā no-

liecās pie mazās māsas.

„Zini, kā tu lūdzi tovakar par to ķēniņdēlu. To

tak tu atceries? Nu pasaki mums to."

Ja, Annele jau gribētu darīt māsai pa prātam. Bet

kāpēc viņa to prasa? Vai tad iespējams skaļi izteikt

tādus vārdus? Kad tak viņa nostātos prasīt!

Bet viņa nenostājas. Klusāk turpina, kā norā-

dama.

„Ja tu tā ietiepies, Alma domās, ka tu esi nerātna

meitene."

Tas, kā liekas, Annelei ir vienalga, ko domā Alma.

Viņa nevar dabūt muti vaļā.

„Redz, kāda tu esi. Arī mani vairs neklausi. Man
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par prieku tu gan varētu pateikt. Citādi man jā-

domā, ka tu nemaz vairs neesi mana mīļā māsiņa."

Ilgāk meitene vairs nevar izturēt. Kad māsa tā

saka, viņas pretestība ir salauzta. Lai kas būdams,

nu ir jāsaka. Vārdi kāpj kā pār kalnu, smagi un

auksti. Bet vai tie ir viņas vārdi? Viņi skan kā ar

svešu balsi, nedzīvi, dreboši, bāli. Viņai kauns no

tiem. Viņai sāp no tiem. Viņa gribētu zemē ielīst.

Kaut tak reiz viņi būtu galā.

Piepēši iesitas starpā guldzoša skaņa, kā smiekli

pret saspiestām lūpām. Annele paskatās uz svešo cie-

meni. Tā tura abām rokām vaigus, itkā nevarētu

vairs starp tiem aizturēt smieklus, kas nu gāžas

laukā, skaļi un nevaldāmi. Viņa nedomā beigt. Pa-

sitās locīdamās sānis ar visu augumu, smej un smej,

tik gārdi, itkā nekad nebūtu dzirdējusi tik smejamu,

kā to, ko nupat teica šī mazā meitene.

Annele paliek kā uz muti sista. Karsts vilnis viņu

pārlej no galvas līdz kājām. Tad viņa apgriežas uz

vietas un metas bēgt, ko kājas nes.

„Annele, meitene, pagaid tak! Nāc atpakaļ!"

Viņa neklausās.

Nu viņa zin, ka nevajadzēja klausīt, nevajadzēja

padoties. Lai arī māsa kā gribēja. Bet viena balss

iekšā, krūtīs, tak visu laiku bij saukusi: Nē, nē, nē,

nesaki, Annele! Tai vajadzēja klausīt.

Nu bij par vēlu. Nevarēja vairs saķert izteiktos

vārdus. Un Almas smiekli, tie nu skanēs, vai nāks

rīts, vai vakars.

Grēks bij nodarīts. Ja, nu viņa zināja, kas ir

grēks. Kad pasaka skaļi visiem par smiešanos to, kas

bij sacīts Dievam vienam.

Un Līziņa! Tas bij tas rūgtākais. Kādēļ viņa to
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bij gribējusi? Kādēļ Anneli piespiedusi? Vai ne tā-

dēļ, lai tikai Almai dotupasmieties? Ja tāda bij māsa,

tad Annelei vairs nebij māsas.

Tā skrēja meitene prom, ar rūgtumu un dusmām,

ar žēlabām un spīti. Pie šūpolēm viņa vairs negāja,

jo prieks bij pretīgs. Viena pati aizlīda gar rūzgano

grāvmali, lejā, līdz strautiņam, kur bij daudz pūpolu.
Citi pilnos ziedos, bet citi jau noziedējuši, apbārstī-

dami zemi, kā ar zelta smilti. Bet arī pūpoli vairs

nepriecināja. Lieldienas pašas likās būt noziedē-

jušas.

Uzkāpdama pa meža celiņu, mājup, Annele pēkšņi

ieraudzīja lielo māsu nākam turpat pretī. Viņa bij

pavadījusi Almu un nu atgriezās atpakaļ. Prieka

pilna māsa izplēta rokas un gaidīja, lai tajās kā ar-

vienu, ielaižas mazā.

— Bet to viņa nesagaidīja. Annele, kā nobijusies,

tūliņ nolieca no ceļa un skrēja pretējā virzienā, cik

jauda.

Tomēr māsas soļi bij divreiz tik gari. Te jau viņa

bij tai priekšā, saķēra ap vidu, piespieda sev klāt, pie-

spieda paskatīties sev acīs. Acis bij siltas, jautājoši

mīlas.

„Meiten, meitēn, mazā pūcīte, tu nu gan esi du-

smīga uz mani. Tā jau nevajadzēja. Bet kas tad to

zināja, ka tā iznāks.

„Tā Alma, —" Annele laida vaļā aizkrājušās

elsas. Jo vairāk dusmas pret māsu kusa, jo vairāk

tās gribēja uzvelt svešajai, nemīļai meitenei.

„Alma nav ļauna, bet viņa jau arī nezināja.

Visa vaina ir mana. Kā es varēju tā uzstāties. Bet

nu būs atkal viss labi, ja? Būs labi."
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Annele nostāja elsot. Viņas gāja abas cieši kopa

saķērušās, un Lieldienas likās būt atkal Lieldienas.

Bet kautkas sāpīgs smeldza un palika tomēr. Tā

bij mācība, ka ir tādas lietas, kuras nevar teikt pat

vismīlākai māsai. Tikai Dievam vien.
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Ganu diena.

„Augšā, augšā!" kāds sauc Annelei tuvu pie gal-

vas un norauj segu. „Augšā! Saule jau gabalā. Kas

tas par ganu, kas vēl migā!"

Saucējs izskrien ārā.

Annele satausta segu, sarauj to līdz kaklam un

sapņo:

Vēl ir gara, gara nakts
...

tik gara, kā līdz Lej-

niekiem, vēl garāka; tik gara, kā līdz Pētermuižai,

vēl garāka... varēs vēl ilgi gulēt, — ilgi, ilgi, — un

tik saldi sapņot.
Durvis asi noklinkst.

„Annele, Annele, vai, vai! Ja nu māte nāk ar

žagaru!"

Tā ir Anneles vecmāmiņa. Viņa pienāk klāt, no-

velk Annelei segu līdz kājām un to apvīksta. Bet gu-

lēt neļauj. „Dzen nu miegu prom ar koku, dzen! Vai

nu no miega maizi cepsi! Tec, izskalo acis avotiņā,
noies miegs kā mākulis."

Annele tup gultā kā zaķītis; bet plaksti tai sali-

puši. — „Es dotu visas pasaules bagātības, kaut tik

man ļautu gulēt," viņa pussapnī čukstēdama sola kaut

kam, tikpat nebijušam, kā viņas „pasaules bagātības".

Vecā māte atkal ienāk, redz Anneli sēdus un slavē:

„Tā, tā, meit. Tas labi. Te būs maizes nuciņa
azaidam, šodien jau tev brokasti neviens nenesīs.

Darba laiks."

Annelei vēl plaksti salipuši. Acis satītas segā.

„Vecāmāt, vai šodien saule, vai lietus?"
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„Vai, vai, meit, vai tad tev acu nav? Kaunies,

kaunies! Vēl tu kaujies ar to miegu!"

Lielā istaba ar biezajiem vecajiem mūriem, ir

drēgna un salta kā pagrabs. Annele atsit ātri rokas

ar segu no acīm un skatās: Ja, saule! Lielā ābele,

kas aizplētusi visu logu, pilna saules raibumu, kā zel-

totu putnu. Annelei miegs noiet kā „mākulis".

Priekšnams pilns saules līdz griestiem. Turpat

viņa stāv, tikko uzkāpusi laidara jumtā.

Māte jau izdzinusi ganāmo. Gaida aiz vārtiem

un sauc Anneli.

„Nevar un nevar iznākt tā meitene! Steidzies tak!

Man deg pirksti, tā vajaga skriet pie darba. — Nu,

vai tev viss ir? Tarbiņa? Stiba? Azaidu ieliki? Tad

laid tik uz krāci. Tur no rīta puses jauka ganīšana.

Un es tad zināšu pasaukt mājā. Nu laid, nu laid!"

Māte sirsnīgi teic pēdējos vārdus, bet Annele jau
ir prom, Annele laiž, ko māk, pakaļ savam baram, kas

kā kūleniski veldamies urkšķēdams un kviekdams liek

uz krāci.

Kad Annelei kāds jautā: „Cik ilgi tu jau ej ga-

nos?" tad viņa savelk pieri divās dziļās grumbās,
labi padomā un saka:

„Vai, jau ilgi, ilgi. Kā no Jurģiem."

Bet tagad jau būs drīz Jāņi pie durvīm.

Annele bij klāt, kad nolēma viņas ganu likteni.

Tēvam, algas noteikumos, bij pielīgts, ka jāatgana

trešā diena.

„Ko nu lai darām? Nevar tak algot ganu," māte

bažījās.

„Ja, bet jāņem vien būs. Ko lai citu dara?" tēvs

ātri atbild.
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„Es tā domāju — lai iet tā meitene.. ." Un māte

skatās cieši uz Anneli.

„Vai tā mazā?" tēvs brīnās un uzliek Annelei

roku uz galvas.

„Kas nu par mazo? Jau septiņi."

„Rudeni tik paliks."

„Lai nu i rudeni. Kājas garas, kā deviņu, prāts
ar' paaudzis, vai t' nu nenoganīs."

„Kā t'nu nenoganīs!" tēvs tik smejas. „Lai mā-

cās, lai, cik ilgi, tad būs jāiet par lielo ganu un ik-

dienas."

Un tā Annelei tagad iegriezās arvien divas vie-

glās dienas, bet trešā grūta, divas jaukas dienas, bet

trešā — bieži vien visjaukākā.

Krācē Annele „novalda" savu pulku. Apskrien

apkārt, sagriež kopā un dod tām Mācība

pastāv stibas šmiukstoņā pa gaisu; bargāku sodu An-

nele neatzīst. Ganāms pulks gremdējas gardajās pa-

puves saknēs.

Krācei vienā pusē lielais sils, līdz pašai laukma-

lai pieaudzis biezs kā mūris, otrā — bērzu kalni, no-

auguši jaunu smuidru smalci.

Meža garajā ēnā zāle vēl pilna baltas rasas. An-

nele aizskrien, izbradā rasaino zāli, kas paliek izrak-

stīta platām, melnām vīlēm. — Viss birums tai ap-

avos. Bet prāts tai nav mierīgs. Aizskrien līdz bērzu

kalniem. Bērzu galotnes stāv nolīkušas debesīs, kā

zilā ezerā; tik šur tur, kur uzlec putns, zars sašū-

pojas citādi ne lapiņa nedreb.

Annelei tā kņud kājas, ka vajadzētu un vajadzētu

kur vēl aizskriet. Tik daudz jau ir nokavēts, tik žēl,

ka nav agrāki būts augšā; rīts kaut ko atnesīs, kas

nav vēl redzēts, nav nekad vēl bijis tik brīnišķas die-
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nas, kā šodien; jāskrien, jāskrien būtu saulei priekšā,

lai tā slepus neizdara savus brīnumus, iekām nevar

būt pats klāt un visu redzēt.

Kukū! sauc mežā. Annele lieliem lēcieniem pāri

krācei, izšaujas kā bulta cauir lapu mūri. — Kukū,

kukū! — sauc jau tāļu otrā malā: kukū! — atkal

tuvu. Annele pieplok pie lazdas. Klusa kā pele. Tur-

pat, viņai virs galvas, lielajā priedē birst: kukū,

kukū un kukū bez gala.

Annele redz caur zariem, kā kūkotājam pie katra

sauciena klikst galva kā izmežģēts ģelzis.

„Ku, diezgan, ku!" viņa kliedz un smejas.

—Ku —, dzeguze izgrūž steigā un izbailēs aiz-

lauž saucienu un jau tālā meža gabalā tik izmet otro

pusi —: kū?

Annele vairs neklausās viņā. Ausis tai reibst no

visām balsīm, kas čivina, trallina, svelpj, pogā, tri-

cina mežu. Viņa arī sauks tur iekšā, taīs balsīs!

viņa iesauksies lēni. Balss nokrīt turpat

zaļajās palegzdēs. Annele pavelk to garāk, aizlaiž līdz

galotnēm: „ūū!" Putni kliedz pāri. Annele nu pa-

velk krūtis pilnas, paceļ balsi augstu un laiž garu sau-

cienu pāri visiem putniem un galotnēm, tālu, tālu,

līdz krūts saplok un pielīkst pie muguras: „ūū ..
.ū !"

nobeidz ar uzviju. Skaņu gali, slaiki kā sudraba ir-

bali aizslīd, vairs nesadzirdami. Visi putni nobrīnās :

vaivelnu!

Annele atminas ganāmā, pietrūkstas, laižas uz

laukmali, ka zari brikš. Pārskaita, pirkstu vicinā-

dama. Visas! Dagle, meža zagle, gan jau tuvu me-

žam, bet kad garā stiba to norāj, apgriežas, kājas
sperdama un dusmīgi urkšķēdama iegrūž purnu pa-

puves gušņās.
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Papuve raibin raiba. Sanākušas lielās kumeles,

pīpenes, atraitnītes, patlaban čubinās tītiņi un ma-

gones ; saule pienāk tiem klāt: augšā, augšā! norauj

apsegu katram nost, kā šorīt Annelei māte.

Puķes zied, mežs gavilē, debess mirdzumā laistās

koki, Anneles sirds kā pieplūdis trauciņš, kam sprūdi

uzlikti: gribētos skriet mežā, kur visas stigas saules

pievērptas, uz jauno ataugu aiz bērzu kalniem, kur —

kazi — jau zemenes sarkst, uz pļavu, kur purva

grāvī jau vakar redzētas neaizmirsteles, gribētos, ja!
bet nevar! nedrīkst! Pienākums kājas aukliņā pie-

sējis.

Uzreiz Annelei piesarkst piere, acīs zibeņi iešķe-

ļas. Lieliem lēcieniem tā liek pie ganu tarbas, kas no-

mesta mežmales ēnā. Aptausta tarbu: bieza! Nu

viņa zin. Vakar vakarā ko pa miegam vēl dzirdēja

sakām māsu Līziņu. Tarbā Līziņas jaunā grāmata!

Annele glāsta un spiež tarbiņu: Ak tu, mīļā labā,

ak tu, mīļā labā! „Mīļā labā" ir Līziņa, kurai An-

nele neuzdrīkstējās prasīt grāmatu, bet Līziņa redzēja

kārās acis un iedeva pati.

Grāmata ir Līziņas iesvētāmās dienas dāvana,

maza, melnu vāku un zeltītām salipušām lapām, fau-

nas modes", teic vecā māte. Pašā priekšā Pestītāja

bilde. Annele saliek rokas un ilgi viņā skatās. Skatās

un jūt, ka kāpj viņā kā dedzinoši ūdeņi acīs līdz ka-

klam, līdz pirkstu galiem.

Grāmata ir kā veca paziņa jaunā uzvalkā. īsas

lūgšanas, gabaliņi no bībeles stāstiem un dziesmas.

Daudz, daudz dziesmu! Annele visām zin meldijas.

Ar locījumiem un bez — pa jaunai modei. Kad pie

pātariem visi loka, viņas abas ar Līziņu „notur"

balsi un izvelk skaļi un augsti pāri visiem līgodamas.
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Neviens tā nevar dziedāt, kā viņas ar Līziņu, viņas

„piedzied" visas malas, kā vecā māte saka.

Annele šķirsta un meklē. Visas dziesmas ir skai-

stas, bet nav vienas visskaistākās. Tās, kura pa-

teikt visu, kas šodien mežā un debesī, laukā un sirdī.

Un te viņa ir. Brīnišķīgākas nav vairs nevienas!

„Ak, kaut man tūkstots mēles būtu,

Un mute tūkstoškārtīga,

Tad Dieva teicējos es kļūtu

Pat pirmā, pirmā vietiņā!"

Anneles balss iesāk viegli trīcēdama, gavilēs aug-

dama, skrej pāri krācei zaļajā kalnā, pāri galotnēm

zilajā debesī. Kā koklīte trīc Annele pati, līdz pirk-

stu galiem pieaugusi „tūkstots balsīm", sirmais sils

un papuves puķes un dzirkstošais debess plašums

klausās viņas dziesmā, acis tai pieplūdušas karstu

valgmi, viņa nedrīkst ne kustēt, ne atskatīties, viņa

zin: Dievs stāv tai aiz muguras un skatās pāri ple-

cam grāmatā ar zeltītajām lapām.

Dienvidus. Annele skrien pār pagalmu.

„Ej nu gulēt, Annele, šorīt jau nevarēja izcelt;

pavakarē pavisam miegs aizstās !"

Annele — žviks! — pasitās sāņš aiz žagaru

strēķa, rokas aiz muguras un rokās krūžele. Stāv,

deg saulē un gaida.

Izskrien „lielie" bērni, katrs no savas malas, sa-

tek pudurī, sačukstas, laiž auļiem vien uz mežu. An-

nele pakaļ. Barvedis atskatās: ātrāk, ātrāk! pavēl,
nekā: Anneles garās kājas turpat uz papēžiem.

Pie meža viss puduris kā uz rāvienu atsitās at-

pakaļ, draudošs pret Anneli. Annelearī stāv, kā būtu
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kājas zemē iecirstas un ne acu nepamirkšķina. Bar-

vedis kliedz:

„Vai iesi uz māju, ko! Vai zini, kur mēs ejam?"

„Ogās!"

„Nekā, nekā! Nav vis!"

„Par ko t' jums azotēs krūželes?"

„Bet tu nedrīksti nākt līdz, nu! Vai tu arī zini,

kur mēs ejam?"

„Uz Iršu dārzu!"

„Tādēļ! Vai tu ar' zini, kas tā par vietu, tu?"

Kā nu Annele nezinās! Annelei sirds jau sen, sen

deg pēc Iršu dārza, kur naktī ne dzīva dvēselīte ne-

drīkst garām iet, jo citādi to aprītu zilas un sarka-

nas ugunis, kas tur šaujas un sprēgā un dienvidū,

kad tur viens staigā, tad aiz katra krūma baltas sie-

vietes rādās. Iršu dārzs ir aizliegts noslēpums, brī-

nišķa vieta, mežsargs nežēlo neviena, ko tur noķer.

Iršu dārzā var cilvēks uzreiz pazust acu priekšā un

neviens nezin, kur tas palicis. Iršu dārzā var dzir-

dēt uzreiz brīnišķas balsis dziedam, bet ej tik meklē

pēc dziedātājiem, tad gan redzēsi, kur tevi aizvedīs!

Iršu dārzā ir putni ar tik mirdzošām spalvām, ka

apžib acis skatoties, un Iršu dārzā ir tik lielas zeme-

nes kā īkšķu gali.

„Nu pamēģini tik tu vilkties mums līdz! Mēs

aizskriesim, noslēpsimies, tevi ieraudzīs ragana ar

zaļām acīm, tūlīt paliks galva kā piesieta."
tevi nelabs putns, nedabūsikrusta pār-

mest, i spranda būs riņķī."

„Uzreiz tevi sauks kāds balsī, tu atskatīsies at-

pakaļ un paliksi par sāls stabu, kā Lata sieva."

„Uznāks mežsargs, mēs būsim aizbēguši, bet tevi

viņš sakamps un iemetīs bedrē kā Jāzepu."
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„Ja, slepkavu bedre!"

„Iršu dārzā slepkavu bedres no vienas vietas."

Annele nemirkšķina ne acu un nesaka ne vārda.

Tik visas zīmes rāda, ka viņa noņēmusies iet līdz un

kaut arī Iršu dārzs būtu briesmu tik pilns kā pūrs

ar kaudzi.

Jānomierinās un jāislīgst.

„Lai skrien līdz, ja jau tā grib. Labāk lai skrien

līdz, nekā kad izdzird mājās to ģilstoku; tad ir viss

prieks ar lauku."

„Lai skrien! Bet manu vainu lai tad nesaka, ja

kas notiek."

„Kas t' šai notiks! Lielai meitai. let tak jau

ganos!"

Kāda meitene saķer Anneli aiz rokas un ar to

strīds nobeigts.

Viss puduris nu laižas lejā — kalnā, kalnā — lejā;

lejās meitenes saķeras rokās, gar biezumiem paslīd

platas, iespīlētas acis: nav nekā! I pašos biezumos

meža klons kā ezers, piesēts dimantoliņām, kas šū-

pojas pār melnajām ēnām.

Uzreiz sils nobeidzas kā nogriezts pie liela, ver-

smaina, smaržojoša gaišuma. Iršu dārzs!

Tā ir liela atauga četriem stūriem. Jaunas prie-

dītes, labi pusaugā, pa vienai vai puduriem kopā, iz-

kāpj pie pašas zemes no kupliem, sulīgiem zariem,

ceļas slaidi kā mazas neskaitāmas baznīciņas līdz ga-

lotņu krustiem. Starp visiem krustiem līst strau-

mēm saules. Bites, spāres, siseņi, irsi, dunduri „pe-

ras kā pa pirti" pa balto versmi. Jo ap kuplajām

ēnām noklāts puķu, kā izrakstītu vilnainīšu. Bet aug-

stajos zāļu spilvēnos — zemeņu kā piebērts!
Visi sakrīt turpat uz vietas.
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„Es pirmais!"

„Nē, es! Nenāc! Nost ejta nost! Tās manas

ogas. Ejta, meklējat paši!" Un viens izplešas pār

ogām un gaiņā citus nost. Sauc atkal otrs: „Nākat,

nākat! Te var grābt riekšavām! Nākat! Lai rij tas

badmiris vie' viens pats savas!" Un visi sakrīt atkal

ap otru puduri.

Tā nevar. Tā tiek vairāk saspiests un samīts, nekā

nolasīts. Lielais zēns nolemj, ka vajag lasīt katram

par sevi. Tik neizklīst tālu un itin klusu, īsi sasauk-

ties tā: ū! lai nedzird mežsargs.

Acis jau ar brīnumiem apradušas. Neviens vairs

nekliedz, kad turpat aiz savas vietas, tur un tur un

tur! redz vēl vairāk zemeņu un vēl skaistākas; zin

jau, ka Iršu dārzā zemeņu vai grābt var un ka tās

vienā dienā nenolasīs. Te ir pašas pirmās, pašas pa-

vasarīgās, jo mežā vēl zemeņu nekur neredz.

Anneles krūzīte pilna. Kaudzē uzliktas vienviet

pašas treknākās un sārtākās ogas. Annele iespiežas

priedītes ēnā un izlaiž kājas. Nu var atņemt elpu, at-

berzēt pielipušo kreklu no muguras. Pavēlas uz vie-

niem sāniem, uz otriem, apgriežas uz muti; cik tālu

roka sniedz, visas ogas ielien mutē. Bet turpat aiz

pirkstu galiem ķekari skarainu, pūkainu neļķu un brī-

nišķi smaržojošu meža vijolīšu. Tiklīdz Annele cel-

sies, viņa tās noraus.

Bet ko Annele taisās celties, viņa paliek tik smaga

kā svins. Un neļķes sāk augt un augt vai līdz pašiem

mākoņiem un nāk Annelei virsū. — Ak brīnums, brī-

nums! Nav vairs ne neļķu, nekā, bet liels, pelēks vīrs

ar zaļām acīm. Annelegrib kustēties, bet nevar. Viņa
ir piekalta pie zemes. Un zaļās acis izlec vīram no

galvas un — bums! dod Annelei pa pieri un pazūd.
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Un pēc tām atkal divas. Bums! iesit Annelei pa pieri

un pazūd. Un trešās tāpat. Nu Annele vairs neiz-

turēs, bet tūlīt kliegs. Bet vēl nevar paplest muti,

kad jau pats pelēkais vīrs kliedz, ka ausis dārd: „Mež-

sargs, bēdz!"

Annele nokrīt kā no plaukta. Kā gan viņas galva
tika priedei zem zaļajiem zariem pie paša celma? Nav

vaļas domāt. Visapkārt čaukst un kust zari; katrs

trūkstas no savas vietas, pazib garām kā bulta, skrie-

dams čukst: „Prom, prom, ātri, ātri, ātri!"

Annele paķer krūzi un liek pakaļ. Tālu, viņai pa

priekšu, nokust zari no skrējējiem, viņa pati pēdējā.

Bailes, durstīdamas kā adatas, skrej tai līdz matu ga-

liem. Visi notikumi par raganām, spokiem, trakiem

suņiem, čūskām skrej tai līdz, min uz papēžiem.

Ātrāk, ātrāk, dzen sirds, kājas tikko pieduras pie

zemes. Ar lēcienu viņa izlec iz Iršu dārza, iekrīt silā,

tur jau stāv citi bērni un viņu gaida. Stāv klusē-

dami, tik baiļu pilnās acis sauc un aicina Anneli iz

šausmīgā Iršu dārza. Kad Annele ir pie citiem, tik

tad arī viņa uzdrīkstas atskatīties.

„Kas tur bij ?" kāds skaļi ievaicājās un visiem uz

reiz nokrīt kā lietuvēns.

„Mežsargs!"

„Vai tu redzēji?"

„Nē, es ne!"

„Kas tad?"

Visi klusē. Neviens nav redzējis.

„Bet ez dzirdēju, ka čab. Kā liecos pēc ogām —

turpat tādas kā dūres: čab! Domāju: nu būs čū-

ska ! Bet es skaidri dzirdu, ka nāk kāds caur zobiem

svilpodams; nāk un zūd, nāk un zūd!"
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„Un es tik redzu: visi skrej kā zari vien līgo, un

domāju: traks suns, cits nekas. Un tā tik es pakaļ."

Un tā visi smejas un čalo. Katrs nobijies pats

no savām bailēm, bet nu grib būt liels varonis un pa-

smieties par cita bailēm.

Tūliņ pēc dienvida ir Annele atkal krācē. Bet nu

ganīšana vairs nav tik viegla kā šorīt. Tikai pēc il-

gas, neatlaidīgas cīņas Annelei izdodas novaldīt

pulku, kas laužas atpakaļ vēsajās kūtīs. Tik tad, kad

sarainie nemiernieki, smagi elzdami, ierokas un sa-

gulst zemē, Annele redz, ka paturējusi virsroku.

Liekas, ka viss tagad gribētu iebēgt zemē. Puķes

nolaidušas lapas, galotnes sarukušas, mežs kluss, pat

saule nespodra un slinka, uz gariem, baltiem iesmiem

balstās. Kā stāvētu vēl turpat, kur bij dienvidā, tik

vēl karstāk dedzinātu. Vai tik ar nestāv vien uz vie-

tas? Annele saraujas. Vai tik nekaujas kur Dieva

tauta ar saviem ienaidniekiem, kā citkārt Jozua lai-

kos Ģibeona ielejā, kad Jozuus pavēlēja: Stāvi klusu

tu saule iekš Ģibeona un tu mēnesi iekš Ajalona ie-

lejas?

Pēdu aiz pēdas likdama, Annele ātri izmēro ēnu.

Aha! tomēr garāka, kā bij Iršu dārzā! Tā tad saule

iet gan, tikai ļoti gausi, kā tas jau domājams pie tik

liela karstuma.

Annele ievelkas ežmalā, vilku ābelītes ēnā, un no-

krīt. Tveice tai guļ locekļos un skumjas sirdī. Kur

tagad skaidrais gaviļu rīts! Kur līgsma! Nu visiem

grūti, kā tur var vairs lēkāt un smieties.

Annele pieplok pie zemes un domā. Domā garas

domas:

Kāpēc viņiem bij jāskrien slepus uz Iršu dārzu?
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Par ko tur neļāva lasīt ogu? Nominot zāli? — Bet

neviens jau zāles tur nepļāva un jaunās priedītes bij

tik lielas, ka bērni pret tām bij kā punduri. Par ko

mežsargs plēsa ļaudis un bērnus, kas gāja Iršu dārzā?

Nolasot ogas? Bet ogu bij tik daudz, ka viss pagasts

tās aplasīt nevarēja. —
Grafs esot aizliedzis? Bet

grafs pats jau ogu tur nelasa. Kas viņam Iršu dārzs.

Viņam tik daudz mežu, ka vienā dienā tos apbraukāt

nevarēja; cik tālu acis sniedza, kur tik bij mežs vai

birze, viss grafa; vecais Mikus, kad bij dzīvs, teica,

ja viņam tik viena priede gadā būtu, tad viņam pie-

tiktu kuramā, bet grafam bij miljonu miljoniem

priežu. Par ko gan viņam vienam bij tik daudz

mežu?

Ko gan dara tāds grafs? Lielie kādreiz saka, ka

tik ēdot un guļot. Bet tā vis nebūs. Vai nu to kāds

cilvēks var izturēt!

Bet varbūt grafs nava nemaz īsts cilvēks? —

Nē, būs gan! Un būs tā, kā puiša Ingus teic:

Grafs cauru dienu skaitot naudu. Tā gan! Jo visi

tak nes grafam naudu. Vecai mātei kad trūkst miltu,

vai sveču, vai cukura: nevarot, nevarot pirkt, pie-

nākšot rudens, ko tad grafam nesīšot. Tēva brāļi tā-

pat. Kad aiziet pie tiem ciemā un tie ar tēvu, apstai-

gājuši laukus, pārnāk — piere krunkās: lai nu paši

kā izsitoties, kad tik būtu grafam ko atnest. Tēvs

gan grafam nenes, bet cauru gadu tas tik iet un

strādā, lai kursttēvam būtu ko atnest grafam.

Nē, cauru dienu grafs ar' vis naudas neskaitīs!

Lai ir grafs, bet to tak nevar izturēt. Kādreiz viņš

varbūt ir pajādējās. Tā, uzvelk baltas uzspīlētas piķa

bikses, galvā sarkanu micīti un laiž! Tā kā tas, kas

ieskrēja viņnedēļ sētsvidū līdz trakajai kuntesei. Ai,
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kā nāca abi kā vēji no meža, kalnā! Kuntesei viens

zirgs aiz krēpēm pie rokas, pati otram mugurā. Tas

dīžlājas un ceļas stāvus, bet kuntese līp kā piekalta.

Visi saskrien gar durvīm un logiem, bet krusttēvs

sētsvidū pretī. Krusttēvs klūp, bučo kuntesei roku.

— Jocīgi! Jaunam cilvēkam! Kuntese, kumeļu dan-

cinādama un ar spalvu seksti galvā līgodama tā „āk-

stās" ar mēli kā ganu Janka dažreiz: „Mīl saimnek,

kāpēc tu dzen ār to čiganiņ no to tav ganīb? Kur

lai vin ēt, to čigān." Krusttēvs torīt čigānus bij iz-

dzinis no savas daļas čigānu kalnā; čigāni tam pļavu

bij noganījuši; tie jau krusts ļaudīm: zog, nogana

laukus, katru dienu nāk mangot. Bet trakā kuntese

čigānus aizstāv. Katru dien' čigānu kalnā, kailiem

čigānēniem liekot rutkus stādīt un tad tos mālējot.

Krusttēvs nu tik kasa pakausi, bet kuntese ar seksti

līgodama un ar kumeļiem riņķī griezdamās: „Paldēs,
mīl saimniek, paldēs," un aizlaiž atkal kā vējš. Sar-

kanmicis pakaļ.

Jocīga gan tāda kuntese! Redzams, sievišķis ir,

bet atkal tā kā nav. Diez' vai tik ar' kuntese ir īsts

cilvēks ?

Daudz jau tādu pasaulē, kas nav tā kā vajag.

Krusttēvs, piemēram, tas nekad nestrādā tā, kā citi.

Tāpat visi saimnieku bērni. Tie ganos neiet, ziemu

var skriet pa lauku, jo darba tiem nedod, skolā tie

var iet, kamēr vēl nemaz nav pienākusi viņu ziema.

Saimnieku bērni daudz, daudz ko drīkst darīt, kas

Annelei „grēks".

Diez' kāda gan ir tā pils, kur grafs un kuntese

dzīvo? Vecā Aņus, kas dien dienu iet pilī mazgāt
traukus un padarīt citus darbus, teic: zīda krēsli,
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zelta sienas, porceļa trauki un glazūra grīdas. Vij!

Kā tas tur gan viss laistās!

Annele jau gan bij pie pils tai vakarā, kad rādīja

zilos brīnumus, bet vai iekšā tika? Nekā.

Bet lai nu pils, kur pils! Uz pili varēja aiziet.

Vecā Aņus gāja diendienu, krusttēvs arī, visi kas nesa

grafam naudu, gāja uz pili. — Bet grafs ilgus laikus

nav mājās. Kad visu naudu paņem, aizbrauc uz sve-

šām zemēm, kur saulīte pa zemes virsu lidinās. Sve-

šas zemes! Lūk, tā ir lieta!

Turp laidās rudeņos gāju putni.

Tur neviens, neviens no mūsu ļaudīm nevar aiz-

tikt, tur tik var aizbraukt grafs, kam naudas kā

spaļu.

Bet aizbraukt var. Lai arī tik grafam vien, bet

visas svešas zemes ir aizbraucamas. — Bet kas tur

ir, kur neviens aizbraukt nevar? Kas tur ir aiz vi-

siem, visiem mežiem, aiz debesīm, aiz tās vietas, kur

saule uzlec un kur atkal tā noiet? Tur gan ir tas,

ko neviena cilvēka auss nav dzirdējusi un neviena

cilvēka acs nav redzējusi!

Vai tur var aiziet, kad mirst? Vai tur tagad ir

vecais vaļenieks Mika, kas ziemu nomira, nodzīvojis
Avotos īsu, īsu laiciņu? Pats jau nu gan ne, pašu

ielika zārkā un aizveda uz kapsētu, bet kur palika

viņa dzīvums un balss ? Katru dienu, kamēr vien va-

rēja domāt, viņš staigāja, runāja, bārās un uzreiz

viņa vairs nebij! Lai gaidīja cik ilgi, vai starp vi-

sām balsīm neskanēs arī Mikas balss, — nekā! Visi

skanēja, bet Mika vairs neskanēja; lai skatījās cik

ilgi uz durvīm, sak': nupat, nupat vērsies un ienāks

Mika — nekā! kur viņam bij jābūt, tagad tukšs.

Aņus teic, ka Mika nu esot debesīs. Bet Aņui vis
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tūlīt tā nevarēja ticēt. Cik reiz, kad Mika vēl dzīvs

bij, viņa teica, ka tas nākšot ellē, tāpēc ka tik brie-

smīgi lādot. Un ko viņa vēl toreiz teica par tiem zi-

lajiem brīnumiem, tas arī nebij tā.

Lādēt gan lādējās Mika. Spēra suņiem, kad ga-

dījās tie pa kājām; bet māte jau saka, ka Mika esot

„no darba sagrauzts". Un bērnam viņš nevienam

ļauna vārda neteica un uz sliktu nemācīja.

Nē, ellē Mika vis neies. Un ja arī Dievs gribēs,

Pestītājs nelaidīs. Pestītājs paņems Miku pie rokas

un tik ilgam lūgsies, kamēr Dievs nebūs Mikum vi-

sus grēkus piedevis.

Un Dievam. — Kas tad viņam no tā, ka Mika

ellē! Kas gan priekš viņa ir Mika grēki ? Tam, kam

acis kā rīta zvaigzne un drēbes kā saules mirdzums,

kas tad tam ko nenomazgāt Mika grēkus ar izopu,
ka tie kļuva balti kā sniegs. Jo Dievs tak ir visspē-

cīgs un visur klātbūdams.

Bet vai ar' vienmēr ir visur klātbūdams? šorīt

bij. Šorīt, kad Dievs skatījās Anneles grāmatā, tad

sirds izpletās kā pasaule un dedza kā ērkšķu krūms

Mozus tuksnesī, bet nu viņa tā sarāvusies kā kukai-

nīts, kas grib zemē ielīst. Dievs stāv no tālienes un

nevelk to vairs pie sevis.

Kādēļ Dievs nevelk vairs sirdi pie sevis? — Būs

tā palikusi grēcīga.

Annele smagi nopūšas.

Grēcīga gan! Cilvēks jau grēkos ieņemts un pie-

dzimis. Kur tad izbēgsi grēkam?

Nevajadzēja iet uz Iršu dārzu. Vajadzēja iet gu-

lēt, kad sūta. — Tā bij nepaklausība.

Bet vai nu ar' arvien varēja paklausīt? Tad jau
tik ej vien nost no pasaules, jo dzīvot jau nemaz tad
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nevar. Bij daudz tādu laiku, kad bij grēks lēkāt un

smieties; svētdienās bij grēks lasīt citu grāmatu, kā

tik Dieva vārdu, un darba dienās atkal grēks pavi-

sam lasīt grāmatu, jo tad jāstrādā; daudz, daudz reiz

pat nevarēja izzināt, kas grēks ir un kas nav. Vecā

Aņus gan teic, ka par daudz nevajagot gudrot, jo

cilvēka sirdsprāts esot ļauns no mazām dienām un

šķīstīties cilvēkam tāpēc vajagot vienmēr.

Ļauns, ļauns. Annele to jūt. Acīs tai duras asa-

ras un sirds tik smaga, ka vairs nevar izturēt. Un

viņa skaita skaļi, asarām birstot uz saliktajām ro-

kām : „Radi iekš manis, ak Dievs, šķīstu sirdi un at-

jauno pastāvīgu garu. Neatmet mani no sava vaiga

un neņem savu svētu garu no manim."

Nu ir labi. Tāds vieglums pārņem sirdi. Domas

aiziet kur katra, ierušinājās. Annele ievelk ceļgalus
krūtīs un piemieg acis; var jau ar caur plakstiem pa

mazu, mazu starpinu redzēt, ko dara ganāmais.

Tā Annele sēd.

Laiks izstiepjas garš, garš un gauss kā tārps.

Piepēši aiz meža uzsitas dobja dārdoņa, izdrebinās

cauri mežam, aizveļas dzisdama pāri kalniem un pa-

puvei.

Annele iepleš acis. Bargums? — Viņa brītiņu

gaida.

„Nē, nebūs vis! Būs bijuši miegi." Bet tomēr lie-

kas, ka kalni, koki, puķes savilktos sevī un gaidītu.

Klusums. Annele noliec galvu uz ceļgaliem.
Atkal — un vēl stiprāk uzšļakst dārdoņa. Mežs

pašā vidū sakrātās nikns un draudošs, kā zvērs, kas

mostas.

Annele uzlec kājās, paskrej nostāk no meža un
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atmet galvu. Ja, negaiss, negaiss! Viss jau turpat!

Visa debess puse aiz meža pieaugusi pilna melniem

mākoņu kalniem ar vieglām pelēkām šķautnēm. Saule

patlaban viņos iegrimst ar visiem balti kvēlojošiem

staru iesmiem.

Zibina. Annele skaita, vai vēl tālu negaiss, bet

viņai jūk; sirds, līdz kaklam pukstēdama, jauc. Ne-

var vēl līdz seši izskaitīt, kad atkal dārdoņa uzskrej

trīcinādama stāvu vai līdz pašam debesu galvgalim.

Gaisos krāc! Mežs stāv kā stāvējis, palsā gaismā,

lapas kā salipušas, ne zālīte nekust, krākšana dobji

atbalsojas klusajā mežā un liekas skrējām milzu so-

ļiem šurpu; rūzgani balti mākoņu blāķi kā putās sa-

kulti kūsā pāri pelēkajiem.

„Nāk! Jau tepat! Jau uz galvas!" Annele sauc,

bet nekust no vietas.

Kaukdams, virtenī griezdamies, iekrīt mežā vie-

sulis. Brakšķēdamas gāžas galotnes platiem vāliem;
nedabūkrusta pārmest, viss mežs jau aukas lauzmās.

Bet krācošie mākoņi jau virs galvas, nosit viesuļa
troksni.

Un nu žvāgstēdams drāžas caur mežu mākoņu iz-

verdums kā piepēšs oļu birums milzīgā skārdā!

„Krusa, krusa!" Annelečukst sažņaugtām rokām,
skrien kā nesapratnē uz to pusi, kur cūkas, bet no

tām vairs nejūt ne vēsts.

„Uz māju, uz māju!"

Bet nekā vairs nevar saredzēt. Viss nogrimst pu-

tojošās gāzēs. Krusa milzīgiem graudiem, pat gaba-

liem, kapā Anneles muguru, plecus, kaklu ; viņa mē-

ģina plaukstām segt un aizsargāt galvu, skrien uz

labu laimi uz māju pusi — tad piepēši nošķīst priekš
acīm lāsmaiņi zibeņi un viņu notriec pie zemes

...
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Annele attopjas no pērkona grāviena. Viņai klab

zobi, locekļi stīvi; viņa pastiepj vienu kāju — otru:

var kustināt.

„Gan pāries, gan, izcietīs gan! Nenositīs vis, ne-

nositīs!" viņa pati sevi mierina, pieceļas atkal un

skrej tālāk.

Iz šļācošajām gāzēm ātri iznāk tai pretī cilvēks,

tikai kreklā un biksēs, kailu galvu. Tas ir Anneles

tēvs.

Ne vārda neteicis, tas paceļ Anneli plecos un lie-

liem gariem soļiem, kā airēm airēdams, aiznes to pāri

straumainajiem ūdeņiem.

Kad tēvs ar Anneli ienāk istabā, viņi visu applū-

dina. Kur nostājas, tur tek strauti. lenāk vecā māte,

lielu, rupju seģeni uz galvas: cūkas visas bijušas pa

dārziem, tik ar mokām dabūjusi kūtī.

Annelei iesitas karsts vaigos. „Āre nu! ko t' nu

līdzēja!" viņa domā nolaidusies: „Nenoganīju!"

Annele guļ gultā sausi saģērbta, bet viņai sarka-

nas acis. Par ko viņai sarkanas acis, māte grib zināt

„Vai dikti tevi krusa sasita?"

„Sasita gan."

„Vai tad tik gauži sāp?"

„Nē!"

„Nu par ko tad tu raudi?"

Annele klusē.

„Vai tu ļoti nobaidījies?"

gan."

„Vai tu par to raudi?"

„Nē, kur t' es par to raudāšu!"

„Nu tad teic, par ko tad tu raudi?" māte bargi

uzstājas.
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Tad Annele izgrūž caur elsām: „Neno—ganīju,

neno—ganīju \"

Māte pilnu plaukstu apņem Anneles galvu, purina

to, smiedamās.

„Ej nu ,muļķīte ,ej! Sasista zila, melna: neno-

ganīju! Tur i lielais nebūtu noganījis."

Istaba klusa un vēsa kā šorīt. Nečakst ne pelīte.

Annele no galvgaļa skatās" saulē, kas tagad istabai

otras puses logā un jau pie pašas zemes. Nupat jo-
slām vien vēl sarka lielā bumbiere, jaunais āboliņa

lauks dega... nu jau nodzisis. Saule kā krišus kri-

zdama grimst zemē — nu tik vēl puse — nu mala —

vēl maliņa — nu tik vien vēl divi gari, gari zelta

ragi...

Divi gari zelta ragi paliek Annelei plakstos karā-

joties.
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Jelgava.
Tikko Līziņa bij aizbraukusi uz Jelgavu mācībā,

Annele nebeidza domāt un minēt: Redzēs gan, vai

tēvs-māte brauks pie Līziņas ciemā, vai ne: vai ņems

mani arī līdz, vai ne? Solīt bija solīts, kā atmaksa

par noietajām ganu dienām, bet par to vēl nevarēja

būt drošs, ka arī izpildīs. Cik reiz tāds lielajo dots

solījums itkā aizmirsās un tad arī palika neatmināms

uz visiem laikiem. Visdrošāki bij ar tiem solījumiem,

kurus izpildīja tūlīt uz pēdām. Bet tādi bij reti.

Kaut kādas cerības jau nu gan bij. Līziņai, pēc

garākiem starpbrīžiem, vajadzēja piegādāt pārtiku.

Tēvs ar māti runāja šad tad par Jelgavas braukšanu

un tad tā passmīnēdami paskatījās arī uz Anneli.

Varbūt, varbūt!

Cerības sāka pieņemt jau pavisam īstenības veidu,

kad atbrauca lakatu Simkus, kā arvien saceldams kā-

jās visu māju. Kad viņš, skraidīdams un šņākdams,

sauca savu: „sanāk, sanāk, sanāk pie skaistem laka-

tem, katunem, sircem, spilvendrēbem \" meitas un

sievas nāca no visiem kaktiem, klētīm un dārziem,

jo bij vasaras sākums un liela vajadzība pēc vieglām

vasaras jakām un lakatiem. Simkus klāja vaļā savu

preci, svaidīja lakatus un drēbju gabalus no vieniem

sāniem uz otriem, slavēdams un lielīdams, bet sve-

šām rokām neļaudams tām pieskārties. Arī Anneles

māte stāvēja klāt, skatījās un pētīja, acīm redzot, ko

pirkt kārodama.
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„Nu ko jūs grib? Priekš ka jums vajag?" Simkus

tai īsi noprasīja.

„Tur tai meitenei vajaga. Jāved Jelgava rādīt un

tad jāšuj jaunas kleites," māte, pa pusei pret Simku,

pa pusei pret citām sievām pagriezusies, teica.

Prieka trīsas noskrēja Annelei līdz kāju pirk-

stiem. Tā tad tomēr vedīs uz Jelgavu! Un pirks vēl

jaunu kleiti! Ai māte, māte, cik viņa laba! Tādu

laimi ne sapņos nevarēja iedomāties. Nē, pie kleites

gan meitene nebija kavējusies ne ar pušplēstu domu.

Saldi bij vēl dzirdēt, ka arī citas sievas piekrita

šādām mātes domām. Protams, protams — nevarot

jau bērnu sautēt nost tik karstā laikā ar vadmalas

muncīti. Pilsētā jau tā esot karstāks, nekā uz lau-

kiem. Pilsētā jāģērbjoties citādi. Katrai vietai va-

jagot savas piemērotas drēbes.

Simkus pa to starpu izvandījis savu preci, kā grā-

matas lapas pa pirkstiem šķirstīdams, izvilka kādu

gabalu un uzmeta to lielmanīgi virspusē.

„Nu, te vine ir!"

Un sāka slavēt.

Te šam esot tāda manta kā eļļa. Labāku priekš
tāda skuķa nevarot vairs atrast ne žagarē, ne Do-

belē.

Ak tu nejaukais Simkus, viebās Annele! To viņš
laikam tikai meiteni kaitinādams bij izrāvis. Tāda

drēbe jau tik derēja vecai Aņui, vai Kaminskenei,
kad tai atkal uznāca kāre gulēt pelnos un lādēt.

Drēbe bij tumši rūzgana, kā apsūbējs katla di-

bens, ar sīkiem melniem un brūnganiem lāsumiņiem,
netika ne paskatīties! Bet Simkus tik viņu šķobīja
un plātīja gan pret gaismu, gan pret ēnu, gan pie-
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laikodams to sev, gan Annelei, kura ar īgnumu rā-

vās no tās nost un slēpās, kā pazust gribēdama.

Ko labāku vēl varot atrast, Simkus lielīja. Mei-

tene varēšot ar šādu drēbi iet gan ganos, gan mājās,

gan tirgos, gan baznīcā; viņa valkāšot to, kāju pie-

minusi, desmit gadu uz vienu pusi un desmit uz otru,

ja, pat līdz miršanas dienai, to nevarēšot noplēst, ja

tik vien pietaupīšot. Un pie visiem šiem lielajiem la-

bumiem viņš to atdošot par pusvelti, jo tik vēl esot

šam atlikušās kā tās pāra olektis, taisni, kā likts

priekš tāda kaķēna, kā šī merga.

Ar izbailēm meitene vēroja, ka māte ne tik vien

klausījās uz Simkus vārdošanu, bet arī pati pārbau-

dīja drēbi, staipīdama to un berzēdama, un kā rā-

dījās, par labu atrazdama. Tāpat arī citas sievas

vienbalsīgi atzina, ka drēbe esot priekš tāda bērna

labu labā: ne tā balojot ne pieņemot putekļus, ne arī

esot uz tās kāds traips saredzams. Tikai Karlīne,

tikko pienākusi, paraustīja plecus un skaļi teica:

„Kur nu bērnam tādu drēbi! Tas jau īstais miroņa

auts." Par to Simkus neganti uz to noskaitās un zvē-

rodams un acis bolīdams sodījās: lai tāda meita še

vis tādus niekus nepļukšķot, visas lielas saimnieces sa-

viem bērniem tādu drēbi par labu atradušas un sa-

pirkušās, un tad tā būšot vēl par sliktu „prēks viene

dumje kalpa skuķe."

Un nikni šņākdams viņš atsvieda savu preci at-

pakaļ, itkā viņam būtu vienalga: ņem vai neņem.

Visiem spēkiem Annele centās iespaidot māti:

nepirkt tak šo nejauko kleiti, gan to pie drēbēm rau-

stīdama, gan ar pirkstu rādīdama, kur plētās laukā

no Simkus preces rozā, zaļas, dzeltēnas un sarkanas

blāzmiņas. Tur iekšā sak' bij jaukumu bez gala! Bet
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viss velti. Dzeltēnais bij par gaišu, rozā par šķidru,

sarkanais par dārgu. Nē, nē, tāpati drēbīte bij laba,

tā vienīgā bij laba. Un māte to nopirka.

„Neko darīt, meitēn, tāds tavs liktens!" smējās

Karlīne.

Meitene dziļi noskumusi nolīda prom. Kāpēc vi-

ņas liktenis nebij gaiši rozā, zaļais, dzeltēnais vai sar-

kanais, bet šis nosmulētais katla dibens? To viņa ne-

saprata. Tas bij vērmeļu piliens saldajā cerību pie-

pildīšanās kausā.

Svētdiena, nolemta Jelgavas braucienam, nāca ar-

vien tuvāk. Annele domāja un gudroja, ko labu viņa

varētu Līziņai aizvest kukuļam. Un izdomāja to la-

bāko. Krūzīti saldu zemeņu, pušķīti pirmo nakts-

vijoļu. Visa sestdienas pēcpusdiena pagāja meklējot

šīs retās mantas.

Svētdienas rītu bij jābrauc pirms saules lēkta.

Miega vēl gluži noreibušu meiteni saģērba, iesēdināja

ratos, tur tā snauda tālāk. Melnā kroga drausmīga-

jās lejās viņa galīgi atmodās, jo asi iedzēla acīs pir-
mais saules stars.

Āa! Tā še bij lielā laupītāju leja!

Zibenīgi viņa šaudīja skatus vienpus ceļa, otrpus,

vai neizlīdīs no biezokņa kāds no tiem laupītājiem,

par kuriem tik daudz stāstīja teikas, bet tikai putni

čivināja un dziedāja; kaut kur, dziļi, urdza sīka tēr-

cīte. Laikam arī laupītājiem traki nāca miegs tik

jaukā svētdienas rītā, un viņi ļāva, lai braucēji nema-

nīti pašmauc tiem garām. Kalnā uzbraucot nobeidzās

mežs. Klaji, līdzeni lauki, lepnas, sarkanjumtotas mā-

jas, lielas muižas staltiem vārtiem, zaļiem, stāvmūru

nolīdzinātiem, augošiem žogiem, pāri kupliem koku

kroņiem plivinājās karogi. Lepnas, lepnas! Tā vi-
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ņas iegāja Anneles skatā. Bet tās tik vēl bij muižas

un kur nu vēl pilsēta! Kāda gan tā izskatīsies! An-

nelei iešāvās prātā dziesma: „Jeruzaleme, augstā pil-

sēta." Vai Jelgava ir tāda kā Jeruzaleme? Un vai

Jeruzaleme tāda, kā Jelgava?

Kad nāca līdzeni lauki un atkal lauki, no jauna

uzmācās snaudiens.

Rati rībēja: Dar — dar — dar; — dar — dar —

dar!

Annele brauca uz Jeruzalemi. Stāva, kā siena, pa-

cēlās augstā pilsēta. Un tur bij jābrauc augšā. Ceļš

palika tik tievs kā diedziņš. Kā nu tik te uz šāda ceļa

varēs noturēties! Pa vienu pusi, vai otru vajadzēs

nogāzties bezdibenā. Bet kur viņš bij, tas bezdibens?

Kaut kas briesmīgi klaudzēja. Kaut kur kala: Stuk,—

stuk — stuk — stuk — stuk! Nu viņi bij Jeruzalemē.

Jeruzalemes ļaudis izskrēja nikni laukā: Kas tur tik

briesmīgi klaudz? Kas tur tā tik sāpīgi uzmodina

no miega?

nu Svēti!" Annele izdzirda mātes balsi

un platajās acīs iestājas upes brasls, kuru tie nupat

bij pārbraukuši. Tēvs piegrieza zirgu ēnā, zem ko-

kiem, uzkāra tam kaklā auzu tarbiņu. Lai nu brau-

cējas izkāpjot attirpināt kājas, laipni vēlēja.

Sperdama pirmo soli pie zemes, meitene paklupa

pār kaut ko garu. Kas tas bij? Aplaida skatu gar

savu augumu.

„Sargies! Pacel jauno svārciņu, ka nenomin un

nesaplēs," māte bārās.

Ai ja! Annelei bij mugurā jaunā kleite! Gara

tā bij līdz zemei, platu atšuvu, tā valstījās pie katra

soļa pa kājām, kā pineklis. Piedurknes sniedzās līdz

nagu galiem.
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„Drusku pagara ir," māte teica, acīm Anneles uz-

valku mērodama. „Kā jau bez mēra šūta. Vakar va-

karā vēlu tikai atnesa. Es jau nu gan šuvējai teicu

lai uzlaiž izauguma tiesu, bet viņai padevies vēl ba-

gātīgāki. Nu, pēc trim, četriem gadiem būs tev taisni

laikā," viņa sevi mierināja, apņēma meitenes svārku

visapkārt uz augšu, piekodinādama to saturēt cieši

un nelaist vārtīties pa zemi.

Paskatījusies uz rokām, meitene ar izbailēm ierau-

dzīja, ka naktsvijoles bij nolaidušas galviņas. Ko nu

aizvedīs Līziņai?

„Atžirgs, atžirgs," mierināja māte, pieliksim

Svētē."

Viņa paņēma puķes un iesprauda tās krastmalā,

starp akmentiņiem.

„Bet Svēte ir pavisam sekla," brīnējās meitene,

jo bija to iedomājusies, kā pasakaini plašu, krāšņu
straumi.

„Nav vis sekla. Mēs nogriezāmies no ceļa un brau-

cām pār braslu, tādēļ, ka tēvs gribēja padzirdīt un

paēdināt zirgu. Bet ceļa vietā, kur tagad uztaisīts

tilts, ir tāds dziļums, ka agrāki daudzreiz slīkuši tur

ir lopi, ir cilvēki."

Čalodami saules mirdzināti sīkvilnīši locījās cauri

akmentiņiem, zivtiņas šaudījās, Annele lēkāja tām

pāri.

„Svēte, Svēte, kādēļ tevi sauc Svēte?" viņa jau-

tāja upei.

„Un vai es neesu svēta?" atbildēja mirdzošā čala,
rasas pielijušie krāšņie krasti. „Vai tev no manis

nepaliek tik svēts un priecīgs prāts?"

„Ja, paliek gan," Annele domāja, ilgi noskatīju-
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sies krastos, „bet Tērvete ir tāda pat. Un Skujene

ar."

„Nu, mīļā, vai tad tu mani nepazīsti? Es jau esu

tā pati Skujene, tā pati Tērvete. Arvienu veca paziņa,
tikai jaunās mājās?" Svēte itkā atjokoja un steigšus

urdzēja tālāk.

„Vai tas varētu būt?" Annele prātoja. Nevarēja

izprātot, kad jau māte sauca. Puķes bij atdzērušās,

zirdziņš paēdis, tēvs steidzināja braukt tālāk.

Pēc neilgas braukšanas tēvs pacēla pātagas kātu

un rādīja tālumā. Lūk, Jelgava nāk nākamo.

Tirpinošas dzirkstelites izskrēja Annelei caur krū-

tīm. Jelgava! Kur viņa ir tā Jelgava? Viņa skatījās

augstumā. Tur nekā nebij. Viņa skatījās zemumā.

No pelēkas miglas auga laukā neredzēti jumti un

torņi, bet mirdzēt nemirdzēja nemaz. Kas tā par Jel-

gavu, kas nav augsti celta un nemirdz? Nē, tāda kā

Jeruzaleme laikam gan nebūs tā Jelgava.

Uzbrauca uz akmeņu ielas. Rati dārdēja, itkā

braucot pāri Svētes braslam. Gar abām pusēm stā-

vēja pelēkas mājas ar maziem pelēkiem, apputējušiem

dārziņiem.

„Kas tās par mājām?"

„
Jelgavas mājas."

Atkal dažus soļus tālāk.

„Kas tās par mājām?"

mājas."

„Bet kā viņas sauc?"

mājas."

„Kas tas par vīru, kas mums nāk pretī?"

„Jelgavas vīrs."

„Un tie citi tur?"

ļaudis."
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„Kāpēc viņi nesaka labrītu?"

„Viņi mūs nepazīst. Jelgavā tikai dod labrītu pa-

zīstamiem. Kur tik daudz ļaudīm var spēt dot lab-

rītu!"

„Bet mēs tak neesam daudz."

„Viņu ir daudz."

„Bet kur ir pati tā Jelgava?"

„Kādu Jelgavau tad tu gribi? Te jau viņa ir."

Annele purināja galvu. Viņai likās, ka tā nav

tā Jelgava.

„Tagad jau vēl agrs. Kungi visi guļ. Pagaid, kad

celsies kungi. Tad būs visas ielas pilnas. Un neprasi

nu tik daudz. Skaties pati!"

Kā nu Annele neskatīsies! Tik daudz neredzēta

viņai mācās virsū pa acīm, ausīm, nāsīm, pa visām

porām. Mājas jau stāvēja cieši viena pie otras, pa

retumis starpā kāds koks, vēl retāki kāds dārzs,

augstu žogu; neviens neredzēja, kas tur iekšā; dau-

dzi logi vēl bij aizslēģoti, citi plati vaļā, sniegbaltiem

aizkariem.. Pa vienu logu skaļi pogāja kāds putns, pa

kādu citu izkārās galva naktsmicē, vēroja ielu uz

vienu pusi, uz otru, nikni paskatījās uz braucējiem

un pakratīja roku, bet šie lēni un skaļi ratatināja pa

kluso bruģi, itkā vienu akmeni pret otru dauzīdami;
tad galva ierāvās iekšā. Logs aizcirtās. Suņi skrēja

pretī, paceltiem purniem, itkā kāpjošo sauli ostīdami,
bet neviens nerēja. Tad no māju rindas piepēši iz-

lēca zelta krinģelis pie garas kārts, otrpus ielas, pie

tādas pašas kārts šūpojās varens zābaks, droši vien

tas bij tam pasaku septiņjūdžu gājējam nomucis. Tad

atkal zelta krinģelis. Pastarpām daždažādas bildes:

Uz vienas vīrs baltā skotelē un zilās biksēs, atgāzis

otru vīru krēslā un ieziepējis tam bārdu, skuva tam



314

nost putas no vaiga; uz otras — skroderis vienam

kungam ņēma mēru, bet citi kungi melnās, spožās

gardibenēs, zaļiem un sarkaniem ļipainiem svārkiem,
baltām vestēm un baltiem cimdiem, rokās smalkus

spieķīšus vicinādami, stāvēja mēra ņēmējam apkārt

un tā kā uz kādu lielu brīnumu skatījās. Vēl uz kā-

das citas bildes briesmīgas, sarkani tukls vīrs, baltā

skotelē, atvēzējies, grasījās ar platu cirvi pāršķelt

galvu lielam vērsim. Vērsis gaidīja, uz visām četrām

atspīrinājies, ragus iecirtis, bet turpat otrais vērsis

jau bij beigts un asinis tam plūda straumēm no kakla.

„Vai, māt !" Annele nobijusies iekliedzās un sa-

tvēra mātes roku, paslēpa seju. Viņa vairs negribēja

skatīties.

„Tādi briesmīgi vīri!"

„Ko tu baidies," drošināja māte. Tās jau tikai iz-

kārtnes, lai pilsētnieki zin, kur var dabūt gaļu, kur

maizi, kur likt taisīt drēbes un zābakus, vai nodzīt

bārdu. No tiem nav ko baidīties!"

Viņi nu iebrauca lielā, četrstūrainā, akmeņiem

bruģētā sētā. Kāds vīrs, zilā skotelē un slotu rokā

pienāca tiem klāt. Izskatījās laipns un pazīstams.

Tēvs viņam nodeva zirgu, un viņš apsolījās to paba-

rot, padzirdīt un visādi par to rūpēties; lai esot gluži

bez bēdu un ejot tik savās darīšanās.

Māte izcēla sainīšus no ratiem. No viena izņēma

svaigas karašas, izdalīja pa vienai tēvam, Annelei un

arī Jelgavas vīram. Tas tūlīt, mazus gabaliņus lau-

zīdams, sāka garšīgi kost, pie tam lielīdams, cik mai-

zīte mīksta un gārda, ilgi tādu neesot ēdis.

Ēda turpat, draudzīgi uz ratiem sēdēdami. Tikai

Annelei nekā lāga negribējās. Jelgavas garša vien-

mēr līdza mutē līzdama nelāgoja. Varbūt bērns esot
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izslāpis, ieminējās Jelgavas vīrs, aiztecēja un atnesa

krūžu ūdeņa. Visi padzērās tencinādami. Ūdens bij

garšīgs, un Jelgavas vīrs jauks un izpalīdzīgs, ceļa

ļaudis vēl pa vārtiem izvadīdams un īsāko ceļu uz Lī-

ziņu ieteikdams.

Sainīšiem apkrāvušies, visi trīs nu gāja uzmeklēt

Līziņu. Annele tāpat vēl, ar vienu roku saturēdama

apsprausto bruncīti, otrā nesdama savas meža balvas,

kuras ne par ko negribēja izlaist no rokām. Piepēši

lielajā augstumā nodunēja varenas skaņas, atrauda-

mas viņas galvu bijībā un izbrīnā atpakaļ. Turpat

stāvēja milzīga ēka ar nesaredzamu torņa galu.

Dun — dun — dun! skaņas ducināja, dziedāja, tri-

cināja gaisu, kas likās, kā noreibis grīļojamies un dre-

bam, itkā apšu koks vējā.

„Vai tā ir baznīca?" meitene jautāja, kā nesa-

pratnē.

Annas baznīca. Kā tad." māte paskaidroja.

„Vai, kāda liela, liela!"

z/Ja, taja var iebāst trīs tādas, kā mūsu."

Ja, tūlīt redz, kas ir Jelgavas baznīca!

Annele gāja klusa. Viņai bij ko darīt. Blakus

dzimtenes baznīciņai vajadzēja novietot lielo Annas

baznīcu ar visiem torņiem un pulksteņiem.

Zaļā iela! Tas izklausījās jauki! Tā bij gan gluži

tikpat pelēka kā citas ielas, bet viņā bij māja, kurā

dzīvoja Līziņa. Kad mūsu ļaudis, numurus skaitī-

dami, to māju bij atraduši, tēvs apskatīja to no viena

mūra līdz otram, no apakšas līdz augšai; pārgāja

otrpus ielas un tāpat ilgi apskatīja un vēroja, itkā

logus un durvis skaitīdams. Tā gan Jelgavā laikam

vajadzēja skatīties uz namiem. Pēc tik pamatīgas

apskatīšanas tēvs pārnāca pāri, atvēra droši durvis
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un nu tie kāpa lēnām, viens aiz otra, pa čīkstošām

koka trepēm uz augšu. Trepju galā bij trejas durvis

uz dažādām pusēm. Tās atstāja neapskatīdami un

kāpa vēl vienu trepi augstāk. Tur bij vairs tikai vie-

nas durvis. Tēvs nu nolika sainīšus, izņēma lakatiņu,

noslaucīja pieri un seju, saglauda matus, apraustīja

svārkus visapkārt gludus un tad lēni, ar vienu

pirkstu, pieklauvēja. Neviens neatvēra, čukstošā

balsī māte teica, lai tak jel klauvējot diktāki. Kad

arī otrs klauvējiens palika bez panākumiem, māte

piegāja apņēmīgi droša un piesita durvīm ar dūri.

Ja, tūlīt, kaut kur no iekšas dimdēja skrejoši soļi,

durvis ātri atvērās, durvīs stāvēja Līziņa. lekliedzās,

sasita rokas, apkampa māti, nobučoja tēvamroku, pa-

cēla Anneli, pieglauda cieši, cieši viņas vaigu pie

sava. Ja, nu gan še bij Jelgava!

„T0 prieku! To negaidīto prieku! Un arī mazā

līdz! Nu, nākat, nākat!" Līziņa aicināja, noņēma tē-

vam visus sainīšus, itkā nu tie būtu diezcik grūti ne-

sami; citu padusē, citu rokās slēpdama žigli tecēja

caur divām patumšām, visādām lietām piekrautām

istabām, un ieveda kādā gaišākā telpā. Te bij plīts,

liels, balts galds, visādi trauki uz plauktiem. Pie

galda sēdēja iesirma madāma, melnā kleitē un melnā

aubītē un no baltas krūzītes kaut ko dzēra. Līziņa

pateica kādus vārdus vāciski, madāma piecēlās, ap-

sveicinājās ar tēvu un māti, paglaudīja Anneli: Lai

augot liela un esot tikpat čakla un izveicīga kā lielā

māsa. Uzsita Līziņai uz pleca, itkā parādīdama to tē-

vam un mātei: „Gutes Kind, gutes Kind. Ven lab

bērn!"

Māte iztina savu kukuli: Pudeli salda krējuma

un bļodiņu sviesta. Madāma laipni pieņēma, tenci-
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nāja un jautāja savā jocīgajā mēlē, kura dažreiz ska-

nēja skaidri, bet dažreiz pavisam buldurīgi: „Kafiju

jūs tokš esat jau padzēruši, nicht wahr?"

„Kā tad," māte pasteidzās atbildēt," padzērām

jau iebraucamā vietā."

„Jocīgi," Annele domāja, „aukstu ūdeni, ko dzer

iebraucamā vietā, Jelgavā sauc par kafiju?"

Līziņa nedeva viesiem miera še ilgāki kavēties.

Lai nākot augšā, pie viņas.

Vēl pa vienām durvtiņām, pa īsu, šauru trepīti

un tad bij nama augšienā, zem paša jumta, kas itkā

kūpēja tagad no saules stariem. Tur bij tīri izmēsts

un uzposts stūrītis, pie dziedra uzkārtas un ar baltu

palagu aptītas Līziņas drēbes. Galda vietā kāda veca

kaste ar dvieli pārklāta. Uz tā skārda bundžiņā

pušķītis lauku puķīšu.

Nu arī Annele atcerējās savu zemeņu un nakts-

vijolīšu. Vai, kādas tās bij sakratītas, bet puķes no-

vītušas ! Kaunīgi pasniedza māsai. Bet Līziņa prie-

cājās kā saulīte, sirsnīgi nomutēja meiteni par jau-

kajām balvām. Zemenes šai esot pavisam neredzēts

gārdums un puķes viņa tā protot atdzīvināt, kā vēl

veselu nedēļu būšot par tām ko priecāties.

Arvien runādama, viņa iegāja dziļāk bēniņos, iz-

nesa kādu vecu krēslu, vēl pāris malkas klucīšu, kur

viesiem atsēsties.

Māte bažīgi skatījās bēniņu dziļumā:

„Nakti tu taču te neguli?"

„Nē, nakti guļu pie madāmas. Viņai, apakšā, bail

vienai."

„Es jau tā domāju." Māte apmierinājās. „šite
jau īstens žurku miteklis?"

„Nav tik traki," Līziņa smējās, „ja viņas gudras,
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es arī esu gudra, tā protu savas mantas nobēdzināt,

ka viņas nevar tām pietikt, lai vai zobus lauž laukā."

No spožajām acīm varēja redzēt, ka Līziņa ar

prieku prot karot ar žurkām.

Māte nu gribēja zināt, kā Līziņa sadzīvojot ar

madāmu. Madāma bij tā pati, pie kuras mācījusies

savā laikā Āķu krustmāte, un kura to bij arī ieteikusi

priekš Līziņas, kā labu cilvēku un krietnu sava darba

pratēju.

Līziņa teica, ka varot iztikt labi. Madāma gan

esot dažreiz jocīga — iesmējās un aprāva — ja, bet

iztikt varot. Darba gan ļoti daudz. Starp madāmas

kundēm esot arī dažas iedomīgas baroneses un kon-

teses un dažreiz darbu vajagot tā steigt, ka jāņemot

ir nakts palīgā, vai pat svētdiena. Sevišķi tas esot

neizdevīgi, ka viņa vakaros nevarot vis aiziet un tad

būt brīva kā citas mācekles, kas nedzīvojot pie ma-

dāmas. Bet sliktumam esot arī savs labums. Viņa

mācoties divkārt tik ātri, un divkārt vairāk, nekā ci-

tas. Tā dabonot darīt ne tik vien visus sevišķos un

smalkos darbus, bet madāma viņu arī raidot pie ievē-

rojamām pasūtītājām mājās uzlaikot, palaižoties pil-

nīgi uz viņas aizrādījumiem un garšu. Kur viria reiz

bijusi, jau pasūtītājas pašas lūdzot madāmu, lai lai-

žot tik to zeltbrūno meiteni pie uzlaikošanas, ar to

varot būt pilnīgi mierā.

r/
Un tev nemaz nav bail uzņemties tādu atbildību,"

bažījās māte, „ja nu kādreiz ko samaitā. Tu jau vēl

esi tīrais bērns."

„Līdz šim arvien izgājis labi. Paldievs Dievam!

Es katrai dāmai izdomāju kaut ko tādu, kas tikai vi-

ņai vienai piestāv, un neviena cita tai nevar taisīt

pakaļ. Tas visām patīk. Un man arī tur savi labumi.



319

Es varu biežāk izskriet pa lauku, redzēt citas mājas

un citus ļaudis un — kaut ko arī nopelnīt."

Šo teikusi, viņa sasita plaukstas, itkā kādu se-

višķu pārsteigumu pauzdama, pieskrēja pie savas lā-

dītes un izņēmusi no tās mazu, krāsainu drēbes mai-

siņu, pažvadzināja: tajā džinkstēja sudrabiņi.

„Lūk, meitēn, gribi ? Par to es tev šodien nopirkšu

visu Jelgavu," lielīgi teica Annelei.

Māte smējās. Arī tēvs pasmaidīja, sacīdams: „Te

nu bij. Un es krāju, krāju, lai tev kādu grasīti at-

vest varētu."

„Man nevajag. Taupi tik dēlam! Ja, tēvs, māte,

zēnu gan jums vajaga laist augstākās skolās. Par to

es jums gulēšu ausīs dienu un nakti. Un tāpat arī šo

mazo," Līziņa tagad teica, palikusi pavisam nopietna.

„Ja, bērns, vai tad mēs būtu pretī," tēvs tāpat

nopietni atrunājās, „bet tu jau zini to mūsu rocību.

Jelgavas skolas! Kur to lai nabaga rokpelnis iespēj!"

„Nesaki nekā, nāks laiks, nāks padoms," Līziņa

paļāvīgi pacēla galvu. „Bet nu iesim. Ko mēs te pa

iekšu kvernam, kad diena tik jauka. — Nāc šu mei-

tēn."

Paķēra Anneli aiz padusēm un pacēla pie jumta

lodziņa. Ai to jumtu, jumtu, to mežu sarkano jumtu!
Viens pie otra, viens aiz otra! Pastarpām pa kokam,

vai pa vairākiem, šur tur pa augstam tornim. Bet

tālumā varena, balta ēka, koku kuplumā, kā zaļos

mākoņos. Kā zila lente locījās apkārt liela, liela upe.

„Galva nereibst?"

„Nē."

„Patīk?"

,A ja!"

„Tur ir pils."
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„Un tā platā, zilā?"

„Lielupe!"

„Ir gan jauka!"

„Tagad mēs iesim turp. Uz pili un pilsdārzu. Ti-

kai mazlietiņ pagaidiet."

Līziņa pazuda aiz sava drēbju aizkara. Pēc īsa brī-

tiņa iznāca baltā kleitiņā, zaļām apšuvām un zaļu ce-

purīti galvā. Visi pārsteigti saskatījās. Tik skaista

bij Līziņa, kā kāda augstmaniete.

„Bērns, bērns, kur tu varēji sev uztaisīt tik dārgu

un skaistu kleiti!"
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„Tā ir lētākā drēbe, ko varēju dabūt, māmucīt.

Tas dārgums tikai manos pirkstos. Pati izšuvu, pati

uzšuvu. Arī cepurīti pati uzspraudu."

Tēvs noskatījās, pagrozīja galvu, nopūtās.

„Ja, meit, tebe nu, vai tev pašai arī nebūtu de-

rējušas tās augstās skolas?"

„Ko nu par mani runāt!" Līziņa aprāva.

Madāma sēdēja vēl pie galda un lasīja. „Wart!"

uzsauca Līziņai. Apgrozīja to. Noskatījās no galvas

līdz kājām. „Hūbsch, sehr hūbsch! Nu, ko jūs sak?

Vai jūsu meita nav kā maza freilenīte? — Bet kā tad

tā, Lieschen? Ohne Sonnenschirm? Pagaid!"

Madāma nozuda istabu tumšumā un drīz atgriezās

ar mazu, baltu, kruzuļainu saulessargu.

„Tas no manu brūtes laiku," viņa teica. „Bet man

nav žēl. Sie ist gar zu hūbsch, tā jūsu Madei. Viņa
ir pa daudz smuka."

lela bij jau saules piesilusi. Tveicīgi elpoja

akmeņu bruģis, mājas gar malām. Daudz ļaužu stei-

dzās šurp un turp. Visi likās krāšņi ģērbti. Dāmas

baltas, zilas, sarkanas, apakšā kuplas kā riteņi, mā-

koņaini vieglas, mazas cepurītes uz augsti saceltiem

matiem. Saules sargi šūpojās pāri galvām, kā daudz-

krāsainas puķes. Kungi maisījās pa pulku raibās

zīda un samta vestēs, spožās gardibenēs, vai baltās

salmenēs.

„Laid nu vaļā tu ar savu lindraciņu," māte pie-

grūda Annelei paklusu, baidīdamās būt skaļa, itkā

baznīcā iegājusi.
Meitene tūlīt paklausīja, bet kā gāja tā pinās, kā

gāja tā pinās: bij grūti tikt lielajiem līdz, jo neva-

rēja jau skatīties uz kājām, Jelgava bij vēl jāuzņem

ar acīm, ausīm un arī ar muti.
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Uz trotuāra stāvēja sarunājoties palieli skuķi

īsās rozā kleitiņās un vēl kāds puika, biksītes arī kā

uz lekšanu. Tiem bij jāiet apkārt ar līkumu, jo viņi

jau ceļa negrieza. leraudzījis Anneli, mazākais sku-

ķis piegrūda otram: „Sieh, dies Gor!"

„Echtes Bauerngor!" puika laida vaļā arī savu.

Un visi trīs skaļi iesmējās.
Annele sastinga. Tur bij atkal tas vārds, kas viņu

vienreiz tik ļoti nobiedējis.

„Atkal viņi mani sauc par geru, dzirdi!" meitene

uztraukta sūdzējās Līziņai.

„Kas ir? Kas tevi sauc?" Līziņa ātri jautāja un

paskatījās uz vācbērniem. Sekodama svešo meiteņu

izsmejošiem skatiem, mēroja Anneli no galvas līdz

kājām.

„Ja, bet kāda tad tu ar izskaties! Māt, māt, kā

jūs to bērnu esat saģērbuši. Tajā kleitē jau viņa pa

pieciem gadiem nevar ieaugt. Tad jau ar nav nekāds

brīnums, ka ļaudis smejas. Nē, tā viņa nevar iet. Pa-

gaidāt še, kamēr mēs iesim sakārtot viņas apģērbu."

Uz ātru roku Līziņa paņēma meiteni un gāja at-

pakaļ namā. Un kamēr zem viņas pirkstiem, sprau-

žot, mērojot un šujot, nelāgais tērps, kā uz burvja

mājienu, pieņēma citu veidu, Annele sēdēja klusu un

asaras viņai bira. Kādēļ viņa bij nosaukta tādā pašā

vārdā, kā toreiz no tās vācietes, kad gāja uz muižu

zilos brīnumus skatīties? Kas tas bij par vārdu? Kā-

pēc viņš tā sāpēja? Un kādēļ viņu vien tā nosauca?

Vai viņa bij tik slikta, muļķīga, neglīta? Kāpēc, kā-

pēc? Viņa jutās dziļi aizvainota un pazemota.

„Ko tu raudi?" Līziņa, nu tik ievērojusi meitenes

šņukstus, ātri uzprasīja. Bet atbildes nedabūja.

„Vai tu raudi tās vācu skuķes dēļ? Nu, tas tik
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vēl trūka. Par tādu raudāt! Ja tu katru iesi klausī-

ties, kas ceļmalā ierunājas, kur tad tu tiksi? Ja tev

ir skaidra sirds, tad tu nebaidies ne no viena/

„Skaidra sirds —ja — skaidra sirds, bet — bet —

viņa mani — sauc — par gēru."

„Nu lai viņa sauc! Klausies, ko viņa sauc! Jel-

gavas skuķiem lielas mutes."

„Bet vai tas ir kāds slikts vārds?" Annele neat-

laidās.

„Kas tas nu par sliktu! Viņa pati ir tāds gērs.

Kā dzeguze viņa izkūkoja pati savu vārdu. — Bet

nu iesim. Nu neviens vairs tevis nesmiesies."

Annele stingri uzmanīja katru pretīnācēju, bet

tiešām neviens vairs to neievēroja. Lieli un mazi,

veci un jauni, ja uz viņu pusi paskatījās, tad ne uz

Anneli skatījās, bet tikai uz Līziņu. Paldievs Die-

vam !

Viņi pārgāja dziļu, tumšu upi, iegāja skaistā

dārzā grantētiem ceļiem, lieliem ziedošiem krūmiem

un tad nāca tā otra lielā, vareni plūstošā upe. Ja,

tā nu bij Lielupe! Tad baltā pils, itkā zirgiem apkārt

skrejama, logu rindām kā kreļļu virknēm greznota!

Izgājās gar to lāgu lāgiem, izskatīja un apbrīnoja,
beidzot nosēdās pie Lielupes, uz sola un izrunājās par

Jelgavas lielumu un krāšņumu. Kad vēl varētu tikt

ķeizara istabās un zālēs, kuru pilī veselu divdesmit,
vai vairāk, tad tik būtu ko ieplēst acis! Bet tur re-

tumis laida iekšā ļaudis. Arī Līziņa vēl tur nebij bi-

jusi.

„Bet ko tas viss līdz," Līziņa nobeidza savu stā-

stīšanu par Jelgavu, „nav jau lauki. Un kad tā visu

dienu nosēdējies tais tumšajās sienās, tad tā gribas
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lauku, tā gribas lauku, kā iztvīkušajam ūdens. "Un

visi smaidi bij nodzisusi no viņas sejas.

„Ko lai dara, meit. Kur darbs liek, tur jābūt.

Darbs neprasa, vai tev pašam ir labi, vai slikti, vai

tev patīk, vai nepatīk. Nevienam jau mums nav

viegli". Un tēvs uzlika savu roku uz Līziņas roku un

sirsnīgi viņu uzskatīja. Tad tā atkal sāka smaidīt.

„Bet tad es jums to atkal saku, tēvs, un nebeigšu

sacīt: zēnu vajaga laist augstākās skolās. Lai viņam

dzīvē vieglāki, nekā man. Es arī pelnīšu un palīdzēšu,

cik spēšu. Bet pēc tam mēs visi, kopējiem spēkiem,

skolosim to mazo."

„Ko nu, ko nu meit, es jau zinu, tev vīra dūša,"

tēvs smaidīdams apskāva Līziņas roku silti un cieši,

bet Annele pielipa tai otrā pusē, kā dadzītis. Tā visi

četri sēdēja un runāja, kamēr saule jau sen bij pāri

dienvidam. Nu tēvs sāka vēdināties. Esot laikus jā-

izbrauc, lai varot ar gaismu vēl tikt mājā, jo rīt sāk-

šoties siena pļauja. Nu Līziņa, kā aizkavējusies, at-

minējās, ko visu tā vēl gribējusi nopirkt Annelei, ko

visu vēl izrādīt. Bet meitenei nekas vairs tāds ne-

līda acīs, kas modinātu viņas iekāri. Viņa bij pilna

no Jelgavas un vairāk nekā negribēja. Kājas bij sma-

gas, akmeņu piekusušas, grauza. Kurpes, no Lauk-

maļu māsīcas aizņemtas Jelgavas braucienam, par

platu un par īsu. Viņa gāja klibodama.

Māte palika nepacietīga.

„Posts vien ar tādu! Ņem nu vēl otrreiz līdz. Ne-

var ne no vietas. Sapurinies un nāc!" Izbārusi, pati

to vēl krietni sapurināja. Bērns bij tuvu raudām.

„Rāmi, rāmi, gan būs viss labi," mierināja Lī-

ziņa, nosēdināja meiteni zālē, noāva kājas, izpuri-

nāja zeķes,- izglaudīja iegulušās krokas un kad nu ap-
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āva kurpes — ja, nu varēja atkal iet. Bij pavisam

labi.

Apstaigāja vēl tirgu, kas, kā jau svētdienā, bij

diezgan plāns, nopirka no zivju sievām reņģes un

plekstes, no bulku sievām krinģeļus un tad gāja taisni

uz iebraucamo vietu, bet Līziņa pārskrēja mājās, ap-

mainīt drēbes, jo dzīrās vēl pēc tam lielu gabalu pa-

vadīt savus ciemiņus.

Sētas vīrs tāpat vēl staigāja kā uzraugs pār lielo

pagalmu, bet ar mūsu ļaudīm nebij vairs tik drau-

dzīgs, kā šorīt. Tur bij pajūgs ar diviem brangiem

zirgiem, zaļi spīdīgiem ratiem un ādas sēdekli, ar to

viņš tagad likās būt vairāk pazīstams.

Kad bij atnākusi Līziņa, visi atspirdzinājušies ar

tirgū iepirktajiem kukuļiem un sētas puiša labo ūdeni,

laiks bija braukt. Cauri pilsētai brauca soļiem, jo

meitenēm, sēdot priekšā, uz ratu dēļa, bij jāsargā

mēle, lai nenocērtas, sitot ratiem bedrainajā akmeņu

bruģī; bez tam visi pēc iespējas gribēja pavilkt ga-

rākus īsos šķiršanās brītiņus. Kad mājas, atiedamas

no ceļa, deva vietu kokiem un klajumam, māte bažīgi

teica: „Nu jau tev būs laiks iet atpakaļ!"

„Ne, ne, vēl ilgi ne!" Līziņa atsaucās un sāka

ātrāk runāt, par visādām dziļām lietām, kas bij aiz-

mirsušās un nu steigšus vēl jāizrunā.

„Nu gan ej atpakaļ. Man rup, kad tu tik tālu

brauc līdz," māte pēc kāda brīža atkal ierunājās.

„Es esu tagad tā nosēdējusies. Skriešu atpakaļ
kā putns. Kas tad tur ko bēdāt."

„Lai, nu, lai. Man tomēr rūp."

„Nu labi. Tad vel tur līdz viņiem kokiem. Un

tad tālāk vairs ne. Bet tēvs lai brauc lēnāki."
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Lai cik lēni brauca, pie kokiem tomēr piebrauca.
Tad tēvs pieturēja. Beidzamais brīdis. Jāšķiras.

Tēvs teica: „Kāp nu laukā, bērns. Mums jau nu

arī tagad jāskubinās."

Līziņa izkāpa, ardievojās ar visiem pa pirmo, pa

otro, pa trešo lāgu, tad rati sāka kustēties. Viņa pa-

lika uz vietas.

Ilgi viņu vēl redzēja Annele, pretī sēdēdama, kā

tā stāvēja un māja ar roku, tad ar mutautiņu, pagāja
knaši uz Jelgavas pusi, atkal atskatījās, māja. Bal-

tais lakatiņš plīvoja. Un tā arvien, līdz tā palika ma-

zāka un mazāka, beidzot par knapi saredzamu punktu

uz taisnās šosejas, un tad nozuda acīm tik piepēši,

kā nebijusi.

Bet braucējiem smaržoja pretī birzes, druvas,

āboliņa lauki pašā pirmplaukā.
Annelei sirdī smeldza dzēlīgas žēlas. Kādēļ Līzi-

ņai vajadzēja iet atpakaļ apputējušā, akmeņainā pil-

sētā? „Kur darbs liek, tur jābūt," bij sacījis tēvs.

Vai darbs bij tik varens pavēlnieks, ka tam nevarēja

pretoties ? Vai arī Anneli paņems kādreiz savā varā ?

Tās domas vajadzēja izdomāt, bet nevarēja. Jo tu-

vāk vakaram, jo saldāk smaržoja lauki. Tīkams gur-

denums spieda acis ciet. Kad iebrauca bīstamajā

Melnajā mežā, Annele bij cieši aizmigusi, un kad at-

modās, viņa gulēja savā vietiņā un laukā mirdzēja

rīts. Nu bij pirmais skrējiens dārzā, uz lauku, līdz

mežam. Vai viss vēl turpat, vai puķes tikpat spilgtas

un putni tikpat skaļi? Vai nav viņiem nekas noticis

pa garo prombūtnes laiku ? Ja, viss vēl bij savā vietā.

Un tik brīnišķi zaigojošs, smaržojošs un skanīgs, kā

vēl it nekad.
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Bargā sieva.

Un atkal bij ziema.

Vairāk kā nedēļu bij vīri prom pie mežu ciršanas.

Tad viņi pārbrauca ar lieliem malkas vezumiem. No-

sarmojuši kā vērkuļi, čīkstošām kamanām. Bet pa

otru lāgu aizbraukt vairs nepaspēja. Atkusnis uz-

nāca pēkšņi. Otrā rītā jau stāvēja ap mājām bieza,

balta migla kā nazi griežama. Drīz sāka tecēt pa-

spārnes. Sniegs kļuva pelēks. Pēc pāra dienām tas

bij pārvērties melnos neizbrienamos dubļos. Gaiss

bij atkal smags un mitrs kā vēlā rudenī.

Cilvēki staigāja kā prieku zaudējuši. Viens, otrs

sūdzējās par smagumu kaulos. Vīri stāstīja, ka pa

ceļam, dažās mājās, atraduši vai visus iedzīvotājus

guļam uz gultas, degošus kā ugunīs. Lielā guļa! mi-

nēja nospiesti mājinieki. Ja, lielā guļa, pateica vecā

Aņus, pārnākusi no muižas. Tur visus jaunus noti-

kumus zināja par visiem ātrāki. Daudzām mājām

jau viņa bij uzkritusi.

„Jā, tā ir bargā sieva," noteica vecā Aņus, domīgi,

savu pīpi kūpinādama, „tā dažu labu no mūsu vidus

paņems līdz. Ar labu jau viņa garām nepaies."

Lielā guļa! Bargā sieva! Annele dzirdēja tos vār-

dus pirmo reiz. Kas tās tādas bij? Ko viņas gri-

bēja? Kādēļ viņas nāca? Kāpēc viņas laida mājās

iekšā? Vai tad neviens nevarēja stāties pretī? Ne

tēvs, ne māte, ne vecmāmiņa, neviens?

Laikam gan nevarēja. Viņas nāca kaut kur no

ārienes? Tāpat kā negaiss, kuram arī nevarēja iz-
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bēgt, bet tikai pacietīgi to gaidīt un izturēt, kamēr

tas pārgāja.

Tā nu arī Annele gaidīja ar katru dienu bargo

sievu nākam. Lai kāda viņa, bet gribējās to redzēt.

Bet šī gaidīšana bij tāda drausmīgi baiga. Tāda, kā

vakarā kad pēc saules sagulstas ēnas un nezin, ko at-

nesīs nakts.

Visu nakti pilēja paspārnes, bet no rīta nāca

sniegs ar lietu. Kāds svešs vīrs uzkāpa no lejas un

nāca šurp, krūti pret vētru saliecis un ar pātagas

kātu gainīdamies no Citrona, kas gāzās tam virsū,

pa ūdens peļķēm apkārt šļakstīdams. Svešais ienāca

istabā un, labdienu padevis, skatījās taisni uz Anne-

les tēvu. Tēvs tāpat cieši ieskatījās svešajā un nāca

tad klāt.

„Kas par lietu?"

„Mani sūtīja pie jums. Saimnieks vakar bij Jel-

gavā. Jūsu meitene tur palikusi ar lielo guļu. Lai

braucot pakaļ."

Annele cieši pieķērās tēvam pie rokas, tā viņa dre-

bēja. Lūk, kur viņa bij: bargā sieva! Bet tēvs ar-

vien vēl stāvēja un skatījās svešajā nācējā. Nekā

tam nebij vairāk ko jautāt, ne arī svešajam vairāk

ko teikt, tomēr viņš arvien vēl mēmi skatījās.

Piepēši Anneles roka izkrita no tēva saujas. Tik

ātri viņš apgriezās, sauca Ingu, sauca māti, steidzās

ģērbties. Māte nesa vienu apģērba gabalu pēc otra,

tāpat neteikdama ne vārda, tik šad tad acis slaucī-

dama. lenāca Ingus. Vai būšot jājūdz zirgi? Ja,

steigšus, steigšus. Ragūs, vai ratos? „Kāds ceļš?"

jautāja svešajam puisim. Vēl apakšā esot sasalis un

gluds. Ar ragūm varot braukt droši, atteica svešais.

Esot jau tak vēl ziemas laiks.
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Tikpat steidzīgi, kā tēvs ģērbās, Ingus jūdza zir-

gus. Svešais vīrs vēl pastāvēja sētsvidū pie Ingus, šo

to pateikdams, vai padomu dodams, tad lēnām laipo-

dams aizgāja pa sētsvidu un nogrima lejā.

Māte iznesa spilvenus un kažoku, noslēpa tos ra-

gavās, lai nepaliktu slapji no lietus. Nesamanīja ko

vēl atnest, lai vedot mājā Līziņai būtu labi. Un tā

ne māte vien, bet visi mājenieki, kad zināja, ka Lī-

ziņa slima, žēloja to un viens par otru centās parā-

dīt mīļu sirdi. Jaunā meita Luze atskrēja pat ar savu

balto zīdes lakatu, kuru tā turēja sevišķā cieņā. Ta-

gad viņai nebij žēl: lai apsienot to, tik mīkstu, glau-

dīgu un siltu Līziņai galvā, kad vedīšot mājā. Bet

māte bij jau par visu domājusi un Luzes lakata tai

nevajadzēja.

Kad tēvs aizbrauca, Annele domāja, ka laiks pa-

licis uz vietas stāvam. Viņa nezināja, kur likties.

Kādu laiku skraidīja mātei pakaļ: varbūt varēs ko

pavaicāt par Līziņu, par bargo sievu, par visu, kas

tik gauži kremtās krūtīs, bet kad māte gāja pati sa-

vās domās, viņa bij mazrunīga un varēja katru jau-

tājumu strupi atraidīt. Tad tas bij rūgtāki, nekā

ciest klusu. To Annele zināja.

Laiks gulās plecos, kā lietū piemirkusi villaine.

Bēdas nebij tā kā prieks, kas grūti savaldāms, lau-

zās ārā, gribēja smiet un klaigāt; bēdas spieda aiziet

klusumā, lai neviens tās neredz. Annele to darīja.

Viņa aizlīda aiz strellēm, pie tēva loga. Tur bij kak-

tiņš, kas saņēma draudzīgi arvienu visu, kas dziļi

slēpjams. Smagums bij arī laukā, kur sniegs mel-

nēja un kusa zem pelēkiem, vētras trauktiem pade-

bešiem. Domas par bargo sievu, kas paņēmusi Lī-

ziņu savā varā, nevienu acumirkli neatstājās, žņau-
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dza krūti un padarīja negardu un rūgtu ēdiena ku-

mosu pusdienā.

Ap pusdienas laiku lietus piestājās, bet ap vakaru

sāka atkal līt. Kad bij iestājusies tumsa, lopi ap-

kopti, ļaudis visi istabā, piepēši kaut kas neparasts

uztrauca prātus. Logā atvizēja sārts atspīdums. Tas

nevarēja celties no saulrieta, jo saule jau bij sen no-

gājusi. Kas pieskrēja pie loga vienā pusē, redzēja

visu debesi sarkanu; kas pieskrēja otrā pusē, redzēja

to arī tādu. Visi saskatījās. Baigi viens otru jau-

tāja. Kas tas ir? Ko tas nozīmē? Vai kaut kur kai-

miņos bij uguns grēks? Vai dega šepat mājās? Iz-

steidzās laukā, bet no ugunsgrēka nebij ne vēsts.

Debess viscaur kvēloja pelēksārta, tā itkā lielas

liesmas lauztos caur biezu, pelēku miglu. Sārtums

bij augšā gaišāks, pret apvārksni biezāks, tumšāks,

tuvu un tālu visas lietas bij saredzamas tumšām ap-

malām, kā no augsti celta, kaut arī vāju gaismu do-

doša svečtura. Tuvā, kalnā kāpošā meža augstos no-

slēdzās ar sārtu robotu līniju, ēnaini atdalījās tuvie

dārza koki, laidars, klētis, ļaužu puduris sētsvidū.

Svešādi bij, ka visi viņi izskatījās vienādi, galvas at-

liekusi, bet paši itkā uz priekšu sarukuši, kā uz mu-

guras kādu nastu nesoši. Runāja klusu, itkā no kā

baidīdamies. Ne vecās Aņus mutei vairs bij drošās

visu zināšanas, ne meitas Karlīnei skaļuma, ne puiša

Ingum spītīgā lepnuma.

„Kas tas ir?" Annele klusi jautāja mātei, cieši

pie tās turēdamās.

„Kas to lai zin, bērns. Dabas spēki! Kas tos var

saprast," atteica māte.

„Dieva darbi, Dieva darbi tie ir," Aņus teica, ka

norādama, „Viņš rāda, lai to bīstas."
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Neviens nerunāja pretī, arī Ingus ne. Redzams:

neviens vairāk nezināja pateikt.

Lietus lija kā caur smalku sietu sijādams. Sār-

tajā blāzmojumā skaidri varēja saredzēt, ka sīkās

lāsītes krita no lieliem augstumiem mīdāmās un kru-

stodamās un nozuda turpat tuvumā zemē. Bet tālumā

vizmoja spokaini svešas kaimiņu mājas, pakalni, bir-

zes. Tā nemaz vairs nebij tā pasaule tik svešādi

baiga, bet arī savādi skaista. Tā labu laiku visi stā-

vēja nekustoši, lai gan lietus lija.

Tad tikpat piepēši kā sārtojusies, debess sāka

dzist. Apvārksnis palika vispirms melns, ātri ieslī-

dēja necaurredzamā tumsā; tajā iegrima arī mājas,

mežs; biezi mākoņi uzpeldēja zenitā.

„Tas ir uz lieliem kariem un asins izliešanu," no-

teica Aņus kā baidīdama, kad visi bij atpakaļ istabā.

„Ko tu nu stāsti savas pasakas," Ingus jau rūca

pretī, bet lielāka bāršanās viņiem neiznāca, jo visi

bij diezgan nospiesti no šīs dienas bēdīgajām ziņām

un baigajām zīmēm un taisījās agri pie miera; tikai

Anneles māte gatavojās kā uz nakts gaidīšanu. An-

nele cerēja, ka arī viņu atstās augšā sagaidīt Līziņu,

bet māte īsi noteica tai iet gulēt. Tik sliktā laikā un

ceļā varbūt tēvs šonakt pavisam vēl nevarēšot pār-

braukt un ja arī pārbrauktu, tad Annelei nemaz tur

nevajagot maisīties pa kājām. Annele paklausīja,
bet noņēmās neaiztaisīt acu. Šīs dienas piedzīvojumi

šķitās tik lieli, ka nevarēja viņus viegli noguldīt aiz

plakstiem. Sevišķi nupat redzētā dabas parādība, tik

neizprotama un baigi skaista, neizdzēšama stāvēja

acu priekšā. Kā debesis bij pārplētušās visam pāri,
kā ar liesmainu manteli, un zemes lietas tādas svešas

un maziņas, bet itnekur slēpties nespēdamas, bij at-
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spīdējušas viņu apaļumā! Un cilvēki sevī sakņupuši

un bailīgi klusi, itkā arī no tā lielā un neizprotamā

nevarētu vairs viens pie otra patvēra atrast. „Da-

bas spēki," bij teikusi māte; „Dieva darbi," vecā

Aņus. Annele ilgi par to domāja, viņai likās ka sar-

kanā debess stāv kaut kādā sakarā ar Bargo sievu.

Un kas tas bij: dabas spēki ? Vai tie bij Dieva pa-

klausīgie kalpi? Ja, tā gan būs.

Līziņa bij pārvesta nakti un gulēja tēvoča Anša

kambarī. Māte gāja pie viņas iekšā, ārā, klusi dur-

vis virinādama, bet Anneli, kas ap slimnieces durvīm

vien spiedās, nekad līdzi neņēma. Itkā neredzētu vi-

ņas lūdzošo acu, ne roku pieskāriena. Bet nāca vēl

ļaunāk. Vienreiz māte, iznākdama, paņēma meiteni

pie rokas, noveda to savrūp un cieši, ar barga soda

piedraudējumu piekodināja, nespert pie Līziņas ne

kāju. Meitene nobījās tik stipri, ka piepēši sāka

rūgti raudāt. Kāpēc viņu nelaida iekšā? Kas bij ar

Līziņu? Vai viņa negribēja vairs Anneli redzēt?

Bet kas viņai to teiks? Viņa mēģināja no mātes

sejas, no visu citu mājenieku sejām nolasīt, ko tie

zin par Līziņu. Viņa visur bij klāt, kad par to run-

nāja. Bet vēstis bij ļaunas. Līziņa nekā nezināja

no pasaules. Viņa gulēja murgos. Neviena nepazina.

„Slikti, slikti," Aņus grozīja veco galvu, „ja nenāks

līdz sviedriem, tad taisāt tik zārku." No tādiem

Aņus vārdiem māte sāka skaļi raudāt. Tikai vecmā-

miņa mierināja māti : „Nesaki nekā, meit. Ja Dievs

būs licis, nāks cauri. Bet pret viņa gribu mēs nekā

nepaspējam."'

Nepacietīgi Annele gaidīja novakares. Tad bij
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tāds brīdis, kad visi gāja pie mājas kopas, pa lauku.

Arī māte, lai gan šoreiz ilgi vēl kavējās istabā, bei-

dzot tomēr izgāja. Tikko māte bij izgājusi, meitene

kā zaglītis, pukstošu sirdi, ieslīdēja pie slimnieces.

Istaba, kurā tā gulēja, bij ar diviem logiem, vēsa

un klusa. Nebij viņā vairāk lietu, kā galds ar solu,

lielais sienas pulkstenis un gulta. Balti augsti spil-

veni vizēja novakara krēslā. Spilvenu ēnā gulēja Lī-

ziņa. Līziņas kuplās bizes bij izsvaidītas, cirtainie

mati pa pusei pārklāja seju, kura bij sarkana, kā no

lielas uguns. Viņa elpoja ātri, nemierīgi, kaut ko

murmināja, pa reizei iesmējās, — Annele neuzdro-

šinājās tuvāk, bet palika blakus pulkstenim, saliktām

rokām. „Nu viņa mani redzēs, pasauks/ viņa do-

māja. Bet neviens viņu nesauca.

„Līziņ, paskaties, es tak te esmu. Vai tu mani

neredzi? Pasauc tak mani!" čukstēja meitene.

Neviens neskatījās. Pavisam svešāda bij slimnie-

ces seja. Viņai nebij gar Anneli nekādas daļas. Vi-

ņai pašai bij itkā kaut kas steidzams jādara, kaut kur

jāiet, ar kaut ko neredzamu jācīnās. Bet viņa nekā

nevarēja. Viņa mētājās kā saitēm saistīta no vienas

puses uz otru, bet vaļa tikt nespēja.

Ilgi Annele skatījās uz māsu, kā uz kaut ko svešu

un nesaprotamu. Velti izcerējušos, ka viņu pazīs un

pasauks, velti izgaidījušos uz atbildi, meiteni pār-

ņēma savāda baisma un viņa tikpat klusi, kā nākusi,

izslīdēja no slimnieces istabas.

Viņa noslēpās savā kaktiņā un domāja, domāja.
Nu viņa zināja, cik dziļi ir Līziņa bargās sievas varā.

Bet kā to atpestīt! Neviens to nespēja. Neviens pa-

doma nezināja. Tikai Dievs to varēja. Vajadzēja

lūgt Dievu. Bet vai viņa to mācēja?
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Viņa jau gan katru vakaru pateica Dievam savas

dienas priekus un bēdas un lūdza Viņu, lai tas pa-

sargā visus, kas Avotos elpo, bet līdz šim jau bij visi

veseli un priecīgi, bet tik lielas bēdas, kādas nu bij

uzbrukušas, kā tās lai mācēja ielikt lūgšanā? Nebij

jau nemaz tādu vārdu, ka visu to varēja izteikt, kas

Dievam sakāms. — Tā meitene bēdājās un skatījās

uz Dieva palīdzību itkā ilgodamās un no tālienes stā-

vēdama.

Bet tad piepēši kā putniņš zarā, uzlēca krūtīs vi-

ņas priecīgā, drošā balss. „Nu tu muļķe meitene, vai

gan Dievam vajaga tādu vārdu." „Nu ja, ka neva-

jaga/' viņa atsaucās tikpat droši un paļāvīgi. Viņš

tak pats visu zin un saprot. Lai kā iznāk, būs labi.

Un tūdaļ viņa lūdzās: „Dievs, Dievs, debesu Tēvs!

Nu padari Līziņu atkal veselu. Nu palīdzi viņai, pa-

līdzi! Jo citādi nemāku. Mīļais, mīļais debesu Tēvs.

Tu jau visu zini. Palīdzi nu!"

Viegli, viegli palika. Lēnām sāka ritēt asaras.

Lai nu viņas rit. Locekļi gurdi un tīkami paļāvās.

Meitenei likās, ka tā brauktu viegli, kā pa dziļu, kar-

stu strautu, līdz piebrauca pie vareniem, mirdzošiem

vārtiem. Aiz tiem bij liels spēks, liela vara un palī-

dzība. Vajadzēja tik tos atdarīt un satvert Dieva

roku. Un tur jau arī viņa bij. Nu nemaz vairs vārdu

nevajadzēja. „Palīdz, palīdz Līziņai!" pukstēja katrs

sirds sitiens. Un Dievs nu visu dzirdēja un viss bij

labi.

Bet dienas nāca un gāja, un slimnieces stāvoklis

nelabojās. Annele cerēja un šaubījās, cerēja un šau-

bījās. Arī Anneles tēvs un māte sūdzējās par kar-

stumiem un nogurumu kaulos, bet uz gultu likties vi-

ņiem nebija vaļas; teicās: gan pārvarēšot slimību
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tāpat staigādami. Uz nedēļas galu pārnāca Anneles

lielais brālis, ar varenu brūna šķidruma zāļu pudeli.

To viņš bij dabūjis no muižas ārsta, vācieša, kas ār-

stēja arī skolēnus. Šodien to bijis sanācis bariem

un visi viņi dabūjuši tādas pašas zāles ar piekodinā-

jumu iet tūlīt mājās, likties gultā un dzert zāles:

„seš reiz par den ven ēdam karot." Brūnais šķidrums

ar salkanu piegaršu bij visiem slimniekiem labi pa-

zīstams ; teica, ka dakteris citādas zāles nedodot. Bet

ja brūnās zāles dabonot, tad slimība arī neesot uz

nāvi; nāves slimībām dakteris pavisam vairs nedo-

dot zāļu.

Brāļa slimība arī tiešām drīz griezās uz labu, at-

spirga arī tēvs ar māti, tikai Līziņa vien ne. Cik

reiz, kad māte rītiem iznāca no slimnieces un mājas

ļaudis vaicāja: Kā ir? viņa skumji pagrozīja galvu:

„Tāpat vien vēl." Un vairāk nebij ko jautāt.

Annelei izlikās visas šās dienas kā smagi nomā-

kušās. Netikās skriet laukā, lēkāt, smieties, pat ru-

nāt negribējās. Kad tā ielīda savā kaktiņā, tad bij

tā, itkā tā ielīstu tumšā alā, kurā arī Dievs vairs ne-

iemeta savu aci. Viņa bij maza meitene, nemācēja

Dievu tā lūgt kā vajaga, ne arī pateikt kādam cilvē-

kam savas bēdas. No tās reizes, kad tā novakarēs

ielīda pie slimās māsas, vairs nebij radusies neviena

tāda izdevība, lai gan viņa katru dienu tādu gaidīja.
Lauka kopu padarīja tēvs, lai mātei nebūtu jāatstāj

uz ilgāku laiku slimā kopjamā.

Bet kādu dienu tēvs steidzīgi izsauca māti uz

kūti. Tur bij ieradies jauns teliņš. Apmetusies la-

katu māte tūlīt izgāja līdz un tajā pašā brīdī Annele

bij kā zibens pie slimās māsas durvīm. Viņa neprata
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tās atvērt klusi. Durvis iečīkstējās un no māsas gul-

tas pavērās pretī divas lielas tumši-zilas acis.

Annele sastinga. No prieka nespēja kustināt pirk-

stu. Līziņa! Līziņa bij uzmodusies no garā, garā

miega.

Slimā skatījās uz viņu ilgi, nekustoši, kā pavisam

nesaprazdama, kur tā atrodas. Nekustošas rokas, bā-

las kā vaskis, gulēja uz segas. Smaids, kā dzirkste-

līte nolīja no acīm, lūpas čukstēja kā izbrīnā:

tene! Mazā meitene?" Tad acis gāja tālāk: pār lielo

pulksteni, pār griestiem, grīdu, pagriezās pret logu

un atkal atnāca pie Anneles.

„Maza meitene. Kur tu te radies? Nu nāc tak

šurp! Nāc!"

Annele pieskrēja nokrita ceļos pie gultas, bet ne

vārda nevarēja izteikt. Liels kumoss kaklā tiem bij

aizspriedies priekšā.

Līziņa čukstēja kaut ko. Nevarēja saprast. Viņa

gribēja pacelt roku Anneli noglāstīt, tā nokrita uz

segas kā nedzīva. Bet smaids palika kā dzirkstelīte

acīs, kas skatījās, skatījās uz Anneli tik ilgi, kamēr

tās pieplūda lielām asarām.

lenāca māte. Kas te bij noticis? Viņa nepaguva

aptvert, ne arī izbārt Anneli, ka tā atradās še. Viņa

tik redzēja Līziņu.

„Manu meitiņ, manu meitiņ! Nu tu būsi vesela.

Nu tu esi cauri." Un tad izsteidzās pasaukt veco

māti.

Vecā māte tāpat steigšus ienāca, prieka pilna pa-

taustīja Līziņai pieri un rokas. „Cauri, cauri. Gods

un slava Dievam!"

Slimniece gari un dziļi nožāvājās.

„Tas viss uz labu," vecā māte teica apmierināta.
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Slimniecei solīja ēst.

„Man vairāk nāk miegs. Bezgala nāk miegs,"

viņa tikko dvesa. //Brīnums. Es tak tik ilgi laikam

gulēju, bet arvien vēl nāk miegs."

un tad gulēsi. Plānu, plānu zupīti ieēdīsi,

tas tev nebūs par grūtu," vecā māte teica un izejot —

paņēma Anneli aiz rokas un izveda laukā.

z/Tu nedrīksti tagad pie māsiņas skriet iekšā un

ārā. Nepavisam ne."

Annele lēca pa istabu, itkā dabūjusi jaunas kājas.

Ir mazo Jurīti noglaudīja, lai gan tas par to tai skrā-

pēja un plēsa acīs; katru lietiņu būtu gribējusi no-

glaudīt, tik labs viss likās. Izskrēja namā. Tur, pie

ugunskura bij Karlīne un vecā Kaminskene, šī gau-

žām bargā sieva. Bet Annelei ne no kā tagad nebij

bail. Apsitināja rokas Karlīnei ap vidu un smējās.
Grieza Karlīni riņķī un smējās. Smieties gribējās

par traku.

Karlīne tikko noturējās kājās. ,;
Nu ko tad tu,

meitēn? Kas tad nu lēcies? Tu jau biji kā akā ielī-

dusi visas šīs dienas. Vai nu atkal esi laukā. Vai

nu māsas bij tik žēl, vai, kad tā kūkoji?"

,/Nu ko tad tu domā," teica Kaminskene, „es jau

ar visu laiku vēroju to mergu. Staigāja jau, bāla kā

nāve. Tai jau liela cilvēka prāts."

z/Bet nu jau māsai vairs zārka nevajadzēšot tai-

sīt, tāpēc jau šī tā lēkā kā kumeļš," Karlīne smējās.
Bet Annele jau bij laukā un aulekšiem laidās ar

Citronu, kas savas pinkainās ķetnas un lielo galvu, rie-

dams, svieda tai gan vienos sānos, gan otros, līdz bei-

dzot, kājās ieklūpot, to ievēla kupenā, par ko tam An-

nele atdarīja, līču-loču skrējienos to visādi mānīdama

un velti kausēdama, ko ganCitrons nebūt neņēma ļau-
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nā, bet jo nevaldāmāka kļuva jārēšanās, jo vēl neval-

dāmāks tas kļuva savās prasībās pēc tām. Ja, ar Ci-

tronu gāja jauki! Lai gan visi ļaudis šodien bij tik

mīļi un labi, pat bargā Kaminskene, tomēr Annelei

likās, ka tikai īsti Citrons vien zin, ko tas nozīmē,

ka nu lielā māsa Līziņa paliek vesela.

Bet šie prieki beidzās piepēši. Citrons varēja nu

lēkāt, kult asti, riet cik skaļi gribēja, izaicinoši ska-

tīties meitenei acīs, tā nekā vairs ne redzēja, ne dzir-

dēja. Viņa gāja klusa, itkā visām savām acīm kādā

lielā, lielā gaišumā iegrimusi, lūpas kaut ko čukstēja.

Ja Citrons būtu sapratis, viņš varētu dzirdēt kaut

ko tādu: „Mīļais debesu Tēvs; mīļais, mīļais, mīļais

debesu Tēvs, paldies nu! Paldies nu kā Līziņa ve-

sela !"
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Smejamās zāles.

Kādu svētdienu, kad jau sāka novākt laukus, māte

sūtīja Anneli uz Melnzemēm, lai pārnesot smalko sie-

tiņu. Par to jau bij runāts ilgāku laiku, bet šodien

māte bij noteikti vēlējusi: „Aiztec nu pēc sietiņa.

Šodien Melnzemeneikaz' būs laika tev to iedot. Vari

arī kādu brītiņu paciemoties, tikai ne par ilgu. Pro-

ties pie laika kauna, nākt mājā. Negaidies sūtāma."

Tāda reize, kad Annele gāja ciemā viena pati, ga-

dījās ļoti reta. Un tad ciems arvien bij Melnzemes.

Viņas jau ar bij tepat kaimiņos, roku sniedzamas.

Noskrēja pa taciņu gar avotu, tad gar plato grāvja

malu, kurā visu vasaru ziedēja neaizmirsteles — tad

pār nelielu leknu pļaviņu, kuru pārskrejot taciņš lī-

gojās kā spilvens, un tad jau sāka riet Melnzemju

suni.

Annele gāja vilcinādamās un puķes lasīdama. Kā

arvienu, viņa negāja uz ciemu ar drošu prātu. Un tā

papriekš viņa sev iztēlojās, ko teiks, ko darīs, kad

ieies Melnzemēs. Vai būs jādod labdiena, vai labāki

būs neteikt nekā. Ja pados labdienu skaļi un gaiši,
kā lielie, ļaudis domās un skatīsies: kas tad tur tāda

liela viešņa atnākusi ar tik platu muti? Bet ja nekā

neteiks, stāvēs tik un gaidīs, kamēr kāds uzrunā?

Tas jau būtu gan daudz vieglāk izvedams, tā viņa

arī redzējusi darām citus bērnus, bet iznākt tas iz-

nāk muļķīgi. Tā vien, itkā tādiem bērniem nebūtu

ne mēles mutē, ne tik daudz prāta, ka tie varētu pa-

teikt, kādēļ nākuši. Ne, Annele tā darīt nevar. Lai
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arī grūti nākas, bet būs jāpadod vien labdiena un jā-

pateic skaidri, kas sakāms. Tikai skaļi vien lai ne-

iznāk, jo tad tūdaļ ir visas galvas uzreiz apkārt un

skatās taisni virsū, tā ka dažreiz nezin, kur savas

acis likt.

Šoreiz visas tādas Anneles bažas bij veltīgas. Lu-

līte jau to bij ieraudzījusi, izskrēja pļaviņā pretī,

priecīga, uztraukta. Lulītei nevajadzēja nekādu ap-

sveicināšanās teikšanu, vai runāšanu. Viņa neļāva

nemaz viešņai vārdu, bet pati vien jautri čaloja.

„Māte ar tēvu aizbrauca ciemā. Kristapeli lai pa-

ņēma līdz. Lai ņem. Viņš tik kaujas, kad mājā. Man

jāuzmana mazie, bet es varu darīt, ko es gribu. Mēs

visi varam darīt, ko mēs gribam. Aukle ir, bet ko

man aukle var darīt? Lai sēd kambarī un lai valčo

pupalelīti. Es jau nu neklausīšu aukli. Lai klausās

mazie bērni. Un mazie bērni ar neklausīs."

Izveda Anneli caur sētsvidu, pie kūts durvīm pie-

sietajam Krancim garām. Tas lauzās un rēja, ķēdi

žvadzinādams un atnācēju vai nokost grasīdamies.

Lulīte Kranci visādi izbāra, apsauca, kaunināja kā

liela sieva, bet tas bārienam nepiegrieza ne mazākās

vērības. Tikai kad meitenes ieskrēja namā, Krancis

nometa tām pakaļ vēl pāris sirdīgu rējienu un tad

ielīda atpakaļ būdā. Viņš bij darījis, kas darāms.

Mazie bērni bij Tincīte, Julcīte, Mincīte. Tās tū-

līt apstāja Anneli, katra savu sūdzību sūdzēdama un

taisnu tiesu no Anneles gaidīdama. Tincīte vicināja

augstu gaisā paceltu, mazajiem nepiesniedzamu,

brūnu māla gotiņu.

~„Viņi grib manu gotiņu! Manu gotiņu!"

„Tā mana gotiņa. To man tevs pārveda. Lai viņa

man atdod. Saki, Annele, lai man atdod."
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„Nekā. Viņa melo. Tā mana gotiņa. Man tēvs

to pārveda. Saki viņai, Annele, lai man atdod."

„Mana gotiņa, mana gotiņa! Man tēt pāveda, man

tēt pāveda," Mincīte kliedza, mezdama zemē visas ci-

tas paijas, kādu tai bij pilnas rokas, lai tikai dabūtu

gotiņu, rāvās pēc tās gar Tincītes drēbēm plēsdamās

un skrāpēdama.

„Tā nav viņas. Lai viņa mani liek mierā," sauca

Tincīte.

„Tā ir gan atkal mana. Lai viņa man atdod!"

brēca Julcīte.

„Mana gotiņa! Tet pāveda," vienu un to pašu

pūta Mincīte.

„
Atdod gotiņu bērnam," Lulīte īsi pavēlēja.

„Ado bēnam, ado bēnam," Mincīte nu bij liela, zi-

nādama, ka tā uzstājoties, viņa kā pa laikam, dabūs

virsroku.

Tincīte gotiņu nedeva.

;/
Atdod gotiņu!" Lulīte pastiprināja pavēli ar kāju

pie zemes.

,/A, kas tev par daļu."

Tincīte neklausīja.

„Nu tu dabūsi!" Lulīte draudēja un metās atņemt

gotiņu ar varu.

Tincīte pieskrēja Annelei un iegrūda tai paijiņu

saujā.

,/Še! Tu glabā un nedod nevienam."

„Kam tā gotiņa pieder?" Annele nedroši vaicāja,

gotiņu rokā svarodama.

z,Lai nu pieder, kam piederēdama, atdod Mincītei.

Tad būs miers."

„Kā es varu atdot, kad man Tincīte iedeva to pa-

glabāt."
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„Ak nu tu te lielu izmeklēsi? Tu nemaz nezini,

kādi mums bērni. Dod man gotiņu!" Lulīte aši iz-

šķīra lietu un patlaban grasījās paņemt Annelei go-

tiņu no rokām, lai atdotu to Mincītei, kad Tincīte pa-

guva pieklupt pirmā, izrāva Annelei gotiņu un trieca

to gar sienu, cik tik spēka. „Džiņ! džiņ!" asi nošķin-

dēja. Gotiņa bij drupās.

Tincītes pārdrošībai sekoja neaprakstāms trok-

snis. Lulīte kliedza, uz Tincīti. Tincīte kliedza un

bēdza. Abas mazās blāva savu bļāvienu, gan bez asa-

rām, bet toties kā uz iesma. Kāda sieviete atrāva

durvis no blakus istabas, bet patapa tikai paplātīt ro-

kas, itkā no visa tā trača palikusi bez valodas, tad

tūlīt iesteidzās atpakaļ blakus istabā, kur to dzirdēja

ar niknu „aija—ā, aija—ā" klusinām mazu bērnu,

kas aizrāvies kā lēkādams spiedza, šūpuļa līkstij uz

augšu, uz zemi asi čīkstot un zāģējot. Tur aukle klu-

sināja Pelīti, Lulītes vēl mazāko māsiņu.

Pēc brīža, kad kņada pavisam negribēja rimties,

aukle atkal parādījās durvīs. Nu tik tā ieraudzīja

Anneli.

„Aha," viņa teica, „tā jau es domāju, ka te va-

jaga būt kādam trokšņa meistaram. Nekā, nekā! Lai

man neiestāsta! Mūsu bērni vien jau tāda gilstoka

netaisītu, kad nebūtu te tās Avotu meitenes." Un at-

kal aizcirta durvis.

Annele nobijās mēma. Kā tas varēja būt! Viņa

stāvēja mierīgi kaktā, vairīdamās, lai neapgāž viņu

kaudamās un viena aiz otras apkārt dzenādamas Tin-

cīte ar Lulīti, bet viņu noturēja par vienīgo vainīgo.

„Es iešu mājā," viņa griezās pret durvīm.

„Nemaz tu neiesi," Lulīte uzreiz pārtrauca dze«
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nāt Tinci un skrēja Annelei priekšā. „Kadeļ tad tu

nāci?"

„Es nacu pēc sietiņa."

„Nu ko tad tu iesi māja, kad naci pēc sietiņa. Tad

tev jāgaida, kamēr pārbrauks māte, tad dabūsi."

„Tas būs ilgi. lešu gan labāk mājas."

„Neiesi, neiesi! Meitenes, nelaižat viņu," Lulīte

uzsauca savu mazo māsu baram, un uzreiz Annele bij

ielenkta. Tincīte turēja viņas vienu roku, Julcīte otru,

bet Mincīte, ieķērusies tai brunčos, lalināja vienā

laidā: „Nelaidat, meitenet, nelaidāt, meitenet!" Un

visas tagad bij jaukākā saticībā un vienprātībā.

Otrā istabā Pelīte par jaunu laida vaļā savu pū-

šamo. „Aij—ā, aijā—ā!" aukles balss sitās nikna

pāri un pastarpām skaļi bāra meitenes, visādus so-

dus tām solīdama.

piesim lauka! lesim uz šķūni!" Lulīte aicināja.

Ja, to tūlīt. Visas izlaidās kā spārnos.

Aizskrēja uz šķūni, kur, jaukam laikam pastāvot,

bij sākts ievest jaunais atāls. Beidzamā pants bij

tikko sākts kraut un kāpa kā pa trepītēm līdz pašiem

dziedriem. Meitenēm bij viegla lieta uzrāpties pa

siena pantu uz dziedra. Lielākām veicās vareni, bet

mazās bij stumjamas un velkamas, līdz visas tupēja

augšā- kā bezdelīgas uz kārts. Tad sākās lēkšana

sienā, jaukākā no vasaras izpriecām, kura arī Anneli

tā valdzināja, ka tā sen aizmirsa savu apņemšanos

iet ātrāk uz mājām. Lēca pa vienai, vai visas reizē.

Lielākās uzmeklēja bīstamākās, dziļākās vietas, mazā-

kās uzdrošinājās nokrist sienā tikai pāri pēdas dzi-

ļumā un tādēļ turējās pie tās paspārnes, kurā pants

jau bij gandrīz dziedra augstumā. Neapnicīgi bērni

turpināja šo rotaļu, līdz viss pants bij nošļaukts kā
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zāle pēc krusas negaisa. Te varēja ļaut vaļu nebēdai,

smiekliem, pārgalvībai, neviens lielais nedzirdēja, ne-

viens neapsauca.

Pēc laba laika tik ārā dzirdēja aukli. Tā gāja pa

sētsvidu bērnus meklēdama, par nozušanu bārdama

un atkal par to visu ko nelāgu solīdama.

Dzirdot aukli, smiekli un kņada šķūnī uzreiz no-

trūka.

„lešu maja," Annele apdomājās pirmā. Viņai ne-

patikās aukles acis.

„Nekur neiesi. Es zinu, kur atslēgas," Lulīte no-

slēpumaini čukstēja Annelei.

Tā lāga nesaprata.

„Nu lai tu zini."

Lulīte satvēra to cieši pie rokas: „Bet māja tu ne-

iesi." Un droši viņa to veda auklei pretī.

„Nu, nebēdnes lielās, pagaidāt tik, kad pateikšu

mātei, tad gan dabūsat," aukle bārās, bet ne jau vairs

tik bargi, kā iekšā, laikam gantādēļ, ka viņa labi nezi-

nāja, ko īsti mātei pateiks, jo bērniem, bez siena zie-

diem drēbēs un matos, nekādu citu nedarbu nevarēja

nomanīt.

„Ej nu pie Pelītes, es tikmēr paraudzīšu pus

dienu," aukle teica Lulītei.

„Ko tu raudzīsi?"

„Kas jau nu būs. Pasildīšu biezputru."

„Ne, ne, ne biezputru. Mate teica, lai tu vārot

mums bīdelētus ķiļķenus."

„Vel kas no jauna!" aukle brīnējās. //Kam tad

teica? Tev teica?"

„Māte teica! Bīdelētus ķiļķenus!"

ķiļķenus! Ja, ja! Māte teica! Bīdelē-
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tut ķiļķenut! Ja, ja! kliedza Julcīte, Tincīte, Min-

cīte visas reizē.

„No kā es vārīšu tos ķiļķenus? Kur ir milti?"

„Klētī."

„Kur ir atslēgas?"

„Es zinu."

„Nu, kad tu zini, atnes man miltus, tad es tev vā-

rīšu. Man tur nav nekādas daļas. Ko man liek, to

es daru," aukle atteica un iegāja namā.

„Nāc līdzi, tu redzēsi."

Neatlaizdama vaļā Anneles roku, Lulīte ieveda to

kambarī. Te tā pierāva krēslu pie skapja, uz krēsla

uzlika ķeblīti un pa abiem pakāpusies, un uz pirkst-

galiem pastiepusies, sameklēja atslēgas. Vienu lielu,

lielu klēts atslēgu, otru mazu. Abas nocēla no aug-

šas. Mazo noglabāja gultā zem spilvena, bet lielo

lepni rokā vicinādama, gāja atslēgt klēti.

Annele brīnējās, ka Lulīte visu tā izdara.

„Vai tev māte rādīja, kur glabā atslēgas?"

„Ne, es pati redzēju."

„Bet vai tad tu drīksti ņemt?"

„Klētī tak milti."

„Bet vai māte velēja ņemt miltus?"

„Ko tad mēs ēdīsim? Vai tad mazie bērni lai

mirst badā?"

„Aukle tak gribēja sildīt biezputru."-

„Ja, biezputru! Ed tu biezputru, kad viņi ciemā

ēd pankūkas."

„Bet kad māte nav vēlējusi, tad tak nevar ņemt."

„Kā nu nav vēlējusi. Kad māte būtu mājā, viņa

arī vārītu bīdelētus ķiļķenus. Vienreiz viņa teica:

svētdien izvārīsim bīdelētus ķiļķenus. Un šodien ir

svētdiena.
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Annele vairāk nekā nezināja sacīt.

„Nāc, palīdzi man atslēgt klēti," Lulīte sauca,

atslēgu iebāzusi slēdzenē, bet nevarēdama to apgriezt.

Arī Annele nevarēja apgriezt atslēgu.

Izmocījās abas, bet kā negāja, tā negāja. Lulīte

aizskrēja pasaukt aukli.

Aukle atslēdza durvis, bet pati iekšā negāja. Aiz

Lulītes sabruka klētī visas mazās, pakampa ko patap-

damas no šitik noslēpumainās, aizslēgti turētas vie-

tas, Julcīte sakaltušu garozu no groza, Mincīte pat

cāļu barību no dēlīša, par ko Tincīte, kas jau prata

smalkāki izšķirt, kas labs un kas ne, viņas izsmēja

un nokaunināja. Tikko Lulīte bij ar miltu groziņu

pie maisa, pieskrēja Julcīte ar Mincīti priecādamās:

ķiļķeni! Bīdelēti ķiļķeni!" Mincīte iepak-

škāja abām rokām maisā, ka noputēja vien visapkārt,

un vienu sauju bīdelēs pakampusi, iesvieda to Julcī-

tei acīs. Tādu mantu atsviest atpakaļ Julcītei bij tur-

pat pie rokas un nekā tas vairāk nemaksāja, kā ti-

kai: še tev! bet Mincīte to saņēma briesmīgi aiz-

vainota, ar tādu bļāvienu, ka tai pašai aizrāvās elpa

un citiem aizkrita ausis. Pat Lulīte tā nobijās, ka

nometa tūlīt miltu grozu, sadunckāja Julcīti par to,

ka tā kaitinājusi bērnu, Tincīti par to, ka tā vispār

skrējusi līdz uz klēti, un izgrūda tās abas laukā, bet

Mincītei izslaucīja acis no miltiem, nopurināja seju,

nopurināja drēbes un nomierināja: „Paga, paga, lie-

lās, kad pārbrauks māte, tad pateikšu, ko darīja bēr-

nam, tad dabūs pērienu kā lietu."

„Pelienu, kalietu," Mincīte, elsas noraustīdama,

draudēja savām iedomātām pāri darītājām.

Tā Lulīte arvien aizstāvēja mazāko, vai ta ne-

vainīga, vai vainīga, tagad Mincīti, tāpat kā agrāk
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Julcīti, un ar to panāca, ka viņa arvien bij tai pusē,

kurai lielāka vara:. mātes, aukles un pašas Mincītes

vara.

Pēc neilga laika, kad aukle bij saņēmusi miltus,

viņa ienesa kūpošu bļodu baltas putras, kurā lieli

cieti ķiļķeni stāvēt stāvēja. Melnzemēs varēja ēst bī-

delētus ķiļķenus. Kviešu zeme te bij ieslavēta un

Melnzemis, sekodams tēvoča Anša padomam, arī sā-

cis ienesīgāki izmantot druvu ražīgumu, bīdelēdams

labību un pārdodams miltos, tāpēc arī Lulītei ar gār-

dajiem ķiļķeniem vien nepietika, jo tos jau ne vien-

reiz vien ēduši, bet viņa uzstāja auklei dot klāt mērci.

Aukle negribēja par mērci ne dzirdēt. Tad Lulīte

gāja uz klēti pēc sviesta. Auklei bij jāiet līdz, atslēgt

durvis. Durvis tā arī atslēdza, bet iekšā, tāpat kā

pirmāk, negāja.

Lulīte atnesa sviestu, ielika labu picku vienā

šķīvī sev ar Anneli, otrā visām trim mazajām kopā.

Sviestam uzlaida virsū ķiļķenus, glumus un karstus,

un ļāva, lai tas izplūdo un izkūst, dzeltēns kā vasks.

Aukle pa to starpu izdrāza no skala katrai garu,

baltu koka irbuļu, kuru kaudamās, un viena otru nost

grūzdamas, rāva tai no rokām mazās, jo ātrāki, jo

labāki, tik ļoti viņām gribējās ķiļķenu.
Aukle uzmetās ar elkoņiem uz galda. Annele juta,

ka tā skatās uz viņu. Ja, kad tā pacēla acis, tās sa-

stapās ar dziļām, brūni urbjošām citām, kas likās

sakām: „Nu ko tā Avotu meitene nāk ēst tos mūsu

bērnu ķiļķenus!"

Viņai aizspriedās kumoss kaklā un tā nebūtu va-

rējusi to norīt, ja aukle nebūtu izgājusi ārā. Izgāja

ne vārda nesacījusi.

Mazās drīz vien sāka ap saviem ķiļķeniem trokš-
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ņot, plēsties, grūstīties. Visnerātnākā bij Mincīte.

Lai gan mazākā, tā grūda abas lielākās māšeles no

šķīvja projām, meta ķiļķenus uz galda, meta tos at-

pakaļ bļodā, vai kur tik patapa, bet Julcīte ar Tin-

cīti varēja Lulītei sūdzēties raudādamas, taisnību

dabūja tikai Mincīte. Tikai kad Lulītei pašai iekrita

Mincītes sviestais ķiļķens klēpī, viņa zaudēja pacie-

tību, un draudoša pagriezās pret Mincīti.

Mincīte nosvieda karoti un bēdza, bet Lulīte dzī-

damās Mincītes, biedēja:

„Nu tu dabūsi! pagaidi. Tagad tu būsi slima, iesi

gultā un dabūsi zāles."

Mincīte iebēga kaktā un sāka skaļi dīkt, lūrē-

dama pa pirkstu starpu, vai Lulīte būtu tiešām tik

varena izvest savus draudus un kādas būtu tās zāles,

kas tai tiek piesolītas.

„Tūlīt, tūlīt tu dabūsi zāles," Lulīte uzturēja

spēkā piedraudējumu, jo arī Mincītei nevarēja vis

ļaut tā ārdīt Lulītes virskundzību. „Redz, zāles ir

tēva skapī, es tagad paņemšu atslēgu un no lielās pu-

deles tev ieliešu. Un tās tev būs jāizdzer."

Lulīte izņēma pirmīt zem spilvena pabāzto at-

slēgu. Tā bij skapja. Ar to atslēgu Lulīte varēja

slēgt bez aukles palīdzības.

Mincīte jau vairs nedīca. Rokas uz muguras un

dibenu pie sienas, viņa skatījās kāri, kas gan labs var

nākt ārā no tēva skapja.

Lulīte pakāpās uz krēsla un izcēla lielu pudeli, vidū

apjoztu ar sarkanu papīri. Sameklēja turpat mazu

kājainu glāzīti. „Nāc nu, būs zāles!"

„Kas tās ir par zālēm?" jautāja Annele, pētoši
skatīdamās pudelē. Viņa pazina labi dažādas vec-
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mātes zāļu pudeles, bet tādu sarkankrutainu starp

tām nebija.

„Tās ir tādas zāles, kādas dzer tēvs, kad sabrauc

ciemiņi. Tēvs dzer un ciemiņi lai dzer. Visu pudeli

izdzer."

„Bet vai tu drīksti tā ņemt bez tēva ziņas?"

„Ko tu vienmēr: drīksti, drīksti! Kāpēc es ne-

drīkstu, kad mātes nav mājā," Lulīte spītīgi atteica,

tā, lai Annele vis nedomā, ka viņa nezin, ko dara.

Viņa ieleja glāzīti pusē.

nu meli," aicināja Anneli."

Tā purināja galvu.

Tad Lulīte darīja to pati, garšodama.

„Salds, bet kož. Paraugi!"

Annele nu arī iemērca mēles galu.

zāles," viņa slaucīja no mutes lipīgo sī-

vumu.

„Nav vis sīvas, saldas," Lulīte tiepās.

„Saldas? Dod man ar'," prasīja Tincīte.

„Man ar, man ar," sauca Julcīte.

Bet Mincīte jau nāca kā kūlenis no sava kakta.

Ko? Viņai solītas zāles gribēja izdzert citas? Viņa

jutās piekrāpta. Nekā, nekā! To vien viņa nepie-

ļaus.

„Manat dālet! Manāt dālet!" viņa kliedza, ar dū-

rēm sev ceļu pie galda izlauzdama. Un iekam Lulīte

attapās to aizturēt, satvēra glāzīti un ielēja to mutē.

Palika ar tik jocīgi ieplēstu stīvu muti, ka visas

sāka skaļi smieties.

„Re, kur dūšīga mazā meitene. To jūs nevarat

neviena," lielīja Lulīte.

Tas Mincītei patika ļoti. Viņa aizsita muti cieti

un uzmeta glāzīti uz galda.
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„Vēl!"

Annele arvien vēl bij tā bailīgā.

„Nelej viņai vairāk! Visas zāles nav labas/

„Kas tad zālēm var kaitēt? lai tik dzer," Lulīte

pielēja glāzīti pavisam pilnu, jo viņai arvien patika
darīt to, kam citi bij pretī.

„Lai tik dcl!" Mincīte lalināja pakaļ.

„Izmet cauri," Lulīte teica, kā to bij dzirdējusi

sakām vīrus, un cēla Mincītei glāzi pie mutes.

Mincīte iekampa pilnu muti, rija, aizrijās, rāvās

elpas, nevarēja ieraut.

Lulīte dauzīja tai pa muguru, izbrīnējusies ie-

bilda: „Kas nu notika? Kas nu notika?"

Beidzot Mincīte ar satricinošu bļāvienu atdabūja

elpu, bet tad kā vētras liekts zariņš savilkās čokurā:

,/Fūļt, tūlt!"

„Pāries, pāries," Lulīte žēloja, pati nobijusies.

„Es teicu, ka visas zāles nav labas," Annele bij

pavisam nobijusies.

„Ak, ko tu nu zini," Lulīte īdzīgi atcirta, jo vai-

nīga būt tā ne par ko negribēja. „Gan pāries sūrums

un būs labi."

Bet pudeli tomēr novietoja atpakaļ skapī, pēc tam

arī atslēgu noglabāja agrākā vietā.

Sūrums Mincītei tiešām likās pārgājis. Viņa ne-

maz vairs neraudāja, bet sāka smieties. Smējās, vēl

ar asarām uz apaļajiem vaigiem, smējās tik un gāja

grūstīdamās gar citām meitenēm, streipuļoja, novē-

lās gar zemi, vāļājās;, nebij pieceļama, tik ļenkana tā

likās un tik smējās, smējās, smējās. Kas nāca tu-

vumā, tam sprauslāja acīs, tik nerātna bij Mincīte,

mēdījās, siekalāja, izgrūda pavisam nesaprotamus

vārdus un tik smējās. Sākumā meitenes smējās līdz,
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bet Mincīte bij tik nesaprotama un jocīga, ka arī Lu-

līte palika domīga: Kas ar bērnu esot noticis.

„Tas būs no tām zālēm, saki, ko gribi," teica

Annele.

Lulīte arī vairs nepretojās.

„Ja, tā būs gan. Un zini ko, tas būs bijušas sme-

jamās zāles. Tēvs ar, kad ar ciemiņiem viņas iedzer,

tad smejas un smejas un runā tik daudz, kā citā reizē

nemaz ne. Un ciemiņi tāpat smejas un smejas, bet

vēlāku, kad smejamais pāriet, tad ir atkal kā citi cil-

vēki. Tu redzēsi, Mincītei arī pāries smejamais."

Smejamais gan arī pārgāja Mincītei, bet tad tai

uznāca krācamais. Bērns palika piepēši pret visu ne-

vērīgs, tad iekrita miegā, krāca, murgoja, svaidī-

jās un bij pietvīcis, kā no uguns.

„Vai, vai, nav labi, nav labi!" Lulīte vaimanāja

un skrēja saukt aukli.

„Kas tam bērnam? Kur viņam uzreiz tādi kar-

stumi? Vai tik nepārēdinājāt ar tiem ķiļķeniem?"
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aukle uzprasīja un Annelei likās, itkā viņas spožās,

niknās acis viņu vien kā vainīgo meklētu. Tad tā pa-

ņēma Mincīti, pārlika to pār roku ar galvu uz leju,

un ievadīja savu resno pirkstu labi dziļi bērna mutē.

Tas deva tūlīt vēlamos panākumus un Mincīte iz-

meta laukā visas smejamās zāles.

„Kas tam bērnam ir iedots? Ko viņš ir iedzēris?

Viņš tak smird pēc brandvīna!"

„Es viņam tik iedevu zāles," raudulīgi murmināja.

Lulīte.

„Kas par zālēm! Tas tak ir brandvīns. Ak trakās,

trakās!"

„Vai brandvīns ir tik briesmīgs?" vaicāja nobi-

jusies Annele.

„Ak tā! Nebūs vēl diezgan briesmīgs! Laikam

tas ir kā pieniņš un medutiņš, ko? — Ak trakās,

trakās! Nebūtu nu es ieskrējusi, būtu tepat vai iz-

dzisusi nabaga mazā dzīvībiņa," tā aukle runāja,

bērnus vēl galīgi samulsinādama.

Mincīte bij pa pusei kā bez samaņas, raudāja, ka

sāpot galva. Aukle uzlika slapju dvieli uz pieres un

bērns palika gan mierīgāks, bet tad atkal iegrima itkā

nesamaņas miegā.

Lulīte ar Anneli nemaz neatgāja no slimnieces.

„Ko tik nu teiks māte," Lulīte vaimanāja. „Kad

tik nepārbrauktu vēl, kamēr Mincīte paliek vesela."

Bet sētsvidū jau piebrauca rati.

Tincīte ar Julcīti jau pirmās izskrēja mātei pretī:

Mincītei iedotas smejamās zāles. Mincīte tad pali-

kusi traka un tagad nu guļot ar karstumiem gultā.

Melnzemene ieskrēja ar visām ciema drēbēm. Kas

noticis? Kas noticis? Lai stāstot aukle.

Aukle izlikās pavisam mierīga.
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Nekas, nekas. Dzīvojušies, plosījušies, kā jau

bērni. Vai nu par daudz satrakojušies, vai par ātru

kas ieēsts; viņa klāt nav bijusi, viņa nekā nav redzē-

jusi, grēks viņai būtu ko teikt; bet kad arī kas ne-

labs būtu ieēsts, viss jau, paldievs Dievam, laukā,

bērns guļ un kad guļ, būs drīz vesels.

Tā, tā, tā! Bet kur tas vainīgais? Kur tas vai-

nīgais, Melnzemene bargi taujāja un skatījās pēc

rīkšu saujas.

Ko nu vainīgs? Kur nu sameklēs to? Melnzemju

bērni jau ir labi bērni, viņiem jau prāts nenesas uz

niķiem, Lulīte pat, tai jau var atstāt pašu mazāko,

viņa to izšūpos un izaijās labāki par katru lielo. Bet

kad jau ieronas citi meistari no citām mājām, tad

jau pavedina uz nedarbiempašus labākos bērnus. Un

ka te ir strādājuši citi meistari ar savām gudrībām,

tas jau nu skaidri pierādīts, jo vai Melnzemju bērni

vieni paši tad kādreiz tādas lietas ir izdarījuši? Nē,

itnekad. Nu, tāpēc!

Melnzemene skatījās meklējoši apkārt un viņas
acis krita tieši uz Anneli. Lulīti viņa nemaz nere-

dzēja. Visu laiku runādama ar saimnieci, aukle bij

nostājusies tā, ka Lulīte varēja aiz viņas muguras

nepamanīta izšmaukt laukā. Palika Annele kā vie-

nīgā vainīgā.

Ja, par tādu viņu turēja ir aukle, ir Melnzemene,

to viņa tagad redzēja skaidri. Viņa pietvīka līdz au-

sīm. Kājas un rokas tai notirpa, itkā kāds tai būtu

svešu nastu uzmetis plecos.

„Nu, vai nu redzi ar, kāda tagad Mincīte," Meln-

zemene norādīja uz guļošo bērnu, itkā izteikdama ar

to graujošāko pārmetumu.

„Atnāk un stāv visu dienu," aukle teica savai
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saimniecei, Annelei pari, itkā viņas tur nemaz ne-

būtu.

„Vai māte tevi nemaz negaida mājas?" jautāja

Melnzemene tieši.

Pie šī jautājuma Annele izrāva savas rokas un

kājas no sastinguma, apsviedās apkārt un bij kā zi-

bens laukā pa durvīm.

Krancis dabūja redzēt tikai viņas papēžus.

Noskrēja pāri pļaviņai, pārlēca robežgrāvim, no-

krita uz grāvmalas.

„
Viņas mani tur par vainīgu, viņas mani tur par

vainīgu," sūdzēja grāvmalei.

„Vainīga, vainīga, vainīga!" likās sakām aukles

brūnās acis.

„Nekā, nekā! Lulīte vainīga. Kas izņēma atslē-

gas no paslēptuves, to tak nedrīkstēja; kas gāja uz

klēti pēc miltiem un lika vārīt ķiļķenus, to tak ne-

drīkstēja; kas izņēma no skapja smejamās zāles un

iedeva bērnam, to tak nedrīkstēja. Lulīte vainīga."

Bet kas dzīvojās līdz? Kam tāpat patika ēst ķiļ-

ķenus ar sviestu? Kas tāpat piešāva mēli smejamām

zālēm? Un smējās vēl par Mincīti, kad tā jau kā

pusdzīva, griežas virtenī? Kas ļāva tāpat visam no-

tikt? Kas neaizskrēja jau sen mājā, lai gan redzēja,

ka auklei tā nav pa prātam. Palika un palika, lai gan

sen jau vajadzēja iet. Ak kauns, kauns! Vainīga,

vainīga!

Tā nepārmeta vis Melnzemju aukle, tā pārmeta,

dziļi krūtīs, kāda cita Anneles neatvairāma balss.

„Lulīte vainīga!"

To viņa varēja teikt, cik gribēja, bet tā pati otrā

balss arvien atkārtoja: „Lulīte vainīga, tu ar vai-

nīga. Lulīte palika Melnzemēs, tu ej uz Avotiem. Tu
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nepārnes vis sietiņu, pēc kā sūtīja māte, tu nepār-

skrēji vis tūlīt mājā, kā vajadzēja. Tu paliki Meln-

zemēs un dzīvoji visus nedarbus līdz."

Ēnas garas, sirds smaga, kaklā elsas. Vainīga,

vainīga!

Pēc sietiņa gāja, bet kaunu pārnesa, tik lielu

melnu kaunu, ka ilgi to vajadzēja mazgāt gaužām

asarām.
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Ceļa jūtīs.
lekām Annele nedzīvoja Avotos, viņa arī neko ne-

zināja no laika. Viņai priekšā bij tikai rožainas mi-

glas, no kurām izpeldēja brīži un mirkļi kā zeltoti

torņu gali, izdzīvojās, izplaiksnījās brīnišķā mir-

dzumā un atkal nogrima miglās. Bet iebraucot Avo-

tos, laiks piesēja savu pavedienu pie pēdējā ceļa rā-

dītāja un nu tikai ritināja laukā no sava lielā kamola

dienas un naktis, vasaras un ziemas, nedēļas un mē-

nešus, mēnešus un gadus. Dažreiz laiks aizskrēja

ar visām balvām kā ar putna spārniem, dažreiz tas

gulēja smags un nekustīgs kaulos kā lielā guļa. Bet

ko viņš paņēma, to tas vairs neatdeva, ko aizveda,

tas vairs neatgriezās.

Tā kādreiz no Āķu puses katru sestdienu bij stei-

gusies mājā Līziņa. Tagad viņa dzīvoja Jelgavā. Bet

bieži, kad pienāca sestdiena, Annele kā citkārt, ie-

grimusi logā, skatījās tālumā un gaidīja. Viņa gri-

bēja, lai Līziņa nāktu. Lai nebūtu vairs starpā tā

laika, kas aiznesis māsu uz citu pusi. Viņa gribēja,

lai būtu saraustīti laika pavedieni un tos varētu aiz-

mest prom. Un kad viņa vairs nebij, Līziņa varēja

nākt. Gauži, lūgtin lūdzas meitene, saliktām rokām

čukstēdama: „Līziņ, nāc! Līziņ, nāc!" Aizvēra acis un

domāja: „Kad nu atdarīšu, celiņš vairs nebūs tukšs

un melns. Līziņa nāks, tāpat kā agrāk."

Bet nekā. Līziņu tik varēja redzēt ar neredza-

mām acīm. Tad viņa nāca kā vējš, smaidīdama, savu

kurvīti vicinādama, kā citkārt. Un tad jau viņa bij
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istabā. Viss palika gaišs un silts. Tēvs smaidīja,

māte, visi ļaudis. Un tad jau viņas abas skrēja pa

lauku, ziemā Līziņa to nesa pāri kupenēm, vasarā

tās bij mežā, skaļajās putnu balsīs, puķēs. Un ru-.

nāja, runāja abas. Sirds palika viegla. Atšķetinājās

kā samezglojies kamoliņš.

Bet citas reizes, kad bij nevarīga Anneles iedomu

spēja, viņa labāk nemaz negāja pie loga. Nemīļoja

vairs šo vietu. Viņa zināja, lai skatījās cik gribēja,

celiņš palika tukšs, tukšs. Līziņa vairs nekad nenāks

no tās puses. Tas laiks bij aizgājis.

Annelei likās, ka laiks ir divējāds: balts un melns.

Agrāki laiks bij bijis arvien balts, tikai retumis ar

nelieliem melniem raibumiņiem, tas bij tādās reizēs,

kad dabūja bārienu, vai arī duncku par kādu pada-

rīšanu, ko lielie sauca par nedarbu. Nu lai viņi arī

to sauca kā saukdami, liela bēda par to nebij. Pa-

stāvēja kādu laiku kaktā, jo pret pārspēku nekā cita

nevarēja iesākt, nosūkstīja sāpi, izbirdināja asaru

rūgtumu, pasviedās uz vienu kāju, uz otru un laiks

bij atkal balts un spožs kā pati baltā saulīte. Bet nu

vairs tā nebij. Dažreiz laika melnie raibumi izlaidās

pāri mirkļiem, brīžiem, pāri stundām. Un dažreiz

Anneli mocīja kāda neatlaidīga un neatdzenama

doma, kas jautāja pie šāda vai tāda gadījuma vai

notikuma: Ja, bet diezi vai tas arī ir tā, kā rādās,

vai pavisam citādi. Nojauta gan, kā lietas un noti-

kumi nav tādi vien, kā tie rādās acīm, bet ir arī vēl

citādi skatāmi, vai jaužami, tā kā tie nemaz acīm

nerādās. Un tā viņai arī dažreiz likās, ka cilvēki

runā citādi, nekā viņiem vajadzētu runāt, un dažreiz

smejas, kad pavisam nebij ko smieties. Tad viņi va-

rēja ar smiekliem vaigā otram pateikt tādus vārdus,
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ka tas otrais no dusmām, no īgnuma, no sāpēm līdz

asarām bij satriekts. Sevišķi to darīja sievas viena

otrai, kad tās piepēši, kā no zilām debesīm, sāka bār-

ties un teikt nelāgus vārdus. Neizprotams bij, ka

cilvēki zaimoja un kaitināja viens otru, itkā sava

prieka dēļ. Bet kas tas bija par prieku, kas nenāca

no tā, ka patīk, tik gauži patīk saule, puķes, putni,

mežš, Līziņa, vecmāmiņa, tēvs un visi citi mīļi, mīļi

cilvēki, bet patīk turēt dusmas un bārties, to An-

nele nesaprata. Tas laikam arī tad bij tāds melns

prieks. Tāds prieks, kas nedarīja labu.

Darbs Annelei tagad bij tikpat kā lielajiem itkā

dienišķa maize. Vasaru, jau otru šo, bij jāatiet trešā

ganu diena un kā no rudeņa to atkal iecēla pērnajā

vietā pie spolīšu spolēšanas. Bez tam vēl bij vasarā

kā ziemā tādi darbi, kas bērniem veicami, kā: ravē-

šana, zāļu plūkšana, lapu šķīšana, adīšana, šūšana,

vilnas plucināšana un kāršana. Darbs jau nebij par

sliktu. Katru jaunu jau sāka ar lielu, karstu gribu,

bet kas nebij patīkams, tā bij tā apnicīgā klātsēdē-

šana tādam darbam, vēl arvien un arvien, kad domās

tas jau bij vai simtkārt padarīts, izdarīts un nobeigts.

Domas nevarēja samierināties ar roku gauso gaitu un

dažreiz domas aizmirsa rokas, aizskriedamas tālu,

tālu, jaunu pasauļu klajumos. Tad: sitiens pa plecu.

„Kur tavas domas, meitēn? Vai tā vajag strādāt?"

Domas tad gan kā zibens atskrēja atkal atpakaļ pie

rokām, izlaboja roku kļūdu, bet viņām sāpēja sitiens,

viņas palika skumjas, skumjas. Domām bij daudz

darba, viņām bij jāveido jaunas pasaules, bij jāpie-

pilda tās daždažādiem tēliem, viņas nāca un gāja, vi-

ņas ņēma savu pašu vaļu. Ko Annele tur varēja da-

rīt, ja viņas dažreiz aizveda citu ceļu nekā to, kurp
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tā sūtīta; ja viņas izsvieda ko no rokām, vai lika aiz-

mirst to, kas lielajiem bij tik visai svarīgs. Tai laikā

viņai ļoti bieži atgadījās, ka tā pie savas miesas iz-

baudīja jūtīgu atgādinājumu: nevajaga domāt, ne-

vajaga sapņot. Ja tāds atgādinājums nāca no mātes,

tad tas dažreiz sāpēja gauži. Kā māte tā varēja da-

rīt? Kā varēja viņu sodīt par kaut ko, par ko tā ne-

jūtas vainīga? Tad māte likās kā tālāk atgājusi, kā

svešāka palikusi. Viņa laikam nekā nezināja par An-

neles domām. Nē
r

laikam nezināja vis. Jo bieži, kad

Annelei dažreiz tīri neviļus paspruka laukā no domu

virknes kāds jautājums, vai izteiciens, par kuru lie-

lie dažreiz sirsnīgi smējās, vai arī paraustīja plecus,

no mātes viņa dabūja par to bārienu, vai pat pļauku:

citā reizē lai tik muļķīgi nerunājot. Tas bērnu stipri

iebiedēja. Ne tik vien viņa sāka rūpīgi slēpt savas do-

mas un spēles no lielajiem, bet arī sajust, ka tai dara

pāri un taisni tie, kas ir vistuvākie. Kad viņu noso-

dīja, tad tā domāja, lielie soda tādēļ, ka lielajiem ir

vara sodīt, vienalga vai tāds sods pelnīts vai nepel-

nīts, un tādēļ tas jāizcieš, bet nekad neraudāja, ne-

tielējās un nelūdzās, lai sodu atlaiž. Par to Anneli

teica spītīgu. Citi bērni arvienu raudot un lūdzoties,

bet viņa ne. Bieži citas sievas gulēja Anneles mātei

ausīs, ka no tās meitenes viņa liela prieka nepiedzī-

vošot, tā ņemšot pati savu galvu, jo nemaz tāda ne-

esot, kā citi bērni. Tas pamudināja māti vēl stingrāki
raudzīties uz to, lai Anneles mazais dzīvības kociņš
nelaistu liekus asnus un neplēstos nepiedienīgā ku-

plumā un spītībā. Kaut kas jau nu Annelē bija, kas

gāja cīņā ar lielo pasauli, bet pašai viņai likās, ka

tai nemaz nebij spītos, pati viņa bij bēdīga par to,

ka tā nav tāda, kā citi bērni, viņa bija tāds mazs
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nieciņš, kas tikai gaidīt gaidīja, lai pamet tai ar mazo

pirkstiņu, lai pasmaida pretī un tūlīt viņa būs pie mā-

tes kakla, pie mātes sirds.

Bet mīlināties ar bērnu, novērot viņu, iedziļinā-

ties viņa pasaulē, kas to deva darba ļaudīm? To tik

varēja bagātnieki, varēja kungi savās lepnajās pilīs

un savā lielajā vaļā.

Līziņas gaišumiņa trūka Avotos, bet arī jautrā

Karlīne bij palikusi mazrunīga un mazsmaidīga. Un

vienreiz, ieejot vecmāmiņas kambarītī, Annele re-

dzēja tur stāvam Karlīni sarkani noraudātām acīm.

Nekad nebij vēl redzēta raudam priecīga un

smukā meita.

„Kāpec Karlīnei jāraud?" meitene bažīgi jautāja.

Ne tūlīt atbildēja vecmāmiņa. Viņa aiztaisīja pa-

priekš lielo dziesmu grāmatu, to grāmatu, kas tikai

bij viņai vienai, ar skaistu garenu bildīti katras dzie-

smas sākumā, ar loču līkumiem un viju vijumiem iz-

pušķotu pirmo dziesmas burtu un arī ar citiem bur-

tiem tik lieliem, ka varēja aptaustīt rokām, atlika

grāmatu plauktā un tad tik teica:

ar Ingu taisās iet pie mācītāja."

Kāpēc Karlīnei bij jāiet taisni ar Ingu pie mā-

cītāja, meitene nesaprata, bet ka bij tādā gadījumā

jāraud, par to viņa vairs nebrīnējās, jo visi, kas tei-

cās iet pie mācītāja, mēdza raudāt.

Tomēr Annelei bij nez kāpēc Karlīnes žēl. žēl tā

laika, kad viņa bij smējīga un skaļa, kaut arī bieži

ķircināja Anneli.

Daudz kā bij žēl. Daudz kas sāpēja.

Tas bij tas melnais laiks, kas bieži spiedās starp

rožaino balto.

„Ko tā meitene tāda?" daudzreiz jautāja lielie
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„Vai tev kas sāp?" jautāja māte.

Ko nu Annele varēja pateikt, kas sāp.

„Tu audz. Tad jau sāp šur un tur. Vienā locekli,

otrā. Tas viss no augšanas."

Avotos vairs tā nebij, kā agrāk. Kaut kas taisījās

pārgrozīties. Un Annele tumši nojauda, ka tas stāv

sakarā ar viņiem visiem un arī ar tēvoci Ansi.

Tēvocis Ansis bij Avotu saimnieks un vecmāmiņas

jaunākais dēls. Katrs vecākais, kad bij pārlaists

ložu laiks, bij izgājis no mājām par labu jaunākajam,

jo kas saimnieks, tam nevajadzēja tos laikos iet krie-

vos. Un lai glābtu no krievos noņemšanas, katrs da-

rīja priekš savējiem ko spēja, ja, daudz vairāk, nekā

kad tie būtu jāglābj no slimības vai pat nāves. Tā

Avotos, mainoties vienam pēc otra vecmāmiņas dē-

liem, beidzot bij palicis par saimnieku pats jaunākais.

Annelei attiecības ar tēvoci Ansi jau kopš paša

pirmā laika nebij visai draudzīgas. Pie pirmās sa-

stapšanās, kad viņa bij atbraukusi no Kaltiņiem, tē-

vocis, to ieraudzīdams, bij izplētis rokas, itkā pār-

steigts iesaukdamies: „Ā, tur jau patlaban ir atbrau-

kusi tā mana mazā brūtīte! Na, nāc šu, nāc šu!"

un bij mēģinājis meiteni saturēt un nomutēt, bet An-

nele bij kliegusi, skrāpējusi, situsi un, pasprukusi lai-

mīga vaļā, nekur citur patvēra nezinādama, zem gul-

tas glābušies. Nogaidījusi, kamēr viss klusu, tā bei-

dzot bij līduši droši laukā, bet te no kādas paslēptu-

ves tai bij atkal uzbrucis tēvocis, pacēlis to savās lie-

lajās, stiprajās rokās un nobučojis, neskatoties ne uz

kādu meitenes kliegšanu, vai pretošanos. Par to viņa,

vaļā palaista, bij raudājusi un dīkusi vai veselu
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stundu, kamēr māte, nezinādama šādas dīkšanas ie-

meslu, bet domādama tikai iespītēšanos, to bij ierai-

dījusi vēl dziļāk kakta klusumā uz ilgāku pārdomu.

No tās reizes Annele vairījās tēvoča, cik vien varēja,

lai gan novērot, ko tas darīja, ko runāja, tai patikās

visai daudz.

Tēvocis bij bieži ārpus mājas. Un kad mājā, tad

reti dzīvoja viens, bet tad sabrauca pie tā viesi.

Daudzreiz viņš arī tāduspārveda sev līdz. Teica: esot

studenti. Visi bij jauni un līgsmi. Dzīvoja dažreiz

dienām. Dzēra un dziedāja. Svešas dziesmas vācu

mēlē, retumis latviski. Paši arī visādās mēlēs saru-

nājās. Vecmāmiņa tad vārīja tēju trumuli pēc tru-

muļa un cepa gaļu. Bet varēja nojaust, ka tie cie-

miņi viņai nepatika, daudz reiz dzirdēja no viņas tādu

vārdu, kā: bulduri. Vairāk viņa nesacīja, bet tas

pats viens vārds labs nebij. Viesu zirgus viņa lika

nojūgt un pabarot. Ja to nedarīja, viņi zviedza un

kašāja zemi, nevarēdami sagaidīt savus braucējus.

Bet daudzreiz braucēji aizskrēja kā lielā steigā. Tad

vajadzēja uz karstām pēdām zirgus sajūgt un viņi

aizlaidās kā vēji, tēvocis līdz.

Daždažādus jaunus rīkus un traukus pārveda tē-

vocis, ko lietot saimniecībā. Vecmāmiņa viņus ieslē-

dza skapī un nekad neaizkāra. Viņai nevajadzēja ne-

kādu tādu „bundžu".

Bieži, kad runāja par tēvoci Ansi, vecmāmiņa
mēdza teikt: „Jauni laiki, jauna pasaule, es vairs to

nesaprotu, bet lai jau dara, kā grib."

Anša iemīļoto izbraucamo zirgu vairāk glāstīja

un baroja, nekā citus, dudinādama: no-

skrien to nabaga zirdziņu."

Tēvocis arvien bij steigā, visur ieradās pašā pē-



363

dējā brīdī, kad citi bij nogaidījušies un uztraukušies

līdz nabadzībai. Viņa dēļ, arvien tas bij pilns jaunu

plānu un nodomu. Mājas dienvidpusē tēvocis sāka

rīkot lielu dārzu un gribēja to paplašināt ik ar gadu.

Citi brāļi raustīja plecus. „Vai tas bez naudas iz-

došanas? Un ko tāds dārzs?.
.

Vai tas tev dos

maizi ?"

„Tagad vēl protams ne. Bet reiz tas man var ie-

nest lielu naudu," tēvocis atteica un stādīja tālāk.

Netikvien savu, bet arī citu saimnieku labību tas

uzpirka un veda uz sudmalām, sabīdelēja miltos un

šķūtēja uz pilsētu. Par to viņu citi saimnieki sauca

par kupči.

Bet lai arī kupčis, tēvocim tas nekas.

Viņš pavadīja lielāko laiku pa pilsētām, pa kro-

giem un arī pa tiesām, jo prāvenieks tas bij liels.

lepērkot par dzimtu savas mājas, tas bij sanācis

strīdā ar pašu grāfu kādas tam šai gadījumā nodarī-

tas pārestības dēļ un viņš nebūt no prāvas ar to ne-

izvairījās un tik smējās vien, kad citi sacīja, ka būšot

šajā prāvā lauzt kaklu.

Tēvoci bieži aicināja godos, sevišķi bērēs kā izva-

dītāju un slavēja, ka neviens mācītājs tik jauki ne-

protot runāt kā Avots. Svētdienās, kad pātaros spre-

diķi lasot, iegulās istabā tāda miegainība, tēvocis pa-

cēla acis no grāmatas un sāka runāt pats saviem vār-

diem no galvas. Tad uzreiz bij visas sejas viņam pie-

vērstas, visas acis platas. Klausījās kā bez elpas, asa-

rām birstot. Viegli kā straume viņam plūda vārdi un

visiem tie bij saprotami, tuvi, daudz tuvāki, nekā mā-

cītāja vārdi, jo viņš zināja, kas katram sāp un kas

katram dara prieku.
Bet kad Annele redzēja dažreiz pret vakaru stā-
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vam vecmāmiņu sētsvidū un ilgi pētām tālumu, kurā

saredzams lielais ceļš, vai nakti klusi uzceļamies un

kā ēna nostājamies pie loga, tad viņa zināja, ka tā

gaida tēvoci Ansi un ka neviens viņas bērns nedara

tai tik daudz rūpju, kā šis lielais platpleču puisis.

Reiz, pret pavasari, tēvocis piesauca Anneli klāt.

„Nāc šu, meitēn! Zini, kas nu būs? Nu, atmini,

atmini! Nevari? Tad es tev pateikšu. Pa Lieldienām

pārbrauks māsa. Nu! Tagad taču tu man vari teikt

paldies!"

Annele sasita rokas. Pietvīka no liela prieka un

laimes, bet paldiesu palika parādā. Tēvocis arī laikam

tā negaidīja.

Pūpolu svētdiena atnāca silta, silta. Kalpu klēts

galā, saulītē, uz šaura koka soliņa, sēdēja tēvs, māte

un vecmāmiņa. Viņi bij dziļās runās un izskatījās

noskumuši. Ko lielie tur runā? bažīgi skatījās An-

nele. Māte tai klusi pamāja un kad tā, jautājoši, pie-

nāca, ieņēma to klēpī, cieši sev pieglauzdama. Mei-

tene bij mēma no laimīga pārsteiguma. Kur tāda

reize bij gadījusies! Viņa drīkstēja būt klāt un klau-

sīties.

„Vai tad itnekādas izredzes nav vairāk? Vai tas

pēdējais lēmums?" vecmāmiņa jautāja, kā nespē-

dama kaut ko neticamu aptvert.

„Mans pēdējais lēmums, gan, māt. Šorīt mēs ar

Laukmali galīgi nolīgām. Pa Jurģiem jāiet," tā

tēvs.

„Laukmalim gan būs labi. Es jau viņam tevi no-

vēlu, jo tas tāpat mans bērns, kā citi, bet kas būs

ar Avotiem, ja tavas acis vairs nelūkos, kas te no-

tiek?"

„Kā nu jūs runājat, māt, kas būs ar Avotiem?
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Kas tad te par bēdu? Te tak paliek par saimnieku

ne kropis, bet vesels cilvēks. Un pie tam gudrs cil-

vēks."

„Tas nav bijis un ari nekad nebūs arkla gājējs

To jau tu zini."

„Kad būs jāiet, ies,"

„Nē, nē, dēls! Ansis par daudz viegli audzis. Ka-

mēr tu še biji, tos gadus, viss gāja uz augšu, prieks

bij redzēt. To laušanos, to strādāšanu, to neviens

svešs nevar izvest. Bet tā ir jāstrādā, ja grib Avo-

tos dzīvot un maizi ēst. Mazam spēkam tie kalni nekā

neizdod."

„Nu labi, labi, māt. Bet tā kā es še strādāju, tā

var tikstrādāt tad,kad neviens starpā nemaisās. Ansis

to nedarīja. Bet rudeni tas taisās precēties. Kā tad

būs, kad nāks svešs starpā, kas to lai zin? Bet par

rūgtumu un par nepatikšanu es negribu nevienam

būt, sev ne un arī citiem ne."

„Lai nu lai, tas svešais kur tas svešais, bet tās

ir tavas tēva mājas."

„No kurām es esu izgājis ar baltu spieķi rokā."

„Tiesa, bērns, tiesa," vecmāmiņa nopūtās, „Kad

tas būtu gājis pēc manas gribas, tad tā nebūtu no-

ticis, bet es nekā nevarēju darīt. Vai tu domā, ka tas

mazumu manu sirdi grauž?"

„Un tie, kas varēja, kam vajadzēja ko darīt, tie

nekā nedarīja. Brāļi bij devuši man mutes solījumu
tikt pie mājām, pie iedzīves, jo viņi katrs bij ņē-

muši no tēva ligzdas savu pilno daļu, tikai es ne. Man

nedeva mantu, bet deva solījumus: kad vajadzēs, da-

būsi. Un kad nu vajadzēja, kad gadījās pirmā vieta,

kuru varēja paņemt, kas bij pirmie atrunātāji? Ti-

kai brāļi. Tur nebij labi un nākošreiz atkal nebij
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labi un pēc nākošās tāpat. Tad es noskārtu, ka viņi

maniatrunās nokatras vietas, aiz bailēm, ka nav man

jāsniedz palīdzīga roka, pēc taisnības jādara tas, kas

viņiem Dieva priekšā pienāktos darīt. Tad es apslā-

pēju ilgošanos pēc sava zemes stūrīša un liku prātu

ar mieru. Ja viņi man arī būtu gribējuši palīdzēt,
nekad šai ziņā vienprātības starp viņiem nebūtu bi-

jis. Un sevis dēļ sacelt naidu brāļu starpā, to es ne-

gribēju."

„Tik jau tev ir tās bagātības, ka tas taisnais

prāts."

„Ja, netaisnība man ir rūgta, un nebrīvība tāpat.

Zem cita strādāt man būtu pārāk grūti. Tāpēc es

nodomāju, iešu pie Laukmala viņa jaunceļamās mā-

jās. Darbs būs grūts. Nāksies plēsumu plēst, jo tur

jau tikai kaila atmata, bet vai es tāds pirmais, vai

būšu pēdējais? Vismaz man tur būs darba vaļa, da-

rīt kā es par labu atrodu un nevis, kad man kāds nāks

ar neprātīgu pavēli, kuru dažreiz pašam kauns izpil-

dīt. Ja, kā tur būs, es vēl nezinu. Pie Laukmala ne-

esu vēl dzīvojis. Viņš ir taisnīgs. Varbūt būs tas la-

bākais brālis. Un vēl viena lieta: tur turēsim vai-

rāk lopu, pārdos vienu, otru mārciņu sviesta, lai iz-

nāk tam zēnam tās augstās skolas. Ja, nu ko tur vis-

pār vēl vairāk runāt. Tā ir nolemts un tam tā jā-

būt."

„Un varbūt tā arī ir labāki. Lai tad notiek Dieva

prāts."

Vecmāmiņa cēlās un nevarēja piecelties.

„Smagas kājas," viņa smaidīja, „sēdot pavisam

notirpušas. Tas ir tas pavasaris, kas kož kaulā.,,

Tevs palīdzēja viņai un pavadīja to kalnā.

Māte nebij visu laiku sacījusi neviena vārda, ti-
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kai šad, tad acis noslaucījusi. Viņa arī tagad klu-

sēja.

Tādu runu, kā starp tēvu un vecmāmiņu, Annele

vēl nebij nekad dzirdējusi. Neziņā viņa skatījās no

viena uz otru. Ko tas nozīmēja? Kas tad jau bij no-

ticis? Kas vēl notiks?

„Vai tēvs ies projām no Avotiem?" viņa jautāja

ar izbailēm, kad tās ar māti bij palikušas vienas.

„Ne tevs vien, mes visi iesim."

„No Avotiem?"

„Ja."

„No Avotiem prom? Pavisam prom?" meitene

neticēja savām ausīm.

„Ja, bērns, ja. Tagad pat, pa Jurģiem."

„Nē, nē!" Annele purināja galvu. „Nu tu gan

stāsti jokus! Tu gribi mani mānīt, es zinu."

„Tu tak dzirdēji, ko runāja tēvs visu laiku? Vai

tie bij joki?"

„Bet kā tad mēs varam aiziet no Avotiem?"

„Vai tad tu domāji, ka mēs še varēsim mūžu dzī-

vot? Tās jau nav mūsu mājas. Mums nekur nav

māju. Tu vari to dzirdēt. Esi jau diezgan liela. Pa

Jurģiem mēs iesim prom."

Ja, tā tas bij. Viss tiesa. Tēvs nekad nedzina jo-
kus un māte nebij mānījusi bērna. Annele dzirdēja
to visu kā kaut ko tālu, tālu, bet saprast neko nesa-

prata. Nekad, nekad, nekad viņa nebūtu varējusi ie-

domāties, ka kādreiz būs jāiet prom no Avotiem.

Tēvs bij atkal pienācis un nosēdies uz sola.

„Nu tev arī sāksies grūtākas gaitas," viņš teica

Annelei. „Katru dienu ganos."

„Kas tas nu par lielo ganu," māte žēloja, glāstī-

dama meiteni, „knapi astoņi gadi. Un tad vēl tas



368

lielais aitu bars, ko Laukmali dzīrās atdzīt ganīt pa

vasaru. Kā to apskraidīs tik mazas kājas?"

„Nav tik traki. Nevajaga baidīt ar darbu, kas nav

vēl pierādījis ne savu grūtumu, ne vieglumu. Ganība

liela, verstēm plaša, lauku un tīrumu, kas būtu sar-

gājami, vēl pagaidām nav. Un mūsu bērns nav izlu-

tināts. Pa mazumam jau pieradis pie darba. Nu kā

tu domā, meitēn?Vai varētu izkalpot par lielo ganu?"

tēvs smaidīdams, bet itkā aiz smaidiem skumdams,

paskatījās uz Anneli.

Meitene nesamanīja ko atbildēt. Viss dzirdētais

viņu samulsināja, satricināja. Kā viss bij nācis tik

negaidot, kā jau sen nolemts un norunāts, ka nekā

Annele vairs nevarēja grozīt, nekur izbēgt no tā, kas

nāk, un ka viņai pašai ļāva ieskatīties šais nākošos

notikumos un viņa redzēja nākošo darbu, nevis kā ro-

taļu, bet kā grūtu pienākumu, to visu viņa piedzī-

voja pirmo reiz. Un viņai tas drīzāk izlikās kā sapnis,

nekā patiesība.

„Ja, ko tur var darīt? Vai es ar vieglu sirdi eju

prom no tiem pašiem Avotiem? Te stāvēja šūplis, te

pagāja bērnība. Un tā paša mīļuma dēļ esu tos ga-

dus še plēsies. Un vai ir patīkami pa katriem Jur-

ģiem noārdīt savu ligzdu? Bet tāda nu ir tā dzīve!"

„Dzīve? Dzīve! Kas tā tāda ir, tā dzīve?" An-

nele kā izbijusies pacēla galvu. Bet tēvs un māte itkā

nesaprata viņas jautājošo acu, bet turpināja savu

sarunu.

„Redz nu," teica māte, „varbūt, ja tu būtu pa-

klausījis toreiz brāļiem, tev vairs nevajadzētu stai-

gāt no vietas uz vietu, bet tev jau būtu pašam sava

māja un iedzīve. Vai brāļi, kamēr bij neprecējušies,

tevi mazumu veda no vienas mājas uz otru, kur bij
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meitas mantinieces, lai tu izmeklētos, kur iet iegātņos.
Bet tu negribēji. Paņēmi nabaga meiteni, tāpēc tas

nu tā ir."

„B:rāļi gribēja, lai es dzīvoju kā viņi to vēlās, ne-

vis kā es pats gribu. Un es gribēju labāk ar tevi na-

badzībā, nekā ar nemīlamu sievu lielā mantā. Tu biji

krietna, skaista, tikusi darbos, ko man vēl vairāk va-

jadzēja."

„Un man toreiz nemaz tāds prāts uz tevi vēl ne-

bij," teica māte ar tādu tālu, klusu smaidu.

„Vai tas tam bērnam jādzird?" tēvs bažīgs pa-

liecās pret Anneli, itkā gribētu to prom raidīt.

„Vai tas kas ļauns?" māte atjautāja pretī, pie

tam pievilkdama bērnu vēl ciešāki sev klāt. „Es do-

māju, to, ko mēs runājam, var arī bērns dzirdēt. Ja,

mans prāts stāvēja toreiz uz citu puisi un es gaidīt

gaidīju, lai tu novērstos no manis un ietu kaut kur ie-

gātņos. Tādēļ es arvien vilcinājos un vilcinājos tev

dot atbildi. Upesmuižā, kur jau mēs visi toreiz kal-

pojām, bij kāds puisis, varbūt tu atceries —"

„Jirģens?" tēvs izbrīnēts iesaucās.

„Tas pats Jirgens. Viņš bij par tevi gaišāks no

vaiga un uz visādiem niķiem."

„Zinu, zinu. Viegls!"

„Vai jauns to vēro ! Man viņš patika. Bet vecāki

brīdināt brīdināja. Ko nu Jirgens, pasaules gājējs.
Neviens ne zināt nezinot, kādu tas ļaužu, šodien te,

rītu tur. Bet Avotu dēls, tas esot visu mutē kā

krietns cilvēks, pie tāda vīra es būšot arvien maizi

paēdusi. Un tā — vai nu vecāku padoms, tava nesa-

tricināmā uzticība, Jirgena vējainība — vai arī viss

kopā — nezinu, kas tur īsti bij vainīgs, ka mans

prāts sāka grozīties, bij jau grozījies, iekām es pati
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to nojaudu. Un tā, kādā pavasara dienā, vēlāku vēl

kā tagad, kad jau ievas ziedēja, esu kādu svētdienu

pie vecākiem, Mežsargos un dzirdēju lejās, kā skan

mežs, dzirdu, kas tur nāk dziedādams. Tik jauki,

jauki skanēja tava balss! Un tad man uzreiz nokrita

kā zvīņas no acīm: cik krietns un labs bij tas cil-

vēks, kas tur tā dzied. Un ka nav vis nekur labāka.

Un tajā pašā reizē es noņēmos: iešu pie tevis."

Annele sāka šņukstēt. Visi šie nedzirdētie vārdi

viņai bija kā pārsmaga nasta, kuru kaut kā gribējās

atvieglot.

Māte apklusa, itkā nobijusies, varbūt tomēr nebij
labi visu to runāt bērna klātbūtnē.

Tēvs ieņēma meiteni klēpī.

„Ko tu raudi, bērns? Mēs visi vēl esam kopā.

Dzīvi. Veseli. Dzīve mums priekšā. Gan Dievs pa-

līdzēs, gan viss būs labi." Un lielām starojošām acīm

noskūpstīja bērnu.

Pēc tam arī māte to noskūpstīja, apņēmusi mīļi

viņas galvu.

Tie bij kā kādi nepiedzīvoti un nedzirdēti brī-

numi.

No mājas durvīm vecmāmiņa ūjināja tēvu. Te-

ciņiem viņš uzskrēja kalnā, paklausīgs kā bērns. Bet

māte vēl necēlās no sola. Viņa likās kaut kur tālu

būt ar savām domām.

„Ko jūs abi darījāt tai Upesmuižā?" jautāja mei-

tene.

„Ak tai Upesmuižā ? Tēvs tur bij par priekšsaim-

nieku, bet es pie istabām. Man tāpat kā viņam pa-

visam jaunai, bij jāiet no mājas, jo vecākiem bij tik

kā tā mazā mežsargu vieta un mēs daudz bērnu. Kal-

pošana Upesmuižā bij mana pirmā un pēdējā. Kungi
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bij pēc cilvēkiem, ne tā kā citi vācieši, un man ne-

viens darbs nebij par grūtu. Tad arī nebij ko sūdzē-

ties. Abus mūs nebūtu gribējuši laist projām, lai gan

mūsu precībai bij labvēlīgi. Bet tēvs domāja, ka

Aizpriedēs man būs vieglāka dzīve, nekā paliekot

muižā. Nebij jau slikti arī Aizpriedēs. Kamēr jauns,

visur var iztikt. Bet tā klīst no vienas vietas uz otru,

tikko iedzīvojies un apradis, tas ir rūgti. Grūti bij

šķirties no Aizpriedēm, kur nodzīvots pirmais lau-

lības laiks, dzimuši bērni, vēl grūtāki būs aiziet no

šejienes.

„Un kadeļ tēvs aizgāja no Aizpriedēm?"

„Redzi, tas ir tā: Turēt uz kādu cilvēku greizu

prātu, to tēvs nevar. Ar Aizpriedi, kā ar māsas vīru,

viņi sadzīvoja labi. Pie algas tēvam bij pielīgts tī-

ruma gabals, kuru tas pats apkopa un iestrādāja.

Un kad? Pa novakariem, pa dienvidiem, miega ne-

gulēdams. Šai tēva tīrumā labība arvienu padevās

varena. Nu, un tad to iekāroja cits. Atnāca uz Aiz-

priedēm paša saimnieka brālis. Tas domāja, ka tēvs

būtu dabūjis to labāko gabalu zemes un ka tas ga-

bals pienāktos viņam, kā tuvākam radam. Gulēja ar

to Aizpriedim ausīs tik ilgi, kamēr to piedabūja. Bet

tēvs nevarēja paciest pārestību, ka viņa sviedriem

iekopto zemi nepelnītā kārtā iedalīja citam. Tā viņš

aizgāja."

Un ar Kameni iznāca gandrīz tāpat. Te viņam

bij līgumā dabūt iesētu pūru kviešu labākā zemē, bet

Kamenis to pievīla un kviešu sēšanai iedalīja no sa-

vas vissliktākās zemes, tā kā to vasaru tikai lāčauzas

vien nopļāvām, šito sava brāļa viltību tēvs nekad ne-

varēja aizmirst un uz otru gadu vairs nepalika, lai

gan Kamenis, redzēdams, kas tēvs par varenu strād-
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nieku, runāja tam apkārt no rīta līdz vakaram, lai

jel tak paliekot un nez ko tam sasolīja. Bet tēvs vi-

ņam vairs neticēja."
Redzēdama tēvu nākam no kalna, māte apklusa.

Ar to izbeidzās šīs dienas runāšana.

Annele aizgāja lēnos soļos, nesdama savu domu

nastu. Viņai likās, ka šai vienā stundā tā būtu iz-

laidusi un apjaudusi visu šo savu pieaugumu, kas

bij nemanot nācis pa šiem četriem gadiem, nodzīvo-

tiem Avotos. Vecāku sarunu viņa uztvēra netikvien

kā kāda notikušā vai notiekošā atstāstījumu, bet arī

kā šī notiekošā sakarību ar sevi, ar savu apkārtni.

Un sevi tā juta sakarīgu ar kaut ko nezināmi dziļu.
Lai ar sāpēja, ka jāaiziet no Avotiem, lai arī bij

rūgtas vecāku dzīves gaitas, tēvam nodarītās pārestī-

bas un ciešanas, kaut kas tomēr bij, kas lika uzelpot

kā kam plašam un tālam pretī, kaut kur bij kāds ne-

zināms spēks, kas solīja palīdzēt tikt visam pāri, lai

nāktu kas nākdams.

Gandrīz visi līdzšinējie mājenieki taisījās nošķir-
ties katrs uz savu pusi. Tēvocis negribēja vairs tu-

rēt neviena precēta kalpa un bij salīdzis tikai puišus

un meitas. Karlīne ar Ingu bij salīguši kopā uz kā-

dām pārnovada mājām. Vecajai Aņui muižā vairs

darba nedeva un tā aizgāja dzīvot pie savas meitas.

Zangus ar savējiem bij aizgājuši jau pērn.

Tēvocis Ansis turēja vārdu. Lieldienu nedēļā viņš

pārveda Līziņu sev līdz no Jelgavas. Līdz pašiem

Jurģiem viņa varēja palikt un gribēja savējiem pa-

līdzēt aizvākties uz jaunajām mājām.

Līziņa bij pastiepusies garāka un Annelei likās,
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ka tā kļuvusi daudz, daudz skaistāka, bet arī kā sve-

šāka. Karlīne viņā ilgi skatījās, pati tāda skumja.

„Bet bāla, bāla palikusi mūsu ērkšķrozīte tai pil-

sētā," viņa teica.

„Pagaid, pēc nedēļas būšu tikpat sārta, kā senāk.

Nu sāksies atkal skriešana pa laukiem un mežiem.

lekšā jau nesēdēšu nevienas liekas stundas."

Daudz, daudz vēl izskrējās abas ar Anneli pa

mežu un līčiem. Bet valodas vairs nebij senās. Bieži

Līziņa, skatīdamās tālumā, bij sevī nogrimusi. Kā

pati ar savām domām kaut kur kavēdamās, un mazā

meitene baidījās viņu traucēt. Arī viņai bij pašai

savas valodas ar kalniem, ar kokiem.

„Annele, Annele, tu gribot iet no mums projām,"

ikviens no tiem jautāja itkā brīnīdamies un pār-

mezdams.

„Ne, nē, nē," Annele iekliedzas.

„Aiziesi un aizmirsīsi."

„Kad arī aiziešu, nekad neaizmirsīšu, nekad, ne-

kad, neviena mīļa koka, neviena kalna."

Lieldienas atnāca. Kalnā, starp diviem vareniem

bērziem bij uzkārtas šūpoles. Tās bij palīdzējušas uz-

kārt Ingus stiprās rokas. Lai vēl pieminot viņu Avo-

tos. Sanāca kaimiņu bērni un jaunekļi šūpoties. Visi

slavēja vieglo un augsto šūpoļu sviedienu.

Otros svētkos pat muižu ļaudis atnāca. Viens

slaids smuks puisis, spožos stulmju zābakos, sarkanā

cepurē, kā pie Līziņas piegāja, tā kā dadzis pielipa.
Annele skatījās uz viņu, cik tik sevī niknuma jauda,
bet viņš kā neprātījās, tā neprātījās iet tālāk, un kad

arī atkustējās uz brītiņu, tomēr drīz bij atkal klāt.
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Bet Annele, tāpat ticīgi, turējās Līziņai tuvu. Kad

smukais puisis to pamanīja, viņš laipni bildinoši pa-

skatījās meitenes acīs,

„Nu-, meitēn, būsim draugi!"

Bet atbildi Anneles acīs viņš varēja gaiši īasīt

šādu: vis draugi, ej projām."

Bet Līziņa paskatījās uz abiem, iesmējās un pa-

purināja galvu. Tad aizskrēja un ielēca šūpolēs. Tū-

līt divi nākošās vasaras ganu zēni pievilka virvi

„Cik augstu var laist?"

„Cik tik jums speķa."

To nu viņi gribēja pierādīt, šūpoles laidās kā at-

spoles ar katru sviedienu augstāk un augstāk. Ne-

tāli no šķērskoka, tad līdzās, tad pāri tam zibēja zel-

totā Līziņas galva ar kuplajām matu pīnēm.

„Ai, cik tālu es redzu! Zilus kalnus, zilus mežus,

sarkanas mājas! Tik tālu jūs neviens nevarat re-

dzēt," viņa gavilēja. Bet uz smuko muižas puisi vairs

ne ar vienu aci neskatījās.

Vēl pēc Lieldienām nāca divi svarīgi notikumi.

Svētku nedēļā Ingus ar Karlīni atkal brauca pie

mācītāja un šoreiz tiem līdzi arī tēvs un tēvocis

Ansis.

Bet mājās vecmāmiņa vārīja „tārpiņu" zupu un

cepa gaļu Ingus un Karlīnes mielastam. Pārbrau-

kušos aicināja visus līdzās pie galda.

Bet tūlīt nesēdās vis. Svinīgi tēvocis Ansis salika

rokas un runāja tāpat svinīgi un itkā nokaunējušies
stāvošiem Ingum un Karlīnei par jaunu dzīvi, par

priekiem un bēdām, par saticību un mīlestību. Kar-
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līne visu laiku šņukstēja piedurknē. Pēc runas vis,

balsī noskaitīja tēvreizi. Annele nu no jauda, ka In-

gus un Karlīne ir tagad vīrs un sieva. Labi jau tas

laikam bij, bet tā vairs nemaz nebij tā Karlīne.

Lieldienas atsvētē iesvētīja brāli. Kad redzēja to

lielu un staltu jaunajās pusvadmalas drānās ar balto

kaklautu, Annele tīri nobijās un bijīgi atkāpās at-

pakaļ. Vai nu brālis bij kā liels cilvēks cienā un godā

turams? Vai nu pavisam vairs nevarēja atļauties

pret viņu būt .nerātnai vai pat nepaklausīgai, tas vēl

bij labi jāpārdomā. Visu pēcpusdienu pēc baznīcas

viņi abi ar māsu vien gāja, ar māsu vien runāja par

to, kas nu nāks, ko darīs, Annelei tur tuvumā nebij

ko klausīties.

Pēdējās dienas krita kā uz galvu bezdibenā, tik

ātras, ātras. Vēl varēja saskaitīt piecas līdz Jurģiem,
tad tikai trīs, un tad pienāca pēdējais vakars Avotos.

Visi bij klusi. Vakariņas aiznesa neaiztiktas.

Ausa Jurģu rīts, tik daudz iztēlotais, izdomātais,
bet sirdij arvien vēl neticams, arvien vēl nepieņe-
mams.

vēl līdz mežmalei, līdz lielajam ber-

zām, līdz avotiņam," domāja Annele.

meitēn, mēs tūlīt dosimies ceļā, tev

jāpalīdz dzīt lopi," māte cieši noteica, tā atraisīdama

meitenes domas no visa tā, kas bij, un piesaistīdama
tās jaunam pienākumam.

Šais Jurģos Anneli neviens uz vezuma vairs necēla.

Viņai bij jāskraida gar ceļmalu savā pusē un rūpīgi

jāuzmana, lai lopi neiekrīt jaunajos dīgstošos tī-

rumos.
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Cik reiz pameta acis atpakaļ — Avoti atgāja tā-

lāk. Tālāk ar sveiķaini smaržojošo kalnaino silu, ar

avotainām lejām, ar plaukstošajiem ābeļu dārziem.
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