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Fr. Jansona

Mazā māsiņa.
Ilustrējis A. Apsīti.

Tā bija karsta diena lazaretes dzīvē, kad viņas kanc-

lejā ieradās sīka, maza meitenīte žēlsirdīgās uz-

valkā un iesniedza savus dienesta papīrus. Jm<.-
Lazarete atradās vistuvākā aizmugurē un nu jau

piekto dienu gaidīja tikai ziņu, ka jāpārceļas tālāk, jo

frontē notika kaut kas tāds, kas cilvēku sejas darīja bā-

las, kustības nervozas un balsis klusākas. Likās, tur

grāva nepārtraukts pērkona negaiss, un lielie lādiņi bieži

vien aizsniedza ari lazaretes tuvumu.

Slimos un vieglāk ievainotos kareivjus, kas gulēja

lazaretē, steidzīgi evakuēja uz tālākām vietām, taču la-

zaretes telpas tādēļ nepalika tukšākas — ikdienas nāca

jauni slimnieki, un neviens lāgā nezināja, ko darīt ar tiem

tad, kad pienāks pavēle atvilkties.

Visi bija nervozi, noguruši un īgni; neviens nezināja

ne atpūtas, ne miera, un neviens-nezināja, kas būs jau

nākošā acumirklī.

Nelielā sādžiņa, kur lazarete bija novietojusies, bija

citādi ļaužu tukša/ kā izmirusi, jo gandrīz visi viņas iedzī-

votāji bija aizbēguši, un sanitāri bija gandrīz vienīgie

cilvēki, ko redzēja tukšajās ieliņās, sētās un dārzos. Bet

tie klīda kā ēnas, steidzīgiem soļiem tecēja savās dienesta

gaitās un bez liekas vajadzības no slimnieku pārpildītām
zemnieku būdām ārā nelīda. Sādžinas nomalē taisni to

dienu kāda granāta bija sagrāvusi vienu būdu un apsitusi

visus, kas tanī brīdī tur atradušies. Citi, likās, ik brīža

Wifp tq pašu likteni.

fronte tuvojās. To varēja noskārst no nepār-

iāvienu pērkona,- kas ik dienas nāca tuvāk un

) lielā ievainoto skaita, kas te ieradās jau paši,
eši no pašas kaujas līnijas, un no tā, ka sādžiņā
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arvien biežāk zaglīgi ieradās un noslēpumaini atkal pa-

zuda veseli kareivji, vai nu meklējot īsu, neatjautu atpūtu,

vai ari tāpat — bēgot no frontes, no acīm redzamas nā-

ves, uz mežiem un purviem, kuir tos gaidīja bads un iz-

salkušu zvēru zobi.

Un lūk — tādā dienā, kad kara vīru nervu spraigums

bija sasniedzis visaugstāko pakāpi, lazaretē pilnīgi negai-

dot ieradās šī mazā meitene.

Vecākais rakstvedis, kuram viņa pasniedza savus

papīrus, caur pieri īgni viņā pavērās. Bet tad piepēži pa-

cēla galvu un, kā pats savām acīm neticēdams, kā brīnē-

damies, mirkli cieši ieskatījās jaunās māsas sejā. Bet

jaunā māsa stāvēja viņa priekšā tik sīciņa, tik maziņa un

trausla kā bērns. Līdzību ar bērnu vēl pastiprināja viņas

apaļā, māsas baltās galvsegas cieši ierāmētā sejiņa. Bet

lielās, runīgās acis noraudzījās rakstveddī tik nopietni, ka
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tas apjuka un pavēlēja dežūrējošam sanitāram aizvest to

uz māsu dzīvokli. Un kamēr tas vēl sataisījās, rakstve-

dis, galvu nepacēlis, ieteicās:

„Jūs redzat, kāda putra mums pašlaik te vārās?"

Viņa balsī bija cietas un tādas kā naidīgas notis.

Bet meitene mierīgi atteica:

„Taisni tādēļ es esmu še."

„Nesaprotu, ko tā te meklē," rakstvedis norūca, kad

jaunā māsa kancleju bija atstājusi.

Taču tagad viņa balss skanēja tā kā mīkstāk, it kā

tam būtu žēl sameties neceļos noklīduša bērna. Bet jau-

nākais rakstvedis tikai dzēlīgi iesmējās.

Par žēlsirdīgām māsām kareivjiem bija pašiem savi

ieskati, pa lielākai daļai tie nebija tām glaimojuši. Tās

te nāca un gāja kā īsti gāju putni, un ikkatra atstāja par

sevi kādu piemiņu,' par kuru vienkāršie kara' vīri kodīgi

smējās un zobojās. Gandrīz puse no tām bija vienkāršas

piedzīvojumu meklētājas, kas meklēja skalu izdzīvi kara

troksnī. Otra puse, turpretim, kara šausmu priekšā

tā kā apstulba, apjuka un it kā pazaudēja pašas sevi. Tās

laikam karu savās iedomās bija iztēlojušas par izpriecu,

kur ik dienas notiek tikai spīdošas parādes un spēlē braša

kareivju muziķa.
,

Pie šīs jsķiras laikam piederēja ari šī mazā meitene,

kura šodien bija ieradusies no kāda klusa tālākas provinces

stūrīša frontē, lai te atvēsinātos no savu bērnišķīgo sapņu

karstās miglas.

Bet darba kanclejā bija tik daudz, ka abiem vīrie-

šiem neatlika laika tukšai spriedelēšanai, un mazā māsa

drīzi vien tiem izgāja no prāta.

Taču vakarā, kad lazaretes komanda atgriezās no

darba savās būdās, sarunas par mazo māsu atkal atjau-

nojās. Svaigs cilvēks, lai ari kāds, lazaretes vienmuļā

dzīvē arvienu tika uzņemts ar prieku. Kara troksnis, pa-
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stāvīgais nāves tuvums, dzīves neērtības un nemiers kara

vīrus bija padarījuši īgnus un rupjus, kam ari gaišākas

dzīves parādības izskatījās it kā aizplīvurotas un tumšas.

Bet jaunā māsa, likās, tos bija it kā apstulbojusi un kara

vīru pirmajos iespaidos juta tādu kā negaidītu pārstei-

gumu, kā apmulsumu, un tādēļ spriedumi par to bija vēl

tādi kā pievaldīti, kā nogaidoši.

Feldšeri zināja pastāstīt, ka jaunā māsa pati pie-

prasījusi, lai viņu piedala smago slimnieku nodaļai, un

tūlīt, bez atpūtas no ceļa, nepaēdusi pat pusdienu; stāju-

sies darbā.

Jau tas bija kaut kas neparasts, jo visas līdzšinējās

māsas pēc iespējas bija vairījušās no darba un sākumā

katra bija lūkojusi izkaulēt sev kādu brīvu stundiņu, lai

nomazgātu ceļa putekļus, atvilktu elpu un, kā saka, jaunā

vietā apsildītos. Tālab vecākais rakstvedis, klausīda-

mies feldšeru nostāstos, tik i zināja, ka norūkt:

„Ej tu sazini!"

Šai īsā izteicienā izskanēja it kā šaubas par žēlsir-

dīgās māsas spējām. Un it kā savas slēptās domas gribē-

dams izteikt vārdos, viņš vēl noteica:

„Kad tikai izturētu vien."

Tāpat domāja ari visa lazaretes komanda. Un drūmo

vīru asās mēles tagad kutinājās ap šo jaunās māsas ne-

parasto centību un pašuzupurēšanos.

Taču šāda prātošana ilga tikai dažas dienas, jo tie,

kas strādāja kopā ar jauno māsu, ikdienas pastāstīja par šo

trauslo skuķi kaut ko jaunu, pārsteidzošu, neparastu. Un

rupjo vīru sejas pamazām kļuva tā kā gaišākas, runājot

par viņas īstās žēlsirdībasl un cilvēku mīlestības apdves-

moto darbu. Izrādījās pat, ka viņa labprātīgi atteiku-

sies no īsajiem atpūtas brīžiem, pēc kuriem citas māsas

tā ilgojās un nelabprāt ziedoja tos slimnieku labā.

Darbs bija ierīkots tā, ka māsas tikai zināmās stun-
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dās atradās lazaretē, bet citu laiku pavadīja, kur patika.

Naktī lazaretē palika tikai dežurējošās māsas, kaut gan

ari tās bieži vien atstāja savus uzdevumus feldšeriem vai

vienkāršiem sanitāriem, lai pašas pamatīgi izgulētos vai

paslepšus aizietu kaut kur palīksmoties-.

Bet jaunā māsa par māsas uzdevumiem un pienāku-

miem bija citādās domās un no lazaretes neizgāja gan-

drīz nemaz.

Dienu viņa vai nu lasīja slimniekiem kaut ko priekšā,

rakstīja viņu piederīgiem vēstules, vai ari, uzlikusi savu

mazo rociņu uz kāda grūti slimā kvēlojošās pieres, sēdēja
klusi pie tā, raudzīdamās kaut kur tālēs.

Bet naktīs viņa klīda no istabas istabā, no būdas

būdā kā balta, gaiša parādība un nebija nevienas gultas,

par kuru viņa nepārliektos, nebija neviena vaida, nevie-

nas nopūtas, ko viņas vērīgās ausis nebūtu uztvērušas.

Izrādījās, ka drūmo, neticīgo vīru bažas bija veltas:

jaunā māsa izturēja.

Un atkal tiem bija ko runāt un spriest par šo savādo
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meiteni. Bet tagad šīs runas bija siltas cienīšanas un

dziļas apbrīnošanas pilnas, un neviens viņu vairs citādi

nesauca, kā par mazo māsiņu.

Fronte tīri negaidot tā kā apklusa. Lielgabalu grā-

vieni nesaplūda vairs vienā vienīgā nepārtrauktā pērkona

dunoņā, un šauteņu šāvieni bija kļuvuši retāki. Ari ievai-

notie nepienāca vairs tādā daudzumā kā līdz šim, un

lazaretes ļaudis varēja atvilkt mazuliet elpu. Visi tie

slimnieki, kas varēja izturēt tājāksūtīšanu, pēc pirmās

mediciniskās palīdzības, lielākās vai mazākās grupās tika

evakuēti uz valsti iekšieni ārstēšanai un atpūtai. Laza-

retē palika tikai tie, kam vajadzēja iepriekš uz vietas at-

spirgt, vai ari mirt. Vieglo slimnieku nodaļas bija gan-

drīz pavisam tukšas un māsas, kas tās apkopa, slaistījās

bez darba apkārt pa miestiņa klusajām ielām vai ari bez-

rūpīgi valstījās pa savu dzīvokli.

Mazā māsiņa savu dzīves veidu nemainīja. Velti iz-

pūlējās viņu pierunāt feldšeri, apņemdamies viņas pienā-

kumus kārtīgi izpildīt; velti izmēģinājās ari ārsti. Mazā

māsiņa tikai klusēja un nepiekrizdama, kratīja galvu.

Ārā jau bija gaišas dienas. Juta jau pavasara tu-

vumu, un dabā valdīja skaļš priekšpavasara dzīves prieks.
Bieži rītos, saulei lēcot, mazā māsiņa izlīda no kādas bū-

das un, mirkli pavērusies šai dzīves priekā, atkal pazuda

zemajās durvīs. Viņas lielajās acīs tad bija tāda kā ne-

saprašana, kā rūgts pārmetums kaut kam nezināmam,

ļaunam, kas gulēja kā lāsts pār cilvēci un postīja to.

Kā agrāk, viņa klusēja, nevienu neaicināja sev pa-

līgā, nevienam neuzticēja savus pienākumus, un ja kāds

sanitārs vai feldšeris nebija paguvis laikā izdarīt kādu

savu darbu, mazā māsiņa, ne vārda nebilstot, bija. to jau

padarījusi.

Ar citām māsām viņa nebiedrojās, turējās tā kā sav-

rūp. Nebija viņai ar tām kopīgu domu, kopīgu centienu
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un kopīgu vārdu. Un klausoties viņu sievišķīgās tenkās

un vieglprātīgos, dažkārt izlaidīgos smieklos, un noskato-

ties viņu izpriecās, viņas lielajās acīs gailējās tas pats

parastais pārmetums un nesaprašana, it kā viņa ari savas

biedrenes vainotu cilvēces lāstā un postā. Bet lūpas

viņai tad bija cieši sakniebtas un klusēja. Mazā māsiņa

domāja savu domu viena un darīja savu darbu viena, ne-

mēģinādama uzspiest savu pārliecību un savu morāli

citiem.

Taču klusums frontē nepastāvēja ilgi. Tas bija sa-

mērā īss pārtraukums pirms negantas vētras; īss mirklis

atvelkot elpu un saņemot pēdējos spēkus.

Un kādā rītā, gaismiņai svīstot, visus atkal pārsteidza

nepārtraukta lielgabalu dunoņa; un visas acis atkal baigi

vērās uz to pusi, no kurienes nāca šis elles troksnis.

Rīts bija saulains un gaišs, debesis tik spodras, skai-

dras un dziļas; ne mazākais miglas plankumiņš nebija pie

tām saskatāms. Taču likās, it kā visa rietumu puse būtu

pārklāta melniem, smagiem mākoņiem, kas lēni vilkās

arvienu augstāk un aizklāja sauli.

Mazā māsiņa tai rītā ilgāk pakavējās uz savas būdas

lieveņa un ilgāk noraudzījās baigajos rietumos. Un vi-

ņas acīs šoreiz bija vairāk nopietnības un klusu skumju

nekā citiem rītiem, bet viņas plānās lūpas bija bālākas un

savādi drebēja. Likās, ka viņa raidīja tādu kā klusu lūg-

šanu gaišajam rītam un spožajai saulei, lai tie varbūt pa-

modinātu brālības un mīlestības gaismu to cilvēku dvē-

selēs, kas tur naida un citu viņai nezināmu un nesapro-

tamu iemeslu dēļ centās viens otru sakropļot un iznīdēt

no pasaules un dzīves. Un piepēži viņas labā roka, kā

pati no sevis pacēlās un, pārmetuši nemiera pusei platu

krustu, viņa pazuda atkal savas būdas durvīs.

Lazaretē iestājās atkal karstas darba dienas, kurām,

likās, nebūs vairs gala. Cilvēku neprāts rietumu pusē,
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likās, bija izvērties pilnīgā ārprātā un miestiņa ielās du-

nēja ik dienas jaunu ievainoto transportu riteņi un kāj-
nieku smagie, izmocītie soļi. Ārsti strādāja vai diena vai

nakts un savos asiņu notraipītajos baltajos ķiteļos izska-

tījās pēc miesniekiem. Feldšeri un sanitāri aiz noguruma

krita vai no kājām, taču neatlika laika ne atliekt muguru,

ne atlaist rokas. *

Ik dienas aiz miestiņa, saulainā uzkalniņā, tika raktas

bedres, kur guldīja amputētus kara vīru locekļus vai sa-

plosītus un nomirušo kara vīru augumus. Mazajā mie-

stiņā norisinājās tādas kā asiņainas dzīres, un nāve te ne-

ievāca mazāku ražu, kā tur, kur nepārtraukti dunēja liel-

gabali, tarkšķēja ložmetēji un sprakšķēja šautenes. Ap-

dullinoša asiņu smaka, kā bieza lipīga un kodīga migla,

likās, smagi klīda pa miestiņa saules gaismas pielijušām

šaurajām ieliņām, lodāja pa zemajām būdiņām, karājās

koku kailajos zaros un smagi gulās veselo cilvēku dvē-

selēs.

Mazā māsiņa tagad bija kā dzīvei pazudusi — no-

slēgusies savas dvēseles visintimākos pārdzīvojumos un

savā darbā. Ārā viņu redzēja tikai tik daudz, cik vaja-

dzēja aizskriet no vienas būdas uz otru, kur visur to gai-

dīja cilvēku ciešanas un sāpes. Kā agrāk, viņa bija klusa

un, kā agrāk, neprasīja sev ne atpūtas, ne vieglāka darba.

Pat likās, ka viņa taisni meklēja vislielākās ciešanas, lai

savu lielo acu sirsnīgiem skatiem un savu mazo, vieglo

rociņu skārieniem varētu tās atvieglot un mazināt.

Spēcīgie, «norūdītie vīrieši, noraugoties mazajā mā-

siņā, kratīja galvas un brīnījās, kur viņai rodas tas milzī-

gais spēks,' kas tai ļāva visu to izturēt. Taču viņa nerā-

dīja vēl ne mazākās paguruma zīmes. Tikai bērnišķīgi

apaļie vaidziņi izskatījās mazuliet bālāki un plānāki, un

ap mūžam cieši sakniebtām lūpām bija ieradušās tikko

manāmas deviņas, bet lielajās acīs dziļāka kvēle.
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Asiņu dzīres frontē vairs nerima, un cīņas troksnis

nāca arvienu tuvāk un tuvāk. Nāca kā smags, sarkans

spoks un pārņēma visus miestiņa apdzīvotājus, tikpat ve-

selos, kā slimos. Nebija vairs šaubu, ka fronte kritīs ja

ne šodien, tad rītu, un visas balsis apklusa, bet sejas

iekrita un nobāla. Visas acis drudžaiņi vērās uz rietu-

miem un ausis meklēja cīņas ellišķīgā mūzikā uztvert

kādu noti, kas vēstītu par to, kas īsti tur notiek un kas

nākošos brīžos jāgaida. Vīrieši gāja savās gaitās kā bez

galvas, bet māsas līda kopā, kā izbiedēts aitu bars, sīca

kā noreibušas mušas, elsoja un gaudoja bezprāta izmi-

sumā.

Visi gaidīja pavēli atvilkties, bet pavēle nenāca.

Likās, lazarete bija aizmirsta un tai būs jākrīt ienaidnieka

rokās.

Ar katru dienu biežāk aizklīda gar miestiņu izvār-

gušu, līdz nāvei izmocītu, izsalkušu, netīru un noskran-

dušu kara vīru pulciņi, bez ieročiem, nožēlojami kā ēnas.

Tās bija sakauto kara pulku atliekas, kas bija pazaudē-

jušas sakarus ar citām savām atlikušām daļām vai ari —

aizgājušas no kaujas līnijas uz savu galvu,- lai glābtu mežu

biezokņos vismaz kādu laiku savas dzīvības.

Tie bija pirmie bēgļi, pirmā zīme, ka ienaidnieks

frontē ienesis apjukumu un paniskas bailes. Bet tūlīt tiem

sekoja citi pulki, kas nebija vēl zaudējuši savu kara spēka
ārieni un kara vira apziņu. Taču ari tie bija izvārguši,

līdz nāvei noguruši un tādi kā sakaunējušies par savu ne-

spēku un par savu neveiksmi kaujas līnijā.
Mazā māsiņa, likās, no visa tā nekā nezināja, nekā

neredzēja un 'nedzirdēja. Un, likās, viņa bija vienīgā šai

juceklī, kas par draudošām briesmām, nedomāja un ne-

sajuta ne mazāko baiļu. Tikai noraugoties citos, viņas

acīs gaišāk liesmoja savāda kvēle, it kā viņa nevarētu

saprast, ko tie citi tādi nobijušies un izmisuši, un it kā
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viņai par šīm bailēm un izmisumu būtu ārkārtīgs pārstei-

gums un dziļš brīnums.

„Idiote," citas māsas par viņu atklāti skaitās.

Mazā māsiņa nelikās to dzirdam.

Viņas sīkais augumiņš, likās, bija pastiepies, tāds kā

lielāks izaudzis, viņas savādais spēks tāds kā dziļāks,

stiprāks un pārliecinošāks. Un bijā brīži, kad dūšu pa-

zaudējušie vīrieši, viņas miera apkaunoti, atkal saņēmās

un, kaut ari uz īsu brīdi, atrada atkal sevi.

Bet vienā dienā miestiņš pieplūda pilns bēgošu kara

vīru. Tie nebija vairs atsevišķi, neorganizētu bēgļu pul-

ciņi, tā bija jau vesela kara spēka daļa. Tie atnesa

šausmu vēsti par to, kā ienaidnieks apejoties ar gūstek-

ņiem, un to bēdīgo ziņu, ka fronte pārrauta un katru acu-

mirkli ienaidnieks sagaidāms ari šeit.

Sirms pulkvedis, ar pārsietu roku kakla saitē, deva

galvenajam ārstam padomu tūlīt atstāt visu — i lazaretes

iekārtu, i slimos — un doties kaut kur tālāk aizmugurē.

Taču ārstam bija vēl atlicis tik daudz pienākuma ap-

ziņas, ka šaubījās, vai būtu pareizi lauzt kara disciplīnu

un atstāt savu posteni bez attiecīgas pavēles. Uz ātru

roku viņš sasauca visas lazaretes vadošās personas uz

apspriedi — uz savu galvu vien viņš neiedrošinājās to

darīt.

Bet lazaretes parastā dzīve uz reizi aprāvās un

stingri ieturētā disciplina sabruka pati no sevis. Nevie-

nam nebija vairs prātā parastais darbs un slimie velti

gaidīja savus kopējus; neviens ari negaidīja, ko nolems

priekšniecība, bet drudžaini sēja savas somiņas — bailes

no ienaidnieka necilvēcībām bija stiprākas par disciplinas

un pienākuma apziņu.

Sirmais pulkvedis ar sava pulka atliekām aizsteidzās

tālāk, viņa vietā ieradās citi un to vietā atkal citi. Liel-

ceļš, kas veda caur miestiņu, bija pilns vezumnieku, arti-
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lerijas, jātnieku un kājnieku. • Lielgabalu dunoņa, likās,

bija pieklusuši, toties čaklāk- strādāja šautenes un ložme-

tēji. Bet šāvieni tagad likās tik tuvi, it kā cīņa būtu at-

virzījusies tepat jau aiz meža.

ledomātais kaujas tuvums uztrauca prātus vēl vairāk,

un viens otrs no lazaretes darbiniekiem paslepšus jau bija

pievienojies aizejošām kara spēka daļām, bet citi steigšus

jūdza zirgus, krāva vezumos savas mantas un bija gatavi

aizlaisties, nenogaidījuši pavēli. Sāka līst laukā no būdām

ari slimnieki un, kas tikai varēja kaut cik kustētes, tie

kliboja un devās pakaļ citiem.

Mazā māsiņa stāvēja krustcelē un skatījās. Likās,

viņa bija pavisam mierīga un visa šī kņada viņai pilnīgi

vienaldzīga. Taču dziļā rieva starp uzacīm, kas tikai ta-

gad tur bija ieradusies, liecināja par intensivu dvēseles

darbību. Bet tad viņa pēkšņi sakustējās, visa nodrebēja

un ar vienu rokas mājienu apturēja aizbraucošos zirdzi-

niekus. Un kamēr vēl lazaretes Vadošais personāls netika

gudrs, ko iesākt ar slimniekiem, viņa bija saņēmusi visu

varu savās trauslajās rociņās un rīkojās tā, it kā viņa te

būtu vienīgā pavēlniece.

Galvenais ārsts, iznācis no apspriedes ar gatavām

pavēlēm, pārsteigumā un no brīnumiem rokas vien no-

plātīja. Viss jau bija padarīts un labāk nekā viņš to bija

nolēmis. Visi slimie, kas varēja iet kājām, bija sactā-

dīti kārtīgā komandā Un pašlaik devās ceļā. Citus novie-

toja pajūgos, bet atlikušos veselie stiepa uz lielceļu un

mazā māsiņa pavēlēja bēgošiem vezumniekiem uzņemt

tos savos vezumos.

Viss tas bija izdarīts tik ātri un veikli, it kā te būtu

rīkojusies stingra un piedzīvojumu bagāta vīrieša roka —

ārstiem atlika tikai sēsties sagatavotos pajūgos un aiz-

braukt.

Un kad visi bija novietoti un miestiņu atstāja beidza-
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mais pajūgs, mazajai māsiņai novēlās kā kalns no krūtīm

un pār plānajām lūpām izvēlās atvieglota nopūta. Viņa

stāvēja viena pati miestiņa ceļa galā un savādi starojo-

šām acīm noraudzījās bēgļiem pakaļ. Ārprāta bailēs tie

dzina zirgus, un 'neviena galva nepagriezās atpakaļ, ne-

viena sirds neiedomāja viņu, neviena acs nemeklēja to

un neviena balss nesauca pēc viņas. Tiem viņa nebija

vairs vajadzīga un tie viņu bija aizmirsuši.

Taču mazā māsiņa ari pati bija sevi aizmirsusi un

nedomāja par sevi. Kad beidzamais lazaretes pajūgs no-

zuda vispārīgā bēgļu jūklī uz lielceļa, viņa to pavadīja ar

platu krusta zīmi, it kā novēlēdama laimīgu izglābšanos,

pagriezās atpakaļ un mudīgi aiztecēja uz kādu būdu, kur

viņa bija atstājusi visgrūtākos slimniekus, kam pēkšņā

pārcelšanās būtu atnesusi neapšaubāmu nāvi un kas viņu

gaidīja kā savu vienīgo aizstāvi un glābēju.
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Tomati.
Ilustrējis autors.

Kad sākās skolaslaiks, ik rīta un! ik pusdienas gar

Brīvības tirgu naigi soļoja divas mazas meitas, Anna un

Marija. Bieži viņas gāja rokās saķērušās, jo bij no vie-

nas sētas un skolā sēdēja vienā solā. Viņām bij vienādi

priekšauti, vienādas cepures, vienādas grāmatu somas.

Ari vienos gados viņas bija. Tikai, par nožēlošanu,

augums viņām nebij vienāds. Ja Annai, kura bija kalsna

un gara, varēja dot jau desmit vasaru, tad Mariju ik-

viens noturēja par viņas mazo māsiņu, kura vedama pie

rokas, lai tirgus tuvumā drūzmā viņa netiktu samīta.

Gandrīz ikdienas," no skolas nākot, abas meitas

iegriezās pa vieniem vārtiem plašajā tirgus laukumā un.

apliekušas mazu līkumu, pa otriem vārtiem atkal iznāca

uz ielas. Dažreiz viņas ielavījās lielajiem pa padusēm ari

milzīgajās tilpnēs, kur zem augstā stikla jumta saules

dienās bija -maiga ēna, bet vējā un lietū klusi un silti.

Kas tā taču bij par pasauli, tāds tirgus! Jau pie vār-

tiem bij ko redzēt. Kā tur rindā stāvēja, sēdēja un kur-

nēja sievas, vīri un bērni ar daždažādām pārdodamām

mantiņām. Kādai sievai bija abas rokas pilnas sausu

zāļu un mētru. Citai zilās vāzēs saspraustas stāvēja

priekšā kuplas buķetes, no smilgām, kādas pļavā nekad

nebij redzētas: zilas, koši zaļas, sarkanas un rozā. Baltā

skalu kurvī gulēja skaisti izšūtas rīta kurpes. Tepat ve-

sels lēvenis zeķu un cimdu. Gara rinda lielu un mazu

kurvju ar neapskatāmām lietām. Nemaz nevarēja zināt,

kam kurais kurvis piederēja; jo pārdevēji atradās aiz

tiem sadevušies pulciņos, pļāpādami un jokus taisīdami.

Bet tiklīdz gadījās kāds pircējs, kas noliecās pie kurvja

un sāka mantas cilāt, uzreiz atradās īpašnieks un tirgo-

šanās gāja vaļā. Pārdevējs slavēja savu preci bez mēra.
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Pēc pārdevēju vārdiem, te viss bija tik labs un lēts, ka

likās tīri aplam, kad pircējs, mantu apgrozījis, nolika to

kurvī atpakaļ un aizgāja.

Uz nākošā |ļtūra stāvēja bārdains vīrs, pēc izskata

krievs, un pārdeva mazus sunīšus vai lācīšus, kuri rēja,

kad ar pirkstiem sānos spieda. Viņam bij vesels kurvis

šādu suņu! Tālāk kādam vecim bija tādas rokās grozā-

mas .svilpītes*, ar kurām varēja pogot tik brīnišķīgi, kā

lakstīgala.

Bet nekur un nekad nekas nebij dabūjams par .velti,

un mūsu meičām naudas nebij. Viņas gāja, laizdamās

acis garām visām šīm bagātībām. Vietumis viņas apstā-

jās vai nu pie kāda brīnuma, vai pie pārāk skaistām lie-

tām, un brīdi noraudzījās, aiz uzmanības nemaz vairs

neatcerēdamās, ka pilsētas bērniem neklājas tik platu

muti .Vaļā turēt. Nūja, viņas jau to ari nekad nedarīja;

bet kad bija jānoraugās uz vistu un gaili, kas bij no-koka

izgriezti un knābāja graudus gluži kā dzīvi, tiklīdz pa-
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stumdīja tādus kociņus; vai ari divi lāči tādā pat veidā

strādāja kā kalēji, ar lieliem āmuriem rakstā sizdami uz

laktas, tad aizmirsās visi pieklājības likumi.

Tāds tirgus vispār bija apbrīnojama lieta. Viņš bija

neizsmeļams kā jūra. Katru dienu nāca kundzes, ķēk-

šas un kalpones. Visām viņām bija kurvji uz elkoņiem.

Viņas lika tur iekšā kartupeļus, kāļus un burkānus, galu,

desas, sviestu, olas, reņģes, ogas un ābolus; bet mantu

kaudzes laukumā un tilpnēs 'nemainījās. Bija tīri brī-

nums,, kāpēc pārdevēji tik cītīgi piedāvāja savas man-

tas, labi zinādami, ka ne mūžam tās netiks pārdotas.

Anna ar Mariju, kā arvienu rokās saķērušies, daž-

dien izgāja cauri gaļas tilpnei un ar lielu bijību noraudzī-

jās uz milzīgajiem gaļas un desu blāķiem. Tur karājās
veseli vērši, krāsns augstumā. Tur bija cūkas, jēri un

sivēni. Visādi putni, neplūkti un noplūkti stāvēja rindās

sakrauti, un noplūkto kakli bij izstiepti tievi un gari kā

stabules. Resnas desas, iešķībi nogrieztiem galiem, kur

sārtajā liesumā kā iespiesti gulēja balti tauku piciņi, stā-

vēja grēdās uz galdiem. Miesnieki, baltiem uzkrekliem,
lieliem dunčiem rokā vai pie jostas, stāvēja vai steidzās

nogriezt tādus gabalus, kādi pircējiem bija pa prātam.

Bet ja vajadzēja pušu dabūt kaulus, tad gaļas gabalu no-

lika uz milzīga bluķa un ar platu cirvi reizes cirta,

kā malku skaldot.

Otrā tilpnē pārdeva sviestu, sierus. Tur bija veseli

siera riteņi, dzirnu akmeņa lielumā. Tālāk nāca olas,

milti, dažādi graudi, putraimi, zirņi un pupas, tad žāvētas

un svaigas zivis, nēģi, seklos toverīšos, kārtīgi salikti

vienād un otrād, mencas baltiem, resniem vēderiem, lie-

lām ūdeņainām acīm. Gludas un zeltaini lāsotas kārpas

plančojās pa koka vannām. Tur bija ari zuši, līņi, līdakas

un asari. Zivju sieva rokā turēja nelielu tīkliņu, it kā

karoti. Ar to viņa pasmēla zivis pēc patikšanas. Ļip,'
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lip! Ūdens šļakatas skrēja gaisā, kad zivs, manīdama

sevi tīklā, sāka kult ar asti.

Visraibākā dzīve tomēr bija ārā, plašajā laukumā,

kur sabrauca zemnieki ar augstiem ogu un ābolu vezu-

miem. Tikai tur bērniem nebij ērta staigāšana. Uz vi-

ņiem raudzījās ar neuzticību. Vajadzēja tikai drusku tu-

vāk pievirzīties vezumam, kad pārdevējs viņus pastūma

nostāk, teikdams:

• „Tālāk, tālāk! Nelien tik tuvu!"

Ak tu, nelieši tādi! Vai tad skuķi meklēja zagt, kā

palaidņi puikas? Viņām tikai patika noraudzīties uz

dzeltenajām plūmēm, uz bumbieriem, kuri pie tam tik

saldi smaržoja, uz sārtajiem āboliem.

Rindas ar pelēkajiem piena un krējuma traukiem iz-

skatījās bēdīgas; pa tām nebija ko staigāt. Bet par to

skaisti izcēlās lielie būri, kuros dzīvoja vistas, dēja olas

un kladzināja. Sarkanbārdaini gaiļi dziedāja, ka viss tir-

gus laukums skanēja un, galvas pašķiebuši, noskatījās uz

bērniem, kad tie garām gāja.

Te tirgojās ar kāpostiem, ar olām, visādām saknēm

un dārzājiem. Netrūka ne rutku, ne salātu, ne skābeņu.

Lielie sīpoli spīdēja zeltainās pīnēs.

Un tad — tur bija vēl pavisam savādi augļi, kārtīgi

sakrauti kaudzītēs. Pēc izskata kā āboli, bet krāsā gluži

sarkani, kā novārīti vēži.

Kopš bērni šos ābolus bij ievērojuši, viņiem nebij

vairs nekāda miera. Savā gājienā no skolas viņi vairs

nestaigāja pa tilpnēm, negāja uz ābolu nomali, bet gro-

zījās tur vien pa mazo būdu priekšu un ar augošu kāri

noraudzījās uz skaistajiem, sarkanajiem āboliem.

Labi apskatījušās un nopriecājušās, meičas mājā

iedamas, visu ceļu par to vien runāja, ka vajadzētu reiz

:os nopirkt un nomēģināt viņu gardumu. Zināms, tur va-
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jadzēja daudz naudas, jo tie taču nebij īsti āboli. Tos

tikai retais pirka un reti kad vairāk par puskilogramu.

Sakrājušas no savām brokasta naudām divdesmit

santimus, mūsu meitas kādā dienā iedrošinājās sarkano

ābolu kaudzei tuvoties, un Anna bailīgi prasīja:

„Cik šitie maksā?"

Pie tam viņa rādīja ar pirkstu uz tomātiem.

«Piecpadsmit."
Anna ar Mariju saskatījās.

Kas tas bij par piecpadsmit? Santimi vai rubli?

Mārciņā vai gabalā? — Viņas sabāza galvas kopā, sa-

čukstējās, un tad Anna izraisīja no mutautiņa stūra piec-

padsimt santimus un sniedza tirgus sievai.

Sieva iesvieda viņu grūti un ilgi krāto naudiņu

skārda kastītē, ka noskanēja vien un sniedzās pēc aug-

ļiem. Viņa tos lika papīra kulītē un svēra. Lika un svēra

ar tādu pašu rūpību un nopietnību, kā kad viņas priekšā
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stāvētu divas lielas jaunkundzes. Kāpēc ari ne? Vai

viņu nauda bija sliktāka par pieaugušu cilvēku naudu?

Nopirkušas skaistos ābolus, abas meitas devās teci-

ņus projām. Bet vēl viņas nebij tikušas līdz tirgus vār-

tiem, kad kāre pirkumu nomēģināt apturēja viņu soļus.

Viņas sagriezās kopā, izņēma vienu ābolu un nokoda

katra pa kumosam.

„Vai gards?" prasīja Anna, kumosu vaigā turēdama.

„Loti gards," Marija atbildēja, kumosu pa muti vel-

dama.

„Še, kod vēl!"

„Kod vien, — man vēl mutē."

Viņas gāja lēnām uz priekšu. Anna nesa iekostu to-

mātu rokā un pa reizei pameta uz biklus skatus, jo tas

bij tik mīksts, ka pirksti līda iekšā un pa koduma vietu

tecēja sarkana sula kā asinis.

„Man vairāk negribas," viņa teica, sniegdama augli

Marijai, kura rāvās nost.

„Man pietiek. Garšo labi, bet man negribas."

Pēc brīža Anna tīšām ļāva tomātam nokrist zemē.

„Vai!" viņa iesaucās, raudzīdamās uz sarkano bum-

buli, kas izplēties gulēja zemē. Bet Marija viņai nepār-

meta ne ar vienu skatu.

„Tikai nenomet visu kuli," viņa teica.

Vēl dažus soļus paspēruši, skuķi pievirzījās pie nama

sienas un apstājās.

„Man liekas," Marija teica, „ka nebija vis gards ..."

„Nebij gards? Tad tu nezini, kas ir gards."

„Man liekas, ka tas bij sapuvis."

„Jā, sapuvis gan, varbūt, ka bija, jo tik mīksta ābola

es savā mūžā neesmu redzējusi, ne vēl ēdusi."

„Tfi! Man vēl mutē stāv vis nelabums."

Anna pavēra kulīti, iebāza degunu gluži iekšā un

teica:
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„0ž tā drusku pēc skāba."*

Marija pataustīja un iesaucās:

~Pavisam mīksti visi no vietas!"

„Vai zini, — viņa mūs ir piekrāpusi. Viņa redzēja,

kas par pircējiem un ir mums iedevusi sapuvušus."

Pēc šīs atziņas meitenes kā uz norunu sāka raudāt.

Garāmgājēji uz viņām pameta acis. Varbūt viens otrs

nodomāja, — kāpēc gan tie bērni tur raud; bet neviens

nekā neteica. Vai tad pirmā reiza, kad tādi palaicļņi nāk |

no skolas šņaukādami.

Kad pirmie ūdeņi bij pārskrējuši, skuķi nolēma iet

atpakaļ un atprasīt savu naudu. To taču katrs cilvēks

ieskatīs, ka par sapuvušu preci nevar ņemt tik lielu cenu.

Viņas atdos augļus atpakaļ, un ja sieva ko iebildīs, tad

tirgū gan netrūks lielu cilvēku, kuri palīdzēs aizstāvēt

viņu taisnību. — Viena otru drošinādamas, viņas laida

skriešus atpakaļ uz tirgu.

Bet ne tik viegli nācās ar tirgus sievu uzsākt saru-

nas, kā bija nodomāts. Trīs reizas viņas pagāja vainī-

gajai būdai garām un, kas zina, vai skuķi būtu iedrošinā-

jušies krāpniecei tuvoties, ja viņa pati nebūtu tos uzru-

nājusi. Redzēdama, ka bērni vairākkārt staigā, uz vi-

ņas būdu it kā kārām acīm raudzīdamies, viņa tiem uz-

sauca:

„Nu, jaunkundzītes, — nāk vie' klāt!"

Meitenes apstājās, saskatījās un iešķērsām virzījās

būdai tuvāk. Tomēr, cik grūti nu bij uzsākt ķildu, kur

tirgus sieva runāja tik laipni. — Vai nebij labāk zaudēt

naudu un nevienam par notikušo nelaimi nenieka ne-

stāstīt?

Nostājušās būdas priekšā, meitenēs bikstīja viena

otrai pie sāniem un nevarēja iesākt runāt, jo ne viena,

ne otra nezināja, ko īsti teikt. Varēja jau būt, ka āboli

tomēr nebij sapuvuši, jo varbūt, ka viņi nemaz nebij āboli,
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bet kāda nelāga plūmju suga. Varbūt tos ēda tikai vā-

rītus?

„Nu, kas manām jaunkundzītēm patīk?"

Piepēži Marijai ienāca prātā laba doma. Viņa iz-

ņēma Annai no rokām kulīti ar tomātiem, sniedza tirdzi-

niecei un teica:

„Tie mums nepatīk."

Laipnā sieva pavēra maisiņu, paskatījās, tad mudīgi

to aizvīstīdama, iesaucās:

„Nevajag pirkt tādas lietas, kas nepatīk."

Viņa sniedza nelaimīgo kulīti atpakaļ.

„Mēs jau nezinājām, ka viņi sapuvuši."

„Ak jūs, ērma kaķi! Jūs manu labu preci te smā-

dēsiet! Jūs neesiet labus tomātus redzējušas, kad tā

runājiet. Sivēni tādi!"

Sieva it kā grasījās atstāt savu aizgaldu, un skuķiem

uzmācās bailes. Kaut gan ne skriešus, tomēr žigli vien

viņas kājoja projām. Viņas būtu atstājušas tirgu neat-

skatījušās, ja nesauktu kāda skaļa balss:

„Meitiņ, meitiņ!"

Skuķi pavērās turpat pa kreisi un redzēja resnu sievu

sēdam kā uz troņa pie tikpat resnas kāpostu mucas.

Muca bij tik pilna, ka pāri malām kārās dzeltenīgas

kāpostu skaras, kā svārpsta skaidas.

„Nāk šurp," resnā sieva māja ar vienu pirkstu.

Skuķi neuzticīgi tuvojās kāpostu mucai.

„Kas tur jums ir ? Ko jūs tur strīdaties ar to dullo

veceni? Rādiet šurp to tūtu!"

Skuķi bija izbrīnējušies, tomēr sniedza jau labi vien

saņurcīto maisiņu kāpostu sievai.

„Nuja, kas jums tādus saspaidītus vairs atpakaļ

ņems.. Skatiet vien, jau zupa sūcas cauri. Citādi labi

•ļomatiņi. Vai gribiet katra sauju kāpostu?"

~.Jā, jā," skuķi vienā balsī iesaucās.



Tomāti 21

„Nu tad nolieciet grāmatas un tepat uz vietas ap-

ēdiet, citādi nosmulēsaties."

Meitenes bija bezgala priecīgas par tādu maiņu un

ēda saldenskābos, sulas pilnos kāpostus ar lielu baudu.

Un ēzdamas, viņas vēroja, ka ari viņu labdare gatavo-

jas ieturēt maltīti. Viņa, kas zina, no kurienes izvilka

prāvu rupjas maizes gabalu, aptriepa to ar sviestu, sa-

grieza vienu tomātu — jo tā taču sauca šos nelaimīgos

ābolus — biezās šķēlēs un apklāja maizi. Tad viņa uz-

bēra labi daudz sāls un koda. Viņa koda, ēda un ne-

būt netaisīja greizu seju.

Resnā sieva bija ievērojusi, ka bērni viņas maizi ap-

brīno, tāpēc, kad tie savus kāpostus apēduši un rokas

noslaucījusi, taisījās ņemt grāmatas un staigāt, viņa no-

grieza no savas maltītes katrai pa kumosam, sacīdama:

„Nu, paraugiet, vai nav laba maizīte?"

Bērni koda, norija, vēl brītiņu pačāpstināja ar mēli

un tad abi reizē teica:

..Gards."

..Redziet nu," sieva atbildēja. „Kā katru darbu jā-
zina kā strādāt, tāpat jāzina kā katru ēdienu ēst. Nevar

mandeles likt uz sviestmaizes, nevar galu mērcēt cukurā

un tomātu neviens neēd kā ābolu, bet gan šitā, kā es to

daru. Vēl labāk būtu, ja man pie rokas gadītos kāds

sīpols, bet var iztikt ari bez tā."

Pēc visām bēdām Anna un Marija gāja mājās pavi-

sam apmierinātas. Viņām likās, ka ir kļuvušas daudz

lielākas un gudrākas, nekā pirms tomātu pirkšanas.



Jāņa Jaunsudrabiņa

Lieldienu olas.
No tēlojumu virknes «Mazie pilsētnieki".

Tālā Rīgas nomalē, kur ielas netiek vairs bruģētas,

kur pilsēta vēl paturējusi šai vietai senāk piemītošu

vārdu, mazā jumta istabiņā dzīvoja kāda atraitne ar gadus

septiņus vecu puisēnu. Istabiņai bija viens pats logs, tas

pats ne visai liels. Un tas bij labi, jo lielākā gaismā naba-

dzīgā dzīves iekārta būtu izskatījusies pārāk bēdīga.

Nobrāztā, vaskadrānu pārvilktā kušete, uz kuras gulēja

abi istabiņas iemītnieki, jau tā rādīja savas tērauda

ribas, un nokvēpušās plīts stūros rēgojās sarkanas ķie-

ģeļu šķautnes. Cits viss bij kvēpu krāsots tumši pelēkā,

sākot ar griestiem un beidzot ar pašiem iemītniekiem,

tikai viens vienīgs krāsains plankumiņš izcēlās no plīts

kakta. Tur karājās neliels, zili emaljēts kastrolis, baltu

spīdumu vidū, kas pat naktīs gluži nenodzisa, bet pastā-

vīgi mirdzēja, kā visas bēdas vienumēr redzoša acs. Un

bēdu tādās istabiņās nekad nav trūcis.

Ļaunie apstākļi, kādos tagad nabaga atraitne mita,

likās vēl jo smagāki tāpēc, ka viņas mūža sākums bija

gaišs un saulains bijis. Viņas tumšās dienas sākās tikai

tad, kad katrs cilvēks domājas sāķam savu dzīvi: līdz ar

viņas kāzām. Tiesa, viņas vecāki bij strādnieki un ne-

varēja viņu audzināt par jaunkundzi; bet viņa bija vesela

un dzīvespriecīga. Paaugusies, gāja darbā, labi ģērbās

un izskatījās labi un tā drīz vien tika pie vīra.

Bet savā jaunības neapdomībā viņa bij par vīru izvē-

lējusies gluži slimu cilvēku, ticēdama, ka viņas mīlestība

un gādība varētu pat miroņus no kapiem uzcelt. Bez

tam, viņas izredzētais bija tik labs un skaists: bāls, gan-

drīz balts, melniem matiem, lielām mirdzošām acīm. Vi-

sam par spīti, viņi sāka savu dzīvi ar lielām cerībām.

Viņš bija grāmatvedis kādā fabrikā. Viņi ierīkojās vīra
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stāvoklim piemērotā dzīvoklī, divās gaišās istabās.

Viegli puķotas tapetes, baltas durvis, balti logi, jauna

kumode ar spoguli virsū. Visā visumā gan istabas vēl

bija mazliet patukšas; bet katrs kaktiņš varēja sagaidīt

ik pēc algas dienas jaunus papildinājumus, jo Vītols nepa-

laida naudu, kur nevajadzēja. Un ar laiku viņu platajai

gultai līdzās vajadzēja nostāties mazai, baltai bērna gul-

tiņai ... Viņu dzīvei vajadzēja iet uz augšu, plesties pla-

šumā un sakuplot, kā koks aug un kuplo saules aicināts.

Bet pilsētas dzīvi nevar pielīdzināt lauku dzīvei, ko

pati daba ik ar jaunu vasaru dara bagātāku, kaut ari

zemes kungi mainītos. Pilsēta ir kā plašs ūdens lauks.

Izdevīgam vējam pūšot tu vari savas buras mirdzināt;

bet tam rimstot tu paliec nevarīgs uz vietas. — Laimīgais

pāris bija kopā padzīvojis tikai mazu brīdi, kad vīra bā-

lums kļuva dzeltens un acu mirdzums drudžains. Apzi-

nādams savas slimības nopietnību, Vītols gribēja nedēļas

divas atpūsties, neiet darbā, pagulēt. Jā, taisni gulēt vi-

ņam gribējās, un to viņš varēja ar mierīgu sirdi darīt, jo

tā gada atvaļinājums vēl nebij izmantots. Bet šī atpūta

iznāca daudz garāka un tomēr pārāk īsa. Ar visu ener-

ģiju uzturētie spēki zuda tik ātri, ka pēc nepilnām piecām

nedēļām slimniekam vajadzēja pāriet no gaišajām ista-

bām uz mūžīgu tumsu.

Jaunā sieva nu palika kā apstulbusi. Vēl apbedīša-

nas rūpes viņu turēja uz kājām; bet kad bija palikusi

gluži viena, tad briesmīgs zemes spēks viņu vilka pie
sevis. Tikai ar lielu piespiešanos viņa varēja kustēties

un padarīt visu nepieciešamo. Viņai nedarīja nekāda

prieka ne saule aiz loga, ne pašas asiņu plūšana pa dzī-

slām, ko viņa aizvien bij sajutusi kā laimi. Sirdī bija
iegulies tāds žēlums, ka gribējās tikai raudāt. Un aug-

stākas vēlēšanās nebija par to, — kaut varētu gulēt, gulēt
un nekad vairs necelties.
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Tomēr dzīvība ir stiprāka par nāvi. Visi šīs dzīves

piedēkļi, tā prieki, kā bēdas, ir patiesībā tikai sapņi, kas

katram cilvēkam savā mūžā jāizsapņo. Jaukam sapnim

beidzoties, mums sirdī paliek rūktums un žēlabas; tur-

pretim, kad no drūma pamostamies, esam priecīgi, ka tas

beidzies. Tā dzīve paliek nebeidzamā līdzsvarā, gluži kā

visi dabas spēki zemes virsū un pasaules telpā, un mēs

šūpojamies mūžības šūpolēs, kā bērni, līdz pat kapam.

Kad atraitne nojauta, ka viņas prāti sāk atkal at-

griezties pie dzīves, viņa uzreiz zināja, ka uz \;isām

pusēm jāsašaurinās, lai dzīvotu. Un tūlīt viņa ņēma no

logiem baltos aizkarus, kravāja dažādus greznuma nie-

ciņus un vieglāk plīstošas lietas kurvī 'un gāja smagā

ormaņa ratiem pakaļ, tālāk nomalē.

Bet šī nomale nekā nepelnošai atraitnei vēl nebij

diezgan tāla. Vēl pārāk lielu naudu apēda istaba. Ik die-

nas viņa apgrozīja vai desmit reižu to naudas mazumiņu,

kas bija palicies pēc bērēm kumodes atvilktnes stūrī.

Bet kad nāca pasaulē viņas puisēns, tad cits nekas neat-

likās kā pārdot visu vīra atstāto mantību. Ir tad pēc

zināma laika prātīgāk bija, ja devās vēl tālāk nomalē.

To viņa darīja un beidzot apmetās Rīnūžos, nelielā koka

mājelē, kas stāvēja lielas kāpas piegāzē kā skapis.

Tā kā Vītoliene nebij savā laikā skolas necik apme-

klējusi, tad nevarēja darbā būt izvēlīga. - Gan ar klusu

skaudību viņa, noraudzījās uz kasierēm, kas sēdēja, lie-

lākos veikalos, kā putni būros, un kurām cita uzdevuma

nebij, kā saņemt naudu, noplēst čekam galu, uzspraust uz

garas adatas, uz zīmes kreisās puses uzspiest „samak-

sāts" un pasniegt maksātājam atpakaļ. To viņa varētu

tikpat veikli un varbūt vēl veiklāki izdarīt; bet tādas vie-

tās prasīja pēc skolas un tās viņai nebij. Un tā kā viņai

skolas nebij, tad vajadzēja sēdēt savā istabiņā, salīkušai,

un šūt no agra rīta līdz vēlam vakaram veļu, visvairāk
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kreklus un bikses. Un vienīgā pārmaiņa viņas darbā bij,

tlarba nodošana un jaunas drānas saņemšana. Pie tās

pašas reizes viņa, zināms, saņēma ari naudu un varēja

savam puisēnam, ko viņa parasti ņēma uz pilsētu līdz,

kādu nieciņu nopirkt priekam.

Sava bērna Vītoliene nevarēja lutināt ne ar ēdie-

niem, ne ar spēlēm, un ziemā ne reti puisēns, savā kak-

tiņā sēdēdams, sāka gauži raudāt.

„Man nav ko darīt," bērns žēlojās, kad māte vaicāja,
kas kaišot.

Vasarā bij labi. Sevišķi labi tāpēc, ka tepat zem

viņas loga, kuru nu varēja turēt visu dienu atvērtu, kad

tikai lietus vai vēji nesitās iekšā, bija skaistas smiltiņas,

pa kurām viņas puisēns rakņājās bez apnikuma. Parasti

laukumā saradās vairāki bērni no lejas dzīvokļiem un pat

no kaimiņu sētām. Te bija dažas resnas priedes, aiz

kurām labi varēja spēlēt paslēpienus, un šī spēle bērnus

pievilka. Nereti mazo starpā izcēlās ķildas. Un ja ma-
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zajam Austrām kads pari darīja, viņš tūlīt ceļa galvu pret

mātes logu un kliedza:

„Mamma!"

Un māte parādījās logā, šuvekli rokā un kratīja ar

pirkstu:

«Pagaidiet jūs man, rezgaļi!"

Parasti ar to pietika, lai nodibinātu mieru, ja vainīgie

jau nebij aizmukuši.

Bet jo bērni aug, jo grūtāk valdāmi viņi tiek. Tā tas

bija ari ar Austri. Nule, septiņus gadus aizsniegušām,

viņam nepietika vairs ar kāpu smiltīm. ļv Viņš meklēja

pieslieties lielākiem zēniem un taisni tiem palaidnīgāka-

jiem, jo tie viņa acīs bija īsti varoņi: klīda kur padomā-

juši un darīja to, kas ienāca prātā. Viņi skraidīja pa ne-

tālo mežu, putnus traucēdami, vai stundām ilgi tupēja

uz dambjiem Daugavā un ķēra kazaragus, īsās kājeles

Austri dažu labu reizi nespēja tik ātri panest, kā viņa bie-

drus viņu garie kāti, kāpēc šad un tad bij jāpalaiž raudas.

Kaut gan tas bij pavisam bērnišķīgi, tad tomēr cita

līdzekļa viņam nebij ar ko mīkstināt biedru sirdis.

„Nu, velcies ātrāk!" tie tādos gadījumos sauca, it kā

viņš būtu tikko kustējis, kur viņš taču skrēja kā vējš.

• Dažu reizi zēnu gaitas bij pavisam nevainīgas un pa-

laidņi viņi bija tikai savu vecāku acīs; bet dažreiz viņi

darīja tādas blēņas, par kurām tos varēja pat cietumā

iebāzt, ja noķertu. Skraidot gar augļu dārziem, viņiem

iekārojās ābolu vai ogu, un lielākie mazākos mācīja līst

dārzā un zagt. Viņiem bija zināmas visas vājākās vietas

visos žogos, pa kurām varēja viegli iespraukties un iz-

sprukt. Viņi darīja ari tā, ķa izkasa zem žoga alas, pa

kurām varēja ielīst un izlīst. Tikai nedaudzas minūtes

darba un viens, vai divi puikas bija dārzā, kamēr citi stā-

vēja sargu vietās, lai briesmu gadījumā dotu signālu, vai
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nu ar svilpienu, ieklepošanos, vai ar vārnas ķērcienu —

krā, krā!

Viss šiem nebēdņiem noderēja. Tirgotavā, vai

kioskā viņi sabruka vesels bars gar leti. Un kamēr viens

par kapeiku pirka, tikām citi mierīgi pie mantām stāvē-

dami un pārdevējam acīs skatīdamies, ar rokām kaut ko

pievāca. — Līgojās pa nebruģēto ielu kāds malkas ve-

zums, — zēni tam skrēja pakaļ un raudzīja izraut pa pa-

galei, līdz vēdējs beidzot atģidās un ar pātagu tos aiz-

trenca.

Nevar sacīt, ka Vītolienes Austris nebūtu vienā, otrā

no šiem zēnu nedarbiem piedalījies, tomēr mātei nekas

slikts vēl nebij ausīs nācis. Ja viņš ko darīja, tad vienīgi
biedru iespaidots, un visi taustāmākie ieguvumi, kurt

būtu varējuši viņu nodot, palika lielāko biedru rokās. Ja

viņa kādam būtu par savu zēnu žēlojusies, tad tikai tā-

pēc, ka viņš vairs nedzīvoja tepat zem loga, bet klīda

diezin kur apkārt. Un uz tādu žēlošanos katrs prātīgs

cilvēks viņai būtu atbildējis, ka zēns nav meitene, ka

zēni tā klejodami norūdās un kļūst par patstāvīgiem, uz-

ņēmīgiem, krietniem cilvēkiem, ja ari viņu gaitās iezo-

gas viens otrs nedarbs.

Varbūt tas bij tiesa, tomēr mātes gādība šad un tad

Vītoliem dzina paraudzīties pa logu, kad viņas puisēns

ilgāku laiku nebij ieskrējis istabā, vai kad neieradās ēda-

mās reizēs.

Mierīgāka sirds Vītolienei bija tikai aukstās ziemas

dienās un tad, kad draņķoja lietus un sniegs. Tad viņas

zēns sēdēja uz ķeblīša un mācījās grāmatu, vai ari taisīja

no tukšām diegu spolītēm ratu rindas un laida pa grīdu
ripot.

Bet lielākam augot, Austrām ari sals un Hetus nebij
vairs par kavēkli. Tiklīdz māte dziļāk ierakās savā

darbā, zēns jau bija nozudis. Tā viņš nemanot bij at-
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stājis istabu ari tai Lieldienas sestdiena, kad viņu lielajā

pārtikas veikalā, pie Baltās baznīcas, pieķēra zādzībā ..,

Smidzināja sīks, bet ražīgs, pumpurus briedējošs lie-

tus, un Vītolienei ne prātā nevarēja nākt, ka aiz muguras

vairs sen nesēd viņas puika. Tikai kad viņa uz ilgāku

laiku apstāja mašinu rūcināt un uz vaicājumu, vai ne-

gribas jau pusdienas, nedabūja nekādas atbildes, tikai tad

ieraudzīja, ka istaba tukša. Un tūlīt ari nāca tas savā-

dais, visādu baigu izjūtu pilnais brīdis. Ko nu brīdis, —

vesels laikmets, kas pārgrozīja visu viņu dzīvi.

Taisni tai brīdī, kad māte atklāja sava puisēna no-

zušanu un kad uztraukuma vilnis patlaban brāzās viņai

pāri, sadzīdams asinis nervozajā sejā, taisni tai brīdī uz

čīkstošajām trepēm bija dzirdami smagi soļi. Soļi tuvo-

jās durvīm, apstājās, tad cieti pirkstu kauliņi klauvēja.

„lekšā!" Vītoliene matus un apģērbu kārtodama

sauca. .

Durvis pavērās un pa tām vispirms kautri ienāca

viņas puisēns, tad zems pusmūža vīrs, dzeltenām ūsām,

garu kučiera pātagu rokā. Padevis labu dienu, svešais

aplaida acis visapkārt, kā visu telpu novērtēdams, tad

paskatījās jaunās sievas uztrauktajā vaigā un teica:

„Es jums atvedu te to puiku. Lai viņš jums izstāsta,

kur viņš bija un ko viņš darīja."

To teicis, ūsainais vīrs atvadījās, roku pie cepures

paceldams, un aizgāja.

Puika stāvēja kā no debesīm nomests. Bet ari viņa

māte nebij mazāk izbrīnējusies un pārsteigta. Viņa rau-

dzījās zēnā tādām acīm, itkā nule tikai viņu pirmo reizi

visā mūžā ieraudzītu. Līdz šim viņš bija nācis un gājis

kā neatdalāma daļa no viņas; nu viņš parādījās kā cil-

vēka bērns, kurš varēja kautko izdarīt ari par sevi. Bez

šaubām, ar viņu bija noticies kas ļauns, ja jau svešs cii-
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vēks veda viņu mājā. — Viņa piesteidzās pie loga, lai

redzētu, kur svešais paliek.

Jā, tas pats viņš bija, kas tur patlaban iegriezās otrā

ielā, jāteniski sēdēdams uz līnijdroškas, lielu melnu zirgu.

— Ak, vai viņš tikai nebij uzbraucis viņas zēnam virsū,

pēc kam turējis par pienākumu pārvest viņu mājā, lai

savu vainu izpirktu ... Paldies Dievam, ka viņš vēl bija

dzīvs...

Viņa strauji atgriezās no loga un, sēzdamās uz dī-

vaniņa, vilka puisēnu sev klāt.

Nu tikai viņa pamanīja, ka zēns rokās kautko vārīgi

tur. Tā bija neliela, brūna papīra kulīte, aizņurcītu

galu.

Māte paņēma kulīti un pavērusi paskatījās iekšā.

Tur bija skaisti krāsotas Lieldienu olas.

Kur viņš tās bija ņēmis? Viņa taču bija sacījusi, ka

šogad olu nebūs, jo vakar viņa tik maz naudas dabūja,

ka tikko varēja nolīdzināt parādu bodē un samaksāt īri.

— Viņa skatījās uz olām, tad uz puisēnu un atkal uz

olām. Viņa gribēja jautāt, bet neradās vārdi. Viņa gri-

bēja bērnam acīs ieskatīties, bet tās bija vērstas uz otru

pusi, uz plīts kaktu, uz zilo kastroli, kas mūžam visu

vēroja ar savu gaišo aci. — Katrā ziņā te notika kautkas

pavisam savāds, kam nākošajos mirkļos vajadzēja no-

skaidroties.

Tā kā mātes roka bija apņēmusi visu dēla augumu,

tad viņa juta, cik liels sastrēgums auga mazajā sirdī, un

zināja, ka liekas visas taujāšanas, ka izverdumam jānāk
visā drīzumā pašam no sevis. Viņa cēlās, novicoja olas

uz šujmašīnas un gāja pie plīts, lai sildītu pusdienu.

Tai pašā brīdī, kad mātes glāstošā roka atrāvās,

bērna krūtīs trūka kā ļauns augonis. Šņukstēdams zēns

metās mātei pakaļ, vijās ap viņu, tiekdamies aizvien aug-

stāk, līdz tika pie mutes un varēja apķerties abām rokām
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ap viņas kaklu! Mātes jūtas bērnam tikpat stipri pretī

tiekdamās, deva vārgajai sievai tādu spēku, ka viņa pa-

cēla zēnu klēpī un turēja, itkā viņš būtu viegls, pavisam

mazs un nevarīgs.

„Tev gan sirsniņa gaužām sāp," viņa teica, bērnu

cieši sev piespiezdama un reizā pati viņam pie-

glauzdamās.

„Es nekad, nekad vairs tā nedarīšu," Austris čukstēja.

Pēc tam viņš, itkā savu svaru atdabūjis, laidās zemē.

Un kad bij aizsniedzis zemi, ātri apmierinājās.

Pēc neilga brīža viņi ēda pusdienu. Un kad pus-

diena bij paēsta, Austris izstāstīja visu, kas viņam šodien

bija atgadījies, neslēpdams ne nieka.

Viņi, vairāki zēni, bija norunājuši, ka jātiek pie Liel-

dienu olām. Tā kā naudas viņiem nebij, tad, pats par

sevi saprotams, vajadzēja raudzīt tāpat paņemt. Bet to

nevarēja darīt vienā bodē, jo olas nebij nekāds sīkums.

Kur vienu paņēma, tur palika robs, un kad vienu iegrūda

kabatā, jau tā bija skaidri saredzama. Tāpēc viņi, sa-

dalījušies pa trīs vai četri, lai būtu drošāk, izklīda pa visu

Rīnūžciemu,' steigšus uzmeklēdami lielus un mazus pār-

tikas veikalus. Mazajos veikalos viņiem neizdevās nekā

dabūt. Tur olas parasti glabājās stikla podiņos vai ari

plauktā, aiz bodnieka muguras. Turpretim lielajos vei-

kalos, kur preces stāvēja izliktas tā, ka pircējs varēja tās

aptaustīt un pats ar savu roku paņemt, tur viņi vienu otru

olu varēja nocelt un nepamanīti izlavīties laukā. Un tad

vienā lielā veikalā, kad Austris pašlaik bija ielaidis kaba-

tās divas skaistas olas, kasiere, sēdēdama savā aizgaldā,

piepēži iesaucās:

„Skaties, Albert, tie puikas zog olas!"

Zēni satrūkās un gribēja mukt, bet par Albertu sauk-

tais jaunais bodes zellis, kurš turpat grāba ar liekškerīti

cukuru no maisa, aizstājās durvīm priekšā.
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„Tas mazais! Tas mazais!" kasiere atkal sauca un

rādīja ar pirkstu uz.vainīgo.

Austri sagrāba puiša stiprās rokas ta, ka viņš pavi-

sam saplaka. Vēl šausmīgāks viņa stāvoklis kļuva re-

dzot, ka pa tam, kad visa uzmanība pievērsās viņam

vienam, abi biedri veikli nozuda.

„Velc laukā, kas tev tur ir!" kāda rupja balss pa-

vēlēja.

Vairāk tur nekas nebij, bet katrā kabatā pa olai gan:

vienā sarkana, otrā zila.

Zēns bija tā apmulsis, ka tikko varēja elpot. Viņam

likās, ka visa pārdotava, ar visiem plauktiem, kastēm

un maisiem, ar visiem pircējiem un pārdevējiem, brūk

viņam virsū. Viņš dzirdēja, ka sauc viņu par zagli, runā

par policiju, par cietumu. Jaunais cilvēks vēl arvien

vienā rokā turēja abas atņemtās olas un ar otru bija sa-

ņēmis viņa elkoni. Bet viņš taču nemaz nedomāja mukt.

Nedomāja... Ak, viņš nebūtu varējis ne loceklīša pa-

kustināt, ja viņam tagad būtu likuši iet.
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Un tad, kad jau bija nolemts, ka Albertam zēns jā-

aizved uz iecirkni, lai tādus bezgožus vienu par visām

reizām pārmācītu, ienāca pārdotavā sirms, spēcīgs

kungs- Dabūjis zināt, kas par lietu, viņš ar plaukstu no-

braucīja savu vēja appūsto, veselīgo seju, kā noslaucī-

damies, tad teica:

„Ko tad jūs no tā bērna gribiet? Rītu taču ir Liel-

dienas. Ja viņam būtu nauda, droši vien viņš olas būtu

pircis. Varbūt viņš ar tām grib iepriecēt savu māti vai

mazākos brāļus un māsas. Ko mēs zinām? Atdodiet

viņam tās olas un pielieciet vēl pāri klāt. Es zinu, ka

viņš nekad vairs tā nedarīs."

Austris nu bija atsvabināts un vēl pie tam apdāvināts.

Bet vaļā viņš vēl netika. Sirmais kungs viņu izveda

laukā, kur gaidīja kučiers ar lielu, skaistu zirgu, un no-

sēdināja sev priekšā uz droškas. Viņi skrēja pa zāģu

skaidām bruģētiem ceļiem kā vējš. Tad pie vienas lie-

las mājas kungs nokāpa un teica:

„Aizved, Gaili, tagad to rakari un nodod viņa mātei

tieši rokās. Un saki, lai viņš visu izstāsta.

— Lieldienas rītā spīdēja skaista saulīte. Kad Vīto-

liene ar savu Austri nokāpa lejā, lai ietu pastaigāties,

viņus apstāja kaimiņienes ar pavisam negaidītu jautā-

jumu :

„Jums gan, Vītola kundze, šogad bagāti svētki?"'

„Kā tā?"

„Jūs taču saņēmāt lielas šķiņķības."

Domādama, ka sievas dabūjušas zināt visu notikušo,

Vītoliene vilka puisēnu sev līdz un steidzās prom, lai ne-

būtu pļāpām jāatbild. Un aiziedama viņa vēl dzirdēja:

„Lūk, kas dažam cilvēkam par modi. Viņš slēpj sa-

vas bēdas, bet priekus vēl vairāk. Itkā kāds gribētu at-

ņemt tavu labu. To lai nevienam neiestāsta, ka zēnu pa-

laida tukšām rokām. Tas taču bija Augusta Dombrovska

kučieris."
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Medības ar ūpi.
Ilustrējis A. Apsī t s.

Mūsu mājas dārzā, zem vecas, nosūnojušas platzaru

ābeles stāvēja savāda, no spraišļiem pagatavota, neliela

būda. Šinī būdā dzīvoja ūpis. Mēs bērni, viņu bieži ap-

meklējām — mums patika viņu pakaitināt un papriecā-

ties par viņa jocīgo un dusmīgo izskatu.

Dienu viņš sēdēja uz laktiņas, ierāvies būdas stūrītī.

Kad mēs piegājām un piebāzām galvas pie spraišļu star-

pām, ūpis tā gurdeni drusku, drusku pavēra aci, paskatī-

jās uz mums nu tad atkal to tik pat mierīgi aizvēra, it kā

gribēdams teikt: „Ko nu jūs, spradži, te maisāties apkārt

un traucējat mani prātīgās pārdomās."

Bet mēs vis nelikāmies mierā. Nolauzām pagaru vicu

un sākām ar to ūpi kaitināt. Tikko mēs pabāzām vicu pa

spraišļu starpu, ūpis uz rāviena atdzīvojās.

Viņš plati atvēra savas milzīgi lielās, dzelteni-ugu-

nīgās acis, pakāpās pāris soļus sāņis un klab-klab-klab!

nikni saklabināja savu līko, cieto knābi.

Mēs bailēs atgājām dažus soļus atpakaļ. Bet pēc

laiciņa līdām atkal klāt un bāzām lēnām vicu būdā. Ūpis

nelikās mūs redzis. Mēs kļuvām drošāki un ar vicu sā-

kām bužināt tam pakrūti spalvas.

Ar veiklu kustību ūpis saķēra vicu knābi un tikko

neizrāva mums to no rokām.

Kad mēs vēl un vēl nedevām tam mieru, viņa pa-

cietība pēdīgi izbeidzās. Ar niknu šņākoņu viņš savici-

nāja spārnus un metās mums virsū. Būdas spraišļi no-

griļojās vien, kad viņš iecirta tanīs savus aj> divi collas

garos, spēcīgos nagus.

Kā spaļi mēs izbirām uz visām pusēm un nedrīkstē-

jām vairs būdai tuvoties. Pa gabalu nostājušies, vērojām,
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kā viņš, pa reizei iešņākdamies un nagiem grabinādams,

pārstaigāja būdu un tad nosēdās savā parastajā vietā,

kaktiņā uz laktas.

Ziemu ūpis bija sevišķi kustīgs — viņam ari, laikam,

sala. Februāra saltajās, baltajās naktīs viņš sauca, smē-

jās un vaidēja bez apstājas.

Vakaros, kad visi bija salasījušies siltajā istabā un

caur vienīgo, ledus rozēm greznoto logu lauzās istabā

zilganbāla mēnesnīca, pārspēdama mazo petrolejas lam-

piņu, ārā pēkšņi atskanēja spēcīgs, dobjš sauciens: ū-ū.

Māte apturēja savu ratiņu, kas kā runcis pelnos mū-

žīgi nebeidza ņurrāt, ari mēs, citi pārtraucām katrs savu

darāmo un, galvas pacēluši, klausījāmies ūpja vaidos.

Pēc brītiņa atkal atskanēja tāds pat dobjš ū-ū, tad vēl un

vēl.

Istabā viss bij tik klusu, ka mēs pat varējām sadzir-

dēt, kā atbalss mirdama nogrima piesnigušajā mežā, te-

pat aiz klēts stūra. Man sametās baigi. Likās, tur ne-

sauc vis ūpis, bet tumsā un miglā apmaldījies cilvēks,

kam visas cerības zudušas atrast ceļu uz glābiņu.

„Grūti nabadziņam!" tēvs ieminējās. «Šodien visu

dienu izbradājos pa mežu, gribēdams sameklēt ūpim kādu

cepeti, bet nekā. Visas vārnas un vāveres kā zemē ielī-

dušas."

«Vai tāpēc viņš tik bēdīgi sauc, ka nav ēdis?" es

griezos zie tēva.

«Laikam gan nē. Viņam dažas dienas bez ēšanas

iztikt nemaz nav tik grūti."

„Kā tā — nav grūti?"

«Nu tā. Brīvībā dzīvojot, viņam ari cepeši vis mutē

neskrien. Dažreiz tāpat jādzīvo dienām neēdušam, bet

kad ko noķer, tad saēdas toties dūšīgāk."

«Tad viņam droši vien salst. Būdu vajadzētu pār-

vietot priekšnamā."
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„Ari pret aukstumu viņš nav nemaz tik vārīgs. Pa-

skaties vien, kādas tam mīkstas, pūkainas spalvas, kur

nu tādās var salt."

„Nu kāpēc tad viņš tik bēdīgi sauc?"

«Redzi, dēls, viņš skumst par zaudēto brīvību. Cik

labi ari mēs viņu nebarotu, dzīve būdā ir tomēr mūžīgs

cietums. Putns, tāpat kā cilvēks, mīl brīvību. Viņš lab-

prāt paciestu ari badu, ja vien brīvi varētu baltajā mēnes-

nīcā lidot pār piesnigušiem, snaudošiem mežiem un klu-

siem sniega klajumiem."

Tikko mēs beidzām sarunu, ūpis pēkšņi mitējās saukt

un sāka smieties.

„Ha-ha-hā! He-he-hē," skanēja gaiši un dzidri.

Un atkal man likās, ka tas nav vis ūpis, bet cilvēks,

kas līdz zemei locīdamies, par kautko smejas no visas

sirds.

Tā viņš ņēmās caurām naktīm, bet pa dienām, it kā

piekusis un noguris, lielās acis vārstīdams, sēdēja savā

parastā vietā.

Rudeņos, sevišķi skaistajās dienās, gājām ar ūpi me-

dībās. Tēvs tādās reizēs jau no vakara salādēja labi

daudz patronu, lai nepietrūktu, jo izejot ar ūpi, arvien iz-

nāca liela šaudīšana.

Cēlāmies pēc iespējas agrāki, jo tad putni labāki nāca

un iepriekšējā sagatavošanās ari aizņēma diezgan daudz

laika.

Ūpi no būdas izdabūt nemaz nebija tik vienkārša

lieta. Visvairāk bij jāsargās no garajiem nagiem, tāpēc

tēvs bij uztaisījis stangas garā kātā. Pavēris mazliet bū-

das durvtiņas, viņš ar tām saķēra ūpja kājas, tad ar

veiklu ķērienu pasita ūpi padusē un kājas saņēma rokā.

Es ar «pinekļiem" stāvēju un gaidīju, kad varēs sākt tos

piesprādzēt.
Tad tēvs paslēpa ūpja galvu zem svārkiem, lai tas ar
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knābi nevarētu rīkoties, un es piesprādzēju īso siksniņu

pie abām kājām. Pie siksniņas bija piestiprināta gara

aukla, kurā ūpi piesēja pie mietiņa.

Nu viss bija kārtībā, un mēs varējām doties ceļā.

Tēvs nesa padusē ūpi, bet man pār pleciem karājās div-

stobrene un rokā bija pagarš mietiņš ar galā krustiski uz-

sistu spraisli.

«Uz kurieni mēs šodien iesim?" es pa ceļam iejau-

tājos.

„Uz Veckalnu, tur arvien daudz vārnu un vakar es

meža malā pamanīju lielu vistu vanagu. Varbūt, ka pa-

laimējas to ari nodabūt," tēvs atteica.

Ļaudis, kas pa ceļam pagadījās, arvien mūs apturēja,

lai parādot to nezvēru.

«Paskaties tikai, acis kā bunduļi IT pienācējs brīnī-

jās un sniedzās ar roku pēc knābja. Bet ūpim tas likās

apvainojoši, ka viņu grib saņemt aiz deguna. Viņš pikti

iešņācās un cirta ar savu līko «tabakas ragu" pretī, un

svešnieks kā sadedzis atrāva izstiepto roku.
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Pēc laiciņa nonācām galā, saulainā piekalnītē, meža

malā.

Izraudzītā vietā es iedzinu mietiņu zemē. Tēvs pie-

sēja pie tā ūpi un tad palaida to vajā.
Paši mēs steidzīgi metāmies tuvējā alkšņu pudurī,

kur jau dienu iepriekš tēvs bija ierīkojis nelielu soliņu un

virs galvām samētājis dažus kuplākus zarus, lai no aug-

šienes nevarētu redzēt.

Tagad tikai atlika pacietīgi gaidīt medījumu. Vis-

apkārt valdīja dziļš, svinīgs rudens klusums. Vistālākās

skaņas bij skaidri sadzirdamas: kaut kur aiz meža stūra,

tuvējās mājās ļaudis sarunājās; tālu mežā klaigāja gani,

un no dziļā debesu ziluma pa retam kā sveiciens, kā ar-

dievas atskanēja sērīgs — grū-grū.

„Klau, dzērves jau aizlido," tēvs. pīpi ietaisīdams,

ieminējās, „drīz būs salnas!"

Es gribēju ko atbildēt, bet te mums virs pašas gal-

vas atskanēja spēcīgs vārnas ķērciens. Es tīri vai sabi-

jos. Snaudulīgais gurdenums, kas mani tikko bij sācis

pārņemt, uz reizi pazuda.

Acis ieplētis, es pa lapoto zaru starpām vēroju, kur

gan ķērcējs palicis.

Vārna lieliem lokiem lidoja ap ūpi, pēdīgi nometās pa

gabaliņu no tā zemē un tad līgodamās un asti ritmiski

svārstīdama sāka krākt pilnā rīklē: krā-krā, krā-krā!

Upis, likās, vārnu nemaz i neievēroja, mierīgi grozīja

galvu uz visām pusēm, tad savicināja plaši spārnus un uz-

laidās uz mietiņa.

Vārna pārbijās: nikni ķērkdama plusdinādama paplu-
kušos spārnus tā uzlaidās tuvējā kokā un aptupās uz zara.

Es piegrūdu tēvam pie sāniem un teicu:

„Šauj nu virsū, ka neaizmūk un mēs nepaliekam
tukšā."

Bet viņš nemaz neķērās pie šautenes.
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„Nekur viņa neaizbēgs. Lai paķērc vien labi dū-

šīgi — drīz būs citas ari klāt. Ja mēs šo nošautu, tad gan

mums var iznākt uz pārējām ilgi gaidīt."
Tēva pareģojums piepildījās. Vārna ķērca, ķērca,

līdz mums virs galvas atskanēja kādas jaunas pienācējas

skaļā balss. Tad nezin no kurienes radās trešā, ceturtā

un drīz mums apkārt sākās tāds koncerts, ka bija jābāž

vai ausis cieti.

Tagad tēvs paņēma šauteni. Atskanēja spalgs " šā-

viens, un kokā sēdētāja smagi novēlās zemē.

Es domāju, ka pārējās tūliņ pazudīs, bet biju vīlies.

Viņas vēl sparīgāki sāka brukt ūpim virsū: skrēja tam

tik tuvu garām, ka tikko neaizķēra spārnu galiem, šau-

dījās lokiem šurpu, turpu pa gaisu un ķērca arvien ne-

gantāk.

Tēvs tagad šāva vienā šaušanā, bet vārnu bars ne-

maz nemazinājās, taisni otrādi: tās saradās arvien lie-

lākā skaitā, arvien vēl jaunas nāca klāt.

„Kāpēc gan vārnas tik dumjas un nebēg prom?" es

ievaicājos.
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„Nu, viņas jau nesaprot, ka mēs tie vainīgie. Viņām

šķiet, ka ūpis vien ir visas nelaimes cēlonis. Ja viņas mūs

pamanītu, tad uz rāvienu visas pazustu,'' tēvs paskai-

droja. Ka vārnas mūs nemanīja, tas bij skaidrs, jo kādas

pāris bij iesēdušās alkšņos tepat mums virs galvām.

Tad pēkšņi iestājās klusums. Vārnas nezin kur pa-

zuda, paslēpās.

„Vanags! Viņam tepat kaut kur tuvumā vajaga būt.

Vai ari viņš augstu kur lido. Redzi, kāds nu ūpis pārvēr-

ties!" tēvs čukstēja un sagatavojās uz šaušanu. Es pa-

skatījos uz ūpi. Tas, spārnus ieplētis un spalvas izcēlis,

bij gluži pieplacis pie zemes. Viņš tagad izskatījās otr-

tik liels kā parasti. Galvu atgāzis, tas dedzīgām acīm ska-

tījās kaut kur uz augšu vienā virzienā.

„Nu tik sēdi mierīgi un nekusties. Tam ir drusku

gaišākas acis kā vārnai. Ja mūs pamanīs, prom būs!"

tēvs mani pamācīja.

Virs galvas mums kautkas iešņācās. Es paskatījos

uz augšu. Liels, zilpelēks vanags, spārnus sakļāvis, kā

bulta drāzās taisni ūpim virsū.

Nupat, nupat likās abi būs čupā. Bet tanī pašā acu-

mirklī ūpis veikli apvēlās uz muguras un izslēja nagus.

Vanags, spārnus nesavicinājis, pacēlās slaidā lokā atkal

gaisā. Pēc tam, apgriezis vēl pāris lokus, uzmetās kokā.

Ūpis nostājās atkal uz kājām un acīm uzmanīgi tam

sekoja.

Tēvs pacēla šauteni, vanags apvēlās un, pa zariem

pērdamies nokrita zemē. Kā sarunājušies mēs a_bi pielē-

cām kājām un izskrējām no savas slēptuves. Saule bij

jau gabalā. Vārnas bij sasēdušās otrpus pļavas bērzos.

Mūs pamanījušas, tās kā melns mākonis ķērkdamas aiz-

laidās pāri tīrumiem.

Apskatījuši vanagu, mēs vēl uz brītiņu ielīdām atpa-

kaļ būdā, bet putni vairs nenāca. Tikai zīlītes lēkāja pa
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mūsu lapotni un nemitīgi, kā pārbijušās skandināja savu

fink, fink, fink! Ari viņas uztrauca lielais, neredzētais

putns ugunīgām acīm.

„lesim nu mājās, ko te vairāk klimstēt," tēvs teica,

izlīzdams no būdas.

„Ūpim nedēļas pārtika nodrošināta, varēs katru dienu

dot pa vārnai un par vanaga kājām ari lats nopelnīts."

Tēvs tagad paņēma ūpi padusē un uzmeta plecā div-

stobreni, jo man no medījuma iznāca krietna nasta.

Maigās rudens saules apspīdēti, mēs klusēdami soļo-

jām gar mežmalu uz māju. Kad es, vienu plecu pūtinā-

dams, pārmetu vārnu saini otrajā, tēvs paskatījās uz mani

un it kā pie sevis teica: „Jālūdz būs mežzinis, lai dod to

ūpi citam mežsargam — tīri apnicis bez kādas vajadzības

tik daudzām radībiņām atņemt dzīvību."
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Zirnekļa šūpotnes.
Ilustrējis A. Ap s ī ts.

Vecs zirneklis, ar lielu krustu uz muguras, tupēja

savā tīklā aiz krāsns un snauda.* Visu ziemu tas bij me-

dījis tikai mazos prusacēnus un vienīgi no tiem,

bet tagad tie viņam jau bija apnikusi. / Viņš bija noliesējis

un novājējis, un prusacēni varēja lodāt viņam gar pašu

degunu. Tikai kad tie sāka palikt par daudz pārgalvīgi,

viņš sirdīgi sakustināja savas astoņas kājas, it kā grāsī-

damies tos ķert cieti. Prusacēni tad izšķīda uz visām pu-

sēm kā spali. Un zirneklis atkal savilkās kamolā un

snauda tālāk.

Taču ilgi tā dzīvot nevarēja. To juta ari Zirneklis.

Un kādu dienu viņš sūdzējās savai kaimiņienei, vecai

Blaktij:

„Esmu pavisam bez spēka. Ari ēstgribas vairs nava.

Kas gan tas varētu būt?"

„Tad tu esi slims," Blakts atteica: „Bet kad Zirne-

klis ir slims un viņam ir gluži tā, kā tev, tad tas var no-

beigties."

„Jā, tev taisnība!" Zirneklis piekrita: „Tā es pa-

tiesi varu nobeigties. Bet ko man darīt, lai nenobeigtos?"
„Hm! Tas ir grūti tā uz reizi pateikt, kas kuru reizi

zirneklim darāms, kad viņš ir slims," Blakts gudri gro-

zīja galvu: „Es aprunāšos ar Peli."

„Labi, aprunājies ar Peli."

Blakts aizčāpoja pa gludo sienu uz durvju pusi, kur

zem vectēva lažiņas bija Peles ala.

Drīzi viņa bija atkal atpakaļ.

„Tādu slimību cilvēki saucot par pārkaļķošanos/'
viņa jau pa gabalu sauca.

Zirneklis satrūkās.

„Par pārkaļķošanos?" viņš noprasīja: „Kas tas ir?"
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„Es lāgā nezinu," Blakts samulsa: „Laikam zirne-

klis pārvēršas par akmeni."

„Par akmeni!" Zirneklis izšāvās kā bulta no migas.

Bet izlēcis laukā, viņš tūliņ atkal norima: viņa kājas

bija tikpat vingras kā arvienu, un nekādu pārakmeņoša-

nos savos locekļos viņš nemanīja.

Šaubīgi viņš paskatījās Blaktī.

„Vai tu nemelo?" viņš tad noprasīja.

„Pele tā teica," Blakts aizstāvējās.

„Tad laikam Pele ari nekā neziņā." Zirneklis šau-

bījās.

Ari Blakts sāka šaubīties, jo nevarēja taču pielaist,

ka kāds, kam kājas pārvērtušās akmenī, varētu tik ātri

kustēties kā nupat Zirneklis. Taču viņa nevarēja pielaist

ari to, ka Pele nezinātu, ko runā. Un tāpēc viņa teica:

«Varbūt, ka tas tev vēl tikai slimības sākums, un ak-

mens nava vēl paguvis sacietēt."
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Zirneklis iešļūca atpakaļ tīklā.

„Nieki vien būs," viņš nodomāja un ievilka kājas.
Taču vesels viņš nebija, tas bija skaidri. Un tad viņš

teica :

„Man nāk miegs. Cauru dienu es varu gulēt un ne

kad nevaru izgulēties."

„Lūk, lūk!" Blakts iesaucās: „Pelei taisnība — tu

sāc pārakmeņoties. Un pārakmeņosies ari, ja migā vien

sūtīsi."

Zirneklis nobijās atkal un izlēca no migas: kurš ta'

nu tā, tīšu prātu gribēs palikt par akmeni!

„Ko tad man darīt?" viņš noprasīja.

„Pele saka, ka vajagot ēdienu pārmainīt," Blakts at-

teica.

Zirneklis sirdīgi iesmējās.

Ēdienu pārmainīt?" viņš atkliedza: „Kā to šai laikā

var izdarīt?"

Blakts pameta acis visapkārt un noslaucīja ar kājiņu

degunu.

„Es domāju, tev vajadzētu aizceļot," tad viņa sa-

cīja.

Zirneklis izstaipīja kājas, it kā izmēģinādams, vai tās

tādam nolūkam var vēl noderēt. Taču tas bija tikai tā-

pat vien, jo Zirneklis bija vecs un slims un viņam nebija

ne mazākās patikas atstāt iesēdēto migu un doties sve-

šumā.

„Lai ceļo jaunie!" beidzot viņš noteica un savilkās

atkal kamolā: „Es labāk nosnaudīšu kādu aci."

„Kā zini," Blakts paraustīja plecus: „Bet kad es tevi

te vēlāk atradīšu sastingušu akmeni, tad neteic manu

vainu. Ar Dievu!"

Blakts aizgāja.

Zirneklis palika viens. Viņa daudzās acis cita miga,
cita modās — tas gāja tāpat, kā kad klavieres spēlē, un
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grūti bija teikt, vai Zirneklis snauž, vai nomodā. Ari Zir-

neklis pats to nezināja.

Bet tad uz reizi viņš uzrāvās augšā. Izstiepa abas

priekškājas uz priekšu, bet otro pāri izpleta uz katru pusi.

„Nu, tu, Dievs mīļais!" viņš rūca: „Pelei tomēr var

būt taisnība. Būs tīri vai jādodas ceļojumā."

Un piecēlies uz visām astoņām kājām, viņš vērīgi

paskatījās apkārt.

Kaktā bija tumšs, un kaut ko saredzēt varēja tikai

pieradušas acis. Taču ko redzēt te nekā nebija — kakts

bija tukšs un netīrs — kaut jel kādu pusmirušu mušiņu

dzirdētu, vai kroplu odu redzētu! Gluži nekā! īsts bada

kakts, patiesi!

Zirneklis pagrieza acis uz loga pusi.

„Ā, tur ir gaišs!" viņš izsaucās.

Jā, tur bija gaišs. Bet ku- gaisma, tur ari dažādība,

tur visādi pārsteigumi. Un tur varbūt bija ari iespēja

ēdienu pārmainīt?

„Labi, es ceļošu!" Zirneklis nosprieda.

Un nekavēdams velti laiku, tūliņ atstāja savu migu

un mudīgi vien aizmetās pa koka sienu uz loga pusi.

Kā jau pa laikam ceļā, Zirneklim nu vajadzēja pārva-

rēt dažādus šķēršļus. Dažā vietā vajadzēja rāpties pāri

platai un dziļai plaisai sienas baļķī; citā atkal nolaisties

vai pacelties no baļķa uz baļķi. Lai nu kā, beidzot to-

mēr Zirneklis bija pie loga. Bet pa to plūda iekšā tāda

gaisma, ka Zirneklis apstulba.

„A!" viņš iesaucās un piemiedza gandrīz visas savas

acis: „Tas nemaz nava priekš Zirnekļa."
Brīdi viņš tā stāvēja. Pamazām tomēr viņa acis ap-

rada un viņš tās uzmanīgi pavēra. Un tad viņam bija tā,

it kā tas stāvētu liela ezera malā un raudzītos dzīlē.

Tas tik bija skats!

Cauri stikliem redzēja visu, kas notika ārā. Tur stai-
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gāja cilvēki; tur skraidīja Takšelis, kurš vienreiz Zirnekli

aizkrāsnē tikko nenokoda, kad tas neviju bija izvēlies no

savas migas un uzkritis Takšelim taisni uz purna; tur

bija putni un dažādas lietas, kādas Zirneklis nekad nebija

redzējis.

„Vai tu traks!" Zirneklis sajūsmā iesaucās: „Tāda

ceļošana galu galā nemaz nava tik slikta lieta."

Bet ceļojot jāloka kājas. Un kad kājas tā pamatīgi

izlocītas, tad pamostas vēders un tas nedod vairs miera.

Šo nemieru piepēži sāka sajust ari Zirneklis.

„Jā!" viņš atminējās: „Kā tad īsti bija ar to ēdienu

pārmaiņu?"
Un kā pašas no sevis viņa acis novērsās no tiem pa-

saules jaukumiem, kas bija aiz loga, un vērīgi meklēja tos

jaukumus, kam vajadzēja atrasties šaipus loga. Un tad

viņš ieraudzīja vairākas mušas. Tās bija tikko pamodu-

šās no ziemas miega un dejoja pa gludo loga stiklu kā

pa ledu.

„flm!" Zirneklis laizījās: „Tādas Sausnējas gan ir,

kā skaidas, bet..."

Viņš paspēra soli uz priekšu. Mušas vēl neko. Zir-

neklis paspēra vēl soli. Ari šoreiz mušas nelikās to re-

dzam. Bet tad Zirneklis sadūšojās un nolaidās gar loga

malu uz stikla. Mušas pavirzījās uz stikla otru malu un

turpināja savu rotaļu.

„Būtu labi, ja kādu
"

Zirneklis domāja un nepa-

cietīgi kustināja kājas.

Taču tuvoties mušām viņš neiedrošinājās — tikpat

aizbēgs. Bet vēders uz reizi sacēla tādu traci, ka Zirne-

klis, gribot negribot, paspēra soli uz mušām.

„Esiet sveicinātas!" viņš tām uzsauca.

„Vesels!" mušas atsaucās.

„Jums te iet jautri, kā es skatos!" Zirneklis uzsāka

sarunu,
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„Ļoti jautri!"

„Vai es ari drīkstu?"

„Kāpēc gan nē!"

Zirneklis uzgāja uz stikla. Ū — cik tas bija glums!

Nemaz kājās nostāvēt!

Zirneklis strādāja ar visām astoņām kājām tik cītīgi,

it kā kāds būtu apsolījis par to samaksu. Viņš gribēja

taisīt tikpat veiklus griezienus un līkumus kā mušas, bet

pats tīri labi juta, ka no tā nekas neiznāk.

„Tu jau mīcies kā pa mālu bedri," kāda muša viņu

izsmēja.

Zirneklim tāda uzslava nemaz nepatika, taču viņš

nelikās to saprotam. Aiz sevis viņš vilka garu pavedienu,

jo viņam bija nodomā mušas tanī sapīt. Bet mušas bija

acīgas un nelaidās tuvumā.

„Kā pa mālu bedri?" Zirneklis pasmējās: „Var jau

būt! Bet es neesmu radis mīdīt tik glumu klonu un nezinu

kā kājas liekamas. Nāc, pamāci!"

„Varētu jau pamācīt," tuvākā muša atsaucās: „Bet

tu esi aizkrāsnes Zirneklis — es tevi pazīstu."

Zirneklis mazliet samulsa. Bet tad viņš saņēmās un

teica:

„Nu, un kas tad par to?"

„Kāpēc tu velc to pavedienu sev līdz?" muša tirdīja.

„Tāpat vien,".Zirneklis taisnojās: „Ja izslīdēšu, būs

kur pieturēties -— stikls tik glums."

„Pats tu esi glums!" muša pasmējās: „Es tevi pa-

zīstu."

Mušas piepēri pacēlās spārnos, bet viņu spārniņu

švīkoņa izklausījās kā bezbēdīgi smiekli.

Zirneklis sabozās. Viņš bija cerējis svešā vietā labi

iedzīvoties, bet nu šī mazā nerātne izjauca visu. Viņu

pazina un no viņa-sargājās.

Saīdzis viņš atvilkās atpakaļ. lerausās pašā stūrītī
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un domāja. Bet jo ilgāk domāja, jo vairāk savilkās un

satinās kamolā.

Ko viņš tā domāja?

Viņš domāja par to, ka neesi tu svešā vietā parādī-

jies, kad visi jau zina, kas tu esi. Bet Zirneklim negribē-

jās, ka mušas zina, kas viņš ir.

„Kā tu mani pazīsti?" viņš uzprasīja mušai, kad tā

pielaidās tuvāk.

„Kā nu nepazīšu? Tu tak esi slavens!" muša smai-

dīdama atbildēja.

„Ar ko tad es esmu slavens?" Zirneklis brīnījās.

„Ar saviem darbiem."

„Un kādā tad ir mana slava?"

„Kādi tavi darbi, tāda tava slava, pats labi zini."

„Kā tu to zini?"

„Slava ir skaļa, to tālu dzird!"

Zirneklis atkal sabozās. Kā pa ausu galiem viņš bija

dzirdējis no cilvēkiem, ka slava esot ļoti patīkama lieta,

un daudzi pēc tās dzenoties. Zirneklis pagrozīja galvu—

to lūk viņš nesaprata: savu slavu viņš labprāt būtu atde-

vis'pirmajam übagam, kas gadītos ceļā.

Mušas atkal salaidās stikla vidū un griezās pa to kā

negudras. Zirneklis noraudzījās viņās un velti klabināja
zobus: viņa slava bija aizsteigusies viņam priekšā un sa-

gādājusi ilgu gavēni — mušas nenāca viņam ne tuvumā.

„Lūk, lūk, puiši taisa šūpoles!" piepēži kāda muša

iesaucās.

„Kur, kur ?" citas saskrēja tai apkārt.

„Ārā, klēts galā!"

„Patiesi! Raugies, tik!" mušas nu sauca cita aiz

citas.

Zirneklis laiski pavērās caur stiklu un ieraudzīja klēts

galā savādu ierīci. Tās laikam bija tās šūpoles? — Ko

ar tām dara?
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„Ko viņi darīs ar šūpolēm?" viņš ieprasījās.

„Šūposies," mušas atteica.

„Kāpēc?"

„Cilvēkiem tagad Lieldienas, un tad viņi tā dara -

taisa šūpoles un šūpojas."
Zirneklis apklusa. Lai šūpojas, kas viņam daļas!

Kaut tikai vēders klusētu! Bet vēders neklusēja, un, lai

to noklusinātu, Zirneklis sarāvās čokurā.

Bet priecājās par šūpolēm.

„Skaties, skaties — viens jau šūpojas!" kāda sauca.

„Ek, kā tas iet!" otra atsaucās.

Un visas sajūsmā virmināja spārniņus.
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Zirneklis pavēra vienu aci, to, kas bija tuvāk logam,

un paskatījās ārā — jā, patiesi, tur kāds šūpojās. Taču

tas nemaz nebija interesanti, un Zirneklis pavēra otru aci

un pablenza mušās: kaut jel kāda sajūsmas apstulbināta

sapītos viņa pavedienā!

Taču velti — mušas bija tālu no pavediena.

„Te vajadzētu kautko izgudrot," Zirneklis domāja:

„Kautko tādu, ka mušas pašas ieskrietu tīklā."

Taču, ko tu ar tukšu vēderu lielu izdomāsi!

Bet mušas jūsmoja.

„Tas ir lieliski!" viena sauca.

„Vējš vien dzied ausīs — žž, žžž! Es zinu!" otra

teica.

„Augšā — lejā, augšā — lejā! Kā tas tīk!" trešā ga-

vilēja.

Bet ceturtā berzēja ar kājiņām spārniņus un sacīja:

„Kad atvērs logu, es izlaidīgos ārā, uzmetīšos kādam,

kas šūposies, uz deguna un pamatīgi izšūpošos."

„Kāpēc cilvēkam uz deguna?" piepēži ierunājās Zir-

neklis: „Tā jau nešūpojas."

„Kā tad?" mušas uz reizi palika ziņkārīgas.

JPašām vajaga sēsties šūpolēs."

„Mēs tās nevaram pakustināt."

„Nu, tad pataisiet sev piemērotas šūpoles."

„Mēs nemākam," mušas skumji nolaida spārniņus.
Zirneklis viltīgi pasmīnēja, bet smīnu tūliņ apslēpa.

„Tas jau tīrais nieks!" viņš smējās.

„Vai tu māki?"

„Kā nu nemācēt!"

„Nu, tad uztaisi!"

Zirneklis negribēja savām ausīm vairs ticēt. Mirkli

viņš vēl kavējās, nogaidīdams, vai kāda vē. neattapsies.

Bet mušas neattapās. Savā izpriecas kārē viņas bija

aizmirsušas Zirnekļa slavu.
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Zirneklis nu vairs nekavējās un naski ķērās pie

darba. Tas veicās labi, un viens divi — šūpoles bija ga-

tavas.

«Lūdzu!" Zirneklis tad nosmīnēja: «Šūpojaties ņu

veselas."

Viņš atvilkās atpakaļ, lai mušām neceltos aizdomas,

savilkās atkal kamolā un izlikās tā, it kā ar mušām un

viņu šūpolēm viņam nebūtu nekādas daļas. Taču visas

viņa acis bija plaši vaļā, un vēderiņš aiz liela uztraukuma

viss raustījās.

«Laidīsim nu!" iesaucās tā pati muša, kas pirmīt tei-

cās Zirnekli pazīstam, un ielēca šūpolēs.

„Bet tagad līdz līstei!" iegavilējās otra un ari ielēca

šūpolēs..

Bet tad uzreiz visas tās gaviles sajuka. Mušas rau-

stījās Zirnekļa šūpolēs un neganti spiedza, bet netika vairs
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ne uz priekšu; ne atpakaļ. Citas skatījās un nevarēja sa-

prast, kāpēc šīs nešūpojas. Bet tad viena apķērās un

steidzās abas glābt. Taču ari tā, kā piesējās, tā vaļā vairs

netika.

Zirneklis gulēja savā kaktiņā un skatījās. Un kad

visas trīs mušas bija jau piekusušas un norima, viņš ātri

izritinājās no sava kamola un mudīgi vien aizsteidzās mu-

šām palīgā.

Nu, — bet kā zirneklis palīdz mušām, kad tās sapinu-

šās viņa tīklā, mēs visi zinām un par to nav vajadzīgs

vairs stāstīt.
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Kovārņi.
Briedi vajādams, Koknesietis aizklīda no medību bie-

driem. Viņš trenkāja to visu pēcpusdienu un tomēr ne-

panāca. Beidzot briedis pazuda viņa acīm un meža sū-

nās nebija redzamas vairs ari viņa pēdas. Tas bija sa-

vādi, it kā dzīvnieks nebūtu bijis īsts dzīvnieks, bet gars.

Koknesietis "vēl jādelēja uz vienu pusi, uz otru, uz priekšu

un atpakaļ, cerēdams kaut pēdas saskatīt. . Taču briedis

bija kā ūdenī iekritis, un bruņinieks bija spiests beidzot

atzīties, ka medības zaudējis. Viņš apturēja saskrieto

zirgu un noslaucīja sviedrus no pieres. | Lopiņš bija tā

nokusis, ka viss bija putās, un viņa slaidās kājas trīcēja.

Vajadzēja ļaut tam brīdi atšauties, citādi jātnieks varēja

palikt dziļā meža vidū bez zirga.

Koknesietis tagad varēja pavērties apkārt. Viņš bija

uz tādas kā stigas, kā meža zvēru tekas, bet visapkārt

auga vecas apsūnojušas egles, un zem eglēm gulēja sari-

tinājusies tumsa. Tuvojās vakars, bet te bija jau nakts.

Koki auga tik biezi kopā, un zari bija nolīkuši tik zemu,

ka bruņiniekam sametās brīnums kā viņš te varējis izjāt

cauri. lesākot viņš bija sirdījies uz vieglo medību zirgu,

kas šoreiz nebija pratis noskriet briedi. Taču tagad viņš

to apbrīnoja, un līdz ar to apbrīnoja ari pats sevi. Tāda

skriešana, kā putna spārniem, šai biezoknī, kur ik uz soļa

gulēja vētru izgāzti koku stumbeņi, un ik pa solim ceļu

rāvainas dūkstis, bija patiesi apbrīnošanas

vērta.

Bet tad bruņinieks apskārta, ka nomaldījies, un ne-

zina vairs kur atrodas. Viņš aplaida vēlreiz acis apkārt

un redzēja, ka atrodas pavisam svešā vietā. Tad viņš

pielika medību ragu pie lūpām, un skaļš, griezīgs aurs
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pāršķēla ka ar šķēpu meža klusumu. Šim aurām vaja-

dzēja sasniegt viņa biedrus.

Bruņinieks klausījās.

Taču viņa ausīs šalca tikai meža šalkas un vairāk

nekas.

Viņš taurēja vēlreiz un vēlreiz bet panākumi bija tie

paši. Savā iekaisumā viņš laikam bija aizjājis tik tālu, ka

biedri viņa vairs nedzirdēja, un viņš nedzirdēja ari vairs

biedrus. Tas nebija patīkami, jo nakts mācās virsū. Ne-

bija gan pirmā reize viņam mežā pārlaist nakti, taču viņa

piere savilkās niknās grumbās, bet sirdī knoza kāds nezi-

nāms tārps: vai šis briedis nebija tikai viņa liktenis?

vai šonakt nevajadzēja kautkam izšķirties, kautkam ne-

zināmam sākties vai beigties?

Bruņinieks nokāpa no zirga un sāka meklēt pats sa-

vas pēdas. Biezajā sūnā tās nebija saskatāmas. Likās,

it kā viņš būtu pa gaisu laidies un biezoknī pēkšņi nokri-

tis zemē. Pūles bija veltas, tas bija skaidri, un bruņinie-

kam sāka uzmākties māņticīgas bailes. Viņš jutās kā pa-

zudināts un pazudinātā nemiers pārņēma viņu visu.

Zirgu rokā vezdams, viņš pūlējās ieturēt to pašu virzienu

atpakaļ, pa kuru domājās jājis šurp. Bet priekšā bija tādi

biezokņi un tādas dūkstis, kādas šurpu jājot viņš nebija

manījis. Kautkas, likās, viņu vadāja, kautkas liktenīgs

un ļauns, un bruņinieks, sakodis zobus, aizmeta krustu

sev priekšā.

Piepēži viņa acīs iemetās stiprāka gaisma. Pārstei-

gumā viņš apstājās un raudzījās uz priekšu. Un tad viņš

redzēja, ka iznācis klajuma malā.

Klajums nebija liels, bet tas bija apdzīvots. Klajuma

vidū bija zemnieka sēta.

Bruņinieks mirkli skatījās. Sēta bija klusa, kā izmi-

rusi.. Pirmās bailes viņam pārgāja, bet krūtīs tomēr ne-
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bija vēl miera. Kas tie bija par ļaudīm, kas dzīvoja šī

biezokņa vidū?

Taču viņš bija bruņinieks un viņam klāt bija ieroči.

Un ilgi nedomājis, viņš izgāja no meža un soļoja taisni uz

sētu.

Ari sētā neredzēja nevienas dzīvas dvēseles, un bru-

ņinieks ieskatījās rijā.

«Vai te kāds ir?" viņš sauca.

Neviens tomēr neatsaucās. Taču bruņinieka ausis

sasniedza tāda kā čaukstoņa, kā čuksti. Likās, rijā bija
kāds noslēpies un negribēja rādīties.

Bruņinieks bija ieradis pavēlēt, un tāpēc nikni savilka

uzacis.

«Atsaucies!" viņš nikni kliedza.

Taču neviens neatsaucās.

Bruņinieks raudzīja kautko saskatīt, bet rija bija

tumša, un viņa acis tumsā atdūrās kā aklā sienā. Tad

viņš izvilka zobenu un pārkāpa slieksni.

Nepaguva viņš vēl soli paspert rijas iekšienē, ka no

aizdurves izvēlās tāds kā dzīvs kamols un metās ārā pa

durvīm. Taču bēglis nebija diezgan veikls, un bruņinieks

to satvēra. Tas bija zemnieku puika. Sajutis stipru roku,

tas iespiedzās un visiem spēkiem pūlējās izrauties. Bet

bruņinieks bija stiprāks un nelaida savu medījumu vaļā.
Puika bija nikns, ka notvērts vilcēns, koda, skrāpējās,

spārdījās kājām. Acis viņam spīdēja kā vanadzēnam, uz

lūpām parādījās niknuma putas, un cīņā viņš izrādīja tādu

spēku, ka bruņiniekam nenācās viegli to pārvarēt.

Beidzot tomēr puika bija pieveikts un nokrita uz

klona. Atkal viņš iespiedzās, taču nemēģināja vairs cel-

ties. Spēki viņu bija atstājuši un viņš neganti elsa.

«Kāpēc tu neatsaucies?" bruņinieks dusmās viņu

ņurcīja.
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Puika neteica ne vārda. Tikai baltos zobus atņir

dzis, nikni skatījās bruņiniekam acīs.

„Es tevi noduršu kā krupi, ja tu nerunāsi!" bruņinieks

pacēla zobenu.

Piepēži viņam virs galvas kautkas nograbēja. In-

stinktivi viņš pacēla acis un uz ārdiem ieraudzīja meiteni

„Liec viņu mierā," meitene sauca: „Tas ir mans

brālis."

„Tad runā tu!" bruņinieks kliedza.

„Ko tu gribi?" meitene prasīja.

„Es gribu, lai tu runātu," bruņinieks paģida puiku:

„Kas šī te par vietu?"

„Tā mūsu vieta," meitene atcirta: „Kā tu te tiki?"
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«Apmaldījos
"

bruņinieks sāka norimt.

„No kurienes tu esi?" meitene prasīja.

„No Kokneses."

«Neesmu dzirdējusi tādu vietu," meitene kratīja

galvu.

Bruņinieks raudzījās meitenē lielām acīm: vai tas

varēja būt? Vai viņš patiesi tik tālu aizkļuvis, ka zem-

nieki nezina pat viņa pils.vārdu?

«Kāp zemē!" bruņinieks pavēlēja.

«Ko tu gribi?" meitene atkal noprasīja.

«Parādi ceļu."

«To es pati nezinu," meitene pasmējās.

«Vai tad tu ne reizi neesi bijusi klajumā?"

«Kas man tur meklējams?" meitene atcirta galvu:

«Klajumā klaiņo svešie dzelžu vīri. Tie ir ļauni — es

negribu viņu nagos krist."

«Bet mežā ir zvēri!"

«Tie nav tik ļauni."

«Kas tev teica, ka dzelžu vīri ļauni?" bruņinieks glū-
noši prasīja.

«Tētis teica."

«Kā viņš to zina?"

«Jaunās dienās viņš bijis pie tiem. Visa mugura vi-

ņam rievaina no dzelžu vīru sitieniem!"

Bruņinieks noprata, ka iekūlies kāda bēgļa sētā. Viņš

zināja, ka nepārejamos mūža mežos slēpjas daudzi tādi,

kas negribēja bīskapa un ordeņa varai padoties, un viņa

piere savilkās atkal niknuma grumbās. Taču viņš saval-

dījās.

«Tā tava laime, ka tēva un vīru nav mājā," meitene

pļāpāja.

«Kas tad būtu, ja tie būtu mājā?" bruņinieks glūnēja.

«Viņi tevi nogalinātu," meitene teica: «Tā viņi dara

ar visiem, kas te atmaldās."
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„Bet tu?" bruņiniekam nenozuda smīns no lūpām:

„Tu ari to darītu?"

Meitene neatbildēja.

Bikli kā noķerta, vina skatījās lejā, un bruņinieks re-

dzēja viņas acīs kautko tādu, kas lika tam nodrebēt.

„Kāp zemē!" viņš piepēži tai uzkliedza.

„Tu ari esi viens np tiem," meitene pielika pirkstu

pie lūpām.

„Kāp zemē!" bruņinieka balss kļuva atkal mīksta:

„Es tev nekā nedarīšu. Es esmu nomaldījies un izsalcis.

Dod man gabalu maizes, parādi ceļu un es aizjāšu, kā at-

jājis."

Brīdi meitene kavējās, bet tad ar vienu lēcienu bija

plāna vidū.

„Es došu tev maizi," viņa teica: „Bet tad tev tūlīt

jājāj prom."

„Labi," bruņinieks piekrita.

Meitene stāvēja viņa priekšā visa. kā bija. Bruņi-

nieks redzēja, ka viņa skaista, un smaids tīri pašam ne-

gribot lauzās uz viņa lūpām.

„Kā tevi sauc?" viņš prasīja.

„Par Vārpu," meitene atteica.

Tas bija zīmīgs vārds, jo meitene patiesi līdzinājās

piebriedušai kviešu vārpai.

„Tu esi kristīta?" bruņinieks atkal prasīja.

„Es nezinu, kas tas ir," meitene atteica.

Bruņinieka uzacis atkal draudoši savilkās. Viņš bija

uzticīgs baznīcas un svētās jumpravas kalps un viņa sirds

necieta tos, kas nebij ieņēmti baznīcas klēpī.
„Kā sauc tavu tēvu?" savaldījies, viņš atkal prasīja.

«Kaimiņi viņu sauc par Vilku," meitene atteica.

„Kādi kaimiņi?" bruņinieks brīnījās: „Vai tad te

vēl kādi dzīvo?"
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«Saprotams, ka dzīvo," meitene atcirta galvu: «Lū-

sis, Lielais Lācis un Mazais Lācis, tālāk Bebrs un Caune."

«Ari tie nav kristīti?" *

«Nezinu," meitene pakratīja galvu un aizsteidzās pēc

maizes.

Bruņinieks nosēdās uz sliekšņa. Tikai tagad viņš sa-

juta, ka bija ari noguris. Taču ilgi viņš nedabūja pūsties

— Vārpa atnesa gabalu maizes un tāstiņā medu.

„Ed!" viņa teica un pagriezās sāņis.

Bruņinieks ēda.

Ēdot viņš pamanīja, ka puika glūn viņā, aizslēpies aiz

riķu sētas. Tas izskatījās kā izsalcis vilcēns, un bruņi-
nieks piepēži noskārta, ka viņam patiesi laimējies, ierodo-

ties šai meža sētā tādā brīdī, kad vīriešu nebija mājā.

Tīri instinktivi viņš paātrināja ēšanu.

«Vēl gribēsi?" Vārpa ierunājās, kad bruņinieks bija

norijis pēdējo kumosu.

„Nē," bruņinieks strupi atteica: «Tagad parādi ceļu!"

Kā nejauši Vārpa paskatījās riku sētā.

«Nāc!" tad viņa teica.

Abi izgāja pa vārtiem.

Ceļā bruņinieks kādas reizes pavērās atpakaļ un

katrreiz redzēja puiku slapstāmies tiem pakaļ.

Vārpa gāja klusa un steidzīga. Bruņinieks soļoja tai

cieši pakaļ.

Vakars bija jau iestājies, kad viņi pienāca pie kādas

upes. Te Vārpa apstājās.

«Tā ir Pērse," Vārpa norādīja uz upi: «Jāj nu gar

to pakaļ straumei, gan jau tad atradīsi savējus: tēvs

saka, ka Pērse tekot uz Daugavu."

Viņa ieskatījās bruņiniekam acīs. Viņas acis pie tam

bija dziļas un dzidras, kā gaiši ezeri, bet lūpas valgas kā

zemeņu ogas rīta rasā. Bruņinieks sajuta savādu skur-

bumu.
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„Jaj nu!" Vārpa ieteicas un pagriezās uz iešanu.

„Bet to es tev saku, otrreiz tu te vairs nerādies."

„Kas to'var zināt!" bruņinieks savādi iesmējās.

Un piepēži viņa roka pazibēja gaisā un uzmeta Vār-

pai cilpu kaklā.

Vārpa ātri apsitās un abām rokām ieķērās cilpā. Bet

bruņinieks bija veiklāks un ar vienu rāvienu aizrāva tai

elpu. Meitene uzcirta rokas gaisā un nokrita upmales

zālē. Bruņinieks tagad sasēja viņai kājas un rokas un at-

laida cilpu. Vārpa atvilka dziļi elpu un atvēra acis. Bru-

ņinieks bija noliecies pār viņu un smiedamies skatījās tai

acīs. Vārpa raudzījās tam pretī. Šausmas, izmisums un

bezspēka dusmas un naids kvēloja viņas acu dzīlēs. Gai-
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šie ezeri bija satumsuši un izskatījās ka briesmīgas purva

akaces. Pievilkusi pilnas krūtis gaisa, Vārpa iekliedzās.

«Nekliedz!" bruņinieks draudēja: «Citādi tev aiz-

bāzīšu muti!"

Tai brīdī viņš juta, ka kautkas ass atsitas viņa pa-

kausī un, pacirties atpakaļ, ieraudzīja puiku aizdiedzam

krūmos. Un tūlīt ari skaļi kliedzieni pārtrauca vakara

klusumu.

«Ka' viņu pērkons!" bruņinieks lādējās.

«Pērkons viņu neaiztiks," Vārpa smīnēja,

«Nu —■ lai tad septiņi velni!" bruņinieks norūca un

pacēla Vārpu kājās,

«Ko tu gribi?" tā noprasīja.

Bruņinieks neatbildēja. Uzlēca zirgam mugurā, uz-

vilka Vārpu sev priekšā un iespieda zirgam piešus sānos.

Zirgs bija atpūties un klajākās vietās skrēja slaidiem

rikšiem. Lieko nastu, likās, viņš nemanīja. Tikai bie-

zokņi un dūkstis kavēja viņa gaitu. Bet bruņinieks stei-

dzās. Varēja taču būt, ka puika sasauca savus ļaudis un

tie tagad dzenas viņam pakaļ.. Vajadzēja steigties, kavē-

ties nedrīkstēja. Un tikko zirgs grasījās atlaist riksi, bru-

ņinieka pieši sāpīgi iedūrās tam sānos. Kur upe bij se-

klāka, viņi jāja pa upes gultni. Radžu dibens bija labs

ceļš, gluds un ciets, un te nebija jāvairās no dūkstīm un

muklājiem.

Pret rītu viņi bija jau ārā no lielā meža, un bruņinieks

palaida zirgu soļos. Tās bija pazīstamas vietas, un bruņi-
nieks tagad zināja, kur ceļš. Viņš pagrieza zirgu no upes

pa kreisi un uzjāja kalnā. Zemē iegrimušas zemnieku mā-

jeles nira no rīta krēslas viņam pretim.

«Ko tu ar mani darīsi?" piepēži Vārpa ierunājās.

Visu nakti viņa bija klusējusi, un bruņinieks tīri sa-

trūkās no negaidītās uzrunas.
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Viņš neatbildēja. Bet viņa acīs zalgoja savāda lie-

sma, un tā bija labākā atbilde.

„Tēvam taisnība," Vārpa kā pie sevis nobeidza: „Jūs

esat ļauni, un jūs vajaga žņaugt kā plēsīgus zvērus."

Bruņinieks ari tagad neteica ne vārda, tikai iegrūda

Vārpai dūri sānos. Tagad viņš bija varenais Koknesietis,

sava novada robežās, kur viņš bija kungs par savu vergu

dzīvību un nāvi, un viņam nevajadzēja vairs muti dze-

sēt sarunā ar vergu. Vārpa bija viņa varā, Vārpa piede-

rēja viņam, bija viņa īpašums kā nedzīva lieta.

Vārpa laikam saprata savu stāvokli. Viņa sakoda

lūpas un lepni atmeta galvu. Nevienu skaņu nedzirdēja
no viņas lūpām vairs pat tad kad b uņinieks iesita viņai
sānos, ka tgan sitiens gandrīz aizrāva tai elpu.
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Austrumi sārtojās, kad viņi beidzot izkļuva uz kara

ceļa. Bruņinieks tagad uzmeta Vārpai cilpu kaklā, atrai-

sīja kājas un izgrūda no segliem. Vārpa nokrita ceļa pu-

tekļos un nevarēja piecelties.

„Celies!" bruņinieks nikni tai uzkliedza.

Bet meitenes kājas neklausīja. Saites bija tās notir-

pinājušas un padarījušas nedzīvas.

„Celies!" bruņinieks kliedza jau niknāk un pātaga no-

svilpa gaisā.

Vārpa pacēla galvu un paskatījās mežonīgajam vīram

acīs. Bet tas ari bija viss. Tad viņa piecēlās un gāja.

Viņas soļi bija vēl nedroši, taču pamazām kājas atguva

bijušo spēku, un viņa turējās stingri. Viņas galva bija

augsti pacelta, it kā viņa būtu uzvarētāja un vestu sev

blakus valgā piesietu uzvarēto.

Tā viņi nonāca pilī. Tur viņus sagaidīja. Koknesieša

viesi, ar kuriem tas vakar kopā bija medījis.
Pašlaik tie rīkoja bruņu kalpus pazudušo meklēt.

„Bā!" izsaucās jautrais Lazdonietis, kad Koknesietis

iejāja pagalmā: „Kādu medījumu tu tur ved?"

„Briežu māti, kā redzi!" Koknesietis smējās.

„Lielisks medījums!" rēca stiegrainais beipilietis.

„Varena mātīte!" kliedza resnais Lokstinietis, plīk-

šķinādams Vārpas vaigus un taustīdams viņas rokas un

gurnus.

Vārpa skatījās paceltu galvu bruņinieku pūlī un viņas

rokas trīcēja. Taču tās bija sasietas un notirpušas nedzī-

vas — rokām viņa aizstāvēties nevarēja. Bet tad viņa

noglūnēja mirkli un iespēra resnajam zobenbrālim ar kāju

tik stipri vēderā, ka tas atkrita atmuguriski uz pils pa-

galma bruģa.

Negants dusmu rēciens satricināja gaisu. Kliedza

bruņinieki, kliedza bruņu kalpi. Bet Koknesietis norāva

nelaimīgo gar zemi un mīdīja smagajiem zābakiem.
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Tā viņš būtu, varbūt, pavisam to nositis, ja nebūtu

iejaucies Sēlpilietis.

„Diezgan, Koknesiet," viņš satvēra to pie pleca un at-

rāva no nelaimīgās gūsteknes: „Lai paliek vakaram."

Koknesietis atlaidās. lespēris Vārpai beidzamo reizi,

viņš uzkliedza :

„Celies!"

Vārpa uzlēca. Bruņinieka pieši bija saplosījuši viņas

drēbes, zābaku papēži miesā atstājuši zilumus, bruģa pu-

tekļi notraipījuši viņas seju, sāpes aizmiglojušas viņas

acis, — viņa tomēr nebija salauzta un nesalauztā lepnumā,

kā agrāk, bija skaista. Viņas lūpas smaidīja savādu

smaidu.

„Kas tai par nagu!" nevarēja noliegt resnais Lokste-

nietis, kuru bruņu kalpi bija uzcēluši un tagad tīrīja viņa

drēbes.

„Skaista kā ragana!" priecājās Lazdonietis: „Nevar

liegt, Koknesietim laba garša."

Bet Koknesietis ārdīja pērkoņus.

„Bendi!" viņš uzkliedza bruņu kalpiem.

Acumirklī tas bija klāt.

„Qarajā Heniņā," Koknesietis strupi noteica.

Bende sagrāba Vārpu.

„Un pielūko — neviens nedrīkst tai raganai pirkstu

piedurt. Saproti!"

„Saprotu, kungs!"

Bende aizveda Vārpu uz garo Heniņu — pils rietumu

torni.

Vakarā bruņinieki turpināja vakarējo medību pār-

trauktās dzīres. Mazā zāle, pils rietumu pusē, kur bruņi-
nieki mēdza ēst, bija spilgti apgaismota. Še ielūgti bija
tikai Koknesieša viesi. Citi bruņinieki dzīroja lielajā zālē

pils dienvidu spārnā. Koknesietis ar to gribēja parādīt
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saviem viesiem jo izcilāku godu. Viesu starpā bija ari

pils priesteris, apaļš mūks.

Kad galvas bija jau iesilušas, mājas tēvs piepēži

kautko atminējās.

„Bendi!" viņš uzkliedza bruņu kalpam, kas stāvēja

pie durvīm ar āvu rokā.

Kā no zemes izlīdis, ieradās bende.

„Atved to meža raganu!"

„Kā pavēlat, augstais kungs!" bende zemu nolieca

galvu sava pavēlnieka priekšā.

„Tak pirms tu viņu nomazgā pirtī."

„Dzirdu, augsta
:
s k'mgs!"

„Tad uzmet viņai plecos grieķu togu."

„Uz mata tā, augstais kungs!"

„Zigli!"
Bende apcirtās un pazuda durvīs.

„Meža ragana grieķu togā, ha-ha-ha!" bruņinieki

smējās: „Tas būs lieMsks skats!"

Bruņinieki ēda dzēra bet bende rīkojās garā īleniņa

pagrabā. Tas tē\iņš, bet savu amatu viņš

labi prata. Un taisni īstā brīdī viņš iestūma izgreznotc

Vārpu mazajā zālē. Vārpai rokas bija sasietas uz mu-

guras.

Koknesietis to tū
l

iņ pamanīja.

„Kāpēc rokas sasietas?" viņš uzkliedza bendēm.

„Nevarēja c'tād," bende locīdamies smīnēja: „Viņf

nelāvās tērpt
:
es togā

"

„At'-aisi!" bruņinieks pavēlēja.

„Viņa tūlīt nomefs togu, jūs redzēsiet, augsti'

kungi," raisīdams saites, bende mēļoja.'

„Lai notiek!" Lazdonietis smējās un dauzīja ar mc

tāla kausu galda virsu.

„Ari mazgāties viņa negribēja" bende tāpat turpi

nāja: „Trim puišiem pietika spēka un darba."
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Rokas bija vaļā, taču Vārpa togu nemeta nost. Viņa

stāvēja paceltu galvu bruņinieku priekšā un skatījās tiem

taisni acīs.

„Vismīļāk, viņa tagad mūs visus apēstu," pirmais sa-

mulsa Lokstenietis.

„Zobi izlauzti," norūca Koknesietis: „Nu?"

Vārpa tagad raudzījās vienīgi viņā.

„Runā!" Koknesietis piesita kāju.

„Ko tu gribi?" Vārpa atcirta.

„Verdzenei neklājas tā atbildēt savam kungam," ta-

gad iejaucās priesteris.

„Es, verdzene?" Vārpa uzmeta priesterim ugunīgu
skatienu: „Vergs esi tu! Es esmu gūstekne."
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„Esi prātīga, mana meita," priesteris nelāvās traucē-

ties: „Un ja tu būsi prātīga, tev labi klāsies: tavs kungs

ir žēlīgs un labs."

Vārpa klusēja.

«ledzer no šī kausiņa," priesteris turpināja: „Tas ir

labs dzēriens, dārgs dzēriens, un tas ielīksmo prātu."

Vārpa pasita pasniegto kausu un vīns piešlāca prie-

sterim acis.

„Pietiek, pater!" Koknesietis pārtrauca sarunu.

„Nost to lupatu!" tad viņš uzkliedza Vārpai.

Vārpa ietinās togā ciešāk.

«Nost, es tev saku!" bruņinieks iekaisa.

„Pamazām, bruņiniek!" priesteris saudzīgi atstūma

iekaisušo bruņinieku no viņa upura: „Pamazām. Solīti

pa solītim. Gan paliks rāma."

„Es tevi varu pakārt! Varu suņiem norīdīt! Vai tu

to zini?" Koknesietis kliedza.

„Tur laika vēl diezgan!" priesteris pārmetoši kratīja

galvu.

«Stājies, Koknesiet!" tagad iejaucās Lokstenietis:

«Tik skaistu radījumu suņiem norīdīt — kur tev prāts!"

«Klausies, skuķi!" Lazdonietis piecēlās no galda:

«Padziedi mums savas meža dziesmas."

Vārpa klusēja.

«Parādi mums savas meža burvestības," Sēlpilietis

sauca.

Vārpa arvienu vēl klusēja.

«Tev lūpas kā zemenītes!" Lazdonietis jūsmoja: «Es

gribu tās noskūpstīt."

Spējš cirtiens krūtīs, un Lazdonietis tiktikko noturē-

jās kājās.

«Pātagas!" šoreiz ari tas noskaitās.

«Bende!" Koknesietis kliedza.

«Ko pavēliet, augstais kungs?" bende jau atsaucās.
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«Uzvāri piķa katlu!"

Bende palocījās un pazuda.

«Dzīvu es tevi tanī izvārīšu!" ārprāta dusmās Kok-

nesietis sagrāba Vārpu un ar vienu cirtienu nosvieda uz

klona.

Zālē iestājās kapa klusums. Visas acis kā saistīt

saistīja meža meitas skaistums, bet — šī verdzene bija

iedrošinājusies izturēties necienīgi pret augstdzimušiem

bruņiniekiem. Bruņinieku gods bija aptraipīts, to vaja-

dzēja nomazgāt.

Priesteris samulsis atgāja sāņus un nolūkojās uz ne-

laimīgo zāles vidū.

Piepēži Pērses gravā iegaudojās vilks. Tas bija tik

savāds gaudiens, ka priesteris nodrebēja. Bruņinieki

mēmi saskatījās.

Vārpa bikli pacēla galvu un klausījās.

Klausījās ari bruņinieki. Savāda vara spieda viņus

klausīties. Zālē bija tāds klusums, it kā nelaime tanī

būtu ienākusi.

Taču tas bija tikai īsu brīdi. Tad gaudiens atkārto-

jās. Tas nāca no gravas dibena uz augšu, kā ūdens plūdi

mēdz nākt krastā, un atbalsojās zāles sienās kā mežā.

Koknesietis piepēži nobāla. Viņš atcerējās vakarējo

briedi, un aukstas tirpas noskrēja gar viņa muguru. Viņš

nebija bailīgs. Cīņās, kur vīrs cīnās ar vīru, viņš allaž

bija pirmās vietās. Nē, bailīgs viņš nebija. Viņš bija tikai

māņticīgs. Šai svešajā mošķu zemē, kur mežu biezokņos

vēl valdīja pagānu dievi, kur ari kristītie nebija aizmir-

suši tos un pielūdza visur, kur vien pietika, varēja visu ko

sagaidīt. Kāda nojauta viņam teica, ka tas nav vilks, kas

tur gaudo, un tīri neviļot viņš aizmeta krustu sev priekšā.
Bikli viņš pavērās viesos. Tie sēdēja klusi un neku-

stīgi kā akmens tēli, bet priesteris bija nometies ceļos

dievmātes priekšā un vārstīja savu rožu kroni.
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Tas bija atkal tikai viens vienīgs mirklis. Tad atkal

šis gaudiens.

Piepēži Vārpa uzlēca kājās.

„Jūs dzirdat, dzelžu vīri!" viņa sauca, roku izstie-

pusi: „Vilks gaudo! Tas ir mans tēvs! Tur ir mani

ļaudis! Piķa katlu jūs vārāt paši sev. Paši jūs tanī vā-

rīsities — sakiet, lai bende nežēlo jums uguni un sēru!

Mani ļaudis atvērs jūsu dzelzs vārtus un sagāzīs jūsu mū-

rus un torņus, pārvērtīs jūsu ligzdu par kovārņu ligzdu,

bet pašus jūs par kovārņiem."

«Klusi, ragana!" Koknesietis attapās pirmais:

«Bende!"

leskrēja bende.

«Katls gatavs?"

«Gatavs, augstais kungs."

«Tad "piķī viņu!" bruņinieks pamāja uz Vārpu.

Vārpa piepēži griezīgi iesmējās. Viņas smiekli jaucās

ar vilka gaudām Pērses lejā un stindzināja bruņinieku

asinis dzīslās. Pat bende atrāva rokas, kuras bija jau iz-

stieptas, lai Vārpu satvērtu.

«Katlā, es tev saku!" Koknesietis kliedza.

Bende aizmeta krustu. Viņš redzēja bruņinieku bā-

lās sejas un priestera izbailes un domāja, ka viņam darī-

šana ar raganu.

«Katlā!" Koknesietis izrāva zobenu.

Bende metās uz Vārpu. Bet Vārpa bija žiglāka un

ar vienu lēcienu bija loga dziļajā nišā. Tur viņa nometa

savu kauna tērpu un izmetās pa logu ārā.

Visi sastinga.

«Tai piķa vairs nevajaga," Lazdonietis piepēži nopū-

tās.

Priesteris pārkrustīja vaļējo logu.

Neviens neiedrošinājās pieiet pie loga un pavērties

lejā.
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Bet lejā bija redzīgas acis. Kad Vārpa nokrita uz ra-

dzēm, tumšs tēls izlida no Aizpērses krūmiem, uzmeta

Vārpu sev plecos un atkal pazuda tais pašos krūmos.

Dzīrās izjuka. Tai pašā vakarā Koknesieša viesi iz-

klīda. Bet Koknesietis pats to nakti nevarēja gulēt. Pašā

pusnaktī viņš izlīda no savām telpām un apstaigāja visas

ejas un visas sardzes. Bet pārnācis atpakaļ, paaicināja

pie sevis priesteri izsūdzēja visus savus grēkus un

ieņēma svēto vakariņu.



Fr. Jansona70

Kad priesteris aizgāja, viņš jutās skaidrs un taisns sa-

vas sirdsapziņas priekšā, jo priesteris apgalvoja, ka viss,

ko viņš darījis, darīts kristīgai baznīcai par svētību un

svētai jumpravai par godu.
Bet otrā rītā viņu pārņēma no jauna savāds nemiers.

Pie loga, kur vakar izmetās Vārpa, viņš nedrīkstēja pie-

iet. Taču viņam kāroja zināt, kas ar to noticis. Un tā-

pēc viņš aizsūtīja bruņu kalpus pārmeklēt kraujas nogāzi.

Tie atnāca ar ziņu, ka Vārpas tur nav un nav atrastas arī

nekādas pēdas, ka viņa būtu tur bijusi.

„Pat asiņu nebija uz radzēm?" bruņinieks taujāja.

„Ne pilītes!" bija atbilde.-

Savādi!

Koknesietis nogrima domās. Bet jo vairāk viņš do-

māja, jo dziļāk bija pārliecināts, ka viņa gaitās iejauku-
šies kādi nezināmi spēki. Arī priesteris bija tais pašās

domās, kad bruņinieks viņam par to pusdienu ēdot stā-

stīja.

Nākošās dienās bruņinieka nemiers pieņēmās. Jau

trešā dienā viņš pamanīja pils vārtos svešu veci. Tāds

nebija redzēts ne pilī, ne pilsētā, ne tuvākā apkārtnē. Bru-

ņinieks jāja tam garām un nebūtu varbūt arī ievērojis,

ja nebūtu pamanījis pa ielu aizskrējām kādu zemnieku

puiku. Un bruņinieks atkal domāja, atkal sūdzēja grē-

kus, klausījās mesi un atkal ņēma svēto vakariņu.

Taču kādas dienas vēlāk viņš atkal ieraudzīja svešo

pils vārtu tuvumā.

Bruņinieks apturēja zirgu.

„Kas tu esi?" viņš noprasīja.

Vecis neatbi-ldēja. Viņš tikai skatījās, kā noņēmies

bruņiniekā, un viņa acis bija kā satumsuši ezeri.

Vai tās nebija Vārpas acis?

„Tu esi Vilks?" bruņinieks uzstāja.

Vecais bija kā mēms.
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„Runā!" bruņinieks pārskaities kliedza.

Vecais nerunāja.

Tad nosvilpa pātaga gaisā un sarkana svītra uzlēca

veča vaigā.

„Runā!" bruņinieks zaudēja tīri vai prātu: „Kas tu

esi? Runā!"

Vecais klusēja.

„Būs laikam mēms!" Koknesieša pavadonis iedroši-

nājās iebilst.

Varbūt ari tā!

Bruņinieks nolaida pātagu un aizjāja vecajam garām.

Un atkal bruņinieks nevarēja gulēt un nemiera pilns

naktīs klaiņāja pa pili, pārlūkodams ejas un sardzes.

Taču tuvākās dienās nekas nenotika, un varenais

Koknesietis sāk norimt.

Pagāja nedēļas, pagāja mēneši, viss bija mierīgi, un

pilij nekādas briesmas nedraudēja. Drausmīgais noti-

kums viņā naktī aizklājās kā ar miglu un arvienu retāk

pavērās bruņinieka atmiņai. Taču aizmirsis viņš to ne-

bija. Tikai tagad viņš skatījās uz to citādām acīm.

„Nieki vien bija!" viņš tad domāja: „Viņas ļaudis!"

Viņas ļaudis! Te jau bija viņas ļaudis — viņa vergi.

Un tie sagraus Kokneses biezos mūrus! Jāsmejas.

Un varenais bruņinieks dzīroja atkal ar saviem bie-

driem un kaimiņiem, un būtu ar laiku aizmirsis Vārpu pa-

visam, ja Lazdonietis to allaž nebūtu atgādinājis. Tas ne-

varēja Vārpu aizmirst.

„Žēl, ka toreiz tas tā iznāca," viņš sūrojās: „Es tev

būtu samaksājis par skuķi labu naudu! Kam tev bija tā

trakot?"

Bet tad iestājās tumšās rudens naktis. Vējš gaudoja
kā aizkauts pils koridoros un velvēs, un vējrādītājs rau-

dāja garā fieniņa jumtā. Un vienu nakti Pērses gravā

atkal sāka gaudot vilks.
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Bruņinieks uztrūkās no miega un izskrēja pagalmā.

Tumsa bija tik bieza, ka tikai ar pūlēm varēja saskatīt

ēkas un mūrus. Vējš brāzās gar stūriem tik nikni, ka do-

māt, mūri to neizturēs. Jumtu dakstiņi klabēja.

Bruņinieks aiztaustījās līdz vārtiem un uzkāpa mūri.

Visapkārt bija tumšs un bruņinieka acis bija kā aklas. Bet

ausis bija dzirdīgas. Tās skaidri dzirdēja vilka gaudie»

nus Pērses gravā un it kā atbildi Jāņa kalna ozolos un

Krievu kalna palejā. Likās, vilki pili bija ielenkuši no vi-

sām pusēm.

Bruņinieks tīri neviļot nodrebēja. Viņš pats pasti-

prināja sardzes un tanī naktī vairs negulēja. Nevarēja

vairs gulēt, jo Vārpa un viņas draudi bija atkal dzīvi viņa

atmiņā.

Bet otrā dienā, kad bruņinieks stipras sardzes pava-

dībā atgriezās no izlūku gaitas pils apkārtnē, priekšpils

pagalmā viņš ieraudzīja atkal veco savādnieku. Visi, kas

pagadījās bruņiniekam ceļā, locījās viņa priekšā, visi bai-

dījās no bargā pavēlnieka. Tikai vecais zemnieks vien

nedrebēja un mierīgi sēdēja, nelocīdams bruņinieka

priekšā, ne ceļus, ne muguru.

„Kas viņu te ielaidis?" Koknesietis īgni savilka uz-

acis.

„Nevienss pavēlniek," kāds bruņinieks ieteicās: „Cik

viņu aizdzen, tik viņš atkal klāt. Un neviens nezina, kā

viņš iekļūst pa vārtiem."

«Pastiprināt sardzes!" bruņinieks pavēlēja.

Un piepēži viņš apturēja zirgu veča priekšā.

„Ko tu gaidi?" viņš noprasīja.

Vecais klusēja, tikai pacēlis galvu, raudzījās bruņinie-

kam acīs.

Šis skatiens sacēla bruņiniekā māņticīgas bailes.

„Vārpas nav pilī," viņš nedroši izmeta.
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Viņa pavadoņi brīnījās, kā pavēlnieks šoreiz *bijis tik

žēlīgs, un gaidīja, ka vecais tagad ko teiks. Bet vecais ne-

runāja.

Bruņinieks brīdi gaidīja. Bet tad viņš piepēži sasarka

un, iespiedis zirgam piešus sānos, aizaulekšoja vecajam

taisni pāri, un viņa pavadoņi smiedamies tam tāpat sekoja.

„Nu vienreiz būs miers," pēdējais jātnieks, paskatījies

atpakaļ, ieteicās.

Vecais palika uz bruģa, un jātniekam bija taisnība, to-

mēr ne gluži. Kādu laiku veco patiesi neredzēja, bet tad

piepēži bruņinieks to ieraudzīja jau sava loga priekšā.

Pirmā mirklī viņš domājās spoku redzam un aizmeta sev

krustu priekšā. Bet tad viņš atjēdzās un kliedza bendi.

„Cilpā to suni!" viņš sauca.

„Pamazām, bruņiniek!" piepēži vecais ieraka runāt:

„Garais Eniņš vēl pagaidīs."

Bruņinieks atkāpās soli atpakaļ. Veča balss nāca kā

no kapa un nobiedēja drošo vīru. Un ko tas te muld par

garo fleniņu?

Bet vecais turpināja:

„Vārpai daudz ļaužu, liec to vērā!"

Bruņinieka atmiņā atausa Vārpas lāsts. Auksti dre-

buļi pārskrēja viņa locekļus, taču viņš drīzi vien saņēmās.

„Raga es viņus sadzīšu, vecais' kraukli!" viņš grieza

zobus.

Un pagriezies atpakaļ, viņš pavēlēja sarīkot kara-

spēku un tūliņ jāt gar Pērsi uz augšu.

„Pārmeklējiet visus biezokņus," viņš sauca: izpo-

stiet visas mežoņu slēptuves, ievāciet nodevas, stūrgal-

vīgos tiesājiet, padevīgos vediet šurp."

Bruņinieki un bruņu kalpi steidzās bruņoties. Viss

gāja pa kaklu un galvu, un kad pavēlnieks atcerējās sa-

vādo veci, tā vairs nebija. Neviens nebija redzējis viņu

aizejam un neviens nezināja, kur tas palicis.
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Tai naktī atkal Kokneses bruņinieks nevarēja gulēt.
Visu vakaru viņš sildījās kamina priekšā un sarunājās ar

pateri par dvēseles lietām. Tad domājās norimis un aiz-

gāja gulēt. Taču miegs viņam nenāca. Prātā bija vecais

Vilks, kas šodien tādā neizprotamā kārtā viņa rokām bija

izsprucis. Bet tad pēkšņā šausmās viņš uzlēca no gultas:

mēness švītrā pie gultas stāvēja vecais un smējās. Tā

tad vecais bija ielavījies pilī un gribēja viņu nobeigt!

Bruņinieks satvēra zobenu un cirta savam pretnie-

kam. Asmens atsitās spraislī un skanēdams salūza. Pa-

licis bez ieroča, bruņinieks sāka kliegt.

leskrēja sargs.

„Uguni!" bruņinieks sauca.

Sargs iešķīla uguni un iededzināja lukturus.
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Taču telpā nebija neviena. Bet bruņinieks bija kļuvis

māņticīgs un neuzticējās vairs nevienam. Viņš sacēla visu

pili kājās un lika pārmeklēt visus kaktus. Ar lāpu rokā

viņš gāja pats visur līdz, jo bija pārliecināts, ka veco kāds

noslēpis pilī. Bet neatradis to, viņš, kā neziņā, glūnoši no-

raudzījās uztrauktajos ļaudīs, it kā viņos meklēdams pa-

zudušo.

Piepēži viņš ieraudzīja kādu svešu seju.

„Kas tas tāds?" viņš iekliedzās.

„Jūsu zirgu puisis, pavēlniek," kāds atteica.

„Es viņu nepazīstu!" bruņinieks sauca: «Sūtiet viņir.

prom!"

Zirgu puisi aizveda.

„Es te redzu daudz svešas sejas," bruņinieks bālēja..

„Kur tie te radušies — es viņus nepazīstu!"

„Tie ir jūsu kalpi, pavēlniek," pils pārvaldnieks

iebilda.

„Prom, prom — es negribu!" bruņinieks kliedza.

Viņš paturēja pie sevis tikai tos, kas bija kalpojuši

pilī jau kopš seniem laikiem un kurus labi pazina un par

kuru uzticību viņš varēja būt pilnīgi drošs. Par citiem

visiem bija īsa pavēle:

„Arā no pils!"

Pils pārvaldnieks pavēlniekam aiz muguras raustīja

plecus. Tie visi bija braši ļaudis, kurus pavēlnieks bija

aizdzinis. Tiesa, laba daļa no tiem tikai pēdējā laikā bija

pieņemti, taču ari par tiem nevarēja būt nekādu šaubu,

jo tie visi teicās kristīti, kārtīgi apmeklēja mesi un nevai-

nojami darīja savu darbu. Un uz rīta pusi kad pavēl-
nieks beidzot bija norimis un aizmidzis, sēdēdams ar pa-

teri pie vīna glāzes, viņš teica:

«Pavēlnieks laikam slims!"

„Ko niekus!" paters smējās: „viņš tikai vēl arvien
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nevar aizmirst to zemnieku skuķi, kas toreiz izbedza viņa

nagiem pa logu. Pavēle var palikt neizpildīta."

Pārvaldnieks piekrītoši pamāja ar galvu, un otrā rītā

visi vakar izraidītie bez pavēlnieka ziņas atgriezās atpa-

kaļ savās vietās pilī.

Pēc nedēļām divām pārnāca izsūtītie kara vīri. Pa-

vēlnieks pats tos sagaidīja priekšpilī. Tie bija pārveduši

daudz mantu un gūstekņu. Pavēlnieks apmierināts ber-

zēja rokas.

„Visi?" viņš noprasīja, pamādams uz gūstekņiem.

„Visi," ekspedicijas vadonis atbildēja: „Tikai viens

izbēga. Taču tas bija tikai vēl puika, un vilki to, droši

vien, mežā būs jau saplosījuši."

„Tam nevajadzēja ļaut izbēgt," bruņinieks savilka uz-

acis.

Un atkal viņam izlikās, ka vecais Vilks noraugās viņā

un smejas par viņa nevarību.

„Tam nevajadzēja izbēgt, dzirdat!" viņš piepēži pa-,

arugstināja balsi: „Kas ļāva tam izbēgt?"

„Pavēlniek!" vadonis vainīgo aizstāvēja: „Puika pār-

koda vajātājam roku, un tas bija čūskas kodiens: visa

roka Meinhardam satūkusi, un v,iņš nevar to pakustināt."

„Atvest Meinhardu!"

Vadonis atveda slimo.

Izbailēs trīcēdams, bruņu kalps nostājās pavēlnieka

priekšā.

„Rādi!" tas strupi pavēlēja.

Bruņu kalpa roka bija satūkusi līdz plecam un ap-

klāta sarkaniem un zilganmelniem plankumiem.

Tai pašā naktī uz rīta pusi Meinhards nomira.

, Koknesietis tagad varēja būt mierīgs — viņam nai-

dīgā mežoņu ligzda bija izpostīta, bet mežoņi paši bija sa-

gūstīti. Nemierīgu viņu darīja tikai puika un vecais Vilks.



Kovārņi 77

Taču, ja labi apdomāja, ko tad tie varēja viņam padarīt —

sacelt kājās aizbēgušos? Na, tie sargāsies, jo viņa kara

vīru soda ekspedīcija Pērses mežos nepārprotami pauda,

kas tiem gaidāms, ja iedrošināsies parādīties klajumā. Un

tomēr kautkas bija un knosīja bruņinieka dvēseles dzi-

ļumus.

„Būšu laikam slims," tad viņš nosprieda gluži tāpat,

kā viņu nakti sprieda par viņu pils pārvaldnieks: „Būs

jāaprunājas ar pateru."

Paters viņam iedeva svētības ablates, aplaistīja ar

svētīto ūdeni, apkvēpināja ar vīraku un, rokas uzlicis vi-

ņam uz galvas, ilgi un gari skaitīja latiņu lūgšanas. Tas

it kā līdzēja, un bruņinieks jutās labāk.

Bet kad ūdeni sāka pārsalt, atskrēja no Lazdonieša

vēstnesis ar baigu ziņu, ka ienaidnieki laužoties zemē no

austrumiem un dažas pierobežas pilis esot jau kritušas.

Koknesieti pārņēma no jauna nemiers. Viņš rūpīgi

apskatīja apcietinājumus, pārbaudīja municijas un pārtikas

krājumus, papildināja pils garnizonu. Un šais gaitās kādu

dienu viņam izlikās, it kā kādā pils koridorā viņš būtu re-

dzējis Vārpas brāli, to pašu, kas viņam toreiz iesvieda ak-

meni pakausī un vēlāk pārkoda Meinhardam roku. Viņš

gribēja gan to sagrābt, taču viņam neizdevās. Tad

viņš noprasīja pārvaldniekam, vai pilī esot kāds zemnieku

puika. Pārvaldnieks tāda nezināja.

„Savādi!" bruņinieks norūca: „Es taču nebūšu spoku
redzējis!"

Un atkal bruņinieks nevarēja gulēt.
Pērses gravā atkal gaudoja vilks, bet citi tam atsau-

cas Jaņkalna ozolos un Krievkalna palejā. Likās, pils bija
atkal no visām pusēm vilku apsēsta.
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Bruņinieks stāvēja mūrī, kas šķīra pili no priekšpils,

un klausījās. Viņam bija tā, it kā būtu ieslēgts baigā lokā,

kas pamazām savelkas arvienu mazāks un mazāks kā

cilpa karātavās Jāņa bastionā. Bruņinieks juta, ka zeme

zūd zem viņa kājām un krūtīm aptrūkst elpas. Taču viņš

negribēja vēl padoties šausmu varai un pūlējās paturēt

aukstu prātu.

Bet tad viņš piepēži salēcās kā čūskai uzminis un

pēkšņās šausmās sastinga.

„Ū-ū-ū!" kā atbilde vilkam gravā gari noskanēja no

garā Heniņa jumta gala.

„Ū-ū-ū!" tūliņ atsaucās pilsētā un priekšpilī.

Vai šie gaudi bija tikai atbalss?

Nē, atbalss tā nebija. Bruņinieks varēja palaisties uz

savu dzirdi — nekad tā nebija viņu vīlusi. Un ka tā nav

viņu vīlusi ari šoreiz, viņš tūliņ dabūja pārliecināties: viņa

ausīs ieskanēja trauksmes taure.

«Nodevībar" bruņiniekam iekrita prātā: „Vārpas

ļaudis!"

Vecais vilks, viņa puika, visi svešie, kas bija ieviesu-

šies pilī un kurus viņš no pils bija izdzinis! Vai tie būtu

atgriezušies atpakaļ pilī?

Vārpas ļaudis! Vārpas ļaudis!

JRagā es viņus sadzīšu!"

Bruņinieku pārņēma ārprāta dusmas. Taču pirms

viņš apjēdza, ko darīt, pilota visa bija kājās. Zvani,

trauksmes taures, šāvieni, kliedzieni un liesmas — viss

vienā jūklī, kā ellē, kur pasprukuši saistītie gari.

Liesmu atspīdumā bruņinieks redzēja, ka ļaužu bari

plūst no pilsētas uz pils vārtiem. Viņš nevar izšķirt, kas

tie par ļaudīm — pilsoņi vai ienaidnieki. Taču bruņinie-

kam tas pilnīgi vienalga.

„Vārtus ciet!" viņš pavēl tuvākam vīram, kas skrej

ar ieročiem pār pagalmu uz priekšpili.
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Un atkal šāvieni, kliedzieni un liesmas, un bruņinieks

nevar izšķirt, kas īsti tur notiek. Tikai vienu viņš zina —

priekšpils ir kritusi. Atliek vairs tikai pati pils.

„Tiltu augšā! Tiltu! Tiltu!" bruņinieks kliedz visā

spēkā: „Vārtus cieti!"

Bet tilts kā pats no sevis nokrīt, un vārti atsprāgst

līdz galam vaļā. Ļaužu drūzma plūst pagalmā —
žvadz

zobeni, kā asinīm pārlieti uguns liesmu blāzmā zib asie

pīķi, zem drūzmas kājām zeme rīb.

Bruņinieks brīdi vēro cīņu.

„Beigas! Pagalam!" tas nosaka.

Un atstājis savu vietu, iejaucas drūzmā. Sveši viņam

visapkārt. Viņš cīnās kā ielenkts vilks, viņam vajag iz-

sisties pie savējiem. Taču, kur tie ir? Cīnīdamies viņš

vēro savu apkārtni. Brīžam viņam liekas, ka te kaujas

viņa paša ļaudis savā starpā — tik vienādi apģērbi un

ieroči vieniem kā otriem.

„Nodevēji!" bruņinieks griež zobus un cērt ar zobenu

uz visām pusēm.

Beidzot viņš ierauga pulciņu bruņinieku. Gaiņāda-
mies tie kāpjas atpakaļ uz pils ieeju. Taču tā viņiem jau

nogriezta.

„Uz Heniņu!" pavēlnieks kliedz un, pārvarējis bei-

dzamo vīru, kas stājās viņam vēl ceļā, skrien uz garo

Heniņu.

Garais Heniņš — vienīgais glābiņš!

Smagās durvis smagi aizkrīt, un saujiņa bruņinieku

un bruņu kalpu noslēpjas drūmajā tornī. Durvis aizbari-

kadē, nodrošina ejas. Tad atņem elpu.

„Nodevība!" skan no visām pusēm.

Smalki izdomāta un aprēķināta nodevība!

„Kur vainīgais?" pavēlnieks bargi noskatās savos

ļaudīs: „Kas nodeva?"
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Un tūliņ apraujas: logā pazib sirma galva ar baltu

bārdu. Tas ir vecais Vilks, bruņinieks to pazīst. Bet

pirms vēl bruņinieks paspēj izteikt: „Ko tu te meklē?"

— atbildes vietā norīb logs un stikli līdz ar svina rāmjiem

skanēdami nokrīt telpā.

Bruņinieki paceļ galvas: un ierauga baltu galvu, kas

noraugās viņos pa vaļējo spraugu. Visi to pazīst — tas ir

vecais Vilks.

Pārsteigums tik liels, ka neviens neattop pacelt pīķi.

Bet tad noklaudz pulvera pagraba durvis. Telpā uzskrien

Vilka puika un nu tas logā. Tikai tagad bruņinieki atto-

pas. Bet ir jau par vēlu. Tāda kā sēra smaka piepēži

iesitas viņiem nāsīs. Tad atskan briesmīgs rībiens, un

garais Heniņš, dūmu un putekļu mākonī palēcies gaisā, pa-

zūd Pērses gravā. —

Tā stāsta veca teika par Kokneses pēdējo pavēlnieku,

neminot viņa vārdu. Bet teiku teicēji neaizmirst piemi-

nēt, ka tai brīdī, kad garais Heniņš uzskrējis gaisā, no

dūmiem un putekļiem izšāvies vesels bars kovārņu. Tās

bijušas bojā gājušo bruņinieku dvēseles, un no tā laika

Koknesē ieviesušies šie nejaukie putni. Tie vēl tagad pie-

mīt Kokneses pils drupās, un kluss vērotājs dzird viņu

smieklus veco mūru spraugās. Un kad pienāk pavasaris,

Kokneses kovārņi siro pa laukiem un dārziem un, kā se-

nos laikos bruņinieki, ievāc no zemniekiem nodevas, po-

stīdami viņu sējumus un dēstus.
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Pīļu olas.

Mūsu skola toreiz bija tā slavenākā visā apkārtnē

tāpēc ari mēs abi ar brāli ik pirmdienās somām mugurā

gājām kā svētceļotāji uz daudzināto gaismas pili, lai atkal

sestdienās izsalkuši un novārguši atgrieztos tēva mājās-

Skolas nams bija tiešām stalts: trim stāviem, ar lielu bal-

konu un akmens trepēm pie galvenās ieejas, virs kuras

jau pa gabalu acīs dūrās uzraksts zelta burtiem krievu

valodā. Viens ēkas gals it kā slēpās vecajā augļu dārzā,

bet vienos sānos kā svaigas sūnas gubas glītiem lokiem

izvijās cirpto eglīšu sētas. lekšiene turpretim bija sti-

prā pretrunā ar .-glīto ārieni. Netīri pelēkās koridoru un

klašu sienas ar atlupušu apmetumu dvesa pretim drēg-

numu un oda pēc pelējuma.-

Mēs pie tā bijām pieraduši, ka to nemaz nesajūtām

un tāpat savādi būtu bijis iedomāties skolu bez šīm īpatnī-

bām. Tikai pavasarim tuvojoties, dežurantiem arvien

grūtāk nācās sadabūt visus kopā uz parastajām vakara

mācībām. Tikko aiz eglīšu sētām izgaisa sniega milžu

skeleti, tūliņ sākās „kasu sišana", „cūku ganīšana" un

„ķīšu ķeršana". Tad ari pats pārziņa kungs aizvien bija

mūsu vidū un atļāva zināmu novirzīšanos no parastās

stingrās kārtības, kuru atgādināja nekad nesnaudošais

zvans.

Kādā no šiem vakariem, kad pirmās vabules krēslai

iestājoties noskan gar ausīm un pērnajās lapās pa zemi

čabinās sliekas, mēs visā slepenībā sagudrojam „pazve-

jot" pīiu olas Skubja ezerā. Saule vēl bija labi gabalā,
kad pie manis pienāca kāds ceturtklasnieks, un noslēpu-
maini noprasīja: „Vai tev ir dūša?" — „Zināms," es

teicu un tūliņ nopratu, ka lieta ir svarīga. Bez kādiem

iebildumiem tiku ielaists ceturtās klases telpās, kuras ci-
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tādi mums mazākajiem bija pilnīgi nepieietamas. Jāpie-

zīmē, ka visi skolēni no laika gala te izdalījās divās cieši

noslēgtās dalās: pēdējā jeb 4. klase un visi pārējie, jeb

„ķīši". Nekāda saprašanās te nevarēja tikt pielaista, jo no

vienas puses tā būtu pazemošanās, bet no otras nodevība.

Un tā man tika uzticēts lielo noslēpums par pīļu olām.

Bijām pavisam kādi pieci zēni. Man paskaidroja

par mana uzdevuma svarīgumu. „Ne tikai kaktā mēs va-

ram par šo joku dabūt stāvēt, mēs varam tikt ari aiz re-

stēm," svarīgi noteica pārgalvīgais Avotu Robis, un re-

dzēdams, ka uz mani viņa vārdi atstājuši iespaidu, pie-

bilda: „Jā, barons tagad stingri noliedzis aizskart put-

nus Skubja ezerā un ja ezera sargs kādu mana, tūliņ

ciet' un uz muižu, bet mēs
.. .

." (te viņš izvilka no virs-

«vārku kabatas paštaisītu pistoli), neteica vairāk ne

vārda, atstādams man pašam iztēloties viņa drošsirdību.

* Priediena malā, kura ielokā atradās Skubis mums

pretī mirkšķināja zilās bezdelīgactiņas, bet pats ezers bija

kā mazu spēļu laiviņu piesēts: tās bija dažāda lieluma un

sugu pīles. Krastmalās auga niedras, kuras bija sevišķi

kuplas uz pussalas pretī ezera vidum. Tās līdzinājās

milzīgām skaraiņām auzām, kas atstātas rudeni nenovāk-

tas. Tagad pussala bija atdalīta no krasta ar brūnu ūdens-

straumi, tā- kā pleznainās salas iemītnieces savās ligzdās

jutās pilnīgā drošībā. Mēs metām uz salu dažus akmeņus.

Tūliņ brēkdamas pacēlās vairākas pīles, un, pariņķojušas

gaisā, smagi nolaidās attāļākā vietā. „Loms • būs labs,"

teica atkal Robis, „tikai drīzāk uz salu!" Te jau nu va-

jadzēja rīkoties uzmanīgi. Gaiss bija tik dzidrs, ka katra

skaļāki sacīta vārda atbalsi varēja dzirdēt, tāpēc tikai

sačukstējāmies.

Krastmalas niedrās atradās vecs, piemircis plosts;

ar to viegli tikām pāri jūras šaurumam un te sākās mans

tiešais uzdevums: palikt uz plosta un novērot, vai kāds
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netuvojas no muižas, vai sarga mājiņas puses. Citi visi

pazuda čaukstošajās niedrās.

Viens palicis, es varēju mierīgi novērot savu ap-

kārtni. — Plata zeltīta laipa stiepās tepat no paša plo-

sta pāri uz ezera otru galu, kur tālumā aiz muižas liepu

alejas nogrima saulīte, pazūdot aiz dūmaini zilā apvār-

šņa, kā cīrulītis pēc skalas dziesmas nolaižas ziedošā

dābolā.

Acis piemiedzot varēja saulītei skatīties tieši virsū,

tad zeltainas strēles stiepās vēl tālāki, kā spožā ro-

bainā laipa pa ezeru. Un man likās, ka es vēl pavisam

m-aziņš gulētu gultā un, laiku kavēdams skatītos ~uz ne-

spodro lampas spīdumu pie sienas, bet vecmātes ratiņš

rūc un rūc, kā runcis uz mūrīša, bez gala un sākuma.

Mazais brālis neliek vērpējai miera ar pasakām. Nevarē-

dama nekā atrunāties, vecmāte mazliet pietur ratiņu, pār-

liek dziju nākošā robiņā un noprasa: „Par ko tad lai stā-

stu, par „preikšiem" (tā mēs saucām nelabos), vai par

Skubi?" Ja ārā gaudoja vēji, svilpdami skurstenī un logu

slēģus grabinādami, tad no „preikšu" stāstiem bija bai-

les, tad labāki par Skubi
. . . „Nuja, un šis nē un nē!

No savām mājām laukā nekustēšot un kungam savus

iekoptos tīrumus neatstāšot — viņš kaut vai līdz pašam

ķeizaram
. .

." Lai gan es iemigu jau pie pirmiem tei-

kumiem, taču man šķiet, ka es dzirdēju šo stāstu līdz bei-

gām, jo zitru viņu no galvas. — Kungs ar varu izdzen

Skubi no viņa mājām, bet kad tas noslīcinās ezerā un

pēc tam, kā spoks, sētuvi rokā, ik vakarus staigā pa savu

māju pagalmu un meklē pats sevi saukdams: „Kur Sku-

bis, kur Skubis!" kungs liek mājas nodedzināt.

Tagad ezermalā redzamas tikai krāšņatas un pašu
Skubi vairs tikai veci ļaudis atminoties redzējuši spoko-
jamies

... Tā skatoties beidzot saule pavisam nozuda.

Man iekrita prātā, ka esmu taču uz vakts tāpēc atskati-
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jos ari uz otru pusi un uz salu. Bet, ak tu, tētīt! sala bija

lielā gabalā. Mans airējamais koks, dūņās iedurts, ari pali-

cis turpat salas malā, izskatījās niecīgs kā spalvas kāts.

Lēnā straume bija mani aiznesusi lielu gabalu dambja vir-

zienā, kur ūdens gāzās pāri. Rūkoņu es tikai tagad ievē-

roju. Plosta abās malās griezās tumšas virpuļu acis, —

vai tas nav Skubis, kas tur dzelmē mīt? Pēkšņi no mež-

malas atskan tāds svešs kliedziens. Vai tā varētu būt

mana palīgā sauciena atbalss? Bet to jau varēja izdzir-

dēt ezera sargs, izzvejot mani un kā pa laipu aizvest

tieši uz muižas cietumu, kā to Robis teica. Manas bai-

les vēl dubultojās un lai mani pa gabalu neieraudzītu, es

nogulos uz mitrā plosta — pilnīgi izmisis. Slūžu rūkoņa

kļuva aizvien dzirdamāka. Es daudzreiz biju noskatījies

kā lielāki malkas bluķi, vai mazāki priekšmeti slūžām tu-

vojoties sāk kustēties arvien ātrāk, līdz beidzot kā melna

švītra tie izgaist baltajā putu virpulī; bet pats sevi tādā

stāvoklī iedomāties — to es nevarēju. Es gandrīz

vairs nekā nedomāju, tikai nekustīgi lūkojos uz dambja

pusi, kurš nāca aizvien tuvāki — augošā ātrumā. Pie-

pēži ieraudzīju netālu no plosta melnu ne visai resnu koka

gabalu peldam. Uzreiz man uzausa cerības: ja es tiktu

pie šī koka un" izlietotu to kā airi? Kā pie tā tikt?

Bet vai tad rokām nevar airēt! Cik muļķis es tomēr

biju! Acumirklī pieķēros .ar vienu roku pie plosta klū-

gas, bet ar otru sāku airēt pa ūdeni. Plosts vispirms sāka

griezties sānis, bet tad pamazām ari ārā no straujās vie-

tas. Pēc kāda stundas ceturkšņa biju jau gandrīz pavi-

sam no straumes ārā. Te es ieraudzīju savus biedrus

steidzamies gar krastmalu uz manu pusi — tie skrēja

viens otram pakaļ kā zosis izstieptā rindā. Bet ko nu

viņi gan ar mani iesāks par tādu nolaidību? Mans izglāb-

šanās prieks pavisam saplaka. Kaut būtu labāk izairējies

uz ezera otru pusi! Visi viņi metās uz krastmalā gulošo
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laivu, kura drīz vien šūpojās ūdenī. Vēl pēc dažām mi-

nūtēm laiva atsitās pret manu plostu. Tai pašā acumir-

klī es ar kaķa lēcienu atstāju savu nedrošo kuģi, tā kā tas

šūpodamies aizpeldēja atpakaļ straumes virzienā.

Bijām visi izmirkuši un nosaluši, bet ievērojām to ti-

kai tad, kad bailes bija pārgājušas. Neviens nesacīja ne

vārda: bija jāturas, lai zobi neklabētu. Kā par brīnuma

nekādu sodu man neuzlika ne tūliņ ne ari vēlāk. Tikai

kad priediena vēsajā ēnā ienākot visus pārņēma vēl lie-

lāki drebuļi, Avotu Robis nikni norūca:

„Vari teikt paldies Dievam, ka mēs no salas varē-

jām izbrist malā, citādi tu būtu izšķīdis uz vecupes ak-

meņiem kā pīļu ola!"



Fr. Jansona

Trīspadsmitais.
Kamēr Gusts gulēja slimnīcā, Edīte izgāja pie Jēkaba.

Tai svētdienā, kad jauno pāri salaulāja, Gustam klā-

jās ļoti smagi. Sestdien viņš izcieta operāciju, bet svēt-

dien gulēja augšpēdu gultā, bāls un izvārdzis, un domāja

par slimo kāju un Edīti. Pie kājas bija piesiets svars, kas

karājās gultas galam pāri zemē un neļāva kājas musku-

ļiem savilkties. Tas bija nepatīkami un grūti, un Gusts

viebās. Vienreiz viņš pacēlās, lai svaru atraisītu. Taču

šo nedarbu vēl laikā pamanīja kopēja un pateica ārstam.

Tas briesmīgi noskaitās.

„Jūs gribat, lai slimā kāja paliek īsāka par otru?"

viņš rājās.

„Isāka par otru!" Gusts sakoda zobus.

Acīs viņam tūliņ iesitās Zaķīšu Kārlis. Tas bija pa-

gasta skroderis, un tam bija viena kāja īsāka. Viņš val-

kāja tādu savādu zābaku šai kājā, ar biezu zoli un augstu

papēdi, un tāpēc viņa gaita izskatījās neveikla un smie-

klīga.

Nē — tādu kāju Gusts negribēja. Viņš negribēja būt

kroplis, viņam vajadzēja būt veselam un staltam, kā

pirms tam, lai patiktu Edītei.

Gusts salika rokas zem galvas un domāja.

Zaķīšu Kārlim īsākā kāja ari pastīva. Un Zaķīšu

Kārlis palicis par kropli tīri vai līdzīgā kārtā.

Kaut kas ass piepēži iedūrās Gustam sirdī.

„Vai mana kāja stīva nepaliks?" nedroši viņš

ieprasījās.

Ārsts savādi savilka plecus.

„Cerēsim visu labāko," tas atteica un aizgāja.

Kopēja kaut ko darīja pie sava galdiņa, bet tad ari
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tā aizgāja. Aiziedama viņa vel pakratīja ar pirkstu

Gustam.

„Tā kā muļķības vairs nedarait!" viņa brīdināja.

Gusts pasmējās.

Nē — muļķības viņš vairs nedarīs.

Varbūt Zaķīšu Kārlis izdarīja muļķības un tāpēc ari

palika par kropli. Un tagad Zaķīšu Kārlim neviena vērtī-

gāka meita neskatās ne virsū, kaut gan citādi Kārlis tīri

glīts zēns.

Nē — muļķības vairs ne!

Gusts salika rokas uz krūtīm un nopūtās,

„Kas to būtu domājis!" pēc brītiņa viņš ieteicās: „No

tāda nieka!"

Nieks vien ir —tā tas toreiz patiesi izlikās. Tā do-

māja ari Edīte. Un abi viņi bija smējušies. Tikai Gusta

brālis dusmojās par Gusta neuzmanību.

Ak, tu Dievs, cik tas brālis jocīgs! Prasīs diezi kādu

tur uzmanību, kad pār pagalmu nāk Edīte, un Gustam kaut

ar vienu aci jāpaskatās skuķē, viņas gaitā un smaidā.

Un tad tas viss notika. Cirvis noslīdēja no lemesnī-

cas, kuru Gusts tēsa, un tā stūris ieskrēja Gustam lielā.

Edīte tā sabijās, ka tikko nepaģība. Bet. kad abi

ievainojumu apskatīja tuvāk, abi sāka smieties.

„Nieks vien jau ir!" Edīte noteica un iesita Gustam

ar plaukstu pa muguru.

„Saprotams, ka nieks," Gusts piekrita.

„Līdz kāzām sadzīs!" Edīte trieca.

„Tu domā?" Gustam uz reizi visas sāpes aizmirsās.

„Tā jau mēdz teikt," Edīte piepēži nosarka un stei-

dzīgi aizgāja uz istabu.

Lai apturētu asinis, Gusts sameklēja rijā zirnekļu ti-

klus un uzlika tos uz ievainojumu. Asinis tūliņ pārstāja.

Pēc kāda laika ari sāpes, likās, bija pāri. Tikai ejot
mazliet vien dūrās, itkā ievainojuma vietā būtu adata iedzīta.
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Pēcpusdienā Gusts aizgāja basām kājām» bikses

līdz ceļiem uzlocījis, uz kūti. Cūku aizgaldās bija sakrā-

jušies mēsli, un tos vajadzēja izmēzt. Strādājot Gusts ne-

ievēroja, ka bij iebridis vircā pāri ievainojumam. Pēc

kāda brīža tas sāka sūrstēt.

„Lai izcērt vien," Gusts nodomāja: „Atrāk sadzīs."

Taču nesadzija vis. levainojums sāka pūžņot un kāja

— sāpēt. Ceļgalā radās uztūkums, un Gusts nevarēja

vairs paciest. Gribot, negribot vajadzēja griezties pie

ārsta.

Ārsts pateica, ka viņš te neko līdzēt nevarot, lai brau-

cot uz Rīgu un liekoties slimnīcā — būšot ' jātaisa ope-

rācija.

„Tāds kā traks!" Gusts tikko nepateica ārstam tai-

sni acīs: „Tāda nieka dēļ!"

Un visu ceļu Gusts nevarēja beigt spļaudīties par šo

jocīgo padomu.

„Traks kas traks!" viņš atkārtoja tīri vai simto reizi.

Brālis pašķielēja Gustā, bet neteica nekā. Gusts

strādāja pie viņa kā puisis,- un viņam laikam negribējās

zaudēt darba rokas, kad sākās pats lielais darba laiks.

Varbūt ari viņš ārstam neticēja.

Taču ārstam bija taisnība. Gusts beidzot pats to sa-

prata un aizbrauca uz Rīgu.

Un tagad viņš bija slimnīcā.

„No tāda nieka!" Gusts vēl reiz atkārtoja.

„Laime, vai nelaime — cēloņos arvienu būs nieki,"

blakus gulētājs gudri iebilda: „Tā ts arvienu un visur!"

Par Edītes kāzām Gustam neviens nebija ziņojis, un

viņš nezināja, ka taisni tai brīdī dzimtenes baznīcas al-

tāra priekšā Edīte "dod Jēkabam savu jā. Un tāpēc viņš

arj nezināja, vai nieks viņam noticis uz laimi vai nelaimi.

Taču par nelaimi viņš nedomāja, viņš domāja par

laimi. Bet viņa laime bija saistīta ar Edīti.
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Edīte bija Gusta pušelnieka meita. Ar Edīti viņš

kopā bija pavadījis bērnību, kopā gājis skolā un kopā uz-

audzis. Abas sētas atradās tik cieši kopā, ka neviens ne-

varēja droši pateikt, kurš sētas stūris pieder vienam

saimniekam, kurš otram; pat kūtis abiem saimniekiem

bija zem viena jumta — tikai kūts durvis Kalna tēvam

bija šai pusē, bet Lejas tēvam; otrā pusē. Tā Kalna sētas

Gusts ar Lejas sētas Edīti augu dienu bija kopā. Un Kalna

māte brīžam, pa pusei jokodama, pa pusei nopietni, glau-

dot Edītes galvu, mēdza teikt:

„Audzi, audzi — būsi man braša vedekla!"

Kad abi nāca jaunekļu kārtā, tā neviens vairs neru-

nāja. Taču bērnības draudzība abu starpā neizdzisa.

Gusts tāpat, bijis kur bijis, aizšāva uz Lejas sētu, un visi

zināja, ka viņš tur nemeklē nevienu citu kā Edīti. Bet

abi bija saauguši kā brālis ar māsu, un tāpēc nevienam

tas neuzkrita. Kalna māte pa starpu bija jau aizgājusi uz

mūža dusu, un Kalna sētā nebija vairs neviens, kas no-

pietni, vai jokodams, Edīti sauktu par vedeklu. Abi jau-

nie par tādām lietām nedomāja. Un tā — aiziet pie Edī-

tes un pavadīt ar to vakaru vai svētdienu cēlienus Gu-

stam bija palicis par paradumu. Bet Edīte atzinās, ka

Gusts tai kļuvis par otru brāli.

Bet tad Kalna sētā pie Gusta sāka arvienu biežāk

atstaigāt Tīļu Jēkabs. Tas bija Gusta draugs. lesākot

viņš kavējās tikai pie Gusta, bet tad savu ciemošanos

prata nemanot ievirzīt tā, ka abiem vajadzēja aiziet uz

Lejas sētu. Gusts labprāt savu draugu pavadīja, un visi

trīs vai četri — Gusts, Jēkabs un Edīte, dažureiz ari Edī-

tes brālis, pavadīja jaukus brīžus. Bet tad Jēkabs sāka

nākt uz Lejas sētu pats uz savu roku, un kad Gusts viņu
tur kādreiz atrada priekšā, Jēkabs itkā aizbildinājās:
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„Tu jau viņu nedomā precēt."

Gustam vajadzēja atzīt, ka Jēkabam taisnība: viņš

patiesi par to nebija domājis.

«Neklājās jau ari," kā mierinādams, Jēkabs vēl pie-

bilda: „Tikpat kā māsa" —

Tikai tagad Gusta sirdī kaut kas pavērās.

Gandrīz šausmu pilnām acīm viņš pavērās Jēkabā.

Tad lūk kā: vienā jaukā dienā Lejas sētā var ierasties

kāds Jēkabs vai Jānis un Edīti aizvest. Un Gustam vaja-

dzēs palikt te vienam pašam!

lesākot šī atziņa nebija nekas vairāk, kā bailes zau-

dēt rotaļu biedri. Taču nebija ilgi, kad Gusts noskārta,

ka tā ir mīlestība. Un atskārtis to, viņš sāka ar Edīti ru-

nāt citādā tonī.

Kādu dienu viņš teica:

„Vai zini, Edīt. es tevi mīlu!"

Un pats pie tam nosarka.

„Es jau tevi ari," Edīte vienkārši atteica.

„Un tu nāksi pie manis?" viņš tīri vai mulsa.

Tagad Edīte saprata. Lielām, pārsteigtām acīm viņa

pavērās Gustā.

„Vai tad tu nekad par to neesi domājusi?" Gusts pa-

lika drošāks.

Bet tad Edīte piepēži iesāka smieties.

«Jokupēteris, tu!" viņa ieklupa Gusta matos: „Tad

jau man būtu jādomā ari par Vili!"

Vilis bija Edītes brālis.

Gusts nokāra galvu: Edīte domāja, tāpat kā Jēkabs.

Brālis un māsa — tā viņi sprieda; brāļa un māsas mīle-

stība —tā viņi domāja. Bet Gusta jūtas nebija vairs tikai

kaimiņu bērnu vienkārša draudzība, un viņa mīlestība ne-

bija vairs tikai brāļa mīlestība. Tā bija īsta mīlestība,

patiesa un dziļa, un Gusts zināja, ka pazaudēt Edīti vi-

ņam ir tas pats, kas pazaudēt dzīvību.
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Taču kā viņam Edīti pārliecināt? Viņš bija tikai pui-

sis pie sava vecākā brāļa, un viņam nebija pat ērtāka

stūrīša, kur sievu ievest — viņa gulta atradās saimes

istabas kaktā kā visiem gājējiem. Par vēlu viņš bija ap-

ķēries, lai uz ātru roku izdomātu reālus un drošus pierā-

dījumus savai mīlestībai. Nebija vairs laika, jo par Jē-

kaba nolūkiem nevarēja būt nekādu šaubu, bet Jēkabs

bija Tīļu saimnieks, un Edītei viņš labi patika, visas zī-

mes to liecināja.

Bet tad notika tas nieks ar viņa kāju, un te nu viņš

gulēja jau otro mēnesi pilnīgā nezināšanā par savu tālāko

likteni.

Taču, kad rokām nav darba, strādā galva. Kādu

dienu Gusts tīri nejauši atrada to, ko pavasari nebija va-

rējis ne atrast, ne izdomāt. Bet tas bija tik vienkārši, ka

Gustam brīnums sametās. Kā jaunākam dēlam viņam

nācās sava daļa no tēva mājām. Ari algu no brāļa līdz

šim viņš nebija nekādu ņēmis. Naudas brālim nebija. Tad

nu Gusts sprieda tā: viņš prasīs no brāļa Pīlādžu kalnu un

kādu gabalu no Tīreļa pļavas. Tā viņš varētu ierīkot tīri

jauku saimniecību., Ēkām un pirmām sākumam Lejas tēvs

tak neliegs meitai savu naudas padomu,

Tai dienā, kad Gusts tika pie šī plāna, saule, likās,

spīdēja spožāk, un zeme, likās, bija kļuvusi košāka. Un

bija tā, itkā Edīte būtu jau viņa. Acīs gan iesitās Jēkabs,
bet tagad Gusts tikai pasmīnēja.

„Tam es tās pogas izgriezīšu!" viņš nodomāja.
Tas bija īsi pirms operācijas. Tagad viņam bija vairs

tikai vienas rūpes — vai viņam nebūs jāpaliek par kro-

pli. Ja nu tā, tad

Gusts nedrīkstēja izdomāt savu domu līdz galam.
Tomēr Gusta bažas bija veltas — galu galā kāja bija

vesela, un Gusts varēja braukt mājā.
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Bija jau rudens, un Gustam bija brīnums, kur pali-

kusi vasara. Slimnīcā tā viņam bija pagājusi it kā garām.

Kur ilgi viņš bija nogulējis tā nieka dēļ!

Mājās viņš ieradās negaidot. Viņš gribēja Edīti pār-

steigt un tūlīt tai pašā vakarā izstāstīt tai savu plānu. Ta-

gad viņai vajadzēja ticēt, ka viņa mīlestība nava tikai

brāļa mīlestība vien. Tagad viņa ticēs!

Tikko apsveicinājies ar savējiem —
brāli un viņa

sievu, un iekodis drusku vakariņas, viņš aizgāja uz Lejas

sētu. Tur viņu sagaidīja tikpat kā savēju, daudz siltāk

nekā paša mājā, un Gusts redzēja, ka tur viss tāpat pa

vecam vien ir. Sirdī viņam bija tāds prieks kā bērnam
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Ziemsvētkos. Tikai vienu viņš nevarēja saprast, un tas

bija pats svarīgākais — Edīte nerādījās.

Kādēļ gan Edīte nerādījās?

Mēle viņam dega apprasīties, bet sirds neļāva —

bija tā kā kauns.

Tas bija pavisam neparasti. Agrāk, kad viņš tāpat

kādreiz Edīti neatrada, viņš bez kādiem aplinkiem pra-

sīja pēc viņas. Bet tagad nevarēja. Savādi!

Taču — kur gan viņa varēja būt?

Ak tu, Dievs — kaut kur tak izgājusi. Vai tad vi-

ņai vajadzēja sēdēt mājā un gaidīt — sak, kad tikai ne-

ierodas Gusts? Pagaidīs! Nav taču kur steigties!

Gaidīt tomēr bija grūti. Ik brīža viņš vērās pulk-

stenī, kas mierīgi tikšķēja viņam pretī ūn, taisni kā par

spīti, aši tipināja savus sīkos laika solīšus. Lūk, jau ce-

turtdaļa stundas, pusstunda, vesela stunda. Bet Edīte ne-

nāca. Un Gusts piepēži jūt, ka pirmītējais gaišais prieks

sāk tumst.

„Kur tad Edīte?" beidzot viņš tomēr nenocietās un

juta, ka nosarkst.

Mājinieki savādi saskatījās.

„Tīlēs," māte pēc laba brītiņa atsaucās.

Viņas balsī Gusts sadzirdēja tādas kā bailes, kā

bažas.

„Tīlēs?" vēl nesapratis, viņš atkārtoja.

„Nu ja — pie Jēkaba! Vai tad tu nezināji?" •

Viss Gustam uz reizi sabruka, un viņš tikko noturējās

krēslā.

Vai tad tu nezināji? — tas ieskanēja viņam ausīs kā

ļauns izsmiekls. Kā viņam bija to zināt! Jēkabs ar

Edīti, saprotams, piesargājās kādu ziņu dot. Kas tiem

vairs tādā brīdī ar Gustu! Bet brālis? —ar brāli viņam

nekādu siltu attiecību nebija. Tas bija cilvēks, kas no-

grimis savās rūpēs līdz matu galiem, un Gusts viņam bija



14 Fr. Jansona

tāds kā svešs. Tikai puisis, vairāk nekas. Visā garajā

slimības laikā viņš ne reizi to nebija apmeklējis, nebija

pat apprasījies, kā viņam klājas. Bet ar brāļa sievu Gusts

pagalam nesatika.

Vai tad tu nezināji?

Gusts piepēži iesmējās un pietrūkās kājās.

„Kā man bija to zināt!" viņš iesaucās, un viņa balsi

izskanēja vesela jūra rūgtuma, pārmetumu un sāpju.

Un ne vārda vairs neteicis, viņš aizgāja.

Visu to nedēļu Gusts staigāja kā apsēsts. -

Tad lūk kā!.. Draugs!.. Kā zagtin nozadzis!..

Izmantojis nelaimi un apzadzis draugu... Nozadzis Gu-

stam to, kas viņam bija pats dārgākais, pats mīļākais...

Rūgtums Gusta dvēselē auga augdams. Sāpes grauza

viņa sirdi. Viņš neredzēja, kas notiek ap viņu, nedzirdēja,

ko viņam, saka, jo viss tas viņa dzīvē ir nieki — putekļi un

pelni. Bet tas, kas bija viņa dzīves saturs, prieks un

mērķis — tā vairs nav.

Edīte vairs nenāks!

Nu — labi.

Svētdienas rītā Gusts piecēlās agri un, nevienam ne-

teicis ne vārda aizgāja. Aizgāja taisni uz Tīlēm. Ko viņš

tur gribēja un kas viņam bija tur ko meklēt, viņš neat-

skārta un nezināja. Vienu vien tikai viņš zināja — Edīte

vairs nenāks! Nu tad labi — viņš ies pie tās. Ar to

pietika.

„Ak, Kungs — tas jau Gusts!" priecīgi pārsteigta balss

viņu saņēma, kad tas parādījās Tīļu pagalmā.
Tā bija Edīte. Viņa nāca no klēts, kaut kāds trauks

viņai bija rokā. Bet Gustu ieraudzījusi, viņa nometa

trauku un steidzās tam pretī.

„Gust, Gust, tu! Kāds prieks!"

Gusts juta, ka tā nebija izlikšanās. Edītes prieks bija

īsts. Urfkaut kas smags un nelāgs tūlīt izkūpēja no viņa
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dvēseles kā dūmi gaisā. Saule paspīdēja tā kā spožāk.

Edīte satver abas viņa rokas un — pati pieglaužas viņam

pie pleca... Ak, Dievs, kāda liela, kāda spoža šodien ir

saule.

Gusts pieglauž viņas galviņu sev pie krūtīm. Sirds

viņam kūsāt kūsā.

„Edīt!" viņa lūpas dreb.

„Jā, Gust!" Edīte atsaucas.

„Kā bēgtin tū man aizbēgi!"

„Ak, Gust!" Edīte piepēži nopūšas un paceļ galvu:

„Kaut tu zinātu, cik mīļš man Jēkabs!"

„Mīļš?" Gusts jau smaida.

„Ja viņš man zustu — tā būtu mana nāve!"

„Un tu esi laimīga?"

„Bez gala!"

Gusts piepēži satver viņas galvu, ilgi un sirsnīgi rau-

gās viņai acīs, tad noskūpsta ūz pieres un saka:

„Lai tad ari tā būtu!"

Un viņam kļūst neizsakāmi viegli un labi.

Jēkabs skatās pa logu 'un visu to redz. Bet viņš
smaida priecīgu smaidu, un Gusts jūt, ka ari .viņa prieks

ir īsts.

„Lūk, še — brālis!" viņš saka iznācis uz sliekšņa.
Jā — brālis! Un tā ir Gusta māsa, ko viņš ved Jē-

kabam pretī, viegli apskāvis. Edīte viņa māsa — māsa —

ja! Vienīgā un vienīgi mīļotā — māsa
...

Bet kad Edīte vēlāk aiziet paraudzīt brokastis un at-

stāj abus vīriešus vienus, Gusts piepēži saka:

„Kā zagtin tu viņu man nozagi!"

Jēkabs pārsteigts paskatās Gustā.

„Vai tad tu viņu ari — patiesi — —? " viņš stomās.

„Jā, es ari!" Gusts pamāj: „Un varbūt vairāk vēl

nekā tu."

Brīdi abi klusē.
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„Jā, bet kā tad nu?" Jēkabs saka, un Gusts redz,

ka viņam grūti.

„Ko tad nu vairs!" Gusts atmet ar roku: „Nu viņa

tava sieva!"

Tā bija pēdējā nasta, un nometis to, Gusts jutās kā ap-

skaidrots, kā atjaunots. Un Gustam piepēži sametās brī-

nums, kur palicis viss tas rūgtums, naids un sāpes, kas

visu šo nedēļu viņu tā bija žņaudzis. No visa tā viņa

dvēselē nebija vairs ne vēsts. Viņa dvēsele bija gaiša un

skaļa kā saules rīts. un skaļa.

Kā tas bija nācies?

Gusts paveras Edītē. Edīte smaida tam pretī. Un

Gusts uz reizi visu saprot. Lūk, šis smaids! Šis mīļais,

sirsnīgais smaids izklīdinājis visas viņa miglas. Šis

smaids!

Visu to dienu Gusts nodzīvoja Tīlēs. Bet kad laiks

pienāca atvadīties, viņam piepēži iesāpējās sirds: visu

nedēļu viņš būs atkal viens un neredzēs Edīti.

„Viss jau nu būtu labi," viņš pēkšņi ieteicās: «Nebūtu
tikai jāiet prom!"

Jēkabs'ar Edīti saskatījās.

„Paliec pie mums," Jēkabs sacīja: „Pretistaba

mums stāv tukša."

Gusts mirkli nolieca galvu, bet tūlīt atkal to pacēla,

mirkli, kā jautādams pavērās Jēkabā, mirkli — Edītē.

„Ko ta' ļaudis teiks?" viņš nedroši ieprasījās.

„Kas tiem par dalu!" Edīte gaiši iesmējās.

Gusts mirkli vēl kavējās. Bet tad viņš enerģiski pa-

meta ar galvu:

„Labi! Es dzīvošu pie jums!"

Un brītiņu vēlāki, vēl piebilda:

«Varbūt, ka kādā likstā mans tuvums jums atnesīs

kādu labumu."
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Nedēļu vēlāk Gusts bija jau ievilcies savā jaunajā

mājoklī.

Bet Gusta savādais pareģojums piepildījās drīzāk

nekā jebkurš varēja to cerēt.

Gusts dzīvoja Tīlēs uz savu roku. Bet ēdienu laikos,

vakaros un svētdienās visi trīs draugi pastāvīgi bija kopā,

un Gusts vairāk neko nevēlējās. Dzīve viņam bija mājīga

un silta — vai tā jau nebija laime? Cilvēka laime? Un

bieži savā galā sēdēdams un skatīdamies pa lodziņu lejā,
kur putoja Daugava, viņš domāja par to, vai viņa dzīve

būtu bijusi labāka, ja Edīte būtu izgājusi pie viņa.

Pavasari pašā ziedu laikā, Edītei, piedzima meitiņa.

Mazais radījums mājā ienesa vēl vairāk siltuma un prieka.

Bijis kur bijis, Gusts ielīda pie bērna. Viņš bija mazās

krusttēvs, un tas jau bija gandrīz tikpat, kā kad viņš būtu

tās īstais tēvs. Taču galvenais — tas bija Edītes bērns,

tās pašas Edītes, kuru viņš tik bezgalīgi vēl arvienu

mīlēja.

Taču tai pašā pavasarī pagasta dzīvē radās savādas,

neparastas un neparedzētas plaisas. Avīzes sāka paust

jaunas vēsmas, runāja tik savādu un aizraujošu valodu, ka

prāti reiba. Ļaudis, kur tikai vien satikās, runāja par brī-

vību, par jauniem laikiem. Biedrību un pagastu mājās sarī-

koja mītiņus, kur runāja no Rīgas izbraukuši runātāji. Tās

bija dedzīgas runas. Tās modināja ļaudīs iemidzināto brī-

vības kvēli, sauca, aicināja un aizrāva. Sāka dziedāt sa-

vādas, neparastas dziesmas. Visi kā gavilēt gavilēja, bet

agrākie „Dieva ieceltie" tautas gādnieki, vācu baroni un

grāfi, palika domīgi. Daudzās muižās, drošības pēc

ieradās mežonīgie čerkesi un nelieli zaldātu pulciņi. Daži

mācītāji dievkalpojumus baznīcās varēja noturēt tikai

bruņotu vīru apsardzībā.
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Tā bija deviņi simti piektā gada vasara, kas vēl tagad

ir dzīva ļaužu atmiņā.

Vasara pagāja gaišās cerībās un melnās šaubās. Va-

saru nekas liels vēl nenotika. Bet rudens pusē viss, likās,

apsviedās apkārt un visa dzīve sajuka. Pilsētās streikoja

strādnieki. Apstājās, dzelzceļi, apstājās pasts. Avīzes

vairs nepienāca, un lauku nostūros neviens vairs nezināja,

kas pasaulē īsti notiek, toties sāka klīst dažādas baumas,

viena par otru baigāka, viena par otru šausmīgāka.

Gaidīja melno sotņu. Kas tā īsti bija, neviens nevarēja

skaidri pateikt. Taču tai vajadzēja būt kaut kam brie-

smīgam, un visi no tās bijās.

Un tad paspruka tādas kā slūžas.

Nodibinājās kaujas grupas, jo vajadzēja aizstāvēties.

Muižniekiem un mazākiem zaldātu pulciņiem atņēma

ieročus. Sāka dedzināt muižas. Muižnieki un mācītāji

aizbēga uz Rīgu. Kas nebija paspējis aizbēgt, tas lūkoja

pielabināties tautai. Viss gāja juku jukām. Bet visā šai

juceklī bija sajūsma, bija skaļa pacilātība, bija gaiša uguns.

Jēkabs bija straujas dabas un tāpēc visur bija priekš-

galā. lesākot viņam līdzi gāja ari Gusts, bet kad sāka

melst par melnās sotņas suņpurņiem, viņš atrāvās un pa-

lika mājā. Jēkabam tas bija īsti pa prātam. Ja Gusts ne-

būtu pats apķēries, Jēkabs būtu varbūt viņu lūdzis palikt

pie Edītes un bērna. Viņš peldēja pašā straumē un ne-

varēja vairs izkļūt no tās ārā, bet Edīte ar bērnu palika

mājā bez aizsarga. Tas bija labi, ka Gusts palika pie tām,

Jēkabs tad varēja ar mierīgāku sirdi nodoties saviem jau-

najiem uzdevumiem un pienākumiem. Un Gusts ar Edīti

pavadīja garus rudens un ziemas vakarus neapgaismotā

Tīļu saimes istabā, kur, kaktiņos noslēpušās un nezināmās

bailēs zobus klabinādamas, kvernēja abas meitas un nemi-

tīgi sūca savu pīpīti vecais Grīnups, kas Tīlēs bija puiša
vietā.
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Tie bija baigi vakari un baigas naktis, un tomēr

Gustam tie bija bezgalīgi mīļi un izlikās gaiši.

Dažureiz viņš brīdināja Jēkabu par daudz neaizrau-

ties. Nevarot zināt, vai tas tā palikšot, šī brīvība. Ne-

varot tā palikt. Muižnieki bez šaubām meklēšot sev aiz-

stāvjus, un tad varot klāties plāni. Bet Jēkabs tikai

smējās.

„Nekas nebūs!" viņš teica: „Laiki brīvi, un muiž-

niekiem te nav nekā vairs ko meklēt."

Gusts domīgi kratīja galvu. Varēja jau būt, ka Jē-

kabam taisnība, bet apdomība ari nekad nevarot būt

kaitīga.

Taču Jēkabam nebija vis taisnība. Ap Ziemsvētkiem

muižā ieradās vairāki eskadroni dragūnu.

Gusts atkal brīdināja Jēkabu.

„Tas nav uz labu," viņš teica: „Tu darītu prātīgi, ja

pirmā laikā kaut kur noslēptos."
Bet Jēkabs apvainojās.

„Vai es kāds noziedznieks!" viņš asi atcirta un aiz-

gāja.

Pievakarē pagasta kazāks atnesa pavēli, ka rīt visiem

pieaugušiem vīriešiem un jaunekļiem jāierodas pagasta

mājā. Pavēle nāca no muižas un to bija parakstījis dra-

gūņu pulkvedis.

Jēkabs nebija vēl pārnācis.

Gusts izlasīja pavēli, parakstījās un, kad kazāks bija

izgājis, stingri noteica:

„Šī ziņa Jēkabam jānoslēpj."

„Kāpēc?" Edīte bikli ieprasījās.

„Jēkabs nedrīkst tur iet."

Edīte neteica vairs nekā. Bažīgi viņa vēroja Gustu, bet

Gusts klusēja. Un kad Jēkabs beidzot pārnāca, pavēli
abi viņam noklusēja.
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«Skrīveris aizlaidies lapās," vakariņas ēdot, Jēkabs

ieteicās: „Zaķa pastala!"

«Dažreiz nav nekāds negods būt par zaķa pastalu,"

Gusts mierīgi atteica.

«Nu jā!" Jēkabs īgni atcirta: «Es jau zinu, tu labprāt

gribētu, lai ari es palieku par zaķa pastalu."

«Par ļaunu jau nebūtu," Gusts tikpat mierīgi norūca.

Edīte nesacīja nekā. Viņa juta, ka Gusts paredz kaut

ko nelāgu un bīstas Jēkaba dēļ. Un piepēži viņai sametās

tā, ka vajadzētu satvert Gusta roku un skūpstīt to. Taču

viņa pazina Jēkaba stūrgalvību un zināja, ka tas darīs

taisni pretējo, ja tam gribēs kaut ko pa visu vari iestāstīt.

To zināja ari Gusts, un tālab ari viņš apklusa.

«Mums ir ieroči!" Jēkabs tikmēr lielījās: «Ja viņi

te gribēs ko iesākt, mēs turēsimies pretim."

«Lai Dievs jums palīdz!" Gusts atsaucās ar griezīgu

ironiju.

Par pulkveža pavēli Jēkabs tā i palika pilnīgā neziņā

un otrā dienā ņēmās pa māju. Bet Gusts klusi izlīda no

mājas un noslēpās ganību kadiķos. - Lielceļš,, muiža un

pagasta māja viņam te bija redzami kā uz delnas.

Pie pagastmājas ļaužu bija jau kā dūmu skurstenī, un

vēl arvienu plūda jauni klāt.

„Kā uz svētkiem!" Gustam ienāca prātā.

Taisni tāpat, kā vasaru un rudeni, kad draguņu te vēl

nebija. Tad šādas gaitas patiesi bija kā svētki. Diezin,

diezin, kādi tagad būs tie svētki?

Bet lūk — no muižas kokiem, lēni un bez steigas, lien

ārā apbruņoti jātnieki: pa divi, pa divi, nepārredzami garā

rindā. Un rinda stiepjas pa lielceļu šurp uz pagastmāju.

Liekas, it kā muižā būtu iegulies kāds milzīgs nezvērs, un

šī jātnieku rinda ir viņa tausteklis, kuru tas stiepj uz ne-

apsargātiem, neapbruņotiem ļaudīm pagastmājas kalnā.
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Kaut tikai nu visi parietu atkal sveiki un veseli, kā

atnākuši?

Sniegs kūp zem zirgu kājām. Jātnieki līgojas seglos,

un visa rinda kā viļņot viļņo. leroči laistās saulē. Citā

reizā tas varbūt izskatītos skaisti, bet tagad — tagad

tas nevēsta neko labu, nē. Un baigos paredzējumos

Gustam žņaudzās sirds.

Lūk, jātnieki jau pagastmājas kalnā. Ļaužu pūlis

piepēži sakustas, sarūk tā kā mazāks. Laikam saiet biežāk

kopā. Uz pulkveža pavēli, saprotams.

Pūli no visām pusēm ielenc jātnieki.

Lūk — visiem nozūd cepures no galvām. Labu laiku

nekustīgs miers. Tikai viens jātnieks dīžojas pūļa priekšā.

Nez', kas tur pašlaik notiek?

Gustam mirkļi izliekas kā stundas. Laiks velkas tik

gausi kā nediena. Bet augšā vēl arvienu visi ka sa-

stinguši.

Taču nē — no pūļa piepēži atdalās viens, divi, četri,

seši — Gusts nevar izskaitīt, cik īsti. Pulciņš tomēr itin

prāvs: vīru desmit, vai vairāk. Pulciņu pavada jātnieki.
Nāk visi lejā, taisni uz Gustu.

Kur taču viņi tā iet, bez ceļa, pa dziļu sniegu?

Gusts ieraujas dziļāk krūmā, bīstas, ka neierauga. Bet

sirds viņam plok, deniņos dun uztrauktu asiņu bangas.
Vai patiesi nāks šurp?!

Nē, apstājās. Jātnieki nokāpj no zirgiem, sastājas

rindā._ Viņiem pretim — otra rinda.

„A!" piepēži Gusts saprot visu un metas už māju.

Viņš skrien ko māk un tomēr viņam bailes, ka no-

skries par vēlu.

„Kur tu?" Jēkabs viņam noprasa, kad tas bāls un aiz-

elsies ieskrien sētā: „Kas tev?"

Gusts nepagūst vēl atbildēt, kad Daugavas pretējā

krastā kā smagi sitieni nodun šāvieni.



„Kas tas?" Jēkabs satrūkstas.

«Cilvēkus šauj draguņi!" Gusts atsaucas.

„Kur?"

„Pie pagastmājas."

Savādām acīm Gusts piepēži paveras Jēkabā. Jē-

kabs tūlīt saprot šo skatienu. Tas saka to pašu, ko Gusts

līdz šim bija velti vārdiem teicis: Jēkabam jābēg!

Jēkabs redz Gusta uztraukumu un zin tā cēloņus. Tas

viss ir viņa dēl, jo Gustam pašam nav ko bīties. Viņu

pārņem savāda vainīguma apziņa, un sakaunējies viņš
nolaiž acis. Tad viņš pasper soli uz priekšu.

Gusts saprot, un viņa sejā atmirdz gaišs prieks.
„Edīt!" viņš durvīs pasauc drauga sievu, un kad tā

iznāk, klusi tai saka: ..Sagatavo Jēkabam ceļa kuli: pār-

tiku un veļu."

„Vai tad ?" Edīte vēl šaubās.

„Jā, jā, tūlīt — kavēties vairs nevar!"

22
Fr. Jansona



23Trīspadsmitais

Sētā ieklibo vecais Grīnups. Viņš nāk no pagastmājas.

..Divpadsmit vīrus nolika uz vietas," bez lieka ievada

viņš pasaka un smagi nosēžas savā gultiņā.

„Ari tevi prasīja," viņš pamāj Jēkabam: „Labl,

nebiji — būtu bijis trīspadsmitais."

Jēkabs sastinga.

«Taisies!" Gusts piepēži viņam uzkliedza.

„Tev jādzīvo, saproti!" gandrīz naidīgi viņš iečuksēja

abam vēl ausī: „Edītei, bērnam!"

Ne dzīva, ne mirusi Edīte skraidīja pa istabu, vāk-

d rma kopā visu, kas noderētu ceļa kulei. Jēkabs kā ne*

Irskūpstīja bērnu.

Gusts, savilcis uzacis, drūmi skatījās ārā pa logu.

Piepēži viņa ausīs iesitās tāda kā pakavu dunoņa,

sts pagājās tuvāk logam.

Draguņi — pilna sēta.

„Beigas!" Gusts pats vairs nepazina savu balsi:

;} klāt!"
|^iyff

..r ....p
Jēkabam izkrita bērn%no rokām. Edīte iekliedzās

saļima. Bet tad uz reizi uzšāvās un apķērās Jēkabam

ap kaklu.

..Neatdošu! Neatdošu!" viņa kliedza: „Ne par ko!"

< justs mirkli stāvēja kā stabs.

„Jēkabu zaudēt būtu man nāve!" piepēži viņam iesi-

prata viņreizējais Edītes teiciens un savāda apņēm-

ās piepēži pamodās viņa sirdī.

Noteikti un gandrīz rupji viņš atrāva Edīti no Jēkaba

vtff™stūma kaktā.

„5:4&j tfijļ** v?tiš tikko paguva tai vēl uzsaukt, kad

bā iebruKM dragūni

..Rokas augiā!"
■. >

Četri par! rokc padevīgi saslējās gai^ij.

„Kurš n>\ jums Jēkabs Tīlmanis?" virsnieks prasīja.
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„Es tas esmu!" pirms kads dabūja atjēgties, Gusts at-

saucās noteikti un droši.

Virsnieks pamāja. Četri dragūni sagrāba Gustu pie

rokām un pleciem un izrāva ār|^,^^|jļĶPWķ-^•
Istabā iestājās tāds klusums kā kapā.

Taču klusumu drīz vien pārtrauca kā spējš sitiens

logā. Šāvieni! Vesela zalve!

Edīte nokrita bez samanās klonā. Jēkabs saķēra

galvu un ievaidējās, it kā šāvieni būtu ķēruši vinu. Bec

vecais Grīnups noņēma cepuri, bijīgi aizmeta krustu un

bārda norūca:

«Trīspadsmitais!"
, t
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Arāja meita.

Kalniņā uzcelta jauna, skaista koka dzīvojamā ēka

un tai visapkārt zaļo auzu un miežu lauki, un tuvu un tālu

rindām stāv bāli-dzeltenie rudzu statiņi. Bet nesen, gadus

5 atpakal, te bij atmata un auga paegli un šiliņi.

Eju tieši uz jauno māju, kur rīta gala logos jau zaļo

un zied sarkanas, rozā un baltas puķes.

Man pretim iztek melns, liels „Pogis" ar balti! pa-

kakli. Viņš tuvojas man rikšiem un lēcieniem, un skali

rej; bet drīz apstājas un galvu pacēlis sāk klausities, kā

es viņu labinu. No jaunās mājas steidzigi iznāk jaunava,

-<rrdus 20, gaišā vieglā vasaras uzvalkā, un apsauc Poģi.

Viņš paklausa un, uz mani vēl reiz paskatījies, aiziet. Jau-

nava ieved mani istabā pie tēva.

Spodri nobersta nekrāsota ēdamā galda galā iešauts

sēd man pazīstams jaunsaimineks, dzīves novakarē, viena

roka nolikta uz galda gala, otra klēpī; viņa labā kāja no-

gukma-ttz krēsla un pēda* aptīta. Viņš sēd nekustēda-

mies un sejā ciešanas .. .r

Sasveicināmies. Mani aicina nosēsties turpat pie

galda.

„Vai tad tāds jums tas rudzu plaujāmais un sējamais

laiks?" jautāju uz gulošo kāju norādīdams.

~.lā-a. Papēdi iemetās negants audzējs un tā sāp, ka

gurst," sēdētājs klusi un drūmi atbild, uzacis zeoiu

n<'laidis. „Tā ciešu jau divas nedēļas. Ārsts pārgrieza

papēdi, bet vieglāk netop
...

Kad varēšu strādāt, ārsts

nevar pateikt... Ko lai dara! Jācieš ..."

»»Kas tad vada saimniecību?"

ar meitām. Tās jau tagad stiādß.«capņikušas:
viņas pat pahdz pie kūts būves..."

«Atļaujat"man apskatīt jūsu jau:" māju tu. jduuo dz'vi,"

saku pieceldamies.
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„Lūdzu, lūdzu! Meitene lai pavada." Viņš pasauca

meitu.

„Tfi man tā vecākā, gandrīz tas saimnieks," viņš pie-

zīmē.

„Parādi, meif ciemiņam mūsu dzīvīti!"

Mani aicina līdz tā pati jaunava, kas iztecēja suni ap-

saukt. Viņas seja — inteliģenta, augums slaiks un vijīgs,

gaita droša; viņa soļo man pa priekšu cēliem stirniņas so-

līšiem, un ārā pēkšņi apstājas, pagriež seju uz manu pusi

un cēlām rokas kustībām rāda man jaunās dzīvojamās

ēkas ārieni, logu iedalījumu, augšas stāva logus un jumta

klobju.

„Mēs tā uzcēlām māju, ka visos logos iespīd saule,"

jaunava stāstīja. „Lūk, šinīs sānu logos ieskatās paši pir-

mie saules stari un te paliek līdz astoņiem; tad saule ie-

griežas gala logos un pāriet uz otriem sānu logiem, un

pēcpusdienas un vakara saulīte silda ēkas otra gala logus.

Rīta gala un dienvidus sānu logi mums ir tie puķu logi.

Māte un mēs ar māsu ļoti mīlaip puķes ..."

„Tie ir labi cilvēki, kas mīl puķes un visu. dabu," es

pārtraucu jaunavu. — „Vai nu labi, vai slikti; to mēs ne-

zinām," viņa ātri atvairas, „bet puķes ir liels skaistums

dzīvē. Kad es rītos, gaismiņā pamostos, es logos tūliņ ie-

raugu puķes un kad saulīte lec, viņas staros puķu ziedi

top sevišķi krāšņi. Puķu skaistums rītos tūliņ aizdzen

miegu. Mums vēl maz puķu — tikai divos logos, kad ista-

bas būs gatavas, tad puķes būs Visos logos. Sētā būs puķu

dārziņš; bet tagad tur vēl guļ akmeņi un visādi būvmate-

riāli. Tik drīz nevaram visus darbus paspēt."

Jaunava pēkšņi pagriež seju uz nokalniņa pusi pret

sauli, atkal peceļ roku un rāda uz jauniem augļu koci-

ņiem, kas iedēstīti rindās un piesieti pie mietiņiem.

„Lūk, tur aug mūsu jaunais prieks: pašu ābelītes un

bumbierītes," viņa dzīvi saka un brīnišķīgi smaida, „ja
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jums tik būtu laika, tās mēs gan varētu tuvāki apskatīt."

Viņa jau iet pa priekšu un es viņai sekoju. Labā gabaliņā

no pirmām ābelītēm, viņa rāda ūz tām un saka:

„Lūk, šī pirmā ābelīte ir tēva ābelīte: to viņš stādīja

uz savu laimi: un tā otrā — ir mātes ābelīte: to atkal

māte pati stādīja, un tad nākošās divas — ir mana un

māsas ābelītes: ari mēs pašas rakām bedrītes, pašas stā-

dījām, pašas laistam. Aug vareni un mums par to liels

priekis
...

Tās jau mūsu laimes ābeles
...

Un tur, lūk, kur

nospraudām jauno ceļu, mēs visi stādījām jaunās liepiņas."

Jaunavā traucas iet ari pie liepiņām, bet tad ap-

stājas, brītiņu padomā un sirsnīgi izsaucas:

«Man jums grūti pateikt, cik tādā jaunā dzīvē daudz

prieka! ..."

Viņas seja pietvīkst un acīs paimrdz prieka uguntiņa.

Runādami, mēs jau esam apskatījuši jaunās mājas
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ārieni, dārzus un celiņus, pat jaunā puķu dārziņa vietu,

kur tagad guļ dēļi un akmeņi.

Bet nu, lūdzu, ieskatīties mājas iekšienē, redziet kā

istabas iekārtotas," jaunava aicina.

Pa pagalma durvīm un jauno priekšnamu

dienvidvakaru galā. Te vēl smaršo pēc jauniem priežu

baļķiem un ēveļu skaidām. Pie gala loga apklāts

galdiņš ar grāmatām un istabas stūros divas šau-

ras koka gultiņas ar skaistām, raibām pašaustām segām

un baltiem linu palagiem un spilvenu apvelkamiem. Istabā

— tīrība un spodrība; nekrāsotā grīda nobersta kā galds;

logos puķes.

Jaunava apstājas istabas vidū, parāda uz galdiņu un

gultiņām, un paklusi saka:

„Te mēs ar māsu tagad dzīvojam, bet vēlāk, ja dzīvi

būsim, šis gals būs māsas vienas pašas dzīvoklis. Te viņa

varēs iekārtot savu dzīvi, kā liktens būs lēmis. Man ir no-

domāts istabas otrais gals."

Kamēr jaunava runā, esmu jau piegājis pie mazā gal-

diņa apskatīt grāmatas. Galdiņa vienā galā gul daži laik-

raksta un trīs «Jaunības Teku" numuri, otrā galā —

kārtīgi saliktas vairākas grāmatas par lauksaimniecību:

dārzkopību un biškopību; tām blakus vairāki sējumi no

mūsu labāko rakstnieku un dzejnieku darbiem; atrodu ari

Knuta Hamsuna «Zemes svētība".

Neņemat ļaunā, ka apskatu jūsu garīgos draugus,"

saku jaunavai, kura ari pienākusi pie galdiņa.

„Lūdzu, lūdzu! Tur jau nekādu noslēpumu nav,"

viņa tūliņ atbild, «grāmatas mums palīdz izvēlēties mūsu

vecais skolotājs, ari vecs sabiedrisks darbinieks, un bez

tam mums ar māsu pašām ari jau pazīstami mūsu labāko

rakstnieku vārdi. Vasarā gan ļoti maz laika lasīt, 'bet

pa svētdierfām taču atlicinām kādu brītiņu. Garam ari kas

labs vajadzīgs..."
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„Bet nu steigsimies vēl apskatīt jūsu saimniecību.

Jums jau nav laika," es piezīmēju un eju uz durvju pusi.

Jaunava ieved mani dzīvojamās ēkas dienvid-rīta

galā.

„Te šinī galā tagad dzīvo tēvs ar māti," viņa saka,

bet vēlāk, kad viņi vēlēsies mieru un pāries augšā, savā

vecuma diena dzīvoklī, šis gals būs mans miteklis, varbūt

uz visu. mūžu ..."

Jaunava uz brītiņu apklust, bet tad pēkšņi saslien

galvu taisni, pagriež seju pret mani un laipni saka:

„Bet nu, ja vēlaties, iesim apskatīt ari augšas stāvu."

Viņas sejā tagad viegli smaidi kā saules lēkta atsār-

tums un lielajās brūnajās acīs dzirkstī garīgas laimes mir-

dzums. Viņa cēli pagriežas un iziet priekšnamā, tad

žigli uzkāpj pa jaunām koka trepēm augšas stāvā; es

kāpju pakaļ.

Augšā — divas istabas: viena rīta, otra dienvidus

saules pusē; katrā istabā — divi gaiši logi, jau ieglā-

zēti; ari grīdas jau ieliktas no jauniem, platiem, dzelte-

niem priežu koka dēļiem; tikai durvju vēl nav.

Jaunava apstājas dienvidus saules istabā pie loga ar

muguru pret ārieni, paceļ labo roku un to pusriņķī ap sevi

laizdama, rāda gaišās istabas plašumu un ar sevišķu uz-

svaru balsī, nosaka:

„Te nu būs tēva un mātes vecuma dienu miera ista-

bas, šī un tur, rīta pusē, viena — rīta saules stariem, otra

dienvidus karstumam, kur apsauļot vecos, darbā izmocī-

tos kaulus. Viņi paši izvēlēsies, kur gulēt, kur ar rokām

ko paknibināt..."

Istaba tiešām saules gaismas un maiga siltuma pilna.

„Mūsu mājai skaista, dzīva apkārtne," jaunava saka

un apgriežas ar seju pret logu. Viria pārlaaž skatu pār

tuviem un tāliem laukiem un daudzām, nesen celtām,
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jaunsaimnieku mājām. Tad viņa. atkal paceļ labo roku

un plašā vērienā rāda uz tālēm un paklusi saka:

„Man ļoti patīk skatīties uz šo apkārtni: visa jaunā

dzīve guļ mūsu priekšā. Lūk, tur un tur un visapkārt

jaunas, skaistas mājas; visur tīrumos kustas cilvēki un

čakli strādā no agra rīta, no pirmā saules atsārtuma līdz

dziestošai vakara blāzmai... Tēvs ar māti ari bieži vien

mīl uznākt šinīs istabās un brītiņu paskatīties pa logiem

vienā un otrā pusē ..."

Jaunava atkal pagriež seju pret istabas pusi un jau-

tājoši paskatās manī. Es saprotu, ka viņai nav laika un

jāsteidzas pie darba.

„Vai tēvs ar māti bieži atmin nesenās kalpu kazar-

mes, kur viņi dzīvoja?" es nejauši vēl iejautājos un pa-

skatos jaunavas sejā. Pār to ātri pārlido viegla ēna un

jaunava tūliņ atbild:

„0, mēs visi bieži vien salīdzinām neseno un tagadējo

dzīvi... To mēs darām, lai neaizmirstas. .\ lai gaišās

dienas mūs nepadarītu pārgalvīgus..."

„Es pati arvien vēl atminu savas ganiņa dienas sveša

mājās un savu cieto lāvu pašā āra durvju kaktiņā, aukstā,

tumšā aizdurvē, kur visi noslauka kājas; tur uz staklēm

un diviem dēļiem bija mans cietais, izgulētais salmu mai-

siņš... Cik man tur bij auksti ziemas naktīs! Visi

durvju vēruma vēji un sala viļņi, no priekšnama ieplūstot,

vēlās man virsū. Es cieti tinos savā gana seģenītē un ap-

sedzos ar savu „kaula" kažociņu; bet niknais sals līda jo

spītīgi man pie kājām un muguras, un neļāva man saldi

iemigt...

Visiem tiem cilvēkiem, kas tagad mīt tur, tanīs jau-

najās mājās, ir tāda pat pagātne, kā man un maniem ve-

cākiem ... Bet tagad mūsu dzīve ir tapusi gaiša un mēs

visi ceram uz sava mūža laimi līdz mūža vakaram..."

Jaunavas galva lēni noliecas, rokas slābani nolaižas
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gar sāniem un viņa klusi, bet ar lielu uztraukumu

saka: „Par visu šo lielo laimi mms visiem jāpateicas vie-

nīgi mūsu diženajiem tautas dēliem, karavīriem, viņu lie-

lajiem upuriem... Mūžīgi lai top cildināta kritušo pie-

miņa ..."

Pēdējos vārdus jaunav a izrunā gandrīz čukstēdama,

tikai sev vienai pašai. Tad viņa lēni pacel galvu, vēlreiz

paskatās tālēs un klusiņām apgriezušies uz manu pusi,

pusbalsī pasaka:

„Lūdzu, iesim nu uz leju pagalmā; tur es jums ari

šo, to vēl parādīšu, ja vēlēsaties."

Steidzīgi apskatām jaunās kūts būvi, materiālus un

pagrabu zem dzīvojamās ēkas. Par visu ko jaunava dod

man lietišķus paskaidrojumus; viņai nekas nav nezināms

un nesaprotams jaunajā dzīvē; viņa pati līdz celt šo

dzīvi, sākot no pašiem stūru akmeņiem, un šis lielais

darbs un jaukās cerības uz viņas pašas nākotnes laimi

valdzina visus viņas prātus
...

Es ilgāk vairs nekavēju jauno saimniecības vadītāju.

Saulainā diena dzina viņu druvā. Atvadāmies.

„Es nu tecēšu padzirdīt zirdziņus," jaunava saka,

steigdamās pie akas, „viņi jau gaida uz mani, karsta diena,
būs ļoti izslāpuši... Pēcpusdienā jāved šķūnī rudzīši..."

Aiz nopļautā rudzu lauka un slotiņu rindām, zaļā pļa-

viņā, pie kārklu krūmiem stāv un vēcina galvām, kauda-

mies ar mušām, divi jaunsaimnieka zirgi: viens šķiimelis,
otrs bērītis. Netālu no zirgiem — divēji vienjūga rati;

tie tur aizbraukti jau priekšlaikus, lai vēlāk ar zirgiem
vairs nebūtu jānāk uz mājām ratiem pakaļ. Jaunā saim-

niecības vadītāja prot labi aprēķināt katru soli.

No akas jaunava ar ūdens nēšiem pār pleciem stei-

dzas ātriem, spēcīgiem soliem pie zirgiem. Tie ierauga

savu dzirdītāju pa lielam gabalam un. galvas augstu pacē-



Kristapa Bachmaņa32

lušī, skatās uz viņu un sirsnīgi bubina. Zirdziņi pazīst

savu labo kopēju.
Jaunava padzirda zirgus, noglauda katram galvu,

maigi paplikšķina pa kaklu un tad ar visiem ūdens nēšiem

aiziet pie ratiem un sāk steidzīgi rīkotes gar zirgu pajū-

giem. Ne reizi viņa vairs nepaskatās uz māju pusi.

Eju pa šauru iemītu taciņu tieši pāri pļavai un drīz

sasniedzu skaistu bērzu, ošu un apšu mežu. Mežmalā

apstājos un papriecājos par slaikajiem, garajiem bērziem,

kuru galotnes, it kā iegrimušas zilajās debesīs un brīžiem

skar lēni peldošos baltos vieglos mākonīšus. Spožie sau-

les stari guļ augsto bērzu, ošu un apšu galotņu lapās.

Apakšā ēna un svinīgs klusums, kā svētnīcā... Uz mazu

brītiņu aizturu elpu un paklausos svinīgajā klusumā...

Man liekas, ka es varu sadzirdēt savas sirds pukstienus ...

Bet augstu, augstu, slaiko koku galotnēs, pat liekas —

visos padebešos, liela, nemitīga bišu sanēšana
...

brīni-

šķīga dabas muziķa, kas ieskan pašos dvēseles dziļumos.

Apsēžos uz bērza celma un klausos... Domas rit viegli

uz priekšu un atmiņā mostas un dzīvo darbīgu cilvēku

tēli... Lūk, ari daiļā arāja meita atkal stāv mana gara

acu priekšā, un dzirdu viņas maigo valodu:

„Kad saulīte lec, viņas staros puķu ziedi top sevišķi

krāšņi. Puķu skaistums rītos tūliņ aizdzen miegu..."

Pie šī dabas bērna, kas apvienojis izglītību un gara

daiļumu ar lielu darba mīlestību, domas ilgāk pakavējas.

Kas tagad vada šīs meitenes dzīvi viņas vienkāršo

darba vecāku mājā?.. Tikai viņas bērnības grūto dienu

atmiņas, pati daba un darba mīlestība.

Viņa pacietīgi izbridusi caur dzīves grūtībām un dziļi

savā dvēselē uzglabājusi nabaga cilvēka darba dzīves

skarbos glāstus. Šos'glāstus viņa vēl sajūt ari smaidot

laimes dienās,








	Mazā māsiņa���������������
	FRONT
	Title

	MAIN
	Saturs
	Mazā māsiņa.���������������
	Tomati.
	Lieldienu olas.
	Medības ar ūpi.�âത烣ത냤ത郤ത�
	Zirnekļa šūpotnes.����������
	Kovārņi.����തñത惎ത
	Pīļu olas.��倁ฤ퀀ฤฤ퀁ฤ
	Trīspadsmitais.�逖ฤ瀖ฤ
	Arāja meita.�ฤ�ฤ�


	Illustrations
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled


