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Jaunās mājas.

Debesis bij atkal jaunas un zeme bij jauna. Gaisus

tricinādami un savus treļus neapnikuši uz zemi bēr-

dami, cīruļi viens aiz otra iznira no bezgalīgās zilg-

mes kā knapi jaužamas, drebošas punktiņas, bet

tikko ieraudzīti jau arī nogrima debesu ezerā, aiz-

sviezdami dziesmas kā nepārtrauktas kreļļu virknes,

gar abām ceļa malām. Puķes, tās pašas mīļās un

tomēr arvien jaunās, paskatījās no grāvmalēm un

pļavām un palika aiz muguras, lai dotu vietu atkal un

atkal citām. Saule un vēji rotājās ap svešu māju sie-

nām un plūkāja caurus jumtus, kas savā nabadzībā

tomēr aprīļa saulē izskatījās tik mīļi un tādi no-

mazgāti skaidri.

Annele nu gāja pa to ceļu, kas bija saredzams no

Avotu kalnā. Tas veda pasaulē. Bet kad gājēji bij

nonākuši pie krustcelēm, mantas vezumi, kuru pirmo

vadīja tēvs, nogriezās negaidītā virzienā, prom no tā

gaišā ceļa, kuram pretī tiecās meitenes prāti un kas.

kaut kur tālumā likās kalnā augam.

Lopi aizskrēja vezumiem priekšā. Pie pirmā til-

tiņa, kas savienoja kādu lauku ceļu un lielceļu, māte

apstājās un sauca vējā;

„Vai še jānogriežas?"

~Tālak, tālāk!" atsaucās tēvs.

Nu viņi gāja vēl labu gabalu. Tikai pie trešā

tilta tēvs rādīja un māja, nogriezties pa labi.
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Vezumi iegrima dubļainā lauku ceļā un tikai

lēnām virzījās uz priekšu. Dzinējiem bij jāpiegriež
visa uzmanība lopu pudurītim. lai tas svešajiem tīru-

miem nenodarītu ne mazākā ļaunuma. Bet Annele,

lai gan vienmēr atgādināta turēt acīs pienākumu, to-

mēr paguva ievērot visu, kas vien tik bij redzams šai

Jurģu ceļojumā.

Mājas gar ceļmalām bij skaistas un staltas. Tur

nu bij tās, ar sarkaniem un spožajiem jumtiem,

Kas no Avotu kalna rādījās pie apvārkšņa. Ēkas kā

kannas, žogi veseli, dārzi lieli. Labi būtu apmesties
un dzīvot arī te, ja jau nu vairs nevarēja palikt Avo-

tos. Še bij durvis un vārti, kas it kā aicināt aicināja;

dārzos jauki, noslēpumaini stūrīši, kuros varēja ieiet

kā mežā. Un kad pienāca pavisam tuvu tādām mā-

jām, sudrabots strautiņš piepēži izskrēja no alkšņu

pudura un burbuļoja patiltē.
Vienas kā otras no tām varētu būt jaunās mājas,

kurās būtu patīkami ierīkoties, bet gājēji visām tām

aizsteidzās garām. Annele arī nevienam nevaicāja,

vai vēl tālu līdz galam, kad pienāks, tad jau redzēs

pati, bet līdz tam varēja pa ceļa malām izmeklēties

arvien tās skaistākās vietas, kur acīm un domām uz-

mesties un pasērst kā putniem gāju ceļā uz svešu

kuģu mastiem.

Bij jau labi pret vakaru, kad aiz muguras palika

visas mājas un notrūka arī ceļš kā pārrauta stīga.

Priekšā izplētās plašs klajums, ne pļava, ne lauks, ne

nora, ar zilu meža strīpu norobežots. Rūzgana, vārga

zālīte tikko līda laukā no zemes.

„
Varat laist lopiem klīst brīvi. Te jau nav vairs

ko sargāt," teica tēvs.
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Māte apstājās, salika rokas un klusi grozīja galvu.
„Ak tad te nu ir tā atmata?" Vairāk neteica

nekā.

Vezumi brauca taisni tur iekšā. Brauca gāzelē-

damies pa ciņiem un pāri muklājiem, kur vietu vie-

tām bij saredzamas riteņu pēdas. Te laikam taisījās

jauns ceļš.

Bet kurp viņi brauca?

Pašā atmatas vidū un pašā viņas zemākā vietā

kāda ēciņa ar baltu salmu jumtu spīdēja pievakara

saulē. Uz to ēciņu brauca vezumi.

„Kas tā tur par būdu?" Annele jautāja.

„Tās jau ir tās Jaunās mājas."
Annele palika kā uz mutes sista. Divas pretējas

jūtas viņai uzreiz saspriedās kaklā. Smiekli uzlēca

pirmie par to jocīgo namiņu, kas tik nevarīgs stāvēja

plašajā atmatā, kā raganas namiņš uz vistas kājas

pasakā un saucās „Jaunās mājas", bet smieklus tūliņ

nožņaudza kāds dzēlīgs rūgtums: Jā, te nu tas bij,

ko sirds negribēja pieņemt; te nu tas bij un neizbē-

gams. Un kaut kas smags, nemīlams un vēl pavisam

neizprotams likās kā draudošs mākonis guļam ap

jauno vietu.

Tai brīdī no meža izšāvās liels mutuļojošs dūmu

stabs un laidās kā putns pa melnu stigu, vilkdams aiz

sevis garu rindu tādu dīvainu namiņu.

„Re, atkal būdiņas! Uņ skrej!" meitene izsaucās

liela pārsteigumā. Un tūliņ nosarka, redzēdama citus

par šiem vārdiem gardi iesmejamies.

„Neesi nu tik muļķe," pamācīja lielie, „tas, kas

tur skrien, ir dzelzceļa vilciens: priekšā lokomotīve

un ko tu turi par būdiņām, ir vagoni. Vagonos sēž

ļaudis kā istabā un brauc tālus ceļus."
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Annele iepleta acis,. Dzelzceļa vilciens, lokomo-

tīve, vagoni! Tas te bij tomēr kaut kas, par ko Avo-

tos nekā nezināja.

Jo nāca tuvāk, jo jaunā mītne likās augam. Kāpa
ārā no zemās vietas.

„Bet kādēļ viņa tik zemā vietā?" jautāja mei-

tene.

„Lai būtu tuvāk ūdenim, muļķīte," atkal to pa-

mācīja.

Aiz salmu apjumtās mājiņas atradās vēl kādas

ēkas sākumi. Tie bij laidari, kas auga brūnām mālu

sienām. Pie vienas bij pagaidām uzceltas diezgan

prāvas, apjumtas aizgaldas, kurās ievietot lopus.

Pāļa desmit soļu nostāk viļņoja plats ūdens. Lai

gan smagums kājās bij liels. Annele steidzās to iz-

pētīt.

Tik liels ūdens! Vai tas tik nebij ezers? Ezeru

viņa vēl nebij redzējusi. Tas būtu kaut kas jauns.

Ūdens vieta visapkārt bij cinaiņa kā bruģis. Ciņi

šļakstēja un grima zem kājām No katra ciņa iz-

spurdza cekulots putns, šāvās meitenei pāri, šāvās at-

pakaļ, metās cilpām ap galvu un pieri, matus skār-

■dams un žēli, uztraukti kliegdams: Ķīvīt, ķīvīt, ķīvīt!

Prom, prom, prom!

Kā citcitai ziņu dodamas, gan gaisā šaudīdamās,

jjan pa ciņiem tekādamas un nemitīgi kliegdamas,
Mvītes sacēla kājās visu ūdensmalu. Kur vien mei-

tene lika kāju, ap viņu švirkstēja kā odu bars. Put-

niem bij bail par saviem perēkļiem, kas še starp

■ciņiem bij milzīgā vairumā. Par velti bij salikt rokas

xm apliecināt: „Putniņi, ķīvītes, negribu jums ļauna.
Nedarīšu jums pāri!" Ķīvītes neklausījās. Ķīvītes to

turēja par ienaidnieci, par iebrucēju, kurai nav vie-
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tas viņu valstībā, un kliedza bez mitas: Ķīvīt, ķīvīt!

Prom, prom!

Annele jau zināja viņu: prom! Zināja, ka ķīvītes,

gudrinieces, arvien citā virzienā skraidīdamas, mal-

dināja nācēju prom no savām ligzdām un gribēja to

ievadīt tālu atmatā. Gan viņas redzēs, ka es neļauju

aizmānīties, ka viņām nekā nedaru ļauna, ka viņām
būs ar mani jāapron, viņa domāja un gāja tālāk, bet

ķīvītes to vadīja, vēl jo skaļāk un žēlāk brēkdamas.

Ezeriņa virsma zem vakara debesīm zaigoja kā

stikls. Patiesībā ezeriņš tikai bij tāda laba lāma.

Visa atmata ieliecās kā lēzena mulda, un še bij tā dzi-

ļākā vieta.

No jauno māju tievā skursteņa kūpēja dūmi.

Stāvu kāpa debesīs zils, augsts stabs. Nāc nu šurp!

aicināja Anneli.

Kur citur? Turp vien nu būs jāskrien. Katru

dienu, katru stundu, jo tās jau nu bij viņas mājas.

Maza, maza bij jaunā istaba. It kā viņas cēlēji
būtu baidījušies iecirst dziļāku robu atmatas lielajā

palagā. Rupji tēstas baļķu sienas, sūnām nobāztām

šķirbām, sveķaini smaršoja. Lodziņš četru rūšu

ielaida gaismas, cik spēja. Viss jau bij kā ar rokas

apsviedienu novietots un iekārtots. Pie mazā galda

sēdēja divi Laukmaļu vīri, kas bij palīdzējuši atvest

mantas. Viens no tiem bij Ģelžu Miķelis. Tas tagad

dzīvoja Laukmalēs. Māte vedējiem bij izcepusi gaļu

ar olu kulteni. Tādu cieņu mēdza dot Jurģos. Viņi

ēda nesteigdamies, lai gan ceļš atpakaļ nebij īsais.

„Gan jau pārbrauks. Mājas nav zaķis. Nekur neaiz-

skriesi Tā teica Miķelis, arvien smaidīgs un ru-

nātnīgs, bet kārs arī klausīties citu runās.
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«Nu, Krišjān," viņš teica. «Nu tev ir zeme, nu tev

ir būda. Lai nu gan nav paša, tomēr plēsties tev še

pietiks līdz mūža galam. Ko, līdz mūža galam! Pie-

cus mūžus arī te var ielikt vienas darba rokas. Tā

postāža še jau ir verstīm gara!"

Tēvs bij domīgs un nerunīgs. Noglauda matus,

norūca kaut ko, Miķelim atbildes negribēja dot. Tā

valodas palika kā apsalušas. Annelei likās, ka Miķelis

šoreiz runāšanu bij sācis no nepareizā gala. Neviens

to tālāk neritināja. Vīri atvadījās.

Attālais mežs atsarka rietā. Miķelis kāpdams ra-

tos, ausi pašķiebis, garu brīdi noklausījās atmatā.

«Lai arī tuksnesis, bet viņam savi kara pulki/

tas teica. „Tikko vieni nogūluši, otri jau kājās! Dzir

dat to ģilstonu!"

Ezeriņa apkārtnē, kur nesen vēl bij šaudījušās
izbiedētās ķīvītes, tagad kurca vardes. Neizskaitāms

pulks varžu. Un kādu gabaliņu tālāk atkal cits. Vēl

tālāk cits. Cik tālu sniedzās dzirde, miljoniem varžu

tricināja atmatas zemi.

Bet Avotos reiz bij tādi Jurģi, kad sievas un mei-

tas no Avotu kalniem ielīgoja visā pasaulē pavasari.
Kad tas bij? Kur tas bij? Annelei likās, ka simts gadi

būtu pagājuši no tā laika, kad viņa no Kaltiņu puses

Jurģos iebrauca Avotos. Tur lakstīgalas, še ķīvītes

un vardes.

Domas aizlidoja uz Avotiem un izskraidīja visus

celiņus, aplūkoja dārzā katru pumpuru, kuram rīt jā-

plaukst. Un pusmiegā vēl sevi mānīja: nebūs tā, ne-

būs tā; kad rītu uzmodīšos, būšu atkal Avotos. Šie

māņi bij saldi māņi. Ar tiem viņa iemiga.
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Agra vēl bij rīta saule, kad māte modināja. Lopi

jālaiž laukā uz ganībām, jo no vecām mājām barī-

bas nekādas nav atvests līdz.

„Jā, tas nu ir tas sākums," Annele domāja, ātri

ģērbdamās. Kājas un rokas jau tai bij knašas un

klausīgas, bet sirds arvien vēl neticīga. Vai nu tiešām

būs pienācis tas laiks, par kuru jau tēvs runāja pirms

Lieldienām Avotos. Vai tad tiešām tanī neizbēgamā

nepavērsies kāda sprauga, pa kuru varēs izšmaukt

cauri, brīvībā. Sirds tam negribēja ticēt.

Māte jau gaidīja ārā, rīta dzestrumā.

„Nu, vai tev viss ir?"

Annelei nebij nekā. Kā tad ganam vajadzēja?

Ar nepacietīgu roku māte to ievadīja atpakaļ
istabā.

„Vai tu neredzi, kur tavas lietas? Ņem apsegu!"

Pacēla no krēsla smagu segu. Ne sega tā bij, bet tādi

rupjas vadmalas brunči, saitē piekrokāti. Tikai mei-

tene nekur nebij redzējusi, ka māte tādus būtu val-

kājusi. Tie sevišķi laikam viņai bij gatavoti gana

apsegai.

Ko lai ar tiem dara? Vai tos lai tā mauc galvā,
kā Kaminskene un vecā Aņa, kad lietainā laikā stai-

gāja pa Avotiem, pārsegušās rupjajiem kroku brun-

čiem?

~Es negribu! Man nevajaga tādas apsegas kā

vecajām sievām!" Annele vairījās abām rokām.

Bet māte ar visu varu pārmauca tai segu pār

smagajām bizēm.

«Nerunā nu niekus: „Kā vecām sievām!" Vai tu

ī'iī zini, ka te nav ne krāces ne koka, aiz kura pa

slēpties no vēja, no lietus; teiksi vēl paldies, ka tev

ir tāda apsega. Pa garo dienu var uznākt visāds laiks.
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Nav vēl vasara, kad dzīs dienvidū mājā. Labi, ka pa
visu dienu lopiņi pielasīs vēderu. Atmata, cik tālu

redz, jau vēl kaila kā delna. Te tev būs stiba. Te

kurvītis."

«Kas tai kurvītī?"

«lesākts adīklis un maizes doniņa azaidam.

Pusdienu tev aiznesīšu, ja palaidīsi tuvāk mājām. Un

nu laid droši. Sākumā lopiņi būs nemierīgi, meklē-

dami treknāku zāli. Tu pati nesnaud, aplaid acis, kur

labāki. Gan jau redzēsi."

«Labi, labi," atteica Annele, „bet cik tālu var

laist?"

«Jā, to es arī nezinu! — Cik tālu var laist?"

māte jautāja tālāk tēvam, kas pie jaunsāktajiem lai-

dariem aptēsa resnu baļķi. Viņš bij izkreklojies. Viņa

spožais cirvis zibēja saulē. Nu viņš atliecās taisni un

rādīja ar roku:

«Uz saules pusi laid līdz platajam grāvim — tu

jau redzēsi, — uz pusnakts pusi ari līdz tādam pašam

grāvim; uz rītiem nedrīkst laist pāri tam lauku ce-

ļam, ko tu tur redzi, un uz vakariem ne tālāk, kā līdz

retajām priedēm un krūmiem, kas nāk pretī no lielā

meža. Tās tavas robežas. Starp krūmiem un mežu ir

pļava, turp lauzīsies lopi, bet tu labi uzmani, tur ir

.sveša daļa."

«Un mežs?"

«Arī mežs ir sveša daļa. Tajā ne pēdu."

«Labi," Annele saka, bet nekustas. Cirvis prie-

cīgi lec uz augšu un krīt atpakaļ spožs gaismā, tumšs

ēnā. Lielas skaidas šķīst no baļķa, sveķaini sulīgas.

Mirdzošas sviedru lāses rit tēvam no pieres. Nu viņš

vēl varētu paskatīties, varbūt vēl kautko pateikt An-

nelei, bet nē, viņš vairs neskatās.
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„Meiten, kur nu tu aizsnaudies? Lopi jau ga-

balā!"

„Jā, jā, tūlīt, tūlīt!"

Lieliem lēcieniem Annele laiž pakaļ savam pul-

kam. Atduras pie lielā grāvja, kuru minējis tēvs.

Tas ir dziļš, plats, svaigi rakts. Kas to raka? Vai at-

matā vēl dzīvo kādi ļaudis?

Nē, cilvēku pēdu neredz nekur. Otrpus grāvja
ir reti krūmi, ciņi, rāvains pavasara ūdens. Aiz robež-

ceļa ir Dakšu lauki. Tur kāds zēns ganīja aitas.

Tāļāk varēja redzēt Dakšas, brangas mājas, koku

pudurī. Vakar viņi tām bij braukuši gaļām.

Zēns pienāca ar aitām tuvu ceļam. Annele palika
Šai pusē. Abi stāvēja kā mieti un skatījās viens otrā.

Zēns bij labi lielāks par Anneli, baltiem linu matiem.

Kad bij diezgan izskatījušies, zēns izņēma no kabatas

stabuli un stabulēja. Nekas liels no tā neiznāca. Bet

Annelei stabules nebija un viņa tikai varēja turpināt
skatīties.

Stabule bij izspēlēta. Zēns nu izņēma nazi un

izspēlējās arī ar to: atvāza to leņķī, apsvieda gaisā

apkārt, satvēra atkal pie spala. Pēc tam tas izrādīja,

kādas lietas var izdarīt ar akmeņiem. Pa diviem, pa

trim reizē tas lika tiem lēkāt pa rokām tādā ātrumā,

ka acis žiba. Pēc katra šāda sava numura tas uzska-

tīja Anneli izaicinoši lielīgi, sak: To varu es, bet ko

vari tu?

Tas viss jau bij labi. Bet kāpēc tas zēns ne-

runāja? Vai viņš bija mēms? Viņai neiekrita prātā,

ka arī viņa nerunāja.

Nē, mēms tas zēns nebij. Piepēži tas izkliedza

kādu pavisam nelāga vārdu, pakampa no zemes garu
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pātagu, ar mezglotu auklu galā, savicināja to drau-

smīgi un iezvēla pa kājām Anneles lielajai baltajai

aitai, kas bij pārnākusi pār ceļu, bez šaubām drau-

dzīgā nolūkā, sasaukdamās ar Dakšu aitām.

. „Kur acis? Es tev gan rādīšu līst svešā tiesā?!

Un vēl pāri ceļam zēns laida nošmuikstēt savai

garajai pātagai.

Baltā iebēdza ar šausmām citu aitu vidū, un viss

pārbiedētais pūlis kā viesulī aizputināja pa atmatu.

Annelei karsts vien pārskrēja. Tad tāds bija tas

zēns. Nē, ar to gan nekāda sadzīvošana nebūs!

Neparasts sauciens trizuļoja gaisā. Lielas ēnas

pārlaidās pāri galvai. Vareni putni, pelēkiem zīžu

spārniem, kā lielā kāsī saķērušies, slīdēja lejup, no-

laidās ciņainajā krūmājā, aiz grāvja.

Kas tie par putniem?

Tikko tiem tuvojās, biedinošs sauciens skrēja tai

pretī: Nenāc!

Putnu bars pacēlās un nolaidās citā vietā.

Tā tas gāja vairākas reizes. Visu priekšpusdienu

meitene iztīkojās piekļūt putniem tuvāk. Velti! Bie-

dinātājs-saucējs bij modrāks. Tas bij arvien tas pats

putns. Kamēr citi ar saviem garajiem knābjiem čakli

pārmeklēja rāvainos ūdeņus, tas viens tikai stāvēja,

galvu izcēlis, un vēroja, kur paliek neaicinātā traucē-

tāja. Meitene gan šā, gan tā izmanījās piekļūt tam

no muguras, bet bez sekmēm. Tas bij tāds nepiemā-

nāms uzmanītājs. īstais kaprālis.

Māte iznāca ar pusdienām.

„Māt, māt, tādi lieli, lieli putni!"

„Kur tava apsega?" māte uzprasīja savukārt.
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Annele tvēra pie galvas: Apsegas nebij. Apsvie-

dās pati ap sevi: arī tur tās nebij.

„Tā jau es domāju, ka tā apsega vairāk sildīs

to atmatu, nekā tevi pašu," māte teica, bet jau pa pu-

sei smaidīdama. Un skubināja, ielikdama meitenes

rokās siltu, dzeltēna māla bļodiņu: „Nu, ēd nu!"

„Jā, māt, bet tādi lieli, lieli pelēki putni!"

„Tās ir dzērves! Purva putni. Visa tā atmata

jau ir īstā putnu valsts."

„Dzērves? Bet viņas nelaiž sev tuvumā."

„To es ticu. Dzērves ir ļoti gudri un tramīgi

putni. Viņas izstāda sargus. Tie stāv kā zaldāti. Tur

lai tiem cilvēks netuvojas."

„Bet ja tāds cilvēks, kas viņām nekā ļauna ne-

dara?"

„Ej nu prasi viņām pašām, kas viņām nedara

ļauna. Putniem ir sava gudrība un sava zināšana."

„Bet es arī gribu viņu gudrību zināt!"

„Tad tev jādara, lai viņas stāv un tevi gaida, tā

kā muļķa Miķelis darījis."

„Kā tad viņš darījis?"

„Viņš uzkaisījis zvirbuļiem sāli uz astes un tad

tos varējis noķert. Varbūt tas der arī dzērvēm."

Ja māte tā runā, tad Annele arī tā var. Viņa pa-

skatās ar vienu aci uz mātes pusi un saka:

„Tas jau laikam droši vien ir bijis mūsu pašu

Ģelžu Miķelis, kas šitā darījis."

Māte uz to neatbild nekā. Saspiež viegli divus

savus pirkstus un pasit Annelei knipi tieši zem paša

deguna. Sāpēt jau nesāp, bet brīdinājums tas ir:

„Vai tev tā jāpalaiž mute par lieliem ļaudīm?"
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Pret vakaru no Dakšu uzkalniņa kāpj liels aitu

bars ar divām dzinējām. Dakšu aitas tās nevar būt,

jo viņas pāriet robežu ceļu un skrej iekšā atmatā.

Viena dzinēja aizstājas aitām priekšā, bet otra iet uz

Jaunajām mājām. Drīz.tā atkal iznāk ar Anneles

māti, un nu visas trīs sievietes pagriež aitu baru un

dzen uz meža pusi, taisni klāt Anneles ganāmpulkam.
Nu viņa zina: Lielais bars ir Laukmaļu aitas,

kuras atdzītas ganībās uz atmatu. Tās pašas, par ku-

rām ieminējās tēvs jau Avotos.

Aitas applūst meiteni kā ūdens. Mazas mutes,

lielas mutes murmina, bubina, blēj, brēc. Zīle un Rai-

baļa gariem, izbrīnējušiem māvieniem it kā jautā: „Jā,

ko tad tas īsti nozīmē? Kas tad šīs tādas?" Bet Anne-

les pašas aitu pulciņš, bailīgi satraukts, nobēg sāņis.
Stalta meita, drusku pabāliem vaigiem, nāk pie

Anneles un saka:

„Labdien, ganīt! Redz nu, ko mēs tev atdzinām.

Laukmaļu mamma tev sūta kukuli un labdienas un

liek tā sacīt: ja tu būšot savu ganāmo labi noganīt,

tad rudenī pāris kurpju, kā likts."

„Dzirdi nu!" māte priecina.
Bet meitene, liekas, ne dzird, ne redz. Viņa pat

nepakustina pirksta, lai saņemtu Laukmaļu mammas

kukuli. Ciema meita to ieliek tai azotē.

Redz, kāda tā dzīve! Teica, ka atdzīšot ganīt

Laukmaļu aitas un atdzina ar. Nekur no tām ne

varēja izbēgt.

Tādas bij meitenes domas.
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Trūkums.

Annele bieži bij dzirdējusi māti sakām: „Lai nu

kā, bet trūkuma mēs nekad neesam cietuši, savs mai-

zes rieciens mums arvien ir bijis, arī citam nebaltā

dienā esam varējuši pasniegt roku. Ko tad vairāk var

prasīt no dzīves?"

Klīzdama ar savu lopu baru pa atmatu, Annele

atminas visu, ko runājuši lielie ļaudis. Un viņa ap-

sver to savā prātā.

„Maizes? Jā, maizes viņai nekad nav trūcis.

Katru rītu viņai ir maizes rika kurvītī ar vidū iegrebtu

sviesta bedrīti, kas gan nekad nav tik dziļa, ka pie-
tiktu visai riciņai. Bet kad prot iedalīt un pusi no

maizes noēd sausu, tad ar otru pusi jau var itin iz-

šķērdīgu maltīti noturēt Mātes ceptā maize arī sausa

ir tik garda kā vīns un medus.

Par maizi nav ko runāt, tās nav trūcis un arī ne-

trūkst, bet vai maize jau ir viss? Lūk, par ko tagad

ir jāšaubās.

Avoti, Avoti! Jā, tur gan bij viss. Bet atmatā nav.

Atmatā ir trūkums.

Avotos nāca pavasaris tik pilns, ka nevarēja ar

desmit rokām to saņemt. Jaunie bērzi, pūpoli, pu-

renes, pieneņu zelta klājs! Un gardās skābenes, gle-

znie zaķu kāpostiņi, kurus bērni pavasarī ēda pilnām

mutēm! Nemaz jau par bērza sulām nerunājot. Tas

bij dzēriens, kādu pašam ķēniņam trūka. Katra diena
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tur auga ar sauli, ikkatra diena deva vēl nebijušu;

ābeļu, ķiršu, zemeņu ziedi solīja brīnišķu vasaru,

bagātu rudeni.

Atmatā no visa tā nejuta nekā. Kad pakāpās uz

ciņa, varēja redzēt, kā tālumā, ap svešām mājām, kū-

pēja un nokūpēja ziedu dārzi, bet atmatā gausi līda

asni no nosūnojušās zemes —; kaunīgas kāpa laukā

nabadzīgās bada puķītes, gušņas un dadži. Lopu bars

lauztin lauzās uz alkšņu krūmiem, kur ēnā auga trek-

nāka zāle, tur arī ziedēja pa zemeņu ceram, bet

aitu asie zobi tos nogrieza kā ar dzirklēm. No tiem

gaidīt kādreiz ogas būtu veltas cerības. Un vai tas

viss nu nebij trūkums?

Pavasaris ieilga vēls un auksts. No dažādiem de-

besu kaktiem skrēja lieli vēji pāri atmatai. Vienurīt

saule izkāpa no žilbinoši baltās segas kā ziemā.

Sniegs bij tik irdens un maigs kā saberzts cukurs un

jau ap brokastlaiku aiztecēja sīkiem strautiņiem.

Tad tikai sāka nākt siltākas dienas. Un tad jau stā-

vēja Vasarsvētki priekš durvīm.

Vasarsvētki! Tas bij vārds, kas Anneles sirdī uz-

ausa kā rīta stars. Vasarsvētki bij burvju slēdze va-

saras brīnišķām klētīm, tie bij sākums neskaitāmu

vēlēšanos un garo ziemas sapņu piepildījumiem.

Jā, tādi bij Vasarsvētki Avotos! Bet kādi viņi

varēja būt še, atmatā? Nu, to jau redzēs!

Kad Vasarsvētku sestdienā Annele pārdzina dien-

vidū, viņa ar ātru apkārtskatu pārliecinājās, ka abriņā

rūgst mīkla. Tā tad karašas būs gan. — Bet — jā —■

bet
— vai meiju nebūs? Viņa piepēži pietvīkusi jau-

tāja mātei.
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„Meiju?" māte atjautāja izbrīnējusies. „Nē,

bērns, kur tad mēs še ņemsim meijas?"

~Vai tad bērzu šeit nemaz nav?"

„Un tu domā, tēvs ies meklēt bērzus svešā tiesā?

Slapstīties vēl, ka nenoķer?" Māte runāja stingri, bet

redzēdama, ka Annele jau tā stāv nokaunējusies, no-

beidza maigāki. „Nē, nē, bērns, to tu negaidi!"
Annele nolīda prom, skumji pakratīja galvu:

~Nē, nē, bērns, to tu negaidi."
Bet tas bērns, kam viņa to teica, bij ietiepīgi

ticīgs. Nebēdīgi viņš pameta galvu atpakaļ.

Tā jau nu nebūs, ka Vasarsvētki bez meiju! Kul-

tas bij redzēts? Gan jau viņas kaut kā radīsies. Mei-

jas jau nāca noslēpumaini arī Avotos. Puiši nekad

iepriekš nerunāja, bet tikai kaut kur nozuda un pēc

tam — paskaties tik! Šalkoja nams, šalkoja istabas,

kad nāca smaršainie klēpji kā pats lielais mežs!

Jauki bij gaidīt Vasarsvētkus. Visu pēcpusdienu

Annele meklēja sīkas atmatas puķītes, ko kroņus pīt

govju pušķiem Maz bij tādu, kas to apmierināja.
Zīlei nopina no rožu sārtajām kaķpēdiņām. Tās bij

pūkaini gleznas, kā rieta debestiņi. Bet Zīle tik ilgām

svaidīja ragus, kamēr atritināja vainadziņu, kamēr

viens gals nokārās zemē. Ar plato, sārto mēli viņa to

ielaizīja mutē, un tad bij beigas. Zīle bij tāda gremo-

tāja, kā pat akmens viņas zobu neizcieta.

Jau laikus Annele sāka skatīties uz māju pusi:

vai māte nesauks jau mājā? Bet nekā! Pret saules

rietu māte iznāca pati pretī: vajagot kaut kur pa-

laist lopus treknākā zālē paganīties. Jā, Annele at-

cerējās gan. Vasarsvētku un Jāņu vakaros govis laida

pa grūti noganāmām vietām, kur aizsargātā zāle

trekna brieda. Bet kur tādu ņems?



20

Māte laikam labāk zināja. Viņa palaida lopus uz

lāmas pusi. Vieta bij lekna un sulīgi zaļa ar platu

grāvi, ūdens nosūkta. Nedēļu atpakaļ tēvs šo grāvi

bij izracis. Tagad viņš nolīdzināja zemes, uzmezdams

valni.

Laipni uzlūkoja meiteni, smaidīja. Annele arī

smaidīja. Viņa arvien priecājās būt tēva tuvumā.

„Liela izganīšana jau nu šoreiz jums neiznāks,''

teica tēvs, „bet pagaidi, kad te pēc pāra gadiem viļ-

ņos āboliņa lauks, tad tik redzēs, kas te govīm būs

par prieku."

„Vai tad te kādreiz augs āboliņš?" Annele jau-

tāja, stīva no brīnumiem.

„Jā, jā, meit, un kā augs! Ne tik vien āboliņš, arī

rudzi, mieži, auzas un kvieši. Kvieši te augs kā mū-

ris. Paskat šo zemi. Tā ir zelta bedre!"

Tēvs pagrāba lekno zemi, palecināja to saujā kā

graudus, kuru smagumu sver. Meitene nekā ne-

saprata, bet ticīgi skatījās tēvā. Cik labi bij, ka tēvs

priecājās!

Māte pagrieza galvu sāņus.

„Būs, jau būs! Bet vai tas būs tavs lauks?"

Annele ātri pameta acis uz tēvu. Ko nu tas at-

bildēs?"

Laikam gan viņš tūliņ atbildes nezināja. Bet

smaids ap lūpām palika. Un pēc brīža tas teica:

~Lai nu arī nebūs mans, lai! Bet vai tāpēc es

nepriecāšos!" Tad raka tālāk. Nu arī māte pasmai-

dīja, pameta ar roku:

„Tāds tu esi!"

Annelei acis piekaisa. Ko arī tēvs teica, viņai pa-

tikās dzirdēt. Mīļš, mīļš bija tēvs.

Stipri, stipri domāja Annele, ka vakarā istabā
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ieejot redzēs meijas. Bet viņu tomēr nebij. Piena bļo-

diņa bij un karaša bij, bet kas tā nu par Vasar-

svētku karašas ēšanu nepušķotā istabā. Piens bij gan

ar pakrējām aiztaisīts, tomēr tāds pats parastais. Bet

īstais Vasarsvētku ēdiens tak bij pūtelis. Arī tā trūka.

Ar karoti piena bļodiņā Annele aizmirsās un sap-

ņoja. Lūk, kur viņa gulēja Avotu sētsvidū, baltajā

saulē, uz mauriņa, un līdzās tai bij liels balts palags

izklāts, bet uz palaga saulē kaltēšanai izbērta bieza

kārtā pūteļa barības: novārīti zirņi, kviešu un miežu

grūšļa un citi graudi. Tie bij jāsargā no putniem.

Annelei tas bij patīkams darbs. Bet viņa pati gan bij

tas lielākais putns. Skanēdami un skrinkšķēdami

skalojās mutē pūteļa graudi. Gardi viņi bij!

Bet vēl gardāki, kad rupjās dzirnās sabērztus

tos iebēra pūtelim sagatavotā pakreju pienā. Neviens

ēdiens tā negaršoja pēc pavasara, kā tas! To i mir-

dams varēja ēst!

„Vai pūteļa uz Vasarsvētkiem nebūs?" Annele

nesen bij uzprasījusi mātei.

„Nevaicā nu, kārumniece! Kur tādus kārumus

ņems?" māte bij atbildējusi. Un tas bij viss.

Jā, ja pūtelis kārumi, tad jau nekā. Kārumu at-

matā nebij.

„Nu ko, vai jau sasapņojies? Ēst negribas?"

Annele izdzirda mātes balsi.

„Es jau ēdu." Annele sāka maisīt bļodiņā.

Tumsa jau bij sabiezējusi ap pusnakti, bet Anne-

lei acis vēl platas. Viņa domāja:

Vasarsvētku nakts! Visi celiņi nu ir noslaucīti,

visās mājās ir pušķotas palodzes un durvis, visi

griesti nosprausti pīlādžiem, vilkābelītēm, ceriņiem.
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Meijas noslēpumaini šalkoja, ja neviļus tām kāds pie-

skārās, sapņos izstiepdams roku. Bet ļaudis jau mie-

rīgi guļ savos baltajos linkreklos, viņi nezin, ko mei-

jas runā ar pīlādžiem, ceriņiem un irbenājiem, kā

pieplūdina gaisu saldām smaršām. Kā viņi var tik

mierīgi gulēt? Kā viņi nekāro dzirdēt, kas tanīs

smaršās, kas tanīs ziedos un ko viņi stāsta.

Vasarsvētku nakts! Lauki rasas pilni, meži un

dārzi ziedu un lapu. Visi pumpuri žigli, žigli iet brie-

dumā, lai var uzziedēt ar rīta sauli. Jo tad tik sākās

īstie Svēta Gara svētki.

Svētais Gars! Tas ir tas visunoslēpumainākais,
ko Annele var iedomāties. Maz par viņu ir stāstu.

Tik ir zināms, ka tas parādījies pašos pirmos Vasar-

svētkos baložu drēbēs un iedevis mācekļiem ugunī-

gas mēles, ar kurām tie varējuši visās pasaules valo-

dās runāt. Jā, tad viņš jau arī ir pats visu ugunīgo

mēļu, visu valodu lielais meistars un runātājs. Tādēļ

jau arī viņa svētkus svētīja tai lielo valodu laika, kad

runāja saule un puķes, putni un strauti, visa debess

un visa zeme. Annele domāja, kā Svētais Gars ir

lepns un liels gars, bet šonakt viņš nāca pie visiem

un tādēļ arī vajadzēja to sagaidīt pušķotās istabās.

Bet viņas istabiņā pušķu nebij.

Viņa nezināja, kas tas bij par smagumu, kā īsti

viņai gribējās, kā īsti viņai bij žēl, ka tāds liels vilnis

ar dziļu uzelsu ielēca kaklā. Viņa nobijās, aprāva

elpu, iekoda mēli zobos. Bet mātes galva jau pacēlās

no lielās gultas.

„Kas ir meitēn, vai tu slima?"

Annele bij klusa kā pelīte.

„Vai tev kas sāp?"



23

„Jā, un kad ar teikšu, kā kas sāp, tad māte at-

bildēs: Tu audz," domāja meitene.

Ko lai viņa saka? Pati nezin. Vai viņa elso tā-

dēļ, ka nav meiju? Ja viņa to teiktu, tad jau māte

gardi pasmietos. Un būtu viņa tad arī smejama. Nē,

par tik mazu muļķīti viņa nevar sevi parādīt. level-

kas labāk dziļāk palagā un izliekas guļam.

Bet laukos aug liela Vasarsvētku nakts.
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Kārumi.

Ir pats dienvidus. Annele guļ mazajā sētvidū uz

mutes un cīnās ar miegu. Varētu jau iet arī gulēt, bet

viņa domā: kā ies gulēt! — Kur paliks Vasarsvētki?

Tie tak ir jāizdzīvo, cik ilgi vien var, cik gari vien var.

Acis gan mācās ciet. Tēvs to šorīt nav guldinājis, kā

tas citus svētrītus mēdza darīt, jo tēvam šodien baz-

nīcā iešana un tālais ciems Avotos. Viņi abi ar brāli

jau agri prom. Bet lai nu arī kā: Vasarsvētkus ne-

drīkst nogulēt. Un viņa apsviežas pret sauli.

Bet ko nu darīs? Kā vadīs dārgo savvaļas laiku?

Avotos zinātu. Tur būtu simtu ceļu, ko noskriet,

simtu vietu, ko nomeklēt, kādi jauni brīnumi radu-

šies Vasarsvētku naktī.

Jo ir taču šodien ārkārtīga diena un tad arī va-

jaga būt notikušām ārkārtīgām lietām.

Bet domā, cik gribi: atmatā nekā ārkārtīga nav

ko meklēt.

Daudzreiz, kad Annelei kaut kā iegribas, kā tas

bij agrāk, māte saka: Ko nu meit, par to? Tie ir

kārumi.

„Kas tas ir: — kārumi?

Arī pūteli māte sauca kārumu, bet Avotos to tā

nesauca. Avotos to varēja dabūt viegli, jo tēvmāmiņa

taisīja katru launagu pūteļa pienu. Tas nebij nekas

liels. Bet te to nevarēja dabūt.
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Vai tad viss tas, ko nevarēja dabūt, bij kārums?

Arī viss tas, ko bērnam liedza?

Un vai tad tāds kārums bij kas ļauns, vai arī

grēcīgs?

Lai nu tas būtu kā būdams, bet kaut kāda tāda

kāruma Annelei tagad ļoti gribējās. Noteikt gan ne-

varēja, kā īsti kāroja jaunā mute. Viss būtu labs.

Vai nu tāda labi liela karote pūteļa, vai sauja

sulīgu skābeņu, vai arī cieto zaļo ērkšķogu podziņu,

kādas Avotos tagad varētu grābt riekšavām pa visām

ceru pakarēm, vai arī — o, bez šaubām, kādā saul-

gozī jau varbūt bij aizmetušās zemenes, pirmās baltās

podziņas ar iesārtiem vaidziņiem!

Maijpulkstenes, naktsvijoles, irbenāji! Un starp

tiem zemenes! Varbūt jau balto un sarkano Avotu

mežs no viņām. Gardums un smaršas!

Kad Annele to iedomājās, viņai uznāca tāda kāre

pēc šiem kārumiem, ka tā degtin dega.

Mute tvīka un kaisa kā pinkainajam Citronam

Avotos, kad tas neatlaidīgi tekāja ap meiteni un skaļā

rīklē atprasīja viņas sviestmaizi. Mute būtu norijusi

vai visu Avotu mežu.

Jocīgi ar šiem kārumiem! Kur viņi radās?

Naktī arī viens tāds dzina elsas kaklā, kā ūdeni

uz slūžām. Tad mute negribēja nekā, bet kārums tad

arī bij liels, liels, degošs kā uguns.

Tam tik pat karsti tad gribējās pušķotas istabas,

gribējās meiju, un lielās zilās Vasarsvētku nakts, un

vēl nez kā, pavisam tāda neizsakāma, un sirds

skaudri sāpēja, ka nekā tāda nebij.

Tad bij gandrīz tāpat kā tagad un tomēr pavisam

citādi. Kas tad bij tas kārotājs?
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Laikam gan tad tā būs bijusi dvēsele, domā

meitene.

Par dvēseli viņa vēl arvien nav skaidrībā, kas tā

tāda un kāpēc viņai citas kāres, nekā mutei. Kādu

laiku tad arī viņa uz mauriņa peld kā pa ziliem ūde-

ņiem, meklēdama dvēseli, bet miesas nemierīgās

iegribas nerimstas, tās skubināt skubina: „Neguli nu

tā, Annele, dari kauc ko.
4i

Jā, bet ko lai nu dara?

Un kā nu meitene pagrozās uz vienu, uz otru

pusi, kā izeju meklēdama, viņai iekrīt acīs — durvis,

faunas durvis, bez slēdzenes, tikai ar kliņķi aizkram-

pētas un ar koka tapiņu aizbāztas. Kas tās par

durvīm?

Kā Annele, arvien tik asi redzīga, nebij ievēro-

jusi, ka tēvs platajā mājiņas paspārnē bij uzcēlis

mazu pieliekamo apjumīti. Tā bij tik aizvakar pa-

beigta un tēsta no jauniem baltiem dēļiem. Smaršoja

kā mežs.

Tas taču brīnums, ka \nnele šīs durvis vēl nebij

virinājusi!

Tūlīt to nu varēja izdarīt.

Bet māte? Ko tā teiks? Nez, vai tur drīkstēja

ieiet bez atļaujas?

Tā gulēja kaut kur dienvidū. Lai viņa guļ! An-

nele jau tik paskatīsies, kas tai apjumītē.

Durvis atvērās viegli, viegli. Kliņķis pats izslī

dēja no rokām. Apjumīte bij maza kā cimdiņš, bet

vēsa. Balts plaukts vizēja pretī. Uz plaukta rindā

stāvēja podiņi un bļodas. Kas tajās varētu būt iekšā 9

Tik augstu nesniedza Anneles acis. Brūno, osaino

podiņu pašā vidū meitene gan pazina labi. Viņa va-

rēja saderēt, ka tas ir krējuma podiņš. Nokrejodama
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piena traukus, mate arvien taja salika visas svaigas,

samtaini gludās, saldās piena virsas.

Krējums, ai, krējums! Annelei izskrēja priecī

gas trīsas, un iesvieda viņā, ar vienu rāvienu, kā

uguni salmos, lielo krējuma kāri. Krējums tak bij

tā visusaldākā kāre! Tā aprija visas citas tālklīsto-

šās un nenoteiktās kāres pēc skābenēm vai cietām

ērkšķogu pogām, jo krējuma kāri bij iespējams ap-

mierināt tepat, uz karstām pēdām.

Tiesa, kad tādā gludā, samtainā piena virsā ie-

spieda tik mazo pirkstiņa galu, tad tā zīme nebij

vairs ne ar ko izdzēšama. Bet kas tādu zīmi noma-

nīs veselā podā krējuma, ar negludu virsu, ar para-

dumu arvien robus sapludināt kopā? O, tur varēja

būt bez bēdu! — Un vai tad tā nu arī kāda liela lieta!

Viens mazais pirkstiņš ar krējumu! Vairāk jau viņa

neņems.

Bet podiņš nebij tik lēti noņemams no plaukta.
Annele izstiepa sevi no kājām līdz roku pirkstgaliem,

ritināja vienā malā, otrā malā podiņu sev tuvāk, bet

tas nekustējās.

Podiņš likās būt neganti smags un neklausīgs.

Bet ja ne ar labu, tad ar varu. Meitene nepa-

cietīgi pagrūda no visa spēka, un piepēži pavisam ne-

gaidot tas padevās. Viegli, kā vēja piepūsts gumijas

pūslītis, tas ielēca tai plaukstās, no plaukstām noten-

terēja uz plecu, no pleca dancodams novēlās pāri

mugurai un ieripoja kaktā.

Neizlija ne lāsīte?

Ja, ko tad tas nozīmēja, vai podiņš tukšs?

Uz sāniem apvēlies tas gulēja.
Tukšs gan!
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Meitene izvilka to no kakta. Liels robs tam bija

sānos.

Karsts vien pārskrēja pa kauliem. Viņa bij sa-

plēsusi podiņu.

Un tukšu podiņu! Tukšu!

Te tev nu bij lielie kārumi!

Ja māte to tā atrada, vai die'! Meitene zināja,

ko tas nozīmē. Nevarēja taru katru dienu pirkt po-

diņu.

Turpat gulēja atplīsušais gabals.

Brītiņu viņa stāvēja bez padoma, plīsumu vienā,

podiņu otrā rokā. Kā nu sadabūt tos atkal kopā,

kas bij uz mūžu izšķīrušies?
Tas nebij vairs iespējams, bet tam vajadzēja būt

iespējamam. Kad pielika vienu pie otra, atplēstais

gabals ielipa veselā, kā roka cimdā. Bet vai stā-

vēja?

Nestāvēja, pagāns!

Māte to varētu gan izdarīt, ka stāv viens pie

otra. Māte prata salāpīt podus un bļodas. leurba

ar īlenu vienā malā caurumu un otrā, sašuva plē-

suma malas ar rupju diegu, aizķitēja ar maizi plaisu,

izlika saulē sakalst, un pods bij atkal labs. Bet vai

Annele drīkstēja iet pie mātes un tai visu izstāstīt?

Nē, to nevar. Tad bij vai zemē jāielien no kauna.

Kaut kāds troksnis iedimdēja ausīs. Vai arī tās

bij bailes, kas to sagrāba! Bet uzreiz gudrais pa-

doms bij pie rokas. Podiņu vajadzēja atlikt tā at-

pakaļ, ka nekā nemana. Jā, tā gan. Tad viss būs

labi. — Krampjaini turēdama atlūzušo gabalu plī-

suma vietā, meitene atkal stiepās visā garumā at-

sniegt plauktu, un tiešām likās, ka tā izaugusi piepēži

garāka, kā pārdabīgiem spēkiem cenšoties neiespē-
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jamais kļuva iespējams; podiņš stāvēja atkal plauktā

un stāvēja tā, ka no malas nevarēja redzēt, ka būtu

ar to notikusi kāda katastrofa. Kā nu tas tur tā lai-

mīgi stāvēja, meitene kā zibens izšāvās pa durvīm.

Uzlika kliņķi uz āķa, aizbāza tapiņu, apsvieda acis

apkārt: klusums, kā bijis. Neviens ne redzējis, ne

dzirdējis

Nu jau būtu viss labi, bet viņa bēdza. Prom,

prom no tās vietas. Lieliem lēcieniem un uz pirkst-

galiem, cik tik tālu varēja skriet, aizšāvās kā sik-

spārnis.

Arī viņas lielā kāre bij aizlaidusies kā sikspār-

nis. Ne acumirkli viņai nebij ienācis prātā painte-
resēties arī par tiem citiem podiem plauktā.

Nē, nē, nē! Tas bij cauri! Tā kā pirmīt to bij

dedzinājusi kāre, tā tagad nu dedzināja kauns.

Kauns, kauns!

Viņa aizbēga aiz laidariem, bet tas nebij necik

tālu, viņa aizskrēja līdz tēva izraktajam, jaunajam

grāvim, aizlaidās, cik tālu vien varēja, pa pašu grāvi,

kā galva vien nokustēja.

Bet labāki nepalika. Kauns dzinās pa pēdām.

Nelāgs, nelāgs, nelāgs bij viss.

No tā paša gala, kā ieraudzīja tās durvis, kā za-

glīgi tās atvēra, kā mangoja podiņu, kā plīsumu gri-

bēja atmānīt par nebijušu, kā atkal aizkrampēja

durvis, lai nekā nemanītu un kā nu tagad bij jābēg,

jābēg!

Nelāgs, nelāgs bij viss!

Krējuma kāre un visas citas' kāres bij pārvērtu-

šās mutē par tādu rūgtumu, ka bij jāizspļauj. Bet

rūgtums bij un palika.
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Ilgi meitenes galva kustējās pa grāvi, bet cik ilgi

bēguļos! Māte sauca. Jālaiž laukā lopi.

Klausīga tūlīt tā atskrēja. Slepus vēroja māti.

Vai viņa jau zināja ko par nedarbiem?

Māte bij laipna. Palaunagu būšot iznest pate uz

ganiem.

Kā citkārt Annele šo laiku būtu gaidījusi ar lie-

lāko prieku, tā tagad tā to gaidīja ar trauksmīgām

bailēm. Bet kad māte atnāca, tā nomierinājās uz

laiku. Vēl nekas. Māte piena kambarītī, kā rādījās,

nemaz vēl nebij bijusi un nekā nezināja. Gan pāries

labi.

Bet nepārgāja. Jo ilgāki, jo smagāki gulās kau-

los nepatīkamā padarīšana. Ja māte tagad būtu jau-

tājusi: Vai tev kas sāp? un uz meitenes: jā! atbildi

būtu atteikusi: Tu audz, tad Annele to nekādi nebūtu

varējusi ticēt. Pavisam tam pretēji viņai likās, ka tā

ar podiņa krišanu pate būtu iekritusi zemē un saru-

kusi maziņa, maziņa.

Otrā rītā tēvs to gribēja paguldināt. Bet Annele

jau dzirdēja, ka tas izgāja agri, viņa pa pavērtiem

plakstiem redzēja māti vairāk reizes ejam un izejam.

Arvien pētīdama, ko teiks viņas mute un acis. Vai

nepaskatīsies bargi un sodoši uz viņas pusi. Tu, ne-

lāga meitene, ko tu esi izdarījusi?

Pamētājās vēl kādu laiku ar cauru miegu, tad

saģērbās klusiņām un aizgāja uz ganiem. Notālēm

jau dzirdēja, ka tēvs jaukā un skanīgā balsī dzie-

dāja: „Izej, ak sirds, papriecāties!"

Citreiz arī meitenes sirds būtu priekā salēkusies

dzirdot tēvu dziedam, jo reti, reti viņš to darīja vairs
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atmatā, bet šoreiz viņai nebūtu tiesības priecāties

par dziesmas skaņo jaukumu.

„Nu, ko tu jau nāc tik agri? Tēvs brīnījās. Vai

miega badu jau tik ātri atgulēji?"

„Nemaz vairs miegs nenāca," meitene klusu

teica.

„Nu tu gan mānies! Lai nu tev vēl ēst negri-

bētos, bet miegu tu tak nekad nedabū krietni izgu-

lēt, tu mazo sisenīt! Viegla jau tev tā celšanās rītos

nav, to gan es pats zinu. Esi jau vēl pārāk maza."

Un tēvs mīļi, mīļi paskatījās uz meiteni.

Annelei asaras saskrēja acīs. Tas bij tik jauki,

ka tēvs zināja, ka viņa katru rītu kāvās ar miegu.
Bet viņa bij nospiesta un izvairījās tēva skatiem.

Lai kur kāda galva kustējās pār plašo atmatu,

Annele to tūlīt ieraudzīja. Pēc launaga viena tāda

parādījās aiz kalna, no Strautu puses. Vēl nācējs

nebij redzams līdz kājām, kad jau Annele zināja, kas

tas tāds. Tas bij Jānis, kas kalpoja Strautos par

puisi un vai ik svētdienas atnāca ciemos pie tēva.

„Krietns puisis!" Annele bij dzirdējusi par viņu

sakām tēvu kādu vakaru, ilgi noskatoties aizejam
Jāni.

„Un patīkams no vaiga. Laimīga būs tā mātes

meita, kas to kādreiz dabūs," māte bij atbildējusi.

Tā kā Annele nekad nebeidza gaidīt, ko atvedīs

diena, tad arī Jānis arvien bij viņas gaidīts. „Nāks

svētdiena, atnāks Jānis," viņa jau priekš nedēļas gala

priecīgi domāja, jo Jānis bij vai vienīgais ciemiņš

atmatā un pie tam jauks ciemiņš.
Stalts puisis tas bij, tēva lielumā, zilām skaistām

acīm un koši dzelteniem matiem, arvien smaidīgs un

lēni jautrs. Kad atnāca, visiem deva roku pēc kār-
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tas un arī par Anneles gaitām apjautājās, it kā būtu

tā liels cilvēks, un atminēja vēl otrā reizē viņas va-

lodu un vārdus. Tas meitenei patika.
Bet šoreiz viņa negribēja satikties ar ciemiņu.

Steidzīgi sagrieza lopus un aizdzina tos tālu. Bet no

tālienes vēroja, redzēja visu. Tēvs jau arī bij re-

dzējis nākam ciemiņu, izgāja tam pretī. Lēniem

svētdienas soļiem tie tuvojās viens otram. Annele zi-

nāja, kā viņi abi smaida. Nu viņi sadevās rokām,

stāvēja un runāja. Tēvs aizkūpināja pīpi, bet Jānis

nepīpoja. Nu tēvs veda ciemiņu apkārt tīrumam.

Tas bij šopavasar uzplēsts un apsēts, tagad jau za

ļoja, biezs kā vadmala. Tad viņi aizgāja līdz grā-

vim. Tēvs parādīja, ko tas par nedēļu bij izracis.

Viņi nosēdās uz grāvmales, un tēvs izstiepa šad tad

roku, rādīdams drīz uz Mājlauku, drīz uz Dakšu pusi.

Arī ciemiņš rādīja tāpat. Annele zināja, ka viņi runā

par apkārtējām mājām. Kādi tur ļaudis un kā viņi

dzīvo. Tas viss būtu bijis tik gardi dzirdēt, kā kad

ēstu saldu cukurmaizi, un viņa to būtu varējusi jo

labi. Lopi varēja ganīties apkārt, jo tur zāles bij

gana, un viņa varēja sēdēt līdzās uz grāvmales un

abu runās klausīties. Tēvs to netikvien nebūtu dzi-

nis: projām, bet būtu vēl aplicis tai roku ap pleciem

un mīļi piespiedis sev klāt, un Jānis to varbūt būtu

noglaudījis. Bet nu nekā Kā viņa varēja rādīties

Jānim acīs, kas bij tik krietns puisis, bet viņa izda-

rījusi tādus neizlabojamus nedarbus.

Kad vīri bij diezgan izsēdējušies uz grāvmales,

viņi iegāja mājiņā. Nu viņi ieturēs palaunagu un

runās par tālām zemēm un svešām tautām, par
kara

un miera laikiem un kā tad ir bijis, kad vēl tēvi un

tēvu tēvi mazi bijusi
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Annele zin, kā tas notiek. Redz, kā vīri nosē-

stas pie mazā galdiņa, kā Jānis nolauž karašu un uz

katra kumosa uzliek ar nazi piciņu sviesta un kā

viņš pie tam arvien laipni runā un stāsta, it kā nevis

ēšana būtu tas svarīgākais, bet gan jaukās valodas,

kuras tad ar tēvu triecas tik labi un viegli, it kā māla

bumbiņas viens pret otru rotādamies sviestu un at-

sviestu atpakaļ.

Lai skriedama uz kuru pusi apkārt lopiem, mei-

tene notālēm paturēja acīs mājas durvis, un viņai li-

kās, ka par daudz ilgi ciemojas ciemiņš. Beidzot

visi trīs iznāca laukā Palika durvpriekšā.

Māte kaut ko teica, pamāja uz ganu pusi.
Visi skatījās šurp.
Tas iedūrās kā karsts asmens. Kas tur bij? Kā-

dēļ skatās uz ganu pusi? Par ko viņi runā? Par ko

gan citu, kā par viņu pašu. Citādi nebij. Māte bij

visu atradusi un tagad pastāstīja Anneles nedarbus

Lielie jau nežēlo mazos. Vai, vai! Nu bij visai pa-

saulei zināms! Kur nu lai lieku savas acis!

Jānis viņu arvien žēloja. Vēl pagājušo reiz bij

teicis: „Vai nav par grūtu tai mazajai? Katru dienu

ganu diena." Un kad māte bij teikusi, ka Annele iz-

pilda jau labi savu uzdevumu, tad bij tik jauki pa-

smaidījis: „Nekas! Būs dienās dūšīga darba darī-

tāja!" Un nu? Ko lai nu viņš saka? Domās, ka

nemaz nav vērts uz tādu meiteni vairs paskatīties.

Jānis aiziet gar jauno grāvi un tēvs viņu pa-

vada. Tālu tēvs vada. Viņu galvas nokust aiz

kalna.

Arī Annelei gribētos kaut kur aiziet un neat-

nākt. Tur, aiz tā meža kakta, kurā iegrimušas no-

slēpumaini svešās mežsargu mājas — Pūces Par
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lām .stāsta, ka reiz no viņām vēlā vakarā izgājusi
saimniece un nav vairs atgriezusies. Grūti Annelei.

Viņa saprot, ka var aiziet tālu, tālu, tālu un neat-

nākt.

Saule jau pie apvārkšņa. Laiks dzīt mājās, bet

viņa ir pie pašas galējās robežas, pie dzērvju krū-

miem. Netīk māju pusē Kad varētu kā slieka ie-

līst jaunajā grāvī, pašā dibenā un nozust.

Tēvs pavadījis Jāni vai līdz pašiem Strautiem,

jo nu tikai tas atkal kāpj pār kalnu. Bet uz mājām
neiet. Pagriežas un nāk taisni pie Anneles, cepuri

rokā nesdams Cepurē ir kaut kas. Nu jau viņš

smaida it tuvu.

„Nāc šu, meitēn! Redzi, kas man."

Cepurē tam kuceniņš, dūres lielumā. Viscauri

melns, ar vienu-baltu aci.

„Vai, tēt, cik jauks! Kas tev to deva?"

„Jānis. Pasauca mani līdz un iedeva. Runā-

jām, ka būs tev biedrs."

,Kur? kad stāvējāt durvju priekšā? Annele jau-

tāja un juta, ka pietvīkst līdz ausīm.

„Kādu durvju priekšā?" tēvs nesaprata.

Meitene pietvīka vēl vairāk, noliecās pie kucēna,

kuru tēvs nolika zemē. Tāds kauns bija. Neviens

viņu nebij apsūdzējis, neviens nebij runājis par to

ļaunu, bet pate viņa bij iedomājusi visu sliktu Tas

viss nāca no sliktās šīs dienas izdarīšanas. Tēvs

paskrējās nost, un kucēns ļepoja tam pakaļ ar savām

sprungulaini īsajām kājām, nejaudāja panākt, ap-

vēlās kā kamols un žēli smilkstēja. Meitene uz-

cēla to rokās, apmīļodama paspieda, bet nu tas ie-

smilkstējās kaukdams tā, ka viņa nobijās un nolika

to steigšus atpakaļ zālē.
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„Kāpēc viņš tā kauc?"

„Tu spied viņu par daudz cieši un vēl ap au-

sīm, kur viņam visvairāk sāp. Viņš tak vēl vārīgs

un gļēvs kā visa jauna radībiņa."

„Vai tad jaunai radībiņai tā sāp?"

„Pagaid, kad es tevi tā pa krietnam saspiestu

šitajās plaukstās, tad redzētu, ko tu teiktu!" tēvs

sāka smieties un rādīja savas plaukstas, tīšām lielas.

Jaunai radībiņai sāp. — Jā, tēvs gan zin! Ja

viņam pateiktu par to, kas vakar bij — diez ko tad,

ko tad viņš teiktu. —

„Kā mēs sauksim to šuneli? Pasaki nu, mei-

tēn!" tēvs jautāja.

Annele pakratīja galvu.

«Sauksim viņu par Kranci, vai ne tā?"

Nekādas atbildes.

Tēvs pacēla kucēnu un ielika to atkal cepurē.

«Padzirdīsim mājā ar pienu un lai guļ nost."

Viņš griezās uz māju pusi, bet pabrīnījies at-

skatījās, kad, uzreiz meitene, kā zibens, paskrēja

tam garām. Viņa bija ieraudzījusi māti, kas nāca

saukt to mājā.

Viņa skrēja, skrēja, kamēr, aizelsusies, iekrita

mātei krūtīs.

.;,Māt, māt, es saplēsu to podiņu."

„Kādu podiņu?"

„Ar brūnajām osām."

Māte padomāja.

„Ak to! Tas jau bij ieplīsis. Es vairs piena

viņā nelēju, bet gribēju podu vaļas brīdī salā-

pīt. — Bet kā tad tu tā — kur tu tiki pie podiņa?
Kā tu viņu saplēsi!"

Nu Annelei jāstāsta. Un viņa stāsta. Bet ne-
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zin, vai viņa ir tā īsti izstāstījusi par to krējuma

kāri, vai nē, bet vakarā viņa lēc ap mazo būdiņu at-

matā uz vienu kāju, uz otru kāju neskaitāmas rei-

zes. Viegli, viegli, viegli viņai ir!

Bet māte? Ko t' māte bij teikusi?

Sapurinājusi tikai krietni Anneli pie pleciem un

smējusies: „Tā jau nu bērniem kādreiz iziet!"

Laba, laba bij māte.
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Cilvēki nāk.

Tūlīt pēc vasarsvētkiem brauca uz Laukmalēm trīs

rati cilvēku. Annele ganīja ceļmalā un tos redzēja.

Priekšgalā brauca Laukmaļu vecākais dēls Aldis un

viena no tām meitām, kas atdzina aitas pēc Jurģiem.
Otros bij Krists, Laukmaļu otrais dēls ar Ģelžu Mi-

ķeli, bet trešos ratos sēdēja kādi četri vīri. Lauki nu

bij apsēti, bet pļaujas laiks vēl gabalā. Pa to starpu

bij pabeidzami iesāktie laidari jaunajās mājās.

Kad rati bij pienākuši vistuvāk tai vietai, kur

Annele kā sālsstabs stāvēja un vēroja braucējus, Al-

dis pieturēja un sauca:

„Ei, meitēn, vai tev nav garš laiks?"

Izcēla no ratu priekšas grāmatu melnos vākos.

Tā bij trīs reiz tik liela, kā bībele.

„Grāmatniece jau tu esot. Varēsi palasīties."

Annelei pleci sarāvās stāvus.

Kur tāda grāmata!

Aldis pašūpoja grāmatu rokās, lai gan tā likās

būt birkavu smaga, iesvieda to atkal atpakaļ ratos

un savilka grožus. Citi braucēji jau bij aizlaiduši

garām. Viņš nesteidzās tos panākt. Lēnām iebrauca

jaunājās mājās, visu laiku sarunādamies ar jauno
meitu.

Vīri bij drīz pie darba. Zāģēja, tēsa, cirta, ēve-

lēja. Tikai Krists noskatījās, rokas ķešās sabāzis.

Viņš nebij braucis strādāt. Viņam vajadzēja atbraukt
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atpakaļ liekos zirgus un piegādāt pēc pāris dienām

atkal trūkstošo materiālu, kā arī ēdamvielas. Viņu

lika pie viegla darba un visādi lutināja, jo teica sli-

mīgu.

Lai gan Kristam bij vieglākas dienas, Annelei li-

kās, ka Aldis ir daudz priecīgāks un laimīgāks. Al-

dim bij jaukas, arvien smejošas acis un lokans au-

gums, — jā, kad labi ieskatījās, Aldis gandrīz bij

skaistāks nekā Strautu Jānis. Tikai nedaudz ma-

zāks tas bij. Bet Jānis tomēr bij laipnāks. Un tas

Anneles acīs bij liela lieta.

Aldis ar Anneles tēvu gāja arvien darbu priekš-

galā. Kad bij jāpaceļ baļķis, tēvs sauca: „Aldi, ņem

pie otra gala." Ar Aldi viss labi vedās. Kad citiem

bija sviedri, Aldis svilpoja.

Bij ko redzēt, kā ēka auga. lekala dziedrus, sa-
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cēla spāres. Balti salmu kūļi gulēja gubā, no tiem

jums jumtu.
Tēvs klāja un sēja, bet Aldis piesvieda tam kū-

ļus. Skrēja pa spāru redelēm kā kaķis, dažreiz tikai

rokām līdzsvarodamies un pie tam tālumā lūkoda-

mies. Annelei patika skatīties, kā jumts auga lie-

lumā. Skatījās arī citi, meita Anlīze jau arvien, cik-

reiz skrēja pāri pagalmam. Tā stāvēt, kā Annele,

kad bij mājā no ganiem, viņa, protams, nestāvēja,

viņai bij visiem tiem vīriem, kas tur strādāja, jāvāra

ēst un jāizmazgā krekli. Tādēļ viņa bij sūtīta no

Laukmalēm. Bet viņai viss gāja no rokas, tikpat

veicīgi kā Aldim — tā teica māte — un tāpēc viņa

varēja arī šad tad pamest acis, kā vīri strādā, un uz-

saukt Aldim:

„Vai, Aldi, pieturies taču! Kā nenokrīti!"

«Es varu nostāvēt arī uz vienas kājas, ja tu

gribi," Aldis baidīja, līgodamies uz spāres.

„Vai, Aldi, man bail!"

Tad arī tēvs rāja:

«Neniekojies, Aldi, un neizrādi aušību. Piemini,

ka tu še būsi reiz saimnieks."

«Es nē. Man te nepatīk. Lai ņem Krists šīs

mājas. Man vieta pasaulē," Aldis pameta ar roku.

Bet kur Aldis bij licis atvesto grāmatu? Annele

izmeklēja visus kaktus un pasekmes, kuru taču ne-

maz vēl nebij tik daudz jaunajās mājās, bet neat-

rada. Beidzot, kad salmu kūļiem sakāpjot jumtā,

viņu kaudze palika arvien mazāka, viņa ieraudzīja

aiz tās tādu kā pieguļnieka būdiņu no baltiem dē-

ļiem. Tur bij Alda guļvieta. Balts spilvens, maiss,

dzīparaina sega un pie paša pagalvja lielā grāmata.

To laikam Aldis šķirstīja pa dienvidiem.
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Ilgi Annele svārstījās: Ko darīt? Līst vai ne-

līst būdā; ņemt vai neņemt grāmatu? Vai drīkstēja

tā darīt, ja jau Aldis nebij devis? Bet vai viņš pats

nebij to rādījis un kārdinājis, vai pats nebij it kā

solīt solījis, saukdams viņu par grāmatnieci? Pie tā

vārda Annele turējās. Jo neviena kāre jau nebij tik

stipra kā grāmatu kāre. Bet tā taču tomēr bij citāda,

kā citas kāres.

Tā taču nevarēja būt grēks? Grāmata jau nebij

«pēdama. To varēja atkal atlikt atpakaļ, un neviens

neredzēja, ka tai kas nodarīts. Kam no tā celtos

kāds ļaunums, ja viņu paņemtu? Taču nevienam.

Bet tad jau Aldim varēja paprasīt. Varbūt viņš

neliegs? —

Jā, vai paprasīt bij tik viegli? Nevarēja jau ne-

maz zināt, kā Aldi uzrunāt: tu, vai jūs. Viņš jau bij

gan radinieks, bet jau liels cilvēks; tu, vai jūs, abi

izklausījās kļūmaini.

Tā Annele ilgi domāja un tīkoja, bet beidzot ātri

padarīja. Nemaz nezināja, kā tas bij gadījies, bet

vienreiz bij slepus pieiets Alda grāmatai, grāmata

pavilkta padusē un viņa zagās prom no laidara pu-

ses, bet nezināja, ka Alda spožās acis no jumta, kur

tas sēdēja un kūļus klāja, visu saredz.

„Ei, ļaudis, ķeriet zosu zagli!" Aldis piepēži ie-

kliedzās.

Zosu zaglis! Kas par zosu zagli! Annele no-

bijās un sastinga. Vienu soli paspērusi uz priekšu,

tā i palika. Un tad viņa redzēja visas sejas pret sevi

pavērstas un visas acis smejam. Nu viņa zināja, kur

tas zosu zaglis. Grāmata slīdēja. Meitene ieklikstēja

ceļos, cenzdamās saturēt viņas smagumu. Nezināja

ne uz priekšu, ne atpakaļ.
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Bet Aldis jau cita negribēja, kā to sabiedēt un

paķircināt. Redzēdams, ka to panācis, viņš smējās:

„Ņu stiep, stiep vien to savu zosi! Lai tev labs

cepetis!"

Un tā nu Aldim bij laimīgi gaļām, bet kā ar

māti, ja grāmatu gribēja līdzi ganos? Annele uz-

mauca smago apsegu galvā, tad kurvīti uz vienu roku

un grāmatu pasita otrā padusē.
Māte to izvadīja ganos.

«Ko tu šodien tik plata," māte brīnījās, „un ar

apsegu? Ko tu to smagumu vazā līdz?"

„Bus lietus," Annele ieminējās nedroši un jau

aizskrēja zem segas saglaustiem elkoņiem kā noliju-

šiem spārniem. Lai māte vairāk ne redz, ne dzird,

kas tai tur glabājams.

Kas tā nu bij par savādu grāmatu! Tikko pa

šķīra vaļā: „Latviešu Avīzes" tur stāvēja, un pa di-

vām lapām atkal: «Latviešu Avīzes". Un tā bez gala,

kā mieti starp sētas posmiem: «Latviešu Avīzes".

Tā nebij tāda īsta grāmata, ko varēja lasīt elpu

aizturējis no viena gala līdz otram.

Tā bij drīzāk pelnu kaudze, kurā pamāte, Peln-

rušķīti mocīdama, sabērusi zirņus. Maz bij to

graudu, kas Annelei garšoja. Bet nepiekusuši viņa

pārmeklēja to arvien no jauna, pārbaudīdama un par

labu atrazdama vēlāk i tos graudus, kas tai pirmsā-

kumā tārpaini un iegrauzti likās.

Dzērves vairs nebaidījās no Anneles, bet kaut

kas tās tramdīja no otras puses. Vairāk reizes dienā

sargs tām uzsauca: uzmaniet! Kā liels mākonis vi-

ņas tad sacēlās gaisā, lielā lokā aplidodamas krūmus,

atkal nolaizdamās, lai drīz saceltos no jauna. Kas

viņas biedēja?
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Un kādu dienu parādījās tas biedētājs. Starp

krūmiem, pa ciņiem lēkādams, nāca cilvēks. Pār-

lēcis grāvi — soļoja tieši pie Anneles.

Žigls un lokans tas nāca, kā jauneklis, bet ne-

bij vis tik jauns, kā varēja no soļiem domāt. Sīks,

šmaugs vīriņš. Cepure ar spožu nagu zibēja saulē,

balts krekls bez kaklauta, koši zilas zeķes, ap ceļga-

liem ar prievītēm aptītas, iznesīgi kājas ceļot, tūlīt

krita acīs.

Valoda bij skaļa kā taure.

«Labdien, ganumeit! Kas tev tur taī padusē velk

līkus sānus?"

Annele pietvīka. Ja tik nu nesaka ko par zosi.

Bet vīrs jau pats sev atbildēja, tikko uz grāmatu

pametis acis.

«Vecas Latviešu avīzes. Redzu, redzu. Nu ko

tu ar šitādu varzu? Paliksi vēl greiza to valčojot.

Ja tu esi grāmatniece, tu no manis vari dabūt grā-

matu, cik ieiet. Katru nedēļu tev no mācītājmuižas

varu atvest veselu kaudzi."

Likās, ka ganu meitenei nebij mutes, bet tikai

acis. Tā svešais trieca tālāk.

«Ko tu gan domā, kas es esmu. Tepat kaimiņš.

Tur no tām mājām."

«Kur?" Annele brīnējās, jo viņš rādīja tieši iekšā

krūmos.

«Nāc te pāri. Parādīšu! — Met nost to grā-

matu!" tas sauca, redzēdams, ka meitene velk smagi.

Abi pārlēca grāvi.

«Te ir robeža. To izrakām jau pirms Jurģiem.

Puiši klāt un: viens, divi! bij darīts. Mēs tik ilgi ne-

ķēpojam."
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Annelei likās, ka pie pēdējā teikuma svešais vēl

ko gribējis pielikt, bet nepielicis.

Vai tik viņš negribēja sacīt: „Mēs tik ilgi neķē-

pojam, kā tavs tēvs un tavu māju ļaudis." Nu, tad

lai viņš sargās!

«Vai tu redzi tur tās ēkas? Tās manas mājas,"

svešais rādīja.

Viņi stāvēja uz pakalniņa. Ja, no šejienes, labu

gabalu aiz krūmiem varēja redzēt divas staltas, jau-

nas mūra ēkas, sarkaniem jumtiem.

„Ak tur tās," meitene brīnējās. „Par tām es

nekā nezināja."

«Krūmi aizsedz, bet rudenī tos visus pievāksim,

tad tu redzēsi skaidri."

«Krūmus cirtīs nost?"

«Cirtīsim nost, ka skaidas lēks!"

«Bet kur tad paliks dzērves?"

..Dzērves aizies latātā!" svešais smējās.

«Dzērves aizies latātā!" Annele nobijusies ie-

saucās.

To vārdu viņa dzirdēja pirmo reizi, bet saprata,

ka tas dzērvēm nenozīmē laba,

«Vai, tie jaukie putni!" viņa žēloja.

«Jaukie putni!" svešais nicinoši pārrāja. «Bēr-

nam bērna valoda. Ko viņi tev dod? Ko viņi man

dod? Tebe nu! Meža putni, meža zvēri nekā laba

nedara. Gotiņas, aitiņas, tās dara labu."

Šī svešā vīra valoda Annelei nepatika. Labi, ka

viņa ieraudzīja Zīli, galvu pacēlušu, kas gāja uz ne-

darbiem, un viss lopu bars tai pakaļ. Tā viņa aiz-

skrēja priekšā, neatbildējusi svešajam.
Tas nosauca tai pakaļ:

«Tu taču esi Krišjāņa meita? Vai tēvs mājā?"
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Atbildes no Anneles nedabūjis, iznesīgi kājas

cilādams, tas jau gāja tālāk un, neapstājies, vēl pār

plecu pārsvieda vārdus:

„Tās grāmatas tu dabūsi!"

Annelei nāca smieklis.

Tāds šis jocīgs ieradies kaimiņš!

Bet labi gan, ka redz cilvēkus. Annelei arī pēc

tiem ir arvien acis kāras, un kad tās uz ceļu skatās,

tad ko gan šās gaida 0 Cilvēkus! Atmatā viņus redz

maz. Būtu atkūlies jel reiz tas pats krekšķētājs Sim

kus ar savu lakatu paunu, vai Bungatiņš ar koka

kāju. Meitene būtu pat bijusi ar mieru ieraudzīt garo

mēmo nabagu, kuru Avotos arvien piesauca, ja gri-

bēja iedzīt bijāšanu maziem bērniem. „Pagaid tik,

atnāks Mēmais, pasitīs padusē, aiznesīs mežā!" tā

tos biedēja. Un nebij bērna, kas nebūtu palicis tūlīt

kā uz mutes sists, kad pieminēja Mēmo.

Mēmais bij spēka vīrs. platu, sarkani zvērojošu

seju. Viņa garo augumu pastiepa vēl garāku melna

kumpaina gardibene, ko tas nez kādā noslēpumainā

ceļā bij mantojis. Viņa nūja arī bij daudz garāka un

resnāka nekā citu nabagu nūjas, jo tā kā tas nesa-

dzirdēja suņu riešanu, tad mājās ieejot laida nūju

ļingot sev apkārt kā riteni, lai suņi neiekristu lielos.

Kad Mēmais iestājās kaktā, tas sāka neganti bļaut

un ar zīmēm izrādīt, lai dod maizi. Citas valodas

tas neprata, cita darba nemācēja, kā iet übagos, lai

gan bij tik stiprs, ka būtu varējis kalnus gāzt. Arvien

viņš izlikās būt nikns, pat zvērīgs, bērniem draudēja

ar nūju. Bet tomēr nekad nevienam pāri nedarīja.
Kad gāja pa ceļu, viens pats ar sevi bļaustījās, ro-
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kas svaidīdams un žestikulēdams. Tad viņš bez šau-

bām sev kaut ko stāstīja.

Žēl Mēmā. Žēl visu, kam nav drauga. Arī An-

nele pieder pie tiem.

Cik labi būtu, ja atmatā būtu kāda meitene vai

zēns viņas vecumā. Bet nav tāda.

Tik sutīga tveice šodien. Par to pašu varētu

01 kādu parunāties.

Govis iet ganīdamās uz Dakšu pusi.

Gar kalniņa pamali katru dienu slīd Dakšu zēna

linu galva. Kad Annele laiž tuvāk, viņš arī pakāpjas

augstāk. Naģene pāri ausīm, pātaga pāri galvai.
Tikko Anneles kāda aita pagrasās tam tuvāk:

Šmiuks! noplīkšķ patāga ar bargu: Nūū! Acu nav

pierē!"

Stāv viens, stāv otra.

Klik — klak! Klik — klak! Akmentiņi lēkā pa

diviem, pa trim. To viņš prot.

Tā kā mēms ir tas puika

Klik — klak! Klik
—

klak!

Cik ilgi stāvēs!

«Vai tu pati nevari runāt?" Annelei saka kāds

gudrs prāts.

Ko lai es ar viņu runāju?
Klik — klak! Klik — klak!

Piepēži puika saraujas. Akmentiņi izbirst. Iz-

bailēs tas pasit rokas:

«Skaties, kas tev aiz muguras!"

Tai pašā mirklī nošķīst zibens. Grāviens, it kā

debesis būtu pušu.

Negaiss. Turpat jau virs galvas.

Dakšu zēns ar savām aitām pazūd aiz kalna.
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„Skrej mājās, skrej mājās!" Anneli skubina baiļu
balss.

Bet nē! Saule tak vēl deg kā ceplis. Vēl taču

nekur neredz baltas lietus miglas. Paspēs! Un kad

vēlāk to redzēs, ko redz tagad!

Ar vēja ātrumu nāk negaiss. Mākoņu kodeļas vēr-

pjas, griežas. Šķautnaini iesmi, zibeņus mētādami,

tfāžas pret sauli. Aprok. Pērkoņi, rībēdami, nolēc

no vieniem mākoņkalniem, nokrīt bezdibeņos, \ uz-

skrej citos, sasaucās ar jaunām debesu baslīm, kas

dziļi dunēdamas pa apakšu strādā. Viss vēl tik ga-

tavojas. Ne lapiņa nekust. Pērkoņkalvji sprūdi

vaļā debesu akas. Grūž un grauj. Slēdzenes krakšķ!

Aizšautnes lūzt! Nupat būs vaļā!

Annelei nav vairs prātā Avotos piedzīvotais ne-

gaiss. Tur nekad to neredzēja, ko redz te. Plašo

debesu lauku tur aizklāja meži. Ai, brīnišķās debesu

spēles, ko te spēlēja pērkoņi un zibeņi! Annelei li-

kās, ka zeme un zāle savilktos sevī. Kā sitienu gai-

dot, lopi pasita galvas uz augšu, lēni ieīdējās, kā jau-

tādami, bet tad ēda atkal šņākdami tālāk, badīgi, it

kā būtu jāsteidzas pildīt kuņģis, pirms uzbrūk posts.

Viegli kā jātnieks uz aulekšu zirga izšāvās pie

apvārkšņa mākonis. Skrēja pret debešu vidu. Skrēja

un auga lerāva sevī citus mākoņus, pērkoņus, zi-

beņus. Auga, auga, ierāva sevī mežu, laukus. le-

krācās gaiss kā no tūkstoš rīklēm. Likās, ka galot-

nes nolūzt kā niedras, neceļas vairs.

Viss pazuda putojošā šļācē. Viesulis bij klāt.

~Mājā, mājā!"

Par vēlu bij kliegt. Šņācošām pātagām viesulis

apvija lopus, satrieca gubā, pacēla kā uz spārniem,

rāva tos sev līdz.
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Viņa skrēja priekšā. Sauca, kliedza. Viesulis

svieda to sānis, lietus šalts, kā no vaļā parautām slū-

žām, trieca to gar zemi.

Lopi pazuda lietū kā pelēks, kustīgs mākonis.

Nu jau viņi garām mājām. Skrēja, kur viesulis tos

trenca.

~Lopi būs pagalam," meitene čukstēja tuvu rau-

dām.

No mājām izskrēja jātnieks un pazuda šļācošajā

negaisā. Tas bij tēvs. Kas cits.

Nu bij labi.

„Ei, meitēn, kur tavi lopi?" kliedza no jauno
laidaru paspārnes, zem kuras bij sabēguši darbi-

nieki.

Viņa neklausījās. Kas šiem par daļu!

Istabā tā palika pie durvīm, kā kaunēdamās to

strautu, kas tai tecēja no galvas, no rokām, no kā-

jām.

„Kur tava apsega
9
"

stingri noprasīja māte.

~Lai apsega kur, bet kur tava zoss?" sauca Aldis

no kakta. Paša viņa nevarēja saredzēt, jo istaba bij

tumša kā naktī, bet viņa balss bij gaiša un zobgalīga.

Annelei pārskrēja tirpas.

Grāmata, jā! Kur tagad bij grāmata? Tai vietā,

kur tā runāja ar jauno kaimiņu. Tur viņa gulēja.

Tur viņu kapāja lietus.

Meitene metās uz durvīm.

~Glābšu, glābšu," viņa iesaucās.

Alda roka saturēja durvju kliņķi.

„Nekā tu vairs neglābsi, muļķe meitene. No

tavas zoss vairs nekāds cepetis neiznāks, tikai putra

vien."

Tā Aldis smējās, lai gan pērkons grāva, un zi-
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bens šaudījās. Būtu labi; ja arī viņš būtu rūcis un

zibeņus metis. Bet nu viņš smējās. Izsmēja mei-

teni.

Un tāda viņa arī bij smejama. Lopi pa pasauli,

apsega krūmos, grāmata lietū, un kā viņa še tecēja

kā strauts no visām vīlēm, — neviens jau viņu par

visu to neies slavēt Kā Avotos tēvs to no negaisa

glābis, tā arī šoreiz. Lielai tai nu vajadzēja būt un

gudrai, bet kas to deva. Kur tagad būtu lopi, ja
nebūtu tēva. Rūgti bij domāt, par visu tādu viņas

neizdevību.

Tiko negaiss bij iztrakojies un tālumos nozudis,

Annele skrēja pēc savas grāmatas. No tās atrada

tikai nožēlojamas atliekas Viesulis to bij izrāvis no

vākiem, lapas saplosījis, izmētājis, bet lielais lietus

tās izmērcējis un pārvērtis par lupatām. Līdz vēlam

vakaram viņa nopūlējās no izsvaidītām driskām sa-

likt kaut ko veselu kopā, nekas vairs neiznāca.

Gan jau sen viņai bij apnikušas vecās avīzes.

Viņa tās bij izšķirstījusi nepacietīgi kā izkultu salmu

kūli, meklēdama kādu baudāmu graudu, bet nekā

lāga vairs nebij atradusi Ko tas avīžu vīrs rakstīja

par englenderiem. estreiķeriem un sprancūžiem, vi-

ņai izlikās velta laika tērēšana, bet stāstu par cilvē-

kiem vecajās lapās bij maz. Tomēr tagad, kad nu

tās bij izirušas un līdz ar viesuli iznīkušas, viņai li-

kās tajās bijis gan vēl kaut kas labs un neatrasts, ko

tās nu aiznesušas līdz kā kādu neizdibinātu noslē-

pumu, un tā viņai bij žēl.

Laukmalis ar Kristu atbrauca divos zirgos pār-

vest darbiniekus uz Laukmalēm, jo tur jau sākās
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siena pļauja un pēc tās nāca citi lielie vasaras darbi.

Laidari bij zem jumta. Galīgi pabeigt tos varēja tik

rudeni. Laukmalis apstaigāja jaunbūvi, apskatīja

to pamatīgi no iekšas un no āras, kā vīri bij strādā-

juši, bet teikt neteica nekā. Krists staigāja tēvam

pakaļ, rokas bikšu ķešās sabāzis un caur zobiem

svilpodams. Aldis arī svilpoja, sita naglas dēļos un

svilpoja. Tas Annelei patika, bet kad Krists svil-

poja — nepatika. Nez kāpēc viņai likās, ka Krista

svilpošana ir tāda, it kā viņš Aldim teiktu:

„Pagaid vien, gan tu dabūsi un tad tu vairs ne-

svilposi."
Vīri paēda pusdienu un aizgāja diendusā. Pa

karsto laiku lielo ceļa gabalu braukt nevarēja. Meita

Anlīze novāca traukus, salika lietas kurvjos, izpuri-

nāja Alda spilvenus un segas, sasēja nastā, sagatavoja

visu, lai pēc varētu doties ceļā, jo pie vakara jau vī-

riem bij jāgriež pirmie vāli Laukmalu pļavās. Tāpat

arī māte pārmeklēja tēva kreklus un bikses, kuras

visbaltākās un veselākas, lai var godam rādīties pļa-

vās, balts kā gulbis, jo tēvs brauca līdz pie siena vāk-

šanas.

Kur tāda liela sagatavošanās, arī Annele neva-

rēja vis iet diendusā. Bet kā nu viņa savā nemierā

šāvās no lauka istabā vērot, vai arī tur kas savādāks

nenotiek, vaļējās durvīs viņai nostājās priekšā tēvs

un norājoši teica: «Bērniem nav savs deguns visur

jārāda," apgrieza to apkārt un izstūma atkal turp,

no kurienes tā nākusi.

Katrs tēva skarbāks vārds Annelei sāpēja. Viņa

taču negribēja ļauna. Un viņa nekā nevarēja par to,

ka tēva padusei cauri tā ieraudzīja istabā Aldi, Kri-

stu un Laukmali. Laukmalis runāja ar Aldi, bet tas
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stāvēja noliektu galvu. Vai viņa tēvs to bāra? Krists

sēdēja uz sola, kājas izstiepis un rokas bikšu ķešās.

Viņš vairs nesvilpoja, bet viņa izstieptais zods bij

tāds, it kā tas zinātu ļoti daudz.

Aldis drīz iznāca laukā. Viņš bij ļoti darbīgs.,

Smērēja ratus, sanesa zirgu lietas. Cepure tam bij

dziļi pāri acīm un viņš ne ar vienu nerunāja.
Tēvs jūdza savu zirgu pie laidara. Annele sēdēja,

uz baļķiem un dzirdēja, ko māte runā ar tēvu. Citi

vārdi tai izkrita no prāta, bet citi palika un par vi-

ņiem bij daudz jādomā.

„Nu ko tā Anlīze tā. Tāda krietna meita, tāda

likuse meita, ko viņa ar tādu zēnu," teica māte.

;,Bet Aldis?" atvaicājās tēvs.

„Ko nu Aldis! Tāds jauns gailēns. Viegls prāts,

viegls padoms. Un visas durvis tam vaļā."

Tā runāja tēvs ar māti.

Annele jau bij ganos, kad vīri aizbrauca. Pir-

mājos ratos sēdēja Laukmalis ar abiem dēliem. Pats

brauca zirgu, un Aldis būtu varējis paskatīties uz mei-

tenes pusi, kā toreiz, atbraucot, bet viņš to nedarīja.
Anlīze ar kurvjiem un maisiem sēdēja pie Ģelžu Mi-

ķēļa, kas runāja vienā runāšanā un ar pātagas galu

rādīja uz apkārtējām tālajām mājām. Bet viņš ar

savām valodām palika viens. Anlīze, tāpat kā Aldis,

skatījās sev priekšā un nepacēla acu. Abas rokas tai

gulēja klēpī.
Anlīze!

Kas tā bij par meitu? Annele sāka domāt. Mei-

tenei likās, ka līdz šim tā nemaz to labi nav pama-

nījusi, bet nu gan to redz. Anlīze darīja darbu ātri

un veikli, bet runāja maz, smējās vēl mazāk. Māte

leica, ka tā esot tikusi un krietna. Vai tad nu viņai
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ar Aldi bus kazas, tāpat ka toreiz Avotos Ingām ar

Karlīni?

Nekā! Annele papurināja galvu. Viņai likās, ka

te tā lieta nav tāda, kādai tai vajadzēja būt. Ingus

bij tumšs, bet Karlīne gaiša, tādam vajadzēja būt

pārim. Aldis turpretim un Anlīze! Vai tie saderēja?
Pavisam nē. Aldim nebij ne tā resnuma, ne tā lie-

luma, kas Ingum. Bārdu viņš nemaz vēl nedzina, kā

Jngus un arī citi vīri iksvētvakaru mēdza, un tādas

īstas pīpes ar porcelāna galvu viņam arī nemaz vēl

nebij. Ko tu, zēns, tēvs bij teicis kā norādams, kad

tas vienvakar bij paņēmis viņa pīpi. Nē, Aldis vēl

nebij nekāds vīrs.

Un Anlīze bij tumša. Reti smējās. Staigāja

smagi un griezās gausi. Bet kādēļ tas tā bij? Annele

padomāja labi atpakaļ, Anlīze laikam bij arvien bē-

dīga.

Bēdīga? Tā gan, Anlīze bij bēdīga. Tad viņai
varbūt arī darīja kāds pāri, tāpat kā Mēmajam.

Nu, lūk, tā tas bij! — Tur vajadzēja būt kam

bēdīgam priekš Anlīzes, ka viņa ar Aldi atbrauca

vienos ratos, bet aizbrauca katrs savos, arī Krista

svilpošana nevarēja nākt Anlīzei par labu, tāpat arī

tas, ka tēvs Anneli nelaida istabā, kur bij Laukmaļu

papus, Aldis un Krists, un ko viņi tur runāja, arī ne-

bij par iepriecināšanu Anlīzei, tāpat, ko runāja tēvs

ar māti. Jā, jā! Laukmaļu papus varbūt vēl meklēs

izdevību Anlīzi izbārt, tāpat kā Aldi. Un ja viņš to

nedarīs, tad varbūt to darīs Laukmaļu mama. Un

ja arī tieši nebārs, bet runās strupu valodu un pa

prātam tai nevarēs izdarīt, kas tad Anlīzei būs Lauk-

malēs par dzīvi! Par to viņa varbūt domāja, kad aiz-
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brauca. Nemaz tā neklausījās uz Ģelžu Miķeli, un

rokas tai gulēja tik smagas klēpī.

Bet ilgi kavēties pie bēdīgās Anlīzes meitenei

nepatika, viņa labāk gribēja priecīgu Anlīzi. Un to

viņa varēja dabūt,

Kas viņu kavēja sarīkot kāzas Anlīzei un Aldim?

Laukmaļu papa un mama lai tur nemaz nemaisās

pa kājām. Viņa izpušķoja Laukmaļu lielo istabu ar

ozoliem un meijām, ar krāšņākām puķēm, kādas pat-

laban auga Tērvetes līčos un lielajās Laukmaļu pļa-

vās, viņa iejūdza brangākos Laukmaļu kumeļus brū-

nājos izbraucamos ratos, un tur iekšā tad sēdēja An-

līze un Aldis. Tie bij pavisam citi nekā tie, kas pat-

laban bij aizbraukuši no atmatas. Aldis bij stalts

spēka vīrs un Anlīze viegla kā bezdelīga. Tā sade-

rēja kopā ar Aldi. Annele ļāva tiem braukt baznīcā,

bet pate klāja priekš tiem mājās garus galdus ar bal-

tiem linautiem no savas mātes lādes, jo Laukmaļu

mama linautus dot negribēja.

Tā Annele nodzīvoja visu pēcpusdienu ar Anlīzi

un Aldi, tos vadīdama un gaidīdāma. Izstaigāja ga-

rus, jaukus domu ceļus arī ar citiem cilvēku bērniem,

kurus tā bij iepazinuse Avotos un kuriem katram bij

sava vieta viņas dvēseles kambaros. Izdzīvoties do-

mās ar cilvēkiem, tā bij viņas jaukākā rotaļa šai kai-

lājā atmatā, kurā tik reti atmaldījās kāds cilvēks.
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Četrkājainie draugi.
Krančelis auga. Trīs reiz dienā Annele to ap-

gādāja ar pienu. Par to tas tai bij pateicīgs un

īsts draugs. Gan viņš skrēja smilkstēdams pa pēdām
arī citiem mājiniekiem, bet tikai tad, kad Anneles

nebij mājās. Tikko tā parādījās, Krančelis to ap-

sveica ar priecīgu riešanu. Viņa balss pieņēmās ku-

plumā līdz ar spalvu. Tad vairs no Anneles neat-

stājās, apstrādādams ar savas draudzības asajiem zo-

biem viņas pastalas, zeķes un svārku stērbeles, līdz

tās izskatījās bārkstainas kā dvieļu gali. Aiz šā ie-

mesla Annelei bij jābūt drusku atturīgai un daudz-

reiz skarbi jāpārtrauc Krančeļa prieka šaltis. Pa-

kampa tad to aiz vaļējās skausta ādas un aizstiepa
midzenī. Krančelis saprata, ka nu jokiem beigas,

ieraudājās vēl pāra reizes un tad miga nost.

Miegs nāca tam neizgulams, bet nemiera gars to

rāva augšā pie katra mazākā trokšņa un sauca:

~Krančel, uzmani, kas notiek pasaulē!"

Kad Annele dzina laukā, Krančelis pacēla purnu

no midzeņa un gaudodams lūdzās: Līdz, līdz, līdz,

Annelei tur nekas nebūtu bijis pretī, bet māte stingri
teica: „Sunim jāsargā mājas. Nav nekāda skrie-

šana ganos." Tad abi gribētāji pratās, ka jāklausa,

un kad māte tik draudoši vien pagrasījās, Krančelis,

pakaļčinkšļus ievilcis, aizdiedza savā drošajā vietā.

Vēl Krančelim bij jāgaida, kamēr činkšļi paaug-
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sies tik stipri, ka tam paklausība vairs nebūs vaja-

dzīga.

Un viendien tas laiks bij pienācis. Krančelis

nāca velšus no mājām ar vecu pastalu zobos. Annele

paskrējās pretī, dzina to atpakaļ, bet viņš neklausīja.

Rūca, rēja, ņurdēja, drīz atlekdams atpakaļ, drīz pa-

skriedamies prom. Strupo asti priecīgi vicinādams,

galvu pašķiebis žēlīgi vēlēja, sak: ņem nu tu tagad,

pamēģini, vai vari, drīz atkal sakampdams pastalu

cieši jo cieši zobos, arvien rūkdams un aicinādams:

„Cērt nu, Annele, savus zobus otrā pusē, būs varena

raušanās mums abiem."

Annele mēģināja arī, kad ar ne ar zobiņiem, tad

ar nadziņiem, eršināja un jokoja šuneli, drīz

griezdama pastalu pa gaisu, drīz aizsviezdama to

prom, drīz vilkdama šļūteniski veco ādas gabalu,
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kurā kucēna baltie zobi turējās kā jaunkalta dzelzs.

Krančelis neņēma ļaunā, bet pats nemitīgi aicināja
meiteni palīgā klusināt savu nepiepildāmo jārēšanās

kāri.

Krančelis nu katru dienu skrēja līdzi ganos. Un

tā kā māte vai nu to neievēroja, vai arī tīšām nekā-

das ierunas necēla, tad tas palika tagad nolikta lieta:

Krančelis ir līdza gans.

Sākumā gan tas, arvien gatavs uz jārēšanos, bij

labāks spēļu biedrs, nekā ganītājs.
Anneles mīlule bij gada vecā tele Ziedaļa. Viņas

āda bij brūna un spīdīga kā noviksēta. Viņa ļāvās, ka

meitene apvija rokām viņas galvu un pieglauda savu

vaigu pie siltā kakla. Krančelim tāda mīlināšanās

nepatika. Nikni riedams tas lēkāja ap Ziedaļu, bet

vajadzēja tik tai pabolēt savas lielās samta acis un

pagriezt pret to asos, plaukstošos radziņus, kad Kran-

čelis aizdiedza, kājās iemiedzis asti. Tāpat viņu arī

biedēja aitas, sevišķi ragainais Laukmaļu teķis, kas

skrēja tam virsū, bramanīgi kapādams zemi saviem

kaltajiem nagu zābakiem.

Laukmaļu aitas Annelei likās būt visas vienādas.

Vienādi kāras, vienādi neklausīgas, vienādi blējīgas

un bailīgas. Pūlis bij arī par lielu, lai ar visām iepa-

zītos. Viņas turējās par sevi un bieži nošķīrās, lai

dotos uz nedarbiem. Atmata viņas nevarēja apmie-

rināt, jo tās bij pieradušas pie labākām, kaut arī

daudz šaurākām ganībām. Un tā tās klejoja, zagda-

mās visvairāk uz Dakšu pusi, lai tik varētu patapt

ieraut kādu muti no Dakšu auzām vai āboliņa. An-

nelei bij bieži jākrien priekšā un jāatgriež. Kranče-

lis skrēja līdz un mācījās. Un tad pienāca tā lielā

diena, kad aitas no viņa jaunās mākas, —no viņa
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piepēžā rējiena — muka, tā muka, it kā tās pēkšņs

viesulis atslaucītu no zemes un samestu gubā, tikai

bij redzamas kā resnās pakaļpuses ar villainajām

ļipiņām. Bramanīgais teķis izslēja savus ragus ho

paša vidus, tā viņš bij nobiedēts. Annele skaļi smē-

jās, Krančelis luncinājās priecīgs un uzvarošs. Mei-

tene viņu glaudīja.

Anneles piecas aitas ar jēriem tai, protams, bij

tuvākas un mīļākas. Sevišķi viena baudīja viņas

īpašu labvēlību. Vēlu, pēc Jurģiem tā bij atnesusies

ar jēru, kas negribēja pieņemties ne brangumā, ne

spēkā. Kad bij auksts un lietains, tas stāvēja savil-

cies uz garām kājām kā uz stabiņiem un trīcēja. Ne-

spēja tecēt baram līdz. Lielā aita palika tad ar to

atpakaļ un žēli blēja. Annelei nekas cits neatlika, ka

pacelt jēru uz rokām un nest līdz. Lielā aita sāka

drīz iet barā un nelikās daudz zinot par savu bērnu.

Annele plūca jēram labāko zāli, baroja ar savu rīta

maizi un lietainās dienās ietina savā apsegā. Bet jē-

riņš bij un palika tāds bēdīgs: „Ja paliks priecīgāks,

būs dzīvotājs, ja nē, tad nekā nevarēs darīt," meitene

prātoja, un centās visiem spēkiem iepriecināt mazo

gauduli. Krančelis tai bij pirmais palīgs. Neapnicis

tas vilka šurp skaidas, vecus ādas gabalus, kaulus un

visādu varzu, pūlēdamies jēru uzmundrināt uz tādu

pašu spēli, kā tas stundām ņēmās ar Anneli. Lēkāja

tam priekšā riedams un plosīdamies, vai atkal drīz

vienos sānos, drīz otros sprogas plucinādams, īso ļi-

piņu ķerstīdams, tomēr visu tikai tā, it kā pa jokam,

ar truliem zobiem, lai vārgulītim nedarītu pāri.

Šās neatlaidīgās pūles nepalika bez sekmēm. Jērs

sāka piegriezt vērību Krančeļa lēkāšanai un riešanai

un kad tas pirmo reiz, galvu pašķiebis un ausis sa-
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glaudis, skrēja virsū Krančelim, grasīdamies to no-

badīt ar saviem smieklīgi niecīgajiem raģeļiem, An-

nelei bij liela prieka smiešana, bet Krančelim vēl jo

skaļāka prieka riešana. No tās dienas jēriņš, kaut

arī lēnām, brieda arvien stingrāks un apaļāks.

Pēcpusdienās māte vienreiz izdzina lopiem līdz

lielo vaislas cūku, lai iztirpinātu kājas, kuras tai ar-

vien aizgaldā guļot, bij palikušas gandrīz trulas un

nevarīgas. Smagā rukšķētāja, lai gan uz savām īsa-

jām, sprungulainām kājām tik tā turējās, bij ganām-

pulkā īsts nemiera gars. Viņa grūda ar snuķi aitas

augšā, kad tās bij nogulušās uz atdusu, gāja govīm

virsū un mēģināja tām izraut zāli pat no mutes, bet

kad tās to biedēja ar ragiem, tā kvieca kā kaujama.
To pašu viņa darīja, kad Annele tai skrēja priekšā,

atgriezt no neceļiem. Tad tā varēja tik neganti rūkt

un galvu pretestībā svaidīt, ka bailes māca. Pastā-

vīgi staigāja urkšķēdama un ar resno snuķi uz visām

pusēm urbdama. Pat tad, kad tā saulē nolaidās uz

sāniem un izstiepa īsās kājeles, urdēja nemiera pilna:

Ruk, ruk, labi jau tā ir, bet es gribu vēl labāk. Es

neesmu apmierināta, es nebūt neesmu apmierināta.

Reiz, kad Annele uz īsu brīdi bij nogrimusi grā-

matā, pēkšņi to izbiedēja uztraukums lopos. Aitas,

kā no kaut kā nejauša satrūkušās, sabruka gubā, žēli

blēja, trīcēja, — govis skaļi māva, Krančelis kā kri

>us iekrita ganāmpulkā, plēsdams rēja.
Kas bij noticis? Annele uzlēca kājās un ierau-

dzīja kaut ko briesmīgu.
Lielā cūka bij sakampuse zobos viņas balto,

smalko jēriņu. Asie ilkņi, asinīm pilēdami bij iecir-

tušies dziļi sprogainajā muguriņā. Kājas un galva

karājās gurdeni jau kā bez dzīvības. Neviena skaņa
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nenāca no pusatvērtās mutes, kurā sārtā mēlīte kā

liesmiņa dzisa.

Meitene kliedza, vaimanāja, skrēja cūkai priekšā,

sita to ar stibu, Krančelis rēja un kauca kā traks,

bet cūka nāca tiem virsū kā briesmīgs nezvērs, ceļu

negriezdama, nikni rūkdama, plosīdama un ilkņos

kratīdama nedzīvo radībiņu.

Krančelis, asti iemiedzis, kā šausmās bēgdams,

laida uz māju pusi un meitene devās tam pakaļ,

kliegdama pēc mātes.

Tādu troksni vajadzēja mājās sadzirdēt. Māte

tad ar iznāca un devās skriešus uz ganībām. Jau no

tālienes redzēja, kas notiek. Meitene bij nokrituse

uz mutes, skaļi raudāja. Negribēja nekā vairs ne

dzirdēt, ne redzēt. Māte aiznesa nedzīvo jēriņu, bet

cūku uz ganībām vairs nelaida.

Visu pēcpusdienu Annele raudāja. Krančelis gu-

lēja ieglaudies tai azotē, drīz ieņurdējās, drīz smilk-

stēja, drīz iegrūda tai mīlinādamies sejā savu purnu,

vai laizīja rokas, nevarēdams savā ādā rimties, izrā-

dīja visu savu nemieru ar to, ka nevarēja meiteni

iepriecināt.
Meitene viņu pateicīga glaudīja.

„Ko tas viss līdz, Krančeli, ko tas viss līdz. Jē-

riņa vairs nav un nekad vairs nebūs."

Ar skaudrām žēlām viņa arī pate sevi kā vainīgu

rāja.

„Kad tikai mazu, mazu brītiņu ātrāki es būtu

paskatījusies, tad tas nebūtu noticis," viņa nebeidza

žēloties.

Bij vasaras vidus. Krak—krak! Krak—krak!

Aiz meža sprakšķēja.
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Kas tur sprakšķ?

Laikam šauj. Būs sākušās pīļu medības. Aiz

meža, ezerā, esot daudz pīļu.

„Ezerā? Kādā ezerā? Dieva laistā?"

„Nezinu. Tā jau stāsta."

~Pīles šauj? Kā tad viņas šauj?"

Māte smējās.

~Kā lai tev to izstāstu. Neesu bijusi pīļu me-

dībās."

Krak—krak! Krak—krak!

Lieli bari putnu skrēja pāri atmatai. Lidu, lidu,

ātri, ātri sita spārniem īsus gaisa viļņus.
Liels uztraukums bij aiz meža. Putni, glābda-

mies, bēdza.

Piepēži viens sāka griezties gaisā, krist. Lēnām,

tad ātrāk un ātrāk, kā vītusi lapa no koka, ar slīpu

spārnu nāca uz zemi. Netālu no Anneles nokrita.

Kuldams gaisu spārniem, vēl cēlās, — krita, cēlās —

krita, tad palika, izstieptu kaklu, piekļāvies pie ze-

mes.

„Putniņ, putniņ, kas tev notika, putniņ!"
Annele pieskrēja tam klāt, pacēla. Ļengana no-

karājās galva, kā dārgākais zīds mirdzēja spārnu

spalvas, siltas, siltas bij maigās dūnu krūtis, kurās

vēl drudžaiņi ātri sita kā pulkstenītis mazā sirds.

Annele pieglauda to sev klāt: «Putniņ, manu putniņ."

Asinis pilēja tai uz pirkstiem.

„
Asinis!

Steigšus Annele devās uz māju. Varbūt māte ko

zinās, varēs glābt.

„Māt, māt!"

„Kas tev nu atkal?"

„Putns, asiņains putns."
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„Meža pīle. Tādi jau ir tie šāvēji. Šauj un ne-

var nošaut. Viens spārns pagalam."

Kādēļ viņiem jāšauj?"

„Eij, prasi viņiem."

„Vajaga tam palīdzēt, māmiņ!"

„Ko tam vairs palīdzēs."

Putns noraustījās meitenes rokās. Izdzisa.

„Atkal viena dzīvība pagalam," viņa žēlabaini

gaudās. Un tad nikna: „Ne acu galā es negribu re-

dzēt tādu šāvēju!"
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Atmatas burvība.

Lai vēji nāk no kuras puses nākdami, brīvi tie

klīst pār atmatu un nekas tiem pretī nestājas. Dru-

sku patvēra pret viņiem ir tikai lielais akmens atma-

tas vidū. Viena puse tam ir klinšaini stāva, otra

kupraini krauja. Vējiem savā skrējā vajaga mest ap

to līkumu. Akmens skalda tos un izšķir kā pēdējo

pāri rotaļā, un tikai aiz viņa ēnas tie var atkal sa-

doties rokās. Lielais akmens ir Anneles stiprā pilsr

iemīļota sapņu un rotaļu vieta, uzticams biedrs, kura

patvērā patīkami uzturēties.

Arī vēji ir jauki biedri. Daudz un dažādi viņi

ir, daudz un dažādus stāstus tie var stāstīt.

lešņācās gaiss, noliecas vārgā atmatas zāle, un

vējš ir klāt.

„No kurienes tu nāc?"

„No Dakšām."

„Vai Dakšās jau sarkani ķirši?"

„Pilni dārzi, pilni dārzi. Sarkani kā krelles, saldi

kā cukurs. Dakšu zēnam pilnas ķešas, tev nekā. Esi

draugos ar viņu, tev ar' būs."

„Ā, lai! Man nevajaga Dakšu zēna ķiršu."

Bet vējš jau sen prom.

Un citu dienu cits.

„Še es esmu,
Annele."

„No kurienes tu nāc?"

„No Avotiem."
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„Ko dara vecmāmiņa, ko dārzi, ko mežs, ko upe,

ko pļavas?"

„Mīļi, jauki, ziedu pilni, augļu pilni. Brauc

ciemā, brauc ciemā!"

Un citu dien' vējš skrej no otras puses.

„No kurienes tu nāc?"

„No Martlaukām."

„Vai tās ir skaistas mājas?"

„Skaistas gan, skaistas gan. Balti logi, augstas

palodēs, cirsti vārti, istabas kā kannas."

Un tad nāk tāds vējš, kas ir silts kā dūnas un

maigs kā samts. Tas ir tikai vēsma. Viņš nāk tad,

kad debesis ir augstas kā velve un zilas kā rudzpuķu

pirmais plaukums, un kad debesu dzelmēs ir sīki balti

mākonīši kā izkaisītas vilnas sprodziņas. Rets, rets,

rets viesis ir šis vējš, un Annele tam prasa.

„No kurienes tu nāc?"

„No Paradīzes."

„Paradīze! Kāda ir Paradīze!"

kalni, mēnešpilis, sarkanas rozes, baltas

rozes."

Un tad jau viņš ir garām.

Vēji ir mākoņu kalpi. Viņi atnes un aiznes mā-

koņus. Lēni peld mākoņi rīta cēlienā, baltām, vieglām

burām, melnas ēnu laivas pāri atmatai dzīdami. Dažs

sasitas «kopā ar otru mākoni, un abi tad saplīst, sairst,

kā divas olu čaulas, izkūp kā dūmi debesu zilumā.

Dažs, kā piekusis ceļa vīrs, sabrūk debesu laukā,

laizdams garām citus mākoņus, lai tie iet tālāk. Drīz

piebiedrojas tam vēl tāds noguris ceļa vīrs. Vēl tre-

šais un ceturtais. Kopā sablīvējušies viņi izplešas

visvisādos veidos gan ragaini, gan šķautnaini. Izvei-

dojas tēlos: viens kā žīds ar garu baltu bārdu, otrs
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kā varens putns izplestiem spārniem un līku knābi,

trešs kā skaista jumprava gariem matiem un plīvu-

rainu tērpu. Bet lūk: viens, divi — skaistā jum-
prāva pārvēršas par bārdaino žīdu, vai arī laupītāju
virsnieku ar gaiļa spalvu pie cepures, un varenais

putns ir sarucis par peli, kas bēg no kaķa. Mākoņi

nekad nevar norimt, kaut arī liekas stāvam uz vietas.

Viņi ir mainīgi, kustīgi un rotaļīgi kā bērni.

Tikai tie varenie mākoņi, kas dienā izstaigājušies
ar pērkoņiem pa pasauli, ir klusāki un mierīgāki.

Gan apaļām, gan šķautnaini asām, vai taisni cirstām

mugurām, pēc sava smagā dienas darba tie guļ saulei

pretī kā milzīgu kalnu grēda. Sarkani, rožaini, vai

balti kā sniegs tie kāp viens aiz otra ar bezdibenī-

gām aizām un starpām. Uz savām šķautnainām mv

gurām tie nes torņus un pilis, pāri aizām stiepjas no-

laižamie tilti. Pa šīm mākoņpilīm, torņiem, kāpēm

un nolaižamiem tiltiem Annele varēja likt izdzīvoties

visādu teiku un stāstu varoņiem un nekad tai neap-

nika izdomāt viņu gaitas.

Varenus darbus strādāja citās pasaules malās, at-

matā par tiem nebij ne jausmas.

Annele sēd un domā. Viņas galvas ēna ir plata

un gul tai uz ceļiem. Saule rauc ēnu arvien īsāku.

Par to pašu zemi viņa domā. Atmatā tā ir par

daudz plika un nabaga. Laiks jau būtu sen līst laukā

puķēm, bet tādu nejaud. Arī zāle garāka nestiepjas.

Vietām lieli laukumi noauguši tikai dadžiem. Ar basu

kāju tur tu nerādies starpā!

Tēvs teic: šai plikajā zemē guļot zelta bedres.

Nu labi, tas bij līdzībā teikts. Tās zelta bedres būs

rudzi, kvieši, mieži un kartupeļi. Un varbūt arī ābo-
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līņa lauks. Protams, tas viss jau būtu skaisti! Bet

ar to vēl nebij beigas. Tas viss nāca redzams pa virs-

pusi, bet zeme bij tik liela un nevarēja būt, ka tādā

gabalā nekā nebij vairāk iekšā. Vai tad zemes dzi

Jumos nebij Apakšzeme ar pilsētām, mājām, ezeriem,

mežiem un brīnumdārziem, kā stāstīja teikas? Vai

no tiesas lielajos pasaules kalnos bij bezgalīgas alu

pilis, kuru sienas bij no zelta un dārgakmeņiem un

kurās bij savāktas tik lielas bagātības, ka nebij visā

zemes virsū? Vai šīs bagātības piederēja kalnu ga-

riem un viņas apsargāja rūķi? Kas to lai pateic?

Varbūt Pērkoņa meitas, kas tagad atrodas zemes otrā

pusē, Amerikā, ko vairāk zināja? Maz gan ticams.

Čiepiņa bez šaubām pat to nezināja, ka zeme ir apaļa.

Un varbūt Čiepiņai tas arī viss būtu vienalga.

Bet Annelei nekas nebij vienalga. No rīta līdz

vakaram viņai tā vien likās, ka to rausta aiz drēbēm,

aiz rokām, aiz bizēm tie paši vēji un tie paši mākoņi,

debess un saule un tas pats gabals zemes, ko sauc

par atmatu un pastāvīgi to mudinātu: Mini manu

mīklu, mini manu mīklu! Bet vēl jo vairāk par visu

viņai gribējās zināt, kas ir aiz visa tā, ko redz, ko

dzird, ko jūt, ko tausta? Aiz, aiz! Tas, pēc kā ar-

vien bij tāds izsalkums, tādas slāpes un tāda gribē-
šana. Savā bērna prātā viņa iedomājās, it kā viss tas,

ko redz, jūt un zin, ir kā kāda liela kukaiņa taustekļi,

bet pats tas kukainis paliek neredzams un nezināms.

Kas tu esi, kas tu esi, tu? Bet nekas neatsaucās. Nu

ja. Tā jau gan arī bij tik tāda līdzība ar to kukaini.

Bet kas zināja vairāk? Varbūt varavīksna, kas vienā

mirklī uzcirta savu burvju tiltu mākoņgrēdās, varbūt

vējš, kas izjauca un izārdīja pasaules bildi un sakār-

toja to atkal par jaunu, varbūt dzērves, kas tik greiz-
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sirdīgi sargāja savu valstību no cilvēku acīm. Visu ko

Annele redzēja un neizprata, viņa domāja esam gu-

drāku par cilvēku. Un dažreiz likās, ka ir tik tāda

plāna kārtiņa starp to, ko redz un starp to, ko neredz,

starp to, ko zin un starp to, ko nezin, tā kā rudenī

ledus kārtiņa pār ūdens strautu. Ja tik varētu to

pārlauzt pušu. Ar domāmto varētu. Bet domas ne-

iztur. Ir tāda vieta, kur domas vairs negrib iet līdzi,

kur viņām pašām pietrūkst padoma.

Un vai tad arī zinās visu. Lūk, jo pakāpjas kur

augstāk: pēdējā, pēdējā zilā strīpiņa pie debesu ma-

las, nav un nav pēdējā. Atkal tur ir kāda aiz, un aiz

tās atkal cita, kā viļņi tajā pašā lāmas ezeriņā, kurā

viens zuda un grima, otrs atkal no jauna cēlās, bez

mitas, bez apstājas. Bezgalība!

Bezgalībā! Tas nu arī bij vārds, ko domādams

nevarēja izdomāt. Bez gala un malu! Kur tāda lieta,

kam varēja pielikt to vārdu! Bez sākuma un gala!

Kad par to sāka domāt, pats domātājs saraucās kā

puteklītis, bet domas izplētās tik lielas, it kā gribētu

pārplēst zilo debesu audeklu kā vēju piepūstu pūsli.

Bezgalība ir, bet pie bezgalības atduras kā ar pieri

pret sienu.

Domas!

Brīnišķās biedres, neatlaidīgās pavadones. Ar

pirmo plakstu vērienu tās jau ir klāt. Mainīgas kā

mākoņi, ātras kā elpa un dažbrīd smagas kā zemes

pītes, kad laužas ap jautājumiem, kas nedodas pār-

kost, kā pārakmeņoti rieksti. Un nedod miera, un

nevar tās nokratīt. Tad uz ātru roku vajaga sākt

dziedāt, tad ir atkal sirds brīva.

Dakšu zēnam nav jādzird Anneles dziesma. Jo
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ko tas, pagāns, dara? Viņš uzdur Anneles dziesmu

kā uz mieta, izloka, izspldzina, izmāžojas, neiznāk

ne šis, ne tas, jo viņš tik prot bļaustīties, ne dziedāt.

Tad labāk patālāk no tāda, kur var balsi izlaist, cik

skaļi un cik tālu vien grib. Pievilkt krūtis pilnas

dvašas kā plēšas un tad izdziedāt dziesmas pamu

vienā paņēmienā. Lai pamēģina to Dakšu zēns, ne-

kas neiznāks.

Ir dažādas dziesmu dienas. Svētajām dziesmām

svētdienas rīts. Bet tām nav atmatā īstās skaņas.

Tās grib būt dziedāmas kopā ar citām balsīm, vai ar

mežu šalkoņu, vai ar ērģeļu taurēm. Vienam pašam

dziedot tās izklausās kā nabagu pātari. Ar priecīgām

dziesmām jau kas cits. Tās varēja sacensties ar sīko

putnu koriem, kuru atmatā bij liela bagātība, jo pe-

rējamā laikā no katras iemītas zirga pēdas izlēca

pretī pusducis dzeltēnu, izplestu knābīšu.

Dziesmu krājumu atmatā papildināt nebij tik

viegli. Tēvs ar māti, lielie dziesmu zinātāji gāja katrs

savā darbā. Nebij ar ko sadziedāties kopā, un tā viņu

dziesmas bij apklusušas, dziesmas, kas likās kā pu-

ķes mežos un laukos izaugam ikdien jaunas. Vaja-

dzēja nu meklēt grāmatu dziesmas. Brālis bij brīv-

dienās atstājis biezu vācu grāmatu, kas bij raiba no

garu garām dziesmām. Daudzām Annele zināja ari

skaņas, jo brālis tās dziedāja, bet nu aizgūtnēm no-

klausītas tās bij galvā kā izbārstīta kreļļu virkne, kas

jāsalaiž kopā. Bungodama pirkstiem pa galvu un

pieri, meitene meklēja treļļus un locījumus, labināja

un vilināja skaņas, līdz tās pēkšņi, kā no cietuma, iz-

spruka laukā, saderēja ar vārdu, un nu balss kā pa

trepītēm varēja pa viņām skraidīt Uz augšu un uz
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leju. Kad nu bij rokā skaņas, bij arī labāk saprotami

\ārdi, kas lasot šai svešajā mēlē bij palikuši tumši.

Preisend mit viel schonen Re-eden

Ihrer Lānder Wert und Za-a-a-a-ahl,

Ihrer Lānder Wert und Zahl;

Saßen viele deutsche Fiirsten.

Saßen viele deutsche Fiirsten,

Einst zu Worms im Kaisersa-a-al,

Einst zu Wo-o-orms im Kaisersal."

Un kā šie daudzie vācu firsti tai garajā dziesmā

izrunājās, izbārās un izcīnījās uz nebēdu. Annelei-

likās, ka viņi tepat plandās viņas acu priekšā savos

platajos mēteļos ar zibošiem kroņiem galvās. Ar sa-

jūsmu par dziesmas vārdiem viņa izcīnīja cēlo un

augstsirdīgo firstu cīņas pret zemsirdīgajiem un nelā-

dzīgajiem un ar dziļu apmierinājumu noveda visu

līdz labam galam.

Draiskulīgam prātam bij savas dziesmas. Tās ne-

stāvēja nevienā grāmatā un viņas arī nevajadzēja mā-

cīties. Kā nerātni bērni aizliegtā dārzā, tā viņas pa-

šas ieskrēja galvā. Tur bij vēl Joskeļa dziesmas, tur

pārgalvīgās Jelgavas dziesmas, ko pa svētku laikiem

pārveda māsa ar brāli. Zobgalīgas ļaužu dzie-

smas par kungiem, zeļļu un buršu dziesmas par

saviem meistariem, tādas dziesmas, kurās vecie

bībeles tēvi: Ābrams, Izāks, Jēkabs pa sakapātiem

balsienu skandējumiem griezās kā vilciņi. Viss

tas bij Anneles galvā. Tādai dziesmai līdz va-

rēja, cik jauda, izlēkāties un izgriezties rakstā, pa-

balstīta no Krančeļa, kas katru ātrāku, neparastu ku-

stību uzskatīja kā uzaicinājumu izjārēties un izplosī-

ties savu jauno locekļu priekā ar rējieniem, kaucie-

niem un kūleņu kūleņiem. Govis no šī jandāliņa neko
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nelikās traucēties savā svarīgā ēšanas darbā, bet aitas

ar pēkšņu izbīļa trauksmi saskrēja pudurī, sacirta

galvas gaisā un nemaz neapstādinādamas savas gre-

mokļu dzirnas, nosodoši un stingri noskatījās kār-

tības traucētājos, it kā gribētu teikt: „Nu klausaities!

Kas ta' šis nu jums te par traci!"

Bet daudzreiz bij izdziedātas visas dziesmas un

tomēr nebij tā, kā vajaga. Palika vēl vārdu un skaņu

drūzma, kas lauzās laukā. Tad Annele ļāva tiem iet,

kā grib un kā tik nāca uz mēles. Tad viņai nepatika

pat, ka Krančelis tajos klausās, tādi pavisam citādi

izklausījās šie vārdi. Bet tie rāva vaļā sirdi un pie-

plūdināja krūtis ar sajūsmu un acis ar prieka val-

gumu, un tajos bij saule, vēji, debess, mākoņi un arī

drusku, drusku no tā neredzamā, kas bij aiz. Aiz

visa.

Debesis bij kā dziļš, zils ezers. Mākoņu baltums

viņā mirdzēja kā sniegs. Mākoņu ēnas, tik vieglas

un priecīgas, sējās pār atmatu, skrēja pāri rokām.

Kaut katru varētu saķert kā putnu. Ezeriņa spogulis

aiz mājām, te nozuda, kā ar melnu roku noslaucīts,

te atvizēja kā dzirkstošs kristalla trauks. Bērzu birzis

tālumā it kā kāds rotaļīgi iesviestu saulē un atkal at-

rautu ēnās atpakaļ. Un tomēr nebij vēja, bet tikai

viegla, silta vēsma šai agrā rītā.

Rasa vēl bij nenotraukta. Tik viena rinda pēdu

tecēja pret māju pusi. Tur bij aizgājis tēvs, paganī-

jis lopus tikmēr, kamēr Annele paguldināta ilgāk šai

svētdienas rītā.

Svēts rīts! Vai tik vien ka tas? Nē, kaut kas

nekad vēl nebijis bij noticis.
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Annele nometa apsegu, nometa lakatiņu, pagrie-

zās pret glaudīgo vēsmu, skrēja, skrēja, iekrita at-

matas zālē, kā mātes klēpī.

Pieglauda vaigu zemei. Klausījās. Ko dzirdēs?

Taču kaut ko brīnišķu. Zeme smaršoja. Gaiss smar-

Šoja. Kur ziedēja tādas puķes? Kur? Kur?

Sirds nemierīgi sita. Kas bij? Kas notika? —

Tikai kāda putna ēna pārskrēja. Un tālums šalca.

Lai šalc. Ilgi, ilgi lai šalc. Smilgu galvas, smilgu

galvas un zila debess. Vairāk nekā.

Vai tā var sapņot un aizmirst pienākumu?

Vau, vau!

Krančelis kaukdams kliedza. Viņš bij nomodā.

Cīņā ar pārspēku. Krita astē, krita ragos govīm, kas

aizdima kā karaspēks uz aizliegtu tiesu. Krūmi no-

šļāca kā ūdeņi.

Annele rāvās caur krūmiem, grima muklājā, no

alkšņu celma uz celmu un pēkšņi atradās līdz ceļiem

biezā zālē.

Te bij govis. Visas izklaidu, badīgi kampdamas

zāli. Pasita augšā gremokļus, no kuriem karājās zāļu

stiebri, izrauti ar visām saknēm; nepaguva to vēl no-

rīt, jau skrēja un kampa citu, steidzīgi glabādamas

kuņģa apcirkņos. Krančelis bij bezspēcīgs ko darīt.

Purnu un asti sacēlis tas peldēja lielajā zālē kā ezerā,

šņaukādams, acis blisinādams, jo smilgu skaras un

puķu galviņas pēra to kā ar rīkstēm. Te vajadzēja

nākt ar stibu. Govis jau ieraudzīja ganu. Jau zināja

savu nedarbu. Atsperdamies lēca atpakaļ, nenogaidī-

jušas barga soda. Atpakaļ krūmos. Un tikko Kran-

čelis bij uz cieta pamata, tas ar saviem rējieniem ap-

vija tās kā ar pātagām.

Bet pate gane, kā zālē iebridusi, tā palika kā ap-
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burta. Kas še bij par vietu! Kas par pļavu! Meža

elkonī, kā spilvenā, tā gulēja. Koki, zariem zālē ie-

grimuši, to sargāja. Kā milzīga bļoda tā bij, pilna

valgmes, ziedu, saules smaršu.

Viņa izplēta rokas, tad tās saspieda pār krūtīm.

Un aizgūtnēm sāka raut ziedus. Rāva, spieda tos pie

krūtīm, glauda pie vaiga un rāva.

Mežmalē iekūkojās dzeguze. Meitene sarāvās.

Un jau rokas nost no puķēm.

Vai, ko es daru! Tikpat badīgi, kā govis!

Nē! Lai stāv ziedi, lai aug. Lai nav neviena

roba. Nekad tak vēl nav redzēta tik skaista pļava,

tik zaļš mežs, tik spoža saule, tik lieli ziedi. Te nu

bij tas, kas visu rītu gaidīts. Lai aug neaizskarts.

Kluss. Skaists. Svēts.

Vasara?

Te viņa bij. īstā, īstā vasara.

Mēness stāvēja augstu. Smailais sirpis jau bij

saliecis kopā savus ragus, tikai maza maliņa vēl at-

lika. To pielies ar gaismu un mēness būs pilns.

Annele izskrēja atmatā pašā gaismas lokā. Ne

mākonīša pie debesīm. Lauki, mājas, pakalni, viss

zem zilā mēnespalaga. Gaiss spocīgi virmoja. Viņa

pasitās pret savu ēnu. Tā bij melna, kā ar ogli zemei

uzsviesta. Kad palocījās, tā sarāvās pie kājām. Kad

pasviedās uz vienu pusi, uz otru, ēna lēkāja pretī kā

jokodama un mēdīdama. Viegla, viegla. Visādi va

rēja ār to izdzīvoties. Meitene griezās, virpuļoja, ai-

rējās, plidinājās rokām, vīdamās un tīdamās pate

savā dzīvumā un kustīgumā, lai redzētu sevi ēnā kā
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spogulī atdarinātu. Un ēna, auļojoši vieglu grotesku
ritmu rāva to arvien lielākā nebēdībā un priekā, lika

tai izdomāt arvien citas neiespējamas kustības, pa-

griezienus, lēcienus, soļus, un beidzot tai tā izlikās kā

kāda dzīva būtne, kā tāda spocīgi jocīga spēļu biedre,

kas ar savu kustīgo mēmumu izrāva no krūtīm ska-

ļus smieklus un prieka kliedzienus.

To jandāliņu izdzirda Krančelis un šāvās atmatā

kā vaļā palaists skriemelis, ritinādams melnu ēnu ka-

molu. Zilajā bezgalībā tiem abiem gribējās skriet.

Bet piepēži kājas palika kā pie priekšā aizvilkta

žoga.

Tur bij mežs. Un aiz meža Dieva laistais ezers.

Tā doma uzreiz visu pārvērta. Ne parastais mežs

tas vairs bij, bet teiku sils; ne mēness apspīdētā at-

mata, bet bezgalīgā teikas platība.

Kas viņu redzējis šo ezeru? Tēvs ir atbildējis,

ka tas ir tāds pat, kā citi ezeri, bet Miķelis, uz jautā-

jumu: kāds izskatās Dieva laists ezers, itin vienkārši

atteicis: „Peļķe!"

Ar tādām atbildēm jau nu nevar būt mierā. Kā

var Dieva laists ezers būt tāds pat, kā citi ezeri, vai

pat izskatīties kā peļķe? Citi guļ savos krastos no

mūžības uz mūžību, bet Dieva laists kādā jaukā dienā

piepēži sāk griezties, viļņot, bangot, šņākt, celties

augšā no krastiem un šauties gaisā. Tur tad tas krāc

kā „ūdens jūra", meklēdams vietu, kur nolaisties.

Tā ir bijis ar to ezeru aiz meža Trīs dienas un naktis

krākdams tas gulējis gaisā, līdz kāda meita ieminēju-

sies: krāc kā Apgultne. Tūlīt ezers gāzies lejā, no-

slīcinājis meitu, apracis mājas un laukus. Guļ nu jau

mūžīgus laikus, bet ir dzīvs un modrs pacelties gaisos
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kurā katrā laikā. Varbūt šai pašā acumirklī, šai gai-

šajā mēnesnaktī, kad cilvēki noiet pie malas, savās

mājās, bet laukā sāk darboties neredzāmi un nezi-

nāmi spēki?

Krančelis ņurd, papurina galvu, ņurd:

„Kas tur ir, Krančel, kas tur ir?" Meitene pa-

ceļ kucēnu un ieliek elkonī.

Mājas ir tālu. Jaunie nenosirmojušie jumti sa-

lējas ar mēnesnīcu un liekas kā no zemes pazuduši.

Eciņas sarukušas kā kukulīši.

Nekustīga, nedzīva Annelei līdzās guļ ēna. Zilais

mēnešauts, virmodams, ritina tālu, tālu.

Krančelis smilkst, nemierīgi šaudīdams galvu,

šņaukā, osta tālumu. Izgrūž ātru skaņu: Kas tur ir?

Kas tur ir?

„Atmata. Krančel, atmata," meitene mierina, bet

balss tā jocīgi skan.

„Vau, vau! Ir gan kas!" Krančelis uzraujas uz

priekškājām un būtu jau ar lēcienu pāri meitenes

rokām, ja tā nebūtu to laikā saturējusi.

Kas šite ir, atmatā? Tūkstošiem gadu jau tā še

guļ. Tūkstošiem kāju te ir pāri gājušas. Šurp un

turp. Šurp un turp. Kur tie ir palikuši? Vai viņi ne-

atnāk zilā mēnešnaktī? Vai nedim viņu soļi! Vai

viņus uzreiz neieraudzīs, vai nenotiks uzreiz kaut

kas, no ka varbūt mati sacelsies stāvu? Annele vēl

nekā neredz, bet Krančelis jau ko redz, Krančelis ir

nemierīgs.

Jā, tur kaut kas virmo, kustas, dzīvo.

„Vau, vau! Laid mani! Es to ķeršu!" Krančelis

laužas pāri rokām.
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„Nav nekas. Nekas. Atmata, Krančel, tikai

atmata."

Divas sirdis pukst viena pie otras.

Un nākošo acumirkli meitene jau ir apkārt un

dod kājām vaļu.
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Dzimšanas diena.

Siltas, siltas bij septembra dienas. Atmata bij

apvērpta baltiem tīmekļu pavedieniem. Pusdienās

tie pacēlās no zemes un viegli mirdzēdami šūpojās

gaisā kā vaļā palaistas zīda buras. Annele skraidīja

un pūta viņus vējā: lai brauc uz siltām zemēm.

Dzērves palika ik ar dienu nemierīgākas. Dzērvju

purvā klaudzēja cirvji. Krūmu plīvuris palika arvien

caurumaināks, šķidrāks, un vienu rītu jau skaidri bij

saredzamas kaimiņa divas staltās ēkas. Pats viņš lē-

kāja no ciņa uz cini un gāza alkšņus kā niedras. Dzēr-

ves izstiepa skaistos kaklus, saklaigājās, aizlaidās un

atkal pārlaidās, it kā gaidīdamas, vai tad tas cilvēku

biedēklis reiz nenozudīs. Bet velti! Likās, ka viņš

gribēja izgāzt pēdējo krūmu un nolīdzināt pēdējo

cini, aizdzīt dzērves. „Taisaities, taisaities! Te jums

vairs nav vietas. Te jāstaigā arklam un ecēšai!"

„Kad nu viņš tām dzērvēm tak nekā nevarētu pa-

darīt," Annele domāja spītīgi, jo viņa ar visu savu

labvēlību bij dzērvju pusē.

Kādā saulainā rītā dzērves pacēlās visas pāri pur-

vam gaisā. Nemierīgi un juceklīgi lidoja, sasaucās.

Sevišķi viena vairāk reizes aplidoja apkārt citām, ar-

vien klaigādama, it kā bažīdamās, vai arī visas pacē-

lušās no purva. Tad tā aizlidoja priekšgalā. Citas

sarindojās kāsī, kā divos spārnos. Tas sāka slīdēt

pret sauli.
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Maigi, aizplīvuroti atskanēja saucieni priekšā,

vidū, rindas galos. Kā rakstā. Ko viņas sauca? «Ar-

dievu, ardievu!"

Annele izstiepa rokas. Dzērves! Skaistās, gudrās
dzērves! Kas tā prastu lidot. Nenolaida acu, kamēr

aiz balta mākoņa aizgrima slaidās pasaules ceļinieces.

„Labrīt, meitēn, kā nu sviežas?"

Tur bij tas kaimiņš ar stibiņu rokā un, tāpat kā

pavasarī, zilās zeķes, kas bij tik košas, kā nupat uz-

vilktas. Bet pats bij nodedzis brūns kā čigāns un

daudz vājāks. Tā bij plēsies ar darbiem.

„Meklēju darbiniekus. Vai tu arī negribi braukt

līdz kartupeļu talkā?" viņš nu ievaicājās savā žirgtajā

valodā.

Annele nezināja, ko atbildēt. Ar svešiem tai va-

lodas nešķīrās. Un to grāmatu jau arī kaimiņš nebij

atnesis. Viņa bij par vārda turēšanu.

Likās, ka kaimiņš atmin viņas domas.

„Tās grāmatas tu dabūsi. Pāries darba laiks, aiz-

braukšu uz mācītājmuižu, atvedīšu."

Tad no mācītājmuižas viņš gribēja vest tās grā-

matas! Tad tur nekas liels neiznāks. Mācītājmuižas

grāmatas Annelei atnesa Līziņa un viņa jau visas bij

lasījusi. Tomēr viņa nekā neteica, jo kaimiņš jau

rādīja labu sirdi.

„Nu kā ir? Vai patīk braukt līdzi?" kaimiņš ne-

atlaidās.

„Uz kurieni?"

~Uz Upes muižas laukiem. Tur man stādīti kar-

tupeļi. Tur tu vari rauties pie lasīšanas."

Jā, tur viņa brauktu labprāt.

„Māte jau nelaidīs."
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„Nu gan jau laidīs," kaimiņš pārliecināts pa-

svieda zodu uz augšu, pavicināja stibiņu un aizgāja

uz Jaunajām mājām, viegli gūžās šūpodamies.

Atpakaļ nākdams sauca jau pa gabalu.

„Klau, meitēn, nāc tik šovakar laikus uz manām

mājām. Māte tevi laiž."

„Māte mani laiž?" meitene brīnējās.
Un tā tas bij. Pret vakaru māte atsūtīja Anneles

vietā ganu, kādu vaļenieci — vecenīti no kaimiņmā-

jām. Tā bij darba nespējīga un pāra reizes vasarā

bij aiznesusi arī no Anneles mātes pa maizes kuku-

ļam. Šoreiz arī atnākusi laikam ar to pašu vajadzību

un labprāt bij gatava palaist Anneli lielajā muižas

braucienā.

Māte nu lika meitenei tūlīt posties: nomazgāties,

sapīt cieši bizes, jo rītu agri priekš visa tā vairs nebūs

laika: ar mazu gaismiņu jāizbrauc. Atvēlēja vilkt

svētdienas drēbes, siet jauno rožaino lakatiņu, bet

pastalas aut tās pašas vecās, jo tā kā tā pieies pilnas

zemju, bradājot pa vagām. Kurvīti deva savu rokas

kurvīti, lai nebūtu ar svešu par smagu, vai arī daudz

par vieglu, un citi nesmietos par tādu lasītāju. Māte

bij neparasti laipna un vēlīga Kad bij pateikusi vi-

sas labās pamācības, kā uzvesties svešās mājās, kā

pie darba turēties godam, viņa beidzot teica pašu mī-

līgāko teikšanu.

„Nu, ja jau nu rīt nebūtu tev tāda diena, tad jau

nu gan es tevi nelaistu."

„Kāda tad rīt man ir diena?"

„Rīt ir tava devītā dzimšanas diena," māte teica,

kā kad pasniegtu kukuli.

Dzimšanas diena? Annele nesaprata. Kas tā par
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dienu? Devītā dzimšanas diena! Vai tā tik svarīgā,
ka nu to vajadzēja zināt? Laikam gan! Jo rīt viņa

taču izpildīja tik svarīgu uzdevumu: brauca līdzi kar-

tupeļu talkā, kā liels cilvēks. No tā vien jau varēja

redzēt, ka devītā ir gan kāda lielišķa diena, lai gan

meitenei tā bija pati pirmā.

Apzinoties šo devīto dzimšanas dienu ar pacilātu

un drosmīgu garu, meitene steidzās uz kaimiņiem.

Saule norietēja pie robežgrāvja. Viņa sekoja kaimiņa

iemītai līču loču taciņai caur krūmiem. Uznāca gan

arī vecā nedrošība: Kā nu tik ieies svešās mājās? Ko

teiks? Ko darīs? Bet atminēdamās, ka rīt tai deviņi

gadi, Annele no tādas nedrošības sakaunējās un no-

ņēmās tā turēties, ka tas šiem gadiem pienācās.

Arvien jau tā ir, ka lietas un vietas no tālienes iz-

skatās citādi, nekā tuvumā. Arī kaimiņu mājas tu-

vumā nemaz nesagājās ar tām, kādas tā bij iedomā-

jusies, un nu viņai bij daudz kas jāpārkārto. Daudz

kas viņai nebūt tā nepatika, kā viņas iedomu attēlā,

un viņa par to it kā ar kādu strīdējās: nē, tā tas nav ;

Tā nemaz nevarēja būt. Ēkas jau bij staltas. Aiz mā-

jām uzkalniņš noslīdēja, un lejiņā parādījās vēl divas

jaunsāktas ēkas. Sētsvidū logu priekšā bij arī puķu

dobe ar jorģīnēm un asterām, bet nātras un nezāles

tās bij pa daļai nomākušas. Sētsvidus bij piemēslots,

celiņi neslaucīti.

Annele bij tā aizņemta visu apskatot un vērojot,

ka pavisam aizmirsa iet istabā. Nu viņa nobijās no

kādas balss, kas sauca:

„Kas tad tā tāda par mergu! Bolās, ka nebūtu

māju redzējusi? Vai izlūkos atnākusi, vai?"

Aiz puķu dobes, istabas vaļējās durvīs stāvēja

sieviete. Jauna, padrukna. Melnraibs lakats galvā bij
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it kā pārtieši uzmests, vienu ausi apslēpa, pār otru

karājās matu šķipsnas, līda aiz jakas apkakles. Tā

laikam bij kaimiņu saimniece.

Es atnācu ——" Annele teica ne

droši.

Sieviete bij pabāzusi roku zem lakata un kasīja

pakausi.

„Vai tu esi tā merga, kas grib līdz uz tiem muižu

laukiem?"

Grib līdz, grib līdz?! Kaimiņš tak pats nāca, pats

aicināja. Annele brīnējās, bet pār lūpām viņai nekas

nenāca.

Sieviete nekādas atbildes negaidīja. Apgriezās un

iegāja iekšā. Annele tai sekoja. Saimniece izgāja at-

kal pa otrām durvīm, meitene palika viena.

Istaba bij liela, gaišiem logiem, izvitētām sienām,

bet rūtis biezin biezas, mušu nomētātas. Uz galda pa-

lags, it kā pērn mazgāts, virsū daždažādi trauki, gan

tīri, gan nemazgāti, gan ar ēdienu paliekām, vēl da-

žādi drēbju gabali, saburzīts lakats, bērnu zeķītes,

autiņi. Gulta kā no pagājušās nakts, saveltu palagu

stūrī, no maisa izmestiem salmu kumšķiem uz grīdas.

Galds liels, spožām kājām, gulta augstiem galvgaļiem,

pie vienas sienas pulēta komode, gar sienām krēsli.

Bet uz visiem bij kaut kas: vai nu sietiņš, vai miltu

grozs, vai liekšķere, vai bērnu auti, kuru bij pilni visi

kakti. Tik bij istabā brīvas vietas apstāties, kā pašā
\idū. Annele brīnējās. Viņas istabiņa mājās bij div-

tik maza, bet likās būt daudz lielāka, tīrāka un ba-

gātāka.

Aiz durvīm, aiz kurām bij izgājusi saimniece,

dzirdēja divas sievietes balsis.

„Tādam vīrietim tak ir bērna prāts. let pa rriā-
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jām meklēt mergas pie kartupeļu lasīšanas. Ko tāds

knauķis var padarīt," tā teica viena. Annele pazina

saimnieci.

„Divas rokas tomēr ir. Un to nekad nav par

daudz. Bērns un vecs dažreiz vairāk padara, nekā

tādi slamsti, kā tev pagadījusies tas puisis ar meitu."

„Kas tos slamstus līga? Es nē. To jau darīja

viņš, jūsu gudrais dēls."

„Ko mans dēls dara, tas ir darīts, bet ko tu dari,

tur vēl piektajam pakaļ jāstaigā."

„Bet man par visiem jādomā. Man visiem jāgādā

un jābāž tās lielās maizes kules. Ko rīt vien spēs pie-

ēdināt, gan ar pavalgu, gan maizi."

Pie šiem vārdiem kaut kas smags nokrita zemē.

Annele apsviedās uz papēža, tik ar vienu domu: Uz

durvīm! Mājā!

Vai viņai vajadzēja kaimiņu maizes, vai pavalga.

Vai viņa kartupeļu?

Bet durvīm priekšā stāvēja ienākušais kaimiņš.

~Ā, nu tas ir labi, ka atnāci. Dzersim tēju, dzer-

sim tēju. Pamielošu tevi ar zapti, a? Viņa būs iz-

vārījusi. Es pārvedu cukuru." Viņš sāka atbrīvot

galdu, likdams tur sanestās lietas gan gultā, gan uz

logiem, vai krēsliem.

Annele nevarēja vairs skriet prom. Ko teiktu

kaimiņš, ko teiktu mājās tēvs un māte? Un ko viņa

tiem teiktu? Palaista pirmo reiz svešās mājās un ne-

zin citu, kā diegt atpakaļ.

Saimnieks izgāja pa durvīm, aiz kurām grāvējās
saimniece. Viņš runāja strupi.

„Kas ar tēju? Vēl nav? Dod galdā, dod galdā.

Kur tā zapte, kuru ievārīji? Dod šurp! Maizi dod!

Sviestu dod!"
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~Ūja, ūja! Nedeg jau. Desmit roku man nav.

Saime, lopi, bērni, ceļa kules jābāž."

„Lopus apkopj meita, bērnus apkopj māte, tik

tev ir kā tas ēdiens, kaunies ar!"

„No kā lai es kaunos? No tās vīzdegunes mergas?' 4

Annele aizbāza ausis. Viņa negribēja dzirdēt. Aiz

tām durvīm visi bārās.

Saimnieks ienāca, vienā rokā nesdams brūnu

krūzīti un glāzi, otrā melnu trumuli, ielēja tumšu vi-

rumu papriekš Annelei krūzītē, tad glāzē pats sev.

Aiz viņa vecāka sieviete ienesa maizi un palielu podu

notraipītām malām.

„Te būs tā zapte. — Kuļas kā sikspārnis pa

pakulām."

Vairāk viņa nekā neteica, bet gāja laukā.

vēl sviestu, māt," saimnieks sauca

pakaļ.

„Pēc sviesta jau nu viņa neies. Tur tu liec prātu

ar mieru," atteica māte.

„Nu, iztiksim ar zapti vien, vai ne tā, meitēn,"

saimnieks jautri uzaicināja Anneli izteikt savu pie-

krišanu. •

Annele nojauda, ka saimniece nekā nedeva lab-

prāt un viņa nekā negribēja ēst, bet neēst arī ne-

varēja, lai neapvainotu saimnieku, kas bij sameklējis

un aizdedzinājis sveces galu, jo istabā jau metās

tumšs, pēc tam nogriezis lielu gabalu maizes un uz-

triepis tam biezu kārtu ievārījuma. Maize bij skābā,

galodā sakritusi, bet ievārījums zili melns un rūgts.

Bet saimnieks ēda garšīgi un ātri un tūlīt izsteidzās

atkal laukā.

lenāca saimniece, pacilāja gultā un pa krēsliem

izsvaidītās lietas, atkal atlika turpat atpakaļ, pagrāb-
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stījās pa komodi, laikam nekā neatrada, pienāca pie

galda.
Annelei likās, ka tā tikai uz viņu vien skatās,

koda nelabprāt savā maizē, vēla pa muti, nevarēja

norīt, asa dzelzgarša katram kumosam bij klāt, bei-

dzot viņa nolika maizi uz galda un vairs neaizskāra.

Saimniece to pacilāja. ~Redzu jau redzu, kāda tu iz-

lepusi merga esi." Annele domāja: nu viņa nokops

traukus, bet turpat viss palika. Izgāja, kā nākusi.

Saimnieka māte ienesa salmu maisu, sabīdīja

pāra krēslus gar sienu, pārsvieda pār tiem maišeli:

~Te tu vari pakrist. Kur tevi nu citur sūtīs." No-

pūta sveces galu pudeles kaklā un izgāja.

Annele padomāja brītiņu, gaidīja vēl, nezinā-

dama ko iesākt. Bet neviens nenāca, nekāda cita pa-

doma nebija, ka likties uz ausi. Tāpat neizģērbusies

viņa izstiepās uz maisiņa. Apsegas nebij, pagalvja

nebij; nedrīkstēja arī kustēties, lai krēsli neaizbrauktu

katrs uz savu pusi. Logā stāvēja tuvā ēka, salta un

atraidoša, — skumjas spieda plakstienus šais svešās

mājās, kurās Annele jutās tik viena, viena, kā iz-

dzīta tuksnesī. Tomēr beidzot tumsa aizspieda acis

un viņa gulēja kādu laiku.

Piepēži tā atmodās. Durvis uz virtuvi atdarījās
un sveces gaisma asi iedūrās istabas tumsā. Gaismai

sekoja saimniece, nesdama lielu piebāztu kuli. No-

lika uz galda kuli, sveces galu, apsēdās līdzās uz krē-

sla, uzcēla uz galdu arī vēl kāju un sāka no tās at-

ritināt nebeidzami garu strēmeli netīras lupatas, no

kuras izplūda nelaba smaka. Kājā bij dziļš struto-

jums, uztūkušām malām.

Saimniece paņēma sveces galu vienā rokā un ar

otru sāka spaidīt vainu, pie tam lūpas savilkusi sūk-
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stidamās un bezpalīdzīgi apkārt skatīdamās. lerau-

dzīja Anneles acis.

„Sāp. Neganti sāp. Uzsēju gan govu mēslus, bet

sāp, kas ir sāpējis."

~Mana māte tādai vainai liek virsū speķi, vai arī

biezpienu, vai sīpolus. Vēl ir dažādas zāles, bet es

visas nezinu."

„Ej nu," saimniece teica neticīgi, „speķi, biez-

pienu, sīpolus! Vai tad tādai vainai ēst jādod!"

„Kā viņa itnekā nezin, ko visi zin," meitene pie
sevis brīnējās. Un pamācīja tālāk:

~Un vainu vajaga tīrīt. Krietni nomazgāt ar siltu

ūdeni un ziepēm. Vainu pašu un visu kāju."

„Ej nu! Ko ņu ūdens daudz var līdzēt."

„Ūdens, jā! Un kad pavisam nekā vairs nevar iz-

darīt ar zālēm, tad vajaga liet to vainu," Annele de-

dzīgi stāstīja, jo viņa bij redzējusi, kā pušumus
dziedē.

„Liet? Kā tad to dara?" saimniece ziņkārīgi

jautāja.

„Manam tēvam bij tāds pušums kājā, ka gāja līdz

kaulam. Nedzija un nedzija. Pušumā bij iegājusi

vilna no zeķes. Tad nedzīst. Nu sāka liet un pēc ne-

dēļas bij vesela. Un tas, zināt ir tā: Novāra spaini

ūdens un ļauj atdzist, kamēr ciešams, tad paņem di-

vas rudzu rogas, tās arī izvārītas ūdenī labas tīras,

tad uzliek uz vainu un sāk ar kausiņu tām pāri liet

karsto ūdeni. Un tik lej, un tik lej, stundām, kamēr

rogas izvelk vilnas plūksnas no pušuma un tas sa-

dzīst!"

~Ej nu, to nu tu man gan neiestāstīsi," saimniece

neticīgi purināja galvu, „tā būs tāda māņticība, kā

jau kalendāros raksta. — Ai, tu, maita, kā sāp!" viņa
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piepēži ievilka atkal sūkstīdamās lūpas, pie kam

viņas mute, tuvās sveces apgaismota, izplētās tik liela

un jocīga viena pati pāri citiem, ēnās nozudušiem

sejas pantiem, ka Annele nepaguva ātri vien pagriezt

galvu uz otru pusi un iekost maisiņā zobus, lai ne-

paspruktu tai smiekli. Bet kad nu viņa atkal paskatī-

jās uz saimnieci, tā sēdēja kā aizmirsusies, šūpodama

kāju abās rokās un skatījās domīga svecē. Annelei

palika kauns, ka-tā smējusies.

„Vēl ir labi, kad sadauza ar cirvja pieti celmeņu

lapas un liek virsū. Tās arī noņem karstumu un

dziedē," viņa pasteidzās izlabot savu nerātnību.

„Jā, man gan ir laikam vaļas ķēmoties ar visām

tādām blēņu būšanām," saimniece īgni noteica un

sāka atkal tiņāt kāju tais pašās netīrajās lupatās.

Tad pacēlās smagi un gāja laukā. Pie durvīm aiz-

lika roku svecei priekšā un to nopūta. Melna tumsa

bij laukā. Annelei likās, ka saimniece pati ir tumša

un ieiet tumsā, un viņai par kaut ko žēli iesāpējās
sirds.

Pelēka neliela gaisma bij laukā, kad Anneli mo-

dināja. Viņa bij galīgi nosalusi. Un nesasila arī brau-

cot, jo bieza migla gaisu padarīja mitru un vēsu.

Muižas lauks bij liels ar bezgala garām vagām.

Cik tālu miglā varēja redzēt, visur kustējās cilvēki kā

skudras. Kartupeļi še bij dēstīti muižas kalpiem un

ierēdņiem, un šodien bij novākšanas diena, tādēļ arī

katrs steidzās novākt savu tiesu. Kaimiņš vēl pērn

bij izpildījis muižā vagara vietu, aiz tā iemesla viņš
tik viegli cēla savas mājas, aiz tā iemesla viņš arī

vēl bij dabūjis savas kartupeļu pūrvietas muižas

laukos.
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Annele tecēja kā irbīte: ar diviem kurvjiem uz

kaudzi, ar diviem atpakaļ. Otru kurvi tā bij dabūjusi

no kaimiņienes. Viņa bij ar savu vagu citiem priekšā,

viņa negribēja, lai domātu, ka tā nevar tikt citiem

līdzi, ka kaimiņienei tai par velti būtu jādod no sa-

vas maizes kules.

Piepēži pašķīrās biezā migla un izpeldēja saule,

balta un kvēloša. Valdonīga kā karaliene tā iestājās

lielajā debesu laukā.

Nu gan bij skaisti! Viss atmirdzēja. Lielā muiža

ar baltajām, brangajām ēkām, sarkanu kļavu rinda

gar balto lielceļu, dzeltēno bērzu puduri meža ielokos

un pats varenais, arvien zaļais mežs, kas visu likās

ieskaujam platajās, tumšajās rokās. Vīri izmetās

kreklos, jo saulīte kā pa zemes virsu lidinājās, tik

mīļi glāstīdama un sildīdama. Divtik ātri strādāja ro-

kas, divtik ātri tecēja kājas, kad varēja uz mirkli

acis iemest šai tik ilgi neredzētā, sirdij gardā zemes

jaukumā.

Muižā zvanīja launagā, un kā uz mājienu visi

meta darbu un steidzās pie maizes kulēm. Kaimiņš,

ātrs pie ēšanas un ātrs pie darba, jau bij pie ratiem,

zirgus izjūdza no arkla, pabaroja. Puisis un meita

piesēdās pie kartupeļu kaudzes, gaidīja launagu, bet

saimniece vēl tūļojās tālu savā vagā, laikam gribē-

dama to pabeigt. „Nu, ko viņa nenāk!" meita nepa-

cietīgi sauca, sita plaukstās, arī saimnieks pagājās

pa vagu pretī, lai gan ne tālu, apstājās, gaidīja. Tad

nu viņa arī nāca, kā sapinusies smagos, garos, vai

simtkroku brunčos. Saimnieks, rokas bikšu ķešās —

it kā citādi tam tās nekur nebūtu valdāmas no darba,

gan nekā neteica, bet acis viņam nemierīgi skraidīja.

Nu atsēja kuli un izņēma lēnām no tās maizi.
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sviestu, gaļu, bet visu acis kāri skatījās uz ratiem,

kuros bij vēl liels skārdas trauks un bļoda. Trauks

pats par sevi jau bij redzama lieta, tas nāca no mui-

žas, māju saimniecībās tāda nebij. Gudri un gādīgi

tas bij no saimnieces, ka bij domājusi par putru. To

tagad varēja baudīt ar ne mazāku kārumu, kā vasarā.

Kad putra bij bļodā, saimniece sāka čamdīties

pa kuli, pa ratiem, pa savu plato brunču krokām, ar-

vien ātrāk, arvien uztrauktāk, sakratīja kuli pa kriet-

nam, apgrieza to apkārt, izpurināja. Nolaida rokas.

„Nu, tās maitas ir palikušas mājā uz galda," viņa

teica, kā vīlusies. Tās bij karotes, kuras tā meklēja

un neatrada.

Atkal Annelei izspruka smiekli. Ātri tos noslēpa

lakatiņā. Bet jocīga kaimiņiene izskatījās, platu muti

brīnēdamās, ka karotēm vajadzēja būt maizes kulē,

bet viņas, maitas, bij palikušas mājā uz galda. Un

„maitas" tā teica par karotēm. Tik jocīga sieva!

„Karošu nav, bet putra ir," puisis noteica īsi, pa-

cilāja bļodu un lika pie mutes; divas mazas upītes iz-

tecēja tam gar ūsām no lūpu kaktiņiem, meita smē-

jās, pagrūda to, lai neizsūc visu, liela daļa bļodas sa-

tura izlija zemē, meita atņēma palikušo un izdzēra,

bļodā palika biezumi, kuriem klāt tikt nekā nevarēja.

Saimniece iepildīja pa otru lāgu. „Dzer nu tu ar,"

piedāvāja vīram.

Tas piecēlās, noslaucīja nazi gar biksēm, ielieca

to spalā, iebāza un klusēdams aizgāja.

Tai brīdī visos pulciņos, kas no vienas vietas

visapkārt pusdienoja, iekrita kā raķete trauksme un

smiekli. Visi salēcās kājās. No vienas kartupeļu grē-

das, kur gadījies, kur nē, bij izlēcis zaķītis un laida

kājām vaļu. Un viņam pakaļ visas tās jaunās kājas,
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kas bij notirpušas, pa vagām tupēdamas, un tagad nu

salēcās kā uz saucienu- izskrieties! Kuram pulciņam

zaķītis lika garām, tas bij tūlīt kājās un laida pakaļ.

It kā mazais knašais garausītis visus jauniešus: pui-

šus, meitas, zēnus, meitenes vilktu aiz sevis, kā die-

dziņā piesietus. Kamēr tie apsīka viens aiz otra un

smiedamies atmeta ar roku. Bet kad zaķītis bij ārpus

briesmām, tas apgriezās pret saviem vajātājiem, no-

tupās, ausis saslējis, un izaicinoši gaidīja: nāciet nu

šurp! Jā, kas nu viņam varēja ko darīt! Tur viņš sē-

dēja uz pakalniņa, kā pats meža ķēniņš. Saule spī-

dināja balto krūti, un mežs, plašu vaiņagu vīdams,

stāvēja tur, it kā to sargādams un uzbrucējiem drau-

dēdams.

Nenoķēra vis, nenoķēra vis! priecājās Annele,

acīm, ausīm un visu būtni dzīvodama līdz šai pus-

dienas jandāliņā.

Aiz muguras kāds runāja. Tā bij saimniece.

~Te tev nu bij! Aizskrēja atkal kā aizsalušu muti,

ne lāgā paēdis, ne padzēris. Un vai nevarēja tāpat

padzerties, kā tas puisis? Bet nē! Kas tad nu bij, ja

to karošu nebij? Bet nē! Un tā arvien un it arvien.

Kad tu ko varētu pa prātam. Uzģērb garus brunčus:

ko tu valsties kā pīļu māte! Uzģērb īsus: vai tev stēr-

beles suņi apgrauzuši! Un tā arvien. Vai nevarētu

viss būt labi? Bet nē! Ko lai ar tādu vīru? Bēdu

dienas!"

Annele atskatījās. Ar ko runāja saimniece? Ne-

viena. Tur nebij neviena. Puisis ar meitu bij prom

ar zaķa ķērājiem. Bet saimniece skatījās taisni acīs

meitenei.

Vai man? Vai man viņa to saka? meitene no-

bijās. Pietvīka. Vai tad viņa bij kāds liels cilvēks, ka
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ar šo tā runā? Viņa nezināja, kur likt saimnieces

vārdus. Vai tās bij bēdas, kas saimnieci spieda un

kuras tā sūdzēja Annelei? Aukstas un smagas tās uz-

gūlās, žēlums saskrēja sirdī. Kauns, ka pirmit bij

par saimnieci smējusies. Jā. citādi bij šie kaimiņu

ļaudis un citādas viņu mājas.

Labi, ka pienāca saimnieks ar savu ātro soli.

„Pie darba, pie darba! Sarausim vēl labi šerpti,

lai laikus var tikt zirgos Nav jau vairs nekas liels

atlicies."

Bet tas «nelielais" nemaz vairs negribēja iet no

rokas. Vismaz Annelei tā šķita. Kad viņa nesa izbērt

savus kurvīšus, viņas kājas tā dīvaini ļodzījās, ceļ-

galos berzēdamās. Un vagas likās būt divtik, trīstik

garas. Nemaz gala saiet. Un pēcpusdiena šķitās tik

gara, kā garākā vasaras diena. Pamet, cik reiz gribi,
acis uz sauli, liekas — viņa stāv vēl arvien turpat uz

\ ietas.

Un tad piepēži — lūk — viņa jau pie mežgaliem.
Sarkanas atsit kļavas, sarkanas mežu kores. Pēdējā

vaga nolasīta, ecēša jau tai pārskrēja pāri. Mājās!

Mājās!

Priecīgas ir atkal kājas, priecīga sirds. Mājās!
Annelei liekas, ka vesela mūžība pagājusi, kamēr tā

nav bijusi mājās. Mīļais tēvs! Mīļā māte! Krančelis!

Kā tie nu viņu gaidīs. Kā no tālām zemēm. No liela,

paveikta darba. Cik mīļi, mīļi viņi!

Ātri tumst rudens vakars. Kamēr sakļauj mai-

sus, sajūdz zirgus, jau nakts. Annele brauc pirmajos

ratos ar kaimiņu pāri. ledobumā starp diviem mai-

siem saimniece paklāj pāri tukšos un aicina meiteni

izstiepties garumā, jo tālo ceļu tik un tā tā nevarēšot
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noturētacis vaļā. Neesot jau arī šī diena bijusi viegla

tādam mazam seskam.

Annele brīnās, ka saimniece tagad var tik mīļi

runāt. Saimnieks nu arī cildina kā čakla darba darī-

tāju, kas lielajiem nemaz daudz nepalikusi pakaļ. Abi

viņi runā saticīgi un laipni.

Anneles prāts gan pretojās, viņš grib izturēt ar

lielajiem visas likstas, arī negulētu nakti, bet kājas

pašas laižas guļus. Saimniece pasviež tai savu la-

katu, un ripojošu ratu ritums sāk to aijāt! Kā vatē

iegrimst pakavu takts, braucēju dudinājošās balsis.

Kalnā — lejā, kalnā — lejā šūpojas vezums.

Bet piepēži kaut kas aizmirsts, kā ar varu atrauj

acis vaļā. Bij tak kaut kas — sevišķi ievērojams

šodien — — kas tas bij 9

Acīs skatās zvaigznes. Brīnišķas, mirdzošas zvaig-

znes pāri melnām priežu galotnēm. Galotnes ceļas un

grimst, nāk pretī, paliek aiz muguras, bet zvaigznes

iet līdz, nenovērsdamās, acīs skatīdamās. Un viņas ir

tās, kas atmin, kas šodien par dienu.

„Nu, vai tu to aizmirsi? Šodien taču tava dzim-

šanas diena!" saka zvaigznes.

„Dzimšanas diena!" Annele tikko skaļi neiesau-

cās. Viņas pirmā dzimšanas diena.

Un tik jauka, jauka! Tik silta saule bij. Un tāds

liels, padarīts darbs. Un nu zvaigznes! Mīļās zvaig-

znes! Miljonu miljoniem!
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Kāzu kurpes.

Kas tas tur par jātnieku ieskrēja sētsvidū, Annele

skatās. leskrēja un, staltu zirgu dancinādams, pami-

nājās sētsvidū? Nu atsveicinās, garu roku cepuri grie-

zdams, apsviež kumeļu un aizaulekšo uz Dakšu pusi.

Cepure tam uz vienas auss un cepurei pie paša naga

liela sarkana papīra roze. Nags spīd gluži melns un

jauns. Tā viņš paskrien meitenei garām, un viņa pa-

vada to acīm, cik tālu vien var saredzēt.

Māte iznes launagu.

„Māt, māt, kas tas bij par jātnieku?"

~Kāzās lūdzējs."

~Kā tad viņš lūdza?''

„Daudz labu dienu no brūtgāna, no brūtes un

svētdienas rītu uz kāzām."

„Uz kādām kāzām?"

„Uz Avotiem. Vai tu nezini, ka Avotu tēvocim

svētdien kāzas?"

~Avotu tēvocim? Tēvocim Ansim?" meitene sa-

sit rokas, tad viņa ieklikst viducī un smejas, smējās.

„Nu, ko tu tā smejies? Vai tas tik jocīgi, ka tēvo-

cis precas? Laiks jau bij sen."

„Es nezinu Es nezinu. Bet kā viņš sūta apkārt

puisi un liek mūsu tēvu lūgt. Viņi tak ar tēvu ir

brāļi."

„Lai arī brāļi, bet nelūgts kāzās nevar iet. Tas
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puisis jau skrej otru nedēļu. Pagastu pagasti aplūgti.
Radu radi, draugu draugi. No vienas vietas."

~Vai — to lēviņu' Bet bērnus? Vai bērnus arī

lūdz? Mani ar?"

„Bērnus paņem tāpat līdz. Klēpī, kā osainus po-

diņus," māte smejas
Annele arī smejas. Tas nu gan reiz ir atkal

prieks!

„Bet kā tur ir tādās kāzās?"

~Būs jau tad jābrauc skatīties."

Tas viss Annelei patīk. Ja jau māte tā smejas
un tā priecājas uz kāzām, tad jau, varbūt, ņems arī

līdz Anneli.

Kad laime nāk, tad viņa nāk lēkdama uz abām

kājām. Uz nedēļas beigām atbrauca Ģelžu Miķelis ar

abām Laukmaļu meitām. Miķelis tēvam par palīgu,

un arī lai svētdien, mājniekiem aizbraucot kāzās,

būtu kāds māju apsargātājs un lopu kopējs; bet abas

meitas bij atbraukušas līdz, lai pārdzītu Laukmaļu

aitu baru no vasaras ganībām. Laukmalēs bij visi

lauki novākti un ar to nu radušās ganības, daudz zā-

ļainākas un treknākas nekā atmatā; steigšus tās bij

jānogana, iekam neuznāk sals.

Ar prieka šalti krūtīs Annele redzēja nākam

meitas.

«Nokalpots, nokalpots! Tas darbs nu veikts. Ai-

tas vesalas, nevienai ne mazākā slimumiņa, ar mie-

rīgu sirdi Annele tās varēja atdot. Un tad būs brīva

no tām.

Abas meitas bij svešas. Jaunākā no tām, sprigani

melnām acīm, nesa ko padusē.

„Ganam gana alga. Te būs nopelnītais. Saimniek-

mamma iedeva, lai atnesot."
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Annele pačamdīja aizsainīti papīrī ar aukliņu

pārsietu.

Kurpes! Un taisni kurpju viņai vajadzēja, kur

tēvoča kāzas pie durvīm. Bez kurpēm jau nemaz ne-

varēja iet kāzās! Tad nu gan Dievs gādāja!

Ai tu vasara, vasara! Kā lokana kārklu klūga tā

bij saliekusies gredzenā ar diviem galiem: viens bij tā

diena, kad atdzina Laukmaļu aitas, un otrs nu ir, kur

viņas aizdzen. Šepat, uz ganībām, Anlīze bij viņai
iedevusi Laukmaļu mammas kukuli un apsolījusi

gana algai kurpes.

„Bet kur ir Anlīze?" viņa jautāja meitām.

„Anlīze! Kas šai daļas gar Anlīzi!" smējās svešā

meita. „Šķirini labāk savas aitas."

„Šķiru, šķiru, aitiņas, šķiru!" Annele šķirināja,

bet aitas, visu vasaru saradušas vienā ganībā, vienā

kūtī, ne par ko negribēja šķirties un bij jādzen kūtīs,

lai tās izdalītu.

Tas notika ar lielu aitu brēkšanu, meitu smieša-

nos un visu kopēju skraidelēšanu un dzenāšanos.

Nedabūja ātrāki apskatīt tuvāk jauno mantu, kā

tikai vēlu vakarā, kad dienas gaitas bij galā. Bet tad

lai arī neviens vairs nestājās ceļā Anneles prieka

skrējienam pie pelēkā papīrī ievīstītā aizsainīša.

Bet prieks pārskrēja kā salmu uguns. Annele pa-

cēla vienu kurpi, pacēla otru. Viņas deguns likās

stiepjamies arvien garāks. Melnas, cietas un smagas

kā kluči bij kurpes.

„Ko tad nu tā stāvi?" jautāja māte.

„Tās tak nemaz nav kurpes," Annele teica no-

laidusies.

„Kas tad tās ir?"
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„Koka gabali," meitene izgrūda īgni.
„Kādas tad tu iedomājies kurpes?"

„Tādas, kā Līziņai, mīkstas un glaudīgas kā

zeķes."

«Līziņai ir pilsētas kurpes. Ar tādām uz laukiem

nekur netiksi. Te vajaga brist pa dubļiem un aru-

miem. Te vajaga stipru apavu. Tās tev vēl būs skolas

kurpes."

«Nevilkšu tādas kājās," meitene atteica spītīgi

un atgrūda kurpes.

Māti tas sakaitināja.

„Nu, kā tu gribi. Bet ja tās kājās nevilksi, kāzās

arī netiksi. Jaunu kurpju jau tev nepirkšu."

Jā! Kāzas! Te tev nu bij! Kāzas! Rādies nu kā-

zās ar tādām kurpēm. Bet kur ņems citas? Ai, bēda,

bēda!

Māte ienāca pa otru lāgu no savām gaitām un

redzēja vēl arvien meiteni turpat stāvam un par šīs

vasaras izpelnīto algu asaras lejam. Viņa nožēloja

savu skarbumu.

«Nu, ko tu stāvi? Uzmērī tak papriekš tās kur-

pes. Varbūt vēl ir labu labās."

Meitenei vajadzēja nosēsties un uzlaikot kurpes.

Maz tas ko līdzēja. Lai nu kam kurpes bij laikā, bet

tik ne Annelei. Kad kāja cēlās, viņas necēlās līdz,

kad kāja locījās, viņas nelocījās līdz. Kad soli spēra,

kurpe: klauks, klauks, klauks! atlēca no papēža, bet

pirkstgalos kaut kas nejēdzīgi spieda un knieba.

Bet māte gribēja, lai kurpes būtu laikā.

«Nekas, nekas! Gan jau vēl ievalkāsies," viņa

mierināja. „Ja ņem vērā, ka kurpes bez mēra pirk-

tas, tad viņas vēl labu labās. Papēdī drusku par platu,
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las nekas, uzausim divi pāri zeķu un starp abām ze-

ķēm iebāzīsim vates kumšķīti, tad būs pilns."

„Pirkstos grauž!"

«Tādēļ, ka kāja slīd uz priekšu. Kad papēdis

būs nostiprināts, viņa nekur neslīdēs. Un vispāri, ne-

domā, ka ar kurpēm tu tā lidināsies, kā ar pastalām,"

viņa piebilda nepacietīgi. «Nedomā, ka jau nu tev

vien tā iet. Cik no kāzām pārnāk ar jēlām kājām!

Kas vainas? Nograuzušas kurpes. lesmērēsim labi ar

taukiem, ievalkāsi vēl katru dienu pa laiciņam un

iīdz svētdienai būs mīkstas kā no ziemišķa ādas."

Redzēdama, ka māte grib un vēlas, lai viņa tiek

kāzās un vēlēdamās to arī pati, Annele nu vairs ne-

uzdrošinājās nekā slikta ieminēties par kurpēm; jā,
kad viņa tā gulēja savā vietiņā un redzēja, ka kurpes

stāvēja tik mierīgi un saticīgi pie sienas, pieglauzda-

mās sānu pie sāna, viņa nevarēja iedomāties, ka tās

būtu tik ļaunas un nepadotos kājām, kas ar visām

varēm gribēja lauzties uz kāzām.

Bet cik reiz Annele pamēģināja savas kājas iebāzt

jaunājās kurpēs, visa viņas būtne pēkšņi pieplūda ar

dedzīgāko vēlēšanos, cik ātri vien iespējams, izdabūt

tās atkal no viņām laukā. Tad viņa pietvīka nikna

un deva tām ne visai glaimojošus vārdus.

Svētdienas rītā jau agri bij visi kājās. Bij gabals

ko braukt. Rīts bij gandrīz tik pat jauks, kā kad Avo-

tos taisījās pie Dievgalda, var sacīt: vēl jaukāks, jo
neviens jau netaisīja svinīgu seju un nerunāja pus-

balsī, bet visi bij pacilāti priecīgi, runājās, jokoja, un

tēvs pat dziedāja: Kur tu teci, gailīti manu. Tēvs iz-

skatījās tik stalts jaunajos, pelēkajos svārkos, baltās

krūtiņās ar augstu krāgu, ap kuru māte tam apsēja

platu melnzīda kaklautu ar tādu mezglu, kādu tēvs
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nemācēja pats ne aizsiet, ne atraisīt. Viņš teica: nu

šis esot kā cietumnieks ķēdēs, bet viņa zilās acis

jautri smējās.

„Ko t' nu tā priecājies. Vēl jau neesi kāzās,"

māte rāja, bet arī ar smaidīgu seju.

«Priecājos, ka man tie brūtgāna svārki vēl ar-

vien der."

«Neplēt nu tik tās kules vēl platākas," māte tam

iesita viegli pa rokām bikšu kulēs.

„Es tik pamēģinu, vai vēl platas diezgan, kur no-

bēdzināt sastrādātās ķetnas no smalkajiem kāzu

viesiem."

Nu arī māte posās. Annelei par lielu brīnumu tā

uzvilka jaunu alpakā kleiti, melni spīdīgu, kā zīds.

Galvā uzlika nevis lielo rakstu mici, bet mazu, jaun-

modīgi spraustu vācmicīti. Uz pleciem uzklāja var-

vīksnaino zīdeni, kas bij no visām tā skaistākā. Nu

varēja gan kāzās rādīties!

Tēvs izgāja skatīties, cik tālu Miķelis ar zirgu.

Annele, kas visu laiku bij vēl skraidījusi baskāju, ar

mātes palīdzību nu žigli, žigli āvās. Nezin kāpēc

abas, kā uz norunu, šo padarīšanu slēpa no tēva, it kā

pastāstot viņam, varētu mazināt kāzu priekus un iz-

jaukt jauko šīrīta saskaņu. Lai tēvs labāk nezin, ka

Annelei kurpes nav pēc mēra.

Laba vilnas lekķe, starp divām zeķēm papēdī

iebāzta, krietni to nostiprināja, arī citur šur tur pie-

pildītie liekie tukšumi neļāva kājai berzēties; tikai

kokaini cietās, lēznās virsas neganti spieda un nebij

nekā izlabojamas.

~Vai nu ir labi?" jautāja māte, un Annele atbil-

dēja, ka labi. Tagad jau nu vairs nebij laika žēloties.

Viņa pati tam ticēja, ka labi. Viņa centās kājas
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tā, kā tā bij redzējusi vīrus mīcām mālus jaunceļa-

mām ēkām. Tā locītavām vajadzēja kustēties mazāk.

Un viņa nedomāja par kurpēm. Viņa domāja par kā-

zām, kādas tā brauca skatīties pirmo reiz savā mūžā,

viņa domāja par Avotiem, kurus tā tak nebij redzē-

jusi pusgadu, viņa domāja par Melnzemju Lulīti ar
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visām viņas māsiņām, kas nu būs paaugušas lielākas

un gudrākas.

Zirgs bij iejūgts brūnos dēļu ratos un uz sēdekļa

spīdēja mātes skaistā dzīparu sega. Miķelis turēja

grožus, kamēr kāzinieki iekāpa, tad viņš tos pa-

sniedza tēvam, bet pats vēl aptaustīja širas, vai visi

saišķi kārtībā, nogludināja Pelēcim muguru, lai gan

ļā jau bij nosukāta, spoža kā zīds, un ar savu labo

smaidu pavadīja braucējus uz ceļa.

Rīts bij sauss un skaidrs. Skanēdamas plīsa zem

plānās ledus segas skrimstalas no pagājušās nakts sal-

nas. Dārzi bij pilni zeltainu lapu. Kā lēnām ūdens lā-

sēm tās risa un ritēja no koku galotnēm, kas jau bij

atrisušas, gandrīz kailas un kā atvieglotas katra savā

īpatnējā zarojumā, priecīgas, stiepās pret dzidro rītu,

kam pretī svieda arī apakšējie zari un zeltotais koku

paklājs savu tumši sulīgo mirdzumu. Bet šur un tur,

rāmi dīķu spoguļi zeltītos rāmjos pazibēja gar brau-

cējiem.

Uz lielceļa sāka šķindēt pulksteņi. Pie krust-

ceļiem jau viņi nāca no rītiem, no vakariem, no zie-

meļiem, salējās vienā skaņu skandā un plūda uz dien-

vidiem.

Kāzinieki, kāzinieki!

Kas piebrauca no muguras puses, tas bija jau arī

garām un priekšā.

«Pievelc nu tu arī grožus un parādi Pelēcim pā-

tagu," māte mudināja.

Arī Annelei būtu traki paticies laist līdz ar vi-

siem pulksteņiem, bet tēvs nebij zirga skrējējs un

pātaga viņam gulēja mierīgi ratos. «Lai, lai, tajā pašā

vietā vien nonāksim," viņš pasmējās.

Nu sitās rakstā astoņi pakavi, četri pulksteņi,
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nu laida garām divjūgā. Garāmbraucēji lepni paska-

tījās uz sīko bērīti un aizskrēja kā vējš.

„Vareni zirgi!" tēvs lielīja.

„Jā, kam tie pieder, tam ir gan ko priecāties,"
teica māte.

„Ja tev prieks par citu būs, cita laime tava kļūs,"
atteica tēvs.

„Jā, jā, tie arī ir arvien mani vārdi, bet —"

„Bet — nu bet, tu redzi, kā mūsu Pelēcis rikšo,

it kā jaunas asinis dabūjis. Vai tad mēs nu nebraucam

līdz viņu laimei."

Visi trīs jautri smējās. Tiešām, lepnajam pajūgam

garām skrējot, Pelēcis bij uzreiz sacirties, nosprau-

slojies, galvu sapurinājis, ausis saskurinājis un laida

tam pakaļ slaidu riksi kā lepnu lepnais sacensības

ērzelis.

„Ja tev prieks par citu būs, cita laime tava kļūs,"

Annele tralināja, bet ātri skrējošo ratu ritms saka-

pāja viņas trallas. Lai! Tā viņai tik īsti patika. Jo

ātrāki gāja, jo labāki.

Ja nu ne gluži reizē, tad drīzi pēc lepnā pajūga

iebrauca Avotos arī mūsu kāzinieki. Ļaužu bij pilns
nams un arī pilns sētsvidus. Zirgi bij piesieti gar vi-

siem žogiem, kašāja zemi, zviedza, bubināja. Ļaudis

runāja skaļi un priecīgi, it kā ar kādiem tālumiem sa-

saukdamies. Jauni, sārti puiši, baltām zīda lentēm

ap pleciem plivinoties, kailām galvām skraidīja
iekšā — ārā. Šad tad izšāvās pa namdurvīm kāda

balta kleitiņa un atkal steidzīgi pazuda. Vecāki vīri,

smagās vadmalas drēbēs, kāpa gausiem soļiem pār

slieksni uz pretistabu, kur bij vīru galds ar pīpēšanu,

šņabi un uzkožamiem.

Anneli tūlīt apstāja liels bars bērnu dažāda lie-
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luma un vecuma. Tur bij Lulīte ar savām māsām,

kas arvien turējās pie rokām kā krellītes virknē, tur

bij Laukmaļu Ancīte, tur bij daudz radu un kaimiņu

bērnu. Bet visiem cauri it kā nezinādams, kur likt

kājas un rokas, šaudījās drukns puika strupu, uz-

mestu degunteli un izspīlētām telēna acīm.

„Kas tā par meiteni?" viņš jautāja, pie tam ātri

samezglodams Lulītes kakla lakatu un iekārdamies

tajā ar visu savu augumu kā šūpolēs. Lulīte slāpa

nost un kliedza.

„Vai būsi mierā, pagāns!" Viņa grūda un dzina

nost zēnu.

„Kas tā par meitēni? Kāda viņai kleitene?"

Zēns dancoja ap Anneli un izrāva tai no rokām

mētelīti, kas tik bij pa pusei novilkts.

„Nav lāga meitene. Nav lāga kleitene," zēns

savilka nicinoši lūpu, rādīja ar pirkstu uz Anneli un

pie tam skatījās uz citiem tā bolīdams acis, kā visi

smējās. Tikai Lulīte nē.

«Neklausies uz viņu. Viņš ir nejauks. Tava

kleite ir smuka."

„Smuka kā žīda paltraks, smuka kā vecās Ka-

cas pelavu maiss." Zēns lēkāja, tirinādamies uz

vienas kājas.

Nu arī Lulīte smējās.
Tas Anneli sāpināja. Te nu bija viņas tērps, ko

tā domāja tik skaistu kā pasaku. Tagad nu to iz-

smēja. Citām meitenēm tiešām bij raibāki un dār-

gāki tērpi. Laukmaļu meitenei un Lulītei vēl ar

kruzulēm pie kakla un piedurknēm, kas izskatījās

sevišķi skaisti.

„Tu neskaties manu. Tā ir pataisīta no mātes
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vecās. Un lai arī ir smalkāka, bet tik smuki pašū-

tas, kā tava, nava nevienai.'* Lulīte mierināja.

„Bet kas tas tāds par puiku?" jautāja Annele.

~Tas ir Kurmju Anšelis, tēvoča Anša krustdēls.

Liels negantnieks. Māte teic, ka esot lēcies krusta

tēvā."

Meitenes nu sadevās rokās un gāja skatīties kā-

zas. Lulīte jau bij visu redzējusi un zināja stāstīt:

divpadsmit brūtes māsas, visas baltās kleitēs, esot

vienā kambarī ar brūti, bet priekš baznīcā brauk-

šanas nevienam nerādoties.

Priekšnamā stāvēja sievas no vienas vietas.

Viņu brunču kuplums bij divreiz tik liels, cik pašas,

un kad meitenes spraucās cauri, viņas bārās, ka bēr-

niem nevajagot visur maisīties lielajiem pa kājām.

„Ā, kur tad bērni lai paliek!" Lulīte atteica,

kauču arī ne dikti un tik spiedās uz priekšu. Viņa

Annelei pačukstēja, ka šās sievas te vis neesot ne-

kādas saimnieces, vagarienes, vai kādas cienmātes,

ka uz viņām klausīšoties. Droši vien tepat kaimiņu

sievas, vai pat vaļenieces. Lulīte gribēja Annelei

parādīt savu māti, kurai esot apkārt jaunas zīde-

nes, bet vakarā būšot siet atkal citas.

Lielajā ļaužu istabā bij tikai atstātas kailas sie-

nas ar garu galdu viscaur istabai vienā pusē un šau-

riem, jauntēstiem soliem cieši gar sienu. Uz šiem

soliem sēdēja saimnieces un mātes cita pie citas.

Anneles māte ar varvīksnaino zīdeni uz koši zila pa-

mata un zilām bārkstīm, un mazo jaunmodes au-

bīti izskatījās ļoti smalka, Melnzemene ne pusi tā,

lai gan arī lakats bij jauns un košs, par daudz košs,

koda acīs. Laukmaļu mamai bij kruzuļu mice ar

dzeltēnu zīda pāpieri, bet ap pleciem viena no tām
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svešādajām šallēm, kas bij visu saimnieču skaudība.

Daudz arī bij no citām ko skatīties, bet meitenēm

patika vislabāk viņu pašu mātes.

„Mana māte no visām tā smukākā," teica Lu-

līte.

„Nekā, tā ir mana māte," Annelei bij uz mēles,

bet viņa apdomājās, ka Lulīte ir laba meitene, arī

aizstāvējusi viņu pret nerātno zēnu un tā viņa ari

pielaida, lai jau paliek Lulītes māte tā smukākā.

„Bet mana māsa Līziņa atkal būs smukākā brū-

tes māsa," viņa lielījās.
Lulīte piekrita. Viņai pašai jau nebij lielākas

māsas.

Nu sāka spiesties gar galdiem. Citi cēlās, citi

sēdās, Drīz vajadzēja braukt uz baznīcu.

Anšelis līda kā glodene cauri kāziniekiem. Mc

klēja bērnus, māja ar roku, sauca: lai visi skrienot

uz būdu.

«Būda" bij liela audekla telts, kādas mēdza re-

dzēt tirgos. Viņa bij celta Avotu dārzā sevišķi ta-

gadējām kāzu vajadzībām. Tajā, tāpat kā istabā, bij

gari galdi un neaptēsti skabargaini soli. Kad bērni

lielajiem bij kaut kur nevēlami, tie teica: Ko jūs te

maisāties pa kājām? Skrejiet uz būdu! Tā bērni

iedomājās, ka būda celta tikai priekš viņiem un tie

to uzskatīja par savu.

Bērni saskrēja Anšelis uzlēca uz sola,

jo viņš bij tik mazs, ka citiem pa vidu pazuda, un

sauca:

„Bērni, ziniet ko? Lielie tūlīt laidīs uz baznīcu,

bet mēs laidīsim tieši, pāri kalnam, un gaidīsim bul-

kus."

„Ej, bulkus! Izdomājis ko! To jau mums še
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pilni galdi," gari vilka Lulītes brālis, Kristaps, kas

bij liels un gauss. Anšeļa kustīgums tam nepatika.

„E, kā tu ar nesaproti niķi!" Anšelis tam at-

cirta. „Vai tad mums bulku vajaga? Mums tik va-

jaga tās skriešanas. Bērni, kas grib līdz?"

Visi, visi bij ap Anšeli. Visi gribēja līdz.

Anšelis skrēja uz puišu klēti un bērni tam pa-

kaļ, kā meža zosis. Šai klētī bij Avotu ļaužu darba

drēbes, kas šodien nebij vajadzīgas. Puskažociņi,

vatēti kamzoļi, villanes, segas. Katrs rāva, ko da-

būja, uzmeta galvā un ietina seju līdz acīm, lai ne-

pazīst. Tā to pamācīja Anšelis. Tad visi aizlaidās

pa ēku mugurpusi, jo sētvidū jau lasījās kopā kāzi-

nieki un gatavojās braucienam uz baznīcu. Puiši,

kas bij lepnākiem saimniekiem līdz kučieros, brauca

priekšā pajūgus, izaicinoši pātagas pliukšķinādami,

barotie zirgi kašāja zemi, mīņājās, sprauslāja un

purināja galvas, un zvārguļi šķindēja, un pulksteņi

mēlītēm nemitīgi klakšķināja.

Baznīca no Avotiem nebij tālu. Ja brauca

taisni cauri mežam, tad tik verstis trīs. Tur neiz-

nāca kāziniekiem nekāds brašs laidiens un tādēļ bij
nolemts taisīt slaidu līkumu apkārt laukiem, lai

braucēju rinda varētu izvilkties kā polonēzē un tad

visā varenībā parādīties uz lielceļa. Tur arī bij goda

vārti, vieni kur beidzās Avotu lauki, otri pie uz-

braukšanas uz lielceļa.

Kad bērni bij kalnā, tie dzirdēja, ka braucēju

rinda sāk kustēties. Rati rībēja, pakavi klaudzēja,

zvārguļi šķindēja, pulksteņi skanēja un viss tas sa-

plūda milzīgā žvākstošā mākonī, kas skrēja ar vēja

ātrumu caur dzidro rudens gaisu. Lai gan braucē-

jiem bij jātaisa apkārt ass līkums lejā līdz ceļa ga-
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lam un tad jāuzbrauc stāvais kalns, tomēr bērni bij

knapi paguvuši aizsniegt lielceļu un sakrist grāvī,

kad jau pirmās zirgu galvas izšāvās kalnā. Tas bij
brūtes un brūtgāna vedējs, tas pats, kas četras ne-

dēļas barojis savus melnus, ka vairs ūdens lāsīte

tiem uz muguras neturējās. Kalnā skrienot zirgi bij

sabijušies no bulku gaidītājiem, kas tupēja lielceļa

grāvjos otrā pusē un nu krākdami nesa un svaidīja

ratus kā spalviņu. Ratos pacēlās kājās tēvocis An-

sis, ieķērās grožos, un ar vienu rāvienu noturēja

zirgus. Stiprs, kā lācis, bij tēvocis. Zirgi sacēlās uz

pakaļkājām, iecirtās priekškājām ceļa grantī, gāja
vēl auļiem kādu gabaliņu un tad izlaidās slaidā riksī.

Tēvocis nosēdās. Viņa spožās platās acis zibēja kā

tērauds un mute bij barga. Nu nekā vairāk nevarēja

redzēt, jo bij jāsargā acis. Bulki un karašas nāca

griezdamies no kāzinieku ratiem. Kāzinieki steidzās

tos aizmest prom, redzēdami gaidītāju pilnu grāvi un

necerēdami vairs priekšā kādus sastapt, jo baznīca

bij tepat drīz. Annelei traki gribējās visus redzēt,

viņai sega atritinājās no galvas un viņa aizmirsa pie-

sardzību nerādīt seju. Bet zirgi skrēja par daudz

ātri. No vieniem ratiem kāda galva skatījās ilgi un

pamatīgi un it neticīgi atpakaļ. Tā bij māte.

„Nu gan nez vai tik bij labi," Annelei iekrita

prātā.

Pašā grāvmali, savilcies kā liela blakts, kāds pa-

jūgs bij gaidījis kāziniekus aizskrienam. Nu viņš

čunčināja tālāk uz Avotu pusi. Ratos sēdēja vecāka

sieviete daudzos lakatos.

.„Bulkas, bulkas! Kam ir bulkas?" Anšelis sauca,

stāvēdams ceļa vidū. Ņēma, ko tam sadeva pilnas

rokas, un svieda braucējai pakaļ. Citi bulki ķēra tai



106

muguru, citi galvu, daži iekrita ratos, daži aizlaidās

garām un aizripoja pa ceļu.

Sieviete pagriezās atpakaļ un draudēja ar pā-

tagu.

„Ai, bērni, bērni! Dieva neliekami. Izlepuši,

palaidņi bērni. Dieva dāvanu mētāt! Dieva dāvanu

ripām laist! Nu pagaidiet tik!"

Ilgi bārās un draudēja, kamēr zirgs aiznesa viņu

pašu un vējš viņas vārdus.

Anšelis neklausījās, bet metās bēgt. Viņam pa-

kaļ rindā visi citi. Tikai Annele piepēži nevarēja
vairs ne no vietas. Kājas sāpēja kā ugunīs un viņa

plaka pie zemes. Vilnas kumšķi, kam vajadzēja

stāvēt spiedīgās vietās, bij izkustējušies un sakāpuši

uz augšu. Tie bij tagad jādabon atpakaļ, bet ne to

Annele mācēja, ne Lulīte, kas to kā jau īsts un uz-

ticams draugs bēdās neatstāja.

«Pagaidiet, pagaidiet!" Lulīte sauca. «Palīdziet

Annelei!"

«Skatāt, bērni, skatāt, kas tai meitenei pa run-

guļiem pie kājām! Vai tu esi kropla?" Anšelis lē-

kāja apkārt un rādīja ar pirkstu uz Anneles kurpēs

sabāztām vilnas lēkšķērm „Nu ko tu velcies uz kā-

zām, ja tev nav kurpju kā vajaga?"

Visi smējās, bet Annelei spiedās asaras acīs.

Tad tāds bija tas puika. Lai gan viņa bij skrējusi

tam līdz bulkas ķert, nu viņš to nemaz nežēloja, bet

tikai izsmēja un zoboja.

Pašas pēdējās viņas ar Lulīti pārskrēja Avotos.

Citi bērni un Anšelis savas masku drēbes jau bij no-

vietojuši puišu klētī, un viņas ar līkumu arī devās

turp. Tai pašā laikā no otras puses iebrauca tā

sieva, kurai Anšelis bij ar bulkām muguru velējis.
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Anšelis, rokas bikšu ķešas, staigāja ka vagars pa

sētvidu.

«Klau, vai tik tu neesi tas rezgalis, kas to Dieva

dāvanu mētāja?'' sieviete, kas bij kāda attāla radi-

niece no Leišmales, kāpdama no ratiem, draudēja

Anšelim ar vienu paceltu pirkstu un paceltu bulku.

Anšelis sarāva plecus līdz ausīm un grozīja ta-

jos ierauto kaklu, it kā gribētu teikt: ko tā sieviete

no manis grib? Nekā nesaprotu.

«Bet tās mergas nu bij riktīgi tur klāt," svešā

rādīja uz abām meitenēm, kas bailīgi līda laukā no

puišu klēts.

«Jā, jā, tās droši vien bij tur. Negantas mei-

tas," teica Anšelis.

Meitenes aizcirta durvis un metās bēgt.

«Tur redz, kas ir muļķes!" Anšelis nosauca tām

pakaļ.

Lai nu kas bij pirmais ieminējies, ka pašu kā-

zinieku bērni gulējuši lielceļa grāvī un gaidījuši

bulkas, kāzinieki to zināja. Mātes klaušināja. An-

šelis savai mātei liedzās, kā ausis svila, un viņa tam

arī noticēja. Lai kas bij skrējis līdz lielceļam, bet

viņas bērns nē. Citi vainenieki klusēja kā mēmi.

Bet Annele jau savai mātei nekā nevarēja noslēpt.

Jā — viņa bijuse. tā pateica. «Vai, vai, meit, kāds

man kauns jāpiedzīvo!" Māte aprāja un tā samai-

tāja meitenei visus kāzu priekus, jo kad jau mātei

kauns, vai tad viņai nebij vēl lielāks kauns, izdarīt

nedarbus un tad maisīties starp šiem svešajiem ļau-

dīm, kas varbūt uz viņu ar pirkstiem vien rādīja?

Lulīte bij citādās domās.

„Kad jau tik daudz klausīsies uz lielajiem, tad
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jau nekādus nedarbus nedabūs padarīt. lesim la-

bāk skatīties brūti!"

Meitenes izspiedās cauri kāzinieku drūzmai.

Tur jau bij sasēduši ap galdu. Pašā galda galā pret

puišu kakta sienu, kas bij nokārta vienām vītnēm,

papīra pušķiem, karodziņiem un rozēm, sēdēja tē-

vocis Ansis ar skaistu meitu, acīm un

vaigiem kā āboli. Viņiem priekšā dega divas garas,

baltas sveces, lai gan laukā vēl bij diena. Līgavai

pa labi sēdēja rindā balti ģērbtas divpadsmit brūtes

māsas un otrā pusē katrai pretī savs „brālis" ar

mirtu pušķi un garām baltām zīda lentēm pie labā

pleca. Brūtes māsas uzlika mazus gabaliņus uz

šķīvja un tik drusku ar zobiem paknubināja, jo vi-

ņas bij cieši iesprandzētas ņieburos, bet ap gūžām

platas kā mākoņi. Galvās viņām bij vainadziņi un

katrai savāds. Prieciņu Almai sarkanas magones,

bet Līziņai ābeļziedi.

„Visas ir skaistas, bet Līziņa par visām skai-

stāka," teica Annele, tāpat kā pirmīt.

„Tas ir tiesa. Tik skaistas meitas, kā Līziņa,

vairs nav," piekrita Lulīte, kritiski noskatījusies

brūtes māsās.

Jaunais pāris piecēlās un līdz ar viņu viss galds.

Tūlīt ap to sasēdās citi, kas gaidīja rindu. Div-

padsmit mūzikanti sāka pūst tā, ka Avotu biezie

mūri drebēja un mazajā laukumiņā, kas bij atbrī-

vots lielistabā, jaunais vīrs izveda savu līgavu un

pirmais sāka griezties dancī. Aiz viņa tās divpadsmit

baltās brūtes māsas ar saviem brātgānbrāļiem ap-

kārt vien, apkārt vien, kā balti puteņu riteņi ap

melnām rumbām vidū. Nu jaucās iekšā arī citas

platsvārces: zilas, zaļas, sarkanas, dzeltēnas. Telpas
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bij tik mazas, ka bij jāgriežas uz vietas. Taures

pļerkšķēja, katrs kliedza, cik jaudas, lai sarunātos ar

savu kaimiņu, no kambariem skanēja tāds pat ap-

dullinošs troksnis, jo tur sēdēja ap galdiem vīri,

trumpoja, stāstīja jokus, strīdējās, zoboja viens otru,

smējās un dzēra. Ārā, pret katru logu, tupēja suns

i«n kauca kas kaukšana. Avotu suns, pinkainais

Citrons, savus kaimiņu brāļus bij pulcinājis pie sa-

vām labām lietām, kas krita no kāzu galdiem, un par

to tie tam palīdzēja bēdas ciest, kaukdami līdzi, cik

cieta rīkles. Muzikanti atlaida šad tad uz īsu brīdi

piepūstos vaigus," noslaucīja sviedrus, izdzēra pa

kausam alus un rāva no jauna. Kamēr viņi pūtās,

meitas no lieliem ķipjiem slacīja klonu. Bet tikko

dejotāji atkal sāka mīdīties, putekļi griezās kā migla.

Kustīgs kā ūdens zāle Anšelis spraucās cauri

viesiem un meklēja bērnus. Kuru atrada, tam uz-

sauca:
,;Ko te stāvat un plātāt mutes, kad sākas pa-

šiem balle! Visi uz būdu!"

Anšelis varēja izdarīt nez kādas negantības, bet

tikko viņš atkal sauca, bij visi klāt. Būdā bij bēr-

niem vien lielāks plašums, nekā istabā visiem vie-

siem un mūzikantiem kopā. Mūzika skanēja pāri

kā ar maisu uz galvas, bet vēl stipra diezgan, lai

plēstu ausis, un suņi, aizdzīti no logiem, satupuši

dārza kaktā, gaudoja līdzi taurēm, ko jauda. An-

šelis nostādīja bērnus pa pāriem un rīkoja fransēzi.

Griezās pats, svaidīdamies uz labo pusi, uz kreiso un

svaidīja citus, klanījās pats, mācīja klanīties citiem,

bet bij pārāk nepacietīgs, bargs un uzstājīgs un, gal-

venais, nekā pats neprata. Kad sauca: „sudmali-

ņas," visi bērni zināja, kas jādara, kad sauca: šē!

neviens nezināja. Šē bij šēne. ķēde jeb pīne, viena
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no iemīļotākām fransēzes tūrēm. To Anšelis bij no-

skatījies un domāja, ka ar acīm var izvest to, ko

redzējis, bet nekā. Šēne neiznāca, bet iznāca plūk-

šanās, jo zēni necieta, ka skolotājs, kas pats nekā

neprata, tos sauca par lāčiem un mālu pikām. An-

šelis dabūja pilnu muguru un glābās aiz būdas. No

ārpuses, būdas audeklā, iespiedās Anšeļa tuklie vai-

ģeļi, strupais deguns un gara izkārta mēle. Tur viņš

atriebās.

Kā roka tā bij, kas, sodoša, pacēlās pret šo iz-

aicinājumu, neviens nav izdibinājis. Tas bij tikai

acumirklis. Seja pazuda un šausmīgs kliedziens tai

sekoja. „Deguns! Mans deguns!*'

„Nu ir Anšeļa deguns ar lauku! 4*

nobijusies teica

Lulīte, un visi sastinga, jo visi jutās vainīgi. Anšelis

kliedza visā galvā un ar asiņojošu degunu skrēja me-

klēt savu māti.

Bērni sabēga būdas kaktā kā jēri no vilka. Kur

lai viņi paliktu! Laukā bij nakts un pie viesiem An-

šelis. Anšeļa māte nāca kā pats bargais tiesnesis.

Kas darīja? Kas drīkstēja? Kurš mērķēja? Kurš

trāpīja?
Anšelis slaucīja degunu, no kura jau vairs nekas

liels netecēja un rādīja no vienas vietas: Tas un tas.

Tas un tas. Visi bij vainīgi.

Kad visi vainīgi, Anšeļa māte bāra visus, un tā

Anšelis dabūja visus par pretiniekiem.

„Es vairs negribu ar tādiem,
44

viņš raudādams

spiedza.

„Jā, jā, brauksim, brauksim. Vai tad nu ļaus

bērnu sist vai nost no tādiem razbainiekiem, 44 atteica

viņa māte ar niknu skatu un aizveda savu dēlēnu, kā

azotē glabādama.
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Tas bij fināls visiem kāzu priekiem.
Annelei šai kņadā bij nomītas kājas un viņas

tik skaudīgi sāpēja, ka tai tik bij viena vēlēšanās:

braukt mājās!

Klibodama viņa izlīda cauri kāzu namam un

mazajā kambarī, zilos pīpju dūmos, kas tur kā stā-

vus stāvēja, atrada tēvu. Viņš kurināja savu pīpi un

skatījās trumpmaņos. Visas runas bij jau izrunātas,

visi joki izstāstīti un pat smiekli lēnāki. Stuk, stuk!

trupmaņu dūres sita galdu. Meitene pienāca un pie-

glauda galvu savam tēvam.

„Jā, jā, meit, tūlīt brauksim,'
1

tas atbildēja, uz-

minēdams viņas domas.

Tēvmāmiņa, kas visu nakti bijusi modā, kā labais

gars rūpēdamās, lai neviens nepaliktu neēdis un ne-

pārbrauc tukšā, bez kāzu bulkām, pienāca un ie-

lika ratos baltu kuli ar kāzu pīrāgiem. „Rīt pret va-

karu tak vēl atbrauksat?" viņa jautāja.

„Kur nu vairs rīt? Mums rīt darba diena. Un

vai tad jums arī vairs bulku pietiks?"

~Cep jau atkal jaunas krāsnīs," vecmāmiņa at-

bildēja.
Pelēcis sāka rikšot.

Taures skan, taures rimst. Arvien klusāk, klu-

sāk. Kā ar vēju aiziedamas, beidzot ierūcās pēdējā,

un nu beigas. Nakts, kā laukā savējus gaidījusi,

apņem braucējus mīksta un klusa, kā māte.

Meitene kukst un grozās, kukst un grozās. Viņa

nevar nosēdēt.

„Kas tev ir?" māte nepacietīgi jautā.

„Kurpes," ir viņas knapi dzirdama atbilde.

„Kurpes, kurpes! Kurpes ir labas. Tikai tavas

kājas nekam neder. Tā tu arvien sūdzies."
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„Bet kāpēc man nav tādu, kādu vajaga?"

„Nu kādu tev vajaga? Kad tik apavs. Bet tev

jau kā būtu princeses kājas," māte to rāj un vēl pie-
bilst. „Kā tad šorīt bij labas, kad brauci uz kāzām?"

«Kurpes, kurpes, kas ir ar kurpēm?" jautā nu

arī tēvs un aptausta meitenes kājas. „Vai zini, tās

jau arī ir tīrie kluči. Aun nost!"

Annelei tas nav divreiz jāsaka.

„Tos klučus mēs atdosim žīdam," smejas tēvs,

paņem Anneles kājas klēpī un apslēpj savā kažokā.

Tad viņš skaita jocīgā balsī pazīstamo parunu:

„Uz kurieni?"

„Uz kāzām, uz kāzām!" Pats atbild braši, leci-

nādams meitenes kājas.

„No kurienes?"

„No kāzām! No tām v—e—elna kāzām!" Viņš

imitē paģirās rūcošu balsi.

Visi smejas, Annele visskaļāk.

„Nu, lūk, tā vajaga braukt no kāzām!" saka tēvs

un pievelk grožus. Priecīgi sprauslādams tek Pelē-

cis, un ceļš paliek arvien gaišāks no tikko jaužama

sārtuma austrumos.
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Rudens.

Vējš, kas kādā tumšā rītā bij atsities no tā meža

kakta, kur gulēja noslēpumainās mežsarga mājas,

bij bargs un nepielūdzams. Atnācis uz ilgiem lai-

kiem un nedomāja pārgrozīties. Pēdējās vasaras

paliekas aizpūta. Meža kakts bij kā burvju katls,

kas kūsāja un vārījās un raidīja pār atmatu nebei-

dzamus mākoņu kalnus. Visi garaiņi, likās, tai

kaktā vispirms savērpās lietus biezumā un pelē-

kumā un tad tos kāds neredzams mākoņu pļāvējs

gāza pār pasauli bieziem, šļakstošiem vāliem. Tāds

pienāca rīts, tāds vakars. Katra diena ar jaunu aiz-

mirstības segu pārsedza to, kas kādreiz bijis. Su-

drabotā vasaras gaisma, dzērvju samtainās klaigas,

\ieglie soļi un vieglais prāts, kur tie tagad!

Rītos Annele izgāja rūpīgi ietinusies apsegā,

kas vasaru bij aizmirsta katru dienu citā atmatas

stūrī. Apsega nepaguva izžūt nakti, smaga tā bij,

vilka galvu atpakaļ, izgaroja sārmainu smaku, bet

tomēr kaut cik aizsargāja un sasildīja vēju, kas ar

nātrainu asumu, nepiekusis meklēja jaunos lo-

cekļus.

Ganības gulēja pret vēju. Bet lopi nemīlēja lie-

tus rīkstes acīs. Sāniski sašķiebtām galvām, aitas

žēli blēdamas, viss bars stūrēja uz Dakšu pusi, un

Annele, padodamās viņu gudrībai, pastiepusi savu

apsegu kā būru pret vēju, sekoja nepretodamās. Tik
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pie robežceļa aizskrēja priekšā. Nu tāpat, sāniski

pašķiebtām galvām, visi devās atpakaļ, pārtieši,

meža virzienā. Te bij kaut cik aizsargāta aizmu-

gure. Aitas meklēja krūmus, bet lietus birga še bij

vēl ļaunāka: pilošas, ritošas pērļu strūklas, no zaru

zariņiem bagātīgi papildināja debesu devumu. Pa-

stāvīgi sūdzēdamās un žēli murminādamas, aitas

steidzīgi ierāva šur un tur pa mutei zāles, bet nekur

negribēja ilgāki ganīties. Drēgnais mitrums tik

lopu, kā cilvēku uzturēja pastāvīgā kustībā.

Bez pārtraukuma vilkās cēliens no rīta līdz va-

karam, jo nu jau vairs nedzina dienvidū. Lauki bij

tukši, ceļi tukši. Acis izskatīties varēja pēc kāda

cilvēka. Velti acis meklēja aiz robežceļa arī Dakšu

zēna balto galvu. Dakšās, kā labi iekoptās mājās,

varbūt bij ēdamā diezgan un lopus jau turēja kūtīs.

Skaudība iedzēla krūtīs, ka arī šī zēna nebij laukā

Kāpēc viņam bij tik labi, bet Annelei tā?

Debess dažreiz arī māna. Uz īsu brīdi mākoņu

biezums paliek bālāks, lāses retākas, nostāj pavi-

sam. Ja tagad, kamēr es izskaitīšu desmit, piec-

padsmit, nē, divdesmit, uzlaidīsies kāds putns, lie-

tus vēl šodien pāries un būs atkal jauks laiks. Un

Annele skaita: divdesmit, piecdesmit, simtu, divi

simti — bet debess paliek kā izmirusi. Un kad jau

sen šī cerība tā kā tā ir zaudēta, iznirst starp māko-

ņiem melns punkts, turas kādu laiku šūpodamies

pret vētru un tad atkāru spārnu, krīt uz leju kā

akmens.

Stundai sešdesmit minūtes, minūtei sešdesmit

sekundes; sešdesmit soļu un viena minūte cauri.

Vienreiz, otrreiz, trešoreiz sešdesmit — cik bezga-

līgi daudz reiz jāiet, līdz saiet stundu. Un vidū ar-
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vien sajūk. Tad jāsāk no gala. Droši vien jau nu

vajaga būt pagājušai tai stundai, vai pat divām vai

trim, tik daudz ir skaitīts, bet laiks, šķiet, nav ne

par matu pavirzījies tālāk. Nav vēl tā gaišuma de-

besīs, kaut arī apmākušās — kas rādītu dienas vidu,

un tā nevar vēl nogaršot pusdienas maizi. Citādi at-

likušais cēliens var iznākt par daudz garš. Vējš šņāc,

un lietus birst nemitīgi, nemitīgi sīkā, sakapātā trok-

snī uz galvu, uz drēbēm. Lasīt nevar, adīt nevar,

Dziesmas — tās jau gan arvien pie rokas, bet ar tām

nekā iesākt. Lietus visur priekšā, nedod dziesmai

ceļa. Baismīgi tā ieraujas un pieplok dziedātājai,

smagi top no viņas.

Lopi paliek nemierīgi. Laužas uz māju. At-

dzīt tos atpakaļ, pret vēju, nav vairs iespējams. Lopi

jūt vakara pusi. Var viņiem aizstāties priekšā un

tos aizkavēt, bet viss bars slīd neatturami. Kad tie

pie vārtiem, arī krēsla ir jau turpat. Ātri biezē.

Diena ir garām un ātrāki, nekā to domāja.

Plītiņa kuras. Annele skatās tai mutē, tupē-

dama kā zaķēns ar visām savām slapjajām gana drē-

bēm. Siltums lien locekļos un jo silst, jo viņa kūp

kā garaiņu mākonī. Krančelis spiežas tuvu ar savu

vilnu, smilkstēdams un piedošanas lūgdamies. Ne-

uzticīgs biedrs tas ir bijis un savu ādu šodien sar-

gājis.

«Piedod, Annele, piedod, tu taču saproti. Kad lie-

tus līst, nevaru tev līdz. Tad man labāk būdā, sau-

sos salmos."

Jā, Annele to saprot.

Vienu dien gaiļi dzied pēcpusdienā, dzied vēlu

vakarā. Lielo Zeltcekuli dzird pat istabā. „Ak tu
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to skaļo rīkli!'' māte priecājās. „Nu vienreiz būs

citāds laiks. Nu vienreiz redzēsim atkal sauli."

Lietus beidzot pārgājis, bet saules nav. Viņas

vietā stāv miglas, biezi miglas mūri, ko neviens vējš

neirdina. Simts soļu no mājām un māju jau vairs

neredz. Izlec no miglas nokaltis dadzis, kupls kā

krūms, neskaitāmām rudām pērlēm pierietis, visa

atmatas zāle apkārusies ar šo smago asaru rotu.

Kur lopi iet, paliek melnas pēdu rindas. Annele jau

peld savās pastalās. Apstāties netīk ne ganam, ne

ganāmpulkam, bet kur būs labāk? Lai iet, kur ie-

dāms, migla ieslēdz baigā vientulībā, kur neredz

vairs ne māju, ne apkārtnes, nevienas dzīvas būtnes.

Piepēži lauznas sitieni pāršķeļ miglu. Blāvo

uguntiņas. Sirds priecīgi iedrebas. Atmata dzīva.

Uguntiņa kuras lielajam akmenim uz galvas.

Visapkārt, līdz pašām kājām akmens jau atrotīts ar

dziļu grāvi, kas lēni sūcas pilns ar brūnu ūdeni. Tēvs

tur strādā apkārt un, liekas, nemaz neredz pienācējus,

kas ap viņa uguni kā liptin aplīp. Tēvs strādā no-

pietnu darbu. Tad viņš nemēdz skatīties un nemēdz

arī runāt. Ja viņa ko jautātu, atbildi jau zin iepriekš.
Prasi acīm," tā tēvs atteiktu. It nikns tas izskatās,

bet arī akmens šķiet nikns, un viņi ir kā karā viens

pret otru. Akmenim jābeidzas, tā ir nolemts. Bet

Annelei žēl akmens. Visu vasaru tas ir bijis viņas

labais draugs un patvērums pret vējiem. Kā būs at-

mata bez viņa. Kad nevarētu viņam nekā padarīt,

viņa domā, bet pati tādas domas nevar pieņemt, jo

tad jau tēva darbs būtu veltīgs.

Un tēvs jau arī nepadosies. To lai nedomā. Ko

sācis, to izvedīs līdz galam.

Sausa, balta malka stāv strēķītī, sveķiem kā me-
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dus lāsēm aplipuši. Kā tādu pagali uzmet, liesmas

cērt sprakšķēdamas, dzirksteļu kūļus sviezdamas.

Annele pieliek roku: akmens kaist, kā no krāsns.

Tēvs pakampj lauznu, iesit akmenim pāra reizes

pierē, papurina galvu. Vēl nav diezgan. Rokās svēr-

dams izmeklē vēl smagākas sveķa pītnes. Nu jo aug-

stāk uzšaujas liesmas. Šurpu, turpu lēkājot tēvam

kāja ieslīgst līdz ceļiem brūnajā ūdenī, no sveķu mel-

najiem dūmiem tam nokvēpusi seja, pār kuru bal-

tus celiņus grāvjodamas, tek lielas sviedru lāses. Tā

viņš met pagali pēc pagales, piesit ar lauznu, sa-

biksta ugunskuru: liesmas rūc, sveķi līst sprauslā-
dami kā putas pār katlu, migla spiež atpakaļ dūmus,

plēvaiņi birst. Tā kā elle. Bet Annelei patīk tāda

elle. Viņa nevar atkustēt nost.
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Bet nu viņu ieraudzījis tēvs. Bargi uzsauc:

„Bēdz! Dzen tālāk lopus! Aizgriez muguru!

Satin galvu!"

Apdullinošs sprādziens! Aitu bars aizšaujas kā

bulta. Ap akmeni birst un sprakšķ kā krusa. Bet

lauznas sitieni krīt tai krusā steidzīgi, nepārtraukti.

Kad Annele atgriežas pie akmens, tēvs stāv un

slauka piedurknē sviedrus.

„Gatavs! Nāc nu skaties!"

Akmens guļ, pāršķēlies krustām un šķērsām pašā

vidū. Uz visām četrām pusēm atkāru tas guļ savā

kapā. Neskaitāmu šķilu bruģis pārklāj zemi.

„Vai!" iesaucās Annele.

«Jā, redzi nu!" tēvs to uzskata smaidīgs un lai-

mīgs. Kā vasaru vienā kreklā tas stāv, sakrustojis

rokas un drusku atpūšas, tad atkal kamp lauznu, cērt

vaļējās plaisās, sviež tās pār grāvīša malu.

«Apskaties nu. Vai tas nav kā liels putras ābols,

kas nu pārvēlies pušu!"

«Jā, un iekšā viņš ir tik laistīgs un mirdzīgs. To

nekad nevarēja domāt no ārienes. Tik pelēks tas bij.

«Tas ir granīts. No ārienes viņa ādu vējš un

lietus bij noberzuši gludu un pelēku, bet iekšā tas ir

tik svaigs un sārts kā jauna miesa."

«Vai tad akmens ir dzīvs?" Annele nu jautā, ne-

droši meklēdama tēva acis.

Bet tēvs jau vairs neatbild. Jautri un aši rit

tālāk viņa darba takts. Katrs atdalītais gabals nu ir

jāsaskalda vēl mazākos gabalos. Atkal rūc uguns,

līst sveķi, kāpj dūmi, birst plēvaiņi, skan lauzna.

Annele salasa šķiliņas, kas iesārtas mirdz pe-

lēkajā zālē. Katra šķiliņa sakopota no neskaitāmām

mazākām. Un tā viņas: ir saliktas kopā, it kā kāds to
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būtu darījis ar uzmanīgu roku. Cita ir spilgti sar-

kana, cita iezaļgana, cita sirma, cita zilgana. Un

katra izstaro tādu mazu, mazu mirdzumiņu, bet vi-

sas kopā tā kvēlo, ka Annele arvien tiek pamudināta

pielikt tām roku: vai nav siltas?

Cik skaists iekšpusē ir akmens! Bet dārgakmeņi
tak ir vēl tūkstošreiz skaistāki? Un dārgakmeņi

slēpjas zemē. Tā tad zeme ir gan brīnumu pilna.
Varbūt šepat, zem kājām, tai atmatas zemē slēpjas
tādi brīnumi, kādus nevar pateikt neviens mirstīgs

cilvēks? Kāpēc cilvēki viņus nemeklē? Nav dzirdēts,

ka kāds tagadējs cilvēks būtu bijis Apakšzemē un

redzējis kaut ko ievērojamu. Visi stāsti par brīni-

šķām lietām sākās ar: „Mans tēva tēva tēvs." Tālāk

kā līdz tēva, tēva tēvam brīnums nerādījās. Viss, kas

noticis, ir noticis vecos laikos. No tagadējiem lai-

kiem brīnumiem bail. Vai nāks tādi laiki, kur viņi

atkal rādīsies! To gan Annele vēlētos piedzīvot!
Māte nāk caur miglu ar pusdienu. Noliek to uz

pāršķeltā akmens, apskata visu un saņem rokas.

„Vīrs, vīrs, ko tu esi padarījis! Ko tu te lauzies

viens pats kā milzis! Pārmaktēsies vēl un paliksi

slims."

lerauga, ka tēvs strādā vienos kreklos un norū

pējusies bārās.

„Vai tev prāts arī ir? Izkreklojies kā siena laikā!

Pie tam migla mērcē kā svins."

„Bet es taču te esmu starp vienām ugunīm! Un

kad arī viena otra vieta aukstumu pievelk, tas nekas.

Ja tik tūlīt strādā tālāk, asinis sadala visu nelabumu,"

tēvs jautri atsaka.

Ēdiena trauks, karotes, maize saliktas uz sārtā

akmens kā uz paplātes.
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„Vakar akmens iekšas vēl domāja mūžu mūžos

neredzēt sauli, bet nu tās mums par galdu," teica

Annele.

„Jā, un drīz šis akmens milzis gulēs par pamatu

jaunām ēkām. Celsim riju, celsim istabu. Tur viss

tas noderēs," tēvs teica, saglauzdams ar roku matus

un sakārtodams krekla apkakli un piedurknes, iekam

ņēma maizi.

«Celsit, celsit, bet vai tās ēkas būs tavas un vai

tu tajās savu mūžu nodzīvosi," māte teica un no-

pūtās.

„Vai es vien esmu cilvēks? Nedzīvošu es, dzīvos

cits. Tāpat kā es esmu dzīvojis citu celtos mūros.

Cilvēkam par cilvēku jāgādā."

It nikna un ātra atbild māte:

«Cilvēkam jādara savs darbs, bet tu dari pāri par

mēru. Tu neprasi: vai man tas būs pa spēkam, vai

nē, tu tikai gāzies iekšā, kā lācis."

„Un šo to padaru ar, ar Dieva palīgu, tēvs teic

mierīgi smaidīdams un savu maizi lauzdams.

„Jā, jā, tavi brāļi ir gudri. Tā kā jau pasakās

mēdz stāstīt."

„Lai nu arī tā, māt. Bet es neesmu nekāds

vergs, kuru dzen. Tas manis paša prāts, jo man pa-

tīk tāda raušanās. Avotos viss gāja pa vecam un

tas man apnika. Bet te ir vai katru dienu jauns

darbs, pie kura tu vari likt savu spēku un padomu.

Tā no nekā likt izaugt tīrumiem un ēkām zem paša

rokām, vai tad tas nav nekas?"

„Jā, ja nu arī būtu paša," māte nopūtās, bet at-

bildes uz to vairs nebij. Tēvs sāka ko citu.

„Es domāju, ka nu ir laiks mest mieru ar to ga-
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nīšanu. Ko to bērnu velti mērcēt caurām dienām.

Atmata jau kaila kā delna."

Māte bij vienis prātis.

Viņa arī tā bij domājusi. Kaimiņiem ar labākām

ganībām jau lopi pāris nedēļas kā kūtīs. Gada laiks

vēls un kuru katru dienu var uzkrist sniegs.

„Kad tikai nu tas sniegs arī drīz nāktu. Tad at-

brauks Miķelis ar otru zirgu palīgos un mēs sāksim

vākt akmeņu materiālu pa visu atmatu kopā. Arī šo

bagātību pāršļūksim mājā. Tad tikai tev būs izvizi-

nāšanās!" tēvs, Anneli jautrinādams, uzsit tai uz

pleca.
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Aizmūža ļaudis.

Kad cilvēki nodzīvojuši mūžu, tie aiziet aizmūžā.

Ko viņi tur dara, kā dzīvo, par to tikai var minstinā-

ties, bet skaidrību zināt nav nevienam lemts. Par

aizmūžā aizgājušiem zin tikai tikdaudz, cik piemi-

ņas viņi atstājuši zemes virsū. Daži atstāj lielu pie-

miņu, daži mazu un daži izdziest kā dūmi vējā un

viņu vietu vairs nepazīst. Piemiņu var atstāt labu,

vai arī ļaunu. Kas atstājis labu piemiņu, to ilgi dau

dzina ļaudis, bet ļauna piemiņa ir rūgta ļaužu mutē.

Starp aizmūžā ļaudīm Annelei ir draugi, par

kuriem tā bieži domā. Viens ir tā mīļā Eņģele, ar to

savādo vārdu, par kuru māte tik daudz ir stāstījusi.

Tāli liekas tie laiki, kad Eņģele ir dzīvojusi. Tumšās

rudens naktīs tā gājusi uz muižu rijām, ar drebošu

sirdi caur mežiem, tēvu reizi skaitīdama un krustu

mezdama gar baismīgām spoku vietām un kapu

kalniem. Grūtu jūgu ir nesusi Eņģele un gājusi sma-

gas gaitas. Vergu laiki tad bijuši. Bet viņai nav

bijuši bēdu stāsti vien. Viņa mācējusi tā smieties,

kā bērns ar bērniem, pratusi dziesmas, pasakas un

teikas, zinājusi, ko labu, vai nelabu dara katra puķe,

kas ziedējusi Tauraģa lejās, un pratusi iztulkot katra

putna valodu. Māte arvien piemin savu dzimteni

Tauraģi un jaukās upes lejas, kurās tā klejojusi ar

Eņģeli un klausījusies viņas gudrajā valodā. Šīs ie-

jās Annelei izliekas kā kāda tāla teiku zeme. Viņa
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pat kādreiz šaubās, vai tās būtu atrodamas, ja me-

klētu. Varbūt arī vietas aiziet aizmūžā, tāpat kā

cilvēki. Arī māte atmin Tauraģi tikai no savām bērnu

dienām. Kad Annele viņai kādreiz jautājusi, vai tā

arī vēlāku tur bijusi, viņa ir atbildējusi: „Kā no jau-

nības gan vairs nē. — Un vai tur arī vairs būs tas."

Kas šis tāds „tas". māte tālāk nav minējusi.

Eņģele nav atstājusi lielu piemiņu. Annele ne-

zin neviena, kas vēl to būtu redzējis, vai pazinis.

Tikai māte stāsta par viņu, un Annele jau to neaiz-

mirsīs, kamēr vien dzīvos. Dažreiz liekas, ka Eņģele
ir piepēži tuvu. Sēdot atmatā un vējam apkārt žu-

žinot it kā piepēži piestātos ēna un kāds jautātu:

„Vai tu esi manas Luzītes meita?"

Un tāda kā vēsma noglaustu tad galvu.

„Nu audz, audz! Topi liela un krietna. Nedari

kauna vecākiem."

Tad viņa ir prom.

Un Annelei tik tā savādi iesmeldzās sirds, bet

baiļu nav ne mazāko,

Otrs aizmūžā cilvēks, par kuru Annalei vēl jo

vairāk ko domāt, ir mācītājs Cimmermanis. Tā pie-

miņa ir liela. Avotos kad sāka par viņu runāt, tad

aizgāja ar to viss vakars, jo katrs gribēja pateikt ar

citādu mēli visus lielos notikumus ar mācītāju. An-

nelei visvairāk patika, kad stāstīja tēvs. Netikvien

tāpēc, ka viņš zināja daudz vairāk nekā citi, bet arī

tāpēc, ka tas stāstīja tik savādi un aizgrābjoši, tā ka

likās pavisam citi vārdi un cita valoda, nekā parasti

mēdz runāt. Tā gandrīz, kā kad bībelē lasītu.

Mācītājs Cimmermanis guļ pie pašas baznīcas,

zem pelēka akmens krusta. Uz krusta stāv: Pastor

Zimmermann, gest. anno 1848.
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Katru svētdienu viņa kaps ir appušķots visos

četros stūros ar cieši nosietiem puķu pušķiem.

Kad Annele bij pirmo reiz baznīcā, māte to aiz-

veda pie šī kapa.

„Un še guļ mācītājs Cimmermanis."

„Kas viņam atnes tās puķes?" jautāja Annele.

„Tie, kas viņu ir redzējuši un pazinuši, nes vi-

ņam puķes. Kā lai nenestu puķes mācītājam Cim-

mermanim?"

Arvien īsāka raucas diena. Agri nāk tumsa, kvē-

paini melna. Gaisma ir tik dārga. Pilsētā pirktā

svece ātri kūst. Bet māte ir jau izkausējusi aitu tau-

kus un šodien pati sāks sveču liešanu. Garā, baltā

skaliņā ir rindā savērtas sveču daktis no mīkstiem

kokvilnas diegiem. Uzmanīgi viņa iemērc daktis, kā

acī pilnā podā ar karstiem taukiem; tikpat uzmanīgi

izvelk tās ārā un iekar blakus stāvošā tukšā podā,
lai nopil. Tā rindu pēc rindas. Kura nopilējusi un

sasalusi, to iemērc atkal par jaunu, un tā tas iet tik

ilgi, kamēr svece ir pietiekoši resna. Pārāk resnas

māte netaisa, lai taukus aiztaupītu, jo ziema ir tik

gara.

Tēvs vairs nevar saredzēt aust un nokāpj no

sola. Bet sveci vēl nav ko degt. Lai gan sveču lie-

šana ir jauks darbs, māte neņem palīgā Anneli. Tā

nu viņa uzplijās tēvam, lai ko stāsta.

«Par ko tev lai stāsta?"

«Par mācītāju Cimmermani."

„Atkal jau tev par to!"

«Pilnīgi jau nav izstāstīts."

«Kā nu nav stāstīts!"

«Bet tā no sākuma līdz galam!"
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Un tēvs sāk soļot pa istabiņu. Trīs soļi viņam

šurp, trīs turp. Viņa sejā ir tāds kluss un skaidrs

smaids. Un tad viņš saka tā, kā uz sevi: „Jā, jā, jā,
tāda mācītāja nav bijis un arī nebūs!'*

„Pasaki, kā viņš tevi iesvētīja."

„Kā lai es tev to saku, bērns? Svētos rakstos

teikts, ka velns vedis pestītāju uz augstu kalnu un

rādījis tam visas pasaules godību; tā man jāsaka, ka

mācītājs Cimmermanis mācību laikā mūs veda uz

tādu augstu kalnu un rādīja mums Dieva godību.
Kā uguns viņš bija. Saturēja mūs līdz pusnaktij. Bet

snaust nevienam nebij prātā. Arī baznīcā to neviens

neuzdrīkstējās darīt. Lai arī kā bij nostrādājušies.
Un kur tad lai arī tur snaust! Viņš jau visus kā uz

spārniem nesa!

Daudzreiz mēs viņu nesapratām. Klausījāmies

drebēdami, bet nesapratām. Bet neviens nedrīkstēja

ar savām domām kur blakus noklīst, ne arī ko

jautāt."

„Kāpēc jūs viņu nesapratāt?"

„Vai tu saproti auku, kad tā aurē caur mežu un

noslauka ceļu aiz sevis; vai tu saproti, kad ar rīta

blāzmu sasaucās putni un katra zālīte skatās uz sauli

ar dimanta acīm, vai tu saproti, kad pavasara dienā

iziedams tu redzi brīnumu dzīvi, kur vakar nebij

nekā? Un arī tur tu ar savām domām nedrīksti no-

klīst blakus, tik stiprs ir viss, ko tu redzi.

Un ar viņu bij tāpat.

Viņa vaigā bij mīlestība un bardzība kā pērkons

un saule, viņa vaigs bij kā debesu vaigs.

Vienreiz viņš bij ar mums runājis līdz vēlai nak-

tij. Un tad pēkšņi apklusis. Nolicis galvu uz grā-

matu un liekas guļam. Bet viens no mums sāk klu-
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sām taisīt niekus un ņirgāties. Citi ar. Un tad nu

mācītājs pietrūkstas kājās un skatās uz mums. Ne-

saka nekā, bet tik skatās. Un mēs nodrebam un pa-

liekam visi kā lapiņas."

„Jums bail palika?"

„Nevis bail. Nevis kā viņš varētu mums ko darīt.

Nekad un nevienam viņš nedarīja pāri. Bet es to

vēlāk tik tā pārdomāju: tāpēc, ka mēs viņu iztraucē-

jām. Viņš bij pie sevis, ar savām domām un ar sa-

vām mokām?"

„Kas tas ir ar savām mokām?"

Tēvs neatbildēja, un meitene jautāja tālāk:

„Bet kur viņš tāds gadījās?"

~Es labi nezinu. Varbūt tikai rets to zin. Stā-

stīja pat, ka esot bijis mūsu pašu ļaužu. Un tā jau

arī runāja, kā ar mūsu cilvēku mēli. Es tik kad uz-

modu, tad jau viņa vārdu kad pieminēja, bij tā, kā

kad Dievu lūgtu. Un kad mūs, bērnus, mācīja, vai

pārmācīja, tad arvien nobeidza: pagaidait tik, kad

nāksit pie mācītāja Cimmermaņa! Un tas bij tā:

Pagaidait tik, tur jūs kļūsat mazgāti un šķīstīti, tur

jūs kļūsat par jauniem cilvēkiem. Un tukšā jau ne-

viens no viņa neaizgāja. Viņš deva visiem."

„Ko t' viņš deva?"

„Tu domā maizi? To jau bez vārda runas. Es

pats, kad biju mācības stundās, redzēju: atbrauc kāda

sieviņa pēc mēra rudzu, sēklai. Lai dodot, saka va-

garim. leiet vagare klētī: nav. Nav viņam pašam tā

mēra rudzu vairs. Tā viņš dzīvoja. Bet kas tad tas

ir: maize. Viņš dzīvoja tikai priekš cilvēkiem. At-

deva visu, kas tam bij un arī pats sevi atdeva. Viņa

istabās nebij lieka greznuma. Radu viņam laikam arī
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nebij, ne arī viņš precējās. Un bij vīrs kā ozols un

skaists vīrs!

Kad varētu iet no viena pie otra, kas viņu redzē-

juši un vaicāt, tad katrs varētu par viņu ko sevišķu

stāstīt. Jo viņš rāva cilvēkus sev klāt ar lielu mīle

stību un pārvērta tos. Viņš iedvesa katram savu garu

un tie no tā brieda, kā augļi briest, kas karājas saulē.

Toreiz kungi bij kā dievi, kas tad vārēja pie vi

ņiem pietikt? Mūsu lielskungs pat bij ļoti bargs,

ciets un nepieietams. Tai laikā pārveda jaunu sievu,

bet vai kāds drīkstēja viņai pie drēbju vīlēm pieskar-

ties? Kas tad toreiz bij cilvēki? Kundziņi (pārvald-

nieki) un vagares tos mocīja. Man pavisam mazam

vēl esot, mums nodega istaba. Toreiz viss bij muižas

un muiža mums vairs istabas necēla. Uzmeta tādu

mālu būdu, tur mēs mitām. Ne tur bij krāsns, ne pa-

vārda, ūdens skrēja no sienām. Bet mēs tur dzimām

un augām. Augām kā jauni vilcēni. Kad sanāca

mūsu vairāk, uztaisīja gar sienām lāvas, vienu pār

otru, līdz griestiem. Lielākajiem arvien bij jāiet

augstāk. Ugunskurs bij tālāk kalnā, kur priekš tā

bij apmesta otra būda. Tur mātei, vecmāmiņai ta-

vai, bij pa kuļamo laiku jau gaiļos jāiet kurt uguns

un vārīt ēst. Daudzreiz apraustās ogles jau sen iz-

dzisušas no lietus vai sniega, kas caur skursteni sa-

putenēts, un tad pagāja ilgs laiks, kamēr uguni uz-

šķīla un sataisīja par jaunu. Ziemas bij ļoti bargas

un ūdens jānes tālu lejā no avota. Un tā desmit gadu.

Tur salīka vecās mātes mugura.

Un tad viendien, atminos to kā šodien, iebrauca

mācītājs sētā. Tā viņš mēdza ierasties, piepēži, kad

neviens viņu negaidīja. Apskata visu. leiet vārāmā

būdā, kur mēs, saldami, visi kā čigānēni tupējām ap
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ugunskuru. Tur tādi dūmi, ka nevar paelpot. Vai

tad tā varot cilvēki dzīvot, vai tad lielskungs to zinot,

ka tā jādzīvojot? Un acis viņam tā zvēro, kā saules.

Kad par lielu kungu, tad tēvs — mans tēvs — tik at-

met ar roku. Viņš nu tad ar' nekā vairs nesaka, tikai

apskata visu, izprasa visu un tad aizbrauc. Nekā, ne

mierina, ne arī ko apsola. Bet otrā nedēļā atnāk

no muižas amatnieki ar ļaudīm, sāk mērot un rakt

un celt un uzceļ to istabu, kura vēl tagad stāv Avotos.

Tolaik jaunā lielmāte palika kā cilvēks pret ļau-

dīm. Bet kur kas labs nāca, tur jau zināja, no ku-

rienes un caur ko tas nāk. Viņš stāvēja starp ļau-

dīm un kungiem un turēja viņu sirdis savā rokā un

locīja tās kā ūdens straumes. Bet viņš nemeklēja

labuma sev pašam, ne arī goda savam vārdam. Tā-

pēc arī ļaunums un mēlnesība sadega kā spaļi priekš

viņa sirds skaidrības. v

Bet neba tas vien bij, ka viņš izgādāja ļaudīm

labumu. Vārdi viņam bij, vārdi kā dzīvības maize!

Mācītājs svētdienu gaidīja kā svētku dienu, un baz-

nīca tad lūza no klausītājiem. Jūdzēm tālu nāca

ļaudis. Darba laikā nostrādājušies kā lūki, nostāvēja

oaznīcas laiku un dažs labs tikai ar saules rietu tika

mājās. Bet ja tik dabūja viņa vārdus dzirdēt, ja tik

viņa vaigā paskatīties, katrs gāja mājā kā lielu mantu

ieguvis.

Tēvs apklust, it kā būtu jau beidzis.

„Un tad, tētiņ, kas tad ar viņu notika?"

v,Tu jau zini."

„Es zinu gan, bet tu stāsti visu cauri."

„Tad nāca briesmīgais kuliera gads. Bij liels

karstums un sausums un sāka iet valodas, ka Jel-

gavā krītot cilvēki, kā lapas uz ielām. Sli*:iība uz-
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krītot kuram katram uz vietas kā slazda valgs. Ļau-

dis paliekot kā zvēri, bez žēlastības. Kur slimība

uzbrūkot, tur bērni bēgot no saviem vecākiem un tos

pametot, vecāki no bērniem. Pa ielām skrejot no-

kvēpinājušies melni vīri. Tie esot tādi pēdējie cil-

vēki, kas no paša velna nebaidoties. Piedzēruši un

pret lielu naudu tie uzlasot kritušos cilvēkus, sa-

kļaujot tos lielos ratos un tad aizvedot uz nomaļu

vietu, tālu ārpus pilsētas. Tur jau iepriekš esot iz-

raktas dziļas bedres un tur tos iemetot. Kas bij Jel

gavā bijuši, tie stāstīja, ka redzējuši tādus ratus līdz

rungām piekrautus ar cilvēkiem, citu pār citiem; sie-

vietēm garie mati griezušies riteņos. Briesmīgas lie-

tas zināja stāstīt viens par otru. Tā jau neviens uz

pilsētu nebrauca, tikai kad muiža sūtīja. Un tad: kas

aizsējuši mutes un ne nieciņa nav ne ēduši, ne dzē-

ruši nolādētajā pilsētā, tie palikuši veseli, bet kas tik

ko bij iebaudījuši, vai ielaidušies kādās tuvākās da-

rīšanās ar pilsētas ļaudīm, tie bij pagalam.
Un tad padzirdēja, ka mācītājs esot aizbraucis

uz Jelgavu. Daži stāstīja, ka viņš ejot dien un nakti

slimniekiem palīdzību sniegdams, citi atkal bij viņu

redzējuši, kā tas gājis pakaļ ratiem, kas bijuši pie-

krauti slimībā kritušiem un pavadījis tos uz pēdējo

dusu un gājis no viena kapa uz otru. Jo sirds viņam

karsti iežēlojusies par tiem, ka tie tā bez svētības un

bez Dieva vārda kā lopi tiek iemesti zemē. Daudzi

arī gājuši viņam līdz, bet nedrīkstējuši tuvoties ka-

piem. No tālienes tikai stāvējuši un klausījušies, cik

varenus vārdus viņš sacījis.

Un tad kādu rītu atkal skrēja valodas no mājas

uz māju: mācītājs pārbraucis. Pašā nakts vidū pār-

braucis un pasaucis sairņnieci, lai uztaisot tam vannu.
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Bet tad piekodinājis, lai neviens nenākot viņam tu-

vumā, pat lai tai istabā nenākot, kur viņš. Pats no-

slēdzis durvis un neviena vairs nelaidis pie sevis.

Kad to dzirdēja, katrs palika stāvot, kur bijis.
Sirdis nodrebēja. Neviens vairs nedomāja par darbu.

Nojauda un gaidīja bēdīgu galu.

Un tās pašas dienas vakarā jau visattālākās mā-

jās zināja, ka mācītājs pagalam.

Tai pašā naktī izraka kapu pie baznīcas, atveda

viņa miesas un ielaida tur iekšā. Trīs dienas un trīs

naktis kaps stāvēja vaļā. Bij pats pļaujas laiks, bet

trīs dienas un trīs naktis kapsēta bij ļaužu pilna kā

mežs. Kas nevarēja pa dienu iet, tas gāja pa nakti.

Un kad kāds iegāja iekšā, kapsēta šalca un līgojās
no ļaužu šņukstēšanas un elsošanas, kas vienā malā

aprima un otrā atkal no jauna cēlās. Apbēra viņu

asarām, apbēra puķēm.

Trešā dienā atbrauca mācītāji no kaimiņu drau-

dzēm viņu apbēdīt. Un ikviens liecināja, ka vēl ne-

kad neesot dzirdējuši tik lielas žēlabas un redzējuši

tik lielu mīlestību, kādu še draudze parādot savam

mācītājam.
Bet ne ikkatrs jau arī ir Dieva izredzēts un

Dieva sūtīts."

Te nobeidzās tēva stāsts kā teika no tāliem lai-

kiem. Istabiņa pietumsusi. Tikai četras rūtis bāli

kvēl loga krustos. Bet Annelei ir tā, it kā to nestu

kāda liela straume virs dziļiem ūdeņiem un ka viņas

šalcošie viļņi lepni paustu: „Redzi, tāds reiz dzīvoja

cilvēks."

Un viņa nevar atrauties no domām par šo cil-

vēku. Jauki, jauki, ka tāds ir dzīvojis. Viņa izstaigā

viņa gaitas un pārdzīvo visus notikumus. Viņa iet
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tam līdz pa lepnajām pils durvīm, tieši pie lielmātes,

kas sēd spoguļa zālē savā zilajā zīda kleitē, un viņa

dzird, ka mācītājs saka: „Jums iet labi, bet ļaudīm

iet grūti, grūti un neviens par tiem nedomā. Vajaga

palīdzēt ļaudīm." Un viņš neatkāpjas, kamēr dabon

palīdzību ļaudīm. Viņa iet ar mācītāju pa Jelgavas

karstajām, iztvīkušajām ielām, kur cilvēki „birst kā

mušas" no briesmīgas sērgas. Viņa stāv ar to pie

liela kapa, kurā samesti daudzi mirušie, jo nav vairs

katram atsevišķi ne zārka, ne apglabātāja, un viņa

dzird, ka mācītājs runā, bet viņa vārdus tā nespēj

saprast. Viņa ir mācītāja istabā, vēlu vakarā, ar

iesvētāmiem bērniem. Un viņa redz, ka mācītāja

galva noslīgst uz galda un bērni domā, ka tas aiz-

midzis. Bet viņš nav vis aizmidzis. Viņš ir pats sevī

ar savām domām un ar savām mokām, kā teicis

tēvs. Tie ir tādi vārdi, pie kuriem arvien jāapstājas,

kā pie pārāk augsta sliekšņa. Annele zin, ka aiz tā,

kas notiek un ko cilvēki redz, ir vēl kas cits, ko ne-

redz un ko nevar saprast. Un par to ir jādomā vis-

vairāk. Tur tikai sākas tie lielie: kāpēc? kāpēc?

kāpēc? uz kuriem neviens atbildi nedod, bet kas pa-

šam jāizdomā.
Atveras durvis un ienāk māte ar gaišu svecīti

rokā. Vienu kārtiņu lejamo sveču viņa iznesusi

laukā, lai ātrāk sasalst, un nu viņas ir gatavas.

„Lūk, pirmā svece, ko lējām šoruden un šai at-

matā. Lai nu gaiši deg!" viņa smaidīdama saka un

uzliek svecīti galdā. Visi sēd klusu un godbijīgi ska-

tās liesmiņā.

Svecīte deg un kūst, sprēgādama kā sveķaina

egles pagalīte. Drīz jau viņa būs pusē, drīz jau viņas
vairs nebūs.
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~Svece ir tā kā cilvēks. Atdod savu gaišumu, pati

pazuzdama, un izdziest," negaidot, saka tēvs.

„Tā kā mācītājs Cimmermanis, vai nē, tēt?" jautā

Annele.

Tēvs skatās domīgi svecē un neatbild.
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Svētku laiks.

Novembra beigās uznāca stipra auka, saplosīja

nedēļām vērptās miglas, savēla vālos un aizmeta aiz

apvārkšņa. Nakts apsprauda bezgalīgu zvaigžņu pa-

lagu ap zemes melno gultu. Bet zeme sala un sprak-

šķēja. Kad bij pārsaluši visi grāvji un lāmas, sa-

kāpa debesīs mīksti, pelēki mākoņi un sāka birdināt

sniegu kā no bezdibenīga maisa, dienu un nakti. Kad

Annele kādu rītu ar skaidru ziemas sauli izgāja laukā,

viss bija balts. Ne tālo māju vairs redzēt, ne koku,

ne krūmu. Tikai netālā dzelzceļa stiga atdalījās kā

ar tinti novilkta svītra uz balta papīra. Pa šo svītru,

tāpat kā arvien, noliktā laikā, dienu un nakti, drāzās

vilciens, aizelsušu krūti, dzirkstis spļaudams; ieskrie-

dams mežā neganti iekliedzās — un tad, it kā būtu

kādā bedrē iekritis, — kādu laiku stenēja un šņāca,

tad iekliedzās no jauna un mīksti pakšķēdams iegrima

klusumā, kā ūdenī iemesta dziestoša ogle. Un gu-

lēja atkal bez dzīvības zīmes plašā atmata, un mazā

dzelzceļa piestātne meža vidū.

Ap Anneles māju bij tikai trīs iemītas taciņas- uz

aku, uz kūti un uz malkas grēdu, citi ceļi bij aizsniguši

un neviens vairs pa tiem šurp nenāca. Klusi, kā pa-

sakā, gāja dienas. Pie vienīgā loga bij uzceltas tēva

stelles, un atspoles piesitiena rakstā jaucās maigi rūk-

dams un viļņveidīgi kāpdams un grimdams mātes

ratiņa troksnis. Mātei bij pie sava darba jāpietiek
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ar mazāk gaismas tāpat kā Annelei, kuras ratiņš un

lielās tītavas bij iespiestas gandrīz pavisam kaktā.

Annelei tas nekas, Viņai acis spodras un asas, ka

var adatiņu tumsā saredzēt Arī te ir viņas darbs, pie-

gādāt tēvam spolītes aušanai, un viņa par to ir tikpat

atbildīga, kā lielie par savu. Ik vakaru viņa saskaita,

cik nederīgu, nobrūkušu vai slikti uztītu spolīšu tēvs

ir atmetis atpakaļ viņas darba kurvītī, tad viņa zin,

par cik pate viņa paaugusies lielāka, par cik pieau-

dzis prāts, jo tēvs jau nekad nerājas, kad darbs pa-

darīts slikti, tikai saka: „Gan, gan! Kas šodien nav,

būs rīt. Augs laiks, augs prāts
"

Dažreiz tēvs piepēži apstājas darbā. Viena roka

kā aizmirsusies palika guļam uz audekla, otra ar at-

spoli noslīga sāņus, bet pats viņš, galvu pret logu pa-

griezis, skatījās sniega klajumā. Tad atkal sāka aust

ar tādu skaļu steidzību, it kā priekā piesarkušiem vai

giem skrietu kāda kalna virsotnē. Citreiz tas sāka an

tāpat domīgi sēdēdams runāt par cilvēkiem, par

laiku, par dzīvi, un Annelei tas tad izklausījās, it kā

viņš nupat būtu izbraukājis kādas tālas jaunas malas

un nu stāstīja par saviem pieredzējumiem, kurus

nekad līdz galam nevarēja beigt izstāstīt.

Kad metās novakares, bij darbam miers. Anne-

lei nu reize paskraidīt pa lauku. Ārā, pie durvīm to

sagaidīja draugs Krančelis ar savu vienu baltu sme-

jošu un otru melnu raudošu aci, iesvieda tai savas

ķetnas krūtīs un purnu sejā, bet Annele saķēra to aiz

abām ausīm maigi, lai nesāp, un nomutēja uz mikstās

pieres. „Krančeli, Krančeli, tu nekad neizaugsi par

Kranci," viņa žēlodama teica. „Maza bēda!" no-

sprauslājās Krančelis un aizlenca lieliem riņķiem

lingodams uz lāmu, tā kārdinādams Anneli tam
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sekot. Lāmā nelielām joslām zalgoja ledus, vēja
noslaucīts no sniega un noberzts kā spogulis.
Annele kā laidās uz savām pastalām kā uz

slidkurpēm, rokām kā sudmalu spārniem līdzsva-

rodamās, tā atdūrās tikai otrā malā, tik vareni slidens

bij ledus. Un Annele laidās un laidās šurpu — turpu,

kamēr kautcik atveldzēja kāri, bet Krančelis tupēja
malā un apbrīnoja to, melno aci žēli pašķiebis un

šad tad gaudīgi iesmilkstēdamies.

„Nu tava reize, Krančeli' Šurp, šurp!"
1

Annele

sauca.

«Nevaru," Krančelis smilkstēja, „neturas ne viena

kāja, ne otra, ne trešā, ne ceturtā. Nepavisam ne-

turas."

„Šurp, šurp!" Annele stāvēja lāmas vidū un sita

labinādama sev pa abiem ceļgaliem.

«Žēlo, žēlo, Annele, nevaru'"

«Tev ies slikti, ja nenāksi, Annele piedraudēja.

«Nu, vai būs?"

«Žēlo, žēlo, nevaru!" Krančelis vēl gaužāki lū-

dzās, metās uz muguru un rādīja savas četras nevarī-

gās kājas.

Bet Annele jau bij klāt

«Nav nekāda žēlošana," viņa teica, apsitināja šu-

neli pāļa reizes ap roku un laida tad ripeniski pār

ledu, kamēr tas ievēlās kupenā. Bet par otru lāgu

Annele virsrokas nedabūja. Tikko tā, skaļi smieda-

mās, pagrasījās uz to pusi, jau Krančelis bij augšā

kā bulta, un aizdiedza, asti iemiedzis.

Bij jau tumšs. Istabas galā stāvēja māte un

sauca:

«Mājā, Annele, mājā! Vai tad visu nakti gribi

jārēties!"



138

,„Kad tik nu nebūtu bāriens par tām pastalām,"

Annele domāja bažīgi un kāju pacēlusi, aptaustīja

to rūpīgi, vai ledus nav izdrāzis cauri; bet nekā: pa-

stala bij vesela.

Tai pašā brīdī viņa dabūja grūdienu un ievēlās

sniegā. Krančelis tai pāri.

.„Ak tu viens," Annele bārās, „lūk kā viņš man

atdarīja." Un abām rokām atvairījās no Krančeļa

purna, kas tai maisījās pa seju, lūgdamies un pielūg-

damies: „Nu, Annele, es esu labs un tu esi laba. Un

rīt mēs atkal iesim uz ledu un tad tik būs atkal dzīve!

Krietni izjārēsimies!"

Annele domāja, ka viņa kopā ar vecākiem aiz-

snigušajā mājā jau dzīvotu simts gadu. Sevišķi pa

vakariem, kad strelles un ratiņi bij klusi un visi trīs

iemītnieki, ap mazo gaismiņu saspiedušies, strādāja

beztrokšņa darbus. Annele tad drīkstēja lasīt, bet

kad vairākkārt izlasītā grāmata vairs nepatika, viņa

aizgāja pie loga un pa atkausēto plaukstas platuma
vietu skatījās ārā ilgi un pētoši. Tad pasaule, zem

nakts debesīm, viņai izlikās ka noslēpumainas durvis,

pa kurām kaut kuru brīdi vajadzēja iznākt kam dī-

vainam un neredzētam. Skatījās, kamēr acis piekusa,

bet nekas nerādījās

Bet kādā vakarā tai krēslainā klajā, zem jaunas,

ragaini smailas mēnešmalas viņa tāļumā tiešām re-

dzēja kustam un tuvojamies trīs melnus punktus.

„Nāk! Kustas! Nāk!" uztraukta Annele ziņoja

istabā.

~Kas nāk?" brīnējās māte un pienāca pie loga,

Skatījusies kādu laiku, viņa bažīgi noteica: „Jā, nāk

gan! Kas tie tādi varētu būt?" Atgāja istabā, pie-
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nāca atkal, paskatījās no jauna. Nācēji nebij vairs

tālu. Taisni pār atmatu, dziļu sniegu brizdami, viņi

nāca. Varēja jau sadzirdēt viņu balsis. Skaļas, lie

līgi bļaustīgas cita caur citu, nesaprotamos vārdos un

valodā. Platas rungas švīkoja pa gaisu. Annelei li-

kās, ka atmatā viņi aizskanēja līdz pēdējai ežai. Un

ka visa atmata nobītos, iztraucēta no miega. — Kas

tie tur par vīriem!

..
Jānodzēš būtu uguns," teica māte.

„Iziešu pretī, tad jau redzēs, kas tie tādi." Tēvs

mierīgi paņēma cepuri, un Annele, nepagūdama aiz-

skriet viņam priekšā, aizkavēt, aizsargāt, pieplaka

pie stenderes: Vai Die'! Ja nu ir ļauni ļaudis! Ja nu

nodara ko tēvam! Tad dzird: jautras, gaišas balsis

un smiekli. Jau paliek viegli. Tie nevar būt ļauni.
Un tad jau nāk viņi, ka nodimd visas sienas, nokrata

ārā sniegu no kājām un ar platu sala versmi iebrūk

istabā.

Lūk, kādi tie razbainieki!*' saka tēvs smiedamies,

ievezdams viesus. Un visi trīs nācēji arī smējās pla-

tām mutēm.

„Nobaidījām gan, ko?" varonīgi lielīgs jautā ma-

zākais puisis.

„Nobaidījāt, briesmīgi nobaidījāt," māte atsaka

jokodama, jo to vien jau tik šie grib dzirdēt. Un atkal

visiem smiekli līdz ausīm.

Un Annele nu redz, ka tas viens, garais, ir Strautu

Jānis, tie divi citi ir tādi labi pastiepušies ganu zēni.

„Ko nu ganu zēni?" atsaka viens no viņiem mā-

tei uz vaicājumu, -,tepat pavasar būs skolu cauri, tad

mācībā un tad prom pie saimnieka. Vai spēka trūkst

kaulos, ko?" Un piesit ar kulaku pie krūtīm. „Lūk,

spēks! Skan kā kanna!"
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Kur šie tā iedami, māte jautā.

Kur citur, kā uz jaunajiem iebūviešiem. Pabai-

dīt, patērzēt. Lai neņemot ļaunā. Ko lai piedarot

tais garajos vakaros.

Visi ar ziemas appūstām drēbēm un apaviem sa-

sēžas ap galdu. Tēvs ar Jāni sapīpo, bet jaunie zēni

nē. Viņiem no tabakas griežoties dūša. Lampiņa

deg vidū un ar vāju gaismu apskalo viņu sejas. An-

nele nevar beigt skatīties tādus neredzētus svešos

Kā tam ciema Jānim garie, dzeltēnie, sprogainie mati

vijas ap pieri un vaigiem! Viņš tik pīpo goda pēc.

Kad tēvs runā, viņš, pīpi ar roku aizsedzis, uzmanīgi

klausās un smaida, un kad kautko atbild, vai pats

saka, uzlūko arvien māti un arī Anneli tik laipni un

sirsnīgi gaiši: nu, vai jūs ar tā domājat? it kā tā būtu

diez' kāds liels cilvēks. Annele tad nezin, vai drīkst

viņam skatīties pašās acīs pretī vai nē, un arvien pa-

griežas sāņus un skatās sienā. Ar mazajiem puišiem
ir citādi. Tie ir uz Anneles pusi nepaskatās. Arī

daudz runāt neprot, bet gaida tik platām mutēm, ko

pateiks Jānis vai tēvs. Tad skaļi ierēcas: jā! un aiz-

mirst mutes aizsist cieti tā, ka iekšā ieskrējusē gaisma

parāda visiem viņu sarkanās mēles un baltos zobus.

Visiem ir jautri un labi. Te nu ir tās lielās balsis,

kas biedēja visu atmatu. legūstītas kā krātiņā jauno

māju četrajās sienās!

Lai cik cieši un vērīgi Annele uz visu skatās, to

mēr valodas sāk palikt nesaprotamas, un kā viņa tik

drusku pastiepjas savā vietiņā nolikt kājas, kas tai

liekas tik smagas, valodas uzreiz aizkrīt kā aiz kādas

sienas. Pēc laba laika tikai dzird, ka kāds teic:

~Ja, drīz, drīz! Pa svētkiem atnāksim atkal. Nu

jau viņi tepat pie durvīm."
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„Svētki, svētki pie durvīm!" Annele uzmostas otrā

rītā ar pirmo domu. Strelles un ratiņi klusi. Tēvs

saāvies uz ceļa, lielu zābakos un rokā resnu nūju.
Lai nu ejot, lai, māte vēlīgi rīko, varbūt pārnesīšot

svētkiem kukuli. Kādu kukuli 9 Annele brīnās.
—

Tad jau redzēs!

Annele nu var skriet no paša rīta slidināties, bet

prāts nav nekur mierīgs; kamēr ņemas pa ledu, var

iekšā notikt kautkas svarīgs un paiet nevērots gaļām;

ieskrej iekšā, atkal tik tīksmīgi un viļinoši aicina

lauks. Viss ir uz svētkiem: vizuļojošie sniega pau-

guri, kas aiziet tālumā kā sastinguši ezera viļņi, ko-

vārņu bari, kas kliegdami laižas uz pērkļiem kaila-

jās birzēs pie apvārkšņa, dūmu stabi no tāļajiem skur-

steņiem, kur dzīvo cilvēki un gatavojas uz svētkiem.

Krančelis tup pret dzelzceļa pusi, saceltām ausīm

un nekust ne aicināts, ne saukts. Pasviež tik galvu

atpakaļ un īsi ierejas. „Zinu, zinu, bet laid mani

mierā. Man te savs darbs." Kad Annele uzskrej pa

trešu lāgu no lāmas, Krančelis liek kā lode pretī

ātram nācējam ar īsu, līdz ceļiem, mētelīti un nastu

plecos. Ai, prieks, prieks! Tas jau ir Anneles lielais

brālis. No vilciena, no pilsētas skolas tas nāk. An-

nele šaujas atpakaļ, pie mātes ar savu karsto ziņu.

Lai nāk pretī. Pati viņa nezin, ko darīt. Vai iet

līdz, vai gaidīt no tālienes, vai pavisam noslēpties

kur istabā. Kā tā lai nu lec acīs pirmā, ko lai dara,

ko lai runā? Tik dīvaini svešs un tāļš ir viss, kas

nāk no āra. Kāds tik nu būs tagad tas brālis! Vēl

lielāks, vēl gudrāks, nekā bij vasarā, bet Annele vēl

tā pati mazā muļķīte! Bēdu diena!

Bikli tā pasniedz brālim roku kā svešam. Un

tad nu ir ko skatīties. Kā viņš noņem cepuri, kā
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runā, smejas, kustas, atbrauka matus no pieres, kā

atsien vaļā ceļa maisiņu un kas nu viņam tur būs

labs iekšā? Sevišķi tās grāmatas! Annele tūliņ redz,

kas vēl vecas paziņas un kas no jauna klāt pienāku-

šas. Kā gribētos aptaustīt, cik daža bieza, kāds viņai

vāks, vai pašu mēlē lasās, vai svešā, vai vārdi ar rī-

mēm atsit, jeb šā vien, un vai ir iekšā bildes? Un ko

brālis ar viņām visām darīs: vai ņems atkal visas

līdz aizbraukdams, vai atstās mājās un vai vispār

vēlēs viņās skatīties? Vai Annele varēs izdzīvot tik

laba, ka viņai to atļaus? Tiem jautājumiem Annele

būtu gribējusi atbildi visiem uz reizi, bet mute neat-

vērās, dari, ko gribi. Tikai kad brālis bij pārģērbies

vecās māju drānās un māte tam iedeva ēst, Annelei

paspruka jautājums: ~Vai ilgi vēl līdz svētkiem?"

„Trīs dienas vēl no rīta līdz vakaram," brālis

teica, nolikdams karoti un tūlīt izskrēja laukā.

Kad bij sagādājis mātei malku un ūdeni, bet

tēva vēl nebij, brālis apvilka mātes īso kažociņu un

gāja tam pretī. Pārnāca viņi ar novakarēm un tēvs,

nosviedis smagu nastu, noslaucīja pieri.

„Dabūji gan?" māte priecīgi teica un aptaustīja

nastu. Arī Anele piegrūda pirkstu. Mīksts! Ak tu

to bagātību un pilnību, kas tagad nāca atmatas mā-

jiņā no visām pusēm. Tā spieda sirdi nost! Nezināja,

kur likties.

Otrā dienā brālis staigāja, sajozies kā mežinieks

un meklēja cirvi. Annele jau pilnīgi atkal ar viņu

iedzīvojusies, sekoja tam pa pēdām. Cirvi, priekš kā

viņam cirvi, tā gribēja zināt. Mute viņai bij atkususi

uz neatlaidīgiem visvisādiem jautājumiem, ka neva-

rēja ne atkratīties. Cauru rītu viņa mocīja brāli.

Viņu saruna gāja rakstā:
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„Kur tu iesi?"*

~lešu uz mežu.'"

„Ko tur darīsi?"

~Cirtīšu koku."

„Kādu koku?"

„Tas tev nav jāzin."
Kad nav jāzin, tad arī nevajaga, bet līdz iet gan

Annelei vajaga, lai tur būtu, kas būdams. Viņa činkst

un plijas gan mātei, gan brālim virsū, kā miegs; vie-

nai, lai laistu, otram, lai ņemtu šo līdz, bet viņas tie-

lībai nav nekādu panākumu. Brālis negrib tāda līdz-

gājēja, kas pītos pa kājām, un māte nevar saprast,

kas tad viņai īsti tai mežā esot, kad tā turp laužoties ?

Kas esot mežā! Cik jocīgi gan tie lielie var jau-

tāt! Mežā ir mežs. Koki, kas nav redzēti mūžību ilgi.

Pie mājām nav ne koka, ne krūmiņa. Tās stibas, ko

iebāza šoruden zemē, lai varētu puteņu laikā saredzēt

ceļu, taču neviens neņemsies saukt par kokiem. Un

tā gribas redzēt mežu, tik karsti, karsti gribas!
Kad iejaucas tēvs, lieta ņem uzreiz labvēlīgu vir-

zienu. Kādēļ tad nevarot atļaut bērnam tik nevai-

nīgu prieku? Lai tik labi saģērbjot un laižot līdz,

tas nosaka. Un tā tas paliek.

Ne brālis, ne māte nav nu vairs daudz pretī.

Annelei tikai jādod lieli solījumi: nenoraisīt lakata,

nenosalt, neskriet tīši sniegā, bet brist vienmēr pa

brāļa pēdām, un paklausīt uz vārda visiem viņa rīko-

jumiem.

Kad viņi sāk iet, Annele redz gan, ka grūti būs

noturēties pa pēdām, jo soļus brālis stiepj tik garus,

cik liela bij viņas spītē lauzties līdzi. Bet lai! Gan jau

izturēs.

Krančelim stingri aizliegts sekot. Viņš tam arī
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piekritis, ar asti un galvu vēcinādams, bet paskaties

tik! nav vēl pagājuši simtu soļu, suns jau priekšā.

Uz sniega, priekškājas slaidi izlaidis, asti kuldams,

tik uzticīgs un draudzīgs: „Redzi nu!" Es pirmais!"

Brālis bargs ar Krančeli:

„Ak tad tā tu man klausīsi! Uz pēdām atpakaļ!

Mājās! Tur sunim vieta!" Un Krančelis, dabūja sā

nos aizmugur saveltu sniega piku. Griezdamies tas

metās uz mājas pusi. Annele palika stāvam un mazu,

mazu lietiņu pagrieza galvu atpakaļ. Vairāk neva-

jadzēja. Tūlīt suns bij atkal klāt. Viss ļaunums aiz-

mirsts. Pieplaka Annelei pie rokas, taa brāļam, uz

vēdera līzdams. „Nu labi, labi," tas teic*. Paglaudīja

mīksto galvu. Krančelis aizputināja pa sniegu kā kū

lēnis, ieskrēja mežā ar niknu riešanu, izbiedēja ko-

vārņus no pērkļiem, izbiedēja zaķi. Tas aizcilpoja

pār lauku, kā no negala bēgdams. Tāds ir Krančelis

karotājs.

Viegli un slideni viņi pārlaidās pār sasalušo

pļavu, kas rudenī stāvēja ūdenī, un iegāja mežā. Pa-

gājušiem kādu gabaliņu, brālis teica: „Paliec tu ta-

gad še un pagaidi, kamēr es atnākšu atpakaļ." Un

pazuda biezoknī.

Annele palika kādu brītiņu pārsteigta, kā tad tā?

Gaidīt un vairāk nekā! Ko tad bij vērts nākt uz mežu?

Kā tad var palikt uz vietas, kad prāts un domas trau-

cas uz priekšu vien. Mežā iekšā.

Bet solījums brālim, ka paklausīs uz vārda? Nu,

tas nekas. Aizies tepat aiz nākošā koka un tūlīt atkal

atnāks atpakaļ. Bet aiziet aiz tā koka, gribas redzēt,

kas aiz nākošā. Mežs ir kā milzīga brīnumpils ar

neskaitāmām durvīm un izejām; kā pa vienām ieiet,
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tā pa otrām vilktin velk tālāk: tikai pāra soļu un

tūlīt redzēs, kas tur vēl jauks un labs un neredzēts.

Ai, to egļu, to egļu! Tumstošas, spraišļotas, slai-

ditornaiņas, debesu augstumos krustotas! Platspār-
naini sniegotos mēteļus izplētušas, sīkos egļu bērnus

sargādamas. „Cik skaisti, cik skaisti!" Annele čukst

un nezin, kas tas skaistais: gaisma, kas līst lejup pa

zariem, atvizēdama galotnēs, iemirdzēdamās sniegos,
satumsdama biezoknī, kā zemē ieskrējis strautiņš;

vai klusums, kas liekas sanam no viena debess gala

līdz otram, kā nepārtraukta dimanta stīga, vai visu

lielo, stalto koku tuvums un mīļums: Mēs visi esam

ap tevi, Annele, mazā cilvēku māsiņa! — Krustu

šķērsu pa mīļajām koku mājām izstaigājās Annele,

līdz iznāca vienā vietā, kas bij kā dižena lielzāle, vis-

apkārt pīlāriem posta. Kluss, svētsvinīgs mirdzums,

kā svētkiem sagatavots: „Te viņi būs, meža Ziemas-

svētki!" domāja Annele un laida skatu uz augšu, caur

zaru galiem, kas apzeltīti līdz ar galotnēm spulga

vieglā, sārtā dūmakā. Vakars jau! atminējās nu An-

nele un sadrebēja. „lešu tik pa pēdām atpakaļ, gan

nonākšu vietā." Bet atnākusi dziļāk atpakaļ bie-

zoknī, meitene redz, ka tur sakrustojušās vairāk pē-

das un nu nezin vairs, kurp griezties. Nu būtu slikti,

ja piepēži nenokristu skaļš rējiens kā no gaisa. Nāk

jau Krančelis kā kamols pa kokiem vīdamies, pēdas

ošņādams. Ar prieka lēcieniem Annelei krūtīs, ie

grūzdams to sniegā. Tad žigli noošņājis ceļu līdz

meža lielzālei un pārliecinājies, ka tur patiesi bijusi

Annele, un ka tiktāl viss kārtībā, aprējis egles lie-

liskajā piramīdu lokā, sak: esat augušas, cik varēju-

šas, un es esmu ar jums apmierināts, tas knaši atlec

atpakaļ, sagrābj Anneli aiz villaines un ņurdēdams
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un purinādams liek saprast, ka nevar vairs ilgāki tā

klerot, bet jāmetas uz laukmali, ko kājas nes. Un

tā vēl atļaudamies sev visādus blakus priekus, kā vā-

veru, zaķu un kovārņu trenkāšanu, vai apriešanu.

Krančelis neaizmirst sava galvenā uzdevuma un iz-

vada Anneli droši un uzticīgi laukmalā.

Tur stāv brālis ar lielu, lūkiem notītu, kadiķu

nastu plecos un nu Annelei nāk bāriens. Un tas vēl

nekas, bet ko viņa dabūšot no mātes. Lai tik pagai-

dot. Tagad viņai bij jāiet papriekšu un jākāpj iemī-

tajās pēdās. Uznākušiem pakalnā, pacēlās mirdzīgs

apaļš mēness un kāpa tiem pretī. Annelei rokas tā

sala, ka, dvašu sūkājot, asaras spiedās acīs. Bet tas

nekas. Mežs, brīnišķais mežs bij redzēts. Un par to,

ka brālis varētu sūdzēt mātei, viņa nebēdāja. Tā jau

nu nebūs, ka sūdzēs! Un nesūdzēja ar.

Svētku sestdiena sauc Anneli mosties. Kautkas

smags gul tai uz kājām. Pār gultu ir uzlikts plats,

balts dēlis ar tikko taisītām karašinām, kriņģeļiem

un radziņiem. Un kas tur stāv pie pavārda, blakus

mātei ar tām resnajām, zeltaini mirdzošām bizēm?

Līziņa! Annele skaļi iekliedzas, neganti nobiedē-

dama abas karašu cepējas. Līziņa pieskrēja pie gultas

un. atlikusi mīklainās rokas uz muguras, nomutē An-

neli: „Ak tu, meitene, meitene! Nu tik augšā un pa

lauku, lai tu mums te nemaisies pa kājām!" „Jā," An-

nele saka, bet kavējas vēl brītiņu. Kautko jauku va-

jaga vēl padomāt: Lielā, mīļā māsa atbraukusi nakti.

Jo tuvāk nāk svētki, jo svētāki tie paliek.

Cauru dienu Annele pa lauku. Pusdienā dabū

lielu siltu pīrāgu un diezgan. Krančelis šodien nav

rotaļu biedrs. Ņurdēdams un karodams ar visu pa-
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sauli, tas tiesā kaulus, vai nu turpat uz vietas, var

stiepj tos bēdzināt pa sniega kupenām, nevarēdams

viegli atrast tik dziļas un piemērigas vietas, kas to

pilnīgi apmierinātu, un tāpēc mantas ir vairākkārt

jāpārvieto. Ar to paiet visa diena. Noguris no liela-

jām darbošanām, pieēdis un slinks viņš pēdīgi iz-

stiepjas kūts priekšā uz salmu kūļa un uz Anneles at-

kārtotiem aicinājumiem skriet uz lāmu, tik retumis

atkliedz: ~Vau! Liec mani mierā! Vai es vairs kāds

kucēns!
4
'

Izkūpējuši tālie skursteņi, kas visu dienu tik

nikni strādāja. Noliesmojis riets. Lēni iemirdzas,

mēness, kas jau ilgi stāvējis pie debesīm un gaidījis,

kamēr nozudīs dienas lielais spīdeklis. Apvārksnis
noslēdzas kā zils tērauda gredzens.

Sabraukuši Ziemassvētki!

„Annele, Annele! Žigli, žigli!
4*

Balts lakatiņš plīvo. Sauc lielā māsa.

Kas tad tā jāsteidzas! Kas tad ir noticis?

Tomēr lai negaida velti, Annele liek mājā, prie-

cīgā bijībā, gaidās Būs kautkas.

Paver durvis un paliek uz sliekšņa. Kāds brī-

nums, kāds nepieredzēts brīnums! Istabas vidū jau-

kākā egle ar septiņām mirdzošām zvaigznēm! Sienas

un kakti liekas būt pazuduši, izkusuši, mīkstā, melnā

sūnā iegrimuši. Tikai egle vienat, augšup augdama,

nakts krēslas zaros zeltu un sudrabu atsizdama.

Annele skatās vaicājoši smaidošās sejās, valgi

mirdzošās acīs. Ak tā tas bij! Brāļa lūkiem nosietā

nasta, māsas daudzie krāsainos papīros satīstītie,

noslēpumainie aizsainīši. Viss priekš viņas! Un

priekš viņas pirmās, burvīgās egles!

Ai svētki, ai svētki! Ko lai nu pasaka Klusoša
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mute un laime pukstoša sirds. Vai tad ta nu bus ilgi,

ilgi? —

Un Annelei liekas, ka kautkur šalktu liela nakts

un visas pasaules: Ja, ilgi! Mūžu mūžos! —-

Bet kad atkal pamostas kādu rītu, svētki ir prom.

Ar septiņjūdžu zābakiem pār deviņiem kalniem. Ap-

jozīs sauļu saules un tik atkal pēc gada pārskries

sniegainajā atmatā, pieklauvēt pie Anneles durvīm.

Vecā gada vakars nāk aizsedzies. Kā noslēpu-

mains burvis. Kad metas krēsla, nodzied tēva mīļo

rakara dziesmu par visa esošā iznīcību.

„Un kā tas laiks pēc laika zūd,

Kā sīk un nokrīt ūdens plūd',

Tā mēs ar laiku nozūdam,

Jeb mēs to vis nesamanām.
4
"

Tā īsti noder Vecā gada vakaram.

Tad pasēd visi kādu laiku klusā apcerē un tad

var sākt niekoties. Māsa ienes lielu bļodu ar skaidru

ūdeni, iemet tajā seltītu riekstu čaulas, kurās iesti-

prināti pēdējie sveču gali no svētku eglītes. Ūdeni sa-

kuļ un sabango, un nu zelta laimes kuģīši ar liesmai-

najiem mastiem var uzsākt zīlēt nākotnes likteņus.

Annelei patīk šī jaukā rotaļa. Vai satiksies

viens otram lemtie kuģīši rāmos ūdeņos un peldēs

tad nešķirami kopā, vai sadursies tikai satrakotās

bangās uz īsu brīdi, tad, attriekti viens no otra, dau-

zīsies ilgi gar krastiem un kraujām? Vai neizdzisīs

pa to laiku vienam liesmu dzīvībiņa, kas tikpat, kā

kad viņam būtu jāgrimst bezdibenā. Un cik žēl, cik

žēl tad būs nabaga atstātā! Jeb vai aizies katrs pa

savu strāvu tenterodams un ar visu liesmaino aci ne-
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kad neieraudzīs un neaizsniegs sava mīļā drauga un

ceļa biedra?

Tikilgām vadāja pa kuģīšiem dažādus likteņus,,

kamēr pietrūka sveču galu. Tad bij jāiet pie miera.

Nē, vēl vajadzēja iet laukā paklausīties, ko saka

Jaunais gads.

Saķērušās cieši kopā, abas māsas pabridās at-

matā, apstājās un ilgi klausījās. Krančelis notupās

līdzās, sacēlis ausis. Mēness vēl nebij uzlēcis, Anne-

lei likās, it kā no visām pusēm raudzītos uz viņu

nakts dziļām izbrīnu acīm. Bij tā kā arvien un tomēr

ne tā. Viņai likās, ka no kautkurienes viņu sauca brī-

nišķa balss, kurai karsti un gavilējoši atsaucās sirds.

Tāds liels vilnis uzsvieda to it kā tādās vareni aug-

stās šūpolēs, kas šalca starp debesi un zemi. Bet viņa

bij droša, droša. Nekas viņai nevarēja notikt. Un

saule, mēness, zvaigznes un visi, kas Annelei mīļi,

šīīpojās tur līdz. Bet par ko bija tāds prieks, viņa ne-

zināja. Paķēra Krančeli aiz skausta. Sapurināja.

„Būs jauks gads. Man tādā priecīga sirds."

„Vau!" atsaucās Krančelis. „Vau! Būs, būs! *
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Zvaigznes dienas putenis.

Zvaigznes diena iekrita piektdienā, tā iznāca

četri svētvakari. Jau svētkos Līziņa bija vedinājusi

brāli Zvaigznes dienu aizbraukt pie tēvoča Zandera.

kam māja bija dažas verstes aiz Dobeles. Zvaigznes

dienā aizbraukšot, un to sestdienu pēc tam pārbrauk-

šot. Svētdien jau Līziņa gribēja atpakaļ uz Jelgavu.

Abi bija priecīgi braucēji. Zvaigznes dienas rītā

tēvs tos izvadīja labu gabalu cauri mežam, parādot

taisnu ceļu. Atpakaļ pārnācis priecājās: slīdot kā pa

taukiem. Ceļš malkas vedēju krietni iebraukts. Jau

vairāk kā nedēļu laiks turējās skaidrs un salīgs.

Gaiss dzirkstēja. Saule vakaros grima sarkana kā

tveicē.

Otrā dienā sāka snigt, lai gan sals vēl arvien tu-

rējās. Atmatu pārskrēja vēja slotas, kas šur tur sa-

grieza baltu putekļu miglu. Nebij ilgi, kad jau vējš

bij pārvērties par vētru. Sniega virteņi griezās pār

atmatu. Bieziem šļācieniem vētra svieda sniega vā-

lus ap mazo atmatas māju. Līdz paspārnēm kupe-

nas meta. Kaukdama krita kupenās, rāva tās, plo-

sīja, it kā tās kā bērnu paijiņas atkal gribētu aizsviest

atpakaļ padebešos. Balts miglas jūklis trakoja. Bija

tāds laiks, kad zeme un debess iet kopā. Kam nebij

laukā ko meklēt, nespēra kāju pār slieksni.

Ap dienas vidu retumis kur pasitās vaļā zila de-

besu plaisa, bet auļu mākoņi to tūlīt aizbēra ar krusu

un sniegu.
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Rūpju pilna māte šad tad pameta skatu lodziņā,

papurināja galvu, nopūtās Viņai neizgāja no prāta

bērni, kam pēc norunas šodien vajadzēja atgriezties
no ceima. Beidzot viņa nenocietās.

„Man rūp, man rūp. Kur tādā laikā lai dējas,

ja nu ir izbraukuši. Ne ceļa saredzēt, ne zirgam ku-

penas izbrist."

Tēvs bij mierīgs.

„Kas viņus tādā laikā laidīs uz ceļa. Labs saim-

nieks savu suni laukā nedzen, netik vēl mans miesīgs

brālis ļaus braukt maniem bērniem, kas pie viņa

ciemā pirmo reiz, kamēr tik lieli izauguši. Arī viņa

saimniece ir tik pat laba māte kā tu, un viņai pašai

bērni. Nē, nē, tur tu par velti turi rūpes. Tu redzēsi:

norims putenis, pārbrauks, kad arī pie paša vakara.

Un kad arī naktī. Tā uz rīta pusi vēl gaiša."

Bet vētra pieņēmās stiprumā ik ar katru stundu.

Sitās pret māju kā negudra. Kauca ap pakšķiem.

plosīja jumtu, svilpa skurstenī kā saniknots zvērs,

kas ceļā saticis tādu kavēkli, puteklīti, kāda bij pret

to mazā atmatas mājiņa. Noraut, saplosīt, samīdīt,

aizsviest, lai var auru auriem, bez šķēršļu, joņot pāri.

līdz ar pelēkiem padebešiem, kam nekas nestājās

pretī lielajā skrējienā pār plašajiem debesu laukiem.

Pret vakaru vecāki izgāja apkopt lopus, ienest

malku un ūdeni. Kad tēvs ienāca pēdējo reiz, viņam

starp kājām ievēlās līdz Krančelis. Tegrūda Annelei

sejā savu purnu, rēja, smilkstēja, apošņāja lietas, pu-

rinājās tā, ka balts sniega mākonis tam izskrēja no

biezās vilnas, trīcēdams ielīda vistumšākā kaktā, aiz

bailēm, lai nedzen laukā. Tēvs teica: nabaga sunēna

būda bijusi galīgi aizputināta, un ieraudzījis viņu, tas

aiz prieka ar vienu lēcienu tam bijis uz pleca. Ar
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tādu pārdrosmi un veiklību izdarīts varoņdarbs tad

nu nevarējis būt citādi atalgojams, kā paņemt to līdz:

istabā. Arī tēvam bija ar sniegu piebērti mati, uzacis,

kakls, ausis. Māte purināja vilnaini, kurai katrā

krokā bija pa mazai kupeniņai, kas istabas siltumā

jau bija paguvuši savelties pikā. Abi stāvēja un pu-

rinājās un piepūta istabu ar sniega elpu, kas drebi-

nāja ādu. Ar patiku Annele vēroja, ka māte jau lai-

kus iekūra plītiņu un uzlika vārīt vakariņas. Sēdēt

plītiņas priekšā un uzmanīt ugunskuru, to pienākumu

viņa šodien uzņēmās labprāt. Bet labsajūta negribēja

vis tik viegli iestāties. bija piesnidzis. Tu-

snīdams tajā valdīja vējš un grūda atpakaļ dūmus.

Māte palīdzēja ugunij ar visu savu mākslu, sausiem

skaliem, tāsīm, sveķainiem aizkuriem, kas deva ātru

liesmu, bet ilgi viņas pūles bija veltas. Tad viņa at-

rāva durvis. Vējš ar šalti iedrāzās durvīs un vaļējā

plīts mutē. Tas līdzēja. Pelni šķīda, liesmas plaka,

bet tūlīt jau pasitās augšā, priecīgi ierūkdamās un

vienā acumirklī jau bij patērējušas tāsis un sausos

skalus un pilnām mutēm kampa malku, kas sprak-

šķēdama jautāja: ~Vai jau deg?
41 „Deg, deg, deg,

44

liesmas rūkdamas atsaucās un rāvās tālāk un augšup

uz dūmvadi kā smejošas raganas.

Māte ar steigšanu aizcirta durvis. Dūmu gan arī

vairs nebija, bet istaba bija šaī īsā mirklī izdzisusi kā

suņu būda. Kungstēdams protestēja Krančelis.

Zem vecāku gultas tas gulēja, galvu uz priekš-

ķetnām izstiepis. Norāvis ašu miega strēķi, jau modri

blisināja acis. Rīkošanās ap uguni viņu varen intere-

sēja, bet kā piedzīvojis suns, tas labāk nevietā nelīda

valdonīga cilvēka acīs. Varēja dabūt belzienu sānos.
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vai vismaz nelaipnu: sē! vai: prom no kājām! Abas.

lietas nebij patīkamas.

Tuvu plīts mutei tupēja Annele. Pašā vidū tai

sārtajai blāzmiņai, kas kustīgām, plūstošām apmalām
ausa pār istabu. Siltums plētās.

Krančelim nu bij pienācis laiks līst laukā no pa-

gultes. Slinki piecēlās. Abus pārus kāju izlaida, cik

garas stiepās, izgrozījās, izžāvājās un tad lēnām,

taisnā ceļā devās pie Anneles un notupās cieši blakus.

„Uguntiņa, Krančel!" Annele priecināja. „Khmm!"

Krančelis savā suņa valodā tikko izgrūda pa atvērto

muti. Tas nebija rējiens, bet daudz vairāk. Tas izteica

prieku, piekrišanu, aicinājumu, glaimus, lūgumu, uz-

manību, biedinājumu un kas cits Krančelim bij jā-
izteic. Tas viņam kalpoja daudz un dažādu vārdu

vietā, ko Dievs tam mutē nebij licis. Katrā gadījumā
Annele saprata šo: khmm citādi. Šoreiz tas bij prie-

cīgs: jā, ko vēl pašvītroja spēcīgs astes kūliens.

Meitene pieglauda šuneļa galvu un runāja ar to

mīļi.

„Liesmiņa, Krančel, jā! Skat. cik jocīgi! Kur

guntiņa pieskrien, tur izlec pretī sarkans liesmu vī-

riņš. Un aiz tā otrs. Trešais, ceturtais, piektais, se-

stais! Vai tu vari tos izskaitīt? Nevari! Dziļi, dziļi tai

sarkanā kvēlē viņi dzīvo. Dzīvo un gaida. Kā rinda

klāt, lec laukā kā uz danci. Bet tu domā: dibenā ir

tikai plīts kakls un beigas! Nē, nē, Krančel! Tā nav

vis. Tad jau ar': kad tu gulēji būdā un sniegs pu-

tināja apkārt, tu varēji domāt: tik ir pārslu kā ap

manu purnu. Bet zini, cik viņu ir? Viņu ir miljonu

reiz biljonu, reiz triljonu. Tik daudz pārslu. Neviens

pasaules cilvēks tās nevar izskaitīt, un kad viņš ari

iūkstoš gadu dzīvotu. ledomājies, ka visa pasaule
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nupat ir kā tāds liels, liels, liels bīdelētu miltu maiss.

Un viss ir tai maisā: Dakšas, Avoti, Žagare, Dobele.

Jelgava, Rīga. Un tālu, tālu vēl aiz tām. Un nu at-

skrien tāds kā milzis ar galvu mākoņos un paķer

tādu spriguli, kā viss lielais Abomuižas mežs un tad

zveļ pa to maisu. Tad vari iedomāties kā tas put.

Acu nevar paturēt vaļā!"

„Khemm, khemm!" Krančelis šķaudās.

„Jā, un tad —"

„Khemm, khemm!" Krančelis gaida.

„Jā, un tad —"

Un tad tas maiss ir piepēži pušu, un Annele

laukā. Tik pamatīgi laukā, ka nejūt, vai tā viņas roka,

vai kāda cita, kas turas Krančeļa spalvā. Viņa pati ir

lielā lankā ar zaļu zāli un neaizmirstulēm. Un debess

arī ir kā viens vienīgs neaizmirstules zieds. Grāvī

zied zemenes. Saule deg augšā kā milzīga svece. Viņa

paskries lūkot, vai nav kur kāda sarkana oga. Skrej
un redz, ka pārplīsušais sniega maiss aizveļas kūpē-

dams baltos putekļos. Un tur viņš guļ debesu malā

kā liela sniega pika. Bet tas jau galu galā nav nekas

cits, kā baltie Avotu dārzi. Aiz pelēkiem jumtiem
baltie Avotu dārzi.

„Khemm, khemm," Krančelis rūc. „Ko tu vairs

nerunā?"

„Jā, Krančel, triljonu reiz triljonu —"

Bet tad viņa ar savām domām pārlec uz citu ne-

ticamu skaitli. Kā tam Lielās muižas grāfam var

ienākt katru stundu divdesmit pieci rubļi! Tas viņu

bieži nodarbina, kopš tā laika, kad tā dzirdēja Avo-

tos par to stāstām. Ja to būtu stāstījusi tikai Aņus,

tad varētu arī neticēt, jo Aņus bieži lielījās ar saviem

grāfiem, bet to apgalvoja arī citi. Un nu domāt: ēd
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vai dzer; brauc vai guļ; dejo savās pilīs vai šauj zaķus

pa mežiem
— dienu un nakti, nedēļas, mēnešus, ga-

dus, kā stunda galā: dividesmit pieci rubļi galdā. Grā

fam pie visa tā nevajaga pakustināt ne pirksta. Rubļi
vienkārši „ienāk". Kad zina, cik reti ir tādi rubļi, tad

las ir tuvu burvībai.

Rublis ir kalngals, uz kuru ved simts kāpienu.
Noskaitīti simts. Bet neviens tos nav skaitījis un licis

priekš otra. Ja tu gribi iegūt rubli, tad tev šie kā-

pieni pašam jāsaliek. Ar vārdu: jāsakasa.

Sakasīt rubli. Cik reiz Annele to nav dzirdējusi.

Rubļi tagad cītīgi jākasa, lai brālis varētu iet Jelgavas

lielajā skolā. Annele zina, cik olu, cik mārciņu sviesta

mātei vajaga aiztaupīt saviem ēdājiem no mutes, lai

tad šīs mārciņas, kaut kā nogādātas Dobelē, vai Jel-

gavā, varētu sakasīt to vareno rubli. Arī Līziņa kasa.

Tēvs pat vienu laiku ir mēģinājis atsacīties no pīpīša,

lai nebūtu jāizdod dārgā kapeika. Bet tas viņam nav

izdevies. Nospiests viņš ir atzinies, ka vieglāk tad jau
būtu atsacīties no ēdiena. Cik tad tēvs nu arī tērēja

tabakas! Skarainā laukāboliņa ziedi, ķiršu lapas un

citas smaršīgas zāles, vasarā sameklētas, kaltētas, žā-

vētas, sasmalcinātas un kopā ar šņaucienu īstās ta-

bakas, sajauktas — tā bija tēva tabaka. Dūms bija

viegls, smaršīgs, ātri gaistošs. Istabiņa pēc tā smar-

šoja, kā ar dārgām zālēm iesvaidīta.

Runas par rubļa kasīšanu nonāca līdz tam, kā

māte allaž teica:

~Ja tu būtu agrāk ko iekrājis."

Tēvs paplēta rokas:

~Tu pati zini to iekrāšanu."

Un tad māte par parādniekiem:

„Nu jā! Kur tu vari ko iekrāt ar tavu vieglo



156

roku. Pilna pasaule tev parādnieku. Kas prasa.,

tam: šē!"

„Vai tad es esmu tāds bagātnieks, ka man pilna

pasaule parādnieku," viegli pasmējās tēvs. „Tici

man, sieviņ. Tie tikai tādi kapeikas parādnieki vien

būs."

„Vai tu to kapeiku no zemes paņēmi? Tu zini:,

kas kapeiku netaupa, pie rubļa netiek. Man jau iv

nesaki. Man pastāsta citi. Kad jums, vīriem, iznāk

braukšana kopā ceļā, pilsētā, šķūtīs, darbā un ja kam

pienāk vajadzība, pie kā griežas? Pie tevis. Dod,

Krišjāni Un Krišjānis dod, ja tik pašam kapeika pie

dvēseles. Bet vai tu kādreiz nevarētu saņemties un

atsacīt: Nē un diezgan!"

„Tu esi jocīga, māt. Kad viņam nav, bet man ir

un viņš prasa, kā lai es tad atsaku?"

„Bet kas tev atdos? Vējam esi aizsviedis un vējš

lai tev atdod. Tikai vējš."

„To jau mēs zinām," tēvs rāmi teica. „Par ko tad

mēs strīdamies."

„Par to, ka cits smiedamies paņem tavus svie-

drus, bet tu nenovīdi ne pats sev pīpi tabakas, ne bēr-

nam kriņģeli nopirkt," tā māte.

„Ak sieviņ. vai tad tabaka un kriņģelis ir kāda»

bēdas? Bet maizes mums nav trūcis. Saki, vai tad

mēs nevaram pateikt Dievam?"

„Kā tu runā, vīrs. Vai tad nu maize ir viss. Pats

redzi: bērni pieaug, bet lietiņas mums nav nevienas.,

ko varētu līdzdot tai pašai lielajai meitenei, ja iz-

nāktu tāda reize. Cik neesmu izkūkojusies, lai tu

liec uztaisīt: vienu gadu skapīti, otru pāris krēslu,

trešo kumodi, ja tā būtu centušies, daudz kas jau

būtu rokā."
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„Neba nu
. . ." tēvs tad atsāk ne visai drošs vairs

vn tad nobeidz tā paklusu ar savu parasto: „Kad va-

jadzēs, tad dabūs."

„Kad tad dabūs? — Nu nāk virsū skolas. Cik vēl

vajadzēs zēnam. Un vai tā mazā lai pavisam bešā

paliek?"

Uz to tēvs vairs neatbildēja, bet māte runāšanu

nevarēja tik ātri beigt. Kas uz sirds, bij jānorunā, lai

ir atkal miers kādu laiku. Jo bez kapeiku parādnie-
kiem tēvam bij arī rubļu parādnieki. Sevišķi divi tādi

allaž tika daudzināti. Viens no tēva bij aizņēmies

rubli, otrs pat trīs rubļus un — tāpat kā citi — svēti

nosolījušies atdot, bet bij aizmirsuši to darīt. Tēvs

viņus aizstāvēja.

„Ja tam cilvēkam būtu, viņš tak neturētu pa-

rāda," viņš mēdza teikt. Uz ko māte: „Tam cilvēkam

ir desmitreiz, bet par ko viņš tev atdos, ja tu ne-

prasi?"

„Kā lai es prasu? Nē, tā kauna es tam cilvēkam

nevaru nodarīt, ja jau viņš pats neprotas."

Citreiz atkal tēvs uz mātes iebildumiem atteica:

„Ej, nu ej, māt, vai tu domā, ka mēs būtu bagātāki,

ja nu mēs dabūtu tos pāris nieka rubļus."

Par tiem „nieka rubļiem" tad māte ilgi nevarēja

apmierināties.

Annele noprata, ka tēvs bij gaišāks, bezrūpīgāks

nekā māte. un katrs no viņiem vērtēja citādi dzīves

parādības.

Skolas. Tā bij tāda vārīga lieta. Kad tās pie-

minēja, sirds iesmeldzās kā slima. Tās tālās, nepie-

pildāmās ilgas! Kā tāli kalni, kas nenāca tuvāk.

Bet vai tēvs viņas nesaprata? Saprata gan. Kā-
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pēc viņš tad novērsās un nekā vairs neatbildēja? Arī

viņa sirds smeldza.

Ja būtu ķešā tāds neizdodams rublis, kā nekad

nenolasāma zemeņoga. Cik tad gan jauka būtu dzīve!

Skolas kā ar roku paņemamas. Kas tad viņas liegtu,

ja varētu samaksāt.

Pagaidām rublis nebij vis nieks. Ja tas bij iz-

dots, nekādi burvju spēki — kā pasakā —to neatle-

cināja atpakaļ ķešā. Viņš joprojām bij „jākasa'\

Kaut varētu kā vecākiem palīdzēt pie tā darba.

Par aitu ganīšanu jau pēc labas tiesas būtu pie-

nācies tāds rublis. Aitu bij tuvu pie simts, un kad arī

kapeika no galvas, turpat jau iznāktu. Bet nu tai par

algu bij atvestas tās kājā nemaucamās kurpes, kas

pelēja uz skapaugšas kā divas saīgušas bekas. Nē,

kam nebij laimes, tam nebij..

Annele bij aizsapņojusies, bet viņas ausis bij

modā. Ausis nojauda mātes nemieru un tēva mieru.

Lai gan viņi apmainījās tikai dažiem vārdiem, no kū-

ļiem vairums krita uz māti. Nemitīgās bēdās tā bij

par bargo laiku, par bērniem, kas neatgriežas. Likās:

katrai atjaunotai puteņa brāzmai, kas skrēja pār at-

matu, viņa drebēja līdz. Tēvs šai drebēšanai stādīja

pretī kā sienu tikai vienu vārdu: „Nebēdā!"

Bet vai ar to pietika?

Klusi paēda un taisījās pie miera. Vajadzēja

steigties, lai vēl ar kaut cik siltuma tiek cisās. Istaba

ātri dzisa. Siltumu aprija vētra, kas grūda savu dvašu

caur durvju apakšu, caur logu, caur katru plaisu.

Plēsās ap māju tik neganti, it kā tīšu gaidījuši no-

guļam cilvēkus. Rāvās vienā stūrī, otrā, pašā viducī.

Dūmvadis nežēlīgi kauca, bet sienas turējās.

Annele ritinājās uz sava maisiņa kā gliemēzis.
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Segu pāri galvai. Sapūta siltu dvašu, kamēr rokas un

kājas tika siltas. Šķērsu uzmestais tēva kažociņš arī

darīja savu. Un vajadzēja ar. No tuvā klona kāpa

aukstums, dzēla kā nātras.

Miegs nenāca. Vecāki arī vēl runāja.

„Tā diena nu ir izbēdāta," teica tēvs.

„Bet mans prāts nav mierīgs. Ja arī nostāsies un

tie izbrauks rīt agri, bet kā izbridīs šitās kupenas.
Ar to zirgu!"

„Nu, Pelēcis nav vis smādējams."

„Tīrais sprāgoņa!"

„Nu tu gan aizrunājies, māt. Cik manā spēkā

ir stāvējis, es Pelēci krietni esmu uzbarojis.ļ

„Ko no tādu var uzbarot. Nāve paliek nāve!"

„Manām acīm viņš ir labs," teica tēvs.

Annele piekrita tēvam. Arī viņas acīm Pelēcis

bij labs un stalts zirgs. Bet māte gribēja ar to teikt

pavisam ko citu. Un to viņa arī teica.

„Tas jau ir, ka tavām acīm ir viss labs. Vai

Laukmalim cita zirga nebij? Bet viņš zin, kam var

iegrūzt tādu čigāna kraķi. Pagaidi, ko cits tam pa-

teiktu. Bet tu visu ņem pretī, tāpēc ka tev nav vīra

uzstāšanās."

~Nu tu runā šķērsu, māt."

„Kā es runāju šķērsu? Vai tā nav? Kurš cits

būtu nācis dzīvot un plēsties tādā tuksnesī un līst šai

vilku būdā?"

„Kam tā vajadzētu runāt," Annele domā. Viņas

sirds ir dalīta starp tēvu un māti, bet liekas, ka tēvam

krīt lielākā puse. Viņa nekritizē. Viņa negrib, lai

tēvs būtu citāds. Viņš ir mīļš tāds, kā ir. Bet tik

bieži viņa arī ir ļoti žēl. Varbūt visa. kas mīļš, ir

tik žēl.
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Un Annele zin, ka arī mātei ir žēl tēva. Kad arī

viņa dažreiz baras un gribētu visu citādi. Annele al

laž domā pie tās reizes Avotos, kad vēlā, aukstā no-

vakarā ieklīdis kāds ceļinieks svešzemnieks un pra-

sījis ceļu. Un kā tad tēvs žigli devies to parādīt. Lielu

gabalu skrējis ar svešo bez kažociņa un cepures un

viņa mati plīvojuši vējā. Annele to nav redzējusi

pati, bet māte to atstāstījusi. Rūgta un dzedra. Ko

tēvam vajadzējis traukties, ka ne kārtīgi apģērbties

nepaspējis! Vai tāds vācietis nebij varējis gaidīt.

Taču viņš nācis ar vajadzību un ne otrādi. Vai šis, no

lauka ienācējs, gan cienīgāks nekā tēvs, ka pēdējam

tūlīt, uz rokas mājiena jau bijis jāskrej, kā uz uguns

grēku?

Un daudz ko vēl bij runājusi māte — rūgta un

dzedra.

Vecā Aņus, kas aizstāvēja visu „kungu" kārtu,

tad bij izņēmusi pīpi no mutes un noteikusi stingri:

~Ja tu esi zems cilvēks, tad tev tas ir jādara." Māte

bij runājusi pretī un veco Aņu ar to iedzinusi vēl lie-

lākā bardzībā, tā kā tā ar paceltu balsi bij mātei pie-

kodinājusi sargāties, lai viņas sirdī neņemot mājokli
tas spītības un lepnības vels. Svētīgs esot tas cilvēks,

kas pie laika sajūtot viņa urdīšanu un tad laukā ar

kruķi! Un lai uzmanot, ka tas briesmīgais pūķis, kas

stāvot paceltu galvu un skatoties, kur iemājot, vēl ne-

ielienot bērna sirdī. Tepat jau tā meitene stāvot un

aprijot katru vārdu, ko savā bezdievīgā prātā māte

izsakot pret kungu kārtu. Un šai meitenē tad vecā

Aņus bij bargi noskatījusies savām apaļām soģa acīm.

Bet Anneles sirds bij kā uzmanīgs putns uz zara.

Varbūt jau viņā bij ieskrējis tas spītības un lepnības

velns, jo viņai patika tas, ko teica māte, bet pavisam
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nē. ko teica vecā Aņus. Ko šī te tītināja ar savu

„kungu kārtu?'' Annelei likās, ka kungu kārtā ne-

maz nebij tādi īsti cilvēki, viņi bij tāda cukurmaize,

no kuras īsti paēst nevarēja: ļaužu kārta, tas bij pa

visam kas cits.

Zems! Viņas tēvs zems' Nu lai pielūko tik tāda

Aņus, vai tēvs nevar stāvēt kalna galā, pašā virsotnē!

Nakti Annele redzēja sapni. Neizdodamais pasa-

kas rublis tai bij rokā- kā nolika vienu, otrs atkal

saujā. Tā viņa krāva kaudzes un kaudzes. Baltas,

spožas, bet aukstas kā ledus. Un tad piepēži vairs

nevarēja. Stinga pirksti. Rublis aizripoja.

Atmodās.

Kājas bij kailas. Rokas līdz elkoņiem kailas.

Tēva kažociņš zemē. Ū, cik auksts, cik auksts!

Saritinājās cieši un atsedza acis. Istabā bij kas

neparasts. Baltā, spožā rubļa gaisma. Uz sienas kru-

stojās spokaini lielas austuves šķērskoku ēnas. Dzelzs

apkalumi uz sarkangaiļotās zaļās lādes mirdzēja kā

sudraba saites. Pat vecais, brūnais skapis, kas arvien

tik bēdīgi padevīgs stāvēja, tad izskatījās, kā būtu

iekāpis mīkstos samta svārkos.

Annele parāvās uz augšu un ieskatījās lodziņā.

Sniega aizķepušās rūtis mirdzēja un zalgoja. Laukā

spīdēja mēness. Vētra negāza pakšķus, dūmvadis

nekauca. Miers bij izpleties pār atmatu.

Putenis bij pāri. Cik ātri nācis, tik ātri atkal

aizskrējis.

Rīts ausa spožs. Saule uzlēca un kā ar uguns-

slotu aizsvieda ēnas. Atmata iedegās kā milzu šķil-

tava. Tālu, tālu gāja plašums, vizošiem pauguriem.

Krančelis lēca tiem pāri, — vēlās, pazuda līdz astes
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galam, sprauslodams kūlās pa čagano sniegu, kauca,

smilkstēja, rēja aiz prieka.

Nubij darbs pa lauku. Notīrīt aizkupenātās dur-

vis, atrakt celiņus, apkopt lopus. Soļi bij steidzīgi,

rokas ātras.

Aizgāja priekšpusdiena. Annele brīnējās. Savādi

klusi bij šodien vecāki. Lai nu gan svētdiena, vienam

grāmata rokā un otram. Bet pastarpām tak varēja

runāt par to, kādēļ nepārbrauc vēl cieminieki. Va-

kar runām nebij gala, šodien klusēja. Annele zināja,

ka tas tāpēc, ka nu rūpes bij iesēdušās dziļāk kaulos."

Apstaigāja pusdienas gaitu un ienāca atkal

istabā. Un tāpat nerunāja, it kā saskaitušies.

Saule jau taisījās nolaisties uz mežu galiem, kad

tēvs pēkšņi cēlās, sameklēja garos zābakus, apvilka

puskažociņu un rokā paņēma resno nūju no Avotu

meža.

„lesi nu pretī?" māte jautāja.

„Jāredz, kas ir. Kāds mežā ceļš."
Tēvs aizgāja, bet Krančelis palika tupot istabas

galā kā pārakmeņots, kurls katram jautājumam,
vai aicinājumam.

Annele bij paguvusi daudzas kupenas nolīdzināt,

daudzus celiņus par jaunu iemīdīt, kad Krančelis

deva pirmo signālu.

„Nāk!"

Māte iznāca no istabas.

„Ko? Vai brauc?"

Nebrauca neviens, bet tēvs nāca atpakaļ.
Tik viegli nāca, it kā kāds debesu gars to nestu

pāri sniegam. Vaigs viņam bij jautrs un vēlīgs.

„Nu, un kas tad nu bij?" māte, nesaprasdama,

jau pa gabalu sauca pretī.



„Bij tas, sieviņ, kā es nācu pie atzīšanas, cik mēs

arvien vēl esam mazticīgi un neprašas. Aizskrēju

līdz mežam, atsitos kā muļķis. Taču man iekrita

prātā, ka bērni būs gudrāki kā mēs un ņems lielo ap-

kārtceļu, kas jau būs krietni iebraukts. Un par velti

tu nobēdājies un turēji dienu un nakti smagu sirdi.

Tu zini sakāmo vārdu: nekas tev nav noticis, kā vien,

ko Dievs nolicis."

„Jā, jā, to jau es zinu." Māte negribīgi atbildēja.

„Ar to tomēr nav līdzēts. Un kas tad nu tika no tā,

ka tu aizskrēji līdz mežam?"

„Tas man tika, ka es dabūju vieglu prātu. Un

ja mana acs neviļ, tad tur, no Dakšu palejas kaut kas

ceļas un kust un tie būs viņi."

Asi pētīdams, tēvs skatījās Dakšu virzienā. Saule

bij pazudusi aiz meža. Apvārksnis grima ēnās, bet

vienā vietā, kā caur ziliem vārtiem, tas izlaida ku-

stošas ragavas.

Krančelis nevarēja saprast, ko tāda pētīšana no-

zīmē. Viņa saimnieks bij izgājis un atkal pārnācis.

Viņš bij apmierināts.

~Krančel, un tu neredzi?" Annele pārmeta.

„Vau, vau!" Jā, nu viņš redzēja. Kā akmens no-

krita uz viņa suņa apziņu. Kā nu tas bij varējis aiz-

mirst, ka nebij mājā Pelēča un lielo bērnu. To

kaunu vajadzēja izdzēst. Gaudodams un riedams tas

likās atmatā un pazuda sniega pauguros.

Gaidītāji smējās. Skanīgi aizskrēja smiekli mīk-

stā novakara klusumā. Pate atmata nu likās būt tik

pilna un skanīga. Visiem bij labi.

«Nesaki tik nu bērniem, ka mēs tik muļķīgi iz-

bēdājamies," tēvs atgādināja.
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„Ko nu es šiem daudz teikšu," māte atsaucās sa-

mierināta, rūpes nokratījusi.

Kamanas nāca pār atmatu, skaļas un ašas, līku-

modamas ap kupenām. Pelēcis zviedza un sprau

slāja, Krančelis to aplēkāja priecīgi riedams, bet

braucēji smējās, sauca un runāja reizē. Kad nu viņi

tā ieskrēja sētvidū un abi reizē izlēca, katrs savā

kupenā, bet Pelēcis, bubinādams, pagrieza galvu

pret tēvu, kas to apmīļoja vispirms, paglāstīdams vie-

gli un uzsisdams ar plaukstu trīcošajam gurnam.

„Nu gan būsat tam manam sirmītim grūti da-

rījuši."

„Nemaz," pārbraucēji aizstāvējās. Lielceļš jau

bijis krietni iebraukts, nogriežoties gan tikai vairs

bijušas vienas ragavu sliedes un no Dakšām sākot

nekā, ka tikai kupenas dažviet zirgam līdz vēderam,

tomēr citādi viss gājis labi, ļoti labi.

Kad Pelēcis nojūgts un apkopts un laukā liela

tumsa, visi sēd ap galdu, mazā lampiņa deg, un ciemi-

uieki nevar beigt stāstīt, cik labi tiem gājis. Cik prie-

cīgi radi bijuši par viņu atbraukšanu un cik jaukā
reizē tie tur ieradušies, kad turpat, tēvocim tuvajos

kaimiņos bijušas kāzas. Cik vakaru tur bijuši, tik

rēizu nodzīvojuši pa šīm kāzām līdz rīta ausmai.

Daudz jaunu ļaužu tur bijis, daudz pilsētnieku un

lielmaņu no apkārtnes. Bet par visiem pārāks bijis

kāds jauns, bagāts kroņinieku saimnieks, kas viens

pats muzikantiem metis pa sudraba rubļam no reizes.

Un šis lielmanis kā ieraudzījis Līziņu, tā arī vairs

nost neatgājis. Ar viņu vien dancodams tā sakot no

rokām ārā nelaidis visu vakaru.

Stāstītājs ir visvairāk brālis, sevišķi par to kro-

ņinieku saimnieku un pie tam viņš tā jocīgi, pusaci
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piemiedzis, paskatās uz Līziņu. Citi varbūt to ne-

redz, bet Annele redz labi un domā, ka kaut kas cits

ir noticis ciemā, kas sevišķs, ko, liekas, zin tā pus-

miegtā acs.

Līziņa negrib, kad stāsta. Viņa sit tam pa rokānu

„Ko tu tur sarunā muļķības. Tas viss ir nieki.*
4

„Ā, tev nepatīk dzirdēt taisnību," brālis smiedaT

mies vairās.

v
,Kas tas tāds par kroņinieku un kā viņu

tēvs grib zināt.

Kad nu pateic kroņinieka vārdu, izrādās, ka tas

nemaz nedzīvo tālu. Tēvs pazīst viņu pašu, viņa

māju un radus. Lieli radi, liela māja un bagātība.
Viena pate māsa. Jau lautās un daļa izmaksāta. Pats

var dzīvot kā mērens muižnieks.

„Kur nu uz tādiem ļaudīm! Ne domāt tur, ne-

cerēt!" māte nopūšas.

„Vai viņš zin, ka tu neesi vis nekāda lielmaņa,

bet nabaga rokpeļņa bērns?" tēvs tagad jautā tieši

Līziņai, un Annelei liekas, ka viņa balss ir tāda ne-

parasti stingra.

-,Ā, kas viņam par to jāzin! Un kas vispārīgi par

to ir kāda runāšana!" Līziņa atteic īsi, kā aizkaiti-

nāta, uzšaujas un aiziet no galda. Neviens nu arī

vairs neturpina valodas par kroņinieku.

Bet Annele domā. Viņa ir tai svešā ciema liel-

istabā, kurā rūc, čalo, smejas, griežas daudz ļaužu un

Līziņa ir starp viņiem, bet kāds svešs cilvēks ir viņai

apkārt un apkārt, un Annele nevar saprast, ko šis

svešais īsti grib. Labs prāts viņai uz tā nav.

Līziņa arī nemaz vairs nav priecīga. Kamēr

māte gatavo vakariņas un tēvs ar brāli, uz gultas ma-

las atsēdušies, runā par tēvoci Zanderu: kā tam au-
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dzis, kādi zirgi, kā iet ar veikaliem pa Dobeli, tikmēr

Līziņa, pār galdu noliekusies, kaut ko steidzīgi mērī

un šuj, jo rīt, agri, tai jābrauc prom. Annele tīšām

jārējas ar Krančeli: vai pametīs aci, pasmiesies? Nē,

ne dzird, ne redz. Garie, melnie plaksti līdz pašiem

vaigiem noslīguši, nāsis ātri cilājas no dvašas, bet lū-

pas tik cieši kopā, kā kad nemaz negribētu runāt.

Pašuj, pašuj, apstājas pēkšņi, baltie pirksti ātri, ātri

bungā pa galdu; pašuj, pašuj — pabungā atkal.

Nav tā kā citas reizes, bet Annele jau zin: ne-

viena reize nav tāda, kā citas.
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Rīgas māsīca.

Dienas ir gaļas, dienas ir īsas. Garas tās ir, kad

tās iet, vilkdamās viena aiz otras kā gliemeži. Pelē-

kas, tukšas. Un īsas tās izliekas, kad tās tā ir aizskrē-

jušas, nepamezdamas nekādu atminamu notikumu.

Pelēkas, tukšas. Tādu dienu netrūka atmatā.

Kādu vakaru, uz rudens pusi, māte teica: „Rīgas

tante ar Mildiņu un Einīti atbraukuši Kaltiņos. Val-

bāt jau rīt atnāks arī pie mums."

Tā bij laba vēsts. Annele gāja kā spārnota ar

priecīgām domām: „Nu būs labi, nu būs labi. Cilvēki

nāks atmatā.

Par daudz agri tā otrā dienā sāka gaidīt. Ne

pacietība to nokausēja, un kad tie nu nāca — trīs gal-

vas kā punktiņas viņa ieraudzīja kustamies gar grāvja

malu — tad jau gaidītāja bij kritiski noskaņota.

„Nu kur viņi nāk? Pa grāvi? Tas tak iet tieši

labības laukā. Kā šie neredz, ka tas tur izbeidzas un

tad nevar vairs tālāk."

Viņa māja, sauca, meta ar roku. Nācēji to ne-

redzēja.

„Viņi tikai redz, kas pie pašām acīm. Tālāku nē."

Priekšā skriet viņa nevarēja, jo gans nevar at-

stāt sava pienākuma.

„Ak tu tādi! Pilsētnieki!" Annele purināja galvu.

Māte bij tos ieraudzījusi. Izskrēja pretī. Nu viņi

zināja, kur griezties.
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Annele saprata: ciemiņiem vajadzēja atpūsties,

aprunāties, paēst, bet tas viss vilkās par daudz ilgi.

Milda tak sen varēja izskriet uz ganiem.

Pie paša vakara tā nāca.

Nāca nevis lēkšus soļiem, kā to Annele būtu da-

rījusi tādā gadījumā, bet lēnu un cienīgu pilsētnieces

soli. Kad tā, arī Annele novaldīja sevi un ļāva cie-

menei pienākt labi tuvu, iekāms paskrējās tai pretī.

Meitenes sadevās rokas un samutējās.

„Kā nu labi iet?"' jautāja Milda.

„Tu jau redzi," Annele atbildēja.

Tā runa bij izrunāta.

„Tu gan esi izaugusi liela," Annele apskatīja mā-

sīcu, kas izskatījās bāla un izstīgusf.

~Tās tik manas augstās apzeces, citādi es nemaz

neesmu lielāka par tevi."

„Kas tas ir: apzeces?"

Milda rādīja savus papēžus.

„Nomērīsimies!" teica Annele.

Viņas salika muguras kopā un mērījās. Nezin,

kāpēc, Milda negribēja ierādīt, ka viņa ir lielāka,

kaut arī drusku, drusku.

„Tev pastalas kājās: tāpēc." Milda paskatījās uz

Anneles kājām.

„Es gan pastalas nekad nevalkātu. Tās padara

kāju lielu un lācīgu."

Pietvīkusi līdz ausīm, Annele paskatījās. Vai

Mildai tā vajadzēja teikt?

Atbildi tā palika parādā. Bij jāskrien atgriezi

govis, kas, pamanījušas, ka gans aizņemts, tūlīt gri-

bēja aizlaisties savvaļā. Kad Annele atnāca, Milda

stāvēja vēl turpat drusku sarauktu degunu.
~Tas štērē," viņa teica.
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„Kas tas ir: štērē?"

„Traucē, es domāju."

„Kas traucē?"

„Tu arī nekā nesaproti," Milda atcirta.

Annele saprata gan, bet Mildas valoda to kaiti-

nāja.

Nu viņa ieraudzīja nākam mātes māsu ar Einīti

un aizskrēja tiem pretī.

Mildiņas māte bij liela auguma, laipna, gaiša, bet

drusku nevarīga. Drusciņ līka. Vairāk aiz paraduma,
nekā aiz nevarības pastiepties taisni. Viņas zilās acis

zem biezajām melnajām uzacīm, allaž smaidošas, rau-

dzījās vērīgi un sirsnīgi.

Einītis turējās pie mātes svārkiem. Viņš nebij

neko daudz mazāks par Mildiņu, bet visi viņu turēja

vārgu un mazu.

Mati tam bij linu balti un tikpat gaišas bij uz-

acis un skropstas, kūpas gandrīz nemaz nevarēja sa-

redzēt. Acu plaksti izskatījās aizvien apsarkuši.

Gļēvs bij tas puika kā ola. Tikko tam ciešāki pie-

skārās, sāka pinkšķēt. Annele nezināja, ko ar to ie-

sākt. Mildiņa tai aizvien likās esam tuvāks rads nekā

šis zēns, kas deva sapīkušas atbildes.

„Einītis jau man tāds slimīgs," teica tante. Žē-

loja un lutināja. Bet Anneles māte domāja, ka Ei-

nītim neesot pa krietnam izpērti sari. Tas esot viss.

Tante, kā tāds jaunlaiku cilvēks, negribējusi ticēt tā-

diem māņiem.
Mātes māsa noglauda un nomutē meiteni, pa-

slavē par ganudienām un iespiež saujā vīstoklīti. Tajā
ir krinģelis un dažas standziņas brūnā cukura.

„Ko tu tā aizskrēji tukšām rokām? Kukuli jau

vajadzēja tev iznest māsīcai," viņa norāj Mildiņu.
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Tad izklaušina Anneli par ganāmpulku: kādas

govis, kā sauc, cik daudz dod piena?

Annele tūlīt ir labprātīga stāstītāja: Zīle un Pērle

ir lielās govis, piena devējas. Zīle ir liela patvaldone
un viņas gaitas arvien jāpatur acīs. Kur tā iet, tur

viss bars pakaļ. Pa gabalu jau tā saož, kur pļava,
vai labības lauks. Galvu pacēlusi tad spītīgi mauj un

prasās turp. Kad atgriež: brīnās, ragus grozīdama.

Klausa gan, bet tik tai reizei: kā izlaidīsi no acīm,

nezini, kur tai gals. Pērle nav tāda biezgalve. Niķu

izdomāšana nav viņai pa spēkam. Viņa ēd savu

ēdamo un pielasa lielāku tiesu nekā Zīlē, kas daž-

dien noskrējās pēc kārumiem tukšu vēderu. Tādēļ

arī viņai mazāk piena.

Magone un Brūnaļa ir vēl bērnu kārtā. Magone

tikai gadu veca, bet Brūnaļa — trīs. Brūnaļa ir skai-

stākā govs. Anneles mīlule Nelieli, skaisti liekti

radziņi, spalva kā zīds. Platās, valgās acis tik gudras.
Skatās un gaida, kad nāks Annele, apskaus kaklu,

pieglaudīs tai galvu, pakutinās aiz ausīm. Tas viņai

patīk. Lai nāk Milda, lai pamēģina arī, cik mīļa ir

Brūnaļa.

„Ā, fui!4 ' Milda papurina galvu.

Annele redz, ka ciemenes tik ar pusausi klausās

un tā viņa pēkšņi pietvīkst par savu aizpļāpāšanos,

kā uz muti sista.

Tai dienā vēl ciemiņi ir kā ciemiņi, bet otrā jau

kā savās mājās. Lai taupītu pilsētas drēbes, Milda

dabon mugurā Anneles svārciņu un arī mātes māsa

apvelk mātes svētdienas lindrakus un kurpju vietā

uzaun pastalas, lai vieglāki kājai. Milda no pa-
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stalām atsakās. Graužot auklas. Tad drīzāk viņai

ejot basu kāju.

Mātes māsa labprāt piesolās kaut ko pašūt, vai

salāpīt. Bet šujamā nav, jo nav drēbes, ko jaunu tai

sīt un lāpāmo jau māte ir izdarījusi pate. Tā nu abas

māsas gudro, kādu darbu dos ciemenei, jo bez darba

būt tā negrib.

Beidzot izgudro ar', un mātes māsa strādā. Uz

ceļiem tai ir gabals vecas vadmalas, kas kādreiz ir

bijusi kāda tēva svārka mugura. Uz tās viņa ar krītu

izvelk visādus vijumus un locījumus, pa kuriem tad

vēlāk uzmanīgi izvada dzīparā ievērtu adatu. Tā

iznāk vītnes, kāti, lapas un ziedi. Tas būs paklājs

mātei pie gultas, vai arī pie sienas. Lai liek, kur

grib. Visur skaista manta.

Tikko Annele pārdzen dienvidū, tūlīt steidzās,

lūkot, cik puķu ir ieaugušu nodilušajā drānas gabalā.
Sētvidū ir kaudze būvkoku. Tur sēd mātes māsa,

ierāvusies sakrauto dēļu īsajā ēnā. Viņa ir braukusi

uz laukiem skaidrā gaisā un zaļumos, tādēļ tā arī

nesēd istabā, bet citu zaļumu te nav, kā tā zaļā zāle,

kas, kā jau no pavasara, aug netraucēta pa dēļu star-

pām. Annele notupstas zemē pie viņas un vēro, kā

Čakli skraida adata ar dzīparoto dziju. Šuvēja pār-

trauc darbu un ar bālu, smalku roku noglauda tai

galvu. Tad viņas abas apskata izšūtās rozes. Tās ir

visas vienādas, ar drusku sarkanuma vidū, drusku

zaļganuma lapās, bet cits viss ir pelēks, jo krustmātes

dzīparu krājums pastāv pa lielākai daļai no pelēkas,

ārdītas vecu zeķu dzijas. Annele domā, ka rozēm

gan vajadzētu izskatīties citādākām, bet viņa to patur

pie sevis. Dzīparu nav un tāpēc arī nekādus brīnu-

mus rādīt nevar.
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Ir labi pasēdēt pie šīs Rīgas tantes un patērzēt.

Annelei ir tik daudz ko stāstīt par Zdi, Brūnaļu, Kran-

<:eli, par dzērvēm un ķīvītēm; par Zeltcekuli, vistu ķē-

niņu; par lielo akmeni, ko rudeni tēvs saspridzināja
un kā to iemūrēja rijas pamatos; par Aldi, Kristu,

Miķeli un citiem vīriem, kas brauc uz Jaunajām

mājām celt ēkas. Nevienam citam viņa to nevar

stāstīt, jo citi jau to zin paši, turpreti Rīgas tantei tas

viss ir jauns; un viņai tak laikam patīk klausīties, jo

tā tik jautā un jautā, bet dažreiz saliek rokas vienu

pār otru un smejas tā, ka asaras sasprāgst acīs. Mei-

tene tad paskatās uz viņu apjukusi: ko šī tā smejas,

bet drīz atkal to aizmirst, viņai pašai patīk, ka vārdi

iet vaļā kā parauts strauts un ka stāstot atkal viss iz-

liekas citādi, nekā kad to redzēja ar acīm.

Pilsētnieki ilgi guļ. Tā ir viņu mode. Annele ir

izdziedājusies, izlasījusies grāmatu, izmērojusi vai-

rākkārt ēnu, kas jau sen rāda brokastlaiku, izbāru-

sies vienpatnē ar māsīcu, ka tā nevar un nevar at-

nākt ar brokasti, kā tas vakar norunāts — un tad nu

beidzot tā arī nāk, kā garu ceļu un nemaz nesteig-

damās.

„Par daudz lēni," Annele kritizē.

„Ko tu tik tālu gani?" ir māsīcas pirmie vārdi.

„Kā tu nezini! Es tak ganu tur, kur zāle."

„Bet tad tu varēji gan man paskriet pretī, kad

redzēji, ka es nāku."

„Gans paliek pie saviem lopiem," Annele nosaka

stingri.

Gans nu nosēstas pie azaida un parīko Mildu.

„Milda, paskrejies, atgriez Zīli."

Bet Zīle jau mana, kāds tas gans, krs seko kā
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sapītiem soļiem, un Mildai tik atliek noskatīties, kā

aizgredzeno tai priekš acīm saceltā aste. Vienu kāju

jau pāri Dakšu grāvim Annele noķer savu nebēdni.

~Es teicu: paskrejies, bet tu lien kā slieka. Tā

nevar noganīt," Annele pamāca māsīcu.

Tā sarauc degunu.

~Es neesmu nekāda lauciniece, kas paradusi

skraidīt. Pilsētā neviens tā neskrien."

„Jocīgi!" Annele iesmejas, nezinādama, kā uz to

atbildēt.

Lopi nedod miera paēst ganam.

~Tās aitas tu nu gan varētu atgriezt."

„Atkal jau tu mani sūti," brīnās Milda. „Kādēļ

lai es tev arvien eju atgriezt? Tas nemaz nav inte-

resanti. Un smalki arī nē."

Kā nopliķēta Annele jau ir kājās un pie sava pie-

nākuma.

~Vai tad tā bij, ka es Mildu arvien sūtīju atgriezt?

Nē, ko viņa stāsta! Taču ne arvien. Bet kādreiz gan.

Retu reiz tik. Un par to es neesmu smalka? Ko viņa

stāsta! — Jā, varbūt gan, varbūt gan. Viņa tak mans

ciemiņš. Tad tak neklājas. Un kam man tā vaja-

dzēja darīt? Tikai mana palaišanās slinkumā un

vairāk nekas."

Nekad vairs Annele nesūta savu ciemeni atgriezt

lopus.
Ar māsīcu bieži iznāk citādi, nekā domāja. Kas

viņai patīk, Annelei nepatīk un atkal otrādi. Tāpat

ar to Rīgu, par kuru ir vislielākā runāšana. Tas iz

nāk citādi, nekā tam vajadzētu būt. Annele klausās,

klausās, bet apmierināta viņa nav. Mildas Rīga viņai

nepatīk tā, kā viņas pašas izdomātā Rīga, bet Milda
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necieš iebilduma: „Ko tu gribi runāt līdz? Vai tu esi

Rīgu redzējusi."

Redzējusi jau nu viņa to Rīgu nav, bet vai tāpēc
tā nekā par to nezin. Visu garo dziesmu: „Rīga, Rīga,
tā dažs saukā," viņa zin no galvas. Milda par to pat
nav dzirdējusi. Viņa klausās un purina galvu: Nu ja,

lauciniekiem jau tāda dziesma ir laba diezgan.
Annele redz Rīgu. Tā ir tāla, balti torņaina, va-

rena pilsēta un mirdz mūžīgā saulē.

Kādi ir šie torņi? Ko Milda zin par viņiem?

Torņi? Jā, bez šaubām. Tādi ir — Pētera, Jē-

kaba, Doma. Viens, kā otrs, melni un veci, čukuros

tup gaiļi. Ko par torņiem stāstīt?

Cita lieta: greznie nami, spožie skatu logi, lep-

nie kungi, skaistās dāmas! Un tā viņas iet: uz aug-

sta papēža, un tikai pirkstgaliem pie zemes. Ar vienu

roku pacēlušas svārku asti, otrā saulessargu, galvu
cēli atliektu atpakaļ, jo cepure uz augstā matu šin-

jona ir piesprausta nogāzeniski pret degungalu.
Dāmu smalkā mode ir: savilkt acis, sakniebt lūpas,
lai mutīte iznāk maza. Un kungu smalkā mode tām

pretī ir: staigāt spīdīgiem cilindriem galvā, saskrullē-

tām ūsām, uz abām pusēm izsukātām bārdām, vi-

ducī sapogātiem svārkiem, tieviem spieķīšiem rokā.

Dāmām dodot labdienu, cilindris aizlēc cēli atsviestā

rokā, kungs pagriežas pret dāmu, smaidīgs pret smai-

dīgu, paskatās acīs, pamirkšķina plakstus, saka:

mojn, mojn! Tā visu to izrāda Milda gorīdamās,

klanīdamās, vaibstīdama seju, grozīdama acis. Un

tai Rīgā ir arī tādi kungi, ja gadās nākt Mildai pretī,

tad skatās uz to, skatās tā, it kā acis no brīnumiem

paliktu plakstos iespīlētas. Un tas nav vienreiz, vai

divi reiz, ai nē: tas notiek tik bieži, ka kungi iet ga-
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ļām un tik skatās. Liekas, ka Milda vien tad būtu

pate lielā Rīga un kungi grieztos tai apkārt, skatīda-

mies kā mēnesī.

.„Skatās? Nu kādēļ tie kungi uz tevi tā skatās?"

Annele neizprot.

r,Ak nu! Vai es zinu!" Milda pamet galvu augst-

prātīgi atpakaļ.
Saule sāk ciešāki dedzināt. Milda sargā pakausi

abām plaukstām, bet tas neko nelīdz. Un tā kā nu

jau ir daudz runāts un izrunāts, tad viņa drusku stei-

dzīgākiem, bet arvien vēl cēliem soļiem dodas uz

māju.

Annele noskatās, kā Milda aiziet. Galvu sāniski

drusku atpakaļ, kājas rakstā, gūžās šūpodamās. Tā

laikam iet Rīgas dāmas.

Tie stāsti viņai iet pa galvu. Dāmas, kungi un

pate Milda. Ko viņa arvien un arvien ir pieminējusi,

ka kungi uz viņu skatās? Kādēļ viņi tā skatās?

Nu, ja skatās, tad patīk. Un kas patīk, ir skaists.

Tā tad Milda ir skaista?

Jā, kad saliek visu kopā, ko Milda teikusi par

sevi, jeb, labāk sakot stāstījusi, ko citi par viņu tei-

kuši, tad iznāk, ka Milda ir gan skaista. Viņai ir

kungu kārtas deguns, maza, maza, sarkana mutīte,

tumši cirtaini mati, zilas acis, kas zem melnu skrop-

stu plakstiem dažreiz izplešas tik lielas, ka baltums

plati apskauj tumšos redzokļus, sevišķi tas notiek

iad, kad viņa rāda, kā' skatās uz to kungi. Ne uz

reizi, bet šad un tad, tas viss tā palēnām ir nācis klajā

un ne uz reizi, bet šad un tad. tā palēnām Annele ir

nākusi pie skaidrības, ka viņa nav tas, kas Milda. Ne

domāt! Ne viņai ir kungu kārtas deguns, ne tāda

maza kapeikas mutīte, ne tik cirtaini mati, ne tik
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gari skropsti. Un ja Milda ar visām šīm īpašībām

ir skaista, bet Annelei viņu nav, tad ir skaidrs kā

diena, ka Annele nav skaista. Nonākušai pie šīs at-

ziņas, Annelei drusku nāk smiekli. „Jocīgi," viņa

saka. Bet smiekli drīz noiet. Tie nolīst kā ledains

lietutiņš no galvas līdz papēžiem un tie nav jau vairs

nekādi smiekli, kad tie tā dīvaini kribina rokas un

kājas un mutē viņi paliek rūgti, kā kad būtu skābā

ābolā iekosts.

Nav smuka, nav smuka. Bet vai nu tas īsti tā

ir. Negribas ticēt.

Spogulītis viens ir mājā pie sienas. Tas der pa-

skatīties, vai pašķirts taisns celiņš. Visu seju viņš

nerāda.

Varētu pajautāt kādam. Bet kam? Māte pa-

smiesies un pateiks kādu joku, bet tēvam — kauns.

Kā lai jautā tādu lietu?

Bet meitenei tas nedod miera. Viņa sēd pie

krustmātes, runā šo un to un tad — itin ātri un

piepēži:

„Vai tad es nemaz neesmu smuka?"

„Tu? Kas tev vainas?" krustmāte it kā atjautā.

Tā nav pietiekoša atbilde.

„Bet Mildiņa ir smukāka?"

„Kā kurām acīm. Katrai jums savs košums."

„Dikti nesmuka tu esi. Tev ir raibs deguns."

Tas ir Einis, kas Annelei nekad nesaka laba.

„Pašam viņam ir raibs snīpis kā ķīvītes ola,"

smejas krustmāte.

Annele brītiņu padomā un tad nosaka.

„E, rauj piķis visu smukumu! Kam man viņa

vajaga."
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Citureiz, kad meitenes runā par Rīgu, tad tā ir

cita Rīga. Tā saucās Smilšu kalni. Tur dzīvo Milda.

Un arī Milda tad ir cita. Nemaz vairs tā lepnā Rīgas

dāma, atgāztu galvu, bet pavisam vienkārša mei-

tene. Un Smilšu kalni ir bezgala interesanti. Tur

ir darbu kaudzēm. Tur izvelk jaunas ielas, atmērī

vietas lieliem un maziem namiem, rok pamatus, ved

materiālus. Smilšu kalnos aug Rīga, līdzīgi kā še,

Jaunās mājas. Tikai tur ceļas ēka pie ēkas ar neti-

camu ātrumu, un cilvēki tur mudž kā skudras. Ne-

vis kā te, kad pietiek pie ēkas celšanas tikai tādos

laikos, kad vairs nav tīrumā darbu, Rīgā ir bariem

cilvēku, kas to vien dara, kā celt namus. -— Gar jaun-

izvilktajām ielām nopērk gabalu zemes un tad tur

aug mājas kā sēnes. Pusskriešus tad staigā cilvēki

un kā ar mašīnām tad dzen uz augšu. Un šīs mājas

ceļ nevis kādi kungi, vai vācieši, bet mužiku cilvēki

vien. Kužas.

Kas tie par vārdiem, brīnās Annele, ja daudzus

Mildas izteicienus viņa dzird pirmo reizi. Milda pa-

skaidro, ka tādi kužas nekas cits neesot, kā tīrie lat-

vieši, kas iekrājuši naudu un nu plātoties ar savām

mājām pa Smilšu kalniem. Drīz viņiem vien pus

Rīgas piederēšot. Tur sevišķi esot viens tāds vec-

puisis, Namdaris vārdā, kam jau tagad naudas kā

velnam pelu. Tam piederot vesela iela. Pie divi-

desmit māju jau sacēlis. Un kura gatava, tā tūlīt

pilna kā bišu strops. Jo dzīvokļi esot gluži tādi, kādi

vajadzīgi Smilšu kalnu ļaudīm: skaista istaba ar lielu

logu, bet koridors ar daudzām virtuvītēm visiem ko-

pējs. Viss plats, ērts, tīrs un skanīgs. Arī Mildas ve-

cāki tur pāriešot ar rudeni no sava nelādzīgā pagraba

dzīvokļa. Namdaris esot pazīstams ar mammu un
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dažreiz pie viņiem iegriežoties un tad lieloties, ka

viņa namos visi jutīšoties kā paradīzē.

Par citu Namdaris nerunājot, kā par saviem na-

miem vai arī par to, ka sabūvējis namus, ņemšot

sievu. Mildas mamma tam tad dodot padomu, lai ar

sievas ņemšanu nekavējoties. Sacelšot namus, nāk-

šot nauda, bet jo nākšot nauda, jo atkal gribēšot celt

citus namus, jo cilvēki, kam to vajagot, jau nākot klāt

kā mušas vasarā. Un tā tas varot rauties līdz sirmiem

matiem, kad būšot par vēlu ņemt sievu. Jā, Nam-

daris arī jau esot par to domājis, un viņš jau arī ska-

toties sievas, bet kamēr skatoties, gads, vai divi gadi

garām un tā meita, kuras lūkojies, jau tautās, bet kas

palikusi sēdot un gaidot, tā viņam jau par vecu.

Tā Milda stāsta veiklu Rīgas mēlīti un smieklu

tai pilna mute. Par to pašu Namdari, kas jau tur-

pat esot līks un stīvs; jau iesirmu bārždeli; jau vecs,

tā ap trīsdesmit, vai vairāk un kā šis lūkojoties, lū-

kojoties. Arī Mildu, protams, vai acīm aprijot, var-

būt arī lielu gaidīdams. Bet viņa jau nu nē. Pie tāda

sakārņa, pie tāda naudas pūķa, jau neesot nekāda

iešana, tādam lai tik visas meitas knipi gar degunu

pasitot! Viņa pate to darītu pirmā! Tā arī paps

domājot. Paps Namdari nevarot ne acu galā iere-

dzēt. Vienmēr rūcot, ka šitādam muļķim esot tik

nekaunīga laime, naudu kā no zemes paņemt. Bet

mamma aizstāvot Namdari. Mamma sakot, ka ne-

esot slikti, ja cilvēks cenšoties. Kas cenšoties, taru

arī kas tiekot. Namdaris protot nopelnīt naudu, bet

tāpēc viņš jau neesot slikts cilvēks.

Nē, slikts Namdaris nav, atzīst Milda. Citi namu

cēlēji ir sliktāki. Lielas īres viņš neplēš un skaidas

no savām jaunceltnēm viņš ļauj aiznest par velti. Kad
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amatnieki pavasarī aptēsa un notīrīja baļķus, un

skaidu sakrājās lūzums, tad cauru dienu nāca bariem

sievietes, bet visvairāk bērni. Atnāca tukšiem mai-

siņiem un aizgāja rindā kā paunu žīdiņi, tikai ne

uz muguras, bet uz galvas nesdami savas paunas.

Arī Milda visu pavasari ir gājusi skaidās. Mal-

kas šķūnītis ir līdz malām pilns un tikai viņas vien

pienests. Mammai sāp pakrūte, tā nevar ne celt, ne

nest un Einis ir vēl mazs un vārgs, mamma viņu arī

žēlo. Bet kurāmais ir tik dārgs un te viņu var dabūt

par velti. Kas cits, kā Milda lai tad iet un to sanes.

Kad Milda ir nonākusi pie skaidu nešanas, vi-

ņas balss ir kļuvusi tumša un žēlabaina. No tās vien

jau var nojaust, kāda ir tā Rīgā, kurā dzīvo Milda

un kā viņai tur klājas. Agri no rīta jau mamma viņu

rauj augšā no miega. Jāsteidzas, lai rupjākās skaidas

citi skaidu nesēji neizlasa un neaiznes. Prom tik

prom! Par ēšanu nav ko domāt. Un nekad jau ne-

aiziet tā, ka būtu tur pirmā. Apbūves laukums ir

pilns. Daži amatnieki ir rupji, dzen bērnus no kā

jām, lai netraucē darbā, daži nesaka nekā. Tie ir tie

labākie. Bet vistrakāki ir ar zēniem, kurus Milda

dēvē par ielas zēniem. Tie reti kad nāk pa vienam,

kā meitenes, bet pa vairākiem kopā un kopā tad arī

turas. Izlasa biezākās skaidas, baļķu galus, klucīšus,

visu rupjāko un labāko mantu un sakrauj kaudzē.

Un kas kaudzē, tas viņiem. Kamēr citi stiepj savus

maisus uz mājām, citi paliek pie kaudzes un to ap-

sargā. Tai, ja esi meitene, tuvumā nerādies. Lamā-

jas, svelpj, grūzta, kniebj, rausta aiz bizēm. Dažreiz

tāds troksnis, ka ausis plīst pušu. Tad labi, kad iero-

das Namdaris. Tas puikām vaļu nepaļauj. Nelīdz

viņu sakrautā kaudze. Pašiem puikām Namdaris liek
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izdalīt visu, līdzīgi pa daļām. Ja kāds runā pretī,

vai pat lamājas, to prom no laukuma. Savu kau-

dzīti tā katrs bērns tad var nest līdz vakaram, ne-

viens to vairs nedrīkst aiztikt.

Ak ja! Skaidu nešana ir Rīgas nomaļu bērnu

elle.

Vakarā galvas virsa no maisa spiediena sāp kā

uguns un nakti, cik reiz atmostas, Milda parauga, vai

nav no lielas nešanas nogājuši visi mati, bet nē: mati

tādi pat kupli un cirtaini, kā bijuši.

„Jā, nedomā, ka Rīgā ir viegla dzīve," Milda tad

saka ar tādu piedzīvojuša cilvēka pārākumu, pakratī-
dama galvu. „Kas jums te nekaiš uz laukiem! Tava

māte ieiet dārzā, parauj kartupeļus, pašķin bietes;

ieiet klētiņā, pagrābj miltus; ieiet piena kambarītī,

tur ir krējums un sviests un piens. Apēst nevar. Bet

kur mums ir klēts un piena kambaris? Viss bodē un

viss maksā naudu. Un kad uz parāda ņem, nedod vis

labāko, bet sliktāko. Paps pelna tik maz, tik maz.

Kā mēnesis cauri, viss jau iepriekš noēsts un tā no

parādiem nevaram izkulties. Paps jau varētu ieņemt

daudz lielāku vietu, bet viņam nedod. Kā nāk labāka

vieta vaļā, ieliek citu, pavisam muļķi kādu, pavisam

nederīgu cilvēku, paps paliek bešā. Visu laiku, kad

no darba mājās, paps par to vien rūc un pukojas, bet

tas neko nelīdz. Mamma domā, ka papam ietu la-

bāk, ja būtu laipnāks un izpaticīgāks, bet viņš tāds

nevar būt. Nav viegli ar papu, bet tāds nu viņš ir.

Kad Milda pie laba prāta, meitenes dzied kopā.

Milda gan nevar balsi tik zemu nolaist, ne uzsviest

tik augstu kā Annele, bet viņai tumīgi skan pa vidu

un balsis tā jauki kopā šķeterējas. Bet ilgi tas neiet.
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Tās dziesmas, kas Annelei patīk, nepatīk Mildai. Par

ļaužu dziesmām viņa purina galvu. Viņas acīs neat

rod žēlastību, ne „Pūt vējiņi, ne „Man pazuda ku-

meliņis", ne „Tālu, tālu vakarā", vai „Kur priedīte

tavi zari", un citas, kas atmatā tik jauki un tālu

skan. Milda saka: tās nemācot viņas skolā un ko

viņas skolā nemācot, esot prastu ļaužu būšana. Viņa

grib, lai Annele iemācās: „Guter Mond", „Aus dem

Himmel ferne", un „Es braust ein Ruf wie Donner-

ball". Bet ja Milda nepieņem viņas dziesmas, tad

viņa nepieņem Mildas. „Guter Mond" un „Aus dem

Himmel ferne", viņai tikai ir tāda ļēļošana, tāda

muļķīga vācu būšana, bet tas donnerhalls viņai ne-

maz neiet galvā. To viņa skaidri pasaka. Lai Milda

māca, cik grib, viņa aizspiež ausis un neklausās.

„Tev neiet galvā tāpēc, ka tu esi neapdāvināta.

Kas apdāvināts, tam viegli iet galvā."

„Lai es esmu neapdāvināta!"

Milda tad dusmīgi sacērtas uz papēža un aiz-

skrien mājā.
Kad Milda prom, Annele aizdzen savus lopus

labi tālu un nu mēģina izdziedāt Mildas mācītās dzie-

smas. Jā, viņa var it labi. Tikai tas donnerhalls vēl

iet klibodams. Viņa nesaprot, kas tie par vārdiem.

Bet beigas aiziet līku loču, ieguļas galvā: „Lieb Va-

terland magst ruhig sein, fest steht und treu die

Wa—a—acht am Rhein".

Arvien retāk nāk Milda uz ganiem. Kad saule

spiež karsti, viņai netīk; kad nomācies un līņā, viņai

netīk. Rīgas valodās Annele klausās vairs tikai ar

pusausi un smalkās pilsētas manieres tā nepieņem.
Milda ik ar dienu gaišāki norāda uz atstatumu, kāds
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ir starp viņu un tādu vienkāršu lauku meiteni, kāda

Annele. Bet kad Milda norādama saka: „Redz, kāda

tu esi!" Annele pamet spītīgi galvu: „Nu lai es esmu!"

Un reiz, kad Mildai atkal ir nācies aizrādīt, ka smalki

ļaudis tā nedara un tā nedara, Annele pasitās kā zi-

bens tai pretī un nosaka: „Ej pie velna ar visu savu

smalkumu!"

Tas Mildai ir par daudz. Viņa meklē atbildi un

nevar tik ātri sameklēt, bet tad tā ir tāda: „Nu, pie
aitām un cūkām jau citu valodu mācīties nevar."

Un tā nu arī viņu valodas ir izbeigtas.

Rīgas viesiem atmatā ir maz zaļumu un tā viņi

sāk runāt, ka būšot atkal jāiet uz Kaltiņiem. Tur ir

mežs ar visādām ogām pie pašām durvīm, tur arī

dārzā sāk ienākties āboli un citi augļi, un kādā jaukā

priekšpusdienā Annele redz tos aizejam, visus trīs uz

Kartiņu pusi. Māte, ar baltu nastiņu padusē, viņus

pavada.

Tas meitenei ir pārsteigums. Lai gan jau ru-

nāja par aiziešanu, tomēr viņa neticēja, ka tas būs tik

ātri. Un ardievu tak varēja viņai pateikt. Šorīt jau

gan, kad izdzina lopus, Rīgas radi vēl gulēja šķūnī

saldā miegā, bet Milda tak vēlāk varēja uz brītiņu at-

skriet ganos. Par to viņa nav domājusi. Tā, it kā

Anneles nemaz nebūtu pasaulē.

Asaras saskrej acīs aiz rūgtuma, vai žēluma.

Žēlums tomēr lielāks un tas ņem virsroku. Soli pa

solim viņa pavada gājējus acīm. Pie robežgrāvja tie

apstājas, parunājas kādu laiciņu, māte atdod savu

balto nastiņu Mildai un griežas atpakaļ. Annelei lie-

kas, ka tante purinātu roku uz ganu pusi. Milda pat

nepaskatās. Nu jau viņi aizgrimst aiz bālējošā rudzu
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lauka. Te parādās vēl galvas, te zūd un nozūd pa-

visam

Bēdīgi ir, ka tā aiziet un pazūd. Annelei liekas
T

ka arī ciemiņi aizgāja bēdīgāki, nekā atnāca. Varbūt

te viņiem nebij tā, kā domāja. Tas viss laikam tāpēc,

ka Annele nebij tik laba, sirsnīga un jauka pret to
y

kā vajadzēja.

Māte pavadīja ciemiņus ar baltu nastiņu. Tajā:

bija gaļa un sviests, ko aizvest uz Rīgu. Annele at-

cerējās no pašas savas mazotnes, kad vēl Mildas ve-

cāki dzīvoja uz laukiem, ka māte arvien pie viņiem

bij gājusi ar tādām nastiņām. Arvien pilnā prom,

tukšā atpakaļ Mildas vecākiem gāja grūti. Bet kā-

dēļ tas tā, Annele nesaprata.

Milda aizies uz Rīgu un atkal viņai būs jānes

skaidas, lai dabūtu kuramos. Annelei par kuramiem

nav bēda, tēvs ziemu tos ir savedis. Un tas ir tiesa,

kā Milda sacīja: Annelei ir kartupeļi un maize, sviests

un piens un kas tas visujaukākais, viņai ir tēvs, kas

nekad nerūc un nebaras, dažreiz gan nerunā un ne-

atbild, kad strādā darbu, bet kad runā, ir jauks un

mīlīgs kā saulīte. Kad labi apdomā, Annelei iet gan

daudz labāki, nekā Mildai tai lepnajā Rīgā.
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Bailes.

Pārdzinusi dienvidū, Annele dabūja zināt, ka

rīdzinieki vēl kādu laiku palikšot Kaltiņos. Un tad

nu bij norunāts, ka māte ar tēvu pēc kādām nedēļām

brauks uz Jelgavu apciemot lielos bērnus un aizvest

pārtiku brāļam, kas jau Avotu tēvocim līdz bij aiz-

braucis savā skolā. Tai reizē tad nu Milda atnāks

vēl pāra dienas uz atmatu pabūt biedram Annelei.

Tā arī notika.

Taīs nedēļās jau dienas bij palikušas manāmi

īsākas un naktis tumšas. Kad māte, ceļa drēbēs sa-

ģērbusies, modināja x\nneli, vēl reiz piekodinādama
visus mājas darbus, un noteica aiztaisīt durvis, varēja

būt pusnakts, bet varēja vēl arī būt tikai vakara puse,

jo uz tik garu braucienu kā Jelgava, jau arvien sku-

binājās jo agrāki, jo labāki; tepat, līdz lielceļam vien

jau grumbainais lauku ceļš aizņēma vai stundu, un

Pelēcis jau nebij nekāds lielais rikšotājs.

Tēvs gaidīja ārā. Sauca. Zirgs bij sajūgts. Māte

steigšus pārsēja villaini pār krūtīm, pameta acis ap-

kārt, vai nav ko piemirsusi. Pamācīja meiteni: „Jūs

variet nu tagad iet abas lielajā gultā, tur būs siltāki

un drošāk. Durvis aizšauj. Un baiļu nekādu neturi.

Kas še nu atkulsies, tai gaisa gabalā. Nav vēl nekad

piedzīvots."

Pie durvīm bij tēva paša cirsta koka aizšautne.

Kad Annele aizšāva bullu, viņa dzirdēja, ka vecāki
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jau bij ratos, kaut ko vēl dudināja, Pelēcis nosprau-

slojās, tēvs sakustināja grožus, pamudināja zirgu,

Krančelis, par slinku izrādīt izbrīnu, vai pārsteigumu

par tādu neparastu nakts braucienu, pāri reizes žēli

iekungstējās, bet palika savā būdā. Annelei likās

nepiemēroti izlietāt priekšrocību un līst vecāku gultā,

kad Milda palika viena viņu kopējā vietiņā. Ta viņa

atgāja atkal atpakaļ un nolikās blakus Mildai, kas

gulēja ciešu miegu.

Kaut kur tumsā, pret Dakšu pusi, vēl grabēja
rati. Dažreiz troksnis bij stiprāks, it kā tuvodamies,

dažreiz vājāks, it kā izdzisdams, bet to dzirdēja. Ri-

teņi lēkāja pa grumbām kā tāli, viegli sitieni pa zemi.

Brauca, brauca, brauca. Ra—ta—ta! Ra—ta—ta!

Brīnums, cik ilgi tie bij dzirdami! Tagad tie norī-

bēja pār robežgrāvja tiltiņu, nu tie vēl reiz stiprāki

ierūcās, jo bij uz cieta ceļa. Un tad pēkšņi bij viss

klusu.

Annele pacēla galvu, klausījās no visa spēka.
Nekā vairs nedzirdēja. Likt nu galvu uz spilvena un

gulēt.

Bet kas tas īsti bij! Vienreiz viņai bij galva pret

Mildu, otrreiz pret sienu, tad atkal pret Mildu, bet

miega nebij.
Milda šņāca par daudz stipri. No tāda šņāciena

miegs palika nost kā aizpūsts. Viņa aizbāza ausis,

bet tas bija velti. Dzirdēja cauri.

Nu kad miegs nenāca, lai nenāk. Pasvieda ap-

segu tālāk un domāja. Mātes vārdi vēl skanēja ausīs.

„Neturi baiļu".

Un uz reiz viņa zināja, ka tikai šie vārdi jau visu

laiku viņai bij bijuši ausīs. Nevis Mildas šņākšana.

„Neturi baiļu, neturi baiļu!" Tie vien visu laiku.
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Kādēļ māte bij teikusi: neturi baiļu. Kas tad

bij bailes? Par tām nemaz tak nebij ne domāts, ne

runāts. Milda bij atnākusi, lai Annelei nebūtu garš

laiks tā gluži vienai. Un vai ar viņu bij kāda dro-

šība? Viņa bij tāda gulētāja, ka nezinus ne rīta, ne

vakara, kā pate teica. Tad jau drīzāk ar Krančeli.

Pavērt durvis un pasaukt šuneli? Ne jau nu baiļu

dēļ, bet biedram. Viņam jau arī labāki istabā. Un

ja būs kas, atsauksies. Viņš jau dzirdēja putna spārnu

gaisā

Bij jau atgrūsta aizšautne un patlaban vajadzēja

atraut durvis, bet tad tā, it kā kāds iesistu pa roku un

bulta atkal aizskrēja priekšā. Jo: ja nu kāds tur

taisni stāvēja laukā un gaidīja, lai uzreiz pa durvju

atvērtni iespruktu istabā? Vai arī: lai atsauktos uz

saucienu šunelim ar savādu svešu balsi? Ko tad?

Tādas domas meitenei kā zibens ielēca galvā, bet viņa
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tās tūlīt mēģināja aizdzīt. Blēņas, blēņas! Kas tur

varēja stāvēt, vai gaidīt, vai atsaukties? Neviena taču

nebij. Un ja arī būtu kāds, tad tak Krančelis to būtu

rējis.

Bet ja nu Krančelis bij nozāļots ar nāves zālēm

pildītu desu? Jā, ja nu bij jau nozāļots.

Sirds tā krampjaini stinga. Bet meitene stin-

gumu nokratīja.

Blēņas, blēņas! Kādas domas gan neienāca prātā!

Viss bij kluss. Krančelis savā būdā un sargāja mā-

jas. Un tā arī bij labi. Atstās viņu tur. Sunim istabā

nav vietas.

Annele ielīda atpakaļ vietiņā. Ritinājās nosalusi.

Gulēs un vairāk nekā. Kad tad atmodīsies, būs jau

klāt rīts un drošā dienas gaita.

Bet kā varēja gulēt, ja Milda tā šņāca. Cik reiz

šņāca, tik reiz rīklē tai kas ieknakstējās. Tos knak-

slienus Annele sāka skaitīt. „Kad būšu līdz simtam,

tad jau gulēšu," viņa domāja. Knik — knik! Viens —

divi — trīs

Neizskaitīja līdz desmit, kad jau domas bij citur

prom. Domas apskraidīja salto tukšumu, kurā tagad

gulēja atmata ar jaunajām mājām vidū un Anneli tur

iekšā. Nekad vēl meitenei nebij licies šis tukšums

tik liels, vientuļš un salts. It kā aizritošie tēva rati

ar saviem riteņiem būtu izslaucījuši no tā visu dzī-

vību un siltumu. Tukšs un tomēr atkal ne tā: kā

tukšs. Kaut kas svešs un neizprotams bij pienācis

tuvu. Klusēdams glūnēja.

„Tev ir bail," likās, kaut kur čukst kāda balss.

„Kas par niekiem! No kā gan man būtu bail!"

Annele atsaucās čukstētājam.

„Tev ir bail, tev ir bail," čukstētājs to kaitināja.
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Nebij jau pirmo reiz, kad tēvs ar māti bij ārpus

māju. Pērn ruden tie bij aizbraukuši baznīcā un

atgriezušies diezgan vēlu, bet pavasari, ar tādu pašu

baznīcas braucienu un pēc tam īsu ciemu Avotos, bij

pārbraukuši pat ar lielu tumsu. Lai nebūtu lieki jā-
kvern ar gaidīšanu, meitene ar vakara iestāšanos tad

bij gājusi kopt lopus kā nu prazdama un spēdama.
Lln lielajā šķūnī taisni gājusi iekšā tai melnajā drau

došajā kaktā, lai paņemtu salmu klēpi. Un atpakaļ

nākot no kūtīm nemaz nebij paātrinājusi soļus, lai

gan sirds ar ātru pukstu skubinājusi to darīt, jo tumsa

aizmuguris, it kā mina uz papēžiem.
Ja nu toreiz tai nebij bijis baiļu, tad tak arī ta-

gad to nebij. Tīrie nieki! Kur viņas, abas ar Mildu,

tak vēl divi cilvēki!

Bet kādēļ nenāca miegs? Likās, ka jau stundām

un stundām tā guļ bez miega. Kur tagad varēja būt

vecāki? Ja brauca pa vienu Jelgavas ceļu — varbūt

jau pie Lipsta, ja pa otru, tad droši vien aiz Zaļās

muižas. Bet tad jau drīz vajadzēja būt gaismai.

Ātri atplēta acis. Vai jau ausa? Nē! Tumsa

pat vēl melnāka un biezāka likās. Spiedīgi smaga.

Tā tad vēl varēja gulēt. Mierīgi gulēt.

Bet kad plaksti taisījās slīgt nemaņā, arvien tos

kāds tā kā dzirdēts, kā nedzirdēts troksnis parāva

atkal vaļā: te sprāga sienā, te ieknikstējās durvīs, te

kaut kas aizšņāca pāri jumtam. „Pele." „Vējš."

„Tas tik tā ausīs," Annele tad ātri aizmānīja šādus

trokšņus.

Klau! Nu jau skaidri dzirdēja, ka Krančelis ie-

ņurdējās būdā. Lēnāk. Stiprāk. Pavisam jau stipri.

Četras suņa ķetnas ar mīkstu troksni nopakšķēja pa

iemīto celiņu. Suns skrēja šurp. Istaba- galā, savā
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parastā sargvietā tas notupās un izlaida garu kau-

cienu. Ņurdēdams un rūkdams apskrēja apkārt mā-

jai, atkal notupās un nu jau nepārtraukti raidīja sa-

vus biedinošos saucienus uz Dakšu pusi.

Annele pacēla galvu. Klausījās. Likās, ka tai

virzienā grab rati. Tālu, kā vēju plīva atsviestas, ka

aizmiglotas noplaka suņu rejas. Krančelis tā tad ne-

bij vis sasapņojies. Laukā tiešām kas kustējās,

brauca.

Un nāca tuvāk. Nenogriezās vis pa robežceļu

vienā, vai otrā virzienā, bet pārrībināja tiltiņu un nu

jau bij atmatā. Te vairs nebij cita ceļa, kā tieši uz

Jaunajām mājām.

Vai tie bij vecāki, kas brauca atpakaļ? Vai bij

kaut kas noticis?

Nē! Ja būtu vecāki, Krančelis nerietu tik nikni.

Būtu jau pretī. Un tā arī nebij ciešā, noteiktā dēļu

ratu rīboņa, ar kādiem bij aizbraukuši vecāki. Tas

braucējs bij tāds čunčinātājs, it kā mēslu ratos.

Annele izlēca no gultiņas un piegāja pie loga.

Tumsa bij tik bieza, ka aizsedza visu. Varēja būt ap

pašu pusnakti.

Atmatā tomēr saredzēja melnu muskuļu. Var-

būt tas kustējās, varbūt arī stāvēja uz vietas. Riedams

Krančelis pazuda tumsā, riedams un bēgdams laidās

atpakaļ, glābdamies aiz mājas.

Mildas šņācieni pēkšņi notrūka. Viņa uzrāvās

sēdus. Pussamulsušai, pusizbiedētai tai jautājumi tik

tā bira no lūpām:
„Kas ir? Ko tu skraidi un neļauj gulēt? Ko tas

suns rej? Kur tavi vecāki? Vai jau prom? Kas še

notiek? Tur tak brauc, vai tu nedzirdi, ka brauc?
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Kas tas ir, kas tur brauc 9 Ko tu skaties pa logu? Nācr

šur. Man bail. Kas tas ir, kas brauc?

~Es nezinu," Annele atbildēja no loga.

„Kā? Tu nezini?"

„Nē! Kā lai es to zinu?"

„Bet kas tad lai zin! Vai man ir jāzin, kas par

tavu atmatu dauzās. Varbūt pilnīgi svešs cilvēks."

„Laikam jau svešs," Annele atteica nedroši.

Svešs!" Milda iekliedzās, dzirdot apstiprinām

viņas aizdomas, un tad čukstoši taisīja savu sprie-

dumu:

..Nu, tad nekas cits nevar būt, kā tikai laupītājs
vai slepkava."

„Nerunā blēņas!" Annele atcirta, dusmīga,, ka tai

nupat līdzīgas domas bij izskrējušas caur galvu. "Kur-

sis gadīsies, tāds laupītājs."

„Nesaki tu man," Milda necieta pretruņu. „Lau-

pītāju ir pilnas grāvmalas. Viņš būs tupējis, ielīdis

krūmos un redzējis, ka tavi vecie pabrauc garām. Un

tad nu domājis ir īstā reizē. Bērni vien mājās."

„Kur viņš to var zināt! Un kas še viņam arī būtu

ko laupīt."
„Bet te ir atstāta un tāla vieta. Taisni priekš lau

pītāja kā radīta. Viņš var piekraut pilnu vezumu un

aizbraukt, ka ne gailis nedziedās. Ko žuļiki visu ne-

izstrādā! Jūs, laucinieki, tur esat vēl pārāk vien-

tiesīgi. Tāpat kā tavi tēvs — māte. Kā var atstāt

bērnus vienus pašā pusnakts laikā un tādā tuksnesī!"

„Nekliedz nu! Ko tas tagad līdz!"

„Vai es kliedzu? Tu jau kliedz! Nāc nost no

loga, lai viņš neredz, ka te ir kāds cilvēks. Nāc! Man

bail!"

Annele sameklē drēbes un sāk ģērbties. Milda
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steidzīgi dara to pašu. Starp raudām pūzdama: „Tas

viss velti. Vai mēs vairs varam kur izbēgt!"

Gausi, bet neatlaidīgi tuvojās rati. Suns plosās

kā neprātīgs. Milda aizbāž ausis. Žēlojās:

„,,Ak, kam man vajadzēja vakar še nākt šurp!

Mamma jau tā negribēja. Sliktu paredzēja. Bet tā

iet, kad tik domā par citiem! Kādēļ es nepaliku Kai-

tinoši Kas mums daļas! Lai brauc, lai iet, kur grib

katrs! Bet kas nu ir? Neredzēšu vairs ne mammu, ne

papu, ne Einīti!"

„Kāpēc tā vajaga domāt. Nemaz tas varbūt

nebūs slikts cilvēks. Tik nomaldījies no ceļa un

gribēs naktsmājas," Annele mierināja.

„Naktsmājas, jā. Stāsti tu man! Pēc naktsmā-

jām viņš laikam brauks visām lielajām mājām cauri

un šurp, tavā tuksnesī!"

Viņai bij taisnība.

Pēkšņi Krančelis aprāva savu lielo rējienu. Rati

bij tuvu, bet suņa vairs nedzirdēja.

„Ko tas nozīmē? Ja suns vairs nerej, tad tur būs

kāds pazīstams."

„Labs pazīstams, jā! Būs iegrūdis sunim ko

rīklē un tas tagad nu beidzās nost. Vai mazumu par

tādām lietām lasīts avīzēs."

Rati norībēja gar istabas galu. Meitenes aiztu-

rēja elpu. Bij skaidri dzirdāms, ka suns lēkāja ap

ratiem un braucēja balss dudināja tam pretī. Annele

čukstot izteica prieku, ka Krančelim nekas vēl nav

nodarīts.

„Un tu domā, tas iet tik ātri," Milda čukstēja

pretī ~Desa ar nāves zālēm ir salda un garda, un

suns nu tikai lēkā, lai dod vēl. Bet pagaid tik: uz-

reiz tam būs rīkle ciet. Vienreiz tas vēl iekamps
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elpu, iekauksies, tad būs gar zemi un beigts! Pagaid,

tūlīt tas būs."

~Ko tu runā! Nebūs nekas."

„Pagaid, kur nu viņš brauc?" Milda klausījās.

Rati lēnām aizducināja un apstājās.

„Pie laidariem."

„Pie laidariem!" Milda iesaucās priecīga. „Nu

tad es zinu. Tad viņš ir atbraucis zagt lopus un uz

istabu nemaz nenāks. Tad ir labi. Mēs tik būsim

klusas, izliksimies kā guļam, lai viņš dara, ko grib."

Annele palika dusmīga.

„Nerunā muļķības! Kā viens pats cilvēks var

nozagt lopus un aizvest! Tas nekad nebūs."

„Vai tu viņam pavēlēsi, kas būs, kas nē. — Vai

jums ir aizgaldā barokļi?"

s,Viens tāds pusčūks ir."

„Nu redz! Tad viņam vairāk nevajaga. To viņš

nomušīs, iesviedīs ratos un aizies, ka norūks vien,"

Milda teica ar dziļu pārliecību.

„Rimā kā bērns. Tu nemaz nezini, kā rīkojas

ar lopiem. Ne viņš viens pats var pievarēt pusčūku.

ne arī iecelt to ratos."

„Nu tu jau viņu nemācīsi," noskaitās Milda.

„Tev tik žēl tavu kustoņu, tas ir viss. Tevis dēļ la-

bāk lai nāk un nomušī mūs pašas."

„Nomušī, nomušī. Kas tie nu par
vārdiem!"

Annele arī nu bārās pretī. s
,Klausies labāk, ko viņš

tur dara. Man liekas, viņš jūdz nost zirgu.

No laidariem nāca visādi trokšņi. Dudināja cil-

vēka balss, sauca: tprrū! vai: apas! mīņājās zirgs.

Nu nokrita ilksis, zirgam noņēma vērzeles, paugas,

nu izveda to no ilksīm, nebija šaubu, ka zirgs no-
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jūgts un atbraucējs rīkojās kā mājās. Suņa nemaz

vairs nedzirdēja.

Annele izteica par to savas domas.

„Suns ir beigts. Par to jau es visu laiku runāju.
Bet vai tu man tici? Tu arvien gribi būt tā gudrākā.

Bet nu redzi, kas ir."

Uz celiņa nodima soli.

„Vai! Viņš nāk šurp!" iesaucās Annele.

Tai acumirklī atskanēja ausis apdullinošs klie-

dziens. Un Milda sauca cik spēka:

„Palīgā, palīgā! Glābiet' Slepkavas! Glābiet!

Ļautiņi, ļautiņi!"

Kur lai būtu tie ļautiņi, kas glābj, viņa pate ne-

zināja. Vai tie būtu kaut kur tuvumā kādi nere-

dzami gari, vai to varētu sadzirdēt Dakšās, vai pat

Kaltiņos un nu šie palīgi atskrietu uz vēja spārniem,

vai varbūt viņa ar savu kliedzienu varētu kā ar lin-

gas sviedienu atsviest atpakaļ nepazīstamo briesmoni

aiz durvīm, viņa nedomāja. Vienā elpas vilcienā tā

kliedza visiem spēkiem pēc palīga, bet otrā atkal čuk-

stoši brīdināja Anneli x Dieva dēļ neattaisīt durvis,

mudināja raut tām priekšā galdu, krēslus, solus, lielo

lādi, skapi, bet nepaguva meitenes jau vairs nekā,

kad durvīs iesitās dūre, kāda roka nepacietīgi grabi-

nāja kliņķi. Milda izkliedza pēdējo: glābiet, iekrita

gultā un apsedza galvu. Bet aiz durvīm kāds sauca:

„Kas tur tā kvies? Sasējas, saseļas!"

Pazīstama, šļupstoša balss.

~Miķelis!" Annele iesaucās ar tādu prieka šalti,

kā galva aiz smiekliem pasitās pakausī. „Nebaidies,

Mildiņ! Tas ir Ģelžu Miķelis no Laukmalēm. Virs

nevar izrunāt cē.

Milda aizsvieda spilvenu.
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„Kas tas par Miķeli? Nelaid iekšā, nelaid iekšāi
x

Annele jau bij atbultējusi durvis.

Atvērtnē milnēja Miķelis un bārās.

„Ko tu tā kvies, muļķa meitene."

„Neviens te nav kviecis," aizstāvējās Annele.

„Man ir ciemiņš un tas bij sasapņojies."

Atzīties par pārciestām bailēm Miķelim meitene

ne par ko negribēja.

„Nu jā, miegs makten nāk," Miķelis žāvādamies

teica. „Es arī visu sēļu snaudu un šunšināju."*
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Miķelis gribēja šķūņa atslēgu, kā pabarot zirgu

un pakrist tur pašam uz nakts guļu. Kamēr Annele

atslēgu meklēja, pļāpīgi stāstīja: kā vakarrīt jau

Laukmaļu papus tam noteicis braukt uz Jaunajām

mājām, lai nav bail meitenei vienai, kad tēvs ar māti

braukšot uz Jelgavu. Bet kā tad Miķelis, domādams:

gan, gan, pie vakara! vēl aizgājis pirkt sivēnu uz Ža-

gares tirgu, kas akkurāt bijis tā kā vakar; kā tad

sivēna gan nenopircis, bet ietaisījis drusku dūšu un

pārnācis tikai ar saules rietu un kā tad nu tik šam

iekritis prātā, kas pavēlēts. Tad nu vēl visu pārdo-

mājis, pārlicis, paēdis, sapravījies, sataisījies, sajū-
dzies un kad tad laidis prom no sētsvida, jau bijusi

tāda tumsa, ka pašu māju suņi to vairs nepazinuši,

bet rējuši kā svešu. Un kā tad nu braucis, miegu

ciezdams, galvu vēsinādams un ar visādām likstām

kaudamies: vienreiz vai tepat gar ceļa akmeni no-

sizdamies, otrreiz gandrīz grāvī iegāzdamies, treš

reiz pa nepareizu ceļu iegriezdamies, jo zirgs, maita

ir žīda kraķis, kas paradis nogriezties pa katru ceļu

Žīds šo savu nāvi, pavisam nodzītu, atstājis mitinā-

ties Laukmaļu laukā, kur nu arī labi atsutis un pa-

pus, savus žēlodams, to tad arī licis ņemt nakts brau-

cienam. Un Miķelis jau arī nekā nesaka, ko pavēl,

to dara, bet vainīgs viņš nav, ka tik tagad, jau viņ-

pus pusnakts, atkūlies. Lai teic, ko grib, bet viņš

nav vainīgs.

Milda liekas guļam un nekā nedzirdam, bet kad

Miķelis prom un durvis aizšautas, viņa paceļas sēdus

un noprasa stingri.

„Un tu nekā no tam nezināji, ka tāds muļķis

brauc šurp?*
1
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„Miķelis nav nekāds muļķis, viņš tik nevar izru-

nāt cē," Annele aizstāvas.

„Tas man vienalga. Bet tu gan zināji, ka viņš

brauc un tu tik gribēji, lai es baidos."

Ko gan tā Milda varēja sarunāt, Annele brīnējās.

„Kā tad es varēju zināt, ja man pašai arī bij bail.

Tu tak redzēji/"

„Tev nemaz nebij bail. Tu tik izlikies, ka būtu.

Bet ne tu brēci, ne drebēji."

Annele nu nesamanīja, kā atspēkot tādas aiz-

domas.

„Un tavs tēvs laikam arī nekā nezināja un tev

neteica?*" Milda tirdīja tālāk.

„Varbūt ka tēvs ar Laukmaļu papu bij tā no

runājuši, bet kad nu Miķelis vakar neatbrauca, tad

domāja, ka tas ir aizmirsts sūtīt un tā labāk nekā

neteica, lai mums velti neiedzītu bailes, ka jāpaliek

vienām," tā Annele izsekoja gadījumam ar Miķeli.

„Tā iet ar lauciniekiem," augstprātīgi noteica

Milda. Nevienā lietā viņiem nav ordnungas."

„Ordnung, ordnung," Annele atkārtoja. Tāda

*>ārda viņa vēl nepazina.
Bet nepaguva pavaicāt Mildai, kad to jau bij pa-

ņēmis miegs.
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Prieki un bēdas.

Ziema un vasara, ziema un vasara. Ganu dienas,

ganu dienas! Un aizgājis ir laiks. Vai atkal jau būs

pavasaris?

Ledus stabules.

Tievas, resnas, robotas, bārkstainas, caurspīdī-

gas kā mežģīņu bārkstis tās karājās gar paspārni.

Uzlec saule. Ledus stabules sāk dzintarīgi pilēt:

Pakš, pakš, pakš!
Kā medus no šūnu pakaeiem.

Februāris taisās nost no kājām. Sveču dienā jau

atkusa tikdaudz, ka ne tik balodim, bet pat vērsim bij
ko nodzerties. Tas nozīmē agru pavasari. Lai gan

pēc tam vēl dažas nedēļas neganti sala, bet nu jau
katru dienu saule tērē ledu.

Pakš, pakš, pakš!

Saulains, saulains rīts.

~lesim nu uz kūti," vedina māte Anneli. Smai-

dīga, noslēpumaina.

Atverot durvis, lopu māja piepēži atdzīvojas:

jēri murmina, aitas brēc, govis īd, sivēni rukšķ. Māte

visiem atbild: ~Rāmi, rāmi! Gaidiet! Nav vēl jūsu
reize."

lenācējas durvis pametušas vaļā. Saule aiz vi-

ņām ieskrej ar platu straumi. Lai nu skrej, lai silda.

Nav jau vairs ziema, kad vajadzēja kā dārgu mantu

glabāt kūts siltumu. Drusku āra gaisa tagad lopiem
tik nāk par labu.
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Govis visas stāv kājās, gaida un ēd, galvas pa-

griezušas pret kopēju. Tikai Brūnaļa guļ uz liela

klēpja dzeltainu salmu pakaišu kā čagani uzbužina-

tos spilvenos. Viņa arī gribētu celties, bet nevar.

Pagroza tikai nevarīgi galvu. Un māte to noglāsta

un nomierina: „Guli tik nu guli, Brūnaļiņ, guli!"

Annele jau-ir ieraudzījusi, kas šai gulēšanai vai-

nas. Brūnaļai līdzās, mundri pacelta, raugās otra

galva ar baltu zvaigzni pierē.

„Vai, māt, Brūnaļai teliņš!" meitene priecīgi sa-

sit rokas.

~Jā, redzi nu! Brūnaļa arī nu ir māte. Nu, kā

tev patīk mazā gotiņa 9 Dūšīga un stipra atskrējusi.

To nu audzināsim."

„Skaista, skaista! Būs tāda pat kā Brūnaļa."

Annele glāsta zīdaino spalvu, bet Brūnaļa skatās

neuzticīgi un, iešņākdamās, pamet ragus uz Anneles

pusi.

„Brūnaļa mani vairs nepazīst. Grasās badīt."

„Viņai bail, ka tu nedari pāri viņas bērnam.

Nu, kā sauksim jauno gotiņu?"

Viņai zvaigzne pierē."

~Lai tad ir Zvaigzne. Un tā būs tava govs. Kad

sāks dot pienu, krāsim sviestu un pārdosim, un kas

ienāks, būs tev priekš skolas."

Annelei iedzirkstās acis. Skola, skola! Bet kad

tas būs 9 Zvaigzne tikko piedzimusi, kad viņa dos

pienu? Viens gads, divi gadi, trīs gadi. „Vai tik ilgi

lai gaida ar skolu!"

„Ko lai dara? No tēva algas labi ka iznāk die-

nišķa maize. Tā nu tik tie lopi, kas dod lieku ka-

peiku. Bet cik ilgi tas būs? Jo lauki paliek lielāki,

jo ganības šaurākas. Un kad viņu vairs nebūs, kas
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tad novēlēs vairs gājējam tik daudz kustoņu un lai

arī tas gājējs cik tuvs rads būtu. Mājas arī ar skubu

plešas lielākas. Riju cels šovasar, dzīvojamo ēku nā-

kamvasar. Un kad būs ligzda, nāks arī putns. Būs

saimnieks. Ja Aldis, tad jau vēl nekas, bet ja Krists —
-

kas nu zin, kāds kuram tas prāts. Vēl jau nav ne

dzīvojuši, ne valdījuši." Tā runāja māte.

Kad apkopti lopi, izslauktas govis, apmīļoti spro-

gainie jēriņi, kuru gandrīz katrai lielajai aitai pa di-

viem, māte skubina laukā un noslēdz kūti.

Paspārnes vairs nepil, bet jau tek tecēšanu.

Saule nu guļ taisni pār jumtu. Dzidra urdziņa satek

apakšā un skalojas tālāk. Lāmiņas ledus mirgo kā

noraudājies. Starp kupenām, kur kailāks sniegs,

milst it kā tāda pabāzta, apķepējusi darba vīra dūre.

Jo paskrējās atmatā tālāk, jo redz viņu vairāk. Daža

kupena vēl nes pa virsu, bet dažā iegrimst līdz ce-

ļiem, izčākstējušā kā tāss. Vējš pūš, saule silda un

abi tērē sniegu, ko māk. Drīz būs atmata tīra, zālīte

dīgs un nāks pirmā ganu diena. Cik lopi tad būs

skaļi un priecīgi, govis, sacēlušas purnus gaisā, maus

ilgi no vietas savu lielo prieka maušanu, aitas samur-

mināsies savā valodā un jēri, kas pirmo reiz laukā,

lēkās kā negudri uz visām četrām. To iedomājoties

vien, Annelei nāk smiekli. Tā tik būs diena, kā

svētki! Vaļā no tumšās istabas, laukā no šaurajām

četrām sienām, cauru dienu plašajā atmatā ar ķīvī-

tēm, cīruļiem, dzērvēm, ar vējiem un skrejošiem mā-

koņiem! Jā, tā tik būs dzīve!

Lieldienu atsvētē atbrauca Laukmalis. Pirmās

runas par lielajiem dubļiem vien. Visi ceļi vaļā, krīt



202

iekšā līdz rumbām, zirgs ne izvilkt nevar. Sevišķi

atmata ar mālaino zemi vai gatava elle.

„Bet par to tev arī viss te augs veldrē griezda-

mies," tēvs priecina ciemiņu.

Vīri nu apskata ziemā savestos materiālus jaun-

būvēm. Zeme ir nu vaļā un kas zi' jaunnedēļ jau va-

rēs sākt rakt pamatus rijai. Ja tikai ceļi apžūs, ka

varēs atvest amatniekus un darbiniekus no Laukma-

lēm. Pēc tam apstaigā laukus, lēkādami pāri grāv-

jiem, kas jau tagad izrakti krustu šķērsu un piesū-

kušies mālaina pavasara ūdens. Krančelis tiem seko,

dzenādams ķīvītes, kas brēkdamas, laižas tam ap-

kārt un krīt vai uz purnu, kā mušas. Pie platāka

grāvja tas apstājās, smilkst, rej un lūdzās, kamēr tad

tēvs nāk un pārceļ to pāri. Ko darīs ar tādu! Kusto-

nis jau kā bērns.

Māte pa to laiku ir jau izcepusi gaļu ar olām un

uzvārījusi tēju. Kad vīri pārnāk, ēdienu tūlīt liek

galdā. Ciemiņš ēd nesteigdamies un pastarpām atbild

uz visādiem jautājumiem: ko dara ikviens no viņa

māju ļaudīm, kā iet Avotos, kā Melnzemes? Paldies

par jautājumiem pasaka. Laukmalēs viss pa vecam,

het Avotos tāpat kā Melnzemēs, gaida jaunus dēlus,

vai meitas.

~,Ak tā gan," tēvs noteic un vairāk nekā.

Māte nu ieminās, ka Laukmalis taču varējis līdz

atvest savu Ancīti. Būtu arī viņas meitenei tad īsāks

laiks, jo cauru ziemu neviena sava vecuma bērna tā

neredzot. Uz to Laukmalis drusku klusē, pasmīn,

it kā sevī apmierināts, beidzot saka:

„Garš ceļš, lieli dubļi. Ko nu ar bērnu." Bet

tālāk:
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„Mana meita nu jau vairs nevar vis tā izlēkāt

šur, tur. Ir jau drusku piesieta. Sāk iet skolā."

„Kurā skolā?" jautā māte

„Pagasta jau nu vēl nē. let turpat muižā, pie
mamzeles. Pamācās valodu. Rakstīt, runāt. Muižā

jau vācu mēlē vien iet. Kad tad vēlāk ies pie Forst-

roaņa, viss kā šķirstin atšķirsies/

„Tā jau ir. tā jau ir," saka māte un viņas seja
savelkas skumja, jo viņa domā: „Kad arī manam bēr-

nam tā būtu."

„Lai nu dēliem bij kā ar tām skolām, bet meitai

jau nu gan būs citādi," nosaka Laukmalis svarīgiem

vārdiem. „Butu jau kauna reize, ja tu, rokpelnis,

varētu laist savu dēlu uz Jelgavu un es to nespētu ar

savu meitu. Nē, nē! Tā nu esam nolēmuši. Kad izies

pagastskolu, meita ies uz Jelgavu un mācīsies par

gubinanti, un tad es tai nopirkšu zilu zīda kleiti."

Jau tas pirmais vārds par Ancītes skolā iešanu,

Annelei kā ar neasu naželi ir iedūris sirdī un tā nu

nāk vēl ik pa dūrienam klāt: par to vācu mēli, par

Jelgavas skolu, par gubinanti un beidzot par to zilo

zīda kleiti.

Nekā, nekā viņai no tā visa.

Kas tā gubinante īsti par lietu, viņa gan nezin,

bet kaut kas liels un varens jau nu laikam ir. Lauk

maļu Ancīte ir uz jauna ceļa un iet pa to, bet viņai

jāpaliek ceļmalā. Jā, viņai šķiet pat, ka Ancīte būtu

pacēlusies gaisos un lidinātos tai pāri, līdzīgi tiem

lielajiem svešādiem putniem, kas vakar vareniem plī-

viem pārskrēja atmatu un par kuriem māte teica, ka

tie gan būšot meža gulbji. Noskatoties, kā tie aiz-

skrien, bij tā jocīgi, it kā raudas nāktu un tagad tās

nu nāk no tiesas. Jūt viņas uzkāpjam acu dobumos
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un žņaudzam kaklā. Lai nu neuzbrūk ar elsām un

nepadara kauna lielo cilvēku priekšā, meitene ātri

uzšaujas un metās pa durvīm laukā. Izskrējušai ista-

bas galā, tai izlaužas pāra dziļu elsojienu, bet tad viņa

savas raudas sažņaudz krūtīs un atdzen atpakaļ. Ko

līdz raudāt? Vai ar to ko panāks?

Tāds nemiers ir kājās, tāds nemiers krūtīs. Va-

jadzētu kur aizskriet, ko panākt. To Ancīti panākt,
ka neaiziet viņa par daudz tālu, nesamācās par daudz

gudra. Ai skolas, skolas! Ja nu būtu uz tām ceļi

vaļā, tad gan soļu nežēlotu, kā ar putna spārniem

skrietu, nekas nebūtu par grūtu.

Annele aiziet savu smago sirdi panēsāt ap eze

riņu, kur ar jaunu pavasari visā apmalā ķīvītes iz-

brēc savas nerimstošās bailes par saviem pērkļiem

un bērniem. Nekad viņas nepaliek gudras kā cīruļi,

kas savas dziesmas trīcina nesaredzamā augstumā, ne-

bēdādami nenieka par ligzdām, kas atrodas iemītā

zirga pēdā vai arumu garozā. Nevienādi bij putni

un viņu likteņi.

Vārgas purenes, sīkas bezdelīgactiņas auga mu-

klājā ap lāmiņu. Velti te meklēt tādus ziedus kā

Avotu pļavās. Tēvs nebij te vēl paspējis izrakt

grāvjus un nosūkt zemei lieko ūdeni, tad būtu ziedi

lieli, krāsaini un skaisti. Arī visām puķēm neklājās
vienādi.

Un tā arī visiem bērniem un cilvēkiem neklājās

vienādi. To Annelei māca ik diena.

Kad māte rītos modināja, Anneles pirmais vārds

bij: Kāds šodien laiks? Un mātei arvien bij laba teik-

šana. Ja bij saule, tad tā bij tāda saule, kādas nekad

nebij bijis: viņa lidinājās tieši pa zemes virsu. Ja
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bij lietus, tad tas bij tāds jauks, silts lietiņš, kas tik

tā vien mirdzināja, rasināja un visu lielu audzināja.

Ja bij vētra ar lietu, tad tā arvien bij tā labā vētra,

kas aizdzen mākoņus un atdod sauli. Bet ja bij jau

lijis divas, trīs, vai vairāk dienas no vietas, tad modi-

nāmais rīts bij taisni tās dienas rīts, kas nu atdos

sauli un darīs visām bēdām galu. Laiks arvien bij

labs un gaidīja tikai ganīti laukā, lai izlietu pār to

savu svētību. Vajadzēja tikai pašai būt labai.

Ai rīti, rīti ar savu agro celšanos! Annele turēja
aizdomās māti, ka tā neļauj un neļauj tai gulēt līdz

noliktam laikam. Arvien, kad pašlaik bij iebrists tai

dizļākā miega upē, sauca augšā. Galva jau dzirdēja,

bet kājas un rokas ne par ko negribēja klausīt un

celties, tās gulēja kā nosistas. Un tāpēc bij arī katru

rīt tā jautāšana par laiku. Taču tik ilgi, kamēr sa-

runājās ar māti, varēja novilcināt un palaisties mie-

gam. Un pēc tam varbūt vēl kādu drusciņ gaidīt, vai

mātei vēl nebūtu kāda teikšana. Bet nē! Tā bij aša

kā zibens un kā parasts, paslavējusi gaidāmo dienu,

uzsauca: celies, celies! Pate jau pa durvīm laukā, un

gandrīz tai pašā brīdī arī sāka taurēt govis vaļējās

kūts durvīs. Tad nu neko vairs slinkot un vāļoties.

Tad bij jādara, kā visi tie teiksmainie labie bērni, ko

māte arvien mēdza savai meitenei par paraugu uz-

stādīt. Ar vienu rāvienu laukā no gultas, galvu aukstā

ūdenī un: viens — divi drēbēs, pamatīgāku mazgāša-

nos un matu sukāšanu atstājot vakaram.

Kad bij jau atmatā un izmērīja ēnu, tad tā ne-

maz nebij garāka, kā citus rītus, mātei nevarēja ne-

kādu pārmetumu taisīt, ka par agru cēlusi. Bet vai

katru rīt tā necēla par daudz agri?
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Dienvidus.

„Gulēt, gulēt, meitēn. Citādi atkal no rīta ne-

varēsi uzcelties."

Ko tā māte runā! Vai tad Annele kādu rītu nav

varējusi uzcelties. Vai tādēļ, ka no rītiem drusku

samiegojies, lai iet nogulēt dārgo laiku, kad brīve

darīt, ko grib.
Tik daudz dažādu darīšanu. Pirmais gājiens pie

puķu dobēm sakņu dārziņā. Ko tās dara? Pudu-

riem iesakņojušās zalvijas, dievkociņi, biškrēsliņi,

kupli aug jorģīnes un kāršu rozes; visām šīm puķēm

dēsti pārnesti no kaimiņiem, jo puķes jau tā staigā

no mājas uz māju, kā Dieva sūtīti draugi. Bet vairāk

par visu Annelei rūp nezināmu puķu sēklu piesētā

dobe. Sēklas pa Lieldienām Līziņa pārveda un te

nu tās ir sanākušas: garenas, apaļas, stiebrainas, ce-

ramas, bārkstainas, cīpslainas. Vārīgi pirkstgaliem

pieskārdamās meitene tausta pa stiebru mezgliņiem:

vai nav jau kur pumpuri? Nav; Jāgaida, pacietīgi

jāgaida.

Saule cep.

Ne skaņas laukā, ne vēsmiņas gaisā.

Vārtiņi iečīkstas

„Vai, kāds troksnis!" nobīstas Annele.

Neviens nav dzirdējis. Visi guļ dienvidu. Tikai

Krančelis pārmetoši iesmilkstas būdā.

«Nestaigā pa pašu dienvidu, Annele. Tu tak

redzi: es nevaru līdz. Es sūtu nost." Un elš ar iz-

kārtu mēli.

„Guli vien, guli vien. Nevajaga tevis."

Tikai ēna to pavada. Sarāvusies kamolā zem

pašām kājām.
Lielais grāvis rudzu druvā. Pirmais, ko izracis
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tēvs. Tas zied! Kā brīnišķi izrakstīta pērļu josta ri-

tinās caur rudziem. Visas puķes, kas laukā un pļavā,
te atradušas mājvietu. Kupla, sulīga zāle, ne lopa

mutes, ne cilvēka rokas neaizskarta. Kas zin! Varbūt

arī zemenes ir starp puķēm.

Ir, ir!

Noliekusies pār smaršainiem zemes augļiem,
meitene paliek un klausās. Un domā. Kas tas viss.

ir? Klusums? Bet tas san un dzied. Zvaigzņu zvaig-

znēm uzplaukušās pīpenes, mārgrietas, kokāļi! Un

magones ar savu īso, vienas priekšpusdienas mūžu

dzirkst un zaigo. Un rudzu druva ar zaļganbrūno

vārpu mežu! Viss smaržo, san, tvīkst, raisās, elpo.
Bet darba cilvēki guļ saldi, guļ pakrituši vēsā telpā

smagu noguruma miegu.
Cilvēki nezin, cik svēta un pilna ir dienvida

stunda. Cik salda ir saules smarža, cik skanīga ze-

mes elpa. Cik jauka var būt vasara tepat puķu pilnā

grāvī, starp rudziem lielajā atmatā. Jaukā vasara!

Svētdienas pēcpusdienā māte iznāk ganos paru-

nāties ar meiteni, palaist govis pa grūtāk ganāmām

vietām, lai ielasās svētdienas tiesu. Māte ierauga

Annelei grāmatu padusē un saka:

„Jā, mācies tik nu, mācies! Der jau tev tagad

grāmatu cilāt. Pienāks ziema un sāksies skolas

gaita."

,„Ko? Šito pašu ziemu?" Annele iesaucas.

„Jā, jā. Tu redzi, kā ir pagājis laiks. Paies ari

šī vasara, ganu dienas būs nokalpotas, bet tu domāji,

ka tām nekad nebūs gala. Tā paiet visa dzīve, kā rīta

sapnis," viņa nosaka. Kā ar kādas skumjas dziesmas

vārdiem.
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Ak to pārsteigumu! To pēkšņo prieku! Annele

nezin, ko sacīt. Ir arī kā kaut kā žēl. Ganu dienu?

Bet vai tad tās jau tiešām būtu garām? Uz nekad ne-

atgriešanos?

„Ziemu tad nu es iešu skolā, bet nākošu vasaru,

ko tad? Atkal ganos?'
1

„Cerēsim, ka nē. Kad Laukmalis bij te, mēs ar

tēvu par to runājām. Nākamu vasaru viņš grib līgt

vēl vienu vīru, jo tēvs vairs nespēj darbus viens veikt.

Un tam — ja atgadīsies tāds ar bērniem — pielīgs arī

ganu dienas. Tad tu varēsi iet vasaras skolā."

„Bet ja gadīsies tāds vīrs, kam nav bērnu?"

„Vai nu īsti Laukmalis tādu ņems?" māte pa-

groza galvu.

~Vasaras skola! Tur mācās otrtik daudz, nekā

ziemas skolā?"

»,Tā jau saka."

~Māt, māt, vai tas nu arī viss būs tiesa?"

„Cerēsim, bērniņ. Izpelnījusi jau tu nu to skolu

esi."

Kur iet, ko dara Annele, nu vairs par citu ne-

domā, kā par skolu. Izskaitīti ir mēneši, nedēļas un

dienas. Katru vakaru iet viena diena nost no tā tukšā

laika, kad vēl nav skolas. Gausi jau viņas iet tās die-

nas, bet kura nodzīvota, tā ari uzvarēta. Un par velti

arī viņas neaiziet Izskatītas tagad tiek par jaunu
visas grāmatas, izskatītas visas mācības, kas jau ir kā

pamats skolai.

Bībeles stāsti guļ galvā kā iemieti, katķisms ar

baušļiem arī turas, tikai arvien samisējas drusku tas:

~Kas tas ir?" Annele nesaprot, ko šito jautājumu ar-

vien vajadzētu bāzt starpā. Tas dažreiz liek par

bausli atbildēt pavisam citu, nekā domā. Tādēļ arī
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tas bieži jūk. Vienreiz viens birst kā krelles, vai

skaita no sākuma līdz galam, vai atpakaļ — no gala
līdz sākumam. Bet lielākais kalns, kas kāpts, ir Špīsa
vācu valodas „Pārtulkotājs". Tas jau ir iziets pāri

pusei, un Annele cerēja līdz rudenim tam tikt cauri.

Visai droša nu viņa gan te nejutās Pārtulkotājs bij
kā ērkšķains krūmājs, kas dūra un badīja un daudz-

reiz pa maldu ceļiem vadāja. Kad domāja: nu viss

iet gludi un jauki, uzreiz atdūrās un paklupa kā pār

celmu, kam nevarēja tikt pāri un atkal bij jāmērī at-

pakaļ noietais ceļš. Ar šo Pārtulkotāju Annele karoja
ar cīņas karstumu. Tas bij jāpārvar kā liktenis. To

viņa zināja. Katram bērnam, kas gribēja uz augšu,

bij jāiet caur Pārtulkotāju. Tad tikai nāca ~Divi

simts uzdevumu" klajā un saulainā zeme.

Pārtulkotājs ir dienišķais, sūrais darbs, bet „Divi

simts uzdevumu" Anneles svētdienas prieks, cukur-

maize uz kārās mēles, ko pamatīgi ēst tikai drīkstēs

vēlāk. Grāmatiņa ir uz pusi tik plāna ka pārtulko-

tājs" un ar savu vieglumu jau atstāj drīz pārvarama

darba patīkamu iespaidu. Viņā ir mazi stāstiņi, pan-

tiņi, pasaciņas. Pa lielākai daļai Annele tos var sa-

prast, bet ja kur atduras pie nepazīstama vārda, tad

iet tam tik ilgi ar domām apkārt, kamēr to atmin.

Un viss paliek viegli prātā. Kad „Pārtulkotājs" būs

reiz cauri, ~Divi simts uzdevumu" iekritīs paši no

sevis klēpī kā gatavi āboli.

Tā mācīdamās Annele arī jo bieži domā par savu

nākamo skolotāju. Redzējusi viņa to vēl nav, bet

zin no citu stāstiem, ka tas ir stalts un stingrs vīrs,

tēva lielumā, platām, zilām acīm, kas zēnu nedarbiem

pa pēdām seko un no kura paceltā pirksta un —

bieži! — paceltā līnejala dažreiz dreb visa klase. Kad



210

par to domā, tā jocīgi iekņudas krūtīs. Bet Annele at-

raida bailes. Skolotājs nav stingrs vien, bet arī labs

un jauks. Un Annele taču nav bērns, kas stāvēs,

pirkstu mutē, un nekā nezinās. Jā, drīzāk jādomā, ka

skolotājs būs izbrīnējies par viņu: kur tā meitene tik

daudz jau samācījusies! Un tad vēl gadīsies tā: Visi

bērni stāvēs ap katedri un tiem kas jāuzsaka. Bet

neviens lāgā nezinās. Te viens stomīsies, te otrs. Tad

skolotājs savām spožajām acīm nomeklēs visu rindu,

ieraudzīs Anneli. .Xai uzsaka tā atmatas meitene,"

tā viņš parādīs ar pirkstu — jo Anneles vārdu starp

tik daudz bērniem uzreiz tas nevarēs atminēt. Un

to, kas uzsakāms, Annele nobērs kā zirņus. Neatdur-

sies nekur. Un tad skolotājs sacīs: „Labi. Lai tā

atmatas meitene nāk pašā priekšā un sēd uz pirmā

sola."

Bet uz pirmā sola tikai sēd tie bērni, kas mācī-

bās par visiem pārāki.

Ai, brīnišķais, nākamais laiks!

Viss, kas bija līdz šim, nu ir it kā noslēpies aiz

prieka par tuvām skolas gaitām, aiz sagatavošanās

drudža un nemiera. Agrākais pienākums nu tik vēl

ir kā pa paradumam, sirds vairs nesaistās pie tā.

Laiks gāja uz rudens pusi Ikdien saule lieca

īsāku savu uguns loku. Vējš atnesa no laukiem no-

gatavojušos vārpu smaršu. Tuvajā mežā atskanēja

neparasti trokšņi. Kauca kvekšķi, dūca taures, rī-

bēja šāvieni. Vienu dien, pakalnā pie meža uzsvie-

dās liels kamols un nežēlīgi kaukdams, drāzās kā

vējš pie Anneles. Tas bij Krančelis, kas tagad tik

Jueži zagās prom un nozuda vesaliem cēlieniem. Pie-

skrēja klāt, drebēja un trīcēja, ar izbaiļu šausmām
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acīs, pakrita uz vēdera, līda tā smilkstēdams, gaudo-

dams, it kā barga soda bīdamies. Kad meitene nolie-

cās pie tā, neticēja viņas labvēlībai, bet atlēca atpakaļ,

kā sagaidīdams ko briesmīgu. Ilgi meitene labināja,

sauca, kamēr suns vaidēdams pakļāvās glāstam, līda

tuvāk, laizīja rokas.

„Kas tad bij, Krančel, kas tad notika, sunīt?"

Viņam bij piedots. Bet kas? Ko šausmīgu tas

bij pārdzīvojis mežā? Kas tas bij par nodarītu grēku,

par ko jāizlūdzas piedošana? Lai nu kas tas bij,
Annele izlietāja šo gadījumu, pierunādama un biedi-

nādama savu četrkājaino draugu: neskraidīt vairs pa

svešām malām un sevišķi sargāties no meža, kurā

varēja iziet slikti, jo tur glūnēja visādas briesmas.

Krančelis bij par visu pateicīgs un atzinīgs, ko

arī izrādīja ar pēkšņiem lēcieniem, skaļu riešanu un

prieka skrējieniem arvien riņķī apkārt. Visu dienu

tas bij uzticams sargs un biedrs, katru mazāko aitu

mēģinājumu —
noklīst uz nedarbiem — apstādināja

uz vietas, katru Anneles vēlēšanos nolasīja tai jau no

acīm, izrādīja savu rotaļāšanās prieku, savu izmaņu

un izveicību; ar vārdu sakot — Krančelis tai dienā

uzvedās tā, kā tam varēja dot vislabāko uzslavu, bet

otrā dienā suņa atkal nebij visu priekšpusdienu.
Dienvidū pārdzinušai, Annelei bij pirmais vārds:

„Kur Krančelis?"

„Nav redzēts."

„Kad tik viņam nav kas noticis."

„Kas šim notiks," māte atteica viegli

„Paradis tikai blandīties apkārt pēdējā laikā.

Mežā šauj, taurē medinieki. Tas viņu uztrauc. Kvek-

šķim kvekšķa daba. Viņš jau pats tāds puskurta un
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nu viņu dīda: arī skriet līdz un dzīt pēdas. Gan jau
atkal ieradīsies."

Bet arī vakarā vēl bij ēdiens neizlakts, būda

tukša. Suns nebij ieradies.

„Nav Krančeļa," Annele stāstīja katram māji-

niekam, gaidīdama labvēlīgu atbildi. Bet lielajiem

Krančeļa liktenis bij vienaldzīgs. Miķelis pat smējās:
„Būs atstiepis kājas tavs Krančelis. Un vajaga ar.

Ko skrej slazdā. Ko nu gribēja, to dabūja."
Tikai tēvs to mierināja.

„Nebēdā! Būs aizkūlies līdz ar medinieku su-

ņiem. Gan pārskries."

Nepārskrēja Krančelis, ne otras dienas rītā, ne

vakarā, kad pārdzina lopus.

..Nu ir Krančelis pagalam," Annele teica, smagi

grozīdāma galvu.

~Tā jau laikam gan rādās."

Kad nu arī māte to apstiprināja, Annele nevarēja
vairs izturēt, nometa, kas tai rokā un skrēja uz meža

pusi.

Skaistā pļava bij nopļauta un izžuvusi. Tajā viņa

atdūrās. Sauca, aurēja, labināja. Bet vai tas nebij
viss velti? To jau viņa bij darījusi divas dienas.

Varbūt suns gulēja kaut kur aizšauts, ievainots. Var-

būt tas vēl varētu iesmilkstēties, iekaukties. Vakara

klusumā viņa būtu sadzirdējusi pat zāli augam. Bet

viss palika kluss. Mežs bij paņēmis Krančeli.

Tumsa biezēja.

„Krančeli, mans draugs, Krančeli, mans draugs,"

meitene čukstēja un tad skumju prātu atgriezās uz

mājām. Pāri atmatai, kurā bij noritējis Krančeļa

īsais mūžs.

~Krančeli, mans draugs, mans draugs!"
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Nav tā, kā domāja.

Skola, skola!

Te nu viņa ir, Kā svētnīcā ieiet Annele. Lielas

durvis, lieli logi, platas kāpes. Un istabas kā auļi.

Klauk, klauk! skan soļi uz ķieģeļu klona priekšnamā;

krāp, krāp! rīb neskaitāmi zābaki pa grīdotām liel-

istabām, pastalas šļūc čabēdamas. Klases telpas,

priekšnams, trepes ir grūdin pilnas skolas bērnu un

viņu pavadoņu. Sauc, čalo, runā, dūc. Klusākie un

bailīgākie stāv gar sienām vai kaktos un gaida, ka-

mēr paliks šķidrāks, nošķirsies lielais vairums, lai

tad arī viņi varētu nodarīt visu, kas šodien darāms:

ieiet pie skolotāja pieteikties, izlūkot guļas vietu,

apskatīties, uz kura sola klasē būtu labāka sēdēšana —

no skolotāja drusku patālāk. Drošākie un uzņēmī-

gākie iet rībēdami kā pērkoņmākonis, te zemē, te

augšā un viens otru pārkliegdami stāsta, ko redzējuši.

Kas savādāks, nekā mājās, kas līdzīgs un kas tāds

Annele nepagūst atjēgties, kad jau viņa ir ar

kādu meiteni roku rokā un viņas sitās kā vilnis pa

trepēm, krūtīs satriekdamas ar atpakaļ plūstošu vilni.

Meitene ar zaļi raibu lakatu galvā to rauj uz priekšu.

Nekā neredzējušas, tās izskrien cauri meiteņu guļam-

un mazgājāmai istabai un tad pāri koridoram zēnu

istabā. Te tāpat ir skuba, steigšanās, troksnis, čala.

Mazgājamā istabā iet skārda sile apkārt sienai. Siles

dibens ir caurumains. Svešā meitene jau to visu pa-
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zīst. Cik reiz jau šodien tā nav te bijusi. Ar vienu

meiteni, ar otru. „Tu gribi redzēt, kā tek ūdens?*'

viņa jautā, un jau pagriež stūrī krāna kloķi. Ūdens

drusku tek, jo rezervuārs ir tukšs. Svešā meitene

vada ūdeni uz caurumaino vietu ar pirkstu rādīdama:

kā tad šļāc ūdens, kad zēni rītos mazgājas, tad iet

kā lietus no jumta. Vienavieta skārdā atplīsusi. Mei-

tene parauj to labi krietni. Skārda grab. Vēlreiz

parauj. — Cik daudz jau viņu nav tā raustījuši!
Skārdas gabals atlec nost un paliek tai rokā. Mei-

tene nobīstas, apmet zibeņātru skatu, vai nav kur

šim nedarbam liecinieks.

„Nu tu dabūsi!" meitene piedraud Annelei, no-

sviež skārdu, izrauj savu roku no Anneles rokas un

jau nav vairs viņas. Annele pietvīkst — izbailēs,

kaunā, neziņā: ko lai nu dara. Grūstīdamies, trokš-

ņodami iet zēni istabai cauri. Neviens nekā nav re-

dzējis. Nu, lai tad guļ tā skārda!

Apakšā gaida tēvs. Satur meiteni pie rokas.

„Nenoklīsti nu vairs. Nāk mūsu reize. lesim pie

skolotāja."
Annelei sadreb ceļi. Ko nu visu jautās? Kā va-

rēs uzsacīt, kad nesamisās! Un nu vēl tā skārda

starpā.

Skolotājs sēd pie liela galda un raksta. Viņam

ir liela galva kupliem matiem, kas karājās pār pieri.

Knapi paceļ acis uz ienākušiem.

~Anna Avots? No kurām mājām? Ak tā: Kriš-

jāņa meita, Dzimusi? Mātes vārds? Lasīt jau

prot? — Labi. Nākošais."

Kur būs bērnam guļvieta, tēvs vēl jautā.

„Augšā. leņemt vietas pēc kārtas. To jau tur

redzēs. Izlasīties nav atļauts."
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Jā. Tēvs ātri saprot. Skolotājam daudz darba

šodien. Ar katru bērnu nevar ielaisties valodās un

kauču tā arī bēdu viņa paša mazā meitene.

Tēvs atnes no ratiem mazo, brūno lādīti, kas jau

kopā ar lielajiem bērniem ir gājusi skolas gaitās, un

abi nu kāpj augšā. Garās rindās stāv brūnās gulti-

ņas. Vidū šaura eja. Gultas jau noklātas līdz ista-

bas vidum. Uz daudzām sēd tēvi un mātes, parunā-

damies un saviem turpat stāvošiem bērniem pamācī-

bas dodami.

Zēni un meitenes jaucās juku jukām, jo nav vēl

izdota pavēle, ka zēni nedrīkst nākt meiteņu istabā

un otrādi.

Annele pārklāj savu gultiņu ar mātes doto segu

un uzliek spilvenu. Gulta ir gara, bet maisiņš īss.

Gabals dēļu paliek nepārklāts, jo arī sega nesniedz,

kā arī to nestieptu. Plikie dēļi saldēs kājas.

Kad viss nu savā vietā, viņi nosēstas ar tēvu uz

gultiņas un kādu brīdi klausās citu valodās, it kā pa-

šiem nekā vairs nebūtu ko runāt. Tad tēvs ceļas.

Vakars nāk virsū, bet mājas tālu.

„Turies nu godam, meit," tēvs saka un viņa siltā,

lielā roka apņem meitenes galvu kādu brīdi, kā svē-

tīdama. Viņa lūpas runā klusus vārdus. Tad viņš

uzliek cepuri. Annele iet līdz zemē pa trepēm, bet

viņš jau vairs neatskatās atpakaļ.

Annele nu klīst atkal pa lielajām istabām, te

augšā, te zemē, pastāv še, pastāv tur, tik daudz, tik

daudz ir bērnu, viņi iet pa diviem, pa trim un lielākos

pulciņos, bet viņa neviena nav agrāk redzējusi, kur

lai viņa te paliek? Tur nāk tā meitene ar zaļi raibo

lakatu, ar kuru tā pirmīt skrēja roku rokā. To viņa

pazīst. Nu tā iet roku rokā ar citu. Annele pa
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skrējas pretī, satur to pie piedurknes. Bet svešā mei-

tene paskatās sveši, kā nekad neredzējusi Anneles,

izrauj dusmīgi savu piedurkni un aiziet ar draudzeni.

Un Annele varētu iedomāties, ka viņa ir redzējusi to

tikai sapnī, ja par daudz stipri nestāvētu prātā tas

skārdās gabals, ko šī pati meitene atrāva mazgājamā

istabā.

Metas tumšs. No āra ienāk pūlis zēnu sārtiem,

vēja appūstiem vaigiem. Viņi iet brašiem soļiem un

runā droši. Savā pulciņā tie turas ap vienu zēnu, kas

ir par pusgalvu lielāks, kā citi, Prīmus, Prīmus,

Prīmus! Tāds neapklust starp viņiem sauciens.

Prīmus ir tas lielais zēns. Viņš un tie citi tam

apkārt ir vasaras skolnieki.

Prīmus redz, ka klasē jau tumšs, uzlec uz galda

un sniedzas pēc lampas. Uzmanīgi katrai viņa ku-

stībai sekodami, stāv ap to zēni: vai nevajadzēs tam

kāda pakalpojuma, vai nenokritīs sērkociņš, vai pa-

šam tam uz slīpā galda nepaslīdēs kāja? Katru acu-

mirkli tie būs gatavi to stutēt un noturēt. Bet Prī-

mus ir drošs. Viņš pastiepjas pat uz pirkstgaliem, un

kad lampa aizdegta, pašūpojas rokās un ar slaidu ie-

cienu, citiem pāri galvām, nolec šaurajā ejā.

Pirmziemnieki, atstieptiem kakliem, līp ap

lampu. Tik liela spožuma retais ir vēl redzējis savā

mūžā.

Prīmus ir pie lielās tāpeles. Tā ir sašvīkota kru-

stu, šķērsu. Krīta gabals izšķaidīts.

„Kas to ir darījis?" Prīmus bargi sauc iekšā

klasē un nepacietīgs atbildes nedabūjis, tūlīt turpina:
„Nu, pielūkojiet, ka tā būtu pirmā un pēdējā reize.

Šodien lai tas vēl iet, bet rīt, ja kādu pieķers: pa na-
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giem, cik ieiet! Jūs neesiet vairs ganos, bet skolā,

saprotiet!"

Varbūt, ka viņu saprot. Kņada ir uzreiz nopla-

kusi. Bet viņš sauc jo stiprāk:

„Mierā tagad! Kārtību! Pa galdiem!"
Nošvīkst pa galdiem kā vāls no izkapts. Visi

sēdus. Tikai Prīmus viens pats stāv kājās un gaida,

kamēr visi norimst. Ko teiks Prīmus?

„Tūlīt jūs iesiet vakariņās, saprotiet. Un pēc tam

augšā un gultās. Un nedomājiet pīkstēt un klerot

un vāļoties. Te nav pieguļa, bet skola, saprotiet?
Un nedomājiet rīt, pie mazgāšanās šļakstīties ar ūdeni

un visādi tērēt to nevietā. Priekš tā ūdens nav, sa-

protiet? Šodien mēs to sanesām priekš jums, bet

rītu iesiet visi pēc kārtas un ūdens jums būs jānes

tā priekš zēniem, kā meitenēm, jo meitenēm ir darbs

kukņā un pie traukiem. Saprotiet?"
Blakām zvanīja ar lielu ilkšu pulksteni.

Klasē ieskrēja kāda prāva meitene.

„Vakariņās, vakariņās!"

Uz ēdamgaldiem kūpēja lielas bļodas nemizotu

kartupeļu, mazākās bļodās bij sagriezti siļķu gaba-

liņi. Kam nebij nažeļa, ko mizot kartupeļus, tas to

darīja ar zobu un nagu palīdzību. Visas mutes ku-

stēja.

Annele nebij siļķu ēdēja. Mājās to dabūja reti

un viņa tad arvien atstāja. Bet nu viņa domāja, ka to

nedrīkst. Siļķe bij sarkana un sausa, tik sāļa, ka

sūrstēja mēle. Annele pazagšus paskatījās sānis: vai

tad citi bērni to ēda? Daži jau ēda, bet daži pabīdīja

zem kartupeļu mizām uz galda. Kad tā, Annele to

darīja arī ar savu gabalu. Noēda savu kartupeli, kas

bij vidū pārsprādzis un miltains. Vairāk negribējās.
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Bet kā gribējās, kas to zināja pateikt. Kaut kas

apnicīgi smags gulās virsū. Sirds skuma un tvīka.

Viņai nepatika kartupeļu mizām piemētātie galdi.

Un kādēļ tie bij brūni? Mājās bij galds balts kā krīts.

Pēc katra ēdiena māte to noberza ar grīsti un smiltīm.

Mizas arī tā mājās nemētāja, bet lika tūlīt pie vietas,

atsevišķā bļodiņā. Še nebij tādas kārtības. Še neiz-

turējās tik cienīgi pret Dieva dāvanu, ka būtu vaja-

dzīgs. Viņa pate bij paslēpusi savu siļķes gabalu.

Tāpat arī citi. Kādēļ neskatījās neviens uz pirkstiem?
Kaut kas nebij lāga. Kaut kas krimta, kaut kas kā

par šauru. Caur plato logu skatījās plata tumsa. Tik

neparasta un sveša. Neviens puķu podiņš to neaiz-

turēja. Mājās, uz mazā lodziņa Annelei bij divi: ģe-

rānija un mirtīte. Cik reiz lēja, tik skaitīja jaun-

pieaugušās lapiņas. Tās tur tagad stāv. Klusas un

vientuļas. Varbūt jau ir pārbraucis tēvs. Kas skries

pretī? Nav vairs Anneles. Viņi abi ar māti tagad no-

sēstas pie galda. Tēvs stāsta par skolu, par meiteni,

māte saka: „Jā, nu mēs tagad esam še vieni paši tai

atmatā."

Ass sūrums iedzeļ acīs. Viņa nevar vairs izturēt

skatīties logā. Pasit galvu uz otru pusi. Tur ir zēnu

galdi. Zēni, tāpat kā klasē, sēd pa kreisi, meitenes

pa labi. Un viens zēns skaļi saka: „Sāļas siļķes, sāļas

siļķes! Lūk, meitenēm jau sāļums sprāgst pa acīm

laukā!"

Zēnu galds smejas, bet Annele, nobijusies, ātri

nodur galvu. Vai tas zēns to par viņu teica? Jā, par ko

gan citu?

Vasaras bērni sēd tajā pašā klasē, kur pirm-

ziemnieki. Viņi ieņem vienu trešdaļu solu un ir no-

šķirti par sevi.
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Annele sēd astotā solā. Tur sākās mazo rindas.

Tālu aiz viņas tās vēl iet, līdz durvīm. Noliekušies

pār saviem rakstāmdēlīšiem tā, kā tikai muguras re-

dzamas, mazie velk pakaļ burtus, ko skolotājs, skai-

drodams un stāstīdams, ir lēni uzvilcis uz lielās tā-

fVles, lai visi pamatīgi var apskatīties, kā tas notiek.

Anneles tāfelīte jau sen ir pilna. Ko viņa tur

rakstīs no tiem burtiem! Tā tak priekš viņas ir bērnu

spēle. Viņai nav ko darīt un tā viņa ļauj klejot savām

acīm. Pirmais, kas tās pievelk, ir skolotājs. Viņš ir

liels un stalts un turās taisni. Arī viņa stipri sārtā seja
ir liela, acis stingras un caururbjošas. Uz sava krēsla

aiz katedra viņš sēd tikai tad, kad sasauc bērnus, lai

tie uzsaka, bet kamēr tie raksta vai mācās, viņš, ro-

kas uz muguras salicis, soļo pa vidus eju no viena

gala līdz otram, lieliem, vienādiem soļiem. Viņa zā-

baki čīkst, labais vairāk nekā kreisais. Uz šī vairāk

čīkstošā viņš pie klases durvīm apgriežas uņ nāk at

pakaļ. Tad Annele nedrīkst vairs uz viņu skatīties,

bet nodur galvu. Citureiz viņš saka priekšā teikumus

vasaras bērniem un tie tad raksta. Tad skolotājs pār-

maiņus atņem rokas — lielas, mīkstas un baltas ro-

kas — no muguras un, svārkus atbīdījis, iebāž tās

bikšu ķešās. Annele nu redz, ka bikšu ķešas ir drusku

apskrandušas un ātri skatās prom, lai skolotājam

nav par nepatikšanu, kad tas pamanīs, ka viņa to

redzējusi.
Citureiz skolotājs ātri, kā ko atminējies, pārtrauc

savu soļošanu un ieiet otrā klasē Otrā klasē ir jau

drīz iesvētāmie bērni un tos tur māca ķesteris, kas

nedzīvo skolā, bet nāk rītos un vakaros iet atkal

prom. Ķesteris ir vācietis un jocīgi runā. Viņš māca

baušļus un bībelstāstus. Šī klase neinteresē Anneli.
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Ķesteris viņas acīs ir ķesteris un nekāds skolotājs,

īsts skolotājs tikai ir tas, kas māca šajā viņas klasē.

Tikko, skolotājs izgājis ārā, klase iezuzās, it kā

vējš būtu ieskrējis lapotos zaros. Galvas augšā un acis

apkārt. Tikai Prīmus, pats pirmais uz pirmā sola

zēnu pusē, sēd, kā sēdējis, noliecies pār burtnīcu.

Viņa galva pasitās uz vienu, uz otru pusi, bet tā kā

liela trokšņa nav, viņš neatrod par vajadzīgu šai zu-

zēšanai dāvāt lielāku uzmanību. Pirmos solus zēnu

pusē Annele var labi pārredzēt no savas vietas. Bla-

kus Prīmum sēd divi zēni, gaišām, kuplām galvām.
Tūlīt var redzēt, kā tie brāļi. Mati abiem vienu riežu,

kupli un ķerami, sejas arī līdzīgas, tikai vienam tā

plāna, otram bieza. Tas ar to biezo seju Annelei ne-

patīk, bet tas ar plāno viņai liekas glītākais zēns

visā skolā.

Meiteņu prīma ir Dzelzskalnu Emma. Tā noteic,

kurām meitenēm pēc kārtas jāiet palīgā virtuvē un

pie galdiem. Viņa ir slaida un glīta, brūnām acīm un

iet lepni paceltu degunu. Meitenes spiežas ap viņu,

laimīgas, ja var tai pa prātam ko izdarīt, ja Emma pa-

saka viņām kādu laipnu vārdu. Bet to viņa reti dara.

Ar pirmziemniecēm vispāri tai nav nekādas runas,

viņa tikai dod tām savas pavēles.
Vasaras bērni! Visi mazie kopā neatsver vienu

no viņiem. Anneles acīs tie ir kā kungu kārta pret

|aužu kārtu. Viņi iet savos pulciņos, viņiem ir savi

smiekli, savas valodas, savi noslēpumi. Viņi ir ap

skolotāju, kā vazaļi ap ķēniņu. Kad skolotājs viņiem

saka savas piezīmes, vai norādījumus, tad tas notiek

klusinātā balsī, kā jau saviem cilvēkiem un pa lielā-

kai daļai vāciski, sevišķi Dzelzskalnu Emmai, kas

bieži, skolotājam atbildēdama, pat paliek tāpat vien
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sēdot un netrūkstas kājās kā mazie, kad tiem skolo-

tājam ir jādod kāda atbilde.

Viens — divi Annele ir galā ar saviem burtiem un

tad viņas izsalkušās acis zagšus klejo pa klasi un kāri

iesūc un patērē katru sīkumu. Pēkšņi to ir ievērojis

skolotājs. Pārtrauc savu soļošanu, nostājās viņas

sola galā.

„Kapēc tu neraksti?"

„Es jau esmu pierakstījusi."

„Parādi!"

Skolotājs paskatās tāfeles vienā pusē, paskatās

otrā. Diezgan ilgi, Annelei liekas. „Nu viņš visu zi-

nās," viņa domā.

„Tu proti jau visus burtus?"

„Jā."

„Kas tevi mācīja?"
Kas tad nu mācīja. Annele īsti nezin. Atbild uz

labu laimi.

„Brālis."

Skolotājs atdod tāfeli.

. „Tad tu vari norakstīt no grāmatas."

Annele nu noraksta no grāmatas: „Kaķis un

pele". „Suns un kauls". „Arājs un lemesis". Raksta

un slepeni pavelk plecus. Tāds darbs viņai liekās

veltīgs. Cik ilgi lai tādu dara?

Viņa taču neiet skolā uz priekšu, bet velkas at-

pakaļ. Pa to laiku, kamēr viņa te raksta, tā varētu

visu to mācīties, ko skolotājs uzdod vasaras bērniem.

Ja skolotājs tikai viņu tiem pieskaitītu. Ja skolotājs

zinātu un ievērotu, ka viņa mācībās tak jau tālu

priekšā.

Bet kā lai skolotājam to pasaka. Tā reize, kad

skolotājs ar viņu runāja, ir garām. Tad vajadzēja
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teikt. Bet kā? Klasē tad bij tik klusu, ka dzirdēja

grifeles čirkstam. Ja nu viņa būtu runājusi, tad vi-

sas ausis būtu sacēlušās un diezin, kas tad būtu iz-

nācis. Mācīties ir viegli, bet runāt ar skolotāju grūti.

Klusumā gan var. Un klusumā Annele lūdzās,

tā kā lūgšanu kad skaita.

„Mīļais skolotāj, nu laid mani pie vasaras bēr-

niem. Tu redzēsi, kā es mācīšos. Es tak protu Pār-

tulkotāju un Divi simts uzdevumu man arī jau ir

galvā. Visu, ko tu stāsti vasaras bērniem, es saprotu.

Kādēļ tad es nevaru mācīties ar viņiem kopā? Es tak

gribu izmācīties. Visiem priekšā es gribu. Arvien

vairāk un vairāk. Mīļais, mīļais skolotāj, laid tak

mani uz priekšu!"

Tādā lūgšanā Anneles acīs deg uz skolotāju, lai

gan viņas lūpas ir mēmas.

„Nu, Avots, tu atkal skaties apkārt. Vai tava

tāfele jau pilna?" skolotājs, kas jau nu atminās An-

neles vārdu, saka no katēdera.

~Jā," meitene knapi dzirdami izdveš.

~Nāc, parādi!"

Annele iet. Sirds, liekas, dreb kaklā. Nu būs

tā reize, kad skolotājs jautās. Nu varēs visu pateikt

ko toreiz nepateica. Tos vārdus, ko nupat domāja.

Skolotājs paskatās vienā pusē, paskatās otrā.

Bet kur Anneles vārdi, ko tā gribēja teikt skolotā-

jam? Viņa vairs nezin neviena. Kā izmisumā, it kā

gribētu vārdus izlobīt no mutes, kā kodolus no čau-

las, viņa piespiež dūri pie lūpām. Kā lai nu iesāk?

Kā lai nu iesāk?

Skolotājs ātri paskatās viņā, savelk pieri, bargi

uzsauc:

~Nekod nagus!"
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Annele saraujas. Ko skolotājs sacījis, ir kaut kas

tik negaidīts un neiespējams!

„Bet es tak to nedaru!"

-,Kā, tu nedari1? Vai es esmu akls?"

To Annele nedrīkst apgalvot. Bet viņa tak nav

vainīga. Nav devusi iemeslu skolotāja dusmām.

»,Es neesmu to darījusi."

„Nerunā pretī!"

Annele stāv mēma.

Jā, nu ir visam beigas. Viņa tagad zin, ka tā

nekad nevarēs lūgt skolotāju, lai ļauj tai mācīties

kopā ar vasaras bērniem. Nekad, nekad.

Skolotājs atdod rakstāmdēlīti. Sapīcis.

.„Norakstījusi jau tu esi pareizi, bet tavs rok-

raksts ir pavisam nederīgs. Kas tev tādu mācīja?

~To es pate."

„Tev jāmācās labāk rakstīt. Rīt tu paņemsi no

manis burtnīcu un tur tev būs rakstīts priekšā, kā jā-

raksta glīti.
Glītrakstīšana. Saproti.*'

Atpakaļ uz vietu nākot Anneles acis pašas no

sevis paskrien uz to pusi, kur sēd gaišmatainais zēns.

Viņš paskatās baltiem zobiem tai pretī. Smīn. „Ne-

kod nagus!" teic viņa smīns.

Nu! Uz to zēnu viņa nekad vairs savu acu nepa-

metīs.

Kad viņa nosēstas savā vietā, tai liekas, ka daudz

galvas būtu pagrieztas pret viņu ar daudziem smī-

niem. Un visi to pašu. r,Nekod nagus!"

Viņas seja kvēlo. Un krūtīs tai ir tik šauri, it kā

trūktu elpas. Visas klases priekšā viņa ir norāta,

bet viņa tak neapzinās vainas. Vai skolotājam tas

tiešām tā ir licies? Un ja viņam arī tā likās, ka tas
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tā būtu, vai viņš nevarēja tad teikt klusi un mīļi, tik

viņai vien dzirdami, kā tēvs to mēdza tādās reizēs:

„Nedari, meit, tā, tas nav smuki." Bet nu: lai visi

to dzird. Lai citi visi paliek vienā pusē, bet viņa,

tā norātā, viena vienīga otrā. Vai viņa vainīga, vai

nevainīga, kas to viņai prasa, vai tic? Tikai viena

pate viņa to zin. Un zin, ka skolotājs ir bijis ne-

taisns. Skolotājs! Viss ir iznācis pavisam citādi,

nekā domāja. Skolotājs ir it kā aizgājis tālu, tālu.

Nesasniedzams viņš ir palicis Annelei.

Annele nopērk burtnīcu no skolotāja. Pašķir-

sta.

„Māte māca meitu. Čigāns zog cūkas cinksli.

Vējš veļ vālus."

Izskaita līnijas. To ir daudz un viņai tās jāpie-

raksta. Desmit reiz no vietas viņai jāmācās uzvilkt

burti un vārdi tā, kā tie stāv pirmajā, priekšā rakstītā

līnijā.

Čigāns zog cūkas cinksli. Vējš veļ vālus."

Pirmā rindā viņai izdodas kautcik uzvilkt bur-

tus tā, kā viņi stāv augšā, otrā arī vēl tā, tā, bet jo

vairāk uz leju, jo burti iet kā viņiem tīk un vada rak-

stītāju pa viņas pašas ceļu.

Skolotājs nav apmierināts

„Citi bērni iet uz priekšu, tu nē."

Viņš parāda klasei dažas burtnīcas ar skaisti,

it kā izdreijāti uzrakstītiem teikumiem. Tās pieder

vasaras bērniem.

„Tā vajaga rakstīt," viņš saka.

Annelei tas aiziet gar ausīm kā vējš. Burtus

dreijāt viņa nevar izmācīties un tur nekā nevar da-

rīt. Kā ap nepiepildāmu uzdevumu viņa nelaužas

vairs ap to. Toties viņa mēģina jo vairāk uztvert no
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tā, ko skolotājs māca vasaras bērniem. Un tas vi-

ņai iet tik viegli galvā kā spēlīte. Bet arī tas nav

daudz un viņa arvien jūtas kā izsalkusi: kad būs

vairāk ?

Skolnieku guļamistabas ir lielas un aukstas. Va-

karos saskrien viņās bērni čalu-čalumis kā zvirbuļu

bari. Kamēr skolotājs vēl nav parādījies, ātri, ātri

jāizmanto laiks. Tur laužas un spēkojas, še atskan

smiekli un saucieni, tur atkal spilveni lido pa gaisu.

No daudzām mutēm elpa izkūp kā dūmi, bet drīz

jau viņu arī vairs neredz. Gaiss piesilis. Tad dzir-

dami uz trepēm skolotāja soļi. Cik nu ātri var, visi

pa gultām. Skolotājs gan papriekšu iet zēnu istabā:

vienreiz, divreiz, trīsreiz no viena gala līdz otram,

bet tūlīt pēc tam nāk pie meitenēm. Tad jau visām

jābūt gultās. Kad skolotājs pārstaigājis meiteņu

istabu, tas vēl reiz atgriežas pie zēniem, kamēr arī

tur viss norimis, tad pastāv vēl kādu brīdi trepju

galā, klausīdamies, un tad dzird viņa soļus aizdimam

lejā pa trepi. Nu nokrīt kā alps. Nu vēl drīkst sa-

čukstēties ar tuvējo kaimiņu, pastāstīt kādu sevišķu

noslēpumu, vai apspriest kādu dienas notikumu. Bet

bieži gadās, ka no kāda kakta, pēkšņi, kā raķete, iz-

sprūk pa skaļam smieklam, vai iekliedzienam, tad

pietrūkstas augšā visas galvas. Klausās. Un daudz

reiz tāds smiekliņš, kā lipīga slimība, aizskrien

krikšķinādams pa visām gultām, tikai klusu, klusu

tas skrien, no saujas saujā pasviests, jo zem meiteņu

istabas dzīvo skolotājs.
Pāra reizes mēnesī atbrauc skolā židinš Meirī-

tis. Tam ir mazs zirdziņš un maza precīte. Spices,

mices, adatīnes." Nekādus veikalus viņš skolā nevar
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taisīt. Lai gan te cilvēku biezs, tomēr visi tie ir bez

naudas. Skolēniem tas arī savu preci nemaz nepie-

dāvā. Viņš vairāk uzturās skolotāja galā un arvien

ir ierīkojies tā, kā paliek uz naktsguļu. Lai gan Mei-

r.vtis braukā ar paunu, viņš nav tāds, kā citi paunu

žīdi. Viņš apbraukā tikai tādas mājas, kurās dzīvo

smalkāki ļaudis, un viņu visur uzņem kā viesi, gulda

labā gultā un dod labu ēdienu. Skolotājs dzeļ- ar

Meirīti kopā tēju. Ar viņu iet baumas, ka tas kād-

reiz ir bijis bagāts žīds, tagad vēl ir smalks žīds un

vispāri gudrs žīds. Skolotājs ar viņu runā cauriem

vakariem.

Kad skolotājs nāk uz augšu guldināt bērnus.

Meirītis tam čāpā pakaļ. Trīs soļus aiz staltā skolo-

tāja, kas pēc paraduma, iet rokas uz muguras sali-

cis, nāk Meirītis — sīciņš; maziņš, baltu bārdiņu,

melnā garā kaftānā, melnu piķa micīti galvā. Mei-

tenes pazūd zem segām, jo viņām jākož mēlēs aiz

smiekliem. Meirītis pastāvīgi kaut ko stāsta — go-

rīgs, kustīgs, svaida rokas, savelk plecus, bet skolo-

tājs atmet tikai pa retam vārdam, dažreiz liekas, ka

viņš nekā nav dzirdējis. Bet tas Meirīti nesarūgtina.

Dažreiz viņa runa paliek tik klusa, ka tā tik nomur-

minās vien baltajā bārdā. Tā viņš laikam runā pats

ar sevi, braukādams pa gaļajiem lauku ceļiem. Ne-

viens viņam neatbild un viņam arī atbildes nevajaga.

Par visu, ko tas rdz, viņš taisa piezīmes pats sev savā

žīda izloksnē.

Skolotājs aiziet no meiteņu istabas, bet griežo-
ties atpakaļ, paiet trepju galam garām un nāk atkal

iekšā, tai pašā acumirklī, kad Anneles kaimiņiene.

Skuju Minnīte, ir uzdevusi meitenēm: Atminat manu

mīklu: Liels, balts auns, mazu melnu ļipiņu," un uz
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visiem minējumiem tik atkliegusi: nekā, nekā, nekā!

Tad meitenes ir nākušas klajā ar visneprātīgākiem,

pārgalvīgākiem minējumiem un viena pārdroša

mute ir iesaukusies: ~Tas ir skolotājs ar Meirīti.'"

Tam ir sekojuši tādi neparasti smiekli un kņada, ka

skolotājs tos ir sadzirdējis un nu nāk vēl reiz lūkot,

kas tur notiek. Bet tikko tas pār slieksni, meitenes

atkal zem segām kā pīles zem ūdens. Segas dreb,

segas plok no aizturētiem smiekliem. Annele iero-

kas dziļāk zem saviem matiem. Maisiņš tai īss, sega

plāna. Tad viņa vakaros mēdz atpīt matus un pār-

klāt tos sev pāri. Mati ir gari un biezi. Kad ievelk

ceļus, tie sniedzas līdz pēdām. Kā nu Meirītis pie-

nāk pie viņas gultiņas, tas ļauj skolotājam iet tālāk,

uzliek savas krunkainās, kaulotās rokas uz gultas

kājgaļu un galvu šūpodams dziedoši pūš caur savu

garo degunu: oi, oi, oi, oi! Tuvākās gultas saviļņojas

kā zemes trīcē. Tas ir tāds vilnis, kas nodreb līdz

tālākam kaktam. Skolotājs pārlaiž neuzticības pilnu

skatu visām gultām, kurās guldz kā apslēpti strauti;

iemesla uzsaukt: Mierā! tas neatrod, tomēr drošības

pēc atgriežas no durvīm vēlreiz pārstaigāt istabu.

Un tāpat kā pirmo reiz, Meirītis paliek atkal pie
šīs vienas gultas ar savu galvas šūpošanu un savu;

oi, oi, oi, oi!

Aizgājis garais skolotājs un īsais Meirītis! Miers»

miers! Meitenes zibeņātri norauj segas no galvām.

Viņas ir vai noslāpušas aiz karstuma un smieklu kā-

res. Bet ar skolotāja iziešanu arī smieklu drebulis

ir pēkšņi nez kur aizskrējis un nekož vairs tā krūtīs.

„Bet ko tas žīds pie manas gultas arvien apstā-

jās un aijāja? Ko viņš gribēja? Annele brīnās.
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„Un tad tu nezini!" atsaucās Minnīte. „Tu tak

izskaties kā ķēms ar to matu mežu. Nu, īstā meža

ragana! Žīds skatās, skatās no viena gala līdz otram

un nevar izgudrot, kur tādam spokam galva, kur kā-

jas. Par to viņš tad tā oijāja un savu balto galvu ar

melno piķa mici kratīja."

Pusdienas ir ieturētas un pēc tam sākās garā

brīvstunda. Garāka kā parasts tā būs, jo skolotā-

jam atbraukuši ciemiņi. To zēni jau ir uzoduši un

vēl ar pēdējo kumosu mutē gāžas laukā pa durvīm

kā sniega vāls no kalna. Prom uz Tērvetes krastu,

aiz skolas. Tur šodien starp „turkiem" un krie-

viem" vajaga sākties lielajiem kariem, jo nakti ir

sakritis jauns sniegs. ~Krievi" ir apakšā, krasta

kārklos, labās pozīcijās. Tie rekrutējas pa lielākai

daļai no lielajiem zēniem — vasaras skolniekiem un

ķestera klases. Kalnā ir „turki", knišļi, pirm- un

otrziemnieki. Tiem jābūt turkiem, jo krieviem būt

ir lielo priekšrocība. Lai gan knišļi, tomēr, viņu ir

otrtik daudz kā krievu. Un dūšas tiem lielas. Viņi

ir ātri, kustīgi un spers trīs lodes pret vienu. Tik

daudz viņu ir. Slēgtās rindās, kā odu mākonis ar

dārdošu urrā! tie brūk no kalna. Bet ienaidnieka

lodes ir sāpīgas. Upes krastā ir vecs, sacietējis

sniegs. Un „krievu" rokas otrtik platas un stipras.

Upe ir turpat, roku tverama un ir bagāta kritumiem

un neaizsalstošām vietām, kur ūdens pār oļiem bur-

buļo. Uz „turkiem" sāk nākt smagi lādiņi. Galvas

un acis jau sargā, bet arī kājām un rokām iet plāni.

Piepēži viens ir ķerts pierē un izlaiž bļāvienu kā

trompeti. Tas izsauc protesta vētru arī pie citiem

-turkiem".
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„Akmeņi, akmeņi! Viņi laiž akmeņus. Tie nav

karotāji! Tie ir žuļiki! Viņi laiž akmeņus!"

Meitenes stāv kalnā, rokas villainēs sabāzušas

Līdz karot viņām ir noliegts, bet līdz kliegt tās var,

cik jauda. Un viņas kliedz un draud ienaidniekam,

kas nedrīkst darīt pāri mazajiem, nedrīkst laist darbā

akmeņus, nedrīkst mērķēt ne uz galvām, ne degu-

niem, vai acīm, citādi viņas uz pēdām skries sūdzēt

skolotājam.

Ja tur grib iemaisīt skolotāju, tad nav vairs ka-

rošana. „Krievi" met mieru. Akmeni neviens no

viņiem nav sviedis. Tās tik viņu stiprās lodes, kas

r
,kož", jo viņi ir īsti karotāji un nevis tādi mīkstčauļi,

kam kaulu vietā biezputra.

Tāda apvainojuma turki nevar atstāt uz sevis.

Viņiem nav neviena vīra, kam kaulu vietā biezputra.

Viņiem ir dūšas kā mieti. Viņi ir jau sakārtojuši

savas rindas. Lai nu tik „krievi" nāk.

„Krievi" nē un nē.

„Turkiem" jāsūta vēstnieki ar jaunu kara piedā-

vājumu, ar vārdu sakot: viņiem jālūdzas, lai uzsāk

atkal kaujas operācijas. Ilgi jālūdzās. Beidzot

„krievi" dod atbildi.

„Nu labi. Bet tad to pinkšķi laukā no rindas!

Lai tas iet pie meitenēm."

Tas „pinkšķis" turās kā zemē ieaudzis. Trīs

turku vīri viņu nevar izkustināt. Beidzot to novāc

ar pastiprinātiem spēkiem un iemet meiteņu pu-

durī.

Tā ir nedzirdēta netaisnība un pārestība. „Pink-

Šķis" var apzvērēt, ka sviests ar akmeni, kas izlauzts,

no upes. Viņam pierē puns. Un to viņš necietīs.
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Tiklīdz būs kaujas lauks klajš, viņš uzmeklēs akmeni

un tad taisnā ceļā uz skolotāju

Jā. Meitenes tam palīdzēs. Meitenes ies līdz

kā liecinieces. Visas kā viena.

Annelei ir šodien virtuves diena. Viņa ir izsaukta

kopā ar Skuju Minnīti un vēl divām mazajām. Otras

■četras ir lielās meitenes. No vasarniecēm viņas rīko

Dzelzkalnu Emma, lepna un pavēlīga kā ķeizariene.

Mazajām jāsaved kārtībā ēdamistaba: jānovāc, trauki

jānoslauka galdi un grīdas. Emma skatās, lai būtu

tik tīrs, ka nav vairs ne puteklīša lerauga mazāko

cīpslu: „Slauki no jauna."

Minnīte turās pie darba kopā ar Anneli, bet vi-

ņas prāti ir laukā, pie kariem. Kuru trauku grēdu

iznes virtuvē un tur tik steidzīgi nomet tā, kā brūk

un jūk, tā atpakaļ pie viena loga, pie otra. Ne tik

ar acīm un ausīm viņa redz un dzird, bet arī ar kā-

jām, rokām un visu kustīgo ķermeni. Viņa zin visu,

kā ģenerālis no attāluma, kas notiek uz krasta, vai

domājas visu zinām un kliedz to citām meitenēm

ausīs. Kad krastā atskan vislielākās urjāvas, viņa

neaizkust no loga, lai trauki iet, ja grib. uz virtuvi

ar citu meiteņu kājām, ne tā vairs viņas daļa.

„Pie logiem, meitenes, pie logiem! Skataities

nu! Skrien šurp no krasta. Sauc skolotāju. Tur

blāķis nosistu puiku. Ausis nost. Deguni pušu.

Asinis skrien aumaļām. Es jau domāju, ka tā iz-

nāks. Lielie zēni būs laiduši ar sprunguļiem, ar ak-

meņiem. Lūk, skolotājs jau skrien. Nav bijis vaļas

ne cepuri uzlikt. Nu tik būs puikām drāziņš!" Min-

nīte to visu izkliedz ar skaudīgu prieku.

Skolotājs tiešām steidzīgi aizskrien uz kaujas

lauku, pavadīts no pulciņa uztrauktu un viena caur
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otru runājošu meiteņu, kurām pa vidu maisās

pinkšķis ar punu pierē. Minnīte gatava tūlīt, kā stāv,

skriet pakaļ un lūkot, kas noticis krastā, bet pie dur-

vīm to vēl īstā laikā satver aiz pleca Dzelzkalnu

Emma. Arī viņa ir bijusi ieskrējusi klasē noskatī-

ties cīņas mutuli krastā, bet tagad ir atkal savu uz-

devumu augstumā un ar stingrāko pieri. Visu laiku

turēdama Minnīti aiz pleca, strostē:

„Kas te notiek? Vai tā dara darbu? Vai jūs

esiet še norīkotas priekš logu stāvēšanas, vai apkārt
skraidīšanas? Vai ēdamistaba tīra? Trauki kār-

tībā?"

tīra. Mēs visu novācām. Laid

vaļā!" Minnīte krata savu plecu.

„Nu tad marš pie katla tīrīšanas! Tas vēl nav

padarīts."
Emma ierauga tuvumā Anneli. Pavēl arī tai:

„Skuja, Avote, jums abām pie katla!"

Abas uzrunātās neticīgi saskatās.

„Kā? Mums? Tas nav mūsu darbs. To tak

arvien dara lielās meitenes'" Minnīte brīnās.

„Jūs esiet lielas diezgan."

„Bet mums tas nav jādara. Es nedarīšu."

„Es arī nedarīšu," Annele atmet galvu atpakaļ.
„Mēs savu darbu jau padarījām. Mēs nevaram aiz-

sniegt katla dibenu."

„To es pate zināšu, vai jūs varat, vai nevarat.

Es te pavēlu, ne jūs."

Ar vienu pagriezienu Minnīte izrauj savu plecu.

„Tu mums neesi nekāda pavēlniece. Tu esi tāda

pat meitene, kā mēs."

„Tu nedrīksti būt netaisna. Kā noteikts, tā tev

jādara," saka Annele.
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„Tu neesi skolotājs, tu esi tāda pat meitene,"

tiepjas Minnīte.

„Tas tik vēl trūka, ka sitās mergas man varēs

noteikt, ko es drīkstu, ko ne Marš pie katla!4
*

Abas atliec galvas vēl spītīgāki.

Ne nu iesim ne. Taisni, kad tu pavēli, nē!44

„Labi. Tad es sūdzēšu skolotājam.*
4

„Mēs sūdzēsim papriekšu. Re, kur skolotājs jau

nāk!
44

Minnīte iesaucas un dodas uz durvīm. Skolo-

tājs nāk gar logiem no karavīru tiesāšanas ātrs un

pietvīcis. Tad nāk zēni un pēc tiem meitenes. Visi

ir klusi un tāpat salien klasē. Vienam, otram no pui-
kām ir izplūkāti mati, bet kādus sevišķus punus, vai

brūces nekur neredz.

Emma notvērusi Minnīti pie pašām durvīm un

tur to ciet. Bet tā jau nu Minnītei nesāp, kā viņa

kliedz.

v ,Skolotāj, skolotāj, Dzelzkalns žņaudz manu

plecu! 44

„Tūlīt tu turēsi muti, jeb es no tiesas sūdzēšu.
44

„Es pirmā sūdzēšu. Skolotāj, skolotāj!"

Skolotājs patlaban iet garām. Durvis atsprāgst

un viņš ir virtuvē.

„Kas še notiek?"

„Viņas ir nepaklausīgas," Emma rāda uz ma-

zajām. Un iekāms Minnīte ir paspējusi atvērt savu

ašo muti, jau ir Annele starpā.

„Nekā. Mēs neesam nepaklausīgas, bet Dzelz-

kalns ir netaisna.
44

Skolotājs sarauc pieri.

„Ko viņa dara?"

Un pagriezies pret Emmu, vāciski pavēl: „Stāsti!"
Annelei nolaižas rokas.
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Te tev nu būs taisnība! Ja jau vāciski sāk ru-

nāt, tad jau zin, kurā pusē tā būs.

Bet Emmai ir jāstāsta viss, kā ir, lai arī tā izliek,

vārdus priekš sevis, cik vien māk labvēlīgi. Un sko-

lotājs viņai nedod vis taisnību. Kā noteikts, tā jā-
dara un uz savu galvu nevar ievest jaunu kārtību.

Mazās ir mazās, lai arī cik garumā stiepušās. Un

pāri darīt viņām nedrīkst.

Annele visu saprot, ko skolotājs runā. bet Min-

nīte tikai redz, kā Emma pietvīkst, nodur acis un,

skolotājam izejot, ātri pazūd no virtuves. Ar to viņai

pietiek. Annelei turpretī paceļas augstāk galva un

pleci un viņai liekas, ka skolotājs ir tas, kas tos ceļ,

pats līdz paceldamies. Tomēr skolotājs bij arī labs

un gudrs un taisnīgs. Neklausīja vis Emmu, bet iz-

sprieda tiesu, kā vajaga. Viņa bij ar šo lielo tiesas

dienu pilnīgi apmierināta.

Vai tas var būt, ka tik ātri aiziet laiks. Nebij

ne apskatīties, kad jau ziema raucās īsumā. Auksta-

jās mēnešnaktīs bij tāds savāds sārmains spīdums,
kas it kā jau no kāda tāla pavasara atvizmoja. Salti

vēsmainais gaiss, kas nedaudz atbaidīts no daudzo

krūšu izelpojumiem, brīvi plūda caur lielo telpu, An-

neli tādās naktīs bieži uzrāva no miega. Laukā viz-

moja nakts kā tāda liela noslēpumaina vērpēja, kas

ritināja no savas kodaļas burvīgus pavedienus, kuros

iegūstīja kā tīklā laukus, mežus un mājas. Viss bij

citāds nekā dienā, kluss, bet dziļas dzīvības pilns.

Lielajos logos skatījās zvaigznes. Zvaigžņu un staru

pilno debesi noslēdza melna meža strīpa. Saldāks

nekā miegs, Annelei likās tādās reizēs gulēt vaļējām

acīm un domāt: kā tas viss bij pasaulē un šepat skolā.
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Ar kādu prieku bij rudeni atvērtas skolas dur-

vis. Un nu vēl tik dažas nedēļas, un šī ziema būs

galā. Vai ir iegūts tas, ko cerēja? Nav. Daudzreiz

viņai šķita, ka tā gājusi pa to pašu jau reiz nostai-

gāto ceļu. Viņa bij iedomājusies, kā: viens-divi, iz-

mācīsies visu, ko māca skolā, visu, ko zin skolotājs.

Bet skolotājs staigāja tāpat diendienā caur klasēm,

rokas uz muguras salicis, stalts un nepieietams, un

likās, ka viņam nekā nav ko dot Annelei.

Un tomēr, kad atkal skatās otrādi, ir gan iets uz

priekšu un vēl tādiem lieliem, brašiem soļiem. . Kā

nu tagad daudz ko zin, kā agrāk nezināja. Kaut kur

spīd gaismiņa, kas arvien lielāka plešas. Viņa nāk

pate no sevis. Bieži ir nomocījies ar domām ap kādu

lietu un tad uzreiz atveras kā grāmata un viss ir

skaidrs. Nevienam vairs nav jāprasa. Kā jau māte

teica Annelei vēl mazai, kad tā ko jautāja, uz ko lie

lie negribēja atbildēt: .Pagaidi, uzmodīsi pasauli, sa-

pratīsi pate." Jā, nu viņa redz, ka tā sāk „uzmost

pasauli" arvien dziļāk. Dažreiz šī uzmošana ir rūgta,

bet dažreiz tā ir brīnišķi salda un jauka. Kad kaut

kas atveras un varētu būt izsakāms ne ar vārdiem.

l»et ar tādu dziļu mīļumu saprotams. Kā tagad snie-

gotais mēnešlauks, gaišā nakts, mežs un tepat gulo-

šās meitenes. Un tālāk tēvs ar māti atmatas mājiņā,

māsa ar brāli tālajā Jelgavā. Tas viss jau gan ir pa-

zīstams, bet tas citā reizē atkal parādās citādi, kā

katru lietu parāda citādi rokā paņemta gaismiņa.
Un tas ir tas mīļums krūtīs. Laikam ar to vislabāk

var „uzmost pasauli". Un jo dziļāki meitene domā,

jo bezdibenīgāks tai šķiet tas mīļums krūtīs, jo bez-

galīgāka pasaule, jo aizrautīgāks prieks, ka varēs ar-

vien vairāk un vairāk „uzmost šo pasauli".
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Un nu ir tā diena, kad nekas vairs nav uzdots

uz rītu. Rīt ir tikai vairs liecību izdalīšana un sko-

las slēgšana. Visu pēcpusdienu bērni ir brīvi. Nav

vairs ne stundu, ne uzdevumu sagatavošanas. Nav

vairs modra pār viņiem skolotāja acs. Tas sēd savā

istabā un raksta liecības. Raksta un rakstīs līdz pus-

naktij. Prīmus tam palīdz.

Skaļi, brīvi, priecīgi, zēni un meitenes juku ju-
kām brāžas no krasta lejā. Atkususē zeme līgojas,

kājas slīgst vienā, otrā dubļu pančkā, kas to vēro?

Strazdi svelpj, pūpoli zied. Tērvete gāžās krākdama,

nikna, pelēkibrūna. Meitenes laižas līdz šalkoņas

ritmam. Aizvējā jau uzplaucis šur tur pa purenim,
bet krūmos var pieplūkt saujām palegzdīšu. Zēni pa-

maļas vēl pa ziemas cīņu vietām, kur ir gan uzvaru

gūts, gan pametumi izciesti. Nu ir citas spēles,

l aušanās, spēkošanās, skriešanās. Bet šodien vairs

nav nesaskaņu, Visi starpgadījumi izraisās viegli un

ātri. Pāri tīrumiem pūš pavasara vēji.

Nevaldāms ir brīves prieks. Kad tas ar saulrietu

no lauka atkal ieplūst skolas sienās, tas tur gfauj kā

pērkons un iet rūkdams līdz skolotāja galam. Sko-

lotājs izsūta Prīmu ar piedraudējumu, bet kas tam

klausa? Skolas vara ir beigusies. Vai par trokšņo-

šanu paturēs vēl rītu skolā? Lai patur! Tā kā tā

jau ir beidzamā diena.

Prīmus iznāk atkal pēc laika un nu viņam ir

grāmata rokā. Grāmatu sūta skolotājs. Tajā ir jauka

lasīšana. Viens no bērniem lai lasa un citi lai

klausās. Tā vēlējis skolotājs.

„Dod šurp to grāmatu!"

„Kas lasīs?"

~Kad iedosi, tad lasīs."
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„Tam, kas lasīs, es došu rokā grāmatu. Citam

nevienam. Tā noteica skolotājs."

Klusums. Prīmus gaida.

„Nu, atsaucaties tak!"

„Jocīgi! Kas lai atsaucās? Dod vienam grā-

matu un lai lasa," kāds noteic gudri.

„Tad še, lasi!" Prīmus pastiepj grāmatu runā-

tājam.

~Es? Kāpēc tad es? Lai lasa Bieļa."

Bieļa ir viens no tiem gaišmatainiem brāļiem,

kas sēd Prīmām līdzās uz pirmā sola.

„Laid tu mani mierā — mierā!" Bieļa vairās

abām rokām.

„Viņš nemaz nevar lasīt. Viņš svelpj starp vār-

diem kā dampis," iesaucas otrs gudrenieks.

„Viņš teic katru vārdu divreiz, lai pa to starpu

var izburtot nākošo," piebalso cits.

„Viņš iet pa grāmatu, kā cālis pa pakulām," vēl

trešais.

Un tā iet ar katru zēnu. Neviens nevar izturēt

to bargo kritiku, kas saceļas ap to, tiklīdz Prīmus

tam piedāvā grāmatu.

Zēni nelasīs. Ne Bieļa, ne citi no pirmā sola.

Par pārējiem nav ko runāt. Lai lasa meitenes. Priekš,

kam ir tās? Vai Dzelzkalnu Emma nevar lasīt?

Pirmā skolniece! Lielā vācmeita. Lai nu klausa,

kad liek, arvien labā un klausīgā.
Emma atmet savu lepno galvu.

„Es jums te gan lasīšu! Prātā nenāk. Es eju

augšā salikt kopā savas mantas."

Arī citām vasaras meitenēm jāiet salikt savas

mantas. Ja jau Emma nelasa, kura tad būs tā, kas

lasīs.
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„Tad es zinu. Tad lai lasa Avot-Anna," iesau-

cās Minnīte, kas neatiet ne soli no Prīma ar grāmatu.

Viņai gribās redzēt, kas tur iekšā.

„Tu gribi lasīt?" Prīmus, kā šaubīdamies, pa-

ceļ roku ar grāmatu pret Anneli.

~Jā, jā, viņai gaiša balss," pasteidzās Minnīte.

„Es nezinu," Annele vilcinās.

„Kā tad: lasīs! Viņai gaiša balss un iet viegli,

kā pātari. Viņa lasīs un mēs visi klausīsimies."

Prīmus pašūpo grāmatu rokā ar šķietami ne vi-

sai lielu patiku.

„Gribi, vai nē?"

Annele nobīstas. Kad tik nu nenes vēl grāmatu

atpakaļ.

„Dod šurp!"

Tu pielūko! Grāmatu nedrīkst apbružāt, aplo-

cīt stūrus, ieplēst lapas. Tev iedod rokā, no tevis

prasīs atpakaļ."

„Nu, dod tik vien! Vai nu viņa nezinās," Min-

nīte nepacietīgi sauc starpā.

Vidū klasē, zem lielās spuldzes sēd Annele. Min-

nīte tai cieši pie rokas. Apkārt citas meitenes. Lie-

lie zēni patālāk, tik izgudrēm, viņi, protams, jau ne-

ies klausīties, ko lasa tāda merga pirmziemniece.

Grāmata ir vēl gluži jauna. Lapas līp un čarkst

kā zīds. Daudz stāstu tur ir iekšā ar daudziem virs-

rakstiem. Ko lai nu lasa?

„Tādu labi jauku," vēlas Minnīte.

„Kur atšķiras vaļā, tur lasi," cita meitene dod

padomu.

Grāmatas vidū atšķiras vaļā. „Tērvetes varonis."

„Kas tā par Tērveti? Vai tā pati mūsu, kas tek

gar skolu?" jautā Minnīte.
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Ja. ta ir ta pati.

Annele lasa. Par latvju sentēviem, kas dzīvojuši

ciemos, bet virsaiši pilīs. Bagātas druvas tiem biju-

šas un lieli ganāmpulki. Tad atbraukuši ar kuģiem

sveši kapa vīri, dedzinājuši, laupījuši, kāvuši un ci-

tus ar varu piespieduši kristīties. Bet senči kristību

upēs nomazgājuši un arvien no jauna sacēlušies pret

saviem apspiedējiem. Bet to nācis lieliem pulkiem
no jauna klāt un ieroči tiem bijuši tādi, kādus sen-

tēvi nav pazinuši. Un ko vēl ar ieročiem un uguni

nepaspējuši, to tie izdarījuši ar viltību. Salūguši

latvju virsaišus uz apspriedi, bet tad tos pārspējuši,

sadzinuši šķūnī un šķūni tad aizdezinājuši. Tā iz-

nīcinājuši vadoņus un nu varējuši viegli pārspēt iz-

kaisīto un nepulcēto tautu. Bet visilgāk svešiem ie-

brucējiem turējušies pretī zemgaļi. Simtu gadu zem-

gaļi cīnījušies par savu brīvību. Vareni virsaiši tiem

bijuši.

Par visiem slavenāks bijis Viesturis, kas valdījis

Zemgalē un dzīvojis Tērvetes pilī. Varens kara vīrs

bijis arī Nameitis, kas nācis pēc Viestura. Kad zem-

gaļi pēdīgi vairs nepaspējuši cīnīties pret lielo pār-

spēku, viņi tomēr nav padevušies, bet labāk node-

dzinājuši savas pilis un aizgājuši svešumā.

Anneles sirds deg un domas deg. Tāds pēkšņis

bangojums viņas ceļ. Brāzmaini viesuļainas viņas
lai iet pāri. Latvieši. Senči. Brīvi. Brīvi varoņi,

tās šalc. It kā sirdī būtu atmodušās tūkstoš acu un

ausu, kas redz un dzird šo tālo pagātni. Tādi laiki ir

bijuši. Tāds lepnums un tāds spēks. Cīņas uz dzī-

vību un nāvi ir plosījušās, šepat, uz mīļās dzimtenes

zemes. Acs zibeņātri raujas laukā pa lielajiem kla-
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ses logiem: vai nav redzams, dzirdams kas, jo viss ir

tik dzīvs.

Margojošā gredzenā guļ apvārksnis. Pasaule ir

klusa. Tālu. tālu ir lielie laiki.

„Ko tu nelasi? Lasi, lasi Avote!"

Visi ir saspiedušies tuvu, meitenes un zēni. Viņu

kopā sakusušā elpa iet kā šalkoņa un silda kā tvaiks.

„Lasi, Avote, lasi!"

Balss pēkšņi apraujas. Kas tur stāv durvīs? Jau

labu laiku skolotājs ir stāvējis un klausījies. Un īsu

mirkli, bet dziļi, dziļi Annele nu ieskatās tajās acīs,

kuru ievērību tā bij cerējusi iegūt, nākdama rudenī

uz skolu, un ko tā tomēr nebij ieguvusi. Un nu šis

skats ir tāds pētošs un izbrīnējies un it kā gribētu

jautāt: Kas tā tur ir par meiteni, kas lasa un kur

viņa še ir gadījusies?

Tēvam nav bijis vaļas atbraukt Annelei pakaļ.

Viņa vietā atbraucis Miķelis un jau tik agri, kad vēl

nevienam bērnam nav ieradies mājā vedējs. Anne-

lei satumst acis.

„Nekā nevar darīt, paskaidro Miķelis. Pava-

saris nāk virsū, darba laiks, viņam pašam arī vēl jā-

brauc uz Laukmalēm un jāizdara desmit darbu. Un

tāpēc viņš paņem tikai Anneles mantas, bet pate

viņa lai iet kājām. Nav jau arī nekāda prieka braukt

tajā dubļu skrīnī. Krata kā traks. Lai tik Annele

iet pa ceļu vien, gan tad viņš to pret vakaru panāks

un pārvedīs.
Pirmā skolas liecība. Rēķināšana —

labi.

Ģeogrāfija — labi. Ticības mācības — labi. Glīt-

rakstīšana — puslīdz. Traki gan. „Puslīdz" ir tas

pats, kas — slikti. Šausmīgs ir liecībā tāds „pus-
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līdz". Latviešu valoda — ļoti labi. „L°ti" pasvī-

trots. Varbūt tas tāpēc, ka skolotājs tai vakarā dzir-

dēja mani lasām, domā Annele.

Dzestrs pavasara vējš pūš. Skriešus Annele aiz-

skrien no skolas, pulciņā ar citiem skolniekiem. Visi

paliek pudurī pie meža un atskatās. Stāv tur staltā

skolas ēka ar sarkano dakstiņu jumtu. Paliek kā

māte, kas aizlaiž pasaulē savus bērnus. Sāpīgi An-

nelei iesmeldzās krūtīs. Žēl skolas, bet vairāk vēl

iēl, ka skola tai nav bijusi tāda, kā gaidīja, ka nav

tai bijusi mīļāka māte.

Pulciņš kūst ātri kā sniega lodīte saujā. Skol-

nieki, kas tepat netālās mājās dzīvo, aizskrien, ne

ardievas neteikuši, pa blakus ceļiem, ka dubļi vien

šķīst. Beidzot vēl tikai viena meitene iet ar Anneli,

bet kad ir uzkāpušas kalnā, arī tā ir pazudusi. Viņa

ir nogriezušies pa ežu, kas iet taisni uz kādām mā-

jām kalnā un atpakaļ vairs neskatās.

Un tā ir arī aizgājuši tie, kas turējās dzīvāki at-

miņā: Skuju Minnīte, Dzelzkalnu Emma, Prīmus, tie

divi gaišmatainie brāļi; aizgājuši un atpakaļ vairs ne-

atskatās. Vai viņus vēl kādreiz satiks un redzēs?

Kas zin! Viņa iet viena pate to garo- garo ceļu. Mi-

ķelis viņu panāk tikai pie pašām mājām.
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Jaunais gans.

Tas nu bij nolemts. Annele ies vasaras skolā,

lam jaunajam vīram, kas atnāks tēvam par palīgu

un kuru sauc Auku, ir četri puikas. Vecākais de-

smit gadu un tas arī aties ganu dienas.

Bet kur viņi dzīvos? Annele nevar saprast. Lie-

lajai dzīvojamai ēkai tik vēl pamatus rok, bet ma-

zajā mājiņā vairāk iespiesties nevar, nekā viņi tur

jau ir iekšā.

Kad tik vien bēdu būtu, kā par dzīvošanu, sme-

jas Miķelis. Ratu iebrauktnē telpas atliku. Sākumā

būs vēsāks, bet nu jau iet uz vasaru. Kā tad čigāni
iztiek!

Jurģos atbrauca Auka ar diviem nelieliem ve-

zumiem. Vienā bij gulta, lāde un dažādi krāģi, otrā

lielāko tiesu bērni. Četras galvas kustējās ratos, viena

mātei pie krūts. Tā tikai bij dažas dienas veca un

piederēja visjaunākajam Auku pēcnācējam.

Miķelis stāvēja sētvidū un sagaidīja jaunos at-

braucējus. „Sigāni, kas sigāni. Nu tik būs ģilstoks."

Izcēla bērnus, pēc tam vēl izcēla no ratiem aitu

ar diviem jēriem. Vairāk kustoņu Aukām nebij. Vīrs

gan teicās vēlāk iet no radiem pārvest teli, kas tam

apsolīta, bet no tās tik pēc gada varēja cerēt pienu.

„Tāds bērnu pulciņš un ne lāsītes piena," žēloja

māte.

Jaunie Aukas no augšas uz leju saucās: Krista-
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pēlis, Jancis, Pēcis, Ansītis. Jaunākais vēl bij nekri-

stīts. Tēvs Auka žēlojās, ka rados aptrūcies pašlaik

krusttēvu un vārdu un ka pēc tiem būšot jāiet uz

Leišiem, kur tam dzīvojot brālis Mārtiņš. No turie

nes tas arī cerēja pārvest teli.

Auku māte nevarēja kustēties ne soli. Bērni

lipa tai brunčos. Paslēpuši sejas krokās, kliedza kā

uz iesmas: „Bail, bail!" No kā bail? No svešajiem

cilvēkiem, no ēkām, no gaiļa, kas cerēdams izbirušu

graudu, paved savas vistas tuvāk ratiem, no dēļu

kaudzes sētvidū, no vējiem, kas svilpo ap ēku pak-

šķiem, no vilciena, kas lielā attālumā izskrien tu-

snīdams no meža ar baltu dūmu mākoni un aizdrāžas

kaut kur nezināmā tālumā; ar vārdu: nav atmatā pa-

rādības, vai lietas, kas tiem neiedvestu vislielākās

šausmas, kas tad izpaužas ausis apdullinošu klie-

dzienu izverdumos. Aukiene baras, kliedz, krata tos

nost kā iezīdušās dēles; kad tas neko nelīdz, sadunckā

vienu labi krietni un nomet to sētvidū, tāpat otru un

trešo, līdz visi villainēs ietīti, gubā samesti, spārdās

un kliedz, kā maisos iebāzti sivēnteļi.
Aukiene ir pilna tvaika un uztraukuma. Nezin

ko ņemt, ko pamest. Visu dara aizgūtnēm. Rauj,

kampj, nes, sviež. Palīdz tukšot vezumus. leskrien

ar kādu lietu iebrauktnē. iemet kādā kaktā, nākošo

met atkal turpat virsū. Ne vārda nesacījis, viņas vīrs

paņem to pašu lietu un ienes citā kaktā. Tas sievai

nepatīk. Viņa grib nesamo vīram izraut no rokām.

Tas nepieļaujas. Tā viņi cīkstas ap to lietu, rau-

dami katrs uz savu pusi, līdz vīram paliek virsroka.

Tas nav ne pakustināms, lai gan ir par galvu mazāks

nekā sieva. Paturējis virsroku, tas paliek platkāju

stāvam un bargi nosaka: „Ka ņemšu siksnu!"
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Tā viņš arī paliek sētvidū pret brēcošo bērnu

kaudzīti, bargi sagorīdamies un draudoši pagrābstī-

damies gar bikšu lenti: „Ka ņemšu siksnul"

Tomēr tas tā paliek. Nekādu siksnu tas no bik-

sēm neraisa un nekādu vērību bērni arī nepiegriež

viņa draudiem, tikai kad tuvojas viņu māte, visu

triju mazO raudu stabules uz rāvienu saskrien ka-

klos un baiļu pilniem, bet asi pētošiem skatiem tie

mēģina lasīt mātes sejā: Kas nu būs? Labs, vai

ļauns?

Pirmais, kas visu barguma vēju dabon, ir Krista-

pelis, tā ka tam ausis pietvīkst, kā Zeltcekuļa sekste,

jo ausīm arvien ir jāizpērk visi grēki.

„Nu, tu lielais! Vai tev piepe ausīs? Vai ne-

vari apmierināt tos mazos? Stāv kā miets!"
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Apmierināt apmierināt! Kas Kristapelim daļas

tos apmierināt! Viņš stāv kā stāvējis. Saīdzis, vien-

aldzīgs, nekustīgs, kā vecs vīrs Bet mazie īd tālāk.

„Bērniem varbūt gribas ēst, ja tā raud. Viņi jau

nezin, kas pašiem kaiš," saka Anneles māte.

„Ko šiem ēst gribēsies! Vakar pussieka zirņu

izvārīju. Visu ceļu grauza. Vai vēl nepietiks!"

Aukiene iznes sietiņā iebērtus zirņus. Bet Jau-

cis, Pēteris un Ansītis, kā par nāvīgu apvainojumu

sašutuši, iesper sietiņam ar kājām.

Anneles māte nāk ar putras bļodu.

„Škataities, kas man!" tā kārdinoši uzsauc ma-

zajiem, un četri kakli pastiepjas, četri acu pāri iemir-

dzas. Nu sāksies lielais mielasts.

Karote ir par visiem viena Par daudz gausi tā

iet apkārt. Pie kura noiet, tur paliek. Sevišķi Kri-

stapelis ņem pamatīgi ar pirmdzimušā spēka tiesībām

vienu reiz, otru un trešu no vietas. Karote slīd čirk-

stēdama gar bļodas dibenu, uzvandīdama treknākos

kunkuļus, kas pazūd kā speltē Kristapeļa mutē. Ma-

zie redz, ka viņu tiesības apdraudētas. Kas stiprāks,

vēl tiek pie kā, bet visplānāk iet Ansītim. Izcīnījies
velti tikt pie karotes, tas nekā vairs cita nezin, kā

sperties ar kājām bļodā, ar dūrēm dauzīt brāļu elko-

ņus un pastāvīgi atkārtot ar savu šļupstošo mutīti:

-,Netleb putlu, ka neēd dilnut, netleb putlu, ka neēd

dilnut." Un tā līdz raudām un elsām.

Izskrien dēlu māte ar īstu aukas spēku. Dune-

kas birst kā krusa. Visvairāk uz Kristapeļa pleciem,

kas galvu ierāvis, glābjas no kājām. Nu mazie va-

rētu mierīgi patērēt savu putru, bet Pēterim un Jan-

cim bez lielā brāļa — varasdarītāja drīz apnīkst un,

pamezdami karoti ar visu gardumu Ansītim, tie
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aizskrien pa Kristapeļa pēdām. Ansītim nu laiks

vienam pašam pļuņčkāties ar karoti pa bļodu. Viņš

izzvejo kunkuļus, kas gan vēl iekāpj mutē, bet putra

jau sāk laistīties, kur viņai patīk: viena karote tek

pār degungalu, otra līst aiz kakla un ar trešo tas

grib izpētīt, kā izskatās, kad to ielej bikšeļu krokās.

Tad to jau ir pamanījusi Aukiene un uz pēdām ar ne-

saudzīgu duncku izjauc šo jauko rotaļu.

Šo atbraukušo puišeļu pirksti ne mirkli nestāv

mierā. Viņi plūkā jaunās mājas, kur un kā vien va-

-1 ēdami. Izravē mauriņu sētvidū, izloba oliņas no

celītēm, tā kā tās paliek bedrainas, un ļaudis iet

klupdami, izurbj laidara jaunajā mūrī dobes, ierak-

damies ar deguniem kaļķainajos putekļos, kas šķita

gardi viņu jaunajiem kauliem. Bet kad tie beidzot

sāka arī plēst šķembeles no sienām, no kaut kāda

sētvidus stūra atskanēja viņu tēva bargā balss: „Ka

ņemšu siksnu!"' Mazie postītāji tad ierāvās sevī, ne-

kustīgi kā kukaiņi, kad tiem krīt pāri cilvēka ēna, un

pēkšņi tie bij nozuduši no tās vietas, lai savu darbību

jo rosīgāki attīstītu kādā citā, tālāku no cilvēku acīm.

Anneles tēvs nu par steigšanu taisīja vārtiņus dārzam

un cietas durvis pieliekamai piebūvītei, kurus nosti-

prināja ar klūgām un aizšaujamiem. No tādām dar-

bīgām rokām nekas nevarēja būt drošs. Kad uz-

nāca sods. kas piespieda tos sēdēt mierīgi, mierīgi,

tad — palūk, jau viens divi, tie kā kaķēni sāka plē-

sties paši savā starpā: dunckājās, skrāpējās, svieda

viens otram smiltis acīs, līdz tad atkal atskrēja viņu

māte kā bargs viesulis pār viņu gaišajām galvām.

Tomēr pēriens nekad nebij tik liels kā draudi.

Viena otra duncka, par kuru puišeļi maz bēdāja. Bet

kad māte draudēja ar briesmīgo žīdu, kas staigā ar
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maisu un ķer nerātnus bērnus, ar Mēmo nabagu, kas

jau teju teju klāt ar paceltu nūju, ar pašu Nelabo,

kas jau stāv aiz pakšķa ar ugunīgām dakšām, tad

mazie tā kliedza, slēpdami sejas mātes brunčos, vai

dūrēm aizspiestām acīm līzdami vai zemē iekšā, ka

bij žēl tos redzēt. Šie draudi bij vainīgi, ka bērni,

tikko ieraudzīja kādu cilvēku pat lielā attālumā brau-

cam vai kustamies, tūlīt visu svieda un meta un,

vienprātīgi cieši kopā saskāvušies un visā kaklā

kliegdami, skrēja glābties iebrauktnē vecāku pagul-
tes vistumšākā kaktā. Bērni tad neļāvās apmieri-

nāties, nelaida neviena tuvumā, ne ar kādiem solī-

jumiem viņus nevarēja izvilināt laukā. Viņiem nebij

drauga, kam tie uzticētos. Lielākais brālis, Krista-

pelis, tos vēl tīšām eršināja. Viņa mutē mātes draudi

pārvērtās par šausmām. Kad Kristapelis uzturējās

mazo brāļu tuvumā, tad tas reti bij uz labu. Tad ne-

bij tālu līdz lieliem ķīviem un nežēlīgas kliegšanas.

Un kad tik kur parādījās māte, Kristapelis diedza

prom, zinādams jau, ka pirmais sitiens būs viņam.

Un arvien arī tā likās, ka tas to būtu pelnījis.
Bet vai tas tā bija? Kristapelis bij vecākais,

daudz vecāks par saviem gadiem tas likās. Arvien

viņš bij tas no kura prasīja atbildību arī par

mazo nerātnībām. Viņš nedrīkstēja atļauties bērnu

priekam. Kaut kāda spēlīte, kurai mazie ar visu sirdi

varēja nodoties, viņa rokās bij „nedarbs". Tikko ie-

raudzīja māte, tūlīt bij skarbs rājiens: Ko tu tur

atkal ar nedarbiem! Ej pie bērna!"

Bērns, jā. Mazais Aukēns, kuram lielais Auka

gribēja iet meklēt krusttēvu Leišmalē, tas bij Krista-

peļa pineklis ap kājām. Cik vien varēdams, tas mē-

ģināja no tā izvairīties. Nevarēja saprast, kur zēns
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varēja nolīst jaunajās mājās, kur nebij vēl ne koka,

ne krūma, un Aukiene arī to nesaprata. Vienīgi aiz

ēkām varēja būt tā aka, kurā tas iekrita. Bet tikko

Aukiene pameta acis aiz viena ēkas pakšķa, kad Kri-

stapelis jau kā bulta bij aizšāvies aiz nākošā, un tā

viņa dabūja dažreiz triekties apkārt visām ēkām kā

riņķa dejā, bet Kristapeļa neatrada.

Vējš mīlēja atmatu. Sevišķi ass un skarbi prie-

cīgs tas bij pavasaros. Visās durvīs gāzās, visas rūtis

klabināja. Kaukdams un svilpdams līda pa ie-

brauktnes šķirbām, kur Kristapelis spieda, ņurdzīja.

lecināja, svaidīja savu mazo brāli, nevarēdams to ap-

klusināt.

„Nu tad tev būs!" zēns spītīgi noteica un ierāva

brēkuli vaļējās iebrauktnes durvīs, kur vējš kā ar

āmuru aizsita tam muti. Rīdams ierauto vēju, bērns

aizrāvās un ilgi vairs nevarēja atdabūt elpu, palik-

dams zils un stīvs, tā kā Kristapelis izbailēs nosvieda

to gultā un skrēja pēc mātes. x\ukiene nepalaida Kri-

stapeli fbez saviem briesmīgajiem draudiem: „Kad

bērns būs pagalam, es tevi nositīšu." Kristapelis aiz-

bēga un noslēpās un kad tas atkal uzdrošinājās ie-

rasties, viņam bij sarkanas acis. Māte teica: „Nu,

rītu būs miers no tevis Tad tu varēsi cilpot pa ga-

niem."

Kristapelis noskatījās caur pieri, kā aizskrēja

viņa māte.
.
Labāk desmitreiz ganos, nekā vaļčot to

kverpli," norūca, jo skaļi teikt to neuzdrošinājās.

Kādi ļaudis bij atbraukuši atmatā! Viņi nāca

un gāja, strīdējās, darījās ar skaļām balsīm un skaļu

nemieru. Annelei izlikās, it kā tās vairs nemaz ne-

būtu viņas mājas, it kā viņas pašas tēvs un māte pa-

liktu maziņi un kā neredzami pret šiem vecākiem,
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kas ar saviem pašu bērniem bij kā ienaidnieki ar-

vien kaujas stāvoklī. Mazāk gan Auka pats, kura

visa bardzība pastāvēja vai vienīgi siksnas solīšanā,

bet Aukiene izskatījās, it kā tā pastāvīgi skrietu no

kaujas lauka, izplūkāta, tramīga, arvien ar bargiem

vārdiem uz lūpām. Mazo nebij tik žēl. Viņi bij tik

jocīgi ar savām zirņu graudu lielajām asarām, kas

tiem te raudās ritēja pār netīrajiem vaiģeļiem, te

ieskrēja it sāļas smieklā līdz ausīm atplēstajās mu-

tēs, viņi tomēr diezgan dabūja izdarīties pēc savas

dabas, kas Kristapelim nekādā ziņā nebij iespējams.

Un Kristapelis tagad bij tas, kam jāstājas Anneles

vietā un jāgana lopi, kamēr pate tā ies vasaras skolā.

Tas tā savādi iznāk. Viņa arvien skumīgi bij do-

mājusi: kāpēc Laukmaļu Ancīte var iet skolā un

man jāgana aitas? Bet nu viņa pate varēs iet skolā

un Kristapelim bij jāgana aitas.

Jāizzin, ko Kristapelis par to domā. Un tikko

pārvarēta pirmā nedrošība, viņa sāk ar to runu:

„Vai tu mīli iet ganos?"

„Ko tu teici?"

„Vai tev patīk ganīt lopus?"

„Kas tur par patikšanu! Kad jāiet, ies."

Un vairāk nekādas runas ar to nav.

Annele ir norūpējusies. Kā šis zēns iztiks atma-

tas ganos. Kopā salaisties ar citiem ganiem nevar,

adīkli vai citu kādu darbu viņš laikam nepratīs un

arī nedarīs, suņa kopš Krančeļa nozušanas vairs

atmatā nav, upes ar kārkliem, pie kuras zēni tik lab-

prāt kavējas, arī nav tuvumā, grāmatas, tās viņam

bez šaubām nebūs nevienas, jā, kā tad viņš aizvadīs

savu dienu.

..Zini ko, es tev atnesīšu grāmatu," viņa ar ātru
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nodomu papriecina Kristapeli un, aizskrējusi, drīz

vien atgriežas ar krietni apbružātu, bet tomēr vēl

vesalu „Skolas Maizi". Tā viņai pašai jau pieciešama
un Kristapelim šķiet visnoderīgākā.

*,Te ir jauka lasīšana. Stāstiņi un pamācības.
Tu vari lasīt no vienas vietas un tev nebūs garš laiks."

Nepacēlis galvu, Kristapelis paglūn caur pieri.
Vai tad viņš nu nemaz nevar pakustināt roku, domā

Annele, vadīdama grāmatu arvien tuvāk zēna acīm.

Tas sēd kā vecis, salikto roku elkoņus uz ceļgaliem

balstīdams. Kad Annele šķiet tam par daudz tuvu,

viņš pasit elkoni uz augšu, un „Skolas Maize" izkrīt

meitenei no rokām. Pie tam viņš ņerkšķīgi nosaka:

„Laid mani mierā. Vai man vajaga tavu ļepsnas grā-

matu."

Annele ir atsitusies kā pret sienu.

„Tu varbūt nemaz neproti lasīt," viņai pēkšņi

iekrīt prātā.

„Nav tavam degunam jāzin, vai es protu, vai ne-

protu," Kristapelis lietišķi atsaka, sabāzdams rokas

bikšu ķešās un nicinoši noskatīdamies meitenē.

Dienu pēc Jurģiem Kristapelis pirmo reizi stā-

jas savā darbā. Tā kā ir svētdiena, tad visi māji-

nieki ir sētsvidū un noskatās, kā pirmo reiz iziet

lopi no kūtīm. Tā ir liela, ievērojama diena, tā diena,

kas asi atšķir divus gada laikus. Nu patiesi ziema ir

novērsusi prom savu drūmo vaigu, un vasara tuvojas

laipni smaidīdama. Lopi iznāk no kūtīm uztraukti,

apdullināti no spilgtās gaismas, noreibuši no stiprā

pavasara gaisa. Jēri žēli brēc, lēkā, skraida kā galvu

pazaudējuši, nepazīdami vairs savas mātes, tā kā

tām tāpat ir jāsauc, jāmierina, jālabina, un no aitu
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brēkšanas vien skan gaiss kā sajukusi Bābeles va-

loda. Govis iziet cienīgi un uzmanīgi, drusku ļo-

dzīgas, drusku nedrošas, iztirpinādamas kājas pēc

garās ziemas stāvēšanas, tad astes stāvu, kājas pa

gaisu, aizbizo kā Nelabā trenktas. Sitas atpakaļ,

rimst, paošņā zemi, sataustās ar to: vai tā vēl no

pērnās vasaras? iešņākdamās pagrasās ragiem viena

pret otru, bet ne jau uz kādu lielu badīšanos, beidzot,

pacēlušas ragus, ilgi osta gaisu, līdz no izstieptiem

purniem kā no lielām bazūnēm izlaiž ilgus, nepār-

trauktus prieka māvienus uz visām debesu pusēm.

Tā ir viņu lielā pavasara dziesma. Nu nāk arī Kri-

stapelis cepuri pierē, tarbu kaklā, garu pātagu rokā.

„Pātaga," brīnās Annele. „Ko viņš darīs ar

pātagu?"

~Neba nu glaudīs tavus jērus. Sados krietni

vien pa mizu," Miķelis smejas.

Un kā apstiprinādams Miķeļa vārdus, Kristapelis

garā laidienā liek.nošmiukstēt pātagai pāri jēru mu-

gurām, tad veikli pasit to sānis un novelk gar kā-

jām. Žēli iebrēkdamies palēcās un dažs vēl labu

brīdi lec trejkājis.

Annele papurina galvu. Tāds tas gans.

Viņa neatzina pātagas. Viņas gana ierocis bij

mīkstzaru stiba, kas līdz vakaram nodila par negaru

sprunguli, visvairāk kuļot dadžus, ko tā nīda no at-

matas laukā. Ja daudz, tad nerātne Zīle dabūja kād-

reiz krietni pa gurniem, bet Brūnaļa maz zināja, kā

garšo rīkste. Tagad nu nāks pār lopiem cita bar-

dzība.

Kad lopi pārnāk no ganībām, mazajai Zvaigznei

ir pierē puns. Viņa berž pieri gar mātes stilbu, bet
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neļaujas aptaustīt. Nav vel ne mušu. ne dunduru,

no kā viņai tas puns.

Kristapelis jautāts rausta plecus. Viņš nekā ne-

zin, ne pie kā viņš nav vainīgs.

Bet Jancis zin. „Es pateikšu," lielās.

Kristapelis tam izkar mēli un steigšus nozūd.

Tad nu Jancis pateic. Kristapelim ir linga un

viņš mērķē ar akmentiņiem govīm pierēs. Citām

nevar notrāpīt, bet Zvaigznītei ir blese un tai nu no-

trāpījis.

Anneles māte sasit rokas. Kur nu ar tādu ganu.

Tas jau apsitīs visus lopus! Par to ir tūlīt jāsaka viņa

mātei.

~Paga, paga," tēvs to gausina, „es iešu un pa-

runāšu ar to puiku."

Anneles tēvs aiziet parunāt ar Kristapeli. Ko

viņi runā, nav zināms. Kad tēvs atgriežas, viņš saka:

„Tas puika nav slikts, tikai drusku apdauzīts. Vai

ir kāds, kas ar viņu parunā labu vārdu? Nav. Ko

tad var gribēt? Ar bērnu ir jārunā laba valoda. le-

liec viņam bundulā pickiņu sviesta, to viņš arī sa-

pratīs."

„Ganam gana tiesa. Tas man nav jāsaka," at-

teica māte.

„Un ko ar labu paņāks, tas būs, ar ļaunu jau

ne tik," nosaka tēvs. „Tu redzi: zēna tēvs-māte nekā

cita nezin, kā dunckāt un solīt siksnu, kāds labums

lai no tā lēcas bērniem? Taču nekāds."

Tā paliek neteikts Kristapeļa nedarbs viņa mā-

tei, bet viņš tomēr iznāk no savas paslēptuves sar-
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kariām acīm. Un kad Anneles māte tai vakarā iznes

bļodu baltas putras, viņš godīgi laiž apkārt karoti pēc

rindas un pats uzmana, ka visiem iznāktu pēc kārtas.

Mātes putras bļodai tas tā palika par paradumu
katru dienu staigāt uz Aukām, kamēr vien mātei pa-

šai viņā bij ko ieliet.
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Vasaras skola.

Tik jauks pavasaris atmatā vēl nebij bijis. Kad

Annele izskrēja rītos agri uz skolu, viņa jutās tikpat

laimīga un brīva kā cīruļi gaisā. Un cīruļi tagad arī

atmatā bij valdnieki. Lāmai bij krustu šķērsu iz-

rakti grāvji un zeme ap to uzplēsta jau rudeni, nupat

to kārtoja un gatavoja vasarāja sējai. Ķīvītēm vairs

nebij kur piemesties. Viena otra dzimta, pa vecam pa-

radumam, vēl savus pērkļus bij iebūvējušas mitrā-

kās vietās, zem velēnu šķēlēm, bet arāja gaitas tās

traucēja tādā mērā, ka no agra rīta līdz vēlam vaka-

ram tām aizelsu vajadzēja pūst savas gaudu dzie-

smas. Kur bij palikušas viņu daudzgalvainās radu

ciltis, neviens nezināja. Putnu valsts atmatā pārdzī-

voja savus beigu laikus. Arī dzērvēm vairs nebi māj-

vietas. Krūmi kaimiņa daļā bij nocirsti, zeme no-

susināta. Uzplēsta tā gulēja melnām, taukaini spī-

dīgām vagām un gaidīja sēklu. Dzērves gan dažreiz

pārlaidās pāri atmatai, savām lielajām spārnu vē-

dām, saviem maigajiem saucieniem, bet arvien aug-

stu, kā ņēmušas citus ceļus. Annele pavadīja tās

acīm līdz apvārkšņa malai. Kur tās tagad bij atra-

dušas dzimteni?

Ceļš uz skolu gāja pret sauli. Tā nebij necik

vēl augstu. Mācības sākās astoņos, bet kārtīgs sko-

las bērns jau bij laikus savā vietā. Agrākie nācēji

bij palaikam tie, kam vistālāk mājas. Annelei bij vai-
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īāk kā pieci kilometri līdz skolai, tā viņu jau māte

ikrītu cēla nedaudz vēlāk, kā citreizējās ganu dienās.

Cēla un skubināja, bet arī pati tā priecīgi skubinā-

jās. Skolas gaitas! Tā tagad nu bij cita dzīve, cita

sirds elpe, citi pienākumi. Viņa jutās kā citā kārtā

pacelta ar to laimi, ka varēja iet vasaras skolā. Kur

vien ceļmalās ganījās lopu bari, bij bērni viņu ga-

niņi. Gan tādā pat lielumā kā Annele, gan mazāki,

vai lielāki. Tie nevarēja iet vasaras skolā, bet An-

nele varēja. Paldies, paldies par to tēvam un mātei!

No uzkalniņa Annelei vēl patikās atskatīties uz

savām mājām. Tur viņas gulēja atmatas zemākā

vietā kā uz lielas paplātes. Nu jau tās droši varēja

saukt par mājām. Laidari un rija bij galīgi nobeigti,

šovasar ceļ dzīvojamo ēku. Līdz rudenim nobeigs.

Citām ēkām bij biezi, balti salmu jumti, bet istabai

Šķindeļu. Pirmā mājiņa tad paliks par klēti, kamēr

uzcels jaunas, lepnas klētis ar dakstiņu jumtu. Pēc

tad varēs rāmu garu celt visas sīkākās ēkas. Bet

papriekšu dēstīs ābeļdārzu. Jau ir nomērots liels

četrstūris uz dienvidiem un visapkārt apgrāvots.

Koki būs mājām kuplums, un viss, kā vajaga; tad vi-

ņas ne ar ko neatšķirsies no citām, jau veclaikus cel-

tām mājām.
Kad Annele atskatās no uzkalniņa, viņa daudz

nedomā par mājām. Māju plāns jau tai sen galvā un

viss izdomāts. Atskatoties viņa meklē, kur ieraudzīs

vēl savu tēvu. Tā kā no ceļa tumsā, kādās mājās

skatoties, meklē, kur uguntiņa. Kur tā, tur ir mājīgi
un labi.

Un tur, kur tēvs, ir labi. Tur ir jauno māju

uguns, tur ir jauno māju sirds. Nav grāvja tīrumos,

ko tas nebūtu racis; nav tīruma, ko tas še nebūtu ie-
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plēsis, sastrādājis par auglīgu zemi un apsējis; nav

pamata jaunajām ēkām, ko tas nebūtu racis; nav

sienu, ko tas nebūtu cēlis; nav jumta, ko tas nebūtu

klājis. Annelei liekas, ka viss tas, ko tagad redz at-

matā, ir izaudzis no viņas tēva rokām. Citi ir nākuši

un gājuši, bet tiem bij vienalga — šodien, vai rīt tiek

padarīts viens, vai otrs darbs. Viņi darīja ar rokām,

bet ne ar domām un sirdi. Kad bij pabeiguši kādu

darba posmu, tie stāvēja un gaidīja, ko darīs tēvs.

Viņa norādījumiem tie sekoja, jo no darāmā darba

tie redzēja tikai mazu daļiņu, bet tēvs nesa prātā

visu. Nostāties un tērzēt viņam nekad neatlika laika.

Bet kad bij viens pie vientuļa darba, tad gadījās, ka

tas to pēkšņi pārtrauca, it kā aizmirsās, rokas sakru-

stojis uz krūtīm, gaišu aizgrābtu seju skatījās kaut

kur debesu laukos, un viņa lūpas ar kaut ko klusi ru-

nāja.

„Kas tēvam mācīja visus darbus?" Annele kād-

reiz gribēja zināt.

„Kas tad nu mācīja? Pats paturēju acis vaļā un

vēroju. Visa dzīve ir skola."

Skolā tēvs nav bijis nevienas dienas. Vecmāmi-

ņas dziesmu grāmata ir bijusi Avotu dēlu skola. An-

nele atmin viņu, šo dīvaino grāmatu, kur katra dzie-

sma iesākās ar lielu, sarkani izmālētu burtu, tā ka

viss pirmais dziesmas pants likās guļam šī burta klēpī.

Katras lapas augšmalā bij bildīte ar viju vi jumis sa-

gulušiem eņģelīšiem. Kad Annele viņu iepazina, tai

jau vairs nebij vāka un daža laba lapa jau bij aiz-

gājusi nezināmus ceļus, bet kādreiz tā bij bijusi stiprā

cūkādas sējumā ar misiņa kalumiem, bet Avotu dēli,

ar burtiem kaudamies, bij noplēsuši tai šīs stiprās un

jaukās drānas.
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Otrpus pakalna ir Strauti. Jaukākā vieta uz

skolas ceļa. Sudrabots ūdens celiņš burbuļo. Ta-

ciņa zālē ar neaizmirstulēm, vizbuļiēm. Līču loču tā

iet uz baltu bērzu birzi. Kā tur izskatās? Gribētos

paskatīties. Redzēt. Bet kāds Strautu cilvēks var

parādīties. „Ko tu, meitēn, še meklē? Tev ceļš uz

skolu." Uz tiltiņa var pastāvēt. Tas pieder visiem.

Pakavēties acīm pie visa jaukuma, paklausīties putnu

dziesmas, palūkoties, kā upe sudrabkurpītēm pa

oļiem lēkā.

Jauka upe. No kurienes tā nāk? Viņai pa ce-

ļam, lēzenā ielejā, ir mājas aiz mājām, tik kuplas,

kuplas. Birzis, dārzi. Baltos ziedos.

Rudzu lauki. Tīrumi. Lielceļš. Dzirnavezera

spožā, lielā acs. Un piepēži Annelei iekrīt prātā, ka

par daudz ilgi kavējusies rīta jaukumā, ka par vēlu

noies skolā. Tik bagāts rīts. Tik daudz liekas pie-

dzīvots. Bet nu gan jāskrien. Jāskrien.

Skolnieki stāv pulciņos Vēl laika diezgan. Slu-

dinātājs vēl nav atnācis.

Vasarās skola nav nebūt skaista no vaiga. Viņa

guļ dzirnavezeram zem dūņainā plaksta, pie pašām

krustcelēm. Viņa izskatās ar savu garo, melno skur-

steni kā īgns, neizgulējies naktssargs un nakts ne-

miera tā daudz ir pārlaidusi savā mūžā, jo citkārt

tā ir bijusi krogs Tāda pat viņa ir palikusi savā

ārējā izskatā, tikai iekšējā iekārta drusku piemēro-

jusies tagadējām skolas vajadzībām. Krogus galā ir

ietaisīta viena liela klase un skolotāja dzīvoklis; cit-

kārtējā zirgu iebraucamā telpa vai stadole ir pali-

kusi neizmantota.

„Sludinātājs nāk! Sludinātājs nāk!"

Skolnieki sakustas. Laiks doties klasē.
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Pienāk Sludinātājs garām kājām, ātru skatu, kā

lasīt aplasa sētvidu, it kā gribētu izzināt: vai nestāv

kur kāds, vai nedara nedarbus?

Viņam tūlīt piebiedrojas trīs gaļa auguma zēni,

brāļi, rudos, vienādas krāsas kamzoļos. Visi četri

\iņi dodas uz pirmo solu klasē, kundzīgi, kā pašap-

zinīgi bajāri.

Sludinātājs nav vairs nekāds zēns, drīzāk puisis.

Viņam ir baltas gludinātas krūtiņas un kakla saite,

bet rudajiem brāļiem tādi pat balti kakla lakatiņi kā

citiem zēniem. Sludinātājs ir bagātu saimnieku vie-

nīgais dēls. Viņš izliekas tik gudrs, it kā skolā nāktu

tikai goda pēc. Varbūt viņš ies uz pilsētas skolu un

skolotājs to sagatavo kādai augstākai klasei. Tas viss

var būt, bet zināt par to neviens nekā nezin.

Vai Sludinātājs ir Prīmus? Arī tas nav skaidrs.

Skolotājs neviena nav par Prīmu iecēlis, bet īpašas
tiesības Sludinātājam tomēr ir. Viņa brūnās, zibe-

nīgās acis ir visur un dzeļ kā lapsenes. Nekad un

neviena neglāsta, bet arvien dzeļ. Un tas dzelonis ir

zobgalība, vēl vairāk — izsmiekls. No tā visi rau-

jas kā no rīkstēm. Un šīs rīkstes ir tādas, kas vis-

mīļāk cērt slepeni. Vai tam, kas nevar un neprot

viņu vairīties. Arī Annele to neprot. Ar izbrīnu,

bet vēl vairāk ar izbailēm, viņa kādā dienā ir sarā-

vusies, Sludinātāja grupai garām ejot, izdzirdēdama

kādu vārdu aiz sevis kā nomestu akmeni. Viņa to

nav sapratusi, bet tumši nojaudusi, ka tam vārdam

ir kāds sakars ar viņu pašu. Kā to arvien izmet, kad

viņa parādās. Kā to atkārto arī mazākie zēni, zī-

mīgi paskatīdamies uz viņu. Jo atrasties kaut kādā

saziņā ar Sludinātāju un viņa piekritējiem ir katra
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mazākā smiča augstākā godkāre. Gluži tāpat, kā tas

bij ar Prīmu ziemas skolā.

Kādreiz, kad viņas abas ar Pirtskalnu Lācīti iet

garām zēnu grupai, no kuras atskan pazīstamie, iz-

smejošie saucieni, Lūcīte to parauj ātri garām un

prom.

~Tu neklausies, ko tie zēni muld," Lūcīte to pa-

māca. „Tas ir Sludinātājs, kas visiem izdomā pa-

lamas. Pats viņš būtu jāizsmej ar savu jocīgo vārdiu

bet viņš izsmej citus. Un viņu liek mierā, tāpēc ka

\isi baidās ar to iesākt. Tas nav pareizi, bet tā tas

ir. Meitenes sevišķi, kā atnāk skolā kāda jauna, tā

ņem uz grauda. Tagad tu esi jaunākā un nu tas ies

kādu laiku, kamēr apniks. Es jau eju ilgi šai skolā

un mani nu liek mierā. Tu arī labāk neliecies ne-

maz zinis, ne dzirdis. Labāk atsaki: Rej, rej sunīti,

kad tik nekod." Bet kad viņi redzēs tev saraudātas

acis, tad tu vairs ne peles alā neglābsies. Tā jau da-

žai meitenei ir gājis. Tad beigās jāiet sūdzēt sko-

lotājam."

„Nē, nē. to ne par ko," Annele ātri atsaka.

Pirtskalnu Lūcīte ir Anneles sola biedre. Viņa

sēd tai pa kreisi. Tā sasēsties kopā ir iznācis no

pašas pirmās dienas, un viņām tik labi sakrīt, it kā

tās jau sen būtu saradušas. Arī Lūcīte ir bagātu

saimnieku vienīgais bērns. Annele domā, ka viņa

izskatoties kā bērzi pavasarī. Tik gaiša un glezna,

kā audzināta stikla skapī. Āda tāda lāsaini balta,

nosēta pavasara raibumiem, acis ezeraini gaišas un

dzidras, bet iesarkanie mati, gludi nosukāti un sa-

pīti, apliekas pierei kā strēlēs sadrāzts spožs misiņš.

Meitenes patīk viena otrai. Lai Annele būtu kāda

būdama: nerunīga aiz kaut kādām bēdām, vai aiz-
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vainojuma, nepacietīga, ka nav iznācis mācībās tā,

kā gribēja, vai arī aiz kāda cita iemesla, Lūcīte ar-

vien ir laipna. Ar klusu valodu, ar siltu smaidu no

saviem gaišajiem acu ezeriem viņa apbur Anneli tā,

ka tā ilgi nevar noturēties savā drūmumā. Brīv-

stundā Lūcīte arvien tur Anneles roku, lai to nepa-

ņem kāda cita meitene, viņa labprāt ar to dalītu arī

savu pusdienas maizi, kas katru dienu ar citu gardu

smaržu atgādina savu klātbūtni galda atvilktnē, bet

Annele arvien atteicas: vai nu viņa jau ir paēdusi,

vai viņai tai dienā nemaz un nemaz negribas, vai arī

jau no paša rīta tā ir ēdusi tik stipru ēdienu, ka vi-

sai dienai pietiek. Patiesība ir tā, ka viņa jau ne-

var Lūcītei piedāvāt no savas pusdienas maizes, jo
nekad viņai nav nekā cita, kā rupjš riecentiņš ar

vidū iegrebtu sviesta piciņu, bet tas jau nav nekāda

prētdāvana Lūcītei.

Un tā tas ir rītos. Kad visi bērni jau kopā, pē-

dējie vēl aizelsušies ieskrējuši, kad vēl brīvi izlaidu-

šies pa soliem, čalo, strīdās, runā, smejas, kā aiz-

gūtnēm vēl, viens otru pārkliedz, ka vai ausis jātur
ciet un tad — viens mirklis, Sludinātāja garais au-

gums pirmais saplok solā, rudie brāļi tam līdz, viens-

divi visi sarindojušies, sakārtojušies, mutes aizkritu-

šas. Skolotājs ienācis.

Tā viņš arvien mēdz ienākt bez trokšņa, un bez

vārda teikšanas viss paliek klusu. Paiedams pa
šauro

eju, tas pārlaiž skatu savai saimei: vai visi vietās?

Vai visi atnākuši? Skatoties mazliet pievelk plak-

stus, it kā gribētu visus tajos ietvert un turēt ciet.

Annele domā, ka skolotājs visu redz un visu zin.

lai gan viņa acis ir apēnotas no kuplām tumšām matu
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sprogām, kas tam dziļi karājas pierē, bet tās ir drīz

pētošas, drīz vaicājošas, drīz smaidīgas, drīz no-

pietnas, bet nekad tādas, kas teiktu: man gar tevi

nav nekādas daļas. Tādas viņas nav nekad.

Skolotājs ir jauns, varbūt nedaudz vecāks par

Sludinātāju, stalts, platiem pleciem, bieziem, ēnai-

niem matiem, pelēkām acīm. Un tā nu viņš ar šitā-

dām acīm izlasa skolēnu domas, tad jau tas arī zin,

kā ar Anneli un viņas mācīšanās kāri. Tad jau vi-

ņam arī vajaga saprast, ka šitā meitene nevar tik

ilgi palikt kopā vienā grupā ar Lūciti, Mazarāju Elzi

un tiem citiem puikām un meitenēm, kas sēd ieda-

līti grupā pa trijiem soliem, jo viņai tak ir daudz,

daudz vairāk jāmācās un viņa jau tā tik daudz ir

nokavējusi. Viņam drīz tā ir jāpiedala nākošai gru-

pai, ja ne pat tajā pēc nākošas; jo viņa ir pārlieci-

nāta, ja viņa tā klausīsies un mācīsies šīm pilnām

ausīm un acīm, tad tā drīz vien būs augšā, pašā

augšā, pie Sludinātāja grupas. Tas ies kā ar spār-

niem!

Bet kas Annelei vienā acumirklī izlikās viegls,

otrā jau rādās būt neiespējami. Kā lai to izdara? Vai

lai lūdz skolotāju, lai tas laiž viņu tālāk? Domās tā

ir izdomājusi visādus vārdus, kā to pasacīt, bet viņa

zin: kā šie vārdi nāks pār lūpām, tad viņi izklausīsies

bērnišķi un muļķīgi, jā: tad, kad vajadzēs, viņi var-

būt nemaz nenāks pār lūpām. Un ja viņa apjuks, ja

skolotājs to nesapratīs, vai pat smiesies, jā: kad sa-

pinās tik traki, ka beidzot smejas līdz visa klase, ko

tad! Ko tad! Tad ir viss pazaudēts un uz visiem lai-

kiem. Nē, uz saviem vārdiem Annele nevarēja vis

palaisties. Bij jau piedzīvots, ka dažs par viņiem

gardi pasmējās un dažs arī savilka plecus: kur tā
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meitene ņem tādus vārdus? Nē, ar savu runāšanu

viņa nevarēja nekā tik liela izdarīt.

Diktāta stunda. „Kā to raksta? Kā to raksta?"

vai aiz katra teikuma čukstoši aiz muguras jautā

Vīnkalnu Vilis. Viņš tā paradis. Annele labprāt pa-

saka. Vilis pasaka tālāk. Teikumi švīkst, spalvas

čirkst. Bet tai pašā mirklī, kad Annele, atliekusies

atpakaļ, teic Vilim priekšā, skolotāja pelēkās acis zib

pāri galdam: „Avote, vai tev tagad pasaku stāstī-

šana? Pielūko!"

Rājiens. Viņai vienai no visas klases. Atkal viņa

ir tāda. Vainīga un nevainīga. Nodurtām acīm tā at-

dod savu burtnīcu, nedrīkstēdama uz skolotāju pa-

skatīties. Nākt tagad ar kādu lūgumu, vai priekš-
likumu skolotājam, ir izslēgts.

Skolotājs stāv sola galā un izdala burtnīcas.

~Savādi gan. Ja Avotei ir burtnīcā kāda kļūda,

tad tāda pati kļūda ir arī visu citu burtnīcās, kas tai

sēd apkārt."

Vai tas bij par labu, vai par ļaunu, ka skolotājs

tā teica.

Cik rūgtu varēja padarīt dzīvi tādi tīrie nieki.

Par piemēru: zābaki. Līziņa bij atsūtījusi vienu

pāri un Annelei tie bij jāvelk kājās. Zābaki bij

skaisti. Gari, daudzām pogām un augstiem papēžiem.

Līziņa tos bij valkājusi kādu laiku, bet tie nebij pa-

devušies kājām un kaut kur spieda. Abas ar māti

tad bij domājušas, ka Annelei tie būs pašā laikā. Kad

apvilka tos kājā, vajadzēja pārliecināties, ka tie ir

maldi. Vajadzēja jā, bet ar to nevarēja apmierinā-
ties māte. Zābaki bij un tiem nekādas vainas ne-

varēja atrast. Zābaki bij, bet pastalu nebij. Kas plē-
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stas, bij noplēstas un citas tagad nevarēja pirkt, jo

bij tukšs laiks un uz pilsētu arī nevienam nebij brauk-

šana. Ja zābaki bij labi, tad vaina bij citur. „Kas tev

par kājām," māte teica pārmetoši, pietvīkusi no lie-

los uzmērīšanas. ~Ne tev derēja Laukmaļu kurpes,
ne tev der tagad tik skaisti zābaki." Ko līdzēja An-

nelei darīties pretī un sevi aizstāvēties ar to, ka taču

ne Laukmaļu kurpes, ne arī šie zābaki bij pirkti vi-

ņas kājām. Māte tikai atbildēja īsi: „Nerunā niekus!

Citam bērnam tie derētu nez kā. Arvienu tak ma-

zākie bērni novalkā lielāko bērnu drēbes un apavus.

Vai tad kāds tos liek par jaunu pārtaisīt? Nav dzir-

dēts. Kādi ir, tādi der. Vajaga tikai būt labai gribai."

Ar labu gribu jau daudz ko var panākt. Pogas

pāršuva tā, kā zābaks stilbā turējās. Ar augsto pa-

pēdi gan nekā negāja, tas grīļojās un lūza, bet māte

cerēja, ka Annele pie tā pieradīs un vispāri pēc da-

žām nedēļām jau būs ieaugusi pārāk vaļīgā apavā.

Bij tak vasara. Līdz skolai varēja skriet baskāju un

tur nekādas liekas skraidelēšanas vairs nevajadzēja,

ja jau zābaks to nepieļāva.

Uz augstajiem papēžiem līdzsvaroties Annele

iemācījās; iet varēja, kaut arī par brīvām, vai spār-

notām kustībām nevarēja būt runa, bet viena liela

bēda bij tā, ka nevienai citai meitenei tādu zābaku

nebij. Kādi Avotei šodien apavi, tas dažās minūtēs

apskrēja visu skolu; kurš gāja gaļām, gan zagšus,

gan tieši pameta acis uz Anneles kājām. Dažas mei-

tenes piegrūdās un sačukstējās. „Tie viņai no mā-

sas." Cita atkal: „Nu ja, jo pliks, jo traks."

Papēži pacēla meiteni — tā viņai likās —
vai

par pusgalvu garāku un garākai, kā viņa jau bij, tai

ne par ko negribējās būt. Jau tā viņa pievilka acis
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ar savu slaido augumu. Viņa gan mēģināja pataisi-

lies īsāka, sarukdama viducī vaļīgāka, bet tas neko

daudz nelīdzēja. Tie vārdi no zēnu grupām daudz-

reiz izsviedās kā sprunguli. „Linga!*' bij viens tāds

vārds. Tas ķēra mazāk. Paši viņi bij labi lingas.

Bet — „Cērme". Tas bij neciešams, nelādzīgs. No tā

svila ausis.

Un vai nebij savādi, ka citu zobgalības tai bij

jācieš atkal apavu dēļ.

Lūcītes mājas bij no skolas tik pat tālu kā An-

neles mājas, tikai uz pretējo pusi. Viņu vadīja no rī-

liem braukšus, vai nu visu, vai pusceļa, un vakaros

tai brauca pretī. Un Lūcīte neatlaidīgi aicināja An-

neli pie sevis ciemā.

Annele visādi izvairījās un nebrauca. Jo tad jau

viņai arī Lūcīti vajadzēja aicināt uz savām mājām,

bet kā lai Lūcīti uzņem atmatā?

Netālu no skolas, uz jauniegūtā zemes gabala,

kāds bij uzcēlis mājas. Bij diezgan prāvs ēku pudu-

ris un tas izskatījās kā no tāsīm: baltas sienas, balti

šķindeļu jumti, kas pavasara vējos un lietū gan pa-

lēnām sāka sirmot. Šīs mājas viņu īpašnieks bij no-

saucis par Haferfeldēm, bet ļaužu mutē šis nosau

kums ātri vien bij pārvērties par Aparpaltēm un ne-

viens tās citādāki vairs nesauca.

Šīs mājas iAnnelei ļoti patikās. Viņas likās būt

tik gluži citādas, nekā citas mājas, tik jaunas un ska-

nīgas. Tajās laikam dzīvoja laimīgi un bagāti cil-

vēki. Reiz viņa savas domas par tām izteica Lūcītei

un Lūcīte priecīgi atsaucās: tās jau esot viņas on-

kuļa mājas. Nesen viņš tās uzcēlis. Jā, lielas un skai-

stas tās esot gan! Tādi kambari un istabas, kādu ne-
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grāmatas un krāsainas bildes kaudžu kaudzēm. Un

dārzu viņš rīkojot ar visādām dobēm, celiņiem un

siltumnīcām. Tur esot daudz ko redzēt. Pats onkulis

esot liels stāstītājs un visādu notikumu zinātājs. Un

viņai esot tur jāiet ciemā. Onkulis kā satiekoties, tā

uzprasot: nu kad tu nāksi ciemā? Un ja nu Annele

tagad viņas draudzene, tad tai arī katrā ziņā jānākot

viņai līdz.

Kārdināšana, redzēt šīs jaunās mājas, bij par

daudz liela. Tā pārvarēja Anneles kautrību un kādu

dienu, kad pēc norunas meitenes bij katra saviem

vecākiem paziņojušas, kā nakti gulēs ciemā, viņas

pēc skolas slēgšanas viegliem soļiem devās pāri lau-

kam, priecādamās, cik tuvu ir ciems, un pārrunāda-

mas, cik labi būtu, ja katru dienu tik vien būtu ko

skriet līdz skolai, kā tāds mazs gabaliņš; kā tad va-

rētu no rītiem ilgāki pagulēties un vakaros daudz lai-

kāki būt galā ar visām mācībām. Tikai pie pašām

Aparpaltēm Lūcītei iekrita prātā, ka varbūt onkuļa

nemaz nebūšot mājā. Viņš esot pagasta amata vīrs

un bieži izbraucot gan uz pilsētu, gan citās darīša-

nās, un tā varot gadīties arī šoreiz. Bet tad gan būtu

muļķīgi, jo onkulis bij neprecējies, un Lūcīte nemaz

nezināja, kas tagad, no Jurģiem, pārvaldīja viņa

saimniecību; vai tā bij kāda laba meita, vai nē; tā.

kas pērn, Lūcītei nebij patikusi.

Ar tādām Lūcītes bažām meitenēm uz reiz pār-

gāja viss prieks par ciemu, un tīri nošļukušas viņas

iegāja Aparpaltēs. Pāri sētvidum gāja kāda pa-

jauna, branga sieviete ar spaiņiem. leraudzījusi mei-

tenes, pagriezās un gaidīja.

„Labdien!" abas meitenes padeva reizē. Un Lū-

265
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cīte steigšus lika sekot jautājumam: „Vai saimnieks

mājā?"
Sieviete pētoši savilka acis.

~Nav mājā."

v,Kur viņš ir?"

„Aizbrauca."

„Vai drīz pārbrauks?"

„Nedomāju vis."

~Vai!" Lūcīte iesaucās.

„Kā tev vajaga no saimnieka?"

„Mēs atnācām ciemā."

„Ciemā?" meita novilka gari.

„Jā. Es tak esmu Pirtskalnu meitene. Lūce."

„Redzu, redzu. Pazīstu. Un tā otra merga?"

~Tā mana skolas biedrene."

„Viņa arī līdz ciemā
9"

„Jā. Es tak viena nenākšu," Lūcīte atbildēja,

jau drošāka, vairāk radiniece juzdamās.

~Jūs gribiet palikt pa nakti?"

„Jā. Mēs tak jau mājā pateicām. Un pāriet arī

mēs vairs nevaram."

„Es jau gan vēl varu," Annelei bij patlaban uz

mēles, bet viņa nevarēja to izteikt Lūcītes dēļ. Lūcīte

turēja cieši viņas roku un ne par ko nebūtu to laidusi

\ alā.

„Ejiet, ejiet saimniekgalā, kambarī. Durvis jau

vaļā," noteica meita īsi, paņēma nēšus un aizgāja.

Meitenes gāja iekšā.

„Tā ir tā pati meita, kas pērn. Viņu sauc Māli."

Lūcīte paskaidroja. ~Viņa ir kā kazāks. Viņa man

netīk."

Saimnieka guļamistabā bij šaura koka gultiņa
ar sagulētu segu un ne visai tīru spilvenu. Kāds
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vecs galds, krēsls. Vairāk nekā. Drēbes sakārtas gar

sienu pie naglām. Grīda ilgi neslaucīta. Logi mušu

apmesti. Bet istaba bij liela, divspārnu durvīm, lie-

liem logiem. Otra istaba arī tāda pat, tikai vēl tuk-

šāka. Kaktā veca pūra lāde, kāds tukšs tīnis. Tas

viss. Apkopējas roka nekur nebij pieskārusies.

Onkulis vēl neprecējies, Lūcīte stāstīja. Rudeni

vedīs sievu. Sieva nāks ar bagātu pūru. Tad būs pil-

nas visas malas.

Ko nu meitenes lai dara? Izņēmušas grāmatas,

sāka mācīties rītdienas uzdevumus. Ar tiem bij drīz

galā, jo domādamas par ciemu un ciemošanos, viņas

jau bij agrāk samācījušās, lai būtu brīvas. Annele nu

ieminējās, ka būtu jauki tagad apskatīt onkuļa grā-

matas un skaistās bildes, par kurām Lūcīte bij jū-

smojusi. No tām nekur nekā neredzēja.

~Onkulis būs tās noglabājis. Ja viņš būtu mā-

jās, mēs visu dabūtu redzēt."

Un kad velti izgaidījušās palaunaga, gan abas

ar vienu domu, bet ne ar vārdu par to nebilzdamas,

Lūcīte tomēr beidzot nenocietās un žēlabaini iz-

dvesa:

„Ja onkulis būtu mājās, viņš mums tūlīt liktu

izcept pankūkas."

Par tām pankūkām jau bij runāts un ar tādu

slepenu pankūku kāri mutē meitenes bij nākušas

pāri laukam. Vilšanās bij rūgta.

Izsēdējušās istabā, meitenes izgāja apskatīt on-

kuļa dārzu. Tur nekā nebij ko redzēt pie labākās

gribas. Daži kociņi bij iestādīti, pāris dobītes izme-

stas, bet nekas nebij pabeigts, nekas neaizrādīja, ka

būtu te sācis rīkoties kāds, kam kādi lieli, vai arī

kādi nebūt nodomi būtu izvedami.
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Pastaigāšanās būtu vienīgi uz skolas pusi, bet

tur varēja viegli sastapties krūtīs ar skolotāju un

tas tūlit varētu jautāt, ko viņas te meklē, tālu no sa-

vām mājām katra; cik tā būtu tad gara un neveikla

izskaidrošanās, labāk jau nemaz tad uz to pusi ne-

iet. Tā viņas pastaigājās kādu laiku no skolas pre-

tējā virzienā gar jaunrakto grāvi ar nesazēlušām

malām un duļķainu ūdeni dibenā. Prieka liela tur

nebija un viņas drīz atgriezās atpakaļ istabā un sāka

mācīties uz priekšu nākošo dienu uzdevumus.

Kad saule gāja nost, ienāca Māle pilnām rokām
r

durvis ar kājas purnu vaļā pasperdama. Vienā rokā

tai bij pilns šķīvis cepta speķa, tik pilns, ka tauki

plūda līdz malām un mērcēja meitas pirkstus, otrā

bij kaudze biezi grieztu maizes riku. Viņa pārvilka

ar elkoni galda stūrim un nolika tur ēdienu, ievaicā-

damās:

„Nu, vai ēst arī gribēsiet?"

Meitenes neteica ne jā, ne nē un meita arī ne-

kādas atbildes negaidīja. Drīz pēc tam viņa atkal

ienāca ar nelielu, melnu maisu, ko pasvieda tieši

priekšā tām divspārnu durvīm, vaicādama: „Nu, vai

palaga arī jums vajadzēs? Un tūlīt pati atbildēdama:

„Bet palaga jau nu man nav. Kas ir, tas ir saimnie-

kam uz gultas un citi ir melni."

Meitenes dabūja vēl kādu plānu sedziņu un spil-

venu. Kad salika muguras kopā, segu varēja pār-

stiept kā ādu pāri, tikko pakustējās, sega bij nost.

Spilvēns bij tik cieši piebāzts, ka galvas ne par ko

negribēja turēties kopā, bet ripoja lejā. Meitenes tī-

šām ļāva tām ripot, smējās un delverējās tā kādu

laiku. Kad satumsa, sētā palika kluss, tikai no tuvā

lielceļa lēni ducinādams atnāca ratu troksnis, kaut
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kur izgaisa laukos, tad ieducinājās par jaunu. Ratu

ducināšana meitenes ierosināja uz stāstiem. Par

ceļa vīriem, par nakts gulētājiem. Tā kā dzirdētus

tos atstāstīja, drusku neticami tie bija un drusku

drausmīgi. Piepēži Lūcīte uzšāvās augšā, aizsvieda

segu:

„Tur kāds staigā, vai die, tur kāds staigā!"

„Kur, kur?" Annele izbiedēta klausījās.
„Blakus istabā. Vai tu nedzirdi?"

„Tās ir peles. Skrien pa tukšo istabu. Rubina

mūsu maisu."

„Peles, peles!*'
Lūcīte aizšāvās istabas vidū.

~Es vairs tur negulu."
Meitenes parāva maisu otrā istabas kaktā. No-

mierinājās. Lūcīte ar visu sirdi pabārās par Māli, kas

tik muļķīgi bij pataisījusi tām vietu pašā durvju

starpā. Bet vai pašas viņas bij bijušas gudrākas?

Taču nē. Kas viņām lika tur pavisam apgulties.

Vēl kādu laiku gāja divas mutes kā sudmaliņas

tad tā viena piepēži bij aizkritusi. Mēness bij iekāpis

logā un sprauda baltu staru iesmu starp divām

galvām.

Kailas, nemājīgas, netīriem plankumiem atse-

dzās sienas. Tik nevajadzīgi liels un tukšs bij šis

nams. „Manas mājas ir pavisam kas cits," domāja

Annele un ienira ar savām domām lielā zilā pla-

šumā, kas gulēja ap mazu māju atmatas vidū, ko

patlaban mēness sidraboja.

Kad meitenes pamodās, uz galda vēl bij tas pats

šķīvis ar sasalušiem taukiem, no kuriem rēgojās

laukā baltas speķa šķautnes. Maizes rikas bij mušu

aplipušas. Bet meitenēm bij jāsteidzas. Ar vakarējo



270

kavēšanos rīta miegs bij iznācis drusku garāks un

viņas nu ātri mazgājās un posās, lai tiktu laikā skolā.

Tikai vienu reiz vēl Lūcīte nopūtās: „Ja onkulis

būtu mājās, viņš liktu priekš mums sacept olas un

uzvārīt tēju."

Bet onkulis nebij pārbraucis, un Annele viņu ne-

kad nedabūja redzēt.

Un savādi bij ar tām Aparpaltīm. Cik skaistas

viņas bij rādījušās, kad Annele vēl nebij viņās bijusi,

tik nepievilcīgas viņas nu šķita tagad, kad tās bij re-

dzētas tuvumā. Tā kā tādas skalu būdas, uz kurām

netika skatīties.
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Sārta saule.

Annele iznāca no skolas pati pirmā. Gandrīz

skriešus viņa steidzās aizsniegt taciņu. Tur viņa at-

skatījās. No skolas iznāca zēni un meitenes. Smē-

jās, ķircinājās, grūstījās pa plato lielceļu, kā vaļā pa-

laisti kumeļi. Tiem viņa bij izbēgusi.

Te bij labi, bij droši. Annelei bij šodien uz vi-

siem labs prāts, jo bij izdevies tas, ko viņa tik ilgi bij

tīkojusi un vēlējusies. Kad šodien viena no vecākām

skolnieku grupām, pie kuras piederēja arī Sludinā-

tāja trīs draugi, rūzganie brāļi bij nostājušies pie

katedra uzsacīt vācu bībeles stāstus, viņa piepēži arī

bij atradusies viņu vidū. Kā viņa to bij uzdrošināju-

sies, kā viņu turp bij aiznesušas viņas kājas, viņa ne-

būtu zinājusi pateikt. Tik ilgi tas bij tīkots darīt,

vienreiz tas bij jādara un nu tas bij izdarīts. Tur viņa

stāvēja. Daži no tiem skolniekiem, kas noslēgušies

grupā, izsprauslāja smieklus, piegrūdās viens otram

elkoņiem. Atkal saskatījās, sasmējās. Un tad tie

elkoņi izspiedās uz āru, smeili un asi kā adatas un

badīja Anneli laukā.

„Prom! Ārā! Savā vietā! Zini, kur tā ir? Uz

pēdējiem soliem! Ko tu te meklē! Zēni, raujiet to

skuķi atpakaļ! Aiz brunčiem! Aiz bizēm!"

Un tad piepēži uz katedra bij stāvējis skolotājs.

„Kas tas par troksni?" Un uz Anneli: „Ā, tu te

esi? Ko tu vēlies?"
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Bet nu bij bailes kaklā un mute sasalusi. Tikai

grāmata nedroši bij pacēlusies rokās. Skolotājs to bij

paņēmis. Šķirstīja to, jau laipnāks, jau runīgāks.

„Tā tava brāļa grāmata. Pazīstu. Nu, ko tad tu

gribi? Nākt līdz ar lielajiem'? Vai tu varēsi sekot?

Vai tu ko proti?"

Annele tik bij varējusi, ka palocīt galvu.

„Radīšanas stāstu proti? Uzsāki."

Asins vilni bij dzinusi kaklā sirds, bet vārdi bij
nākuši neatturami.

„Am Anfange schuf Gott Himmel und Erde. Und

die Erde war vvūste und leer und es vvar finster, und

der Geist Gottes schvvebte ūber der Finsternis.

Da sprach Gott: es werde Licht! Und es ward

Licht. Und Gott schied das Licht von der Finsternis

und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht.

Und da wārd vom Abend und Morgen der erste Tag.

„Un tu saproti to, ko skaiti?"

„Jā."

„Tad tu vari nākt ar lielajiem, tad redzēsim, kā

būs tālāk," skolotājs to bij pārtraucis un neviens el-

konis to vairs nebij aizturējis, kad tā bij iestājusies

lielajā vācpulciņā, tuvu katedrim.

Annele nosēstās grāvī un izņem no sainīša vācu

bībelstāstus. Pēc šīs dienas panākumiem skolā tie

ir tai visinteresantākā grāmata.

Viņa noglauda to, izgludina apbružātos stūrus,

izskaita lappuses. Cik stundu vēl, kad uzdos tikpat

daudz kā šodien, un tad būs cauri. Un tad zinās jau

daudz, daudz vairāk vāciski un varēs jau lasīt lielas

grāmatas. Mācīties ar bībelstāstiem vāciski ir spēļu

lieta, jo viņa tak zin jau katru latvisko pretvārdu.

Un kā nu viņa izšķirsta grāmatu, tā izdomā vēl
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reiz visu, kā tas bij pie katedra. Viņai liekas, it kā

tā būtu bijusi šūpolēs, kas nes to augstu, augstu.

Ne tas vien, ka viņa zin vārdus vāciski, kurus tā

zinājusi jau latviski. Bet kas tie ir par vārdiem!

Kad viņus runā, tad tie skan tik dziļi, dziļi, it kā

dunētu dziļumos katra dzīsla miesā un debess un

zeme dunētu līdz. Tā pie katedra uzteikdama viņa

to juta, un skolotājs to juta un visi bērni.

Dieva Gars lidinājās pār tukšumu. Un Dievs

teica: Lai top gaisma! Un tad tapa gaisma! Gott

sprach: Es vverde Licht! Und es \vard Licht! Es

vverde Licht! Und es ward Licht! Vai tie vārdi skan

varenāki latviski, vai vāciski?

Vienlīdz vareni! Jauki, jauki! Tūkstošreiz no

vietas varētu tos runāt un arvien tie ir jauki. Nebij

gaismas ne stariņa, ne stariņa. Annele aizvēra acis.
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Tumsa, tumsa! Kādas šausmas! Kāds bezdibens! Un

tad Dievs teica: Lai top! Atvēra acis platas. Pa-

saules brīnums iestājās viņās ar pārplūstošu spēku.

Annele gāja caur rudzu lauku. Vārpas bij bal-

tas un smagas. Glāstīdama viņa laida roku cauri.

Skanīgas kā vilnīši tās šalca caur pirkstiem un atkal

saslējās uz augšu, un viņai likās, it kā katra būtu tei-

kusi: Lai top, lai top!

Iznākusi uz ceļa, viņa izdzirda daļģu troksni.

Strautu ļaudis, vīri, sievas, puiši, meitas baltos kre-

klos zibēja tīruma galā, daļģes cirtās rakstā, vārpas

šņākdamas krita.

Rudzu pļauja! Nu arī tēvs būs rudzu laukā. Pir-

majā lielajā atmatas rudzu laukā!

Tēvs! Kas Annelei tik sāpīgi iedzeļ krūtīs? At-

miņa par kādu tēvu, kas pirms nedaudz dienām

pēkšņi miris. Tas ir svešs, kāda brāļa skolas biedra

tēvs. Bet kā viņa bij dzirdējusi par šo notikumu, tā

bij nāvigi nobijusies. Nekad viņa nebij iedomāju-

sies, ka arī tēvi un mātes varētu mirt! Un tur bij
viens nomiris. Ja nu arī viņas tēvs!

Un tā nu atkal ar šo atmiņu tais dienās. Ātras

kā zibens. Nelāgas domas! Kā gan tās varēja nākt un

iet un atkal atgriezties! Ātri, ātri jāuzskrej Strautu

pakalniņā, no kura varēja redzēt mājas.

Jā! Rudzu lauks bij iepļauts! Cik statu jau?

Viens, divi, trīs — Annele izskaitīja astoņi. Vairāk nē?

Kur tēva baltais stāvs? Viņam vajadzēja tur būt.

Arī Ģelžu Miķelim, ķas pie rudzu pļaujas bij tēvam

palīgos. Bet viņu nebij. Neredzēja tos ne nolīkušus

darbā, ne stāvus izkaptis strīķējot, ne aiz statiem, ne

pie rudzu vāliem, ne arī sēdam, palaunagu ēdot. Kas
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bij noticis? Kādēļ bij iesākts darbs un pamests? To

tak tēvs nekad nedarīja.

No mājām iznāca vīrs, daļģē iekārtu grābeklīti.

Auka. Viens pats.

Pagalmā bij izvilkti rati. . Ģelžu Miķelis pieveda
tiem zirgu, atstāja to, skrēja uz laidariem, atkal at-

pakaļ, piesita rokas pie sāniem, pie. galvas, laida

atkal uz laidariem, un nu atgriezies ar zirglietām,
sāka steidzīgi jūgt. Tik steidzīgs un apjucis bij

Miķelis.

Māte nāca no istabas, kaut ko Miķelim teica un

alkal tikpat steidzīgi atgāja atpakaļ.

Šī skraidīšana, kas citkārt Annelei būtu izliku-

sies jocīga, tagad darīja baismīgu iespaidu, jo tēva

nekur neredzēja.

Viņa nogriezās no ceļa un skrēja taisni pār jauno

plēsumu, kuru gatavoja nākamai rudzu druvai. No

mājām izbrauca Miķelis, dzīdams zirgu rikšus.

„Kur tu brauc, Miķel!" meitene sauca un savādi

sveša tai izlikās pašas balss.

Miķelis rādīja ar roku uz priekšu un nekā vai-

rāk neatbildēja.

„Steidzas uz Laukmalēm. Ir kaut kas noticis."-

Annele čukstēja.
Māte iznāca pretī sētvidū steidzīgi un kā ne-

zinādama, pēc kā steigties, kā neredzoša paskatījās

uz meiteni, noslīga uz dēļu kaudzes. Pati it kā ne-

varētu vairs saturēt vārdu, atbildēja meitenes liela-

jām baiļu acīm, mēmajam jautājumam.

„Jā — tēvs. Tikko bijām izgājuši pļaut . . . Un

pašā bara vidū. Tik piepēži, tik piepēži, kā nāvīgs

zvērs kad būtu uzkritis. Kā ļimt saļima. Nevienu

soli vairs no briesmīgām sāpēm. Laikam kas iekšās
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ir pārtrūcis. Pusnešus pārnesām. Labi, ka tagad tie

divi zirgi. Miķeli aizdzinu uz Laukmalēm, Jānis aiz-

skrēja pēc daktera. Gita padoma nezināju."

Tēvs gulēja tai šaurajā istabiņā, kas jau bij ar

durvīm un logiem jaunās ēkas otrā galā. Annele no-

drebēja. Tik pārvērtusies bij viņa jaukā seja. Gari,

sāpju izspīlēti vaibsti, piere sviedru lāsēs. Viņš mē-

tājās drīz uz vieniem sāniem, drīz uz otriem un ap-

spiesti kungstēja, bet ieraudzījis Anneli, ar varēm

saturēja sāpes aiz mīļa smaida: „Redz nu, meit, kā

man iet!"

Annele kautri piesteidzās, uzlika roku uz tēva

karstajiem, trīcošiem ceļiem. Tēvs saspieda viņas

pirkstus, sāpīgi, cieši: „Ej nu, meit, laukā. Tas nav

priekš bērna." Seja aptumšojās līdz nepazīšanai.

Viņš aizgrieza galvu pret sienu.

Kur lai iet Annele, kur lai paliek! Pašķirstīja

grāmatas, burti lēkāja priekš acīm, nekā neredzēja,

nesaprata. Prom, prom, atkal uz tēva durvīm. lekšā

iet nedrīkstēja. Māte nelaida.

Pieplaka pie sienas, klausījās. Tie paši vaidi, tā

pati mētāšanās no vienas puses uz otru. Pastarpām,

kad palika klusāki, tēvs kaut ko runāja, klusi, sirsnīgi,

kā ar draugu. Annele baidījās klausīties.

„Ej, lūko vai nebrauc Jānītis ar dakteri," māte

to raidīja no kājām.
It kā viņa jau desmitām reižu nebūtu bijusi laukā

skatīties uz Dobeles pusi.

Dakteris, dakteris! Ne mirkli tas neizgāja no

prāta. Kas tas bij par cilvēku? Ko viņš varēja?

Viņai pārskrēja aukstas trīsas. Viņa atminējās:
Dakteris tak nekā nevarēja. Viņu gan pārveda, bet

viņš nekad nekā nevarēja.
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„Aizskreja, pārrāva dakteri!"

Tādus vārdus viņa ne vienreiz vien bij dzirdējusi,
kad runāja par saslimušiem cilvēkiem un tad iedo-

mājusies, cik ātri tas gājis. Kā ar vēju. Aizskrēja,

pārrāva. Bet tad — „nekā nevarēja darīt!" Arvien bij

par vēlu. Dakteris nelīdzēja.

Bez miera tā klīda no vienas vietas uz otru. Par

mācīšanos nebij ko domāt.

Annele sēdēja sētvidū uz dēļiem un domāja.

Viņai likās, ka krūtis un galvu liec lokā kā tāda no-

karsēta dzelzs stīpa. Neizsakāmi dzēla un sūrstēja.
Kad uz brīdi tā varētu aizvērt acis un to aizdomāt

prom, kad viņas vairs nebūtu. It visu prom. Nolieca

galvu uz rokām. Ilgi tā sēdēja.

Kad atkal atvēra acis, izbrīnā redzēja pie debe-

sīm bālas zvaigznes. Laiks likās stāvam uz vietas

un tomēr tas bij aizgājis. Dudināja balsis. Miķelis

atjūdza zirgu. Tur stāvēja Laukmaļu papus ar māti.

«Domāju, ka būtu jāsūta arī ziņa lielajai meite-

nei uz Jelgavu. Pati nezinu, ko lai daru," māte

runāja.

~lr jau darīts. Kā atbrauca Miķelis, tūlīt liku

Aldim jūgt zirgu un braukt uz Jelgavu. Rīt viņa jau

var būt klāt. Ko vajag, to vajag. Tāpēc jau nu tūlīt

nemirs, bet kad grib redzēt, ko tad!" —

„Māt, vai dakteris jau atbrauca?" Annele pie-

nāca.

„Nav, nav vēl, bērns, bet nu jau drīz, jādomā,

būs."

„Sūti tu to bērnu gulēt, švēģerien. Priekš kā tam

tāds nemiers?" teica Laukmalu papus, noglauda mei-
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tenes galvu un iegāja lēnām istabā. Māte raidīja mei-

teni uz šķūni. Lai sienā pārguļ nakti.

„Vai tēvs labāks?" meitene tikko uzdrošinā-

jās jautāt.

„Jā, jā. Mierīgāks jau ir. Varbūt viss būs labi.

Atbrauks dakteris, palīdzēs, varbūt viss būs labi."

Šķūņa durvis ir plati vaļā, saule gabalā. Māte

stāv durvīs.

«Celies, meitēn, saģērbies skolas uzvalkā un ap-

aun arī kājas."

„Vai jau uz skolu?"

«Ne uz skolu. Uz citu vietu. Jāaiznes papīrītis

no daktera un tad tev tur ko iedos."

«Vai dakteris bij?"

«Nupat aizbrauca."

«Ko teica, ko teica dakteris?"

«Nevaicā tik daudz. Ko nu viņš lielu var teikt.

Steidzies aiznest to nesamo."

«Kad Annele saģērbusies, māte tai iznāk pretī

sētvidū ar daktera rakstītu papīrīti, ar gabalu mai-

zes uz ceļa.

«lekšā nenāc, netraucē. Dakteris iedeva pulveri.
Slimais tā kā aprima. Varbūt drusku aizsnaudīsies.

Bet tu tec. Redzi tur, aiz dzelzceļa līnijas to lielo

mežu, to sauc Unguru mežu — skaties tālumā tos

jumtus, tie ir Unguri — un tai mežā dzīvojot sieva,

tai tā lieta, pēc kuras tevi sūta. Ceļu mežā esot daudz,

bet kad uztrāpot pareizo, tas novedot taisni pie viņas

mājiņas. Mājiņa esot glīta, ar puķēm priekšā. Un to

sievu sauc par vecmāti. Ja tu kādu satiec, tad tik

jautā, kur dzīvo vecmāte. Katrs pateiks. Ceļu ap-

rakstīt tev nevaru, neesmu nekad tur bijusi pati. Ja
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jau tur iet daudz ceļu, tad arī kādu cilvēku sastapsi,

tam jautā. Un turies vairāk uz Unguru pusi. —Ja

būtu cits ko sūtīt, tevi nelaiztu, bet kas lai iet? Jānis

aizveda dakteri atpakaļ. Arī tāpat pats izvārdzis, ne-

gulējis, un Miķelis tādai sūtīšanai pavisam neder."

Annele metās skriet. Māte nosauc pakaļ.

„Ej lēnāk! Nenogurdinies! Ceļš ir tāls un atpakaļ

nākot tev pietrūks spēka. Paturi visu prātā, ko tev

sacīju!"

Annele devās uz priekšu. Mežs neizskatījās būt

tālu. Tepat jau bij dzelzceļa stiga.
Bet še netika pāri. Platajos grāvjos spīdēja mā-

lains ūdens, lai gan lietus sen nebij bijis. Zema vieta.

Bij jāiet apkārt līdz pārbraucamai vietai.

Sarga sieva to ņēma stingri acīs, kad tā krustoja

ceļu. Tādu meiteni še nebij redzējusi. Varbūt tā zi-

nātu vecmātes mājiņu, Annele domāja, bet tad jau

bij garām. Vai nu arī tūdaļ, kā izgājis, pirmajam cil-

vēkam prasīs ceļu? Un mežs jau tepat bij redzams.

Ceļš uz to nogriezās pa labi, apkārt dumbrainām vie-

tām, pāri muklājiem, kas bij žagariem piemesti un

slapjā laikā gremdēja pajūgus. Beidzot ceļš ieveda

krāšņā mežā un palika plats, kā pats lielais lielceļš.

It kā zaļa straume tas plūda caur kokiem.

Annelei likās, ka tik krāšņa meža tā nebūtu vēl

redzējusi.
Tik sulīga, zaļa zāle, tik lielas puķes, it kā sve-

šādās krāsās ziedošas, tik vareni koki te auga! Bērzi

bezgalībā kāpjoši, ozoli spīdīgi un zaļi kā Jāņos, go-

bas kā ēkas platiem jumtainiem zariem, kas zem

saules kaisīja vieglas, Zeltaini slīdošas ēnas. No-

bruka viss smagums. Palika viegli kā putnam. It kā

tāds bezgalīgs prieks bij ap visu šī skaistā meža ra-
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dību. Viss likās aizmirsts kā mocošs sapnis, kādēļ

viņa šai mežā. Kā burvība piepildīja ar gaismu bērna

sirdi un izdzina laukā visu tumsu. Koku galotnes

augstas, augstas, saulē šūpojošās, bezgalīgā debess

aiz tām! Nebij sāpju, nebij ciešanu! Gludi, samtaini

ceļi vilināja un sauca. Viegla, viegla iešana! Caurām

dienām varēja pa viņiem staigāt.

Bet mājiņas nekur neredzēja.

Ceļš pagriezās ar līkumu un sadalījās trijzarī. Pa

kuru nu tālāk? Bij jāizšķiras un jāiet uz labu laimi.

Bet acis izvēlējās jaukāko.

Viņa gāja pa to kādu laiku. Bet tad tai likās, ka

ceļš iet atpakaļ. Katrā ziņā ne uz Unguru pusi un ne

uz kādu apdzīvotu vietu, jo palika aizvien neiebrauk-

tāks.

Vajadzēja atgriezties līdz trijzarojumam un ņemt

vienu no pārējiem ceļiem.

Lai nogrieztu līkumu, kuru jau gājusi, viņa pa-

skrējās taisni caur mežu.

Jā, iznāca drīz atkal uz ceļa, tikai nu viņai likās,

ka tas vairs nebij tas pats ceļš.

Koki likās būt citādi un pēkšņi tas ceļš atkal iz-

zaroja uz divām pusēm. Viņa tomēr šaubījās. Varēja

jau būt, ka tas bij tas pats, kuru gājusi, tikai pirmīt

viņa nebij sānceļa ievērojusi.

Viņa nezināja citādi, ka atkārtot jau pirmo mē-

ģinājumu: iet pa vienu, ja tas neaizved līdz platajam

ceļam, nākt atpakaļ un ņemt otru ceļu.

Bet platā ceļa vairs nebij nekur. Kā izdzisis un

nozudis. Viņa nu paskrējās uz vienu pusi, uz otru

pusi. Skatījās, meklēja. Beidzot nojauta, ka galīgi

apmaldījusies.
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Viņa palika stāvot un skatījās ēnā. Bij pats dien-

vidus. Dažādi baismīgi nostāsti par vadātājiem iz-

skrēja tai caur galvu. Svešas vietas, nezināmi ceļi.
Pats dienvidus! Kādas teikas te staigāja apkārt. Ja

nu parādījās vadātājs!

Žigli apmeta acis visapkārt. Sapurinājās plecos.

Nē, baidīties viņa nedrīkstēja. Lai nāk, kas nākdams,

vajadzēja būt drošai. Bet kur lai tagad iet? Ko lai

dara? Kad tak būtu prasījusi sarga sievai. Kam te

lai prasa? Ne uz viena ceļa ne dzīvas dvēseles.

Gāja tomēr uz priekšu kādu laiku. Smagums

iegūlās plecos. Nu palika stāvot. Ne uz priekšu, ne

atpakaļ. Ko darīt? Un tad piepēži to sagrāba tāds

nogurums un izmisums, ka tā nokrita pie zemes.

Priekšturamas bruņas, kuras tai daba bij devusi

ar brīnišķo prieka sajūtu, ienākot šorīt mežā, uzreiz

salūza un nobruka kā skalgani, bēdas bij atkal klāt,

tumšas, melnas un briesmīgas.

Tēvs, tēvs! Ko tas tagad dara? Kā viņam iet? —

Un viņu gaida. Māte, ik acu mirkli skatās uz Unguru

pusi un gaida. Bet viņa maldās, maldās! Un viņai

tak jānes palīdzība. Jānes palīdzība!
Ja nu būs jāiet visa diena un neatradīs? Pie-

nāks nakts un neatradīs. Ko tad, ko tad? Ne turpu,

ne atpakaļ, viņa vairs nezin ceļa,

„Dievs, Dievs, parādi man to mājiņu!"

Izmisumā, kā palīga meklēdama, viņa liek savām

acīm staigāt apkārt. Piepēži viņai liekas, ka vienā

vietā koku plīvuris būtu gaišāks un šķidrāks. Viņa

dodas uz to vietu, taisni caur mežu. Koki pašķiras,

atkāpjas, un tur ir jumts, tur ir dārzs tur ir māja.

Glīta mājiņa ar puķēm priekšā. Daudz, daudz puķu

tur zied, zaigo saulē. Vai varētu būt, ka viņa me-
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ļdētai vietai tik tuvu? Kā viņa jau ilgāku laiku stai-

gāja un maldījās še apkārt un nekā neredzēja. Vai

tā tik nav pasaka?

Nē, nav pasaka. Tur kladzina vistas, urkšķ si-

vēni, rotājas un strīdās bērni. Tur cilvēku mītne.

Jauna, laipna sieviete iznāk durvīs: „Ko tu, mei-

tiņ, meklē?"

Annele teic savu vajadzību. Viegli tai rit vārdi,

kā kamoltiņš no krūtīm, bet tad, pašā vidū, aizcēr-

tas. Kādēļ laipnā sieviete tik skumji grozīja galvu,

kad viņa stāstīja par tēva saslimšanu? Vai viņa zi-

nāja vairāk, nekā teica? Nekā viņa vairāk nejautāja,

iegāja iekšā un pēc īsa brīža iznesa aizsainīti: „Nes

nu rūpīgi!" iedodama teica. Un tad nopūtās. „Lai

nu pamēģina! Varbūt līdz!"

Dabūjusi vēl zināt, ka Annele tik ilgi maldījusies

mežā, labā sieva izvada to pa taisnu taciņu. Viņas

iet gar mežmalu. Netālu redzami staltie Unguri. Tik

klusi un bagāti tie guļ savos dārzos. Tur gan laikam

šodien nav nekādu bēdu.

Meitene nu zin ceļu un pussķriešus dodas uz

mājām.

Mēchaniski māte paņem aizsainīti. „Vai tas nu

vairs ko līdzēs?" skumji krata galvu. Viņa nejautā,
kur meitene bijusi tik ilgi. Liekas, ka viņa pat nezin,

ka diena jau iet pret vakaru.

Laukmalis vēl turpat. Tas nav uz labu, domā

Annele. Viņa neuzdrošinājās jautāt, kā iet tēvam.

Viņa neuzdrošinājās iet pie slimnieka istabā, kamēr

vakar māte noteica neiet iekšā Palīdzēt viņa nevar,

priecīga būt, kā citkārt ar tēvu, viņa nevar, bet ja
būs bēdīga — tēvs to redzēs un viņam jau tā grūti,
tik grūti. Neviens ar viņu nerunā, nepalīdz viņai nest
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smago nastu, kas tik negaidot uzkritusi tai plecos.

Viņa zin: visi jau nes to pašu, bet viņi runā savā

starpā, viņi, liekas, visi zin vairāk no tā briesmīgā no-

slēpuma, kas uzgūlies pār jauno māju jumtiem un

kuru Annele min kā grūtu mīklu un nespēj atminēt.

Viņa mēģina nolasīt no lielājo acīm, sejām, no viņu

runām, vai tās skanēs gaišāki, vai būs cerība; no viņu

soļiem, vai tie gausāki, mierīgāki, vai steidzīgi un

uztraukti nest palīdzību; vai būs atkal labi, vai būs

labi? —

Lielajā, pusgatavajā istabā stāv gulta, kad Lauk-

malis nav iekšā pie tēva, viņš ielaižas gultā un snauž,

jo nakti ir pavadījis nomodā. Māte ieiet pie viņa.

Viņi runā.

«Nelīdz, nelīdz! Dod, ko gribi, dari. ko gribi!

Nekas nelīdz. Cik ilgi tā var izturēt. Lai arī cilvēks

kā lauva, bet beidzot lauž pušu. Pirmīt izvedu laukā.

Nevar noturēties vairs pats uz kājām. Balstās man uz

rokas, kā bērns. Bet tad uz reiz, it kā ar veco spēku,

satur mani cieši: paliec vēl, paliec! Ko tad: paliec, kā

tad vajaga? Tikai tālumā skatīdamies, aplaiž acis

apkārt, visapkārt."

Mātes balss izdziest nesadzirdama.

«Stiprākais koks lūzt vētrā," nosaka Laukmalis.

Annele negrib vairāk dzirdēt. Viņai vairs ne-

iziet no prāta, ka tēvs tur stāv. kluss, kluss un aplaiž

acis pasaulei, kā ardievas dodams.

Brālis ir pie akas. Viņa seja uztūkuši, acis sarka-

nas saraudātas.

«Neskaties! Ko tu te tā stāvi un skaties," viņš

vairās skarbi. Un ilgi mazgā seju un acis, lai izzustu

asaru pēdas.

„Tu tad iesi pie tēva?
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Tālāko jau viņš zin Anneles lūgumu: ņem mani

līdz! Un atbild, to nedzirdējis: ~Tu nevari līdz. Tē-

vam vajaga miera. Un palīdzēt tu nevari. Bērni ti-

kai maisās pa kājām un uztrauc. Saproti!"'

Jā, saprast to var. Tā viņi atbild visi. Cik grūti

ir bērnam. Vai tas nav viņas tēvs? Vai viņa neprot

ielīst kaktiņā, klusa kā pelīte, pat neredzama. Lai

tik varētu būt tur, kur citi. Lai redzētu un zinātu, kas

ikbrīdi notiek.

Annele sēd šķūnī uz guļvietas, saritinājusies segā.

Viņa negrib gulēt, tikai drusku sasildīties, jo reizēm

lai klab zobi. Viņa grib būt nomodā un ne acumirkli

neizlaist no domām mīļo tēvu.

Cilvēki gāja un nāca, runāja un darīja, bet ne-

viens nevarēja palīdzēt. . Laikam arī dakteris nekā,

laikam arī tās zāles nekā, ko viņa pārnesa.

Bet kas tad tas bij! Līziņa toreiz, kad gulēja lielo

guļu, bij tik ilgi kā bez maņas un sajūtas, kā nezi-

nāmā nogrimusi un tad, kādā dienā, viņa atvēra acis

un saprata, redzēja Anneli, redzēja un pazina visus,

bij atkal pie cilvēkiem un palika vesala.

Nebij cerību vairs, bet Dievs izglāba.

Viņa pate tad lūdza Dievu, karsti lūdza tumšajā

kaktiņā aiz tēva strēlēm, un Dievs paklausīja.
Uzreiz gan nē. Tas nāca vēl ilgi pēc tam, klusi,

nemanot Kā pavasaris kad nāk. Bet te bij tāda sli-

mība, ka tūlīt vajadzēja palīdzības. Gaidīt nevarēja.
Bet ar katru dvašas vilcienu tak viņa lūdza:

„Dari tēvu veselu."

Tomēr lūgšana vien nekā nelīdzēja. Vajadzēja
ticēt.

Kristus teica: „Ar ticību varot kalnus pārstatīt."
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Bezgalīga prieka šalts viņu bij pārņēmusi, kad

tā pirmo reizi lasīja šos vārdus. Ja cilvēks ticēja,

viņš varēja visu, ko vien gribēja.

Tad viņa bij pamēģinājusi lūgt un ticēt, bet ne-

kas gan nebij iznācis. Tas arvien bij dēļ tām pašām

grāmatām un skolas. Citu bēdu jau viņai tad nebij.
Pēc tam viņa izvairījās no tādiem mēģināju-

miem. Varbūt tie vārdi bij par daudz augsti un

svēti un bij jāsaprot citādi.

Bet nu viņi bij atkal klāt, tik svaigi un stipri, kā

pirmo reiz dzirdēti. Tik pat iespējami, tik pat pār-

liecinoši, ar tādu pašu prieka šalti piepildīdami visu

būtni. Kristus nebij sacījis par kalniem vien, bet:

„Ko vien jūs lūgsat un ticēsat, jums taps dots."

Ticēt, ticēt! Cik vien var. Vairāk nekā, kā ti-

cēt! Bet kā? Tā kā viņa līdz šim bij ticējusi, nebij

nekas iznācis. Tur vajadzēja citādas ticēšanas, cita

spēka. Un viņai vienai varbūt tas bij par grūtu. Ja

ticētu visi! Ja visi nāktu palīgā!

Bet kur tad tie visi? Tas jau bij tas briesmīgais,

ka neviens neticēja, ka atveseļosies tēvs! Lai arī ko

runāja lūpas, bet savās sirdīs vairs neticēja. Ne māte,

ne brālis, ne Laukmaļu papus, ne dakteris, ne tā

svešā, laipnā sieviete, kas šodien bij tā skumji gro-

zījusi galvu. Annele labi zināja, ko tā domāja teik-

dama: lai nu pamēģina. Tikpat jau viss velti, — tā

viņa bij domājusi.

Nekas cits neatliek. Viņai jātic vienai pašai.

Bet kā atrast ticību! Un piepēži viņai liekas,

ka tā ir uz ceļa. Viņai iekrīt prātā tas gaišais ziedoņa

svētrīts pļavā, kad visa viņa līdz kāju pirkstiem bij

pieskaņota tādas varenas, svētas laimes, un it nekā

cita vairs viņā nebij, kā tikai šī laime. Ja, tā gan!
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Ticībai arī vajaga būt baltai, skaidrai un priecīgai.

Viņa nemaz nedomās par slimo tēvu, viņa domās,

par veselo. Viņa pasauc to mīļo atmiņu, kad tā vēl

bij Avotos pavisam maza, un tēvs nāca no rudzu

pļaujas dienvidū, jauns un stalts, izkapti, grābeklīti

iekārtu pār plecu, cepuri atbīdījis no pieres, smaidošs,

mirdzošām acīm. Dziedādams ar savu skaņo balsi:

„Man pazuda kumeliņis sīku celmu līdumā."

Bet tā domādama viņa redz, ka pa to ceļu nevar.

Kā domā par veselo, tā arī jādomā par slimo un tūlīt

sāp, tik skaudri sāp, ka nu vairs nav tā. Ja grib ticēt,

tad nemaz vairs nav jādomā par to, kas pasaulē.

Visu, visu vajag izmest laukā, lai var ieplūst lielais

ticēšanas spēks.

Viņa mēģina iegrimt sevī un to satvert, bet tad

iesitās ausīs strīķa švīksti. Izkaptis čakstēja. Tālu

cirpa grieze. Kas tas bij? Jā, tur pļāva Miķelis ar

Auku rudzu druvā. Kad pļāvēji bij nonākuši bara

galā, viņi izstrīķēja izkaptis, atgāja pie bara sākuma

un pļāva atkal no jauna.
Annele aizbāza ausis. To viņai nevajadzēja, to

viņa negribēja dzirdēt. Bet tas nekā nelīdzēja. Ausis,

it kā ar varu lauzās atvērties visiem trokšņiem. Vēl

asāki, vēl tuvāki tie likās. Aiz sienas dīca un gremoja

govis. Kā? Vai tad bij jau tik vēlu?

Jā. Bāla mēnesnīca vizēja laukā. Pļāvēji pļāva

vēlu, jo vēlu bij izgājuši. Dienas tveicē graudi bira.

Visu atminējās Annele un ar šo atminēšanos juta,

ka nupat tas sirds spēks, kas būtu vajadzīgs bijis ticē-

šanai, iztecēja lēni kā sula no aizurbta koka. Galva

svērās uz zemi un dunēja.
Atlaidīšos drusku. Sasilšu. Pagaidīšu, kamēr

viss būs klusu. Tad ticēšu. Tad ticēšu.
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Bet piepēži notrūka trokšņi. Bezgalīgs klusums,

iegula locekļos. Anneles pašas balss dzirdējās kā no

tāla tāluma: „Tad ticēšu, tad ticēšu."

Lielajai ticēšanai vajaga cita spēka.

Annele sapņo. Liels, liels mežs. Viņa iet un mal-

das. Viņai kaut kur jāiet, ātri, ātri jāskrien. Laupī-

tāji un vilkači tai uz papēžiem, aiz viena koka paglūn

zaļas, ņirdzīgas acis, aiz otra, atkal noslēpjas, kaut

kas neļauj viņām nākt Annelei tuvumā. „Ej ātri,

steidzies, meklē, meklē!" viņu kāds dzen. „Kas man

jāmeklē?" Annele domā un nevar atcerēties. Aiz-

mirstais, kā dzelzs gredzens spiež viņas galvu. „Stei-

dzies, steidzies!" viņai kāds skubinātājs it kā mītu uz

papēžiem, bet viņa netiek ne no vietas.

Koki? Bet tie nav koki. Tie ir pelēkos paltrakos
satinušies vīri. Viņi izkustas no savām vietām. Viņi

salien tai aiz muguras kopā, biezi, biezi. Viņi čukst

viens otram aizsegtām mutēm. Klau, tur to meiteni!

Grābsim to! Annele grib kliegt, bet nevar. Skaņa

nozudusi no krūtīm. Nu tu esi pagalam, tikai kādā

maza balss viņai sauc krūtīs, bet cita balss drošina:

nebūsi, nebūsi! —

Un nu ir tas platais, zaļais ceļš. Ēnaini koki.

Ceļa galā mājiņa. Nu viņa zin. Tur jāiet tēvam pēc

zālēm.

let, iet, — bet mājiņas atkal nav. Mežs biezin

biezs — spiežas tik tuvu, ka nevar paspert ne kāju,

ne pakustināt locekļu. Zari guļ uz rokām. Nav tie

zari. Tās ir puķes, brīnišķas puķes. — Nē, arī puķes

tās nav, bet galvas, dzīvas galvas. Un kā Annele pa-

kustas, viņas atkal ir pie kokiem kā lielas puķes.

Nu ir tā, kā mājās, tik labi un viegli. Un tur arī ir
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tevs. Viņš ta ka naktu no Strautiem un nes Annelei

kaut ko cepurē. Tas būs Krančelis, domā Annele. —

Un tēvam jau nemaz nav cepures. Viņš ir balts

kā svētdienas rītos. Un rokā viņam viena no tām

lielajām meža puķēm. ~Skaties, Annele, ka tev patīk

šitāds?" tas saka jautri, „paglāsti". Un nu atkal tā

nav puķe, kas tam rokā, bet putns. Tas kustina galvu

šurp un turp, un skaistās spalvas uz kakla viz kā

zelts.

„Bet tēt, tu tak esi slims, man jāskrej tev pēc

zālēm," Annele atceras.

„Ej, niekkalbe, ej!" tēvs smejas. Un nav vairs

viņa. Tas jau arī nebij tēvs. Tikai balts mākonītis

rādījās acīs, jo Annele tak guļ uz atmatas.

Annele guļ uz atmatas. Bet ko viņa guļ? Jāce-

ļas, jāceļas. Jāsargā lopi. Klau! Pērkoņa grāviens!

Nāk negaiss.

„Celies, celies, Annele! Nāc tūlīt!"

Jā, jā, viņa jau ies. Tūlīt ies. Kad tik varēs iz-

kārpīt no vienas acs to lielo smagumu un dabūs zināt,

kādēļ viņai uz atmatas jāguļ.

Jā. Negaiss nāk. Melna, melna, debess. Vie-

sulis jau šņāc mežā. Ja nu tikai tēvs tūlīt pa-

ņemtu zirgu, kāptu mugurā un dzītos pakaļ lopiem.

Negaiss tos tūlīt raus sev līdz.

„Annele, celies! Vai tu nedzirdi? Celies un nāc

tūlīt!"

Jā, jā. Celsies! Tūlīt, tūlīt! Bet kur drēbes?

Drēbes jau mugurā. Jā, ies tūlīt. Kur jāiet?

Jākāpj augsta, augsta siena. Un tad tur ir plats

ūdens, bet pāri tam šaura dēļu laipa. Annelei nav

bail. Viņa var pāriet uz pirkstgaliem. Bet piepēži
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ūdens apakša sak šņākt. Nu gan viņa iekritis. Viņa

iekliedzas.

Acis atveras platas. Kur viņa atrodas?

Viņa stāv uz kūtsaugšas, uz šaura dēļa, kas pār-

sviests pār dziedriem, jo kūtīm tikai vēl ir pagaidu

griesti. Kā viņa uzrāpušies no šķūņa pa augsto siena

pantu un nokļuvusi kā mēnešsērdzīga augšā, viņa ne-

saprot.

Apakšā šņāc, dīc un gremo govis. Vēl bezdelī-

gas nav modušās paspārnēs zem jumta. Vēl pavi-

sam agrs. Viņa noslīd no panta, ierušinās savā vietā,

izstiepj locekļus, kas tai liekas pavisam notirpuši un

kā čokurā savilkti bijuši. Tūlīt atkal miegs uzgulstas

plakstiem kā svins.

Te viņu kāds skarbi un ātri satver pie rokas.

Uzrauj sēdus. Sapurina cieši. Tas ir brālis.

„Tu guli un guli un nedzirdi nekā, kā mēs viens

aiz otra pēc tevis skrējām un tevi saucam. Kā tu

vari gulēt? Tēvs tevi sauc. Nāc! Tēvs mirst!"

Un viņš ir prom. Šķūņa durvis paliek plati vaļā

Ars ir pilns rožainas gaismas.
Kā sitienu dabūjusi Annele paliek. Pie šķūņa

durvīm, pie stenderes pieslējusies. Kam brālis to

teica? Ko viņš modināja? Vai tā bij viņa? Kas tie

bij par vārdiem? Kas tie par vārdiem? Un tad pie-

pēži, — viņa zin. Kā tūkstoškārtējā atbalss skan no

sienām, no jumta, no āra: tēvs mirst! Mirst!

Viņai jāiet, bet viņa nevar. Kaut kas briesmīgs

viņai sasaistījis kājas un rokas, sastindzinājis asinis.

Arī viņai nu jāmirst. Viņa grib pacelt kāju, vai roku,

bet tās bezspēcīgi atkrīt atpakaļ un viņa balstās pie

stenderes.
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Bet tai pašā laikā viņas acis iet nemitoši apkārt

un redz katru sīkumu: Bezdelīgas šaudās iekšā, ārā,

vienai ir mutē jauns dzeltēns stiebriņš. „To viņa

būs atnesusi no rudzu lauka," pate tā turās pie šīs

sīkās blakus domas kā pie salmiņa.

Pēkšņi uzliesmo sārti bezdelīgu melnie spārni

un baltā krātiņa, platām strēlēm plūst zaigojoša gai-

sma pār atmatu, baltie rasas graudi zālē atmirdz sār-

tām zvaigznītēm. Saule! Staru vaiņagā ceļas augšā

no zemes.

Sārtas gaismas aplieta pār sētvidu skrej šurp

Līziņa. Saņem to aiz padusēm, velk pusnešus.

~Māsiņ! Mazo māsiņ! Kur tu paliec? Tēvs tevi

gaida. Visu rītu sauc: Kur mans mazais bērns? Kur

mans mazais bērns?"

Asaras to smacē.

Brebēdama Annele kāpj pār slieksni. Daudzas

acis uz to skatās. Kādēļ tu nenāc? liekas pārmetām,

istaba ir pilna. Tur ir tēva tuvākie brāļi! — Laukma-

lis, Melnzemis un Avots. Sārtas gaismas pilna līdz

griestiem ir istaba, jo saule stāv rīta logā. Visas sejas

apspīdētas, gaismas pārlietas.

„Ej nu pie tēva," Līziņa čukst.

Annele nokrīt ceļos pie gultas. Kā caur miglu

viņa redz tēvu sēdus, baltais krekls pār krūtīm vaļā,

tumšie mati kā ēnas ap dziļu, nekad neredzētu bā-

lumu.

Neizsakāmi pārvērtusies ir tēva seja. Tā vairs

nepieder pasaulei.
Tad viņa jūt tēva roku uz savas galvas un viņai

aizslēdzas acis. Kā kaut kur dziļā, gaismas pilnā klu-

sumā ieskan kāda balss. Vai tā ir tēva balss? Tā

vairs nepieder pasaulei. Vārds pēc vārda, kā klusi
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skanīgas, sudrabotas ūdens lāses nokrīt pār viņu.

„Tas Kungs lai tevi svētī un tevi pasargā. Tas Kungs
lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas

Kungs lai paceļ savu svēto vaigu pār tevi un dod tev

savu mieru."

Tad iestājas klusums, vēl lielāks klusums.

Viss logs ir sārtās uzlēcošās saules pilns. Tēva

augums, gaismas pārliets, guļ gultā visā garumā, bet

tēvocis Ansis tur tam vienu roku uz acīm, bet otru

pielicis sev pie mutes, skatās uz klātesošiem, kā zīmi

dodams: Esiet klusu! Esiet klusu! Aizturat balsis,

aizturat elsas, aizturat elpu!

Un tad viņš saka svinīgi, neparasti:

„Dieva mierā. Dieva mierā dusi saldi, mīļo*

brālīt!"

Visi sabrūk ceļos ap gultu, bet tēvbrāļi, drebošām

balsīm uzsāk: ~Cik tuvu man mans gals jau klātu!"

Saule kāpj. Lopus laiž laukā. Ļaudis aiziet tī-

rumā Annele nevar izprast, kāpēc tas viss notiek.

Kā var braukt, iet. runāt, darīt, kad tēva vairs nav.

Vai ļaudis nekā nav redzējuši, nekā nezin? Vai var-

būt viss notikušais nemaz nebūs tiesa? Varbūt tas

būs tāds pats sapnis, kā pagājušo nakti, kad arī iz

likās viss tik bezgala dzīvs un tuvs un tomēr bij tikai

sapnis. Kad viņa varētu tagad iemigt un gulēt, gulēt
un kad uzmostos, būtu atkal laiks atgājis atpakaļ, un

būtu atkal tā, kā bijis. Viņa noliek galvu uz ceļiem..
Kaut nu nāktu miegs un to aiznestu. Bet tur runā.

Tēvbrāļi sēd uz dēļu kaudzes sētvidū*un runā

par tēvu. Laukmalis saka: ..Viens no mūsu vidus ir

prom. Pašā dzīves vasarā un tāds spēka vīrs. Viegla
dzīve viņam nebij Neviens no mums nav to pavei-

cis, ko paveicis viņš. Uzticīgs bij šis mūsu brālis-
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visās lietās. Uzticīgs kā zelts un līdz nāvei. Nezinu,

kurš no mums tāds būtu bijis. Kā viņš arī domāja

par tiem bērniem. Sudraba un zelta man nav, bet

savu svētību es jums dodu. Tādi viņam vārdi. Un

kad bij lielos nosvētījis, nebij miera izdzist un aiziet,

kamēr sagaidīja to mazo. Varēja redzēt, ka viņš tik-

pat kā ar pārdabīgiem spēkiem cīnījās aizkavēt nāvi,

lai ļauj viņam novēlēt bērnam to vienīgo mantu, kas

tam ir."

„Bērniem būs grūti," teica Melnzemis, kas arvien

maz runāja.

jau nu vēl nekas, bet ko tā mazā.

Labi, ka vēl nekā nezin, ko tāds sitiens nozīmē, tā

Laukmalis.

Annele aizgāja klusi prom. Cik maz taču zināja

tēvbrāļi, cik maz taču zināja cilvēki par citiem cilvē-

kiem.

Tēvbrāļi aizbrauca. Brālis ar māsu taisījās uz

Jelgavu, jo bij daudzas vajadzības. Mātei naudas ne-

bij. Līziņa mierināja un apsolījās par visu gādāt.

„Kur tu, nabadziņ, ņemsi?" rūpējās māte.

Sakasīšu kopā visus grašus, kas pietrūks, aiz-

ņemšos, vēlāk atdošu pa mazumam vien. Bet tētiņu
izvadīsim pa godam."

Māte cauru dienu gāja savās gaitās. Ar tēva sli-

mību bij aizkavēts tik daudz. Bet šad tad viņa no-

slīga kaut kur, vai uz krēsla, vai tieši zemē un rau-

dāja, raudāja.

Annele nevarēja raudāt. Gāja apkārt izmisušām

acīm un nezināja, kur palikt. legāja atmatā tālu, tālu

un atkal atnāca atpakaļ, kā nekā neatradusi, kā nekā

neredzējusi. lekšā un ārā, celiņi un taciņas, mākoņi
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un vēji, debess un zeme —- viss bij miris līdz ar

tēvu.

Tveice. Pļāvēji dienvidū. Neviena zālīte nekust

atmatā. Tikai pār vasarājas laukiem nemierīgi vi-

zuļo sīkiem viļņiem sakarsētais gaiss.

Annele sēd pajumtes ēnā, ievilkusi ceļus, mu-

guru pie sienas. Locekļos tai arvien kā sitiena no-

tirpums, vienas un tās pašas domas guļ pāri plak-

stiem kā akmens, tās izslēdz pasauli, tās padara to

tumšu un nesaredzamu.

Pēkšņi viņa uzceļas un iet uz riju. Viņai jāredz

tēvs. Tukšs ir sētvidus, tukša atmata. Visapkārt
valda dienvidus miers.

Viņa atver piedarba durvis, kas tikko dzirdami

iečīkstas. Viss te vēl ir jauns, balts, nenolietots. Rijas

pamatos ir iemūrēts arī tas lielais atmatas akmens,

kuru saskaldīja tēvs.

Aizgājējs noguldīts vidējā krāsns telpā, jo tā ir

visvēsākā.

Uz pirkstgaliem meitene ieiet, tomēr dzirdēdama

savus soļus, dzirdēdama savas sirds pukstienus

kaklā. Viņai liekas, it kā no vienām durvīm līdz ot-

rām būtu garš, garš ceļš, it kā viņai būtu pie katra

soļa jāatbīda neredzamu sargu bari, no ka pilna ir

telpa.

Sienas un ārdi spīd balti un smaržo sveķaini

svaigi. Bet visbaltākais ir tēls uz dēļa paklāja, pašā

vidū. Visa gaisma šaurajā, noslēgtajā telpā liekas

plūstam uz vienu vienīgo, mīļo, sastingušo seju.

Meitene skatās un skatās. Neticami, neticami

viņai šķiet, ka izdzisis dzīvinošais smaids. Izdzisis
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gan, bet viņa zīme palikusi, iegravota kā pēdas zemē

no daudzreiz mītiem soļiem.

Bet nu nava vairs, nava vairs, nava!

Bēdas iežņaudz sirdi kā šaurā cietumā, viņas

pieplok pierei kā ledaina tumsas siena.

Bet sirds tak negrib tumsas, negrib bēdu, sirds

sauc savu nemitīgo: Ir, ir, ir! Sirds sauc, lai top

gaisma.

„Lai top gaisma! Un tad tapa gaisma!"'

Jā, jā, jā!

Pēkšņi, kā liesmaini zvani ieskan jaunajā dvē-

selē lielie radīšanas vārdi.

Kaut kur ir. Gaisma ir. Mūžam ir.

Arī tētiņš bij gaisma.

Viņš nevar izdzist. Nevar zust. Nekad, nekad!

„Mīļais tētiņ, mīļais tētiņ," meitene izstiepj ro-

kas pret aizgājušo, Un pēkšņi izlauzdamās varena

jūta kā gaiša straume iet pāri tumšajiem bēdu ūde-

ņiem. Tā ir it kā brīnišķi atraisīta, svēta un ska-

noša. Tā ir it kā tāda neizprotama līgsma, kas nes

dvēseli augšup kā šalcoši vēji.

Mūžam ir! Mūžam ir!

Otrā dienā Miķelis atveda baltu, rupji tēstu

zārku. Tas bij noņemts no kautkādas istabaugšas,

kur to savām bērēm glabājis kāds vecs tēvs. Lauk-

malis pazina šo tēvu. Viņš bij aizbraucis pats pie tā

un sarunājis zārku savam brāļam. apsolīdamies tūlīt

pēc rudzu pļaujas likt pagatavot citu vietā. Tagad,

kur graudi bira uz lauka, nevienam amatniekam ne-

bij laika cirst zārku nelaiķim, kas tik nelaikā bij aiz-

gājis.
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Līziņa atveda no Jelgavas biezu, lillā krāsainu

papīri, kas izskatījās kā samts un arī roka to tā juta.

Viņa sagrieza papīri garās strēmelēs, un apāva ar

tām balto zārka koku. Pēc tam abas ar Anneli aiz-

gāja uz mežu, salasīja pilnus klēpjus brūkleņu mētru,

kas jau bij ķekaroti smagas iesārtu ogu, nopina no

tām daudzus vainadziņus vienlīdz lielus vienu kā otru

un piesita gar zārka malām. Garās vītnes nopina

bēru zirgiem. Citu pušķu viņām nebij.

Agri svētdienas priekšpusdienā izbrauca uz kap

sētu, jo ceļš bij garš. Neliela rinda. Visi pieci tēv-

brāļi un arī mātes brāļi un māsas. Tālākie radi ne-

bij aicināti, jo rocība bij maza.

Zārku veda pārjūgā. Kājgalā, pa abām pusēm,

sēdēja brālis Jānis un jaunākais mātes brālis, kas

brauca zirgus. Abi viņi bij tievi un slaidi un tiem

tur bij vietas uz šaurā dēļa. Brālis turēja apskāvis

zārka galu. Aiz zārka, sprauslodams un galvu pu-

rinādams, vasaras darbā stipri nodzītais tēva Pelē-

cītis vilka šauros darba ratus, kuros bij ielikts rēkšķis

un sēdamie maisi. Tanīs sēdēja māte ar Līziņu uz

pakaļējā sēdekļa, bet Annele viņām pretī, priekšā.

Visas trīs bij tik tuvu kopā, ka nebij kur novietot

kāju. Neviena nerunāja. Mātei zem dziļi pierē sa-

vilktā melnā lakata lēnām rita pār vaigiem lielas

asaras, kas bij tik parastas pēdējās dienās, ka viņa

pat nepacēla roku, lai tās noslaucītu. Darba nogu-

rušas tās gulēja klēpī ap savīstītu mutautiņu ap-

žņaugtas. Līziņa turēja grožus, bet viņas acis bij kā

piekaltas pie zaļumiem pušķotā zārka, kas gāzelē-

damies virzījās pa grumboto ceļu.

Dakšu suņi sagaidīja un pavadīja, nikni un ilgi

riedami. Cilvēki iznāca no ēkām, apstājās sētvidū.
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Nekustīgi, nopietnām, domīgām sejām, noskatījās

braucējos. Tad Dakšas bij garām. Ar cilvēkiem,

ēkām, dārzu, vabu sētu ap to. Cik vabu pat bij, do-

māja zināt Annele. Kā stāvēja sētvidū sievas, kādi

lakati tām ap galvām, kā saliktas rokas. Katrs sī-

kums iespiedās dvēselē tik skaidri, noteikti, uzbā-

zīgi. Katru sīkumu dvēsele kāri uzķēra un nometa

lo kā sprūdu tiem lielajiem bēdu ūdeņiem, kas drau-

dēja to nosmacēt, pazudināt, iznīcināt.

Spiež dienvidus saule. Paskrej garām lopu bars,

meklēdams kūts vēsumu. Aiz baltiem rudzu, aiz dzel-

tēniem kviešu laukiem nogrimst mājas. Klusu, klusu

ir gaisā. Tikai vārpas san.

Palika arī tēva iepļautais lauks un pats nu viņš

aiziet mūža diendusā.

Anneles domu spogulī atmirdz tēva mūžs, cik

tālu viņa to ir redzējusi. Viņa nevar beigt to skatī-

ties un par to domāt. Viņa dzird tēva soļus, balsi,

jautros vārdus, mīļo pamudinājumu, smieklus. Viņa

jauko dziedāšana tālu atpakaļ — kā viņai šķiet —

kad pati tā no pasaules neko vairāk nezināja, kā

Avotu kalnus. Tālu skanēja viņa dziesma no darba

nākot, viegli bij viņa soļi, it kā darba nastu tas ne-

justu savos plecos. Viņai vajadzēja smaidīt par

sevi, kā tā bij domājusi reiz: tēvs darot to viņai par

prieku un rotaļas pēc,kad tas pacēla plecos izkultu

salmu nastu, lielu kā vezums, un tad puskriešus aiz-

tecēja ar to. Pa stāvo redeļu trepi uz kūtsaugšu gla-

bāt. Viņai tā patika, kad zem zeltainās salmu na-

stas ņirbēja tēva basās kājas. Visu kūlumu tas aiz-

nesa viens pats dienu no dienas.

Darba vīrs.

Tik viņa ir sapratusi no tēvoča Anša izvadīšanas
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runas šorīt. Tēvocis ir ieslavēts runātājs un izvadī-

tājs. Lapu krītam var dzirdēt, kad tas runā un visas

acis ir slapjas, bet šorīt viņš nekā nav paspējis iz-

teikt. Vienīgi vairākas reizes ir bijuši sadzirdami

vārdi: darba vīrs un tad pats tas ir sācis elsot un tad

visi citi arī nav varējuši valdīties aiz asarām. Tāpat
klusu visi ir stāvējuši kādu brīdi bez vārdu un bez

skaņu. —

Turpat aiz viņas ratiem brauc tēvocis Ansis ar

brāli Dobelnieku. Viņi ir dziļās runās. Dobelnieka

pātagas kāts ir pacelts drīz vienā virzienā, drīz otrā.

Viņi runā par laukiem, par mājām, kurām brauc ga-

rām, par ļaudīm, par dzīvi. Dažreiz, kad viens brā-

lis, vai otrs pagriežas, vai paceļ roku, tad ir tā, kā

kad iedurtu ar nazi krūtīs. It kā kāda kustība, kas

piederēja tēvam, nebūtu vis līdz ieguldīta zārkā, bet

palikusi un dzīvotu viņa brāļu rokās un augumos.

Tas ir tik savādi, ka Annele to nevar aptvert un vi-

rai šķiet, ka tēvbrāļi ir kaut ko piesavinājušies, kas

viņiem nepienākas. Un kā viņi tur runājas un rāda

uz apkārtni, tas viņu atgādina pie tā brauciena Jur-

ģos, kad viņa ar vecākiem pārcēlās uz jaunajām mā-

jām. Cik jauka viņai tagad šķita tā toreizējā gaita,

cik jauks tas ceļš! Tēvs tāpat, vienu otru reizi tā-

lumā skatīdamies, bij pagriezies pret savējiem un

pastāstījis, kādas tās mājas gar ceļa malām un kādi

tie ļaudis, kas tajās dzīvo. Un tas nu vairs nekad

nebūs, nekad?

Nē, tas tomēr laikam viss bij sapnis.

Bēru rati apstājās un aiz viņiem braucēju rinda.

Vai kas noticis?
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Neviens nejautā un neviens neatbild. Visi svēt-

svinīgi gaida.
Kādi rati pabrauc bēriniekiem garām un nostā-

jas priekšā. Ratos sēd Ģelžu Miķelis ar Auku un

starp viņiem guļ liels koka krusts. Tas ir taisīts no

dižena kadiķu koka, ko tēvs pats kādreiz mežā at-

radis un kā kādu dārgumu glabājis. Abi vīri ir iz-

cirtuši no tā krustu. Viņi ir nosebojušies strādādami

un tā varējuši panākt bēriniekus tikai pie līķu kal-

niņa.

Jā. Garais ceļš ir galā un bēru rati stāv pie līķu

kalniņa. Pēdējās gaitas gaitniekam še jāapstājas pēc

vecas parašas un jāgaida, kamēr to aicinās zvani.

Zvanu skaņas iesitās baznīcas tornī. lelēc priežu

galotnēs. Kā pa četriem kāpieniem krizdamas, skrej

uz bēru ratiem.

..Aijā, aijā! Mierā, mierā!

Saldu dusu! Saldu dusu:
"

-

Zirgi nosprauslojas, salaistās. Sāk smagi vilkt.

Teika stāsta: Jo tuvāk kapiem, jo smagāki elšot zirgi,

tāpēc ka gari nākot pretī jaunajam ceļiniekam līdz

līķu kalniņam un nolaižoties tad kā mākoņi uz bēru

ratiem, zirgiem un zārku

Teika bij pienākusi klāt, bij tuva, bij taustāma.

Annelei likās, ka viņa nespēj pacelt roku. Varbūt

tās arī bij smagas no uzgulstošām dvēselēm.

Avotu dēli ir liela auguma. Uz četriem pleciem

paceļas zārks un kāpj pa celiņu augšup kapu kalnā.

Anneiei gribētos aptaustīt cilvēkus, krustus, zemi, vai

tiešām viss tā ir, kā dzīvē.

Kādēļ kapu ceļš tāds sagruvis?
Vai arī agrāk tas tā ir bijis?
Jau sen?
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Kur rodas uz tā tik daudz akmeņu?

Lieli un mazi.

Cik ir lielo un cik mazo?

Tā klīst viņas domas pāri sīkām, vissīkām lie-

tām, it kā bēgdamas prom no tā, ko sirds vairs ne-

spēj nest.

Kā no tālienes viņa dzird, ka runā, dzied, krīt

smiltis, dobji atsizdamās uz koku, un tuvumā, aiz mu-

guras, kāda balss čukst: „Tā mazā gan nemaz ne-

raud." Māsa ar brāli atnes vaiņagus, ar kuriem bij

appušķoti bēru zirgi un apliek ap svaigo smilšu ko-

piņu. Tad visi četri nometās ceļos.

Tikai Avots un Laukmalis ir atbraukuši līdz uz

bēru māju un pāris mātes radu. Annelei netīkas

klausīties viņu runās. Viņa iziet laukā, atmatas kla-

jumā.
Saule guļ jau uz mežgaliem. Sārta. Staraina.

Pāri atmatai pārlaižas staru šaltis. It kā kāds

skrietu un posmiem liesmu kūļus izsvaidītu. Tā bij

taī rītā, kad tēvs mira. Tikai tad no šiem liesmu

kūlīšiem iedegās diena, nu viņi dziest. Bet liekas, ka

starp tās dienas saules lēktu un šīs dienas rietu būtu

kāds sakars, ko nevar atminēt. It kā starp šīm abām

saules liesmošanām kā caur kādu spraugu viņa pati

būtu izaugusi lielāka. Un redzētu visu citādāki, jeb

viss tagad citādi rādās? Tā laikam ir. Katrs mirklis

dod ko citu un citādi viņu jūt. Vai tā ir dzīve?

Tas stingums, kas bij kapsētā, ir pārlūzis. Žēl

ir, sāpes ir, bet arī kaut kas liels un gaišs. Kā tad,

kad nāves dienā stāvēja rijā pie tēva līķa.

Tēvs nav zudis. Ir kaut kur nezināma, brīnišķa

pasaule.
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Mūžam ir,

Noliesmojusi atmata, noliesmo tālā meža gali un

arī tās divas apaļās liepas, kas stāv pie apvārkšņa pie

nezināmām mājām.

Klusu, klusu.
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Kroņinieki.
Rudens pienāca silts, bet nemīlīgi drēgns. Lī-

ziņa rakstīja: oktobra beigās tā būšot Līdakās, Lī-

daku Amālijai gatavot līgavas tērpu un tad arī pār-

laist kāzu godu. Uz mājām atbraukt tā nevarēšot,

jo ceļi bij slikti un laika maz. bet viņa cerot ar sa-

vējiem satikties kāzās, lai tādēļ māte ar Anneli katrā

ziņā tur ierodoties.

Māte saprata Amālijas kāzās tā bij aicināta Lī-

ziņas dēļ, kas ar Amāliju, tāpat kā ar citām sava ve-

cuma radu meitām, bij lielos draugos. Agrāki Līdaku

godos Anneles vecāki nebij aicināti.

Līdakas bij tās lepnās mājas sarkaniem jum-

tiem, kas bij redzamas no atmatas, kā pašas pēdējās

redzes lokā. Viņās saimniekoja kāds no tēvmāmiņas

jaunākiem brāļiem, kas bij precējies jau labi gados,

kad jau iedzīvojies mantā un cieņā. Amāle bij viņa

jaunākais bērns, ko tas arī izlaida pie labi padzīvo-

juša, bet bagāta saimnieka. Plašā apkārtnē par Lī-

daku kāzām runāja rītā un vakarā.

Ņemdamas taisnu ceļu pa ežām, grāvjiem un

pāri laukiem, abas kāzinieces nonāca dzīru mājā ap

pusdienu. Bars rīku sievu un meitu tur tekāja gal-

dus klādamas un pusdienas gatavodamas, jo rīta mal-

tīte jau bij garām un līgavas brauciens patlaban ceļā

uz laulībām Dobeles baznīcā. Visas jau bij kā no

gaiļiem kājās, jo no pulksten astoņiem jau bij sā-
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kuši braukt kāzinieki, un tā bij jau pārlaists karsts

darba cēliens.

Sētvidū nekustīgs stāvēja resns, vecs vīrs un

platām vanaga acīm vēroja nācējas. Māte gāja tieši

tam klāt. „Labdien, papu!" Sniedzās noskūpstīt

tam roku, bet tas īsi noteica: „Labi, labi," un rokas

no bikšu ķešām neizvilka. Tā arī Annele tai rokas

bučai tika laimīgi garām.

~Papus" skatījās svešām acīm.

~Nu ko? No kurienes nākdamas?"

Tad pazina.
Ā! Krišjāniene?" Un it kā vēl pārliecinājies —

Lizes mate?"

„Tā jau būs," māte apliecināja.

„Nu, kā nu iet bez vīra? —- Redz, kā ir, kad nu

vairs nav?"

Papus iesmējās, piemiedzis vienu aci un ar tik

jautru sejas izteiksmi, it kā tas gribētu pakaitināt

māti, kas tīšu prātu aizlaidusi savu vīru mūžībā un

nu dabon sūkstīties par tādu savu spītību. Un kad

māte atbildes vietā tikai ātri izvilka mutautiņu un

spieda to pie acīm, viņš beidzot izņēma roku, —

platu, gaļīgu roku — no bikšu ķešas un, palabinā-

dams, uzsita tai uz plecu: „Nu, būs jau labi. Būs jau
labi. lesim iekost."

Viņi gāja caur daudzām istabām, un māte izteica

par tām savu izbrīnu. Kungu zāles, kungu zāles vien

esot, viņa lielīja.

Papus lepni pacēla plecus.
„Ak tā! Neesi še bijusi?" Un piebilda.

~Jā, tā mēs dzīvojam. Kroņinieki. Vai muiž-

nieks ir labāks par mums?"

Izrādīja vēl vienu, otru telpu.
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„Kad pārbrauks no baznīcas, tad nekā vairs ne-

redzēs. Būs visur pilns kā murkšķis. Pāri par simts

ratu aizbrauca un Dobelē vēl sava rinda pienāks
klāt."

„Nu, atnes ko uzkost. Žigli, žigli!" Papus pa-

vēlēja kādai garām skrejošai meitai.

~Ko lai nesu?"

~,No visa kā, no visa kā."

Un pats jau rīkojās, garam klātam galdam at-

segdams vienu stūri un piesēzdamies tur pats, kā arī

uzaicinādams viešņas sēsties.

Meita atskrēja, katrā rokā nezdama bļodu gaļas.

Un tūlīt bārās: »

„Vai, papu, jūs izjaucāt mums visu galdu."

~Ko es tev izjaucu! Es gādāju labu. Atsedzu,

lai nenotriepj galdautu, bet tev vēl nav pa prātam.
44"

„Kas tagad nu par ēšanu! Ko tad darīs, kad

pārbrauks laulībnieki?"

~Neplāti velti muti, bet dari, kas jādara. —

Kad meita bij prom, turpināja mierīgāki:

„Runā kā bērns. Cilvēki atnākuši jūdzēm tālu

un nu staigās ar tukšu vēderu."

„Mūsu dēļ jau nekā nevajadzēja. Mums ēst ne-

gribas," atvainojās Anneles māte.

„Runā kā bērns: negribas!"

Papus, uzlicis uz šķīvja krietnu gabalu cūkas

recekļa, paskatījās mīlīgi smaidīdams viešņā un teica

čukstot kā jauku noslēpumu:

„Ko nu daudz melošu: man jau gribās pašam.

Visu dienu tās cepešu smakas te kož mēlē. Siekalas

vien tek. Bet kā tu ar kādu vārdu prasīsi, tā šīs sie-

vas tūlīt: tikko ēda, grib atkal. Nu vai nav pavisam

traki tie sievišķi. Priekš kā šie tur dienām un nak-
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tīni cep un vāra, ja negrib, lai to notiesā? Un kad

es pa savas meitas kāzām nevarēšu ēst, cik tik grib,

ko tad man tā lieta ir vērta? Pasaki!"

Māte nezināja uz to nekā pasacīt.

„Vai zosscepeti arī nest?" jautāja meita, ienākusi

ar jaunu ēdienu kravu.

«Slimiem prasa, veseliem dod
"

atbildēja papus.

«Jūs ēdiet par daudz, papu," meita purināja

galvu,

~Tev žēl?" papus atsaucās.

„Ko t' man žēl! Tik pēc būs atkal nelaime."

„Neba tu to cietīsi."

Pilnu muti papus pagriezās pret viešņām.

„Skubinaities, nu skubinaities pašas. Nepalai-

diet nekā garām. Katru dienu vis tādas lietas neda-

bon. Tās ir visas cepusi un vārījusi oberspizmane,
kas agrāk dzīvojusi pie grāfiem."

Un viņš garšīgi iesmējās.

~lr jau ir," māte slavēdama piekrita.

«lekodiet krietni un būs labi. Vēlāk te būs tāds

lūzums cilvēku, ka ne jums vietas, kur piesēst, ne

arī kam vaļas jūs apkalpot."

Papus apstaigāja galdus, pacilāja pudeles, izcēla

vienu ar dzidri sarkanu saturu un pielējis glāzi, pa-

bīdīja mātei.

«lebaudi!"

Māte viebās un purinājās, bet izdzēra.

«Laikam bij vīns," viņa teica, apbrīnodama un

vēl garšodama uz mēles.

«Nu ko tad tu domā!" Papus ar plašu rokas

mājienu norādīja uz galdu. «Tas viss, ko tu redzi.

Prasta es šodien vis galdā nelieku. Ne brāļi rīko
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Amāles kāzes, bet tēvs. Un lai nesaka, ka tēvs bijis;

skops."

„Liela rocība, liela rocība!" māte tikai iebilda.

Un Annelei likās, it kā viņa zem tiem vārdiem

dzirdētu nopūtu. —

„Un nu tai mergai," papus no jauna pildīja glāzi.

„Nē, nē, es nedzeršu!"

«Nedzers, nedzers!" Annele ar māti atsaucās

gandrīz reizē.

«Dzer!" Papus savām apaļajām acīm, to vai

aprīt gribēdams, uzsita bargi uz galda stūra, pie tam

viņa roka trīcēja.

Annele ātri paskatījās pietvīkušajās acīs: vai viņš

tiešām tik bargs, vai tik tā pa jokam? Labi neva-

rēja izzināt, bet glāzi tā tomēr atraidīja.

«Ķēms tāds," papus labsirdīgi norūca un kā svie-

stin iesvieda pats savā rīklē glāzes saturu. Viss

bargums bij tik pa jokam.

Kad bij ar viešņām padzīrojis, papus deva tām

padomu uzturēties vairāk klētī, kur būšot gan drusku

pavēss, bet citādi ērti un labi. Meitene tur arī būšot

«vairāk pie malas", jo tagad, kur „pa kungu modei"

bērnus vairs dzīrās līdz neņemot, viņai arī diez vai

kāds biedrs būšot.

Uz klēti veda eglītēm nosprausta taciņa. Pate

klēts bij izvākta un sienas tāpat eglītēm nostatītas.

Tur jau sēdēja pāra sieviņas, kurām bij līdz pa bēr-

nam. Laikam tāpat papus šurp raidītas. Bērni bij

jaunāka vecuma nekā Annele. Katrs, cieši pie savas

mātes ceļiem piespiedies, bolīja acis uz svešo ienā-

cēju, bet ne par ko nebij pierunājams spert tai tuvāk

soli. Mātes, turpretim, drīz vien ar valodām jau bij
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gabalā, pa gariem aplinku ceļiem, meklēdamas radu

lakstus.

Kāpēc tās sieviņas še sēd un kāpēc papus mūs

arī šurp raidīja? Vai ne tā, ka mēs esam nabaga radi

un kauns mūs ielaist lepnajās istabās? Bet nav jau

vaļas ilgi par to domāt. Kā mākons nāk kāzinieki.

Zirgi sprauslā. Dubļi šķīst. Ar vienu rāvienu brūtes

vedējs notur saputotos kumeļus pie pašām namdur-

vīm. Līgava attin vaļā lakatu, kas to sargājis no

dubļiem un šķīstošās ceļa grants. Zirgu pilns sēt-

vidus, galva pie galvas. Smiekli, čalas, saucieni, urrā.

Pātagas šmiuksti. Puiši lielās. Draudē cits citam,

kliedz uz nebēdu. Pajūgu norīkotājs stāv vidū, ko-

mandē kā ģenerālis No dažiem ratiem puiši ceļ

laukā lielus, osainus grozus. Kur tos nesīs? kliedz.

~Uz klēti, uz klēti!" atgaginās augstas, dziedošas

balsis.

~Līziņ; mēs te, mēs te."

„Kur?" Līziņa piesteidzas.

„Klētī."

„Vēlāk, vēlāk. Tagad man nav vaļas. Līgavai

vaiņags sagumzīts, mati izjukuši. Palieciet vien un

gaidiet."

Klēts pilna kā maiss. No mēteļiem, kažokiem,

villainēm, lakatiem, kā no melniem viļņiem balti

putni, izraisās jaunas meitas, viena kuplāka par otru,

viena skaistāka par otru. Jaunavas gandrīz visas

baltas, mammas zilā, brūnā, zaļā, melnā zīdā, garām

zelta ķēdēm kaklos, zelta adatām krūtīs, zelta aus-

kariem ausīs. Viena brangāka par otru, viena kup-

lāka par otru. Annele atplēš acis. Tās tik ir kāzas!

Kas pret šīm tēvoča Anša kāzas! Sievenes, kas te

jau agrāk sēdēja, bijīgi pieplok pie sienas, ar plaukstā
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slēptu muti čukst Anneles mātei: Redzi to! Skaties

šo! Kāda tai! Kāda šai! Māte, parāvusi augstu ple-

cus, atčukst pretī: „Kroņinieki! Bramaņi!"
Svešie bērni tāpat stāv stīvi no brīnumiem.

Klēts vidū pošas māte ar meitu. Lielmanīgas.

Brūnā zīdā un zeltā zibēdama, mamma rīkojas ap

lielo grozu. Viena no sievenēm pastiepj kaklu.

«Mīļie! Pilns kā acs izdūdelētu kleišu!"

«Varbūt varētu uz maltīti palikt šinī pašā,"'

meita pagrozās mātei priekšā. Viņa ir kā pienā maz-

gāta, tik tuklas un baltas ir kailās rokas un kakls.

«Resna," domā Annele.

«Nē, nē," mamma noteikti atsaka, izceldama no

groza rožsārtu, mākoņvieglu tērpu. Tā, kas mugurā,

ir sasēdēta un saburzīta. Tev ir diezgan. Tu vari vilkt

katru stundu jaunu."

«Citas paliks baltās."

«Tev nav jāskatās uz citām."

Aši novelk savai meitai to tērpu, pārmet citu, sa-

sprādzē jostu, pārkārto matus, pārmaina zelta kakla

ķēdi ar baltu pērļu saiti. Kā lelli mamma izpušķo

savu meitu.

Rīku meitas skraida pa sētvidu, pa klētīm, me-

klēdamas viesus.

Pie galda, pie galda!

Kura pārģērbusies, kura nē, jaunavas steidzas

pa galvu, ka kaklu, lai varētu nosēsties tuvāk līga-

vai: goda vietā un ne zemajā.

Mammu galds ir citā istabā. Viņu goda vietas

nav apdraudētas. Tas jau tā pēc tradicijām: jo cie-

nīgāks, jo augstāk galda galā. Viņām nav jāsteidzās,

jo viņas sēdinās papus, kur katrai pienākas.
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Pa visu garo līgavas galdu deg sveces žuburainos

svečturos. Līgava sēd plīvuri noslēpušies. Ne ēd, ne

runā. Viņa ir tāda, ne skaista, ne neskaista. Tikko

redzējis, jau aizmirst, kā tā izskatās. Līgavainis ir

liels un brangs. Kad tas ar paceltu zodu skatās gal-

dam pāri, tad domātu, ka tam patlaban jādod pui-

šiem pavēles. Līgavas pusē sēd visas tās skaistās,

izgreznotās meitas, bet lepnā, baltā mātes meita pie

pašas labās rokas. Līziņa ir daudz tālāk nost. Vi-

ņai ir balta kleitiņa ar garu, melnu samta lenti ap

kaklu.

Bet ja nu Līziņa sēdētu galda galā, līgavas vietā,

kā tad tas izskatītos? Annele domā. Tā pēkšņi vi-

ņai nāk tās domas. Jo kad visas meitas precas, tad

tak ari Līziņa kādreiz precēsies. Un kuru no visiem

pretī sēdošiem puišiem viņa tai vēlētu? Viņa no-

meklē puišu rindu. Viens ir tāds, kas varbūt derētu.

Tam ir melnas drānas un balta kakla saite. Skaists

tas ir un iznesīgs arī liekas būt. Ar diviem pirkstiem

ūsu skrullē un pāri vien skatās. Bet pāri pretī sēd

Līziņa.

Bet blakām līgavai sēd brangā mātes meita un

arī skatās pāri vien, pāri vien, kur sēd staltais meln-

svārcis ar balto kakla saiti. Bet tā kā tas nesēd viņai

cieši pretī, tad tai iznāk skatīties ar greizu kaklu.

Mūzika tricina sienas, deja mutuļo, ļaudis čalo.

„Kas tā baltā, brangā? Vēl nav labi tumsa un

viņai jau mugurā bijušas četras kārtas: balts vien,

rozā vien, rozā ar baltu un balts ar rozā?"

„Kura, kura?"

«Tā tur. Viņa sēdēja līgavai pa labi."

«Un to tu nepazīsti?"

«Nepazīstu."
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„Uja! Paberžu Liliju! Lepnāko meitu?"

«Dzirdējusi biju, dzirdējusi biju. Ak tad tā ir?

Vienīgā?"

«Vienīgā. Un kā mēdz teikt: Pēc kāzām atkal

kāzas. Viņa jau tikpat kā sarunāta ar Sīli. Kaimi-

ņos. Robežas kopā."

«Kurš tas Sīlis? Tas ar to balto elsiņu? Pēc

pilsētas kundziņa."

«Tas jau tas."

«Tā, tā, tā! Arī bagāts?"

«Bagāts! Mājas kā muiža. Kroņinieks!"

«Kroņinieki, kroņinieki. To jau redz."

Kā nemiera vilnis plūst no istabām sētvidū, uz

klētīm, atkal atpakaļ. Kur būs ko redzēt, kur būs ko

dzirdēt. Visiem ir ausis un acis. Arī Annelei. Var-

būt asākas vēl simtreiz, nekā citiem.

Lilija nāk. Aiz viņas pa pēdām mamma. Ir

daudz vēl ko darīt, kamēr izies cauri lielajam gro-

zam, kas tik vēl pusē. Māte ceļ laukā vienu tērpu

pēc otra, ieteic. Meita atraida. Tad abas vienojas,

un sākas pārģērbšanās.

„U, cik karsts, cik karsts!"

Lilija kaisa miltus uz kaklu, seju, rokām. le-

smejas priecīga.

«Nu es viņai krietni sadevu, mamma. Nu tā da-

būja dzirdēt."

«Kam, kam? Ak šai?"

Mamma saprot.

«Nu ko tad teici? Ko tad teici?"

Abas sačukstas. Nosmejas. Tad mamma:

«Vai tieši acīs to viņai teici?"
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„Kas man jāsaka acīs. Aplinkus devu tā, kā lai

dzird. Uh viņa dzirdēja. Saprata ar. Piesvila kā

\ēzis. Un prom bij."

«Ko tad tā teici?"

«Teicu, lai muļķa kalpa meitas nedomā, ka ba-

gāti saimniekdēli šīs precēs. Nē, nē! Kas to cer, ir

zostiņa."

«Tā, tā!"

„Teicu, ko viens tāds man pašai sacījis. Man

pašai: Pie koka karotes nekad neder sudraba kāts."

«Vai tas bij teikts tādā nozīmē?"

„Tādā, vai šādā. Lai nu viņa saprot. Lai prasa

viņam pašam, kad grib. Un to viņa nedarīs. Pār-

ies luste līst lielos rados. Pastalniece!"

«Izkatās jau nu: neko teikt."

«Tik ir, kā tas viens lēvars. Neko mainīt, neko

būt. Ko Amāle tādu vēl lūdz par brūtes māsu."

«Radu bērni. Šīs tēvs bijis Avotu dēls."

«Kas bijis, par to žīds vairs nekā nedod."

Ai šīs sievas, šīs svešās sievas! Par Līziņu vi-

ņas runā. Annele saprata. Visu saprata.

Līziņa sēd viena pati tukšā, mazā istabā. Šķirsta

grāmatu. Šķirsta un acis skraida, bet neredz burtu.

«Līziņ!"

«Jā? Tu tā esi? lesim, iesim. Kur māte?"

Vēl viņas nav izgājušas pa durvīm, kad ienāk

Sīlis. Bagātais saimnieks. Kroņinieks.

«Ak tad šite bijāt nolīdusi? Un es meklēju kā

adatu. Lūdzu, lūdzu!"

Jautrs un pietvīcis tas ir. Kā jau kāzinieks.

Bet Līziņa dzedra.

«Ko jūs vēlaties?"
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~Lūdzu uz deju. Nupat sākās."

~Es nedejošu."

..Jūs man solījāt."

„Tas vairs nekrīt svarā."

~Ko? Vai tikai ar mani vien vairs nedejosiet?"'

„Ne ar jums un ne ar vienu."

„Sakiet iemeslu!"

„Kāds tur iemesls?"

„Nē, sakiet iemeslu!"

Viņš saķer Līziņas roku, bet viņa to skarbi izrauj.

~Laidiet mani mierā'"

Smaids nozūd tam pavisam no sejas.

„Nu tad man ar jums jārunā."

«Mēs visu laiku runājam."

„Tā meitene —"

„Tā ir mana māsa."

„Es lasīšu to grāmatu," Annele nobijusies iekrita

starpā, bet Līziņa piespieda to cieši sev klāt.

„Nevajaga!"

„Es tak tā neatstāšos. Jums jāsaka, kādēļ jūs

negribiet ar mani dejot," svešais skarbi uzstājās.

Un Līziņa tikpat skarbi.

„Tādēļ ka: pie koka karotes neder sudraba kāts.

Nu jūs to ziniet."

„Kas to teica?"

„Jūs paši nē?"

„Tā varēja būt tikai Lilija."

„Lilija atteica jūsu vārdus."

~Bet kad es jums izskaidrošu, kādā nozīmē tas

bij sacīts."

„Lai kā tas bij sacīts, bet to atmin. Atmin visu

mūžu. Un tad ir labāk, ka mēs nedejojam, Sīļa

kungs."
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Parāvās uz priekšu un pagāja tam atri garam.

Annele ar māti gāja uz mājām.
Nakts nebij gluži melna, jo kaut kur vajadzēja

būt mēnesim.

Cik reiz Annele paskatījās atpakaļ, kāzu nama

ugunis bij sarāvušās mazākas. Bet viņas dzēla krū-

tīs ar tādu neparastu smeldzi.

Līziņa!

Viņa bij palikusi tur, kur spulgoja ugunis, bet.

lai gan viņa bij smaidījusi, smējusies un pat joko-

jusi, atvadoties no mātes un māsas, priecīga viņa to-

mēr nevarēja būt šaīs kāzās.

Kādēļ tas tā, kādēļ tas tā!

Un piepēži Annele teica skaļi.

„Tas ir tas pats kroņinieks."

„Kas par kroņinieku?" māte jautāja.

„Kas toreiz bijis dobelniekos un tik daudz de-

jojis ar Līziņu."

Māte tomēr nekā nesaprata un Annelei bij jāiz-

stāsta, kā māk, ko tā šovakar bij piedzīvojusi.

Labu laiku māte gāja klusēdama. Beidzot teica:

~Jā, var gan būt, ka tas ir tas pats kroņinieks. Bet

ja tā, tad jau ir labi, ka Līziņa ir atradusi ātru vārdu.

Ko nu ar tādiem! Lielmaņu ļaudis!"
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Ziema.

Jauno māju dzīvojamā ēka šovasar nebij tikusi

gatava. Darbi negāja no rokas. Trūka ne tikai viena

strādnieka, bet arī šī strādnieka rīcības un padoma.

Pagaidu mājiņa bij pārvērsta par klēti; pretistabā,

kurā dzīvoja vasaru un kurā arī bij miris tēvs, nebij

krāsns; tā nu ziemai uznākot visi sagāja dzīvot lie-

lajā saimes istabā, kas bij ar labu plīts pavardu,

sausa un silta un galīgi nobeigta dzīvošanai. Lielajā

krāsns kaktā bij novietojusies Auku dzimta. Annele

ar māti, kas nu platajā gultā gulēja abas, ieņēma

gaišo loga stūri, pie pretējās sienas bij garais puišu

sols, uz kura pārnakšņoja Miķelis, kad tas atbrauca

no Laukmalēm darbā. Tas notika tagad retāk un vai-

rāk goda pēc, lai Auka nepalaistos slinkumā viens

pats. Nebij tam arī nekādas veiksmes, kad nebij

otra, kas iet pa priekšu.

Miķelis jau arī nebij nekāds priekšgājējs. Pats

atzinās. „Ko es vairs ar savu kaulu krimti! Vai kal-

nus apgāzīšu? Ja nu būtu vēl Krišjānis!"

Mazs, mazs galdiņš pie loga Tur Annele mā-

cījās, pirkstus ausīs iespiedusi, jo Auku kakts pastā-

vīgi rūca un krāca. Māte paskatījās. Pabrīnījās.

„Vai tas troksnis tevi traucē? Ko tad tu darītu priekš-

pusdienās, kad Aukiene buldurē puikas grāmatā.

Tad tik ir kari. Un asaru! Spaiņiem!"
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Cik labprāt, cik labprāt Annele gribētu dot ci-

tiem no tā, ko viņa zin. Katru dienu tad pārnestu

jaunās zināšanas kā svaigu kukuli. Bet kam stāstīs

par tām? Mātei? Māte paklausās, pasmaida kād-

reiz: „Jā, jā, kad manā laikā tā būtu varēts dzīvot

pa skolām! Tagad vairs taī galvā nekas neiet iekšā."

Ja nu būtu tēvs, tad gan viņi abi mācītos kopā.

Tēvs tā neteiktu, ka viņa galvā nekas vairs neiet

iekšā.

Bet Kristapelim taču jāmācās. Skolas laiks tam

drīz pie durvīm un ja aizies skolas durvis virināt bez

iepriekšēja padoma, tad tikpat kā ganu rītā izgājis

bez maizes. Ap Kristapeli Annele nopūlās, cik varē-

dama, bet tas turas pretī kā ezis, sacēlis sarus. Nekā

negrib pieņemt.

„Cieta galva, cieta galva! Ko tam iekals!" pūš

Auku māte.

„lekals gan!"
Annele ir pārliecināta.

Ratiņi tarkšķ. Kristapelim jāauklē mazais Mār-

cis. Cik spēdams, viņš to brēcina žņaugdams un

spiezdams. Aukiene apstāda ratiņu tik spēji, ka no-

trūkst dzija. Kristapelim duncka. „Tas par to, ka

tīši brēcini. Dod šurp to bērnu."

„Nāc, Kristap, nu tev ir laiks, nu es tev ko pa-

rādīšu."

Kristapelis, vēl īdēdams, mātei.

„Vai es varu iet?"

„Vai tas ko līdzēs!" viņa māte, kā bez cerības,

pamet ar roku.

„Redzēsit, ka līdzēs," drošina Annele.

Kristapelis nostājās pie meitenes. Pusspītīgi:

„Nu, nu, nu! Ko tu man parādīsi?"
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„Skaties labi. Es tev izrādīšu, ka zeme ir apaļa

un griežas ap savu asi."

Annele domā: ja to iekals Kristapelim, tad tas

jau zinās daudz.

«Pasakas! Ko tu man gribi iestāstīt!"

„To nu es gan arī neticu," atsaucās Aukiene. Bet

Anneles māte: „Ko tu nu netici, ja skolās tā māca."

Viņa labprāt gribētu palīdzēt Annelei.

~Lai nu skolas, kur skolas! Visu laiku nav grie-

zusies, nu uzreiz griežās." Aukiene tiepjas.

„Viņa arvien ir griezusies," ar jaunās zinātnieces

nopietnību saka Annele. Bet tad viņai iekrīt prātā,

ka arī viņai tas reiz izlicies neticams. Ātrāk nevar

saprast, kamēr pamāca. Un ar dedzību:

„Es tev visu parādīšu. Skolā tev būs jāmācās un

tad jau būs kaut cik galvā."

„Kas man liek ieņemt galvā, ko es negribu ie-

laist," tā Kristapelis.

„Lai tic, kas grib, es nu gan tam neticu. Buldurē

tikai tos nabaga bērnus," atkal Aukiene.

~Varbūt tā zemes griešanās tik ir kungu izdoma,"

Miķelis nu arī nāk starpā.

„Bet tā muļķe merga visam tic," lielīgi priecājas

Kristapelis.

„Vai, Miķeļ, jūs runājiet tam puikam pa prā-

tam un viņam taču jāiet skolā!"

Ja visapkārt tikai neticīgie vien, kā lai gūst pa-

nākumus?

Miķelis nu negrib būt vainīgs un atkratās abām

rokām.

..,Nē, nē, nē! Ja jau skolā tā māca, tad jātic."

Kristapelis lepni izslējās.

„Nu, lai tad iet vaļā," saka.
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Annele uzvelk uz papīra izliektu līniju, kas būtu

jūra un liek pa to kāpt augšup maziem krustiņiem,

kas būtu kuģi.

„Jūra ar lielo ūdeni ir gluda kā dēlis. Tā tev

las liekās. Bet kad tu brauc, viņa ceļas tev pretī kā

kalns —"

Kur tad es tā braucu!
4

' Kristapelis nicinoši pa-

rausta plecus.

Annele neliekas traucēties, bet iet kā pa skolo-

tāja iebraukto ceļu:

— ~tāpat kā virs zemes, kad tu skaties un no aug-

stām lietām ieraugi papriekš tikai virsotni, tāpat, kad

tu brauc pa jūru, tu redzi papriekšu masta galu,

tāpēc —

44

„Tā esot jūra un tie esot kuģi! Nospļauties!
44

Un to Kristapelis dara, izraudams Annelei papīri

un notriekdams to zemē.

man blēņas'
44

~Tie ir kuģi, ir gan kuģi! Mani kuģi! Vai gribi,

Annele, es tev uztaisīšu tādu simtiem. Un jūras lai

man ir. Gribi, es tev parādīšu,
44

kliedz Jancis, platām

pūces acīm uzklupdams papīriņi. Ko Kristapelis ne-

maz negrib dzirdēt, viņa ausīm ir salds kā medus.

Viss, ko Annele stāsta. Vai ir kaut kas, ko tas neva-

rētu ticēt? Tādas lietas nav, jo pats viņš tikai dzīvo

vienos brīnumos. Un viņa zvērinātie ticības brāļi ir

arvien abi mazie, kas no Kristapeļa bēg. bet pie Janča

līp kā dadži. Šo triju dzirdīgām ausīm Annele tad

nu arī stāsta savus stāstus par zemēm., kur rieksti aug

tik lieli kā bērna galva, putni ir tik resni kā teļi un

mežos rūc zvēri ar tādām balsīm kā pērkons.

Miķelis arī klausās, bet tad mazticīgs nosaka:
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~Jā, par svešām malām jau jums stāsta gan. Bet

vai ir kur skola, kur teic par to mūsu pašu zemi?

Ahu! Kas to deva. Kungi tur ir priekšā. .Muižnieki."

..Kas tā ir par zemi?"

~Zeme, zeme. Tāda zeme, ko vajaga dalīt. Kriš-

jānis ja nebūtu aizgājis. Tas viņu bieži daudzināja.

Būs, būs. Dalīs, dalīs. Taisnībai vajaga nākt pasaulē.

Kur nu ir?"

„Dabūja savas sešas pēdas," iemeta Auka.

~Apklusīs, apklusīs, jūs redzēsit. Nav tās ticī-

bas. Un kad nedaudzinās ļaužu mutes, tad arī nekā

nesadaudzinās."

„Sadaudzinās. Gan redzēsi. Vai Krišjānim vien

bij tā ticība?" atkal Auka.

Ko līdz tava ticība, ja tev nav mēles. Krišjānim

bij stipri vārdi. Tas arī būtu piedaudzinājis."

Kādu dienu, pārnākusi no skolas. Annele redzēja

uz puišu sola svešu vīru. Tas bij ieradies Miķeļa
vietā braukt kopā ar Auku malkā un palīdzēt ziemas

darbos. Kaulu krimte bij Miķeli piespiedusi pie gul-

tas. Svešais bij salīgts visai ziemai un būs nu pastā-

vīgs mājinieks.

Šī pārmaiņa Annelei nebij pa prātam. Miķelis

arvien bij labprāt redzēts un gaidīts. Lai cik no-

pietns bij pats, ar savu stomīgo, jocīgo valodu tas.

arvien kutināja uz smiekliem. Un labs bij ar bēr-

niem. Bet pēdējā laikā Annelei sevišķi mīļš ar to, ka

arvien atcerējās viņas tēvu un viņu kopīgo darba

gaitu mīļi pieminēja.

„Ko tas svešais vīrs!" viņa atraidoši paraustīja

plecus.

„Tas nav nekāds vīrs, bet puisis."
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„Kā viņu sauc?"

~Sprici."

Meitenei bij brīnums. Kur tāds vārds bij dzir-

dēts puisim! Un ja nu jaunais mājinieks likās būt

it kā par kaut ko vainīgs, tad arī par šo savu vārdu.

Spricis bij garš no auguma, plecos ieliecies, vi-

ducī ierāvies, it kā tam kas sāpētu; seja tambij diezgan

jauna, bet apvītuši, bāli zilām acīm, plāniem, pieri

aplipušiem, gaišiem matiem.

Māte vārīja tad, kad meitene nāca no skolas.

Kad ēdiens bij gatavs, sauca arī Sprici. „Kā? To

svešo vīru?" Annele nevarēja saprast.

~Protams! Vienreiz dienā tak cilvēkam vajaga
kR silta. Citas reizes viņš ēdīs uz savu roku.

„Vai tad arvien nu viņš nāks un ēdīs ar mums

reizē?"

„Bet Miķelis jau arī pie mums ēda."

Jā. Tas bij tiesa. Miķelis ēda pie tā paša galda

un tik pamatīgi, ka ātrāk miera nemeta, līdz bļodai

nāca redzams dibens. Bet tomēr Miķeļa it kā nema-

nīja un neredzēja. Kā neredz mušu sīcam pie grie-

stiem. Kā nedzird vēju grabinām aiz loga. Viņš bij

un arī nebij. leņēma vietu, bet neapgrūtināja domu.

Ja gribēja dzirdēt viņu, klausījās, ja nē
—

nelikās

dzirdis viņa pļāpību. Bet ar svešo tā nebij. Viņš

iegulās tukšā vietā kā kaut kas smags un neērts. Lai

gan nerunāja daudz. Ēda vēl mazāk. Lēnām un

it kā ar izvēli smalstīja ēdienu. Bet kad runāja, An-

nelei likās, ka tas pats ir par daudz.

Vai ēdiens neejot pie sirds? jautāja māte, kad

svešais drīz nolika karoti.

Nē, labs, labs, tikai šis neesot liels ēdējs. Neņe-

mot pretī. Tāda viņam esot ~māga".



321

Tā viņš sauca vēderu. Tāpat kā Rīgas tante.

Daudz viņam bij tādu svešu patapinātu vārdu, kurus

Jaunās mājas drīz piesavinājās, atmezdamās vecos.

Spricis bij bijis zaldātos un pēc tam pilsētas vietās,

bet pilsētas „lupte" viņam nedarīja laba un tā nu

viņš bij uz laukiem.

Arī māte noliek drīz karoti. Pēc tēva nāves

viņa pavisam ir zaudējusi ēstgribu. Spricis to drīz

ievēro. Kas viņai esot, ka negriboties ēst? Vai tā

un tā, izprasa. Māte, it kā ne labprāt atbild, bet viņš

jau visu atmin pats ar jautājumiem, tikai apstiprina

un paloka piekrizdams galvu. Cits nekas, kā māgas

vaina, beidzot droši nosaka. Viņš došot zāles.

Veicīgi, ka pēkšņi atradis tīkamu un pareizu no-

darbošanos, Spricis, ceļos drusku klikstošiem soļiem,
iet pie savas līdzatvestās lādes, kur rūpīgi sagrupētas

ir tūta pie tūtas un kārbiņa pie kārbiņas. Viņam ir

visādas tējas, ko tas pats lasījis, kaltējis, žāvējis. Vi-

sām zin nosaukumu, nozīmi, derīgumu.

Mājinieku acīs Spricis uzreiz ir pacēlies par pēdu

augstāku. Savas tējas viņš sagatavo pats. Vakaros

nāk ar katliņu un ielej. Mātei paliek no viņām la-

bāki. Daudz labāki. Viņa slavē un tencina.

Aukienei tāpat vajaga Spriča tēju. Viņai grie-

žas galva, dur sānos un ir piepūstas iekšas. Viņa

dzer un viss nelabums pāriet, kā atņemts ar roku.

Spricim laimējās arī ar bērniem. Ar mazo Mār-

cīti bij notikusi tāda nelaime: Kristapelis, auklēdams

un lecinādams to pie karstas, turpat jau sarkani no-

kaitušas plīts, bij ļāvis bērnam nokrist uz mazā di-

bena, un tas nu bij norauts jēls un čūlāja. Nekas ne-

līdzēja, ka Kristapelis ikdien saņēma par to no mātes

pa dunckai un vēl piedevām brāziņu to parasto brie-
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smīgo draudu un rājienu, kas Aukienei arvien bij

pie rokas, čūlas nedzija un bērns raudāja vienā rau-

dāšanā. Spricis apskatīja vātis, notīrīja tās, savārīja

dziedi, un pēc dažām dienām jau bērns bij vesels.

Aukiene nu vēl izprasījās zāles saviem citiem puikām.
Kaišu tiem gan nekādu nebij, bet toties stūras galvas.

Tāda Kristapelim, tāda arī Jancim. Šim pēdējam bij

tāda liga: kad to nelaida baskāju slidināties pa ledu,

vai brist kupenās līdz ceļiem, tad tas kliegdams mira

vai nost. Kad māte uzstājās, lai aun kājas, tad tas

turpat palika zils aiz raudām, krita gar zemi un spār-

dījās kājām. Aukiene tad visiem jautāja, vai tas

puika esot riktīgs galvā? Taču nē? Un viņa ticēja,

ka Spriča zāles viņas biezgalvjiem līdzēs un padarīs

tos riktīgus galvā.

Spricis bij izpalīdzīgs, bij labs, bij gudrs. Un

savu gudrību nelietā netērēja. Noklausījās citu valo-

dās, nosmīnēja un tad teica savu vārdu. Un tad bij

tā, ka neviens vairs pretī nerunāja. Pārgudrs, domāja
Annele.

Viņš vārija savas tējas, ieteica tās visiem, bet

ārpus tām neatzina nekā. Dakteri viņam bij sme-

jami, vārdotāji nicināmi. Ko tā pesteļu cilts! Tā viņš

teica.

Bet tēvmāmiņa taču arī vārdoja un uz zila pa-

pīra krustus vilka ar gredzenu apkārt. Un viņas vārdi

līdzēja un krusti līdzēja gan cilvēkiem, gan lopiem,

citādi tak bariem nebūtu nākuši palīdzības meklē-

tāju. Un tēju mākslu viņa zināja tikpat labi, kā Spri-

cis, varbūt labāk, jo viņas slava gāja tālu. Un nu

Spricis teica: pesteļu cilts! Tad arī tēvmāmiņa būtu

tai jāpieskaita? Kas to bij dzirdējis!

Nē, tādus vārdus Spricim nevarēja piedot.
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Sprici slavēja priekšā, slavēja aiz muguras. Kādu

svētdien atnāca kaimiņu sieva, kas dzirdējusi Jauno

māju puiša slavu par viņa labajām zālēm. Viņa
trieca ar Aukieni. Anneles mātes nebij mājā. Tā

bij aizbraukusi uz baznīcu un radiem. Spricim arī

vajadzējās uz to pusi un tā viņš piedāvājās braukt

zirgu. Bet kad Spricis brauca zirgu, Annele līdz ne-

brauca. Viņai bij uzreiz tik daudz ko mācīties, ka

ciemā braukt nevarēja.

Sievu valodas gāžas kā ūdens kritums. Varēja
bāzt pirkstus ausīs, cik gribēja, dzirdēja cauri. Par

Sprici un par viņa brīnumzālēm. Labdaris jau esot

un par labdari palikšot, ja tikai labu sievu dabūšot,

varēšot dzīvot cepuri kuldams.

„Kas pie šā gan ies."

Annele to laikam ir domājusi skaļi, jo atbilde

viņai nāk uz pēdām:

~Neies! Tavas pašas māte ies, ja tik bildinās,

vien. Vai neaizbrauca jau šodien kā brūtes pāris?

Pasīgi jau abi diezgan un tā tev var būt drīz vien

patēvs rokā."

„Vai!" tikko neiesaucās Aukiene, saturēdama

cieti pate savu muti.

To augumu viņai pretī, kas pēkšņi sacirtās stāvu

kā svece, to ašo roku, kas nosvieda grāmatu, to dre-

bošo muti, kas aizcirta vārdu aiz lūpām, to acu, kas

kā asmeņi šāvās uz runātāju! Un laukā viņa bij tā

meitene!

v
,Vai tu redzēji to lielo dūšu!" Aukiene teica, it kā

nobijusies par savu vārdu iespaidu.

~Nu, tai lai patēvs nenāk ceļā. Tā viņam acis

izskrāpēs," smējās viešņa.
Abas smējās, jo visa tā runa viņām bij tikai joks.
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Bet Annelei Aukienes vārdi bij dzelons sirdi.

Pašā sirdī. Viņa izskrēja laukā, jo negribēja rādīt

sevi. Kā triecienu dabūjusi, pieturējās pie stenderes.

Ko viņa bij dzirdējusi? Patēvs, patēvs, patēvsl Tie

vārdi dunēja bez mitas kā ienaidnieka akmens svie-

dieni.

Nu tā zināja, kāpēc viņa šo Sprici nevarēja iere-

dzēt jau no pirmā acu uzmetiena. Tas bij tāpēc!
Sirds bij paredzējusi.

Tēva vietā tas sēdēja, ar tēva karoti ēda no tēva

šķīvja. Māte to bij pieļāvusi.

Kā citādi nemaz nevarēja. Ka nebija liekas vie-

tas, liekas karotes un šķīvja, par to meitene nedo-

māja.

Un tad ar savām tējām. Māte nebij vis tās atrai-

dījusi, bet pieņēmusi. Slavējusi. Tējas dzerdama viņa

bij palikusi vesalāka un priecīgāka. Uz ko tas viss

norādīja?

Un ļaudis jau runāja. Kā nupat sievas. Tas jau

bij varbūt sen aprunāts apkārt un nu atnācis līdz

Annelei. Nu jau teica acīs.

Kā tas viss bij, kā nebija, tas jau redzēts!

Kad vajadzēja Zīlei saites, tad tā bij jau it ātri

novīta stipra un gluda, kad cūkai sagāzās aizgalda,
tad jau otrā dienā tā bij uztaisīta jauna un stipra,
kad mātei bij grūti uzkurt uguni ar rupjām pagalēm,
tad drīz ugunskurā radās kaudzīte sīki satēstas mal-

kas smalces. Par visu tika domāts un gādāts. Uz ko

tas viss norādīja?

Kā nebij tas jau viss agrāk redzēts! Ak Dievs!

Māte nebij vis noraidījusi svešā cilvēka pakal-

pojumus, bet tos pieņēmusi. Slavējusi, tencinājusi.

Izveicīgs cilvēks esot un ko darot, to padarot labi.
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Ka nemaz citādi nevarēja, ka mātei bij jāpatei-

cas, ja kāds padarīja priekš viņas to, ko nevarēja, vai

nespēja pati, par to meitene nedomāja. Viņas domas

bij greizas un negudras. Tās kūsoja kā pēkšņas lie-

smas uzdzīts katls. Nekur miera nedeva. Visu citādā

gaismā rādīja. Akmens smagumu sirdī gremdēja.
Žēlums un sāpes par tēvu uzvandīja dvēseli par

jaunu. Daudz kodīgākas vēl tās nu bij, daudz nežē-

līgākas, jo nu viņām bij piejauktas šaubas un naids.

Pirmo reiz Annele ienīda cilvēku. Tas bij atnācis kā

viltnieks, kā zaglis un paņēmis tai visu. Tās bij brie-

smīgas jūtas, kas gremdēja jauno dvēseli nekad vēl

nepazītā vientulībā un tumsā, vientulībā, kurā tā iera-

kās spītīgi par sev nodarītu, iedomātu pārestību.

Ar Sprici tā nerunāja ne vārda, ar māti tikai ne-

pieciešamo. Kad citi ēda, viņa nenāca pie galda.

Aiz savām grāmatām paslēpās kā cietoksnī.

Viņa bij klusa, nelaipna, neciešama, galīgi pār-

vērtusies. Bet māte ilgi tam nepiegrieza vērības. Tas

meiteni sāpināja jo vairāk: „Tādēļ ka mātei ir citas

domas," viņa prātoja sevī.

Viņa palika bāla, izstīdzējusi.

~Kas tev ir? Vai tu esi slima? Tu jau vairs nekā

neēd?" beidzot jautāja māte.

Spricis palika uzmanīgs.

„Tā jau ir augušam bērnam. Es došu tēju."

Annele tējas nelika ne pie lūpām.
Cukura nebij. Spricis to pārnesa. Annele ne-

ņēma ne grauda.

Neviena nebij, kam teikt savas bēdas. Ziem-

svētki aizgāja. Neatbrauca māsa. Nebij telpu priekš

viņas. Brālis pa brīvdienām bij Avotos, tad abi ar

tēvoci atbrauca kā ciemā. īsu brīdi un tad aizbrauca.
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Annelei nebij nekā ko runāt, nekā ko teikt. Kā

lai dabon pār lūpām, kas sirdi krimta? Tā būtu, it kā

skaidrā dienas laikā runātu par spokiem..

Šai lielajā bēdu laikā, kādā aukstā, tumšā zie-

mas naktī māte pēkšņi modināja Anneli:

„Celies, meit, celies. Gaisma, liekas jau aust

logā. Vilciens patlaban aizgāja. Esam aizgulējušies.

Pulkstens ir apstājies."
Vilciens? Jā. Tas nodārd mežā. Tad vajaga cel-

ties.

Meitene sēd brītiņu gultā kā apmulsusi. Locekļi

smagi no miega. Visi guļ? Visi aizgulējušies? Elpo

smagi, dziļiem vilcieniem. Tumsa līp pie apsalušā

loga stikla kā smaga mitra drāna. Ak, kā velk galvu

uz spilvena!

„Celies, celies! Nokavēsi!"

Grāmatu nevar sameklēt. Kur likusi tās vakar?

Neatmin. Galva kā smagā miega gredzenā. Vēl ar

sapni kaujas.

Turpat jau viņas ir, sasietas nastiņā.

-,Ēd taču kaut ko. Drusku maizes. Piena. Ar

tumsu jau tik būsi atkal mājā."

~Nav laika, nav laika."

Māte attaisa durvis:

~Tec, nu tec! — Bet cik tumš vēl šorīt," viņa ba-

žīgi piebilst. Tad aizveras durvis. Nodziest svece.

Apkārt saltums un tumsa.

Meitene apradina ar to acis. Sameklē sniegā savu

taciņu. Šaura un līkumaina tā iet, dziļajās kupenās

iemīta tikai viņas soļiem. Tik daudz sniega ir šoziem.

Dažreiz tas sadzīts tik dziļš, ka brienot pa to ir no-

berzti ceļi asiņaini.
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Meitene sāk iet ātri un droši. Sasilst. Miegs no-

gājis, galva skaidra. Nepatīkamā celšanās sajūta pa-

likusi istabā. Patīk iet rīta salā, gurkstošā sniegā,

asi vērojot taciņu, lai neieskrietu kupenā.
Vēl jūt mājas aiz muguras. Vēl droši. Bet pāri

kalniņam, viņpus aizsalušās lāmas, jau viņas satinu-

šās kopā ar melnajām nakts ēnām un it kā nņzudu-

šas. Bet priekšā, Strautu birzs kailie zari atdalās no

blāzmaina debess fona: tur, viņa domā, aust rīts.

Strautu birzs ir tik dziļi tumša. Kovārņi vēl tik

dziļi snauž savos pērkļos. Paši Strauti lejā, pie aiz-

salušā strautiņa vēl ne ar vienu uguntiņu nemirdzina.

Vai tad šorīt visa pasaule aizgulējušies?

Annele uztek kalngalā. Apstājas. Pēkšņas, bai-

gas sajūtas pārņemta. Kas tas ir? — Tas nevar būt

rīts. Sarkanā svītra austrumos izpletušies kā liels

putns platu miesu, gariem, baltiem spārngaliem. Tā

nav rītausa, bet tāls ugunsgrēks.

Tumsa, liekas, ir kļuvusi vēl biezāka. Visi debess

kakti kā piebāzti ar viņu. Sniega klajums kā sodrē-

jiem piebiris, debess nomākusies.

Pusnakts, tā ir pati pusnakts!

Dzelzceļvilciens ir bijis pēdējais, īsi pirms pus-

nakts. Tas un ugunsgrēka atspīdums ir maldinājuši

māti.

Tikko meitene nojauš īsto laiku, visa pasaule it kā

pārmainītos. Agrā rīta briestošā spēka vietā kas ne-

apjausts. Biedinošs. Viņa stāv neziņā, ko darīt. let

uz priekšu, vai atpakaļ. Birzs guļ aiz muguras,

melna, sarukusi. let tur atpakaļ, likt izaugt katram

krūmam sev priekšā un pamest to aiz muguras ar vi-

siem viņa ēku noslēpumiem — nē, tad jau labāk uz

priekšu.
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Viņa ies lēnām. Pavisam lēnām. Nav jau kur

steigties, jo rīts vēl tālu. Jo gausāk ies, jo vēlāk tiks

pie lielceļa. Lielceļš ir pats pretīgākais ceļa gabals.

Tur var sastapt kādu cilvēku. Sastapt cilvēku svešu,

nezināmu naktī, uz lielceļa viņai liekas Šausmīgi.

Un tomēr ir patīkami zināt, kā kaut kur cilvēki

ir nomodā. Vienīgā dzīvā vieta visā pasaulē tai šķiet

lagad ugunsgrēka vieta. Tur ļaudis glābj lopus, cil-

vēkus, mantu. Tur skan naktī viņu balsis. Meitenei

liekas, it kā tās būtu dzirdāmas gaisos kā tāli atbalsi

vai arī kā garu, vai ēnu balsis, kā kaut ko sen bijušu

stāstīdamas.

Taciņa iet uz leju. Bālais atspīdums pie ap-

vārkšņa paliek zem mākoņiem.

Bet lejā kaut kas stāv, Atkal Annele paliek kā

pienaglota. Kas tur ir?

Baigajam jautājumam atsaucas tikai viņas pašas

dzīvība, kas tūkst pulsos kā nešķirams draugs. Gita

neviena.

Kā nu viņa sakustas no jauna, arī „kaut kas",

liekas ceļamies no savas vietas un kustam tai pretL

Jāpaliek vēl reiz un labi jāieskatās.

„Cik muļķīgi. Tas tak akmens ceļmalā. Akmens

jau nedzīvo."

„Tuk—tuk—tuk!" sit pulsi. „Kas tev saka, ka

viņš nedzīvo?"

Vai tiešām to kāds teica?

Un uzreiz mazajai nakts gājējai liekas ,ka tā nav

vairs viena, kā sen jau tā vairs nav viena.

No zemes iedobumiem, no tikko nojaužamiem

mežiem, no debesu pamalēm, no visām pusēm plūst

ēnas. Klusas, bezveidīgas, neizmērojamas, neaptve-

ramas.
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Vai ēnas ir dzīvas?

Kā dzelzs gredzens žņaudz dvēseli šis bezveidī-

gais tukšums.

Pārlauzt viņu, pārlauzt viņu! Viņa iet kā sasie-

tiem soļiem, kā puteklītis pret to noslēpumu, ko tas

glabā.
Jāiet vien, jāiet. Nav baiļu. Nē, nav baiļu. Tā

sirds, kas tik skaļi pukst, gribētu visu sagaidīt un

visu redzēt.

Melnais, kustīgais klusums iet tai līdz. Akmens,

arvien lielāks izaugdams, stiepjas tai pretī, viens pats

zem biezajām ēnām kā nakts un mūžības valdnieks.

Un nu viņa ir tam tuvu. Ir labi. Jā, kā ar draugu.

Viņa noliek savu nastiņu un saliek pār to rokas. Ir

droši. Kā salds nogurums ieguļas locekļos, it kā gre-

dzens, kas spieda smadzenes kopā, būtu pārlūzis.

Dziļāk, dziļāk galva noslīgt pār akmeni.

Bet lūk, kas nu ir. Nu tak ir tas, ka no bezvei-

dīgā kaut kas izveidojās. Visu laiku viņa domāja, ka

tai kas seko un nu viņi ir klāt.

Tēli.

Visiem priekšā — tēvs Kā toreiz, kad tas atnāca

sapnī, pēc tās dienas, kad to guldīja smilšu kalniņā.

Viņa bij ar Līziņu tai piekvēpušajā kambarītī, blakus

dūmu pavārdam, kas tai arvien bij licies tukšs un

melns kā kaps un tad pēkšņi tur arī bij gadījies tēvs

ar vēl kādu citu. Kas tas tāds esot? Mācītājs Cim-

mermanis. Sapnī jau visu zin. Tēvam ir rokā zelta

vainadziņš. Viņš uzliek to Līziņai galvā. Tad, kā

pārskatījies noņem to atkal un uzliek Annelei. Ne

vārda nerunā. Viņš ir savās vasaras darba drēbēs,

gaišs un viegls, tik viegls kā mēnesnīcas mirdzums

ziemas naktī: varētu pieskarties un nekas nepaliktu
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rokā. Tā arī tagad. Tumšie mati ir kā vaiņags ap

viņa kaklu. Viņš neliekas noskumis, bet arī ne-

smaida un nerunā. Un viņa acu neredz. Jā, viņa acu

skata nava nekur.

Un aiz viņa daudzi, daudzi. Miglā, ēnās — daudzi.

Dziesma? Kas tā ir par dziesmu? Tēva svēt-

dienas vakara dziesma, ko tas dziedāja, kad rieta at-

spīdums dzisa mazajā logā. Mātes un tēva balsis,

abas vien, jo Annele to dziesmu nedzied līdz. Viņa

tai liekas tik skumja un mūžīga kā upe, kas tek no

laika laikā un kurai nav ne sākuma, ne gala. Kad

dzied šo dizesmu, viņai liekas, ka tā dzirdētu āmuru

sitienu, kas iecērt zīmes notecējušam laikam, laikam,

kas bij un nekad vairs neatgriezīsies.
— Un kā tas laiks pēc laika zūd,

Kā sīk un nokrīt ūdens plūd',

Tā mēs ar laiku nozūdam,

Jeb mēs to vis nepamanām. —

Vai tur ir visi tie, kas "nozuduši""? Vai viņi ne-

izstiepj savas rokas pēc Anneles, lai vilktu to pie se-

vis. Viņai liekas, ka tā ietu noliektu galvu ātri, ātri.

bet viņi plūstu tai līdz kā melns vilnis un viņas sirds

sistu takti viņu nedzirdamai gaitai.

,„Annele, neielaidies miegā, neielaidies miegā! Tu

nosalsi, ja tu ielaidīsies miegā!"

Kas tur bij? Vai viņu kāds sauca? Viņai tak

likās, ka skaidri dzirdētu balsi. Nē, tikai sirds pukst.

Augšā, augšā!

Kur viņa atrodas? — Jā, jā, viņa visu atceras.

Vai tad viņa bij miegā? Sapņoja? Nevar būt, nevar

būt! Un tomēr. Tad tikai īsu, īsu brīdi.

Prom no šīs vietas.

Zobi klab. Tik auksti, auksti.
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Viņa sāk skriet.

No lielceļa tā atskatās. Liekas, ka ēnas būtu pa-

likušas tālu laukā, sabiezējušas par divām melnām

acīm, dobjām, nekustīgām un skumjām, neizsakāmi

skumjām. Un skumji viņai sekotu.

Skolā vēl guļ. Viņa aiziet apkārt no pagalma

puses un satausta durvis. Tās ir aizslēgtas. Bet vai

viņa var dauzīties un saukt, lai atdara? Ceļā bū-

dama viņa tā domāja. Jo tuvāk skolai, jo priecīgāka,

ka nu drīz būs siltumā. Bet tikko roka gribēja uz

slēdzeni, viņa aprāvās. Ko sacīs uzmodinātie ļaudis?

Vai neskatīsies uz to, kā uz ērmu? Kā viņa izskai-

dros savu agro atskriešanu, mātes modināšanu naktī.

Vai tas viss neizliksies neticāmi un smieklīgi? Jā,

smieklīgi. Papriekšu ļaudis skolā būs nokaitināti,

varbūt arī nobijušies un tad viņi smiesies. Par viņu

un par viņas māti.

Nē, tas būtu nepanesami. To nedrīkstēja darīt.

Tad labāk viņa nosēdīsies uz sliekšņa un gaidīs, līdz

ausīs rīts.

Pretī viņai guļ veca klēts, dziļām, melnām dur-

vīm. Cik dīvaini. Šais durvīs virmo ēnas! It kā kādi

nesaredzami gari tās vērtu cieti un vaļā un ietu iekšā,

un ārā. Viens prāts viņai liek smaidīt un ar pārlie-

cību sacīt, ka tur nekā tamlīdzīga nav, bet otrs bik-

sta un neprātīgi žužina ausīs, ka tomēr tur kaut kas

ir, kas jāpatur acīs, Tas tad nu ari neļauj acīm aiz-

krist cieti.

No saspiestajiem mākoņblāķiem sāk krist sniegs.

Lielām, mīkstām pārslām. Pār pagalmu un jumtiem

nogrimst biezs paklājs. Un beidzot melnajā nakts

tumsā sāk vizmot un austies pelēkā rīta krēsla. Skolā

iemirdzas uguntiņa. Atskan balsis. Skolotāja kal-
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pone modina tos skolniekus, kuriem mājas tik tālu,

ka tie nevar izstaigāt turp un atpakaļ un viņiem jā-

paliek nakti skolā. Viņu nav daudz, kādi pieci, seši.

Tā kā nav lieku telpu, viņi guļ turpat uz skolas so-

liem. Viņiem agri jāceļas, lai savestu kārtībā klasi.

Tas viņiem jādara pašiem Un tad nu sākās kā

skudru tekāšana ar guļammaisiņiem, slotām un lu-

patām. Arī tagad vēl nevar iet iekšā. Pirmais jautā-

jums būtu: kur tu tik agri, kā izdzīta?

Ceļš atdzīvojas. Ragavas aizslīd gar skolu, aiz-

laižas kaut kur agrā braucienā.

Nāk pirmie skolēni. Ar tiem Annele droši var iet

iekšā. Sniegs pagalmā jau ir nomīdīts.

Vēl ilgi jāgaida, kamēr sanāk visi. Lūcīte at-

brauc ar brangu zirgu skaistās kamanās. Viņu pa-

vada pašas tēvs. Jautra. Smaidīga. Dauza nosalu-

šās rokas. Jauki bijis pavizināties pa svaigi sasnigušo

sniegu.

Annele bij gaidījusi Lūcīti. Nakts pārdzīvojums

viņu spieda nost. Nu viņa visu izstāstīs. Bet kad

gribēja atvērt muti, mēle atduras, tāpat kā pirmīt

roka pie slēdzenes. Nē! Izteikta vārda vairs nesa-

ķert un pēc būs žēl. Kā Lūcitei to izskaidrot un kā

viņa to sapratīs.

Annele šonakt bij bijusi viena, tik viena vienīga
visā pasaulē. Bet vai tas sen jau nebij tā? Kad gri-

bēja ko teikt, aizcirtās vārds: labāk nē, labāk nē. Vai

sen jau viņa nebij it kā aizaugusi prom no saviem

līdzskolniekiem it kā sveša? Viena. Bet tikai šonakt

to visdziļāk bij izjutusi.
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Jāmācās, jāmācās! . .

Vienai viņai būs jāiet un jātiek ar sevi galā. Tā-

pat kā tonakt uz lauka. Neviens nepalīdzēs. Ne-

viens nekā nedos. Tikai to, ko iemācīsies, būs viņas.

Un tā viņa uzdrīkstas arvienu no jauna. Samācās uz

priekšu, it kā ne ar smadzenēm vien, bet ar visām

porām pārvarēdama grūti vai viegli, ko mācas jau

nākošā, augstākā pakāpe, un tad stājas ar to reizē pie

skolotāja katedra. Skolotājs paskatās kā pabrīnējies,

pasmaida mazliet, tikko jaužami, bet nesaka nekā.

Tad arī līdzskolnieki nekā neuzdrīkstas, it kā atzī-

dami tādas priekšrocības. Vienīgi Sludinātājs reiz,

kad tā — pret pašu pavasari — jau aizsniegusi viņa

grupu, kas ir skolā pate augstākā, bezbailīgi nostājas

tam līdzās pie katedra, gaidot skolotāju iznākam no

savas istabas, pasviež sānis pret to savas brūnās, de-

gošās acis: ~,Skrej, skrej, trakā, redzēs, kur tu aiz-

skriesi," viņš saka un ir patiesi nikns.

Annelei nekas par to. Tālu ir tas laiks, kad viņa

domāja, ka Sludinātājs ir tik ievērojams skolnieks,

ka viņa vārdiem jāpiegriež tāda vērība, ka tas ir tik

tālu priekšā, ka tiešām bijāšanu saceļ, nu jau tai lie-

kas, ka tas paliek aiz muguras; viņa nedzird, vai ari

neklausās vairs viņa un viņa piekritēju aizmugur-

runas, palamas, vai nievas. Par tiem tā vairs nebēdā,

jo viņa ir pārcietusi daudz lielākas bēdas.

Lieldienas un tūlīt aiz tām Jurģi. Vēl viena ne-

dēļa un tad ir beidzies skolas gads.

Ap skolu ir noslaucīti celiņi, klasē izberzta grīda,

nomazgāti logi. Skolotājs ienāk no rīta neparasti

svinīgs, pārlaiž visiem pētošu skatu, pasaka īsi:

~Šodien brauks mācītājs."



Pārsteigti un izbrīnējušies ir skolnieki. Retais ir

zinājis, ka mācītājs ir arī šīs skolas pārzinis.

Sludinātājs parausta nicinoši plecus.

Ko viņš te darīs?"

Sludinātājs ir tik liels un drošs puisis, ka viņš to

uzdrīkstas Bet skolotājs norājoši atbild.

~Mācītājs jūs pārklaušinās. Viņam ir uz to tie-

sības."

Mācītājs ir stalts, brangs vīrs, mūža otrā pusē.

Viņa lielā, baltā roka ar spīdošu zelta gredzenu guļ
uz katedra. Skolotājs stāv godbijīgi viņam līdzās.

Viņi klusu sarunājas vāciski. Tad mācītājs uzstāda

jautājumus nesaukdams neviena vārdā, bet norādī-

dams uz vienu un otru no skolniekiem un dabun drīz

ātru un gaišu, drīz saraustītu, stomīgu atbildi, vai arī

nekādu. Bērni ir par daudz nobijušies. Tad viņš

atkal runā ar skolotāju, taisa atzīmes. Un nu tas iz-

sauc vārdu:

„
Jānis Sludinātājs!"

Sludinātājs pieceļas kājās, bet skolotājs dod tam

mājienu nākt pie katedra.

~Vai, vai, vai!" Lūcīte baidās, pieskārdamās An-

nelei trīcošu roku. „Nu nāks meiteņu reize! Kad

tik neizsauc mani. Tā mācītājs arvien dara. Pa-

priekš klaušina visus kopā un tad pēc tam vienu zēnu

un vienu meiteni no visas klases. Tos, kas labākie

skolnieki. Skolotājs tam pasaka."

Sludinātājs atbild gaiši un bez stomīšanās. Ne-

viens plaksts tam neparaustās. Mācītājs liekas ap-

mierināts. Paceltu galvu Sludinātājs atiet uz savu

vietu.

„Meiteņu reize, meiteņu reize," nošalc caur so-

liem.

334
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Mācītājs nesteidzas. Viņš iegrimis atkal sarunā

ar skolotāju. Uz kaut kādu skolotāja norādījumu

atskan viņa apmierinātais: ~,A!"

~Anna Avots!"

Annele pietrūkstas stāvus. Pārsteigta. Neziņā,

kas tai jādara? Tad viņa iet uz katedri zem skolo-

tāja labvēlīgi aicinošām acīm.

„Nu, mans bērns, skolotājs man stāsta par tevi. —

Tad nu atbildi man —

4

Krustu šķērsu mācītājs izjautā Anneli. Atbildēt

viņa var.

„Labi, mans bērns! 44

Un viņa lielā, koptā roka uzgulstas Anneles

galvai.

„Kā meita tu esi? Avotu? Taču nē? Laukmaļu?

F.s pazīstu labi tavu tēvu. Goda vīrs."

„Mans tēvs ir miris."

~Kā?" mācītājs neatceras. Annelei jāstāsta, kurš

Avotu dēls tas bijis. Beidzot viņš zin. „Ā, jā, Kriš-

jānis! Tas, kas dzīvoja par kalpu!" gari novelk.

Un Annelei liekas, ka mācītāja roka, kas noslīd

viņai no galvas, būtu uzreiz palikusi auksta un balss

salta. Krišjāņa meita. Tā, kas dzīvoja par kalpu.

~Viņš gribēja, lai es būtu Avotu, vai Laukmaļu

meitene, bet Krišjāņa meitenei tik labi mācīties ne-

vajadzēja." Tā viņa domāja.
~Tu vari iet," viņa dzirdēja skolotāja balsi, bet

aiz viņas tas teica mācītājam, kā aizbildinādams:

~Ļoti apdāvināti bērni."

..Mana tēva bērni," Annele domāja ar savas sirds

spīti, jo tas pats skolotājs jau arī bij sagatavojis viņas

brāli pilsētas skolai.
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Divas vecākās govis un vairākas aitas ir pārdo-
tas Dobelē. Pāris jaunākās paliks tepat, Krista ie-

dzīve kas nu no Jurģiem pārnāks dzīvot Jaunajās

mājās. Gan jau par tām kaut kā izlīdzināsies. Ar

citu iedzīvi, no kuras jau nav vairs nekas liels pāri,

māte aizies uz Avotiem, kur tēvocis Ansis tai dod

istabiņu savā jauntaisītā ērbērģī Māte ir teicama

vērpēja un citu mājas darbu čakla veicēja, kaut kā

viņa iztiks.

Kas būs ar Anneli'? — Pagaidām viņa paliks ar

māti, kamēr Līziņa rakstīs. Tad redzēs. Būs jāiet

uz Jelgavu un jāmācās māsas amats. Ko citu.

Tā māte ir izrunājusies ar Anneli un abas viņas

ir izskaitījušas naudu, kas dabūta par lopiem.

Lielākai daļai no tā ir jāiet par brāļa skolu un

uzturu pilsētā. ,Tas jau nu būs pēdējais no tēva

sviedriem. Vairāk nav vairs ne kur ņemt, ne ko dot,"

māte saka. „Un nu jāatlicina vēl tava skolas nauda.

Visu laiku nav maksāta."

Annelei noveļas kā akmens. To vien viņa ir gai-

dījusi. Beidzot viņa varēs samaksāt. Viņai nebūs

vairs jānodreb zem skolotāja nejaušā skata un jā-

domā: vai tik viņš nejautās: „Avote, tu vēl neesi iz-

pildījusi savu pienākumu."

„Labi daudz manam skolotājam. Labi, labi

daudz!"

Skolotājs nav noteicis maksu. Kad tēvs toreiz

aizvedis Anneli uz skolu, tas teicis, lai maksājot pēc

rocības. Māte nu bīda sudraba naudas gabalus pa

galdu skaitīdama: cik tad atliktu, ja dotu tik un cik

tad, ja tik.

Cik arī neliek uz skolotāja daļu, Annele vēl ar-

vien nav apmierināta.
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„Vairāk, vairāk manam skolotājam!"
Lai arī cik labs prāts, bet nevar tak atdo" visu.

Beidzot tās vienojās, ka nesīs trīs rubļus.

Annele vēl nezināja, ka cilvēks, kas iet kārtot

savus parādus, var iet ar tādu paceltu galvu. Viņa
ir laimīga, bet uzbudināta. Naudas darīšanas tai

nāk priekšā pirmo reizi. Kā nu lai tās vislabāki no-

kārto?

Trīs rubļi guļ saujā kā krātā, visu laiku kramp-

jaini turēti. Sasiluši, kopā salipuši.

~Nu Avote, ko laba teiksi?"

Viņa mulst vēl. Kā nu tā uzreiz — par naudu.

„Vai tev vēl kas sevišķs uz sirds?"

Trīs rubļi ar dobju salipuma troksni nokrīt uz

galda.

„Māte liek teikt labdienas un lai skolotāja kungs

neņem ļaunā, ka nav vairāk un kā tik ilgi bij jā-

gaida."
To viņa pieliek no sevis. Viņa tā ir izdomājusi,

kā ap tiem rubļiem jāapliek labi vārdi. Tomēr pie-

tiekoši labi tie nav un viņa tvīkst par savu neveiklību.

Skolotājs sēd mierīgi ar rokām pār galdu. Ne

ar vienu, ne ar otru roku viņš nedomā aiztikt šo

naudu.

„Par ko tu man to nes?"

„Par jūsu pūlēm, skolotāja kungs."

„Man nebij pūļu ar tevi. Man bij tikai prieks

tevi mācīt. Par to nevajaga naudas. Ņem to atpakaļ."

„Skolotāja kungs!"

„Ņem! Pašai tev noderēs vairāk. Es zinu, cik

lavai mātei tagad dārga katra kapeika."

„Skolotāja kungs!"
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Annele stāv saliktām rokām. Acu dobumos dzeļ.

Kā var būt šitāds cilvēks!

Stāv un nesamana, ko darīt.

Skolotājs paņem naudu, atvāž viņas sauju, ieliek

tajā vēl viņas pašas siltuma neatdzisušo naudu, aiz-

slēdz to viņas pašas pirkstiem, pagriež to pret durvīm.

„Nu, ej!"

Vajadzēja tak teikt paldies, noskūpstīt skolotā-

jam roku, kaut kā izteikt to lielo laimi, ka šitāds bij

cilvēks.

Nekā no tā viņa nebij paspējusi.

Vai nu nevarēja iet kā uz spārniem? Lai dara,

ko dara, ausīs zvana tāda salda dziesma: „Man nebij

pūļu ar tevi. Man bij prieks. Prieks tevi mācīt."

Skarbs vējš pūta acīs dzeldams un vaigus kaitē-

dams. Tik ass kā atmatas vējš. Annele skrēja tam

pretī, ka dubļi vien šļakstēja uz šaurās ceļmalas ta-

ciņas. Bij cieši jāturas piē' ceļa, jo ežas un grāvmalas
soli gremdēja kā bezdibenā. Asni dīga. Purenes zie-

dēja. Cīruļi gavilēja. Pavasaris.

Viegla, gaiša, brīva bij sirds. Kā uzreiz tas bij

noticis un nokritis viņas slogs? Ne uzreiz. Jau šad

tad sirdij bij pārskrējusi pēkšņa prieka un pārgal-

vības šalts, kā ašs saules stars un bij, it kā kāds teiktu:

Ir laiks! Paliec nu atkal vesala. Bet drīz atkal no-

mācās viņas debess, jo vēl viņa nespēja ticēt. Kā var

palikt vesela, kad viss vēl bij tāpat un nekas nebij

grozījies.

Pretī kustējās pajūgs. Bij neliels vezums, bet

braucējs soļoja līdzās. Pašauriem, ieliektiem pleciem,
vidū ierāvies. Piebraucis apstādināja zirgu.

„Labdien, Annele! Un ardievu!"

„Labdien, Sprici! Kādēļ jūs nesēdiet ratos?"
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,Ceļš nelāgs. Zirdziņam smagi vilkt."

„Gluži tāpat būtu sacījis tēvs," Annelei iešaujās

klusa doma.

„Es nu aizeju," Spricis saka.

„Uz kurieni?"

„Uz Laukmalēm un tad tālāk. Kāds radinieks

atlaida ziņu. Tam liela vieta un es tur vairāk būšu

pie dārza."

Annele brīnās. Viņa nekā nav zinājusi.

„Es jau arī tik vakar kā sadomāju. Sak: jāiet

būs. Neko darīt. Un kad uz Laukmalēm bij jābrauc

zirgs, tad pie viena aizvedu savus krāmus. Tur jau

atkal kaut kā tikšu tālāk."

Nav vairāk ko runāt. „Nu, nūū!" Spricis sku-

bina zirgu. Kamēr tas ievelk ratus, braucējs paskatās
cieši meitenei acīs un pakrata, kā apstiprinādams

galvu: „Jā, Annele, tā iet tai pasaulē."

Annele iet un domā. „Tā iet tai pasaulē!" Ar

Šiem vārdiem Spricis ir gribējis teikt ko citu, nekā tas

teicis. Varbūt to, ka tā ir tik nejauka pret to bijusi
visu laiku. Tā savādi tas bij skatījies. Un ko tad

viņš bij darījis ļauna? Kad apdomā: tik labu vien.

Un kā viņam arī gāja? Klīda pa pasauli un nebij.
kur galvu nolikt.

Varbūt mātei bij viņa žēl? Jā, māte! Vai tad

viņai nebij bēdu? Un bij tak labi bijis, ka kāds cil-

vēks bij pasniedzis roku, palīdzējis šo, to. Nebij

jau ļauns cilvēks. Bij labs. Vai lai tāpēc viņa to

būtu ienīduši kā Annele?

Savādi. Kad skatās no otras puses, kā tad viss

atkal citādā gaismā rādās. Un ir tā kā kauns, kā žēl

par kaut ko nodarītu nepareizu. Nebij labi tā.
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Un tomēr — māte! — Ja viņa būtu tagad norau-

dājusies? — Ja viņai būtu Spriča žēl? — Nē, nē! To

nemaz nevar izdomāt, kā tad būtu.

Māte ir laipna un mīļa. Tik priecīgi pārsteigta.

-,Vai tu tik agri jau mājā?"

„Jā. Mums šodien tak pēdējā diena."

Ēdiens ir izvārīts. Māte nes un liek galdā. Bet

Annelei nav ēstgribas, nav miera, kamēr tā pateic to,

kas dzen tik ātri pukstēt sirdij.

„Spricis arī aibrauca?"

„Ah, satiki?"

„Jā."

Un nu Anneles balss skan pavisam sveša, bet ārā

viņai ir jānāk.

„Vai tev nebij žēl?"

~Cilvēki nāk, cilvēki iet. Kur visus var izžēlot."

Annele raujas vēl tālāk.

„Tēva gan tev bij žēl."

„Tēva? Kur tad nu tēva? Tāds jau tikai viens

bij pasaulē."

Jā, nu ir galīgi vaļā tā saite, kas žņaudza Anne-

les dvēseli. Ai, gaviles, gaviles!

Ko labu viņa nu teiks mātei?

Tie trīs rubļi.

Pārgalvīga, draiskulīga uzreiz kā ar burvja mā-

jienu kļuvusi, viņa nomet tos galdā.

„Še, nauda!"

„Kas tā par naudu?"

„No skolotāja."

„Tu neatdevi viņam? Kāpēc tu neatdevi?"

.„Devu, bet viņš atdeva atpakaļ."



341

Un nu stāsta. Kauns stāstīt, bet laime tomēr ir

vēl lielāka.

Māte klausās.

~Ak tad tā tu esi mācījusies!"

Padomā, pagroza galvu un nosaka:

„Nu, lai nu Dievs tev dod, lai!"

Bet kādēļ tā grūtā nopūta? —

Rīt jāiet prom no atmatas.

Annele apstaigā ganu vietas. Jo lauki ir gājuši

plašumā, jo šaurākas tās ir palikušas.

Priekš viņas acīm ir izaugusi cilvēku mītne. Ēkas

jaunas, lauki lekni. Ak, kā viņos aug! Zelta bedre,

kā sacījis tēvs. Un to viņš ir racis, ielikdams tajā

savu zaļoksnējo locekļu spēku. Priekš kā? Nekad

viņš to nav jautājis.

„Un kā tas laiks pēc laika zūd."

Nozudis, aizritējis, kā no spoles notīta dzija, ir

tas laiks. Nav vairs tā dziedātāja, kas dziedāja šo

dziesmu svētvakarā ar saulrietu mazajā logā, nav

vairs tās telpas, jo mazā istabiņa skumst ar aizsistu

un aiznaglotu logu, veciem krāmiem piesvaidīta, pie-

mētāta, neslaucīta. Paliek tikai atmiņa, atēna, at-

tēls. Tos paņems dvēselē līdz, bet pati šī vieta, kā

bijusi, paliks sirdij sveša.

Pēkšņi meitene paliek kā aizrauta, skatoties tā-

lumā un nezin, kā paiet laiks. Vai viņa domā par

nākotni? Tā ir tumša, nezināma. Nekas nav grozī-

jies un tomēr ir jūtams plašums, sirds ūdeņi augstu

palo. Kas tos ceļ? Pavisam kaut kas cits, nekā iz-

redze uz labām dienām. Jo atkal tur ir tas neziņā-
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mais, neapjaužamais, mūžam tuvais, kā dēļ, liekas,

ii visa dzīve, viss, kas ir un būs. Un no tās netvera-

mās pasaules sniedzas neredzama roka, kas to tur un

vada. Un viņa seko. Seko.
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