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Romāns

Tā nav vēsturiski apliecināta grāmata,
Bet gan brīva fantāzija par kuršu tēmu.
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Pirmā daļa

/

1850. gada pavasari ASV un Anglija parakstīja vieno-

šanos par Panamas kanāla būvi. 1850. gada otrajā marta

no Brazīlijas uz Eiropu devās pirmais regulārās tvaikoņu

līnijas kuģis. 1850. gada 4. septembrī visā pasaulē oficiāli

aizliedza vergu tirdzniecību.

Uz šī fona Melnkrantes zvejnieki neizskatījās slikti.

Nebija jābūvē kanāls, jo Kuršu joma un jūra savienojās
ar dabīgu ūdensteci, drīkstēja kuģot pa Baltijas piekrasti,
un viņi nebija vergi.

Tomēr zvejnieki nebija brīvi pilsoņi, kaut arī kroņa
kancelejā par tādiem tika uzdoti. Viņiem nemitīgi sekoja
Prūsijas valsts modrās acis ierēdņa Hohdrāta platajā

pierē.

Pasauli Kuršu kāpās Jonatāns Dardeģis pazina jau as-

toņpadsmit gadus.
Kad Jonatāns paaugās, viņš uzzināja, ka ir jūrā dzimis.

Jonatāns bija otrais bērns laivu būvētāja — zvejnieka
ģimenē.

Māte, neliela auguma, ne visai stipra, tomēr strādāja
visus saimniecības darbus, un 1832. gada divpadsmitajā
jūlijā, gaidībās esot, brauca līdzi vīram tīklus pārlūkot.

Jonatāna ierašanās gaidīta pēc desmit dienām. Māte tā

domājusi un rēķinājusi.
Jūra izskatījusies rāma kā aizmigusi krustmāte.

Viss noticis selgā, kādus kilometrus no krasta.

Sākušās ātras un pēkšņas dzemdības.

Jonatāns pasaulē ieradies strauji. Tak jau otrais bērns!
Dzemdības noritējušas viegli un bez sarežģījumiem. Pat
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nepiedzīvojis bērnu saņēmējs, tēvs, ticis galā ar neierasto

pienākumu.
Pusminūtes laikā tēvs pārgriezis un pārsējis nabas

saiti. Tikai tad viņš pamanījis, ka puika nedvašo.

Ne balss, ne elpas!
Uz jūras valdījis tāds klusums, ka tēvs dzirdējis gaili

dziedam divi kilometri attālā krastā.

Tēvs paķēris zēnu aiz kājelēm, patirinājis gaisā, iemēr-

cis jūrā, noskalojis un uzdevis reiz pa dupsi.
Puika tūlīt iebrēcies un taurējis nepārtraukti. Kā īsta

kaucošā boja.
Tad Jonatāns kārtīgi nomazgāts, ietīts tēva kamzoli

un nolikts mātei pie krūts.

Krastā atgriezies, tēvs stāstīja, ka viņš savā laikā esot

daudz ko izvilcis no ūdens. Gan salakas, gan zandartus,
vimbas un plaužus, gan zušus rokas dilba resnumā, gan
vēdzeles un lašus, plekstes, reņģes un brētliņas, bet nu

vienreiz izdevies nozvejot puiku.
Māte viņam pārmeta, teikdama, ka nevajadzējis mazo

barbariski ūdenī mērkt. Varējis iekampt malku jūras un

aizrīties.

— Sis aizrīsies? — smējis tēvs. — Tāds jūru izpūtīs
sausu. Mute kā bazūne!

Kopš Jonatāna piedzimšanas Melnkrantē klīda valodas,
ka mazus bērnus jūrā ar tīklu varot noķert kā lašus.

Kamēr Jonatāns nācis pasaulē, arī saule parādījusies
pie apvāršņa. Varbūt, ka saule parādījusies kādu brītiņu
agrāk, tikai aizņemtībā tēvs to neesot pamanījis.

Vēlāk māte Jonatānam teica, ka piedzimšana kopā ar

sauli nozīmējot laimīgu dzīvi.

Jonatāns uzauga bez slimošanas. Neviena nopietna
kaite neķērās klāt. Pat masaliņas gāja secen. Māte gan

bažījās, sacīdama, ka masaliņas un cūciņas katram bēr-

nam jāizslimo, citādi smaga slimība varot uzkrist vīra

vecumā.

Savos astoņpadsmit gados Jonatāns ne reizi nebija sa-

aukstējies. Viņš nepazina zobu sāpes, galvas sāpes un

vēdera sāpes. Protams, bija sasities un brēcis zilumu sā-

pēs. Kā nu bez tā? Kurš puika bez zilumiem uzaudzis?

Bet tā vien šķita, ka lielais debesu zilums zēnam ir lab-

vēlīgs.
Zilā bija Jonatāna mīļākā krāsa. Pašam acis zilas. Mati

gaiši kā izbālējušas niedres. Vai tāpēc, ka zēns piedzimis
blāvā rīta gaismā?
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Jonatāns bija izturīgs. Varēja pērties viskarstākajā

pirtī, kamēr citi streipuļodami izspruka priekšiņā. Spēja
skaldīt malku bez atelpas. Reiz izpeldējās āliņģī ziemas

spelgoņā. Uz zemledus zveju jomā braucot, ielūza zirgs,

un tikai Jonatāna noteiktā un ātrā rīcība izglāba lopiņu.

Viņš pagrūda tīklu velces griežamo bomi šķērsu zirgam

zem vēdera.

Pats gan saslapa.
— Nu tu, puis, dabūsi drebulil — teica vārnu kodējs

Tadaiķis, saukts arī svētais Pāvils.

— Sitam zēnam nekas neķeras klāt, — rūca Lameiķis
Romietis, — to saka cilvēks, kurš varēja būt pulkvedis, ja
vien ģenerālim pietiktu prāta viņu paaugstināt.

Turpat uz ledus Jonatāns nometa slapjās drēbes, uz-

rāva uz kauliem sausas, ko nu katrs zvejnieks no apģērba
ziedoja.

— Meistars jāglābj! — teica Lipaiķis.
Meistars? Nu, gluži meistars Jonatāns vēl nebija, kaut

arī prata visu, ko viņa tēvs Stefans.
Laivu uztaisīt, ragavas uzcirst, ratus tikai no koka

izdreijāt. Tā bija smalka māka — sastiprināt dēju kurvi

ar tapām un ķīļiem bez nagliņas, bez dzelzs skaviņas!

3

Jonatāns rudens naktī stāvēja uz Sventes kalna un pa-
dusē turēja pīli.

Jonatāns bija atnācis uz tikšanos ar Helēnu.

Pīles kājas bija sasietas ar saitīti. Sena teika stāstīja,
ka pašā Sventes dzijumā guļot diža laiva, virs kuras

kalna galā esot caurums, ko smiltis gan dažkārt piese-
dzot. Lūk, ja šajā caurumā ielaižot pīli, tā otrā rītā pa

pazemes eju izpeldot jūrā.
Jonatāns un Helēna gribēja teiku pārbaudīt.
Jonatāns, kursis.

Jonatāns berzēja kājas smiltīs. Protams, viņš atnācis

ar kailām pekām. Un iekāpis aitu pakaišos, kurus uz Sven-

tes kalna bija izplājis skolotājs Kuronis, Helēnas tēvs.

Paldies dievam, izplājis nelielā platībā, citādi Jonatāns

pamatīgi sasmērētu kājas. Viņš berzēja pēdas pret smil-

tīm, lai dabūtu nost nepatīkamo miklumu. Aitu mēsli bija
saulē izžāvēti, vējā izpūsti, tomēr nepatīkami. Pakaiši

vien, bet ar tādu smaržu nevar iet uz satikšanos.
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Skolotājs Kuronis bija īpatns cilvēks.

— Atskatieties pagājībā, — skolotājs mēdza sacīt,
— padomājiet — kāpēc pirāti k|uva par zvejniekiem, kāpēc
tauta izkusa citās tautās un kāpēc izgaist kuršu valoda?

Noklāt Sventes kalna plecu ar aitu mēsliem — tā bija
viena no skolotāja Kuroņa dīvainībām.

Jūra krāca pa gabaliņu, vējš dzina tumsu pāri vi|ņiem
un kāpām.

Pīle nemierīgi sarosījās padusē. Jonatāns turēja putnu
stingri, bet maigi. Lai nenodarītu pāri. Tūlīt ieradīsies

Helēna. Gaidot Jonatāns ieklausījās dabas skaņās.

Viņam bija sajūta, ka pietrūkst kādas tikai rudenim

raksturīgas nots.

Jonatāna kailās pēdas pieskārās pērkonamoliņam. Viņš

bija Melnkrantē uzaudzis un zināja, kā sauc katru zālīti.

Pat ar ciet acīm, pat tumsā Jonatāns varēja pateikt:
kāja skar pūkaino plostbārdi, tālāk aug rasenes, smilšu

grīslis, tad vistenes.

Šonakt zāle sausa, smiltis bez mitruma, rīt gaidāms
lietus.

Aklais lasa grāmatu, pieskardamies burtiem ar pirkstu
galiem, — tā Jonatāns lasīja Sventes kalnu, pieskaroties
tikai ar kailajām kāju pēdām.

Uzmanīgi, smilšērkšķisl
Var iet droši, te sarkanā auzene, ciesa un vībotnes. Te

sākas kāpu niedres un rets kāpu kviešu pudurītis starp
tām. Tad stāvs un slidens kāpiens, tikai pārdesmit soļu

pa gludu smilti, un Jonatāns ir pašā Sventes virsotnē.

Melnkrantes ciems bija izvietojies Kuršu kāpās Sven-

tes kalna tuvumā.

Ciema mājas izmētātas gar ce]u virzienā no ziemeļiem
uz dienvidiem.

Par to zvejnieki mūžīgi strīdējās, kad gribēja mēles

patrīt. Vai virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem vai arī

pavisam otrādi — no dienvidiem uz ziemeļiem? Abu vie-

dokļu aizstāvjiem bija vienlīdz stipri argumenti.
— Ar tīklu jūru smeļ! — novērtēja skolotājs Kuronis

šo strīdu.

Dienas laikā raugoties no Sventes kalna virsotnes, mā-

jas izskatījās kā milzim no ratiem izbiruši klucīši.

Naktī visu sedza tumsa, tikai izretis uguntiņas vēl spī-
dēja lejā, bet Jonatāns zināja, ka vispirmā ir mācītāj-
muiža. Baznīca atradās šimpus ceļa, starp ciemu un

Sventi, Tālāk uz ziemeļiem bija Jonatāna tēva mājas Jūr-
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pils, tad krietnā sēta Apūle, kurā apmeties bagātais Vīga,
tad nāca ciema viducītis, kur dzīvoja trīs brāļi Lameiķi,
ne īsti nabagi, bet arī ne turīgi. Ciema nabagi, vārnu

kodēji, dzīvoja četrās nākamajās sētās, dzīvojamā istaba

un kūtiņa — visa sētas bagātība. Protams, neviens no

vārnu kodējiem ar cepuri rokā uz ciema ceļa redzēts ne-

bija.
— Bet tikai tāpēc, — teica Lameiķis Romietis, — ka

vārnu kodēju cepures tik caurumainas, ka pat feniņš ne-

turas!

Ciema ziemeļu galu noslēdza kalēja māja un smēde,
tad skolotāja Kuroņa saimniecība Pluģi, kur dzīvojamā
istabā notika mācības, bet pats skolotājs ar ģimeni miti-

nājās divās blakus istabās. Pluģos bija divas klētis, kūts

un ratnīca. Bet lielākā bagātība Pluģos ir sešpadsmitga-
dīgā Helēna. Viņa jau ir ceļā. Par to Jonatāns nešaubījās.

Viņš pārlika pīli otrā padusē un pacietīgi gaidīja. Bija
norunāts satikties augstākajā vietā.

Viņpus ceļa, tuvāk jūrai, slējās no darvotiem dēļu ga-
liem būvētas, laika gaitā nomelnējušas un sašķiebušās
tīklu un laivu būdas.

Cauri ciemam rūga smilšains un grūti izbrienams ceļš.
Gājēju taciņas stiepās pa apmalēm, kur auga cietā dzelzs-

zāle un smilgas.
Pa smago, smilšaino risu pat vasaras vidū ērtāk gāja

uz priekšu ar ragavām. It īpaši, ja slieces bija nekaltas.

Gludais oškoks līdzeni un viegli nesa pāri. Bet ratu riteņi
dziļi ieēdās zemē, savandīja brauktuvi.

Vasaras vidū ar ragavām griezt — tā nebija jūrmal-
nieku kaprīze. Ja brauca ar ratiem, jau pēc pāris kilo-

metriem zirgu paslēpenes piesvīda baltas. Ragavās zirgs
gāja pūzdamies.

No Melnkrantes uz dienvidu pusi atradās Karaļauči. Zie-

meļu virzienā — Nida, Preiļi, Jodkrante, Pērvelka un citi

ciemi. Visgalāk — Mēmele, senā kuršu vieta, par kuru

skolotājs Kuronis klasē stāstīja, ka tā pirms vācu iebru-

kuma saukusies Pilssāts un viss novads vēl pirms XII

gadu simta saukts par Pilssāteni.
— Pilsāts? — bija jautājis Jonatāns. — Vai tā?

— Nē, — teica skolotājs Kuronis, — Pilssāts. Ar di-

viem «s». No vēstures nedrīkst izmest pat nieka burtiņu.
Tikai tad tā ir vēsture, nevis pasaku stāsts.

Tomēr īstas kustības uz Mēmeles—Karaļauču ceļa nere-

dzēja. Jūrmalnieki izmantoja ūdensceļu, tas bija ātrāks,



14

gludāks, ierastāks. Laivoja gan uz Karaļaučiem, gan uz

Mēmeli.

Kaut arī katrai saimniecībai piederēja grunts un dārzs,
bet uz nomas neliels zemes pleķītis, galvenā nodarboša-

nās Kuršu jomā bija zvejniecība.
Zivis veda pārdot gan uz tuvējām pilsētām, gan arī uz

tālāko Dancigu. Daži lielījās, ka esot bijuši pat Ķīlē. Jā-

tic vien bija, zvejnieki zināja stāstīt, ka ap pilsētu augot
skābaržu meži un no līča puses zeme izskatoties paugu-

raina.

•..-- : •

Runāja, ka zem Sventes kalna guļot diža laiva.

Bet nedrīkstot meklēt, citādi atradējam būšot slikti.

Jonatānam ir mazliet bail. Ja nu pazemes eja atklājas?
Rudens nakts ir tumša. Smiltis zem kājām šķiet mel-

nas. Kāpu niedres līgojas vējā un san.

Senajiem kuršiem esot bijušas sudraba rotas, bet tagad
vējš dzied sudraba balsī, spēlēdamies kāpu kviešu salmos.

Smiltis zuz zem kājām. Sventes kalns dun zem Jona-

tāna soļiem, kaut arī viņš uzmanīgi liek kājas. Varbūt

dun viņa sirds?

Tikai dienas steigā smiltis šķiet klusas. Naktī, vējā
smiltīm ir balss. Smiltis zum. Tāpat kā Jonatāna asinis.

Pasaule ir noslēpumu pilna. Vai tiešām viņš atradīs sle-

peno eju un pīle izpeldēs jūrā?
Kalna vidū paslēpta dižā laiva. Tāpat katra lieta slēpa

dvēseli. Ik mākonim bija sirds. Pērkona pukstu skanī-

gumā. Tālu aiz mākoņu vaļņiem spīdēja mēness. Patlaban

Jonatāns to neredzēja, bet mēness tur bija. Tomēr.

Tāpat kā lielās pilsētas, Mēmele un Karaļauči.
Neredzamas, bet esošas.

Kā milzīgs loks izliekušies Kuršu kāpas jūras mala,
galos sasieti pilsētu mezgli — Mēmele un Karaļauči, bet

vidū saspringta un zuzoša bulta — Jonatāna dzīve.

Uz kurieni loks raidīs bultu?

Bulta lido klusu, bet tās gaita nav izmaināma, kamēr

tā sasniedz mērķi.
Kāds ir Jonatāna mērķis?
Melnkrante ir vientuļa vieta — tālu no pasaules, dau-

dzos karos gājusi no rokas rokā, piederēdama gan prū-
šiem, gan kuršiem, gan poļiem, gan krieviem, gan vācie-
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šiem. Melnkrante ir Prūsijas mala. Tālu no centra. Vai

Jonatāna dzīve pārvarēs tālumus?

Zvejnieki nemēdza runāt par tālumiem. Vienīgi vārnu

kodēji sarunās pārcilāja cēlas matērijas, dzīves jēgu,
likumus un konstitūciju. Tāpēc ka bija nabagi. Viņiem
nepiederēja manta. Tad nu viņi cerēja, ka domas arī ir

manta. Protams, skolotājs Kuronis un mācītājs Blakfrosts

arī pārsprieda gudras lietas, taču Jonatāns reti gadījās
klāt prātnieku sarunās. Un kas viņš bija, lai būtu klāt?

Jonatāna tēvs Stefans runāja galvenokārt par zivīm, par

lašu, zušu un brētliņu cenām, par laivu būvi, par tīklu

pirkšanu un lāpīšanu. Sprieda par govīm un lopbarību
ziemai. Par siena pļauju viņpus Kuršu jomas.

Mežonīga un baismīga ir rudens nakts Sventes galotnē.
Kaut arī padusē pīle. Vai pīle ies bojā, ja to ielaidīs pa-

zemes ejā? Bet visur ir vienlaidu smilts, un senā teika

paliek tikai teika.

Jonatānam uzmācas domas par pagātni un par prūšiem,
kas vēl gadu tūkstoša sākumā še dzīvojuši.

Ciemā stāstīja, ka uz Sventes kalna spokojoties mazu

meiteņu dvēselītes. Senprūšos valdījis barbarisks likums,

viņi nogalinājuši jaunpiedzimušās meitenes, atstājot ģi-
menē tikai vienu.

Tas esot noticis uz Sventes kalna.

Jonatāns atviegloti nopūšas. Ēna, kuru viņš noturējis

par senprūšu meitenes dvēseli, tuvojas un izrādās Helēna.

Helēna daudz zina. Jonatāns un Helēna kopā skolojās
pirmajās klasītēs. Jonatāns sāka strādāt darbnīcā pie

tēva, bet Helēna turpināja mācības klasē pie sava tēva.

Skolotāja meita varēja brīvi spriest par Platona un Aris-

toteļa rakstiem un uzskatiem.

Skolotājs Jānis Kuronis mācīja bērnus runāt kursiski,
kaut arī oficiālā izglītības valoda bija vācu.

Jonatāns neprot spriest nedz par Sopenhaueru, nedz par

Kantu, tomēr stāv līdzās Melnkrantes simpātiskākajai un

gudrākajai meitenei.

Uz Sventes kalna melnā rudens naktī!

Jonatānu nav apciemojis ne Platons, ne Aristotelis.

Doma nav Jonatāna darba rīks. Jonatāna darba rīks ir

parasts urbis, kādu lietoja jau viņa senči, plata vīle koka

gludināšanai, galdnieka kalts un ēvele.

Helēna izprot zvaigžņu ceļus un Visuma uzbūvi, bet

Jonatāns pazīst dēļus, pārzina kokmateriālu žāvēšanu,
atbild par brangām, ķīļiem, mastiem, rājām, par ratu
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kurvjiem un ragavu sliecēm, par dīstelēm, par airu lāp-
stām un laivām.

Helēnas nākotne ir nenoteikta.

Viņa labprāt paliktu Melnkrantē, mantojot tēva amatu.

Bet baronese Ameisenhaufe domā, ka zvejniekciemā sko-

lotājs var būt tikai vīrietis. Helēnai ir brālis, un viņš lai-

kam mantos tēva amatu.

Jonatāna nākotne ir noteikta.

Jo viņš pazīst laivas. Viņš zina visu, ko Stefans Dar-

deģis varējis iemācīt.

Cik Jonatāns sevi atceras, tik atceras laivas. Nē, savu

piedzimšanu viņš neatminas. Bet zēna šūpulis bija vei-

dots kā maza laiva, un arī gulta līdzinājās laivai.

Pirmās mūža vasaras Jonatāns pavadīja pagalmā. Pie

lielā šķūņa, uz steķiem pie darbnīcas durvīm, stāvēja
veca zvejas laiva. lekšā kustīgs kā ūdenszāle dzīvojās
mazais Jonatāns.

Klupdams krizdams viņš rāpoja pa laivu, pārveldamies
soliem un ribām.

Kad puisēns piecēlās kājās, mazais pakausītis ziedēja
pāri bortam kā gaišdzeltena, uzlecoša saulīte.

Māte vasarās pļāva sienu jomas viņā pusē, Vācijas
daļā. Jonatāns palika mājās pie tēva. Viņš dabūja piena
krūzīti, biezpiena kancīti, kaltētu mencu pasūkāt.

Piecgadīgs būdams, viņš gāja uz Sventes kalnu. Tēvs

viņam bija iztaisījis mazu laiviņu, ar ko nošļūkt pa stāvo

nogāzi.
Ap laivām un laivā pagāja Jonatāna bērnība un vēlāk

arī pusaudža gadi, kad viņš brauca selgā līdzi tēvam un

vecākajam brālim kā akmeņu puika.
Bija dziļa nakts. Abi jaunieši kā milzīgā tumsas spainī

bija nolaidušies laika akas noslēpumos.
Viņi bija izstaigājuši Sventes kalna muguru, bet paze-

mes eju nevarēja atrast.

— Eja paveras tikai pusnaktī, — teica Helēna, — un

nu jau pusnakts garām.
leplakās gaiss virmoja silts un vasarīgs, bet augstāka-

jās vietās vilka īsts rudens drēgnums.
Pīle Jonatāna padusē bija pavisam sastingusi. Galvu

pabāzusi zem spārna, tā gulēja kā pamirusi.
Helēna bija pārņēmusi Jonatāna domas.

Ja pazemes eja piepeši atvērtos zem kājām, Jonatāns to

nemanītu. Patlaban pasaule, jūra un zvaigznes debesīs

piederēja viņam. Arī melnie mākoņi, kas aizsedza zvaig-
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znes. Arī tie. Viņš domāja, ka ar šo rudens nakti aizsā-

kas garākā un siltākā vasara viņa mūžā.

Kaut nakts nekad nebeigtos!
Diemžēl no rīta būs jāšķiras. Nē, gulēt Jonatāns neies,

mājup pārradies, viņš iedegs darbnīcā vētras lukturi un

strādās.

Viņš iesāks vieglāko un ātrāko laivu, kāda jebkad jūrā
gājusi. Laivai viņš dos Helēnas vārdu.

Helēnas mati ir sprogaini un smaržo kā tikko ēvelētas

bērza skaidiņas.
Helēna domāja par mājup iešanu. No rīta būs jāslauc

govs, jāpabaro cūkas, jāpasviež putraimi vistām, tad jāiz-
laiž govs, tele un aitas ganībās.

Melnkrantes gans Lameiķis Romietis aizdzīs ganām-
pulku pa ceļu, saukdams:

«Laiž laukē, laiž laukē! To saka cilvēks, kurš varēja
būt pulkvedis, ja vien ģenerālim pietiktu prāta viņu pa-
augstināt.»

5

Jonatāns un Helēna kāpa lejā pa kāpas stāvo nogāzi,
turēdamies rokās, lai balstītu viens otru. Pīle Jonatāna

padusē piepeši pamodās, sarosījās, izstiepa kaklu un gari
iepēkšējās.

Augstu pāri Sventes kalnam iešalcās skaņa, it kā vilnis

maigi skalotos pret krastu.

— Melnās pīles iet! — iesaucās Jonatāns.

— Es jau vakar redzēju strazdus, — teica Helēna.

— Lielais ceļš uz siltām zemēm vaļā!
Ir vairāki galvenie gājputnu pārlidošanas ceļi. Lielais

rietumu piekrastes ceļš ir viens no visapdzīvotākajiem. No

Somu līča gar Rietumeiropas piekrasti, pāri Kuršu kāpām
Baltijas jūras Kuršu līcī un tālāk gar krastu līdz pat

Dienvidspānijai. Un taisni pāri uz Āfriku. Ūdensputnu
centrālā iela uz dienvidiem. Pa to lido pīles, zosis un

kaijas. Ceļu izmanto arī mazākie putni — slokas, zīriņi,
ķīvītes, strazdi.

Stārķi, meža zosis, vārnas un plēsīgie putni ceļo tikai

pa dienu, kad zeme labi saskatāma. Vanagi necieš baru

un lido pa vienam, tāpat kā dzeguzes,
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Lielais vairums pārlido mēnesnīcā, kad pāri zemei

klājas nakts. Tie ir izturīgi lidoņi, viņi neapstājas arī

dienā.

Sīkie putni turas baros, lielās grupās, un dažkārt vai-

rākas sugas lido vienā pulkā. Lidošanas augstums ir at-

karīgs no laika apstākļiem, vēja virziena un spēka. Div-

simt vai trīssimt metru augstums ir visbiežāk lietotais.

Pirms diviem rudeņiem Jonatāns palaida pūķi virs

Sventes. Auklas garums bija ap deviņdesmit metru, un tad

vēl atlika apmēram tikpat līdz strazdu mākonim, kas

gāja uz dienvidiem.

Retumis putni sasniedz īstu augstuma rekordu. Tie re-

dzami kā sīki, kustīgi punktiņi. Jonatāns lēš, ka līdz

augstu lidojošam strazdu baram vai dzērvju kāsim būs

kāds kilometrs.

Putnus nevar apturēt pat negaiss. Vētrā tie turas cieši

pie zemes. Jonatāns reiz iekļuva ķīvīšu barā. Vētras laikā

žēli kliedzošās ķīvītes lidoja gar priekškāpu tikai kādu

metru no zemes. Putni kā kustīga siena aizšalca garām.
Kaijas negaisā iet tik cieši pie viļņiem, ka šķiet — tās

ar spārnu vēzieniem pārlec putu galotnēm.
Putnus nevar apturēt ne slapjdraņķis, ne putenis.
Jonatānam patika dzērvju kāšu skaidrais zīmējums. Pa-

tika meža zosu spēks. Viņš apbrīnoja gulbju kārtīgās rin-

das. Strazdi, ķīvītes, zīriņi un slokas nāca ciešā bariņā,
krietna mākoņa lielumā un biezumā. Debess tad bija
pilna ar spārniem un putnu balsīm.

Daja putnu lido klusumā, it kā lielu gudrību knābī turē-

dami, bet lielais vairums nevar iztikt bez sarunāšanās.

Gluži kā cilvēki.

Sajā rudens naktī mākoņi gulēja tuvu Sventem. Ne vai-

rāk kā simt metru no zemes. Tātad putni lidoja virs mā-

koņiem, mēnesnīcā.

Kā tur izskatījās?
Jonatāns nomierināja pīli, paglaudīja un pabāza putna

galvu zem spārna. Pīle negribēja rimties, laiku pa laikam

konvulsīvi mēģināja izrauties.

Ko tāds mājas putns saprot no pārlidošanas?
Jonatāns apbrīnoja augus.

Augi izdīgst, izaug, nozied un sēklo vienmēr vienā un

tajā pašā vietā. Kad pienāk laiks, turpat arī nokalst.

Bet putni? Skrien apkārt pa pasauli, no vietas uz vietu.

Ir jau arī līdzīgi cilvēki. Jonatāns tāds nav. Viņš ir kā

smilšērkšķis. Tikai Kuršu kāpās. Nekur citur. Nekur!
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Kuršu mares šaurā zemes strēle kā magnēts pievilka

gājputnus. Putnu ceļi kā sīkas aukliņas saplūda kopā, sa«

vīdamies biezā virvē.

Rīt, parīt arī pelēkās vārnas sāks pārlidojumu.
— Drīz vārnu kodēji būs augšā ar tīkliem, katlu un

mucu, — teica Jonatāns.

— Brrr, — noskurinājās Helēna.

— Ne jau visiem ir pīles padusēl — sacīja Jonatāns,

attaisnodams vārnu kodējus.
— Man liekas, — sacīja Helēna, kad jaunieši apstājās

puskāpā, cieši piespiedušies viens otram — un tikai tāpēc,
ka Helēna gribēja Jonatānam palīdzēt nomierināt sa-

traukto pili, — man liekas, Sventes kalns ir sakustējies!
Helēnas acu zīlītes ir kā zilo viršu ziedi.

— Man ir tāda pati sajūta, — piekrita Jonatāns. — Kā

uz trīsmastnieka deķa. Buras augšā, kurss uz Karaļau-
čiem!

— Tās nav buras, — smējās Helēna, — tās ir melnās

pīles!

— Kāpēc jums, sievietēm, — maigi sacīja Jonatāns,
— aizvien viss jāpievelk pie veļas baļļas. Vai tad cilvēks

nedrīkst pasapņot?
— Sapņot vajaga uz zemes! — sacīja Helēna.

Visu dienu Helēna ar nepacietību gaidīja tikšanos uz

kalna nakts vidū.

Vecmāmiņa pievakarē pabeidza aust lupatu celiņu,
šauru grīdsegu, kuru izklāt pie gultas. Tur savāktas lupa-
tas, kas krātas vismaz desmit gadu. Lupatu celiņš iznāca

raibs un dzīvespriecīgs, bet pa vidu stiepās pelēkais.
Tāda pati pelēka Helēnai šķita ikdiena.

Ja nu vienīgi Jonatāns?

Protams, viņi gatavojās meklēt pazemes eju. Vīrieši, it

sevišķi jauni vīrieši, tomēr ir mazdrusciņ vientiesīgi. He-

lēna jutās pārsteigta, ieraugot Jonatāna padusē iežmiegtu

pīli. Vai tad tā var kādu nopietnu vārdu pārmīt? Vai tad

ar pīli padusē var kopīgi pasapņot?

6

Pat mazākajam un niecīgākajam cilvēkam ir sapņi.
Helēna agri iemācījās staigāt, bet doties vienai uz jūru

bija stingri noliegts.
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Helēna sapņoja par dzintara gabalu, kuru atradīs. Jāiet

bija vienai, tas veiksmes priekšnoteikums.
Pusdienlaikā, kad lielie nolikās diendusā, Helēna viena

aizgāja līdz jūrai.
Tagad viņa saprata, kāpēc toreiz neveicās. Viņa ce-

rēja atrast dzintaru, bet nezināja, ko lai meklē. Dzintars

krastā izskatās citādāks nekā mājās.
Nepazīstami pelēks, pat melns aļģēs un jūras zālēs sa-

tīts kamoliņš.
Bet Helēna raudzījās pēc blāvi mirdzoša zelta akmens.

Zelta sveķus Melnkrantē atrada visi. Un meklēja visi.

Gan jūrā, gan krastā, gan divu roku dziļumā piekrastē.
Helēna zināja, ka dzintars nāk krastā līdz ar vētru.

Un iepriekšējā naktī vējš bija trakojis.
Sveķu lāsas? Priežu asaras? Meitenīte bija iegaumē-

jusi, ko lielie runā. Kuršu marē reiz auguši vareni priežu
meži. No tiem tad arī dzintars. Bet Helēna toreiz domāja,
ka lielie alojas. Meitenīte bija pārliecināta, ka dzintars

ir jūras dzelmē noķerti saules stari, kas nu sakusuši ka-

moliņos.

Viņa meklēja dzeltenus, caurspīdīgus akmeņus, bet

krastā gulēja melnpelēki, dūņu klāti jūras zāļu kumšķi.
Tos Helēna neaiztika.

Viņa skatījās jūras tālumos.

Odens bija dziļš un draudīgs.
Apvāršņa griesti augstu pāri galvai, un viļņi kā pie

gultas izklāta rakstīta lupatu sega.

Tā vien likās, sega kāpj krastā, un ik pēc zilā, zaļā
nāca pelēkais.

Viņa nebija atradusi dzintaru.

Krasta smiltis bija vētrā izvandītas un piesvaidītas ar

jūras atnestām drazām.

Te bija tīkama spēlēšanās.
Jūras drazās, ko kaltēja saule un vējš, kur smaržoja

sāl? un jods.
Māte viņu atrada un pamatīgi izbāra.

— Tev teica, lai neej viena!

— Es jau negāju, — teica Helēna, — lupatu celiņš mani

aizveda.

Nu Helēnai jau sešpadsmit gadu, un viņa zina, ka zel-

tainā akmeņu kolekcija tēva skapī ir atrasta dūņās, aļģēs
un jūras zālēs.

Helēnai kaklā dzintara amulets, mušas lieluma kaujas
cirvītis ar Kursas saulītes sešlapi uz asmens. Dzintara
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amulets sargā no slimībām, palīdz kakla un zobu sāpes

ārstēt, sargā pret noskaušanu, pret ļaunu aci, veicina

sirdslietu laimīgu nokārtošanu.

Jonatāns?

Varbūt Helēna Jonatānu vēl neprata novērtēt? Varbūt

Jonatāns paslēpies dzīvē un darbā tāpat kā zelta dzin-

tars jūras zālēs un aļģēs?
Helēnai Jonatāns liekas tāds, nu — mazliet neaptēsts.
Helēnai jau sešpadsmit gadu, bet nekur pasaulē viņa

vēl nav bijusi. Karaļaučus gan viņa redzējusi. Mēmelē pa-

bijusi. Bet Prūsijas galvaspilsēta ir Berlīne, un nezin vai

Helēna kādreiz to apskatīs?
Vecmāmiņa stāstīja, ka reiz Kurzemes hercogs Kuršu

mari ieķīlājis un kopš tā laika Brandenburgas hercogs
mari pievācis. Tā kā medību suni ar visām blusām —

cilvēkiem.

Tāpēc Kuršu mare ir Prūsijā.
Tāpēc te visi cenšas runāt vāciski.

Helēnas tēvs, skolotājs, gan teic, ka jāprot arī kursiski.

Vecie kurši zina valodu, jaunie — tā pa pusei, nezinātājs
var noticēt, ka tā ir kuršu mēle, ko viņi lieto.

Helēna zina arī svešvalodas. Latīņu valodu, māk pa-
teikt pāris teikumu krieviski, pāris teikumu angliski. Vācu

valodu viņa nepārvalda pietiekami labi. Mājās ar tēvu,
brāli, māti un vecmāmiņu runā kursiski.

Bet visur citur, cienījamā sabiedrībā ārpus Melnkrantes,
runā tikai vāciski. Kurši dzīvo visapkārt un visgarām pa
mari. Un nebūt neprot tekoši izteikties vāciski. Bet cenšas.

Melnkrantē labi prot vāciski mācītājs Blakfrosts, viņa
kundze, nodokļu uzraugs Hohdrāts, skolotājs Jānis Kuro-

nis un arī Jonatāns Dardeģis.
Jonatāns divus gadus ir strādājis Karaļaučos lielā kuģu

būvētavā.

Jonatānam nepatīk nodokļu uzraugs Hohdrāts, bet uz-

raugam patīk Helēna, kurai savukārt tīkamāks ir Jona-

tāns, tāpēc Hohdrāts izslēgts no valodas apgūšanas pul-
ciņa.

Hohdrāts vairs nav jauns. Bet pats viņš paziņo, ka ne-

esot vēl vecs. Vai viņam ir starp trīsdesmit un četrdesmit

vai vairāk, to Melnkrantē nezina neviens. Bet Hohdrātam

ļoti patīk Helēna. Rīta blāzma maija rītā, reiz Hohdrāts

bija izsaucies. Helēna patīk visiem ciema puišiem. Viņas
draudzene Anita Tadaiķis arī ir glīta meitene, bet nevar

lepoties ar tādu pielūdzēju skaitu. Toties Helēnai tā īsti
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ka līdz matu galiņiem ir samīlējusies.
Bet Jonatāns atnācis uz satikšanos ar pīli padusē.
Pazemes eju tā arī neizdevās atrast. Un Helēna domā —

nez vai tēvs ticēs teikai? Tāpēc jauniešiem ir otrs aiz-

bildinājums — viņi vingrinās vācu valodā. Tas ir viņu
mazais valodniecības pulciņš.

Tāpēc viņi satiekas.

Cita iemesla nav. Kāpēc valodas stundas notiek nakts

melnumā? Tāpēc, ka dienā nav laika. Jonatānam jāstrādā
laivu darbnīcā, Helēna apkopj māju, ko māte ar vecmā-

miņu atstājušas viņas rūpē.
Ne mazākās aizdomas nedrīkst krist uz jauniešiem, tikai

valodas studijas, jo Melnkrantē visi zina — Jonatānam

kādā mistiskā, bet stingri ievērotā senču novēlējumā aiz-

liegts precēt sievu no ciema meitām.

Citādi pār Dardeģu dzimtu nākšot lāsts.

Nelaime piemeklēšot ne tikai dzimtu, bet visu Meln-

kranti.

Tāpēc Jonatāns uz Sventes kalnu nāk slepus pusnaktī.
Viņš domā, ka pienācis laiks pārkāpt senču aizliegumu.
Viņa tēvs Stefans Dardeģis gan tā nedomā.

Helēnai ir zināmas abu vīriešu domas.

Viņa ir pārliecināta, ka dēls neko nepanāks pret tēvu.

Tāpēc Helēna sapņo. Par Karaļaučiern. Uz pilsētu varētu

doties kaut vai šo pašu rudeni. Dzīvot pansijā. Un mācī-

ties šūt. Helēna ir pārliecināta, ka sievietēm ir jāpārņem
derīgā profesija. Pagaidām Prūsijā skroderi ir vīrieši. Bet

sievietei vairāk piedien ar adatu un diegu rīkoties, šķēres
šņakstināt un šujmašīnu tarkšķināt.

Ja Helēna būs Karaļaučos, tālu no Melnkrantes, var ga-

dīties, ka Dardeģu dzimtas pareģojums tur zaudē spēku.
Varbūt Jonatāna tēvs tad mainīs savu nepiekāpīgo no-

stāju?
Bet pagaidām Helēna ir nobažījusies par vācu valodu.

Kara]aučos kursiski nerunā, tikai vāciski. Ko vāciešiem

nozīmē kurši? Vārnu kodēji — tā vācieši dēvē kuršus, un

sava daļa taisnības dēvējumā ir. Melnkrantē tiešām dzīvo

četras vārnu kodēju ģimenes.
Bet kas Helēnai par to! Viņa ir no citas ģimenes, no

izglītotas, gudras un pārtikušas. Viņa arī vācu valodu

apgūs. Pagaidām gan vēl iet grumbuļu grumbuļiem, ga-

rajos teikumos trāpās ne viens vien klupšanas akmens.

Tāpēc viņa vingrinās pat naktī, kad izdodas izrauties
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no mājas darbu aprites, aizmukt no mātes un vecmāmi-

ņas visuredzošās acs.

Melnkrantē vienmēr ir kāda visuredzoša acs.

Nē, šoreiz viņa nedomā par Hohdrātu.

Parasti ciemā valda klusums.

Vienīgi vējš kā plāns nazis griež smiltis krastmalā.

Dienvidu pusē katrai mājai ir sols. Pie flokšu un lauv-

mutīšu dobēm tur sēž vecie melnkrantieši.

Nekustīgi kā nobrauktas laivas.

Helēna ir pārliecināta — ja mājas aizdegtos, pat no-

degtu, vecie tikai paknosītos, sak, kāds patīkams siltums

velk uz muguras. Bet no vietas viņi neizkustētos.

Vecie sēž un sildās saulītē, kad laukā rudens un stei-

dzamākie darbi apdarīti, bet neviens no jaunajiem vecos

nemana un nepamana.
Arī vecie jaunajiem vērību nepiegriež.
Bet viņi redz. Viņi visu redzi

Dienas laikā Melnkrantē nav iespējams atrast vietu,
kuru neķertu veco ļaužu visuredzošais skatiens.

Un vecie stāsta cits citam par redzēto. Pārnēsā ziņas
tikai ar mājieniem un pusvārdiem, ik mazākais notikums

uzpūšas kā dziļūdens zivs, virspusē izvilkta.

Tāpēc jāsatiekas nakts laikā Sventes virsotnē, kur spo-

kojas senprūšu meiteņu dvēseles.

Lielais tūļa Jonatāns vēl aizvien pīli iežmiedzis padusē.
Viņš jau vairākkārt gribējis putnu palaist, bet zvejnieka
skopums ņem virsroku, putns var pazust, nomaldīties. Tad

jācieš skāde. Jonatāns ir cieti ielāgojis, ka nedrīkst darīt

neko tādu, kas nestu saimniecībai skādi.

Abi jaunieši nolemj, ka vēl var pakavēties naktī. Viņi
atkal kāpj augšā pa stāvo nogāzi. Pa iestaigātu taciņu.

Viņi iet cieši blakus, Helēna atbalsta pīles nesēju, viņu
rokas saskaras.

Augšā dzird vēju un putnu spārnu šalkas.

Kalna pakājē guļ miegā Melnkrantē.

Jonatāns nesaprot, kā ciema puiši var gulēt, kad dien-

vidrietenis zēģelē un putni cīnās ieslīpi pret vēju.
Cik nenoteiktas tomēr Jonatāna attiecības ar Helēnu!

Mirkļi skrien kā smilšu graudiņi vējā, un nekas neno-

tiek un tomēr notiek.

Viss mainās, laiks rit, un tomēr viss atrodas sastin-

gumā, viņi nav tikuši viens otram tuvāki kaut par pus-

solīti.

Nekas, aizies līdz Sventes viņam galam.



24

Kalns ir pamatīgs — ciema garumā, turpat simt piec-
desmit metru. Lameiķis Romietis zināja teikt, ka Sventes

augstumu esot izmērījuši Napoleona armijas artilērijas
virsnieki. Pie mācītāja atrodoties iegrāmatotas cietas zi-

ņas, ka patiesais kalna augstums esot sešdesmit div!

metri. Ja vīri ar cepurēm sanestu nedaudz smiltis, tad

varētu pārspēt netālo Augsto kalnu, kurš tikai par metru

tuvāk debesīm.

Sventes kalna virsotnē nakts tumsā abi jaunieši cītīgi
vingrinās vācu valodas apgūšanā.

— Tu man patīc, — saka Jonatāns. — Kā tas skanēs pa
vāciskam?

Helēna atbild.

— Vai! — iesaucas Jonatāns. — Esmu tik kurls, ka tādā

tumsā neko nedzirdu. Panāc tuvāk!

— Cik tad tuvu var, — teic Helēna, — tev jau tā

sirds iet aumaļām!
— Man ir tā ap dūšu, — atzīstas Jonatāns, — kā es

jaunu laivu būtu pabeidzis!
Varbūt viņš gribēja sacīt ko citu?

Helēnas elpa ir salda kā svaiga kļavas sula.

Tāds viņš ir, domā Helēna, kad jāpasaka kāds mīļš
vārds, tad tūlīt sāk runāt par laivām.

7

Melnkrantes ciemā un plašākā tā apkārtnē laivas prot
taisīt tikai Dardeģi.

Viņi prot arī visus galdniekdarbus, bet laivas — tas ir

firmas lepnums.
Pat no Nidas, Preiļiem, Pervelkas, pat no Mēmeles un

Karaļaučiem ierodas pasūtītāji.
Laivas nav tikai Dardeģu ģimenes maize, laivas ir

Melnkrantes slava.

Jonatāns prot uzcirst ratus un ragavas, bērna šūpulīti
un kumodi smalkveļas glabāšanai, bet īstu amata lep-
numu viņā pamodina vienīgi laiva.

Kad darbs pabeigts un pasūtītājs vēl nav ieradies, Jo-

natāns var staigāt ap laivu kā iekārsies kaķis ap augsti
uzliktu reņģu bļodiņu.

Viņš glāsta laivas izliektos bortus, ar pucpapīru pieķer

duļļiem un soliem.

Nav tīkamāka darba par laivas taisīšanu.
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Helēnas tuvumā viņš tomēr šaubās par savas pieredzes

pareizību.
Jonatāns sapņo par trīsmastnieku.

Par lielu kuģi, kuru viņš uzcirtis.

Viena burinieka būvē viņš ir piedalījies kā māceklis.

Karaļaučos viņa tēvs Stefans nolīga uzcirst trīsmastnieku

«Jūrpils». Kuģa ruļļos gan rakstīts «Seeburg». Par to

nekas. Burinieks ir nosaukts senas kuršu pils vārdā tāpat
kā Dardeģu sēta Melnkrantē. Ar «Jūrpili» nu vecākais

brālis iet lielajā jūrā.
Jonatānam laimējies, ka viņš ticis vaļā no zaldātiem.

Prūsijas armijā jādien trīs gadi, pēc tam divi gadi jā-
pavada rezervē un līdz četrdesmit gadu vecumam jādzīvo
kā uz karstām oglēm. Izdienējušais karavīrs ir ieskaitīts

landsvērā, un viņu var iesaukt armijā jebkurā diennakts

laikā.

Vēl astoņi gadi Prūsijā jāgaida, kamēr jau mirušā

Klauzevica aprēķini iegūs sabiedrisku svaru un valdošā

muižniecība sapratīs, ka, iesaucot landsvērā ģimenes cil-

vēkus un vīriešus līdz četrdesmit gadu vecumam, tiek

stipri saraustīta un noplicināta Prūsijas ekonomiskā va-

renība, tiek nervozēta rūpnieciskā un lauksaimnieciskā
ražotne.

Tāpēc Prūsijas valdība izdos likumu, ka landsvērā var

iesaukt tikai līdz trīsdesmit divu gadu vecumam un ne

vēlāk. Ja vien cilvēks brīvprātīgi neiestājas.
Pagaidām virs katra jauna vīrieša Prūsijā karājās Da-

mokla zobens — iesaukšanas draudi.

Prūsija allaž karoja.
1850. gadā — ar Dāniju. Vairāki Melnkrantes puiši at-

radās aktīvajā dienestā.

Jonatānu no zaldātiem izpirka tēvs. Prūsija mīlēja
zeltu un sudrabu. Derēja arī dzintars. Kas nabags, tam

jādien, kas bagāts — varēja dzīvot.

Jonatāns būvēja laivas un prātoja par cilvēka sūtību.

Uz šādām domām Jonatānu bija uzvedinājusi Helēna.

Vārnu kodēju dēli gan nevarēja domāt par dzīves sū-

tību, jo armijā maršēja uzbrukumā, šāva un dūra, lai

paliktu dzīvi.

Valdnieks grib pārmācīt Dāniju, un karavīri mirst. Ko

tad citu viņi var iesākt? Protestēt? Pie karātavām ir dro-

šāka nāve. Karavīriem nebija cerību, to saprata arī Jona-

tāns, tāpēc viņš klausīja tēvu.

Ja tēvs liedza precēt Helēnu?
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Tad Jonatāna paklausība no rikšiem pārgāja uz sojiem.
Jonatāns prātoja par pazemību, paklausību, par kriet-

numu un centību — ar to viņam bija jāsagaida tēva vēl-

mes.

Vai visas?

Jonatāns domāja par Ādamu un levu Ēdenes dārzā un

par bargo debesu tēvu, kurš izlika jaunajiem lamatas, labi

zinādams, ka viņi šajās lamatās iekritīs.

Kāda ir dieva pazemība, pieticība, patiesība un taisnī-

gums?
Jonatānam jānostājas uz savām kājām, jāķeras pie

kuģu būvētavas izveidošanas Karaļaučos. Kā to izdarīt,
pagaidām nebija skaidrs. Bez tēva naudas pie kuģu
būvētavas netikt. Nauda ir cilvēka dzīves stūre, un pie
Jonatāna dzīves stūres vēl stingri stāv viņa tēvs Stefans

Dardeģis.
Tāpēc Jonatāns sapņo.

Sapnis ir praktiskas dabas. Jonatāns aiziet no mājas.
Viņš nonāk Karaļaučos. Ostā. Ar mastu biezokni un cil-

vēku jūru. Vārda tiešā nozīmē pūlis ir daudzkrāsains. Te

sastopami balti, dzelteni, melni un sarkani matroži.

Ostas nomalē ir šķūnis, kur glabājas Prūsijas valstī

labākie kokmateriāli kuģu būvei.

Teritorijā pie šķūņa klusu un centīgi darbojas strād-

nieki.

Jonatāna strādnieki!

Jonatāns ir kuģu būvētājs. Ne kunga drēbēs ar cilindru

un spieķi, bet pelēkā darba virsvalkā ar zilu drānas priekš-

autu, kura lielajās kabatās spoži laistās kaltu un dreļļu
spali.

Jonatāns te ir galvenais, kaut arī ģērbies kā vienkāršs

strādnieks. Pat visnecilākajam naglu kalējam Jonatāns

neliedz gudra padoma.
Uz Stāpeļiem jaušams trīsmastu burinieka korpuss.
«Apūle» — tā sauks jauno kuģi, gluži kā seno kuršu

pilsētu. Bet vāciešiem tas nav jāzina. Noslēpumu Jona-

tāns paturēs pie sevis.

Trīsmastnicks ar augsto priekšvadni notēmēts kā bulta

uz pasaules jūrām.
— Helēna? — Jonatāns nopietni saka. Nu laikam bildi-

nās, domā Helēna.

— Vai sapņi piepildās? — Jonatāns turpina. — Ne

naktī sapņotie, bet tie, kurus dienas laikā ar vaļā acīm

redz?
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— Ko tu redzi? — jautā Helēna.

Helēnas āda ir gluda un samtaina kā pūpola pumpurs.
Jonatāns ir pavisam tuvu atklāsmei. Bet viņš klusē.

Viņam trūkst vārdu.

Noskan lielais kuģa zvans. Pusdienas laiks. Strādnieki

atsēžas kur kurais un attin pusdienas sainīšus ar maizi,
olām un šķiņķi. Neviens nesteidzas. Jonatāns strādniekus

neizdzen. Visi pusdieno, tikai pats principāls nezina, ko

darīt, viņa pusdienu sainītis aizmirsies mājās. Tad darb-

nīcas vārtos parādās jauna, skaista, mazliet aizelsusies

sieviete. Tāpēc ka steigusies.
Principāla sieva Helēna!

Protams, pusdienas varēja atnest virēja vai izsūtāmais

zēns, bet Helēna mīl vīru, viņa atnāk pati.
Tā ik dienas, kamēr kuģis gatavs.
Vai tā notiks?

Okšķeris Hohdrāts ar velnišķīgu asredzību bija uzmi-

nējis Jonatāna sapni.
Reiz, no baznīcas nākot, Jonatāns aizsapņojies uz brīdi

apstājās. Pacēla acis, Hohdrāts līdzās.

«Sapņo, puis?» jautājis Hohdrāts.

«Tāpat vien, domāju par laivu,» atteicis Jonatāns.
«Par laivu? Tu melo. Es zinu, par ko tu sapņo!» teicis

Hohdrāts.

«Kā jūs, kungs, varat zināt?» neticējis Jonatāns.

«Viss notiks, kā tu vēlies,» teicis Hohdrāts, «būs Kara-

ļauči!»
Jonatāns ieinteresēts paskatījies viņā.
«Būs kuģu būvētava,» turpinājis Hohdrāts, «tu apgūsi

amata štukus un niķus. Uzstrādāsies par principālu. Pēc

tam kad būsi apprecējis principāla meitu, kādu Klotildi

vai Matildi.»

«Kur būs Helēna?» jautājis Jonatāns, tā atklādams sevi.

«Pie manis muižā!» lielījies Hohdrāts. «Nebēdā, nevar

jau visus labumus reizē dabūt — kuģu būvētavu un He-

lēnu!»

Riebīgais muldoņa, toreiz bija gribējis teikt Jonatāns.

Bet noklusēja, piesardzība nekad nenāk par ļaunu. Ne

tāpēc klusēja, ka būtu bail. Bet tāpēc, ka cienīja kolektīva

viedokli. Sim muiža! Pliks kā plekste! Hohdrāts bija dī-

vains cilvēks. Ķerts, kā sacīja zvejnieki. Apsēsts ar kādu

ideju. Hohdrāts vienmēr spriedelēja par kaušanos. Lielī-

jās, ka varot cilvēku nosist ar vienu sitienu. Arī zvejnieki

pārsprieda, vai piekaut Hohdrātu tūlīt vai sadot viņam
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prombraucot. Zvejnieki vēl nebija izlēmuši. Tāpēc arī

Jonatāns nogaidīja. Kas iznāks no Hohdrāta piekauša-
nas? Labums vai ļaunums? Varbūt, ka izdevīgāk un lētāk

samest pa pārdesmit markām un Hohdrātu uzpirkt? Lai

viņš neuzdod pareizos skaitļus par nozveju un ražu, lai

uzdod mazākus.

No sapņa par Helēnu nokļuvis pie kautiņa ar Hohdrātu,
Jonatāns aizgainīja domas. Nevajaga domāt. Vajaga just.
Jonatāns ir divatā ar Helēnu.

Tikai putni skrien pāri galvai.
Augšā aiz mākoņiem lido melnās pīles.
Kā tās zina ceļu? Kā atrod pareizo virzienu pat naktī?

Kā lai Jonatāns atrod pareizo virzienu?

Helēnas mati ir sprogaini un smaržo kā tikko ēvelētas

bērza skaidiņas, acu zīlītes ir kā zilo viršu ziedi, Helēnas

elpa ir salda kā svaiga kļavas sula, viņas āda gluda un

samtaina kā pūpola pumpurs.

Kā vējš viņš gribēja ap Helēnu vīties, pieskarties, sacīt,

atzīties, bet, tāpat kā vējam, viņam trūka vārdu.

r?

Reiz bērnībā māte uznesa Helēnu Sventes virsotnē, lai

meitenīte papriecājas par dabas skatu.

Cik toreiz Helēnai bija gadu, viņa neatceras.

Pagājusi sānis, Helēna izrāva sauju kāpu kviešu. He-

lēnu interesēja saknītes. Kāds brīnums kailajās smiltīs

dzen uz augšu garo stiebru ar vārpu galā?
«Nedrīkst uz kalna izraut ne zālīti!» māte bargi norāja.

«Nedrīkst ne stiebriņa nolauzt, ne zariņa pacelt! Ja tu

neklausīsi, lielais kalns sāks staigāt!»
Kā Svente staigās?
Vai kā simtkājis, vai kā milzu gliemis?
Nu Helēna ir pieaugusi, bet mātes brīdinājumu vēl atce-

ras, viņa uzmanīgi liek kājas, lai nevilšus neizmīdītu kādu

zāles saknīti.

Dienā ir daudz rūpju, bet šī nakts pieder viņai.
Pēc nokāpšanas no Sventes kalna bija jāiet kāds pus-

kilometrs, tad jūra elpoja līdzās.

Pūta mērens vējš, dobji šalca viļņi.
Helēna iemērca kāju ūdenī. Tāda īsta iemērkšana jau

neiznāca, viņa izstiepa kailo kāju, un pēc brīža vilnis

pieskārās ar siltu, miklu mēli kā milzīgs un laipns suns.
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Jura turējās vēl silta.

Jaunieši brīdi kavējās krastā kā nezinādami.

Slīpas lietus lāses iesita sejā. Arī lietus nāca silts.

Gan Jonatānam, gan Helēnai vienlaikus iešāvās prātā —

drēbes! Saslaps! Līdz tiklu būdām labs skrējiens, kamēr

aizskries, izmirks. Pēc tam mājās taisnojies — kur biji,
kāpēc drēbes slapjas?

Jonatāns nolika pīli smiltīs.

Beidzot, Helēna sevī pasmējās. Es jau domāju, ka pīle
viņam pielīmējusies!

Jaunieši steidzīgi novilka drēbes, rūpīgi salocīja, un

Jonatāns tās apsedza ar smiltīm. Viņš uzbēra krietnu

kārtiņu.
Nu jau lija pamatīgi. Bija tumšs. Lietus garšoja kā

saldūdens.

— Ejam izpeldēties! — aicināja Jonatāns.

Jūrā viņi turējās līdzās. Ķermeņi dažbrīd saskārās, bet

Helēna allaž atrāvās drošā attālumā. Aiz otrā sēkļa sākās

dziļāks. Viļņi nebija lieli. Pamatu nevarēja sataustīt, pat
izstiepjoties ūdenī vertikāli, milzīgā jūra un tumsa viņus

šūpoja. Tikai ar pirkstu galiem viņi pieskārās viens otram.

Viļņu virziens norādīja krastu. Lietus bija mitējies. Jo-

natāns brīdi meklēja drēbes. Vējš norāva mitrumu no

ādas. Viņi stāvēja pa gabaliņu.
Virs galvas šalca putnu spārni, varbūt vējš?
Kailo ķermeņu vizējums tumsā bija tikko pamanāms.
Gaiss bija biezs un dzīvīgs.
Jonatāns bija pārliecināts — pietiek pastiept roku, un

viņam atklāsies liels noslēpums, sapnis piepildīs dzīvi, nā-

kotne kļūs skaidra, viņš zinās pareizo virzienu un nekad

vairs nenomaldīsies.

— Tu nedrīksti man pieskarties, — sacīja Helēna,
— mēs neesam vīrs un sieva.

— Bet ar lūpām pie lūpām?
— Tikai ar norunu.

— Ar kādu?

— Ka mani neaiztiksi un nepiespiedīsies.
— Apsolu.
— Nemānies?

— Meli un krusts!

Tas bija sens viņu zvērests.

Jonatāns virzījās tuvāk, līdz sajuta uz vaiga Helēnas

saldo elpu. Viņš atrada Helēnas lūpas un cieši piespieda
tām savējās.
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Jonatāna acis bija cieti aizvērtas.

Protams, viņš sapņo. Jonatāns dziji un strauji elpoja.
Laiks izgaisa. Nekā vairs nepalika pasaulē, ne jūras, ne

viļņu, ne vēja, ne putnu spārnu šalkoņas.
Tikai Helēnas lūpas.
Jonatāna ķermenis saspringa, jūrā, dziļumā, viņš bija

izstiepies vertikāli, cenzdamies sataustīt pamatu, bet pa-

mats bija zudis, tikai bezgalīga jūra visapkārt, un tagad
bija tāpat. Pakausī pulsēja asinis. Kājas ierakās smiltīs.

Sirds sita pirkstu galos.
Jonatāns aizlika rokas aiz muguras un sakrampēja pirk-

stus, lai sirds neizsprūk.
Pleci saspringa un kļuva smagi kā čuguna atsvari.

Jonatāns bija zvērējis. Viņš nedrīkstēja mānīties. Taču

soloties viņš nebija zinājis auguma spēku un nu bija no-

spriegots kā līdz galam uzvilkts loks.

Arī Helēnas augums — to Jonatāns juta — bija tāpat
nospriegots.

Jonatāns nevarēja pateikt, kā tas notika, bet vieglāk
nekā vējš viņa augums tiecās pretī Helēnai, un abu ķer-
meņi saskārās.

Vējš bija izdzenājis mākoņus, un zvaigznes paraudzījās
pa augstu skrejošo miglas blāķu logiem.

Divi mīlētāji atvadījās.
Debesis kā zvaigžņota bura atritinājās virs galvas.
Parādījās mēness kā milzīga novērotāja acs. Šķita, ka

melno pīļu rinda lido tieši oranžajā debesu acī.

Aizvadījis Helēnu līdz Pluģu vārtiņiem, Jonatāns at-

griezās krastā.

Pīle bija pazudusi. Kā putns varējis aiziet ar sasaistī-

tām pleznām, Jonatāns nesaprata. Viņa sirds vēl pukstēja
Helēnas ritmos. Atvadoties Helēna bija Jonatānam kaklā

uzkārusi amuletu, sīku dzintara kaujas cirvīti ar Kursas

sešlapu saulīti uz asmens.

Jonatāns uzmanīgi ieklausījās. Slinki ierējās suns vārnu

kodēju teritorijā. Ko tas rēja? Kur tas rēja? Helēna jau
mājās. Visi vārnu kodēji bija līdzīgi, viņu māju vārdi

saskanēja ar uzvārdiem — Valtaiķi, Tadaiķi, Lipaiķi, Ap-
riķi. Bet Helēna nāk no labas ģimenes!

Kad mīlas sajūsma bija pārskrējusi, Jonatāns atkal do-

māja praktiski.

Protams, pīle neizpildīja savu uzdevumu. Kamēr Jona-

tāns bija viens un ar pīli padusē gaidīja Helēnu, viņš tie-

šām ticēja teikai par pazemes eju, kas ved uz dižo laivu
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un no tās uz jūru. Bet vēlāk, divatā esot, pilei vajadzēja
atturēt Jonatānu no pārsteidzīgā soļa. Tēvs bija mācījis:

nesasaisties, Joni, nesasaisties! Viņa ir tikai skolotāja
meita! Bet tu sapņo par kuģu būvētavu. Ja apprecēsies ar

nabaga skuķi, var gadīties, ka tev kuģi uz papīra jābūvē!
Nu viņš sasaistījies. Pīle nebija palīdzējusi. Vēl vairāk,

pati pīle pazudusi.

Tāpēc Jonatāns atgriezās krastmalā. Turpat bēglei va-

jadzēja būt. Nav dzirdēts, ka mājas putns dotos līdzi gāj-

putniem. Visdrīzāk pīle peldēja tepat jūrā aiz pirmā sēkļa.
Bet kā to rokā dabūt? Ir nakts.

Jonatāns pamanīja kādu melnu ēnu tuvojamies pa jūras
malu.

Pirmajā brīdī Jonatāna sirds iepukstējās straujāk. Vai

Helēna?

leskatījies tuvāk, viņš redzēja, ka ēnai ir smagnējāki
apveidi.

Jonatāns satrūkās, doma par klīstošajām senprūšu mei-

teņu dvēselēm atkal iešāvās prātā.
Jonatāns ieskatījās ciešāk.
Dusmas viņu pārņēma. Lūriķis Hohdrāts! Ko kungs

naktī vēlu vazājas? Vai spiegojis?
Kaut arī Melnkrantes zvejnieki vēl nebija izlēmuši

Hohdrāta likteni, Jonatāns nolēma, ka sados glūniķim.
Tad jau redzēs, cik daudz patiesības un melu ir Hohdrāta

vārdos, ka viņš protot nosist cilvēku ar vienu rokas vē-

zienu.

Zvejnieki tādās reizēs Hohdrātam skaidroja, ka airis

noderot ne sliktāk.

Nu, ja Hohdrāts nositīs Jonatānu, viņš mirs kā laimīgā-
kais cilvēks pasaulē.

Hohdrāts tuvojās, viņš nāca smagiem soļiem, sēkdams,
cirzdams papēžus dziļi smiltīs.

9

Hohdrātam bija četrdesmit gadu. No tiem četrpadsmit

gadus Hohdrāts bija aizvadījis muitnīcās uz Prūsijas
valsts robežām. Ražīgi strādājis. Ķēris kontrabandistus.

Reiz aizturējis pat vienu japāni, kuru atlaidis pēc ilgā-
kas sarunas. Japānis atklājis senu uzbrukuma un aizsar-

dzības sistēmu, ko lietojuši samuraji.
Ar to Hohdrāts nu plātījās Melnkrantē.



Muitnieka darbā Hohdrātam tomēr nepaveicās. Par

muitnīcas pārzini iecēla dievbijīgu un valstiski domājošu
ierēdni, kurš rūpīgi raudzījās saviem padotajiem uz pirk-
stiem, labi zinādams, ka tur pielipa ne tikai samuraju

cīņas noslēpumi, bet arī gluži taustāmi zelta dālderi un

sudraba markas.

Hohdrāts dzīvoja tāpat kā visi. Ņēma, ja deva vērtīgu
kukuli. Sacēla skandālu, ja piedāvāja niekus. Hohdrāts

labprāt piemiedza labo aci, bet ar kreiso neredzēja neko,

ja vien zelta migla bija pietiekami bieza.

Viņš dzīvoja vecpuisī, jo nevarēja atrast sievu sev pa

prātam.
Hohdrāts baudīja dzīvi. Nodzina zirgus izjādēs, dzēra

retus vīnus, spēlēja kārtis.

Protams, viņa dzīvē gadījās ari skaistas un kaprīzas
sievietes, kuras pazina rotaslietu vērtību, kuras mīlēja
naudu un pēc tam Hohdrātu, bet pats muitnieks ar šādu

secību bija mierā.

Viņš savu tiesu ievāca, bet par pārējo necēla ne ausu.

Hohdrāts iekrita nejaušības dēļ un tika atlaists. Viņa
dzīvē sākās neveiksmju gads, nelaimes sekoja cita citai,

vājāka rakstura cilvēks kļūtu māņticīgs.
Visā Prūsijā pazīstams trumpmanis, ieroču rūpnieks,

Karaļauču Grandhotelī Hohdrātu apspēlēja kārtīs.

Hohdrāts zaudēja naudu, muižu, pat drēbes. Tas notika

tūlīt pēc skandāla muitnīcā un degradācijām. Taču Hoh-

drātam deva iespēju laboties. Par sodu viņam piešķīra
citu dienestu. Bija jāpavada gads Melnkrantē — nodokļu
inspektora postenī.

Hohdrāta pienākumos ietilpa uzskaitīt pat pēdīgo brēt-

liņu, ko atrada sasmakušā ūdenī zem laivas sola.

Ziemā vajadzēja iesniegt visaptverošu atskaiti.

Prūsijas valsts kase bija tukša, un karalis cerēja aizlā-

pīt budžeta robus ar pilsoņu īpašuma uzskaiti un krietnu

nodokļu uzlikšanu.

Karalis domāja, ka pilsoņi dzīvo pārāk pārticīgi un

noslēpj patiesos ienākumus.

Vai Melnkrantē zvejnieki nešmaucas? Vai nevelk tīklos

pārlielus lomus? Vai neslēpj kūtīs liekus lopiņus? Vai

virsnormas platībās neaudzē kartupeļus un slepeni ne-

brūvē ļergu? Vai nodod visu labību? Kur paliek laivu

būves pārpalikums — koka skaidas?

Varbūt tāpēc sākās Hohdrāta rīvēšanās ar Jonatānu, ka

inspektors ieradās Dardeģu saimniecībā kā spiegs? Vai

32
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laivu meistars neapzog valsti? No kurienes nāk kokmate-

riāli? Paša mežs nolīsts līdz celmam. Tiešām — Hohdrāts

bija palaidis baumas, ka Dardeģi uzpērkot zagtus kokus.

Bet Stefans Dardeģis pierādīja, ka no tā meža gabala,
kuru viņš nolīda pirms gada, pietika atliku likām, vēl

kuģim iznāktu, nevis tām nieka pārdesmit laivelēm, ko

meistars gadā uzcirta.

Hohdrāts bija pārliecināts, ka Melnkrantē neiespējami
uzzināt patiesību.

Zvejnieki cits citu slēpa, piesedza un sargāja.
Grūti atrast kopīgu valodu ar kuršiem, vārnu kodējiem

un nabagiem. Viņi nevēlējās Hohdrātu titulēt un vienu

brīdi viņu saukāja par valdības atsūtītu spiegu.
Varbūt viņš arī bija spiegs. Bet nevar taču tā — cil-

vēkam ar pirkstu acī!

Vai tad grūti izrunāt vārdu — inspektors!
Protams, nebija grūti, un tie gudrākie — Vīga, mācī-

tājs, skolotājs un Lameiķis Pērminderis — tā arī sauca

Hohdrātu.

Nodokļu pārvaldes inspektors — nemaz ne slikts tituls

kāršu spēlē izputinātam muižniekam.

Hohdrātam bija uzticēta arī melnkrantiešu politiskā uz-

raudzība. Kā nekā pierobežas apgabals. Kroņa kancelejā
bija ienākušas ziņas, ka skolotājs Kuronis bērnus mācot

nesaprotamā valodā.

Hohdrāts ieradās skolā, ienāca klasē bez pieklauvēša-
nas. Durvju viras bija ieeļļotas, un skolotājs pat nedzir-

dēja, kā Hohdrāts uz pirkstgaliem iečāpoja telpā.
Labu brīdi nodokļu inspektors klausījās.
— Kādā valodā jūs runājāt? — viņš jautāja skolotā-

jam.
— Kuršu mēlē, — atbildēja Jānis Kuronis.

— Mācībām, kā zināms, jānotiek tikai vācu valodā! —

stingri paziņoja Hohdrāts.

— Mēs protam arī vāciski! — nočiepstēja klase.

Hohdrāts vērsās pie bērniem un skolotāja ar īsu, bet

valstisku pamācošu uzrunu.

— Vācu valodā varēsiet apgūt pasaules kultūras vēr-

tības. Viss labākais ir tulkots vāciski vai uzrakstīts vā-

ciski. Vācu valoda ir Gētes, Sillera, Sopenhauera un

Kanta valoda! Apgūstiet vācu valodu, un jums atklāsies

pasaule! Domājiet vāciski, un jums pavērsies nākotne!

Kur tiksiet ar kuršu mēli? Nekur tālāk par vārnu košanu

un zobu šmakstināšanu nabadzībā!
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— Bet vai jums ir zināms, Hohdrāta kungs, — piepeši

skolotājs Jānis Kuronis ierunājās nevainojamā berlīnieša

dialektā, — vai jums ir zināms slavenā vācu valodnieka

Vilhelma Humbolta vārds?

— Protams, — atbildēja Hohdrāts, — vācu tauta zina

savus zinātniekus. Bet būšu patiess un atzīšos, ka man

zināms tikai vārds.

— Tad, lūk, — turpināja Jānis Kuronis, — Humbolta

kungs mūža nogalē, kad prāts sasniedz briedumu, strā-

dāja pie pētījuma «Par kavi valodu Javas salā». Un kavi

tauta nebūt nav lielāka par kuršu tautu pie Baltijas jū-
ras.

— Anatomi arī preparē mirušus ķermeņus, — asi atbil-

dēja Hohdrāts. — Vajaga mācīties dzīvas valodas, nevis

tādas, kuras izlaiž garu!
— Humbolta kungs domāja dziļāk, — teica skolotājs.
Hohdrātam neizdevās pārliecināt skolotāju par kuršu

valodas nevajadzību. Nekas. Hohdrāts uzrakstīs motivētu

ziņojumu, gan jau kroņa kancelejā izdarīs pareizos seci-

nājumus.

Zvejnieki plāno viņu piekaut? Gan viņš reņģu bendēm

un vārnu kodējiem parādīs tīkla aci!

Kad melnkrantieši uzķēra Hohdrāta indevi, viņi jau pa

gabalu bēga no nodokļu inspektora.
— Slēpj savus noziedzīgos rūpalus! — teica Hohdrāts.

Apturējis ceļa vidū kādu zvejnieku, visbiežāk — svēto

Pāvilu, kurš devās uz baznīcu pozēt nepārspētajam vārnu

kodēju dzīves attēlotājam Gokažē, Hohdrāts neatlaida

klausītāju, kamēr nebija viņu sadrillējis ar stāstiem kā

ar rokas urbi.

Hohdrāts vienmēr runāja par tuvcīņu. Muitnieka darbs

viņu bija pasargājis no armijas maršiem, dresūras un

lodēm, tāpēc viņš runāja par karu ar sajūsmu.
— Tā jau nav nekāda skunste — teica Hohdrāts, — ar

zobenu, dunci vai lodi nogalēt. Arī ar airi, kā jūs zvejnieki
kaujaties, — arī tas nav nekas. Bet, lūk, ar plikām ro-

kām aizraidīt dvēseli uz debesu banku, tā ir skunste!

Viņš skaidroja svētajam Pāvilam, pa kuru vietu cilvē-

kam jāsit, lai tūlīt būtu beigts.
— Stipri sist nelon, — teica Hohdrāts, — vajaga trā-

pīt! Es zinu vietu, pa kuru jāsit, lai cilvēks būtu beigts
pēc brītiņa. — Ir vietas cilvēka rumpī, — lielījās Hoh-

drāts, — kur dzīvība staigā pa smalkām caurulītēm. Pie-

tiek ar mazo pirkstiņu iesist pa īsto vietu, un tu saplīsīsi
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kā stikla glāzīte. Bet pirms nāves tu kādu nedēju bries-

mīgi mocīsies. — Un, to pateicis, Hohdrāts garšīgi smēja.

Tā bija atklāta zaimošana. Melnkrantei Hohdrāts riebās.

— Nemīlat Prūsijas valdību, slēpjat ienākumus, — tā

riebumu motivēja pats Hohdrāts.

Ja kādā sētā kāva cūku, Hohdrāts jau mazā gaismiņā

bija klāt. Runāja, ka jau nakts tumsā viņš klimstot tu-

vumā, lai nepalaistu garām, kad nabaga lopiņam nolaidīs

asini.

— Man jāuzskaita cūkas dzīvsvars un pēc tam kaut-

svars, — motivēja savu agro parādīšanos pats Hohdrāts.

Hohdrāts bija vidēja auguma, plecīgs, spēcīgs, raup-

jiem, platiem kauliem. Uz muskuļainā kakla sēdēja pau-

rīga, apaļa galva. Rokas bija īsas, bet ar attīstītiem bi-

cepsiem un beidzās ar biezām kvadrātveida plaukstām.
Pirkstu gali bija kantaini. It kā viņš pa nakti turētu pirk-
stus cigāru kastītē.

Pirmajās dienās viņš bija cerējis iekārtoties pie La-

meiķa Pērmindera. Bet divi kaķi vienā maisā nepasē. La-

meiķis Pērminderis līdz šim bija vienīgais okšķeris un uz-

raugs ciemā. Pa baznīcas līniju. Ar savu konkurentu pa

valsts līniju viņš nevarēja saprasties, lai gan abi būtībā

darīja vienu darbu.

Zvejnieki to sauca par dubulto grāmatvedību.
Nekāda lielā strīda Hohdrātam ar Lameiķi Pērminderi

nebija, tomēr pēc dažām dienām nodokļu inspektors sa-

kravāja ceļasomu un pārvācās pie Lameiķa Romieša, nu

jau tieši līdzās Jāņa Kuroņa Pluģiem. Dzīvot pie ciema

gana — tas jau bija demokrātijas izpaudums. Runāja, ka

Lameiķis Romietis un Hohdrāts labi saprototies, abiem

saskanot viedokļi par karu. Romietim bija divas istabas,
Hohdrāts iekārtojās lielākajā, ar logiem uz skolotāja
dārza pusi. Pats Lameiķis Romietis ar sievu, vecmāmiņu,

vectētiņu un meitu dzīvoja mazajā istabiņā, kur bija
tikai viena milzīga gulta gar sienu kā senajās vikingu
mītnēs.

Hohdrāts pusdienoja pie skolotāja, maksādams noteiktu

summu, ko bija nolīdzis.

Pirmajās dienās, kamēr Melnkrantē nezināja, kas ir

Hohdrāts, viņam piedāvāja labāku dzīvošanu. Vai nu pie
Vīgas, _vai pie mācītāja.

— Jādzīvo tuvāk pie tautas! — no piedāvājumiem atsa-

cījās Hohdrāts, palikdams Romieša īrnieks.

Protams, Hohdrāts itin drīz aplipa ar suņu spalvām
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tāpat kā Romietis. Nav brīnums, jo sētā mitinājās septiņi
suņi.

No rītiem Hohdrāts nodarbojās ar fizisko mocionu.

Līdz ar sauli viņš parādījās pagalmā, cēla un nolaida

kāpostmucas sloga akmeni. Kreisajā rokā virpināja ratu

ilksi.

Viņš bija vienīgais kreilis Melnkrantē, varbūt tāpēc iz-

platījās valodas par Hohdrāta neparastajām un velnišķī-
gajām spējām uzost lasi, pat ja zivs pakārta skursteni.

Hohdrāts ritinājās kā lielais ritenis apkārt pagalmam,
veikli izvairīdamies no suņiem, kas priecīgi lēkāja apkārt
un rēja.

Hohdrāta seja vai spīdēja aiz veselības, acis mirdzēja
dzīves priekā.

Lai saglabātu kāju veiklību, viņš mociona noslēgumā
trenkāja pa pagalmu vistas, mulsinādams suņus, jo tiem

ar vistām bija miera līgums. Sacēlās īsts Bābeles trok-

snis un klaigāšana. Baumoja, ka reiz lielākajai dējējai,
izbīlī no Hohdrāta bēgot, ola izkritusi. Hohdrāts skrē-

jienā zibenīgi olu noķēris un norijis ar visu čaumalu.

Vēl siltu.

To neviens nebija redzējis, bet drīz stāstīja un pārru-
nāja katrā sētā.

— Lai cilvēkam būtu veselīga kaulu sistēma, jāēd kaļ-

ķis, — Hohdrāts bija skaidrojis Lameiķa Romieša sievai.

— Kaļķi var uzņemt organismā, ēdot sagrūstas olu čau-

malas.

No tās dienas Lameiķa Romieša sieva skaitīja izdētās

olas tikpat rūpīgi, cik Hohdrāts sasmakušās brētliņas

zem laivu soliem. Zvejnieki zināja, ka Hohdrāts pat asaku

nepalaidīs neuzskaitītu.

— Ducis brētliņu vai viena menca jums maksās sud-

raba marku, bet, ja nobēdzināsiet zuti vai lasi, varat rē-

ķināties ar lielāku sodu — zelta dālderi vai cietumu. Jo

kuram no jums, plikadīdas, ir zelta dālderis?

Varbūt Vīgam? Noteikti zināms, ka zelta nauda bija
Dardeģim. Skolotājam Kuronim gan zelta nebija, viņam
piederēja gadiem krāta dzintara kolekcija, ko Hohdrāts

gribēja redzēt kā sadedzis.
Helēnai Hohdrāts pievērsa izcilu uzmanību.

Ja Helēna dārzā plēsa pētersīļu lapiņas, tad Hohdrāts

stāvēja pie žoga.
Izrādījās, ka Hohdrāts bez muitas nolikumiem ir arī ko

citu lasījis.
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Viņš zināja Kuršu kāpu novadnieka Kanta darbus.

Viņš teica, ka Platons un Aristotelis esot grieķu filozofi,

nevis kuršu elku dievi.

Vislabprātāk tomēr Hohdrāts runāja par japāņu uzska-

tiem un dzīves mācību. Jo par to Helēna nenieka nezināja.
Ja Hohdrāts sarunāja šķērsām, Helēna neprata aizrādīt.

Nodokļu inspektors bija zirgā.
Viņš stāstīja, kā ticies ar japāņu samuraju, kurš, cauri

Krievijai izbraucis, gribējis Prūsijā ievest nemuitotu zīdu.

Hohdrāts noteikumu pārkāpēju noķēris, neļāvis šķērsot

robežu, turējis arestā, pratinājis un daudz ko uzzinājis.

Runājušies angliski, Hohdrāts, tāpat kā japānis, pratis
šo valodu.

Galvenais dzīvē esot spēks, teicis japānis.
Spēks esot vienādi svarīgs gan attiecībās ar cilvēkiem,

gan attiecībās ar valstīm.

Tāpat kā cilvēku var nosist ar pliku roku, tāpat valsti

var nosist ar pliku spēku.
Tikai jāzina, kur to spēku pielikt.
Labais un ļaunais — tie esot tikai tukši vārdi, burtu

un skaņu salikums.

Te esot jāprasa — kam tas labais, un kam tas ļaunais?
Dziļāk palūkojoties, gandrīz vienmēr atklājas, ka viena

labais ir otra ļaunais un atkal otrādi.

Ļaunais esot neuzvarams, teicis samurajs. Ļaunais
esot pašā cilvēkā jau no dzimšanas. Lai izvairītos no

ļaunā darīšanas, esot tikai viens ceļš — neko nedarīt.

Tā esot mācījis samurajs. Hohdrāts to visu pienācīgi
iegaumējis, jo saskatījis tur saskaņu ar vairākiem saviem

vērojumiem dzīvē.

— Pilnīgi piekrītu, ļaunais ir neuzvarams, — atzina

Hohdrāts, — tāpēc veltīgi pret ļauno cīnīties, ļaunais ir

jāpieņem. Taču es nevaru piekrist nedarīšanas teorijai. Jo

ļaunāks ir cilvēks, jo ciešākā ierindā viņš jānostāda un

jāparāda pareizais uzbrukuma virziens. Arī" ļaunais var

palīdzēt pasaulē ieviest jaunu kārtību. Tāpēc — nebaidī-

simies no ļaunā! Rīkosimies!

to

Tumšā naktī; gājputnu spārniem virs galvas šalcot,
Kuršu jomas samurajs, izputējušais muižnieks, blēdīgais
muitnieks, cilvēka nosišanas filozofs, smagi sēkdams,
nāca pretī savam sāncensim Jonatānam.
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Pateicis labvakaru, Hohdrāts paskaidroja, ka nakts

laikā stiprinoties. Tikko esot skrējis. Japānis stāstījis, ka

tumsā vingrinoties samuraji. Kad neviens neredz. Kad

neviens nenoskauž. Vai Jonatāns negribot iemācīties kādu

labu sitienu?

Otrā dienā agri no rīta Melnkrantes ciemu apskrēja
drūma vēsts.

Jūras krastā atrasts mironis.

Kad Helēna to dzirdēja, viņas sirds sažņaudzās.
Kaut arī nekā sensacionāla vēstī nebija. Tolaik jūra

bieži izskaloja noslīkušu jūrnieku ķermeņus. Kuģi bija
nedroši, vēji lieli, navigācijas ierīces un kartes nepilnīgas.

Bet Jonatāns tonakt bija palicis krastā. Ka tikai viņam
kas slikts nav atgadījies!

Helēna saņēmās un aizskrēja paskatīties.
Krastā viss noskaidrojās.
Ķermenis nebija izskalots no jūras.
Mironis gulēja patālu no ūdens.

Kur vējš bija aizputinājis projām kāpas smilti, rēgojās
padzi|a, kā ar karoti izgrebta ieplaka, zvejnieki to sauca

par palvi.

Sakņupis palves vidū, it kā skrējienā pēkšņas nāves

pārsteigts, gulēja cilvēks.

Pāri tumši rūsganajam smilšu slānim vējš dzina sau-

sas un baltas puteņsmilts grīstis.
Vai tas maz bija cilvēks?

Drīzāk jau smilšu klucis cilvēka veidolā.

Kad smiltis uz kluča apžuva, vējš tās putināja prom.

Pamazām atklājās, Ka cilvēks ģērbts senās drēbēs.

Ar smiltīm pieķepis vilnas kamzolis šķita itin labi sa-

glabājies. Tāpat garās linu bikses ar ādas uzšuvēm un

smalkādas mokasīni.

Vējš nepārtraukti ēvelēja smiltis prom no palves, un

miroņa labajā rokā atklājās zobens, tālu izstiepts uz

priekšu krasta virzienā, metru garais asmens skaidri sa-

skatāms.

— Tas ir vikingu zobens! — teica mācītājs Blakfrosts.

Skolotājs Kuronis gan domāja citādi, bet pagaidām
klusēja.

Vikinga labā roka bija izstiepta uz priekšu, zobena

smaile norādīja skrējiena mērķi. Kāds bijis nāves iemesls,

to tagad grūti pateikt, varbūt zobena cirtiens, varbūt

šķēna dūriens, skaidrs, ka tāds vīrs nenogāzās gar zemi

tikai tāpēc, ka vējš bija pārāk stiprs.
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Atnāca ciema kalējs. Viņš rūpīgi aplūkoja zobenu. As-

mens bija mežģīņu mežģīnēs, rūsas saēsts.

—
Zobenam ir ne mazāk kā pieci simti gadu! — autori-

tatīvi paziņoja kalējs.
Mācītājs Blakfrosts piekrita, minēdams, ka atradums

var būt vēl vecāks.

Zvejnieki pārsprieda, ka tas gan esot brīnums, jo smil-

tīs gulējušais ķermenis bija saglabājis drēbes un apvei-
dus.

— Smiltis ir praktiski tīras, — teica skolotājs Kuronis,
— un ķermenis gulējis kā iebalzamēts.

Miroņa vaibstus gan nevarēja izlasīt, smiltis bija se-

jas līnijas izdzēsušas.

Pēcpusdienā zem ķermeņa iznira vairogs. No dēlīšiem

veidots, apaļš kā liela sēne. Vairogs likās vēl stingrs un

lietojams.

Valtaiķis pieliecās, lai izvilktu vairogu, bet mala no-

lūza kā trausls rieksts un sabirza zvejnieka pirkstos.
Pāri nemitīgā straumē lidoja gājputni. Pelēkās vārnas

bija sākušas pārlidojumu.
No sencilvēka smiltīs nācās aizgainīt ziņkārīgās un

plēsīgās kaijas.
Diemžēl ciemā nevienam nebija pazīšanās mācīto vīru

aprindās Karaļaučos.
— Vajadzētu uz pilsētu nosūtīt ziņu, — prātoja mācī-

tājs.
Bet kurš uzņemsies vēstneša lomu? Visiem mājās darbi,

mācītājs nevar atstāt draudzi, skolotājs skolu.

Atskanēja arī skeptiskas balsis. Ta' ta brīnums! Vai

senlietu pētnieki nav redzējuši tādus? Droši vien desmi-

tiem! Bet ko darīt ar šito? Vai apbedīt, vai pagaidām
atstāt?

— Jānoliek sargs, — teica mācītājs, — citādi kaijas
izdarīs to, ko nepaveica gadu simti!

Mācītājs atnesa bisi un vairākas kaijas nošāva. Nu

turējās drošā attālumā, savērpdamās lielā barā.

#

— Tās kaut ko prāto, — teica skolotājs. — Es to sugu
zinu. Ka vēl nenāk uzbrukumā!

— Tad kraušu virsū no abiem stobriem, — solījās mā-

cītājs.
Cienīgs un nopietns krastmalā parādījās Hohdrāts.

Viņš atradās kādus piecdesmit soļus no zvejnieku gru-

pas, kad kaijas devās uzbrukumā.

Putni izvēlējās vientuļo cilvēku.
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Hohdrāts pat nepaguva paskatīties uz augšu, kad viņa

tumšpelēkais kamzolis, cepure, bikses un viss augums pār-

klājās ar baltām ķēpām zirņa lielumā.

Tā arī neaplūkojis mironi, Hohdrāts prātīgi atgriezās
mājās.

Visu pēcpusdienu Lameiķa Romieša pagalmā sodījās
sievieši.

— Jo lielāks muižnieks, jo lielāks šmucībnieks! — Ro-

mieša sieva mazgāja Hohdrāta drānas, izteikdama indī-

gās piezīmes kursiski. Pats Hohdrāts, nesaprazdams šo

valodu, staigāja pa dārzu, tērpies rītasvārkos. Laiku pa
laikam viņš apveltīja ābeļu stumbrus ar dūres belzieniem.

Bira āboli, bet Lameiķis Romietis neiedrošinājās aiz-

rādīt.

Pagāja vairākas dienas.

Tadaiķis atskrēja pie mācītāja. Pavisam aizelsies. Lai

nākot! Mironis sākot izgaist! Drēbes jau sabirzušas un

aizputinātas.
Cilvēka veidols pamazām dzisa dzeltenajās smiltīs. At-

klājās pelēki, biezi kauli. Nu varēja pateikt nāves cēloni.

Krūtīs bija trāpījusi bulta. Asais dzelonis, izdūries cauri

sirdij un gadsimtiem, iznira no smiltīm, cieši gar mugur-
kaulu tēmējot debesīs.

Vēl pēc pāris dienām no ķermeņa bija palikuši tikai

kaulu putekļi un zobena mežģīnes.
Vairogs izjuka un izputinājās sīkās plēnēs.
Arī zobens dila acīm redzot, rūsas grauzumi pletās pla-

šumā, gaiss ēda dzelzi kā skābe.

— Nevar zināt, ko vēl atklās smilšu kalns, — teica mā-

cītājs. — Kas vēl tur apakšā? Varbūt teika par dižo laivu

nemaz nav teika? Varbūt dižā laiva parādīsies?
— Ko tu, tēt, domā? — jautāja Helēna.

— Tas nav vikings, — pārliecināti teica skolotājs,
— tas ir mūsējais. Kursis! Mēs te izcēlāmies malā.

— Kad tas notika?

— Es rēķinu, tā ap tūkstoš trīs simti piecdesmito. Viņa
krūtīs ir senprūšu bulta. Nedomā, ka mūs te sagaidīja
ar sālsmaizi.

Skolotājs uz plaukstas pasvārstīja rūsas izēsto, bet vēl

liepu lapiņas formu saglabājušo bultas smaili.

— Kāpēc viņš nav apglabāts? — gribēja zināt Helēna.

— Nu, tesiņa karstumā nepaspēja savākt. Visdrīzāk,
iestūma kuģi atkal jūrā un pagāja gabaliņu tālāk, kur

klajāks krasts un drošāka piestāšana. Tad atkal tesiņš,
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nakts un vētra. Smiltis te sadzen ātri, ja kāds šķērslis

priekšā. Un otrā rītā kritušais jau bija pārklāts ar smilšu

segu. Cilvēks pazuda — un tikai.

— Nežēlīga bija dzīve, — teica Helēna.

— Mēs bijām kurši, — turpināja skolotājs, — vai tad

mūs varēja apturēt ar bultu no meža? Mēs kāvām visus

ap Baltijas jūru!
— Bet kā tad krustneši jūs kāva?

— Ar nodevību un viltību. Piešmauca ar līgumiem un

blēdīgiem solījumiem. Mēs noticējām. Arī zemgaļus viņi
tā piešmauca. Krustneši mūs saskaldīja. Bagātos nopirka,

nabagos piespieda. Daudzi cīnījās un krita, daudzi bēga.
Mūsu kaimiņi, ap simt tūkstošu zemgaļu, aizgāja leišos

uz Zemaitiju. Bet mēs mukām ar kuģiem uz Kuršu mari.

Tas bija tavs sencis, meitiņ, kas te gulēja. Tavs sencis

vismaz divdesmitajā elkonī.

— Pīšļi jāaprok, — teica mācītājs Blakfrosts, — bet

kursis droši vien ir nekristīts pagāns, svētā zemē tāds ne-

drīkst gulēt. Nu, gan jau atradīsiet, kur viņu iekāst.

Skolotājs Kuronis savāca nezināmā kurša pīšļus zāļu
nesamajā lakatā.

Viņš aiznesa mirstīgās atliekas uz seno kapavietu aiz

Sventes kalna. Izraka bedri, ielika pīšļus ar visu lakatu.

Klāt bija arī Vīga un Dardeģis, spainī līdzi atnesuši kar-

stas ogles un pelnus.
Sadedzināt mirušos — tāds bija kuršu sensenais para-

dums. Ugunskapi rāda kuršu cilts izplatības robežas.

Baznīca un ordenis aizliedza ugunsapbedījumus. Jau

krietnu laiku kurši nededzināja aizgājējus. Bet vecā para-
duma vara vēl valdīja, tāpēc kapa bedrē iebēra pelnus un

ogles. Lai viņā saulē būtu silti.

— Varbūt uzlikt kādu akmeni? — iejautājās skolotājs,
kad kaps bija aizbērts.

— Kur te akmeni atradīsi? — rūca Dardeģis. — Ja uz-

liksim, mācītājs atnāks un aizmetīs.

Mācītājs Blakfrosts necieta akmeņus.
Nekādus akmeņus — skanēja mācītāja devīze.

Mācītājs teica, ka akmeņu pielūgšana esot vissenākais

pagānu kults. Vientieši domājuši, ka dievi dzīvo akmeņos.
Musulmaņi vēl šodien Mekā pielūdzot Melno akmeni.

Nekādus akmeņus!
— Vēl viens nezināms kaps pie citiem nezināmo tūk-

stošiem, — teica skolotājs.
Ap visu notikumu savijās arī daži neticami nostāsti.



Hohdrāts atzinās, ka tajā briesmu nakti, kad mironis

no smiltīm izpūsts, viņš bijis krastā. Un saticis Jonatānu.

Ko Dardeģa dēls tur darījis, viņš nezinot. Varbūt racis

ceļu uz dižo laivu?

Bet zvejnieki skaidroja pa savam lāgam. Hohdrāts to-

vakar esot sapnī redzējis savu tēvu, veco muižnieku, kurš

dēlu bāris par īpašuma nospēlēšanu.
Sapņa iespaidā Hohdrāts klīdis gar jūras malu.

leraudzījis Jonatāna ēnu tumsā un nodomājis, ka redz

sava tēva garu. Piegājis, nolaidies uz ceļiem.
«Piedod, man tēvs,» Hohdrāts sacījis, «esmu vainīgs!»
«Es tev piedodu,» atbildējis tēva gars, «tikai atstājies

no Helēnas.»

Pats Jonatāns teica, ka viss tā arī noticis, tikai saruna

bijusi cita.

Jonatāns esot Hohdrātam jautājis, vai viņš zinot sitienu,

pēc kura saņemšanas cilvēks kādu stundu klusētu, visādi

citādi pie labas veselības palikdams.
Hohdrāts atbildējis, ka zinot, un norādījis vietu, kur

viegli jāiesit.

— Es pamēģināšu, — teicis Jonatāns un iesitis Hoh-

drātam pa norādīto vietu. Tā pavisam viegli, it kā pīlei
galvu glaudītu.

Hohdrāts kādu brīdi žagojies, tad sacījis:
— Tev roka par smagu! Samurajs arī kaut ko ir sa-

jaucis.
Hohdrāts aizskrējis pa krastmalu.

Bet pīle, lai arī kājas tai sasietas, bija aizlidojusi līdzi

melngalvēm. Droši vien putns tālākā pārlidojumā gāja

bojā. Par laimi Jonatānam viņa tēvs Stefans to neuzzi-

nāja.
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Otra daļa

11

1850. gada rudenī gar Baltijas jūras krastu Kuršu

kāpās gāja Jānis Kuronis, Melnkrantes ciema skolotājs,
piecdesmit piecus gadus nodzīvojis vīrs.

Jāņa Kuroņa stāvs vēl bija stalts, gaita vingra.
Garāks par vidēju augumu, plecīgs, gaišu, mierīgu seju,

melnām, nokarenām ūsām zem palielā deguna.

Ģērbies viņš bija pelēkās, pirms diviem gadiem Mē-

melē pirktās drānās.

Lai arī laukā pavēss, kā jau lapkritī, kājas Kuronim bija
basas, zeķes un kurpes viņš nesa rokā.

No viņa pa labi dobji rēca jūra, aiz muguras klusēja
ciems, bet priekšā slējās lielā kāpa, Sventes kalns.

No kāpas līdz ciema pirmajai mājai bija ne vairāk kā

trīsdesmit metru.

Lielajam smilšu kalnam vistuvākais kaimiņš bija baz-

nīca, ne sevišķi iespaidīga celtne uz akmens pamatiem,
mūra sienām, ar piecpadsmit metrus augstu zvanu torni.

Kāds pusducis priežu auga klajumiņā starp Sventes

kalnu un baznīcas mūri.

Tūlīt gar baznīcas sienu bija iebraukts ceļš, un viņpus
brauktuves atradās mācītājmuiža.

Vējš kļuva asāks, tā pazeminādams gaisa temperatūru

par pāris grādiem, bet Jānis Kuronis nemanīja vēsuma.

Viņš gāja, aizņemts ar kādu dziļu domu.

Pa lāgiem viņš apstājās un ar kāju palūkoja smiltis.

Viņš pacēla no jūras izskalotu gludu priežzara atlūzu

un irdināja grunti, raudzīdams noteikt dziļumu, kur sau-

sie graudiņi pārvērtās mitrā, ķēpīgā masā.

Skolotāju pavadīja smiltis.

Vējš putināja smiltis visgarām, dzīdams pa krastu viļ-

ņaini savērptus mutuļus, gluži kā sniega virpuļus ziema.

Puteņsmiltis zuzēdamas slīdēja pāri nelielajam priekš-
kāpas valnītim liedaga malā.



Lāgiem Jānis Kuronis noliecās un rūpīgi vēroja smilšu

graudiņu skrējienu.
Ik graudiņš, vēja dzīts, nesās uz priekšu zigzagveida

lēcieniem, ar visu savu būtību parādīdams, cik netīkama

ir pārvietošanās sveša spēka iespaidā. Labprāt gulētu

mierā, klusumā, ierastā sabiedrībā, bet ko tu, mazais

graudiņš, iesāksi pret vēju!
Diena bija skaļa.
Kaiju daudzbalsīgā ķērkšana pārskanēja vēja šalkas un

gājputnu balsis virs galvas.
Bija sācies pelēko vārnu pārlidojums.
Visā Kuršu kāpas garumā, no Melnraga kāpas zieme-

ļos līdz Augstajai kāpai dienvidos, gan Melnkrantē, gan

pie Smilšu kroga, gan Preiļos, Pērvelkā un Nidā vārnu

kodēji iesāka savu rūpalu.
Vārnu kodēji jau bija piesējuši piejaucētās pievilinataj-

vārnas un tagad, zaru būdās paslēpušies, gaidīja gu-

vumu.

Ik pa brītiņam vārnas nolaidās smiltīs, kur piejaucētie
un piesietie putni rāmi tupēja.

Vārnu kodēji pavilka aukliņas, atsprūdot putnu nāvi,

un smalks, gandrīz nesaskatāms tīkls, līdz šim turējies

uz pagariem žākļiem, nokrita pāri.

Baiļu, pārsteiguma un sašutuma kliedzieni plēsa gaisu.
Cilvēks ar jutīgāku dzirdi un vājākiem nerviem nevarētu

uzturēties vārnu kodēju tuvumā ilgāk par minūti.

Gaiss bija pilns ar putnu balsīm un spārnu švīkstoņu
kā bieza zirņu zupa.

Tad nāca viens rāms vīrs ar pītu klūgu grozu rokās.

Līdzās gāja otrs, tāds pats, ar gandrīz vai svēta cilvēka

vaibstiem.

Trešais izlīda no priežu zaru slieteņa, vīram bija līks

deguns, apaļa un gludena seja, bet acīs spīdums vai nu

no jūras, vai no debesīm.

Līkdegunīgais vīrs ik pa sprīdim pacēla un atlocīja
tīklu, ar otru roku saudzīgi izvilkdams pa vārnai.

Noķertie putni nikni ķērca, sita spārnus, centās ieknābt.

Vīra kustības bija lēnas un pārdomātas, uzvedība iestu-

dēta līdz pēdējam sīkumam.

Nevarētu teikt, ka viņš censtos izrādīt īpašu saudzību,
vārnas no tīkla izņemot, nē, viss iznāca it kā pats no

sevis.

Pat visniknākajiem un dusmās uzkurinātākajiem put-
niem viņš nesaburzīja ne spalviņas.

44
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Labajā rokā vīram bija uzvilkts biezs, melns roņādas
cimds ar garu uzroci līdz pat elkonim.

Putni neganti knāba biezajā, krāsotajā cimdā, izlocī-

dami kaklus gandrīz vai neiespējamos leņķos.
Ik saņemto putnu vīrs brīdi saturēja, ar pirkstiem pār-

tvēra pie kakla, ātri pacēla pie mutes un ar aso acs zobu

neganti pārkoda vārnai pakausi.
Putns acumirklī bija beigts.
Tad vīrs iesvieda putnu pītajā klūgu grozā, ko nesa

otrs.

Vārnu kodējs virzījās uz priekšu ar likteņa neatlaidību,
izvilkdams noķertās vārnas un nogalinādams.

Ja tīklā gadījās pa strazdam vai kādam sīkākam put-
nam, tad vārnu kodējs mazo spārnaini atbrīvoja un uz-

manīgi padeva savam biedram — tam ar svēta cilvēka

vaibstiem.

šis vīrs aiznesa mazo putnēnu līdz priežu slietenim un

nolika pie lēzena šķīvja, kurā bija ieliets saldūdens.
Lai padzeras un lido tālāk!

Vārnu kodēji — tā Kuršu kāpās dzīvojošos zvejniekus
dažkārt sauca vācieši.

Redzams, iesaukai bija zināms pamats.
Protams, ka vārnu ķeršana un nogalināšana nenotika

aiz kādas samaitātības vai gardēdības.
Bet gan tikai tāpēc, ka garajos ziemas mēnešos, kad

jūra bija aizsalusi un zemledus zveja dažkārt nedeva ne

asakas, daudzās mājās būtu jācieš bads.

Vārnu kodējiem — un Melnkrantē tādu bija četras ģi-
menes — bija daudz bērnu, sīki zemes pleķīši, slikti tīkli

un līdz pēdējam nodeldēts- pārējais zvejas inventārs.

Tāpēc Valtaiķu, Lipaiķu, Tadaiķu un Apriķu saimnieki

vārnu pārlidošanas laikā apvienojās kopējā artelī. Divas

ģimenes pie tīkliem, bet otras divas apstrādāja noķertās
vārnas.

Valtaiķu pagalmā milzīgā čuguna kublā uz akmens pa-
varda vārījās ūdens, tajā putnus noplaucēja, tad izplūca
spalvas un izķidāja.

Valtaiķu pagalma ceriņos bija salasījušies visi Meln-

krantes kaķi. Atlavījusies šurp pat mācītāja melnā ka-

ķene Lucīferiene. Ciema iedzīvotāji zināja, ka mācītājs ka-

ķeni vadā saitītē.

Plēsīgās kaijas ik pa brīdim ieplanēja kaķu barā, ne-

baidoties nenieka, tūlīt ceļoties gaisā ar ķidu knābī.

Izķidātās vārnas sālīja lielās mucās.
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Kā jau sāla gaļu.
Vienu kārtu ar vārnām, vienu kārtu ar sāli, virsū dil-

les, ķimenes, pētersīļu lapiņas, atkal kārtu ar vārnām,
atkal'kārtu ar sāli, dillēm, ķimenēm, pētersīļu lapiņām.

Tā strādāja, kamēr vārnas ķērās.

Ziemu, bada dienās, tad ēda.

Vārītas vārnas pusdienā ik darbdienu, bet svētdienās

pēc dievkalpojuma — ceptas vārnas.

Ceptās bija garšīgākas.
— Kā viņi to spēj, — brīnījās mācītāja vecākā meita,

četrpadsmitgadīga jaunkundze, — tas taču ir riebīgil
— Par gaumi nestrīdas, — atbildēja mācītājs, — ķī-

nieši ēd zemē ieraktas un izturētas olas, franči sukā iekšā

varžu stilbiņus, kurši notiesā pelēkās vārnas. Kas nu tur

ko brīnīties un rieboties. Dažām austrumu tautām suņu

gaļa ir lielākais gardums, un vārna jau tāds debesu suns

vien ir!

Mācītājs tomēr atsacījās no vārnu gaļas, ja kādu dienu

maltītes laikā gadījās iegriezties nabadzīgo draudzes lo-

cekļu mājās.
Bet viņš nenosodīja neparasto rūpalu. Ko darīt, ja nav

nekā cita, ko likt uz zoba?

Kurši gadu tūkstošos neko citu nav redzējuši un ēduši —

tā mācītājs domāja pirmajā gadā, kad ieradās un pār-

ņēma Melnkrantes draudzi.

Nu mācītājs tik šauri nedomāja, viņš mazliet zināja
kuršu vēsturi.

Skolotājs Kuronis mācītājam bija ar piemēriem aplieci-
nājis, ka senatnē kurši bijuši varena un spēcīga tauta.

Faktus skolotājs bija Karaļaučos no arhīviem izrakstī-

jis, no senām hronikām izvilcis.

Kurši bijuši karavīri, dzintara kopēji un pirāti, kas bai-

lēs turējuši Baltijas jūras krastus.

lespējams, bet ko tagad?
Kad baznīcas korī ar saldu balsi dziedāja vārnu ko-

dējs, mācītājs uz brīdi noskurinājās, nodrebinājās, kad

redzēja asinskārīgo muti pāri luktas malai plātāmies un

aso acs zobu pazibam.
— Augstu skrien, pa muti mūžībā nonāk, — tādu mīklu

uzdeva Lameiķis Romietis.

— Kas tas par putnu — varēja būt zoss, bet debesu

ģenerālis aizmirsa paaugstināt? — tā bija otra mīkla,
ko sacerējis Lameiķis Romietis.
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Mācītājs reiz bija apmeklējis vēstures stundu Meln-

krantes skolā.

Skolotājs Kuronis stāstīja bērniem par Kuršu jomas

pagātni.
— Zemes strēmeli, kur tagad mēs dzīvojam, līdz ar

krietnu apriņķi uz augšu Livonijas ordeņa mestrs Got-

hards Ketlers sešpadsmitajā gadu simtenī, 1560. gadā,

ieķīlāja Prūsijas hercogam, Brandenburgas markgrāfam.
Mestrs aizņēmās piecdesmit tūkstošus guldeņu.

— Skolotāja kungs, vai viņi bija divi? — jautāja ziņ-

kārīgs zēns.

— Kādi divi?

— Prūsijas hercogs un Brandenburgas markgrāfs.
— Brandenburgas markgrāfs un Prūsijas hercogs ir

viena augstmaņa divi tituli. Apgabals bija liels un tās

naudas vērts. No Grobiņas un Liepājas uz leju. Arī Pil-

tene tur bijusi iekšā. Ķīlas termiņš bijis piecpadsmit gadu.
Tomēr nevar atdot naudu, ja tās nav makā. Pagājis div-

reiz piecpadsmit gadu. Ketlers precinājis dēlu ar prūšu
hercoga meitu, un princese pūrā dabūjusi ieķīlāto daļu.
Kurzeme nepalika tukšā, bet vienīgi mēs kā tāda astīte

aizķērāmies Prūsijā. Un mūsu valdnieks ir Frīdriha Vil-

helma Trešā dēls Fridrihs Vilhelms Ceturtais.
Arī Lameiķis Romietis dažkārt ieradās tikties ar

audzēkņiem.
Viņš apsēdās pagalmā uz akmens, kūpinādams īsu ka-

valērista kaļķīti.
Kad stunda beidzās, bērni sapulcējās ap veco karavīru.

Bērnu galvenā interese bija — noteikt precīzu attālumu,
no kura var saost suņa smaku, kas pavadīja Romieti.

— Un tagad, bērni, — sacīja Lameiķis Romietis, — es

jums pastāstīšu par slaveno kauju pie lecavas 1812. gada
deviņpadsmitajā jūnijā, kurā es piedalījos kā Prūšu palīg-
korpusa atsevišķā pulka ulāns, saskaņā ar Parīzes kon-

venciju mēs bijām Napoleona sabiedrotie, un es varēju
kļūt pulkvedis, ja vien ģenerālim pietiktu prāta mani pa-

augstināt.

12

Raitā solī tuvodamies vārnu kodējiem, skolotājs Kuro-

nis zināja, ka dabūs krietni izrunāties par valsts pārval-
des lietām.
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Nezin kāpēc Melnkrantē bija tā iegājies — jo mazāk

kādam mantas pie dvēseles, jo vairāk viņš zināja par

valsts pārvaldi.
Vecā karaļa Fridriha Vilhelma Trešā vārds bieži figu-

rēja sarunās Sventes kalnā.

Karaļu ģimenes būšanas un ikdienu vārnu kodēji pār-

zināja labāk nekā savas saimniecības.

Vecais karalis bija valdījis no 1770. līdz 1840. gadam,
kad aizritēja vārnu kodēju bērnība un jaunība.

Tā vien šķita, ka Tadaiķis ir tikko kā ieradies no Ber-

līnes, kur ilgu laiku dzīvojis ar veco karali vienā istabā,
un tāpēc labi pārzina karaļa domas.

— Vecais karalis bija viltīgs lapsa, — teica Tadaiķis.
— Un tomēr arī viņš tika aptīrīts. Valsts maks tukšs kā

sālījuma muca pavasarī! Tūlīt viņš pasludināja vislielāko

taupības režīmu. Kas kurnēja visvairāk? Sulaiņi, protams,

galma kalpi, jo algas jau tā bija mazas. Tā jaunā nodokļu

sistēma, kuru pie mums pārstāv Hohdrāta kungs, — tā

jau ir vecā karaļa izdomāta! Viņš bija gudrs. Viņš vēl

mums parādīs!
Ja paklausījās vārnu kodēju sarunas, varēja uzzināt

Prūsijas valsts vēsturi, sākot ar gadu simteņa pirma-
jiem gadiem.

Vecajam karalim bijušas paniskas bailes no kariem,
viņš centies izvairīties no konfliktiem, taču emocijas un

ambīcijas pārņēma valsti, ierāva karā pret Napoleonu, un

kampaņa beidzās ar katastrofisku sakāvi. 1807. gadā pēc
Tilzītes miera Prūsija zaudēja apmēram pusi teritorijas.
Saskaņā ar Parīzes konvenciju Prūsija piedalījās neveik-

smīgajā karagājienā uz Krieviju 1812. gadā.
Kad sakautā karaspēka atliekas atvirzījās uz Eiropas

centru, Prūsija uzsāka patriotisku karu pret nesenējo sa-

biedroto — Franciju.
Arī Lameiķis Romietis piedalījies franču padzīšanā, lai

gan pirms tam bija karojis kopā ar viņiem.

Sajā kampaņā lielu lomu spēlējusi baronese Ameisen-

haufe, kurai piederēja Melnkrantē. Baronese bijusi kāda

baškīru pulka pavadone. Baškīrus franči dēvējuši par
amūriem, jo viņi bijuši apbruņoti ar loku un bultām.

Neskatoties uz primitīvo bruņojumu, baškīri varonīgi cī-

nījušies cara Aleksandra armijas rindās. Baškīru pulka
komandieris, kņazs, pat iemīlinājis sevī baronesi, kas pa-
vadījusi pulku tālākajās kara gaitās. Pēc kampaņas bei-

gām baronese atkal atgriezusies savā muižā Nidā.
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Par baronesi vārnu kodēji daudz nerunāja. Viņa dzī-

voja pārāk tuvu. Viņai bija tiesības iecelt Melnkrantē mā-

cītāju un skolotāju. Skolā, vēsturi mācot, Jānim Kuronim

vienmērnācās rēķināties ar baroneses gaumi un uzskatiem.

Tagadējais valdnieks, vecā karaļa dēls Fridrihs Vil-

helms Ceturtais Melnkrantē nebaudīja autoritāti.

Sventes kalnā pats pēdīgais vārdu kodējs zināja pa-

teikt, ka valdnieks ir nepastāvīgs, ienīst liberālismu un

necieš konstitūciju.
Tomēr pēc 1848. gada revolūcijas valdnieks bijis spiests

tēlot demokrātu un pats šo konstitūciju 1850. gadā izdevis.

Nevis pelēko vārnu pārlidošanas blīvums, skaits un

tīklu izvietošana izdevīgākajās vietās nodarbināja vārnu

kodēju prātus, bet gan tālā un līdz šim nepazīstamā kon-

stitūcija.
Vai tiešām izdots likums, kur pateikts, ka likuma priekšā

visi pilsoņi ir vienādi?
Vai tā maz var būt?

lespējams, tās tikai baumas? Kurš pirmais stāstīja? Iz-

rādījās, ka pirmavots ir nenosakāms. Klīda valodas, ka

ebrejs Prosts. Viņnedēļ, braukdams cauri ciemam ar sīk-

preču kasti un dzintara mucu, tas esot stāstījis Vīgam,
Vīga savukārt skolotāja meitai, par to ierunājies arī mā-

cītājs, tad Lameiķis Pērminderis, kuru dzirdējis Valtaiķis,
un tā valodas ceļoja pa ciemu, līdz nokļuva Sventes vir-

sotnē, kur vārnu kodēji, klusu un pieticīgi darbodamies

ar baismīgo rūpalu, iztirzāja valsts pamatlikuma tēzes.

Kā būs ar nodokļiem? Tas bija galvenais jautājums.
Melnkrantē viss bija aplikts ar nodokļiem.
Ik zivs, ko izvilka no jūras, tika uzskaitīta, un par to

bija jāmaksā.

_

Nodoklis par mājputnu turēšanu, par zosīm, vistām, pī-
lēm un tītariem.

Govis un zirgi, aitas un teles arī aplikti ar nodokli.
Lini un kaņepes, rudzi un griķi, kartupeļu bumbuļi un

laksti
— par visu bija jāmaksā.

Ja žāvēja mencas, kaltēja butes — atkal jāšķiras no

naudas.

Hohdrāts uzskaitīja visu.

Sākot ar drēbēm, ko valkāja zvejnieki, un beidzot ar

pārtikas produktiem, kurus patērēja Melnkrantē.
Pat mācītāja pieliekamajā kambarī Hohdrāts bija ielū-

kojies.
Pirms Hohdrāta uzskaiti bija veicis Lameiķis Pērmin-
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deris. Kungi bija izlēmuši, ka Pērminderis jāpārbauda.
Lameiķis Pērminderis pats brauca jūrā un pārzināja no-

zveju visos sīkumos. Izšņakāja katru laivu, kas atgriezās
krastā ar lomu. Zvejnieki daļu nozvejas slēpa murdos un

devās zivis izņemt tumšās naktīs. Protams, šāda rīcība

saistījās ar lielu risku. Sods par nobēdzināšanu daudzkārt

pārsniedza loma vērtību. Kad ieradās Hohdrāts, zvej-
nieki uzelpoja. Hohdrātu varēja apmānīt. Hohdrāts nebija

vietējais. Daudz ko viņš nezināja un nemācēja uzminēt.

Viss atrastais dzintars bija jānodod valstij.
Tāpēc Hohdrāts tā ieinteresējās, uzzinājis, ka skolotā-

jam Jānim Kuronim ir dzintara kolekcija. Bet skolotājs

bija piesardzīgs, viņš Hohdrātam parādīja dažus sīkus,

pelēkus akmentiņus, kurus nebija jēgas konfiscēt. īsto ko-

lekciju viņš nobēdzināja.
Dzintars bija galvenā kontrabandas prece, un zvejnieki

krietnākus gabalus pārdeva slepus.
Ar dzintara uzpirkšanu nodarbojās ebrejs Prosts.

Viņam bija papīrs, kas apliecināja tiesības braukt pa
visu piekrasti. Tādas tiesības ebrejiem sīktirgotājiem pie-

šķīra apgabala priekšnieks. Prūsijā ebrejiem bija atļauts

viss, taču viņi nedrīkstēja ieņemt valsts amatus. Prosts

vērīgi uzmanīja katru lielāku dzintara vēju un ciemos

uzpirka zelta sveķus. Protams, daļu dzintara ebrejs no-

deva valstij, taču daļa tumšā naktī ar laivu tika aizgā-
dāta līdz divmastniekam, kas gaidīja selgā uz enkura.

Runāja, ka Melnkrantē ar dzintara neatļautu pārdošanu
nodarbojās Vīga, kaut arī nevienam, pat Hohdrātam,

viņu pie rokas nebija izdevies noķert.

13

Virs Sventes kalna šalca pelēko vārnu spārni.

Skolotājs Jānis Kuronis kāpa augšā pa stāvo nogāzi.
Pie tīkliem, galējot noķertās vārnas, zvejnieki gudri

runāja.
— Vai zivs var pavēlēt zvejniekam, kur mest tīklu,

kad un ar cik lielām acīm?

— Es jau to pašu saku, vecais karalis bija viltīgs!
— Tāpat ar likumiem. Ne mēs nosakām. Mums no kon-

stitūcijas nebūs labuma. Tāpat katru asaku uzskaitīs, un

Hohdrāts okšķerēs, kā paradis.
— Tam ir vareni zobi! Tas varētu vārnu kost!
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— Lai ko nospriež valdnieki Berlīnē, mums būs jākož
vārnas! Kalnā galā mēs gan varam izrunāties, kā patīk,
bet noej lejā, un tur tu esi melns un maziņš. Pat skolotājs
ir melns un maziņš, viņam Ameisenhaufe nosaka apvār-

šņa līniju, cik tālu viņš drīkst bērnus zinībās ievest. Tikai

līdz otram sēklim — un dziļāk ne pēdu! Un viņš klausa.

— Kad neviena no lieliem nav klāt, tad skolotājs stāsta,
kā ir bijis.

— Tu esi dzirdējis? Kamēr te būs Ameisenhaufe, būs,
kā viņa grib. Es nezinu, kā es izturētu, ja nevarētu katru

rudeni uz kalna izbļaustīties! Un mūsu vecam karalim

pakausi pārkost. Vai tad es putnu nogalēju? Nē, es tev

saku, tas ir mūsu vecais, mīļais karalis, kam es pakausi
pārkožu! Knikt, un gatavs!

— Nebļauj tik skaļi! Nezaimo varu! Tu pats neesi la-

bāks! Kādi pavalstnieki, tāds karalis! Vai tad ar tādiem

pavalstniekiem iespējams progress?
— Kas tas progress tāds ir?

— Progress ir, ka tu vismaz kalna galā vari pateikt,
ko domā! Un neviens tevi ncnosūdz. Un sirds paliek
viegla, un tu izlamājies pret vēju, izkliedz patiesību par
dzīves netaisnībām, pēc tam kāp lejā un atkal gadu paze-

mīgi dzīvo, maksādams par visu. Brīnums, kā gaiss vēl

nav aplikts ar nodokli?

— Bet es jums saku, uz konstitūciju neceriet! Dzirdēju,
ka drīz komisija nākšot uz Karaļaučiem, apstaigāšot mā-

jas, skaitīšot, cik kuram krēslu, cik gultu. Katrai ģimenei
drīkstēšot būt tikai viena gulta uz diviem cilvēkiem, un

krēsls tikai ģimenes galvām, pārējiem jāsēž uz sola.

— Ko tu saki, atkal komisija?
Tiešām, pirms nedēļas augsta komisija bija Melnkran-

tes ciemu izstaigājusi. Pēc skolotāja pieprasījuma. Komi-

sijā bija gan laicīgās, gan garīgās varas pārstāvji. Uzzi-

nājuši, ka augstie viesi atbraukuši pētīt Sventes kalnu,
melnkrantieši uztraucās.

Ka tikai nebūtu jauns nodoklis.

Nodokļi jau bija tik ievērojami, ka nabadzīgākajiem
zvejniekiem grūti nācās savilkt galus kopā.

Tos nodokļu galus.
Vārnu kodēji bieži palika valstij parādā.
Tad iedarbojās Prūsijā ieviestā galvinieku sistēma. Di-

viem bija jāgalvo par trešo. Ka parādu nokārtos. Ja ne,

draudēja izlikšana no mājām, un neviens Melnkrantē ne-

vēlējās riskēt, galvojot par nabagiem.
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Vārnu kodēju liktenis vairākkārt karājās mata galā.
Galvinieku trūkums nu vēl nāca klāt mantas trūkumam.

Tad nāktos dzīvot kā muižas kalpiem, kuriem pavisam
beztiesīga iztikšana.

Taču kāds no viņiem izdomāja lielisko un nepārspēto
galvošanas šarādi.

Vārnu kodēji bija četri un cits galvoja par citu.

Trešais un Ceturtais galvoja par Pirmo.

Pirmais un Otrais galvoja par Trešo.

Otrais un Pirmais galvoja par Ceturto.

Ceturtais un Trešais galvoja par Otro.

Lameiķis Romietis allaž pajautāja, vai kāds no vārnu

kodējiem zina atjautības uzdevumu par kuģi, kura klāja
garums ir trīsdesmit metru, platums — desmit, masti ir

divi, bet jāatbild — kā sauc kapteini.
Kurš no vārnu kodējiem ir Lipaiķis? Tadaiķis? Apri-

ķis? Valtaiķis? Kurš par kuru galvoja?
Ir zināms, ka

Lipaiķis un Tadaiķis galvoja par Apriķi,
tad jau nav grūti izsecināt, ka

Apriķis un Valtaiķis galvoja par Lipaiķi.
Ja jums zināms tas, pārējais ir bērna spēle.
Valtaiķis un Apriķis galvoja par Tadaiķi,

Tadaiķis un Lipaiķis galvoja par Valtaiķi.
Tomēr Prūsijas ierēdņi nevarēja vienkāršo šarādi atšif-

rēt, dzīvodami pārliecībā, ka ieviestā atbildības sistēma

pilnīgi nodrošina valsts intereses.

Pagaidām vārnu kodējiem brīnumainā kārtā bija izde-

vies nodokju parādus nokārtot, kaut arī bieži nācās uz-

ņemties neparedzētus darbus. Piemēram, par sudraba

marku pozēt slavenajam un nepārspētajam gleznotājam
Gokažē. Mākslinieks svētos nogleznoja no Tadaiķa, Li-

paiķa, Valtaiķa un Apriķa, un tā nu vārnu kodējus Meln-

krantē sauca par svētajiem — Pāvilu, Pēteri, Jāni un Mat-

veju, kaut zvejnieku kristītie vārdi bija citi.

Reiz Hohdrāts iegāja Tadaiķa pagalmā ar darba spējīgo
cilvēku listi rokā, pieprasīdams, lai uz klaušām pie Amei-

senhaufes nu sūta divus pieaugušus vīriešus. Ilgi nācās

pierādīt, ka svētais Pāvils un vārnu kodējs Tadaiķis ir

viena un tā pati persona. Beidzot Hohdrāts to saprata un

aizgāja, nikni purpinādams, ka zvejnieki slikti runājot
vāciski, ka tādus tipus vajag nosist ar vienu sitienu.

Hohdrāts uzskaitīja visu.

Pat mēslus kūtī viņš izmērīja ar garuma mēru un dzi-
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Juma mēru — uz tieva, asa iesma bija iezīmējis attālu-

mus. Zvejnieki baumoja, ka drīz būšot jāmaksā arī mēslu

nodoklis. Vecie nodokļi ar konstitūciju esot atcelti, bet

jaunie vēl neesot nodibināti, tāpēc Hohdrāts nu plēšot
gan tos, kas bijuši, gan tos, kas vēl tikai būšot.

Hohdrāts bargi pavēstīja, ka nākamajā pavasarī nāk-

šoties kūtis iztīrīt uz to pēdīgo, lai visi mēsli atrastos uz

lauka, lai nedomājot nobēdzināt kaut kādām tur lecektīm,

sakņu dobēm un puķu podiem. Ja kaut salmiņu mājās at-

radīšot — būšot jāmaksā sods.

Izskatījās, ka Hohdrāts to dara par spīti skolotājam,
kurš nu staigāja apkārt, aģitēdams, lai zvejnieki palīdzot
Sventi apturēt.

Protams, tā bija kļūda, ka skolotājs atnāca uz vārnu

ķeršanas vietu.

Tā jau nebija, ka vārnu kodējiem būtu kauns no savas

nodarbības. Sen pagājībā laiks, kad viņi kā mazi zēni

vēroja gājputnus gaisā. Kad viņi gribēja līdzi uz Nīlu.

Kur mūžīga vasara. Bet nu viņi to bija piemirsuši. Jo

dažiem putniem lidojums beidzās sālījuma mucā.

Bet skolotājs nekad nebija ķēris vārnas. Vārnu kodēju
bērni atgriezās no skolas ar gaišām sejām. Ir cita pa-

saule, ir cita dzīve, stāstīja gaišās sejas. Bieži gadījās, ka

bērni, saklausījušies skolotāju, iedomājās, ka nu viņi ir

gudrāki par vecākiem. So maldīgo iedomu izdzina ar pā-
ris siksnas vēzieniem. Bet skolotājs tur bija vainīgs. Viņš

bija pārāk gudrs. Vai nav vienalga, vai zeme griežas ap

sauli vai saule ap zemi? Diena no tā nekļūst ne īsāka,

ne garāka, mūžs nav vieglāks. Skolotājs iedomājies, ka

zina, kas virza zvaigznes debesīs. Kas liek zemei griez-
ties? Kā to cilvēks var zināt? Skolotājs domā? Vārnu ko-

dēji zināja, ka domāšana ir lieks darbs, vienalga, lai ko

zvejnieks neizdomātu, kungi izdarīs pa savam. Un nu sko-

lotājs izdomājis no zvejniekiem pakaišus aizņemties! Un

uz Sventes muguras saulē izklāt! Hohdrāts būs klāt kā

ronis.

Tā skolotājs aizgāja, nekā nepanācis.

Vārnu kodēji vēl brīdi pārsprieda Kuroņa priekšlikumu.
Neko darīt, būs jāpārceļas uz jaunu vietu. Drūmi spēki

sazvērējušies pret Melnkranti. Cilvēks ir grēcīgs, un

daba soda par to. Skaidrs, ka skolotājs iecerējis nesaprā-
tīgu pasākumu. Kāpēc zvejniekiem, kuri jau tā ir naba-

dzīgi, piedalīties tukšās izdarībās?
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— Pret vēju tālu neaizspļausi, — teica Valtaiķis.
— Neviens pasaulē neiespēj pret likteni, — piekrita Ta-

daiķis. — Vai nu mēs būsim pirmie? Ir jau dzirdēts, bet

neviens nav izvairījies no pārcelšanās.
— Izskatās, ka beigsim dzīvi kā muižas kalpi, — skumji

piebilda Lipaiķis.
— Ja būs jāpārceļas, — sacīja Apriķis, — mums izpu-

tēšana droša! Nebūs pa spēkam uzcelt ēkas, iekopt zemi,
un ar jūru vien neizdzīvosi. Būs jāiet muižā vai par al-

gādzi pie Vīgas! Es gandrīz noslejos uz skolotāja pusi.

— Vai viņš to kalnu iekustināja? — jautāja Valtaiķis.
— Tā, redz, brālīt! Apturēt var tikai tas, kas ir iekustinā-

jis. Tā ka nemal vēju!
Vārnu kodēju artelis nebija saskanīgs. Vīri bieži strī-

dējās un kašķējās. Tadaiķa cūka pirms trim gadiem iegā-

jusi Lipaiķa dārzā. Valtaiķa kaza noēduši Apriķa košum-

krūmu. Dzīve nemitīgi radīja cēloņus un iemeslus strī-

diem.

Protams, skolotājs bija centies izskaidrot, ka ciemam

nebūs jāpārceļas, ja visi apvienosies kopīgā pasākumā.
Ja noklās kalna muguru vai nu ar priežu zariem, vai

kadiķu žagariem, vai ar meldriem, vai salmiem. Bet vis-

pieejamākais un lētākais materiāls Melnkrantē esot aitu

mēsli, sajaukti ar ziemas pakaišiem. Lai vārnu kodēji

ziedojot kopējai lietai vienu vezumu aitu mēslu, tad sko-

lotājs kalnu apturēšot.
Cilvēks ir tikai pīslis tumšu spēku rokās, un nu šis

mazais knislītis apsola uzvarēt milzi?

Joki, nekas vairāk.

Un vārnu kodēji atkal pievērsās interesantākam tema-

tam — par valsts pārvaldes perspektīvām, kad tagadējā

karaļa vietā nāks kroņprincis Vilhelms, karaļa brālis.

No Vilhelma arī neviens neko labu necerēja.
Runāja, ka viņš esot tāds reakcionārs un rausējs, kas

par vārnu ķeršanu uzlikšot nodokli.

1848. gada revolūcijas dienās kroņprincis bija aizbēdzis

uz Angliju un tur dažus mēnešus slēpies. Zaķpastala!
— Tur nekas labs nav gaidāms, — teica Tadaiķis.

— Viņš atriebsies!

— Tuvu ir. brīdis, — teica Valtaiķis, kas pārzināja ka-

raļa veselību, — kad mūsu karalis noliks karoti, un tad

troni ieņems Vilhelms.

Jā, par valdīšanu varēja runāt un lemt.

Jo te nebija nekas jāupurē, nebija nekas jādod.
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Ja cilvēkam nav nekā vērtīga, pat pakaišu salmi ir

īpašums, šķirties no īpašuma par baltu velti?

Skolotāja' priekšlikumi bija pārāk pasakaini.

14

Zemes mērītāju ruļļos māja bija ierakstīta kā Jūrpils,

bet Melnkrantē laivu meistara sētu sauca īpašnieka
vārdā — par Dardeģiem.

Dardeģu mājas atradās ciema bagātajā galā, tūlīt bla-

kus mācītājmuižai un Vīgas saimniecībai.

Stefans Dardeģis bija māņticīgs cilvēks. Dzīvi viņš

veidoja saskaņā ar senu pareģojumu. Ja Dardeģu dzimtā

kāds pareģojumu neievēros, spēkā stāsies lāsts.

— Kaut arī man nav īsti jausmas, kāds sods mūs

ķers, — teica Stefans, — pareģojums jāpilda. Ja ne, tad

nāks nāve vai kaunpilna izputēšana.

Pareģojums vai liegums?
Drīzāk tas bija liegums un Stefanam Dardeģim izde-

vīgs.
Viņš nedrīkstēja pārdot zemi vai kādam piešķirt daļu

no savas grunts.
Neviens vīrietis vai sieviete no Dardeģu dzimtas ne-

drīkstēja precēt dzīvesbiedru no Melnkrantes.

Saskaņā ar pareģojumu Dardeģi nedrīkstēja dot ārpus
dzimtas ne miltumiņa, ne smilšu graudiņa, ne skaliņa,
ne skaidiņas, ne lupatiņas.

Liegums nāk no senčiem.

Un ir spēkā tikai Kuršu kāpu teritorijā. Kad Dardeģis
aizbrauc uz Mēmeli vai Karaļaučiem, tad viņam ir rīcības

brīvība. Viņš dara, kā grib. Bet Kuršu kāpās viņam jāpa-
kļaujas liegumam. Lai arī kā vēlētos, viņš nedrīkst neko

dot prom no saimniecības. Būtiskais lieguma punkts no-

drošināja Dardeģu bagātības saglabāšanu. Zvejnieki jau-
tāja — vai Dardeģis turētos pie lieguma, ja tas nebūtu

izdevīgs? Viss nāca mājās, nekas negāja prom. Katrā

zvejas laivā Stefanam Dardeģim ir daļa. Jo laivas ķīlis
pieder viņam. Laivu zvejnieki var pasūtīt un nopirkt, bet

ķīli Dardeģis nepārdod,
— Nedrīkst dievam un ticējumiem acī spļaut! — saka

pats Stefans.

Zvejnieki iet jūrā un maksā Dardeģim no katra loma

tāpat kā zemes karalim.
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Tikai tāpēc, ka māņticīgais vīrs tic pareģojumiem.
Un uz citiem noteikumiem neielaižas.

Ar tādiem pašiem noteikumiem viņš uzbūvēja kuģi.
Trīsmastniekam bija pircēji. Bet Dardeģis paturēja piec-
desmit vienu procentu no vērtībpaketes, un viņa vecākais

dēls ir kapteinis. Kaut gan kuģi patiesībā vadot pirmais

stūrmanis, jo kapteiņa zināšanas navigācijā esot nepil-
nīgas.

Bet kapteinis viņš ir.

— No kādiem laikiem nāk pareģojums? — reiz jautāja
skolotājs Jānis Kuronis.

— Liegums ir iededzināts ar karstu dzelzi, •—- paskaid-
roja Stefans Dardeģis.

Viņš parādīja vecu jūrnieku lādi, kas glabājās maizes

klētī.'

Pamatīgā, ne visai lielā, bet stiprā kaste izskatījās
veca. lespējams, redzējusi seno kuršu jūras braucienus.

Cietais ozolkoks laika gaitā bija nomelnējis, bet uz vāka

ziedēja ugunsraksti.
— Izskatās kā izrotājums, — teica Stefans, — bet tajā

ierakstīts pareģojums. Neviens gan neprot vairs izlasīt

šīs dīvainās zīmes, bet es zinu no galvas, mans tēvs zin,
un vectēvs zināja.

— Līdzīga lāde ir arī Vīgam, — teica skolotājs.
— Varbūt tā piederējusi manai dzimtai. Senos laikos.

Bet aizklīdusi, iemainīta vai pārdota, — skaidroja Ste-

fans. — Citādi arī Vīga ievērotu liegumu. Es redzēju, ka

līdzīga kaste ir arī Tadaiķim. lespējams, ka visas lādes

nāk no manas dzimtas un patiesībā pieder man.

— Tad jau visa Melnkrantē ir tava, — ironizēja sko-

lotājs.
— Mana gan, — nopietni atbildēja Stefans Dardeģis,

— bet senās pakļautības ir zudušas. Ar to jāsamierinās!
Melnkrantē bija cilvēki, kuri uzskatīja, ka Dardeģis

liegumu izdomājis, lai noslēptu skopuļa un raus-ēja dabu.

— Viņš pat ūdens glāzi salcējam liedz! — teica vārnu

kodējs Tadaiķis.
Un kam? Mācītājam, kad dieva vārdu sludinātājs karstā

vasaras dienā iegājis Jūrpils pagalmā.
— Un ķīlis manā laivā? — turpināja Tadaiķis.

— Kāpēc viņš nepārdod laivu pilnībā? Tāpēc, ka grib
iedzīvoties uz mana rēķina! Izdevīgs gan tāds pareģojums
lādes vākā, kuru neviens neprot izlasīt! Starp citu, man

ir tāda pati lāde un tāds pats vāks, bet neviens nav
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dzirdējis, ka Tadaiķi būtu kādu mistisku liegumu izgudro-
juši un pildījuši.

•— Tāpēc jau tu esi nabagsl — cieti noteica Stefans.

15

Kad Jānis Kuronis ienāca Jūrpils pagalmā, tur valdīja
klusums.

No ratnīcas, kas vienlaikus bija arī laivu darbnīca,

dzirdēja ēveles ritmiskos šņācienus.
It kā klusumā elpotu centīgs milzis — Darbs.

Rudenī, kā parasti, Stefans Dardeģis bija pieņēmis
vairākus pasūtījumus kamanu būvei.

Stefans prata uzcirst rakstītas kamanas.

Vieglas un ērtas, pat uz pleciem pāri kupenai varēja

pārnest.
Tikai šķērsbrangas un pildiņi.
Uz pildiņiem Dardeģis izgrieza un izdedzināja rakstus,

gluži tādus kā uz senās lādes vāka. Tumši zvēroja sta-

rojoša saule. Uz sānu pildiņiem starp ornamenta zigza-
giem ziedēja zvaigznes.

— Vai tajā rakstā ir sistēma? — jautāja zvejnieki.
— Sistēma ir, — atbildēja Stefans, — bet tikai man

saprotama. Jums cits no svara — lai kamanas iet!

Lielajā Jūrpils dārzā ķirši, plūmes, pat ābeles bija pār-
segtas ar bieziem tīkliem. Citādi rudens gājputnu dienās

te pāris stundās putni visu notīrītu līdz pēdīgai miziņai,
sēkliņai un kauliņam.

Lielajā liepā kā apdulluši vīteroja un svilpoja strazdi.
Ik pa brīdim pagalmam pārslīdēja ēna, tur pelēko vārnu

bars aizsedza sauli, dodamies uz dienvidiem.

Stefanam Dardeģim nevajadzēja dirnēt Sventes kalnā,
ķert, plaucēt, plucināt un sālīt pelēkās vārnas.

Stefans Dardeģis bija pārticis saimnieks.

Viņš brauca zvejā tāpat kā citi melnkrantieši, bet vi-

ņam nu piederēja vēl viens ienesīgs maizes pelnītājs —

trīsmastnieks. Šoneris pārvadāja kokmateriālus no Ham-

burgas uz Liverpūli un pelnīja baltu naudu.

Cik pelnītā nauda balta, to zināja vienīgi pats Stefans,
taču Melnkrantes zvejnieki viņu uzskatīja par bagātnieku
un skopuli.

Jūrpils pagalms bija plašs. Dienvidu pusē zem noju-
mes žuva dēļu grēdas. Nojume uzcelta kārtīgi. Lai lietus

neķer lietkokus. Viss tīrs un kārtīgs kā aptiekā.
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Pie Stefana Dardeģa nekas nepazūd.
Pat skaidas viņš savāc maisos.

Gaiši dzeltenas, smaržīgas un vieglas kā žāvētas ro-

zīnes.

Zāle pagalmā ir īsa, neizbradāta, kārtīgi nopļauta.

Maiga cūkbarība.

Lopu kūts atrodas patālāk uz leju, tuvāk dārzam, kur

zeme, pateicoties dāsnai mēslošanai, ir tumša un sātīga.

Dardeģa istaba spīdina sešus logus. Gan pašam ar

sievu, gan dēlam Jonatānam savs kambaris.

Dardeģim ir plašākās ganības, tāpēc viņš var turēt

pusduci lopu — piecas slaucamas govis un zirgu.

Tāpat kā zvērojošā sešlapu saulīte izstaro no visu ka-

manu aizmugures pildiņiem, tāpat Stefans Dardeģis mirdz

pāri Melnkrantei.

Katrā sētā iestiepjas viņa starojums. Katrā makā. Ar

astoņkāja piesūceknīti izvelk naudu. Laivās viņam daļa,
tīklos loms.

Paša saimniecība uzkopta kā uz parādi.
Sieva nostrādājusies līdz ģībonim.
Pats noskrējies kā suns.

Nekādu grūtību. Dēls tikai pa nakts melnumu drīkst

savās gaitās iziet. Pa dienu jāstrādā. Tad labums nāk

mājā. Stefans Dardeģis tic senču balsīm un pats visu

paredz.
Aiz ratnīcas atrodas darvotava, kur raujas pats Ste-

fans.

Pagalmā viss ir pārdomāts. Ne krūmiņš nav ierakts uz

labu laimi. Visur sistēma. Priekšā darvotavai ceriņu dzīv-

žogs, lai dūmi nekāpj istabā.

Ratnīcas sāns nokvēpis melns un spīdīgs, tur nedrīkst

pat piespiesties, tad nedabū drēbes tīras.

Ceriņkrūmu ēnā stāv divas biezas mucas ar spīdīgu,
saglumējušu lietus ūdeni. Ja Jūrpilī gadīsies ugunsgrēks,
būs pa rokai. Tpu, tpu, ka tevi dieviņš! Līdzās mucām

plata smilšu kaste. Stūrī tup kaķis. It kā nevarētu paķert
vajadzības gadījumā smiltis no pagalma vidus, kur ratu

riteņi zāli izplēsuši un grunti sašķēlējuši! Nē, kārtībai

jābūt. Visur sistēma.

Līdzās mucām uz glīta statņa salikti ķekši, lāpstas,
spaiņi.

Ugunsdzēsības inventārs nokrāsots ar baltu krāsu. Kā

pie iesvētīšanas. Krāsa ir ūdensizturīga, nedrūp un ne-

plaisā, nāk no trīsmastnieka krājumiem.
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Dzīvojamā māja kā bilde.

Ratnīca, ka nenoskatīties.

Ratnīca ir Stefana Dardeģa baznīca.

Tur viņš pielūdz savu vienīgo dievu — laivu.

Melnkrantē neviens pat neatminas, cik ilgi jau Dar-

deģi nodarbojas ar galdniecību. Viņi pārmanto amatu,
zināšanas un pieredzi. Tāpēc nāk pasūtījumi.

Jā, Dardeģi sapņo par kuģu būves darbnīcu. Pasaules

kuģu būvētavas pamazām pāriet uz dzelzs kuģiem ar

tvaika dzinēju. Nu mazie uzņēmēji var izvērsties. Kon-

kurences lauks sašaurinās. Vajadzīga tikai prasme, jo
peldošu zārku neviens nepasūtīs.

Stefans Dardeģis runā, ka drīz sūtīšot Jonatānu uz

Karaļaučiem.
Pats Stefans uz Karaļaučiem gan nedomā.

— Man vāja daba, — Stefans saka, — tur mani postā
ievedīs šņabis un sievietes. Lielās pilsētās ir lieli kārdi-

nājumi. Grūti noturēties pretī. Jo lielāks meistars, jo sau-

sāka rīkle. Melnkrantē es neko sliktu nesadaru. Sieva

nejauj, un saimniecība dzen. Vienmēr pie darba. Tāpēc
sūtīšu dēlu Joni, tam puikam stingrs raksturs.

Pirmajā gadā pēc draudzes pārņemšanas mācītājs Blak-

frosts apstaigāja zvejnieku saimniecības un iegriezās arī

Jūrpilī.
— Vai Melnkrantē dzeršanas liga ir? — mācītājs jau-

tāja Stefanam.

— Tādas gan nav! — stingri noliedzis Stefans.
— Vai tas var būt? — brīnījies mācītājs, jo viņa dzī-

ves pieredze liecināja, ka zvejnieki nav sausā likuma

dievinātāji.
— Dzeršanas liga ir tikai tur, kur nauda viegli nāk, —

teicis Stefans. — Kur bez darba var baltmaizi ēst. Meln-

krantē nauda nevienam par velti nenāk, katra zvīņa ar

tulznu ir segta.

Dardeģu pagalmā var droši iet. Suņus te virsū nepu-
cina. Stefanam nav neviena suņa.

— Nav vajadzīgs, — saka Stefans, — Melnkrantē nav

zagļu. Nav ari laupītāju. Ko man barību priekš suņiem
tērēt!

Melnkrantē tiešām nebija ne zagļu, ne laupītāju.
Nebija arī lūdzēju. Jo pie Dardeģa neviens negāja pa-

līdzību prasīt. Zināja, ka velti. Ka nedos. Aizrunāsies ar

pareģojumu.
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Protams, skopums nav skaistums, katrs slēpj kā mā-

cēdams.

Viens aiz bārdas, otrs aiz kurluma, trešais aiz skais-

tiem vārdiem.

Nekad nevienu svešu cilvēku Dardeģis nav ieaicinājis
istabā. Sveši ir visi, kuri nāk no citas dzimtas. Nāk no

citas puses.

Nekad nevienu nav Dardeģis Jāņos ar alu pacienājis.
Dēlam Jonatāns kristīts, kaut gan par Joni vien sauc.

Tāpēc Jonatāns, lai Jāņos nelūgti viesi nenāk līgot. Kur

nu par alu sapņot! Ūdens stopiņu Dardeģos neviens ne-

dabū. Pat mācītājs nočāpstināja muti.

— Izvelc no akas un streb no spaiņa! — bija Blakfros-

tam sacījis Stefans. — Es tev nedrīkstu ne krūzītes pa-

sniegt. Tāds ir liegums!
Skaists liegums — ja tavs tuvākais slīkst un tu viņam

roku pasniegsi, tad tev roka nokaltis!

16

Kad skolotājs Jānis Kuronis iegāja Jūrpils pagalmā,
viņu apņēma maiga darvas smarža.

Daži Melnkrantē teica — smaka.

Grūti jau tā uz reizi novērtēt, bet skolotājs nekā ne-

patīkama te nejuta.
Uz valčiem pie ratnīcas durvīm stāvēja balta laiva.

Dēji vizēja kā sniegs, gludi noēvelēti un gaiši.
Laivu ripinās uz darvotavu, tur tā kjūs melna kā

piķis.
Skaists un balts grūtai dzīvei neder.

Dzīvei vajaga melnu, ķēpīgu, ūdensnecaurlaidīgu.
Tikai tā.

Ratnīcā kā milža elpas vilcieni švīkstēja ēvele.

Jā, Dardeģu ģimenes bagātības vairoja milzis — Darbs.

Pagalmā neviena neredzēja. Tad ratnīcā ieskanējās
balsis. Tur Stefans runāja ar Jonatānu.

Dārzā nekustīgs kā sačervelējusies ābele stāvēja Jona-

tāna vectēvs. Viņš jau par vārgu, lai strādātu ar kaltu

un ēveli. Viņa pārraudzībā nodots augju dārzs.

Vectēvs stāvēja dārzā nekustīgs un vērīgs. Viņš ne-

skatījās uz pagalma pusi, nē, nemaz. Vectēvs bija aiz-

ņemts ar dārza pārraudzīšanu, bet skolotājs Kuronis va-

rēja vai zvērēt, ka Dardeģu vectēvs redz un novērtē katru
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skolotāja kustību. It kā neredzams vulkāns dārzā strā-

dātu, sviezdams skolotājam virsū noraidīšanas pelnus.
Ej prom, neko tu nedabūsi! Varbūt Kuronim rādās?

Dārzā tiešām tikai vecas, sačervelējušās ābeles?

Viena ābele izkustas no vietas, izrauj saknes no zemes,

tuvojas bišu stropam un noliecas pāri skrejai. Ko tur

tagad var redzēt? Ir rudens. Tikai putni skrien virs gal-
vas. Un neredzamie pelni no vulkāna dārzā — ej prom,
neko tu nedabūsi.

Pagalms ir ieslēgts ēku lokā.

Pa starpām kupli ceriņi.
Ir vēss un drēgns. Mākoņi un putni skar skursteņus,

zemu pār jumtiem skriedami.

Ķērc vārnas. Dardeģi nekad nav sālījuši vārnas, tā ir

nabagu daja. Karalis vārnu medības pagaidām nav ap-
licis ar nodokli. Melnkrantē runā, ka glūžņa Hohdrāts

slepus skaitot, cik vārnu noķerts, un drīz vārnu nodoklis

tikšot uzlikts visiem kuršiem. Arī tiem, kuri vārnas

neķer.

Dardeģi audzē pīles, treknas un garšīgas.
Dardeģu klētī allaž ir labumu atliku likām. Pat žāvēta

cūkas gaļa. Klēts durvis nekad nenoslēdz. Melnkrantē

nevienam nav atslēgu, un lielākais skopulis negrib izlēkt

no rindas. Pat vislielākajos ziemas bados Dardeģu klēts-

durvis turas tikai uz krampīša. Neviens zagt nenāk. Un

arī lūgt nenāk. Zina, ka nedos. Nopūtīsies, pažēlos, bet

liegumu nepārkāps.
Ne miltumiņa, ne smilšu graudiņa, ne ūdens lāsītes, ne

skaidiņas, ne lupatiņas.
Pa vējam, aiz klēts stāvot, var saost, kā smaržo gala.

To sargā milzīgs bomis —
melnkrantiešu goda prāts.

Arī tādos mēnešos, kad vārnu kodēju ģimenēs sālījuma
mucas ir tukšas un viņi kar zobus vadzī. Bet zvejnieki
saprot Dardeģi, un neviens nebrīnās par liegumu. Tas ir

kā goda ģīmis. To nevar atņemt. Nevar zināt, ko tad sa-

biedrība ieraudzīs. Labāk jau liegumu skatīt!

Mācītājs, pirmajā gadā Melnkrantē dzīvojot, mēģināja
Stefanu pārliecināt, ka savam tuvākajam jāpalīdz.

— Katrs pats savs tuvākais, — Stefans atbildēja,
— mana dzīve saskan ar baušļiem!

Pilngadības dienā Stefans savam vecākajam dēlam visu

svinīgi atklājis. Par liegumu. Kad pienāks Jonatāna piln-
gadība, Stefans stāstīs visu no jauna, kaut arī Jonatāns

jau ir lietas kursā.
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Dardeģu dzimta var droši raudzīties nākotnē. Ja pāri

namam ir senču gudrība, dzimtai nav jābaidās no trū-

kuma un nelaimēm.

Bet Jonatāns nedrīkst precēt skolotāja meitu.

Stefans ir stingri izlēmis, ka piekāpties nedrīkst. Ja

atļaus dēlam piekāpties vienā punktā, var gadīties, nāksies

piekāpties arī citos. Iznāks vēl šķirties no paša labuma

kaut kādas vispārības dēļ. Sliņķiem vienmēr visa trūkst.

Tiesa, dzīve tā iekārtojusi, ka sliņķiem tā neauglīgā ze-

mīte, sliktākie tīkli, lēnākās laivas, ģimenes lielas,_ ga-

nības plikas. Taču jāatzīst, ka sliņķiem nav īsta strādāt-

prieka, gan Tadaiķis, gan Lipaiķis grib uzpīpēt, gan Val-

taiķis, gan Apriķis grib parunāt par valdnieka veselību

un saprātu, bet Stefans Dardeģis nekad neko tādu neat-

ļaujas — Stefans ēvelē, darvo, naglo, airē, tīklus labo

un tā no agra rīta līdz vēlai naktij. Pats neslinko un

citiem neļauj. Sieva un dēls Jonatāns apraduši ar šo

kārtību. Klusē. Klusē un velk smago vezumu.

Lai nu ko ļaudis runā, bet pareģojums nav tikai lādes

vākā ierakstīts.

Ar uguns burtiem tas ir Stefana Dardeģa apziņā.
Nu jau kurais gads, neviens Stefana klātbūtnē par lie-

gumu nav izrunājies. Nav labi, ja ciema nabagi sāk mu-

tes dzesēt. Jonatāna vectēvs, tas pats, kurš dārzu sargā,
vēl pirms piecdesmit gadiem bija Tadaiķu vectēvam vārnu

kožamo zobu izsitis, jo puisis bija nesmuki izrunājies par

liegumu, kas normālu cilvēku pārvērš par skopuli. Tagad
visi ir klusi. Melnkrantiešiem ir laba atmiņa. Neviens

Stefanam neko nelūdz. Zina, ka nedos. Un neviens no

Dardeģu dzimtas arī neko nedod. Jo zina, ka neņems.

Vienīgi laivu meistara amats, kamanu būve un gald-
niekdarbi vēl notur Dardeģus saistībā ar cilvēkiem.

Un cilvēki ir atkarīgi no Stefana, jo nav iedomājams
zvejnieks bez laivas.

Pie Stefana Dardeģa, viņa slavas vilināti, laivas pa-

sūtīt ierodas gan no Nidas, gan no Pērvelkas, gan no

tālākām vietām.

Bet arī tālumnieki zina, ka jāņem līdzi krūzīte, ja gri-
bēs padzerties. Un spainis līdzi, ja gribēs zirgu dzirdināt.

Dardeģu pagalmā neko nedabūs.

Ja kaut ko paņems bez atļaujas, tad laivu būve neies.

Ja arī laivu tomēr dabūs uz ķīļa, tad ātra tā nebūs. Uz

ūdens turēsies kā šķīvis, kustēs bruņurupuča ātrumā.

Bet laivai jāskrej kā līdakai. Citādi — gulsties irkļos
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ar visām aknām, bet rokas būs jēlas, vienās tulznās.

Krusti smelgs kā ar airi atdauzīti, bet laiva neies. Un

tikai tāpēc, ka Dardeģu pagalmā no ugunsdzēsības dēļa
spainis bez atvēlēs paņemts, zirgs dzirdināts.

Vai arī, Dardeģu dārzam garām braucot, plūme no

koka norauta.

Ne jau tāpēc, ka ēst gribētos, bet prieka pēc. Skaista

plūme, zars ceļa malā nolīcis, plūme pati mutē karinās,
kā nenorausil

Bet veca, sačervelējusies ābele dārzā sakustas, ābele

ir redzējuši, un tāpēc laiva neiet.

Tādi gadījumi ir bijuši.
Ja viss kārtībā, tad laivas Dardeģim iznāk vieglas un

ātras. Turas uz ūdens vislielākajā vētrā. Gadās, ka vilnī

apsviežas, bet nekad nepiesmejas, turas virs viļņa kā

viegls korķis. Dardeģa būvētās laivas vienmēr peld, kaut

vai ķīlis gaisā!
Cik tālu vien melnkrantiešu atmiņa sniedz, tik Dardeģi

sievas no tālienes veduši.

Dažkārt Dardeģis staigājis puisī līdz sirmiem matiem,
nevarēdams pienācīgas tālumnieces atrast. Vēl nesenā

pagātnē, kad zemnieki dzīvoja smagā muižas pakļautībā,
sievu no citas vietas atvest bija sarežģīti. Kaut gan meln-

krantieši apgalvo, ka tieši tālumnieču krietnā pūra dēļ

Dardeģi bagātībā iekūlušies. Arī svaigas asinis! Dardeģi
paši apgalvoja, ka nekad neesot dzinušies pēc pūra, gal-
venais bijis pati meita. Dardeģu saimnieces nekad nav

izcēlušās ar īpašu skaistumu. Jonatāna māte ir ieprecēta
no Mēmeles apkārtnes, plāniem matiem, jau jaunībā iz-

skatījusies veca.

Bet Jonatāns ir padevies izskatīgs, ne tāds kā vecākais

brālis, «Jūrpils» kapteinis, kam pat vējš skrienot ar līkumu,
Jonatāns domā, ka pirmo reizi dzimtas vēsturē liegums

varētu tikt neievērots. Nav vairs tie laiki, kad veci lādes

vaki noteica cilvēka likteņus.
Bet Stefanam ir savs viedoklis.

17

Vārnu kodēji no Sventes kalna virsotnes noskatījās, kā

skolotājs grozās pa Jūrpils pagalmu.
— Meitai znotu aizgājis sarunāt, — indīgi teica Ta-

daiķis. — Nu gan atradis, pie kā palīdzību lūgt!
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Stefanam Dardeģim bija kādas divdesmit aitas. Viņš

pat nejustu skādi, ja piešķirtu skolotājam vienu vezumu

pakaišu. Cik tieši aitu Stefanam bija, to skolotājs nezi-

nāja. Pats Stefans teica, ka aitas nedrīkstot skaitīt, tad

vilks kādu aiznesīšot. Kur te, kāpās, vilks? Bet Stefans

neatstājās no māņticības, esot vecs ticējums, ka lopus
nedrīkstot skaitīt. Kurš to ievērojot, tam lopu skaits

augot, kurš pārkāpjot, tam allaž kādas nelaimes gado-
ties.

Bet kā lai iekustina Stefanu? Skolotājs paļāvās uz ve-

selo saprātu. Kad Stefans saskatīs briesmas, viņš sāks

domāt. Gadsimtiem ilgi ne asaciņas, ne miltumiņa, ne

skaidiņas, ne pilieniņa!

Un savādākais, ka Jānis Kuronis zināja patiesību —

pareģojumā izteiktie draudi daļēji bijuši pamatoti.
Stefans Dardeģis, iedams basām kājām pa pagalma

mauriņu, tuvojās skolotājam.

Maiga darvas smarža apņēma skolotāju kā draudzības

gars, tā bija laba sajūta, iespējams, ka izdosies laivu

meistaru iesaistīt kopējā lietā.

Stefans Dardeģis valkāja ar darvu notraipītas drānas.

Viņa plaukstu virspuse vienmēr bija tumša un viegli
lipīga, pie ādas turējās darvas elpa.

Jonatāns palika ratnīcā. Ēvele vēl aizvien šņāca.
— Kalns ir sakustējies, — skolotājs teica bez aplin-

kiem.

— Tad ir ķeza! — Stefans apstājās, palūkojās, vai

vectēvs drošā attālumā, dārzā. Tad turpināja it kā šau-

bīdamies: — Bet var gadīties, ka bailēm lielas acis?

— Kad es saku! Vēl šorīt izmērīju. let uz priekšu pil-
nās burās. Pēterdienā iedzinu mietiņu kādu gabalu no

krants, tagad tas zem smiltīm. Domāju, ka puikas izrā-

vuši. Paraku, nekā, mans mietiņš zem smiltīm. Ja aprē-
ķina ātrumu, tad mēnesī gandrīz metrs klāt! Kur tas būs

pēc gada vai pēc diviem, pats vari iedomāties.

— Varbūt aprims? — cerēja Stefans.

— Sis tev aprims. Pats zini, kāda smiltīm daba.

Stefans saguma. Viņš izlikās, ka tīra darvas traipiņu
uz bikšu ceļgala. Ko tur iztīrīs? Visa drēbe tad sviesta

bļodā jāmazgā. Kur ņemt tādu sviestu, kas smilšu bries-

mas no Melnkrantes novērstu? Skolotājs Kuronis skaidri

vai lasīja Stefana domas.

Par ko man šis lāsts, domāja Stefans.
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Simtiem gadu viņa dzimta dzīvojusi Melnkrantē — un

nekad nekas ļauns, ja neskaita dzīves grūtības. Bet tām

var tikt pāri.
Kalns sakustējies!
Stefans zināja, ko tas nozīmē. Pārcelšanās uz jaunu

vietu var izmainīt dzīvi līdz nepazīšanai. Dažam labam

übaga tarba būs kaklā!

Vai tiešām Dardeģu vainas dēļ kalns sakustējies? Gadu

simtiem biezs māņticības slānis klāja Stefana apziņu.
Bruņa, sajaukta ar taupību un savlabumu. Pareģojums
liedza Dardeģiem meklēt sievu ciemā. Bet Jonatāns tie-

kas ar skolotāja meitu, un nu liktenis sūta savu sodību!

— Neesi nu karsta strēbējs! — teica skolotājs. — Re-

dzu, ko tu domā. Ne Jonis, ne Helēna tur nav vainīgi,
neesi nu tik bezgala māņu ticīgs!

— Ko tu runā, Jān, es jau neesmu. Viņi jau ir! — Un

Stefans plašā vēzienā laida roku apkārt, norādot uz

ciema mājām. Kur dzīvoja tie īsteni māņu ticīgie.
— Ko nu! — skolotājs sacīja visai īgni. — Varbūt ka

tā ir. Tumši viņi ir, bet slikti nav. Nebaidies! Dedzināt

tevi nenāks.

— Kas lai zina, — šaubījās Stefans, — ja nu nāk?

— Nenāks, — pārliecināti sacīja skolotājs, — nupat
runāju ar vārnu kodējiem. Tiem citas rūpes prātā. Tā jau
ir bijis, viņi saka, tur nekā nevar iesākt. Un tu jau arī

zini, zem smiltīm Kunce, Sarkava, Aģīle. Nu jau simts

gadi, kamēr neviens nav aprakts. Nu mūsu kārta!

— Vārnu kodēji ar uguni nenāks, — piekrita Stefans,
— bet brāļi Lameiķi var atnākt. Sevišķi nadzīgs uz kū-

dīšanu ir Romietis!

— Brāļi nav uz māņiem, — nomierinoši teica skolotājs.
— Bet pie kalna nākšanas ir tava vaina.

— Jān! — Stefans pat atkāpās pāris soļu. — Ne jau
es, bet Jonis ar Heli visu nelaimi uzsūtīja!

Piepeši skolotājam sanāca dusmas. Uz āru gan viņš

neizrādīja. Vai Stefans tiešām bija tik stulbs vai tikai

izlikās?

— Tu, tu esi pie visa vainīgs! — stingri teica skolotājs.
— No tevis, Jān, gan tādu tumsonību negaidīju. — Ste-

fans jutās apvainots. Bet tāds kā gandarījums pavīdēja
laivu meistara acīs. Ne viņš viens tas tumšais. Arī skolo-

tājs tāds pats!
— Tu nesaproti? £- jautāja skolotājs. — Ne jau par

jaunajiem es runāju, bet ganpar tavu kuģi, trīsmastnieku!
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— Nu tu ķer aiz strīpas! — iebilda Stefans.

Redzams, ari viņam tā pati doma nedeva miera. Brītiņu
vīri klusēja, tad Stefans ierunājās:

— Tu ar domā, ka meža dēļ?
— Skaidrs! — atbildēja skolotājs. — Tu nolīdi mežu,

un vējam ir kur ieskrieties. Sventi kā ar grābekli ecē. Un

smiltīm kājas klāt!

— Ak dies! — Stefans noelsās. — Un pagāšruden vēl

uguns celmainē iespruka.
— Jā, uguns to pēdīgo punktu pielika, šovasar vēl

aitas visam pāri, pēdīgo zaļumiņu nošķina, un nu kalns

nāk virsū!

— Tagad tu redzi, ka neesmu bijis māņu ticīgs, —

skumji piekrita Stefans, — pareģojumam izrādījās tais-

nība.

— Pa daļai taisnība!

— Ne miltumiņa, ne asaciņas, ne drupatiņas, ne skai-

diņas! Bet es visu mežu no kājas nost! Nemācēju pareizi
iztulkot skaidru liegumu! Vai man varēja ienākt prātā,
ka tas par mežu sacīts!

—Ja nebūtu dālderis acu priekšā, gan jau ienāktu

prātā. Vai tu kādam padomu prasīji?
— Par savu mežu? Vai es nedrīkstēju pats lemt? Vec-

tēvs gan brēca, es tev rokas, kājas izraušu, ja tu to mežu!

Bet viņš jau bērna prātā!
— Labi, labi, nelec uz ecēšām! Un izbeidz tās valodas,

ka Jonis ar Heli tur vainīgi!
— Es vēl nekā nesaprotu. Ja pareiza ir lieguma viena

daļa, varbūt pareiza arī otra? Es zinu Joņa bēdu. Domā,
man tādu nebija? Tu jau zini, biju ieskatījies Lipaiķu
Lienē. Bet nolādētais liegums! Dabūju apņemt tālumnieci.

— Ar labu pūru, — indīgi iemeta skolotājs vārdus

starpā.
— Nē, es nesūdzos, — Stefans turpināja, izlikdamies,

ka nedzirdējis. — Valle man ir laba sieva. Bet Liene to-

mēr dzīvo acu priekšā. Es taču varēju apņemt viņu! Var-

būt ka nekas nenotiktu, ja es pārkāptu precību liegumu.
Bet es pārkāpu skaidiņas liegumu. Vajadzēja otrādi da-

rīt! Vai tu, cilvēks, redzi te taisnību? Dzīve ir tāda kū-

leņu mešana. Visu esmu sajaucis. Nu melnkrantieši mani

lādēs! Nu manu vārdu paaudzēs pieminēs! Nu ar manu

ģīmi bērnus baidīs!

— Ko vaimanā kā veca sieva! — pārmeta skolotājs.
— Bērnus baidīs? Vai domā, kādam te būs laiks bērnus
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baidīt? Nāks citi darbi. Cilvēki pieņemsies prātā. Tu pats,
par piemēru? Tas ir labi, ka beidzot saproti, ka tajā lie-

gumā daudz kas ir piedomāts klāt, daudz kas nāk no

mantas, nevis no prāta!
— Tu domā, — piepeši jautāja Stefans, — ka mēs va-

rētu jaunos laist kopā?
— Varētu gan, teica skolotājs.
— Vai pareģojumā neslēpjas vēl kāds āķis? Var gadī-

ties, ka notiek vēl trakākas padarīšanas!
Stefans Dardeģis bija liela auguma, spēcīgs un vese-

līgs vīrs.

Pelēkās pakulu ūzās, notraipītās ar darvas plankumiem,
pelēkā linu kreklā, nosētā ar darvas zvaigznītēm, brūni

iedegušu seju, bieziem, melniem matiem — tāds viņš stā-

vēja pagalmā, un arī viņa seja runājot kļuva pelēkāka,
pleci sakumpa, it kā viss siltums, ko viņš darvotavā bija
guvis, nu pamestu vīru.

— Var gadīties! — viņš atkārtoja.
— Vai tad var būt vēl trakāka padarīšana, — teica

skolotājs, — kā apņemt par sievu vienu, bet visu mūžu

Sapņot par otru sievišķi.
Nu pirmais pārsteigums Stefanam bija pārskrējis, un

skolotājs redzēja, ka laivu meistars sāk apzināties lielo

nelaimi, kas tuvojās ciemam.

Māņticība rūga Stefanā kā mīkla abrā, cēlās pāri vese-

lajam prātam. Stefans pie divi pielika divi, un viņam iz-

nāca pieci.

Lielais Svente ir sakustējies. Kas notiks, ja Jonatāns

pārkāps lieguma otru daļu?
To nevar pat paredzēt!
— Nekas nevar apturēt kustīgo smilti! — sacīja Ste-

fans.
— Visiem šķēršļiem smilts iet pāri. Visu aprok. Ja

tads milzenis uzņem ātrumu?

— Jā, — piekrita skolotājs, — milzenis. Sešdesmit divi

metri augsts, vairāk nekā simt metru plats un kādus trīs

simti metrus garš!
Stefana skatiens ciema liepu un priežu zarotnē nevilšus

uzmeklēja baznīcas torņa siluetu.

Dievnams vispirmais stāsies kalna ceļā.
— Man ir plāns, — teica Kuronis.
— Pret Sventi visi plāni ir plāni, — mēģināja jokot

Stefans, bet noskanēja drūmi un bezcerīgi.

Skolotājs izklāstīja savu ieceri.
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Mēģinājumi apturēt smilšu kustību ar frontāliem šķēr*

šļiem bijuši neveiksmīgi. Citur jau izmēģināts. Ne sēta,
ne grāvis, ne dzīvžogs neko nav iespējuši. Bet Kuronis

izpētījis, ka galveno virzību kalnam dod smilšu pieplū-
dums milzeņa korē.

Ja izdotos apturēt smilšu pieplūdumu, kalna kustība

aprimtu.

Tāpēc kalna mugura jānoklāj.
Ar segumu. Derētu priežu vai kadiķu zari. Virši vai

niedres. Kartupeļu laksti, kalmes vai salmi. Bet Meln-

krantē vispieejamākais materiāls esot aitu mēsli. Pa

ziemu mēsli pienācīgi sajaucoties ar pakaišiem, kļūstot
stingri un blīvi. īsts materiāls smilšu nosegšanai. Pēc tam

kad smiltis apstātos, kalnu varētu apsēt ar priedi. Pienā-

cīgo čiekuru skaitu iespējams iepirkt, ja visi samestu ko-

lekti. Kamēr smilts staigājot, neesot jēga sēt, priede neie-

augšot. Vispirms vajag kalnu noklāt!

Padzirdējis plānu, Stefans samulsa.

— Bet mēsli vajadzīgi dārzam. Uz lauka arī jāliek,
domā, ka citādi man augs! — tie bija Stefana pirmie
vārdi, atbildot uz priekšlikumu.

— Tev drīz būs jānojauc mājas un jāpārceļas! Vai tu

maz, Stefan, esi apdomājis, kādas klapatas mūs gaida?
Kas notiks, ja kalnu neapturēsim? Lētāk taču ziedot vie-

nas ziemas pakaišus nekāk pārcelties! Domā ar galvu!
— Pārcelsies visi, ne jau es viens. Kalns nāk virsū

ciemam, ne maniem laukiem. Uz lauka man mēslus vaja-
dzēs vienmēr. Nē, skolotāj, tu streb karstu putru! Var ga-

dīties, ka Svente pats aprimst! Laika vēl pietiekami. Ne

jau šogad un ne jau nākamgad jāsāk pārcelties. Daudz

kas var mainīties!

— Jā, ceri vien uz ledus laikmetu! — ironiski iemeta

skolotājs.
— Es ceru uz baznīcu, — teica Stefans.

— Tie paši māņi vien ir, — nopūtās skolotājs, — tikai

smeķīgākā sālījumā!
— Bet kādi māņi! Vispirmā kalna ceļā stāv baznīca!

Cik ātri viņš nāk?

— Mēnesī gandrīz metru. Gadā tas iztaisa ne mazāk

kā desmit metru.

— Nu, — rēķināja Stefans, — no kores līdz baznīcai

ir ap trīsdesmit metru. Tātad — pēc trim gadiem Svente

pienāks pie mūriem. Tās nieka priedeles, kas starpā,
Sventi neatturēs, ir jau redzēts, — bet mūri! Nekad tāds



69

šķērslis nav gadījies smilšu ceļā. Mūris var Sventi aptu-
rēt un kalna fronti tā savērpt, ka smilts aizies šķērsām
ciemam!

Sava loģika cerējumā slēpās, taču skolotājs nepiekrita.
— Ja mūris kalnu neapturēs, tad pēc sešiem gadiem

smilts nosegs tavas mājas, bet pēc desmit gadiem visu

ciemu, — cieti noteica skolotājs.
— Tev grūti būs pārliecināt cilvēkus. Grūti būs savākt

visus kopā, — šaubījās Stefans. — Ar tādiem kā Vīga ne-

viens biedroties negribēs. Un katram te- ir seni aizskā-

rumi, vecas sāpes, zilumi. Tiem pāri tiks retais. Ar prātu
es būtu tavā pusē, bet ar sirdi ne. Es gribētu piebiedro-
ties, bet nedrīkstu. Ja dodu ko prorri, sāksies vēl lielāka

jezga! Manis dēļ cietīs citi! Nāks lielāki satricinājumi! Nē,

pret likteni cilvēks neko neiespēj. Kā tad citur nekas nav

varēts apturēt? Vai tad citiem galvas nebija? Nē, mums

nav ko spirināties un par muļķiem izrādīties. Mūs taču

nosmies! Ar mēsliem pret augstāku varu? Jādomā ar

galvu, skolotāj! Kalns mums dod laiku, varam pārvākties.
Varbūt ka valdība segs daļu no skādes?

— vaidi vien, kad airim lapas plauks! — teica Kuro-
nis. — Es jau rakstīju hauptmanim un superintendantam.
Komisija bija. Ja kalns neapstāsies pats no sevis, kas ir

maz ticams, tad visa skāde jāsedz pašiem. Jāpērk no

Ameisenhaufes zeme jaunai vietai. Kam nebūs līdzekļu,
kam pietrūks spēka pārvest iedzīvi un celt, tam būs bez

pajūma mūžu vadīt.

Izskanēja diezgan patētiski, bet, redzams, ķēra Stefanu.

— Vārnu kodējiem būs jāiet uz muižu par kalpiem, —

domīgi teica Stefans. — Viņiem nebūs dukas pārcelties.
Vai viņi apsolīja piedalīties? Katram ir pa pāris aitām.

— Viņiem trūkst sajēgas. Viņi nesaprot, kā var aptu-
rēt to, kas uzvarējis jau simtiem gadu!

Stefans kļuva pavisam kluss. Viņš elpoja nedzirdami.

Bija jaušams, ka viņš apsver jaunās darba spēka izman-

tošanas problēmas. Būs brīvas darba rokas! Kalpu rokas.
Ratnīcā vajadzēja vēl vienu strādnieku. To viņš tad da-

būs!

— Un jauna vieta? — jautāja Stefans. — Kāpēc jāpērk
zeme no baroneses, ja varam paši uz sava lauka vai ga-
nībām atrast placi, kur apakšā dzeramūdens.

Kurš gribēs šķirties no lauka vai ganībām? Būs jā-
velk lozes. Var gadīties, tev pašam krīt atdot kādu de-

rīgu gabalu, jo tu zini — te visur nav ūdens apakšā.



70

— Ko nu es varu dot. Es nedrīkstu neko! — murmināja
Stefans, it kā jau viņam ņemtu nost zemi. — Tu jau re-

dzēji, kas notiek, kad vienu kuģi uzcirtu un jūrā aizdevu.

Ne miltumiņa, ne asaciņas, ne skaidiņas, ne salmiņa! Var

notikt kas ļaunāks!
— Vai tad kas ļaunāks vēl var notikt, — sacīja skolo-

tājs. — Jāatstāj iedzīvota vieta, jāpārceļ ēkas, dārzil Tā

ir nelaime!

— Var notikt, — klusi un pārliecināti iebilda Stefans,
— par piemēru, ciems var nodegt!

— Tpu, tpu, tpu, — skolotājs nospļāvās pār kreiso

plecu, tā pierādīdams, ka arī viņš ir māņticīgs. — Neva-

jaga tā runāt. Neviens tevi nenāks dedzināt. Viņi nav

tik tumši. Labi. Es nu iešu. Ja izdomā piedalīties, paziņo
man. Un padomā par jaunajiem. Tikai bez pekstiņiem,
viņi nav vainīgi, ka Svente uzvilcis buras!

— Kad Jonim pienāks pilngadība, atļaušu viņam pa-

šam izlemt, — teica Stefans, — laid tu savu Heli arī

uz Karaļaučiem, lai tad tur dara, kā grib!
— Pilngadība? Jonim jau astoņpadsmit. Vai tad viņš

vēl nav pilngadīgs?
— Manā dzimtā pilngadību rēķina no divdesmit četri, —

teica Stefans.

— Ilgi vēl jāgaida! — nopūtās skolotājs.
— Nedrīkst pārkāpt vairs ne punktu, — melna pareģa

balsī dobji sacīja Stefans, — var nākt mēris!

Līdz ar šiem vārdiem liels un biezs pelēko vārnu bars

pāršalca Jūrpils pagalmam.
Plata, pelēka ēna brīdinoši noslaucīja zālienu, pārskrēja

baltajam laivas sānam pie ratnīcas.

Bet ēvele vēl aizvien švīkstēja, milzis — Darbs elpoja.
— Laiva balta, bet pats ar darvu, — murmināja sko-

lotājs, pamezdams pagalmu. — Nevar saprast, vai pats
arī tic visam, ko saka.

— Ko tu murmini? — nopakaļ sauca Stefans. — Nav

bābu tenkas un veceņu murgi. Svente ir sakustējies! Pa-

gaidi, skolotāj!
Skolotājs apstājās.
— Es saprotu, ka tas ir gandrīz neiespējami, — teica

Stefans, — bet pamēģināt var, jo tas ir vienīgais ceļš, kā

es varu piedalīties. Pierunā baronesi, lai atdod kalnu

manā īpašumā. Pirkt es netaisos, jo smilts man nav va-

jadzīga. Ja kalnu man atdos, tad es piedalīšos. Uz sava

īpašuma es drīkstu likt!
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— Izskatās, meitiņ, ka neko neiespēšu, — teica skolo-

tājs, atgriezies mājās.
Helēna dzīvoja ar domām par Jonatānu. Viņa zināja,

tēvs bijis pie Stefana. Vai runāts arī par viņas un Jona-

tāna nākotni? Bet tieši jautāt bija kauns. Acīmredzot arī

tēvs negribēja pieminēt šo tēmu. Viņš stāstīja par smilšu

kalnu, bet aiz vārdiem gulēja rūpe par Helēnas dzīvi,
kuru viņš nevarēja nokārtot.

— Runāju ar Tadaiķi un viņa komandu, — skolotājs
turpināja. — Nekā laba. Kā vienu sauc, tā citi atbild. Ru-

nāju ar Stefanu. Tāpat nekā. Tie visi vēl dzīvo, mistikas

apņemti.
— Vai ar mācītāju tu esi runājis? — jautāja Helēna.

— Runāju. Zini, ko viņš teica? Nevienā no agrāk ap-

raktajiem ciemiem neesot bijis baznīcas. Tad es viņam

prasīju — vai tiešām jūs, svētais tēv, domājat, ka mūris

spēs apturēt smilti? Viņš atbildēja, ka lūgšanu spēks ap-
turēšot kalnu. Mācītājs ir apmāts ar ideju. Viņš nedomā

reāli. Viņš dzīvo, reliģijas apņemts.
— Un ar ko tu esi, tēt, apņemts? — jautāja Helēna.

— Ar rūpēm par tevi, mazo bērniņ! — teica skolotājs.
— Bet, ja runājam par kalnu, tad es esmu apņemts ar

zinātni. Tikai tā var smilti apturēt. Baidos gan, ka visā

Melnkrantē neatradīsies neviens, kas būs ar mieru man

palīdzēt!
— Tu pie Vīgas vēl neesi bijis!
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Treša daļa
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Skolotājs bija pārliecināts, ka Viga neatteiks palīdzību.
Lai arī tā bija vienīgā iespēja gūt reālu atbalstu, uz Vī-

gas māju skolotājs gāja negribīgi.

Vīga bija īpatnējs cilvēks. Par viņa bagātību un rak-

stura dīvainībām Melnkrantē bieži mēļoja. Viņš bija de-

vīgs, bet balamutīgs. Tāpat kā visur, Vīgas mājās nere-

dzēja atslēgu.
Reiz vārnu kodēji bija ieradušies lūgt aizdevumu. Mai-

šeli kviešu miltu. Vīga teicis, ka aizdot viņš nevar, bet

iedot var. ledevis ne tikai kviešu miltus, bet arī speķi,
sālītu un biezu šķēli, lai siltums turas vēderā un spēks
muskuļos. Laipni uzņēmis un vēl laipnāk aizvadījis, taču

Vīgas laipnība bija aizvainojoša.

Nākamajā svētdienā pie baznīcas Vīga lielījies kā ap-
sēsts. Viņš stāstījis par vārnu kodēju izbadējušos izskatu

un tumsonību.

— Es viņiem saku, — Vīga kliedzis skaļā balsī, ka vai

līdz ciema kapsētai varējis dzirdēt, — es viņiem saku:

vārnu kodēju kungi, vai nevēlaties kafiju? Un viņi atbild:

«Aizjūras pupiņu zupa par šķidru.»
Turpat visa Melnkrantes draudze bija salasījusies ap

Vīgu, un klausīdamies durvīs stāvējis pats mācītājs.
— levilkās manā pagalmā kā nopērti suņi! — Vīga

turpinājis. — Es viņiem prasu — kas jūs par vīriešiem,
ka nevarat ziemai maizi sagādāt! Pat vārnas nevīžojat
pietiekami saķert! Agrāk tādi taisīja kuģi uri $a vasaru

brauca uz Dāniju laupīt. Tagad par lūdzējiem pārvērtu-
šies! Tā jau drošāka dzīve. Lupatu buntes. Es tādus par
kūts mēzējiem neņemtu. Bet man ir žēlīga sirds. Es viņus
ielūdzu istabā un pabaroju. Ja jūs redzētu, kā viņi rija!
Lipaiķis norija vistas kāju ar visu kaulu! Sagrauza kā

suns! Sēdēja žagodamies. Bada kāši, ne cilvēki. Tadai-

ķim slienas tā tecēja, ka visa krūteža kļuva kā mārks,
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kad viņš ieraudzīja vistas zupu bļodā uz galda! Un Val-

taiķis — tas jau lāgā neredz — sāka grauzt karotes kātu,
laikam par spārniņu noturējis. Un kā viņi smirdēja! Kā

divi nedēļi puvušas ķidas! Taisni riebj stāstīt. Neesot

pirtī bijuši, trūkstot malkas. Pat istabu nekurinot. Ja nav,
es saku, atnāciet pie manis kaut vai nakts laikā, iedošu.

Vai man žēl tādiem kankarbiksēm! Priekš pirts kūriena cik

tādi var aiznest! Ne cilvēki, bet pakša baļķi! Ēs viņus va-

rētu visu ziemu uzturēt, ir tad maks vieglāks nekļūs. Tāpēc
ka es māku saimniekot. Man mantā nāk. Bet sluņķadesām
nekad nekas nav bijis un nebūs! Pat kārtīgās apetītes

viņiem nav. Apriķis nespēja neko iekšā dabūt. Sēdēja kā

ar aukstu ūdeni apliets un skatījās, kā trīs draugi rij.
Vista jau nav vārna, iet iekšā kā smērēta. Prasu šim: kā-

pēc tu, badamakšķere, neēd? šis atbild, k# mājās gaidot
izsalkuši bērni un vectēvs. Kad viņš iedomājoties, kā

bērni mājās kalstot badā, šim nekas nelienot iekšā. Cil-

vēka vārdu nes, bet rīkle aizaugusi ar aizspriedumiem kā

vilku vāle! Es viņam saku, priekš bērniem tev ieliku

tarbā, pierijies nu, tu ļurba, vienreiz mūžā! Lai vēlāk nav

bērniem jāatrauj tas, ko mājās pārnesīsi. Kad gāja prom,

pateicu, lai nākamnedēļ atnāk atkal. Bet šie tēlo lepnos!
Nenāk! Ei, jūs, vārnu kodēji, nāciet droši, pabarošu par
velti, pat jāstrādā nebūs!

Tā Vīga nesmuki izrunājies draudzes klātbūtnē, un

tieši tāpēc neviens no viņa neko negribēja ņemt.

Baumoja, ka Vīgas bagātība augot ar dzintara kontra-

bandu.

Muitnieki esot uzoduši, tāpēc Hohdrāts uz Melnkranti

atsūtīts. Bet varbūt Vīga pats bija līdzīgas baumas pa-

laidis, lai paceltu satfās vērtības akcijas cieminieku acīs.

Sak, redz, kāds es liels vīrs, manis dēļ inspektors pa

Melnkranti dzīvo!

Skolotājs bija pārliecināts, ka Vīga palīdzēs, bet izba-

zūnēs pa visu pasauli. Lai darbs veiktos, vajadzīgs klu-

sums un miers. Ja te sāks garām braukt ziņkārīgie, izbra-

dās vēl pēdīgo zemsegas palieku uz kāpas un Svente uz-

ņems tādu ātrumu, kā ar pātagu dabūjis.
Bet izvēles nebija. Vīga ir vienīgais, kas neliegs at-

balstu. Kontrabandists? Neviens gan nedomāja uz Vīgu.
Pat muitnieki nevarēja būt tik vientiesīgi. Tāds pļāpa,
mēles kūlējs un valodas sijātājs nevarēja būt kontraban-

dists. Kas prātā, tas uz mēles, iespējams gan, ka bālamu*

tība ir maskēšanās. Var jau būt visādi.
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- Par to,kaVīgam trūkst viltības un apķērības, ka viņš ir

vientiesīgs un balamutīgs, zvejnieki stāstīja šādu notikumu.

Vīga nobraucis Mēmelē.

Pavisam nesen.

Pārdevis zivis un žāvētu puscūci, pēc tam ostas kro-

dziņā piedzēries kā lūks. Sēdējis pie kneipes kā uz en-

kura nolikts, kamēr citi apmeklētāji jau aizgājuši.
Krodzinieks cēlis beņķus uz galdiem, lai izslaucītu grīdu

un nobērtu to ar svaigām zāģu skaidām, kad Vīga pamo-

dies un uzsaucis denktā balsī:

— Krodziniek, skādi!

— Divdesmit trīs markas! — tūlīt atbildējis krodzi-

nieks. Tā bijusi liela summa, gandrīz ceturtdaļa zelta dāl-

dera, bet Vīga pirmīt pusducim bīčkomeru izsaucis pa
šnapstam. Tēriņš saskanējis.

Vīga samaksājis.
Tad atkal saknupis uz kneipes malas. Krodzinieks meln-

krantieti nav ārā dzinis, lai jau vīrs miegā atgūst spēkus.
Pēc brītiņa Vīga atkal pamodies.
— Krodziniek, skādi! — viņš iebļāvies.
— Divdesmit trīs markas! — mierīgi atbildējis krodzi-

nieks, jauzdams, ka te iznāks skaista spēlīte.
— Lūdzu, te būs! — teicis Vīga un noskaitījis prasīto

sudrabu.

Un tūlīt no jauna iekritis snaudā. Krodzinieks slaucījis
grīdu, prātodams, ko lai iesāk ar savādo apmeklētāju.

Vīga pamodies un iekliedzies:

— Krodziniek, skādi!

Nu, pagaidi tu man, štuciņ, nodomājis krogus paps.

Tagad es tevi tiešām patīrīšu. Un sacījis:
— Divdesmit piecas markas!

Vīga viltīgi paskatījies uz krodzinieku, pasmējies un

atbildējis: *

— Nekā nebija! Nekādas divdesmit piecas markas!

— Ka ne, ne, — atteicis krodzinieks, — ejiet ar dievu!

Krodzinieks baidījies, ka Vīga atprasīs dubulti samak-

sāto, bet te tev nu bija. Vīga piebildis:
— Tikai divdesmit trīs! Un ne feniņa pa virsu!

Vīga noskaitījis uz kneipes minēto summu un lepni aiz-

gājis.
Vēlāk viņš pats Melnkrantē lielījies, ka Mēmelē viņu

mēģinājuši apšmaukt, bet velti. Viņš pats visus apšmau-
cis! Viņu nevarot ap pirkstu aptīt un naudu no maka iz-

mānīti
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Vīgas saimniecības pagalmā nebija kārtības*
Zāle nepļauta, sētai zediņi izbiruši.

Dzīvojamai istabai logu stikli nemazgāti, toties paši
logi Kuršu jomas platumā un lielumā.

Apūlē viss bija liels, bagāts, pārpilnīgs, bet šajā rudenī

nez kāpēc pa roku galam nosviests, apputējis, nekopts,
nevīžīgs.

Ejot gan logu, .skolotājs pameta mirkli istabā.

Aizkaru nebija. Taisni brīnums, ka tik piesvaidītā, pie-
drazotā un piedubļotā istabā Vīga saodis, kā smird vārnu

kodēji. Kas ar viņu notiek? Kāpēc viņš nevīžo sakopt
saimniecību?

Vīga bija neliela auguma, pēc izskata pelēks un apva-

zāts, nu gluži kā Apūles pagalms Šajā rudenī,

Vīgam jau pāri piecdesmit.
Nevīžīgi ģērbies, paplāniem, virs ausīm vienmēr izbu-

žinātiem matiem, plakanu, neizteiksmīgu seju, ko ierā-

mēja šķipera bārdiņa, — viņš izskatījās kluss un mier-

mīlīgs.
Bieza9, pelēkas uzacis piesedza acis.

Dažkārt izskatījās, ka Vīga nemirkšķina acis, bet pa-

ceļ un nolaiž uzacis, kuras savienotas ar plakstiņiem.
Ja salasījās pusducis Melnkrantes zvejnieku, tad Vīga

bija pats pēdējais grupā, kurš piesaistīja garāmbraucēja
skatienu. Melnkfantes bagātākā cilvēka āriene bija ne-

cila. Arī gaita atbilda izskatam. Viga gāja klusi, it kā

tipinot, Heki nezvārojoties, kā lielākodaļ zvejnieki zvāro-

jās, un arī rokas nevīcināja, kas liecināja par noslēgtu
raksturu. Skolotājs domāja, ka vērojums par rakstura no-

slēgtību ir pretrunā ar paša bagātnieka dzīvo uzvedību,
bļaurību un atklātību. Jo tikai pēdējais vientiesis varēja
lielīties, ka viņš krogā piešmaukts un trīs reizes samak-

sājis.
Kura čaula bija īstā?

Skolotājs bija pārliecināts, ka, ieskatoties cieši acīs,

var izlasīt cilvēka īsto raksturu.

Vīga bija cietsirdīgs un nežēlīgs. Ātrs rīcībā un vēl āt-

rāks domāšanā. Nepazina nekāda sentimenta. Mazais pū-
pēdis prata arī kauties, un vairāki melnkrantieši puišu

gados, kad arī Vīga bija jaunāks, bija jutuši viņa dūres

cietumu. Ja vajadzēja, Vīga prata vērpt smalku intrigu.

Tagad pat. Skolotājs bija pārliecināts, ka Vīga Mēmeles
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krodziņā nav apšmaukts. Viņš sacerēja par sevi pasakas.
Nez kāpēc gribēja izlikties par muļķi. Lai novērstu Hoh-

drāta uzmanību?

Jā, Vīgas acis atklāja raksturu. Likās, ka necilajā

augumā un pelēkajā ārienē iederētos mazu, šaudīgu ač-

teļu skatiens.

Nekas tamlīdzīgs.
Vīgas acis bija kā divas kalēja laktas.

Tumši zilganas, cieti noārdētas.

Jau Vīgas tēvs bijis ātrs rēķinātājs un ass darītājs.
Baumoja, ka tieši tēvs licis pamatu Vīgas bagātībai.

Napoleona karu laikos cauri Melnkrantei braukusi vien-

tuļa kariete ar bēgoša pulka naudas lādi,

Karieti vadījis viens vienīgs virsnieks, neizgulējies, iz-

badējies.

Viņš palūdzis Vīgam naktsmājas.
Kariete bijusi neliela, vienjūgs.
Kas nu par karieti, tikai vārda pēc divričus tā dēvēja

ciema iedzīvotāju sacerētajās pasakās.
Pa nakti virsnieks pazudis.
Saimnieks žēlojies, ka nezinot, ko lai darot ar zirgu,

kas tā panīcis, ka tūlīt nosprāgšot, un kur lai grūžot div-

ričus.

Par naudas lādi saimnieks klusējis.

Stāstīja, ka tajā naktī kāds vārnu kodējs (tagad jau
miris) redzējis abus Vīgas, tēvu un dēlu, ierokam dārzā

garu gultas maisu. Kopš tā laika Vīga ir bagāts. Viņam
izdodas viss. Melnkrantē viņš maksā tos mazākos nodok-

ļus, kaut viņam ir vislabākā zeme un ganības. Viņš māk

nodokļu inspekciju apvārdot. Vai apmakot? Cik viņam
toreiz bija gadu, kad virsnieks nakšņoja? Desmit, divpa-
dsmit? Varbūt piecpadsmit? Un visus šos gadus viņš ir

klusējis, ne reizi nav pieminējis seno notikumu.

Vīgam bija ciets raksturs. Ja izdotos kalna apturēšanā
iesaistīt Vīgu, var gadīties, ka pats Lielais Svente apstā-
jas, saprazdams, ka ar bagātu un stipru nav ko sacen-

sties.

Savu plānu skolotājs Vīgam izstāstīja, kamēr abi ap-

staigāja lielo kāpu.

Vīga visu gribēja redzēt un pataustīt,
Vārnu kodēji bijīgi sveicināja Vīgu.

Aszobim Valtaiķim smalka vārnu asins strūkliņa stiepās
gar zodu kā sarkans diedziņš.
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Viga nicinoši noskatījās. Apjautājās, kā ķeras. Vai šie

negribot piedalīties mēslu talkā?

— Paskat, — viņš plašā žestā norādīja uz vārnu kodē-

jiem, — šie negrib!
Gaisā valdīja apdullinošs troksnis. Vārnu bars bija no-

kļuvis zem smalkajiem tīkliem.

— Tu, skolotāj, pierunā viņus un nosāli šito kalnu ar

vārnām! — smēja Vīga. — Ar to pašu Svente apstāsies!
Vīga ātri izprata lietas būtību. Nav nekādu šaubu,

Svente sakustējies tāpēc, ka Dardeģis nolīdis mežu. Vējš,
nu dabūjis ieskrējienu, dzina smiltis pa lēzeno nogāzi, un

stāvā puse gāja uz priekšu.
— Tuvākajos gados nekādas klimata maiņas nav pa-

redzētas, — teica Vīga, — valdošais dienvidrietenis tās

smiltis pumpē un pumpēs. Un Svente ies.

Lielais monstrs! Kā milzīgs rullis kalns vēlās neaptu-
rami un klusi, bez skaņas, bez brīdinājuma.

— Esmu par, — teica Vīga, — bet vēl padomāšu.
— Cik ilgi tu domāsi? — jautāja skolotājs.
— Nu, kādas pāris nedēļas, — atbildēja Vīga, — var

jau gadīties — tev taisnība un kalnu var apturēt, noklājot
smiltis. Tad rīkosimies kopā. Bet var gadīties, ka tā ir

tikai tava fantāzija. Es parunāšu ar gudrākiem vīriem.

Ar zinātājiem. Paskatīšos, kā tas noticis Aģīlē. Vai kāds

ir ko līdzīgu izdomājis? Vairāki ciemi jau guļ zem smil-

tīm, vai mēs tie pirmie būsim vinnētāji? Var jau gadī-
ties. Vienmēr kāds ir pirmais. Es piedalos. Bet es pado-
māšu. Bet attiecībām jābūt skaidrām. Tāpēc es gribu
tev, skolotāj, jautāt: ko tu domā par tām senajām
baumām?

— Man neviens neko nav stāstījis, — atbildēja sko-

lotājs.
— Nav stāstījis? — pārjautāja Vīga. — Bet tomēr tu

zini? Un nesaki, ka nezini. Bet kā tu zini, ja tev neviens

nav stāstījis?
— Es dzirdēju, kā Pērminderis ar Romieti par to ru-

nāja, — teica skolotājs.
— Un kā tu domā, skolotāj, vai ir pamats tādām

runām?

— Nezinu, cik tur pamata, — izvairīgi teica skolotājs,
juzdams, ka saruna aiziet šķērsām, — bet divriči tev vēl

aizvien vāgūzī stāv.

— Muld, maitas, nevar rimt! — nikni teica Vīga.
— Bija virsnieks, bija naudas lāde. Bet viņš nomira,
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sagulēja un izlaida garu. Ko mums bij darīt? Kara ap-

stākļos mums varēja piesiet nomušīšanu. Tāpēc tēvs

teica, ka virsnieks aizgājis. Bet neviens viņam nepalī-

dzēja aiziet! Tu esi pirmais, kam to saku. Un nauda arī

bija lādē. Tikai pa šiem gadiem neviens tai nav nācis

pakaļ. Tāpat kā neviens nav interesējies par nomirušo. Ko

tad mums bija darīt, stiept to lādi uz Karaļaučiem? At-

grūst kronim? Bet attiecībām jābūt skaidrām! Ja tu, sko-

lotāj, domā uz mani sliktu, tad šķiramies!
— Ja es domātu uz tevi sliktu, nebūtu nācis, — teica

skolotājs. — Tu saproti, ka tu esi vienīgais, kas var man

līdzēti

— Nu jā, ar tādiem kā Dardeģi jau neko nevar saru-

nāt, — sacīja Vīga. — Man tev jāatzīstas, es jau zināju,
ka Svente sakustējies. Es pamanīju agrāk par tevi!

— Kāpēc tad neko neteici? — jautāja skolotājs.
— Kāda jēga, domāju, ka glābiņa nav. Tavs plāns ir

vienīgais cerību stariņš. Tu skaties, Vīga aizlaidis pa-

galmu? Kāda jēga kopt, ja posts nāk virsū? Domā, ka

Vīga Mēmelē muļķi spēlēja? Naudu krogā aiz stulbuma

aizlaida? Nē, uznāca drūmums, gribējās redzēt, cik liela

ir alkatība, un es sapratu, ka alkatība ir vēl briesmīgāks
smilšu kalns par Sventi. Naudai nav nekādas vērtības,

ja to neizlieto pret kopīgu nelaimi. Bet attiecībām jābūt
skaidrām!

Nekādu sevišķu bagātību Vīgam nebija. Aitu bars, tik-

pat liels kā Dardeģim. Piecas govis. Divi zirgi. Divas

laivas. Baumas par Vīgas bagātību radīja viņa dzīves

stils. Viesu cienāšana. Lielība. Neviens arī neatcerējās,
ka būtu redzējis Vīgu strādājam. Mājas darbus paveica
sieva. Zvejā brauca divi kalpi, Mēmelē nolīgti lietuvieši.

Ar tiem viņš labi sapratās.

Skolotājs Kuronis aizgāja cerīgs.

21

Vīga tūlīt nākamajā dienā iejūdza melni kamanās un

aizšļūca uz Karaļaučiem.
Ziemu vai vasaru — Vīga vienmēr brauca kamanās.

lespējams, ka riteņi sāpīgi atgādināja seno notikumu

ar pulka divričiem. Un nepatiesās baumas, ka Vīgas virs-

nieku nogalējuši.

78
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Ciemā jau bija paklīduši ziņa, ka skolotāja Kuroņa
fantāzijām radies atbalstītājs, melnkrantieši ar nepacie-
tību gaidīja Vīgas atgriešanos.

Taču notika neparedzētais.
Protams, Vīga bija pilnībā izpratis stāvokļa nopietnību

un nospriedis, ka nepieciešama strauja un tūlītēja rīcība.

Kādas dienas dzīvodams Karaļaučos, apmeklēdams
iebraucamās vietas, tirgus un krogus, Vīga bija saticis

naudīgu cilvēku, kurš alka iegādāties saimniecību pie

jūras. Cilvēku, kurš sapņoja par zvejniecību.
Viltīgais Vīga atrada glābšanās iespēju, kāda vēl ne-

vienam Melnkrantē nebija ienākusi prātā.

Vīga neskopojās un sakurināja pircējā krietnu alkohola

tvaiku. Vajadzēja tikai uzturēt pienācīgo spiedienu. Rīts
allaž sākās krogā, un diena tika aizvadīta lillā.

Tādā stāvoklī esošo pircēju Vīga atveda uz Melnkranti

un izrādīja viņam saimniecību,

Pircējs bija tādā tvaikā, ka nesaprata, vai ir vasara

vai ziema, vai sniegs, vai smilts zem kājām.
— Ja ir vasara, tad kāpēc mēs atbraucām ar raga-

vām? — pircējs jautāja Vīgam. — Bet, ja ir ziema un

mēs atbraucām ar ragavām, tad kāpēc ārā ir vasara?

Patiesībā bija rudens.

Jautājums palika bez atbildes, jo viesis tūlīt ar kau-

lainu aci, neko neievērotu garām nepalaizdams, sāka

aplūkot Vīgas saimniecību.

Vīga jūdza ragavās un izvadāja pircēju pa ciemu, iz-

rādīdams tās jaukākās vietas.

Pircējam Melnkrantē patika.
Viss izrādījās, kā Vīga bija stāstījis. Vieta skaista,

saimniecība plaša, nu, mazliet paputējis pagalms un ēkas,
bet tā jau labojama lieta.

Arī cena pieņemama.

Protams, par to, ka Svente sakustējies, Vīga aiz-

mirsa ieminēties.

Viesis nebija kāpinieks un par to, ka smilšu kalni

varētu staigāt, pat nenojauta.
Tad kāpēc viņu baidīt?

Gan jau pienāks laiks un viņš, tāpat kā citi melnkran-

tieši, jauks nost iedzīvi un pārvāksies. Monstrs ir neuz-

varams.

Ik rītu Vīga pielēja pircēju kā ūdens zābaku. Ne ar

vienu citu neizrunājies, pircējs aizbrauca.
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Jāteic, ka šinī darījuma stadijā melnkrantieši vēl ne-

nojauta Vīgas patiesos nolūkus atkratīties no ciema.

Karaļaučos, kroņa kancelejā, ierēdņiem un lieciniekiem

klāt esot, Vīga un pircējs parakstīja pirkšanas un pār-
došanas līgumu.

Pircējs noskaitīja prasīto summu. Viņš nosauca da-

tumu, kad ar iedzīvi un ģimeni ieradīsies Melnkrantē, un

Vīga apsolīja līdz tam laikam atbrīvot mājas.
Vīga nopirka Karaļaučos nelielu iebraucamo vietu.

Viņš cerēja -— un ne bez pamata — tur nodzīvot lai-

mīgu mūžu, kamēr melnkrantieši būs spiesti nojaukt
mājas, pārcelties uz jaunu vietu, atkal visu uzcelt, ierīkot

smiltīs dārzus, ieaudzēt kokus, strādāt vaiga sviedros.

Jaunais Apūles saimnieks, lietuvietis Mažeiķis, ieradās

Melnkrantē ar krietnu ģimeni un lielām cerībām.

Izgulējis vairākus mēnešus krāto dzērumu, viņš iepa-
zinās ar kaimiņiem un uzzināja par kritisko stāvokli.

Aizbraucis uz Karaļaučiem, Mažeiķis gribēja iesūdzēt

Vīgu tiesā un anulēt pirkšanas un pārdošanas līgumu,
taču gudri advokāti Mažeiķim izskaidroja, ka likuma

priekšā Vīga ir bez vainas un par kaut kāda tur smilšu

kalna sakustēšanos nav atbildīgs.
Tad Mažeiķis aizgāja uz iebraucamo vietu un gribēja

personiski Vīgam paskaidrot, ka pārdot mājas, kurām nāk

virsū smilšu lavīna, nav pieklājīgi.
Bet Vīga arī skaidrošanā izrādījās manīgāks, un Ma-

žeiķis atgriezās Melnkrantē ar zilu aci un sabrukušām

cerībām, pilns niknuma un naida pret blēdīgajiem kuršiem.

Viņš turpināja iepazīšanos ar kaimiņiem, tā uzzinā-

dams, kāds tad bijis cilvēks, kura pārdotās mājas patie-
sībā atrodas zem lielā Sventes āmura.

Mažeiķis uzzināja dažus faktus, kas atklāja Vīgas rak-

sturu.

Reiz Tadaiķim saslimis vienīgais zirgs, vēl jauns, tikko

astoņi gadi, labi iebraukts un ciešami uzturēts lopiņš.
Tadaiķis aizdzinies ar laivu uz Mēmeli, atvedis vete-

rināru.

Dakteris apskatījis zirgu, paprātojis un paziņojis, ka

lopiņš ir bezcerīgs. Nosprāgs. Jākauj tūlīt. Bet gaļu ēst
nevarēšot. Būšot jāaprok.

Tad dakteris iesēdies laivā, un Tadaiķis aizdzinis viņu
atpakaļ uz Mēmeli.

Kad Tadaiķis atgriezies, zirgs vēl bijis dzīvs, baltas

putas nākušas pa muti, lopiņš dīvaini krācis,
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Sameklējis lielo dūci, Tadaiķis devies uz kūti.

Tad pagalmā ienācis Vīga. It kā nejauši esot garām

gājis. Kā tad ar to zirgu? Ak kaušot? Nu, lai pārdodot
Vīgam par ādas cenu! Tadaiķim atkritišot klapatas ar

dīrāšanu, bedres rakšanu un apbedīšanu. Vīga zirgu rū-

pīgi apskatījis, izcilājis asti, iztaustījis paslēpenes. Cauri

ir, viņš pateicis. Nu, tad kā, par ādas cenu?

Tadaiķis ar nazi rokā stāvējis pie mirstošā lopiņa, sa-

prazdams, ka pašam nebūs spēka pārgriezt mīļotajam
zirgam rīkli. Par ādas cenu tad arī vienojušies. Vīga
tūlīt izmeties pagalmā, par zīmi novicinājis roku, un pēc
brīža jau Vīgas strādnieki, lietuvieši, ar ragavām iešļu-
kuši Tadaiķa pagalmā.

Viltīgais Vīga jau visu izplānojis iepriekš, iejūgs gai-
dījis pie vārtiem aiz sētas.

Mirstošo zirgu uzvēluši uz ragavām un aizveduši.
Ar kādām zālēm Vīga lopiņu izārstējis, nav zināms,

bet jau pēc nedējas zirgs kāri barojies Vīgas ganībās,
atkopdamies acīm redzot.

Tadaiķis vai kodis pirkstos, ādas naudu skaitīdams,

par to pat kazu nevarējis nopirkt. Bet ko darīt, kas pār-
dots, nav vairs tavs.

Tā Vīga tika pie jauna zirga, turklāt gandrīz par baltu

velti.

Mažeiķis sūkstījās, ka nu pats jūtoties tā, it kā Vīga
viņam pārdevis ne saimniecību, bet sprāgstošu zirgu.

— Kādu sprāgstošu zirgu? — zvejnieki jautāja.
— Zirgs nav lielgabala bumba, kas sprāgst!

Reiz Mažeiķis uzkāpa Sventes kalnā paskatīties, kā

smiltis iet.

Skatījās, skatījās, nekā nesaprata, bet sacīja:

_— Kā tas blēdis varēja pamest tik skaistu vietu! Otras

tādas vairs pasaulē nav! Kā nebija žēl?

Bet Vīga vienmēr bija rīkojies ātri un nežēlīgi.
Reiz Dardeģu cūka bija ielavījusies Vīgas dārzā, un

pats Stefans nāca cūku izdzīt.

Bet Vīga izsteidzās pirmais ar bisi rokā un nošāva
cūku Stefana acu priekšā.

Par laimi, Stefans bija mierīgas dabas cilvēks.

Vīgam tobrīd nevajadzēja ne laivas, ne kamanu pasūtīt,
tāpēc viņš atļāvās savu neapmierinātību ietriekt kā lodi.

Protams, kopš tās reizes neviens svešs kustonis pa Vīgas
dārzu nestaigāja.



82

— Tas nu gan ir cilvēks! — sūkstījās Mažeiķis. — Ne

savas blēdības lodi, viņš savas blēdības cūku ir manī

ietriecis!

Bet ko darīt, kas pirkts, tas pirkts!
Kalns vēl atradās tālu. Vismaz piecu gadu tālumā no

Apūles, tagad Mažeiķa sētas. Vīrs bija sapņojis iegūt

īpašumu īstā zvejniekciemā.
Te nu īpašums bija.

Izrādījās, ka Mažeiķis agrāk pie Kaunas krogu turējis,
bet vietējie zemnieki apvienojušies pretīgā atturības

biedrībā, skaitījuši baušļus, situši galvas pret stenderi,

nožēlojuši grēkus un nav vairs lietojuši sīvo.

Mažeiķis nolēmis sākt citu dzīvi..

Protams, ar slepenu nolūku atvērt arī Melnkrantē

krogu.
Taču Sventes kustība uz laiku apturēja viņa plānus.

Bija jādomā, kā pārvākties, bija jācīnās par labāku

pozīciju jaunajā vietā.

Jāteic, ka, rūgtās mācības vadīts, pats Mažeiķis nozvē-

rējās sīvo vairs ne mutē neņemt.

Viņš sevi visu mūžu bija uzskatījis par to gudro. Vien-

mēr citi no viņa četrrāpus un bez naudas bija aizgājuši.
Bet nu viņš pats pa kalna virsu ļepoja uz četrām, smilšu

kustību vērodams. Un kas viņu piešmauca? Zvejniekciema
muļķītis, par kuru pazīstams Mēmeles krogapaps bija

stāstījis, ka lielāka vientieša pasaulē neesot. Trīs reizes

gatavs samaksāt par vienu tēriņu. Un še tev tēriņš! Ma-

žeiķis nesaprata — kā tas kalns tiek uz priekšu? Šļūc?
Veļas? Ripo? Lien? Bet uz priekšu iet!

Šitāds milzenis!

Vietējie viņam paskaidroja, ka to nav iespējams apturēt.

Zvejnieki bija pieredzējuši cilvēki. Viņi zināja, ko runā.

Fantasts skolotājs kalnu neapturēs.
— Māju es nopirku ar visiem mēsliem, — teica Ma-

žeiķis skolotājam, — mēslu ir daudz vairāk, nekā es ce-

rēju. Bet es nedomāju dot prom par savu naudu pirkto!
Tik dulls es neesmu, lai ticētu citiem dullajiem. Vienreiz

mani piešmauca, nu es būšu uzmanīgs. Otrreiz tas joks
kuršiem neizdosies!
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Skolotājs runāja arī ar brāļiem Lameiķiem, mēģinā-
dams izskaidrot viņiem kalna apturēšanas principus.

Pats vecais Lameiķis, brāļu tēvs, dzīvoja Plekstēs un

bija sasniedzis vecumu, kad nekādu reālu palīdzību ne-

varēja sniegt. Dzīvoja no dēlu žēlastības.

Trīs viņa dēli bija ieprecējušies kaimiņu meitās, bet

Melnkrantē zināja, ka līgavu izvēli noteikusi iespēja tikt

pie savas saimniecības, kaut arī paputējušas.
Taču ģimenes turējās kopā.
Vecākais brālis Lameiķis, atvaļināts karavīrs, bija

iesaukts par Romieti.

Varbūt tāpēc, ka viņam vārdā — Cēzars? Vārdā gan

viņu neviens nesauca, pat ne sieva un bērni. Lameiķis
Romietis — tā Melnkrantē viņu dēvēja.

Arī vidējam brālim bija ne mazāk skanīgs vārds —

Katulls, viņš darbojās kā baznīcas amatpersona un ciemā

tika dēvēts par Lameiķi Pērminderi.

Pats jaunākais brālis Augusts bija kļuvis par māksli-

nieku, zināšanas ieguvis pašmācības ceļā, un apkārtnē
viņu pazina ar vārdu Lameiķis Gokažē.

Kaut arī nebija mācījies augstās skolās, Lameiķis Go-

kažē atklāja sevī talantu un dažus gadus vingrinājās zī-

mēšanā skolotāja Jāņa Kuroņa vadībā. Skolotājs viņam
atveda no Mēmeles krāsu kasti un otas. Gokažē mācēja
uzzīmēt cilvēka augumu un seju, visai līdzīgu oriģinālam.
Uzzīmēto figūru viņš prata skaisti izkrāsot.

Tautas pasakās muļķītis vienmēr vinnē un iegūst līgavu
un burvju ieročus, bet divi gudrie brāļi paliek tukšā, da-

būdami pa muguru ar rungu iz maisa.

Melnkrantē jaunāko brāli Lameiķi uzskatīja par muļ-
ķīti. Noņemdamies ar gleznošanu (vai bilžu mālēšanu),
kā teica zvejnieki, viņš bija aizlaidis dārzu ar nezālēm un

tikai dažkārt izbrauca zvejā.
Vārnas viņš neķēra, bija par lepnu.
Arī vecākie brāļi, Pērminderis un Romietis, nebija re-

dzēti uz kalna ar tīkliem, kaut gan viņu tēvs bija vārnas

plucinājis. Bet nu viņi tēvam bija aizlieguši to darīt. Lai

neblamējot ģimeni!

Jaunākais brālis Gokažē dzīvoja Butēs, Pērminderis —.

Vartajās, bet Romietis savas mājas bija pārdēvējis par

Galerām.
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Romietis apgalvoja, ka dzīve esot gatavā katorga,
katram savs airītis jāvelk. Ciema ruļļos Romieša sētai bjja

skanīgs nosaukums — Dundagas, kas liecināja par tālu

zemes mēli, ar kuru kaut kādā veidā bijuši saistīti senči.

Pagaidām vecākie brāļi, kuriem jau pāri piecdesmit,

nebija dabūjuši ar rungu iz maisa pa muguru, un jaunā-
kais — Gokažē, kuram jau pāri trīsdesmit, — vēl aizvien

skaitījās muļķītis, dzīvoja bez līgavas un Durvju ieročiem.

Bet varbūt viņa burvju ieroči bija ota un krāsas?

— Cita prieka man nav, — teica Gokažē.

Romietim bija īpatnēji uzskati par prieku.
— Jo lielākā peļķē sēž cilvēks, — teica Romietis, — jo

vairāk viņam vajaga priecātiesl
— Kāpēc?
— Ka peļķe nav vēl lielāka!

— Pasaki, par ko tu priecājies, un es pateikšu, kas tu

esi! — sacīja Romietis.

Viņš priecājās par iespēju iedzert alu, par gaišu laiku,

par veiksmīgu zveju un lomu, par iespēju pafilozofēt par

kara cēloņiem un sekām. Viņš labprāt spēlēja kārtis, kaut

bija neveiksmīgs spēlmanis.
— Toties man ir laime mīlestībā, — viņš apgalvoja.
Patiešām, nevarēja noliegt, kaut arī Romieša sievai jau

bija pāri piecdesmit, viņa bija pati izskatīgākā zvejniek-
sieva vismaz četru māju robežās.

Vidējais brālis, Pērminderis, priecājās par zivīm, naudu

un paklausību. Sievietes, alus un pasaulīgās azarta spēles
viņu atstāja vienaldzīgu. Pērmindera galvenā interese un

rūpe saistījās ar baznīcas naudas lādi.

Bez naudas pat dievs nedanco.

Ērģeles neskan, dievlūgšana ķeras kaklā.

Dievnams jāuztur, sveces jāpērk, malka jāiegādājas.
Arī pats mācītājs jābaro — ne viņš ar, ne viņš sēj, ne

viņš pļauj, mācītājs dzīvo kā putns gaisā, un draudze ir

tas gaiss, kas balsta mācītāja spārnus.
Mācītājam nepiedien ķert un sālīt vārnas.

Mācītāja dzīvei jābūt daudzmaz nodrošinātai. Tālabad

katrā draudzē ir Pērminderis.

Lameiķis Pērminderis mācēja lietuviski, kursiski, vā-

ciski, krieviski un poliski.
Dažkārt lielā uztraukumā viņš sajauca valodas, pats

īsti vairs nesaprazdams, kurā mēlē runā,

— Ja es zinātu tikai vienu valodu, — teica Pērminde-

ris, — man būtu daudz vieglāka dzīve.
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Pērmindera vārds laikam ir cēlies no lejasvācu Vormun*

der — aizbildnis.

Melnkrantes draudzes zvejnieku priekšstāvi baznīcas

lietās Lameiķi Katullu sauca tikai par Lameiķi Pērmin-

deri.

Jau vairāk nekā tūkstoš gadu valsts un baznīca gāja
roku rokā.

Bez baznīcas lietu izpētes nebija saprotama cilvēku at-

tiecību sistēma Prūsijas valstī kopumā un Kuršu kāpās
atsevišķi. Nebija izprotama vēsture.

Reliģija bija allaž atradusies līdzās cilvēkam, jo ne

vienmēr varēja teikt, ka pats cilvēks allaž bijis reliģiozs.
Katru svētdienu baznīcā — tāds bija nerakstīts

likums.

«Vai tam», kurš neievēroja.
Melnkrantes baznīcas īstenā galva un vadītāja no valsts

puses bija baronese Ameisenhaufe.

Pērminderis pildīja vidutāja lomu starp baronesi, mā-

cītāju un draudzi.

Vārdu sakot, Pērminderis atradās starp trim dzirnak-

meņiem, kuru intereses un malšanas ātrumi ne vienmēr

saskanēja.
Patiesāk būtu sacīt — malšanas ātrumi vienmēr bija

atšķirīgi.
Kādi bija Pērmindera pienākumi? Kādi darbi viņam

jāveic sabiedrības labā?

Lameiķim Pērminderim pienācās uzraudzīt baznīcas

naudas lādes vienu atslēgu, kamēr otra atradās pie baz-

nīcas vācu priekšnieces baroneses Ameisenhaufes.

Pērminderim bija jāuzrauga svētdienas un svētku miera

ievērošana, dievkalpojumos jāpalīdz mācītājam, bet pats
galvenais — vienmēr visā un visur jāklausa gan laicī-

gajiem, gan garīgajiem baznīcas priekšniekiem.
Vienam kalpam, kā redzams, bija daudz kungu.

. Baronese daudz nejaucās baznīcas lietās, bija palaidu-
sies slinkumā, pat no ratiem nevīžoja izkāpt, aizbildinā-

damās ar kāju vainu. Tad nu brāļi Romietis un Pērmin-
deris pēc dievkalpojuma iznesa baronesi no baznīcas un

iecēla ratos. Tas bija goda pienākums, ko viņi neuzticēja
nevienam. Ari citiem nesējiem neuzticējās. Ka

nejauši nenomet uz grīdas! Protams, brāļiem bija sava

interese, nešanas laikā varēja pačukstēt jaunākās tenkas,
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tā iespaidojot viena vai otra melnkrantieša dzīvi. Atrasties

tik tuvu pie laicīgās varas, tā sakot, ar kroni uz rokām, —

tas bija spēks, ne katram pieejams.

Lameiķim Pērminderim baznīcā piederēja īpašs perso-
niskais sols.

Tā bija sakritis, ka Melnkrantē, neskaitot Pērmindera

sētu, bija desmit saimniecību.

Tāpēc Pērminderi dēvēja arī par desmitnieku.

Pērminderus iecēla Mēmeles novada priekšnieks, un

iecelšanu apstiprināja virspriekšnieks Karaļaučos vai

īpaša vizitācijas komisija. Pērminderis nebija vis nekāds

nieka vīrs, ko katrs puika varēja ievēlēt. Kaut gan Pēr-

mindera vēlēšanās formāli piedalījās arī draudzes locekļi.

Bija arī liegumi. Pērmindera amatā nedrīkstēja būt stā-

rasti, zemnieku tiesu tiesneši, šķilteri un deģi. Piemēram,
Dardeģis, lai arī visu atzīts laivu meistars, nevarēja kan-

didēt uz pērmindera amatu tāpēc, ka viņam rokas ar

darvu.

Pērminderim jābūt mācītāja galvenajam palīgam baz-

nīcas saimniecisko lietu kārtošanā. Smalki jau skanēja,
bet patiesībā Lameiķis Pērminderis daždien pildīja vien-

kārša kūts mēzēja lomu — pieskatīja mācītāja govi, aitas,

cūkas, teļu un vistas.

— Viens brālis gana, otrs — slauc, — teica Melnkrantē.

Pērminderim piekrita pirmā roka draudzes disciplīnas
uzturēšanā un dvēseļu kopšanā. Kas slēpās aiz šīs smal-

kās formulas?

Ar ziedojuma trauka garo kātu Lameiķis Pērminderis

modināja tos zvejniekus, kuri dievkalpojuma laikā iesnau-

dās. Tā gadījās, snaušana baznīcā bija izplatīts grēks, jo
solu augstās atzveltnes ērti balstīja galvu.

Bet galvenais Pērmindera ieguldījums draudzes saim-

niecībā bija saistīts ar altāra gleznas tapšanu. Lameiķis
Pērminderis pierunāja savu brāli Gokažē gleznot gandrīz

par velti. Krāsu vērtību sedza draudze. Mācītājam piede-
rēja deviņas vistas. Lameiķis Pērminderis paziņoja, ka

brālim Gokažē vajadzīgas olas, lai pareizā spožumā at-

jauktu krāsas. Tā nu mācītāja vistas pūlējās arī draudzes

labā. Lameiķis Gokažē apgalvoja, ka zinot vairākas smal-

kas receptes, kuras izlasījis grāmatā. Krāsas varot sa-

jaukt tā, ka tās turēšoties kaut vai gadu tūkstoti. Māksla

esot mūžīgai Melnkrantiešu piemiņa saglabāšoties! Bet

katru dienu vajagot vismaz divas olas.

Tās Gokažē dabūja.
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Klīda baumas, ka mākslinieks olas izvārot un apēdot.
Neviens gan to redzējis nebija, bet baumas sasniedza

mācītājmuižu.
Mācītāja kundze vienu dienu, kad pats Gokažē vēl ne-

bija ieradies, iegāja baznīcā un ilgi un pacietīgi ostīja
vakar gleznoto svētā Pāvila roku, līdz nolēma, ka glezno-
jums tiešām ož pēc olām, tāpēc baumām par materiāla

nepiedienīgu izlietošanu nevar ticēt.

Lameiķis Pērminderis skaitījās ari zvejnieku domu

izteicējs un uzticības persona mācītāja priekšā. Tāpēc sko-

lotājam, kāpas apturēšanā darbojoties, bija svarīgs arī

Pērmindera viedoklis. Diemžēl skolotāja asā mēle un ne-

apdomīgie izteikumi neveicināja Pērmindera pozīcijas no-

skaidrošanu. Tikai ar Lameiķa Pērmindera visžēlīgu at-

balstu skolotājs varēja cerēt uz panākumiem.
Vismaz tā Pērminderis sevi nostādīja zvejnieku priekšā.

Viņš Melnkrantē bija noteicējs. Tāds viņš bija uz āru.

Gluds kā roņa kažoks. Varbūt, ka uz iekšpusi viņš bija
citāds? Bet ar Pērmindera viedokli melnkrantieši bija
spiesti rēķināties. Pieredze liecināja, ka, strupceļā iedzīts,
Pērminderis izvērsa aktīvu darbību un pārdrošā persona
mācītāja un baroneses priekšā tika nolieta ar vismelnāko

darvu.

lespējams, ka viņam skauda skolotāja brīvā un nepie-
spiestā izrunāšanās ar mācītāju.

Protams, Lameiķis Pērminderis baudīja visas priekš-
rocības, ko atvēlēja amats.

Viņš bija atbrīvots no šķūtīm. Draudzes būvdarbos vi-

ņam nebija jāsūta strādnieks. Ko remontēt un pielabot
allaž atradās. Pērminderis bija remonta uzraudzītājs. Te

vējš norāva kādu dakstiņu no jumta, te solu atzveltnes

bija izļodzījušās — tāpēc jāapmaina, te javas izdrupums
pie durvju stenderes jāpielāpa. Melnkrantieši Pērminderi

bieži saukāja par vagaru.
— Sauciet mani par būvuzrauga kungu, — Pērminde-

ris sacīja, — vagari man nepatīk!
Pērminderim bija tiesība uz brīvu apzvanīšanu un ap-

bedīšanu. Viņš drīkstēja prasīt brīvu kapa vietu baznīcā

pie lielajām durvīm.

Spožas perspektīvas!
Lameiķis Pērminderis jau bija noskatījis, kurā vietā

viņš liks sevi apbedīt. Uzrakstu liks iegravēt latīniski un

vāciski. Kursiski ne, jo tad jau katrs melnkrantietis varēs

izlasīt. Lai stāv un brīnās: kurš te aprakts? Kuram ir ta
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laime te gulēt? Kurš nopelnījis to godu? Lai lasa un

skauž! jfā, tas ir īsts dzīves vainagojums — kapa vieta

baznīcā zem grīdas! Droši vien tā iemesla dēļ melnkran-

tieši viņu apskauž vēl dzīvu.

Dzīvē Lameiķi Pērminderi dēvēja gan par vagaru, gan

par baznīcas policistu.
Patīkami nebija par to policistu, bet viņš neļaunojās.
Kādam jāgādā par kārtību.

Reiz Tadaiķis novēlās no sola, aizmidzis kā vista uz

laktas. Redziet, nakti un agro rītu jūrā pavadījis, neesot

izgulējies. Baznīca viņam tā vieta, kur gulēt! lekšā nākot,
Lameiķis Pērminderis visiem lika sev elpu uzpūst, ka

neielavās ar alus smaku.

Lameiķis Pērminderis apgalvoja, ka baznīcas kalpus
izraugot no tiem uzticamākajiem ļaudīm. Melnkrantieši

gan domāja, ka Pērminderis protot varen veikli priekšnie-
cībai pa prātam izrunāt, tāpēc esot izraudzīts.

Pērminderis izskatījās varen stingrs un nepieejams.
Staltu augumu, tumšiem matiem, vienmēr gludi sasukāts,

platiem pleciem, pastīvu gaitu, kas viņa parādīšanos pa-

darīja īpaši cienīgu.
Tāds ne.zags, ne melos, pauda izskats.

Melnkrantieši gan apgalvoja, ka izskats šinī gadījumā
esot maldinošs.

Maldoties arī tie, kuri ticot likumam, ka draudze va-

rot jebkurā brīdī atlaist pērminderi, ja atrodot to par ne-

derīgu.
Ja draudze uzteicot pērminderim darbu, tad pat baznī-

cas priekšniekam jāpiekāpjas. Tā esot visskaistākā pa-

saka.

— Draudze mani mīļo, — teica pats Lameiķis Pērmin-

deris.

Pēc Prūsijā izdotā 1832. gada likuma pērmindera pie-
nākumos ietilpa — «uzraudzīt zemāko šķiru draudzes lo-

cekļu uzvešanos un sadzīvi».

īpašu uzmanību prasīja bērnu audzināšanas pārrau-
dzīšana.

Lameiķa Pērmindera tiešais pienākums bija atrunāt

zvejniekus no ļaunām paražām un netikumiem. Par sek-

mēm bija jāziņo. Pērmindera darbības laukā ietilpa arī

skolotāja uzvedības uzmanīšana. Tur viņa intereses sadū-

rās ar profesionālā spiega Hohdrāta darbības lauku. La-

meiķis Pērminderis jutās aizskarts. Tiek iedragāts viņa

monopols!
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Tikai baznīcas priekšrakstus aktīvi ievērojot, Lameiķis
Pērminderis bija draudzē uzmeties gandrīz vai par žan-

darmu.

Katrā pagalmā viņš bāza degunu, ieradās aicināts un

neaicināts.

Vismaz reizi nedē|ā viņš iegriezās skolā.

Mācību istaba pie" galdiem sēdējā piecpadsmit skolniekf,
sākot ar mazākajiem, un beidzot ar jauniešiem iesvētā-

majā vecuma.

Skolotājs Jānis Kuronis ņēma klasē jau no sešu gadu
vecuma, ja pats bērns un viņa vecāki izteica vēlēšanos.

Arī skolotājs bija iecelta persona. Viņš bija pakļauts
baronesei Ameisenhaufei un mācītājam Blakfrostam. Gal-

venais skolas ūzfāugs skaitījās Lameiķis Pērminderis. Jā-

teic, ka inspicients pats bija baudījis tikai pirmskolas iz-

glītību. Ar jaunākiērrt pētījumiem zinātnē*, īpaši cilvēka

bioloģijā, Lameiķis Pērminderis nebija iepazinies. Pēr-

minderis bija izglītojies, lasīdams baznīcas grāmatas un

runādamies ar gudrāko cilvēku Melnkrantē — ar mācī-

tāju Blakfrostu. Tajās reizēs, kad Lameiķis Pērminderis

ieradās klasē, iaUno vielu nācās skaidrot uzmanīgi, lai

nejauši neaizvainotu augsto uzraugu.
Klasē ienācis, Lameiķis Pērminderis neapsēdās. Nebija

jau kur. Neviens te nerūpējās, lai klasē atrastos lieks

krēsls inspicientam. Berlīnē droši vien citādi izturējās pret
skolu pārraugiem. Ko vaf gaidīt no trula provinces skolo-

tāja? Tāpēc Lameiķis Pērminderis nostājās telpas stūrī,

atzvēlās pret sienu, savilkdams tik drūmu seju, it kā

būtu ar muguru uzdūries naglai. Viņš neteica ne vārda.

Zem viņa bargā skatiena bērni pieplaka pie galdiem.
Skolotājam bija jāpacieš negaidītās vizītes, kaut arī

gribējās uzsaukt:

«Pērmindera kungs, kāpēc jūs tik drūmsi Ārā spīd
saule!»

Taču nevarēja paredzēt, kā uzsaucienu uztvers pats in-

spicients. Tad skolotājs gāja pie harmonija, paziņodams,
ka sākšot dziedašārtas stundu. Viņš sprūdīja vaļā korāli.

Bērni dziedāja līdzi. Nu bija viss kārtībā. Arī baznīcas

koris taču darbojās skolotāja vadībā.

Pērmindera skābā seja atplauka, šaubu nagla izzuda,

mugura atliecās taisna, viņš priecīgs devās dienas gaitās,
Skolā viss bija kārtībā.

Svētdienas rīt<ss saskaņā ār likumu un priekšrakstiem
Ļameikis Pērminderis mēdza apstaigāt draudzes locekļu
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mājas, ienākt lielajā istabā pie brokastu galda, apsēsties
malā un pavērot, vai pātarus skaita ar aizrautību vai tikai

atrādoties.

— Uz balsīm spēlē, bet dvēselēs neskani — tādās rei-

zēs nosodoši teica Lameiķis Pērminderis.

Viņš līda iekšā ankambaros un pagrabos, pētīdams, vai

tur nav noslēptas no Karaļaučiem atgādātas vīna pudeles.
Viņš šņakāja traukos, podos un krūzītēs, izmalkodams

saturu.

— Vai nav kāds liegts un kaitīgs brūvējums? — viņš

bargi vaicāja.

Lameiķis Pērminderis darbojās dieva un likuma vārdā

un tikai tāpēc, lai palīdzētu cilvēkiem pēc nāves tikt para-
dīzē.

Jo visi jau nevarēs mierīgi gulēt baznīcā zem grīdas.
Vai nu uz paradīzi, vai uz elli!

Caurlaidi varēja dabūt pie Pērmindera. Ja nerunāja
pretī. Ja klausīja.

Reiz, pie Vīgas iegājis, Lameiķis Pērminderis izlaka

puskanniņu salda krējuma, sacīdams, ka tikai gribējis
pārliecināties, vai šķidrumā nav paslēpts krietns dzintara

tīrradnis, ko jūra pirms dienām izskalojusi krastā. Tīr-

radnis neatradās, bet Vīga no vāgūža iznesa puskanniņu
ar petroleju, lai izpētot arī to! Bet Lameiķis Pērminderis

vairs nespējis. Teicis, ka petroleju viņš nedzerot, bet pa-
ņemšot līdzi, izpētīšot mājās. Tā arī Vīga vairs savu pet-
roleju neredzējis.

Lameiķis Pērminderis apciemoja pat vārnu kodējus, lai

arī bez cerībām pamieloties.
Tadaiķa pagrabs turējās tukšs, vasaras vidū plauktos

pat ar visgaišāko vētras lukturi nevarēja atrast kripatiņu,
pat peles bija aizbēgušas. Tik vien pārtika kā no zivīm.

No rīta izzvejoja, pusdienā notiesāja, vakarā uz asakām

skatījās. Deviņi bērni, kā tos piebarot? Bet kur viņam
bija prāts, kad viņš bērnus taisīja? Uzdevis šo gudro
jautājumu, Lameiķis Pērminderis ielīdis Tadaiķa pagrabā.
Neesot saprotams, kā pats saimnieks, nabadzībā dzīvojot,
līksmu prātu uzturot. Laikam brāgu lietājot?

Tiešām — pagraba kaktā stāvējis brūns māla pods.
Lameiķis Pērminderis klāt kā zebiekste. Te nu būšot

tas noziegums!
Un ieķēris krietnu malciņu. Protams, lai pārbaudītu.
Kā norijis, tūlīt sapratis, ka iekampis pērnā gada vārnu

sālījumu.
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Vēl pelējuma strīpiņa bijusi uz lūpas, kad Pērminderis

no pagraba izlīdis.

Vēlāk par to Melnkrantē irgoja, jo Lameiķis Pērminde-

ris visiem žēlojās, ka vārnu kodēji gribējuši viņu noindēt

ar pērno vārnu sālījumu.
— Kā viņiem zarnas panes to draņķi? — brīnījies Pēr-

minderis.

Ja kāds ar kādu sakāvās vai tikai salamājās, Lameiķis
Pērminderis joza cauri ciemam, lai uzzinātu ķildas sīku-

mus un pavēstītu mācītājam.
Pērminderis bija disciplinēts cilvēks, viņš pirmais iera-

dās uz dievkalpojumu, pēdējais aizgāja.
Un paguva visus iztaujāt, izstāstīt pēdējos jaunumus.

Ziņa vai notikums zibens ātrumā tika iznēsāta pa visām

desmit sētām. Pērminderis darbojās vērienīgi kā avīze.

Ja liels vai mazs saslima, Pērminderis ziņoja mācītā-

jam. Dieva kalps nekavējoties ieradās sirdzēju apraudzīt.
Mācītājs turēja mazu aptieku, viņam bija zināšanas zā|u

gatavošanā, jaukšanā un maisīšanā. Tā viņš dažam la-

bam vājniekam palīdzēja.
Ja kāds nomira, tad Lameiķis Pērminderis uzraudzīja

kapa vietas izvēli un izrakšanu.

Netika dzirdēts, ka pats Lameiķis būtu kādreiz slimojis
vai kā citādi palicis malā — baznīcas jumts vienmēr

kārtībā, durvis un logu aplodas svaigi nokrāsotas un sa-

labotas, katrreiz kāds strādnieks pie rokas, ja steidzams

darbs dievnama labā.

Skolotājs Jānis Kuronis izteicās, ka Lameiķis Pērmin-

deris esot apbrīnojams cilvēks, būtībā varonis.

Kāpēc?
Skolotājs paskaidroja, ka Pērminderim, uzturoties cil-

vēkos, jādzīvo lielā iekšējā spriegumā, jo viņa galva kuru

katru brīdi varot nokrist uz leju tajā vietā, kur bikses

sadaloties.

Lameiķis Pērminderis, lai cik dīvaini tas izklausītos,
jau ilgus gadus dzīvojot bez mugurkaula,

24

Bija jāatzīst, ka asās mēles dēļ skolotājs ar Sventi pa-

gaidām cīnījās viens. Bez sevišķiem panākumiem. Vienīgi
Lameiķis Pērminderis varēja piespiest zvejniekus apvie-
noties. Ja ne ar labu, tad ar intrigas palīdzību Pērmin-
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'deris to izdarītu. Bet Lameiķis Pērminderis nu gudri, tu-

rējās malā. Labi cilvēki viņam bija atstāstījuši skolotāja
vārdus.

— Drīz redzēsim, kuram ir mugurkauls, kuram nav, —

bija noteicis Lameiķis Pērminderis. — Padziedi, gailīt, uz

.sētas, tad paskatīsimies, vai saulīte uzlēks vai ne! Tikai

neaizmirsti, ka Melnkrantei ir vakars!

— Miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts! — tā La-

meiķis Pērminderis uzrunāja savu vecāko brāli, sauktu par

Romieti.

— Miera nebūs, — iebilda Romietis. — Kamēr pasaulē
īr karavīri ūn ieroči, vienmēr kāds nenocietīsies un kla-

pēšanās ies Vaļā.
Zvejnieki brāļu strīdiņus dēvēja par gaiļu cīņām, brāļu

Lameiķu disputi vienmēr izraisīja publikas pastiprinātu

uzmanību, it sevišķi, ja tika iztirzāti nopietni temati.

— Ko nu tu dziedi, vējarādītājs gatavais! — sacīja

Lameiķis Pērminderis.

— Jā, manas politiskās simpātijas bija svārstīgas, —

atzina Romietis, — bet tās svārstījās vienā taktī ar Prū-

sijas Valdību. Man neko' nevar pārmest!
Lameiķis Romietis savā jaunībā bija tiešām piedalījies

gan Napoleona kara gājienos, gan pret franču imperatoru
vērstajās kampaņās.

— Karš ir aizraujoša izrāde! — patētiski sacīja Ro-

mietis. — Protams, runāju dzīvo un neievainoto vārdā,

beigtie karu neslavē. Veltīgi mirušajiem jautāt par uz-

varu. Bet man gāja pie sirds. Patīkami atcerēties, cik

strauji viļņoja asinis! Kaujas laukā. Par laimi, ne ma-

nējās. Ja cilvēkam lielgabala lode norauj roku, karš diez

cik jauks neliekas. Man laimējās iziet cauri kampaņām
bez skrambiņas, es nekad nemēģināju kādu nogalināt.
Šāvu un dūru uz labu laimi, atkaujoties. Esmu dzīvs, ar

to viss ir pateikts. Bija bailes, kā nu bez tām! Bet es

sasēju bailes kamolā. Nekādas bailes nevar apturēt ka-

rus! Kari ir bijuši un būs. Tāpēc ka ir cilvēki, kuri pār-
tiek no kara, tāpat kā jūs, nožēlojamie vārnu kodēji, pār-
tiekat no vārnām. Ir karavīri un ieroči. Ko lai amata pra-

tējs, cilvēku kāvējs, dara miera laikā? Pieņemsim, armija
ir izskolota, bet karu nav redzējusi. No vēstures dzīlēm

nāk asiņu un uzvaru smaka. To jūt karavīri, jūt ģene-
rāļi. Un tad nu osta, osta, kamēr pašiem nagi niez. Viss

!r gatavs. Furāža, pulveris, amunīcija, karavīri apmācīti
uz to labāko. Jālaiž vaļā, spēks sakrājies kā palu ūdens
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pie dzirnavu dambja, ja neatvērs slūžas, viss dambis var

aiziet! Dzīve jož ar septiņjūdžu zābakiem, virspavēlnieks
kļūst vecs, ģenerālim tuvojas pensija, bet viņš vēl jūtas
sprigans un grib izmēģināt kabinetā atrastās taktiskās

un stratēģiskās gudrības. Viņš grib just un redzēt, kā des-

mitiem bataljonu pēc pavēles izkārtojas četrstūros, viņš

grib redzēt, kā simtiem cilvēku pēc viņa pavēles iet nāvē

un simtiem citu pēc viņa pavēles tiek nonāvēti. Kad armija

sagatavota, tad noturēties bez kara ir tikpat grūti kā šahis-

tam nosēdēt pie rūtainā dēļa, kad figūras ir uzstādītas un

pretinieks otrā pusē nikni klabina zobus. Un katrs karš sā-

kas tāpēc, ka taisnība jāaizstāv. Vēlāk gan izrādās, ka

taisni netaisnība ir aizstāvēta. Tas ir tad, ja karu pazaudē.
Nekarot ir grūti. Sahā vienmēr sāk baltie. Bet karā pirmā

gājiena tiesības pieder arī melnajiem. Un tādam kārdi-

nājumam tikai retais var noturēties pretī. Un melnie ir

tie, kuri karā sāk visbiežāk.

— Ir pilnīgi vienalga, kurš sāk, — iebilda Lameiķis
Pērminderis.

— Svarīgas ir beigas. Es sapratu tavu

līdzību, bet ja nu visus šaha kauliņus, tas ir, plintes,
samestu jūrā? Tad karam būtu beigas!

— Plintes jūrā? — smēja Romietis. — Atņem karavī-

ram ieroci, viņš kausies ar plikām rokām. Atņem viņam
rokas, viņš kodīs ar zobiem. Atņem viņam zobus, viņš

mirdams spļaus otram acīs. Jāatņem ir pats amats. Jo

cilvēku kāvēja domāšana ir skaidra — dzīve ir gatavo-
šanās karam. Un karš ir dzīves vainagojums. Vienmēr

ies vaļā kari, jo kādam nav taisnības, bet kādam ir pārāk
daudz taisnības!

— Tu bērnībā biji uz kaušanos, tēvu un māti neklau-

sīji, spīdzināji dzīvniekus, es atceros, brāl, tu mūsu run-

cim asti nocirti. Tu biji ļauns. Un karš ceļas no ļaunuma
cilvēkā.

— Domā, brāl, ka pasaule ir pilna ar ļauniem, apmā-
cītiem cilvēkiem un tāpēc galvas ripo un valstis put? —

jautāja Romietis.

Nu kā tad citādi! — teica Pērminderis. — Tikai pie
tādas domas mēs nonākam.

— Vai tev nav ienācis prātā, ka slaktiņš var sākties
arī tad, ja kāds cilvēks ir pārāk labs vai maldīgi uzskata

sevi par labāku nekā citi?

Lameiķim Romietim piederēja tikai militārā pagātne un

kauju slava.



Romieša saimniecība bija vēl nabadzīgāka nekā vārnu

kodējiem, par kuriem viņš nicinoši izsacījās. Runāja, ka

Lameiķis Pērminderis atbalstot brāli kā spēdams, Ro-

mietis ziemas pa daļai aizvadot uz Pērmindera rēķina.
Romieša trīsdesmit piecus gadus vecais dēls bija ar-

mijā, paņemts un kritis Prūsijas-Dānijas karā. Bēdas

Romietis remdināja ar sarkastiskiem jociņiem, nesdams

mūžīgu smaidu neskūtajā sejā.

Romieša vienīgie draugi bija suņi.

Romietis staigāja, aplipis ar suņu spalvām.
Viņa drēbes, rokas, mati un bārda oda pēc suņa. Viņš

mācēja riet kā suns un ākstīdamies cēla kāju kā suns.

Romietis ganīja ciema lopus, un vasarā viņa iztikšana

bija nodrošināta.

— Gana amats ir filozofa amats, — teica Romietis,
— ik dienu jauna kampaņa, jaunas problēmas, un preti-
nieks ir viltīgs.

Melnkrantieši, gan lielie, gan mazie, neskaitāmas reizes

bija dzirdējuši Romieša piedzīvojumus kaujas laukos un

bordeļos.

— Karavīram pie sievietēm ir piekrišana, — sacīja
Romietis. — Sievietes sirds dziļumos velk vīrieti uz karu.

— Lej, bet ar mēru, — nepiekrita Pērminderis, — kā

tu vari muldēt! Ka māte ar bērniņu sapņotu par karu!

— Tik taisni viņa nevelk. Bet cer, ka dēliņš kļūs ģe-

nerālis, un tas ir tas pats! Viņa cer, ka apnikušo vīru

iesauks kampaņā un drusku pakutinās ar durkli. Kamēr

sievietes jūsmos par mundieri, kara materiāls ir nodro-

šināts. Ne velti franči saka — meklējiet sievieti! Karavīrs
sievietes aizsardzībā ir drošībā.

— Bet nevar viena valsts, — sacīja Pērminderis, — par

piemēru, Prūsija, atlaist karavīrus, kamēr citās valstīs,

par piemēru, Krievijā, karavīri ir.

— Pareizi, ka nevar! — atbildēja Romietis. — Un

tāpēo man divkārt ir taisnība. Vienmēr būs ķildas, tāpēc
ir vajadzīgs tiesnesis. Tikai jāatceras, ka tiesneši nekad

neizšķir strīdu ar spēku. Ar prātu! Bet ko trinām mēles?

Vai nav vienalga, vai dārzus izbradā ulānu eskadrons

vai lielais Svente. Vecā vieta pagalam tā vai tā. Sventes

kalns nāk kā dabas sūtīts ulānu eskadrons, pret to nevar

cīnīties. Nevienam nav tāda spēka. Ja kalns ir sakustējies
un nāk pie Muhameda, pat mācītājam neizdosies smilti

apturēt!

94
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— Ko neredz nākam, nevar apturēt, — piekrita Pēr-

minderis.

— Nu rel Tāpat nāk karš. Tuvojas lēni un nemanāmi,
bet vienā melnā dienā ir klāt un aprij veselas zemes.

Nav spēka, kas vacētu apturēt karu!

Zvejnieki klusēja. Romietim bija taisnība.

Cilvēks, kura idejas izveidos spēku, spējīgu apturēt
karu, vēl nebija piedzimis. Viņš piedzims 1870. gada ap-
rīlī Simbirskā, Krievijā.

Bet pagaidām pasauli no tām dienām atdalīja bieza

laika siena.

— Tāpat kalns aprīs mūsu ciemu! — turpināja Romie-

tis. — Muhamedam jālaiž ļekas vaļā, citādi viņš zem

smiltīm izpūtīs garu!

— Skolotājs domā, — ieteicās Pērminderis, — ka

Sventi varētu apturēt. Ja visi mestos uz vienu roku.

— Visi nekad nebūs uz vienu roku! — nokliedza Ro-

mietis. — Tad jau cilvēkam būtu jāmaina daba. Vai Vīga
varēja būt uz vienu roku ar vārnu kodējiem? Vīga mums

uzspļāva un dzīvo Karaļaučos. Varbūt Dardeģis biedro-

sies ar Lameiķiem? Nekas tur neiznāks, jo Lameiķi tā

vien domā kā nosvilināt Dardeģa būdu! Katrs savu sta-

bulīti spēlē un otru nedzird. Tā tu, brāl, pats reiz teici.

— Varbūt arī teicu, — piekrita Pērminderis.

Strīdiņš izplēnēja, lai citā dienā sāktos no jauna.
Ja melnkrantiešiem izdotos atrast universuma regulē-

šanas līdzekli, vai pasaule izmainītos?

Diezin vai, jo tolaik neeksistēja visu aptverošas sakaru

sistēmas un līdzeklis paliktu vienīgi melnkrantiešu rokās.

Tikām kalns gāja uz priekšu.

Nebija ciemā vietas, no kuras Sventi neredzētu.

Kalns stāvēja stabils un mierīgs.
Ik rītu, kad uz kalnu paskatījās, tas bija turpat, bet

vakarā, ne soli nesperdams, atradās tuvāk.

Klusais monstrs, smilšu karaspēks, pārvietojās neat-

vairāmi kā liktenis.

Piecpadsmit dienās pusmetru. Mēnesī gandrīz metru.

Tātad
— ik diennakti savus trīs četrus centimetrus.

Zvejnieki domāja, ka nāksies pārcelties.
Visi bija vienis prātis. Izņemot skolotāju Kuroni un

mācītāju Blakfrostu.

Bet izniekot mēslojumu vai kartupeļu lakstus neviens

negribēja.
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Neticēja, ka ar tik vienkāršu paņēmienu var apturēt
Sventi.

Drīzāk cerēja uz mācītāja plānu.
Varbūt kalns pie baznīcas apstāsies?

Pagaidām nākotne bija neskaidra, kā zīlēšana klimpu
katlā pēc pusstundas vārīšanas — kura klimpa gatava,
kura ne?

25

Trešais brālis Lameiķis bija gleznotājs, saukts Gokažē.

Lai izprastu visai neierasto vārdu, kaut nedaudz jāieska-
tās tālaika mākslas vēsturē.

Prūsijā vairāk bija pieejama mākslas dzīves informā-

cija, kuru atnesa dienvidrietumu vējš no Eiropas tās puses.

Francijā dzīvoja un spēku pilnbriedā strādāja Viktors

Igo. Turpinājās Dimā dinastija. Nezūdošus darbus rā-

dija Gustavs Flobērs.

Austrumos krievu gara milzis Ļevs Tolstojs uzrakstīja
savus pirmos darbus, bet viņa slava vēl nesasniedza

Eiropu.
Kultūra tālu apsteidza zinātni, un varbūt ar to izskaid-

rojams daudzo atklājumu birums matemātikā, fizikā, me-

hānikā deviņpadsmitā gadu simta beigās un divdesmitā

gadu simta sākumā. Augsne — intelekts — bija saga-
tavota.

Romānā aprakstīto notikumu laikā Kuršu kāpinieka
Imanuela Kanta darbi ieguva pasaules slavu un izplatību.

No rakstniekiem Lameiķis gleznotājs atzina tikai Vik-

toru Igo.
No filozofiem — Imanuelu Kantu.

Bet glezniecībā viņa simpātijas baudīja franču māksli-

nieks Zeriko, tai laikā — cilvēks leģenda.
Lameiķis gleznotājs bija pārliecināts, ka slavenā glezna

«Medūzas plosts» ir pagrieziena punkts deviņpadsmitā

gadu simteņa glezniecībā. Viņš teica, ka sevišķi tuva šī

glezna esot kuršiem, kuru civilizācijas atliekas kā milzīgs
plosts nesot Kuršu kāpa. Viņš zināja visu par šo gleznu.
Sižetu Zeriko esot guvis kādā avīzes rakstā par kuģa kata-

strofu. Glezna pirmo reizi izstādīta 1819. gada divdesmit

piektajā augustā. Vislielākos panākumus audekls guvis

Anglijā. Gleznotājs kļuvis bagāts, bet laime nebijusi ilga.
1823. gada februārī Zeriko kritis no zirga, smagi sasities,
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slimojis un miris 1824. gada 21. janvāri tikai trīsdesmit

trīs gadu vecumā.

— Tas ir Kristus vecums, un aizgājis ir glezniecības
pravietis, — teica Lameiķis, jaunākais. -

Viktors Igo, Imanuels Kants un Zeriko bija viņa iedves-

motāji.
Vecākais brālis ir Romietis, vidējais pazīstams kā Pēr-

minderis, bet jaunākais nolēma, ka sauksies Gokažē.
— Mācītāja kungs, ja kāds jautā, kurš glezno altāra

bildi mūsu dievnamā, tad sakiet, ka Gokažē, slaveno vīru

Igo, Kanta un Zeriko skolnieks, viņu ideju turpinātājs!
Altāra gleznā Gokažē bija iecerējis slaveno ainu, kur

Kristus uzaicina zvejniekus doties līdzi dvēseļu zvejā.
Viņš parādīja mācītājam krāsu skices. Abi vienojās —

kamēr Gokažē gleznos, mācītājs dos viņam uzturu. Tas

arī bija vienīgais gleznotāja ienākums.

Gokažē būdā virs neliela skapīša, kur meistars glabāja
krāsas, stikla aizsegā pie sienas ziedēja krāsaina litogrā-
fija «Medūzas plosts».

Kad smilšu kalns sakustējās, Gokažē jau bija trīsdesmit

gadu vecs.

Svētdienā dievkalpojuma laikā draudze šķielēja uz aiz-

slietni, aiz kura publikas apmeklējuma reizē Gokažē pa-

slēpa gleznojumu.

Viņam nebija pienācīga audekla, un darbu viņš vei-

doja uz sienas paneļa apdares dēlīšiem.

Altāra gleznas trešā daļa jau gatava.

Vispateicīgākie ģīmji bībeles zvejnieku uzzīmēšanai bija
četriem vārnu kodējiem.

k Un tā nu nākamie apustuļi tika nogleznoti no Apriķa,

Valtaiķa, Tadaiķa un Lipaiķa. Gokažē tur neko nevaja-
dzēja ne pielikt, ne atņemt, grūtā dzīve, sāļais vējš un

darbs bija ievilkusi vajadzīgās līnijas zvejnieku sejās,
Gokažē tās pārcēla gleznojumā.

Romietis gan irgojās, ka svētie nogleznoti no prastāka-
jiem zvejniekiem, bet mācītājs valodas apklusināja, pa-

skaidrodams, ka arī Kristus savus mācekļus un sekotājus
atradis vienkāršajos ļaudīs, ka dievam ir tīkams mazo

ļaužu tuvums, jo pasaules lielajie bieži esot arī lieli grē-
cinieki, karus savīkšot un daudz ļaužu nogalējot, turpre-
tim mazo ļaužu grēki pasaulei nekaitējot.

Vai nu tik vienkārši ar tiem grēkiem bija, par to zvej-
nieki kādas reizes pastrīdējās, taču uz Gokažē aicinājumu
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atsaucās. It sevišķi, kad mācītājs par rātnu pozēšanu
iedeva vārnu kodējiem trīs sudraba markas.

Kāpēc trīs? Vārnu kodēji taču ir četri.

Nu, svētajam Pēterim nevajadzēja dot, viņš jau bija

savu laiku atstāvējis par velti.

Baznīcas līdzekļi ir jāizlieto saprātīgi.
Uzzinājis, ka smilšu kalns sakustējies, Gokažē novēr-

tēja briesmas.

Viņš gleznoja uz dēļa, un mākslas darbu nevarēja pār-
nēsāt, neizjaucot sienu.

Piemiņa, ko viņš cerēja cilvēkiem atstāt uz daudziem

gadu simtiem, nu draudēja pazust nebūtībā zem smilšu

monstra neapturamā veltņa.
Gokažē ieradās pie skolotāja, viņš bija dzirdējis par

Jāņa Kuroņa plānu.
Skolotājs arī Gokažē izklāstīja savu ideju par apvie-

nošanos artelī, lai ar daļu īpašuma — vai nu ar priežu

zariem, vai ar viršiem, vai ar kartupeļu lakstiem, vai ar

salmiem vai pakaišiem nosegtu kalna kori, pa kuru no-

tiek smilšu pieplūdums.
Protams, arī Gokažē iesākumā šai idejai neticēja.

Pārāk vienkārši. Kāpēc citiem tas nebija ienācis prātā?
Ciema zvejnieki, lai arī skolotājs izskaidroja pietiekami

skaidri un uztverami, nesaprata kalna virzības principus.
Zvejnieki domāja, ka Svente kustas uz priekšu kā simt-

kājis.
Pēc skolotāja teiktā iznāca, ka simtkājim kājas atrodas

uz galvas.
Pasakas — un tikai. Tāpēc melnkrantieši turējās pie

sava personiskā īpašuma, pie nieka neciliem pakaišiem tā,

it kā necilās lietas būtu no zelta.

Gokažē izprata kalna virzības principus, bet viņam

nebija ko piedāvāt. Viņa autoritāte bija par mazu, lai

zvejniekus piespiestu pieņemt skolotāja viedokli. Gokažē

taču bija trešais dēls, muļķītis.
— Ja būtu tik daudz krāsas, — viņš teica skolotājam,

— ko izliet pāri kalnam, tad arī smilts apstātos!
— Jā, — piekrita skolotājs. — Principā pareizi. Arī

tad. Bet mums nav nekā. Viņi negrib šķirties no piciņas
mēslu! Ja es lūgtu viņiem zeltu, mani droši vien padzītu
no Melnkrantes. Būs jāpārceļas!

Bet uz kurieni?

lespējams, ka ganībās atradīsies piemērota vieta. Gal-

venās grūtības saistījās ar dzeramā ūdens atrašanu.
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Vieta pie Sventes kalna bija gudri izvēlēta. Sasniedzamā

dziļumā cauri ciemam stiepās dzeramā ūdens ādere. Uz

tās stāvēja visas ciema akas, ja vienā ielēja pienu, tad

citās ūdens kļuva balts. Ādere noteica ciema sētu ģeogrā-
fiju. Tuvākajā apkārtnē pagaidām nebija izdevies nevienu

derīgu avotu uztrāpīt.
Mācītāja naivo iedomu, ka baznīcas mūris var apturēt

Sventi, skolotājs Kuronis nosauca par bērna sapni.
Viņš uzzīmēja kalna kustības plānu, parādīdams, kā

smiltis pārvar frontālu pretestību, kā apber žogu, kokus,

pārvar gravu.

— Jūs neesat sapratis mācītāja ideju, — piesardzīgi
iebilda Gokažē. — Mācītājs cer kalnu apturēt ar lūgšanu
spēku! Uz mūriem viņš necer, viņš domā pasākumā
iesaistīt to Kungu.

— Biju dzirdējis, — nopūtās skolotājs, — bet domāju,
ka tas ir joks. Nu ir skaidrs, ka mācītājs cer uz brīnumu.

— Jā, — piekrita Gokažē, — nevienā no agrāk apbēr-
tajiem ciemiem smilšu ceļā neesot bijis baznīcas. Nav

mēģināts vērsties pēc palīdzības pie krusta.

— Būs jāpārceļas! — nolemti teica skolotājs. — Es jau
vēl pacīnīšos! Tikai vienam spēka par maz.

Pārcelšanās? Kuršu marē jau vairāki ciemi bija pār-
cēlušies. Kunce, Aģīle. Nekas sevišķs. Te katrs zināja
smilšu upurus. Vismaz reizi gadu simtenī kādam ciemam

jāpārceļas.
Bet pirmo reizi viedokļi sadūrās kā divi kuģi abordāžā.

Un mākslinieks pa vidu.

Vai citā vietā izdosies no jauna salikt kopā dēlīšus?

Lai cik rūpīgi darbu veiks, cietīs viengabala mākslas

darbs, gleznojums pārvērtīsies mozaīkā. Zudīs virsmas

vienotība. Parādīsies plaisas. Nobirzīs krāsa.

Vai te skolotājs palīdzēs?
Un mācītājs, kurš pārņemts ar dieva visspēcības ideju?

Cer ar lūgšanām atsaukt brīnumu. Kā ar ūjināšanu atsauc

ganāmpulku.

Jā, Melnkrantē brieda pretišķībās. Gaidīsim jūras kauju

starp mācītāju un draudzi. Savu viedokli izteica pat Pēr-

minderis. Jāpārceļas. Mācītājs kaunināja Pērminderi par
ticības trūkumu.

Praktiski domājošā draudze redzēja, ka Svente nav

iecerējis apstāties vai mainīt virzienu.

Tad jau jūras straumes arī mainītu virzienus, bet tas

nenotiek, to zināja pat bērni Melnkrantē.
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Pēdējais laiks domāt par baznīcas ēkas saglabāšanu.
Protams, mūrus nāksies pamest, bet celtnē ir ieguldīti
kopēji līdzekļi un daudzu cilvēku darbs.

Lērums kokmateriālu!

Kuršu kāpās kokmateriāliem bija gandrīz vai zelta

vērtība.

Jāsāk jau laikus domāt par visa derīgā izvākšanu no

bojā ejai nolemtās celtnes.

Taču mācītājs turējās pretī, it kā zaudējis skaidro

prātu un saprašanu. Ciema iedzīvotājiem viņš pārmeta
neticību.

— Palīdzies pats, tad dievs palīdzēs, — sacīja Pēr-

minderis.

Bet mācītājs nepadevās. Viņš nebija izkustināms. Viņa
lūgšanu nams bija celts uz smiltīm, bet ticības nams bija
dibināts uz cietas klints. Viņš cerēja, ka grūtā brīdī dievs

arī lūgšanu namu pārcels uz ticības klints.

— Pienāk laiks, kad jāizšķiras, — teica mācītājs,
— vai cilvēks ir tikai rīks velnišķīgas nelaimes rokās vai

arī pats sava likteņa veidotājs sadarbībā ar dieva palī-
dzību. Es būtu bezčaulains gliemis, ja ticētu, ka mans

radītājs un dvēseles gans atstās smilšu varā namu, no

kura mēs viņam veltām karstas lūgšanas! Ka labais at-

kāpsies smilšu priekšā? Nē, ļaunais apstāsies pie baznīcas,
un ticība iegūs apliecinājumu. Uz Melnkranti brauks svēt-

ceļnieki no visas Eiropas!
Ciemā izplatījās dažādas baumas.

Runāja, ka senie prūšu dievi iekustinājuši kalnu. Par

atriebību kristīgajai ticībai.

Tumšā naktī uz Sventes virsotnes esot redzēts Stefans

Dardeģis ar melnu gaili.

Stefans upurējis putnu, ar asinīm nošļācot kalnu, bet
otrā dienā kalns uzņēmis dubultu ātrumu.

Vīri ieradās pie baznīcas ar cirvjiem un zāģiem, lai

ķertos pie koka daļu nojaukšanas. Pērminderis bija izlē-

mis rīkoties. Viņš rādīja mugurkaulu.
Bet mācītājs iznāca pretī amata tērpā. Bāls un fanā-

tisma pilns mācītājs stāvēja pie durvīm, atvairīdams

melnkrantiešus, līdz zvejnieki aizgāja, solīdamies nekad

vairs nenākt, pat ja mācītājs aicinātu.

— Mums jāpārceļ pašu mājas un nebūs laika baznī-
cai! — teica Stefans Dardeģis.

Pavērojis spēku samērus, novērtējis mācītāja pārliecību,
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kuru lielākā daļa melnkrantiešu dēvēja par iecirtību, Go-
kažē saprata, ka baznīca paliks uz vietas.

Visticamāk — celtne ies bojā zem lielā Sventes soļiem.
Tomēr kā mazs, zaļš stādiņš verdoša vulkāna tuvumā

māksliniekā dzīvoja vāja cerība, ka notiks brīnums un

smilšu kalns apstāsies pie baznīcas sienas.

Bet ar prātu viņš šo cerību noraidīja.
Nu jau briesmonis bija aprijis priedes, kas atradās pie

baznīcas.

Aprijis ātri un nežēlīgi.
Tikai zaļas galotnītes vēl rēgojās no Sventes stāvās

nogāzes.

Svente norija priedes tādā steigā, ka zaļojošie koki ne-

paguva nokalst. Tad pazuda i galotnītes. Garākā priede
bija gandrīz trīsdesmit metru augsta. Baznīcas tornis labi

ja piecpadsmit! Ko tas iespēs pret kalnu? Un aizies bojā
gleznotāja darbs, kuru viņš bija iecerējis atstāt nākamī-

bai par piemiņu.

Gleznojums bija viņam pa spēkam, to mākslinieks juta.
Darbs gāja no rokas. Kad gleznojumu atklātu mākslas

pasaule, varbūt par Gokažē runātu tāpat kā par Zeriko?

Nu, varbūt par daudz lielīgi cerēts, bet var droši teikt,
ka piemiņa par melnkrantiešiem dzīvotu gleznojumā dau-

dzus gadu simtus.

Ko darīt?

Vai iespējams gleznot degošā mājā?

Gleznotājs pacēla izmisīgu skatienu pret debesīm. Ne-

viens no turienes nedeva padomu, kā rīkoties. Varbūt

dieva acu priekšā visa pasaule bija lēni degoša māja?
Karu un slimību ugunsgrēki iznīcināja cilvēku miesas un

kropļoja dvēseles. Varbūt ka dievs atmetis cerības no-

dzēst postošo uguni? Varbūt ka pašiem cilvēkiem jāsāk
rīkoties? Vai pienāks diena, kad cilvēki neplēsīsies par
tiesībām uz piciņu mēslu, bet savienos pūles, lai nodzēstu

liesmas?
Smiltis neatvairāmi tuvojās Melnkrantei.

Kas pasaulei Melnkrantē?

Ciems ir kā smilšu graudiņš uz zemeslodes, pasaule pat

nepamanīs, ka Svente to apsedz. Melnkranti apsedz. Iz-

nīcinot visu, gan raupjo nedaiļi, gan daiļo mākslu.

Tomēr Gokažē palika baznīcā un turpināja gleznot.
Viņš gribēja pabeigt ieceri un paskatīties uz gatavu
darbu. Lai tad notiek kas notikdams. Dažādas nenopietnas
domas apciemoja mākslinieku. Ja dievu neiespaido
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pārliecinās? Varbūt, ka mākslas vērtība viņa acīs ir lie-

lāka nekā cilvēku vērtība? Neviens jau nezina, ar kādiem

mēriem dievs mērī pasauli. Par to, ka dievs ir, Gokažē

nešaubījās. Citādi jau mākslinieks nevarētu gleznot. Ta-

lants ir dieva dots, un talanta esamība šķita pietiekams
dieva esamības pierādījums. Imanuels Kants gan domāja
mazliet loģiskāk un racionālāk. Bet Gokažē bija patstā-
vīgs cilvēks.

Tāpēc viņš turpināja darbu.

Pēc būtības — degošā mājā.
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Ceturta daļa

26

Bez šaubām, mācītājs Blakfrosts bija ievērojamākā
figūra Melnkrantē.

Viņa sprediķus apmeklēja pat dievlūdzēji no Vecnidas.

Mācītāja slava bija tālu aizskanējusi, uz viņa spredi-
ķiem cilvēki nāca kā uz interesantu izrādi, kuras laikā

dvēseles attīrījās no pasaulīgajiem sārņiem.

Kurši bija ieradušies kāpā kā brīvnieki, senos prūšus
apkarojuši, māju vietas un laukus iekopuši, atlikušos

mežus nolīduši.

Tikai vēlāk, kad Prūsijas valsts vara nostiprinājās,
kuršus ierakstīja lēņu grāmatās un no pakļautības vairs

nebija glābiņa.
Kurši zaudēja savas tiesības.

Kā milzīgs smilšu kalns Prūsija vēlās kuršiem pāri,
kustība bija nemanāma un tāpēc neapturama, ik rītu kurši

pamodās tiesībās nabagāki, paši to nemanīdami.

Valsts un muižnieki pieprasīja samaksāt par zemi, uz-

lika nodokļus rūpaliem un zvejai.

Vienīgi par gaisu, ko elpoja, vēl nebija jāmaksā.
No valsts iestādēm pienāca nepārtraukti un bargi brī-

dinājumi, kas notiks ar zvejniekiem, ja viņi nobēdzinās

ienākumus, par kuriem jāmaksā nodokļi.

Laicīgā vara, baznīca, dzīves ritums un prasības iejū-
dza zvejniekus ragavās, kuras nevarēja apturēt, lai atpū-
tinātu rokas un kājas, un garu.

Pat lopiņu nevar dzīt bez apstājas, to labi saprata Prū-

sijas valsts varenie.

Tāpēc bija baznīca.

_

Tur uz brītiņu varēja atvilkt elpu, atpūsties solā, ieklau-

sīties sprediķa mierinošajos vārdos.

Sols bija atspaids miesai, sprediķis — atspaids dvē-

selei.
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Protestanti dalījās trīs galvenajos zaros — luterāņos,
kalvinistos un anglikāņos.

Mācītājs Blakfrosts bija luterānis.

Kā aktīvās kristīgās ticības teorētiķis viņš bija pieda-
lījies Evaņģēliskās apvienības kongresos.

Luterāņu draudzē mācītāja amatam ir pavisam citāda

dogmatiska un baznīctiesiska nozīme nekā kātoju vai pa-

reizticīgo priestera amatam, lai gan darbības veidi var-

būt pat ir līdzīgi.
Pirmām kārtām mācītājam jāpilda galvenais uzde-

vums — jāsludina dieva vārds un jāizdala sakramenti.

Kulta pienākumi jāsavieno ar dvēseju kopšanu un audzi-

nāšanu.

Te redzama zināma līdzība ar dārzkopja amatu. Pro-

tams, cilvēks baznīcas lecektī pilda tomāta stāda, gurķa
vai burkāna funkcijas, mācītājs var veidot dievlūdzēja
dvēseli kā vīnogu ķekaru vai arī pārvērst par kartupeli.
Cits jautājums — vai tas tiešām ir iespējams?

Jāpiebilst, ka baznīca nebūt nebija birokrātiski dogma-
tiska akmens māja, mācītāja tiesības bija plašas un ne-

normētas, dievs viņam uz pirkstiem neskatījās, dogmatiķi
nedvesa karstu elpu pakausī, mācītājs bija saistīts tikai

dievā, bet ne laikā, telpā un vietā. Viņš drīkstēja noturēt

dievkalpojumus zem klajas debess un arī citās telpās, ja
rastos vajadzība. Reiz tiešām tā notika. Krastā piestāja
divas laivas, kuras zvejnieki bija uzskatījuši par pazudu-
šām. Mācītājs bija gaidījis jūras krastā līdz ar citiem

melnkrantiešiem. Tūlīt viņš noturēja pateicības dievkalpo-
jumu. Viņš paskaidroja, ka neesot pārkāpis savas piln-
varas, viņam esot tādas tiesības — pielūgt dievu zem

lielā jumta, zem debesu velves.

Melnkrantes baznīcā dievkalpojumi notika svētdienās

un baznīcas svētkos.

Blakfrosts kristīja jaunpiedzimušos, uzpilinādams vēsu

ūdeni.

Viņš laulāja jaunos pārus. Apbedīja mirušos.

Blakfrosts apmeklēja sirdzējus, jo pieprata aptieķnieka
amatu. lespējams, ka tā bija galvenā saikne, kas piesais-

tīja melnkrantiešus. Ne tikai garīgās zāles. Paša labās

gribas vadīts, mācītājs bija izzinājis mikstūru un ziežu

receptes, pats par savu naudu Karajaučos un Mēmelē

iepirka zāles, drogas un citus medikamentus, pārsējus,
jodu, spirtu un tinktūras. Viņš gatavoja uzlējumus, plau-
cējumus un novilkumus, kas lieliski palīdzēja pret klepu,
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kakla sāpēm, pret aizsmakumu un kurlumu, pret vēdera

burkšķēšanu un smelgšanu, tāpat arī līdzēja remdināt

sirds, aknu un nieru sāpes.
Savas nesavtības dēļ mācītājs Blakfrosts bija pazīs-

tams augstākajiem baznīcas amatvīriem Prūsijā.
lespējams, ka tieši nesavtības dēļ Blakfrosts netika pa-

augstināts, jo uz viņa augstās morāles fona dīvaini izska-

tītos vairāki ievērojamāki mācītāji, kurus nekādi neva-

rēja dēvēt par nesavtīgiem.
Prātīgāk ir tādu nesavtīgu mācītāju turēt nomaļus.
Blakfrostu personiski pazina gan prāvests, gan seniors,

gan superintendants, gan dekāns, viņi zināja, ka Meln-

krantes draudze ir neienesīga, ka Blakfrosts maizīti no-

pelna ar sviedriem vaigā. Zvejnieki ir trūcīga tauta, jaunu

mācītāju būtu grūti sameklēt. Ja Blakfrosts aizietu.

Taču pats Blakfrosts neizrādīja tie mazāko vēlēšanos

pamest Melnkranti.

Priekšniecība augstu vērtēja viņa pieticību.
Melnkrantes mācītājmuiža nebija liela. Par muižu to

varēja nosaukt tikai vārda pēc.

27

Uz pašaura, iežogota 2emes gabala stāvēja dzīvojamā
istaba un Saimniecības ēkas.

Dzīvojamā mājā bija priekškambaris, kambaris ar pār-
tikas glabātavu, virtuve uņ trīs lielākas telpas, viena

viesu pieņemšanai un maltīšu ieturēšanai, divas — dzīvo-

šanai.

Pagalmā pa labi roki no kūts stāvēja klēts, pie tās no-

jumē glabājās ragavas un divriči, ēvelsoīs, malkas grēda
un skaldāmais bluķftļs ar cirvi. Klētī turēja graudus, sā-

lītu gaļu mucā un žāvētu gaļu pie āķa griestos. Līdzās

apcirknim bija rokas dzirnas, kurās pati mācītāja kundze

dažkārt mala miltus. Dzirnu akmens griešana tomēr iz-

rādījās par smagu, Vakara smeļoša gan plaukstas un

rokas, gan mugura un pleci. Lameiķis Pērminderis sada-

būja mācītājmuižai darbinieci — Lipaiķa sievu, tīrīgu, kār-

tīgu un strādīgu, kura pildīja gan virējas, gan kalpones,»
gan miltu malējas, gan apteksnes pienākumus, nesaņemot

par to ne feniņa.
Viņa drīkstēja paēst par brīvu un vakarā paņemt līdzi

uz māju to, ko mācītāja ģimene atstāja neapēstu. Mācī-

tāja kundze skatījās, lai viss tiktu kārtīgi noēsts,
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Mācītājmuižas klēts graudu apcirknis lielākodaļ stāvēja

patukšs, jo zvejnieki bija kūtri nodokļu maksātāji. Graudu

sieciņu no viņiem nācās vai izplēst.
Mācītājam pašam nebija iekoptas zemes.

Kūtī viņš turēja govi, aitas, teļu, cūkas, vistas un no-

skrietu zirgu.

Mācītājs dzīvoja samērā pieticīgi, lai gan viņam bija
tādas pašas privilēģijas kā muižniekam. Kaut arī dzimt-

būšana oficiāli bija atcelta, mācītājs drīkstēja turēt kal-

pus, kuru tiesiskais statuss patiesībā bija dzimtcilvēku

statuss. Mācītāja rīkojumi draudzei tika nodoti vai nu

tieši no kanceles, vai ar Lameiķa Pērmindera starpniecību.
Klaušu pildīšana bija plašs jēdziens, tā sakot, baznīcas

visdāsnākā slaucamā govs. Melnkrantieši pārfrāzēja pa-

zīstamo bībeles teicienu:

— Ar sviedriem vaigā tev būs mācītājmuižā strādāt!

Ēku uzturēšana, remonts, jaunas pirts celtniecība (jo
vecā mācītājmuižas pirts sagāzās) — tas bija draudzes

pienākums. Melnkrantē galdniekdarbus vislabāk pieprata
Dardeģu ģimene, tēvs un dēls bieži vēcināja cirvi un šū-

poja ēveli pie Blakfrosta.

Stefans Dardeģis bija par baltu velti mācītājam laivu

uzcirtis.

Tur viņš bija aizmirsis senču liegumu, ka nevienam ne

miltumiņa, ne smiltiņas, ne graudiņa, ne skaidiņas, ne

lupatiņas. Likuma priekšā laiva gan palika Dardeģu īpa-
šums. To nevar noliegt, Stefans bija braucamo tikai no-

devis mācītāja lietošanā.

Stefans pats vairākkārt devās līdzi mācītājam jūrā.
Blakfrosts nemācēja ne kārtīgi airēt, ne tīklus izmest un

savākt. Jūrā viņš gāja, lai tuvāk iepazītos ar zvejniekiem,
lai atrastu ceļu uz viņu dvēselēm.

Mācītājs nebija lepns. Jūrā iedams, viņš ģērbās tāpat
kā zvejnieki, runāja uņ izturējās kā viens no Melnkrantes.

Runāja?
Jā, iesākumā gan iznāca aizķeršanās. Mācītājs, iera-

dies Melnkrantē, zināja tikai latīņu un vācu valodu.

Izgājis pirmo reizi līdzi zvejniekiem jūrā, mācītājs dzir-

dēja, ka vīri sarunājas viņam nesaprotamā valodā.
— Mēs runājam kursiski, — viņi paskaidroja.
— Ja runās vāciski, — zvejnieki teica, — tad zivs tīklā

nenāks. Tu ar, mācītāj, runā kursiski, ja gribi zivi uz

galda dabūt!

Tā mācītājs apguva kuršu valodu.
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Jānis Kuronis bija mācītāja galvenais palīgs valodas

apgūšanā.
Kuršu valodu skolotājs uzskatīja par vidutājvaloclu

starp latviešiem un lietuviešiem. Arī ar senprūšiem kurši

pratuši sarunāties. Skolotājs stāstīja mācītājam, ka sa-

rakstoties ar kurzemniekiem. Kurzemes teritorijā kuršu

valoda sajaukušies ar latviešu, un abas neesot atšķiramas.
Latviski runājot lieli apgabali pie Baltijas jūras — Kur-

zeme, Vidzeme, Zemgale un Latgale. Kuršu kāpu kurši

esot tikai tāda maza aklā zarniņa» ko vēsture izcēlusi no

lielā valodas organisma.
— Mēs, — teica skolotājs, — esam daudz ar vikingiem

satikušies, gan plēsušies, gan tirgojušies, mēs esam daudz

zviedru vārdu pārņēmuši. Melnkrantē ir Emīli, Ivari,
Olafi, Jonatāni, Stefani.

— Stefans var nākt no poļiem, — iebilda mācītājs.
— Arī no poļiem. Gar Vislu gadu tūkstoša sākumā

gāja lielais dzintara ceļš uz Romu. Ceļoja cilvēki, un ce-

ļoja ari vārdi.

— No Romas pie mums atnākuši Cēzars, Katullus un

Augusts.
— Ā! Brāļi Lameiķi. Bet viņus vārdos neviens nesauc.

Lipaiķis ir Tomass. Viņu sauc par Tomu. Tadaiķim kris-

tīts vārds ir Gudruns, Sauc par Gudi. Savādi jau skan:

Gudruns Tadaiķis — vārnu kodējs. Bet viņam ir lepna
un varena pagātne, viņš tikai tagad nospiests tik zemu.

Gudruns! Un kādi vārdi ir Melnkrantes meitenēm? Ag-
nese, Helēna, Anita, Līnda! Ir, protams, ari Malvīnes,
Amāles un Klāras.

— Kad es biju Nidā, dzirdēju tur interesantus uzvār-

dus, — teica mācītājs, — Dzinters, Grendze. Vai tie būtu

vietu nosaukumi Kurzemē?
— Droši vien, — piekrita skolotājs, — mums gandrīz

viss saistās ar Kurzemi. Dangu mājas. Sklandas. Ma-

nējā — Pluģi — no saknes «plud», kā redzat, cieši ap

pludmali. Jūs tikai ieklausieties, kā vārnu kodēji runā!

Denkts
— viņi saka. Tas nozīmē — spēcīgs. Vanga — viņi

saka. Tas nozīmē — lauks. Jūsu izbraucamos divričus

viņi sauc par ducelēm.
— Duceles? — pārjautāja mācītājs. — Jā, esmu dzir-

dējis.
— Viņi saka, — turpināja skolotājs, — sīrms, pīrksts,

dūrt, kūrt, tāpat viņi saka — zuvs, suvēns. Cilēks — tas

nozīmē — cilvēks. Gāle — galva.
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— Man tas izklausās pilnīgi vienādi, — atzinās mā-

cītājs.
-i- Prūsis teica — virdas, kursis saka — verdas, bet

lietuvis — vārdas. Te nu ir tā valodu līdzība un atšķi-
rība, — piebilda skolotājs. — Mēs, kurši, tomēr atšķira-
mies no tās latviešu valodas, ko tagad Kurzemē runā. Pie-

mēram, mēs «pēc» vietā sakām «peic». «Parīt» vietā mēs

sakām «pareit». Kursis var kurzemnieku saprast, ja vien

nemuļļ verdas ar kāirst zuip mutē!

Mans radinieks no Liepājas raksta, — turpināja sko-

lotājs, — ka ar vietu vārdiem ir pierādīts — Kursai bijusi
cieta saskare ar senprūšiem. Piemēram — Pinavi atbilst

senprūšu Pynouwe, Gudvalki — Gudde, Lavieši — Lau-

wete. Skaidas atbilst senprūšu Skalden. No Lauvvete —

Lavieši — varētu būt cēlies uzvārds Laviņš. Tā saucas

mans radinieks Liepājā, arī skolotājs.
— Jūs esat pārliecināts, kurši bija senprūšu tuvākie ra-

dinieki? — jautāja mācītājs. — Un baznīca ir vainīga, ka

esat iznīkuši?

— Mēs jau vēl neesam iznīkuši.

— Kā valsts vairs nepastāvat.
— Kā valsts, jā. Bet Laviņš man raksta, ka Sventajas

baznīcā atrastie garīgie rokraksti bijuši kuršu valodā.

Rokrakstu atrašana datēta ar 1560. gadu. Ir zinātnisks

pierādījums, ka vēl sešpadsmitajā gadu simtenī kuršu

valoda bijusi dzīva. Kā smiltis iespiežas telpā, tā arī va-

loda pratusi iespiesties baznīcā un pat tur darboties!

— Valodas iespiešanos nevajaga salīdzināt ar smilšu

ceļošanu, — teica mācītājs, — valodai ir pozitīva loma. Es

valodu salīdzinātu ar skaidru dzeramo ūdeni tuksnesī.

Smilšu valnis ir tie nelabvēlīgie apstākļi, kuri nāk virsū

valodai. Interesanti zināt, kādu jūs zīmējat tālāko kuršu

valodas ainu?

— Tālākā aina ir likumsakarīga. Jau septiņpadsmitajā
gadu simtenī ap Liepājas un Grobiņas pilsētām atlikušie

kurši pilnībŽ pārlatviskojas, kuršu valoda kā patstāvīga
valoda iznīkst. Vienīgi mēs Kuršu marē vēl uzturam se-

nās skaņas pie dzīvības.

—• Uzturat starp diviem dzirnakmeņiem, — piebilda
mācītājs, — starp vācu un lietuviešu valodu maldāmies.

Jums jāraksta, skolotāj! Tas ir jūsu pienākums! Neviens

cits to neveiks. Citādi valoda aizies pazušanā. Kuršiem

paliks tikai vietu un personu vārdi kā valodas vienīgie pie-
minekļi. Šodien, kad pieejams ir papīrs, kad pieejama ir
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tinte un spalva, vajaga rakstīt! No vēstures dzīlēm uz

jums raugās kuršu acis, skan valoda. Vēl skan!

— Hohdrāts jau ziņojis uz Karaļaučiem, ka manā mājā
atrodas nesaprotamā valodā rakstīta grāmata.

— Kas tā par grāmatu?
— Mani pieraksti kuršu mēlē.

— Hohdrāts ir mujķis.
— Bet ārkārtīgi centīgs un darbīgs. Tāpēc bīstams.

Mani var padzīt no skolas.

— Kamēr es te būšu, tas nenotiks.

— Jūs paaugstinās. Atbrauks cits mācītājs, un cauri

ar mani!

— Es nedomāju pamest Melnkranti. Kas man Mēmele

vai Karaļauči! Domāju te nodzīvot mūžu.

— Mācītāj, — skolotājs ierunājās pēc pagaras pauzes,
— es cienu jūsu ticību dievam, pārliecību par viņa spēku,
bet tomēr — ir pats pēdējais laiks — jāvienojas par ko-

pīgu rīcību. Es izmēģināju. Noklāju mazu gabaliņu.
Sventi var apturēt!

— Jā, — piekrita mācītājs, — gluži manas domas!

Var! Bet ne ar aitu mēsliem. Ar dieva vārdu!

— Aitu mēsli būtu iedarbīgāki, — klusi iebilda skolo-

tājs.
— Ir nerunājiet! Ir nerunājiet! — iedegās mācītājs.
Tā beidzās visas viņu sarunas. lesākumā par valodu,

tad par smiltīm.

— Jūs, mācītāja kungs, varētu katrai saimniecībai uz-

likt nodokli, lai vienu vezumu aitu mēslu nodod manā

rīcībā. Tikai vienu. Un es apsolu — Svente apstāsies!
— Kā jums nav kauna! — mācītājs pārmeta. — Izglī-

totākais cilvēks, bet tā runājat! Jā, Svente tiks apturēts.
Un katrs ticīgais un mazākticīgais saņems vienu vezumu.

Ne ar aitu mēsliem. Ar dieva visžēlības un visspēcības
apliecinājumiem. Brīnumu skatīties brauks visa Eiropa!

28

Kartupeļu mizas, reņģu galvas, asakas, astes un tamlī-

dzīgus ēdienu atkritumus apēda cūkas, suņi, kaķi un vis-

tas.

Ne mazākais lupatu gabaliņš netika izmests.

Vecmāmiņas no lupatām auda celiņus, grīdsegas un

paklājus. Kad sadila grīdsegas, celiņi un paklāji, tos



110

izmantoja kā ragavu segas un zirgu deķus, kad sadila tie,

ar atliekām mazgāja grīdas, līdz beidzot pašas pēdējās
skrandas atdeva übagam, kurš reizi mēnesī izgāja cauri

ciemam, iegriezdamies katrā sētā.

Melnkrantē bija tīra un tukša.

— Arī es esmu nabags, — teica mācītājs, — jo man

nepieder jūsu sirdis! Jūs esat nabagi, jo jums trūkst ticī-

bas!

Mācītājs labi redzēja, ka tikai pāris večiņu gāja baznīcā

sirds aicinātas, bet zvejnieki, viņu sievas un bērni tikai

formas pēc, lai nekaitinātu varu.

— Viducīti jūs apēdat paši, — teica mācītājs, — bet

ticībai dodat tikai reņģu galvas, asakas un astes. Kauns!

Protams, sacītais bija jāsaprot pārnestā nozīmē. Tās

bija domu asakas, uzmanības reņģu galvas un pieklājības
astes.

Nabags?
Mantiskās kategorijās vērtējot, mācītājs tiešām nebija

bagāts.
Ko viņš saņēma no draudzes?

Galvenā nodeva natūrā bija labības sieks no sētas.

Mācītājs ik rudeni no Melnkrantes pieprasīja desmit sie-

kus — rudzus, kviešus, auzas vai zirņus, ko kurais bija
izaudzējis. Ja labība nepadevās, tad nodevas tiesu nācās

nopirkt no kaimiņa, sameklēt Mēmelē vai Karaļaučos, jo
mācītājs, citādi laipns un progresīvs, piepeši kļuva ne-

gants.
— Līdzsvars balstās uz vārdu, — mācītājs teica,

— vārds ir vienīgais, kas uztur mieru, vienīgais, kas jums
pieder. Viss cits pieder valstij, karalim un Ameisenhaufei.

Un baznīcai. Vārds ir jātur, citādi zudīs līdzsvars starp
labo un ļauno!

Zvejnieki natūrnodevai deva īpašu vārdu.

— Ko tu tur nes? — jautāja Tadaiķis, sastapdams Li-

paiķi.
— Dieva barību nesu, — svarīgi atbildēja Lipaiķis.
Dieva barība bija galvenais mācītāja atalgojums.
Natūra bija atliekas no viduslaiku prebendas.
Daždien, lielā Sventes virsotnē uzkāpis, tumšas gaiļa

asinis uz smiltīm saskatīdams, mācītājs juta, ka vidus-

laiki nav tālu, ka tumšie gadu simteņi pulsē līdzās kā

liela sirds aiz plānas laika sienas, iespaidojot šodienas

dzīvi.

, Upurgailis?
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Vai ari viņš pats nebija ticības upurgailis?
Jā, mācītājam, salīdzinot ar zvejniekiem, bija priekšro-

cības. Viņš bija dvēseļu zvejnieks un neķēpājās ar zvī-

ņām. Viņam bija brīvs dzīvoklis, nebija jāmaksā nodoklis

ne par zemi, ne par māju, ne par lopiem, ne par mājput-
niem. Ja viņš izgāja jūrā un noķēra zivi, arī par to nebija
jāmaksā. Un brīvs dzīvoklis. Caur Tadaiķa dzīvojamās
mājas jumta galu varēja gājputnus redzēt, un par šo

prieku Tadaiķis maksāja nodokli.

Mācītājam bija ari alga. Taču summa nebija noteikta.

Cik mācītāju, tik arī algu. Katrs saņēma savu. Algas lie-

lums bija atkarīgs no mācītājmuižas vērtības un drau-

dzes locekļu skaita. Lepni jau skanēja — mācītājmuiža,
bet Melnkrantē zvejnieki zināja, ka mācītāja saimniecība

ir nabagāka par Vīgas, Dardeģa vai skolotāja saimnie-

cību. Vienīgi uz ārpusi izskatījās, ka mācītāja dzīve no-

drošināta līdz kapa malai. Ja mācītājs novilks līdz vecu-

mam, viņam izmaksās pensiju.

No kura brīža?

Kad mācītājs bez cita cilvēka palīdzības vairs nespēs
kancelē uzkāpt.

Ja mācītājs piepeši nomirs, viņa piederīgie vēl gadu
pēc nāves varēs saņemt ienākumus no mācītājmuižas
saimniecības. Ja tos savā kabatā neievilks Lameiķis Pēr-

minderis.

Blakfrosta priekšgājējs bija pārcelts uz bagātāku drau-

dzi tuvāk Karaļaučiem.
Blakfrosts nu jau piecpadsmit gadu bija bezcerīgi iestrē-

dzis Melnkrantē. Pirms viņa zvejniekciemā mācītāji bija
nākuši un gājuši. Neviens ilgi neaizķērās, kad redzēja
zvejnieku tukšos makus. Bija gadi, kad Melnkrantē iztika

bez mācītāja. Dievkalpojumus noturēja reizi mēnesī un

jaunpiedzimušos kristīja viesmācītājs, ņiprs sarkandegu-
nis, kurš drīzāk atgādināja Mēmeles kroģeri nekā dieva

kalpu. Bija gadījumi, kad mirušos apraka, pienācīgi ne-

apstāvētus.

Blakfrosts bija Karaļauču universitātē beidzis teoloģi-
jas fakultāti. Sakaru un protekcijas trūkums liedza vietu

bagātākajā draudzē. Kautrība un ticības mīlestība noveda

viņu nabagākajā.
— Visā Prūsijā nav tālāka un pamestāka nostūra, —

apgalvoja mācītāja kundze.

Pats Blakfrosts domāja citādi.
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— Pasaules naba katram cilvēkam ir vieta, kurā viņš
dzīvo, — sacīja mācītājs, — melnkrantiešu pasaules naba

ir viņu ciems. Mēmele jau ir nostūris. Karaļauči ir tāls

un tumšs kakts. Par Berlīni es pat dzirdējis neesmu.

Piecpadsmit gados mācītājs bija labi iejuties vietējā
sabiedrībā, zvejnieku ieredzēts un uzklausīts.

Varbūt tāpēc labi ieredzēts, ka jau pirmajos gados viņš
apguva kuršu valodu.

Kuršu valoda — tā bija galvenā sarunu tēma mācītā-

jam ar skolotāju. Kā saglabāt mazās valodas? Valodu iz-

celsmē, izpētē un sajauksmē bija daudz neskaidrību, ku-

ras pat skolotājs Jānis Kuronis neprata lāgā izskaidrot.

Skolotājs teica, ka vienīgi Kurzemē palikušas joslas, kur

tīrā kuršu valoda ilgi uzturēta. Dažos apgabalos strauji

iespiedušies zemgaļi, tur valoda sajaukušies un no īste-

nās kuršu mēles tikai retas skaņas saglabājušās. Jau trīs-

padsmitajā gadu simtenī, kad Kuršu kāpās ieradusies

pirmā bēgļu laiva no Kurzemes, atbraucēji runājuši tagad
zināmajā latviešu valodā. Bet pratuši arī kuršu mēli.

Kuršu kāpa ar laiku atdalījusies no Kurzemes un izveido-

jusies par tādu kā valodas rezervātu.

Protams, sprediķus mācītājs teica vāciski, it īpaši, kad

Melnkrantē ieradās okšķeris Hohdrāts.

Ja baznīcā neredzēja svešas sejas, ja nebija atbraukusi

baronese, mācītājs dažkārt runāja no kanceles kursiski.

Kā jau īstenam Prūsijas pavalstniekam, viņam bija
tikai vāciski jāsludina. Mācītājs gan dažbrīd teica, ka

viņa dzīslās ritot senprūšu asinis. Sarunās ar skolotāju
mācītājs nosodīja senprūšu kolonizēšanu un iznīcināšanu.

Viņš neredzēja attaisnojuma mazo pagānu tautu izdzel-

dēšanā no zemes. Arī pagāni ir dieva doti. Tātad — arī

pagānu esamībai dieva acīs ir jēga un nepieciešamība.
Kāpēc pagānus atgriezt ar uguni un zobenu? Tikai ar

vārda spēku drīkst cilvēka prātu grozīt!
Bet vēsturē vispirmā nāca uguns, tad zobens, tad vārds.

Blakfrosts centās uzminēt, kā pats būtu rīkojies, ja dzī-

votu devītajā gadsimtā un kalpotu ordenim.

Vai tāpat kā senie amata brāļi? Ar zobenu galvu ņemtu,
ar asinīm kristītu?

Bet vai paši senprūši nepalīdzēja sevi iznīcināt?

Kam viņiem drausmīgais likums par meiteņu nogalinā-
šanu, atstājot tikai pirmdzimto?

, Lai bada laikos nebūtu liekas mutes?

Lai dzimtu zēni?
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Tiešām — garā nabagie, svētbiržu ideju apstulbotie —

vai viņi nesaprata, ka, nokaujot meitenīti, nokāva sen-

prūšu dzīvības Māti?

29

Mācītājs Blakfrosts bija liela auguma, slaids, omulīgs
un mierīgs vīrs.

Par sava rakstura lielāko vājību viņš uzskatīja dros-

mes trūkumu.

Paskatoties uz mācītāju, neviens nevarēja pateikt, ka

viņš ir bailīgas dabas cilvēks.

Mācītājs baidījās no visa. Viņš baidījās no kariem,
no bada, no slimībām, no nāves. Viņš baidījās no atlai-

šanas, no nabadzības, no ģimenes ķildām. Viņš baidījās
no nejauša grēka.

Ar bailēm bija jātiek galā.
Melnkrantē nebija kam palīga un padoma prasīt. Ar

skolotāju Kuroni gan mācītājs dažbrīd sarunājās kā ar

sev līdzīgu. Tomēr sirds dziļumos mācītājs palika vācietis

(kaut ar senprūšu asinīm), bet skolotājs bija un palika
tikai kursis.

Dažkārt mācītājs šaubījās, domādams, ka viņam ir

divi sirds dziļumi — vācu un senprūšu.
Atzīties duālismā bija bīstami.

Grēks uzglūnēja no visām pusēm.
Mācītājs ar patiku noskatījās uz skolotāja kundzi, visai

glītu sievieti. Kundze? Nu jā, viņa bija prasta zvejniece,
bet mācītājs joka dēļ visas zvejnieku sievas dēvēja par

kundzēm, tā ienesdams ikdienā neparastu šiku, kliedējot
attiecību stīvumu.

Ja piepeši nomirstu, domāja mācītājs, tad nokļūšu viņā
saulē grēku pilns kā tīkls ar zivīm.

Kas ar mani tur notiks, ja viss, kam ticu, ir patiesība?
Tiesa, miesīgi grēkojis viņš nebija.
Tomēr iekārojis sava tuvākā sievu!

Tev nebūs nokaut!

Bet viņš bija slīcinājis kaķēnus. Tiesa, pats ne, bet

licis to darīt puisim.
Viņš bija savu tēvu un māti noliedzis, jo tikai pa čet-

riem gadiem reizi aizbraucis uzkopt vecāku kapus. Viņš
bija nolīdzis cilvēku, kurš kopa kapus par atlīdzību.

t

Mācītājā mājoja lepnības gars. Viņš lepojās, ka ir vā-

cietis. Kas par to, ka viņš no senprūšiem? Kas par to?
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Mācītājs cītīgi slāpēja senprūšu vilni, ja tas uzbangoja
sirds dziļumos. Tajos — otrajos dziļumos.

Mācītājs bija zadzis. Jo viņam piederēja lietas, kuras

nebija vajadzīgas, un saskaņā ar dieva vārdu šāda piede-
rība ir zagšana.

Varbūt kādam zvejniekam šīs lietas bija dzīvības un

nāves jautājums?
Mācītājs sev atzinās, ka slepenībā baidās no zvejnie-

kiem. Vai viņi. slepus nepielūdz elku dievus? Vai nekauj
melnu upurgaili? Varbūt viņi vēl aizvien pielūdz akmeņus
un sirmus ozolus, kā stāstīja skolotājs.

Jā, mācītājs darīja, ko varēja. Izjusti un tēlaini stāstīja
par pagriezienu cilvēces vēsturē, ko izdarījusi kristīgās
ticības ieviešana.

Kristīgā ticība glābusi pasauli no nežēlībām un nozie-

gumiem.
Indīgais Tadaiķis gan sarunā pie baznīcas ieminējās, ka

gan franču ķeizars, gan krievu cars pirms kaujas pielū-
guši dievu, bet tas netraucējis karot nežēlīgi un nāvīgi,
atnesot ciešanas un postu tūkstošiem cilvēku.

Protams — trāpīts bija pareizi — valdnieku kari un

ticības apliecinājumi bija pretrunā.

— Karus dievs pieļauj tāpēc, — mācītājs lāpījās,
— lai cilvēki saprastu, cik labs un svētīgs ir miers.

Mācītājs redzēja pretrunas savos vārdos, bet cerēja, ka

tumšie un nemācītie zvejnieki neko nepamanīs.
Kurši ir rupji un neizglītoti ļautiņi, tā mācītājs domāja

pirmajos darba gados, senči bijuši jūras laupītāji, pirāti.
Tikai otrā gadu tūkstotī pēc Kristus pagāni nokļuva

ticības gaismā.
Ko viņi zināja pirms Kristus? Jūru? Darbu? Asinskau-

jas? Ugunskapus?
Kad mācītājs pirmo reizi laulāja kuršu zvejniekpāri,

līgava ieradās greznā tērpā.
— Vai tevi nav pārņēmis lepnības gars, mana meita? —

mācītājs jautāja.

— Tērps nāk pūrā no mātes, — atbildēja līgava, — un

māte to mantojusi no savas mātes; ja dievs dos bērnus,

es došu tērpu līdzi pūrā savai meitai un viņa atkal tālāk.

Mācītājs ilgi skatījās uz sudrabā kalto saktu ar dzin-

tara lāsēm sarkanajā emaljā. Kāds mākslinieks gatavojis
šo krāšņumu? Pirms simtiem gadu? Vai no aizjūras at-

vestas rotas?

— Tās ir kuršu rotas! — paskaidroja skolotājs.
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Mācītājs domāja, ka izkopta un grezna tērpu kultūra

taču nevarēja rasties bez dzijas iekšējas kultūras.

Sarunās ar skolotāju mācītājs lūkoja tuvāk piekļūt
kuršu pagātnei.

Skolotājs apgalvoja, kurši esot bijuši varena tauta. Ar

attīstītu saimniecību un vērā ņemamu militāru spēku. Uz

jūras kurši bijuši nepārspējami. Reiz — tas noticis 1187,

gadā — viņi ieņēmuši vikingu galvaspilsētu Sigtunu.
Vikingu varenība mācītāja acīs bija neapšaubāms fakts.
Kurši ieņēma vikingu galvaspilsētu?
—- Kurši dzīvoja ar karu, — teica skolotājs. — Ar zo-

benu tie dzima, ar zobenu tie mira.

.

No visām mācītāja bailēm tā lielākā bija baile no kara.

Mācītājs bija atradis draudzi sev pa prātam. Prom no

lielajiem armiju staigāšanas cejiem. Arī kariem ir savi

iemīļoti ceļi. Tāpat kā gājputniem. Grūti klājās tiem

Jaudīm, kuri dzīvo pulku un armiju vēsturiskajās brauk-

tuvēs.

Kuršu kāpām pāri gāja tikai gājputnu ceļi. Armijām
te bija par šauru. Kaut arī Prūsija karoja un uz citām

robežām dunēja lielgabali, Kuršu marē kliedza tikai

putni.

Mācītājs bija pārliecināts, ka neviens karavadonis ne-

vedīs armiju uz Kuršu kāpām, kur siens neaug, labība

nepadodas un vīri vairāk laika pavada laivās nekā uz

cietzemes.

Kuršu kāpās mācītājs jutās drošībā.

Mazā paradīze.

Varbūt ka vārnu kodēji, nevarēdami nopirkt lubiņas
jumta labošanai, domāja citādi. īpaši, ja lietus sita ūdeni

istabā. Toties — lieliska daba. Tīrs un skaidrs gaiss.
Smilšu graudiņi gan dažbrīd ienāca pāri slieksnim, bet

baznīcas grīdu varēja tīrāku izberzt, ja pirms mazgāša-
nas nobēra ar smiltīm. Kvarcs tīrīja grīdu kā ziepes.

Mācītājs bija cerējis Kuršu kāpās mierīgi nodzīvot

mūžu. Izaudzināt bērnus. Izdomāt gudras domas. Ar

prata izglītošanu noņemties. Viņš bija cerējis savas mei-

tas izvadīt tālās skolās un atkal Melnkrantē sagaidīt,
kad viņas kopā ar znotiem atbrauks ciemos.

Un tagad negaidītais!
Drauds mācītāja nākotnei, cerībām, mieram!

Katru rītu, izejot pagalmā, mācītājs paskatījās uz

Sventi.
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Kalns it kā stāvēja uz vietas, bet tomēr — katru dienu

tuvojās.

Mācītājs domāja, ka stāsts par Muhamedu, par kuru

vienmēr ironizēja Romietis, nemaz nav tik pasakains.
Kalns ir sakustējies, bet citā pasaules daļā. Maza nesa-

kritība laikā, telpā un vietā. Pravietis jau pametis pla-
nētu. Bet ko lai dara mācītājs?

Mācītājs saprata, ka dievs viņam sūta dzīves uzde-

vumu un ticības pārbaudes akmeni.

Atkāpties nedrīkstēja.
Mistiķi kurši vēl aizvien ticēja akmeņiem un kokiem.

Viņi pielūdza zibeni un pērkonu uzskatīja par debesu

kungu.
Kristīgo dievu kurši bijāja, bet tā īsti par savējo ne-

pieņēma. Kristīgo dievs zvejniekiem bija tikai tāds re-

zerves dievs, svētdienas viesis.

Nu pienācis laiks kuršus pārliecināt!

Mācītājs bija dziļi reliģiozs cilvēks. Un viņš pierādīs
kuršiem, ka dievs vada akmeņus, kokus, zibeņus, pērkonus
un smilšu kalnus.

Skolotājs Kuronis ticēja, ka smilšu kalnu var apturēt
ar zinātnes palīdzību?

Ko dievs iekustinājis, to tikai viņš pats var apturēt!
Lielais milzis apstāsies pie baznīcas, un svētceļotāji no

visas Eiropas, varbūt pat no pasaules brauks apskatīt
brīnumu, ko veikusi ticība.

Vai mācītājs šaubījās? Uz āru ne. Bet uz iekšu? Pro-

tams, pārbaudījums bija liels.
Neviens Melnkrantē neticēja, ka Sventi iespējams ap-

turēt. Skolotājs? Nu jā, skolotājs gan. Būtībā mācītājs
ar skolotāju sēdēja vienā laivā, bet airēja katrs uz savu

pusi.
Mācītājs sev atzinās, ka baidās.

Drausmi ir gaidīt, kamēr briesmonis neapturami un

klusi piezogas ciema dzīvībai.

Ir jāpārliecina zvejnieki, ka dievs ir varenāks par
smilšu kalnu,

Citādi var notikt nelaime. Var pamosties instinkti. Var

sākties izrēķināšanās. Ko var gaidīt no bijušajiem pirā-
tiem, jūras kaušļiem un pagāniem? Pat uz baznīcas durvju

sliekšņa viņi atminas, kā senči situši dāņus, kāvuši nor-

vēģus, laupījuši gotus un dedzinājuši zviedrus!

To viņi atminas!

Bet lūgšanu piemirst.
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Jūras krastā uz laivām sēdot, pīpes kūpinot, tīklus lā-

pot viņi spriedelē par laupījumu, ko pirms septiņi simti

gadiem senči no aizjūras pārveduši.
Senči?

Ne tie lasīt, ne rakstīt prata, bet pa jūrām siroja!
Ne mīlestību uz savu tuvāku zināja, ne žēlastību pa-

zina. Hronikās rakstīts, ka savus tautas brāļus — ievai-

notos karavīrus — viņi nežēlīgi nokāva. It kā tāpēc, lai

smagi ievainotie nemocītos. Patiesībā tikai nežēlība.

Arī skolotājs staigā kā dieva nepieņemts. Un tāds arī

ir. Neviens viņam nedod aitu mēslus. Melnkrantē paļaujas
uz mācītāju.

Mācītājam ir stiprākais sabiedrotais cilvēces vēsturē.

Jo tuvāk nāca smilšu kalns, jo mācītājs izvairīgāk iz-

turējās.
Ar skolotāju viņš bieži sastapās uz Sventes muguras.
Skolotājs nevarēja izprast mācītāja iecirtību. Mācītājs

nedomāja kā cilvēks ar miesu un kauliem. Dažbrīd mācī-

tājs šķita kā tāds murgs vai dienvidu tveices radīts rēgs.
Kādu gabaliņu abi kopā pastaigājās.

Ar apnīkstošu neatlaidību sarunās atkārtojās pierādī-
jumi un noliegumi. Vārdi meta cilpas pa apli, aizvien

atgriezdamies, un tā vien likās, ka mācītāja stūrgalvība
ir cieši sajūgta ar kalna virzīšanos.

Jo tuvāk nāca kalns, jo stūrgalvīgāks kļuva mācītājs.
Jo apnicīgāk skanēja vecais motīvs — brīnumi notiek!

— Tikai viduslaikos un bez lieciniekiem, — teica sko-

lotājs.
Ja agrāk viņu sarunas sākās ar valodas jautājumu Iz-

tirzāšanu un beidzās ar smiltīm, tad tagad smiltis bija
ieņēmušas pirmo vietu.

— Līdz baznīcai viņš atnācis, — mācītājs runāja par
Sventi kā par dzīvu būtni, — bet tālāk netiks. Pie mūra

viņš nobeigsies. Ir jau pazīmes. Lielais tornis kā svētā

Jura šķēps caurdurs smilšu pūķa sirdi!

Skolotājs nenoliedza, ka mācītāja cerībā bija krietna

tiesa veselīga racionālisma,

Tiešām, vēl nekad mūra celtne nebija stājusies ceļā
smilšu kalnam, Ķas to lai zina, kāds būs divkaujas iz-

nākums?
— Kāpēc baznīca te nolikta? — mācītājs jautāja.

— Neba jau gadījums! Kāds gudrāks celtnieks par mums

ir paredzējis Sventes kustību. Tu, skolotāj, nemusini ļau-
dis! Uzticies lielajam Celtniekam! Māci bērnus, bet nesēj
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viņu sirdīs bažas par ritdienu, par kuru visaugstākais ir

nomodā katru brīdi!

Mācītāja iztēle bija stiprāka par realitātes izjūtu, un

tieši tāpēc skolotājam šķita, ka viņš runā ar tēlu vai pa-

rādību, vai dienvidu tveices radītu rēgu.
No smiltīm mācītājs glābās valodā.

— Kā tad īsti jūs pazaudējāt to kuršu mēli? — jautāja
mācītājs, aizskardams sāpīgo stīgu. Tā bija mācītāja
kara viltība, ar to viņš aizvilināja skolotāju no kalna.

— Jaunie mums sacīja — ko lai darām ar valodu, kuru

neviens cits valstī nelieto? — runāja skolotājs. — Vai

lai valodu karam aizdurvē uz naglas? Vai ar kuršu mēli

tu, cilvēk, vari kaut kur tikt? Ne ar to valodu vari ko

veikalā nopirkt, ne krogā ko pasūtīt. Pat skolās mums

māca vācu valodā; pie valdības vēršoties kursiski, mēs

paliekam nesaprasti. Pat baznīcā mācītājs dievu uzrunā

vāciski. Visas labākās grāmatas rakstītas vāciski, gud-
rāki cilvēki runā tikai vāciski, un visa pasaule ar apbrīnu
raugās uz vāciešiem, un jūsu priekšgājējs, mācītājs Han-

ters, mums teica skaidri un gaiši: kuršu valodai jāatkāp-
jas un jāmirst! Ko mums bija iesākt? Vajadzēja izdomāt

kādu stiķi, kādu enkuru, kas jaunajos noturētu interesi

par valodu. Nezinu, kuram pirmajam ienāca prātā ideja,
ka zivis ķeras tikai tad, ja zvejnieks runā kursiski. Tā

tas izplatījās pa kuršu kāpām. Jūra vēl ir vienīgā, kas

uzticīgi glabā mūsu valodu, šūpo un nes pa viļņiem dzim-

tās kuršu mēles piesitienus.

Tikai ar valodas āķīti mācītājam izdevās skolotāju aiz-

vilināt no uzmācīgās idejas, ka briesmoni iespējams ap-

turēt, noklājot smilšu kupri ar aitu mēsliem.

— Tas ir tikai loģiski, — piebilda mācītājs, — ka ma-

zajām tautām un valodām reiz jānoiet no cilvēces kuģa
klāja.

— lespējams, — piekrita skolotājs, — ja vēsture tā

iegrozīsies. Bet pagaidām mazās tautas un valodas velk

kopējo cilvēces airi. Un nevajaga pirms laika nonest no

klāja vēl dzīvu airētājul
— Skolotājs viņam var stāstīt, ko grib! — teica La-

meiķis Pērminderis. — Kā tā kundzīt' spēlē, tā tas cie-

nīgtēvs danco!



119

30

Blakfrosta kundze bija miesās pilnīga, varētu pat sacH,

krāšņa sieviete.

Viņai bija gadu četrdesmit.

Diemžēl apģērbs tā izmainīja kundzes izskatu, ka viņa
līdzinājās bezformīgai siena gubiņai.

Mācītāja kundzei bija askētiska seja ar iekritušiem vai-

giem, plānu mocekles muti, smailu degunu un dziļi sē-

došām, viegli šķielējošām acīm.

Fanātiķes acis un seja.
Vaibsti liecināja par dziļu pārņemtību. Par aizraušanos

ar ideju. Tā kā vīrs bija mācītājs, tad cilvēki domāja, ka

pati kundze ir reliģiskā fanātiķe.
Dziļi sēdošās, viegli šķielējošās acis spulgoja un dega

ugunīs, kādas varētu kvēlot mocekļu acīs.

Mezglā cieši saņemtie melnie mati atsita iesarkanu

blāzmu kā no inkvizīcijas ugunskuriem.
Jau no pirmā acu uzmetiena radās doma, ka Blakfrosta

kundze garas stundas pavada lūgšanās.
Arī mācītājs zināja, ka paša kundzi apsēdusi ideja.
Taču tā nebija reliģiozas dabas.

Kundzi bija pārņēmusi aizbraukšanas ideja. Viņa karsti

velējās tikt projām no Melnkrantes. Tikt projām no tumšā

kakta, kur gāja bojā ne tikai viņas dzīve, vēl ļaunāk, kur

katru dienu mira vismaz daži viņas sapņi.
Kad vīrs pārņēma Melnkrantes draudzi, kundze cerēja,

ka palikšana nomalē nebūs ilga.
Nu tā — pāris gadu, ne vairāk.

Vīrs atstrādās dieva klaušas, un ģimene pārcelsies tu-

vāk impērijas centram. Nē, uz Mēmeles pusi ne, tur par
daudz lietuviešu, tikai uz Karaļauču pusi, tur vācu dzīve

brīvi plaukst!

Tur mācītāja ģimene sāks jaunu dzīvi bagātākā un

cilvēciskākā draudzē.

Baudīs ļaužu mīlestību un dāsnumu.

Melnkrantē dzīvoja tikai pagāni, mežoņi, nabagi un

plikadīdas.

Bet dienas ritēja, gadi gāja, un mācītājs negatavojās
laimi meklēt citur.

Mācītājam pilnīgi trūka veselīgas godkāres. Viņš bija
apmierināts gan ar Melnkranti, gan ar draudzi, gan ar

trūcīgo iztikšanu.
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Kā var cilvēks dzīvot bez sabiedriskā goda dzenujiem?
To kundze nesaprata, Tad jau varētu dzīvot arī bez aknām

vai plaušām.
Kad Melnkrantē viesojās augsta baznīcas priekšniecība,

mācītājs izvēdināja, izrunāja un izpurināja vai katra

draudzes locekja dzīvi, bet par savas ģimenes vēlmēm —

pārcelties tuvāk Karaļaučiem — neteica ne vārda.

Arī kundzei viņš aizliedza par to runāt,
— Dievam Melnkrantē ir tuvāka nekā Karajauči, — ap*

galvoja mācītājs.
— Dievam, iespējams, bet ne cilvēkiem! «— atbildēja

kundze.

Sieviete nevar tērpties svētās idejās, viņai jāiet pie

skrgdera. Nevar apsegt galvu ar sprediķi, vajadzīga ce-

pure. Nevar apaut kājas ar lūgšanām, vajadzīgas kurpes.
Kur te atrast kurpnieku? Un modīgu kleitu? Kā tikt pie
modīgas kleitas? Melnkrantē nebija nevienas kārtīgas
šuvējas.

Varbūt skolotāja meita? Bet viņai bija provinciāla
gaume ar nacionāliem aizspriedumiem.

Melnkrantē auda labi, gandrīz katrā mājā bija stelles

un vilna vienmēr kūtī. Bet sievietes valkāja bezformīgus
apģērbus.

Šurpu braucot, mācītāja kundze atveda līdzi pāris tērpu,
bet Melnkrantē neviens neko nesaprata no modes, te ne-

bija kur izrādīties.

Bēdīgākais, ka arī mācītāja kundze drīz saprata, ka

ērtāk staigāt bezformīgajos brunčos.

Kur nu tos saļīdzināt ār viduklī iežmiegto moderno
kleitu! Bet brunčos varēja elpot.

Labi, ar brunčiem varēja samierināties un pierast.
Bet Melnkrantē nebija neviena friziera!

Mācītājs nēsāja garus, viļņainus matus, kurus kundze

šad tad ar šķērēm pielīdzināja, lai pārāk nelien apkaklē.
Kas frizēs mācītāja kundzi?

Viņa bija iemanījusies uzstādīt trīs spoguļus tā, ka

redzēja savu pakausi. Bet cik ilgi tā varēja lāpīties?
Kundze sapņoja par citu dzīvi un par citu draudzi.

Pilsētā, protams. Ar kārtīgu mācītājmuižu.
Un lielu baznīcu, kur solos sēdētu bagāti tirgotāji un

mācīti vīri, zinātnieki, kur apgrozītos firsti, grāfi vai

vismaz baroni. Kaut vai kārtīgi frizieri!

— Ak, dievs, — nopūtās mācītāja kundze, — kāpēc tu

radīji tumšo kaktu Melnkranti?
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Vienīgā aristokrāte, baronese Ameisenhaufe, dzīvoja
Nidā, viņai piederēja zeme un augstākā vara.

Aristokrāte?

Vai baronesi varēja uzskatīt par vienu no labākajām,
kā tas ir vārda izcelsmē pēc jēgas no grieķu aristo —-

vislabākie? Nē, tur pat smieties nedrīkstēja, bija jārēc
pilnā balsī kā prastam kučierim. Vai kučieris viņiem bija?
Nē, mācītājs pats jūdza, pats brauca, pats zirgam sienu

priekšā lika!

Mācītāja kundze cerēja. Vīrs, gadiem ejot, pieņemsies
prātā, nodibinās baznīcas pārvaldē sakarus un pārcelsies
uz labāku draudzi.

Mācītāja kundze bija laba sieva. Mācītāja drēbes bija
vienmēr tīri izmazgātas un izgludinātas, krekli izbalināti

un izgludināti. Kundze bija laipna un pacietīga, pret mā-

cītāju viņa izturējāš kā pret mazu bērnu, jo citādi neva-

rēja pamatot un izskaidrot vīra- pieķeršanos Melnkrantei.
Kad ar gada atstarpi piedzima meitas, kundzes pacie-

tības mērs bija pilns,
Viņa karsti lūdza dievu, lai visvarenais apskaidro mā-

cītāja saprašanu.
Lai vīrs pieprasa bagātāku draudzi.

Kāda nākotne gaida viņas meitas šajā nostūrī? Viņas

uzaugs bez izglītībasl Bet mācītājs piespieda skuķēs iet

skolā kopā ar zvejnieku bērniem! Ko viņas iesāks Meln-

krantē pieaugušas? Vai kārtīgs znots gribēs ieprecēties
draudzē, kur pliki zvejnieki dzied baznīcas korī, vārnas

pieēduši! Protams, bija jau arī Melnkrantē cilvēki, kurus

dēvēja par bagātiem. Dardeģis un Vīga. Vīga nu prom.
Dīvaini priekšstati par bagātību ir cilvēkiem, kuri ziemu

iztiek no sālītām vārnām.

Gabals gaļas — tā viņu acīs jau ir bagātība!
Divi zirgi un piecas govis — īpašnieks viņu acīs ir

Krēzs.
Ja kādam visās ciema laivās pieder daļa, jūrā peld

paša būvēts kuģis, kur dēls par kapteini, tad melnkran-

tiešiem trūkst vārdu, lai runātu par izcilo bagātnieku,
kurš pārējās — īsti naudīgās pasaules acu priekšā tikai

tāds nabags vien ir!

Dienas ritēja, gadi krājās, bet mācītājs izlikās, ka ne-

saprot sievas mājienus un centienus.

Mācītājs palika kurls un nedzirdīgs pret ģimenes aici-

nājumu. Vēlāk, kad meitas paaugās, māte arī viņas
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iesaistīja tēva audzināšanā, cerot, ka vēlēšanās no mīļoto
bērnu lūpām aizkustinās tēva akmens cieto sirdi.

Mācītājs bija akmens ciets. Tā domāja kundze. Ģimenei
viņš sirdi neatvēra, bet nakts laikā bija gatavs skriet pie
mirstoša zvejnieka.

Mācītājs pat bija ielauzījies pieņemt dzemdības! Nu
īsta vecmāte! Neviens jaunpiedzimušais nepalika pa-

gānos.

Rūpīgs un jūtīgs dvēseļu gans ir Melnkrantē, tikai

savus tuvākos nedzird.

Ausis kā ar piķi aizlietas.

Varbūt kundze nerunāja pietiekami uzstājīgi?
Varbūt lūgumiem trūka maiguma?
Varbūt meiienēm vajadzēja prasīt, nevis lūgt?
Meitenēm nu jau bija vienai trīspadsmit, otrai četr-

padsmit, un ģimenes iekšējais spriegums sasniedza ga-
lējo robežu.

Kā tvaika katlā ar cieti nosprostotu vāku spiediens bija
audzis un nupat draudēja katlu pārplēst.

Meitenes, mātes mudinātas un mācītas, bija izmēģinā-
jušas visus paņēmienus no lūgšanām un mīļas pierunāša-
nas līdz pat draudiem un vaimanām.

Lai tēvs protas!
Lai paskatās, kā dzīvo citi mācītāji!
No sudraba ēd, ar zeltu maksā.

Sievas ģērbj zīdā un samtā.

Bet Melnkrantē viss ir ačgārni. Ne pats mācītājs bauda

dzīvi, ne ģimenei atļauj to baudīt. Cik ilgi tā var? Nepaies
ne četri gadi, meitām vīri būs jāmeklē. Kur te, Melnkrantē,
vīrus atrast?

Precēt zvejniekpuisi, ar darvu nosmērētu, ar zvīņām
aplipušu?

Paldiesl

Meitas neiepriecināja šāda perspektīva.
Māte ar pusmājieniem, pussapņiem, pusvārdiņiem uz-

kurināja uguni zem vēlmju katla.

Viņa stāstīja par ballēm Karaļaučos, kur piedalās ievē-

rojamu mācītāju ģimenes. Stāstīja par dejām ar bagātiem
kavalieriem. Par zelta auskariem ar briljanta aci. Par

sudraba riņķiem, kas citām sievām uz rokas, par zelta

gredzeniem, kas citām sievām pirkstos.
— Tētiņš nesaprot sievietes dvēseli, — teica mācītāja

kundze, — tāpēc Tētiņš ir jāaudzina.
Nu jau audzināšana bija iegājusi terora stadijā.
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Jo tuvāk baznīcai nāca Sventes kalns, jo neatsaucīgāks
kļuva mācītājs.

Viņš domāja tikai par dievu.

To redzēdamas, meitas pielietoja aizvien asākus vārdus,
lai aizkaitinātu vienaldzīgo tētiņu, un bieži vien visai

bezkaunīgi pārbaudīja mācītāja pacietību.
Protams, viss attīstījās pamazām. lesākumā meitenes

baidījās mātes rājiena. Līdz saprata, ka māte gaidīt gaida
tēva ķecerēšanu.

Māte zīmēja meitenēm sapņu pilsētu.
Greznā baznīcā ierodas aristokrāti, svētdienas dievkal-

pojumus apmeklē sabiedrības krējums un zieds.

Bet meitenēm liegts tikties ar brīnišķīgajiem cilvēkiem

tāpēc, ka stulbenis tēvs negrib taisīt karjeru un gatavs
visu mūžu nonīkt smirdošu zvejnieku sabiedrībā.

No baznīcas pārradies, tēvs pats ož kā zvejnieks.
Zivis? Nu, zivju smaku vēl varēja paciest, jo zivis bija

garšīgas.

Taču ja paša tēvs ož kā bute?

Smaržo vai smird? Kur te robeža? Kā atdalīt patīkamo
no paciešamā?

Mācītājs bija nenogremdējams. Neiedarbojās smalkie

mājieni un norādes, ka viņa studiju biedri, kas sliktāk

mācījušies, mazāk talantīgi, ir labāk iekārtojušies.
Peļņa viņiem lielāka, mājas brangākas, karietes moder-

nākas, zirgi barotāki!

Tēvs laida vārdus gar ausīm.

Ko darīt?

Un mazpamazām pār tēva galvu sāka birt citi vārdi.

lesākumā tie bija mazi ķecervārdiņi, aizskārumiņi, līdz

beidzot — klumpaču, klampaču — nāca arī lamuvārdi.

Taču mācītājs nepadevās. leslēdzās kurlumā kā ziloņ-
kaula tornī. Varbūt tā tikai viltība? Bez šaubām, mācī-

tājs bija viltīgs, ja jau reiz salīdzināja Melnkranti ar

ziloņkaula torni, Viņa ģimenē gan neviena dāma nebija
redzējusi ziloņkaula torni, bet domāja, ka tas tomēr ne-

līdzinās Sventes kalnam.

Pie pusdienu galda mācītājmājās skanēja klusa saruna.

— Pado man to karafi, maml

— Lūdzu, meitiņf
— Tu, kaza, nespārdies, — teica jaunākā meita.

— Pati esi kaza, — atcirta māsa,

— Re, nāk vecais mērkaķisl
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Mācītājs leradās ar nelielu aizkavēšanos. Viņš labi

dzirdēja šos apsveikuma vārdus, bet neko neteica. Skolo-

tājs cīnījās viens. Ar Sventi! Mācītājs negribēja sev at-

zīties, viņš taču bija plašu uzskatu cilvēks, bet te bija
viens «bet». Dabas zinību stundā un tieši tad, kad arī

mācītāja meitas bija klasē, skolotājs aizrautīgi stāstīja
par dzīvnieku pasaules un cilvēku sugas viendabību.

Meitas, pārnākušas mājās, atstāstīja mācītājam. Blak-

frosts pasmējās, sacīdams, ka tā esot tikai nezinātniska

hipotēze, nekas vairāk. Meitas atzina, ka hipotēze esot

šausmīgi interesanta. Tad mācītājs jautāja — vai tad

viņš izskatoties pēc veca mērkaķa? Un tā tas iegājās.
Tagad viņu mājās citādi nesauca kā vien par veco mēr-

kaķi. Kāpēc gan skolotājam vajadzēja izklāstīt nepārbau-
dītas hipotēzes?

Mācītājs sev klusībā atzinās, ka, iespējams — viņš ci-

tādi vērtētu skolotāja priekšlikumus, bet arī tagad abi

palika labās attiecībās, neskatoties uz uzskatu pretišķī-
bām.

— Tas ir viens no priekšnoteikumiem, lai nekad nebūtu

karu, — teica mācītājs.
— Ko tu murmini, tēti? — vaicāja jaunākā.
— Ir nu gan mūsu tētiņš! — sacīja vecākā. — Zvej-

nieku dēļ gatavs pusdienas nokavēt!

— Stulbs, prātu izkūkojis vecītis!
— Nekas, kad iesvētīsimies, aizbēgsim no tumšā kakta!

— Te jau visas vīles ož pēc mencām! Tētiņš smird kā

nodarvota laiva! Ei, tētiņ, nesēdi manā pusē, sēdi otrā

pusē! Un neizliecies par kurlu!

— Nedzird, viņš ir gaisā parauts!
— Meitas staigā skrandās, bet tētiņš gaisā parauts.

Jauka ģimenīte! Labais draudzes gans un noklīdušās

avis! Arī māmiņa jau kuro gadu staigā pašaustos kan-

karos! Bet man jāvalkā māsas vecās drēbes, un viņa visu

izstaipa ar savu lielo dibenu!

— Tu, kaza, vēl esi bērns, — teica māmiņa, — tāpēc
klusē un ļauj tētiņam ēst!

— Pati esi kaza, aizvāc kāju, ja ne, iesperšu!
— Tu spersi māmiņai? Bet tā ir tētiņa kāja!
— Es arī tētiņam varu iespert. Viņš ir no akmens, viņš

nemanīs!

— Tu gan esi nejauka, man liekas, tu būtu gatava tē-

tiņu piekaut!
— Kad paaugšos, piekaušu! Bet tā nejaukā esi tu, tu
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sacīji, ka tētiņš mūs ieslodzījis pie dieviņa. Nevarēji ap-

precēt kārtīgu muižnieku, nē, viņai jāprec teoloģijas stu-

dents.

— Mēs mīlējām viens otru, — patētiski sacīja māmiņa.
— Būtu tētiņš kaut vai dārznieks, vismaz rudenī būtu

kāposti, — sacīja vecākā meita, — varētu uz tirgu vest,
naudu ievākt. Interesanti, ko mūsu tētiņš domā?

— Ar ko tad viņš domā? — jautāja māmiņa.
— Es arī brīnos, — teica jaunākā meita, — viņam jau

nav smadzenes, zvans galvā!

Mācītājs ēda klusēdams. Viņš izlikās, ka iegrimis domās

un nedzird. Bet ko lai viņš teiktu? Miesas sodus viņš

neatzina, vārdus jau bija lietojis bez panākumiem. Viņam
bija kauns. Paša meitas! Viņš atrada, ka labākā aizsar-

dzība ir kurlums. Nekas, parunās, parunās, apklusīs.
Viņš saprata, kāpēc pieaugusi meiteņu agresivitāte. Mei-

tenes zināja, ka tēvs vēlas apturēt kalnu, ka ziedo visu

laiku lūgšanām, bet kalns nesamazina gaitu.
Tēvs bija bezspēcīgs, un mazie zvēriņi, to jauzdami,

atšiepa zobiņus.
Svente bija klāt!

Četri gadi aizritējuši, kopš kalns uzsācis gaitu.
Neviens Melnkrantē nesaprata un neatbalstīja mācītāju.
Vienīgi melnā kaķene Luciferiene. Pūkaina un milzīga

Angoras zvērene, ko bija uzdāvinājis superintendants.

Kaķene bija spītīga un niķu pilna jau mazotnē. Varbūt,
ka pats Lucifers ir viņā, bija teicis superintendants, bet

tu jau tiksi galā. Un tā kaķeni nosauca par Luciferieni.

īsāk — par Lucī. Kaķene pārvietojās mīksti un nedzir-

dami. Gandrīz kā lielais Svente.

Dižciltīgā Angoras dāma bija kā uzburta uz vietējo
zvejnieku runčiem, prastajiem ņauduļiem. Jau vairākkārt

mācītājs bija attaicinājis ciema puišus, lūgdams noslīci-

nāt kaķēnus, kurus sadarbībā ar vietējiem blandoņām
kaķene ražoja regulāri un neatlaidīgi.

Runči klīda pa ciemu noplēstām ausīm, noskretušām

astēm, reņģu bendes, asaru žmiedzeji, sugas bojātāji.
Varbūt, ka Darvinam taisnība, taču skolotājam nevaja-
dzēja to stāstīt lētticīgiem bērniem.

Un tā nu Svente nāk.

Lai kaut cik pasargātu kaķeni Lucī no sliktiem saka-

riem, mācītājs palūdza ādmini uztaisīt iejūdziņu — tā kā

sakas ar dažām krustlencēm. lejūgā iesprādzētu, pagarākā
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saitītē mācītājs vadāja pastaigā melno Lucī visiem zvej-
niekiem par izbrīnu un apsmieklu.

Par vīra iecirtību un nevēlēšanos pārcelt baznīcu uz

jaunu vietu kundze priecājās.
Viņa nepārtraukti uzkurināja vīrā ticību.

Kundze pamatoti domāja, ka pēc jaunas baznīcas uz-

celšanas — kaut arī maziņas, kaut arī no koka —

vīrs paliks draudzē un turpinās darbu.

Ja baznīcu ar visām vērtībām un inventāru apbērs
smilšu kalns, tad jaunā vietā melnkrantiešiem nebūs pa

spēkam ierīkot dievnamu, trūks kokmateriālu, nebūs

jumta, bet, galvenais, mācītājs būs padarīts smieklīgs un

droši vien baznīca viņu pārcels uz citu draudzi. Lai arī

mācītājs ir solījies, ka noturēs dievkalpojumus zem klajas
debess, mācītāja kundze pamatoti domāja, ka bez baznī-

cas arī mācītājs nebūs Melnkrantē vajadzīgs.
Izšķirošais brīdis pienācis.
Bet kundze baidījās, ka baronese nesaka kādus vārdus

par labu skolotāja priekšlikumam. Ameisenhaufes pēdējo
vārdu melnkrantieši uzzinās nākamā dievkalpojuma
dienā.

Un tas būs noteicošais Melnkrantes liktenī.

31

Svētdienas sprediķī mācītājs tēlaini runāja par ticības

namu, kas celts uz klints.

Svente ar pelēko sānu jau bija piespiedies pie loga,
Daži dievlūdzēji bažīgi skatījās, it kā zvīņaina pūķa ādu

vērodami.

Tikko mācītājs pateica «āmen», no pirmās rindas vi-

dējā sola piecēlās neliela auguma vecene un vācu valodā

sacīja ķērkstošā, histēriskā balsī:

— Un tagad, mana draudze, ari es gribētu teikt pāris
vārdu, ja Blakfrosta kungs atļaus.

Paskatoties uz vecenes seju, uz stāvu un pozīciju, ko

viņa ieņēma pie pašaurā solā, bija skaidrs, ka nevienam

p?i<aulē nav iespējams atturēt viņu no šiem «pāris vār-

diem».

Vecenes seja bija grumbaina kā cepts ābols.

Dziļās līnijas veidoja vienotu zīmējumu. Tāpat kā labi-

rintā gaiteņi savijas vienotā rakstā ar zīmi — nekur nav

izejas, tāpat arī līniju labirinti vecenes sejā veidoja
zīmi — no manis nevar tik vienkārši atkratīties.
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Kaut arī uz sprediķi vecene bija stipri krāšļojusies,
lūpas sarkanas, vaigu gali sārti.

Kur citām dāmām vaigā ir bedrītes, vecene bija pielī-
mējusi sīku, žāvētu zemeņodziņu, kas, diemžēl izskatījās
kā veca kārpa.

Uzacis bija ievilktas kraukļa spārna melnumā un bie-

zumā.

Viņa bija tērpusies kruzuļotā kleitā, kuru varēja pa-

manīt jau no Parīzes.

Kaut arī šķita, ka viņai piemīt kāda kroplība, vecene

izstaroja apbrīnojamu dzīvotsparu.
Rokā viņa turēja milzīgu spieķi, kas neiederējās ne pie

stāva, ne pie apģērba. Likās, viņa spieķi aizņēmusies no

kāda gigantiska pravieša. Likās, no pravieša viņa bija
aizņēmusies arī dūšu izjaukt dievkalpojuma ritumu.

Ar labo roku viņa turēja spieķi, bet ar kreiso bija ieķē-
rusies sola atzveltnē.

Atšķirībā no sejas sažuvušā ābola rokas bija tuklas un

plaukstu virspusē viegli iezilganas.
Pirkstu gali bija apaļīgi kā plūmes.
Ja kāds prata vienā acu uzmetienā ietvert gan vecenes

stāvu, gan sažuvušo seju, gan tuklās rokas ar apaļīgajiem
pirkstiem, kurus rotāja pagari, līki nagi asiņu sārtumā,
tad radās diezgan šausminošs iespaids.

Visnepatīkamākās bija vecenes acis.

Melnas un lielas kā izmērcētas rozīnes.

Skatiens lipīgi saldi slīdēja pāri baznīcēnu sejām.
— Mūsu grēki ir lieli, — vecene sacīja stieptā balsī,

it kā vilktu no dziļas mucas sīrupa karoti. — Bet mēs

paši tos padarām vēl lielākus. Ar baznīcā atnākšanu vien

nepietiek! Baznīcas mācība jātur arī dzīvē! Vai kāds no

jums, grēka gabali, atminējās, ka aizvakar Blakfrosta

kungam aizrita piecdesmitā dzimšanas diena?

Mācītājs Blakfrosts bija liela auguma vīrs, bet nu pāri
kanceles malai baznīcēni redzēja tikai iegareno seju un

gaišos, biezos matus.

Vecenei runājot, arī seja pazuda aiz apmales un bija
redzami tikai salmu krāsas mati.

— Jūs, grēka gabali, — turpināja vecene, — pat neat-

minējāties apsveikt savu mācītāju viņa goda dienā! Bet

visniknākais ir tavs grēks, tu viszinīgais Kuroni!

Pirmajā solu rindā līdzās Dardeģim un jaunienācējam
Mažeiķim sēdēja skolotājs Jānis Kuronis.
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Ārkārfgi nepiedienīga likās vecenes ķērkāšana, vēršo-
ties pie skolotāja.

Skolotājs bija godprātīga un cēla izskata cilvēks mel-
niem matiem, zilām acīm, gaišu, bālu seju. Viņam bija
šauri vaigukauli, pagarš, gludi noskūts zods.

Lielākā daļa vīriešu Melnkrantē valkāja kuģinieku bār-

das, bet skolotājs nēsāja tikai nokaru ūsas.

Skolotājam bija plata mute.

Viņš klusējot uzklausīja pret viņu vērstos vārdus, bet

no mutes līnijām varēja nojaust, ka viņš ir izsmējīgas
dabas un atbildi parādā nepaliks.

Bet šoreiz viņš neatbildēja.
Tik pēkšņs un negaidīts bija baroneses uzbrukums.

Skolotājs vēl aizvakar bija Ameisenhaufei izstāstījis
par pēdējo iespēju mēģināt visiem kopā apturēt Sventi.

Kaut arī baznīca jau tikpat kā pagalam, taču ciemu vēl

varēja glābt. Viņš bija cerējis atmodināt baroneses sa-

prātu. Bet vecene tikai runāja:
— Tai dienā, kad baznīctēvs, dieva vietnieks zemes

virsū, jo mums cita vietnieka nav, — tai dienā, kad pats
dievs tur augšā varbūt noskatījās uz sava vietnieka dzim-

šanas dienu, arī jums, bezdievjiem, vajadzēja stāties mā-

cītāja nama priekšā un pazemīgi gaidīt ar cepurēm rokās.

Gaidīt tik ilgi, līdz mācītājam labpatiktu jūs uz jūsu
smirdīgajām būdām atlaist. Varējāt nodziedāt kādu baz-

nīcas dziesmu dievam par prieku un mācītājam par pa-
tikšanu. Bet tajā svētajā dienā — man pat mēle neceļas
izrunāt —, tajā svētajā dienā viszinis Kuronis, kurš lielās,
ka mākot dabu apturēt, varbūt upes virzīt, kalnus gāzt
un mākoņus aizpūst, tad nu šis pats gudrinieks, kuru es

tā mīlu un cienu, jo viņš ir man tuvākais melnkrantie-

tis, — tad nu šis cilvēks, apsmiedams manu mīlestību,

mācītāja dzimšanas dienā stumj garām baznīcai ķerru ar

mēsliem, bet neatrod brīvu brītiņu, lai apsveiktu savu

tēvu!

— Mans tēvs gan ir miris, — noteica Kuronis, bet tik

klusu, ka vienīgi tuvu sēdošie viņu dzirdēja. Arī vecene

dzirdēja un novīpsnāja.
— Tā nebija vienkārša mēslu vešana, — spiedzīgā

falsetā turpināja vecene, — jo tie mēsli netika vesti ne

Uz lauku, ne uz dārzu, ne uz lecektīm. Tie kalna galā uz

mana īpašuma tapa izgāzti! Tā ir pagānu elku pielūgšana,
ziedojums smilšu pūķim! Baznīcai garām viņš ķerru ar

mēsliem veda nolūkā pazemot kristīgo ticību!
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Kamēr vecene runāja, baznīcēnu rindās pamazām cēlās

smiekli un murdēšana.

Nu jau troksnis kļuva tik skaļš, ka vecenes balss tajā
pazuda.

— Elku dievu pielūgšana ir aizliegta. — Vecenes spie-

dzīgais falsets paņēma toni augstāk un pieauga spēkā,
sažuvusī seja kļuva tikpat zilgana kā sola atzveltnē

iekrampētie pirksti. — Par elku pielūgšanu es jūs sodīšu.

Un ari manu īpašumu aizsargā likums! Es gribu teikt,
ka ticu, ka jūs, pārējie, pret likumu nedomājat iet! Mēs

sveicam savu tēvu, mācītāju, un ceram, ka nevis skolotāja
Kuroņa mēslu vezumi, bet gan mācītāja kunga karstās

lūgšanas apturēs kalnu un parādīs tā kunga visspēcību!
Tāpēc nākamgad nenogulēsim sava dārgā tēva dzimša-

nas dienu, un tagad, kad jūs zināt manas domas, es aizeju!
Pie vārdiem «es aizeju» baznīcēnu rindās atskanēja

paskaļi smiekli un runāšana.

Ejā parādījās Lameiķis Pērminderis un Lameiķis Ro-

mietis.

Abi ģērbušies vienādos, tumšos uzvalkos. Romietim

bikšu drēbe aplipuši ar suņu spalvām. Nu varēja atpazīt,
ka abi ir brāļi. Dūšīgi vīri patruļām sejām, platiem pie-
ciem un stampīgiem zvejnieku soļiem.

Pērminderis soļoja tā gludāk un atsperīgāk, Romietis tā

stūraināk un asāk.

No kanceles atkal iznira mācītāja seja, it kā ar abu

spēkavīru parādīšanos Blakfrosts atgūtu drosmi.

Mācītājs deva mājienu korim.

Luktā ērģelnieks sprūdīja vaļā. Koris palaida balsis.

Mūzikas šalkoņāuz brīdi pagaisa vecenes spiedzīgais falsets.

Abi vīri iznesa baronesi no baznīcas.

Vecene neganti mudināja nesējus, it kā jokodamās
zvēla ar resno un smago spieķi.

Taču vīri, arī it kā jokodamies, stingri saturēja kauslī-

gās būtnes rokas, līdz aiznesa veceni līdz divričiem un

iecēla kulbā.

Pērminderis atsēja zirgu no slitas, iedeva grožus vece-

nei rokās.

Baronese vēl aplaida pusriņķi pa baznīcas pagalmu,
nikni purpinādama, bet no dievnama plūstošā dziedāšana

nomāca viņas balsi.

Pēc brīža tikai smilšu vērpete savijās uz ceļa, kad

zirgs pilnos auļos pameta Melnkranti, vilkdams neganti
svaidošos ratus ar bargo amazoni.
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— Ir nu gan maita! — teica Pērminderis. — Viņai tāda

mode! Varēja par dzimšanas dienu pateikt pirms nedēļas
un mūs sagatavot. Bet nē, gaida, kad paiet, un tad kā

ar āmuru pa galvu! Riebīga bāba!

Sventes gaišais, varenais, sešdesmit divus metrus aug-

stais sāns jau bija atspiedies pret baznīcas mūri. Vel

varēja saglābt jumtu, torni, koka daļas, daudz derīga un

dārga materiāla.

Bet baroneses spriedums bija izskanējis.
Melnkrantiešu likteņa lēmēja un Prūsijas valsts aug-

stākā amatpersona ciema teritorijā baronese Ameisen-

haufe bija dāma ar raibu biogrāfiju.
Viņa bija piedalījusies Napoleona karos, cīnīdamās

pret franču imperatoru. Pēc tam pievienojusies kādam

ķeizara Aleksandra armijas pulkam un turpinājusi cīņu
kopā ar jaunajiem sabiedrotajiem. Pulks nācis no Baškī-

rijas, un visi karavīri tajā bijuši apbruņoti ar loku un

bultām.

Franči minētā pulka karotājus iedēvējuši par amūriem,

acīmredzot apbruņojuma dēj.
Baronese iemīlējusies amūru kņazā. Un sekojusi pul-

kam kara gaitās.

Tajā laikā viņas muižu pie Nidas izlaupījusi kāda ieklī-

dusi franču marodieru nodaļa. Ēkas nodedzinātas, viss

vērtīgais paņemts.
Kaut arī tik daudz gadu bija pagājis, kopš muiža no-

degusi un izlaupīta, baronese vēl aizvien dzīvoja zirgu

staļļa piebūvītē.

Viņa bija nabadzīga, bet saglabāja šķiras privilēģijas
un zemes īpašumus, lielākodaļ — neauglīgus smilšu

kalnus.

Ja viņa pavēlētu, baznīcu nāktos pārcelt, neraugoties
ne uz kādiem mācītāja protestiem.

Kaut arī izputējusi muižniece, baronese nebūt nebija
bezpalīdzīga, kā dažiem neizglītotiem melnkrantiešiem

šķita.
Visā apkārtnē baronesi Ameisenhaufi pazina kā izcilu

vēstulnieci.

— Viņa raksta kā Gēte! — bija teicis hauptmanis.
Šķiet, ka plašajā Prūsijā nebija amatpersonas, kas ne-

būtu saņēmusi baroneses pašrocīgi rakstītu vēstuli.

Hauptmanim viņa mācīja, kā pārvaldīt apgabalu.
Veterinārārstam — kā izārstēt vīveles.



Ķirurgam viņa norādīja, kādā veidā vislabāk ieģipsēt
pārlauztu kāju.

Nodokļu ievācējiem viņa palīdzēja noskaidrot, kuri

iedzīvotāji noslēpuši ienākumus.

Vai vēstules oda pēc denunciācijām?
Pasarg diesl Tik prastu vārdu! Baronese bija audzināta

franču apgaismības laikmeta garā un pret denunciantiem

izturējās ar spītīgu vīzdegunību.
Nē, vēstules bija grēksūdzes.
Līdz galējībai atklātas un savā atklātībā galējas.
Arī mācītājs bija saņēmis kādu duci vēstuļu no baro-

neses. Viņš no tām uzzināja, ka riebekļi dzīvo nelielās

draudzes robežās, ka pagāni un bezdievji mājo zem

Melnkrantes jumtiem, ka zagļi un izvirtuļi apmeklē baz-

nīcu, ka liekuļi un meļi runā ar mācītāju par kalna ap-

turēšanu, ka dziļā grēku ielejā noslīks visa Kuršu kāpa,
ja mācītājs neķersies pie burvju un raganu dedzināšanas.

Tikai vienu mācītājs neuzzināja.
Baroneses muiža atradās bezcerīgā finansiālā situācijā.

Viņai nebija izvēles. Gan zirgu stallis, gan zemes īpa-
šumi bija zem āmura.

Un Hohdrāts, kurš jau vairākus gadus strādāja kroņa
kancelejā Karaļaučos, bija baronesei zvērējis, ka dabūs

viņai pabalstu no valsts, ja smilšu nelaimē cietīs Meln-

krantes ciems.

Lielais Sventes kalns cieši piespiedās pie baznīcas mūra.

No baznīcas iznācis, mācītājs juta līdzās smilšu mons-

tra vēso un nežēlīgo elpu.
Liktenīgais brīdis pienācis.
Zvejnieki gatavojās pārcelties. Jauna vieta bija atrasta

ganībās.
Bet mācītājs vēl cerēja.
Vienu brīdi šķita, ka viņa cerības piepildās.
Kalns it kā apstājās un sastinga.
Bet tas bija zvēra sastingums pirms lēciena.
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Piektā daļa
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Pēc liktenīgās svētdienas baznīcā kļuva skaidrs, ka

skolotājs ir cietis sakāvi.

Skolotājs sasirga.

Mācītājs atnesa zāles. Helēna dežurēja pie gultas.
Skolotājs slimoja ilgi un smagi. Uz brīdi atguvis samaņu,

viņš pat nepazina savus tuviniekus. Samaņas brīži bei-

dzot kļuva ilgāki par bezsamaņu. Mācītājs vairāk ne rei-

zes neieradās apciemot slimnieku. Bet skolotājam nebija

spēka uzdot jautājumus. Slimība uzbruka no jauna. lestā-

jās krīze. Skolotājs murgoja. Par seno Kursu.

Viņam bija vairākas pierakstu burtnīcas ar faktiem,

nostāstiem, teikām, sašūtas kopā vienā biezā kladē. Kāds

pamats leģendām par seno kuršu militāro varenību? Sis

jautājums bija sen nodarbinājis skolotāju. Atbildes viņš

daļēji rada senajās hronikās Karaļauču universitātes

bibliotēkā. Kāpēc kurši zaudēja cīņu par neatkarību un

izkusa citās tautās? Šie jautājumi atkal atgriezās pie

skolotāja. Pierakstu burtnīca svieda skolotāja sejā jau-
tājumu pēc jautājuma. Skolotājs redzēja seno Kursu.

Viņš runāja ar vecu brammani, kurš skeptiski smīnēja, uz-

klausīdams skolotāja pamācības.
— Valsts militārā varenība ir atkarīga no saimniecis-

kās varenības, — teica skolotājs Kuronis. — Bet jums
viss ir otrādi. Maldīgi domājat, ka saimnieciskā varenība

atkarīga no militārā spēka! Tā ir alošanās!

Slimības gultā guļot, skolotājs staigāja pa seno Kursu.

Tikai nevienam viņš nespēja to izstāstīt, trūka spēka,
mēle spēja izdvest tikai vārdus.

Kursā viss bija pakārtots karam.

Jaunieši gatavojās karot.

Vīri nodarbojās ar karošanu.

Vecie sprieda un atcerējās tikai par kariem.

Strādāja vergi — gūstekņi.
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Kurzeme pirmā gadu tūkstoša beigās un otrā gadu
tūkstoša pirmajos simt gados bija bagāta un stipra.

Bet — ne laimīga.

Jo nevar būt laimīgs mūžīgais kauslis.

Kā visām pirmatnējām tautām, arī kuršiem bija plaši iz-

platīti liegumi un ticējumi. Piemēram, nedrīkstēja skaitīt

ne cilvēkus, ne mājlopus. Citādi atnāks nelaime. Tāpēc
mūsdienās vēsturnieki var tikai minēt kuršu skaitu. Senās

Kursas teritorija bija apmēram 13000 km2
.

Kuršu tautas vīriešu galvenā profesija bija karošana.

Zobens, vairogs un šķēps pavadīja kuršu vīrieti no šū-

puļa līdz kapam.
Lai karaspēku uzturētu, bija attīstīta plaša saimnie-

cība. Lopkopība un laukkopība bija galvenais barotājs,
strādāja kalpi, nabadzīgākie brīvnieki, bet lielākodaļ kara-

gūstekņi, patiesībā vergi.

Gandrīz katrā bagātākajā saimniecībā līdzās pašu kal-

piem smagos darbus veica pāris dāņu vai norvēģu, vi-

kingu vai gotu, kuri saņemti sirojumos pa Baltijas jūru.
Tikko darba diena beidzās, gūstekņus ieslodzīja pa-

grabā, zem dzīvojamās mājas izraktā bedrē. Pagraba
sienas bija izklātas ar baļķiem (lai gūstekņi neizkašājas
brīvē), bet griesti segti ar plankām un ieejas lūka kār-

tīgi noslogota ar šķērsli.
Pats saimnieks ar dzimtu mita otrajā stāvā.

Starp pagrabu un otro stāvu bija izvietotas mantu un

ieroču noliktavas, turpat glabājās produkti.
Mājas ārsienas cēla no zemē stāvus ieraktiem baļķiem.

Būve iznāca lētāka, nebija jāliek pamati. Baļķu galus

pirms ierakšanas piesūcināja ar darvu, lai puve neķeras.
Dzelzs cepļos no purva rūdas ieguva dzelzi. Kursā kala

zobenus, šķēpu uzgaļus, vairogu serdes. Pats vairogs bija
no ozolkoka.

Kursā kala arī bruņas, taču tās bija dārgas un smagas.
Kurši nelabprāt lika dzelzi uz krūtīm. Bruņas varēja val-

kātāju novilkt dzelmē, ja karavīrs jūras kaujas laikā pār-
krita bortam.

Bruņās tālu neaizpeldēsi.
Kuģu būvēšana bija attīstīta līdz augstai profesionali-

tātei. Kuršu amatnieki miecēja un apstrādāja ādas, auda

buras, vija virves takelāžai. Bija rotkaļi, audēji un šu-

vēji, dzintara meistari. Dzintaru vāca un apstrādāja gan
kulta vajadzībām, gan tirdzniecībai. Kurši kopa bites,
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brūvēja medaļu. Miltu malēju un cepēju netrūka nevienā

saimniecībā, to darbu pieprata katra sieviete.

Lopkopība un graudkopība veidoja lauksaimniecības

pamatus.
Kuršu ideoloģija balstījās militārajā spēkā.

Spēka kults valdīja ne tikai Kursā, bet arī visā Balti-

jas piekrastē.
Neilgi pirms krustnešu ierašanās tagadējās Latvijas

teritorijā kurši veica savā kareivīgajā vēsturē lielāko pa-

sākumu — uzbruka vikingu galvaspilsētai Sigtunai.
Vikingu un kuršu starpā norisa sīva cīņa par tiesībām

valdīt Baltijas jūrā.
Bija gadi, kad kurši maksāja meslus vikingiem, bet

1187. gada vasarā viņi nolēma, ka pienācis laiks ievākt

nodevas.

Kurši pamatīgi apbruņojās un pirms izbraukšanas jūrā
prasīja atvēli dieviem.

33

Jūras krastā izveda baltu zirgu.

Apmēram septiņi gadi vecais, mierīgais un rāmais bal-

tiņš paklausīgi gāja līdzi vedējam. Zirgs izskatījās labi

kopts un uzturēts, ik spalviņa spīdīga un gluda. Garā

aste un krēpes izsukātas. Galvā zirgs nesa rakstītus ādas

iemauktus ar spožiem sudraba apkalumiem un vara mutes

dzelžiem.

Zirgu veda padzīvojis zintnieks, brammanis, tērpies linu

audekla biksēs un kreklā.

Jūras kaujā nesen bija kritis viņa dēls, tāpēc bramma-

nis bija sērās noskuvis matus no galvas, tagad pauris
saulē nobrūnējis kā liela ola.

Maigi šalca viļņi krastmalas smiltīs, citādi valdīja
klusums.

Kuršu karaspēks bija sagatavojies aizbraukšanai.

Pieci simti kuģu stāvēja izklaidus, ar ķīļiem uz otrā

sēkļa.
Uz katra kuģa uzkāps trīsdesmit bruņoti vīri. Patlaban

karavīri stāvēja izklaidus grupās ap stūrmaņiem, vēro-

dami zirga gājienu.
Baltiņš iedresēti sekoja vedējam pa dzīvu aleju.
Vienā pusē stāvēja karavīri, vairogu serdēm blāvi

spīdot.
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Otrā pusē stāvēja sievietes, bērni un vecie mājās pali-
cēji. Vergiem nebija tiesību vērot upurēšanu.

Kurši ticēja, ka dievi dos zīmi, tā svētot vai noliedzot

karagājienu.
Zirga solis pagaidām bija līdzens, baltiņam ne reizi

nesamisējās kāja. Tā bija laba zīme. Bet pats grūtākais

pārbaudījums vēl priekšā.
Visi zināja, ka zirga vedējs, brammanis, ir pieķēries

lopiņam. Viņš gāja, bet vingrais solis ik pa brīdim sa-

misējās, un lielas, dzidras asaras sāka ritēt pa vaigiem.
Vaibsti bija cieti, lūpas plānā sakniebienā. Vedējs rau-

dāja tikai ar asarām. Protams, rituālā tā nebija paredzēts.
Bet brammanim bija milzīga vara, būtībā zintnieki no-

teica Kursas likteni, krastā nebija cilvēka, kurš iedroši-

nātos pārmest priesterim.
Aiz zirga gāja milzīga auguma kursis, tērpies pilnā

kaujtērpā, bet bez vairoga.
Uz pleca viņš nesa garu un smagu abrocīgi ceļamu

zobenu.

Kursis gāja bez cepures, kuplie mati uz pieres apgriezti

īsāki, uz pakauša gari un sprogaini. Kaklā viņam bija
pakārts amulets — sīks dzintara kaujas cirvītis.

Ja zirga vedējs gāja un raudāja, tad zobena nesējs

gāja un svīda.

Sviedri riesās zem matiem, tecēja pāri pierei, ritēja pa

vaigiem, ik pa mirklim kursis ar dvašas sparu aizpūta
sviedru pērlītes no skūtās virslūpas.

Zobens draudīgi zalgoja uz pleca.
Krastā bija izbrīvēta plašāka vieta.

Zirgu nostatīja ar galvu pret jūru.
Vedējs palaida baltiņa pavadu, atkāpās pāris soļu un

sāka raudāt kā bērns. Jā, brammanis bez asarām raidīja
kaujā vīrus, bet tagad viņš raudāja par zirgu, kuru tā

bija mīlējis viņa kritušais dēls.

Jūra turējās rāma, viļņi klusi gūlās smiltīs, bet kara-

vīru pulkā sacēlās viegla murdoņa.
Brammanis atgāja attālāk.

Zobena nesējs nostājās iesānis zirgam un ar abām ro-

kām pacēla ieroci virs galvas.
Lēnām un uzmanīgi kustējās asmens. Kad zobens atvā-

žas tālu aiz muguras, lielā kurša kājas saspringumā
ierakās smiltīs.

Brammanis noliecās un ar rokām aizsedza seju.
Vai viņš negribēja uz Sigtunu?
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Murdoņa karavīru pulkā apklusa, un zobens svilpdams
pāršķēla gaisu.

Atro asmens kustību netrenēta acs neredzēja.
Briesmīgs cirtiens pāršķēla upurdzīvnieku.
Aizturēts sajūsmas kliedziens izlauzās vērotāju pulkā.

Bija svarīgākais brīdis. Pat pieredzējušam un stipram
karavīram bija grūti, gandrīz neiespējami ar vienu vē-

zienu pāršķelt upurdzīvnieku.
Ja tas neizdotos, iecerētais un sagatavotais karagā-

jiens nenotiktu.

Dievi būtu novērsuši savu vaigu.
Zirga priekškājas ar galvu saklupa uz jūras pusi, un

tā bija vērtīga zīme. Ar purnu dzīvnieks norādīja kara-

gājiena virzienu. Muguras daļa nogāzās attālāk sānis.

Vidū, kādu pusotru metru platā atstarpē, sagāzās asiņu

palts.
Lielais kursis vedīs karaspēku triecienā. Viņš pirmais

uzlēks uz ienaidnieka cietokšņa sienas. Jā, viņam piederēja
pirmais vārds kautiņā, bet pēdējo, ja vajadzēja izlemt,

kur uzbrukt, kam uzbrukt un kad uzbrukt, noteica bram-

maņi.
Vecie kurši sanāca ap upurvietu. Viņu sejās bija gan-

darījums.
Kamēr Kursā dzīvo cilvēks, kurš ar zobena cirtienu

spēj pāršķelt pieaugušu zirgu kā ābolu, mums nekas ne-

draud!

Dievi ir ar mums!

Sirojumam gatavi kuršu karavīri kārtojās ierindā.

Uz otrā sēkļa viļņi skalojās ap kuģu bortiem. Tilpnēs
bija ieroči un proviants, lielie Sigtunas aplenkšanai sa-

gatavotie vairogi. Aiz tiem slēpjoties, kurši tuvosies pil-
sētas vaļņiem. Vairogi bija uzcirsti no ozoldēļiem, plati
un augsti kā godistabas durvis. Vairogus atstutēja ar

pagaru balstkoku, un apšaudē tie sedza no pilsētas aiz-

stāvju bultām un akmeņiem.
Pirms atgriešanās uz šiem vairogiem sadedzinās kri-

tušos.

lerindā pa vienam karavīri nāca cauri upurvietai.
Zirga galva palika pa labi, aste pa kreisi. Apavu zoles

samirka milzīgajā asiņu paltī, kas drīz saķepa ar smil-

tīm. Kurši nevairījās notraipīt kājas, drīzāk centās iekāpt
slapjākā vietā.

Upurētais zirgs atdeva kuršu karavīriem savu spēku,
ātrumu, drosmi un bezbailību. Zirga gars aiznesa dieviem



137

kuršu vēlmes. Zirga nāve kā ar slotu izslaucīja no kara-

vīru dvēselēm bailes, iztīrīja sirdis no sadzīves sārņiem,

sagatavoja tālajam ceļam un uzvarai.

Sigtuna bija kritusi līdz ar zirgu. Kaut arī, fiziskajā
laikā dzīvojot, vikingu galvaspilsēta Zviedrijas krastā vēl

plauka un zēla.

Bet kuršu upuris bija pieņemts.
— Dievi ir ar mumsl — murmināja karavīri.

Ja dievi bija ar viņiem, kurši cīnījās kā nolemti. Vie-

nīgi nāve varēja atturēt šos karavīrus. Bet vikingi Zvied-

rijas malā arī sēdās kuģos, lai dotos sirojumā uz tālajiem
Albionas krastiem. Dievi bija kuršiem labvēlīgi. Upurē-
šana veiksmīga. Asinis pamazām iesūcās smiltīs.

Kad pēdējais karavīrs izgāja cauri upurvietai, sievietes

un bērni sasvieda zirga ķermenim virsū smaržīgus un

sveķainus priežu un kadiķu zarus.

Izveidojās zaļa, spuraina kupena.
Brammanis nāca, grozā nesdams dzintaru.

Viņš izbēra dzintaru zaļajā, sveķainajā kupenā.
Zēns atskrēja ar kūpošu lāpu un pasniedza uguni

brammanim.
Dzintars uzliesmoja ar gaišu, sprakšķošu liesmu.

Kad kuršu karavīri iestūma kuģus dziļumā, upurvietā

pacēlās balts dūmu stabs.

Katrā kuģī bija trīsdesmit airu, pa piecpadsmit pie
borta. Vīri ķērās pie airiem, stūrmaņi uzmundrināja ko-

mandas, floti aizdzina tālāk selgā, lai varētu uzvilkt

buras.

Krastā pilnā sparā dega ugunskurs, un plats dūmu

stabs vilkās pāri jūrai.
Kuģi uzvilka buras.

Pamale pārklājās ar milzīgu buru audekla mākoni

gaišu dūmu krāsā — tur lielais kuršu kara ugunskurs
slīdēja pāri uz Zviedriju.

Kopā ar vieglajiem kara kuģiem līdzi brauca smagie
tirdzniecības kuģi. Tilpnēs šoreiz nebija ierasto maiņas
preču — mucas ar ādām, medu, vasku un dzintaru bija
atstatas krastā. Kuģos bija peterellas — ierīces akmeņu

sviešanai pāri pilsētas mūriem un balistārijas mazāku

akmeņu sviešanai, tās apkalpoja viens cilvēks. Tirdznie-

cības kuģi bija piekrauti ar sveķainiem baļķiem pilsētas
sienu aizdedzināšanai un sargposteņu izsvēpēšanai. Grē-

das gulēja vareni un sausi priežu milzeņi, domāti «struk-

tūrām», tā sauca milzīgus un sausus plostus, kurus
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izveidoja jūrā un, cīņas laikā aizdedzinātus, pa vējam
laida virsū ienaidnieka flotei.

Uz jūras kurši vikingiem bija stingri pretinieki. Kurši

uz jūras sita visus. Gotus, dāņus, norvēģus.
Kuršiem bija izkopta kaujas taktika. Vieglie kuģi ātri

manevrēja, ieņemot izdevīgas pozīcijas, lai izmantotu

vēju. Pirms sadursmes kuģu kravu tā pārvietoja, lai

svars atrastos stūres galā. Priekšgals pacēlās augstu pāri

viļņiem. Divi vieglie kuršu kuģi tad ieņēma pretinieku
vidū, katrs nosedza savu bortu un, metot šķēpus, šaujot
bultas no augstajiem priekšvadņiem, iznīcināja ienaid-

nieka karavīrus.

Kaujas taktikas galvenā gudrība — uzvar tas, kurš

cīnās, durot un cērtot no augšas uz apakšu.
Uz Sigtunu devās liela auguma kuršu karavīri, visi

noauguši garāki par metru septiņdesmit. Gaišiem vai

pelēkiem matiem, zilām vai pelēki zilām acīm. Protams,

pa vidu grozījās arī dažs melnmatis, visdrīzāk — pār-
kuršojies lībietis ar garu seju un brūnām acīm. Kuršiem

bija īsas un platas galvas. Arī acis bija platas. Sejas
bija ovālas vai iegarenas ar vidēja lieluma deguniem,
taisnu muguriņu. Gadījās, protams, arī ērgļa knābji vai

strupdeguņi,
Jūras braucēju sejas bija nopietnas, kad viņi atskatījās

uz dzimto krastu.

Sparīgā, asiņainā cīniņā Sigtunu ieņēma, izlaupīja un

nopostīja.
Kad kuršu karavīri sadedzināja savus kritušos, kad ar

gūsteknēm — skaistākajām sievietēm, ar zeltu, sudrabu,
ieročiem, ādām, dzintaru un citām trofejām piekrautie
kuģi pazuda aiz apvāršņa, zviedri salasījās uz saietu.

Ko darīt?

Vai atjaunot nopostīto Sigtunu, vai celt galvaspilsētu
citā vietā?

Kā nežēlīgs un kluss smilšu kalns kurši bija piezagu-
šies Sigtunai. Tur nebija ko atjaunot. Viss gulēja zem

asinīm un pelniem.
Zviedri nolēma iemest baļķi Melara šaurumā.

Kur jūra baļķi krastā piedzīs, tur cels jauno pilsētu.
Baļķis — stock.

Pakalns krastā, kur viļņi piedzina baļķi, — holm.

Stockholma
— tā, ne bez kuršu palīdzības, radās Zvied-

rijas tagadēja galvaspilsēta.
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— Dies, pasargi pasauli no tādas palīdzības! — izsau-

cās mācītājs, kad skolotājs viņam izstāstīja šo stāstu.

Patiešām!

Bet tā var teikt par daudzām pilsētām, kuras sen, sen

dibinātas. Arī par Rīgu, kuru palīdzēja dibināt krustneši.

Vai notiktu citādi, ja lielais kursis nespētu pārcirst
upurdzīvnieku? Vai Sigtuna paliktu nenodedzināta?

Vai Rīga nedibināta?

Bija 1187. gada vasaras sākums.

Kursā ziedēja ceriņi.
Sigtunā ari.

34

Krastā palicēji uzturēja upuruguni, metot liesmās priežu
zarus un dzintaru, ja vajadzēja dūmus padarīt kliedākus

un gaišākus.
Upuruguns degs, līdz milzīgā flote atgriezīsies.
Degs dienu un nakti, rādot vietu, kur kuģiem piesiāt.

Lietus laikā vīri uzcels ādas jumtu pāri ugunij. Uguns
degs.

Gadījās, ka dūmi atvilināja arī ienaidnieka kuģus.
Taču maz bija pie Baltijas jūras drosminieku, kuri ieras-

tos Kursā ar ļauniem nolūkiem.

«Dievs, sargi mūs no mēra un no kuršiem» — rakstīts

uz baznīcas portāla Dānijas piekrastē.
Upuruguni sargāja kuršu slava.

Uguns aizvadīja kuršus kaujā, uguns aizvadīs kritušos

aizsaulē. Daudzi karavīri vairs neredzēs dzimtos krastus.

levainojums kaujā bija līdzvērtīgs nāvei. Smagus ievai-

nojumus kurši neprata izārstēt. Ja loceklis bija sadra-

gāts, brūcē ievazāti netīrumi, tad nāve bija neizbēgama.
Tāpēc smagi ievainotajiem karavīriem kurši kaujas laukā

nocirta galvas. Lai nemokās. Lai ar žēliem vaidiem ne-

mazina armijas kaujas sparu. Tas bija nežēlīgs un bar-

barisks laiks. Dienvidos dzīvojošie senprūši vēl nogali-
nāja jaunpiedzimušās meitenes, atstājot tikai pirmo. Lai

nebūtu liekas mutes. Lai dievi saprastu — tautai vaja-
dzīgi zēni. Kurši neatzina un noliedza šādu barbarismu.

Bet savus ievainotos nogalēja. Pēc kaujas no atlikušajām
struktūrām un no aplenkšanas vairogiem salika milzīgu
sārtu.

Kurši lielos aplenkšanas vairogus sauca par durvīm uz

aizsauli.
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,Uz lielā vairoga caur liesmām viņi aizsaulē aizgāja.
Kursā bija stingri likumi.

Nedrīkstēja aizskart brīva cilvēka dzīvību un mantu.

Bērniem bija jāuztur darba nespējīgie vecāki. Ja uz-

turētājs krita karā, uzturēšanu uzņēmās sabiedrība.

Jūrmalniekiem bija bargi noteikumi, lai neiztraucētu

klejojošās smiltis. Ne smildziņu, ne zariņu, ne lapiņu, ne

čiekuriņu nedrīkstēja kāpās ņemt. Nedz lopus ganīt, nedz

pakaišus vākt. Nedz kokus zāģēt, krūmus pļaut.
Savstarpējās ķildas un aizskārumus iztiesāja brammaņi.

Par apvainojumiem bija jāmaksā sāpju nauda — dzin-

tarā vai sudrabā. Cietumus kurši nepazina. Zagļus nosita.

Ja gadījās slepkava, tad viņu gaidīja smagi pārbaudī-

jumi. Par ļaunprātīgu slepkavību sodīja ar tūlītēju nāvi.

Bet strīdīgos gadījumos uz slepkavu gūlās lāsts. Saskaņā

ar paražām, slepkavu izraidīja no tautas. Slepkavām ne-

drīkstēja pasniegt ne ūdens krūzi, ne ēdienu, ne arī kā

citādi palīdzēt. Slepkava nedrīkstēja staigāt pa dzimto

zemi, jo bija ticējums, ka ne smiltis, ne akmens, ne māli

viņu nenes. Slepkavām atlika tikai viens ceļš — iesēsties

laivā un pazust jūrā. Piestāt kaut kur svešā malā un

līdz mūža galam dzīvot verdzībā un mokās. Ja viņš pa-
lika Kursā, viņam bija jāiet bojā. Slepkavas rokas bija
apgānītas, tāpēc viņš nedrīkstēja neko bāzt mutē ar

pirkstiem, bija spiests ēst kā dzīvnieks, nometoties četr-

rāpus. Protams, kādu laiku nomaļā stūrī slepkava varēja
dzīvot, ja viņam pietika drosmes pārkāpt aizliegumus.
Ja viņš nesajuka prātā, gaidīdams dievu atmaksu. Ja

slepkavas uguns izdzisa, neviens nedrīkstēja dot viņam
oglīti. Kādu laiku slepkava varēja dzīvot arī vientulībā,
taču bargajā klimatā vientuļi cilvēki ziemā nosala, ja
vien nenomira badā jau rudenī.

Brammaņi raudzījās, lai likumi tiktu ievēroti un dievi
dabūtu upurus.

Tautas dzīve ir kā bulta. Ir brīdis, kad liktenis ir tau-
tas ziņā, kad sabiedriskie spēki ir nospriegoti kā uzvilkts

loks, kad pati tauta izvēlas mērķi, kad bultas lidojums un

tālums ir paredzami. Kad bulta ir izšauta, to atgriezt
nevar nekāds spēks, ne lūgšanas, ne pavēles.

Kuršu sabiedrisko dzīvi vadīja brammaņi.
— Galvenais panākumu priekšnoteikums, — sacīja

brammaņi, — ir uzturēt labas attiecības ar dieviem.

Kursai bija izcilas pozīcijas. No jūras puses viņus sar-

gāja milzīga flote un neuzvaramu pirātu slava. Sauszemē
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teritoriju robežoja josla starp Skrundu un Zemgali, pie-
augusi ar mežonīgiem un grūti caurejamiem mežiem.

Kāpēc kurši zaudēja neatkarību?

Atkal un atkal skolotājs Jānis Kuronis uzdeva sev šo

jautājumu.
Attiecības ar dieviem? Vai tās pasliktinājās?
Tad skolotāja priekšā nostājās mācītājs Blakfrosts un

sacīja: — No dieva augstumiem raugoties, tautas staigā
pa zemi kā mākoņu ēnas. Dievam ir citi laika samēri, un

tūkstošgade viņam ir tikai mirklis. Mākonis pārslīd tuks-

nesim, mezdams ēnu, pārslīd Dņeprai un Eiropas austru-

miem, nonāk pie Baltijas jūras, uz brīdi skar Kurzemi,
vēl kādu sekundi ēna kavējas uz Kuršu kāpām, un tad

mākonis pazūd. Laika vējš to aprij. Un kurši pazūd! N;:k

jau cits mākonis, cita ēna slīd pāri zemei, dzīvība turpi-
nās, tikai kurši ir izkusuši milzīgajā cilvēces jūrā un

kuršu valoda aizgājusi uz neatgriešanos.
— Kas veido vēstures gaitu, mācītāja kungs? — jau-

tāja skolotājs. — Kas nosaka cilvēces ceļu? Zvaigznes
vai varoņi?

— Zvaigznes tikai vēro, — atbildēja mācītājs. — Vis-

ticamāk, ka tās ir samīlējušās savā gaismā un vēro pašas
sevi. Tātad — atliek vienīgi varoņi.

Vai mācītāja vārdos neslēpās rūgta ironija? Vai tā ne-

bija norāde uz skolotāja neveiksmi cīņā ar kalnu?

— Varoņi? — pārjautāja skolotājs. — Bet mani interesē

jautājums: ja nebūtu viena varoņa, vai vēstures gaita
mainītos? Ja Anglijā nebūtu Kromvela, vai viņa vietu

ieņemtu cits, bet notikumi attīstītos tāpat? Ja nebūtu Na-

poleona, vai viņa vietu ieņemtu cits ģenerālis, bet tāpat
notiktu karagājiens uz Krieviju un tūkstošiem cilvēku

ietu bojā bezjēdzīgā nāvē?

— Kas tad tas, skolotāja kungs, — brīnījās mācītājs,
— vai fatālisma sludināšana?

— Tālu no fatālisma, — atteica Kuronis, — bet man

ir sava teorija. Par vēstures gaitu. Cilvēku aktīvā griba,
sīkās vēlmes saplūst kopā kā ūdens pilieni, līdz savieno-

jas vēstures straumē, kas nes uz priekšu kontinentus,

zemes, valstis. Varoņi ir cilvēki laivās straumes vidū.

Viņi iespēj, piepalīdzot ar airiem, apsteigt straumi, viņi

spēj nosist cilvēkēdāju haizivi, laikus paziņot, ka priekšā
ir bīstams ūdenskritums, bet bez straumes nav varoņu.
Un tāpēc es jautāju *— vai kas būtisks mainās, ja viena

varoņa vietā stājas cits? Ja tirāna vietā nāk cits tirāns?.
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Ir jāveido straume, nevis varoņi. Jo miljoniem cilvēku

aktīvā griba, vēlmes un enerģija veido vēsturi. Tāpēc es

skatos nākotnē ar cerību. To cilvēku skaits, kuri grib sa-

pratni, tomēr pieaug ātrāk nekā to, kuri grib vadīt pa-

sauli ar zobenu un zeltu.

— Vai kurši gāja bojā tāpēc, ka gribēja vadīt ar zo-

benu? — jautāja mācītājs.
— Viņiem nebija izejas, — taisnojās skolotājs, — cērt,

lai tevi nesacērt! Tāda tolaik bija dzīve. Varbūt, ka tev,
mācītāj, ir taisnība, tautas kā ēnas slīd pa zemi, kā mā-

koņu ēnas, bet arī tai vismazākajai ēnai vēsturē ir vieta!

— Kāda vieta vēsturē ir putniem? — jautāja mācītājs.
— Un tautas ir tikai gājputni vēstures griežos.

— Gribu tev uzdot vēl dažus jautājumus, — teica sko-

lotājs. — Ja ir tā, kā tu saki, tad kas griež milzīgo vēs-

tures vēja mašīnu, kad viena tauta nomaina otru? Vai

sīkās tautas pazūd lielajā, vai lielā izkūst sīkajās? Var

notikt abējādi. Un kas, tavuprāt, ir viena cilvēka mūžs

vēstures gājputnu gaitā? Uz brīdi pieņemsim tavu mo-

deli, mācītāj! Kas ir cilvēks? Vai tikai putna spārnu
vēziens? īss baudas mirklis? Vai sāļš kumoss vēstures

vārnu mucā? Vai neko vairāk cilvēkam dzīve neatstāj? Un

laime? Un griba? Un prāts! Un gods! Ja putns nevēlas

doties citiem līdzi, vai viņš iet bojā vēstures ziemā? Tu

varbūt mani nesaprati? Ne jau cilvēki veido straumi, bet

gan notikumi, vēlmes, centieni, plāni un vajadzības. Bet

cilvēks ir sīks. Taču viņš var iespaidot straumi. Kaut vai

ar savu nāvi viņš to var iekrāsot!

Mācītājs stāvēja Sventes kalna virsotnē, pats kalns

strauji attālinājās no skolotāja, paceldamies kā mākonis

virs Melnkrantes, arī mācītājs kļuva aizvien tālāks, vie-

nīgi viņa balss dārdēja kanceles skaļumā.
— Un tomēr man ir taisnība, skolotāj! Personība veido

vēsturi, nevis straume!

— Tikai daļēji tev taisnība, — piekrita skolotājs, — jo
straume veido pašu personību.

— Tu patlaban esi slims, — teica mācītājs. — Tu mani

redzi murgos. Varbūt, ka tas neesmu es, ko tu redzi. Tu

esi salasījies lielo pesimistu Šopenhaueru. Un sajaucis
vienā putrā grāmatas «Pasaule kā griba un priekšstats»

idejas. Atceries, ka Sopenhauera idejas noliedz progresa

iespējamību!
— Vai tāpēc, ka viņš neatzīst reliģiju? — jautāja sko-

lotājs.
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— Tu aizmirsi, ka Šopenhauers nenoliedz visu reliģiju,

viņš atzīst budismu.

— Es izteicu savas šaubas, — atzinās skolotājs, — bet

tu, mācītāj, — kāda ir tava pozīcija?
— Man nav pozīcijas, — atbildēja mācītājs, — bet es

esmu ceļā uz to. Es tikai nezinu, kur viņa ir. Eju pa

klaju smilti, mani vada ļaužu entuziasms!

— Nekāds entuziasms nevar aizstāt vēstures zināt*

nisku izpēti, — nikni teica skolotājs, — ja zinātni aiz-

vieto ar reliģisku sajūsmu, politisku fatālismu, sadzīves

spekulācijām vai ideju entuziasmu, tad nākotnes pro-

gnoze ir maldīga.

— Cik tu esi gudrs, skolotāj, — apbrīnoja mācītājs,
— kāpēc tu dzīvē nelieto prātu, kāpēc tu neliec Sventem

apstāties?

Tā, protams, bija bezkaunība. Bet mācītājs jau bija
tik augstu pacēlies skolotājam pāri, ka izskatījās un jutās
kā pats dievs debesīs.

Skolotājs palika lejā uz zemes.

Viņš sēdēja sīkajā kuršu laiviņā, izmisīgi cīnīdamies ar

vēstures straumi, kura nesa aizmirstībā viņa tautu.

Pilsētas krastos vienaldzīgi mirkšķināja uguns miljonu
acis.

Kāds kuģis iegriezās viļņos no Londonas.

— Skolotāj, — no mākoņa izbāzās tā kā mācītāja, tā

kā dieva gudrā galva, — paskaties, viena grāmata pa-

griezīs vēstures straumi!

Viena grāmata?
Tiešām, laikā, kamēr smilšu kalns aprija Melnkrariti,

Londonā Kārlis Markss strādāja pie «Kapitāla».
Bet skolotājs domāja savu domu. Viņam bija nemitigi

jāizvairās no lielajiem zemūdens akmeņiem, kas ik brīdi

draudēja sadragāt trauslo laiviņu.
Kuršu laiviņas liktenis neinteresēja nevienu pasaulē,

izņemot pašus kuršus.

Tas laiks, kad par mazajām tautām un valodām iestā-

sies cilvēces dižākais ģēnijs — Ļeņins, vēl nebija pie-
nācis.

Skolotājs Jānis Kuronis par šādu iespējamību pat ne-

sapņoja. Viņš svaidījās pa gultu slimības karstumos,

strīdējās ar izvairīgo un gudro mācītāju, nemitīgi uzdeva

sev jautājumus, kuri nodarbināja arī cilvēces gaišākos
prātus,
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Kas es esmu? Kas ir dzīve, un kas esam mēs visi?

Kādas mūsu saistības? Kādas pretišķības? Un kāds ir

mūsu pienākums? Kādas ir mūsu iespējas, un kāds ir

mūsu spēks? Kā mēs varam palikt un izdzīvot pasaulē,
kur lielais smejas par mazo, kur stiprais samin vājo, kur

meli ģērbjas taisnības drēbēs, kur palīgs ir tikai paša

spīts!

Vai mēs esam matērija, kas pārvēršas domā? Vai mēs

turpināmies idejās? Kam nav domu, tas pūst, jau dzīvs

būdams! Domas lidinās ap mums. Kas to sacījis? Un, ja
tā, vai senos laikus var noķert ar prāta tīklu?

Vai pastāv dzīve pēc miesīgas nāves? Un ko nozīmē

vārds «nemirstība»?

35

Varbūt seno kuršu kareivīgums izskaidrojams ar to, ka

viņiem vienmēr nācās aizstāvēties?

Karš bija vienīgā tautas izdzīvošanas un sevis aplieci-
nāšanas iespēja?

Vēstures dokumentos kuršu pilis pieminētas jau devī-

tajā gadu simtenī.

Ansgara dzīves aprakstītājs Rimberts stāsta, ka zviedru

karalis Olafs 853. gadā devies sirojumā uz Kurzemi.

Vikingu karaspēks ieņēmis un izlaupījis kuršu pilsētu
Jūrpili.

Kaujā kritis ievērojams skaits kuršu karavīru. Rim-

berts min, ka pilsētu aizstāvējis iespaidīgs garnizons —

septiņi tūkstoši vīru. Kad pilsēta izlaupīta un dedzināta,

tad nokauti visi vīrieši. Nogalināti arī zēni, vecāki par

vienpadsmit gadiem.
Ja sievietes bijušas jaunas un skaistas, tad aizvestas

gūstā. Vecās un neglītās atstātas likteņa varā.

Tajā pašā vasarā vikingi veikuši piecu dienu pārgā-

jienu pa sauszemi, atstājot kuģus piekrastē. Viņi aizgā-

juši līdz Apūlei un uzbrukuši cietoksnim, kura garnizonā
bijis apmēram piecpadsmit tūkstoši kuršu kareivju.

Uzbrucēju bijis ievērojami vairāk — kādi divdesmit

pieci tūkstoši.

Aplenkums un kauja ilgusi deviņas dienas.

Tā kā vikingu pārspēks bijis ievērojams, kurši nolēmuši

padoties ar labu.
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Ķīlā vikingi aizveduši trīsdesmit slavenāko un bagā-
tāko kuršu bērnus.

Kuģu tilpnes pielādētas ar trofeju ieročiem, ar dzintaru,

vasku, ar zvērādām un sudrabu.

Uz Jūrpils un Apūles nopostīšanu 853. gadā kurši at-

bildēja ar Sigtunas izlaupīšanu 1187. gadā.
Varbūt ka uz Sigtunas vaļņiem brālis cirtās ar brāli?

Jo ķīlā aizvestie izkusa zviedros, viņiem bija bērni —

zviedri, un bērnu bērni jau vairs neatcerējās ne Jūrpili,
ne Apūli, ne savas kuršu saknes.

Pēc uzvaras pār Sigtunu sākās kuršu noriets.

Jau no bērnības cilvēku Kursā radināja pie domas, ka

vienīgais vīrieša cienīgs darbs ir karš.

Vesels un stiprs kuršu vīrietis nedrīkst strādāt uz lauka

vai darbnīcā.
Uz lauka vai darbnīcās lai strādā klibie, šķībie, aklie,

kurlie, tizlie un vergi.

Brašākie, stiprākie un drosmīgākie kuršu jaunekļi krita

kaujās, neatstājuši pēcnācējus. Tā noplicinājās tautas

ģenētiskais mantojums. Vēlu dibināja laulības, daudzas

sievietes līdz mūža galam palika tukšinieces, neiznēsāja
bērnus. Karagājieni sekoja cits citam.

Te sirojumi uz jūras, lai atbaidītu dāņus, norvēģus,
gotus, normaņus, vikingus. Te cīņas sauszemē, lai notu-

rētu ārpus Kursas robežām krustnešus, kas jau sāka

iespiesties Baltijā.

Pieaugot krustnešu spiedienam no sauszemes puses,
kurši pameta novārtā jūras braucienus.

Vergu darbs bija mazražīgs. Bet nu, samazinoties vergu

skaitam, noplicinājās pienācīgi nekoptie lauki. Saņemt

gūstekņus kļuva aizvien grūtāk. Pamanot kuršu buras pie

apvāršņa, goti, norvēģi un dāņi pameta piekrastes lau-

kus, neielaidās atklātā cīņā, bet paslēpās lielās, labi no-

cietinātās pilsētās. Aizvien biežāk kuršu kuģi atgriezās
bez laupījuma, pat ar zaudējumiem.

Tā kā vergu kļuva aizvien mazāk, pienāca laiks, kad,
lai ražu saglābtu, brīvajiem kuršu karavīriem nācās do-

ties uz lauku.

Daudzi no viņiem nevarēja samierināties ar šo paze-

mojumu. Karavīram jāstrādā, kur tas redzēts?

Cietākos raksturus piebeidza nostalģija.

Ap 1201. gadu parādījās pirmie dzelzsgalvji, tā kurši

sauca krustnešus.
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Nākamie gadu desmiti bija kritiski Kursas vēsturē.

Kļuva skaidrs, ka brīvības liktenis izšķirsies cīņā uz

sauszemes.

Bet jūrnieks bez kuģa nav cīnītājs. Lai sekmīgi karotu

uz zemes, bija jārada citi ieroči, jauns apbruņojums. Bija

jāizstrādā jauna taktika. Bija vajadzīgi līdzekļi. Kur tos

dabūt?

Pret kuršiem strādāja ačgārnā formula — viņi bija

pārliecināti, ka valsts saimnieciskā varenība ir atkarīga
no militārās varenības.

— Būs uzvaras kaujās, — skaidroja brammaņi, — būs

pilnas klētisl

Kad līdz ar gūstekņu trūkumu apsīka svaiga darba-

spēka pieplūdums, Kursā sākās smagi laiki.

Amatniecība pagrima, paviršība uzplauka.
Slikta kaluma zobeni lūza pirmajos cirtienos. Šķēpu

smailes drupa pret bruņām. Kuģi zaudēja gaitas vieg-

lumu, buras un takelāža neturēja vēju, virves trūka kā

sapuvušas. Apcirkņos sasmaka graudi, pienācīgi nebarotie

lopi krita sērgās, laikus nenopļauta labība sagāzās veldrē.

Kuršu vīri nestrādāja uz lauka vai darbnīcās, bet ap-
sēda brammaņus ar jautājumiem. Ko darīt?

Protams, brammaņi gribēja to labāko. Uzvaru zudumu

kaujās viņi izskaidroja ar nepietiekamas uzmanības pie-
vēršanu dieviem.

— Par maz lūgšanu! — viņi teica. — Par maz upuru!
Diemžēl brammaņi atradās tikpat tālu no situācijas iz-

pratnes, cik senie laiki no mūsdienām.

Kuršus iznīcināja viņu reliģija.
Krustneši uzmācās, gūdami panākumus.
Kuršiem bija jāmaina kaujas taktika. Bija jākaļ un

jāapgūst kvalitatīvi ieroči. Kustīgā cīņā atklātā laukā

nederēja ierastās akmeņu metamās peterellas un balistā-

rijas. No grupas vajadzēja pāriet uz kaujas ierindu. Ja

pēc pirmajām sakāvēm būtu meklēti vājuma cēloņi, kurši

nonāktu pie slēdziena, ka jāvalkā bruņas. Sauszemes

cīņa diktēja citādus noteikumus nekā jūras kauja, kur

bruņas drīzāk traucēja. Bet kurši savlaicīgi neizprata
situāciju.

Brammaņi bija pilnībā sagrābuši varu, iznīcinot jeb-
kādu demokrātiju.

Karavadoņus, kurus līdz šim kurši bija vēlējuši, bram-

maņi nu iecēla pēc saviem ieskatiem.
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Bet kaujas laukā vadoņa vērtību nosaka citas īpašības,
nevis akla paklausība brammaņiem.

— Jālūdz dievi! — brammaņi aicināja. — Tikai pēr-
kons mums palīdzēs satriekt dzelzsgalvjus.

Kurši pameta darbu smēdēs, devās uz svētbirzēm un

lūdza jo sirsnīgi lielos ozolus.

Dzelzsgalvji ielauzās svētbirzēs un cirta lūgšanā no-

liektās galvas.

Vajadzēja kalt bruņas, bet kurši tupēja upurakmeņu
priekšā, prasīdami no dieviem zobenus un laimi.

Vajadzēja veidot mežos aizcirtumus, aizšķēršļojot ceļu
dzelzsgalvju jātniekiem, bet kurši kvēpināja dzintaru pie
senču ugunskapiem.

Taču brammaņi nerimās.

— Par maz jūs lūdzat, — viņi sodījās, — par maz

upurējat!

Saprātīgi vadoņi pēta pretinieka kaujas spēkus, bet

brammaņi pa Kursu sūtīja izlūkus un meklēja baltus

zirgus.

Cilvēkus, kuri sludināja pret brammaņu muļķību, iz-

nīdēja.
Drīz vien Kursā nepalika neviens baltiņš.
Visus upurēja.

No nogalētajiem brammaņu pēlējiem un iznīcinātajiem
baltiņiem vien varēja sastādīt kaujas spējīgu nodaļu.

Uzvar tas, kurš cīnās, cērtot un durot no augšas uz

apakšu. Jūras taktikas pamatformulu varēja radoši iz-

mantot uz sauszemes, organizējot kavalēriju.
Bet kurši, brammaņu mudināti, ar drūmu neatlaidību

cirta lūgšanu taktikas pretiniekus un baltos upurdzīvnie-
kus, kamēr krustneši cirta kuršus.

Ja Kursā nebūtu reliģijas apstulboti valdnieki?

Ja gadītos brammaņu vidū viens saprātīgs, tālredzīgs?
Vai viņš mainītu kuršu laiviņas gaitu vēstures straumē?

Vai tad kuršu vēsture izskatītos citāda? Kas vada tautu

pa vēstures teci? Varoņi vai straume? Brammaņi uzskatīja,
ka viņi.

Pienāca laiks, kad vairs neviens kursis nevarēja ar

vienu cirtienu pāršķelt zirgu kā ābolu. Nu dievi bija ga-

līgi novērsuši savu vaigu. Brammaņi cerēja glābties, no-

slēdzot līgumus un pārejot kristīgā ticībā. Viņi domāja,
ka izdosies sev izkaulēt ķoniņu un brīvnieku tiesības.



148

1230. gadā vecākais, brammanis Lameķins noslēdza

līgumu ar dzelzsgalvjiem. Taču krustneši ir nedomāja
pildīt noslēgtos līgumus. Kursā drīz vien valdīja terors

un patvaļa. Tikai daži nomales ciemi pie jūras saglabāja
brīvību.

36

Kursā, Jūrciemā, atzīmēja Durbes kaujas simto gada-
dienu.

Jaunie dziedāja dziesmas, vecie stāstīja teikas.

Tālā pagātnē nu bija palicis 1260. gada 13. jūlijs.
Kaujas laukā kurši toreiz ieradās saistīti ar līgumu, for-

māli viņi bija dzelzsgalvju sabiedrotie.

Pēc pirmajām izlūku sadursmēm iesākās nikna kauja —

vīrs pret vīru, un kurši pārgāja pagānu pusē.

Ar to viņi izšķīra Durbes kaujas likteni.

Kristīgie cieta smagus zaudējumus, krita ordeņa virsva-

donis Hornhūzens, krita Prūsijas maršals, krita gandrīz
divi simti izlases bruņinieku.

Kājnieku un ierindas jātnieku līķus neskaitīja.
Kursā ilgi klīda nostāsti par slaveno uzvaru. Nu jau

vairs nebija neviena dzīva aculiecinieka. Kursa atkal

ievažota līgumu ķēdēs. Sājš ir simt gadu vecs prieks.
Bet tomēr labāks nekā nekāds. Taču Jūrciemā parādījās
dzelzsgalvju nodaļa. Bija jābēg. Par Durbes kaujas pie-
minēšanu draudēja nāves sods. Tikai neliels kuršu pul-
ciņš ar sievietēm un bērniem nokļuva līdz krastam.

Sēklī uz ķīļa gaidīja noenkurots kuģis. Bet nebija tilpnēs

ne pārtikas, ne dzeramā ūdens. Aiz muguras klaigāja
nāve. Izvēles nebija. Kurši iestūma kuģi dziļumā un uz-

vilka buras, jo vējš bija labvēlīgs.
Krastā parādījās dzelzsgalvji, kopā ar viņiem pārdes-

mit lībiešu. Viņi kliedza, lai bēgļi atgriežoties, lai piestā-

jot malā.

Bēgļi nepaklausīja, labi zinādami, kas viņus sagaida.
Drīz viņi bija tālu jūrā.

Vējš cēlās aizvien sparīgāks, kuģis skrēja kā spārnos.

Bet stūrmanis nezināja amata noslēpumus. Viņš bija

stūrmanis tikai vārda pēc. Kāds brammanis par laba
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dzīru alus brūvēšanu bija piešķīris viņam stūrmaņa vārdu.

Bet viltusstūrmanis bija tik saprātīgs, ka briesmu brīdi

atdeva vadību citam, kurš labi pārzināja jūras brauk-

šanu.

Kurši turēja kuģi cieši pie vēja, iedami uz dienvidiem,
lai izdevīgā vietā piestātu krastā.

Ar šo kuģi Kuršu kāpā ieradās skolotāja Kuroņa senči.

37

1856. gada rudenī, kādā svētdienā, tūlīt pēc atnākšanas

no baznīcas, skolotājs smagi saslima. lespējams, ka ba-

roneses runa bija pēdējais piesitiens, skolotājs jau ilgāku
laiku bija juties slikti.

Slimnieku apmeklēja mācītājs, šoreiz aptieķnieka lomā,
atnesa zāles, uzmundrināja un aizgāja.

Skolotājs svaidījās karstumos un murgoja par seno

Kursu.

Tad krīze bija pāri, skolotājs izdzīvoja. Nu jau viņš
kādas dienas bija pie samaņas un sāka atkopties. Viņš
centās atcerēties slimības laikā redzētās vīzijas un pie-
rakstīt biezajā kladē.

Reliģija, Kursa, brammaņi, briesmas? Jā, kur tad mā-

cītājs? Vai smilšu kalns jau piespiedis viņu pamest baz-

nīcu?

Baznīca smilšu ierakumā jau bija pa pusei apbērta.

Mācītājs bija nonācis tādā fanātisma pakāpē, ka vairs

neuzklausīja nevienu. Viņš augām dienām lūdza dievu,
cerēdams, ka smiltis tālāk neies.

Bet smiltis pie labvēlīga vēja kāpa tādā straujumā, ka

visiem kļuva skaidrs — mācītājs cīņu ir zaudējis.
Pats mācītājs ieslēdzās baznīcā, ņemdams līdzi pārtiku

vairākām dienām un muciņu ar dzeramo ūdeni. Pat sievas

un meitu lūgums pamest postā ejošo celtni neatrada

dzirdīgas ausis.

Lāgu lāgiem mācītājs iekustināja dobjo zvanu.

Pāri Melnkrantei vēlās bargas un brīdinošas skaņas.
Jau pēc dažām dienām zvejnieki ar nepārtraukto dim-

dināšanu aprada.
Bet smiltis strauji apņēma baznīcu.

Dienā, kad skolotājs pirmo reizi piecēlās no slimības

gultas un pārgāja pāri istabai, pie viņa ienāca Lameiķis
Pērminderis.
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—- Nu jums jānāk, — teica Pērminderis, — vienīgi jūs
varat vest mācītāju pie prāta. Nav vairs labi.

Skolotājs grīļīgu gaitu un bālu seju sekoja Pērmin-

derim.

Smiltis bija apsegušas baznīcu.

Vienīgi pats torņa gals ar krustu rēgojās ārā no

slīpuma.

Izskatījās, ka mācītājs dzīvs aprakts zem krusta.

— Jā, — apliecināja Pērminderis, — mācītājs tur iekšā!

Dobji iedunējās zvans. Kalns runāja ar slāpētu balsi,
smilšu graudiņi trīcēja.

Pie apraktās baznīcas. bija salasījušies melnkrantieši.

Zvejnieki strādāja nogāzē, pati Sventes virsotne vēl

bija kādus desmit metrus no torņa gala.
— Kad pienāks Lielais, — teica Tadaiķis, — tad baz-

nīca būs zem divdesmit metriem smilšu un vēlāk pat zem

četrdesmit, kad pats kupris būs virsū!

Vīri raka ar pilnu sparu.

Pa slīpumu augšā pakāpusies, netālu stāvēja un pilnā
balsī raudāja mācītāja kundze.

Abas meitenes šaudījās kā atspoles pa nogāzi, te pie
mātes, te pie zvejniekiem.

Zvans skanēja savādi.

Ne tikai skaņa bija slāpēta. Sitieni sekoja cits citam

ar nevienādu spēku un nelīdzenām atstarpēm. Mācītāja
dzīvība turējās, burtiski, virves galā. Viņš ar pūlēm
iekustināja zvana mēli.

Protams, ka mācītājs zvanīja, dodams zīmi glābējiem.
Vīri raka.

lespējams, ka smiltis ap torni noslāpēja viņu balsis un

mācītājs nesaprata, ka glābiņš ir tuvu.

Atkal bija gājputnu pārlidošanas laiks, bet ari vārnu

kodēji pilnā sastāvā bija ieradušies ar lāpstām, lai palī-
dzētu atbrīvot kļūmē nokļuvušo reliģisko fanātiķi.

Jā, tādi apzīmējumi lidinājās gaisā.

Torņa smaile pamazām iznira no smiltīm. Starp Sven-

tes augsto kupri un torni nolika pītu vairogu.

Kvarca graudiņu nopulētie kārniņi matēti spīdēja kā

vasks.

Zvans tikai reizi pa reizei sāpīgi iedunējās.
— Te jābūt logam! — norādīja Pērminderis.

Lejā uz ceļa noskanēja garš zirga zviedziens.
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Nedzirdami bija piebraukusi četrriteņu kulba. No tās

izkāpa divi vīrieši formās, redzams, žandarmi. Tad pa-

rādījās trešais vīrietis. Kungu drēbēs. Tas taču Hohdrāts!

Nu jau vairākus gadus viņš strādā Karajaučos. Pašā

laikā atbraucis, lai palīdzētu. Hohdrāts manīgi kāpa
augšā pa slīpumu. Žandarmi sekoja pa gabaliņu.

— Paņemiet lāpstas! — aicināja Pērminderis.

Skavās uz karietes jumta bija iestiprinātas divas lāp-
stas. Ar četrriteņu kulbu pa Kuršu kāpu smiltīm braucot,
gadījās iestrēgt, tad bez rakšanas neiztikt.

Hohdrāts padeva labdienu un tuvojās skolotājam.
— Skolotāj Kuroni, — viņš teica, — likuma vārdā es

jūs arestēju! Lūdzu, brauciet man līdzi!

Zvejnieki izbrīnā sastinga. Pat mācītāja kundze pār-
stāja raudāt un pakāpās augstāk. Arī zvans apklusa, it

kā mācītājs tur iekšā būtu dzirdējis.
— Par ko? — nesaprata skolotājs.
— Jūs apsūdz elku dievu pielūgšanā, — teica Hohdrāts

— Kādi ir pierādījumi? — prasīja skolotājs.
— Mēslus uz kalna izlikāt?
— īzliku!

— Tas ir pierādījums, ka ziedojāt smilšu pūķim!
— Tā taču tumsonība! — izbrīnīts izsaucās skolotājs.
— To izlems hauptmanis, — cieti noteica Hohdrāts.

— Bet vēl par jums ienākusi baroneses sūdzība. Jūs pie-
sārņojat viņas īpašumu ar lopkopības atkritumiem.

— Es protestēju, — iebilda skolotājs.
— Tas vēl nav viss, — teica Hohdrāts, mēģinādams

laipni smaidīt, bet izskatījās, ka viņš grib ar mutes kakti-

ņiem sasniegt ausis. — Jūs apsūdz pretvalstiskā rīcībā,

Prūsijas valsts skolā jūs mācāt nesaprotamu valodu!

Žandarmi draudīgi pievirzījās tuvāk.

Bet arī zvejnieki saslējās. Starp skolotāju un Hohdrātu

nostājās plecīgais Jonatāns Dardeģis ar lāpstu rokā.

Nodokļu inspektors biedīgi ieķērcās gluži kā vārna un,

augstu palēcies, izšāva kāju uz priekšu, ar zābaka aso

purnu mērķēdams Jonatāna sejā.

Jonatāns lokani atliecās, un zābaks nosmalstīja tukšu

gaisu.

t

Ķēmīgi izskatījās, ka cienījama vecuma kungs, pelēku
cilindri galvā, lēkā pa smiltīm un ķērc kā vārna.

N
Viens no žandarmiem pasmaidīja. Neko tādu puisis
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nebija redzējis. Viņš nezināja, ko tagad darīt. Vai tra-

kiem priekšniekiem jāklausa?

Arī Jonatāns brīdi nogaidīja. Viņš atminējās Hohdrāta

stāstus par samuraju cīņu. Tātad vecais inspektors nupat

bija nodemonstrējis vienu no kaujas saucieniem un sle-

penajiem sitieniem?

Vāri iedunējās zvans, izkliedēdams sasprindzinājumu.
— Kas tad nu, — teica skolotājs Kuronis, — ja mēs

cits citu apsitīsirn, kurš atraks mācītāju? Cik ilgi jau

viņš tur sēž?

— Būs kādas dienas, — teica Pērminderis, — spītīgs
bez gala. Nevarējām viņu pierunāt izbeigt šitos kumē-

diņus.
— Mācītājs tur apakšā? — jautāja Hohdrāts, vērsda-

mies pie skolotāja, — par to jums arī būs jāatbild!
— Palīdzēsim viņu atbrīvot, — skolotājs aicināja, — un

tad braukšu jums līdzi, man laikam būs jāatbild arī par

to, ka zeme griežas?
— Neiedomājieties no sevis par daudz, — nicinoši sa-

cīja Hohdrāts, — nav pierādīts, ka jūs to būtu iegriezis!
Bet burtnīcu svešā valodā, kas jums mājās, — to gan būs

jāņem līdzi!

Žandarmi nokāpa lejā uz ceļa, izņēma lāpstas no ska-

vām. Ar viņu palīgu rakšana veicās ātrāk.

Bet arī zvans tur lejā piepeši iedunējās divtik ātri.

It kā agonijā mācītājs zvana mēli svaidītu. Piesitieniem

trūka spēka, skaņas dzisa smiltīs.

Vīri pārstāja rakt un ieklausījās.
Nē, te kaut kas nepasēja.
— Sajucis? — nedroši ieminējās Pērminderis.

— Cilvēks, kurš tikai ģenerāļa muļķības dēļ nekļuva

pulkvedis, — sacīja Romietis, — domā, ka mācītājs ir

traks!

Tiešām, kā rokraksts nodod gara slimību, tā zvana

ritms vēstīja par aptumšotām smadzenēm.

Nav jau brīnums, vairākas dienas zem smiltīm.

Parādījās torņa loga šaurā karnīze. Smiltis vēl nebija

izspiedušas biezo stiklu. Vīri lāpstoja uzmanīgi, lai ne-

jauši neizsistu logu un nesagāztu smiltis mācītājam
sejā.

Beidzot logs bija tiktāl atbrīvots, ka varēja stiklu iz-

celt, nebaidoties, ka smiltis iebruks telpā.
Uz saucieniem mācītājs neatbildēja, bet turpināja neat-

laidīgi un vārgi zvanīt.
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Vīri uzmanīgi atlieca un izvilka naglas, kas turēja
rāmi. Tad saudzīgi izcēla logu.

Pie zvana virves, iejūdziņā piesaistīta, mežonīgi mē-

tājās mācītāja melnā kaķene Lucī.

Pats mācītājs, auksts un kluss, miris un nejūtīgs, sē-

dēja lēnkrēslā, kuru viņš diezin kā bija uzdabūjis augšā
no ģērbkambara.

38

Romietis iekāpa telpā un atbrīvoja kaķeni no iejūga.
Kā melna bulta Lucī šāvās pie mācītāja un ielēca mi-

rušajam klēpī. Kaķene sarāvās kamolā un žēli ieņaudē-
jās. Puskrēslā spīdēja zaļās acis.

Kamēr vīri skatījās, mēma izbrīna pārņemti, no baz-

nīcas dziļumiem atskanēja dzīva balss.

Zvejnieki satrūkās.

Vai mācītāja dvēsele tur dod ziņu?
— Tur kāds kāpj!
Torņa kāpnes čīkstēja zem kāpēja svara.

Nē, tas nebija gars, dzīva būtne parādījās lūkā.

Lameiķis Gokažē!

Neskuvies, nemazgājies, pavisam ne cilvēka, drīzāk

rēga paskatā viņš nostājās zvejnieku priekšā. Viņa acis

spīdēja, viņš laimīgi smaidīja.
— Nokāpiet, paskatieties, — viņš teica, — darbs ir

gatavs! Tas stāvēs uz mūžiem! Es iededzināju sveces, vēl

var redzēt, sveces vēl deg! Ejiet, mācītāja kungs, ko jūs
gaidāt!

Klusu pienākusi, apslāpēti iekliedzās mācītāja kundze.

Viņa tūlīt izprata situāciju, kuru vēl nebija aptvēris darba

pabeigšanas eiforijā esošais Gokažē.

Lejā, baznīcas dziļumā, nokrakšķēja un nošķinda.
Dobji iešalcās smiltis.

Kalna masa bija izspiedusi logus un gāzās telpā.

Gleznotājs sāka raudāt.

— Nebēdā, Gokažē! — mierināja Romietis.

— Esmu tikai Lameiķis Augusts! — sacīja jaunākais
brālis. — Gokažē palika lejā zem smiltīm. Es raudu par

mācītāju, viņš tā gribēja redzēt gatavu gleznu. Kamēr

viņš zvanīja, es strādāju.
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Neviens no augstajiem baznīcas vīriem neieradās iz-

vadīt mācītāju.
Izvadīja Romietis.

Vecākais brālis uzņēmās atbildību. Pats Pērminderis

paziņoja, ka atturas no aktīvas rīcības, kamēr skaidri

nezina baznīcas augstāko amatpersonu pozīciju.

Pērminderis bija pagalam sašļucis. Viņa dzīves jēga —

būt par starpnieku. Ko tagad?

Viņš taču nevarēja sekot jaunākā brāļa piemēram, jau

pēc dažām dienām Gokažē ķēra vārnas kopā ar Tadaiķi,
Lipaiķi un pārējo kompāniju. Bija jādomā par iztiku.

Tagad, kad maizes devējs mācītājs miris, bet skolotājs
aizvests uz Karaļaučiem, Gokažē ģimeni gaidīja grūti
laiki.

Mācītāja kundze ar meitām pameta Melnkranti. Runāja,
ka viņas pārvākušās uz Karaļaučiem, kur mācītāja kun-

dze nu turēšot tiklu meiteņu pansiju.
Hohdrāts vēl kādas reizes parādījās ciemā, tad pazuda

birokrātijas džungļos. Viņš nevarēja atkauties no petī-
cijām, kuras iesniedza zvejnieki, cerēdami uz daļēju zau-

dējumu atlīdzību.

Baronese Ameisenhaufe saņēma krietnu žūksni, no

kura pusi noskaitīja Hohdrātam.

Skolotāju Jāni Kuroni pēc dažu dienu pratināšanas at-

brīvoja, viņam piesprieda soda naudu par mēslojuma ne-

lietderīgu izniekošanu, atstādināja no amata, bet burtnīcu

ar kuršu vēstures un valodas pierakstiem konfiscēja.
Kalna kustība turpinājās netverama, neredzama un

lēna kā akmeņu augšana.

39

Vēlā pilnmēness vakarā bijušais skolotājs Jānis Ku-

ronis veda dēļus skolas būvei uz jauno ciema vietu.

Dēļi bija numurēti, lai ātrāk iespējams sienu kopā
salikt.

Skolotāja garastāvoklis nebija sevišķi gaišs.
Viss šajā pasaulē ir numurēts, viņš domāja. 365 die-

nas gadā. Deviņdesmit gadu, ja laimēsies, mūžā. Un

cauri. Uz jaunu vietu nav iespējams paņemt līdzi neko.

Lielais smilšu kalns mūs apsedz. Varbūt kādreiz, kad

cilvēce kļūs gudra un vienota, — nāve atkāpsies?
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Kulbā uz Karaļaučiem braucot, skolotājam nācās uz-

klausīt Hohdrātu. Inspektors stāstīja par japāņu mākslu

nonāvēt un dziedināt. Hohdrāts teica, ka cilvēka ķermenī
esot 365 punkti, kur, pieliekot roku, var dzīvību veicināt

vai kavēt. Vai tā ir sakritība, ka arī gadā ir 365 punkti?
Vai cilvēks ir aplis dabā? Kas notiek tajā brīdī, kad dzī-

vība un nāve savienojas? Kas iesākas tajā brīdī, kad

elpa izbeidzas? Zinātne māca, ka iestājas lielais klusums.

Ceļojums pa zemi ir galā, bet varbūt, ka sākas cits ceļo-
jums?

Pagaidām nebija atbildes uz šiem jautājumiem.
Virs skolotāja galvas spīdēja apaļš un noslēpumains

mēness ar skaidri saredzamo ūdensnesēja siluetu.

Nelaimīgais parauts gaisā ar visiem nēšiem. Nabadziņš,
pārcēlies uz jaunu vietu. Droši vien lāga cilvēks. Draņķis
būtu izlējis spaiņus pār zemi un noslīcinājis mūs grēku
plūdos.

Tālu no zemes?

Labi, ka melnkrantiešiem nav jāpārceļas tik tālu!

Bet ja pienāks laiks, kad pasaules lielie kalni sakustē-

sies un noslaucīs ļaudis no zemes?

Pasaules lielo nelaimju kalni?

Kur glābsies cilvēks?

Iztēlē Kuronis redzēja milzīgu pajūgu, piekrautu kā

Noasa šķirstu, dodamies prom no zemes.

Kādi zirgi vilka lielos ratus?

Uz kurieni? Vai universums ņems pretī cilvēku, kuram

pat mēslu piciņas žēl, lai palīdzētu kopējai lietai?

Kuronim kremta. Viņš saprata, kāpēc suņi kauc, uz

mēnesi raugoties. Neizdevās! Neizdevās sakalt vienkopus
tumšos un māņticīgos ļautiņus.

Vai drīkstēja pārmest vārnu kodējiem?
Ja pat mācītājs, izglītotākais cilvēks Melnkrantē, pa-

ļāvās uz lūgšanām, atstājot novārtā reālus pasākumus.
Tikai skolotāja lielā vaina!

Viņš bija sakauts.

Atlaists? Brīvs?

Cilvēks nekad nevar būt brīvs no pienākuma.
Atlaists kursis?

No skolas viņš ir atlaists, bet no tautas ne!

Karaļaučos skolotājam paziņoja, ka viņam aizliegts
mācīt bērnus līdz mūža galam. Kā vienmēr, migla klāja
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birokrātu formulējumus. Vai aizliegts līdz skolotāja mūža

galam vai līdz bērnu mūža galam? Kuronis sevī pasmē-
jās, bet uz āru palika kluss. Lai nesakaitinātu. Viņš labi

saprata, ka arī skolotāja mūža galu tie varēja noteikt.

Jā, Melnkrantē bija ap viņu, bet sakāvi skolotājs iz-

cieta viens. Tikai uzvaras svin visi.

Dzīves jēga, principi, kalpošana cilvēkiem — smagiem

zvejnieku soļiem vārdi nāca, klusi šalkodami.

Arī mācītājam bija līdzīgi vārdi.

Lielais smilšu kalns pārvarēja gan mācītāju, gan sko-

lotāju. Gan reliģijas apņemto, gan zinātnes pārņemto.
Ar Hohdrāta palīdzību. Kas bija Hohdrāts? Varas mis-

tikas apņemts cilvēks, kas gribēja citus nostādīt ierindā

un viņiem parādīt pareizo virzienu. Vai viņš pats zināja
šo virzienu?

Kulbā, uz Karaļaučiem skolotāju vedot, Hohdrāts bija
lūdzis Helēnas roku. Hohdrāts solījās, ka piekrišanas
gadījumā izkārtošot tā, lai skolotājs netiktu atlaists, lai

burtnīca ar kuršu valodas un vēstures pierakstiem pa-
liktu neskarta.

Helēna, gaišā rīta blāzma maija rītā! Tev nu neiznāks

Karaļaučos par šuvēju izmācīties. Pieticīgs ir tavs sap-

nis, meitēn, bet Melnkrantē tevi neatlaidīs. Lai uzceltu

saimniecību jaunā vietā, lai iekoptu dārzu, katra darba-

roka ir no svara.

Jonatāns Dardeģis gan aizbraucis uz Karaļaučiem,
Dardeģu ģimenei pie pārcelšanās palīdzēja vārnu ko-

dēji.

Pašiem vārnu kodējiem pietrūka dukas. Dažiem bija
jāpaliek zem kalna. To veselāko būdu, kura piederēja Ta-

daiķim, viņi pārcēla, sametušies artelī.

Atlikušās trīs nodedzināja.
Izvāca mantas un pielika mājām uguni. Bērni priecīgi

lēkāja ap liesmām. Tēvi sajūsmā urravāja. Bērni noturēja
tēvu prieku par īstu. Bērni vēl nesaprata, ka lielais Prū-

sijas Svente gaida viņus nākamībā un no valsts smilšu

kalna viņiem neizdosies izglābties.

Turies, skolotāj!
bijušais!

No dāfba tu esi atlaists, bet no cilvēka vārda tevi

nevar atlaist!

Lēns un smags ir cilvēces ceļš.
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No mistikas labirinta, caur reliģijas eiforiju uz zināt-

nes bezkaislīgo gaismu.
Un kas būs tālāk? Vai zinātne ir pēdējais vārds?

Zinātne ir nākotnes vārti, bet iecietība un sirdsapziņa
ir atslēgas. Cauri nākotnes vārtiem reiz izies arī mistikas

un reliģijas apņemtie. Esi iecietīgs, skolotāj, pret viņiem.
Tu esi gudrs un stiprs. Stiprāks par riebīgo kulbu, kurā

tevi veda uz Karaļaučiem, tu esi stiprāks par Sventi,
turies!

Smilšu kalns nevar iznīcināt cilvēku.

Mistika un reliģija nevar iznīcināt cilvēku.

Pierakstu burtnīcu sadedzināšana nevar iznīcināt cil-

vēku.

Cilvēku nevar noliegt pasaules trulums un aklums.

Pret cilvēka spēku mirst vardarbība, mirst meli un

naids.

Cilvēks pats ir savs spēks.
Avots un zvaigzne.
Nav cita universuma kā vien cilvēks!

Zirgs rāmi soļoja, pa lāgiem nopūzdamies.
Pēc pārdesmit minūtēm Kuronis izjūgs lopiņu, ļaus

tam brītiņu atdzist, tad padzirdīs un noliks priekšā siena

klēpi.

Kuronis pieliks roku pie zirga siltā kakla, pieglaudīs
galvu pie zirga vaiga un ieelpos draudzīgo gaisotni.

Kuronis jutīsies noguris un vājš.
Viņš dosies pie miera, bet dēļus izkraus tikai rīt-

ausmā.

Tagad Jānis Kuronis ir zvejnieks. Gads jau pagājis,
kopš viņš nav skolotāja amatā.

Bet skolu palīdzēt celt — to viņam nevar liegt. Drīz

ieradīsies jauns skolotājs — īsts vācietis. Bet cerams —

cilvēks. Ēkai jābūt zem jumta. Bērni nedrīkst ciest,

40

1899. gada rudenī, kad pāri Kuršu kāpām atkal šalca

gājputnu spārni un jau diez kurās paaudzes vārnu ko-

dēji izgāja savā drūmajā rūpalā, uz lielā Sventes kalna

satikās divi cilvēki.

Viņi atradās tālu no vārnu kodējiem un nebija kāpuši
kalnā, lai satiktos.
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Kalna mugura bija apaudzēta.
Pie sīkas priedītes stāvēja sirms kungs pilsētas drēbēs,

ar cilindru galvā. Viņš skatījās tālumos.

Jūrā patlaban mainījās gaismas, zemu pāri vijņiem
skrēja mākoņi, ūdens dažbrīd šķita zajš, dažbrīd zils.

Taču sirmais kungs neredzēja ne jūru, ne debesis.

Viņa skatiens bija vērsts atmiņās.

Pārdesmit soļu tālāk pie otras sīkas priedītes stāvēja
veca zvejnieku māmuļa, seģeni aplikusies. Māmuļa stā-

vēja jau ilgāku laiku, bet seģene bija zaļpelēka, un sir-

mais kungs veco zvejnieci nepamanīja.

Večiņa vēroja jūru. Saskatījusi pie apvāršņa buru kā

gaišu pūpolu viļņu vītolā, večiņa pagriezās, lai ietu.

Melnās drēbēs ģērbtais kungs redzēja, ka večiņa pār-
krustās.

— Tpu, tu, — sacīja zvejniece atvainodamās, — do-

māju, ka mācītājs spokojas!
— Vai tad redzēts? —ziņkāri iejautājās sirmais kungs.
— Tā runā. Pusdienas laikā, kad saule zenītā, iznākot

šis no kalna. Staigājot pa Sventes muguru melnās drē-

bēs, baltu apkaklīti.
Pie šiem vārdiem kungs pasmaidīja. Arī viņa izskats

atbilda mācītāja portretam — melnas drēbes, balta ap-
kaklīte.

— Cilindrs gan neesot galvā, — piebilda večiņa, it kā

nolasīdama sirmā kunga domas.

— Vai baznīca vēl aizvien zem kalna? — jautāja sir-

mais kungs.
— Kur tad šī paliks! — atteica večiņa. — Turpat vien

guļ, kur nogrimuse. Virs torņa smilts pa reizei ieplokot,
pat dobums rodoties. Ja tur pīli ielaižot, tad otrā dienā

pīle jūrā izpeldot.
— Kā jūs zināt par pīli? — jautāja kungs.
— To pasaku te katrs zina, — večiņa atbildēja.
— Man stāstīja, — turpināja kungs, — ja augšā pie-

dauzot, tad lejā atsaucoties zvans. Pēc brītiņa no kalna

iznākot mācītājs melnā Lutera svārkā ar vienrindu po-

gām un augstu apkaklīti. Klāt viņam neviens netiekot, ja

ejot tuvāk, mācītājs pazūdot. Man arī stāstīja, ka smilts

atklājusi dižo laivu. Vai no cilvēka balss skaņām, vai no

vēja piesitieniem laiva sairuši, tikai ķīlis kādu laiku smil-

tīs vēl gulējis.
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— Nu jau ari ķīlis izzudis, — apstiprināja večiņa,
Viņa piesardzīgi tuvojās sirmajam kungam.
— Es neesmu mācītāja gars, — smaidīja sirmais

kungs, — esmu kuģu būvētājs Jonatāns Dardeģis no Ka-

raļaučiem. Mans tēvs kādreiz dzīvoja Melnkrantē.

— Jonatāns? — pārjautāja večiņa. — Nevar būt!

Helēnas mati ir sprogaini un smaržo kā tikko ēvelētas

bērza skaidas, acu zīlītes ir kā zilo viršu ziedi, viņas elpa
salda kā svaiga kļavas sula, viņas āda gluda un sam-

taina kā pūpola pumpurs.
No kurienes nāk šie vārdi?

Kāds sakars grumbainajai večiņai ar Helēnu?

Jonatānam bija nojausma par iespējamu satikšanos.

Jonatāns bija vecs un gudrs. Bija lasījis grāmatas un

izglītojies. Bagātība deva brīvu laiku. Tagad viņš cerēja,
ka zinībās izlīdzinājies ar Helēnu. Šopenhauers, Platons,
Aristotelis, nu arī Jonatāns varēja spriest.

Večiņa tuvojās.
Vai Helēna?

Šķiet, Helēna tagad grāmatas nelasīja. Viņas rokas

bija sastrādātas, ar sarkanu, apbružātu ādu. Kā vēža

spīles, pret paša gribu iešāvās Jonatānam prātā. Vai tie-

šām šīs rokas viņu kādreiz glāstījušas?
Jonatāns nu labprāt parunātu par literatūru. Viņš bij

lasījis Ibsenu un varēja sevi salīdzināt ar Pēru Gintu.

Kaut sakņupusī večiņa nebūt neatgādināja Solveigu. Un

kur tad pogu lējējs? Vai skolotājs Jānis Kuronis tajās
tālajās dienās pārbaudīja melnkrantiešus uz smilšu pan-
nas?

— Un jūs, un jūs, — minstinājās sirmais kungs,
— jūs mani pazīstat?

— Tagad man cits uzvārds, bet tas jums neko neiz-

teiks, — atbildēja večiņa, — esmu Anita Tadaiķis.
— Nevar būt! — izsaucās kungs.
— Kāpēc ne, — večiņa jutās apvainota, — neba jau

mācītāja ēna!

— Taču Anita
...

— ierunājās Jonatāns, bet nepabei-
dza.

— Bija jauna un smuka, — večiņa turpināja. — Arī

Jonatāns izskatījās citādi. Es zinu, ka Jonatāns labi mā-

cēja kursiski, bet mēs nez kāpēc sarunājamies vāciski.

— Kursiski? — murmināja Jonatāns. — Esmu piemir-
sis. Visu mūžu pa lielu pilsētu, visu mūžu tikai pa vā-
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ciskām, pa vāciskam. Trūka prakses. Esmu piemirsis. Bet

jūs es atminos. Jūs esat Helēnas draudzene.

Neizteikts jautājums lidinājās gaisā.
— Helēna jau mirusi, — atbildēja večiņa.
— Mirusi?

— Viņa nomira divdesmit četru gadu. Pēc tam kad

ciems pārvācās uz jauno vietu. Jūs jau bijāt Karajaučos.
Jonatāns juta tuvojamies kaut ko draudīgu. It kā lie-

lais Svente atkal būtu sakustējies un nāktu virsū kā mil-

zīga lokomotīve. Jonatāns cerēja, ka večiņa klusēs, bet

viņa turpināja:
— Helēna meitās nomira. It kā bez vainas sanīka, pa-

slimoja un izdzisa. Jauna un smuka. Skolotājs izputēja,
kļuva nabags, dabūja iet uz vārnām.

Helēnas mati ir sprogaini un smaržo kā tikko ēvelētas

bērza skaidas?

Sirmais kungs ārēji vienaldzīgi uzņēma ziņu. Bet tad

dvēselē kā putni ielidoja atmiņas un sirds uzskrēja gaisā
kā papīra strēmelīte pa deviņdesmit metru garu pūķa
auklu.

Sventes kalna vēderā gulēja vecā ciema vieta, baznīca,

ceļš, pa kuru Jonatāns basām kājām nāca uz satikšanos.

Zem smiltīm nu bērnības pagalms un dārzs.

Un Helēna.

Jonatāna bagātība bija celta uz ciema nelaimes rēķina.
Tēvs nolīda mežu, uzcirta brango burinieku, kurš ienesa

Dardeģu dzimtai naudu, bet sakustināja snaudošo Sventi.

Vai Jonatāns atbildīgs?
Tur pat butei jāsmejas.
Viņam toreiz vēl nedeva tiesības lemt.

Nauda Jonatānam bija līdzējusi iegūt naudu.

Jau daudzus gadus viņš nebija rokās turējis ne kaltu,

ne ēveli. Viņa plaukstas bija baltas un gludas kā lielas

kaijas vēders.

Jā, Jonatāns bija apprecējis kuģu būvētavas īpašnieka
meitu, kā pareģoja Hohdrāts.

Nu Jonatāns pats būvē kuģus, tie iet pasaules jūrās,
bet Meistars nejūtas laimīgs.

Mute kā bazūne, tēvs bija teicis.

Ja domāja, izmantojot bībeles tēlus, — vai dzīve nebija
kā pastarā tiesa?

No kurienes nelāgā sajūta, kad viņam kā kungam te

vajadzēja stāvēt un nicīgi uz leju raudzīties?
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Veselība vēl aizvien laba, acis rāda, zobi kož, vēders

kaviāru ņem pretī, bet dvēseles mundruma trūkst.

Cerētais iegūts, viņam ir darbs, māja, bagātība, tiesī-

bas izteikt savas domas, baudīt citas mantīgo privilēģijas.
Vai Jonatāna dzīve veidota ar gadījuma ēveli? Ar nau-

das kaltu? Vai viņš kļuvis nejūtīgs kā smilšu klucis, kā

vecais ķīlis palvē? Helēna nomirusi jauna, bet viņš ne

asaru nevar izspiest.
Un Anita Tadaiķis ievēro katru sīkumu, vēlāk ciemā

atstāstīs, ka Jonatāns bijis kā akmens.

Vai viņai būs taisnība?

Jonatāns zināja — ja noautu smalkās lakkurpes, zeme

mēmi klusētu zem kājām. Pēdas bija izlutušas un zaudē-

jušas spēju lasīt kalnu. Atmiņa bija pazaudējusi augu
nosaukumus. Debets, kredīts, zelta kurss, procenti, peļņa,
ienākumi — tie tagad Jonatāna buramvārdi. Ar tiem sirdi

nevarēja atdzīvināt. Dabai bija atslēgas, bet Jonatāns tās

bija pazaudējis.
Mute kā bazūne? Dzīve kā pastarā tiesa? Nemaz tik

slikti nerīmējās. Un smilšu kalns aprija Melnkranti kā

milzīgais valis pravieti Jonu.

— Ja mācītājs nebūtu tik iecirtīgs! — nomurmināja
sirmais kungs.

— Tas bija tik sen, ka pat neatminos, kāds mācītājs
izskatījās, — atzinās večiņa.

— Vai jums ir ģimene? — jautāja Jonatāns.

— Kā tad citādi. Jau divi mazbērni. Vecākais nupat
nāk no jūras. Rau, laiva drīz būs klāt.

— Man bērnu nav, — skumji sacīja Jonatāns. Viņš
atpogāja zīda krekla pogu, noraisīja no kakla nelielu

amuletu.

Dzintara kaujas cirvītis bija nesis viņam veiksmi. Ja

bagātību var saukt par veiksmi.

— Atdodiet to mazdēlam, — viņš teica, — tas ir kuršu

amulets. Tam ir pieci simti gadi.
Večiņa tā kā svārstījās — ņemt vai neņemt.
— Ņemiet, — sacīja Jonatāns, — ja es nomiršu, to no-

raus un izmetīs.

— Helēnas brālim ir bērnu bērni, — runāja večiņa,
— es atdošu to Helēnas brāļadēla puikam.
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1899. gada avīzes izplatīja naivu ticību, ka drausmīgi
ieroči var atturēt pasauli no kariem.

Jau 1882. gadā amerikānis Maksims bija izgudrojis
briesmīgo ieroci — ložmetēju.

Prese vēl arvien nerima jūsmot, ka gadsimta izgudro-
jums nodrošinās mieru.

Žurnālisti rakstīja, ka līdz ar ložmetēja ieviešanu jeb-
kāda kara darbība zaudējusi jēgu, jo abās karojošās pu-
sēs kājnieku ierindas tiktu acumirklī iznīcinātas.

Gadsimta dzīlēs brieda notikumi.

Vēstures straume bija pagriezusies.

Te vietā ir jautājums — vai ložmetēja izgudrotājs to

pagrieza?

Vai vēstures straumi izmainīja grāmata «Kapitāls»?
Vai kāds šajā 1899. gadā varēja uzminēt, ka vēstures

straumi pagriež cilvēks, kurš atradās trimdā Jenisejas

guberņā, Sušenskas ciemā, Krievijā?
Ne uz Sventes kalna stāvēja kuģu būvētājs Jonatāns

Dardeģis, viņš stāvēja uz gadsimta robežas.

Tūlīt sāksies pēdējais gadsimts otrajā gadu tūkstotī

pēc Kristus.

Vēstures straume maina virzienu.

Pirmā tūkstošgade bija mistikas ziņā, otrā tūkstoš-

gade piederēja reliģijai, bet trešā tūkstošgade būs zināt-

nes daļa.
Protams, to visu varēja arī apstrīdēt.
Bet viens gan ir skaidrs: ne uz Sventes kalna stāvēja

Jonatāns, viņš stāvēja uz šķiru cīņas vulkāna, un tikai

daži gadu desmiti atdalīja pasauli no izvirduma.

Jonatānu mocīja tukšuma sajūta. Visi putni bija aiz-

lidojuši, visi pūķi palaisti. Jaunībā viņš zināja visu par
laivām. Tagad viņš zināja visu par naudu. Un kapitāls
bija viņa dzīves jēga. Viņš bija lepns. Bet viņš bija
gudrs un saprata, ka viņam personiski nākotne neko ne-

sola. Lielais smilšu kalns tuvojās, dienas, stundas un

minūtes bija numurētas. Jonatāns zināja, ka būs lepnas

bēres, melni zirgi, sausa vieta kapsētā, bet tās nebija

mājas, kur viņš alktu pārcelties.
Helēnas mati ir sprogaini un smaržo kā tikko ēvelētas

bērza skaidiņas, viņas acu zīlītes ir kā zilie sila virši,
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viņas elpa salda kā svaiga kjavas sula, viņas āda gluda
un samtaina kā pūpola pumpurs.

Un nekā cita, ko atminēties?

Mute kā bazūne?

Bet kādas patiesības viņš bija izkliedzis ar savu ba-

zūni?

Nauda, nauda — tā bija skanējusi viņa bazūne.

Kurši, kurši — vai tā vajadzēja skanēt?

Helēna mirusi jauna, bet viņš ir bagāts un vecs. Kur-

sas laimes saulīte viņu vadījusi. Viņš nebija slimojis.
Viņš nezināja, kas ir zobu sāpes, galvas sāpes un vēdera

sāpes.

Bet viņš nezināja arī, kas ir kuršu sāpes.
Ko Jonatāns varēja sev pārmest? Dzīve diktēja notei-

kumus, ne viņš. Kuršus Jonatāns bija pats noraidījis, bet

vācieši tā arī nebija viņu par savējo atzinuši.

Ja kāds lauž zvērestu, lai krīt pār to meli un krusts.

Jonatāns bija godīgi dzīvojis. Helēnai viņš netika neko

solījis. Vismaz tagad nevarēja atcerēties, ka būtu nepie-
sardzīgi izteicies. Protams, skolotāja meitu viņš varbūt

precētu, kaut pret sava tēva gribu, bet saradoties ar vien-

kāršiem zvejniekiem, ar iespējamiem vārnu kodējiem —

to nē!

Bijušajam skolotājam mūža nogalē klājies grūti, viņš
ķēris un sālījis vārnas iztikai. Bet viņš zināja, kā apturēt
kalnu!

Pietiek par to. Dažādas nenopietnas idejas šaudījās Jo-

natāna galvā. Varbūt novēlēt Helēnas brāļa dēladēlam

kādu summu? Un kāpēc te stāv Anita Tadaiķis? Visu re-

dzošā Melnkrantes acs? Ja nu Jonatāns nokāpj krastā,

paņem laivu un aizairē selgā?
Jūrā dzimis, jūrā aizies?

Reiz rudens naktī viņš bija stāvējis uz kalna ar pīli
padusē. Nu viņam padusē naudas maks. Viņš labprāt nē-

sāja līdzi lielākas summas. Arī tagad kabatu spieda deņ-
ķelbuks. Visas idejas šķita nenopietnas, kad Jonatāns

iedomājās summu ar sešiem cipariem.
Jonatānam patika skatīties uz skaitļu rindām, it īpaši,

ja cipari bija uz papīrnaudas. Viņam patika atvērt seifa

durvis un ieraudzīt apdrukātu papīru zelta vērtē. Nekā

skaistāka pasaulē nebija.
Bērza skaidiņas? Zilie sila virši? Svaiga kļavas sula?

Pūpola pumpurs?
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Varbūt. Bet nauda ir vienīgā, domāja Jonatāns, ar ko

aizpildīt tukšumu un neveiksmes.

Bagātība dod cilvēkam spēka un brīvības sajūtu ari

tad, ja cilvēks nemaz nav stiprs un brīvs. Mūsu sajūtas
noteic mūsu esamību.

Sai bedrē jau pirms Jonatāna bija klupuši daži domā-

tāji. Cilvēce viņus dēvēja par ideālistiem. Materiālisti at-

zina, ka esamība noteic sajūtas. Gan tad, ja cilvēks ir

stiprs un brīvs, gan tad, ja cilvēks ir tikai bagāts.
Ko domāja Anita Tadaiķis?
Jāiet uz māju! Kamēr tikšu lejā no kalna, nebūs viegli.

Neskatītos sirmais kungs, kurš par Jonatānu uzdodas,

nošļūktu uz dibena. Bet svešu acu priekšā neērti. Vis-

pirms mazdēlam pusdienas jāuzsilda, tad vistām putraimi
jāpasviež, gotiņa jāizslauc, un tā vien jādzīvo, jo citas

jēgas jau nava.

Divi sveši vecīši brītiņu kavējās uz Sventes kalna.

Pelēko vārnu bars aizskrēja zemu pāri smiltīm un ga-
balu tālāk sakrita vārnu kodēju tīklos.

Spārnu švīkstoņā un putnu ķērkšanā pagaisa abu runā-

tāju balsis.

Par Jonatāna Dardeģa dzīves tālākajām gaitām nav

saglabājušās rakstiskas liecības. Bet viņa liktenis ir

viegli uzminams. Dzimta pazuda vēstures straumē.

19. gadu simteņa beigās Kuršu kāpās tomēr uzcēla pie-
minekli skolotājam Jānim Kuronim. Viņa atrastie paņē-
mieni klejojošo smilšu apturēšanā izrādījušies pareizi.

lespējams, ka pieminekļa celtniecību finansēja kuģu
būvētājs Jonatāns Dardeģis, tā meklēdams izlīdzinājumu
ar savu sirdsapziņu. Bet arhīvos par to nav nekādu ziņu.

Mācītājs Blakfrosts tiek pieminēts kā svētais.

Bet kurši?

Latvijas teritorijā viņi tūkstošgades laikā ir saplūduši
kopā ar zemgaļiem, sēļiem, lībiešiem, latgaļiem un tagad
saucas — latvieši. Miljons un trīs simti tūkstošu cilvēku

runā vienā no senākajām indoeiropiešu valodām, kurā var

saklausīt arī kuršu mēles piesitienus.

Vēl divdesmitā gadu simteņa sākumā, pēc Pirmā pa-
saules kara, Kuršu kāpās kursiski pratuši apmēram trīs

tūkstoši cilvēku. Baznīcā, skolā un valsts papīros gan lie-

tota tikai vācu valoda. Kursiski runāts uz jūras, zivis

zvejojot.
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Pēc Otrā pasaules kara Kuršu kāpās pamatiedzīvotāju
bija palicis varbūt kāds pustūkstotis. Vēlāk lielākā daļa
no viņiem saskaņā ar Potsdamas līgumu pameta Kuršu

kāpas un pārcēlās uz Vāciju.

42

It kā viss būtu beidzies, it kā viss kļuvis skaidrs, bet

vēstures straumē paretam iegriežas atpalikusi laiviņa ar

Kursas sešlapaino ziedu saulīti uz borta.

1950. gadā, apmēram simt gadu pēc Sventes sakustē-

šanās un piecus gadus pēc tam, kad cilvēce kopīgiem spē-
kiem bija apturējusi brūno kāškrusta kalnu, kāds bijušais
vācu armijas kareivis Johans Kurone stāvēja uz kuģa
klāja.

Tālumā izzuda Kaļiņingradas ostas aprises, kādreizējā
Kēnigsberga, Karaļauči.

Pēc gūsta Johans Kurone varēja izvēlēties, vai doties

uz Vāciju, kur dzīvoja mātes radi, vai palikt Kuršu kā-

pās, kur viņam nebija neviena dzīva piederīgā.
Johana biogrāfija līdzinājās daudzu tūkstošu vācu ka-

ravīru biogrāfijām.

Viņš ticēja, ka bijis tikai smilšu graudiņš brūnajā
kalnā.

Savu vainu viņš vēl neapzinājās.

Viņš atgriezās no kara dzīvs. Uz jostas sprādzes Jo-

hans valkāja saukli: «Dievs ar mums.» Johanam bija lai-

mējies. Dievs bija karojis līdz ar viņu un pasargājis no

lodēm. Aizņemts ar Johana protežēšanu, dievs nebija pa-

sargājis citus. Nu, bet dievs ar citiem!

Johans klusu svilpoja uz kuģa klāja. Tikko dzirdami,
lai jūrnieki nesaklausa.

Kaklā zem apskretušā mundiera karājās amulets —

dzintara kaujas cirvītis ar Kursas sešlapaino saulīti uz

asmens. To Johanam bija iedevis tēvs, māņticīgs cilvēks.

Tēvs bija stāstījis Johanam par kaut kādiem tur kuršiem.

Johans bija vācietis. Vismaz — gribēja tāds būt.

Dažkārt cauri laika biezajiem slāņiem pie Johana no-

kļuva neskaidras vīzijas.

Tāls, ar priedēm apaudzis krasts.

Ar zobeniem bruņotu cilvēku grupa bēg pa krastu.

Uz otrā sēkļa jūrā gaida savāda laiva, drīzāk kuģis.



Nācās izlemt — braukt vai palikt. Ja palikt — tas bija
tikpat kā bojā iet. Ja braukt — tas bija tikpat kā izgaist
straumē.

Kā rīkoties?

Vai viņš toreiz, tālajos laikos, bija pareizi izvēlējies?
Kurā brīdī viņš zaudēja sakarību ar pagātni, ar savu

dzimtu?

Johans negribēja atcerēties. Viņš aizgainīja atmiņas.

Dobji ierēcās kuģa svilpe.
Virs galvas kā straume, kā vējš šalca gājputnu spārni.

1985. 11—1986. IV



Sitiens ar teļādu
9

Romāns

Es viņam ar teļādu — bllkš!

Viņš man ar bezmēnu — blākš!

Viņš aiziet, žēli svilpodams,
Es grāvi guļu kā kungs.

(No latviešu tautas anekdotes.)
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1960. gada vasaras nogalē jau pirmajās talkas dienās

no Rīgas izbrauca gandrīz astoņi tūkstoši strādnieku un

iestāžu kalpotāju. Pirmdien, 21. augustā, kopā ar nelielu

talcinieku grupu kolhozā «Brīvais Ziemeļsils» ieradās ari

Mēraparātu būves rūpnīcas instrumentu ceha atslēdz-

nieks, divdesmit divus gadus vecais Pēteris Urbāns.

Ceļš vijās lēzenos pakalnos starp nelieliem laukiem.

Talcinieki sēdēja uz svaigi ēvelētiem priežu koka soliem

vaļējas kravas automašīnas kastē. Silts, ātrs dienvidu

vējš nesa garām zemes smaržas. Balti pelēka putekļu
aste virpuļoja aiz riteņiem. Ceļmalas dārzu lapotnē blā-

voja noputējuši āboli. Aramzemes pleķīši mijās ar bērzu

birztalām un priežu puduriem. Pļavās zēla krietni pastie-
pies atāls. Kad mašīna izbrauca klajākā vietā, pie ap-

vāršņa izauga Ziemeļsila zilganā dižegļu siena.

Vējš iesvieda kravas kastē saldu salmu smaržu.

Dzeltenā kviešu laukā kustējās pļaujmašīna — kūlīšu

sējējs. Četrus iejūga zirgus kučierēja vīrs spilgti rūtainā

kreklā. Pāri pierei uzmaucis pelēku naģeni, viņš pat ne-

paskatījās, kad smagais vāģis ar talciniekiem aizlīgoja
garām.

Mašīna atradās jau kolhoza teritorijā. Liekas, te ne-

viens nepiegrieza vērību talciniekiem.

— Mūs uzņem kā nenovēršamo ļaunumul — ironizēja
kāds asprātis.

Uzvēdīja trekns fermas smārds. Garām tumši pelēkam

kartupeļu laukam talcinieki iebrauca kolhoza centrā.

Celtnes izskatījās labi uzturētas. Gadsimtu aizvadījusi
pusmuiža kārtīgi apjumta un sakopta. Pagalmi tīri iz-

slaucīti. Zāle ceļmalās nopļauta. Nebija ne bruģēts, ne

asfaltēts, taču grants brauktuve līdzeni nesa mašīnu.

Auto paripināja garām diviem milzīgiem šķūņiem, kur

durvīs vīdēja lauksaimniecības mašīnas, dzirkstīja meti-

nāmā aparāta ugunis. Šoferis slaidā lokā piegrieza pie
valdes nama.

Talcinieki izkāpa liepu apēnotā pagalmā.
Viņus sagaidīja kolhoza priekšsēdētājs un trīs briga-

dieri, iespaidīga auguma vīri.
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Talciniekus sadalīja grupās, un pēc brīža jau Urbāns

atkal kāpa automašīnā, lai dotos uz otro brigādi.
— Mans vārds ir Lielkājs, — teica brigadieris, — un

laižam bez svinīgām runām, jo šitais vējš var atnest

lietul

Brigadieris Lielkājs ar motociklu brauca pa priekšu.
Drukns un mierīgs garais vīrs sēdēja seglos, pa lāgiem
atskatīdamies uz sekojošo automašīnu. Brigadierim bija
plata seja un pelēkas acis, smagās, mezglainas rokas

turēja stūri viegli kā paijiņu, bet resnais vēders majestā-

tiski gulēja uz benzīna bākas. Brigadieris brauca pieti-
cīgi, nesaceldams putekļus, likās, ka ceļš pazīst viņa mo-

tociklu un paklausīgi gulstas zem riteņiem.

Nepagāja ne piecas minūtes, kad atbraucēji nokļuva

pie lauku mājām nelielas upītes krastā.

Kāds talcinieks jau zināja pateikt, ka upīti sauc par
Nāsīti.

Gar lekniem ceriņkrūmiem mašīna iebrauca pagalmā.
Lapas kā ar biezu slotu slaucīja mašīnas bortus, ķērās

dēļu salaidumos un plīsa, izplatot zaļu, vāru smaržu.

Tālāk aiz pagalma redzēja dārzu, pieaugušu ar zustre-

nājiem, jāņogulājiem un avenājiem. Starp kādām trīsdes-

mit ābelēm un bumbierēm rindojās bišu stropi, no kravas

kastes augstumiem pārskatāmi kā liliputu pilsētas nami.

Dārzs šķita apburts un pamests.
Mežonīgu ceriņu pilnajā pagalmā viss varēja atgadī-

ties. Tiešām, nojautas apstiprinājās. Jau pirmajā minūtē

vienu puisi ķēra amora bulta. Kad mašīna, motoram klusi

urkšķot, aplieca lēzenu loku ap aku, talcinieku skatieniem

pavērās pusotrstāvjga dzīvojamā māja ar nelielu lieve-

nīti. Un uz lievenītērn iznāca tīkama, varbūt pat skaista,

visādā ziņā veselīga meiča, garā bizē sapītiem matiem,

slaidām kājām.
Mašīna apstājās, bet talcinieki sēdēja solos, it kā uzai-

cinājumu gaidot. Slinki un draudzīgi ierējās suns. Frēzē-

tājs Sāniņš piebikstīja Urbānam ar elkoni.

— Paskat uz Hari, — viņš klusi teica.

Nu jau visi pamanīja, ka virpotājs Haralds Ķesteris

kāpj pāri bortam, kā piekalts lūkodamies meičā.

Arī Urbāns pievērsa uzmanību svaigajai sejai. Viņam

pat izdevās zem tumšajām uzacīm pamanīt zaļas acis,

taču Haralds, bez šaubām, bija dziļāk ielūkojies.
Kravas kastes malai pārceltā kāja tukši smalstīja

gaisu, atbalstu meklējot.
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— Zēns pagalam, — līdzjūtīgi sacīja Saniņš.
Haralds neveikli nolaidās uz zemes, ieklupdams vistu

barības bļodā, kas mētājās turpat pie akas. To redzē-

dams, pat suns izbrīnā apklusa. Toties vistas iekladzi-

nājās pilnā rīklē, protestējot pret barbarisko rīcību. Vistu

barība, kā zināms, ir no klijām sajaukta lipīga mikla.

Haralds lēkāja pa pagalmu uz vienas kājas, mājputnu
ielenkumā cenzdamies izdabūt kurpi no apķepušās skārda

bļodeles. Izmisīgi cīnīdamies ar glumo smāķi, vairīdamies

no gaiļa un vistām, puisis tomēr nenovērsa apbrīnas
pilno skatienu no melnmatainās meičas.

Meiča nosarka, nozibināja zaļās acis, apsviedās uz pa-

pēža un pazuda istabā. Garā bize kā asa cauna nolocījās
vien uz muguras, aizraujot puiša sirdi līdzi kā vāveri.

Brigadieris nāca Haraldam talkā un ar grābekļa kātu

noķeksēja bļodeli no kājas.
— Laimiņu Ilzīte jau nav no kautrīgākajām, — briga-

dieris rāmi sacīja, — bet ja tā skatās! Izslēdz, puis, pro-
žektorus! Netērē strāvu! Viņa strādā grāmatvedībā. Vēl

gan dzīvo pie mammas, bet pirms sniega būs kāzas. Ir

jau sametusi kauliņus ar vienu skolotāju.
Bet Haralds Ķesteris neuzklausīja savlaicīgo brīdinā-

jumu. Notraipītajai kurpei uzmestais sapņainais skatiens

liecināja, ka jaunais cilvēks jau sen vēlējies nokļūt zaļajā
un mežonīgajā «Laimiņu» mājas pagalmā un ieraudzīt

melnos, bizē sapītos matus.

— Ko, čal! — Viņam piesteidzās Bogdans, vecais pa-

līgstrādnieks, jau no rīta kunga prātā. — Šitādu skuķi
laikam nekad nebiji redzējis?

— Ej tu galīgi pa gaisul — atteica Haralds, tik laimīgs
un gaišs kā no saitītes pasprucis svētku baloniņš, ja tā

drīkst sacīt par divdesmit piecus gadus vecu cilvēku, kura

augums ir apmēram vienu metru deviņdesmit. Taču stā-

vam trūka atlētisma, Haralds bija izstiepies garumā, pa-

likdams tievs kā vītola stiba.

Talciniekiem ierādīja mitekli mājas tukšajā galā, plašā
istabā. Mēbeļu nekādu. Nācās uzcirst lāviņas. Brigadieris

Lielkājs laikus bija sagādājis kokmateriālus, naglas,
zāģi, cirvi un citus darba rīkus. Nu viņš aicināja talci-

nieku ķerties pie labiekārtošanās.

_

Haralds Ķesteris bija tā aizdomājies par Ilzītes zaļa-
jam acīm un melno bizi, ka, naglodams dēļus, pievālēja
pie lāviņas sava krekla piedurkni. Labi vēl, ka pirksti pa-
lika sveikā.
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Vakarā, sienam zem palagiem čaukstot, talcinieki vēl

pārrunāja dienas iespaidus.
— Klārs, — sacīja Bogdans, — čals vairs Rīgā neat-

griezīsies! Izkniebs lauku učukam pogas! Tādi gadījumi ir

zināmi. Pats varu izstāstīt vai desmit. Vai ne, Har? Pa-

liksi pāķos? Cits nekas neatliks. Sito skuķi uz pilsētu

prom nedabūsi. Ģīmja krāsa neklapē ar asfalta toni. Un

kur tu ar sievu pilsētā liksies? Komunalkā kopā ar brā-

ļiem un mammu? Viņa nebūs ar mieru. Tā ka, Har, paliec

par kolhoznieku, nopērc govi, rīko kāzas, brūvē alu, un

visi piedzersimies kā cūkas!

Ar cerību pilno vēlējumu Bogdans pabeidza prātošanu
un iekrācās, aizmidzis vienā mirklī.

Bet Urbāns vēl ilgi negulēja, dārza ēnās aiz loga

vērdamies.

Vai viņš varētu tā? Kā Haralds? lemīlēties no pirmā
acu uzmetiena? Urbāns bija dzirdējis, ka tāda mīlestība

pastāv, bet pats viņš tam neticēja. Haralds laikam māžo-

jas. Kaut gan — kāda jēga? Visu acu priekšā ar Haraldu

notika pārvērtības. Pie vakariņu galda sēžot, Bogdans rū-

pīgi pētīja puiša galvu. Viņš paskaidroja, ka meklējot
auras spožā nimba pazīmes. Haralds tā mirdzot, ka drīz

varēšot vakaros iztikt bez elektrības.

Urbāns jau bija reiz redzējis cilvēku tā pārvēršamies.
Arī viņa tēvs tā bija mirdzējis, kad mājās ieradās Lūcija.

Jā, Haralds pārvērtās pāris stundu laikā. Rūpnīca viņš

bija pelēks un kluss puisis. Urbāns pazina Haraldu tikai

dažus mēnešus, tāpat kā pārējos darba kolēģus. Pats Ur-

bāns strādāja kopš maija, kad demobilizējās no dienesta.

Mīlestība? Kā lai zina, kā ar mīlestību ir patiesība? Ur-

bāna attiecības ar jūtu pasauli vēl nebija noskaidrotas.

Pagaidām Urbāns savu dzīvi pārāk tālu uz priekšu ne-

plānoja. Ko nesīs rīts? Nākamā diena? Tālāk ne.

Aizvadītā diena sākās kā parasti — kopmītnes istabiņā.

Piecpadsmit kvadrātmetros dzīvoja četri puiši. Istabā val-

dīja šaurība un nekārtība. Uz galda nīka tukša degvīna
pudele, šķīvis ar uzkodas paliekām, maizes drupatas. Lai

tiktu pie skapja, bija jāatbīda galds. Lai iegultos gultā —

jārāpjas pāri krēsliem. Lai atvērtu logu, krēsli jāuzliek
uz galda. Tā nu Urbāns atbīdīja naktsskapīti un no skapja
atvilktnes izcēla armijas mundieri. Viņš noņēma uzple-
čus un pielaikoja bikses un frenci. Tas būs īstākais uz-

valks, talkā braucot. Nevarēja taču ierasties kolhozā vie-

nīgajā labajā uzvalkā vai eļļaini nospeķotajā treniņtērpā,
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kuru viņš valkāja cehā. Uzvilcis frenci un galifē bikses,
Urbāns redzēja, ka nav kļuvis ne garāks, ne resnāks.

Mundieris sēdēja kā uzliets. Urbāns sameklēja arī jostu,
aplikstināja ap vidu, mazliet paspodrināja ar dvieļa galu
zvaigzni uz sprādzes. No mugursomas viņš izvilka brū-

najā ietinamajā papīrā ievīstītos kirzas stulmeņus. Ne kur

spieda, ne kur berza! Mugursomā viņš iemeta peldbiksī-
tes, kreklu, ziepes, bārdas dzenamos rīkus, zobu pastu un

suku, dvieli, palagu, segu. Visu mantību krietni sakratī-

jis, Urbāns nošausminājās. Cik vēl nesen viņš dienestā

katru lietu novietoja ar vislielāko rūpību. Kur tas viss pa-
zudis? Vai tiešām cilvēka dabai tuvāka ir nekārtība?

Labi, tagad būšu kārtīgs, viņš sev apsolīja, ietīdams svī-

terī rezerves zeķu pāri un uzlikdams virs mantu jūkļa.
Viss! Uz redzēšanos, miegamices! Uzvalku jau vakar Ur-

bāns bija aiznesis pie tantes Emīlijas. Kopmītnes skapī
neko nedrīkstēja atstāt, tā brīdināja Vadiks, istabas ve-

cākais.

— Kamēr būsi talkā, noteikti nozags, — sacīja Vadiks.

Vadikam bija pieredze, viņš tukšu nerunāja. Nu Ur-

bāns posās kā uz garo ceļu, kaut gan zināja, ka pēc pāris
nedēļām atgriezīsies. Vienīgi spilvenu netika paņēmis. Ta-

gad, uz smaržīgā siena gulēdams, saprata, ka pareizi da-

rījis. Cietāki sarullēts zāles valnītis pagalvī kalpoja kā

īstākais spilvens.
Urbāns bija apaļš bārenis un varbūt tāpēc katrā jaunā

vietā tūlīt jutās labi. Neuzmācās nostalģija un ilgas pēc
mājām, pēc ģimenes komforta, jo īstu māju viņam trūka.

Urbāns piedzima elektromehāniķa Jāņa Urbāna ģi-
menē.

Mazpilsētiņā Nīlandē viņa tēvs bija ienācējs no Smil-

tenes. Kaut arī dzemdības pieņēma kvalificēta vecmāte,
kaut arī tika ataicināts ārsts, tomēr divas dienas pēc dēla
laišanas pasaulē māte nomira.

Mazo puisīti audzināja tante Emīlija, mātes māsīca.

Audzināja ne jau tāpēc, ka mīlētu bērnus, bet tāpēc, ka

dzīvoja nabadzīgi. Un Jānis Urbāns, pelnot samērā labi,

maksāja par dēla audzināšanu krietnu uztura naudu. Pie-

tika abiem, gan tantei Emīlijai, gan Urbānam. Jāpiebilst,
ka tante Emīlija tikai vārda pēc atgādināja tanti no bilžu

grāmatas. Patiesībā viņa bija jaunāka par mirušo māsīcu.

Varbūt pat glītāka. Bet tas jau gaumes jautājums.

_

Padomju varas atjaunošanas vasarā Jānis Urbāns ak-
tīvi iesaistījās sabiedriskajā darbā un vēlāk, četrdesmit
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pirmajā gadā, karam pāri veļoties, aizgāja līdzi Sarkana-

jai Armijai.
Mazais Urbāns palika pie tantes Emīlijas.
Kaimiņi runāja, ka viņa līdz šim zēnu piecietusi, labo

uzturnaudu kārodama. Kas nu notikšot tagad, kad ikmē-
neša pabalsts pagalam?

Tantei Emīlijai sākās grūtas dienas. Viņu pat izsauca

uz nopratināšanu. Ko viņa zinot par savu sarkano radi-

nieku? Kā domājot audzināt to mazo čūksulēnu?

— Jūs gribējāt sacīt — čūskulēnu? — tante Emīlija
jautāja.

— Nu jā, čūskulēnu, — pratinātājs teica, — es Latvijā
kādu laiku neesmu bijis, un jums tā valoda tāda grūta.

Tante Emīlija paskaidroja, ka par savu sarkano radi-

nieku viņa ne ko zinot, ne arī ko gribot zināt. Bet mazo

Pēterīti viņa uzaudzināšot par kārtīgu latviešu patriotu.
Redzams, atbilde apmierināja pratinātāju, un viņš pat
nepainteresējās, vai tante patriotismu saskata krustā vai

zvaigznē. Turklāt tante Emīlija bija glīta, nekad par poli-
tiku nebija interesējusies. To Nīlandē visi zināja, arī kai-

miņi. Tāpēc tanti lika mierā. Tikai vēlāk viņa saprata, no

kādām briesmām izglābusies. Jau okupācijas pirmajos
mēnešos bez kādas tiesas Nīlandē nošāva sešdesmit devi-

ņus cilvēkus. Un lielākai daļai upuru radniecības pakāpe
ar padomju darbiniekiem bija vēl attālāka nekā tantei

Emīlijai.
— Paldies dievam, — viņa teica, — ka Liena ir nomi-

rusil Citādi arī viņu aizdzītu uz Leperu gravu!
Bet puisēnam nācās nu daudz ko pieciest. Protams, uz

ielas viņu neizsvieda, gan pabaroja, gan apģērba, bet tēvu

viņš nedrīkstēja pieminēt.
Tante Emīlija uzskatīja, ka puisītim lieki izskaidrot

okupācijas iestāžu uzskatus par cilvēkiem frontes līnijas

viņā pusē. Tāpēc zēnam pasacīja, ka viņa tēvs ir miris.

Jāteic, ka Urbāns tantei Emīlijai nenoticēja. Bet ko da-

rīt, tēva nebija!
Četrdesmit ceturtajā gadā, kad atkal atgriezās Sarkanā

Armija, zēns jau bija krietni paaudzies, norūdījies vien-

patnībā un uz pieaugušajiem raudzījās kā uz personīga-

jiem ienaidniekiem.

Kādu mēnesi pēc frontes pārvelšanās Nīlandē pārnāca
tēvs. Viņš bija iecelts par Nīlandes rajona milicijas

priekšnieka vietnieku. Tēvam bija forma, divas medaļas,

kreisajā plecā dziļa ievainojuma rēta. Kara laikā viņš
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bija cīnījies partizānos, veiksmīgi šķērsojis frontes līniju,
vairākkārt aplenkts, medīts, bet laimīgi ticis cauri nāves

briesmām. Atgriezies pilsētiņā, viņš dabūja dzīvokli un

ieradās pēc dēla.

Viņu saņēma skābi.

Tante Emīlija baidījās, ka tēvs izteiks pārmetumus par
dēla slikto audzināšanu, par nabadzīgo aprūpi, par trū-

cīgo ēdināšanu. Bet Jānis Urbāns satraukumā pat nepa-

manīja skābo uzņemšanu. Viņš dzīvoja dēla sastapšanas
gaidās.

Pa logu viņam parādīja pagalmā skraidošu sešgadīgu
puišeli. Pelēka parķa jaka plandījās uz vājajiem plecFēm.

Bija novembra otrā puse. Ārā putināja. Sētā gāja va|a
pikošanās. Kad Jānis Urbāns tuvojās zēnu pulciņam, pat-
laban spēles karstums sasniedza augstāko virsotni. Puika':

svieda pikas, ka švīkstēja vien, kliegdami niknās kovārņu
balsīs. Visnegantāk kliedza viņa dēls Pēteris, netīrs,

nosmulējies, rokās cauri dūraiņi vienās sniega pinkās.
— Ko tu kliedz kā badīgs kalkūns? — jautāja tēvs.

— Kas tev par daļu! — puika palūrēja caur pieri un

veicīgi uzrāpās uz malkas grēdas. Tur viņš jutās drošībā.

— Man ir vistiešākā daļa, — teica Jānis Urbāns, — es

esmu tavs tēvs!

Apskaužamā ātrumā dēlēns nošļūca no malkas grēdas,
ka pagales vien noklaudzēja.

Visu bija gaidījis Jānis Urbāns, tikai ne dēla aizbēg-
šanu!

Bijušais partizāns stāvēja pagalmā, sniegs griezās ap

uzpleču zvaigznītēm, bet zēni bija pagaisuši no pagalma
un arī dēls aizjozis aiz malkas grēdas, drošā aizsegā.

Kamēr tēvs prātoja, vai atgriezties istabā vai doties

meklēt pazudušo, aiz malkas grēdas izcēlās kņada. Bija
dzirdami iekliedzieni, kāju šļūkāšana. Neapšaubāmi, tur

notika sabiedriskās kārtības pārkāpšana. Gar grēdas galu
pavīdēja pelēka ausaine, tad nošmulētais dēlēna ģīmis un

vēl kāds zēns, kuru dēlēns vilka. Otrais bija lielāks un

neapšaubāmi stiprāks, bet mazais Urbāns darbojās neap-
turamā spēka uzplūdā. Nu jau viņš bija pastīvējis preti-
nieku garām stūrim. Lielākais gan vēl ķēra pēc resnākas

pagales — pieturēties, bet kāja slīdēja, roka aizķēra ga-

ram, un mazais Urbāns pierāva sašļukušo pretni tēvam

klāt.
— Skaties! — viņš uzkliedza zēnam spalgā un niknā

balsī — tā, ka Jānim Urbānam pat divu soļu atstatumā
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iedžinkstējās bungādiņas. — Tas ir mans tēvs! Tas ir

mans tēvs!

Un dēlēns palaida savu pretinieku.
Lielākais saminstinājās, gribēja ko sacīt, bet, cieši pa-

skatījies uz Jāņa Urbāna jostas sprādzi, laidās prom,
cik kājas nesa.

— Kur tu tagad dzīvo? — lietišķi jautāja dēlēns.

— Tepat Nīlandē, — atbildēja Jānis Urbāns.

— Ņemam mammu un ejam pie tevis! — teica mazais

Urbāns.

— Mammu? — nesaprata lielais.

— Nu jā, mammu!

— Tu domā tanti Emīliju?
— Mammu, — vēlreiz atkārtoja mazais, bet jau ar gais-

tošu pārliecību.
Bet tur nu neko vairs nevarēja saglābt. Kā krītoša vāze

mazā zēna līdzšinējā pasaule saplīsa pret realitātes cieto

pamatu.

Vēlāk laipni cilvēki Jānim Urbānam stāstīja, cik slikti

pret audžubērnu izturējusies tante Emīlija. Jā, viņa iz-

grūda puiku pagalmā līdz ar rīta gaismu, baroja tikai

divreiz dienā, brokastā un vakariņās. Apģērba vecās,

augumam nepiemērotās drēbēs. Bet, ko lai dara, tantei

Emīlijai bija jāstrādā, un arī pašas drēbju skapis nekāds

pilnais. Bet zēns bija uzskatījis viņu par māti! Tur apakšā
slēpts kaut kas daudz dziļāks, un to Jānis Urbāns pat ne-

prata īsti novērtēt.

Protams, zēns bija traucējis tantei Emīlijai nodibināt

ģimeni. Jau kara gados kāds vīrietis bieži ciemojās pie
tantes Emīlijas, vīrietis zaļganpelēkā formas tērpā ar

brūnu apkaklīti. Ja nebūtu tā bērna, kas zin? Tante gan
teica, ka vīrietis esot viņas radinieks. Pēc Sarkanās Ar-

mijas atgriešanās radinieks nerādījās. Taču tantei radās

cits pielūdzējs, kāds veikalvedis, apsviedīgs cilvēks. Krei-

sās plaukstas vietā viņam bija melna protēze un sejā ap-

žilbinošs sešdesmit četru zobu smaids. Viņš bija demobi-

lizēts. Bet no kuras armijas? Neziņa vietējām vecenēm

nedeva mieru. Beidzot izrādījās — no Sarkanās.

Pusgadu pēc Urbāna aiziešanas pie tēva tante Emīlija
apprecējās ar apsviedīgo veikalvedi.

Dēls ar tēvu dzīvoja divatā. Zēns bija aizņemts skolā,
tēvs — darbā. Pārnācis no skolas, zēns pats gatavoja
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pusdienas. Tēvam darbs bieži vien ievilkās līdz dziļai
naktij. Bija arī reizes, kad viņš naktīs nepārnāca.

Dažkārt pie tēva nakšņoja noslēpumaina sieviete.

Bet Urbānam bija ārkārtīgi ciets miegs. Viņš nepamos-
tos arī tad, ja pie auss iedziedātos dzīvs gailis. Tāpēc
viņš sievieti nekad vaigā neredzēja. No rīta viņa vienmēr

agri aizgāja, pirms zēns pamodās. Taču ar kaut kādu

sesto maņu viņš dzīvokļa gaisā sajuta sievietes klātbūtni.

Reiz sapnī viņš redzēja tanti Emīliju. It kā tante atnā-

kusi un stāv pie viņa gultas. Kādu vasaras rītu viņš at-

kal pamodās ar sajūtu, ka naktī tēvs nav bijis viens.

Tēvs jau bija aizgājis uz darbu, un nekāda pierādījuma
savam nojautām zēns neatrada. Taču vannas istabā viņš
ieraudzīja tantes Emīlijas ķemmi. Garo, liekto raga ķemmi
Urbāns labi pazina. Kādreiz bija to izmantojis kā tanku

aizsprostu, uz grīdas karu spēlējot. Kādreiz, kad viņš bija
tantes dēls. Bet nakts viešņa? Kāds viņai sakars ar tanti?

Tantei pašai savs vīrs. Turklāt, vīrs divas reizes nedēļā
brauca uz Rīgu, palikdams galvaspilsētā pa nakti. Nevar

būt, ka tante Emīlija atstātu savu dzīvokli bez uzraudzī-

bas! Ķemme pazuda, tāpat kā nākusi. Urbāns jau tad se-

cināja, ka mīlestība ir sarežģīta un neizprotama parādība.
Protams, parādība, jo pašu mīlestību zēns vēl nekad ne-

bija redzējis un tikai varēja minēt, kā šī būtne izskatās.
Sētā no rotaļu biedriem Urbāns daudz ko uzzināja.
Viņa tēvs pats esot gribējis precēt tanti Emīliju. Bet

tante Emīlija pateikusi, ka tēvu nemīlot. Kāpēc? Viens

septiņgadīgs viszinis mācēja skaidri pateikt, ka Urbāna
tēvs būtu izsviests no milicijas, ja apprecētos ar tanti

Emīliju. Par ko? Nu, dēļ tā tantes radinieka ar brūno

kragu. Vai tad Urbāns neatceroties? Nē, savādi, bet Ur-

bāns neatcerējās.
Lai nu kā, bet tēvam par sētas ziņu biroja atklāju-

miem Urbāns neko neteica. Ar tēvu viņš sapratās labi.
Ģimenes intereses plūda pa vienu gultni. Urbāns bija lie-
tas kursā par svarīgākajiem notikumiem tēva darbā.

Urbāns jau zināja, ka tēvam nakts izsaukumu reizēs

nākas riskēt ar dzīvību.

Pēckara gados strādājot milicijā, bija jāparedz viss.

Katram reiz jāmirst, bija sacījis Urbāna tēvs. Svarīgi
n*

— kā cilvēks nomirst. Tikpat svarīgi kā visa dzīve.

Varbūt pat svarīgāk, jo nāve ir dzīves noslēgums. Un

reizē arī turpinājums. Ja cilvēks paliek labā piemiņā, viņš
turpina dzīvot ļaužu atmiņā.
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— Bet vai es drīkstēšu tad ņemt tavu pistoli? — pēc
filozofiskās pārrunas -noklausīšanās bija jautājis mazais

Urbāns.

Tad tēvs saprata, ka zēns ir pietiekami norūdīts, lai

saņemtu un panestu dzīves smagos sitienus.

Pats Jānis Urbāns nebija pietiekami norūdīts.

Reiz Urbāns ieraudzīja savu tēvu pagalam satriektu.

Jānis Urbāns sēdēja virtuvē pie vakariņu galda, neko ne-

ēda, tikai šūpojās. Šurpu, turpu, šurpu, turpu!
Viņš tikko kā bija atgriezies no veiksmīgas operācijas.

Iznīcinātāju vidū zaudējumu nebija. Gūstā saņēma gan-

drīz vai visu bandu. Kas nepadevās, tas krita.

Pirms nedēļas šīs bandas dalībnieki bija uz meža ceļa

aizturējuši pastnieci, astoņpadsmitgadīgu meiteni. Izģēr-
buši, piesmējuši un piesējuši skudru pūznī pie egles, at-

stājot nomirstam briesmīgās mokās. Tēvs karā bija re-

dzējis šausmu skatus. Viņš bija redzējis savam draugam,
esesiešu sagūstītajam partizānam Līcim, uz muguras ādā

izgrieztu sarkanu zvaigzni. Tēvs bija redzējis šausmu ska-

tus arī pēc kara. Mērnieka Ļefontoviča pāršķelto vēderu,

piedzītu ar zemi un zīmīti «še, rij», ar durkli pienaglotu
pie krūtīm. Bandīti, kas to izdarījuši, bija vai nu miruši,
vai aizbēguši. Tie, kuri kara laikā noslepkavoja Līci, tika

paši saraustīti rokas granātas sprādzienā, ka nebija vairs

ko skatīties. Bet tie, kuri nogalināja Ļefontoviču, bija aiz-

bēguši tālu pāri robežām un jūrai. Vienīgi tie, kuri pie-
smēja un nonāvēja pastnieci, bija saņemti dzīvi.

Un tēvu pagalam satrieca, ka gūstā saņemtie neizska-

tījās pēc briesmoņiem, sadistiem un monstriem, nelīdzi-

nājās cilvēkēdājiem.
Gūstā saņemtie bandīti bija klusi, noguruši un apātiski

cilvēki. Viņi pieklājīgi atbildēja uz jautājumiem, stāstīja,
ka slapstīšanās pa mežu viņiem apnikusi, ka vienīgi bai-

les no bandas vadītāja atriebības spiedušas uzturēties

bunkurā.

Neskūtas sejas, iesārtuši acu baltumi, nesukāti mali.

Bet citādi — kā cilvēki.

Un Jānis Urbāns bija uzmetis skatienu saviem puišiem.
Jā, arī iznīcinātāji pēc divu dienu cīņām mežā, pēc pakaļ-
dzīšanās, apšaudīšanās un saķeršanās tuvcīņā nebūt neiz-

skatījās pēc varoņiem.

Četri bandīti sēdēja studbekera kravas kastē zem auto-

māta stobra melnās acs, pie dzelzceļa pārbrauktuves gai-
dot vilcienu paskrienam. Nē, viņi netaisījās bēgt, viņiem
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pat rokas nebija sasietas. Kravas kastē atradās kādi div-

padsmit iznicinātāji. Jānis Urbāns sēdēja kabīnē līdzās

šoferim. Viņš redzēja otrpus sliedēm pie aizšķēršja pie-
braucam piena vedēja pajūgu. Tajā brīdī viņš skaidri

dzirdēja, kā viens no bandītiem klusi sacīja:
— Nāvīgi gribas krūzīti ķērnes piena!
Vārdi kā mīnu skrejuguns nogruva pāri Jānim Urbā-

nam.

Viņš būtu sapratis, ja bandīts vēlētos krūzīti asiņu.
Vēlmē pēc ķērnes piena slēpās necilvēcīga nesakritība.

Keitels parakstīja kapitulāciju, bet ar vienu spalvas vil-
cienu nevarēja pārtraukt indīgās ideoloģijas agoniju. Ne-

cilvēcība vilka striķi uz savu pusi, cenšoties izsist cilvē-

cību no līdzsvara.

Ko bandītiem bija nodarījusi astoņpadsmitgadīgā past-
niece? Vai tad slepkavas cerēja, ka valdības rīkojumi zau-

dēs spēku, ja avīze nenonāks pie lasītāja?
No četriem sagūstītajiem tikai viens patiesībā bija īsts

fašists. Pats gan viņš dēvēja sevi par nacionālistu. Pā-

rējie? Divi bija tādi, par kuriem tautā saka — pūt un

palaid. Bet viņiem bija motīvi — netīras rokas. Ceturtais

bija zemnieks.

Zemnieks paziņoja, ka atzīstot tikai savu zemes gaba-
liņu, nekādi ismi viņam neesot vajadzīgi, savu gabaliņu
viņš uzaršot kaut vai ar degunu, kaut vai sievu un bērnus

iejūdzis, bet lai necerot, ka viņš kādam došot no sava.

Un tomēr tika devis!

Viņš bija nesis bandītiem maizi. Nelaikā ieradies. No-

kļuvis aplenkumā. Viņam iegrūsts ierocis, likts šaut.

— Un jūs šāvāt? — jautāja Jānis Urbāns.

— Šāvu, bet tikai pa koku galiem, — atbildēja zem-

nieks.

Viņš sacīja taisnību. Tieši viņš tika saņemts pirmais,
un pa uguns ķēdē radušos robu iznīcinātāji nokļuva ban-
dītu aizsardzības loka iekšpusē. Tālākais līdz ar to bija,
tā sakot, tehnikas jautājums.

f — Nu, bet kā ar maizi? Kāpēc nesāt? Lai viņiem pie-
tiktu spēka piesmiet pastnieci?

Pasarg, dies, — iesaucās zemnieks, — vai es ko

tādu! Tādas lietas jau cilvēki savā prātā nedara.

— Viņi bija dzēruši?

'■— Nē, nē. Viņiem jau sen vairs nebija ko dzert. Odens

bija, bet kandža cauri.

— Un tad jūs aiznesāt maizi, lai viņiem spēks!
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— Paprovē nenest, — teica zemnieks, — es saņēmu pa-

vēsti, ka jānes! Ja ne, tad ari manu ģimeni tā, pie egles!
Tā ari pateica. Vai tad jūs mani nosargātu?

Zemnieks saspringa, redzams, viņā dziļi bija rūgusi

doma, un tagad tā jāizteic.
— Tik liela un varena armija! Hitleru sasitāt, bet pašu

cilvēkus nevarat nosargāt!
— Būtu atnācis pie mums, būtu nosargājuši, — teica

Jānis Urbāns.

— Tad jau man ar tas ceļš beigtos pie egles, — no-

lemti sacīja zemnieks.

Viņš neko negribēja zaudēt, ne ar ko negribēja riskēt,

cerēja, ka melno darbu padarīs varenā armija un viņa
kaimiņš — iznīcinātājs. Un tā viņš zaudēja.

Bet viņš bija saglabājis cilvēka vaibstus. Viņš ar rie-

bumu skatījās uz tiem trim. Tie bija izlielījušies. Nu zem-

nieks zināja pateikt, kurš sējis meiteni pie egles.
Tie trīs liedzās. Vēla vainu uz mirušajiem. Beidzot iz-

nāca gandrīz vai tā, ka meitene viņus pavedinājusi, viņi
vai uz rokām gribējuši piesmieto meiteni iznest no meža,

bet tā nelaimīgā egle un citi briesmoņi gadījušies ceļā.
Un viņu acis, to sakot, bija zilas. Un viņu vaibsti me-

lojot pati nevainība.

Bet viņu liktenis bija izlemts. Slepkavu liktenis. Tā jau
nav, ka slepkavas liktenis skar tikai pašu slepkavu. Slep-
kavas liktenis — tā ir traģēdija pašam slepkavām, bet

reizē traģēdija arī tuviniekiem, tautai, pasaulei.
Urbāna tēvs bija pagalam satriekts.

— Es, dēls, nesaprotu, — viņš teica, visu izstāstījis.
Tēvs neko neslēpa. Viņš uzskatīja, ka zēnam jāzina arī

dzīves melnā puse. Tēvs teica, ka fašismam cilvēku priekšā
nav piedošanas un nevar būt, bet kāpēc daba tik vienal-

dzīgi vēro necilvēcīgo draņķību? Kāpēc slepkavu sejas

neapzīmogo viņu noziegums?

— Bet, tēt, — sacīja Urbāns, — tu biji karā. Tu jau
redzēji, kādas sejas ir ienaidniekiem!

— Karā ir citādi, — atbildēja tēvs, — karā cilvēks

varbūt šauj uz cilvēku, pats negribēdams. Karš piespiež.
Bet miera laikā? Es nesaprotu!

Tā bija pēdējā banda Nīlandes rajonā, un ar to nu vien-

reiz rēķini noslēgti. Bet darba vēl krājās atliku likām.

Arī vienpatņi, kuru rīcības pamatā gulēja tikai iedzīvoša-

nās kāre, sagādāja tēvam lielas rūpes. īpaši grūti bija
notverams kāds laupītājs, kuru Nīlandē pazina ar iesauku
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Sātans. Tēvam darbā brieda nepatikšanas. To zēns no-

jauta, vakaros mājās dzirdot aprautas telefona sarunas

frāzes. Par nepatikšanām liecināja tēva draugu sadrūmu-

šās sejas. Atnākuši ciemos, viņi tūlīt paslēpās tēva istabā,
cieši aizvēruši durvis, kā sargādamies no svešiem ska-

tieniem. Vīriešu balsis, iesākumā klusas, bieži sakāpa līdz

augstākajām notīm.

Taču pienāca diena, kad arī ar laupītāju — vienpatni
tēvs tika veiksmīgi galā, turklāt tik veiksmīgi, ka pie
frenča parādījās jauna medaļa.

— Tā medaļa, — teica tēvs, — patiesībā būtu jāatdot
tantei Emīlijai. Bez viņas smalkā izlūkdienesta es pie
Sātāna klāt netiktu!

Taču Jānis Urbāns kā bija, tā arī palika rajona mili-

cijas priekšnieka vietnieks, kaut arī uz viņa uzplečiem nu

jau spīdēja četras mazās zvaigznītes.
— Kad tu pats būsi priekšnieks? — jautāja Urbāns.
— Droši vien nekad, — atbildēja tēvs.

— Kāpēc nekad?
— Man daudz kas liekas citādi darāms, — teica tēvs,

— un es to neslēpju. Bet priekšniekiem tas nepatīk. Ja es

nebūtu vecs partizāns un ciešams milicis, droši vien jau
atrastos citur.

— Citā pilsētā? — nesaprata Urbāns.
— Jā, — tēvs noslēpumaini pasmaidīja, — kur baltie

lāči dzīvo.

Kas slēpās aiz spārnotā teiciena, to Latvijā zināja gan

liels, gan mazs, Urbāns toreiz gan nodomāja, ka tēvs

joko.

Viņš taču bija vecs partizāns.
— Vai vecie partizāni vinnēja karu? — jautāja Urbāns.

— Karu, dēliņ, vinnēja ierindnieks Vaņa. Bet mēs pa-
līdzējām, cik spējām.

Tēvs nepieminēja karavadoņa ģēniju, varbūt tāpēc at-

radās cilvēki, kuri rīvēja Jāņa Urbāna dzīves pamatus.
Kā tēvs pats izteicās — ar lielo kartupeļu rīvi.

— Kāds uzrakstījis par mani skaistu ziņojumu, — sa-

cīja tēvs.
— Kāds?
— Kāds nezināms sargkareivis. Taupījis tinti, nav pa-

rakstījies.
— Ko viņš ziņo?

t

— Par manas morālās sejas neatbilstību šodienas prin-
cipiem, Ar sulīgām kantēm! Biedrs labi pārzina manas
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pozīcijas. Taisni pa robiem dragā! šodien man izmazgāja
galvu bez ziepēm!

Tēvam bija tumši, biezi mati, kurus viņš nēsāja atsu-

kātus atpakaļ. Ja viņš matus bieži neapgrieztu, iznāktu

varena frizūra, ne sliktāka kā slavenajam Tarzānam.

Tēva deniņi jau bija sirmi.

Kaut kas notika, kaut kas brieda lielajā pasaulē, bet

Urbāns to vēl neprata novērtēt, neprata izskaidrot. Taču

viņš manīja, kā mainījusies pieaugušo cilvēku attieksme.

Uz skolu ejot, Urbāns sveicināja pazīstamu kaimiņtanti.
Cienījamā pilsone pat neatbildēja. Savādi! Vēl pirms ne-

dēļas viņa laipni atmāja. Pāris kvartālu tālāk kāds tēva

paziņa sevišķi saldi sveicināja Urbānu, nocēla cepuri,
pats zemu klanījās. Izskatījās vai pēc ņirgāšanās. Tik

laipnus sveicienus zēns nebija radis saņemt.
Visus šos gadus tēvam tā arī neatlika laika personī-

gajai dzīvei. Urbāns jau bija saradis ar domu, ka divatā

ar tēvu līdz mūža galam apdzīvos savas istabas. Bet

kādu nedēļu pirms tēva nāves dzīvoklī ieradās sieviete.

Tēvs sacīja, ka viņa atnākusi uz palikšanu.
Lūcija bija padrukna tumšmate, pareizi veidotajā sejā

vieglas baku rētas, bet tās nemaitāja viņas pievilcību.
Viņa runāja samtainā, glāsmainā balsī, un Urbānu dzī-

voklis izmainījās kā uz burvja mājienu. Tēvs starot sta-

roja. Radio spēlēja klusi un maigi. Ja tēva draugi atnāca

ciemos, tad smaidoši. Un vakarā, kad Urbāns sēdēja pie
galda un mācījās, viņa ienāca un noglāstīja zēna galvu.
Urbāna mati vēl ilgi sprakstēja kā elektrizēti. Viņa dzī-

voja pie tēva jau kādu nedēļu. Kāzas bija paredzētas
Maija svētkos, taču divdesmit piektajā aprīlī 1953. gadā
aprāvās tēva dzīve.

Līdzās krustiņam ar plāksnīti — «Liena Urbāns,

1914. 6. VII — 1938. 15. I» — pie kapa novietoja nelielu

obelisku ar sarkanu zvaigznīti galā.
«Kapteinis
Jānis Urbāns
1909. 14. IX — 1953. 25. IV»

Zēns palika dzīvoklī viens ar atraitni, kura pat nepa-

guva kļūt likumīga sieva.

Naktī Urbāns pamodās, dzirdēdams nesaprotamus trok-

šņus. Tie atskanēja no blakus istabas, pamazām kļūdami
aizvien skaļāki, neapvaldītāki. Urbāns saprata, ka sie-

viete histēriski raud.

Ko viņš varēja darīt? Kā palīdzēt? Arī pašam dvēselē
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valdīja īsts sajukums. Par daudz smaguma uzkritis vienā

pavasarī. Tēva apglabāšana. Eksāmeni septītajā klasē.

Ko darīt tālāk? Kur viņš mācīsies? Varbūt strādās?

Urbāns pagaidām vēl nebija līdz galam aptvēris, ka

palicis viens. Viņa apziņā tēvs vēl dzīvoja blakus istabā.

Bet ar katru sāpīgo šņukstu no tumsas tēvs attālinājās
neglābjami un uz visiem laikiem. Urbāns nemierīgi pa-

grozījās savā gultā. Atsperes iečīkstējās.

Raudāšana pierima. Durvis pavērās, un sieviete ap-

stājās uz sliekšņa. Nakts krēslā viņa izskatījās kā parā-
dība. Viņa apsēdās uz Urbāna guļvietas, uzlika roku uz

zēna galvas. Viņa sēdēja, vēl pāris reižu iešņukstēdamās,
bet no rokas uz zēna plūda apbrīnojams satraukums un

siltums.

Urbāns pavirzījās tuvāk pie sienas, lai sievietei būtu

ērtāka sēdēšana, bet viņa nogūlās līdzās, ieridādamās

zem segas. Pamazām viņas augums pārstāja trīsēt, viņa
nomierinājās un aprima.

Četrpadsmit gadu vecumā Urbāns jau bija pietiekami
pieaudzis, lai sajustu līdzās svešu, karstu un bīstami

pievilcīgu augumu.

Pagāja kāda stunda.

Urbāns nevarēja aizmigt. Viņa arī ne. Tālāko Urbāns

atcerējās diezgan neskaidri, jo uz kādu brīdi zaudēja
laika apziņu un sajēgu. Vēlāk viņš atcerējās nakti kā

tumšas uguns blāzmu. Kad Urbāns atguva laika apziņu
un sajēgu, sieviete vēl aizvien gulēja līdzās. Viņas balss

glāstīja zēnu tāpat, kā nesen bija glāstījušas rokas. Bet

stāstījums nebija nekāds priecīgais. Sieviete runāja par
savu neveiksmīgo dzīvi, par to, ka viņa nevar atrast sev

mājas, ka nevar atrast balstu pasaulē, sargu un mīļoto,
ka Jānis Urbāns bijis viņas pēdējā cerība, ka viņas lik-

tenis izlemts, nekā viņai vairs nebūs. Nekā!

Bet Urbānu pamazām pārņēma bezgalīgs kauns. Kar-
stiem viļņiem kauns skalojās pāri, līdz visa nakts šķita
kā nepārskatāma kauna jūra, ko nevarēs nomierināt pat
saules uzlēkšana.

Ko viņš ir izdarījis? Un kas notiks rīt no rīta? Vai

viņš pēc notikušā drīkstēs aiziet pie tēva kapa?
Urbāns gulēja līdzās sievietei tumsā, klausīdamies sam-

tainajā balsī, bet nedzirdēdams, un kvēlojošas asaras

plūda pa lielā zēna vaigiem, līdz viņš aizmiga.
No rīta pamodies, Urbāns konstatēja, ka palicis viens.
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Sieviete bija sakravājusi savas nedaudzās mantas un

aizbraukusi. Māja bija uzkopta un kārtīga. Taču virtuvē

pie traukūdens spaiņa Urbāns atrada tukšu esences pu-

delīti, un traukūdens tā oda pēc etiķa, ka Urbānam bija

jānovēršas, kad viņš nesa izliet.

Urbāns šo sievieti tā arī vairs nekad neredzēja.
Pēc dažām dienām tante Emīlija paņēma zēnu pie sevis.

Vasaras vidu radinieku ģimene pārcēlās uz Rīgu, kur pēc
paaugstināšanas nu strādāja tantes Emīlijas vīrs. Rīgā
Urbāns pabeidza vidusskolu un rudenī plānoja sākt stu-

dijas. Bet viņa intereses vēl nebija caur un cauri noskaid-

rojušās, viņš sliecās gan uz sporta pusi, gan uz humani-

tārajām zinībām. Pulksteņa pendeja situācija pašu kaiti-

nāja, vajadzēja izlemt, laiks skrēja, dokumenti dega.
Taču nodomus izjauca nejauši dzirdēta saruna. Tantes

Emīlijas dzīvoklī nejauki čīkstēja ārdurvis. Kādu dienu,

kad iekrita brīvāks brīdis, Urbāns ieeļļoja vaimanājošās
dzelzs viras. Vakarā, atgriezdamies no kino, viņš klusi

atvēra durvis. Kamēr viņš priekšnamā novilka kurpes,
līdz viņa ausīm atlidoja vārdi no tantes Emīlijas istabas.

— Un tad četrus gadus mums sēdēs parazīts uz

kakla! — bubināja tantes vīrs.

— Kā tev nav kauna! — teica tante.

Urbāns sastinga. Nevajadzēja ilgi minēt. Runāja par
viņu. Skolā ejot, Urbāns līdz astoņpadsmit gadu vecumam

saņēma pensiju par tēvu. Bet nu jau pusgadu viņš dzī-

voja tantes aprūpē.
— Nu labi, — bubināja tantes vīrs, — to stipendiju

jau viņš dabūs, bet nedomā, ka mums kas atkritīs. Est

būs jādod, vai tad par to var paēst? Drēbes jāpērk. Savu

jau viņš iztērēs, skuķi uz dančiem būs jāved, kafija jāiz-
maksā. Tu padomā, cik tas mums neķers makā!

— Kur divi paēd, tur trešais arī, — teica tante.

Urbāns uzvilka kurpes un vēl klusāk, nekā ienācis, iz-

lavījās pa durvīm. Viņam ne prātā nebija noklausīties.
Viss iznāca kaut kā pats no sevis. Brīdi pagaidījis kāp-

nēs, kamēr ausis pārstāja degt un piere kvēlot, viņš at-

griezās, noklaudzinot durvis. Dzīvoklī valdīja klusums.

Urbāns neiesniedza dokumentus augstskolā, bet aizgāja
uz rūpnīcu par atslēdznieka mācekli. Bija piecdesmit
septītā gada vasara. Rudenī Urbānu iesauca dienestā.

No armijas viņš atgriezās ar ciešu vēlēšanos kādu gadu
papelnīt naudu — tad studēt. Bet tantes Emīlijas paspārnē
uzturēties viņš nevēlējās. Urbāns daudz ko nu skatīja ar
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pieauguša cilvēka acīm. Tēva jūtu dzīve Urbānam bija
aizslēgta grāmata. Bet nu viņš lasīja starp rindām. Vi-

ņam gan nebija pierādījumu, bet viņš varēja galvu likt

ķīlā, ka anonīmo ziņojumu par tēva morālo seju bija
uzrakstījis tantes vīrs. Varbūt viņam bija savi iemesli.

Lai nu kā, bet Urbāns sameklēja darbavietu ar kopmītni.
Apstākļi nebija nekādi spožie, bet viņš ar izvēlību ne-

slimoja.
Jau pirmajās darba dienās Urbāns guva ievērību ne-

precēto sieviešu vidū. Kalkulatore Irmiņa maiņas laikā

vismaz divas trīs reizes gāja cauri instrumentu ceham.

— Nu, kāds tad ir tas jauniņais? — jautāja Irmiņas
draudzenes.

— Augums viens astoņdesmit pieci, — sacīja Irmiņa.
— Svars? Nu, tā uz astoņdesmit pieci. Zilas acis, tumši

mati, valkā četrdesmit ceturtā numura zābakus.

Urbāna raksturs bija izveidojies mierīgs, varbūt pat
lēnīgs. Viņš izskatījās vecāks par saviem gadiem. Varbūt

tāpēc meistars jau pirmajā darba dienā jauniņo strādnieku

uzrunāja uzvārdā. Tā ari cehā iegājās — nevis Pēčs,
Petja vai Pičs, bet gan — Urbāns. Savādi, ka tā viņu arī

bērnībā bija saukuši pieaugušie, skolā — klases biedri,
bet armijā — seržanti. Kaut kas laikam slēpās viņa rak-

sturā un izskatā un spieda tā uzrunāt.

Patlaban dzīve atradās krustcelēs. Ziemā būs jāatsvai-
dzina zināšanas un jāizlemj, uz kādu fizkultūras institūta

fakultāti startēt. Armijā viņš ņēmās ar sambo un ar pat-
laban modē nākošo džudo. Jaunā cilvēka jūtu ģeogrāfijā
pagaidām vīdēja daudz baltu plankumu. Varbūt viņš
iepazīsies ar jauku un vienreizēju meiteni? Kā tad izmai-

nīsies viņa dzīve? Rīga slēpa daudz iespēju. Nākotne

šķita ar roku aizsniedzama, cerīga. Urbāns jutās kā dzī-

ves centrā, visur līdzdalīgs.

Uzzinājis, ka tiek norīkots talkā, viņš piekrita bez vārda

runas. Ja jābrauc, viņš brauks.

Urbāns ātri iedzīvojās talkas grupas darbīgajā, bet

reizē ari vieglprātīgajā gaisotnē, pārpilnā ar delverībām,
jokiem, savstarpēju izāzēšanu. Jau mašīnā braucot, ko-

pējo smieklu čaloņu vairākkārt pāršalca Urbāna gran-

došie smiekli.

Bogdans nopūtās.

— Ja es būtu tik jauns! — viņš domīgi teica.

— Nu, ko tu darītu? — ziņkāri vaicāja Urbāns.
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— Es? — Bogdans bridi nopietni apsvēra. — Ko ta

citu! Piedzertos kā cūka!

Un atkal nogranda smiekli.

Tādā noskaņā Urbāns pirmajā talkas naktī iemiga.
Bet viņam ne prātā nenāca palikt laukos.

2

Arī nākamajā dienā sarunās vairākkārt pieminēja Ha-

ralda acumirklīgo iemīlēšanos. Visi uzskatīja to par labu

joku. Bet mazpamazām patiesība noskaidrojās, un talci-

nieki atskārta, ka puisis patiešām bezcerīgi ieķēries.
— Kā dadzis suņa astē! — sacīja Bogdans.

Labi, ka to nedzirdēja Haralds, citādi asins izliešana

būtu neizbēgama.
Taču melnmatainā Ilze par Haralda jūtām nedeva ne

grasi. Ilzei bija paredzētas kāzas. Rudenī. Ar skolotāju.
To «Laimiņu» mājās zināja visi, izņemot varbūt pabiezo
sivēnu aizgaldā, kurš tieši kāzām tika barots un lolots.

Bet fakti neatvēsināja Haralda sakarsušo sirdi. Puisis

neatmeta cerības, staigāja kā mēnessērdzīgs, katru brīvu

brīdi centās gadīties Ilzei ceļā. Protams, ar tādu neatlai-

dību viņš panāca, ka nu Ilze bēga no uzmācīgā sekotāja
jau pa gabalu.

Visai liktenīgas sagadīšanās dēļ Haralds allaž nokļuva
sarežģītās, varētu pat sacīt — pikantās situācijās, kuras

neglābjami attālināja puisi no iecerētās.

Tā — kādu rītu agri Haralds pa dadžos un vībotnēs

iemīto taciņu aizgāja uz koplietošanas namiņu, kur pat

ķēniņi ierodas kājām. Tikko viņš bija pazudis aiz durvīm

ar sirdslodziņu, uz to pašu vietu neatdarināmi graciozā
gaitā devās Ilze. Viņai nebija ne jausmas, ka Haralds

jau ieņēmis namiņu tiešā triecienā. Laucinieki tualetes

telpu iekārtošanai palaikam velta maz uzmanības. Tāpat
arī «Laimiņos» — viss uzturēts kārtībā un tīrībā, bet

durvīm trūka krampīša, dažkārt tās atšļuka pusvirus,
tāpēc nācās pieturēt aiz cilpiņā saliektas naglas, arī uz

troņa sēžot. Enerģiskā Ilze, rīta aizmāršībā nepajautājusi,
vai tur kāds nesēž, stingrā grābienā rāva durvis vaļā.
Arī ķēniņienes kādreiz steidzas! Nabaga Haralds, aizsap-

ņojies vientuļajā namiņā, negaidījis pēkšņā rāviena, izli-

doja no slēpņa, pliko dibenu nospīdinot, regālijām noplī-
vojot!
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Ilze iekliedzās!

— Vai dieniņ!

Apsviedās uz papēža un kā vējš aizskrēja uz istabu,
dadžiem un vībotnēm šalcot abpus taciņas.

Bogdans tajā brīdī mazgājās pie akas un visu redzēja.
Pie brokastu galda viņš sulīgi izstāstīja, ka mīlniekiem

dzīvē bijis pirmais intīmais mirklis. Haralds no ķemer-
tiņa ar tīģera lēcienu meties virsū iecerētajai un kā liels

kaķis kaunīgi atkāpies, kad plānotais uzbrukums neizde-

vies. Haralds varonīgi pacieta šo ņirgāšanos. Citiem tas

likās lielisks joks. Bet Bogdans paskaidroja, ka arī viņš
pats jaunībā bijis ātrs un traks uz sievietēm.

— Kā ieeļļots zibens, — viņš teica.

Uz darbu Ilze aizgāja tīri sasarkusi.

— Nu tu esi ķezā, Har, — Bogdans sacīja, — pusdie-
nas laikā jau visas kantora meitenes par tevi zviegs, bet

vakarā
— viss kolhozs! Sievietes neko nevar paturēt no-

slēpumā, izņemot savus īstos grēkus un sirdsāķīšus.
Vakarā kolhoza valdes namā rādīja kino. Haralds zi-

nāja, ka arī Ilze paliks uz filmu. Protams, puisim bija
kauns par savu, tā sakot, neuzmanību no rīta, bet vēlē-

šanās redzēt Ilzi ņēma virsroku.

Taču Haralds bija pārliecināts, ka Bogdanam taisnība.

Ka ne tikai talcinieki un kantora meitenes, bet arī kolhoz-

nieki ir jau lietas kursā par neveiksmīgo tualetes apmek-
lējumu. Ja Haralds ierastos kinozālē, viņu sagaidītu va-

rens un nokautējošs smieklu vilnis. Tāpēc puisis pielie-
toja mazu viltību. Viņš nogaidīja, kamēr gaisma izdzisa

un seanss sākās. Tad Haralds klusu ielavījās telpā. Ska-

tītāji sēdēja uz gariem dēļu soliem. Vidū tarkšķēja kino-

projekcijas aparāts, bet uz ekrāna patlaban Fanfans Tulpe

uzvarēja trešo laupītāju. Haralds rātni virzījās gar zāles

sienu, cenzdamies saskatīt Ilzes tumšmataino galvu. Pa-

manījis dievināto būtni, viņš taustījās pēc sēdekļa. Sa-

grābājis svabadu vietu, apsēdās. Bet, kā jau tas neveik-

sminiekiem gadās, arī otrs sola gals izrādījās brīvs, un

dēlis uzlidoja gaisā, aizķerdams kinoprojekcijas aparātu.
Lente aprāvās pašā interesantākajā vietā. Fanfana Tulpes
zobens iestrēdza karietes jumtā. Pēc īsa apjukuma brīža,
kad noklusa pārsteiguma saucieni, iedegās gaisma. Ska-

tītāji ieraudzīja vaininieku gaužā apmulsumā uz grīdas.
Jāteic, ka nekādā nopietnā ķezā Haralds tomēr neieku-

ļas. Liktenis viņu āzēja ar sīkiem adatas dūrieniem. Pat
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toreiz, kad Haralda dzīvība, tā sakot, karājās āboliņa
stiebra galā, viņš izkūlās cauri sveiks un vesels.

Tajā sestdienas vakarā valdes namā svinēja kolhoza

jubilejas balli. Visi bija ieinteresēti pēc iespējas ātrāk

beigt darbu. Stundas skrēja ar ātrvilciena skubu, bet vēl

vajadzēja ievest pāris āboliņa kaudzes, jo laiks taisījās

uz lietu. Brigadieris paziņoja, ka viņš ir pilnīgi pārlieci-
nāts — puiši uzdoto padarīs un tikai pēc tam kopsies uz

dančiem. It kā nu pats nebūtu jauns bijis, it kā nesa-

prastu, ka darba dēļ neviens balli nekavēs. Bet ko lieki

runāt, padarīt tomēr vajadzēja!
Haralds strādāja uz mašīnas kopā ar Sāniņu un Ur-

bānu. Kolhoza šoferis Vītoliņu Janka stūrēja ar elegantu
nevērību, slaidā lokā piegriezdams vāģi pie kaudzēm. Uz

otras mašīnas strādāja tikai kolhoza puiši, bet vezumu

taisīja Ramacānu Jēkabs, vīrs tā ap gadiem piecdesmit.
Šķūnī, pats par sevi saprotams, varēja iebraukt tikai

viena mašīna, otrai nāktos gaidīt rindā. Pēdējie vēlāk tiks

ballē, kad jaukākās meičas būs nozvejotas, bufete sausa,

bet taures izpūstas taisnas. Gan Haraldam, gan Urbā-

nam šis sestdienas vakars bija īpaši svarīgs. Bet par to

vēlāk. Skaidrs bija tikai viens, viņiem pirmajiem jātiek
šķūnī.

— Brauc bez liekiem kliņģeriem tūlīt kaudzei pie
sāna! — pavēlēja Urbāns.

Haralds strādāja augšā, saņemdams un novietodams

milzīgus āboliņa klēpjus, veidodams vezumu. Visbeidzot,

nospriegodami krāvumu ar iespaidīgu šķērsbomi, viņi pa-

manīja, ka arī otrā mašīna ir piekrauta. Haralds no kra-

vas augstumiem uzsauca Vītoliņu Jankam:
— Laid taisni pa lauku, varbūt tiksim pirmie!
Jurka Sāniņš palika uz kāpšļa, lai ziņotu par sāncenšu

atrašanās vietu.

Sacīkstes trasē viņi aizsteidzās priekšā otrajai mašī-

nai. Pa lauku, protams, iznāca taisnāk, taču uz nelīdzenās

grunts vāģis lēkāja kā trīstonnīgs trusītis. Vairākkārt uz

augstā krāvuma palēcies kopā ar apjomīgu āboliņa klēpi,
mašīnai šūpojoties, Haralds ik reizi atkrita uz veduma,

pat nepamanīdams, ka atrodas jau bīstami tuvu aizmu-

gures bortam.

Kārtējā dangā uzlidojis gaisā, krampjaini turēdamies

āboliņa stiebros, Haralds ieraudzīja, ka mašīna līgani
izslīd no apakšas, bet pats viņš atrodas piecus metrus
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virs zemes bez atbalsta. Jo nevar taču uzskatīt par at-

balstu āboliņa klēpi, kas planē lejup!
Ar varenu iekliedzienu puisis nogāzās kopā ar lidojošo

paklāju, iesizdams mīkstajā zemē iegarenu dobīti.

Dzirdēdams kliedzienu, Vītoliņu Janka piebremzēja.
— Viņš ir dzīvs, — sauca Jurka Sāniņš, no mašīnas

kāpšļa ziņodams par notikuma norisi, — kustas! Pieceļas!
Lasa kopā rokas un kājas! Spied pa dzelžiem!

Viņi iebrauca šķūnī pirmie un tūlīt metās ārā paskatī-
ties, kur palicis neveiksminieks.

— Nebol' acis! — uzsauca Haralds pieklibodams.
— Krāmē pantā!

Mākoņlieliem klēpjiem puiši dakšoja pantā āboliņu.
Viņi smēja, it kā Haralda kritiens būtu lielākais joks.
Nu, dulli kas dulli, sacīja Haralds, piebilzdams, ka viņš

varējis arī kaklu nolauzt. Beidzot arī viņam paspruka
smiekli. Puiši strādāja, sevi netaupīdami. Balle piedeva
kustībām papildu ātrumu un spēku.

Nu Haralds bija iekļuvis kolhoza vēsturē, iekarojis
pioniera tiesības — tas apstiprinājās jau nākamajā pirm-
dienā. Braucot garām veiksmīgā kritiena vietai, puiši
ieraudzīja ceļmalā pamatīgu mietu. Ar trīscollīgu naglu
pie mieta turējās finiera plāksne. Vienā pusē uzraksts —

«Degvielas noliktava», bet otrā pusē visai kaligrāfiskā
rakstā uzšņāpts nemirstīgais vēstījums:

«Te nolaidās kolhoza «Brīvais Ziemeļsils» pirmās ābo-

liņa raķetes izmēģinātājs Haralds Ķesteris!»
Tā jau nebija, ka visi talcinieki trītu mēles tikai gar

Haralda neveiksmēm, ironizētu par viņa gaišo nākotni

un priecīgo tagadni. Haralda dzīvi uzmanības centrā tu

rēja galvenokārt Bogdans, gados vecais savdabis, palīg-
strādnieks ar raibu biogrāfiju, bijušais viesmīlis, kādrei

zejais muzikants un misiņa instrumentu labotājs. Grūti

pateikt, kāds iemesls bija šai īpašajai uzmanībai. Nez

kāpēc Bogdans pastāvīgi turēja puisi uz grauda. Darbā

abiem nekādu strīdiņu nebija, bet, kā pagadījās brīvāks

brītiņš, tā Bogdans atrada kādu vārdu, lai iedzeltu Ha-

raldam. Lieki teikt, ka Haralds nepalika atbildi parādā.

Pārējiem tas dažkārt sagādāja visai smalku izklaidi.

Steigā, rīta agrumā pošoties uz talku, Bogdans mājās
bija aizmirsis zobu protēzi.

— Jušana pa pirmo zorti! — stāstīja Bogdans, apce-
rēdams aizmāršību. — Ej pa ielu, viss liekas jauks, apkārt
vieni patīkami ģīmji. Nekas nespiež smaganas, nerīvē
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aukslējas un ne reizi tu, cilvēks, neiekod mēli zobos. Bet,
sakot pazīstamai fidai sveicienu, tev izsprūk maigi un

glauni: lablīt, čabulīt! Tikai tagad tu, cilvēks, saproti,
ka esi aizmirsis anatomijas neatņemamu sastāvdaļu van-

nas istabā glāzē pie spoguļa.
Neticami bet, nodzīvojis sešdesmit gadu, kādas desmit

reizes slimojis ar iesnām, bet citādi vesels un sprauns —

Bogdans tā arī nebija dienējis nevienā armijā. Jaunībā

viņš bija mācējis izsprukt no mundiera buržuāziskās Lat-

vijas karaspēkā. Vēlāk, vīra gados, Otrā pasaules kara

laikā, sekmīgi izvairījies no iesaukšanas leģionā, kad

četrdesmit ceturtā gada pavasarī pavēstes tika izsūtītas

arī 1906. gadā dzimušajiem. Ari pēc Rīgas atbrīvošanas

Bogdans palicis izteikti neitrāls. Draugi palīdzējuši sa-

dabūt balto biļeti.
— Man paliek nelabi, kad dzirdu komandu «soļos,

marš», — Bogdans apgalvoja. — Un viens dakteris mani

saprata.

Jā, Bogdans bija talkā ieradies bez zobu protēzes, bet

košļāšanas aparāta trūkums viņam netraucēja nemitīgi
lielīties.

—To mans prātiņš neaptver, — sacīja Haralds,

dzirdēdams kārtējo Bogdana vēstījumu, ka dzērājiem lik-

tenis ir labvēlīgs, jo viņiem nevajag ne slavu, ne mantu,

ne naudu, — kā tik lielīgs cilvēks bez skrambiņas izgājis
cauri visiem juku laikiem?

— Kā gumijas pūslis caur ekselmašīnu! — teica Bog-
dans. — Re, tas ir tāpēc, — viņš turpināja, atplezdams
bezzobaino muti, — ka es iztieku bez asumiem. Nevienam

nekožu, neviens no manis nebaidās.

— Gan jau tev agrāk bija kāds zobs, aiz kura mēli turēt!

— Man zobu nekad nav bijis, — palika pie sava Bog-
dans, — es esmu dabas fenomens. Jau piedzimu ar mazu

protēzīti mutē. Es nekodu ne pa labi, ne pa kreisi. Tā es

sasniegšu cienījamu vecumu, man nav ienaidnieku, un

nomiršu, konservēts šņabī!
Bogdans bija izstrādājis apbrīnojamu lielīšanās sis-

tēmu. Viņu nevarēja atmaskot. Valodā lokans un vijīgs
kā zutis viņš tika cauri visām lamatām, pat ar vilnas

cimdu viņu nevarēja saturēt. Atlika vienīgi minēt, kur

patiesība, kur izdoma.

Lielības objekts vienmēr atradās drošā attālumā vai nu

kilometros, vai laika vienībās. Piemēram, Bogdans apgal-

voja, ka jaunībā esot spēlējis restorāna orķestrī un nevis
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kaut kur, bet pašā «Metropolē». Un Janka Vītoliņš, kas

ņemas ar trompeti rajona misiņgrauzējos, — tas tikai

tāds miglas pūtējs vien esot. Ja Bogdans nosmērētos ar

zābaksmēru un sāktu muzicēt, tad neviens viņu neatšķirtu
no Armstronga. Pats Armstrongs ari ne! Lai parādot?
Nu, kā tā varot runāt! Katrs nejēga saprotot, ka trom-

petes iemute jāpiespiež pie lūpām. Bet, ja cilvēkam nav

zobu, kur lūpas atbalstīt?! Tad nu neko. Nekas, viņš esot

aizrakstījis sievai vēstuli, visdrīzākajā laikā protēze pie-
nākšot pa pastu. Kā, viņam sievas neesot? Nu, ko šie

zinot! Bogdans vienmēr esot kritis uz sievietēm kā ieeļļots
zibens. Nē, nē, tūlīt pēc kara gan viņš neesot apprecējis
skaistāko Rīgas dāmu, tās esot tikai brodveja slīpētāju
izlaistas baumas. Kāpēc? To viņš atklāšot vēlāk, kad pie-
nākšot īstais laiks. Jā, viss izjucis, bet viņš cerējies. Tas

noticis četrdesmit sestajā gadā. Nē, viņam trūkstot vārdu,
lai izstāstītu, kāda izskatījusies Milda! Pietiek, ja viņš

pateikšot, ka uz ielas vīriešiem kakli saskrūvējušies kā

īstākie korķu viļķi, galvas griezušās kā patafona plates,
ja garām aizslīdējusi Milda. Mildai bijusi seja kā bilde,

seksapīlas kājas un nepārspējama biste. Mati? Tas bijis
seksa karogs, ne mati! Karogu jūra! Karaspēks! Tāpēc
noticis ne viens vien satiksmes negadījums, piemēram,
slavenā katastrofa pie Brīvības pieminekļa, kad uguns-

dzēsēju mašīna apvēlusies otrādi, atgadījusies tāpēc, ka

visi ugunsdzēsēji ar joni sagāzušies pie sānlodziņa, bet

šoferim izslīdējusi stūre, jo arī tas, nabags, satraukumā

izcirtis galvu caur stikliem.

Ja rīdzinieki vēl atceroties kravas mašīnu, kura no

Raiņa bulvāra ieskrējusi kanālā, tad lai zinot, ka arī tas

noticis Mildas dēļ. Draisks vējiņš uzpūtis plāno kleitiņu
virs ceļgaliem. Laimīgi iztikts bez cilvēku upuriem.

Nē, nē, Bogdans neesot apprecējis pasakaini skaisto

Mildu! Ar plēšanu atplēsis baltās rociņas no sava iede-

gušā kakla. Milda vienmēr sacījusi: «Tev, Boģīt, kakls

kā lokomotīves skurstenis! Ne resns, bet melns!»

Kāpēc atplēsis baltās rociņas?
Viņš uzskatot, ka smuka sieva — gudra vīra nelaime.

Lai paskatoties, vai Bogdans derot par vīru meitenei,
kuras dēļ ugunsdzēsēju auto apveļas kā vabole, bet kra-

vas mašīna nolauž liepu kā sērkociņu un ieskrien kanālā?

Nē, nē, viņam — Bogdanam bez metru sešdesmit centi-

metru gigantiskā auguma un piecdesmit četru kilogramu
atlētiskā svara piederot arī veselais saprāts!
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Viņš esot gatavs derēt uz līdzenas vietas, uz savu nazi

un Haralda mantām, ka, būtu Bogdans atradies līdzās

Mildai, ugunsdzēsēju auto uzveltos virsū viņam, bet

kravas auto pārlauztu viņa kāju, nevis liepu!
— Un zināt, ko teica mūsu zavoda pretgaisa aizsar-

dzības vecis? Viņš teica: «Tev, Boģi, gāzmasku nevajaga,
tev jau viena ir!» To viņš mērķēja uz manu dižciltīgo
vaigu. Bet es varbūt esmu no ķēniņiem cēlies! Man arī

bez Mildas dzīve bija jauka, — Bogdans piebilda, kamēr

visi klusēja stāsta iespaidā, — es protu labi iekārtoties.

Piemēram, jums, — viņš turpināja, darbabiedru matainos

pakaušus aplūkojot, — jums jāķemmējas katru dienu,

bet es tikai reizi nedēļā ar lupatu noslauku putekļus no

plikā paura un dzīvoju svilpodams.
Bogdans nemitīgi vilka uz zoba Haraldu, apcerēdams

puiša neveiksmi mīlas frontē. Haralds savukārt atspēlējās
kur vien varēdams un dažkārt visai neparastā veidā.

Reiz viņam izdevās Bogdanu pamatīgi izjokot. Bogdans
vakaros bieži devās tālākās pastaigās, bilzdams, ka ejot
uz pastu, jo sieva bandrolē atsūtīšot zobu protēzi. Viņam

apnicis zelēt maizes mīkstumu, biezpienu, sviestu, pienu,

rūgušpienu un kartupeļus ar malto gaļu. Viņš gribot
grauzt ābolus, nevis kasīt ar nazīti uz mēles tikai mil-

tumu. Ik pēc gājiena Bogdans atgriezās mērenā žvingulī,
bubinādams, ka protēze laikam aizkavējusies ceļā. Nu,

nākamajā reizē!

Siltā vakarā talcinieki pagalmā sprieda par lidojošiem
šķīvīšiem, par hipnozes seansiem no citplanētu civilizā-

cijām, par telepātiju un domu pārraidi no attāluma —

par visu, kur vienkāršajam mirstīgajam nav nekādu pie-
rādījumu.

Haralds pirmais pamanīja Bogdanu.

Palīgstrādnieks nāca pāri pļavai, izvēlēdamies taisnāko

ceļu. Viņš soļoja cēli un strikti. Galva gaisā, acis kā

īleni. Nezinātājs pat nepasacītu, ka Bogdans turas krietnā

reibonī. Lai nokļūtu pagalmā, bija pa šauru laipu jāšķērso
upe. Margas bija uzkabinātas tikai laipas vienā pusē, no

Bogdana pa kreii i I retim «Laimiņu» mājām Nāsīte

vasaras karstumā bij 'sējusi vardei līdz kaklam, cil-

vēkam līdz kājas He]ā pirksta nagam. Taču ūdens bija
kā jau ūdens, tecēja ātri; burbuļoja, slapināja.

Haralds līksmi iesaucās, ka, rau, nākot Bogdans, ja
tiešām neviens neticot domu pārraidei, tad tagad pienācis
īstais brīdis pārliecināties. Domu pārraide pastāvot.
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Haralds domās pavēlēšot, lai Bogdans iekrīt upē.
Tam nu neviens nenoticēja, jo Bogdans laipu mina vai

ik vakarus un ne reizes nebija iekritis.

Haralds lūdza visus klusēt. Vīri smaidīdami un irgo-
damies vēroja, kas nu notiks.

Haralds izvalbīja acis, cieši vērdamies uz Bogdanu, un

piepūlē kļuva gluži sarkans.

Palīgstrādnieks uzkāpa uz laipas. Viņš gāja droši un

līdzsvaroti, bet upes vidū piepeši paskatījās uz pagalmā
stāvošajiem vīriem.

Bogdans sastinga pussolī, sagrīļojās, ķēra ar rokām,
kur margu nebija, un, šļakatu mākoni saceldams, iegāzās
ūdenī.

Kritiens nebija augsts. Tikai pusotra metra. Tomēr vī-

riem aizrāvās elpa. Nosisties var, arī izkrītot pa pagraba
lodziņu, reiz bija sacījis pats Bogdans. Un te — jūtams
augstums. Apakšā glumi akmeņi! Taču Bogdans krita

laimīgi, nesadauzījās un pēc brīža jau izkāpa krastā

slapjš, nikns un apmulsis.
lenācis pagalmā, viņš taisnojās, ka esot iekritis tikai

tāpēc, ka pamanījis vīru ciešos skatienus un nodomājis,
ka laikam bikses nav pienācīgi aizpogātas un gailītis lai-
kam izsprucis.

Tad Haralds viņam paskaidroja, ka Bogdans kļuvis
par zinātniska eksperimenta dalībnieku.

— Ak tā? Par upuri, gandrīz jāteic! — Bogdans ņur-
dēja. — Vai tu domā, ka esmu baltā pelīte? Labi, es pa-
ziņoju, ka no šīs stundas neizrādīšu vairs ne mazāko
interesi par tavu sarežģīto sirds lietu kārtošanu!

— Necerēta laime! — iesaucās Haralds.

Bogdans izskatījās dziļi aizvainots,
— Jā, — viņš sacīja, — var būt, ka arī es kādreiz ap-

ceļos. Bet ar mēru. Ēs tev nekad rozi neesmu piebaidījis.
— Vai tad es tev piebaidīju?
— Gandrīz!

Haralds bija guvis vērtīgu uzvaru. Bet viņš vēl neva-

rēja to apjaust, tāpat kā nevarēja apstāties.
— Un tā, biedri, — sacīja Haralds, — te jūs redzat

tipisku gadījumu, kad cilvēks dzīvo tikai līdz «gandrīz».
Viņš ir «gandrīz» ar zobiem, «gandrīz» skaidrā, viņam
«gandrīz» bijusi ģimene, «gandrīz» viņš apprecējis Rīgas
visskaistāko sievieti, «gandrīz» dienējis armijā, viņam ir

fgandrīz» draugi, un viņš ir «gandrīz» vecs. «Gandrīz»
ir viņa morāles ceļvedis un galvenā dzīves atspere. Var
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sacīt, ka viņš ir gandrīz piedzimis, gandrīz dzīvojis un

vecumā gandrīz nomirs, gandrīz tiks aprakts un gandrīz
aizmirsts. Ja nu viņu vēl atcerēsies, tad vienīgi kā retu

eksemplāru. Gandrīz!

Te nu Bogdans neko neatbildēja.
lespējams, vecais palīgstrādnieks bija saņēmis trāpīgu

sitienu. Bogdans novilka slapjās drēbes un izgrieza tur-

pat pie mājas stūra. Visi pamazām izklīda. Neviens ne-

smējās. Šķita, ka trāpīgais sitiens ķēris mazliet zem jos-
tas vietas. Kad Bogdans izžāva bikses un kreklu uz auk-

las zem ābelēm, krēsla jau bija tā sabiezējusi, ka viņa

augums melnās, lempīgās sporta biksītēs, tā dēvētajās
«piščevicenēs», pazuda dārza tumši zaļajās ēnās. Varbūt

tur līgojās kāds ceriņkrūma zars? Gandrīz kā cilvēks,

gandrīz kā ēna?

Uz lievenīša iznāca saimniece un sparīgi izlēja zem

ceriņiem traukūdeni.

Tad no tumsas nodārdēja Bogdana balss.

— Es visu pacietu, kamēr taisījāt man uz galvas! Bet

nu vēl ar maniem matiem gribat sev pakaļu slaucīt! Tas

ir gandrīz par daudz!

Gandrīz?

Saimnieci kā vējš nopūta no lievenīša. Tikai virtuves

durvis noklaudzēja.

3

«Laimiņos» dzīvoja pieci talcinieki. Par grupas vadītāju

bija nozīmēts Vilis Steņģis, piecdesmit sešus gadus vecs

rūpnīcas grāmatvedības darbinieks. Pelēkos matus viņš
šķīra ar celiņu, kas bija kā ar taisnu lineālu novilkts.

— Papīrgrauzējs! — viņu raksturoja Bogdans.

Rūpnīcā Steņģi pazina kā akurātu un kārtīgu kadru.

Viņš nekad nelēca priekšniecībai acīs, nekavēja ne minūti,

un visi skaitļi viņa saimniecībā klapēja, ka labāk ne vēlē-

ties. Taču viņš sargājās no vadoša darba, mēdza palikt
ēnā. Arī «Laimiņos» viņš izteica šaubas, vai varēšot at-

taisnot augsto uzticību. Mazajā kolektīvā viņš nu ieņēma

pirmo pozīciju. Bet no konkurences viedokļa grupa bija

veiksmīgi izraudzīta. Te neviens nevarēja Steņģi aizvie-

tot — Urbāns, Ķesteris un Sāniņš par jauniem, bet Bog-

dans, nu, Bogdans jau nebija nopietni rēķināms. Varbūt

tāpēc Steņģis mēģināja Bogdanu nedaudz izmantot. Kādā
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veidā? Nu, vispirms par pastnieku. Steņģis vai ik pārdie-
nas rakstīja sievai vēstules un lūdza Bogdanu tās aiznest

uz pastu. Viņš laikam uzskatīja Bogdanu par vientiesīti,

jo jau otrā dienā mēģināja no viņa izzināt, ko grupas

locekļi domājot par Steņģi.
— Kādi locekļi? — jautāja Bogdans, veiksmīgi notēlo-

dams muļķīti. Viņš jau domās pārcilāja stāstu, ko cels

priekšā pie vakariņu galda, nolobot Steņģi kā vārītu

kartupeli.
—- Nu, Urbāns, — precizēja Steņģis, — Ķesteris, Sā-

niņš!

— Ak tā, — brīnījās Bogdans, — tu par cilvēkiem? Bet

es sapratu, ka par kādiem tur locekļiem, par rokām, kā-

jām vai par vēl ko smalkāku, kas vīrietim vienā eksem-

plārā.

— Tev ir humors, — smējās Steņģis, — tu labi saprati,
ko domāju. Nu, ja tu man palīdzēsi, tev viens polšs ga-
rantēts!

— Ko ta gribi?
— Papēti, vai man ir autoritāte! — vēlējās Steņģis.
— Bet kā to uzzināt?

— Vai nu nemācēsi! Tev ir ķēriens uz muldēšanu.

— Labi, — teica Bogdans, — garantē divus polšus!
— Kā tu to izdarīsi? — interesējās Steņģis.
— Vienkārši, — paskaidroja Bogdans, — pieiešu kat-

ram un paprasīšu: ko tu domā par mūsu priekšnieku
biedru Steņģi?

— Nē, nē, — nepiekrita Steņģis, — tā nevar! Ja tā

prasīsi, viņi nekad neteiks savas īstās domas. Tu saki tā:

tas mūsu priekšnieks Steņģis gan ir āmurs! Un tad re-

dzēsi, ko viņi domā, ko teiks, ko neteiks. Tā tu dabūsi

ārā tīru mantu.

Tad nu Bogdans piestaigāja pie Ķestera, piegāja pie

Sāniņa, apsēdās pie Urbāna un stāstīja, ka Steņģis ir

viens briesmīgs āmurs, jo gribot zināt, ko par viņu domā.

Līdz šim par Steņģi neviens tā īsti nebija domājis. Ta tad

nu liela muiža — talkas grupas vecākais! Tas nebija

amats, pēc kura kāds tīkotu, ko apskaustu.
Pēc dažām dienām agri no rīta Bogdans ar Steņģi pie

akas mazgājās. Neviena cita tuvumā nebija. Steņģis pa-

interesējās — ko tad grupas locekļi domājot?
Bogdans skumji nopūtās un atbildēja:
j— Viņi domā, ka tu esi briesmīgs āmurs!
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— Jā? — Steņģis bija nepatīkami pārsteigts. Laikam

bija cerējis dzirdēt, ka tiek uzskatīts par ģēniju, par tal-

kas Napoleonu. — Kāpēc?
— To es nezinu, — vēl skumjāk atbildēja Bogdans.
— Boģi! — sacīja Steņģis. — Kāpēc tu viņiem vārds

vārdā atkārtoji, ko es sacīju? Es domāju tev tikai pa-

skaidrot darbības pamatprincipus. Bet tu iznes mani

cauril

— Kā es varēju zināt? — nopūtās Bogdans. — Āmurs?

Es domāju, ka tas ir pat kompliments 1 Ja tev vēl ir viena

garantija, es provēšu salīmēt.

Tagad nu Bogdans visiem talciniekiem stāstīja, ka Steņ-

ģis neesot briesmīgs āmurs. Steņģis esat prasts āmurs.

Līdz ar to Steņģa autoritātei tika dots pēdējais trie-

ciens. Grupā par viņu smējās, protams, ne jau nu tieši

acīs, jo kurš būs tāds muļķis, ka atklāti smiesies par

priekšniecību.
Steņģis turējās mazliet savrup. Arī uz lāviņas gulēja

pašā malā ar muguru pret citiem. Vakaros viņš pirmais
apgūlās, bet no rītiem agri piecēlās.

— Tā viņš pēta savu autoritāti, — Bogdans paskaid-
roja.

— Kādā veidā? — nesaprata Haralds.

— Vienkāršā! Vakaros viņš izliekas, ka cieši aizmidzis,

gaida, kad mēs ar mēlīti kūleni metīsim. No rīta agri
augšā, lai dzirdētu, vai miegā nemurgojam, negraujam
varas pamatus. Bet vēstules raksta, lai nebūtu ar mums,

plebejiem, jārunā.
Steņģis mēģināja nu visu pārvērst jokā un tā dabūt

Bogdanu savā pusē, bet vecais palīgstrādnieks tikai at-

rūca, lai Steņģis ejot taisni uz mazo mājiņu, bet lai vien-

mēr turoties stingri pie krampīša, tad viņa autoritāte

augšot.

Nu Steņģis redzēja, ka ļaunākās aizdomas par autori-

tātes graušanu apstiprinājušās. Viņš gaidīja pašu bries-

mīgāko — publisku nepakļaušanos, rīkojumu ignorēšanu
un beidzot — pat kabineta gāšanu. Taču nekas tamlīdzīgs

nenotika, vēl aizvien viņš bija grupas vecākais, ik vaka-

rus saņēma no brigadiera rīkojumus par nākamās dienas

darbiem un pavēstīja tos tālāk talciniekiem. Ar brigadieri
Steņģim izveidojās ciešamas attiecības. Māku izturēties

pret priekšniecību Steņģis dzīvē bija labi apguvis. Nekad
nelēkt acīs. Nekad neaprunāt aiz muguras. Nesaukt Liel-

kāji par Plato Pēdu, kā to darīja Jurka Sāniņš.
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Talkā atklājās, ka Steņģis labi pārzina galdniekdat
Tiešām — kokapstrāde bija viņa sena aizraušanās, mājas
viņš mēbeles izgatavoja pats, viņam bija uzkrāta piere-
dze, iemaņas. Kamēr talcinieki lielajā istabā būvēja lāvi-

ņas, Steņģa ķērienu pamanīja arī brigadieris.
Pats būdams amatnieks un meistars uz visām kantēm,

brigadieris tūlīt redzēja, kas Steņģis par putnu.
Lielkājs sacīja, ka amatnieku jūtot pa kilometru.

— Pietiek paskatīties, kā cilvēks paņem rokā dēļa ga-
balu. Uz rāviena var pateikt, vai viņš ir meistars vai tikai

tāds svētdienas ēvelētājs. Amatnieks pasvārstīs gabalu,
lūkos, vai ir pienācīgi izžāvēts. Noteiks mitruma procentu.
Izpētīs šķiedrojumu. Pārbaudīs, vai nav zaru tapas. Pie-

sviedīs dēļa galu kā šautenes laidi pie pleca — vai mala

nav savērpusies, vai līnija taisna? Un tikai tad sāks mur-

mināt: ko gan no šitāda var iztaisīt? Jo nelaime, ka dēļa
gabals tomēr ir greizs, slapjš, šķībs, savērpies, zarains.

Nebūdams amatnieks, cilvēks tūlīt tādu aizsviež. Bet

amatniekam žēl. Gabals dārgs kā paša miesa. Nu viņš

groza to rokās, pēta gan no apakšas, gan no augšas,
gan no viena gala, gan no otra, murminādams: nu jā,
slapjš gan, bet nevarētu sacīt, ka taisni ūdens pilētu, kādu

nedēļu pažāvēs, gan tad redzēs, tik labs bērza gabaliņš,
nevar jau pāris zaru dēļ izmest! Tās pumpas noēvelēs,

pieslīpēs, nošpaktelēs, varbūt vēl iznāks labu labais plauk-
tiņš. Un amatnieks noliek krāmu izžūt, jo sadedzināt jau
vienmēr paspēs. Lūk, tādi cilvēki kolhozam vajadzīgi būv-

brigādē! — nobeidza savu vērojumu Lielkājs.
Un tiešām pēc dažām dienām Steņģis pārgāja uz būv-

brigādi.
— Tas ir pat labāk, — sacīja brigadieris Lielkājs, — es

vakaros tikai pieskriešu pie kaltes — tur būvbrigāde ceļ
augšā otro kārtu — un pateikšu jums, biedri Steņģi, kas

puišiem jādara, kur un cikos jābūt uz strīpas!

Vakaros Steņģis pārradās nopietns un kluss. Vakara

stundās viņa autoritāte turējās augstu. Jo viņš zināja par

rītdienas darbu izkārtojumu. Un zināšanas, kas pieder
tikai vienam cilvēkam, ceļ viņa autoritāti. Tāpēc Steņģis
centās paturēt šīs zināšanas, cik ilgi vien iespējams. Vis-

maz pirms vakariņu ēšanas viņš neko neatklāja.
Vārīti kartupeļi kūpēja māla bļodā, kuras paskatu gan

mazliet bojāja malā izsistais robs. Bet arī tam Bogdans
atrada izskaidrojumu.
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— Tas ir izsists ar āmuru, lai zinātu, kurā pusē priekš
biedra Steņģa paslēpti tie lielie kartupeļi.

Divās mazākās b|odiņās ielikts aizdars — sviests, biez-

piens, un spainī ieliets rūgušpiens.
Apsēdies pie galda, Steņģis ar pirkstiem pataustīja galda

dēļus: cik tie biezi, no kāda koka, vai gludi ēvelēti, vai

sausi? Likās, ka Steņģis klusi murmina galdnieka pāta-
rus: labi dēļi, sausi, žēl, ka no tiem jau sanaglots galds.
Protams, ka dēļus taustīja un pātarus murmināja Steņģis
gluži neapzināti, jo pret izlietotiem kokmateriāliem īsts

amatnieks ir auksts kā ledus.

Kad vakariņas bija paēstas un Bogdans aizkūpināja
cigareti, sākās Steņģa triumfa minūtes.

— Nu tā, — viņš vilka vārdus no mutes kā lielas zivis,

pats it kā brīnīdamies par zivju lielumu, treknumu un

zvīņainumu. — Nu, tā, rītdien tad nu tā: Urbāns, Ķeste-
ris un arī Sāniņš pie kulšanas! Tāpat kā šodien un turpat
vien kuls.

— Pag, pag, — iekrita starpā Bogdans, — kur tad šo-

dien kūla?

— Viņi zin, — atbildēja Steņģis.
— Tu esi īsts priekšnieks, neko nezini, bet komandē

kā pēc notīm! — sacīja Bogdans.
— Bet tu, Boģi, — cēli turpināja Steņģis savu lomu,

pat neievērodams Bogdana iekritienus nevietā, — tu rīt

ej taisni uz stalli, tur jau par tevi zinās. Tu esi nozīmēts

pie rugaines grābšanas. Tev iedos zirgu. Palīdzēs iejūgt.
Vai mācēsi?

— Kur nu es, kur nu man mācēt! — sūkstījās Bog-
dans. — Es nekad neesmu zirgu jūdzis. Un grābeklis ir

augsts, es vēl novelšos, sadauzīšos, tad tev, priekšniek,
būs jāatbild!

Kā jau priekšnieks, Steņģis izsacīja savu viedokli par
visu, kas notika talkas grupā. Par Haralda Ķestera ne-

laimīgo mīlestību viņš teica skaidri un īsi:

— Tā tikai tāda talkas psihoze!
Visiem bija lielu lielais prieks, kad arī pats Steņģis

neizvairījās no nievīgi minētās talkas psihozes, lai arī

viņam Rīgā jauna sieva un dēlēns.

Steņģis gan vēlāk teica, ka gribējis tikai nodibināt la-

bas attiecības ar vietējiem iedzīvotājiem, un tas jau esot

katra vadītāja pienākums. Bet Bogdans pateica skaidri

un bez aplinkiem, ka āmurs kritis par upuri talkas amo-

ram. Nē, nē, viss notika bez grēka, augstākā mērā plato-
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niski un tikumīgi, bet pamatu pamatos tomēr gulēja ve-

cais čūskas aicinājums.
Ilzes māte «Laimiņos» dzīvoja tikai kopš četrdesmit

ceturtā gada. Agrākais saimnieks ar ģimeni kara gados
bija aizklīdis pāri dīķim, kā teica Lielkājs. Mājas viņā
galā, nelielā meitas istabiņā, dzīvoja vēl kāda ienācēja,
vientuļa sieviete, tā ap piecdesmit pieci. Arī izskats vēl

tīri nekas. Bogdans sacīja, ka no muguras puses un no

kilometra attāluma viņa vēl izskatoties gandrīz iekāro-

jama. Tuvāk gan viņš nerekomendējot iet. Bet Steņģis uz

šo sievieti lūkojās ar citām acīm. Un tā nu pamazām, pa-
lēnām — vārdiņš šur, vārdiņš tur, daži teikumiņi rīta ag-

rumā pie akas, kad viņa nāca no govs slaukšanas ar kū-

poša piena spaini, un Steņģis uzzināja viņas dzīves

stāstu. Nekas nedzirdēts, karā viņa zaudējusi tuviniekus,

tāpēc dzīvojot viena, — līdzīgu dzīves stāstu Latvijā bija
tūkstošiem. Bet Steņģis nepaklausīja brigadiera Lielkāja
laicīgi izteiktam brīdinājumam. Brigadieris bez aplinkiem
pateica, ka Skudras Vallija ir viens velns, ne eņģelis. Ka

tikai tāpēc viņai nav tuvinieku. Ka viņas vīrs nav kritis

karā, bet aizbēdzis un tagad dzīvojot Latvijas viņā pusē
pie jūras, robežjoslā. Un vēl aizvien bīstoties no savas

sievas, tāpēc jau dzīvojot tik tālu. Steņģis tikai pasmī-
nēja. Viņš laikam domāja, ka pazīst cilvēkus tikpat lai i

kā kokmateriālu, bet tālākie notikumi pierādīja, ka tā bija
liela alošanās.

Vallijai malkas šķūnītī bija savs stūrītis un malkas

krāģītis. Rītos pie akas piena spainīti gremdējot, viņa lika

Steņģim noprast, ka malkas šķūnītī sakrājies daudz ne-

padarīta darba, kas viņai, vientuļai sievietei, neesot pa

spēkam.

Un tā nu svētdienā tūlīt pēc brokastīm Steņģis nozuda

šķūnītī, kur darbojās visu pirmspusdienu. Pati Skudras

Vallija aizbrauca sarunāt sivēnu pirkšanai. Skanēja cirvja
klaudzieni, iešņācās ēvele. Ko gan Steņģis tur darīja?

Vakarā, kad Vallija atgriezās ar sivēnu maisā, atklājās,
ka Steņģis uztaisījis mazu, skaistu ķeblīti, kur apsēsties,

govis slaucot.

Un tad tikai vajadzēja dzirdēt!

— Kāpēc šitā izķēzīt labu malku! — sacīja Skudras

Vallija. — Priekš kam man tāds? Man jau viens ar zeitu

nolipis ir! Kur es otru likšu? Vai tad nevarēja malku pa

to laiku sazāģēt!
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Un, aizgājusi aiz stūra, vēl novaidējās, bet tā, lai pa-

galmā dzird.

— Nu īsts, vecs mērkaķisl Savos gados vēl domā uz

tādām lietām!

Te nu viss kjuva skaidrs. Sivēns izrādījies dārgāks,
nekā cerēts. Turklāt sievišķim trūka mīlestības nerva, ne

mazākās romantiskās stīdziņas nebija raksturā. Nu Steņ-
ģis pilnīgi pievienojās brigadiera slēdzienam.

Savādi, bet šis gadījums nepavisam nemazināja Steņģa
autoritāti.

Steņģis ik pārdienas rakstīja vēstules. Rīgā viņam bija
jaunāka sieva un vienpadsmit gadus vecs dēls. Par dēlu

viņš runāja ar pacilātību un sajūsmu.
— Kāpēc tad tu tik vēlu ar bērnu apgādājies? — inte-

resējās Bogdans. *

— Vai nu pats nesaproti, cik tādas padarīšanas sarež-

ģītas, — paskaidroja Steņģis.
Talcinieku vidū valdīja saskaņa. Urbāns vairāk turējās

kopā ar dažus gadus vecāko Juri Sāniņu, kuru grupā
dēvēja vienkārši par Jurku.

Bez šaubām, starp talciniekiem Jurka varbūt bija pats
izglītotākais un apdāvinātākais cilvēks. Viņš prata dzie-

dāt, dejot, kauties, strādāt, spļaut mērķī, lamāties sveš-

valodās, bija daudz lasījis. Reiz, tāpat niekodamies, Jurka

uz šķūņa sienas ar ogli uzzīmēja pārsteidzoši līdzīgu Bog-
dana portretu. Jurkas tēvs darbojās kā studēts mācītājs.
Ari Jurka bija studējis, bet aizgājis no fizkultūras insti-

tūta trešā kursa. Jurka esot bijis pirmās sporta klases

vieglatlēts. Vidējās distancēs.

— Par ko ta aizgāji, ja tik veikli pļitoji? — interesējās
Bogdans.

— Tur bija vairāki iemesli, — atrūca Jurka.

— Kādi tad? — neatlaidās Bogdans.
— Nu, viens, ja gribi zināt, bija tas, ka mani vienkārši

izmeta! — Jurka atklāja.
— Tevi? Par ko? — brīnījās Bogdans.
— Par baigo dropi!
— Vai tagad par vienu dropi slēdz ārā? — neticēja

Bogdans.
— Vai es teicu, ka par vienu? — smēja Jurka. — Es

sacīju, ka par baigo dropi un ne jau par vienīgo!
— Ko tad tu nostrādāji?
— E, — sacīja Jurka, — kas to var atcerēties? Biju

tādā putna ģīmī, ka atjēdzos tikai milicijā.
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Bet jau pirmajā vakarā, kad vīri izvilka no mugurso-

mām šņabja pudeles, apstiprinājās jau agrāk dzirdētās

baumas, ka Jurka Sāniņš alkoholu nelieto.

— Nu itin nemaz, paskaidroja Jurka, — par spīti!
— Kam par spīti? — Bogdans gribēja noskaidrot.

— Par spīti sev! Man pareģoja, ka es nodzeršoties kā

brūža sivēns. Tad nu par spīti pareģoju sauso likumu.

Spītība ir liels spēks. Vismaz manā dzīvē tā spēlē gal-
veno lomu.

Bogdans gan murmināja, ka Jurka nedzerot cita iemesla

dēļ. Viņam esot kuņģa čūla. Tāpēc jau čals izsprucis no

zaldātiem ar balto biļeti. Pats Jurka gan tā caur puķēm
reiz izmeta, ka savu laiku armijā esot nolauzis. Bet, tā

kā Bogdans atklājumus par Jurkas veselību nomurmināja
ļoti šaurā sabiedrībā, proti* pats savā, tad disputs par šo

jautājumu neizcēlās.

Piektdienas pēcpusdienā talcinieki strādāja pie zirnāju
zārdošanas.

Nepadarīts bija palicis pavisam neliels stūrītis. Pļā-
vums sadzīts vālos, vajadzēja tikai sasviest zārdos.

Piebrauca brigadieris Lielkājs un jautāja, vai talcinieki

nezinot divus stiprus vīrus, kas nāktu uz kalti palīgos.
Esot dēļi jāpadod už augšstāvu. Tie otri divi — tie vār-

gākie lai paliekot pie zirnājiem.
— Kādi ir tie dēļi? — interesējās Bogdans.
— Divarpuscollīgie, plānie, spundētie, — atbildēja bri-

gadieris.

— Tad mēs ar Haraldu esam tie īstie! — teica Bog-
dans. — Viens tāds pagarš, tas tas vagarš, otrs tāds īss,
tas darbu dzīs! Mēs esam uz nažiem, neļausim viens

otram slinkot.

Projām ejot, Bogdans vēl piekodināja, lai Urbāns ar

Sāniņu negurķojoties, lai dakšojot zirnājus un pēc kāto-

jot uz kalti dēļus kraut.

Zārdot ķēpurīgo, zālēm pieaugušo, smago zirnāju bija
grūts darbs. Gandrīz pusotras stundas pagāja

_

nepār-
traukti nesot un ceļot klēpjus, kuri staipījās un ķērās pie

zemes kā izmisīgi astoņkāji.
Puiši pabeidza zārdu. Tas nu bija pēdējais. Viņi rūpīgi

uzlika cepurīti, pielīdzināja, lai vējš nenorauj, lai lietus

netiek iekšā. Krāvums nu izskatījās kā glīta, kupla gas-

paža. Tad viņi pārsprieda, vai iet tūlīt uz kalti vai maz-

liet atpūsties. Protams, ka nolēma atpūsties. Viņi taču ne-
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kur nesteidzās. Nāca jau pievakars. Saulīte mīksti sildīja.
Gaiss viļņoja smaržīgs un biezs. Puiši apsēdās pie zārda

saules pusē. Muguras pret zirnāju — līdz pusaugumam

čaukstošajā matracī. Viņi meklēja gatavākās pākstis, izlo-

bīja pelēkos zirņus un šķina iekšā. Gadījās arī saldie,

zaļie. Bet tie bija pārgatavojušies. Viegls vējiņš čabināja
no izkapts izbēgušu zirnāju kūli lauka malā. Laiks tecēja

garām kā pelēka lauku pele.

— Zini, ka šodien ir divdesmit sestais? — ierunājās
Jurka.

— Jā? — nenoteikti atsvieda Urbāns. — Un kas tad

ir?

— Romā atklāj olimpiskās spēles.
— Roma nemaz nav tik tālu, — sacīja Urbāns.

Patiesībā viņam šajā brīdī bija pilnīgi vienalga, vai

Roma atrodas uz zemes vai uz Marsa, vai varbūt pat

ārpus Saules sistēmas — vienalga, Roma, salīdzinot ar

zirnāju zārdu, bija nereāla.

— Astoņsimt metros mans rezultāts ir vienā minūte un

piecdesmit sešas, — turpināja Jurka, — bet ar to ir par

maz, lai tiktu uz Romu.

Agrāk vajadzēja par to domāt, zēn, gribēja atbildēt Ur-

bāns, bet noklusēja. Kāda jēga moralizēt pie zirņu zupas?
Skaidrs, ka vilcienu uz Romu Jurka ir nokavējis. Viņš to

nekad vairs nenoķers, kaut vai nu drāztos vēja ātrumā,

bet vilciens kustētos kā bruņurupucis! Roma atrodas citā

dimensijā.
Debesīs peldēja balts mākonis. Zem tā lidoja putnu

kāsis. Vai dzērves?

>— Basketbolisti gan brauc, — sapņaini teica Jurka,
— no mūsējiem izlasē ir Krūmiņš, Valdmanis, Muižnieks

un Ozers.

Varbūt ka dzērves lidos pāri Romai? Vai putni sapratīs,
kas lejā notiek? Putniem nevajag ne ceļanaudas, ne iz-

braukšanas vīzas. Putniem nav ne karu, ne olimpisko
spēļu. Jurkam tomēr pieder kaut kas vairāk nekā pārējiem
talciniekiem. Arī Jurka bija gribējis uz Romu. Kāpēc
draugam izputēja? Drope — kas tā par nepārvaramu upi?
Ne laiviņas, ne airu, kā pāri tikt? Vienīgi uz plosta. Cil-

vēks domā, drope dara. Un pie zirnāju kaudzes paliek
tikai vārdi — Roma, čempions, slava? Bet varēja būt! Va-

rēja! Tā domājot, Urbāns, pašam nemanot, iesnaudās. Ti-

kai uz īsu brītiņu. Jo saule vēl atradās virs tā paša elek-
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trolīnijas staba, kad Urbāns atkal atvēra acis. Taču Jurka

jau bija ārā no Romas un tagad rakās iekšā radurakstos.
— Nedomā, ka pāters kāds baušļu drillētājs, — sacīja

Jurka, augstu gaisā pasviezdams zirni un notverdams ar

lūpām, — viņš neko neuzspieda, bet tomēr virzīja mani uz

to kungu. Tu jau zini, mana galvenā īpašība ir spītība,
es — rokām, kājām pretī! Pāters tūlīt mainīja taktiku.

Reliģija esot katra pilsoņa brīva griba. Es paliku pie
savas brīvās gribas, viņš pie savējās. Lāga vecis, kaut

neredzamies mēnešiem. Viņš man aizpumpē čunguru, kad

skuķi mani izputina. Mēs ar mammu dzīvojam pa sevi,

mums ir divistabu vonungs Lāčplēša ielā. Bet manam

pāteram tepat netālu, nu, kādus piecpadsmit kilometrus

no «Ziemeļsila», pieder lauku mājas. Te viņš mitinās ar

visu iedzīvi. Formāli viņš ar mammu šķīries nav. Bet

viņiem iet bez kašķiem. Diplomātija. Pāteram māju vada

ekonome. Patiesībā tā ir viņa otrā sieva. Smalki, vai ne?

Jāsaka, ļoti mīlīga un patīkama kundzīte. Apakšā baiga

romantika, pāters ieķēries kā puika. Pāters ir kārtīgāks
cilvēks nekā es. Viņš ne no kurienes nekad nav izmests.

Viņš mācās. Ņemas ar valodām, filozofiju. Gatavs pa-

strīdēties. Pats gan ar viņu nestrīdos. Dēlam ar tēvu ne-

lon. Tā ir divu sociālu sistēmu mierīga līdzās pastāvē-
šana. Bef tu, Urbān, esi āķīgs. Tu varētu pāteru pataus-
tīt — vai viņam ir kāds nopietns arguments azotē? Pie

viena varēsim krietni izsmieties. Kad pāters sāks pierādīt,
ka bārdainais sēž uz mākoņa. Nav zemē metama doma —

laižam ciemos! Svētdien pāters rajona baznīcā teiks lielo

sprediķi. Varam sarunāt zirgus pie Platās Pēdas, viņš

mums neatteiks. Aizlaižam, paskatīsimies, kā lej svēto

ūdeni! Neizskatās, ka te dzīvotu daudz ticīgo. Latvieši

jau pagāni bijuši, pagāni palikuši. Mūs pat antireliģiskā
propaganda nevar kristīgai ticībai pievērst. Nu, ko tu

saki? Kod zirnī? Pāters uzlūgs mūs uz pusdienām, krietni

pieēdīsimies. Tās zupas un sausie kartupeļi, ko hropņījam

«Laimiņos», man jau līdz kaklam. Nu, ko tu saki? Varēsi

pāteram izstāstīt anekdotes iz Konrādija dzīves. Ar. zir-

giem? Jāšus? Laižam!

— Nav jau uz Romu.Var jau! — piekrita Urbāns.

Visu nedēļu rīti turējās skaidri, rasas apbārstīti. Debe-

sis zilas. Dienā saskrēja mākoņi, dažkārt pat uzrasinaja,
bet citādi visnotaļ stāvēja saulains.

Talcinieki strādāja gan pie āboliņa novākšanas, gan pie

skābbarības sagatavošanas, gan pie kulšanas. Pirmajās
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dienās muskuļi smeldza kā salauzīti, uz delnām plīsa
tulznas, kājas ļodzījās. Vakaros, palagos iekrītot, šķita,
ka nekāds spēks no rīta nepiecels nogurušos augumus.

Taču jau pēc dažām dienām vīri pierada, plecos sabrieda

platāki, dūšā spraunāki.
Naktis Urbāns aizvadīja dziļā un cietā miegā. Nedzir-

dēdams ne Bogdana iekrākšanos, ne Haralda skumjās
nopūtas — nelaimīgais mīlētājs pat sapņos cerējās ar

bižaino Ilzi.

Piecos no rīta pirmais piecēlās Steņģis. Viņu pamodi-
nāja tikko sadzirdama gaiļa dziesma vai varbūt kādas

nemierīgas atmiņas. Bet augšā viņš bija pirmais — arī

tad, ja nebija izgulējies, apsarkušām acīm. Steņģis rīta

agrumā mazgājās pie akas un skuvās, kamēr Bogdans un

gados jaunākie talcinieki vēl saldi šņāca guļvietās.
Gandrīz ik vakarus pirms saules rieta «Laimiņu» māju

pagalmā ar motorolleru «Tula» ieripinājās skolotājs. Viņš
gaidīja pagalma vidū, neizslēgdams motoru. Ilze iznāca

no istabas. Viņa uzsēdās uz aizmugures sēdekļa un aplika
rokas skolotājam ap pleciem. Dažreiz Ilze tā saāķēja ro-

kas ap skolotāju, ka viņš bija kā gredzenā ieskauts.

Kādu vakaru Ilze matus bija palaidusi vaļā. Sākot brau-

cienu, mati ieplīvojās un kā melns priekškars nolaidās pār
aizbraucējiem. Jā, kāds cēliens Ilzes dzīvē bija noslēdzies.

— Kur viņi var braukt tā katru vakaru? — žēli nopū-
tās Haralds.

Tovakar visi tā klusu aizgāja gulēt. Melnie mati vēl

plīvoja acu priekšā, un ne tikai Haraldam, bet arī citiem

vīriešiem saldi iesmeldzās sirds. Jaunie varbūt domāja,
ka arī viņi tā kādreiz brauks, roku gredzenā ieskauti. Bet

vecie? Kas viņiem atlicis? Viņiem viss jau pagātnē.

Nākošajā_ rītā Bogdans piecēlās agrāk par Steņģi. Pie

akas mazgājoties, viņš pamanīja motorolleru stāvam pie
mājas stūra. Bet, par laimi, kad Haralds modās, motorol-

lers jau bija aizbraucis.

Dzīve talkā šķita bezgalīga.

Nedēļas likās vai mēneša stiepienā. Darbs — mūžīgs un

nepadarāms. Laukos darbs bija kā Sīzifa akmens, kā viens

gabals kalnā, tā otrs jau gaida lejā! Darbs auga, vairojās,
celdamies pats sevī un no sevis. Taču talcinieki nekurnēja.
Pie lēnīgās laika aprites arī viņi šķita nemirstīgi.

Urbāns juta, ka viņa garastāvoklis vienmēr ir labs un

līdzens kā rūpīgi nopļauts kviešu lauks.
Bet viņam ne prātā nenāca palikt laukos.
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Pienāca divdesmit astotais augusts, svētdienas rīts.

Steņģis_ pamodināja abus puišus, kā jau bija norunāts.

Abi iznāca pagalmā vēl pusaizmiguši.
—- Varbūt liksimies uz paku? — ierosināja Urbāns.

— Kur tik agri dzīsimies? Acis vai ar pirkstiem jātur
vajā!

— Domā, man nenāk miegs? — atrūca Jurka.

— Ko tad tu skrien augšā? — gremzās Urbāns.
— Aiz spītības, — paskaidroja Jurka.

Puiši ātri nomazgājās, noskuvās un iekoda, ko saim-

niece bija atlicinājusi no vakariņām.
Pēc pusstundas abi aizgāja uz stalli, kur Jurka jau

dienu iepriekš bija sarunājis divus zirgus un seglus. Ur-
bāns dabūja bēru ķēvi, astoņgadīgu, rāmu lopiņu. Urbāns

nekad nebija seglos sēdējis un klusībā baidījās, bet ķēve
izrādījās mierīga un paklausīga. Jurka apsolīja pārāk ātri

zirgus nedzīt, ar skriešanu netrakot.

Zeme vēlās zem zirgu pakaviem.
Garām jātniekiem slīdēja ceļmalas liepas. Tad viņi no-

griezās gar pļavām un rugainēm, un garām slīdēja upe,
kārkli un ganību žogi.

Pēc pāris stundu ceļa tieši pa laukiem jātnieki nokļuva
pie kalna.

Nogāzi sedza jaukta audze, pārsvarā priedes, daža egle,
bērzi un apses. Lapotnēm pāri slējās varens ozols. Taču

pati kalna galotne stāvēja kaila. Tikai rets un nokaltis

zirgskābenes stiebrs rēgojās sakultivētajā augsnē. Izkal-

tušas zālītes, novītušas saknītes, zeme pinku pinkām, lan-

cku lanckām. Likās, uz nolietotā kalna vismaz simt gadu

pekas prātīgs nav audzis un neaugs. Vienīgi kultivatora

ierautās vadziņas liecināja, ka cilvēks kamu nav aizmirsis.

Puiši sēdēja seglos un neatņemdamies raudzījās pāri
koku galotnēm.

Tālumā aiz eglēm zaļi nosūbējis baznīcas tornis kā ar

pasteļzīmuli ievilka strīpu pelnu krāsas debesīs.

Rīts bija aizdudzis ar mākoņiem.
Jātnieki brīdi atpūtās, sasnieguši augstāko vietu ap-

kārtnē.

Un, kamēr abi tā sēdēja seglos, lieliskā skata pārņemti,
Urbāns uz kailā kalna pamanīja pēkšņas pārmaiņas.

Neskaidras balsis ieskanējās ap Urbānu. It kā ēnas slī-

dēja garām. Dzirdēja zirgu zviedzienus un kāpšļu šķin-
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das. Uz kalēja laktas ieklinkstējās smalkie āmuriņi, un

pa virsu smagi plāja lielais veseris. leblējās aitas. lebrē-

cās bērns.

Nu jau smagbaļķu ozolsienas kā lāču muguras izauga
apkārt, apņemot virsotni nepareizā četrstūrī. Nocietinā-

juma salaidumos slējās masīvi, segti kaujas torņi. Pa

šauro balustrādi aizsardzības sienas garumā staigāja linu

drēbēs un apkaltas ādas bruņās tērpušies vīri ar lokiem

rokās un bultu makstīm pār kreiso plecu.
Un pilsēta pacēlās nocietinājuma iekšpusē.

Dzīvojamās ēkas, staļļi un kūtis, noliktavas un darbnī-

cas, kur izgatavoja un laboja ieročus, darba rīkus, ratus

un ragavas.

Cilvēki senos tērpos slīdēja līdzās, neaizskarot Urbānu.

Klaigājošu bērnu pulciņš aizskrēja garām, un kāds tumš-

matains zēns pat pieskārās bērajai ķēvei pie kāpšļa.
Mierīga un cēla sieva nāca ar ūdens nēšiem. Dzidrs

ūdens šūpojās ar kadiķa saknēm stīpotā ozolkoka spainī.
Caurspīdīgi salts, skanīgs un kārdinošs. Urbānam neap-

turami gribējās dzert. Slāpa tā, ka mēle čaukstēja mutē

kā žāvēta tabakas lapa. Bet viņš ne vārda nevarēja iz-

teikt, kad mierīgā un cēlā sieva nāca ar ūdens nēšiem.

Un ūdens šūpojās spaiņos, un spaiņi šūpojās līkajos
nēšos, un nēši šūpojās uz sievas gludā un apaļā pleca, un

sievas augums šūpojās uz zemes pilskalnā, un zeme šūpo-

jās bezgalībā, skrejot ap sauli, un skanēja un mirdzēja
dzīve, saule spīdēja kā milzīga jāņuguns, pie ratnīcas sie-

nas būrītī svilpoja strazds, un sieviete ar ūdens spaiņiem

aizgāja pa ielu, līdzi aiznesot Urbāna slāpes pēc dzidrā,

vēsā avota ūdens ozolkoka spaiņos ar kadiķa sakņu stī-

pām, un ūdens šūpojās spaiņos!
Urbāns paskatījās tālumā. Pie apvāršņa nu neredzēja

zaļi nosūbējušo baznīcas torni, tikai egles — tumši zilas

un majestātiskas. Un viegla dūmu svītra kāpa taisni de-

besīs.

Kamēr Urbāns paskatījās uz apvārsni, pilsēta atkal

redzami mainījās.
lelas nu bija pārpildītas. Sanākuši vairāk cilvēku, nekā

sienas spēja uzņemt. Ik brīvā zemes pleķītī drūzmējās
teltis, kāršu slieteņi. Pie nocietinājuma sienas uz balus-

trādes blīvējās karavīri, un viņu rokas nepārtraukti kus-

tējās, raidot lejā bultu pēc bultas. Ārpusē ieskanējās un

pieauga spēkā mežonīgs kaujas sauciens.

Un tad jau kāvās arī cietokšņa iekšpusē. Nami iekvēlo-
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jās liesmās. Kāvās gan jātnieki, gan kājnieki. Zeme kļuva
slidena asinīs. Nu jau visa pilsēta gulēja liesmās. Izmi-

sīgi kliedza sievietes un bērni. lebrucēju baltais karogs
ar melno krustu plīvoja pāri aizstāvju sarkanajam stan-

dartam ar balto zīmi.

Cīņa notika līdzās Urbānam, uz vaiga viņš juta karstu

elpu, bet nevarēja iejaukties, nespēja palīdzēt ne par mata

tiesu, un tas bija briesmīgi.
Viņš aizvēra acis.

Kad viņš acis atkal atvēra, viss bija beidzies.

Izgaisusi pilsēta, pazudušas nocietinājuma sienas, no-

grimuši kaujas torņi. Apkārt ne dzīvas dvēseles, tikai

vējš, rīts — aizdudzis ar mākoņiem, un tālu pie apvāršņa
aiz zilām eglēm zaji nosūbējis baznīcas tornis.

Jātnieki nepārmija ne vārda.

Mūžība dvesa pretī no zemes vaiga. Miers un klusums.

Nekas neliecināja par seno kultūrslāni dziļi zem zemes.

Nekas nevēstīja par pagātni, sajauktu ar pelniem un asi-

nīm. Tikai uz brīdi cauri mākoņiem izspraucās saules

stars, pārskriedams pilskalnu kā nokavējies kliedziens.

Plašā ainava izstaroja pagānisku varenību. Gadsimti

apstājās, saminstinājās un ritēja atpakaļ, aizvien dziļākā
pirmatnībā aizsvieda modernās pilsētas, noplēsa asfaltu

no autoceļiem, noslaucīja lidmašīnas no debesu kupola.
Laiks grieza pulksteņa rādītājus pretkustībā, un likās —

tūlīt, tūlīt atkal no zemes dzīlēm pacelsies senču pils-
kalns ar nocietinājuma vaļņiem, namiem, staļļiem un

darbnīcām. Bet velti! Tikai klusums un miers. Vienīgi
kultivatora saskrāpētā augsne atgādināja, ka divdesmi-
tais gadsimts atver dabas miesu un dažādi un daudzvei-

dīgi ir ielaušanās paņēmieni.
— Ei, ci, — piepeši atskanēja sašutusi balss.

Tikai tagad jātnieki dziļi lejā kļavu lapotnē pamanīja
māju jumtus.

Neveikli gāzelēdamies un stipri saliecies uz priekšu, pa

nogāzi augšup skrēja zemnieks. Mēsliem notraipītie gumi-
jas zābaki smagi stampāja augsni. Mezglainajās rokās

vīrs cieši turēja īsas četrzaru dakšas.

— Ei, — viņš draudīgi sauca, — vācieties projām, vā-

cieties projām!'
Kādus pārdesmit soļus no jātniekiem zemnieks apstājās,

ātri elpodams. Viņa vecums nebija nosakāms. Tikpat labi

viņam varēja būt kā trīsdesmit, tā sešdesmit gadu. Pa
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rūpju saēsto darba vīra seju tecēja sviedru lāses, pārstei-
dzoši lielas un gaišas pret tumši iedegušo vaigu.

— Vācieties lejā! — viņš vēlreiz piemetināja.
Urbāns skatījās uz dakšām zemnieka rokās. Pie plata-

jiem zariem vēl turējās pielipuši tumši mēslu gabaliņi.
Likās, ka zemnieks tur rokās durkli. Viņš samulsa, pār-
tvēris Urbāna skatienu, un nolaida dakšas zarus uz leju.

— Kas par uztraukumu? — neizpratnē jautāja Urbāns.

— Izmīdīsiet zāli! — paskaidroja zemnieks.

— Te nav nekādas zāles.

— Te ir iesēts āboliņš! Mistrs! — svarīgi paskaidroja
zemnieks.

leskatījies ciešāk, Urbāns tiešām pamanīja sašķēlētajā
augsnē dažas mikroskopiskas trejlapainas mēlītes.

Jurka Sāniņš ierunājās vienaldzīgi, it kā tāda zemnieka

nemaz nebūtu tuvumā.

— Būs kādi seši kilometri, — viņš pacēla roku pret
baznīcas torni, — ja gribam tikt pusdienās, mums jāpie-
spiež!

— Pieci, nevis seši, — pārlaboja zemnieks un stūrgal-
vīgi piebilda, — te jums nav hipodroms!

— Bet šis ir kolhoza lauks, — neatlaidās Urbāns.

— Jā, kolhoza gan, bet jūs neesat kolhoznieki! Nū!

Nū! — Un zemnieks biedinoši pavēcināja dakšas pret zir-

giem.

Zirgi stāvēja mierīgi.
— Mēs esam talcinieki, — sacīja Urbāns.

— Te jau ir cits kolhozs, — zemnieks atbildēja, — un

mums talcinieku nav. Mēs strādājam arī svētdienās. Tāda

jau ir dzīve! Vieni pievāc sev svētdienas un talciniekus,

citiem jāņemas pa kūti bez brīvdienām.

— Bet te ir pilskalns! — izšāva savu galveno argu-
mentu Urbāns.

— Par to vēl vēsturnieki šaubās, — teica zemnieks,
— bet lopiņam ēst vajaga! Nū, nū!

Jātnieki ieslīpi klidzināja lejup pa nogāzi.
Urbāns atskatījās.
Nometies tupu, zemnieks pētīja augsni. Izskatījās, ka

viņš skaita zemei pātarus. Ar pirkstiem viņš urbināja, ir-

dināja un gludināja zirgu pakavu iemītās bedrītes. Kāda

tam jēga, nesaprata Urbāns. Tur jau vajadzēja acis kā

mikroskopus, lai kailajā un nemīlīgajā augsnē saskatītu

āboliņa lapiņas. Brīnums, ja te izaugs! Un ko var izdarīt

nieka pakavs?
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— Viņš mūs paķēra uz muļķa, — teica Jurka.

— Jā?

— Tik vēlu rudeni mistru nesēj.
Pēc nepilnas stundas jātnieki nokļuva pie baznīcas.

Lielos, iegarenos logus sedza smalki drāšu sieti.

— Lai puikas ar akmeņiem neizsit, — paskaidroja
Jurka, — akmeņu mešana bija sens reliģiozo cilvēku

sports. Mūsdienās to pārmantojuši jaunie antikristi ar

zemu kultūras līmeni. Tas ir tumsonības nezūdamības

likums.

Eka stabili sēdēja zemē, ieķērusies ar masīva akmens

pamatiem, tēsta granīta bluķu sienām, iespaidīga un

stipra.
Kādas desmit vieglās automašīnas — pobedas, moskviči

un volgas — rindojās pie slitas, kur kādreiz zemnieki

bija zirgus sējuši. Tikai pašā galā zem liepām vēl atradās

vieta puišu transportlīdzekļiem.
Baznīcā bija sapulcējušies dievlūdzēji no visa rajona.

Tikai pats ejas vidus palicis brīvs. Visur citur gan sē-

dēja, gan stāvēja veci cilvēki, bija arī pusmūža gados un

pat pavisam jauni — vidusskolnieku vecumā.

Patlaban sprediķis gāja vaļā.
— Negants karš postīja pasauli vēl nesen, — baznīcā

skaidri un saklausāmi skanēja mācītāja balss, — un

daudzi nami un ne tikai vien nami, veselas valstis tika

sagrautas līdz pamatiem, akmens uz akmens nepalika no

lielam pilsētām, bet mūsu dieva nams stāv, kā stāvējisl
Sāniņš, seniors, izrādījās vērīgs cilvēks. Pamanījis

ejas vidū stāvošos jaunienācējus, viņš veltīja puišiem
caururbīgu skatienu un, atpazinis dēlu, pamāja ar galvu.

Baznīcēni arī paskatījās. Kam gan tur māj mācītājs?
Tad sprediķotāja balss atkal pieauga spēkā.

— Kas gaida cilvēci nākotnē? Vai kara bezdibenis, vai

°ļiera laipa? Un tautām jāsaka savs vārds! Nesen es

viesojos tālajā japāņu zemē. Un japāņi sacīja: ne atom-

bumba nodzēsa Hirosimu un Nagasaki! Pilsētas nodzēsa

amerikāņu bumba! Jo visa tauta bija par to atbildīga!
Sava mūža divdesmit divos gados Urbāns pirmo reizi

bija nokļuvis baznīcā. Notiekošais šķita eksotisks un sa-

vāds. Līdz šai dienai Urbāns priekšstatus par sprediķu
tēmām tika guvis no tautas anekdotēm par jelgavnieku
Konrādiju. Urbānu pārsteidza mācītāja uzzīmētā šodienas

Pasaulsaina. Mieram veltīta, amerikāņu imperiālismu at-

maskojoša. Pat Urbāns varētu zem tādas parakstīties.
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Kad sprediķis tuvojās beigām, Jurka paraustīja Urbānu

aiz piedurknes.
— lesim, — viņš čukstēja, — tūlīt te sāksies žēlīga

dziedāšana, un to manas iekšas nepanes!
Kamēr mācītājs kārtoja neatliekamas draudzes darīša-

nas, abi draugi zvilnēja zālītē zem liepām.
Zirgi dižājās līdzās, ar astēm gaiņājot mušas un dun-

durus.

Neraugoties uz sprediķa nopietno saturu, Urbāns do-

māja, ka baznīcā iešana divdesmitajā gadsimtā ir tomēr

viens liels joks un viņa šodienas piedzīvojums tikai iz-

klaidēšanās. Traģiskais laiks, kad kristīgā ticība tika

celta uz pagānu kauliem, aizgājis uz neatgriešanos. Baz-

nīcai vairs nebija izpildvaras. Tā bija zaudējusi inkvizī-

cijas draudīgos žokļus. Bet palikusi ar dievišķajām pre-

tenzijām. Tāpēc daļskaitlis likās nelīdzsvarots. Skaitītājs

neklapēja ar saucēju. Jurka Sāniņš ar dažām drastiskām

replikām vēl uzkurināja draugā nenopietno garastāvokli,
un tādā noskaņā abi gaidīja, kamēr mācītājs atbrīvosies

no svētajiem pienākumiem.
Pēc divām stundām viņi sēdēja pie glīti uzklāta pus-

dienu galda mācītāja lauku mājā.

Mācītāja dzīve — vismaz ārējās izpausmēs — bija
stingri reglamentēta. Viņa istabas atradās mājas rietumu

galā, bet ekonome dzīvoja mājas austrumu spārnā, atse-

višķā dzīvoklītī. Katram bija sava ieeja, sava virtuve.

Protams, ekonome vārīja un gatavoja mācītājam ēdienu

un uzturēja kārtībā un tīrībā dzīvokli. Tā tas bija pa-

sniegts pasaulei — tikai kā darba līgums, nekas vairāk,

bet Urbāns no Jurkas vārdiem zināja patieso stāvokli.

Pirmajā ēdienā cienāja ar vistas buljonu.
Vīrieši sēdēja pie galda, kad ekonome ienesa buljona

terīni.

Jurka piecēlās un noskūpstīja ekonomi uz vaiga, sa-

cīdams:

— Nu, Lūcī tante, ko nu esi savārījusi?
— Nekas jau nav iznācis, — atbildēja Lūcī tante,

— tāds pašvaks buljoniņš. Bet varbūt pamēģināsiet?
— Tā viņa vienmēr, ja kas labs savārīts, — Jurka pa-

skaidroja, — un tas, Lūcī tant, ir mans draugs. Viņš
atnācis atgriezt pāteru no reliģiskiem maldiem.

Mācītājs tikai pasmaidīja.
Bet Urbāns sēdēja, galvu nodūris, baidīdamies acis

pacelt. Nebija šaubu, kaut arī pirmajā brīdī Urbānam
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šķita, ka viņš pārskatījies. Cik tad ilgi viņš Lūciju bija pa-

zinis? Kādas septiņas, astoņas dienas? Bet nē! Tas pats
padruknais stāvs, tumšie mati mezglā uz pakauša, uz

pareizi veidotās sejas vieglas baku rētu zīmes, bet tās

nemaitāja pievilcību. Un samtainā, glāsmainā balss, kuru

Urbāns pazītu starp simtiem citu! Viņa nebija mainīju-
sies. Pagājuši tikai septiņi gadi, laiks viņai aizplūdīs
garām, neskarot ar postošo novecošanās spārnu. Urbāna

dzīvē šie septiņi bija lielu pārmaiņu gadi. Zēns izveido-

jies par pieaugušu cilvēku. Bet vēl aizvien viņa atmiņu
dziļumos gruzdēja tālā nakts, uzvēdot karstu ūn tumšu

uguns blāzmu, atkailinot seno notikumu, ko gadi jau bija
pieklājīgi apģērbuši aizmirstībā.

Protams, Urbāna izskats bija ievērojami pārmainījies.
Lūcija paskatījās, laipni pasveicināja, bet tas bija svei-

ciens svešiniekam. Nepazina! Paldies dievam! Un arī

Urbāns pasmaidīja. Lūk, tikai pusstunda mācītāja mājā,
un jau — paldies dievam! Kas būs tālāk? Ja nepazina,
tas jau nenozīmē, ka nepazīs. Urbāns strēba buljonu, pat
nemanīdams, ka apdedzina lūpas. Viņš jutās kā uz kar-

stām oglēm, kamēr Lūcija grozījās ap galdu. Ja arī viņu

pazīst, tad skaidrs, ka dažu iemeslu dēļ Lūcija nevēlas,
lai viņas biogrāfija kļūtu zināma mācītājam. Nē, nē,
Urbāns neko neteiks! Kas to būtu domājis, ka viņam būs
jākausē pērnais sniegs! Un te vēl arī mācītājs, kā Ur-

bāns tagad saprata, samērā ciets rieksts. Nācās risināt

daudzas sīkas problēmas, par kurām Urbāns pat domājis
nebija ierodoties.

Vispirms — kā mācītāju uzrunāt? Mācītāja kungs?
Kaut kā pārāk vecmodīgi? Biedri mācītāj? Tāda uzruna

šķita galīgi nepiedienīga. Pilsoni mācītāj? Tā būtu sacījis
Urbāna tēvs. Svēto tēv? Mācītājs nemaz nav tik svēts, ja
reiz Lūcija te dzīvo. Beidzot Urbāns nolēma teikt mācī-

tājam tikai «jūs» bet no tiešas uzrunas izvairīties.

Otrajā ēdienā katrs dabūja vistas kotleti turpat pus-

šķīvja lielumā, bet saldajā ēdienā pasniedza ķiršu kom-

potu ar putukrējumu.
Lūcija nepusdienoja kopā ar vīriešiem un pie galda pa-

rādījās tikai tad, kad vajadzēja novākt traukus vai

pasniegt nākošo ēdienu.

Valdīja mājīga, ģimeniska noskaņa. Bet tā bija tikai

ārpuse. Kā divi biezi mākoņi mācītājs un Urbāns tuvojās
strīdam, un gaisā jau brieda zibeņi, kaut paši mākoņi vēl

laipni mirdzināja zelta maliņas.
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lesākumā saruna grozījās ap sadzīves sīkumiem. Kur

izmitināti talcinieki? Kā viņus baro? Vai vispār talkas

būšanai ir jēga, jo kas tad paliek Rīgā pie darbgaldiem?
Cik mācītājs samaksājis par govi, ko nesen nopircis tre-

šajā pienā, ļoti rāmu un pieticīgu lopiņu?
Bet pamazām, Jurkam veikli bikstot un paskubinot,

vīrieši pievērsās nopietnākiem tematiem. It kā nejauši —

no sākuma tikai pa jokam, ar humoru un nenopietnību —

valodas skāra reliģiju. Kā jau īsts komjaunietis, Urbāns

nevarēja atturēties no pamatīga strīda par reliģijas bū-

tību šodienā, un starp viņu un mācītāju izraisījās no-

pietna saķeršanās.
— Opijs- tautai? Saldie reliģijas māņi? — pārjautāja

mācītājs. — Bet cilvēki nevar bez tā iztikt. Nevar un

nevēlas!

— Stipras gribas un skaidra pasaules uzskata cilvēki

var, — iekrita vidū Urbāns.

— Ko nozīmē nebūtība? — Mācītājs laipni pasmaidīja,
it kā viņu neskartu plakātiskais sauklis. — Ko nozīmē

saskaldīšanās bezjūtu atomos? Vai vārdi maz izteic ne-

apturamo krišanu no milzu kalna?

No milzu kalna? Rīta redzējums atkal uzziedēja Urbāna

atmiņā. Kristietība Latvijā ieradās ar uguni un zobenu,

ar nāvi un raganu sārtiem. Pilskalni tika iznīcināti kris-

tietības vārdā. Varbūt senču dvēseles kā bezdelīgas sē-

dēja uz gadu stiepulēm un nu vēroja Urbāna čīkstinu ar

mācītāju? Pagātne, protams, bija svarīgs arguments, bet

tik veikls paukotājs kā mācītājs prata atsist visus cirtie-

nus un svieda pretjautājumus kā smilšu saujas Urbāna

jau tā nelīdzenajā domu gaitā.

— Vai to var pieņemt? Vai to var saprast? — mācītājs
turpināja. — Saldie māņi tomēr dod cilvēkam cerību, ka

viņš ir augstāka būtne, nepakļauta iznīcībai. Miesa sairst,

bet dvēsele saplūst ar cēlāku substanci. Pasaciņām par

debesi un elli vairs nav nozīmes. Zināms, ka mirstīgo
miesu pēc nāves nevar pakļaut fiziskām mocībām vai

baudām. Bet gars ir visu aptverošs un mūžīgs, un dvē-

sele ir tas gars, un gars ir tā dvēsele, un to nevienam

nevar atņemt!

Mācītājs lieliski pārvaldīja runas mākslu. To varēja

saukt par hipnozi ar vārdu. Mācītāja balss plūda līdzeni

un ieaijājoši. Viņš katru vārdu izlaida no mutes kā svēto

balodi, pats priecādamies par plūdeno un slaido lidojumu,
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Pirmo reizi Urbāns sastapās ar dzīvu garīdznieku vaigu
vaigā. Pāters Sāniņš ievērojami atšķīrās no tradicionālā

kulta kalpa tēla, kādu Urbāns bija skatījis filmās, par
kādu bija mācījies skolā un lasījis grāmatās. Jā, Sāniņš,
seniors, ēda ar baudu, izgaršodams pusdienas, bet viņā

nemanīja ne kripatiņu no tā rīmas un abžoras, par kā-

diem lielākodaļ izzīmēja garīdzniekus. Ne degvīnu, ne

vīnu mājās neturēja. Ēdienam piedzēra dzērveņu sulu,

atjauktu ar ūdeni. Mācītājā neredzēja arī pastulbo tekuli,
kurš aplec draudzes atraitnes. Jo viņam taču bija Lūcijai
Varbūt mācītājs bija skopulis un rausējs, kurš tukšoja

ticīgo veceņu makus? Bet Sāniņš, seniors, neizrādīja inte-

resi par naudu. Pats mācītājs bija ģērbies tīrās un izglu-
dinātās, bet novalkātās drēbēs. Istabā neredzēja nevienu

dārgu un modernu lietu, viss bija pirkts, mazākais, pirms
desmit, piecpadsmit gadiem, varbūt pat pirms kara. Un

uzskati? Pārliecība? Vai tie liekuļoti? Šķita, ka ironija te

nevietā, — mācītājs atstāja par reliģijas noderīgumu,

vajadzību un nozīmīgumu pārliecināta cilvēka iespaidu.
Jurka strīdā nepiedalījās. Acīmredzot viņam šādi disputi

bija jau noiets ceļš, viņš lielāku uzmanību veltīja žurnā-

liem uz grāmatu galdiņa, lāgiem pavīpsnādams, kad Ur-

bāns iekarsa. Drīz pēc deserta Jurka aizgāja uz virtuvi

palīdzēt Lūcī tantei kafijas malšanā. It kā tas būtu kāds

smags un sievietei nepadarāms darbs.

— Esat kristīts? — jautāja mācītājs. — Kad tad esat

dzimis?

— Trīsdesmit astotajā.
— Tad jau noteikti kristīts! — apmierināti noteica mā-

cītājs.
— Es pats neatceros, — sacīja Urbāns, — un nevie-

nam par to neesmu jautājis. Mans tēvs gan dievam ne-

ticēja un uz baznīcu negāja. To zinu droši.

— Nu, trīsdesmit astotajā bērnus_ kristīja arī tie, kuri

dievam neticēja un uz baznīcu negāja, — pasmējās mā-

cītājs. — Bet nerunāsim šoreiz par jums! Par rituālu

vispār. Jūs apgalvojat, ka tā tikai ārēja izdarība —jūdens
uz galvas, bet patiesībā tā ir piesaistīšana uz mūžu Jē-

zum Kristum. Jūs taču nekad neesat nopietni pievērsies
ticības problēmām? Es pateikšu — kāpēc. Aiz bailēm, ka,

sākot domāt, gribot negribot vajadzēs atzīt _šo piesaistī-
šanu. Tas skan kā paradokss, bet visdziļākā būtībā cil-

vēks ir ticīgs, tikai ne katram pietiek dūšas atzīties, ka
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ateisms ir un paliek konjunktūras poza! Jo tā šodien ir

izdevīgāk. Ērtāk! Progresīvāki Bet vienatnē katrs ir uz-

devis jautājumu: ja nu tomēr! Un dvēseles dziļumos sa-

jutis bijību noslēpuma priekšā. Pastāv augstāka sub-

stance, kas vada mūsu ceļus. Bet cilvēks, notrulinājies
sadzīvē, nav vēl pacēlies līdz domas saplūdumam ar pa-
tiesību. Taču personiskās saskarsmes, atdzimšanas un

apskaidrošanas brīdi ir pārdzīvojis ikkatrs ar jūtīgu un

nenocietinātu dvēseli. Pietiek kaut vai pabūt vienatnē pie

dabas, lai sajustu dievišķās klātbūtnes elpu!

Tā runāja mācītājs.
Urbāns piepeši atradās uz slidenas grīdas. Viņa prāta

muskulatūra ikdienā nodarbojās ar jokiem, delverībām,
anekdotēm. Bet te sākās īsta svaru celšana. Urbāns jutās
personiski aizskarts, kad mācītājs apgalvoja, ka trīsdesmit

astotajā gadā visi bērni tikuši kristīti. Ka ateisms ir tikai

konjunktūras diktēta poza. Urbāns negribēja tā ļaut pa-

zemot savu tēvu. Tēvam bija cieti uzskati šajā jautājumā.
Bet ar mācītāju bija grūti strīdēties. Un riebīgs bija pats
šis vārds — ateisms. Vai nu tiešām nevarēja atrast citu

vārdu, bez tualetes telpu pieskaņas? Nu, grūti, tiešām

grūti doties īstā kaujā ar tik trūcīgu apbruņojumu. Ur-

bāns sēdēja uz krēsla maliņas, vecais armijas mundieris

ērti ieskāva ķermeni, muskuļi bija elastīgi un tvirti, bet

ar fizisko pārākumu nevarēja stāties pretī mācītājam.

Bija vajadzīgi citi ieroči.

Mācītājs turpretim izvērsa kaujai tanku pulku. Katrs

vārds, katrs jēdziens bija bruņumašīnas vērts, teikumi

virknējās kā rotas, vārdkopas — kā bataljoni.

Nāve, Mīlestība, Nemirstība, Piedošana, Mūžība, Grēks,

Svētība, Atpestīšana, Dievkalpojuma Katarse — visus

jēdzienus svieda pārrāvumā mācītājs.

Katarse — tā laikam ir attīrīšanās no vainas sajūtas?

Urbāns juta, ka ar vidusskolā salasītajām estētikas,

ētikas un loģikas drumslām viņš nevarēs izveidot cie-

šamu aizsardzību. Kategorijas, ar kurām brīvi operēja
mācītājs, Urbānam bija svešs mīnu lauks. Ik soli sperot,

varēja uzlidot gaisā. Kur ir mana aizmugure,
_

gribējās
saukt. Kur ir mans apbruņojums? Urbāns savāca visus

spēkus un meta pretuzbrukumā Dzimteni, Pienākumu un

Darbu. Bet mācītāju tas nepārsteidza nesagatavotu, viņš

ātri pārgrupējās, un Urbāns arī viņa apbruņojumā ierau-

dzīja Dzimteni, Pienākumu un Darbu. Bija skaidrs, ka,
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šādi ritot kaujai, mācītājs gūs ievērojamu pārsvaru. Pie-

nāca kritisks brīdis, kad Urbānam gribējās iesaukties:

«Bet ko jūs, mācītāj, darījāt kara laikā? Varbūt svētī-

jāt SS policijas bataljonu, kad tas devās slepkavot!»
Taču stāvoklis vēl nebija tik draudīgs, lai sauktu pa-

līgā smago artilēriju. Urbāna pozīcija bija smaga, bet ne

zaudēta. Viņš nolēma pagaidām neķerties pie tik galēja
līdzekļa kā vēstures šmucspainis. Mācītājs atbildēs, ka

viņam ar samazgām nav nekāda sakara.

lespējams, mācītājs kara laikā atradās kāda garīga
semināra auditorijā. Bet Urbāna tēvs tajā laikā gāja lo-

dēm pretī. Situācijā bija neliela atšķirība. Vai ne? Ja

tēvs izturēja pret lodēm, vai Urbāns neizturēs pret mā-

cītāju? Tēvs? Cik nu pašreiz Urbāns ķēra tēva atstātā

bagāžā, tad tur nekā nebija par reliģiju. Abiem ar tēvu

tā lieta likās skaidra. Ko tur lieki vārdus tērēt! Jā, un

tāpat arī vidusskolā reliģiju neņēma nopietni. Par dievu

runāja kā no tālas pagātnes nākušu un tālā pagātnē pa-
likušu. leradies pasmieties par mācītāja vecmodīgajiem
uzskatiem, Urbāns sastapās ar dzīvu, nopietnu un spēcīgu

argumentāciju. Skolā Urbānam mācīja, ka reliģija ir pro-

gresa pretinieks. Līdz zināmai vēsturiskai situācijai tā

bija. Bet šodien Urbāns Latvijā sastapās ar cilvēku,
kurš — tāpat kā sabiedrība — cīnījās par mieru, aizstā-

vēja progresīvas līdzās pastāvēšanas idejas.
Un vēl viens neliels, bet būtisks apstāklis. īsti iejusties

strīdā, pamatīgi atsperties argumentācijā Urbānam trau-

cēja Lūcijas klātbūtne. Kaut arī viņa tālu virtuvē vārīja

kafiju. Kad mācītājs teica — Grēks! — Urbānam radās

sajūta, ka mācītājs zina viņa pagātni un strīds patiesība
notiek sievietes dēļ. Bez šaubām, tā bija maldīga sajūta.
No kurienes lai mācītājs zinātu? Bet maldīgā sajuta veda

projām no strīda kodola. Traucēja koncentrēties. Tikai

tagad Urbāns saprata, ka visus šos gadus tā arī nav va-

rējis atbrīvoties no vainas apziņas. Viņš bija vainīgs teva

priekšā. Baznīca to sauc par grēku. Un nakts ar Lūciju

bija grēks. Vai, lejot asaras, es nomazgāju grēku, domāja

Urbāns. Ja senā nakts nebija grēks, tad kas gan? Un kā

lai es izpērku vainu tēva priekša? Kas man to piedos?
Jo tēvs ir miris. Un, kaut arī simtreiz es sevi izpērtu do-

mās, es netieku vaļā no sāpes. Bet man nav jāatskaitās

mācītājam. Mācītājs arī grēko ar Lūciju, jo viņa pielau-
lātā dzīvo Rīgā. Bet baznīcai ir priekšrocības, tai ir plāk-

steri, ko uzšaut līdzīgām vainām. Man baznīcas plāk-
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steri neder. Kur ir tā gara aptieka, kur man tos iedos?

Vai daudz ir cilvēku, kuri mocās savās sāpēs? Kas viņus
ārstē? Kas palīdzēs man?

Un atkal pienāca kritisks brīdis, kad Urbāns gribēja

jautāt:
«Bet, mācītāj, kāpēc Lūcija ir pie jums?»
Ko mācītājs sacītu, uzzinājis, ka viņa mīļotā ir miliča

atraitne, kas pavedinājusi nepilngadīgu zēnu? Ka viņa
mīļotā ir miliča atraitne, miliča — kurš pasauli laboja
ar likumu, nevis ar dievu. Vai mācītāja izpratnē tas ir

grēks, ka dažas dienas pēc vīra bērēm, glābjoties no iz-

misuma, viņa atbalstījās pret četrpadsmitgadīgu zēnu?

Atbalstījās, kā prata. Ja tā to formulē, tad ir vieglāk tikt

pāri celmiem.

Nu mācītājs jau bija pamatīgi uzdabūjis svaru stieni

pāri galvai.
Urbāns juta, ka turas pēdējiem spēkiem. Labi būtu

iegrābt roku kādā spēka putrā, iekampt malku dzīvības

ūdens! Bet kur tu, cilvēks, ņemsi ūdeni reliģijas tuksnesī!

Bija jāiztiek paša spēkiem. Līdz šim Urbāns bija pārlie-
cināts, ka reliģija ir sen pārvarēts aizspriedums, uzveikts

un satriekts. Bet nu viņš pats vai elpu laiž ārā! Urbāns

domāja ka ikviens nopietns cilvēks pats sapratīs baznī-

cas mūsdienīgo nenozīmību, atpakaļrāpulību un māņu

garu. Bet mācītājs nesaprata! Un Urbānam jācīnās. Bet

kā lai cīnās ar ēnu? Turklāt, ar vēstures ēnu! Ne to sa-

tvert, ne to noturēt. Bet mācītājs parādīja, kā jācīnās.
Viņš mācēja gan satvert, gan noturēt. Viņam bija pie-
redze.

Urbāns mēģināja mācītāju satriekt ar konkrētu vēstu-

risku datu un dokumentu pieminēšanu, ar faktu summē-

šanu. Bet mācītājs pat nemēģināja strīdēties par tālajiem,
senajiem un nepierādāmajiem Kristus biogrāfijas datiem.

Mācītājs kā džudo cīkstonis elastīgi atkāpās un no jauna
trieca Urbānu pret zemi, izmantojot uzbrucēja paša svaru.

— Ko jūs, — teica mācītājs, — es neuzstāju! Nav do-

kumentu, nav! Taču pieņemsim, ka līdzīgs cilvēks varēja
dzīvot, un no viņa biogrāfijas attīstījās kristiānisms ar

pēcāk pierakstītām novelēm par apustuļiem, debesīm, elli,

pastaro tiesu un pārējo atribūtiku. Bet šodien par to ne-

vajag strīdēties, šodien reliģijas galvenais uzdevums ir

atvieglot cilvēkiem dzīvi uz zemes, atbalstīt nelaimīgos,
mācīt izprast un iemīlēt citus cilvēkus, palīdzēt ciešanās

veidot raksturu, cīnīties par mieru!
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Mācītājs prata spēlēt uz dzīvām stīgām. Cik vienkārši

būtu atbāzt inkvizīcijas apmetnī ietītam mūkam, kurš
sludinātu askētismu un miesas mērdēšanu!

Bet pretī sēdēja šodienīgi ģērbts pilsonis, līdzīgs atzī-

tam sabiedriskam darbiniekam, mazliet noguris, intelek-

tuāli attīstīts, asprātīgs, mierīgs un progresīvs. Un šis

pilsonis, starp citu, paziņo, ka Ļeņins esot valstsvīra

ideāls un baznīcai nevajagot jaukties politikā.
Un tomēr Urbānam izdevās mācītāju izsist no ierasta-

jām pozīcijām un viņa aizsardzības vaļņos iegraut pama-

tīgus robus.

— Ja garīgā enerģija, ko sauc par dvēseli, pēc cilvēka

nāves turpina pastāvēt citā dimensijā, — jaritēja Urbāns,
— tad kāds sakars šai tīri fizikālajai parādībāi ar dievu?

— Viņš to tā ir iekārtojis, — mierīgi atbildēja mā-

cītājs.
Mācītājs pat nenojauta, ka ar savu atbildi spēris soli

tuvāk Urbāna iekārtotajām lamatām.

— ledomāsimies cilvēku, kurš lielās, ka viņa telefons

savienots ar valdības kabinetu. Labi, baznīcas vads bei-

dzas dieva kabinetā. Es gribētu jautāt, vai dievam var būt

tik vienpusīgs sakaru dienests? Kāpēc nav pārstāvēta
sieviete? Piemēram — islamā? Nedomājiet iestāstīt, ka

dievs, kurš, jūsu vārdiem runājot, cilvēkus uzskata par

vienlīdzīgiem, to tā iekārtojis. Visdrīzāk telefona vads

beidzas bēniņu skaidu kastē!

— Un tas, jūsuprāt, ir pierādījums, ka dieva nav? —

iesaucās mācītājs, uz mirkli zaudējis pašsavaldīšanos.
— Neapgāžams! — atbildēja Urbāns. — Tikpat neap-

gāžams kā visi pierādījumi Par! Jūs te pirmīt devāt virsū

ar Kantu, to man skolā nemācīja, es nevaru jums atbil-

dēt. Bet gribētos dzirdēt jūsu paša pierādījumus un argu-
mentus. Ja tādu nav, ko mums greznoties ar svešām

spalvām! Varbūt reliģija pagātnē tiešām organizēja sa-

biedrisko domu, bet tagad cilvēce ir atradusi citas formas,
atbilstošas zinātnes atziņām, un tāpēc reliģijai nav ne

senākās nozīmes, ne pielietojuma, ne nākotnes.

— Nav pielietojuma? — pārjautāja mācītājs. — Cik

ilgi? Pielietojuma nav jūsu vecumā. Bet vēlāk, kad cilvēki

pieaug, viņi sāk mocīties šaubās un neziņā, ja vien nav

nodzērušies līdz baltajām pelītēm, ja vien nav kļuvuši
par ciniķiem un skeptiķiem, kas ir vēl lielāks ļaunums!

— Šaubas un neziņa bruģē ceļu uz patiesību.
Bet mācītājs izlikās, ka nedzird.
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— Lielais sapnis par Kristus augšāmcelšanos vēl vada

daļu cilvēces. Jūs piederat pie tās daļas, kuru vada cits

sapnis. Bet, jaunais cilvēk, ko jūs tā piesienaties reliģijai?
Mēs taču neejam pret jums! Mēs ejam ar jums un par

jums! Bet pieaudzis cilvēks nevar būt laimīgs bez reli-

ģijas.
— Pieaugušais cilvēks bija nelaimīgs arī ar reliģiju, —

sacīja Urbāns. — Vai man jums jāstāsta? Tūkstošiem

karu izraisījusi reliģija! Tūkstošiem netaisnību nodarījusi
baznīca! Dekalitriem asiņu izlējusi ticība! Vēsture rāda,
ka reliģija vienmēr izmantota naida izraisīšanai! Kristie-
tība pret islamu, islams pret budismu, budisms pret hin-

duismu! Pat kristietības ietvaros — katoļi pret luterā-

ņiem! No kanceles aicina uz mieru, bet kas iznāk? Kāpēc
japāņu kamikadzes mira ar smaidu? Viņi ticēja, ka, uz-

spridzinot pretinieku, nonāks paradīzē. Ja karavīrs neti-

cētu aizkāpa dzīvei, armiju ideoloģija izskatītos citāda!

Kāpēc visur, kur karo, garīdznieki svēta ieročus? Un kā

tas nāk, ka tieši ticīgie pirmie izgudro visbriesmīgākos
ieročus?

— Viņiem palīdz dievs, — klusu teica mācītājs, bet

šoreiz Urbāns izlikās, ka nav dzirdējis, un turpināja:
— Kas bijis krusta karu nežēlība vai Bērtuļa nakts pret

Otro pasaules karu? Piliens! Un kapelāns, ksendzs vai

padre ar krusta zīmi pāri tiem, kuri gāja nokaut! Tieši

dieva kalpi deva nežēlīgākās pavēles. Teiksiet, ka Tru-

mens nebija dievticīgs? Vai viņš amerikāņu tautai prasīja
padomu, kā rīkoties? Nē, viņš visur dievu apliecināja un

arī pirmo atombumbu nosvieda dieva vārdā!

Mācītājs brīdi klusēja. Likās, ka beidzot viņš iedzīts

strupceļā. Bet nē!

— Ja baznīcai būtu Jauta vara, — domīgi teica mā-

cītājs, — cilvēce nenonāktu pie pašnāvības robežas. Ne-

būtu šodienas masu iznīcināšanas ieroču. Karotu pa ve-

cam — ar zobeniem un gludstobru lielgabaliem. Cilvēki

domātu, ka Zeme ir pasaules naba un Saules sistēmas

centrs. Pirmais pasākums cīņā par mieru bija Džordāno

Bruno sadedzināšana! Un Galileja prāva attālināja atoni-

katastrofu vismaz par piecdesmit gadiem!
— Bravo! — iesaucās Urbāns. — Te nu ir progress!

Sāk ar gaismu dvēselei un beidz ar uguni miesai! Tikai

tāpēc, ka cilvēks ir cejā uz patiesību!

— Kā redzu, jums trūkst humora izjūtas, — skumji
sacīja mācītājs, — visu uztverat pārāk burtiski. Nevajag
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jaukt katoļus vienā katlā ar luterāņiem. Turklāt pastāv
taču hipotēze, ka vienu globālu atomkatastrofu civilizā-

cija jau ir piedzīvojusi.
— Toties jums humora izjūtas ir papilnam, — atķēra

Urbāns, — bez tās šodien ar teoloģiju nodarboties nevar.

Katli varbūt ir dažādi, bet pēc jūsu teorijas — vārītājs
viens. Bet ļaujiet man pabeigt. Nevis Džordāno Bruno

vai Galileja prāva, bet gan Nirnbergas prāva bija pirmais
pasākums cīņā par mieru! Un spriedums, nevis lūgšana
attālina globālo atomkatastrofu!

— Un tomēr, — ironiski atsvieda mācītājs, — kāpēc
baznīca šodien bija pilna? Tāpēc, ka dievs ir pēdējā in-

stance! Jūs sacījāt — jaunas sabiedriskās ddmas organi-
zācijas formas? Acīmredzot ne vienmēr cilvēks atrod god-
prātību, taisnību un atsaucību jaunajās formās. Un tad

viņš vēršas pie pēdējās instances. Mēs pārtiekam no tā,
ko jūs maļat.

— Jā, — sacīja Urbāns, — kamēr pastāvēs tumsonības

nezūdamības likums, tikmēr tā būs.

Viņi atvadījās, tā arī nenonākuši pie kopīga slēdziena.

Un tas šajā situācijā bija vienīgais ceļš, pa kuru ejot abi

strīdnieki varēja saglabāt pašcieņu. Seglos sēžoties, Ur-

bāns vēl pameta skatienu uz mācītāja māju, tik vienkāršu

un nepretenciozu lauku sētu. Viņš bija cerējis patīkami
izklaidēties, kā pa jokam sagraujot reliģijas pasaulsēku,
bet, aizvadījis pēcpusdienu grūtā un smagā strīdā, nu

pameta kaujas lauku bez īpašiem panākumiem. Kā teiktu

diplomāti: sarunas noritēja siltā un draudzīgā atmosfērā,
taču principiālos jautājumos abas puses saglabāja atšķi-
rīgus viedokļus. Protams, Urbāns atkāpās nesatricināmā

pārliecībā par savu taisnību, bet arī mācītāja uzskati bija
palikuši bez pārmaiņām, un tas pamatīgi kremta.

Jurka Sāniņš sēdēja seglos nevērīgi kā huzārs, bet Ur-

bānam visi kauliņi bija stīvi no neierastā pārvietošanās
veida. Kā viņš aizkratīsies līdz «Laimiņiem»? Piepeši Ur-

bāns pamanīja smīnu drauga sejā. Varbūt viņam Lūcija
ko atklājusi? Nē, nevar būt, tad Jurka nesmīnētu, nejauks

viņš nav. Bet par ko smīn? Nē, ne jau par Urbāna ne-

prasmi turēties seglos. Uzreiz kļuva skaidrs, ka Jurka

atceras Urbāna strīdu ar mācītāju. Dzīve nav tik primi-
tīva, čalīt, kā tu domāji, sacīja smīns. Ak tu, ņirga! Ur-

bāns saērcinājās. Nopirka mani kā balagāna puiku! le-

laida pāteram cekulā kā gailēnu! Bet pats smej bārdā!

Tāds vēl skaitās čoms! Iznesa cauri! Bogdans pa savai
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modei āzēja Haraldu, bet nu izrādījās, ka arī Urbāna

draugs ir neuzticams zobgalis. Gribējās vai izlamāties,
bet Urbāns savaldījās. Pēc brītiņa viņš tomēr ieeirtās,
pateikdams, ka esot nolēmis jāt caur mežu. Jurka nemē-

ģināja Urbānu atrunāt, bet paziņoja, ka pats jāšot pa

ceļu, jo mežā pēcpusdienās čumot un mudžot odi.

— Lūcī tante par tevi interesējās. No kurienes tu nākot?

— No kurienes mēs nākam? Un uz kurieni ejam? Tas

jau ir visas dzīves jautājums! — atņurdēja Urbāns.

— Bet pāteram tu labi atbāzi! — Jurka vēl pameta
glaimu laipiņu, bet nevarēja tikt pāri savam raksturam

un piebilda; — Tikai mežā nenovelies no zirga, nebūs

kas paceļ!
Tiešām — ceļotāji izrādīja atzīstamu spītību, palikdami

katrs pie sava. Jurka aizjāja pa ceļu, bet Urbāns nogrie-
zās pa meža taku, dodamies iekšā nepazīstamā apvidū.
Urbāns nebaidījās, ka varētu apmaldīties. Gan ķēve pati
izvedīs uz pareizās sliedes. Vai tad Urbāns ies Jurkam

atzīties, ka jau šurpu jājiens viņu izkūlis kā sviesta mucā,

muskuļi smeldza, kājas sāpēja, krusti čīkstēja, un ciešami

viņš jutās, vienīgi zirgam soļos ejot. Bet Jurka jau ar

to nebūtu mierā — visu ceļu kā pagasta nabagi, lēnām

un rāmi.

Tāpēc vien bija jādodas cauri mežam pa taisno.

Viņš vēros dabu, baudīs vientulību.

Bet viņam ne prātā nenāca palikt laukos.

5

Bija silta diena. Mākoņi paretam aizklāja sauli. Egļu
ēna patīkami vēsināja plecus un muguru.

Ķēves sāni cilājās.
Sīki knislīši apsēda ķēves galvu, sabira uz jātnieka

biksēm, lidinājās cieši gar seju, bet Urbāns pat nepama-

nīja, tik dziļi domās bija iegrimis.
Dievs? Nemirstība? Tēvs?

Jā, tā nebija taisnība, ka tēvs nekad ar dēlu nepārru-

nāja par augstāko varu, kas vada cilvēku dzīvi. It kā

strīds ar mācītāju Urbāna atmiņai būtu plīvuru norāvis.

Viss, kas pirmīt vēl miglā tinās, tālu un nesaskatāmi slī-

dēja gar pagājības apvārsni, nu kļuva asi saredzams.

Tumšā ziemas vakarā uz ielas kauca putenis un Nīlandē

grima tumsā, kārtējo reizi bija pārrautas elektropicvada
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līnijas. Istabā dega svece, un tēvs sēdēja pie silti saku-
rinātas krāsns. Abi ar dēlu patlaban pārsprieda dzīvē tik

būtisko jautājumu — kur cilvēkam grūtos brīžos ņemt
spēku un izturību.

— Pienāca viena tāda rudens stunda, — stāstīja tēvs,

— kad biju palicis viens.

Man nebija ne patronas, ne granātas, tikai duncis, bet

tas bija par īsu, lai aizsniegtu kādu no tiem, kuri man

dzinās pa pēdām. Viņi zināja, ka praktiski esmu bez iero-

čiem, tāpēc vajāja mani bezbailīgi un neatlaidīgi.
Viņiem izdevās iedzīt mani purvā. Es zināju taku, kur

varēja iziet, bet tumsā nomaldījos. Pēc vajātāju balss

skaņām sapratu, ka viņi ir tuvu. Viņus veda daži vietējie
šucmaņi, kuri labāk par mani pārzināja apkārtni. Viņi

gāja pa cietu zemi, es pa muklāju. Biju iedzīts bezcerīgā
situācijā, viņus no manis šķīra tikai kādi simt piecdesmit
metri. Būdams purva rāvā līdz ceļgaliem, iedams sacēlu

troksni, laikam viņi sadzirdēja manus soļus. Viņi deva

vaļā no rokas ložmetēja — uz labu laimi. Kad trasējošo
ložu kārta kā vēdeklis man tuvojās, biju spiests mesties

slīpi. Vieta bija līdzena. Rokas attālumā saskatīju sīku

cinīti. Tur pamats šķita cietāks, tāpēc iekārtojos guļus aiz

pauguriņa. bruņu cepures lielumā. Nakts bija klusa, bet,

par laimi, apmākusies. Vajātāji nojauta, ka esmu līdzās,
un arī iekārtojās purva malā, nolemdami sagaidīt rīt-

ausmu.

Gulēju purva žurgā uz muguras, tikai seja virs līmeņa.
No malas mani ieraudzīt nevarēja, par to pārliecinājos,
kad uzausa gaisma. Vajātāji sarosījās un binoklī rūpīgi

pārlūkoja purvu.

«Viņš ir nošauts,» teica viens no šucmaņiem.
«Nē,» teica otrs, «viņš tepat guļ aiz kāda ciņa.»
«Bet taisni iekšā mēs te netiekam. Tad jāiet vai nu

trīs kilometri uz priekšu, vai divi atpakaļ. Un tad ar ne-

var zināt, vai uztrāpīsim īsto vietu no otras puses.»

Pēc tam viņi sāka apšaudīt ciņus. Sistemātiski. Citu

pēc cita. Cinis, aiz kura gulēju, atradās viņiem vistuvāk,
un lodes svilpa man pāri uz tālākajiem un lielākajiem.
Gulēju nekustīgi, tikai deguns un acis virs līmeņa. Zem

pleciem biju iekārtojis mantu maisu un automātu, tā ka

atrados uz samērā cieta pamata.
Pēc kādām četrām stundām apjautu, ka manas kājas

slīd aizvien dziļāk. Es grimu! Pēc pirmā nobīļa ar vēsu

prātu izvērtēju stāvokli. Ja viņi līdz vakaram neaizvak-



226

sies, man mazas izredzes. Purvs iesūks. Kustēties nedrīk-

stēju. Diena izveidojās brīnumaini skaidra un klusa, ar

dzidrām, zilām un augstām debesīm, kādas ir tikai rude-

ņos. Naktī būs redzamas pat attālākās zvaigznes, bet vai

es tās vairs redzēšu?

Vajātāji, divi vietējie šucmaņi un kādi trīs vai četri

vācieši, kvernēja malā. Kāpuri tādi, viņiem līdzi bija koste.

Redzams, arī vācieši ne visai vēlējās atgriezties pie priekš-
niecības.

«Ja viņš tur guļ,» teica pirmais šucmanis, «tad ilgi
nenogulēs. Purvs paslēpes nespēlē.»

Vācieši taisījās uz promiešanu, bet abi šucmaņi nolēma

vēl uzkavēties. īpaši pirmais uzstāja. Viņš jūtot, parti-
zāns paslēpies netālu. Viņam bija attīstīts mednieka in-

stinkts.

«Būtu mīnmetējs,» viņš teica, kad vācieši jau atradās

gabalā «iemestu pāris mīnu, un šis aizietu pa burbuli!»

Pēc pusdienas viņi iesvieda purvā granātu. Tā neaizli-

doja līdz manam cinim. Bet purvs nodrebēja, salīgojās,
un dīvainas, alkatīgi sūcošas skaņas pavadīja sprādziena
aizvelšanos. Es izmantoju troksni, lai iekārtotos kaut cik

drošāk, un pārvietoju kājas uz cietāka pamata. Varbūt,

dēls, ka stāvoklis nemaz nebija tik bīstams, un pagaidām
purvs mani nesa, bet man, dēls, ir viena vaina. Par maz

dūšas, par daudz iztēles! Un nu iztēle man zīmēja vienu

ainu briesmīgāku par otru. Patiesībā jau purvs tiešām

piesūcās kājām kā milzīga dēle.

«Ja par šito kauju,» sacīja pirmais šucmanis, «man ne-

piešķirs dzelzs krustu, tad es nezinu!»

«Labi, labi,» smējās otrs, «es uzrakstīšu raportu, ka

desmit bandītu ir pagalam un vēl desmit saņemti gūstā,
bet pa ceļam noslīkuši.»

«Būtu vismaz to vienu nogremdējuši,» teica pirmais,
«bet tagad nīksti te kā muļķis, bet šis smej ūsās, aiz ciņa

gulēdams.»
Man nebūt nenāca smiekli. Klausoties viņu muldēšanā,

es grimu Ik stundu pa sprīdim. Jutu — ja atkal nepār-
vietošu kājas, man beigas. Lieki sacīt, ka man zobs uz

zoba neturējās. Ūdens varēja būt kādi septiņi astoņi grādi.
Tā vis nebija dūņu pelde Ķemeru kūrvietā! Man mugurā
bija divi pāri siltās veļas, vatētas bikses un pufaika, ap

kaklu šalle un galvā ausaine. Kaut nu naktī neuznāktu

sals! Kaut nu viņi aizvāktos!

Bet šucmaņi salasīja sausus zarus, salauza vēl priedē-
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nus un sakūra pamatīgu uguni. Klusajā bezvēja vakarā

līdz manai slēptuvei atplūda silta vēsma, es to manīju ar

deguna galiņu. Bija tāda sajūta, ka tūlīt izlaidišu garu.
Sasalis kā baļķis, baidījos pat pagrozīties. Automāts bal-

stīja plecus, disks saldēja pakausi, ja novelšos no atbalsta,
nenoturēšos virs ūdens, noslīkšu!

Izskatījās, ka tie kāpuri nolēmuši palikt purvā pa nakti.

Viņiem līdzi bija pudele ar kandžu. Viņi cepa desu.

Smarža atplūda līdz manai slēptuvei, satracinot jutekļus,
vēderā sākās krampji. Kamēr iekšas raustījās krampjos,
kļuva siltāk. ledomājos, ka skrienu pa pļavu, ka asinis

riņķo, ka muskuļi silst, un tiešām sastingums pārgāja.
No slāpēm es necietu, ja gribējās dzert, iesūcu malciņu
purva ūdens. Vienīgi sūnas līda mutē, bet spļaut nedrīk-

stēju. Kad gribējās čurāt, neko darīt, izčurājos turpat bik-

sēs. Par laimi, uz lielo vajadzību nevilka.

Diena bija skaidra, un tāda izrādījās arī nakts. Ne mā-

konīša, zvaigznes kā lukturi. Redzēt varēja tikpat kā ķi-
nitī.

Izdomājos visādi. Aizlīst pie šucmaņiem un mēģināt
abus pieveikt tuvcīņā? Mūs atdalīja plata slīkšņa, kurai

pāri netikt. Mēģināt aizkļūt prom pa purvu? Vācu auto-

mātu vairs nebija, prom arī rokas ložmetējs, bet pat šuc-

maņu vecās šautenes mani viegli aizsniegtu. Par to, ka

viņi labi šāvēji, nešaubījos. Abi bija mednieki. Velns lai

parauj tādus lauksaimniekus! Bet viņi iesāka karstu dis-

kusiju par ražu, par augsnes skābumu, par tomasmiltiem

un par to, cik grūti no vāciešiem noslēpt ražas patieso
iekūlumu.

«Tāds maita tas vācietis,» teica pirmais šucmanis, desu

gremodams. Šucmanim bija dobja balss, un desa bojāja
viņa izrunu, taču es skaidri sapratu ik vārdu. «Viņš jau
vasaras sākumā uzlien uz lauka, iztausta katru vārpas
aizmetnīti un tad pasaka: tev, saimniek, rudenī būs tāds

un tāds iekūlums, tāpēc tev jānodod tik un tik! Un ne-

domā izgrozīties! Ja nu man j<rusa nosit labību? Vai vel-

drē sakrīt un sapūst? — es viņam prasm Bet tam tu pra-

sīsi! Tāds ir ordnungs, viņš atbild, un tāpēc tu esi saim-

nieks, lai novāktu!»

«Un tomēr —
vācietis mums ļauj dzīvot un tikai ko-

munistus žāvē ārā,» otrs sacīja.

«Bet nevar zināt, ko viņš darīs, ja vinnēs?» teica pir-
mais. «Vācietis, kad vinnē, paliek riebīgs. Katru, kas ne-
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patīk, sauc par komunistu. Es neko neteiktu, ja mēs te
medītu vācieti, nevis krievu!»

Nu, kāpur, tad ej mājās! — gribēju viņam uzsaukt. Bet

biju tā nosalis, ka nevarēju muti atplest. Sapratu, ja ne-

pakustēšos, nosalšu. Bet pietiktu man klusajā naktī pa-

kustēties, un purvs nodotu mani. Abi cilvēkmednieki sapra-
tīs, ka esmu vēl dzīvs, un neaizies. Ja izdotos nogulēt ne-

kustīgi līdz rītam! Beidzot taču abiem jāiet!
Pirmais šucmanis sacīja, ka svētdien esot nolēmis kaut

cūku. Tā esot slepenā cūka, par kuru vācietis neko nezi-

not.

«Tāds maita tas vācietis,» sacīja pirmais šucmanis,

«viņš jau ir klāt, kad tev metiens vēl uz salmiem, un tad

nu katru sivēntiņu grāmatā iekšā! Tik un tik cūk' tev,

saimniek, jāizaudzē un jānodod! Un nedomā nošmaukt!»

Tad abi šucmaņi tā lamāja vāciešus, ka pat man sirds

aptecējās.
Ak, kāpuri tādi, es domāju, un tomēr jūs vācietim kal-

pojat! Lienat viņa priekšā kā simtkāji!
«Jā,» lielījās pirmais šucmanis, «un tomēr man izdevās

vienu noslēpt, sieva zem brunčiem iznesa, pirtiņā nobē-

dzināja, kamēr komisija ar kontroli pa māju. Svētdien tas

cūķis jādabū gar zemi tā klusu, bez kviekšanas un klieg-
šanas!»

Latvietis, dēls, arī kara laikā bija uz paslēpēm. Dažs

slēpa partizānus, bet dažs, kā zini, cūkas.

Bija jāiztur šī nakts! Mana grūtākā nakts karā. Aizmigt

nedrīkstēja, miegā noslīktu. Vai arī ievaidētos un mani

sadzirdētu. Šucmaņi gulēja pa kārtai. Kā jau uz vakts.

Stindzinošs saltums pārņēma manas kājas. Mugursomā
glabājās blašķe ar spirta lāsīti. Es sapņoju par to. lekšēji
es vaidēju, pat kliedzu izmisumā, bet ne skaņa nenāca

pār manām lūpām. Dažbrīd man bija tā, ka vēlējos klusi

pavelties sānis un pazust zem brūnās purva rāvas uz

Visiem laikiem.

Doma par spirta lāsīti mani uzturēja pie dzīvības. Viņi

aizies, es izvilkšu blašķīti un iedzeršu malciņu, cik nu tur

palicis, un šis malciņš mani atdzīvinās.

Bet k]uva aizvien grūtāk. Man uznāca paniskas bailes

no noslīkšanas. Šķita, ka grimstu dziļāk. Bailēs es tikko

neiekliedzos, jo no apakšas mani piepeši kāds atbalstīja ar

vēsu roku pie pakauša. Tikai pēc brīža atskārtu, ka tas

mans automāts.

Tad es apcerēju savu automātu. Kur viņš ražots? Kādi
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cilvēki pie viņa strādājuši? Kā ierocis mani balsta pat
vēl tad, kad nav nevienas patronas. Un tā ar domu par
automātu es noturējos vēl kādu pusstundu.

Beidzot sāku domāt par saviem ienaidniekiem. Kāpēc
viņi neiet mājās? Ugunskurs vēl aizvien kvēloja, to no-

jautu pēc mazliet gaišāka blāzmojuma purva malā. Var-

būt ka viņi prom un pusmurgos to nepamanīju? Labi, ka

nemēģināju pakustēties, jo pēc brīža izdzirdu vienu no

sargiem staigājam, laužam zarus un skaļāk iespraksta-
mies ugunskuru. Jā, tie bija īsti dzinējsuņil Viņi neatlaida

nāvējošo tvērienu, kamēr upuris nebija pagalam.
Nu jau rīts tuvojās. Salna klājās pāri purvam. Apsar-

moja pat mans deguna gals. lestājās pats draņķīgākais
brīdis. Kājas nejutu. Mēģināju zābakos kustināt pirkstus,
bet nezināju, vai tas izdodas. Cik ilgi vēl?

No kurienes tādi kāpuri mūsu zemē rodas? Vai tad

zeme, ko apar, pieder tikai viņiem? Aiz abiem šucmaņiem
stāvēja vācietis un pastāsts par septiņi simti verdzības

gadiem.

Tu, dēls, kad to dzirdi, atceries!

Ne visi bija sakauti! Ne visi līda uz vēdera!

Ja tā būtu noticis, tad latviešu tauta pa šiem septiņi
simti gadiem būtu izputējusi kā pelavas!

Jā, bija tādi, kuri rāpoja. Bija tādi, kuri cieta. Bija arī

tādi, kuri saprata, no kurienes vējš, kā var labi nopelnīt
uz tautas brāju nelaimes. Un viņi stenēja, palīdzēdami
spiest savējos, taisnodamies, ka nevarot neko iesākt, jo
tads paradums esot izveidojies tais ilgajos gados —spiest,
kad pašu spiež.

Bet bija, dēls, arī cita šķira, kurai izstrādājās citāds

paradums
— spiest pretī. Kauties, kauties un atkal kau-

ties par brīvību! Un tā viņi diendienā septiņus gadu sim-

teņus kopa šo paradumu. Un cīņa ieauga asinīs.

Mūsu tauta, dēls, nemaz nav tik maziņa, jo tajā ir cīnī-

tāji!
Un mūsu cīņas pieredzi friči dabūja just Pirmajā pa-

saules karā, un baltie to dabūja just Pilsoņu karā, un

fašisti to dabū pretī Otrajā pasaules karā!

Vai tā var notikt, ka neizturēšu! Kad man palīgos ne

tikai septiņus gadu simtus ilgā pieredze, bet lielisks auto-

māts un sešpadsmit republikas kā vairogs?
Tad, dēls, tomēr pienāca mirklis, kad ar to visu bija

par maz. Jutu, ka mirstu. Jā, nāve mani sagrāba, kā

riekstu sagrābj knaibles. Bet, tā kā vēl spēju domāt, sa-
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pratu, ka nāve, tāpat kā piedzimšana, notiek bezsamaņā.
Daba sargā cilvēku. Tātad — ja esmu pie pilnas sama-

ņas — vēl nemirstu. Tā ir tikai panika. Bet es sapratu, ka

neizglābšos, ja neatradīšu vēl kādu balstu. Kaut ko stip-
rāku par septiņus gadu simtus ilgu pieredzi, par auto-

mātu pagalvī un sešpadsmit republikām kā vairogu?
Un lēnām milzīga un aptveroša kā debesis virs galvas

manā apziņā izauga atskārta.

Varbūt, dēls, man piemita lieluma mānija tajā brīdī, bet

es skaidri zināju un sapratu, ka tieši no manis ir atkarīga
uzvara visā karā!

Cilvēces liktenis varbūt izšķīrās šajā purvā.

Jutu, ka tūkstošiem acu mani vēro, ka tūkstošiem siržu

pukst saskaņā ar manējo, trūkstot manai dzīvībai — trūks

tūkstošiem!

No rīta, kad šucmaņi binoklī pēdējo reizi pārskatīja
purvu un aizgāja, biju spējīgs apgriezties uz vēdera un iz-

rāpot uz ciņa.
Naktī bija salna, bet no rīta kļuva siltāks, varbūt tas

mani izglāba?
Izdzēru spirtu, tas piedeva spēkus. Man nācās vēl cīnī-

ties ar sevi un ar purvu, kamēr nokļuvu pie savējiem. To,

dēls, neesmu nevienam stāstījis, neviens jau netic, ka cil-

vēks var izdzīvot, nogulējis aukstā ūdenī nekustīgi trīs-

desmit stundu! Dakteri teic, ka dzīvības robežas esot bio-

loģiski nospraustas. Bet neviens nezina, cik daudz cilvēkā

neapjausta spēka, ja viņam ir kur atsperties!

6

Šūpojoties seglos bērās ķēves mugurā, Urbāns atcerējās
tēva stāstu. Savādi, bet toreiz tēva vārdi neatstāja
iespaidu. Urbāns gan pacietīgi klausījās, bet vairāk do-

māja par sniegavīru, ko bija atstājis pagalmā.
Tēva vairs nav. Pats Urbāns vēl ne reizi nebija atra-

dies situācijā, kur stīgas nospriegotas līdz pēdējam. Ik-

djena neuzdeva šādus jautājumus. Izdzīvošanās problēmu

bija atrisinājis tēvs. No kurienes mēs nākam? Uz kurieni

ejam? Līdz sarunai ar mācītāju Urbāns netika domājis

par iekšējā spēka avotiem. Viņam likās dabisķi, ka tēvs

nekur debesīs nebija ķēris pēc palīdzības salmiņa. Dievs?

Tēvam vienīgais spēka avots, augstākā vara un dievs bija
tauta. Vai bija arī kāds cits dievs? Nebūtu slikti, ja tēvam
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kāds palīdzētu tajā liktenīgajā dienā, 53. gada divdesmit

piektajā aprīlī.
Un mācītājs atkal nostājās acu priekšā.
«Bet šāda cilvēka tuvumā negadījās,» sacīja mācītājs,

«tāpēc ka jūsu sistēmā nav dieva!»

Sistēmā? Sistēma jau nav nekas abstrakts. Sistēmu

veido konkrēti cilvēki ap mums. Sistēma ir pastnieks,
strādnieks, konditors, ārsts, valstsvīrs, zemnieks. Un

vienmēr kāds cilvēks stāv aiz labā vai Jaunā.
Ja tēvam toreiz līdzās būtu kārtīgs sapieris? Kara

garā roka nopļāva tēvu astoņus gadus pēc uzvaras.

Dievs? Hitlers arī jutās kā dieva vietnieks zemes virsū.

Tikai viņš dievu dēvēja par Providenču

Strīds ar mācītāju atkal iedegās. īstie pretargumenti
beidzot ienāca Urbānam prātā, un domās viņš sagrāva
mācītāja uzskatus, neatstājot akmeni uz akmens.

Tad Urbāns iesmējās. Varbūt mācītājs iztēlē patlaban
tāpat izrēķinājās ar Urbāna viedokli? Urbāns smējās tā,
ka ķēve pat apstājās un ziņkārē pagrieza galvu. Tā tikai
vel trūka, tūlīt arī ķēve sāks zviegt! Mācītājs nemaz ne-

bija dieva dots. Dievs mācītājam bija tāds pats īpašums
kā māja, pieticīgā sadzīve un vecā mašīna. Un Lūcija!
Ja cilvēkam nav kur atsperties, viņš atsperas dievā. Un

jūtas svarīgāks, ja viņam kas tāds pieder. Uz priekšu,
ķēvīt, uz priekšu!

Daba aizskaloja strīda iespaidus, plūzdama zaļā straumē

abpus takai. Saule jau bija apliekusi krietnu pusapli pa
debesu velvi, kad Urbāns saprata, ka tomēr ir apmaldījies.
Vairākos stigu krustojumos ķēve bija nogriezušies uz labu

laimi, kamēr jātnieks, atlaidis pavadas, gremdējās do-

mās. Zemē sabirušās skujas slāpēja soli, ķēve nedzirdami

slīdēja gar egļu stumbriem.

Urbāns ļāva ķēvei brīvu vaļu, un drīz pavīdēja mež-

mala. Viņš bija maldījies pa mežu pusotras stundas!

Jātnieks nokļuva nelielā klajoksnī. Liepu un vīksnu pu-
durī slēpās lauku sēta. Pagalmā iejājis, Urbāns padeva
labdienu sastaptai sievietei un tūlīt, negaidījis atbildi,

palūdza padzerties.
Sieviete iegāja virtuvē.

Urbāns, ar grūtībām notrausies no segliem, atlaidās lek-

najā zālē zem vīksnas.

Pēc ilgās šūpošanās ķēves mugurā viņš bija pagalam
noguris. Kājas sāpēja kā no spāņu zābakiem izvilktas.

Nedaudz reiba galva. Pat zeme grīļojās zem zolēm. Sau-
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les pielietais pagalms tāpēc šķita mazliet nereāls. Pat do-

mas kārtojās neikdienišķā saskaņā. Viņš secināja, ka ir

uztraucies. Par ko?

Bez šaubām, tikai pagalmā sastaptā sieviete varēja būt

neparastās jutoņas izraisītāja. Kaut arī īsti ieskatīties

viņas sejā Urbāns nepaguva. Prātā palikusi vienīgi kleita.

Vasarīgs tērps, ziedi uz katūna. Kādi ziedi? Ja Urbānam

jāpasaka, tad nekā. Viņš neatcerējās. Ne rozes, ne lilijas,
ne tulpes. Parasti pļavas ziedi. Varbūt pat banālās ne-

aizmirstules? Bet kāpēc viņam jādomā par zilām pļavas
puķēm?

Nu sieviete iznāca no virtuves.

Rokā brūna māla krūze.

Basām kājām viņa nāca pa zaļo sivēnzāli. Kleita krita

pāri ceļgaliem, vingrais augums pret mājas sienas pelē-
kumu arī līdzinājās krūzei. Sievietei bija svaiga un tīra

seja. Urbāns redzēja, ka viņa ir ļoti jauna. Nu, vismaz

kādus pāris gadu jaunāka par Urbānu. Cik viņai varēja
būt? Divdesmit?

Krūze šūpojās viņas rokā, un ūdens šūpojās krūzē

vēss, dzidrs un aicinošs.

Šorīt par kaut ko līdzīgu viņš bija sapņojis.
Bet šī sieviete bija dzīva. Un ūdens bija dzīvs. Kad

viņa noliecās, pasniegdama krūzi, ūdens šļakatas izšķīda
uz pretī pastieptajām vīrieša rokām.

— Paldies! — Urbāns atdeva krūzi, izdzēris sausu.

Kādu litru vai pat vairāk izrāva vienā kampienā.
— Gribat vēl? — viņa jautāja.
Laikam pieradusi dzirdināt zirgus, Urbānam ienāca

prātā. Nemaz nebrīnās, ka cilvēks vienā paņēmienā iz-

kampj litru! Nu Urbānam piepeši sāka reibt. Viņš juta,
ka piecēlies nenostāvēs kājās. Pārdesmit sekundēs viņš

kļuva pavisam dulns, it kā krūzē bijis degvīns, ne ūdens.

Esmu iedzirdināts, prātā iešāvās.

Vārdi kā bites spietoja pa galvu. Kaut kas bija jāsaka.
— Nē, nē, paldies, — viņš nevēlējās otru krūzi. Ur-

bāns gribēja runāt, iepazīties, atstāt paliekošu un vīriš-

ķīgu iespaidu, bet piepeši jutās zēnīgs un nepiedzīvojis.
Gudrie teikumi sapinās uz mēles, vārdi iestrēdza mutē.

Septiņpadsmit gadu vecumā Urbāns bija pierakstījis biezu

kladi ar paša dzejoļiem, bet laikus saprata, ka viņam
nav īstā ķēriena, un sadedzināja kladi. Nu piemirstās
dzejbērnišķības uzplūda kā milzīgs, sacukurots ķīselis.
Muti ciet, viņš sev pavēlēja, nevienu komplimentu! Citādi
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izgāzīšos. Ja viņa manīs, kādu iespaidu atstājusi, cauri

ir!

Jaunā sieviete vēl aizvien stāvēja turpat ar vieglu
smaidu uz lūpām, it kā priecādamās, ka jātnieks pievā-
rējis milzīgo ūdens krūzi un vairāk nevēlas.

Urbāns aplaida skatienu pagalmam. Ūdens pamazām
darīja savu, apreibums izgaisa. Viņš atkal redzēja skaidri.

Ēkas izskatījās pagalam nolaistas. Jumtos vietvietām

tumši caurumi. Arī lubiņas nolēkšķējušas un melnas.

Pagalms, tiesa gan, izslaucīts un kaut cik sakopts, bet

sēta sagāzusies. Redzams, jau pavasarī — kamolzāle iz-

augusi cauri zedeņiem.

Lejā, nokalnītē, kumpa pamatīga kūts, bet tai jumts
turējās kārtībā. Ar dzeloņstieplēm iezīmēta gatve aizveda

ganībās. Divās apaļās dobēs pagalma vidū ziedēja flokši,
un turpat līdzās pakavveida lecektī uz gariem stobriem

plauka saulespuķu riekšava.

— Vai tad viena pati te dzīvojat?
Nu Urbāns beidzot dabūja jautājumu pār lūpām.
— Kopā ar māti un vecomammu, — sieviete atbildēja,

— un Uģis jau arī liels vīrs!

Kāds Uģis? Tad Urbāns ieraudzīja. Divus gadus — ne

vairāk — tādam puišelim varēja rēķināt. Brūns zēns ste-

berēja pāri pagalmam no galvas līdz papēžiem ncpiesegtā
kailumā. Un Urbānam kā ar starteri atmiņa piecirta ne-

senējo zobošanos par amora bultu Haralda Ķestera sirdī.

Te nu viņš nāca — amors! Kur gan viņš atstājis bultu

maku un loku? Amors ķepurojās šurp pa sivēnzali, bet

aiz muguras vīksna plandīja zarus kā tumšzaļus spārnus.
— Jūsu?

Cerībā ka viņa atbildēs: jā, tas mans brālītis!

— Mans puika!
Nu Urbāna domām vajadzēja atkal sakārtoties ierasta-

jos ikdienas ritmos un prātīgajos, līdzsvarotajos teiku-

mos. Taču pa vidu jaucās kāda neizskaidrojama nolemtī-

bas sajūta, ka viņš nevar no šejienes tā vienkārši aiziet,
it kā būtu izdzēris tikai krūzi ūdens.

Bet viņš tiešām bija izdzēris tikai krūzi ūdens!

Parauj' kociņš, nodomāja Urbāns, nu gan pinos galīgi
kā Haris pa vistu bļodiņu!

— Ko te var darīt — tādā nomalē? — viņš jautāja. 1

Sieviete neizskatījās pēc vasarnieces. Par daudz stingri

stāvēja augums uz zemes. Un tādu iedeguma brūnumu

nevar iegūt, sauļojoties jūrmalā. Burvīgs roku apaļums
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slēpa ari spēku. Pelēks un dzīvīgs matu biezoknis kā pie*
briedis mākonis stāstīja par dzīvīgumu un temparamentu.

— Lejā fermā ir teļi. Te jau nav tikai mežs — tālāk ir

labas ganības. Abas ar māti mēs pa fermu.

— Bet mājā lietus līst pa jumtu!
Gribējās uzzināt ko vairāk un skaidrāk. Bet tā tieši iz-

prašņāt bija netaktiski. Kur vīrs? Ko dara? Kāpēc nesa-

labo jumtu?
— Dzīvojam mājas viņā galā, tur jumts vēl turas,

iekšā nelīst.

Cik izvairīgs jautājums, tik izvairīga atbilde.

Varbūt vīrs ir drausmīgs sliņķis un guļ pirtiņā, ieau-

dzis bārdā kā akmens sūnā? Varbūt viņa ir neprecēta?
Kamēr Urbāns meklēja sarunas turpinājumu, mazais

amors pielipinājis murmināja:

— Onka, onka, — un stiepa pretī tuklu, nošmulētu ro-

ķeli. Lauku bērns, bet nemaz nebija bailīgs, sagrāba
Urbāna pirkstu krampīgi kā tāds plostnieks. — Onka,

silgs, onka.

Bērā ķēve stāvēja zem vīksnas, galvu tuvējā ceriņ-
krūmā paslēpusi, tikai aste sita gaisu, mušas gaiņājot.
Palss kaķītis pavīdēja aiz ceriņiem, piesaistīdams bērna

uzmanību. Puisēns palaida Urbāna pirkstu un pazuda
zebiekstes ātrumā.

Urbāns nolūkojās, kā jaunā sieviete aiznes krūzi.

lespējams, ka spindza aklais dundurs, tuvu aizlidodams,

bet Urbāns varēja vai apzvērēt, ka jutis bultu kā nātri

iedzeļam sirdī.

Tātad Haralds toreiz neķēmojās? Tātad — ir? No

pirmā acu uzmetiena? Nu nē, viņam būs rādījies! Vējš
uzpūta medus smaržu pāri pagalmam, un promejošās
sievietes mati pie pakauša uzplīvoja, atsedzot brūnu un

apaļu kaklu, bet pie pašām matu saknītēm pavīdēja balta

ādas svītriņa, šaura kā bultas smaile.

Un Urbānu pārņēma pārliecība, ka šo skatu viņš nekad

neaizmirsīs. Kamēr vien dzīvos! Bet kā viņš dzīvos?

Dzīve ir lieliska — banālo frāzi viņam gribējās izkliegt

skaļi, bet sieviete jau nolika krūzi uz gaiši nodeldēta sola

pie durvīm un atgriezās, nākdama nesteidzīgi un līgani,
taču ātrāk nekā pirmīt.

Viņa devās tieši pie ceriņkrūma.
Urbāns paskatījās uz turieni un sastinga.
Āmors grābājās gar bērās ķēves priekškāju, pārbaudī-

dams, vai stingri turas apspalvojuma pušķītis pie potītes,
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slidināja pirksteļus pāri vēzītim, aizķepurojās pie otras

kājas.
Bet ķēve pat nepakustējās, vienīgi nolieca galvu, vē-

rīgi palūkodamas.

Nekavējoties amors ar krampīgo tvērienu ieķērās ķēvei

lūpā.
Tai brīdī puisēnu viegli kā pūciņu uztvēra rokas —

viņš pacēlās gaisā, bet ķēves lūpa un galva kādu sekundi

stiepās bērnam līdzi.

Tad roķele atlaidās, un lūpa ar plakšķi atkrita vietā,

apsedzot milzīgos, dzeltenos zobus.

Ķēve vienaldzīgi iebāza galvu ceriņkrūmā, izturēdamās

kā prātīga trīsdesmitgadīga zirdzene.

Urbāns bija pārsteigts par jaunās sievietes savaldību.

Viņa nekrita histērijā, nevaimanāja: mans bēbuliņš
briesmās! Samīdīs! Nē, viņa piegāja, paņēma, pacēla.
Cēzara cienīgs solis! Un nu jau viegli pliķēja Uģim pa
dibenu. Tie bija mīlošas rokas pieskārieni, nevis pēriens,
un Uģis vēl stiepa roķeles pēc ķēves.

— Silgs, silgs!
Aiz puķu dobes slēpās neliels aizžogojums, tāds kā aiz-

galds. Tur nu ielaida Uģi. Puisēns, bubinādams, mēģi-
nāja izlauzties, bet spēki izrādījās nevienādi, un mazais

notupās smilšu kaudzē, sākdams spēli ar lāpstiņu.

Sieviete iegāja virtuvē un brītiņu uzkavējās. Viņa at-

griezās ar maizes šķēli. Ķēve apēda gardu muti, vēl gur-

dzināja, uzlikusi galvu sievietei uz pleca.
— Varam salīgt, — sacīja Urbāns, — atbraukšu sala-

bot jumtu! Redzu, tur šindeļi nokrauti strēķītī. Un sētu

arī vajadzētu uzsliet!

—- Vai tad jūs protat? — viņa smēja.
Kas tur ko smiet? Ja viņš saka!

— Darbs pats iemāca, kā darīt, — gudri paskaidroja
Urbāns.

Labāk jau ne, — viņa piepeši kļuva nopietna, — drīz

atbrauks mans vīrs, salabosi

—- Kur tad viņš ir? Krievos parauts?
— Brauc uz kuģiem.
Skaidrs! Jūrnieka sieva! Varēja izvilkt iestrēgušo bultu

un aizsviest. Te Urbānam nebija ko darīt. Jāsaka sveikas.
Bet bulta tik vienkārši ņebija izdabūjama, laikam pama-

tīgi ieķērusies. Urbāns pateica paldies par Ūdens krūzi,

novēlēja Viļu to labāko Uģim un Saimniecei, bet tomēr
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tā kā vilcinājās. Ilgi pārbaudīja seglu siksnas, sakārtoja
pavadu.

Sieviete panācās pāris soju tuvāk, ieskatījās ciešāk.

— Jūs esat no talciniekiem?

— Jā, — viņš atbildēja, kādu pārsīku gruzīti no ķēves
krēpēm izceldams.

— Es jūs šorīt baznīcā redzēju.
— Jā? — viņš brīnījās. — Vai tad jūs ejat baznīcā?

— Es ne. Māte iet. Es aiz ziņkārības aizgāju līdzi.

Tāpat kā jūs.
— Kā zināt, kāpēc es biju?
— Zinu. Māte teica. Tie divi rīdzinieki aiz ziņkārības.
— Kur jūs vēl ejat, izņemot baznīcu?

— Vēl? Uz ballēm eju!
— Tad jau uz kolhoza jubilejas balli arī būsiet? —

viņš jautāja, seglos iesēzdamies.

Nu jau saruna kļuva nenopietna, vārdi slīdēja garām,
nekam nevarēja īsti ticēt. Agrāk šādu sarunu sauca par
ķircināšanos.

— Kā tad, ka būšu, — viņa atbildēja.
Likās, ka ar neredzamu roku viņa tur jātnieku aiz kāp-

šļa. Pavisam slābani ķēve spēra slinkus soļus ārā no

pagalma.
— Nu, tad pirmā deja ar mani? Norunāts? — Urbāns

vēl uzsauca.

Atvadīšanās iznāca nenopietna.
Ķēve skrēja negribīgā riksī, nejauki kratīdama, un

tikai pamazām uzņēma līdzenāku gaitu, laikam sapraz-
dama, ka ceļš uz mājām. Tā Urbāns arī nepajautāja pa-

reizo virzienu, bet nu vairs nedrīkstēja atgriezties. Nekas,

gan jau redzēs! Viņš jāja tikai uz priekšu pa gatvi, kuru
abās pusēs ieslēdza stiepļu žogs. Nokļuvis ganībās, pa-
laida ķēvi aulēkšiem, pavisam aizmirsis nogurumu un

muskuļu sāpes. Tad nāca alksnājs, tam cauri soļos. Taka

sažņaudzās kā pudeles kakls, zari pēra plecus, un jāt-
nieks piepeši nokļuva brūnu muguru ielenkumā.

Divi suņi nikni vaukšķēja pie ķēves kājām, ķēve uz-

ņēma pavisam lēnīgu soli.

— Dadzi! Rēksi! — vārgi sauca veca, salīkusi māmiņa.
Pat siltajā vasaras novakarā melnā vilnas lakatā ietinu-

sies. Sēro vai salst? Viņai varēja būt ap astoņdesmit.
Pati tikko kust, bet vēl pa ganiem! Suņi uz rāviena ap-

klusa, it kā vien gaidījuši apsaukuma, un aizskrēja savās

suņu darīšanās. Teļi nāca apskatīt jātnieku, piebāza pie
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kāpšļa melnus, graudainus purniņus, aplaizījās asām

smilšpapīra mēlēm.

Urbāns padeva labvakaru un apjautājās, kur tad ceļš uz

«Laimiņiem».
Māmiņa rūpīgi izskaidroja.
— Jāj, zaldātiņ, taisni! Kā pa lieliem vārstuļiem būsi

ārā, nogriezies pa kreisi roki. Tur būs tāds iebraukts

siena ceļš, pa to līdz Ramacāniem. Aiz Ramacānu rijas
būs tāds plikāks gabaliņš, tad nāks lielā Plakastu egle,
tur tu tiksi virsū uz Vakstūku ceļa. Pa to laid vien līdz

Tīģeļiem, bet uzmanies tur no suņiem, tiem tāds nejauks
niķis ķert zirgam pie kājas! Un no Tīģeļiem jau varēs

Nabas redzēt. Kad būsi pie Nabām, sapratīsi pats. No

turienes jau līdz Laimiņiem viens laidiens.

Māmiņa nolūkojās labvēlīgi, kad Urbāns patencinājis
jāja projām, un tikko sadzirdami uzsauca:

— Lielos vārstuļus neatstāj vaļā, citādi mana draudze

izspruks mežā!

Cauri vērim jājot, Urbāns dzirdēja vālodzes svilpošanu.
Viņš pasvilpoja pretī, veiksmīgi atdarinādams.

Vālodze atsaucās un tepat gar zirga galvu pārspurdza
pāri ceļam. Sīlis! Lielais māneklis! Jauka diena! «Rama-

cani»? «Plakastes»? «Tīģeļi» un niknie suņi? Lielā «Plak-

astu» egle, «Nabas» un «Vakstūks»? Kas Viņam tie? Bet

vecajai māmiņai aiz katra no šiem vārdiem bija pasaule.
Dzīve, cilvēki. Viņa katru vārdu atvēra kā ģimenes al-

būmu, kur ik lappuse atklāj jaunu seju, senu noslēpumu.
Ko Urbāns zina par dzīvi? Un vai tagad viņam jādomā
par «Tīģeļu» niknajiem suņiem? Viņam bija cits, par ko

domāt.

Urbāns atlaidās guļus uz ķēves platās muguras. Seglu
mala spieda krustus, bet virs galvas ar ziliem viļņiem

peldēja debesis. Urbāns aizvēra acis. Kā attēls medal-

jonā uzplauka jaunās sievietes seja.
Bet viņam ne prātā nenāca palikt laukos.

7

Pēc nedēļas Urbāns dejoja ar jauno sievieti kolhoza

«Brīvais Ziemeļsils» jubilejas ballē.

Bija trešais septembris.
Tikai sešas dienas aizritējušas kopš divdesmit astotā

augusta, bet visa pasaule bija pārvērtusies un Urbāns
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pats kļuvis citāds. Lielā «Plakastu» egle, «Vakstūks» un

«Tīģeļu» niknie suņi bija iekrāsojuši viņa dzīvē savas

līnijas, tā kā mazie makšķerāķīši ieķērusies domās. Ne

nu taisni šie vārdi un māju nosaukumi, bet pati dzīve

Ziemeļsilā. Lielkājs viņam bija šo to par Kļaviņu Veltu

izstāstījis. Līdz tam dzīvojis smieklu, joku un talkas pa-
laidnību pasaulē, Urbāns jutās kā no vieglās mūzikas

drastiskā skaņu jūkļa pārcelts klasisko toņkārtu nopiet-
najā skanējumā.

Kaut arī ballē spēlēja pavisam viduvējs estrādes orķes-
trītis.

Ari vairums talcinieku piedalījās svinībās.

«Laimiņos» dzīvojošie otrās brigādes palīgi sēdēja zā-

les tālajā stūrī, nostāk no centrālā galda, kur atradās

kolhoza priekšsēdētājs, ciema padomes vadītāji un citi

augsti priekšnieki. «Laimiņu» talcinieku uzvedībai bija
savi iemesli. Vaininieks izrādījās Bogdans.

Kā jau sacīts, Bogdans novakarēs bieži pazuda pasta
virzienā. Dažreiz viņš tiešām aiznesa Steņģa vēstules, bet

visbiežāk noklīda neceļos un atgriezās krietni iereibis.

Tā staigājot, viņš sadraudzējās ar montieriem, kas

strādāja pie telefona līnijas. Un ritentiņi sāka griezties,
ķēdīte vilkties: kur montieri, tur telefona stabi. Un tele-
fona stabus pirms ierakšanas konservē ar īpašu šķīdumu.
Un šķīdums, konstatēja Bogdans, satur reibinošu vielu.

Bogdans bija montieriem izlielījies, ka esot dzēris gan
zāļu tinktūras, gan odekolonu, gan politūru, gan mēbeļu

laku, gan līmi BF, pirms tam atjaucot ar sāli un nostā-

dinot, un viņam nekas nenotikšot, ja viņš iedzeršot kon-

servantu. Bet tas taču stabu konservants, montieri brīdi-

nājuši. Cilvēks arī esot stabs, tikai ar kājām, atteicis

Bogdans. Nu, vai šiem žēl? Zēl nebijis! Bogdans ierāvis
krietnu lāsi un žirgti atgriezies «Laimiņos». Tas noticis

otrdienas vakarā.

Vēl trešdienas rītā Bogdana uzvedībā nekādas pār-
maiņas nemanīja. Vīrs gan likās tāds klusāks, kā jau uz

nelielām paģirām. Bet nekādas sliktas dūšas vai nela-

buma, nekādas vemšanas vai žagošanās, ne atraugāšanās
vai slikta gaisa taisīšanas. Arī darba spējas kā vienmēr.

Taču jau pie vakariņu galda talcinieki izteica izbrīnu —

kāpēc Bogdans tāds pelēks?

— Ko tur, — atbildēja Bogdans, — pēc tādas darba

dienas katrs kļūs pelēks. Ja strādā kā es. Ja sevi nežēlo!

Bet ceturtdienas rītā viņš pamodās pavisam zilgans.
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Pirmajā brīdi vīri krietni izsmējās, bet tad nolēma, ka

Bogdans jāparāda ārstiem.

Bogdanu aizveda uz ambulanci. Izmērīja asinsspiedienu,
pārbaudīja redzi, urīnu, noņēma asinis analīzei. Nu kļuva
zināms, ka Bogdans izdzēris vismaz četri simti gramus
stabu konservanta!

Piektdien viņš jau bija kļuvis gluži zils kā tintes cilts

nēģeris.
— Ja robežsargi tevi manītu, — teica Haralds, — prom

uz Āfriku!

Ārsti paziņoja, ka Bogdana dzīvībai tiešas briesmas

nedraud, un viņš palika talcinieku vidū, klīzdams kā dzīvs

biedinājums visiem, kuri raduši slāpes remdēt ar neieras:

tiem šķidrumiem. Talcinieki uzzināja, ka līdzīgs gadījums
noticis arī kaimiņrajonā, bet beidzies traģiski. Nelaimī-

gais žūpa nomiris. Līdz ar to Bogdana veiktais pasākums
ieguva bēdīgas heroikas piekrāšu.

Haralds Ķesteris teica, ka Bogdanu tomēr vajadzētu
nosūtīt uz klīniku. lekšu izmeklēšanai. Varbūt viņa zar-

nas arī esot zilas?

— Tikai pēc manas nāves! — sacīja Bogdans. Un

galdu pārskanēja viņa balss: — Man cepeti nē! Man

tikai kotletes! Rasolu arī nē, tikai pastēti! Nabaga nēģe-
rim gandrīz nav zobu, bet jūs viņam šniceli ar ribiņu

grūžat mutē!

Bogdans šķina pastēti, pastarpām piedzerdams deg-

vīnu, jo tā cerēja ātrāk izskalot zilumu no organisma.
Ārsti bija teikuši, ka paiešot vismaz divas nedēļas vai arī

divi gadi, līdz Bogdans atkal kļūšot balts. Un varot no-

tikt tā, ka viņš nekad vairs nekļūšot īsti balts. Varbūt

viņu ķeršot paralīze. Varbūt viņš nonākšot bērna prata.
—- Tas gan izslēgts! — teica Bogdans.
— Kāpēc?
— Bērna prātā esu visu mūžu!

Pats Bogdans par ādas krāsas maiņu neuztraucās.

—- Nav jau Amerika, — viņš teica, —- pie mums arī

nēģeris var dzīvot! Uzduriet priekš melna uz dakšiņas

gabaliņu ķīseļa! Būtu palicis Rīgā, dzīvotu kā baltais.

Kāpēc es te atbraucu? Ko es te varu nopelnīt? Labodams

misiņu, es nopelnītu trīstik! Bet man nepatīk pēc darba

vēl ņemties tikai ar bleķiem, vārstiem, klapēm un pogām.

Man vajaga starp cilvēkiem parīvēties. Lai rusa nepār-

ņem. Cilvēki ir kā smilšpapīrs. Te es jūtos atkal dzīvs.

Gandrīz!
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Haralds Ķesteris sēdēja pretī Bogdanam, bet tā pa>

griezies, lai varētu Ilzi redzēt. Tovakar Haralds kustējās
mazliet pastīvi, jo tikai stundu atpakaļ bija nogāzies no

āboliņa kravas, iesizdams iegarenu dobīti auglīgajā kol-

hoza zemē. Vai tā būtu vienīgā zīme, ko viņš atstās

«Brīvajā Ziemeļsilā»? Grūti pateikt. Pagaidām Haralds

turējās braši. Mīlestības kvēlē uz melnmataino Ilzi viņš

bija sasniedzis tūkstoš voltu spriegumu.

Haralds paskaidroja, ka viņu neinteresējot ne cepetis,
ne rasols, ne degvīns, ne konjaks, ne alus, ne teātris, ne

kino un literatūra, arī ne viņa draugi talcinieki un paš-
māju nēģeris. Viņam patīkot vienīgi koki, zaļa zāle, rasa

uz rudzupuķēm, zilas debesis, bet par visu vairāk —

skaidras un vienkāršas attiecības ar sievietēm. Viņš ne-

ciešot pusvārdiņus, pusmājienus, kas nākuši modē. Viņš
nevarot saņemties un nobučot krāsotas lūpas, tad jau
labāk svaigi krāsotu sētu! Pilsētas krāsmeitenēs viņš ne-

varot iemīlēties. Pilsētā viņš nekad neapprecēšoties. Vie-

nīgi šeit, Ziemeļsilā!
Tiešām to darbabiedri zināja, Ķesteru ģimene apdzī-

voja sīku dzīvoklīti Sarkanarmijas ielas viņā galā. Ha-

ralda tēvs četrdesmit ceturtajā gadā bija saķerts tieši uz

ielas, vācieši viņu kopā ar citiem sagrābtajiem rīdzinie-

kiem ielādēja kuģī un aizveda uz neatgriešanos, pat ne-

pajautājot viņu domas par šo ceļojumu. Vēlāk atklīda

baumas, ka tieši to kuģi amerikāņu lidotāji nogremdējuši
Lībekas reidā. Nekādu tiešu pierādījumu par tēva bojāeju
Haralds nesaņēma. Tāpat arī nekādu ziņu, ka tēvs būtu

izglābies. Haraldam bija vēl divi brāļi, vecākais precējies.
Brālis ar savu ģimeni aizņēma vienu istabiņu, Haralds

ar jaunāko brāli un māti — otru. levest tur vēl sievu

bija gandrīz neiedomājami,
Gandrīz?

Haralds bija uzrakstījis mājiniekiem vēstuli, laikus

nosūtījis, un piektdien jaunākais brālis atveda Haraldam

viņa labāko uzvalku, melnās laķenes, zīda pletkreklu un

tauriņšlipsi. Haralds nu cēli un redzami izcēlās citu puišu
vidū. It īpaši līdzās Urbānam, kurš pat ballē bija iera-

dies vecajā formas tērpā, gan izmazgātā un izgludinātā.
Haralda galvenais sāncensis — skolotājs bija ģērbies

vienkāršā, algai atbilstošā uzvalkā. Turklāt skolotājs bija
neliela auguma, drukns. Taču skolotājs Haralda liktenīgo
kaislību neņēma nopietni, sāncensību uztvēra ar pienācīgu
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humoru un Ilzei atvēlēja arī pa dancim izlaist ar Haraldu.
Vienu laiku abi pat stāvēja līdzās un laipni sarunājās.

Laikam tas bija Jurka Sāniņš, kurš ievēroja, ka abi

kavalieri atgādina slavenos spāņus — Donu Kihotu un

Sančo Pansu
n

Haralds bija garš un tievs kā vītola stiba,
bet skolotājs drukns un pazems kā dievkociņa krūms.

— Harim nav cerību, — apgalvoja Jurka.

— Kāpēc?
— Mūsdienās sievietes izvēlas Sančo Pansu.

Balle ritēja pilnā sparā. Trompetes turēja meldiņu,
saksofoni piedziedāja. Dejotāji slīdēja pa zāles brūni krā-

soto grīdu, augums kļāvās pie auguma, ugunis dzisa un

iedegās.

Otrajā tālajā stūrī sēdēja kolhoza «vecenes». Visas

vienkop. Galvas grozījās, acis spīdēja kā lielie lukturi.

Ja viņas vēl uzzinātu, ka divdesmitgadīgie savās sarunās

tādu vecumu — četrdesmit piecdesmit — uzskata par sa-

prātīgās dzīves galējo robežu, tad «veceņu» acis iedegtos
niknā kvēlē. Bet viņām jauniešu viedokli nepaziņoja,
tāpēc «vecenes» jutās lieliski. Tur nebija ko liegties, kājas
kņudēja, ka vai zem galda jādīdās, taču kavalieru bija
maz, dejošana trūcīga, tāpēc viņas dūšīgi ēda. Uz galda
bija gan zuši, gan laši, gan kaviārs. Nēģus sešdesmitajā
gadā vēl uzskatīja par ikdienišķu delikatesi, bet arī tos

priekšsēdētājs bija atgādājis tieši no Carnikavas. Klāt

piedzēra kafiju ar liķieri. Tik zemu neviena nenolaidās,
lai laktu šņabi vai konjaku. Un «veceņu» mēles strādāja

nepārtraukti, izgaršojot īpašu tenku un patiesības pastēti.

«Nu, kas to būtu domājis, Kļaviņu Velta arī atnākusi!

Nu jau divi gadi, kā nebija manīta! Kopš vecākā māsa,
tā Mirdza, nomira. Nu jā, mīļā, viņa jau atspērušies pēc
tā goda raksta, kas par teļiem piešķirts! Kur ta Velta

varēja pa ballēm dauzīties, kad māsas puika uz kakla!

Tas māsasvīrs — kā tam bija uzvārds, ā, nu atcerējos —

Bužaruncis, kā tad, Bužaruncis «Kastaņās» nekad neesot

manīts. Viņam tāds briesmīgs uzvārds — kā žurku ķē-
rājam! Vai tikai viņš cietumā nesēž? Nesēž, nesēž, es

gan zinu, kur viņš blandās, bet to vēlāk, tagad paskatī-
simies, kurš ta Laimiņu Ilzīti lūgs, vai tas garais, vai tas

resnais! Pag, pag! Kā tad ar Mirdzu bija, vai viņa arī

Bužaruncis uzvārdā pārgāja? Ko nu, mās, kura tad pāries
tādā uzvārdā! Viņai palicis tas pats Kļaviņš, to es tev

saku, jo Mirdza ar Bužarunci nemaz līdz dzimtsarakstam

netika. Vai ta tu nezini? Tikai baznīcā salaulājušies.
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Vienu svētdienu pie altāra, bet otru svēidienu domājuši
iet pie dzimtsaraksta. Tad nu šis pirms paša dzimtsa-

raksta naktī savācis kāzu dāvanas — drēbju baķis lai

bijis — un zudis kā pazudisl Tur jau tā vecā Kļavene

par to baznīcu uzstāja, Mirdza jau pate nebūtu! Nu jā,
es jau ar Kļaveni esu vienos gados, ar Veltas mammu

tak! Man pēc nedēļas būs četrdesmit astoņi, bet šai pa

gāšmēnesi nolīgoja četrdesmit deviņi. Jā, šī jau veca,
bet es gan vēl jauna, mani neviens par vecu nesauc! Vai

vecā Kļavene tev stāstīja, kad Veltai kāzas būs? Nu, kad

es saku, tas talcinieks zaldāta formā bez pagoņiem, nu,

kas ar Veltu valsē, — tas pagāšnedēļu vai katru vakaru

ar zirgu uz «Kastaņām» dzinies! Divos vakaros jumtu
salabojis, trešajā sētu uzslējis, bet ceturtajā Veltas roku

lūdzis! Nē, mās, tev nav riktīgas ziņas! Patiesībā ir tā —

Šis mežā apmaldījies un galīgi no zirga nokritis, tad nu

Velta šo sētas priekšā atradusi galīgi pagurušu. Runā,

ka esot bijis pilns kā šļūtene, tie talcinieki jau pļumpējot

pāri par mēru. Nu bet tālāk gājis, kā stāstīts, tikai to

jumtu pate Velta izlabojusi un sētu uzslējusi, lai kauns

nebūtu. Mūsdienās jau strādīgas sievas ir modē. Nu, nez

vai vecā Kļavene arī šito meitu pie altāra spiedīs. Nu,

mās, es tev teikšu, tai baznīcas padarīšanai nav likuma

spēka, tikai muļķe var caur altāri gāzties iekšā laulībā.

Nē, ne, tā nesaki, baznīcā tik smuki laulā, kas tad dzimt-

sarakstā, pļur, ļur jūs i' vīrs un sieva, bet svinīguma
nekāda! Svinīgums kur svinīgums, bet Mirdzas vīrs jau
divus gadus ne kapeiciņas nav iztērējis bērna uzturam.

Dēls nemaz nezina, ka viņam arī tētis pienākas! Vai nu

tā var būt, ka ne reizi nav bijis aplūkāt, tu jau zini, tu

jau laikam katru dienu «Kastaņās» dižūrē! Ne nu dižū-

rēju, ne nu kā, bet pie mums viss ir zināms, vīrietis jau
nav svece, zem pūra nenoslēpsi. Labi, mās, tā jau var būt,

bet ko Velta tam'talciniekam? Jāvārdiņu vai kurvīti? To

es pirmdien vecajai Kļavenei paprasīšu, gan izstāstīs, jau-
nas ziņas tāpat kā bitītes — no stropa ārā prasās. Man

domāit, ka taisās uz palikšanu, re, spiežas kopā tik stin-

gri, ka laikam jau rīdzinieks paliks iegātņos. legātņos?
Kas ta tas par nesmuku vārdu, tagad jau tādu nelieto,

bet es zinu droši, ka vecā pret šito meitas pusbrūtganu
esot bijusi tik laipna, tik laipna, ka ne izstāstīt. Ka tu

zini? Nu, šī bi' atskrējusi pie manis pēc smalkiem miltiem!

Priekš kam šai nedēļas vidū smalkie milti? Tak jau pan-
kokus cept, nākamo znotu iebarot! Un kāpēc — jūs zināt?
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Ne jau tik dēļ meitas labuma! Veltas mammai, nu, veca-

jai Kļavenei, jau kādus gadus ir kārtīgs kavalieris. Nē, nē,

nav šejienietis, Dziesmu svētkos iepazinušies, šis nāk no

pierīgas, kaut kur pie Carnikavas šim māja esot, dārzs,
siltumnīca, garāža un mašiņš. Kāds uzskaitvedis vai pa-

pīrvedis zvejniekos, atraitnis bez bērniem, ieskatījies, lai

Kļavene ejot uz Carnikavu pie šā. Pate saproti, nav kam

teļus atstāt, jo nevar tak Veltu ar vecmammu vienas pa-
mest meža vidū. Tad nu saproti, ja izdotos noķert znotu,

varētu laist uz Carnikavu, dibens pa gaisu. Tas atraitnis

vēl esot tīri sparīgs, nu, Kļavene man pate stāstīja, tā ka,

mīļā, te tikai aprēķins apakšā, bet muļķa talcenieks neko

nezina, tāpēc izskatās kā lielo vinnestu dabūjis.»

Bungas dunēja aizvien stiprāk, balle kā ātrvilciens uz-

ņēma gaitu, taktī kustējās «veceņu» kājas zem galda. Vi-

ņas bija kolhoza balsts, čaklākās strādātājas, arī pie svi-

nēšanas pirmās — atraitnes, šķirtenes, tikai dažām bija
vīri, bet turpat vai visām pa bērnam vai pa divi Veltas

gados. Nesenais karš bija sievas pārvērtis par atraitnēm,
šķīris ģimenes, bet nu sāpe bija apsūnojusi ar piecpa-
dsmit gadu slāni, vēl koda un sūrstēja dziļi pakrūtē, bet

cilvēks ir dzīvības pilns un stiprs, tāpēc «vecenes» prie-

cīgi kustināja kājas un mēles, sēžot uz garajiem goda

soliem, atzinības raksti un apbalvojumi līdzās kafijas
tasēm.

«Nu jā, lai jau Veltītei vienreiz tiek, šitais rīdzinieks

nebūs tāds draņķis kā māsasvīrs, tas Bužaruncis! Kur

tad viņš ir, ka uz kuģiem braucot. Tikai pa ārze-

mēm vien, tikai pa ārzemēm vien! Nu tu gan muldi! Kad

es saku! Tās tikai lētās pīlītes, es pats Bužarunci ap va-

sarsvētkiem Rīgā redzēju, viņš Matīsa tirgū ar obligāci-
jām andelēja! Viņš ir viens riktīgs blēdis! Vai vecā Kļa-

vene to zina? Ko' šī zina, tāpēc jau tagad to otru rīdze-

nieku šuj meitai klāt! Domā, ka ar šito būs citādāki? Pa-

skat, paskat, tāds pats blēža ģīmis, acis spīd! Tāpat, mas,

ies arī Veltai, uztaisīs bērniņu un uz Rīgu! Tagad tāda

mode, visiem vajagot sadzīvot, esot_ oficiāli atjauts, pat

alimenti nebūšot jāmaksā! Tā esot tā jaunā tradīcija. Nu

tu, mās, gan muldi, šitā tradīcija ir vel vecāka nekā bī-

bele! Vai ta es tur muldu, tur li'ķiers pa galvu muld! Tici

vai netici, bet tādi tie vīrieši ir, viņus nevar labot, tādiem

tikai ar sūdu dakšām pa muguru, lopu vāģī iekšā un uz

Rīgu! Redz, bet Velta domā citādāk, piespiežas kā slapja

lapa zāles vidū, kur visi redz, nē, tam skuķim nav galvas
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uz pleciem! Nu, mās, vai tad veca esi, vai pati nemaz ne-

atceries, šitie jau nav joki vai izrādīšanās, viņi jau ska-

tās kā acis apmainījuši! Samīlējušies! Var redzēt, ka šis

nav nekāds bagātais, laikam tikai viena kārta, tā pati bez

pagoņiem. Viņš tak no armijas! Bet vai tāpēc kā tāds

nabags drīkst uz balli? Paskat, paskat, vēl salms pie zā-

baka! Kad es tev saku, garš salms, plīvo vien! Jā, puika
kā bilde, tikai mugurā nekā! Nav ne melna ancuka, ne

balta krekla, ne raibas šlipses ar mērkaķi uz palmas kā

Buža.runcim. Vai tu atceries vai sagudro? Es visu atceros!

Bet paskat, paskat, kādas tūres šie izriež, laikam viņš ir

deju stundas ņēmis! Labas jau ir vēl tās vecās dejas, kur

vēl riņķiem griež, bet tagad jau kratās vienā krateklī —

tudī-šudī, tudī-šudī, kā strāva būtu pie papēžiem! Lai jau
Veltītei vedas, neko priecīgu jau meitēns nav dzīvē bau-

dījis. Jā, grūta tāda bērnība svešā pusē. Pag, pag, kad

tad KJaviņi pārnāca? Tūlīt ap piecdesmit sesto jau bija
atpakaļ. Ar visu papīru, ka uz viņiem vaina neguļ. Pats

vecais tur palika, bet dēls slims pārbrauca, tā arī pēc pus-

gada uz kapiem. Jā, sievieši ir sīkstāki, vecmamma vēl

tagad kustot pa ganībām. Bet es vēl šodien nesaprotu,
par ko tos Kļaviņus paņēma? Ne viņi kalpus turēja, ne

kāda lielā aramzeme, nu, trīsdesmit govis, tas gan, bet

pats Kļaviņš tak pagastā skaitījās tāds kā sarkanais! tis

tev pateikšu, es zinu, Kļaviņus paņēma skaita pēc. Nu

tu atkal muldi! Vai es muldu? Tur liķiers pa galvu muld,
bet pilnam budžu skaitam no mūsu pagasta viens pietrū-
cis. Kļaviņš gadījies pa rokai. Bet viņš tak bija desmit-

nieks! Tur jau tas joks, vēl dienu iepriekš apstaigājis
saimniecības un paziņojis, ka būšot šķūtīs jābrauc, pietei-
cis drēģus uz ratiem uzsiet, tikai nezinājis, kas būšot ve-

dams. Tad nu pats tas vedamais! Siksnu Jānis vēl vedis!

Tā nu iznāca, Kļaviņš vienmēr to jauno slavēja un no

jaunā arī cieta. Ko nu, mīļā, tagad jau atlīdzināts, ir mā-

ja atpakaļ, ir kolhozā uzņemts, bet kaut kāda nelaime tu-

ras pār to dzimtu, neiet un neiet tur ar vīriešiem! Un tā

otra māsa, tā arī nomira par neko. Kā tad tur īsti bija

ar Mirdzu? Tur tā vecmamma vainīga, neviens cits! Es

zinu. Tovasar vecmamma ar Kļaveni aizbraukušas uz

kapu svētkiem. Velta aizlaidusi teļus uz tālo galu, govs
un aitas līdz. Mirdza ar mazo Uģi pa māju. Uģim tad

varēja būt kādi divi mēneši, vai pusotra, bet tas nā'tf fio

svara. Mirdzai jau kopš vakara bijis tāds savāds vēders.

To vēlāk Kļavene atcerējās, ka Mirdza ar vēderu jau mo-
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cījusies kādu mēnesi. Bet, kad Mirdza palikusi viena,
sagrābis pa nopietnam. «Kastaņās» jau tas no vecmam-

mas, ja kāda vēdera sāpe, tad divas karotes rīcineļļas
iekšā, tā tā labākā zāle! Tad nu Mirdza, domādama vellu

ar belcebulu izdzīt, izdzērusi turpat vai visu pudelīti.
Bet nekā! Taisni otrādi tā nu saspīlējis, tā saspīlējis, ka
vai divos līkumos. Ko darīt? Mazais gulējis. Mirdza gri-
bējusi aiziet līdz ganībām pie Veltas, bet gājusi pa taisno,
caur Cunkšu puspurviņu. Kā tikusi līdz vidum, taisni kā

ar nazi vēderā! šī gar zemi un turpat palikusi. Dzīva jau
nu gan. Bet ne kustēt! Bez atmaņas. Kad vakarā pārbrau-
kušas Kļavene ar vecmammu, Uģis brēc neatņemdamies,
bet Velta ar teļiem vēl gatves galā. Tad nu ar viss sa-

kritis
— gan teļi jālaiž mājā, gan govs jāslauc, gan cūkas

jābaro, gan Mirdza jāmeklē. Pie kaimiņiem — nav. Bet

kur citur var būt, ja mājā — nav, kūtī — nav, dārzā —

nav! Nesapratušas, kur ķert, kur meklēt. Ap diviem naktī

suns uz puspurviņu aizvedis, tur Mirdzu lielā drudzī at-

radušas. Nu, kamēr uz «Tīģeļiem», kamēr atbraukusi

mašīna, kamēr uz slimnīcu, rīts klāt! Par vēlu iznācis! Tā

aizgāja Mirdza ar nieka aklo zarnu! Nebūtu to rīcineļļu
ieķērusi, dzīvotu vēl šodien. Bet Uģis tagad Veltu par
īsto

mammu uzskatot un Velta viņu par savu uzdodot,
tādas, mās, tās lietiņas!»

Kā par brīnumu, ar neveiksminieku Haraldu Ķesteri
ballē nekas dīvains un savāds neatgadījās. Ejot uzlūgt
melnmataino Ilzi, viņš nenogāzās visā garumā uz grīdas,
nenosmērēja elegantajam uzvalkam muguru, neaplēja bik-

ses ar mērci, neaplaistīja krūtežu ar vīnu. Kad skolotājs
nakts tumsā kā līgavu zaglis uzsēdināja Ilzīti uz motorol-
lera un sarkanā stopuguns pazuda aiz ceļa līkuma, Ha-

ralds klusi atgriezās zālē un sāka dancināt kolhoza «ve-

cenes», tā iemantodams sev slavu kā nevīstošs skumjā
izskata bruņinieks.

— Kā tad tā, Dona Kihota kungs? — jautāja Bogdans.
Tava Milda ir prom, bet tu vēl neesi iemērcis elkoņus

galerta bļodā!
— Viņa ir Ilze!

— Vienalga! Es viņas visas saucu par Mildām. Kas
ar tevi notiek?

.Haralds izskatījās tik nelaimīgs, ka īstais Dons Kihots
viņam līdzās būtu jautrības iemiesojums.

Mazpamazām patiesība noskaidrojās. Jau pēc pirmās

nodejotās dejas Haralds sapratis, ka dzīve iet šķērsam.
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It kā viņam būtu koka rokas. It kā viņš dejotu nevis ar

karsti mīļoto Ilzīti, bet ar svešu un nepazīstamu sievieti!
It kā viņš turētu rokās manekenu. Nu, tādu, uz kura plast-
masas pleciem skatlogos vēdina mežģīņu veļu un hrokāta

kleitas! Ne sirds pukstiena, kas liecinātu par jūtām! Sap-
nis taču piepildījies! Viņš turējis apskautu iemīļoto būtni!

Jau pirmās dejas beigās viņš sapratis, ka nemīl. Tikai

maldi, alošanās. Dejojis vēlreiz — tas pats! Vēlreiz — kā

ar malkas šķilu! Arī Ilze jutusi vēja maiņu un piespiedu-
sies viņam ciešāk. Bet nekas. Kā pie bleķa durvīm! Kāpēc
tāds dullums pa gabalu un tāds ledus tuvumā — to Ha-

ralds nesaprotot. Mīlestība nu brūkot, izgaistot, izkaisoties.

Haralds pat šauboties, vai sagaidīšot ritu.

— Klārs, ka nesagaidīs, — teica Bogdans, — piedzer-
sies un nolūzīs.

Te nu neko nevarēja līdzēt, saplīsušu mīlestību nevar

salīmēt kā robu kartupeļu bļodas malā. Pie «Laimiņu»
talcinieku galda apsēdās arī brigadieris Lielkājs, balle

turpinājās pilnā sparā, zālē valdīja patīkama pustumsa,
un no tālā stūra svinīgi un mazliet drausmi skanēja pa-
zīstamā ziņģe.

Kongo džungļos palmu ēnā

Stāv kāds hotentots uz vakts.

Viņa vienīgajā acī

Atspīd naids un džungļu nakts.

Ai, tumba, tumba rasā, ai, tumba, tumba rasāl

Un Jurka Sāniņš kā diriģents visiem pāri.

*- Tev, Boģi, vienu aci vajadzēs aizsmērēt ar pastēti!
Citādi tu neesi hotentotu folklorai atbilstošs tēls.

— Muti jā, bet aci nē! Pēc tās stabu indes es jau tā

ar labo aci neredzu!

— Tad tā dziesma ir par tevi. — Un vīri saskanīgi
rāva vaļā otro pantu.

— šitie jau vairs nav runājami, — nomurmināja Ha-

ralds. Viņš devās meklēt Urbānu, kurš labu laiciņu nebija

redzēts. Ne citās telpās, ne pagalmā viņam neizdevās

atrast biedru. Kad Haralds atgriezās, Jurka Sāniņš zināja

pateikt, ka Urbāns jau pazudis kolhoza druvu naksnīgajos
plašumos.

Jā, Urbāns bija aizgājis pavadīt Veltu.

Bet viņam ne prātā nenāca palikt laukos,
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Jaunieši gāja pa ceļu, cieši apskāvušies. Sapņi jaucās
ar īstenību, tumsa ar augošā mēness gaismu.

Laika izkapts tecēja caur zvaigznēm, atdalot pagātni
no tagadnes.

Pāršņāpa asmens Piena Ceļu, baltas lāsas izbira zi-

lajā slaucenē.

Mēness aizslīdēja gar egļu galotnēm kā piena šļūtenes
gals. Dzīvības piens lija pār zemi, un divi cilvēki uz ceļa
apstājās.

Grieze vilka pa nakts melno stiklu ar skanīgu griežamo.
Plaukstās saņēmis Veltas seju, Urbāns maigi glāstīja

vaigus ar-pirkstu galiem. Velta aizvēra acis, bet zvaig-
znes lija cauri plakstiņiem un uzziedēja kā sārtas lauv-

mutītes. Pirkstu gali pārslīdēja plakstu apaļumiem, samta

gludums aizrāva elpu. Pirksti nolaidās līdz lūpām. Mute

pavērās. Novizēja zobu baltais perlamutrs. Lūpas nakts

gaismā izskatījās kā melnas, piebriedušas ķiršogas. Pirk-
sti noslīdēja uz kakla. Sirds nu pukstēja zem pirkstu
saulītēm, sviežot asinīs aicinājumu. Viņi vairs nedzirdēja
griezes stikla griežamo. Skaņas un gaismas izgaisa. Viņi
juta viens otra sirdi dunam. Viņi stāvēja, cieši apskāvu-
šies, kā divi vītoli ap vienu serdi. Maza vardīte, uz upes

pusi dodamās, šķērsoja brauktuves gaišo grantējumu, pat
nepamanot žuburaino cilvēkkoku, plak, plak, plak, lēca

vardīte.

Pirmos ausmas starus jaunieši sagaidīja istabā.

Tā bija istaba «Kastaņu» neapdzīvotajā galā.
Viss atradās juku jukām — sapņi, domas, locekļi, vārdi

un skatieni. Nakts dziļumā jau nogrimuši pirmie jautā-
jumi. Es negribu iet! Vai drīkstu palikt? Līdz rītam? Ko
teiks tavējie? Nu nevarēja atšķirt, ko čukstēja viņš, ko

atbildēja viņa, ko čabināja vējš aiz loga.
— Vai tā ir tava roka?

— Nē, tavējā.
— Un tā laikam būs tava?
— Laikam. Bet notirpusi. Un es nezinu, vai tā ir mana!

— Es arī nezinu, nāc man tuvāk, nāc vēl tuvāk, tad
jau roka pati atradīs, kam pieder.

t Istaba gaisīgi pletās ap veco liepkoka gultu. Balsinātās

sienas pamazām iznira no nakts tumsas. Platas sijas

izpeldēja no rīta krēslas kā garu, slaidu plostu muguras.
Virs galvas sarindojās griestu dēļi. Saruna pamazam
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ieguva dienas aprises, locekļi atrada īpašnieku, roka —

ķermeni, vārdi nu piederēja noteiktai mutei, domas ieri-

dājās rīta gultnē, skatieni brīvi klejoja apkārt.
Istaba bija tukša un tīra. Krēsls, uz kura nu drēbes

sasviestas, gulta, kurā jaunieši gulēja, pie sienas ozol-

lapu vainags un pāris mazāki — no pīpenītēm un rudzu

puķēm, jau pagalam sakaltuši.

— «Kastaņas» vectēvs iepirka deviņi simti trešajā gadā.
Viņš atnāca no Mālpils. Mājai jau tad bija kādi simt

gadi. Sijas un griestu dēļi ir melni kā ogles. Liec roku

šeit, tā man ir ērtāk, un neesi tik nepieklājīgs!
— Kā var grīdu dabūt tik baltu? Bail kāju uzspert. Re.

zābaki izskatās kā melni sušķi!
— Dabū ar pakulu vīkšķi un sārmūdeni.

— Kas mazgā? Mamma, vecmamma vai tu?

— les jau nu omamma ar mammu manu grīdu berzt!

— Ak šitā ir tava istaba? Tu teici, ka te neviens ne-

dzīvo, bet logiem tīra marle priekšā.
— To es vakar uzliku. Pret odiem. Ja kāds let garām

pa dārzu, lai neskatās iekšā!

— Tad tu zināji, ka būšu?

— Es visu zināju. Tikai vienu ne. Cik ilgi būsi?

— Kamēr nedzīsi.

— Es domāju par talku.

— Vēl pusotru nedēļu.
— Un tad uz Rīgu?
— Kur nu! Taisnā ceļā uz Romu!
— Tev Rīgā kāda ir?

— Jā, septiņas brūtes, katru dienu cita!

— Un kas es tev?

— Kāpēc mani mānīji?
— Kā tad es mānīju?
— Nu, ka Uģis tavs dēls, ka vīrs jūrnieks.
— Tu izskatījies tik bīstams!

— Kāpēc bīstams! Biju tā nokratījies seglos, ka tikko

turējos uz pekām!
— Nu, manai sirdij bīstams. Bij jācīnās pretī,
— Un kāpēc tagad necīnies?

— Nav spēka. Sirds stiprāka.
— Kāpēc pēc skolas paliki laukos?

— Citādi jau mēs nesatiktos.

— Nu, bet nopietni?
— Nopietni? Nopietnāk jau nevar. Kādam ir jāpaliek,
— Bet kāpēc citi aiziet?
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— Viņi neaiziet no laukiem. Viņi aiziet no stulbeņiem.
— Vai tad pilsētās mazāk stulbeņu?
— Nu kā tu nesaproti! Laukos cilvēki dzīvo vienā stāvā,

ja gadās stulbenis, nav kur slēpties. Pilsētā ir daudz

stāvu, var nokāpt vienu trepi zemāk vai augstāk,
— Nu, bet Lielkājs?
— Viņš ir lāga. Pret kukurūzu nespurojas, bet āboliņu

ārā near. Viņš saka: sviests biezpiena dēļ nav jābendē. Un

Bitēm, mūsu priekšsēdētājam, pliks pakausis ir tāpēc, ka

viņu rajonā nemitīgi zāģē par to, ka neklausa, bet dara

pa savam prātam. Tāpēc jau es paliku, Ilze un vēl viens

otrs jaunais. Nu, nu, pacieties līdz nākamajai reizei, tūlīt

pulkstenis zvanīs, ceļamies! Mamma drīz būs augšā. Es

tev pati gribu brokstis dot. Te nevar kavēt, citādi teļi
sāks taurēt, ka jumts cilāsies.

Pagalmā pelēka rasa mirdzēja sivēnzālītē.

Pāri vītolu galotnēm no austrumiem nāca gaisma.
Pieskrēja divi suņi, aizdomu pilni, apošņāja Urbānu,

sajuta Veltas klātbūtni un aizjoza pa gatvi.
— Odens pie akas, —- teica Velta, — jā, jā, tur katru

rītu mazgājos! Ziemā gan ķēķī. Ej droši, rasa nav auksta,
tev tikai kājas izlutušas! Skaties, nesaplēs zirneklim

māju!
— Kas tā par milzīgu aunādu zem sijas? — jautāja

Urbāns.
— Pērnais ragubuks,
— Kurš te kauj?
— Te viens kaimiņš, Ramacānu Jēkabs, par pusstopu.

Gan cūku, gan aitu, gan teļu. Visu, ko vajaga. Viņš pats
saka: ja tikai man pusstops ribās, pat mežakuilis nav pre-

tinieks!

— Un tu?

— Es nevaru. Māte gan kādreiz vistai kaklu apgriež,
Bet tu? Tu varētu?

— Nezinu. Droši vien nevarētu. Nekad neesmu nevie-

nam galvu norāvis.

Virtuve uzdvesa tumšu elpu, griesti dūmos piesodrējuši.
Katlu melnie pauri rindojās uz plīts, pannas plakanais

vēders karājās pie sienas. Krūzītes, glāzītes plaukta uz

vaskadrānas. Grīda tīra — klons. Galds labi uzturēts, it

kā uz tā nekas nekad nebūtu uzliets, izsmērēts, izšļak-
stīts. Plīts bieza un smaga. lesīcās mušas.

Velta pietupās pie plīts mutes. Viņas kustības bija līga-
nas un nesaraustītas.
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Urbāns redzēja svarīgu rituālu — uguns iekuršanu.

Rokas plūdeni un nesteidzīgi sakārtoja skalus plīts

mutē, rūpīgi ielika divas malkas pagalītes. To viņa pa-

veica ātri un nesteidzīgi, tad piešāva sērkociņa liesmiņu.
Uguns iedegās tūlīt — strauja un dzeltena. Uz Veltas

vaiga atplaiksnījās silta blāzma.

— Klausies, — it kā izklaidīgi sacīja Urbāns, notupies
līdzās, — es gribu tā nopietni pavaicāt.

— Nu, vaicā! Ko tad vaicāsi?

— Kāpēc tu ej baznīcā?

— Es? — Viņa iesmējās, un plīts mutē liesmas rūcot

pieauga augumā un stiepās pretī tumšajiem čuguna riņ-
ķiem.

— Mirdza, mana māsa, tā gan gāja. Tu nedomā, ka

es kā vecenes. Es tikai pa jokam. Mums jau te garlaicīgi.
Pirmo reizi biju aiz spītības. Kad septīto klasi beidzu.

Direktors tikai zvanīja — dieva nav, tāpēc ka dieva nav!

Sējās man klāt — par māti. Vai es nedomājot tāpat kā

viņa? Man apriebās. Man pašai sava galva! Direktoram

acis palikušas kā pogas, kad viņš uzzināja, ka biju baz-

nīcā. Bet Mirdza gāja biežāk. Man liekas, ka aiz garlaicī-
bas. Kad precējās, mamma uzstāja, un Mirdza negribēja
mammu apbēdināt. Baznīcā esot svinīgāk. Pēc tam jau

gribēja arī pie dzimtsaraksta. Mamma jau baznīcu tur

pirmā vietā. Dieva aizsardzība, viņa teica māsai, ir pavi-
sam kas cits nekā valsts aizsardzība. Bet tu jau zini, baz-

nīca nepasargāja māsu no salmu atraitnes goda.
Velta paņēma melni nokvēpušu ķeksi, veikli norāva no

plīts divus mazākos riņķus un uz sarkani dzeltenā liesmu

mutuļa uzsvieda kafijas kannu. Viņa to izdarīja ar līganu
un ātru kustību. Kanna pat nenoklaudzēja.

— Mirdzai nelaimējās ar vīru, — Velta turpināja.
— Jau otrā naktī Bužaruncis man uzmācās. Teica, ka

esot sajaucis istabas. Es viņam iezvēlu, kad līda klāt.

Taisni pa degunu! Kauns, pat asinis tecēja. Pēc tam man

viņš nedēju nelika mieru, vilkās paka], kad tikai viena pa-

liku. Teica, ka es vairāk par māsu patīkot. KJuva pavisam
bezkaunīgs. Lai es ejot ar viņu uz dzimtsarakstu, ar māsu

esot bijis tikai baznīcā. Tad viņam būšot viena garīga
sieva un otra laicīga. Es neticētu, ja man sacītu, ka tā

var uzvesties! Kad pateicu māsai, viņa noskaitās. Ne jau
uz Bužarunci. Uz mani! Es gribot viņas vīru aizvilt! Tā

arī nesalabām. It kā es vainīga, ka Bužaruncis aizbēga.
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Riebīgs! Kad Mirdza nomira, māte viņam divas vēstules

aizrakstīja. Viņš neatbildēja.
— Varbūt nesaņēma?
— Ak, — Velta teica, uzlikdama uz galda divas tasītes

un krūzītes, — ja nebūtu! Bija saņēmis!
Viņa ielaida roku priekšauta kabatā un izvilka divās

daļās pārlocītu aploksni.
— Kādas nedēļas atpakaļ dabūju. Esot vēstules saņē-

mis, bet nevarējis atbraukt. Bijis jūrā. Zinu, kādā jūrā!
Negribi izlasīt?

— Nē, paldies, — Urbāns atvairījās, bet pats nodo-

māja: ka, Velta kabatā nēsā māsasvīra vēstuli? Un dus-

mas Urbānā cēlās un auga, rūkdamas gluži kā liesma

plītī. Vai tad Veltai kas ir ar Bužarunci?

— Kas tas par vārdu? Bužaruncis? Palama?

— Uzvārds. Vārdā Jānis, bet vārds viņam nepiedien.
Viņš raksta, ka nākamsvētdien atbraukšot. Neesot aiz-

mirsis un gribot mani precēt. Par Mirdzu — ne vārda.
Par Uģi — ne teikuma! Lai es sarunājot mašīnu, lai aiz-

skrienot uz Rūžiem pretī. Te jau līdz vilcienam ir savi

divdesmit kilometri!

— Un tu? Skriesi?

— Ne prāta! Uģis doma, ka es viņa mamma. Ko Uģim
teikšu? Ka viņam tāds tēvs? Iznāks vēl, ka man viņš par
vīru jāatzīst! Tu nākamsvētdien atnāc. Nevar jau zināt,

vaj viņš maz atbrauks. Bet, ja vrņš atkuļas, tad palīdzi
izsviest viņu no pagalma! Nē, tu nedomā, ka gribu tevi

nomakšķerēt viņa vietā! Es tev neuzlieku nekādas sakas.

Vai tad es izskatos pēc tādas, kura medī vīru?

t

— Drīzāk tu izskaties pēc tādas, kuru medī vīri, — sa-

cīja Urbāns. — Neuztraucies, es atnākšu. Bet nu — neru-

nāsim par viņu. Vai tā kafija nebūs gatava?
**» Būs, būs, — viņa teica un klusi atvēra kādas dur-

vis. Tur bija pieliekamais kambaris, vīdēja plaukti, bur-

kas, pudeles, spaiņi, podi. Veltā" atgriezās ar saldā krē-

juma burciņu.
•— Tu izskaties tāds apreibis, — viņa sacīja.
-— Esmu jau arī. Dulns no tevis.

— No manis? Drīzāk tev paģiras.
— Ko nu. Neesmu dzēris.
■— Bet vakar elpa oda pēc šņabja.
— Pirms dančiem izrāvām simt grāmu, lai lielāka

dūša.
— Tev jau nu dūšas trūkst! Stāsti to kādai citai!
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«— man nav.

— Tā nu es ticēšu! Jā, zini, vecenes tenkoja, ka tu pa-

gājušo nedēju augiem vakariem esot dzīvojies «Kastaņās»,

jumtu salabojis, sētu uzslējis un pēcāk manu roku lūdzis.

— Sapratu jūsu smalko mājienu. Tad jau sēta būs jā-
uzslej un jumts jāsalabo, lai nebūtu lieki izrunāts.

Bet par to roku, viņš domāja, — uz to tu mani nepa-

ķersi!
— Jumts jāsalabo? — viņa ķircinājās. — Bet tu jau

neproti!
— Ja es ko izdomāju, tad arī to izdaru, — Urbāns

cieti atbildēja.
Bet viņam ne prātā nenāca palikt laukos.

9

Protams, jo tuvāk pie robežas ienaidnieks tiks apturēts,
jo mazāki zaudējumi būs aizstāvjiem. Tāpēc labāk nemaz

neielaist Bužarunci «Kastaņu» teritorijā.
Plāns nobrieda nedējas gaitā.
Svētdienas rītā jāizkārto brauciens uz staciju. Bez lie-

ciniekiem. Jo citādi sacelsies tāda tenku vētra, ka diezin

vai kāda no jaunpiesistajām lubiņām noturēsies uz «Kas-

taņu» jumta! Patiesība jānoskaidro, bet bez lieka trokšņa.

Urbāns vēl nezināja, kā rīkosies, nokļuvis stacijā. Un kā

viņš tur nokļūs? Visvienkāršākais risinājums bija — pa-

ņemt atkal astoņgadīgo ķēvīti un lēnā garā aizklidzināt.
Bet Urbāns zināja, ka pēc divdesmit kilometriem seglos
viņš nebūs cīnītājs. Ja nu vajadzēs kauties? Ilgāka kra-

tīšanās uz zirga muguras nelabvēlīgi iespaidoja viņa

kaujas spējas. Vajadzīgs cits risinājums. Bet neviena

mašīna svētdienas rītā no «Brīvā Ziemeļsilā» uz staciju
nebrauca, to izdevās izpētīt, nesaceļot lieku jezgu.

Svētdiena tuvojās krītoša āboliņa klēpja ātrumā. Tā

vien izskatījās, ka būs jākratās seglos. Tad Urbāns iedo-

mājās par brigadieri.
Lielkājs varētu izlīdzēt.

Brigadieris bija prāta vīrs un stabili stāvēja uz zemes.

Ne velti Jurka bija viņu iedēvējis par Plato Pēdu! Liel-

kājs prata izkārtot, viņam bija savs vadības stils.

Lielkājs nekad tieši nepavēlēja — sak, tu izdari to, bet

tu dari šito! Nekad viņš rīkojumus neizsacīja pēdējā brīdī,

piecas minūtes pirms darbalaika sākuma. Nē, viņam viss
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bija izplānots jau iepriekš. Viņš atstāja cilvēkam vismaz

divpadsmit stundas pārdomām — kā darbs labāk pada-
rāms, no kuras puses, tā sakot, vezumam pieķerties.

Parasti Lielkājs vakaros apbraukāja brigādes Jaudis.
Klusi pierūcināja ar motociklu, aizpīpēja, uzsāka it kā

nesteidzīgu sarunu. Vienmēr izskatījās tā, ka viņš pra-

sīja padomu.

Sak, ko mēs rīt varētu? Kas nu mums būtu tāds stei-

dzīgāks darāms? Vai tu nezini, kurš rīt varētu pie zir-

ņiem?

Kad nu izrādījās, ka tieši šis cilvēks rit varēja nākt pie
zirnāja zārdošanas, tad brigadieris atviegloti nopūtās,
sacīdams:

«Sak, tad jau viss klapēsi Tad jau tu tā ap septiņiem
būsi uz strīpas. Zārdu koki no rīta jāizvadā pa lauku,
jāuzstāda, lai tūlīt pēc pusdienas var kraut augšā!»

Tā visur brigadieris bija ieredzēts, kā jau cilvēks, kurš
nekomandierē bez jēgas, bet prot ieinteresēt un iekustināt.

Tas prasīja daudz papildu pūļu un diplomātijas, bet bri-

gāde kustēja, un darbs gāja. Jau gulēt liekoties, cilvēks

zināja, ko darīs, cikos jābūt strīpā, kad beigs. Un lauku

cilvēkam tas pats galvenais — visam laikus sagatavoties.
Jo laucinieks pats ir līdzīgs dabai. Un dabā nekas uz

rāviena nenotiek, vispirms ir krietna un pamatīga saņem-

šanās. Sniegs no skaidrām debesīm nesnieg. Zāle sasalušā

zemē neaug.

Lielkājam bija kārtīga saimniecība, un svētdienas rītus

viņš aizvadīja ģimenes dārziņā. Svētdienās viņam moto-

cikls nebija vajadzīgs. — Lai Urbāns nākot droši!
— Gribi aizšaut pretī? — rūca brigadieris. — Pagriezt

šam ilksis uz Rīgu? Tikai nenonāc slimnīcā!

— Es tik ātri nebraukšu, — apsolīja Urbāns.

—• Tev nav bail dabūt pa koko? — brigadieris precizēja.
—- Šausmīgi bail! — teica Urbāns, un abi smējās.
Bija agrs rīts. Gaiss stāvēja vēss un skaidrs. Briga-

dieris gatavojās uz kartupeļu rakšanu. Laksti jau bija
nopļauti un sanesti malā.

Varbūt paliec pie mums? — brigadieris teica. — Met

pigu pār kreiso plecu! Ko? Precē Veltu! Nu, labi, labi,
še atslēgas! Un viņš apsauca suni, kas rūkdams lož-

ņāja apkārt: — Se, Pakān, se!

— Vai tu maz zini, kāds viņš izskatās? — jautāja bri-

gadieris, kad Urbānš izstūma emku no šķūnīša.
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— Ar divām rokām un divām kājām, — atbildēja Ur«

bāns.

Viņam sanāca vai smiekli. Ko te Lielkājs runā ar viņu
kā ar mazu bērnul Vai nu Urbāns lauku stacijā neatradīs

cilvēku, kam ceļš uz Ziemeļsilu? Vai tad bildi vēl va-

jadzēs?
— Jā, — piekrita brigadieris, — ar divām rokām, kā-

jām, bet drusciņ garāks par tevi.

— Nu, es jau ar neesmu nekāds pigmejs! — nosauca

Llrbāns, uzcirzdams pa starteri.

Viņš laikus nokļuva Ružu stacijā. Tur viņu pārņēma

pirmās šaubas. Urbāns tomēr ir slikts plānotājs! Ja nu

Bužaruncis izkāpj rajona centrā? Tas gan ir no «Brīvā

Ziemeļsilā» visus četrdesmit, bet no turienes var ar auto-

busu atbraukt līdz ciema centram un tālāk nobalsot kādu

mašīnu. Un ko darīt, ja viņš Bužarunci nepazīs? Drus-

ciņ garāks? Var atbraukt vairāki «drusciņ» garāki. Vai

katram iesi klāt, prasīdams, uz kurieni, čalīt?

Stacija bija neliela, tomēr apdzīvota. Te atradās vei-

kals, bufete un noliktava. Pa peronu ar zizli rokā staigāja
pat stacijas priekšnieks. Daudz sagaidītāju nebija —

kāds

pajūgs ar brūnu kleperi ilksīs un sievišķi tamborratos,

mocis, viens divritenis, pāris bērneļu, laikam atnākuši

mammai pretī, — tas viss.

Brigadiera emku Urbāns atstāja turpat uz laukumiņa

pie stacijas. Kad tālumā sadzirdēja vilcienu, viņš devās

uz peronu. Garām pajūgam ar kleperi ilksīs.

Zirgs stāvēja kā aizmidzis. Grožus turēja vieglā mēte-

lītī ģērbusies sieviete. Kad Urbāns atradās līdzās tambor-

ratiem, sieviete viņu uzrunāja:

— Pēter! Vai tad nemaz mani neatminies!

Pēter? Tā Urbānu uzrunāja tikai Velta. Bet samtainā

balss! Lūcija! Viņš domāja, ka līdz nepazīšanai izmai-
nījies pa šiem gadiem. Vilciens pukstināja netālu. Vēlā-

kais, pēc minūtes vagoni piestās pie perona. Laikam ari

mācītājs brauc? Ko tad viņa citu te gaidītu?
— Labdien. Kā tad, ka atminos!

Nu īstais laiks, kad satikties! Urbāns jutās kā ar augst-

sprieguma dzirksteli pa pirkstiem dabūjis.
— Labi, Pēter, ka tu nelikies pazīstams. Sāniņkungs

varētu nesaprast. Tas bija sāpīgs laiks.

Tiešām, viņas acīs sariesās asaras.

*

Sāniņkungs? Ak tā, tas jau mācītājs.
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Garš lokomotīves svilpiens atskanēja aiz netālā līkuma.
Nu jau skaidri klabēja riteņi sliežu salaidumu vietās.

—- Sāniņkungs parasti brauc ar mašīnu. Bet vakar

zvanīja, ka sabojājies motors. Tā nu es pretī. Bet kā tev?

Kur tu dzīvo?

Ko varēja izrunāt? Ko pateikt?
Urbāns juta, ka nosarkst. Laba atmiņa ir nežēlīga —

noliek pagātni acu priekšā kā dzīvu fotogrāfiju ar krāsām,
skaņām un smaržām, ar miesas siltumu, ar elpas pieskā-
rienu vaigam, ar tumšas uguns blāzmu.

Tagad Lūcija likās bezcerīgi veca. Pie mācītāja istabas

pusgaismā viņš nebija ievērojis. Bet nu — rīta skaidrumā

kā zem palielināmā stikla.

Vilciens tuvojās stacijai gliemeža gaitā. Bet Urbānam

likās, ka lokomotīves virzuļi strādā ar ātrvilciena skubu.

Tūlīt uz perona parādīsies Bužaruncisl

Un, pie velna, arī mācītājs!
Nu kāpēc tosvētdien Urbānam vajadzēja klausīt Jurku?

Ciemoties pie mācītāja! Kur var būt vēl stulbāka ideja!
Skaidrs, mācītājs arī gribēs nu parunāties. Uzzināt, kā

Urbānam klājas. Bet Urbāns ir tintē! Ja kaut kas notiks

uz stacijas perona, tad mācītājs to izbazūnēs pa visu

kanceli, redz, kādi tie antikristi! Sieviešu dēļ!
— Es? Kopmītnē. Pagaidām.
Nu jau lokomotīve pieslīdēja pie perona. Ņerkstēja

bremzes.
— Kam tu pretī? — Lūcija interesējās.
—- Es? Te vienam draugam, — Urbāns atbildēja,

— man jāiet! Varbūt viņam kas smags nesams. Jāpalīdz!
Tad Lūcija teica: — Es, puisīt, sev toreiz galu gribēju

padarīt. Ja pie tevis neieietu, droši vien nedzīvotu._ Tu

mani izglābi! Neņem ļaunā, ka tā pazudu —- bez vārda,
bez ziņas.

Vai dūmi no lokomotīves skursteņa vai etiķa esences

smarža iecirta Urbānam sejā?
Cik pamestam jājūtas cilvēkam, ja viņš gatavojas uz

Jādu soli! Vai tad drīkst dzīvi izliet kā spaini? Ja nav

kur atsperties?
Kad Urbāns nokļuva uz perona, vilciens, nodrebot un

noraustoties kā nāvīgu sitienu dabūjis, apstājās.
Tieši Urbānam pretī sastinga vagona durvis.

Atvērumā parādījās milzīga kaste, un aiz kartona stūra

Pavīdēja mācītāja Sāniņa dievbijīgais vaigs. Sejā bija
gandrīz vai izmisuma pilna izteiksme, kā jau cilvē-
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kam, kas šaubās, vai paša spēkiem dabūs smago nastu

ārā no vagona. Ari mācītājs ieraudzīja Urbānu, un izmi-

suma izteiksmi nomainīja prieks.
— Labrīt! — mācītājs uzsauca balsī, kas skanēja kā

erceņģeļu bazūnes.

Tā bija daudzos sprediķos trenēta balss. Vairākas gal-
vas uz perona tūlīt pagriezās uz Urbāna pusi. Bija seši

vagoni, bet tikai no trijiem kāpa ārā pasažieri. Kāds

snaikstījās arī aiz mācītāja, cerēdams tikt uz kāpnītēm.
Varbūt Bužaruncis? Urbāns tagad saprata, ko nozīmē —

za}š aiz dusmām. Nu gan neraža! Vai viņš pie mācītāja
par nesēju salīdzis?

— Labrīt! — viņš nikni atbildēja. Vislabprātāk būtu

zemē ielīdis. leracies kā melnais kurmis. Citā reizē viņš
tūlīt palīdzētu, cilvēks paliek cilvēks, bet tagad? Urbāns

saprata, ka smagā kaste ir kā burvju nūjiņa — reiz pie-
licis roku, viņš netiks nost, kamēr nebūs aizstiepis

nešļavu līdz pajūgam, novietojis. Un tad vēl nāksies at-

bildēt kā pie bikts. Es gaidu draugu. Ja draugs man zvels

pa vienu vaigu, es viņam kraušu pa ausi. Vai, dēls, teiks

mācītājs, tā gan nedari! Bet kur nu spruksi? Nopūties
Urbāns sagrāba kasti. Tā nemaz nebija smaga. Mācītājs
viens varētu aiznest. Bet nu Urbāns bija roku piegrūdis
pie burvju nūjiņas un nost netika. Nu jau dusmas vairs

nebija zaļas, nē, ko nu! Dusmas vārījās zili melnas!

Urbāns varēja vai brīnīties, kur palicis viņa lēnīgais
raksturs. Kas ar viņu notiek? Viņš dusmās nevaldīja mēli.

— Kas tur iekšā? — Urbāns jautāja. — Vai Džordāno

Bruno pelni?

Mācītājs, tusnīdams kastei otrā pusē, laikam nesadzir-

dēja indīgo jautājumu, tāpēc pieklājīgi atbildēja:
— Es jau varētu aiznest viens, bet grūti saņemt.
Varbūt dzirdēja? Bet Urbānam kļuva kauns. Mācītājs

viņu veikli atbruņoja. Nesdams Urbāns šķielēja uz peronu.
Bija atbraukušas kādas četras piecas sievietes, divi pus-

audži, viens vecītis. Tas nevarēja būt Bužaruncis. Tā! No

pēdējā vagona pašreiz slinki izkāpa kāds vīrietis. Rokā

mazs čemodāniņš.
Urbāns palīdzēja novietot kasti tamborratos.

— Paldies, — tencināja mācītājs, — lielu paldies!
— Atvainojiet, — sacīja Urbāns, — man te draugs

jāgaida.
— Nu esmu glābts, — teica mācītājs, — tālāk jau

tikšu!
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Par to nešaubos, gribēja atbildēt Urbāns. Galvenais

jau ir sacirst malku, piesiet ķeceri pie staba, sakurt sārtu

un pēc tam saraust pelnus. Ar tālāko tad viegli tikt galā.
Draudze ir pārbijušies un vienoti sauc — alelujal Bet

Urbāns novaldījās. Ko mācītājs viņam nodarījis? Nekļūsti,
dēls, par lamekli!

— Uz redzēšanosl — Urbāns atvadījās no Lūcijas.
Kamēr vīrietis ar čemodāniņu tuvojās, Urbāns viņu labi

apskatīja.
Nu kļuva saprotams brigadiera brīdinājums.
Bužaruncis bija gadus divdesmit astoņus, trīsdesmit.

Galva sniedzās vai divu metru augstumā. Viņš izskatījās
smags un muskuļots. Urbāns aplēsa sāncenša svaru. Pāri

par simt kilogramu, šaubu nebija. Resns kakls, pareizi
sejas vaibsti. Bet ģīmis diezgan patruls. Kreptīgajā dūrē

iežmaugts mazā čemodāniņa rokturis. Jā, tas nebija ķī-
selis. Nu, moinl Tādos čemodāniņos bokseri nēsāja līdzi

cimdus. Urbāns atskatījās. Mācītāja tamborrati patlaban
izgrieza no stacijas laukuma. Varbūt vajadzēja pasūtīt
dvēseles aizlūgumu? Vēl jau tik tālu nav, viņš nomieri-

nāja sevi. Dzīvos, redzēs!

Bužaruncis valkāja melnas basketbolista kedas, švītī-

gas bikses un spilgtu, melnbaltām svītrām rakstītu jaku.
Jaka atgādināja kaut ko redzētu. Urbāns mēģināja atce-

rēties. It kā no uzminēšanas būtu atkarīga veiksme vai

neveiksme. Jā, tādas jakas valkā hokeja tiesneši, sacen-

sības tiesājot. Nu jau Bužaruncis bija tuvu. Viņš slējās
pāri Urbānam kā tornis. Bet Urbāna augums bija viens

metrs astoņdesmit pieci centimetri. Jāatzīstas, braucot uz

staciju, Urbāns pat īsti neiedomājās, kā notiks tikšanās.

Viņš paļāvās uz sevi. Bija viens variants. Jebkurā sa-

biedrībā Urbāns bija viens no lielākajiem un stiprākajiem.
Viņš bija cerējis, ka pretī nāks vīriņš, nu, kaut vai metru

deviņdesmit, bet tievs kā makarons, nu, tāds kā Haris,
un Urbāns paņems vīriņu aiz krāga, pagriezīs ar ģīmi
Rīgas virzienā. Bet te brieda pavisam cits variants!

No patruļā un brutālā ģīmja velti gaidīt izpratni un

paklausību. Ko tādu Veltas māsa viņā bija atradusi? let

ar šitādu uz mūžu kopā? Nu jā, kas tad cits, ja ne mā-

cītājs Sāniņš abus salaulāja. Palīdzēt cilvēkam! Atvieglot
dzīvi! Saprast! Skaisti jau skanēja, bet atbildības nekādas.

Kur mācītājam prāts, laist baznīcā tipu ar šitādu uz-

vārdu? Urbānam nu savārītā putra jāizstrebj, kad pats

mācītājs jau gabalā ar kasti. Zēl, ka mācītājs neatbildēja.
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Nē, tur nav Džordāno Bruno pelni! Tad Urbāns būtu sa-

cījis. Ā, tur ir Galileja kauli? Un aizved mācītājs kasti

ar kauliem un pelniem, aizved pa zemi, kas tomēr griežas.

Un, lai ari cik tālu nākotnē mācītājs iebrauktu, kaste

diemžēl vienmēr būs viņam līdzi.

Bužaruncis, pamanījis sev pievērsto Urbāna skatienu,

apstājās. Divas mazas, caururbīgas acis ieskrūvējās Ur-

bāna sejā. Čirkstot un skaidas šķiežot, skatiens griezās

Urbānā, sulu meklējot.
Tad Bužaruncis aplaida acis stacijas laukumam. Viņi

stāvēja pie ēkas stūra. Gan peronu, gan laukumu varēja
vienlaikus pārskatīt. Skaidrs, Bužaruncis meklēja Veltu.

Neieraudzījis pievērsās atkal Urbānam. Tur nu nevaja-

dzēja sevišķa prāta, lai apjaustu, ka Urbāns viņu gaida.
Vilciena dunoņa pagaisa tālumā.

— Vai jūs no «Ziemejsila»? — jautāja Bužaruncis.

Viņi stāvēja tik tuvu viens otram, ka Urbāns skaidri

sajuta uzvējojam alkohola dvingu. Tā kā konjaks? Dzē-

ris! Tas izlīdzina šanses. Reakcija sliktāka.

— Es nāku no «Kastaņām», — atbildēja Urbāns.

— Vai tad man bij arī sievasbrālis? — brīnījās lielais

vīrs. — Nu, tad priekā! — Un viņš sniedza druknu

plaukstu.

Urbāns rokas turēja gar sāniem, labo dūri savilcis, it

kā akmeni saspiedis saujā.
Te nu bija jāizšķiras par taktiku. Dot roku? Nē, labāk,

lai lielais tūlīt saprot, kas par vēžiem! Kur ir viņa vājā
vieta? Kur viņš slīd? Kur viņš lokās? Kur plīst? Dažās

sekundēs vājā vieta ir jāatrod. Un tikai pa vājo vietu

jāsit! Un tikai! Domā, vēro, domā, kāds it kā uzkliedza

Urbānam pavēlošā balsī.

Bužarunča bikses bija mazliet par švītīgu izbraucienam

uz laukiem. Klāt nepasēja basketbolista kedas. Arī jaka
likās par šauru un īsu. Bužaruncim būtu ērtāk plašākā
apģērbā. Kur dabūjis? Latvijā nav neviena tik liela

auguma hokeja tiesneša. Pircis no jūrniekiem? Tērē naudu

drēbēm? Naudu? Nu jā, naudu! Nu jau bija rokā! Nekāda

spožā ideja, bet tomēr — var būt, ka nostrādās!

— Vai jums tā nauda ir līdzi? — Urbāns jautāja.

Nevarēja uzminēt, ko lielais vīrs atbildēs. Bužaruncis

saspringa, skatiens kļuva vēl urbīgāks, kā pārvarot dziju,

iekšēju pretestību.
— Kāda nauda? — viņš nesaprata.
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— Alimenti! — paskaidroja Urbāns. — Par diviem

gadiem un trijiem mēnešiem. Apaļa summa. Esmu piln-
varots iekasēt.

Bužaruncis apmulsa. Izkāpjot no vilciena, viņš bija ce-

rējis diktēt noteikumus. Kādās sprukās viņu grib iedzīt?

Domāšana nebija Bužarunča stiprā puse. Nauda, alimenti,
likums? Mirdza taču mirusi, kas no viņa drīkst prasīt?
Vai tas ir juridiski? Kur ķert padomu?

Protams, Urbāns bija blefojis. Uzrādiet pilnvaras, va-

rēja sacīt Bužaruncis. Bet lielā vīra domas joņoja citā

virzienā. Vai te kāds milicis stāvēja pretī? Nu nē, mugurā
zaldāta mundieris bez uzplečiem. Bet Bužaruncim bija
labs deguns. Viņš saoda milici pa gabalu. Un te nu tā

oda pēc miliča, ka visi jutekļi sadumpojās, saucot — lai-

dies, laidies, kamēr vēl laiks!

—- Alimenti? — Bužaruncis pārjautāja. — Vai es ne-

pārklausījos?
Bužaruncis nolika čemodāniņu, ieslidināja roku bikšu

kabatā, izvilka saburzītu Prīmas paciņu, aizsmēķēja, no-

klikstinādams šķiltaviņas ar kapara briedi uz plastmasas
sāna.

— Bet mēs ar Mirdzu dzimtsarakstā nebijām, — viņš

sacīja, atķerdams drošu aizstāvības līniju, it kā ievilktais

dūms būtu labvēlīgi iedarbojies uz intelektu. — Un baz-

nīcas grāmatai nav alimentu spēka. Juridiski runājot.
— Vai tad esat ticīgais? — Urbāns brīnījās.
— Es? Vai izskatos kā galvu saspiedis? Mirdzas

mamma gribēja baznīcā, un man viens pīpis!
— Tad jau oficiāli jūs nebijāt Mirdzas vīrs? — Urbāns

vēlējās dzirdēt.

— Nu, trāpīts, — paskaidroja Bužaruncis, — mēs ofi-

ciāli nebijām reģistrēti. Juridiski viņa man sveša.

— Bet tas neatbrīvo no pienākuma rūpēties par dēlu!

Esmu atbraucis pretī. Lūdzu, uz blakusvāģi! Aizvedīšu

uz «Kastaņām». Tur pēc jums ir noilgojies viens pamests,
mazs cilvēciņš.

— Tas arī nav juridiski! Prātā nenāk uzturēt bērnu,
kas varbūt nemaz nav mans! — Bužaruncis atsacījās.
— Un neviens mani nepiespiedīs sēsties motociklā, ja es

to negribu!
—■ Kā, jūs atsakāties no dēla? — Urbāna balss kļuva

asā un plāna kā nazis.
— Tā pie jēgas netiksim, — Bužaruncis sacīja liekuļotā

pielaidībā. — Pēc pāris stundām iet vilciens uz Rīgu.
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Man vēl ir laiks. leiesim bufetē, izrausim pa simtiņam,
noskaidrosies galvas!

— Uz Rīgu? Domāju, ka esat atbraucis uz «Kastaņām»?
— Ko tur darīšu? Vai es teicu, ka gribu uz «Kasta-

ņām»? Es tikai pajautāju, vai jūs no Ziemeļsilā. Tā vien

skatos, būsiet mans švāģeris! Tad nu aizvediet Veltai

sveicienu no veca drauga! Pats steidzos, nevaru ap-

ciemot.

— Tad jau nedusmojaties, ka viņa jums degunu pār-
sita?

— Ko? Ja tu neatšūsies, es tev ari pārsitīšu! — drau-

dīgi teica Bužaruncis.

— Nu, sit! — sacīja Urbāns.

Bužaruncim nebija iebildumu pret izkaušanos. Viņa

pārvaldīto teritoriju Rīgā marķēja divi salauzti deguni,
kāds izmežģīts žoklis, vairāki izsisti zobi un neskaitāmi

zilumi. Bet kauties svešā teritorijā? Bābas dēļ riskēt ar

purna anatomiju?

Bužaruncis atcerējās skaidro rītu, atvadīšanos no Oļeņ-
kas. Jā, vēl pirms trim stundām viņš bija mīļi apmaigojis
draudzeni. Ja pilsētā būtu tāda brūte kā Velta, Bužarun-

cis varbūt arī izvicinātu kulakus, bet te — laukos? Tālu

uz krogu jāiet. Nekādas kultūras. Dzer ķēķī pie galda!
Un nu pretī stāv pārģērbies milicis un grib izprovocēt
kautiņu. Tā nav juridiska rīcība. Nē, Bužaruncis neiekri-

tīs! Oļeņkai viņš bija izskaidrojis, ka brauc apraudzīt
veco tanti, no kuras gaidāms mantojums. Ja mantojums,
tad brauc, sacīja Oļeņka. Sievieši jau traki uz mantoju-
miem. Bužaruncis bija izštukojis, ka pa šiem gadiem
«Kastaņu» sieviešiem varētu nauda iekrāties. Cerējis aiz-

pumpēt. Viņš tā mēdza, apciemojot vecās medību vietas.

Bet te cits pie āderes! Pirms trīsarpus gadiem, kad Buža-

runcis vēl strādāja un no darbavietas tika atsūtīts talkā,

viņš romānam ar lauku skuķi Mirdzu nepiešķīra nekādas

nozīmes. Tas bija talkas joks, tāpat laulāšanās pie altāra,

kur nopietns biedrs talārā svinīgi nospēlēja dieva lomu.

Zēl, ka Mirdza nosvīdusi viņā saulē. Mirdza Bužarunci

neatraidītu. Velta? Velta bija asa, bet kas to zina, kā būtu

tagad? Ja Velta liegtu čunguru, sievasmāte neliegtu. Bet

te cerbers priekšā! Varbūt vēl pieci pāķi tup krūmos ar

striķi! Vai tad Bužaruncis atgriezīsies pilsētā ar zilu aci?

Stulbums! Kāpēc līst uz barikādēm, lauzt kaulus, dāūzīt

degunus? Vai nevar vienoties? Te vajaga ar prātu! Gal-

venais, rīkoties juridiski!
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— Es eju uz bufeti, — paskaidroja Bužaruncis, — ja
domā, ka pat desmit tādi kā tu varētu mani iesēdināt

mocī, tad iepūt! Brauc, es tevi neturu!

Urbāns iekšēji gavilēja. Bet uz āru palika vēss un

mierīgs. Ilksis bija pareizā virzienā. Vezdams labāk ne-

aizvedīsi! Pat uz mācītāja kasti Urbāns vairs nedus-

mojās.
— Dēls, — Urbāns teica, — ej, bet negrēko! Kop to

smadzeņu mazumiņu, kas tev paurī, ak, jātniek bez galvas!
— Cok, čok, duračok, — nomurmināja Bužaruncis, no-

lūkodamies Urbāna mugurā.

Smalki gan Bužaruncis to lauķi apveda ap stūri! Če-

modāniņš stāvēja pie kājām. Tur iekšā dāvana. Neba

tukšā atbraucis! Nu gribējās čemodāniņam iespert. Bet

viņš apdomāja, nē, pašam būs jāpaceļ. Kāpēc riebīga
dūša? Nu jā, viņš taču ir atraitnis. Bet knauķis viņu
nekad nav redzējis. Tēva portrets zeltītā rāmī nestāv uz

kumodes. Varbūt tēvs atbraucis ar viscēlākiem nolūkiem!

Bet te viņam pa galvu ar alimentiem! Kur lai tēvs ņem
tādu naudu? Tas lauķis ar' rupeklis! Nepateica, kā dēlu

sauc. Nu jā, vēstulē bija minēts, bet vai var atcerēties?

Nebija nekāds lāga vārds, tiem lauku skuķiem jau nav

gaumes. Ko nu darīt? Sacīs Oļeņkai, ka tante mirusi un

apglabāta uz kolhoza rēķina. Nē, labāk tā — tante ar

visu māju nodegusi, tāpēc mantojums paputējis.
Uz ceļa kā pelēki balts plīvurs gulēja motocikla saceltā

putekļu aste.

Bužaruncis ir visbrīvākais cilvēks pasaulē! Vai tad

brīvība nav dārgāka par nieka naudu, ko viņš cerēja aiz-

pumpēt! Un knauķis? Cik viņš tādus knauķus līdzi ne-

nēsā un vēl pasaulē neizsēs! Ja par katru rūpēsies, mati

noies!

Bužaruncis iegāja bufetē. Telpa bija vēsa un tukša.
Izkaltis vīrs locījās aiz letes, celdams plauktos limonādes

pudeles. Bužaruncis pasūtīja divi simti gramus armēnīša,
izmeta rāvienā, pasūtīja vēl divi simti.

— Kādas nepatikšanas? — ziņkārīgi iejautājās bufet-

nieks.

s«- Atbraucu pie brūtes, bet tai jau cits! — paskaidroja
Bužaruncis.

— Jā, tādas tās sievietes! Vai šejieniete?
— No Ziemeļsilā.
— Ak no Ziemeļsilā! Tad jau nu gan, tad jau nu ganf
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Laikam konjaku kristījis, ka tik laipns, Bužaruncim

radās aizdomas. Bet nekas, garšoja tīri, sildīja iekšas,

iespējams, ka kristīts, iespējams, bet nekaitēja iekšām,

nebojāja aknas un aizkuņģi, sargāja to dārgāko — ve-

selību.

Bužaruncis atvēra čemodāniņu. Izcēla dāvanu. Saldē-

jumu cieti aizvākotā puslitra burciņā. Saldējums bija
glīti izkusis.

— Vai jums nav kāda karotīte? — Bužaruncis jautāja.
Bet Urbāns tajā laikā jau atradās ceļā uz «Kastaņām».

Viņš dzina motociklu trakā ātrumā. Viņš smaidīja. Vējš

kutināja vaigus. Kā bija teicis tēvs? Kāpēc aplenkt māju

un sarīkot ielu cīņas, ja varam viņu saņemt ar plikām
rokām bez šāviena! Domā, vēro, domā!

Arī «Kastaņās» raka kartupeļus. Urbāns ieradās lai-

kus. Pagaidām vienīgais talcinieks, kaimiņš Ramacānu

Jēkabs, bija izaris tikai kādas desmit vagas.

Bet Urbānam ne prātā nenāca palikt laukos.

to

Pagāja desmit gadu.
lespējams, ka dzīve «Kastaņās» saistījās ar zināmu

vienmuļību, bet Urbānam nebija vaļas to pamanīt. Darbs

dzina darbu. «Kastaņas» bija tipiska latviešu zemnieka

sēta — derīgās aramzemes nedaudz, tikai astoņi hektāri,

bet toties pie upītes labas ganības un auglīgas pļavas,
kur varēja pabarot krietnu ganāmpulku. Tā bija saimnie-

kojuši Kļaviņi, kamēr dzīvoja savrup. Tagad «Brīvais

Ziemeļsils» te bija ierīkojis jaunlopu fermu.

«Kastaņās» audzēja piecdesmit telītes. No sešu mēnešu

vecuma līdz pirmpienam. Mēnesi pirms atnešanās jauno

gotiņu pārveda uz tuvējo fermu, un cita pusgada telīte

nāca vietā. Urbāns bija iesitis roku, tika galā pa kūti,

uzturēja saimniecību priekšzīmīgā kārtībā. Jumti mirdzēja,
durvis turējās eņģēs kā ielietas. Vienīgi ar ceļu bija pa-

stāvīgas klapatas. Pavasaros uzburba, kā raugu dabūjis.
Urbāns pārraudzīja arī ganības. Kolhozs pietiekami sa-

gādāja minerālmēslus, proties tik izsēt. Pašam bija jā-
labo arī aploki. Bija ierasts pavasaros jau laikus apstai-
gāt žogus, atzīmēt, kur vajadzēs jaunus mietus, un uz-

vilkt pārtrūkušās stieples. Dažviet sētā ziedēja pušums,
tur meža cūku bars licies iekšā, atstājot uz dzeloņstieplēm
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melnu, uzkārstu spalvu. Līdz ganos laišanai aplokiem
vajadzēja būt vislabākā kārtībā. Pirmo inspekciju Urbāns

veica jau agrā pavasarī, kad ēnās vēl turējās paciets
sniegs.

Viņš sāka apgaitu no rīta, un pulksten divpadsmitos,
kad saule jūtami iesildīja, atradās jau tālu no mājām.

Gaisā peldēja bērzu pumpuru smarža, sveķu aromāts,
skuju rūgtenais spirgtums un kārklu pūpolu sāļais sal-

denums.

Pilnīgs bezvējš. Zila debess. Saule silda, bet ēnās no

sniega kāpj patīkams vēsums. Temperatūra apmēram
mīnus divi. Naktī virs sērsnas sakritis balts pūdersniegs
naga biezumā, zilganā garoza jaušama cauri.

Tālums tīrs un caurspīdīgs. Eglēs pa puskilometru va-

rēja saskatīt vissmalkākās skujiņas. Klusums, ka vai paša
balss bail. Ne motora rūkoņas, ne suņa rējiena, ne cilvēka

valodas. Tikai zīlītes slīpējiens bērzos. Pavasara gaiss
bija biezs kā dubultmalts krējums. Siltums atrāva krekla

apkaklīti, vatenis jau pirmīt bija atpogāts līdz galam,
novilkts un tikai uzmests uz pleciem. Apakšā biezais svī-

teris, ar to vien varēja iztikt.

Urbānam bija ierasta vieta, kur viņš ik pavasari atpū-
tās. Nolika naglu kastīti, cirvi, stiepļu ritulīti. Pats ap-
sēdās uz kuplas eglītes zara piesaulītē, kupenā. Krauk-

šķošā sniegkārta bija stingra un noturēja gan egles ķepu,
gan cilvēku. Urbāns atbalstīja muguru pret koka lokano

stumbru.
Acu priekšā sniega baltums ar saules atspulgiem.
Kādu kilometru tālāk Ramacānu egles. Pa labi balts

un zilgans, tur bērzu birzs gar bijušo Kloķu robežu pie-
nāk pavisam cieši. Pa kreisi alkšņiem un kārkliem pie-

augušais Cunkšu puspurvs, nelaimīgi saistīts ar Mirdzas

vārdu.

Urbāns pazīst apkārtnē katru vietu, it kā pats te

audzis un bērnību aizvadījis. Velta viņam izstāstījusi un

parādījusi.
Pavasarī apkārtne iegūst savādu gaišumu un spodrību,

bērzi kā no pirts nākuši, stumbri nomazgāti, baltos pala-

dziņos. Labi, labi, pietiek, tā jau var sentimentos nogrimti
Bet gaiss? Tādu gaisu var dzert!

Urbāns aizvēra acis un pievērsa vaigu saulei. Laiks

apstājās, un siltums kā Veltas lūpas staigāja pa vaigu

galiem. Varēja sēdēt kādas minūtes kā pamirumā. Sirds

atvilga. Un Urbāns iedomājās, ka tēvam partizānu gaitās
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arī varbūt bija brīži, kad kaujās iestājās apklusums, kad

daba elpoja sejā, kad varēja sirdi atveldzēt. Nevar būt,
ka visu laiku tikai šāva, bēga, uzbruka, pakaļdzinās, at-

kāpās! Bet tēvs nebija stāstījis par klusuma brīžiem. Ko

gan tēvs tad domāja? Ik pavasaris ar milzīgu laika veča

pirkstu aizšķīra lapu pēc lapas pagātnes grāmatā. Varo-

nības un sāpju apmirdzētais laiks atkāpās aizvien tālāk.

Ko sapņoja tēvs, kaujas pārtraukumā sēdēdams meža

norā, vērdamies sniega baltumā, ielūkodamies nākotnē?

Ne jau vienmēr tolu ugunskurā kausēja! Kādu atskaiti

viņš cerēja saņemt no dēla? Vai tēvs sapņoja par ģimenes
turpinājumu? Par mazbērniem?

Kā milzīgs vēstures muzejs pagātne atvērās Urbāna

atmiņā. Lūk, tēva atgriešanās! Bet šajā istabā ir iela, pa

kuru Urbāns ikdienā gāja uz skolu. Un te — pati skola.

Karš bija beidzies ar uzvaru, bet fašisms mirstot kā

milzīga, nāvīga tintes zivs izlaida brūnu, smirdošu mā-

koni, kas nu peldēja pāri Eiropai, duļķodams nenoturī-

gākos prātus, saindēdams ikvienu. Skolas internātā divi

lielāki zēni aizmigušam pirmās klases audzēknim starp

kāju pirkstiem iesprauda avīzes strēmeli un aizdedzināja.
Kad Urbāna tēvs to uzzināja, arī viņš dusmās aizdegās.
Tas ir gestapo paņēmiens! Tie nagu maucēji to sauca par
riteņbraukšanu! No kurienes tādas cūcības nonāk skolā?

Meitenes klusēja — noslēpumainas kā aizvērtas grāma-

tas, pusnolaistiem plakstiņiem, samtainiem vaidziņiem un

valgām lūpām. Bet pāris zēnu nemitīgi aizskāra Urbānu,

apsaukāja un izsmēja, tēva profesiju izzobodami.

1949. gada vasarā un rudenī Nīlandes rajonā vislielā-

kās galvassāpes milicijai sagādāja kāds pārgalvīgs un

nekaunīgs noziedznieks. Bija zināmas noziedznieka pazī-
mes, izskats, vārds un vecums, viss vajadzīgais, lai mek-

lēšana būtu sekmīga, taču nekādi neizdevās viņu notvert.

Viņam bija Latvijā plaši izplatīts uzvārds, bet Urbāna

tēvs teica:

— Uzvārds jau nav vainīgs, ka tāds saimnieks!
Tēvs viņu iesauca par Sātānu. lesaukai bija pamats.

Arī iedzīvotāji tā noziedznieku dēvēja. Sātāns bija vēl ga-

dos jauns, ar ātrām un veiklām rokām. Viņam bija asa un

trāpīga acs. Ar parabelluma sistēmas pistoli viņš no trīs-

desmit metru attāluma varēja trāpīt pieckapeikā. Pēc mūs-

dienu kritērijiem viņš viegli izpildītu sporta meistara

normu ātršaušanā no pistoles. Vienalga, pa kādu mērķi.
Vai pa apaļo, vai pa siluetu. Trīs reizes tēva kolēģi bija
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lenkuši Sātānu, un trīs reizes viņš aizgāja, izšaudams

nekļūdīgi. Darbojās viņš visā rajonā, aplaupīdams gal-
venokārt veikalus. Bija droši zināms, ka tieši Sātāns ap-

laupījis Nīlandes baznīcu. Viņa rēķinā bija triju miliču

dzīvības un divas citas slepkavības. Par viņu runāja, no

viņa baidījās.
Kļuva zināms, ka Sātāns dažkārt uzturas Nīlandē. So-

līti pa solītim tēvam izdevās tuvoties bīstamajam laupī-
tājam. Izdevās uzzināt, ka viņš ciemojas pie kādas šu-

vējas, kurai piederēja maza savrupmājiņa uz galvenās
ielas. Mājiņa atradās izdevīgā vietā, parks aiz muguras,
dārzi pa labi un pa kreisi, viegli atnākt, viegli aiziet.

Tēvs izpētīja, ka savu dāmu Sātāns pamet visdzīvākajā
rīta stundā, kad rūpkombināta strādnieki pa galveno ielu

dodas uz darbu. Noziedznieks ieradās tik nemanāmi, ka

dažkārt pat visstingrākā novērošana nesniedza rezultā-

tus. Taču, ja vēlā stundā savrupmājiņas skurstenis inten-

sīvi kūpēja, viesim gatavoja vakariņas. Sātāns nekad ne-

uzkavējās ilgāk par vienu nakti. Piecdesmitā gada ziemā,
februārī, kad sals stāvēja visasākais un uz ielas ilgi tu-

rējās rīta krēsla, bija nolemts darīt galu Sātāna nozie-

dzīgajām gaitām.
Visvienkāršākais būtu — noziedznieku nošaut, kad tas

nāca ārā pa vārtiņiem, bet tēvs bija nolēmis viņu saņemt
dzīvu un nodot tiesai. Tas bija ne tikai prestiža jautā-
jums — mazpamazām noziedznieks cilvēkos bija radījis
ilūziju par savu visspēcību un milicijas nevarību. Sātāns

bija iededzis duļķainu oreolu ap noziedzības netīro galvu.
Par katru cenu vajadzēja oreolu noraut!

Lai saprastu uzdevuma nopietnību, jāzina, ka Sātanam

atpakaļceļa nebija. Piecas slepkavības, neskaitāmas lau-

pīšanas — rēķins pārāk Smags, un slepkava to apzinājās.
Uz ielas noziedznieks parādījās puskažociņā, apkakli uz-

slējis, smēķis lūpu kaktiņā, abas rokas kabatās, katrā

plaukstā parabelluma rievotais spals.
Ja uz ielas sāktos apšaudīšanās, ciestu nevainīgi cil-

vēki. Kā Sātātiam piekļūt? Šķita, ka viņam acis ir arī

pakausī. Ilgā un sekmīgā slapstīšanās bija izveidojusi
neparasti jutīgu nervu tipu. Uzdevums likās neatrisināms.

Atlika viens ceļš. Domāt, vērot, domāt!

«Partizāni ir īpaša šķira,» sacīja tēvs, «mežā nav kam

palīdzību prasīt. Pašam jādomā. Te neglābs artilērija,
tanki vai lidmašīnas! Nav nekas bezcerīgāks par cīņu ap-

lenkumā meža vidū, kad automāta diskā tikai desmit
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patronas, granāta viena, bet priekšā trīs esesiešu ķēdes!
Mēs izsitāmies pirmajai ķēdei cauri un tad gājām aiz

tās, lai nesadurtos ar nākamajām. Vai nu tagad neizdo-

māsim!»

Tad arī radās plāns.
Torīt viegli puteņoja. Termometra stabiņš turējās piec-

padsmit grādu zem nulles.

Kad noziedznieks pameta savrupmāju un iejuka gājēju
plūsmā, nekas neliecināja, ka cilpa savelkas.

Pie krustojuma Sātāns dažas sekundes gaidīja, kamēr

aizbrauca ugunsdzēsēju mašīna. Tūlīt aiz krustojuma
stāvēja smagais vāģis, piekrauts ar malku. Redzams, ka

motorā kāda kļūme, pārsegs bija pacelts, šofera pleci,
galva un rokas iegrimušas auto iekšās, vienīgi mugura
redzama. Līdzbraucējam spalgajā salā plaukstas kailas,

piedurknes atrotītas līdz elkoņiem, rokas notraipītas ar

mašīneļļu. Pie nolēkšķējušās lūpas karājās apdzisuši
cigarete.

— Paklau, — līdzbraucējs iesēcās aizsmakušā balsī,

kad noziedznieks atradās soļa attālumā, — čal, iedod

guni! Paska', kādi man knaģi!
Patiešām ar tādām rokām varēja rakāties mašīnas

iekšās, nevis uzšķilt uguni, un Sātāns uz brīdi apstājās,
ar kreiso roku piegrūda smēķa kvēlojošo galu pie lūdzēja
cigaretes.

Tas arī bija tēva plāna galvenais knifs. Kaut vismaz

vienu Sātāna roku dabūt no revolvera spala! Kā sprā-
dziena sviests šoferis atrāvās no motora. Divatā viņi no-

trieca Sātānu no kājām, saturēja rokas dzelzs tvērienā.

Piesteidzās palīgi no slēpņa, un pēc dažām minūtēm ope-

rācija bija sekmīgi beigusies.
Līdzbraucēja lomā bija Urbāna tēvs. Vēsts par veik-

smīgo aizturēšanu izplatījās pa pilsētu. Atbalss bija tik

spēcīga, ka pat tie pāris zēnu skolā pārstāja trīt mēles

un uzlūkoja Urbānu ar zināmu cieņu. Tas nebija joks —

kailām rokām saņemt Sātānu!
Taču pašam Urbānam bērnībā tēvs šķita parasts cil-

vēks, kādu ir tūkstošiem. Pamācošais stāsts par spēka
avotiem karā likās garlaicīgs. Kas tad tur — gulēt ūdenī

trīsdesmit stundas? Vai tā kāda varonība? Nu, Sātāns,

jā, tur varbūt bija!
Paša tēvs — tas jau nekad nekas nav. Tikai šodien, no

pilngadības augstumiem raugoties, tēva dzīve ieguva
skaidras un cēlas līnijas.
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Laime pavadīja tēvu visus kara gadus, tāpat arī pēc-
kara cīņās, taču piecdesmit trešā gada aprīlī laime no-

vērsa vaigu.
Tēvam piezvanīja, ka Leperu gravā puikas niekojoties

ap munīciju.
Tā bija drūma vieta, gravā atradās fašisma upuru masu

kaps. Kādu puskilometru no tā gravas malā bija stāvējusi
vācu lielgabalu baterija. Kad tēvs ieradās, desmitgadīgs
zēns gravas dziļumā ar naglu mēģināja atdalīt detona-

toru no 210. kalibra artilērijas šāviņa. Otrs puika mīņā-
jās līdzās, ar kurpi spārdīdams izburbušo sniegu. Tēvs

pavēlēja zēniem aiziet, bet pats nokāpa aplūkot bīstamo

atradumu. Viens zēns atgriezās. Viņš esot izmetis pild-
spalvu. Tā gulēja, paripojusi zem brūni graudainā cilin-

dra sāna. Vēlāk zēns stāstīja, ka cilindrā kaut kas no-

klikstējis. Milicis zēnu nosviedis gar zemi un aizsedzis.

Sprādzienu zēns neatcerējās. Viņš bija kontuzēts un sāka

runāt tikai mēnesi pēc Jāņa Urbāna apbedīšanas.
Urbāns kādu laiku ienīda šo zēnu.

Mēneši un gadi, riņķojot ap notikumu, izdzēsa sāpīgās
šķautnes, naids pārtapa sērās, un tagad, kad Urbānam

pašam bērni, viņš uz nelaimīgo zēnu nedusmojās.
Paša bērni?

Nu Uģim jau divpadsmit, Jānim deviņi, dvīņiem —

Pēterim un Ilgai seši, bet pašam jaunākajam, Mārtiņam,
divi gadi. Puisēns auga apbrīnojami līdzīgs Uģim, kuru

Urbāns pirmo reizi bija ieraudzījis tādā vecumā. Vēro-

dams līdzību, Urbāns sajuta negribētu skaudību. Uģis
bija Bužarunča un Mirdzas dēls! Atklāsme kā draudīgs
atlūznis slējās pāri nākotnei. Jo ar dvēseli, prātu un mī-

lestību Uģis piederēja Urbānam un Veltai. Tomēr, kad

mazais Mārtiņš ar basām kājām tipināja pāri pagalmam,
skaudība iedūra ar ērkšķīti. Re, cik līdzīgs! It kā nu

Urbāna bērnam vajadzētu augt citādam, vismaz apzeltī-
tam, ja nu ne pavisam no zelta! Bet ar sīko ērkšķīti viņš
bez žēlastības izrēķinājās, nepalaizdams uz āru. Ar klapatu
klapatām, bet dokumenti sen kā nokārtoti. Arī pēc papī-
riem Uģis ir viņējais. Nu, Mārtiņš gan ir pēdējais, bija
sacījusi Velta. Viņa gribēja atelpot. Vecmamma nu jau
četrus gadus kā zem zemes, mamma laimīgi aizprecēju-
sies uz Carnikavu, bet māja lielāka nebija kļuvusi.

Kāpēc Urbāns tomēr palika? Viņam taču ne prātā ne-

nāca dzīvot laukos! Vai no pagājības uzbrēca tēva bargā
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balss? Esi godīgs, zēn! Turi vārdu! Nekas tamlīdzīgs!
Nekādu vārdu Veltai viņš nebija devis, neko solījis. Bet

Urbāns bija jauns un godīgs, un tosvētdien, atgriezies no

stacijas, saprata, ka ir iemīlējies. Galīgi un neglābjami!
Un rudenī uz dzimtsarakstu!

Velta savu dzīvi atdeva ģimenei. Gadiem ejot, Urbāns

saprata, ka laulībā izvilcis lielo lozi. Jāteic — pirmajā

gadā «Kastaņās» Urbāns bija pārliecināts, ka drīz abi

ar Veltu pārcelsies uz Rīgu. Taču laiks gāja, gads garām,
bet viņš «Kastaņās» iekšā līdz kaklam! Bija iedzīvojies.
Labi — vēl gads, tad gan. Bet arī nākamais aizrita, un

Urbāns redzēja: «Kastaņās» bez viņa nevar. Papildus
kolhoza kūtij Veltai vēl iznāca noņemšanās ar personī-
gajiem lopiņiem — ar govi, teli, četrām cūkām, sešām

aitām un trīsdesmit vistām. Tāpēc Urbānam vienmēr nā-

cās atsist vecā drauga Vītoliņu Jankas uzbrukumus.

Janka allaž zobojās, ka Urbānam esot par daudz liela

privātā saimniecība. Kas Jankam ko nezoboties, pašam
tikai viens puika! Nu, puika tā puika, bet vai Urbāns

par budzi nepārvērtīšoties? Tagad dzīve ejot uz to, ka

cilvēkam pilnvērtīgi un kulturāli jāpavada brīvais laiks,
nevis pēc darba jārušinās pa personīgo zemīti! Vai tad

nepietiek ar tām mēslu tačkām? No lielās kūts? Urbāns

vēršoties pret laika garu!
Jā, tā iznāca, darbs dzina darbu. Velta ar bērniem likās

vagās, ravēja, ka muguras vien laukā no lakstiem. Maza-

jiem netikās plēsties ar usnēm un nezālēm, bet vecāki

uzstāja. Valdīja vienkāršs likums — lauks prasa savu

tiesu. Esi iesējis — gādā, lai izaugtu! Jā, iesākumā Ur-

bāns bija gribējis lauku brigādē pie Lielkāja, viņam ne

prātā nenāca būt pie teļiem, tas tāds sieviešu darbs. Bet

tad viņš redzēja, ka darbs plēš Veltu pušu. Plēš nost no

bērniem. Plēš nost no viņa. Tas nebija sieviešu darbs!
Tā iznāca, ka Urbāns iegāja kūtī, pamazām pārņemdams
galveno rūpi. Nu jau viņš desmit gadus nostrādājis, iz-

mantodams tikai dažus atvaļinājumus. Viņam pienācās
atvaļinājums vai trīs mēnešu garumā! Ja Urbānam pirms
«Kastaņām» kāds sacītu, ka tā bez atpūtas var strādāt,

viņš neticētu. Bet ko darīt, trūka aizvietotāju. Otrajā bri-

gādē palikuši tikai daži darba spējīgi vīrieši. Lopkopības
fermā Urbāns tas vienīgais.

No abiem dvīņiem Ilga bija tā mīļākā. Ar meitenīti viņš
varēja ņemties katru brīvu brīdi. Lai cik noguris bija,

ja Ilga lūdzās kukuragā — neatsacīja. Ilga bieži sēdēja
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tēvam uz galvas. Bērni vecākiem krietni vien palīdzēja.
Nebija slinki. Liekas, kāds strādātājs var būt sešgadīgs
puika? Un tomēr — savu runkulīti telītei silē ieliek, spēk-
barības šķipsniņu vai siena kušķīti aiznes, kūdras riekša-

viņu pakaisa. Kamēr Mārtiņš gulēja autiņos, Veltai ne-

atlika laika priekš lielās kūts, — Urbāns viens plēsās ar

mēsliem, dzirdināšanu, barošanu, skrāpēšanu un pucē-
šanu, — tad bērni bija lielākie palīgi.

Vasaru un ziemu darbos brauca ar ķēvīti Rasu, nu jau
sirmu astoņpadsmitgadīgu gudrinieci, kura reiz iemaldī-

jās «Kastaņās» kopā ar jātnieku. Nu jau atmiņas izbalē-

jušas par to seno vasaras novakari, kad Urbāns pirmo
reizi ieraudzīja Veltu. Un nevarēja skatiena atraut, it kā

acis piesējis. Vēl tagad, pēc daudziem laulībā nodzīvotiem

gadiem, Urbānam bija patīkami uz Veltu skatīties. Tāpat
vien. Neko nerunājot. Ja iekrita brīvs brītiņš, ja Velta
klusu adīja vai bez trokšņa ridāja traukus uz pusdienu
galda, Urbāns labprāt skatījās uz sievu. Viņas sejai pie-
mita vārdos neizsakāma pievilcība. Veltas seja nekad ne-

saviebās dusmās vai kliedzienā. Pat zēnu palaidnības
viņa uzņēma mātišķā mierā, laipnu un maigu vaigu pa-
turot. Cik labi, domāja Urbāns, ja līdzās ir cilvēks, uz

kuru patīkami skatīties! Varbūt tas ir lielākais laimīgas
laulības noslēpums? Arī Velta laikam atcerējās to tālo

dienu, jo vienmēr centās ķēvītei padot kādu labāku ku-

mosu. Sievasmāte, atbraukusi ciemos, vienmēr piezīmēja,
ka šitādu znotiņu pats dieviņš pagalmā ievedis. Tad Ur-

bāns cēlās no galda, sacīdams, ka iešot dieviņu ielaist

lielajā aplokā, mazajā jau nograuzis zāli līdz saknei,
aplam ēdelīgs dieviņš! Ar bēro ķēvīti arklā Urbāns ap-

strādāja piemājas zemes pleķīti, izvagoja kartupeļus,
runkuļus, ieveda sienu arī personīgajiem lopiņiem,

vasarās piegādāja teļiem zaļbarību: kukurūzu, vīķus, zir-

nājus.

Dzīve «Kastaņās» nebūt neritēja klusi un mierīgi. Uz-
traukumu un pārdzīvojumu bija atliku likām. Gan ar te-

ļiem, gan ar bērniem. Urbāns gribēja ievilkt telefonu, bet

gadu no gada atlika — viss maksāja, pašam jāizliek par

līnijas stabiem un vadiem. Bērnu gaidīšanas reizēs gan

bija grūti. Urbāns laikus aizgādāja Veltu uz slimnīcu.

Viņš atminējās mātes likteni, tāpēc dzīvoja kā uz adatām,
kamēr Velta atkal atgriezās ar ģimenes papildinājumu.
Bet viss vienmēr beidzās laimīgi, medicīna bija spērusi
milzīgu soli uz priekšu.
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Urbānam piederēja motocikls ar blakusvāģi. Ar to visi

bērni pārbraukuši mājās. Priekšsēdētājs gan jau labu

laiku solīja moskviču, lai ņemot. Bet Urbānam nekas sa-

krāts nebija, māja prasīja un ēda naudu kā negausis. Arī

bērniem katru gadu vajadzēja jaunas drēbes. Velta ne-

kāda lielā šuvēja nebija. Uģis jau mācījās sestajā, Jānis

trešajā, bet nākamajā gadā skolā jālaiž arī dvīņi.

Piektajā klasē mācoties, Uģim sākās grūtības. Kautiņš

pēc kautiņa, līdz Urbāns dabūja doties pie direktores.

Zēns esot agresīvs, nevarot sadzīvot ar klases biedriem.

Lai nu tēvs darot savu tiesu, lai parunājot pa nopietnam!
Uģis no sākuma iecirtās. Lūrēja caur pieri. Neatbildēja.

Beidzot asaras saskrēja acīs, un zēns teica:

— Jā, bet mani apsaukā!
Līdzko lejā gāzās lielie rudens lieti, bērni palika inter-

nātā. Saruna notika skolas parkā. Bija vēls. Līdz vaka-

riņām vēl pārdesmit minūšu. Netālu vaļojās arī Jānis,

degdams ziņkārībā. Ko tad tēvs ar vecāko brāli tā pār-

spriež? Daži Uģa klases biedri it kā neuzkrītoši pastai-
gājās parka dziļumā gar dzīvžogu.

— Kā tad apsaukā? — Urbāns gribēja dzirdēt.

Uģis vilcinājās. Asara noritēja pa vaigu. Viņš aizgrie-
zās, lai Urbāns neredzētu, bet tajā brīdī Jānis, galvu
ziņkāri pieliecis, aizskrēja garām. Uģis mēģināja brālim

iespert, bet netrāpīja.
— Nu, kā tu tā, Uģi, — pārmeta Urbāns, — brālim!

Ar kāju!
— Lai nelūr, lai nenoklausās! — sacīja Uģis. — Un

viņš — viņš nav man nekāds brālis!

— Kas tad? — jautāja Urbāns.

Kaut arī jau zināja, kas noticis. Pasaulei jau muti ne-

aizbāzīsi! Viņi ar Veltu bija nolēmuši, ka labāk būs, ja
Uģis pagaidām neko neuzzinās. Varbūt vēlāk, kad pie-
augs. Varbūt ziņa atsvešinās zēnu, sagādās sāpes? Bet

nu citi bija pasteigušies.
— Puikas saka, viņš esot mans pusbrālis! Un mani arī

apsaukā par pusbrāli!
— Un ko Jancis?

— Viņš tik smej! Bet es nevaru!

Un Uģis uzmeta naida pilnu skatienu pie dzīvžoga
stāvošajiem zēniem.

Urbāns klusēja. Viņš nezināja, ko teikt. Zēlums ir slikts

padomdevējs.
— Tēt, vai tā ir taisnība? Ka man cits tētis un mamma?
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Zēna acīs Urbāns redzēja cerību, kas plaiksnīja kā aiz-

lidojošs putns. Ligzda izpostīta, bet putns vēl meta lokus

virs vietas, kur bija juties labi. Vai putns atgriezīsies?
Bet kāda ir Urbāna vaina? Kur viņa kļūda? Vai toreiz

stacijā viņš rīkojās nepareizi? Bet viņš darīja visu, lai

paturētu Uģim tēvu. Tēvu? Vai tas būtu atrisinājums,
ja Uģis zinātu?

Urbāns piepeši jutās ārkārtīgi vientuļš — skolas parkā,
kopā ar bērnu čaloņu, smiekliem, spēlēm, kustību. It kā

Urbāns no melna izplatījuma raudzītos lejā uz zemi, kur

viņam nekad nenokļūt, un dziļi apakšā pa sniegu aizbrien

viņa tēvs, partizāns Jānis Urbāns, un viņi nesatiksies,

pirms Urbānam nebūs seši gadi!
— Es esmu tavs tētis, — sacīja Urbāns, — un mamma

arī ir tavējā! Bet es tev nenoplēsīšu mizu par to, ka

plēsies. Jančuks ir tavs brālis, tev viņš jāaizstāvl Nevis

jāsper ar kāju. Tikai nelauz citiem kaulus un nebojā
puikām ģīmi! Pietiek, ja tu nogāz pretinieku gar zemi.

Un viņš parādīja zēnam, kā to dara.

Uģis strauji pielēca kājās. Asaras nosusa.

— Japāņi to sauc — haraicurikomiasi!

— Tu māki japāniski? — Uģis brīnījās. — Atzīsties,
ka pats izdomāji to vārdu! Pasaki man vēlvienreizl

Urbāns pateica.
— Ko tas nozīmē?

— Tīrais piecirtiens,
— Parādi vēl kādus paņēmienus!
Urbāns domāja, ka Uģa pilngadības dienā tomēr pa-

teiks zēnam patiesību. Pateiks tā, lai Uģis saprastu.
Urbāns tiešām ir viņa tēvs, nebūdams saistīts ar ģenētis-
kām saitēm. Pastāv cilvēciskās saites, kas ir vēl stiprākas.
Te Urbāns gan pārkāpa vienu no saviem principiem —

neko neslēpt bērniem. Bet ko citu darīt? Viņš grozīja gan

tā, gan šitā, bet receptes neredzēja.
Urbāns iegāja pie direktores un viņai visu izstāstīja.

Viņš atgriezās mājās, aizmugurē atstājis drošu sabied-

roto. Bija vēl pāris kautiņu, bet direktore prata nodzēst

bīstamo liesmu.

Par Bužarunci šajos gados nekas nebija dzirdēts. Bet

varēja pienākt diena, kad «Kastaņās» iesoļos bezkaunīgs
vīrs un jautās: «Kur ir mans karsti mīļotais puisēns?
Mans vecuma dienu acuraugs? Vai viņš palīdzēs nabaga
tēvam?» Urbānu gaidīja grūts uzdevums.

Ar bērniem viņam bija ciešamas attiecības.
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Urbāns neloloja ilūzijas, ka attiecības ir teicamas, nē,

bērni bieži spurojās pretī, par visu viņiem veidojās savs

viedoklis, dažkārt visai atšķirīgs no vecāku uzskatiem.

Jaunās smadzenes strādāja asi, acis bija redzīgas, doma

kustīga. Bērni alka ķerties pasaulei pie ragiem, iegrozīt
to savā steliņģī.

Bērni uzdeva neskaitāmus jautājumus, un nevienu ne-

drīkstēja atstāt bez atbildes. Jautājumi, sākumā vien-

kārši, atklāja jaunas šķautnes, dažkārt sāpīgi aizķerot.
No tēva puses vectēva un vecmātes kapu viņi zinot, bet

kur apglabāts vecvectēvs un vecvecmāte? Jā, viņi veda

puķes uz Nīlandi vismaz reizi gadā. Nebija jau pārāk tālu.

Kaps bija uzposts, Jāni Urbānu atcerējās gan vidusskola,

gan rajona milicija. Nīlandes novadpētniecības muzejā
varēja aplūkot kapteiņa Jāņa Urbāna fotogrāfiju un trīs

medaļas: «Tēvijas kara partizānam» '(II pakāpes), «Par

drošsirdību», «Par teicamu dienestu sabiedriskās kārtības

sardzē». Urbāns gan zināja, ka vecvecāki miruši un ap-

glabāti Smiltenes apkaimē, bet vai viņu kapi ir aprūpēti?
No bērnu mātes puses vecvectēvs gulēja pie Krasnojar-
skas — kas tur aizbrauks, apkops kapu?

Ne jau visi jautājumi bija tik nopietni. Bērni bija āķīgi
un ar pusatbildēm nesamierinājās. Reiz Uģis, pārnācis
no skolas, interesējās, vai latviešiem esot savs nacionālais

sports. Fizkultūras skolotājs stāstījis par citu tautu

sportu, bet par latviešiem teicis, ka tikai šķēpa mešana

un loka šaušana bijusi atzīta. Jā, viņi zinot Jāni Lūsi,
bet šķēpu jau metot visur pasaulē. Vai tiešām mums ne-

esot tāds sports, kas tikai Latvijā pazīstams?
— Aršana, pļaušana, kulšana ar spriguli, — ātrumā

Urbāns atbildēja.
— Tas ir darbs, tas nav nekāds sports! — Uģis nepie-

krita.

Cita' mums nav bijis, grasījās atbildēt Urbāns, taču

paklusēja, vandīdamies atmiņā. Vajadzēja mazos kaut kā

atsēdināt, tā nevar būt, ka neko neatradīs!

— Jūras braukšana, — viņš teica, — ar zēģelēm.
Jā? Mazie klausījās visai skeptiski. Ak burāšana? Bei

norvēģiem esot Tūrs Heijerdāls! Kāpēc mums nav?

— Mums bija Krišjānis Valdemārs.

— Par to mums vēl nemāca, — atbildēja Uģis.
— Zirgu iejāde un izbraukšana, — vēl minēja Urbāns.
Jā? Bet kirgīziem un kazahiem esot dažādas spēles uz

zirgiem. Un arī zirgi esot. Bet mums? Tikai vecā Rasa!
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— Gribat tādu sportu, kas tikai Latvijā? Nu labi, lēk-

šana pār cūkas sili!

Kā? Kā tas esot, bērni gribēja zināt.

— Vienkārši! — skaidroja Urbāns. — Iznesa sili pa-

galmā. lelēja cūkēdienu. Un gareniski no vietas bija
jāpārlec. Kas netika pāri, tas iekšā!

— Kur tu to ņēmi, tēt?

— Tas ir tautasdziesmā!

Jā? Bet tas jau neesot nopietns sports. Tikai tāds joks!
Mazie skeptiķi! Viņiem viss Latvijā šķita sīks, niecīgs.

Ne tā kā citām tautām.

Ass kā nazis ir bērna prāts, bet bez pieredzes kā bez

spala, dziļi negriež.

Tomēr — kaut vai ar bomi, bet vajadzēja iezvelt pa
bērna fantāziju, lai celtu nacionālā sporta prestižu.

— Jā, zēni, — teica Urbāns, — mūsu tautas sports ir

lāču plēšana!

Viņi šķūnītī zāģēja malku. Uģis pie divroča otra gala.
Pie durvīm grozījās mazais Mārtiņš. Janka un Pēteris

krāva grēdā pagalītes. Nu Uģis palaida divroci, Janka

panācās tuvāk un cieši ieskatījās tēvā. Vai atkal joki?
— Lāci vajadzēja noķert un plikām rokām pārplēst uz

pusēm, — turpināja Urbāns.

— Bet Latvijā nav lāču! — sacīja Jānis.

— Tāpēc jau nav! — pielika punktu Urbāns.

Malkas šķūnītis palika zēnu ziņā. Malkas skaldīšana

bija lielisks nacionālais sports. Kad bērni to uzzināja,
viņi nebija apturami. Garo malku skaldīja pats Urbāns,
bet rūpi par īsajām pagalēm uzņēmās Uģis. Viņš skal-

dīja, bet Jānis un Pēteris krāva grēdā. Prieks bija skatī-

ties, kādu kārtību Uģis ieviesa malkas saimniecībā. Viņam
bija nags uz organizēšanu. Protams, viņš sadūrās ar

grūtībām. Jo darbaspēks, kas atradās Uģa rīcībā, bija
dumpīgāks par Romas gladiatoriem. Gan Jānis, gan Pē-

teris centās parādīt patstāvību. Viņi gribēja darīt tikai

to, ko darīja Uģis. Un neko citu! Citiem darbiem nebija
vērtēs. Pilnīga apsēstība. Ja Uģis skaldīja, arī Jānim

vajadzēja! Viņam tieši vai rokas dega bez cirvja! Viņš
brēca un vaimanāja pēc cirvja. Pietika Uģim iesākt kraut
malku grēdā — arī Jānis klāt. Viņš kraušot! Un sešga-
dīgais? Smago cirvi Pēterim rokās gan vēl nedeva, bet

smalkos žagariņus viņš veikli kapāja ar mazo tūrista cir-

vīti.
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Ari Pēterim nemitīgi nācās atvairīt divgadīgā Mārtiņa

tīkojumus, jo pat mazais knīpa bija ieņēmis galvā, ka esot

labākais malkas skaldītājs apkārtnē.

11

Ziemā darba diena «Kastaņās» sākās pussešos no rīta.

Vasarā bija jāceļas vismaz stundu agrāk. Jau puspiecos
Urbāns pļavā lēzenos vālos guldīja rasas pilno zāli.

Jāteic, ka vasarās tā lielākā ķēpa iznāca ar meža cū-

kām — tās nekaunīgi siroja sakņu dārzā, izraka pļavu,
izsliedēja vīķauzas. Urbāns ilgi meklēja stiprāko iebiedē-

šanas līdzekli, līdz atrada, ka meža cūkas atbaida ma-

zutā samērcētas lupatas, pa gabalam izkārtas uz sētas.

Vasarā bija daudz citu rūpju, bet varēja atpūsties no ne-

mitīgās mēslu šķūrēšanas. Ja laiks turējās ciešams, Ur-

bāns ganāmpulku nedēļām ilgi atstāja ārā. legāza silēs

zaļbarību, padzirdināja. Un viss. Dzirdinātavu viņš ierī-

koja pie Nāsītes,. uztaisot kārtīgas siles un dēļu grīdu.
Pie Nāsītes teļus klāt nelaida, mežoņi sagāztu krastus.

Dēļus viņš sadabūja ar Lielkāja ziņu.

Vasarās Uģis, Jānis un abi dvīņi gulēja kūtsaugšā uz

siena. Mājās nakšņoja mazais Mārtiņš. Protams, arī viņš

gribēja uz siena, bet lielie viņu neņēma. Viņš traucējot
spēlēties, vēl novelšoties. Mārtiņam tāpēc vienmēr sirds-

sāpes. Līdz aizmigšanai. Kad mazais gulēja, tad tāpat
kā Urbāns, kaut vai gailis kliedz pie auss. Velta ar Ur-
bānu vasaras vakaros pazuda pirtiņā, nostāk no citām

ēkām. Uz lāvas gaidīja vecs lupatu matracis ar segu.
Pusnakts piederēja viņiem. Pirtiņā valdīja smaržīga
tumsa. Sievas kailais ķermenis izstaroja vienīgo gaismu.
Te viņus neviens neredzēja, nedzirdēja, netraucēja — viņi
atkal bija jauni un vēlu naktī atgriezās istabā cauri pa-

galma siltajai tumsai, cauri saldajam vējam no pļavām.
Grāmatas lasīja bērni un Velta, Urbāns pats abonēja

«Cīņu», avīzi viņš gaidīja kā vēstuli no drauga. Drukātais

vārds bija saite ar lielo pasauli. Kā jau visi laucinieki,
Urbāns dzīvi interesējās par politiku. Kad aizbrauca uz

valdi vai kad ieradās Vītoliņu Janka ar jaunu teļu ve-

dumu, tad iztriecās par notikumiem pasaulē.
— Tas atoms, — Janka teica, — tas atoms to gaisu

sajauc, tāpēc lietus līst katru dienu.

Un viņi abi pasmējās. Viņi bija gudri, zināja, ka atomu
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spridzina augstu stratosfērā vai arī dziji pazemē. Bet kas

jauca to gaisu?
Kad sešdesmitajā gadā Urbāns nometās uz dzīvi «Kas-

taņās», zemeslode vēl dzīvoja nesenā kara atbalsīs. Kar-

stais karš bija beidzies pirms piecpadsmit gadiem, bet

aukstais karš vēl atraugājās. Pāri Urāliem slīdēja Pauersa

vadītā spiegu lidmašīna U-2, pirmā palaistā zenītraķete
sasita druskās lidaparātu, bet pats spiega kungs laimīgi
nolaidās ar izpletni. Taču diplomāti drudžaini strādāja,
beidzot šķita, ka domstarpības izlīdzināsies, zemeslode

atradīs ceļu, kā izdzīvot bez kariem. Taču tā izrādījās
ilūzija. Jā, Eiropa turējās. Bet jau sešdesmit pirmajā
gadā jeņķu algotņi gāzās iekšā Kubā, pasaules konflikta

iespējamība auga kā termometra stabiņš kurtuvē. Par

laimi, viss beidzās ar mazu asinsizliešanu — algotņus
sadzina jūrā. Taču sešdesmit ceturtajā gadā sākās lielā

jezga Kongo, kur amerikāņi, angļi un smalkie beļģi gri-
bēja pierādīt nēģeriem, ka ari eiropieši prot cilvēkus ēst.

Tūlīt pat otrā pasaules malā, Panamas kanāla zonā,

amerikāņi klupa pie rīkles demonstrantiem, kuri naivi

iedomājās, ka ir noteicēji savā zemē. Vispār sešdesmit

ceturtais gads izvērtās satricinošs — gāja vaļā Vjetnamas
slaktiņš, tur kristīgie amerikāņi rīkojās kā īsti miesnieki,

sabojādami vēl visnotaļ pulēto iespaidu par Savienotajām
Valstīm. Pie viena grēka ar aviopletīzeri viņi nogludināja
arī Laosas pilsētas un ciemus, apsmidzināja džungļus ar

indi. Vjetnamas slaktiņa ēnā tikpat kā nepamanīts palika
brīdis, kad sešdesmit piektajā gadā četrdesmit tūkstošu

apbruņotu jūras kājnieku gāzās iekšā mazajā Dominikas

republikā, jo tur kāds bija nepareizi nošķaudījies un trā-

pījis lielajam Semam. Gaiss pieder visiem, teica ameri-

kāņi, un bīstami tuvu sociālismam vēzēja savu milzīgo
provokāciju rungu. Sešdesmit astotajā gadā Centrālā iz-

lūkošanas Pārvalde veica vienu no savām kārtējām ak-

cijām, pamatīgi iztricinot Cehoslovakiju, bet arī tur nekas

nesanāca. Jā, pasaule raustījās kā drudzī, bet «Kastaņās»
teļi pieņēmās svarā, un atkal Janka Vītoliņš piedzina
mašīnu pie kūts paneļa, lai jaunie teliņi var glīti un rātni

izkāpt.
Tā pagāja dienas, nedējas, mēneši, gadi.

Vienīgi bērnu stiepšanās garumā liecināja par neaptu-
ramo laika tecēšanu arī pašu mājās. Velta ar lielajiem bēr-

niem nu dažkārt aizskrēja uz centru, paskatīties kādu kino

vai teātri. Jo vasarās valmierieši ar izrādēm iegriezās ari
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Ziemeļsilā. Velta droši un labi vadīja motociklu, kaut

gan tiesību viņai nebija, tāpēc viņa nebrauca līdz valdes

namam, bet atstāja vāģi pie «Skamsāniem» un to puskilo-
metru aizgāja kājām.

Pa šiem gadiem Urbāns tikai kādas desmit reizes pa-

bija Rīgā, bet vienmēr tādā steigā, ka tikko iznāca ieskriet

pie tantes Emīlijas, bet apciemot bijušos darbabiedrus

neatlika laika. Taču viena diena uz mūžu iegūla Urbāna

atmiņā, viņš bija pārliecināts, ka pat nomiris atcerēsies
zāli Augstākajā tiesā.

Tikai tagad viņš līdz galam saprata savu tēvu. Arī

Urbāns bija tāpat satriekts. Kā pamestas šūpoles vējā
svaidījās viņa domas.

No Jura Sāniņa vēstules uzzinot par gaidāmo prāvu,
Urbāns domāja, ka notikusi kāda kļūda.

Apsūdzētais Vilis Steņģis nevar būt tas pats galdniek-
meistars, grāmatvedis, bijušais Urbāna darbabiedrs talkas

grupā. Attēli nesakrita. Bet tiesas zālē uz sola sēdēja tas

pats! Tas pats Steņģis un reizē cits. Kara gados Steņģis
bija darbojies soda ekspedīcijā. Kur tie gāja pāri, palika
pelni, asinis un tukšums. Tikai nedaudziem bija izdevies

izglābties no soda ekspedīcijas nāvējošā tvēriena. Divi
liecinieki pazina Steņģi.

Urbāns gaidīja, ka Steņģis liegsies, taisnosies, uzvels

vainu mirušajiem, sacīs, ka viņu piespieduši ļaunie ko-

mandieri un Hitlers. Steņģis klusā, bezkaislīgā balsī stās-

stīja, kā istabā spēlējis kārtis, kā paņēmis automātu, kā

izgājis pagalmā un nošāvis sievieti, pēc viņa vārdiem —

partizānu atbalstītāju. Viņš atļāvis sievietei pirms nāves

pielūgt dievu. Tad nošāvis. Pats arī pēc tam pielūdzis
dievu. Steņģis netaisnojās, neliedzās, neuzvēla vainu ci-

tiem. Viņš šausmu darbus bija pastrādājis brīvprātīgi.
Tāda esot bijusi vadošā ideja. Nepilnvērtīgie jāiznīcina.
Viņš bija spīdzinājis mazu zēnu, lai izspiestu atzīšanos no

mātes. Pēc tam zēna acu priekšā viņš māti bija nošāvis,

tad nobeidzis arī bērnu. Steņģis bija piedalījies dzīvu cil-
vēku sadedzināšanā. Viņš bija aiznaglojis šķūņa durvis,
viņš taču bija labs galdnieks. Kam pirmajam pasaulē ra-

dās necilvēcīgā ideja? Kā malku? No kādiem vēstures mēs-

liem izkūņojās brūnais mēris? Un kāpēc trumaiilais atfgo-
nis pukstēja Steņģim sirds vietā? Trīspadsmitajā gad-
simtā kristietības nesēji bruņinieki klētī sadedzināja
latviešu Vecajos. Varbūt fašisti pārmantoja iznīcināšanas

tehnoloģiju tieši no inkvizīcijas sārtiem? Fašismā vienkop
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savācās visas cilvēces cūcības. Par tādiem noziegumiem ir

jāatbild cauri gadsimtiem. Tiem nav noilguma. Tos nevar

izdzēst laiks. Kad cilvēce pārstās sodīt par to, tad cilvēce

mirs! Un Steņģa lielākais noziegums — gribēja no vietas

kliegt Urbāns — ir tas, ka Steņģis pēc visa pastrādātā
dzīvoja mums blakus! Kā tas var būt, ka, no galvas līdz

kājām aplipis ar asinīm, nāvi un pelniem, Steņģis palika
cilvēka ģīmī un līdzībā!

Juris Sāniņš, Ķesteris un Bogdans arī bija tiesas zālē,
skatītājos. Visi sadrūmuši un nopietni. Jurka zināja stās-

tīt, kā Steņģis noķerts, kas viņu atpazinis. Jurka pavēs-
tīja, ka Steņģa sieva iepazinusies ar vīru četrdesmit asto-

tajā gadā, kad Steņģis vēl strādājis galdniekdarbnīcās.
Nu četrdesmitgadīgā sieviete, vēl nesen ziedoša un dzī-

vespriecīga, esot sabrukusi kā deviņdesmitgadīga večiņa.
Arī Steņģa dēls, uzzinājis patiesību par tēvu, aizgājis no

mājām, un neviens nevarot pateikt, kur puisis palicis.
Pats Steņģis izskatījās saguris un sašļucis. Nu viņš

vairs nebažījās par savu autoritāti? Steņģis ne reizes ne-

pacēla acis uz zāli. Celiņš matos pazudis, frizūra pār-
augusi un salēkšķējusies, laikam pat cietuma frizierim rie-

bās viņam pieskarties.
Arī «Brīvajā Ziemeļsilā» Steņģa tiesāšana izraisīja pla-

šas valodas. Kluso talcinieku daudzi pat neatcerējās, bet

nu visi runāja par slepkavu Steņģi. Uz «Kastaņām» at-

brauca Lielkājs, ar riebumu skatījās uz roku, sacīdams:

— Un es devu viņam šito roku! Tu tak zini, es nolauzu

leģionā līdz beigām, stulbs biju. Pēcāk vēl gūstekņu lā-

ģerī Vladivostokā. Tur es redzēju pārākos draņķus, bet

pat viņi Steņģim roku nedotu!

Pāris reižu uz Pēterdienu atbrauca Jurka Sāniņš, pa

reizei arī Bogdans un Ķesteris, bet atmiņām par roman-

tisko talkas laiku nu piemaisījās Steņģa noziegums kā

smirdošs bendes līķis dzīvu cilvēku sabiedrībā.

Aizrita mēneši, gadi, un bijušie Urbāna darbabiedri

«Kastaņas» apciemoja aizvien retāk.

Gandrīz fsļi visi desmit gadi bija apkārt, kad «Kas-

taņu» pagalmā rudens svētdienas rītā iesoļoja sīks vecī-

tis ar zaļu plastmasas spaini uz rokas. Uz acīm tumšas

brilles. Bogdans! Jā, viena acs ziedota stabu konservan-

tam! Bet viņš vairs nedzerot. Pārāk laba galva. Kā ieņe-
mot, tā riņķī! Tagad viņš alkoholu lietojot kā zāles. Ik pa

pusstundai ēdamkaroti, citādi uz priekšu nekustot. Atbrau-

cis sēņot. Uz brītiņu ienācis. Jā, Hars nu beidzot ticis savā
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istabā, jo vecākais brālis ar ģimeni saņēmis jaunu div-

istabnieku. Bet Hars jau laikam nekad neapprecēšoties,

tāpat vecpuiša kārtā riņķojot no viena skuķa pie otra. Ur-

bāna lielais draugs Jurka Sāniņš darbojoties rūpnīcā pa

arodbiedrības līniju, esot uzstrādājies priekšniekos.
— Tēvs sola paradīzi pēc nāves, dēls — zemes virsū, —

rūca Bogdans. — Tēvam vieglāk, nevar degunā iebāzt, ja
kas neklapē!

Urbāns lielajā darbistabā ēvelēja kāpostus. Viss bija
sagatavots skābēšanai. Bogdans sēdēja līdzās uz ķeblīša.
Kāpostu galviņas krakšķēja, kad Urbāns tās izspaidīja
rokās un uzlika uz ēveles. Baltas, lokanas kāposta šķēlītes
sijājās ozolkoka mucā. Gaiss patīkami smaržoja pēc kā-

postu sulas.

— Tev vienīgam no mums ir kārtīga ģimene, — Bog-
dans teica.

— Un kas tev liedza?

Bogdans paklusēja, tad ierunājās:
— Jā, man te patīk, glauni esi iekārtojies!
— Kā es māku, tā es maunu! — Urbāns atbildēja ar

Jaunsudrabiņa vārdiem.

— Tu neesi pie manis ciemojies?
— Nav iznācis.

— Jā, tu nezini, kā pie manis izskatās. Mēģināšu uz-

mālēt! ledomājies mazu koka būdeli Pārdaugavā. Desmit

mētru istabele komunalkā. Te ož kāposti, bet pie manis

koridorā kaķu mīzali, olu čaumalas, naftalīns, vecas kur-

pes un velosipēdu riepas. Istabeli par tīru nesauksi, grīdu
esu mazgājis pirms gadiem pieciem. Galds ir, bet uz tā

maza remontdarbnīca, tu jau zini, es aizvien vēl ar mi-

siņu — ar trompetēm, mežragiem, tromboniem, kornetēm

un tamlīdzīgi. Ir viens kārtīgs uzvalks un krekls, tie ka-

rājas uz naglas, ko es iedzinu sienā vēl četrdesmit piek-
tajā. Matrača nav. Uz gultas atsperēm lupatsega, ar otru

apsedzos. Palodze ir mans ledusskapis, pieliekamais kam-

baris un virtuve vienlaicīgi. Virtuvē kaimiņi mani nelaiž,

saka, es riebīgi smirdot. Veci cilvēki vienmēr mazliet ož,

kāds tur brīnums! Krāsns apkure, un ziemā jākurina div-

reiz dienā, citādi nesilda. Ķemertiņš ir sētā. Tā es dzīvoju,
kopš sevi atceros. Kad biju jaunāks un vecāki bija, dzī-

vojām tur trijatā.

Bet zini, četrdesmit sestajā man uz nedēļu un piecām
dienām bija kārtīgs dzīvoklis! Divas istabas solīdā mājā
uz Brīvības ielas, tuvu pie centra, un mājai bija slēdza-
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mas durvis. Kāpnes tīras, izmazgātas, tur nesmirdēja

kaķu mīzali un dzērāju čurās. Pēc kara daudzās mājās
lifti apstājās. lekārtas novecoja, ārzemju firmas nesūtīja

rezerves, un tā nu lifti nomira dabīgā nāvē. Bet tajā mājā

pat lifts gāja augšā, lejā, švīkstēdams kā tava kāpostu
ēvele pa gropēml Bet dzīvoklis? Abās istabās parkets.
Ķēķis kā skatuvei Vannuškā flīzes un boilers, pusstundā
simt litru septiņdesmit piecu grādu temperatūrā. Mēbe-

les — riekstkoks. Kristāla lustra. Grāmatplaukti. Gleznas.

Patafons. Radio!
Tur nav ko melot, dzīvoklis man nepiederēja. Saimnieks,

mans klases biedrs, arī neprecēts, šancēja vienā fabrīķī
par direktoru. Es pie viņa pašdarbību vadīju. So uz ko-

mandējumu Maskavā! Man uzticēja atslēgas, lai es iz-

vestu suni, barotu kanāriņus un aplietu puķes. Jau vakarā

«Metropolē» es iepazinos ar Mildu. Toreiz man uz galvas

auga mati, spēlēju pirmo trompeti, man bija labi uzvalki.

Šņabi nebrūķēju. Milda, bērns gatavais, domāja, ka glau-
nais ūķis ir manējais! Kā vari nojaust, es viņu turēju
šajos maldos. Divpadsmit dienas! Toreiz kalendāru pār-
rēķināju stundās. Lai vairāk iznāk. Iznāca 288 stundas!

Gandrīz gads! Cik tur trūka, nieks! Viņa teica, ka mani

mīlot. Apbrīnojot. Es esot viņas vīrieša ideāls. Dzīvais

dievs! Zini, mana vecmāte bija ķerta uz vīriešiem ar zirga
ģīmi! Vienu tādu viņa apprecēja. Par nelaimi, piedzima
meita, nu, akurāt vectēva ģīmī! Ilgi nīka vecmeitās un tad

noķēra vienu sīku, diloņslimu vecīti. Kā jau vari nojaust,
no šīs savienības piedzimu es! No mātes mantoju veselību

un izskatu, no tēva augumu. Un tagad man pateica, ka

es esot vīrieša ideāls! Dzīvs Apollons! Viņa tik cieši mani

mīlēja, ka sāku visam ticēt. Jo man nekad nebija piederē-
jis dzīvoklis veselas 288 stundas! Vari nojaust, kas no-

tika, kad atbrauca mans skolasbiedrs. Milda uzzināja,
ka jāpārceļas uz Pārdaugavu. Toreiz vēl mana māte bija
dzīva. Jāteic, ka es jau esu neciešams tips. Bet mana

māte? Kad viņa runāja, mazi skorpioni šķīda no mutes.

Tagad es Mildu saprotu. Bet toreiz? Kad viņa aizgāja, es

līdu pa sienu augšā! Tā arī paliku kā muša pie griestiem.
lesāku dzert. Kopš tā laika man nav bijusi neviena sie-

viete. Tici vai netici!

— Vai tev skuķu trūka? — Urbāns brīnījās.
—Un tev? — pretjautāja Bogdans. Ko tu pie Veltas

pieķēries?
— Tāda Velta pasaulē ir tikai viena!
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— Varbūt Milda arī man bija tikai vienai

Urbāns ēvelēja svētā mierā. Viņš pietiekami pazina

Bogdanu, lai visus blēņu stāstus ņemtu par pilnu. Bet tad

Bogdans pateica ko tādu, kas apturēja ēveli pusceļā.
— Es te pa dzelzceļu ne pirmo reizi esu līdz Rūžiem.

Sēņojot iekūlos Jurkas tēva mājās. Un zini, tas vecais

čals Sāniņš manu Mildu pievācis! Mani nepazina, paldies
dievam! Es aizlaidos. Kad ar Mildu četrdesmit sestajā šķī-
rāmies, man auga mati, mutē bija zobi. Tagad vai kauns.

Un vari man neticēt, bet es pat garāks biju — gandrīz
desmit centimetrus!

Gandrīz?

— Tu redzēji mācītāja sievu? To, kura saimnieko?

— To pašu.
— Viņa ir Lūcija, nevis Milda. Milda droši vien ir

pirmā sieva?

— Kā tad, par Lūciju es stāstīju, — skaidri un klusi

atbildēja Bogdans.
— Bet tu sacīji — Milda!

— Ā, es viņas visas saucu par Mildām!

— Un etiķa esence traukūdens spainī bija? Četrdesmit

sestajā, kad viņa aizgāja?
— Kā tu zini? — satraucās Bogdans, tad atslāba. — Ā,

tu ciemojies pie mācītāja, un viņa tev izstāstījal
— Neko man nestāstīja. Es tikai minēju.
— Nebija esences. Bet ziepjuzāles gan bija izgāztas.

Klārs!

Urbāns piedāvāja vecajam vīram naktsmājas, bet Bog-
dans atsacījās. Viņam vēl jāizmetot līkums pa sēņu vie-

tām. Vakarā jau būšot pie lielā ceļa, tur tagad autobuss

ejot, ar to līdz vilcienam.

— Mani gaida, — viņš teica.

— Kas tevi gaida? Vai tad esi sievu sameklējis?
— Ir, kas gaida. Divi kanāriņi, — lepni paskaidroja

Bogdans. — Nu, paliec sveiks, es nu iešu. Vējš pašreiz
nepūš, kājās noturēšos.

Tā viņš aizgāja, adīta cepurīte galvā, zaļš plastmasas
spainis uz rokas. Nu rūķis kas rūķis, bet arī viņam bijusi
sava sniegbaltīte!

Vai tā taisnība? Lūcijai bija pagātne, bet to, ka šajā
pagātnē bija arī Bogdans, — to Urbāns nespēja atzīt. Bet

izgāztās ziepjuzāles? Rokraksti pārsteidzoši sakrita. Lū-

cijas dēļ nodzēries? Pag, pag, kāds tad Bogdanam uz-

vārds? Balgalde! Kā tad! Viņa māte paturējusi savu uz-
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vārdu, no zirga ģīmja mantoto. Bet Bogdanu nekad

neviens nesauca uzvārdā. Taču uzvārds skanīgs. Tādam

uzvārdam jābūt ar pagātni. Varbūt tiešām Bogdans ir

senas ķoniņu dzimtas pēdējā atvase? Gandrīz? Lūcija
Balgalde? Sievietes ir savādas un neizprotamas. Viens

gan, viņas grib jumtu uz galvas. Un drošību. Tas viņām
asinīs. Jārūpējas par bērniem? Viņas instinktīvi meklē

pajumti. Un tā Lūcija sagādāja Bogdanam 288 stundas

paradīzē. Kā indiešu filmā. Gandrīz. Un tagad atradusi

pajumti pie mācītāja. Pēdējā instancē, kā teica pāters Sā-

niņš. Protams, pēdējā instancē valdīja relatīva drošība,
tur dzīvi ieeļļoja augstās kategorijas, bet kādam taču bija
jācīnās arī ar reālu Sātānu!

Dunduru dienās teļi saplēsa aploku un izlauzās pļavās.
Urbāns ilgojās pēc jauna, gudra suņa. Abi «Kastaņu»

suņi nu bija tik veci, ka uz ganiem līdzi nenāca. Ja ari

suņi atvilkās līdz ganībām, tad teļi tos neievēroja, slinki

paspēra ar kāju. Teļi klausīja tikai balsi, ātras kājas un

vicu. Bet no Urbāna teļiem bija respekts. Teļi bija gudri-
nieki. Lielajā barā Urbāns pazina katru telīti. Katru mu-

guru bija noglaudījis, katru pieri pakasījis, katru asti

izpucējis. Viņš zināja bara niķus, paradumus un gaumi.
Ar kuru kāju palaidnes sper. Ar kuru ragu niknules pa-

ķer. Viņš pazina spriņģotājas un draiskules. Barvedes.

Vientuļnieces. Un klaidones — izraidītās. Viņš pazina
kārumnieces — izgaršotājas, kuras bakstīja ar purnu cil-

vēkam azotē, meklēdamas maizes garozu kabatā, kuras vai

stiepās caur dzeloņstieplēm, it kā aiz sētas augtu garšī-
gāka zāle. Barā bija arī trulās un kūtrās vientieses, pa-
teicoties kurām radies teiciens — stulbā govs. No tādām

viņam nebija žēl šķirties, bet dažas telītes kopējam kļuva
tik mīļas, ka atvadoties asaras bira gan Urbānam, gan
telītēm. Gotiņas prot raudāt tāpat kā cilvēki. Kādu mē-

nesi vai, vēlākais, divas nedēļas pirms atnešanās telītes

pārveda uz liellopu fermu. Kopējas ieradās saņemt. Ar

tādu jaunu, grūsnu gotiņu smalki jāapietas, nevar kratīt

mašīnā, rātni un mierīgi jādzen pa ceļu.

Vienmēr pats Urbāns pa priekšu, bet telītes virknē aiz

viņa. Dažkārt iznāca vienā reizē vest pat divpadsmit go-

tiņas. Gājienu noslēdza fermas slaucējas ar stibām rokās.

Urbāns aizlaida pasaulē tikai labas telītes — neviena slik-

tāka par vidējo barojumu. Grūti bija šķirties no ierastiem

un draudzīgiem lopiņiem, bet nepagāja ne pāris dienu, kad

nāca papildinājums, pie paneļa piebrauca Vītoliņu Jankas
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vadītā automašīna. Aiz augstajiem bortiem jau vizēja
brūnas muguras un slaistījās melni, ziņkārīgi purniņi. At-

kal raisījās savstarpējas simpātijas, dancis sākas no gala.

Jā, Urbāns tagad bija cits cilvēks. Pat aci nepamirkšķi-

nājis apgrieza gailim kaklu. Kaut arī pirmajā reizē, sa-

juzdams sprigano spārnaini saplokam rokās kā pārdurtu
balonu, tverdams sīkās agonijas trīsas putna ķermenītī,
Urbāns uz pāris dienām zaudēja ēstgribu. Bet tas jau pa-

gātnē. Tagad rudenī Urbāns viens tika galā ar lielo cūku.

Uzmetis pakaļkājai cilpu, izveda ārā, trāpīgi iezvēla ar

cirvja pietu pa pieri un nekļūdīgi iedūra garo dūci sirdī.

Viņš uzstādīja trīšu sistēmu un spēja viens uzvilkt kaut-

ķermeni pie baļķa, izķidāt un sadalīt skaidrā rudens rītā,

kad dzērves kliedzot gāja uz dienvidiem. Pāri Romai? Ja

pirms desmit gadiem kāds būtu sacījis, ka Urbāns kaus

cūku, viņš tikai pasmietos.

Bet viņš grūto darbu centās izdarīt rīta agrumā, lai

bērni neredz. Kad cūķis jau pagalam, kad sākās svilinā-

šana un tīrīšana, tad cita lieta, tur puikas palīgi. Jā, pat
asiņainie darbi gāja no rokas, bet tai pašā laikā Urbāna

dvēsele bija kļuvusi jūtīgāka. Viņš smalkāk uztvēra dabu.

Saklausīja skaņas, ieelpoja smaržas. Zināja sulu tecēša-

nas dienas. Ziedu izplaukšanas laikus un ogu nogatavo-
šanās nedēļas. Viņš varēja pasacīt putna sugu, zināja, vai

dziesma vēstī labu laiku vai lietu. Pie klēts sienas pienag-
lots sauss egles zars ar ieliekšanos precizēja laika pa-
redzi.

Dažkārt Urbāns atcerējās seno strīdu ar mācītāju. At-

cerējās mācītāja vārdus, ka, pabijis ilgākā saskarsmē ar

dabu, cilvēks kļūstot dievticīgs. Tagad Urbāns smaidīja
par mācītāja pareģojumu.

Ne dievticīgs, bet dabticīgsl
Jau desmit gadus nu Urbāns dzīvoja visciešākajā sa-

skarē ar dabu, bet visur atrada tikai cilvēku.

Urbāns bija aizdomājies tālu aiz «gandrīz». Tādas filo-

zofiskas tēmas risināt palīdzēja kaimiņš, Ramacānu Jē-

kabs, apmēram vienā laikā ar Urbāna tēvu dzimis.

īpatnējs cilvēks. Viņam bija četri pieauguši bērni, trīs

meitas un dēls, bet visi jau pilsētā. Jēkabs un viņa sieva

Malvīne bija čaklākie kolhoznieki. Jēkabs bija visur ma-

lies cauri. Dienējis buržuāziskās Latvijas armijā, mobili-

zēts leģionā, karojis Sarkanajā Armijā. Pilnīgs pretstats

Bogdanam. Bet augumā neliels, spēcīgs, plats un smags.
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Jēkabs teica, ka arī cietumos esot sēdējis pie visām

varām.

Kad Ulmanis sagrābis valdīšanu, Jēkabs pie pagastna-
ma noturējis lekciju, apgalvodams, ka godīgs cilvēks šitā-

du kroni galvā neliekot. Dabūjis atsēdēt sešus mēnešus.

Vācu laikā arī gribējuši piešūt lietu. Izlauzuši mājās
grīdas. Izvandījuši klēti, kūti. Sim esot ieroči paslēptil
Bet patiesībā tracis bijis par to, ka Jēkabs tam gnīdām
Cikutam, vietējam policistam, pie veikala ļaužu priekšā
uz lakotā zābaka uzkāpis!

Četrdesmit ceturtā gada februārī Jēkabs mobilizēts le-

ģionā, robežapsardzības pulkā. Pirmajā izdevīgajā gadī-
jumā Jēkabs paņēmis brīvsoli kopā ar diviem tādiem pa-

šiem brāļiem. Četrdesmit ceturtā gada rudeni Jēkabs sa-

gaidījis «Ramacānos» kā brīvs cilvēks, bet vācietis

iespiests Kurzemes katlā. Tad nu Jēkabs brīvprātīgi aiz-

gājis Sarkanajā Armijā. Lai kaimiņi nedomā, ka viņam
no nāves bail. Vēl cerējis ar Cikutu kādus vārdus Kurzemē

parunāt. Nav iznācis. Cikuts nosvīdis pāri jūrai, bet Jē-

kabs kārtīgi nodienējis līdz četrdesmit sestā gada rude-

nim.

Kad budži vesti prom, Jēkabam atkal iznākusi saķer-
šanās ar pagasta varu. Atskrējis pie partorga lamāties.

Par ko Kļaviņus paņēmuši? Partorgs teicis — trīsdesmit

govis, lai padomājot pats! Viens vārds, otrs, Jēkabs uzstā-

jies, ka tas neesot taisnīgi, KJaviņi kārtīgi cilvēki. Tā sa-

gājis matos, ka uz divām dienām ieslodzīts turpat izpild-
komitejas telpās.

«Tev pašam būs labāk,» teicis partorgs, «skriesi uz

Rīgu? Sibīrijā apstāsies!»
Vēlāk, kad nomierinājies, izlaists.

— Es stāvu par taisnību, — sacīja Jēkabs, — man ne-

viens citādu uzvedību neiemācīs. Lai stāsta, ko grib, es

pats saprotu! Ja pa vienu galu man nepatiesību lej iekšā,
es pa otru izlaižu ārā.

Jēkabs mīlēja pafilozofēt.
— Cilvēks makšķerē, zivs uzbrauc debesīs.

_

Vai citas

nojēdz, kur draudzene palikusi? Tāpat arī nāvīte mak-

šķerē! Karos zvejo ar lielo ķeseli. Palaidne tāda, dod vajā
ar elektrozveju, miljoniem rauj augšā! Bet miera laikā ar

makšķeri. Bet mani tik lēti pie āķa nedabūs! Es nesēžu

uz vietas. Kamē' cilvēks ir dabīgā stāvoklī, nāvīte viņu
neaiztiek. Kāds ir cilvēka dabīgais stāvoklis? Pie darba.

Kamē' cilvēks ir darbā, tikmē' nāvīte viņu neaiztiek.
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Ak, Jēkab, Jēkab, domāja Urbāns, ja tā būtu!

Daudzi tad iemantotu nemirstību.

Bet varbūt tieši tādu nemirstību bija domājis Jēkabs?

Viņš tuvākos paskaidrojumos neielaidās. Var būt, ka Jē-

kabs bija domājis to lielo aizmirstību, kas dažu cilvēku

sagaida pēc nāves? Kad cilvēks pazūd no zemes virsas —

un pēc gada tā vien šķiet, ka nekad tāds cilvēks nav dzī-

vojis, ka zeme nekā nav zaudējusi? Ja tā, tad Jēkabam

bija liela taisnība.

— Ja dies tiešām ir, — sacīja Jēkabs, — tad viņam ne-

būs dūšas rīkot pastaro tiesu! Tāpēc ka tad viņš dabūs

trūkties! Tautas klups viņam bārdā. Pastarā tiesa izska-

tīsies pavisam citādi, nekā rakstīts bībelē. Dies būs tas

grēcinieks, bet cilvēks tas tiesātājs. Un ilgā rindā būs

jāgaida, lai tam kungam iecirstu pa ausi. Saki kungs, — ko

tu darīji cilvēces lielajās ciešanu stundās? Kāpēc nepalī-
dzēji?

«Ramacānu» mājas pagalmā uz steķiem gulēja teļš bez

galvas. Urbāns bija aizgājis Jēkabam talkā. Nu asiņai-
nais darbs bija galā, varēja ķerties pie dīrāšanas.

— Un tev, Jēkabonkul, būtu dūša iekraut dievam pa

ausi? — brīnījās Urbāns, pieņemdams spēles noteikumus.

— Nu, ar pliku roku varbūt tā kā neērti, dies. taču! —

rūca Jēkabs. — Bet es viņam tā mīksti ievilkšu ar teļ-
ādu! Tas nesāpēs, bet kauns viņam būs.

— Mēs neko neesam dievam parādā! — tā atbildēja
Jēkabs, kad Urbāna sievasmāte reiz kaimiņam pārmeta
zaimošanu.

12

Urbāna svēto trīsvienību «Kastaņās» veidoja zooteh-

niķe, veterinārārste un mākslīgās apsēklošanas tehniķe.
Trīs dievības noteica viņa dzīves līmeni, darba veiksmi,

algas lielumu un tāpat arī prestižu kolhoznieku vidū.

Jā, Urbāns bija lūkojies dabā, dievu meklēdams, bet ne-

kur neatradis. Tikai cilvēks dabā uzturēja kārtību un līdz-

svaru. Citādi sākās haoss. Nezāles pārmāca ogulājus. Me-

žaini pārspēja šķirnes ābeles. Akmeņi izrūga no augsnes.
Upes izskaloja krastus. Krūmi apsēda ganības. Sniegs no-

gulēja sējumus. Viss degradējās, gāja uz postu, sākās

sabrukums, plūdi, pūšana, aizaugšana, aizsērēšana, aiz-

plūšana. Dievs par cilvēkiem un zemi nelikās ne zinis.
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Varbūt bija aizceļojis kaut kur kosmosa tālumos? Jo ne

Gagarins, ne kāds cits brīnumkuģa braucējs neredzēja
dieva mītnes pakšus, kuri esot tepat vai ar garāku kārti

aiz mākoņiem aizsniedzami, kā vēl vakar apgalvoja ga-
rīdznieki. Cilvēks nu bija vienīgais dievs. Un valstsvīri,
tāpat kā kādreiz Zevs vai Jehova, izlēma un noteica ma-

tiņu skaitu, kas kritīs vai nekritīs no pavalstnieku galvām.
Tikai cilvēks cilvēkam palīdzēja vai kaitēja. Bet cilvēkam

grūti nācās apzināties savumisiju, pārāk ilgi bija dzīvots

pārliecībā, ka tur — AUGŠA — par cilvēku domā, rūpējas
un gādā. Gadsimtiem ilgi visa atbildība bija uzgrūsta
dieva platajiem pleciem. Atbildība par līdzcilvēku asinīm,
par kariem, nelietībām, par bāreņiem, par nelaimīgajiem
un pamestajiem, par badā mirstošajiem un izsalkušajiem,
par šaustītajiem un spīdzinātajiem — visu turēja dieva

platie pleci, bet cilvēks mazgāja rokas nevainībā.

Tas taču bija ērti — sēžot uz atombumbu kaudzes, pie-
lūgt debesis, lai atvaira trešo pasaules karu, bet tai pašā
laikā kraut aizvien jaunas atombumbas šajā piramīdā.
Kungs, ko lai daru, boļševiki jau dvašo civilizācijai pa-

kausī, kā lai apturu bruņošanās trakumu? Es jau tikai

mazdrusciņ gribu vairāk, nekā viņiem iri Tikai? Viņi jau
ir gandrīz panākuši brīvo pasauli, kungs, kā tu to pie-
ļauj? Gandrīz?

Lai tādiem liktu domāt un saprast, tur ar teļādu pagai-
dām ir par mazi

Dažkārt, atceroties seno strīdu ar mācītāju, Urbāns

smējās. Neviens bērns nebija kristīts, bet visi auga dūšīgi,
pieņemdamies spēkā un prātā. Laikam mācītājam Velta

un Urbāns šķita īstākie grēka gabali? Lai nul Lai mācī-

tājs gana savu pulku, man jāgana savējais, domāja Ur-

bāns. Un viņam taču grūtāk. Ar cilvēkiem darīšana. Un

dažreiz cilvēkiem galvā ir smadzenes. Tad viņi domā.

Vasaras sākumā izšķīlās cāļi.

Velta pakaisīja mazajiem, dzeltenajiem kamoliņiem put-
raimus, bet Urbāns arī te saskatīja līdzību.

Izšķilšanās ir olas gals, bet cāļa sākums.

Tāpat arī cilvēce pamazām izšķiļas no reliģijas auti-

ņiem.

Protams, var jau autiņus izmazgāt modernu teoriju
vannā un lietot vēlreiz. Bet visi zina — tie ir lietoti autiņi.
Un bērns jau ir liels, viņš negrib autiņos.

Tā domāja Urbāns, vircas spaini no kūts iznesdams.

Katru dienu bija jāiznes piecpadsmit spaiņu. Ar Urbāna
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darba stilu Vītoliņu Janka jau bija apradis, bet reiz telī-

tes atveda cits šoferis, Biezānu Kārlis, tas vēlāk stāstīja,
ka Urbāns esot ķerts. Kāpēc ķerts? Nu, tāpēc, ka nolicis

smuku galdiņu kūtī un vāzē dālijas! Vai tad nav ķerts?
Nepietiek, ka pagalmā — dobē! Bet te|iem puķes?

Dālijas Urbāns bija vāzē ielicis Veltai par prieku. Vi-

ņai arī kūtī darbs, un vietai jāpriecē acs. Laikam jau tas

pats Biezāns bija palaidis valodas, ka Urbāns esot bap-
tists. Viņš maziem bērniem dodot bībeli lasīt! Urbāns pats

neatcerējās, vai sarunā ar Kārli bija bībeli un bērnus pie-

minējis, bet, lai nu kā, valodas aizgāja žiglām kājām.
Vienu brīdi pat «Brīvā Ziemeļsilā» partijas sekretārs

gribēja tādu kā komisiju savākt un uz «Kastaņām» aiz-

komandēt, lai paskatītos, vai Urbāns tiešām ir baptists un

maitā bērnus.

Bet svētā trīsvienība, zootehniķe, veterinārārste un māk-

slīgās apsēklošanas tehniķe, sarīkoja augšminētajam
biedram pamatīgu galvas mazgāšanu, apskaidrojot, kas

Urbāns par cilvēku.

Jā, viņš tiešām dodot lielajam puikam bībeli lasīt. Ur-

bāns uzskatot to par interesantu grāmatu. Par tām idejām
cilvēce strīdoties jau divus gadu tūkstošus! Katram izglī-
totam cilvēkam tāpēc bībele jāzina. Un mūsu zemē neiz-

glītotu cilvēku nedrīkstot būt. Bībele esot tikpat neatņe-
mama cilvēces vēstures sastāvdaļa kā Marksa «Kapitāls».

Kā, jautājis partijas sekretārs, vai tad «Kastaņās» arī

«Kapitāls» esot?

Esot gan.
Kur šis ņēmis? Tos sējumus, kas rajona grāmatnīcas

skatlogā piecus gadus stāvējuši, — tos Urbāns nopircis.
Bet bībele neesot pirkta, sievasmāte atstājusi.

Tā nu komisiju tomēr nenorīkoja. Taču valodas vēl ilgi
klīda. Arī pats sekretārs atbrauca Urbānu pavērot, pro-
tams, izlikdamies, ka interesējas par telītēm.

Aizbrauca biedrs tāds domīgs, bet īsti pārliecināts par

teļkopja Urbāna uzskatu pareizību netika. Viņaprāt, Ur-

bāns runājot pārāk dīvaini un sarežģīti priekš vienkārša

kolhoznieka. It kā nu biedrs būtu redzējis divkāršus kol-

hozniekus! Kas tās par domām Urbānam? Līdz «gandrīz»
un tālāk ne?

Urbāns bija biedram sacījis, ka pārāk daudzi cilvēki
domā tikai līdz «gandrīz», bet līdz galam neizdomā neko.

Ne par dievu, ne par mieru, ne par politiku, ne par mīles-

tību, ne par darbu. Un arī padara tikai līdz «gandrīz».
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Pienāk bridis, kad cilvēks piepeši iededzina tādu sarkanu

lampiņu un saka «stop», tālāk nedomā, «gandrīz» jau esi

izdomājis, tālāk domās — AUGŠĀ. Tur jau izdomās, viņi
saka. Tur jau padarīs! Tur — AUGŠĀ! Bet tagad esot

laiks, kad katram pašam jātiek skaidrībā un katram pa-
šam jāpadara.

Tāds juceklis izcēlās, jo sekretārs, ar aizdomām kau-

damies, bija vairāk ganījis aizdomas nekā turbāna domas,
un atkal Urbāns bija pārprasts. Beidzot tomēr viss no-

skaidrojās un aizdomu mākoņi virs «Kastaņām» izklīda.

Gandrīz.

Var būt, ka domājot, spriežot un strādājot līdz «gan-

drīz», dzīvot bija vieglāk. Bet Urbāns tā nevarēja. Viņš

piemiņā turēja tēvu, partizānu, kurš vienmēr domāja,
sprieda, darīja un dzīvoja līdz galam.

Tāpat arī to gudrību Urbāns bija ielāgojis, ka darbs ir

cilvēka dabiskais stāvoklis. «Kastaņās» viss bija padarīts
uz to labāko — gan kolhoza kūtī, gan savā. Bet ar to

laikam viņš bija aizskāris dažus cilvēkus apkaimē. Vēlāk

noskaidrojās, ka Skudras Vallija rakstījusi anonīmas

vēstules. It kā Urbānam piemājas zeme daudz lielāka par

atļauto nulle, komā, pieci. Tūlīt komisija bija klāt pār-
mērīt.

Pārmērīja gan no viena stūra, gan no otra. Gan no

garās malas, gan no īsās. Viss sakrita mats matā. Bet

diena bija izjaukta un pats cilvēks saērcināts.

Dīvaini jau izskatījās — kolhoza godos, kad citi lēja
glāzēs degvīnu, Urbāns iešāva limonādi! Viņš nedrīkstēja
dzert, «Kastaņās» vēl tik daudz nepadarīta, visur vaja-
dzēja pielikt roku.

So to jau viņš bija paveicis — pārbūvējis mājas pirmo
stāvu. Zem slīpā bēniņu jumta iecirtis vēl divas istabas

ar plašiem gala logiem.
— Nu jau tev tā māja kā vasarnīca! — sacīja Vītoliņu

Janka.

— Es jau te vasaras ar pavadu! — atbildēja Urbāns.

Turpat bēniņu stūri viņš ar stikla vati nopakoja ūdens

tvertni. Ūdeni sadzina ar motorsūkni no akas. Tad pa

vadiem lejā uz krāniem. Mājā tagad ūdens klozets un

vannas istaba. Turpat lejā, blakus četrkantīgajam skur-

stenim lielajā istabā, piesvieda kamīnu, par ko bērni bija
stāvā sajūsmā — it īpaši garajos svētdienas vakaros

ziemā. Ugunsmutē sameta sveķainus celmus. Aiz loga

svilpa putenis, bet uz grīdas pa milzīgo un lēto lupat-
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paklāju ķepurojās mazie bērni dzīvā jūklī ar kaķiem un

suņiem.

Nē, Urbāns netaisījās no «Kastaņām» pārcelties uz

centru, kur patlaban būvējās citi, lielākoties ienācēji. Tur-

klāt klīda valodas, ka drīz «Brīvo Ziemejsilu» apvienošot

ar kaimiņu kolhozu un tad centrs nebūšot vairs centrs.

«Brīvajā ziemeļsilā» jau viens tāds bija — ceļojošais
cilvēks. Andrejs Dzeņaukste. Tūlīt piecdesmitajā gadā,
kad kolhozs bija nodibinājies, Dzeņaukste izteica vēlēša-

nos pārcelties uz centru. Tajos laikos tā bija svaiga ideja,
tāpēc pārcelšanās notika ar pamatīgu kņadu. Dzeņaukstes
trīsistabu mājeli ar domkratiem uzcēla uz sliecēm, pie-
jūdza traktorus un nepilnas dienas laikā aizvilka līdz

centram. Notikums kopā ar fotogrāfijām bija atainots

rajona presē. Tāpat uz centru aizgādāja arī sīkākās saim-

niecības ēkas — klētiņu, kūtiņu un pirtiņu. Dzeņaukste
bija mazsaimnieks, nekā liela nebija cēlis, nu viss viegli
savācams un aizvedams. Bet sešdesmitajā gadā «Brīva-

jam Ziemeļsilam» pievienoja mazāko «Rītausmu» un

ieplānoja tā dēvēto perspektīvo centru pavisam citur!

Dzeņaukste ar savu māju nu atradās nomalē. Bet viņš
nebija tas vīrs, kas ar to samierināsies. Šoreiz — jau bez

korespondentu klātbūtnes, mierā un klusumā — atkal

māju uzdabūja uz sliecēm un Dzeņaukste pārceļoja uz

jauno centru.

— Grūti jau tā ir, — viņš teica, — kā tatārs ar jurtu!
Bet ko darīsi, jāiet laika garam līdzi!

Bet nu, ja valodas izrādīsies patiesas, gatavojās vēl

viena apvienošanās. Droši vien centrs atkal pārceļos uz

citu vietu. Jo katrai jaunai platībai rodas arī jauns centrs,

sacīja vīri. Un Dzeņaukstēm atkal būs jāceļ māja uz

sliecēm! Labi vēl, ka tā mājele no koka, bet ko viņš da-

rītu, ja būtu uzcēlis no ķieģeļiem vai putu betona?

Teļiem bija vajadzīgas ganības, un «Kastaņās» ganī-
bas bija. Centrā jau tā viss sagrūsts vienkop, kur tur

telītēm apgrozīties? Un ja divi vai trīs kilometri jāiet
līdz zālītei? Ne, par kūti Urbāns bija gatavs vai karot.'

Vai tad šodien vairs tādu uzcels? Pamati uz akmeņiem,
dēļu grīdas. Guļbaļķu sienas. Bet galvenais — guļkoku
griesti ar siena kārtu pāri — tie neļāva izsalt vai sasmakt

arī lielākajā spelgonī. Gaiss turējās elpojams un dzīvīgs.
Protams, elektrības vadiem vienmēr vajadzēja būt visla-

bākajā kārtībā, un pīpmaņus Urbāns nelaida klāt kūtij

pat šāviena attālumā. Vienīgā nelaime, ka nekādas mc-
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hanizācijas. Mēsli jādabū laukā ar lāpstu un tačku, virca

ar spaiņiem. Barība iekšā jānes uz muguras. Bet nekas,
Urbāns nesūdzējās, viņš bija jauns un stiprs, kaut arī

spogulis rādīja nopietnu, bārdainu vaigu. Un pirmajā
acu uzmetienā nevarēja pateikt, vai cilvēkam ir tikai pāri
trīsdesmit vai turpat visi sešdesmit. Dažkārt gan dusmas

pārņēma, it īpaši ganības tīrot. Krūmi līda virsū kā uz-

burti. Teji gribēja krūmos, krūmi — ganībās. Kur tikai

drusciņ nokavēja pretī, tā skaties — vai vesela divīzija
jau iekšā. Urbānam bija pamatīga krūmu izkapts, bet vai,
kā noderētu kāds agregāts! Aitas arī der, sacīja Jēkabs.

Divsimt aitu pa vasaru iekšā, nākošajā gadā neviena

krūma! Bet kolhozam nebija aitu, jāpļauj pašam!

Dažkārt, nomocījies ar krūmiem, Urbāns atnāca mājās
vai bez spēka. Atlaidās istabas priekšā uz vecā, baltā sola,
izstiepa kājas, skatījās, kā vīksna planda zaļus spārnus
pāri pagalmam. Miers! Bet tūlīt viņš cēlās un gāja atkal.

Daudz bija tādu mazo darbu, pie kuriem varēja atpūsties
pēc lielajiem.

Netālu no mājas bija izveidots tāds kā starpaplociņš
ar izliektu muguru. Gluži par kalnu to kūkumu saukt ne-

varēja, bet, tā kā tuvumā neviens augstāks paugurs ne-

atradās, tad «Kastaņās» aplociņu dēvēja par ragaviņu
kalniņu, bet vēlāk sauca vienkārši par Kalnu.

Tā nu pagājušā vasarā telītes Kalnu sadangāja līdz

beidzamam. Šo vasaru Urbāns aizvilka vārstuļus priekšā,
aizvadīdams lopiņus uz tālākiem aplokiem. Jāglābj, kas

glābjams. Uzsēja minerālmēslus. Sadabūja kultivatoru,
kārtīgi apstrādāja, uzsēja āboliņu. Nu vajadzēja būt!

Kādu dienu, šķildams mēslus no kūts, Urbāns Kalna
galā pamanīja divus jātniekus.

Kā tie tur iekūlušies? Urbānam pat elpa aizrāvās. Iz-

mīņā manu āboliņu! Ak, velni! Tikuši cauri vārstuļiem.
Varbūt pat vaļā atstājuši? Ko tie tur meklē? Nu pagāni
gatavie, tādiem tik pa sāniem!

Skriešus Urbāns metās uz Kalnu, tāpat kā strādājis
kutī

— mēslu dakšas rokās, notraipītie gumijas zābaki

kājās. Aizelsies viņš joza pret slīpumu, līdz nokļuva pie
jātniekiem. Tie bija sveši. Viņi skatījās uz skrējēju.

— Paskat, kāds aborigēns! — teica jātnieks.
— Ei, vācieties prom, — uzsauca Urbāns, — vācieties!

— Kas piededzis? — brīnījās jātnieks.
— Mēs esam talcinieki, — paskaidroja otrs.



Abi bija Urbāna gados — tā ap trīsdesmit, trīsdesmit

pieci.
— Izmīdīsiet zāli, — sacīja Urbāns.

— Te nav nekādas zāles, — runīgākais jātnieks no-

ņurdēja.
— Te ir iesēts āboliņšl — Urbāns svarīgi paskaidroja.
Kā brīnums kultivatora sašķēlētajā augsnē jau dīga

dažas zaļlapainas mēlītes. Bet vajadzēja asu redzi, lai

pamanītu.
Kad jātnieki aizklidzināja, Urbāns vēlreiz pārstaigāja

Kalnu. Notupies viņš uzirdināja zemi tais vietās, kur

zirgu pakavi bija pāri gājuši. Viņš zināja — drīz Kalns

būs zaļš.

1983/1984
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Pirmā daļa

Pusnakts

i

Sēdēdams dziļajā, izdeldētajā atpūtas krēslā, kur savā

laikā tik labprāt bija zvilnējis Dārziņa kungs, es lasīju
grāmatu, smēķēdams pīpi ar smaržīgu tabaku. Kaut nak-

tīs vēl pieturējās zema temperatūra, logs uz ielas pusi
bija atvērts, kājas patīkami sildīja mīkstā kamieļvilnas
sega. Lielā sienas pulksteņa rādītāji, pirmais — īss, resns,

gatavais Sančo Pansa, otrais — garš, tievs, izliets Dons

Kihots, tuvojās pusnakts stundas atzīmei.

Nolaidis grāmatu uz ceļiem un piepeši piemirsis lasīto

teikumu, es ieklausījos asos, nervozos soļos uz ielas.

Smaili, apkalti papēdīši klaudzēja aizvien tuvāk, piesitieni
uz asfalta atgādināja telegrāfa atslēgas ritmus, es skaidri

saklausīju bailes un apjukumu. Lēni un spokaini nozva-

nīja pulkstenis.

Piegājis pie loga, ieraudzīju kādu sievieti skrējām no

ezera puses. Pēc dažiem soļiem viņa atskatījās, pagrie-
zusi galvu un plecus, slaidais stāvs pelēcīgā boloņas lie-

tusmētelī uz brīdi sastinga, tad viņa atkal metās uz

priekšu. Izskatījās, ka viņa gribētu paslēpties kādā mājā
vai pagalmā, to noprast nebija grūti, viņas uzvedība to

liecināja, turklāt bezmiegs bija saasinājis manus jutekļus.

Viņa paraustīja vārtiņus, tie bija ciet, viņa skrēja vēl

uz priekšu un nu jau bija līdzās Rumpēmaķa mājai. Ari

te viņa uz brīrli apstājās.

Rumpēmaķa pagalmā nevarēja paslēpties. Pirmkārt

tāpēc, ka pagalmu apjoza augstu dēļu sēta, divarpus
metru virs zemes tai apkārt jozās dzeloņstieples divkāršā

rindā kā durstīgu ezīšu sargbataljons. Vārtiņi bija cieši

aizslēgti, un sētā gulēja baismīgais dogs Koba. Nikns un

nevaldāms briesmonis. Rumpēmaķis pastaigā, cilvēkiem
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redzot, dauzīja suni ar sešgalvaino pletni, un tikai tad

Koba pakļāvās, gaudīgi un žēli smilkstot, un no saim-

nieka pieres uz spoži izsukātās suņa muguras uzkrita

divas vai trīs sviedru lāses, to jau arī varēja saprast —

sist paša suni, kad tas raujas pie garāmejošas kuces, ir

grūts darbs, nepatīkams darbs.

Rumpēmaķis bija dīvains un noslēpumains tips, es ne-

zināju, no kurienes viņš ieradies, no kādas puses atbrau-

cis, ar ko nodarbojies. Viņš bija pensionārs, un, ieraugot
viņu pirmo reizi, man dvēselē nogūlās neizprotams sa-

traukums, it kā es būtu sastapis cilvēku, kas glabā sevī

lielu noslēpumu. Rumpēmaķis bija glīts, vidēja auguma,

padrukns, ap sešdesmit pieci gadi vecs džentlmenis, jā,
jā, nu taisni džentlmenis (varbūt vienīgi suņu pletne ne-

saderējās ar viņa ārieni?), nevainojami apģērbts, korek-

tām manierēm, gludu gaitu, kluss un nerunīgs viņš pa-

zuda aiz savrūpmājas augstā žoga. No mana loga bija
labi pārlūkojams iekoptais dārzs, ābeles, plūmes, ērkšķogu
krūmi, ceriņi. Par Rumpēmaķi neviens neko prātīgu ne-

zināja. Pat Grīzkalniete jautāta atmeta ar roku, sak, ne-

griboties runāt, un tas jau kaut ko nozīmēja. Runāja, ka

viņam slimas aknas, drūma pagātne, bezcerīga nākotne,

patiesību sakot, tas mani visai maz interesēja, kāda man

daļa gar baumām, tenkām, sievu pasakām!
Sieviete uz brīdi aizkavējās pie Rumpēmaķa mājas, va-

rēja saprast, viņa svārstījās: vai skriet tālāk, vai mēģināt
atraut vārtiņus. Aplūkojusi sētu ar dzeloņstieplēm, viņa

skrēja tālāk, un es brīnījos, kāpēc nedzirdu suņa rejas
un rūkšanu, suns šoreiz nebija manāms. Cieši paskatījos
uz ielas tālo galu, taču vajātājus neredzēju. Kad sieviete

bija nonākusi iepretim manam logam, es uzsaucu.

— Hallo!

Viņa satrūkās, cirtās sānis, apstājās un paskatījās
augšup.

— Kas noticis, — es jautāju, — vai kāda nelaime?

— Jā, — viņa atbildēja.
— Vai es varu palīdzēt?
Viņa neatbildēja, bet atvēra vārtiņus, izgāja cauri ne-

lielajam dārzam un apstājās pie parādes durvīm. Tās

bija aizslēgtas. Es nosviedu lejā atslēgu, džinkstēdama tā

vairākas reizes palēcās uz celiņa. Pēc minūtes sieviete

ienāca mājā. Izgājis gaitenī, atvēru durvis uz kāpņu
telpu. Viņa stāvēja manā priekšā.
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Viņa bija apmēram divdesmit piecus gadus veca, mutes

kaktiņi noslīdējuši pesimistiem raksturīgajā izteiksmē,
zem acīm tumši loki, laikam izsmērēta skropstu tuša.

Drēbes bija saburzītas.

Gaitenī valdīja puskrēsla, tāpēc vairāk neko saskatīt

nevarēju. No manas istabas pavērtajām durvīm pāri grīd-
segai stiepās gaismas celiņš, pa šo celiņu sieviete, netei-

kusi ne vārda, iegāja istabā un tūlīt devās pie loga. Tālu

pārliekusies pāri palodzei, viņa raudzījās uz ezera pusi,
tad apgriezās, atbalstījās ar muguru pret loga aplodu, it

kā gaidīdama, ko nu sacīšu. Atvērtā loga stikls meta

lampas atblāzmu viņai uz vaiga, gaismas zaķītis paslīdēja
augšup uz deniņiem, un pirmajā brīdī es nodomāju, ka

lampa sakustējusies, bet tad sapratu, ka sieviete turas

pēdējiem spēkiem, lai nesabruktu uz grīdas. Viņas acis

aizvērās, tad jau es biju klāt un, uztvēris sievieti uz ro-

kām, aiznesu līdz dīvānam.

Lai arī cik vājas bija manas zināšanas medicīnā, droši

varēja teikt, ka paģībusi viņa nav, dziļā, vienmērīgā elpa,

neparasta miera izteiksme vaibstos, spēcīgs, piepildīts
pulss liecināja, ka sieviete guļ ciešā miegā. Sadabūju
spilvenu un sakārtoju to viņai zem galvas, mirkli pado-
mājis, novilku sievietei mēteli. Viņa nepamodās. Viņa ne-

pamodās arī mirkli vēlāk, kad visu māju satricināja šaus-

mīgs kliedziens.

Pusnakts

2

Mūsu māja skan kā vijole.
Koks, skali, apmetums, krāsa, divi stāvi, astoņas ģime-

nes kādreizējos divos dzīvokjos. Astera istaba atradās

man tieši līdzās, tās siena bija izbīdīta uz āru kā astoņ-
stūrainas redutes mala ar stiklotām šaujamlūkām. Nervu

sistēma bieži izspēlēja ar Asteru tamlīdzīgus trikus, nak-

tīs atskanēja sirdi plosoši kliedzieni, visos logos iedegās
gaisma, tikai vaininieks saldi gulēja tālāk, viņš pat ne-

pamodās no sava kliedziena. Asters ārstēja nervus ar mū-

ziku, viņš visādi bija kluss cilvēks, pa gaiteni staigāja
nedzirdami kā tāds gars vai trollis no skandināvu pasa-

kas, ārstēja nervus ar mūziku, un tāpēc viņu iesauca par
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valšu drillētāju. Viņš bija gara auguma, blonds un cīp-

slots, mute plata, plāna kā vardei. Kad man nācās aiz-

braukt — un pēdējos gados aizvien biežāk nācās aiz-

braukt —,
es ar atvieglojuma nopūtu sakravāju čemodānu,

svešās, tālās pilsētās ausis nezāģēja saldie valša riņķi.
Kad atgriezos vai nu no Urāliem, vai no Ļeņingradas,
vai no Tbilisi, tiku atkal un atkal sagraizīts ar valšu riņķ-
zāģi. Svētdienu rītos iekšā bija tik kluss, ka varēja dzir-

dēt, kā Astera istabā švīkstot tinas uz spoles aizkara

aukla, pats aizkars, viegli šalkdams, uzslīd augšā, uri

tūlīt sāk skanēt kārtējais valsis. Reiz es izrēķināju, cik

adatu viņš izlietojis, cik plašu nodrillējis gada laikā, cik

daudz manu nervu notrulinājis, savus ārstēdams. Asters

spītīgi turpināja atskaņot plates uz veca, varbūt pat pirms-

plūdu laika gramofona. Beidzot man izstrādājās kaut

kāda maniakāla nepieciešamība paklausīties šos valšus.
Ja gadījās aizkavēties komandējumā ilgāk par mēnesi, es

sāku ilgoties pēc mūsu ielas, pēc gludās, zilganās asfalta

lentes ar slīpumu lejā uz ezera pusi, sāku ilgoties pēc
Astera valšiem.

Kaut arī mājās dažu labu rītu bija jāgaida vismaz četr-

desmit minūtes, līdz tiku vannas istabā un tualetē. Pro-

tams, tūlīt jāatzīstas, ka tikai savas nevērības vai, parei-
zāk sakot, inertības dēļ man nācās dzīvot tik nekomfor-

tablos apstākļos. Biju ieguvis sabiedrībā zināmu stāvokli,
ar manu vārdu rēķinājās, no ierindas ekonomista biju uz-

strādājies līdz veiklam konsultantam, pie kura pēc pa-
doma griezās dažāda mēroga uzņēmumi, darbs man deva

pienācīgus līdzekļus, lai varētu iegādāties lielu un ērtu

dzīvokli, taču vai nu manī dziļi snaudošais bohēmietis

liedza saimnieciskām rūpēm izpausties attiecībā uz savu

personu, vai, kas visticamāk, es nolēmu, ka nav vērts

zaudēt laiku un enerģiju, nodarbojoties pašam ar savas

dzīves labiekārtošanu. Manu garīgo barību sastādīja at-

tīstītāko zemju ekonomiskie biļeteni, rūpniecisko iekārtu

lēsumi un tāmes, to visu es apriju neticamā daudzumā un

ātrumā. Pateicoties dabas dotai un līdz fenomenam uz-

trenētai atmiņai, es trīsdesmit viena gada vecumā varēju

sasniegt to stāvokli, ko dažs labs sasniedz tikai sešdesmit

dzīves gados.
Manā nelielajā istabā viss bija pakārtots darba kom-

fortam. Pie sānu sienas liels dīvāns, cik garš, tik plats
(tagad uz tā, cieši aizmigusi, gulēja nepazīstamā sie-

viete), sienā iebūvēti divi drēbju un veļas skapji, tad trīs
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kārtās stiepās grāmatu plaukti, jāteic, biju savācis nepa-
visam ne zemē metamu bibliotēku, un beidzot — stūrī

iemānīts viskompaktākais radiouztvērējs blokā ar televi-

zoru. Brīvas telpas atlika ne vairāk kā astoņi kvadrāt-

metri.

Tā nu es dzīvoju šai mājā, būtībā pašā elles midzenī,
lai neteiktu vairāk.

Pirmā stāva piecās istabās mitinājās piecas ģimenes.
Lielākajā istabā, tieši zem manis, dzīvoja liķiera fabrikas

degustators Dračūns ar sievu un divām meitām. Pats Dra-

čūns, maza auguma vīrelis ar inteliģentu seju, vienmēr

tērpies pelēkās drānās ar riebīgi zilu kaklasaiti uz rū-

taina krekla, vienmēr sakumpis, it kā bez savas miesas

un kauliem vēl nestu uz pleciem sešdesmit kilogramus

svina, — pats Dračūns jau no mūsu pazīšanās sākuma

izraisīja interesi ar savu klajo un neslēpto izbļaustīšanos.
Viņš kritizēja sabiedrību visos jautājumos. Ja Dračūnam

dotu skaļruni, viņš arī uz ielas pilnā balsī aurotu, ka vie-

nīgi viņš zina, kā ieviest kārtību visos sastrēgumjautā-
jumos.

— Ko, — Dračūns runāja, — sanitārā platība? Pro-

tams, tā man ir, četri, komā, pieci kvadrātmetri katram

ģimenes loceklim, tāpēc jau mani neņem dzīvokļu rindā.

Zirgam stallī ir vairāk vietas atvēlēts. Bet man visu mūžu

būs jānodzīvo šajā šaurībā. Un ja nu es gribu sev darb-

istabu, viesistabu, katrai meitai pa atsevišķai istabail Ko

tad? Kas tad man jādara? Jāaizņemas divi tūkstoši pieci
simti rubļi, jāstāv pāris gadu rindā kooperatīvā? Kas tad

ir divi gadi — trīsdesmitā daļa no mūža. Bet, biedri, vai

tad mēs visu dzīvi tā nepavadām, visa mūsu dzīve ir

tikai tāda stāvēšana rindā. Un tad es būšu parādos līdz

ausīm, līdz kapa malai plēsīšos atdodams, pie velna man

tas viss vajadzīgs!

Vēlāk es uzzināju, ka Dračūnam ir mīļākā, kas dzīvo

pilsētas centrā. Jāatzīstas, biju pārsteigts. Izrādījās, šo

faktu zināja arī Dračūna sieva, taču izturējās tā, it ka

viņai par to nebūtu ne bēdas, ne daļas. Vēlāk uzzināju,
ka šis fakts tomēr aizskāris sievu daudz dziļāk, nekā va-

rēju iedomāties. Sieva svēra deviņdesmit piecus kilogra-
mus, un tikpat smags un nenovēršams bija viņas lē-

mums — laikus izdot abas meitas pie vīra, protams, ne

jau pie viena, katrai meitai būtu vēlams savs vīrs. Bez

šaubām, meitas vēl varēja gaidīt svinīgo brīdi, vecākajai
bija deviņpadsmit gadu, jaunākajai tikai sešpadsmit, tātad
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meitas vēl varēja gaidīt tautās iziešanas brīdi, bet abu

vecāku, jo sevišķi mātes pacietības vadzis bija pilns. Sie-

vietes vienmēr jūtīgāk uztver sadzīves komfortu vai ne-

ērtības, un te nu man jāsaka — dzīvot pirmajā stāvā bija
liela varonība, lai neteiktu vairāk. Piecas ģimenes lietoja

vienu vannu (bez siltā ūdens), vienu klozeta podu, pie-
cām ģimenēm bija viena virtuve, ne vairāk, ne mazāk kā

četrpadsmit kvadrātmetru liela, tur nu stāvēja pieci prī-

musi, oda pēc petrolejā vārītām zivīm, un tur nu bro-

kastu, pusdienu un vakariņu laikā piecas namamātes,
katra astoņdesmit reizes ķildīgāka par cāļu perētāju, vā-

rīja, cepa, sautēja, ķiļķenoja un kāvās par dzīves telpu.
Dračūna sieva bija izpelnījusies viskašķīgākās saimnieces

slavu, un pārējās četras virtuvenes apvienojās kopīgā
frontē pret viņu. Dračūna sieva sapņoja par brīdi, kad

cēlsirdīgs znots aizvedīs viņas meitu, vienalga, kuru, un

ierādīs sievasmātei mazu, kārtīgu istabiņu savā dzīvoklī,
kur dzīvē strandējusī sieviete varēs atpūsties no komunā-

lajā virtuvē gūtajām traumām, kā arī no scēnām, kuras

nemitīgi sarīkoja viņas vīrs, mazais liķiera fabrikas de-

gustators. Ja Dračūna sieva varētu atrast uzticamu drau-

dzeni, kurai drīkstētu uzticēt sirds noslēpumus līdz pašiem
slepenākajiem kambarīšiem, tad šī draudzene uzzinātu, ka

patiesībā sievai ļoti sāp vīra ķencēšanās ar centrā dzīvo-

jošo mīļāko, tāpēc viņa ķildojās šajā piecu raganu vir-

tuvē, ka pēdējais piliens sāpju traukā iekritis pagājušā
nedēļā, kad Dračūns paziņojis «ardievu uz mūžiem», pa-

sitis padusē radiolu un ar slīpi uzcirstu hūti galvā pazudis
centra virzienā. Ar slīpi uzcirstu hūti galvā! Tas vien no-

rādīja, ka neķītrās, kuiliskās jūtas Dračūnā ņēmušas
virsroku pār maigo, jūtīgo ģimenes tēvu, kāds tomēr, jā,

tomēr, neraugoties uz visiem skandāliem, viņš bija. Slik-

tākais tas, ka pēc trim dienām Dračūns atgriezās ar visu

radiolu, aparāts bija sabojājies, un Dračūna sieva uzzi-

nāja, ka mīļākai arī piederot tikai maza istabiņa komunā-

lajā dzīvoklī un tajā centra namā esot tāda pati jezga
kā nomalē, un, kamēr viņš sēdējis uz vienīgā klozeta

poda, jau pieci īrnieki cilpojuši pa gaiteni, zobus dusmās

griezdami, bikses rokās turēdami, un nabaga Dračūns to

neesot varējis pārciest. Sādu paralēlismu! Tikai tāpēc

atgriezies un nepavisam aiz sirdsšķīstās mīlestības pret
miesīgu sievu. Kāda nelaime! Dračūniete jau klusībā bija

sapņojusi, ka beidzot tikusi vaļā no neuzticīgās lakmusa

strēmeles (tā viņa, nevienam nedzirdot, dēvēja vīru),
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taču lakmusa strēmele nožēloja grēkus, atklādams savus

tumšos ceļus (arī mīļākās adresi), un sieva aizbrauca iz-

lamāties par sabojāto radiolu, bet mīļākā izrādījās tāda

pati korpulenta un dzīves sagrauzta sieviete, bez mazākā

ļaunuma dvēselē, un tad nu abas nelaimīgās izraudājās
no sirds, ka viņām tāds slikts vīrs un mīļākais,

— Viņš pat radiolu neprot izlabot, — mīļākā šņukstēja.
—- Toties viņš nedzēri — atspēkoja apvainojumu Dra-

čūna sieva.

Dračūns nedzēra tāpēc, ka nedrīkstēja sabojāt smalko

degustatora garšu, bet tas tad ari bija vienīgais gaišais
plankums viņa viscaur tumšajā dzīvē. Pēc trīs stundu

ilgajām pārrunām abas sievietes vienojās, ka Dračūns
...

— Tāda lakmusa (ar mazo burtu «1») strēmele vien iri

— Jānes krusts līdz kapa malai!

— Visgrūtāk ir veļas dienās, jo vanna tikai viena.

— Ir vēl sliktāki vīri.

Bet kautiņos — un kautiņi notika bieži, kad četras vir-

tuves ķēniņienes apvienojās kopējā frontē pret Dračū-

nieti, — tādos kautiņos Dračūns allaž palīdzēja sievai.

Kautiņa sākumu vēstīja skaļi vārdu plūdi. Ķilda burbu-

ļoja lēnām, it kā pielāgodamās, it kā ietecēdamās, un to

visu lieliski varēja dzirdēt otrā stāva virtuvē pie ventilā-

cijas lūkas, jo gaisa plūsmas šahta abām virtuvēm bija
kopēja. Atsevišķus vārdus gan nevarēja saklausīt, toties

jo saturīgāka zīmējās kopaina. Lūk, straume ietrīsuļojās,

sašļakstījās oin sāka tecēt ātrāk, vienmuļajā balsu murdoņā

iejaucās tādi kā piesitieni, kāds kastrolis vai panna stip-
rāk nekā parasti nograbēja uz plīts. Tad vienu brīdi it kā

pieklusa, sastomījās, un šalkoņa pārvērtās dobjā mutuļo-
šanā, tas viss atgādināja upes savērpšanos pie dzirnavu

slūžām. Kāds atrāva slūžas, pateikdams pēdējo nepiedo-
dami aso vārdu, kā vairogi triecās cits pret citu kastroļi,
un nu tikai sākās, nu tikai bija! Pusminūti Dračūniete

vīrišķīgi turējās pretī pārspēkam, tad kā smalka, izmisusi

taure atskanēja viņas balss, saucot palīgā kavalēriju.
Dračūns, viegli palēkdamies, izmetās no istabas, kur jau
ilgi bija klausījies pie durvīm, gaidīdams īsto brīdi un

iekšēji sagatavodams sevi grūtajai misijai. Un to, cik

viņš viegli un elastīgi iebruka virtuvē, redzēju pats savām

acīm, jo reizi man gadījās ieiet pirmā stāva gaitenī tieši

tādā brīdī, kad līdz pēdējam saasinātais konflikts izska-

nēja beigu akordā. Plīkstot kā pankūkas, virtuvē uz vai-
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giem krita pļaukas, kāda no četrām sabiedrotajām upurēja
uz DraČūna galvas karstas zupas katliņu ar vistas kak-

liņu un kājiņu buljonu, un Dračūns, saniknots par to līdz

baltkvēlei, trāpīgi gāzdams pa labi un kreisi ar cieši sa-

vilktām dūrēm, izsita no virtuves sieviešu bataljonu, bet

Dračūniete elsoja pie loga «ak, šausmas, applaucējal».
Kad Dračūnam uzlēja uz galvas kaut ko karstu, viņš cī-

nījās kā zvērs. Pēc brīža kaimiņienes pazuda savās ista-

bās, un gaitenī parādījās pats Dračūns, ar uzvarētāja
roku nevērīgi iztraukdams no matiem buljona paliekas un

atkabinādams aiz auss aizķērušos vistas kājiņu.

Protams, ja sievietes apvienotos kopējā frontē arī pret
Dračūnu, viņas itin viegli gūtu uzvaru, taču vienmēr tika

pielaista kāda taktiska kļūda, ko varēja izteikt īsā for-

mulā — «neba jau pašas vārītu buljonu uzgāza uz Dra-

Čūna galvas». Kamēr buljona vārītāja izteica savas pre-

tenzijas buljona izgāzējai, Dračūns izlocījās sveiks un

vesels, sakaudams pretinieku pa dajām. Tikai vienu reizi

viņam nācās grābt tā padziļāk makā un atmaksāt vientu-

ļajai mātei Frosjai sāpju naudu. Aprēķinu sastādīja mājas
vecākais Urka, piespriezdams trīs rubļus par zilumu uz

apslēptas ķermeņa daļas un sešus rubļus par zilumu uz

sejas.

Mājas vecākais Urka bija īsts parlamentārietis pēc sava

rakstura. Nevienu jautājumu viņš neizšķīra bez ilgām
pārrunām un nobalsošanas. Es labi atceros kādu dienu

pagājušajā rudenī, kad visi pilngadīgie mājas iedzīvotāji
bija sapulcējušies otrā stāva virtuvē, lai apspriestu sva-

rīgu jautājumu. Strīds ievilkās jau labu pusstundu un,

pec visa spriežot, nebūt netuvojās kaut kādam atrisināju-
mam. Neviens īrnieks negribēja uzņemties smago darbu.

— Petja, — sacīja Urkas sieva Ļoļa, — novāksim zobu

birstītes, bet žurnālus, avīzes un grāmatu vākus — tos

ne! Dračūna skuķi tos sasvieduši, lai tad arī novāc! Petja,
kad es tev saku!

Urka bija latvietis, taču brīvi un bez akcenta runāja
krieviski, visi viņu dēvēja tikai par Petju, liekas, viņš pats
jau sen bija aizmirsis, ka vārds viņam Pēteris.

Dračūns sacīja, ka zobu birstītes viņš gan nevākšot,
lai vācot kāds cits. Vecās avīzes, tās jā, jā, viņa meitenes

tās gan neesot izmētājušas, viņš pats tās izmētājis, tāpēc
tās novākšot, bet zobu birstītes, tukšās zābaku smēra

bundžas un grāmatu vākus esot izmētājis Urkas puika
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Jura, pazīstams visā apkaimē kā slavens nekārtībnieks,

logu izšāvējs ar kaķeni, grāmatu plēsējs.
To taču var izdarīt viens cilvēks, vilksim lozes, es iemi-

nējos.

Nēl Viens? Kāpēc vienam jānovāc visu mēslil Visi kopā,
visi kopā! Bet tad kāds atkal iebrēcās, ka viņš nu neesot

ienesis pagrabā ne drusciņas netīrumu, pat ne tik, cik uz

zābaku zolēm, jo vienmēr noslaucījis kājas, viņš nu ne-

iešot novākt citu samestas drazas, ja citi dzīvojot kā lopi,
tad viņš tāds neesot un lozes arī nevilkšot, tā būtu mo-

rāla kapitulācija.
Kad es klusi piecēlos un izgāju, neviens pat nepamanīja

manu prombūtni, tik dedzīgi viņi centās pierādīt, ka pa-

grabs jāiztīra neatliekami un tūlīt, kurināmā sezona tur-

pat pie sliekšņa, jā, jā, jāiztīra, tīrs, tīrs!

Pēc pārdesmit minūtēm, kad to nieka pagrabu iztīrījis,
atgriezos, viņi vēl aizvien atradās turpat, kur sākuši. Kad

pateicu, ka pagrabs iztīrīts, viņi blenza manī kā spokā,
it kā es būtu ienācis ar personīgajām kājām pār plecu;
visi piecēlās, drāza lejā paskatīties brīnumu. Pēc tam mani

uzskatīja par izlēcēju un karjeristu un pāris mēnešu to

vien daudzināja. Bā!

Urkas sieva Ļoļa strādāja nomales restorānā, pats Urka

bija santehniķis, viņš laboja centrālapkures katlus, radia-

torus, noteku caurules un vēl daudz ko tādu, par ko viņam

nebija ne mazākās jēgas. Viņš izlaboja Dračūna radiolu,
un plate pēc tam griezās uz otru pusi un visa mūzika

skanēja otrādi, un Dračūna brēciens «adata pagalam!»
uzskanēja līdz otrajam stāvam.

Pirmajā stāvā vēl dzīvoja minētā vientuļā māte Frosja,
un lokanas mēles melsa, ka svētais gars redzēts pie viņas
itin bieži un visā drīzumā gaidāms otrs bārenītis. Stūra

istabā dzīvoja sirma un visādi cienījama atraitne. Redzot

viņu uz ielas ar pelēku lapsu pār pleciem, nevarēja ne

iedomāties, ka tieši viņa uzgāza Dračūnam uz galvas
Frosjas vārīto buljonu. Pretējā stūra istabā, ziemeļu pusē,
dzīvoja Tomiņu laulātais pāris, saskanīga ģimene ar di-

viem bērniem.

Divas istabas otrajā stāvā aizņēma Asters ar sievu un

dēlu, studentu. Mazajā istabiņā bija iekārtojusies Tante

Kas Lauž Viļņus. Kuģa feldšere būdama, viņa reiz mēģi-

nāja sētas bērniem paskaidrot, kas ir viļņu lauzējs. Izrādī-

jās, ka viļņu lauzējs ir pavisam atšķirīgs no kaulu lau-
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zēja, un tā nu palama pielipa tantei kā molusks pie kuģa
zemūdens daļas. Patlaban Tante Kas Lauž Viļņus atradās

tālu projām Atlantijā.

Piektajā istabā dzīvoja Grīzkalniete. Ne bez lepnuma
viņa sevi dēvēja par kvartāla acīm un ausīm. Ja arī es

zinu visus sīkumus par Dračūnietes braucienu pie vīra mī-

ļākās, tad man jāpateicas Drīzkalnietes laipnajai mēlei.

Ja es zinu, ka svētais gars bieži apciemo vientuļo māti

Frosju, tad svētais gars tiek zīmēts ar Grīzkalnietes mēli.

Grīzkalniete (reizi) bija bijusi jauna.
Jauna un skaista!

Viņas mīļākais stāsts vēstīja par kādu fabrikantu, sejas
krēma ražotāju, kas meklējis pa visu Rīgu tās daiļākās

meitenes, lai vienu no visdaiļākajām tad izmantotu reklā-

mas bildītē uz krēma kārbiņas vāka. Izvēle kritusi uz

Grīzkalnietes birku (lūdzu atvainot, cenšos atstāstīt, kā

dzirdēju), taču Grīzkalniete atteikusies īstā meitenes lep-
numā, nedevusi piekrišanu, jo savu mūžu neesot lietojusi
šo krēmu, viņai tāpat bijusi maiga un balta āda.

Otrs viņas mīļākais stāsts vēstīja par vecmāmiņu. Reiz

Grīzkalnietei bijusi vecmāmiņa. Sī vecmāmiņa reiz bij

bijusi jauna. Meitenīte sapņojusi par samta kleitiņu, šūdi-

nātu no pelēka samta vai no sarkana samta, bet no samta

noteikti, un šo kleitiņu viņa gribējusi dabūt kā dāvanu
dzimšanas dienā. Tā pagājis gads pēc gada, meitenīte

pieaugusi, apprecējusies, piedzimusi Grīzkalnietes māte,

tad pasaulē parādījusies arī Grīzkalniete, bet meitenīte

jau bijusi veca vecenīte, un visu laiku kāds viņai solījis
dzimšanas dienā uzdāvināt skaistu pelēka vai sarkana, vai

dzeltena, vai zaļa, vai zila, vai rozā samta kleitiņu. Ve-

cenīte nomirusi, un tā arī sapnis nepiepildījies, bet, kad

guldījuši viņu zārkā, atcerējušies — bijis reiz tāds sap-
nis — un nolēmuši uzšūt melnu samta bēru kleitu. Bet

tā sagadījies, ka visi bijuši aizņemti ar bēru rīkošanu un

neiekritusi neviena lieka kapeiciņa, ko samaksāt drēbnie-

kam, arī mājās šūt neviens nemācējis un nevēlējies, un

tā nu iznācis, ka vecenīti aizveduši smiltājā guldīt melnā

zīda kleitā. Ko nu tur ķēmosies, nebija, dzīvai esot, neva-

jag arī mirušai. Tā nu tagad bieži pie Grīzkalnietes nakts
tumsā atnākot maza meitenīte, prasot dzeltena vai sar-

kana, vai zila, vai zaļa, vai rozā samta kleitiņu.
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Pusnakts

3

Jo vairāk es ielūkojos nepazīstamajā gulētājā, jo skaid-

rāks man kļuva, ka siltu ūdeni viņa nav redzējusi vismaz

nedēļu. Kakls, piere bija pelēki, vaigus sedza ne visai tīra

pūdera kārta, tumšie mati salipuši šķipsnās. Es pieliecos
un novilku viņai kurpes, redzēju, ka tās piesvīdušas mel-

nas, bet zeķes vairākās vietās bija uzrautas. Sejas panti
pareizi un pat skaisti, taču tas neglāba kopiespaidu, un es

sapratu, cik kļūdains mans spriedums par šo sievieti.

Nolēmu iekurināt vannas krāsni, uzsildīt ūdeni un likt,
lai viņa nomazgājas. Velns lai parauj, ja viņa arī ir viegla
rakstura radījums, tad kāpēc vēl pie visa tā jābūt netīrai?

Es uzvilku ādas jaku, paņēmu atslēgas un tāpat čībās,

nepārāvis kājas, nokāpu lejā pagrabā. Malka jau bija sa-

cirsta, salasījis krietnu klēpi, atgriezos dzīvoklī. Pēc des-

mit minūtēm uguns kurējās pilnā sparā, liesmas rūcot

traucās gaisa pievades caurulē, kādā spraugā plandīja
dzeltens spārns. Ūdens bākā sakarsa, atgriezu krānus, iz-

jaucu ūdenī pārdesmit gramus badusāna šķīduma, līdzās

vannai uz āķa pakāru savu svītraino peldmēteli, — kopš
nopirku jauno, tas nelietots bija glabājies skapī, — tad

gāju modināt nepazīstamo. Domāju, ka paies vismaz

stunda, kamēr viņa atjēgsies no dziļā miega, taču pietika

stingri saņemt viņas plecu, pateikt cietā balsī «celieties»,
un viņa tūlīt atvēra acis.

— Ejiet uz vannas istabu, — es sacīju, — labi nomaz-

gājieties, es tikmēr uzklāšu gultu, varēsiet atkal gulēt.
Viņa nejautāja neko, neiebilda ne zilbes, bet paklausīgi

piecēlās un sekoja man. Kaut kāda somnambula! Vienu

mirkli man kļuva visai neomulīgi, es sāku šaubīties, vai

pareizi būšu atšifrējis šo sievieti, bet nu jau bija par vēlu

atkāpties.
— Aizkrampējiet durvis ar āķīti, — es sacīju, — dzī-

voklis ir komunālais, kāds var jūs iztraucēt. Lūk, ziepes,
dvielis tur! Kad beigsiet, uzvelciet peldmēteli.

Viņa steidzīgi sāka izģērbties. Es aizvēru durvis, viņa
aizlika krampīti, es brīdi klausījos. Vannā iešļakstējās
ūdens, un atskanēja tāda kā liela kaķa murrāšana.

Viņa mazgājās ilgi, bet es neiedrošinājos atgriezties

istabā, baidījos, ka viņa var aizmigt vannā un noslīkt.
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Mīkstajās čībās es nedzirdami cilpoju no gaiteņa viena

gala uz otru. Beidzot ūdens pārstāja šļakstēt, iešalcās

duša, nu es biju pārliecināts, ka viņa neaizmigs, atgriezos
istabā, uzklāju palagus un segas uz dīvāna.

Kad izgāju gaitenī, Asters, mans kaimiņš, ak tu nolā-

pīts, grabinājās pie vannas istabas durvīm.

— A! — viņš izbrīnījies sacīja. — Bet es domāju, ka tu

tur mazgājies.
Nelaime tā, ka tualetes istabā varēja nokļūt tikai caur

vannas istabu, un Asteram piepeši nakts vidū pēc bries-

mīgā kliedziena bija ievajadzējies steidzīgi un neatliekami

tur pasēdēt.
Vannas istabā noklikšķēja krampītis, durvis atsprāga,

un es aizelsies atkāpos pāris soļu. Asters savukārt izbolīja

acis, un pāri viņa sejai pārslīdēja plats smaids. Nepazīs-
tamā stāvēja pavisam kaila mūsu priekšā, viņas drēbes

karājās virs mana svītrainā peldmēteļa uz āķa. Ar sorn-

nambulas izteiksmi sejā viņa pagāja mums garām, iegāja
manā istabā tik pārliecināti kā savā, un es dzirdēju no-

čīkstam dīvāna atsperes un nošvīkstam segu. Nekad ne-

būtu ticējis, ka sieviete var tik bezkaunīgi kaila staigāt
pa svešu dzīvokli, bet nu man tas bija jāpieredz paša acīm.

— Un es domāju, ka tur Ulrika! Bet tev jau cita skais-

tule! — sacīja Asters. Nu jau viņš zviedza tā, ka acis sa-

miedzās šaurās spraudziņās un mute stiepās vai līdz

ausīm. Nevar būt šaubu, ko viņš nodomāja, redzot šo

dāmu paradīzes dārza kostīmā iznākam no vannas ista-

bas. Jāteic, cik nu paguvu saskatīt īsajā brītiņā, kamēr

viņa stāvēja uz sliekšņa, pēc peldes viņa bija redzami

pārvērtusies. Man jāatzīstas, biju kļūdījies, noteicot viņas

vecumu, nepazīstamajai nevarēja būt vairāk par deviņ-
padsmit divdesmit gadiem. Savukārt Asters nebija kļūdī-
jies, dēvēdams viņu par skaistuli, augums patiešām bija
apbrīnas cienīgs.

Nedomāju neko paskaidrot Asteram, lai cilvēks fantazē,

ko grib. Atgriezos istabā. Nepazīstamā gulēja, cieti aiz-

migusi. Viņa varēja pamosties un aizmigt ātri kā dzīv-

nieks. Vai arī lieliski izlikās. Cilvēks pats zina, kas viņam
patlaban visvairāk vajadzīgs, tāpēc nolēmu netraucēt

miegu, nejautājot neko, pirms viņa nebūs izgulējusies.
Nekad nevajag forsēt notikumus, šo patiesību biju krietni

ielāgojis. Viss, ar ko varēju palīdzēt, bija — ļaut izgulē-
ties, to pat bērns būtu sapratis. Bet tad man vajadzēja
domāt par viņas kailumu zem segas, viņa taču bija tik
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skaista un tik labi veidota, un tik jauna, un stulbi paklau»
sīga, un visādas domas man uzmācās, es viņu varētu pa-

ņemt bez jebkādām pūlēm, tāpat pusmiegā viņa man at-

dotos, es jau gribēju izģērbties un likties viņai blakus,
taču nedarīju to, bet raudzījos ārā pa logu.

Uz mana dīvāna guļ nepazīstama meitene, es nezinu,
kas viņa tāda, kāpēc ienāca manā istabā, cik ilgi gulēs,
kāpēc naktī skrēja no ezera puses, no kā bēga, kāpēc tik

paklausīgi izpilda manas pavēles, un vēl tūkstoš un viens

kāpēc. Kāpēc? Kas man daļas galu galāl Varbūt viņa ne-

bēga? Varbūt vēlu vakarā pastaigājās, meņģējoties ar sa-

vām iedomām? Nu ko es te spēlēju teātri, es labi zinu, kā-

pēc uzsaucu viņai, kāpēc aicināju augšā, kāpēc liku no-

mazgāties, uzklāju gultai tīrus palagus, kam visi šie liekie

prātojumi, kaut kādas sirdsapziņas gļotas, pie velna visu!

Pusnakts

4

Pienāk laiks, un cilvēku visu uzzina.

Vairākas naktis pēc kārtas viņa pavadīja stacijā, pie-

pilsētas vilcienu uzgaidāmajā telpā, kur vilka caurvējš,
nepārtraukti staigāja cilvēki, kur milicis ik pēc stundas

pārbaudīja dokumentus, uzdodams tradicionālo jautājumu.
— Kurp braucat?

Nesaprazdams, ka viņa nebrauc nekur, ka viņai nav kur

braukt, kur lai viņa brauc, brauc lai kur, bet viņa pateica
kādu staciju, nosauca kādu vietu provincē labi tālu no

Rīgas, kurp vilciens gāja tikai no rīta, un viņai atļāva
palikt uz sola caurvējā un troksnī, bet zem jumta un

daudzmaz siltumā. Viņa snauda un klanījās kā dievu lūg-
dama, bet viņas dievs bija miegs, viņa snauda un sapņoja
par miegu, viņa nesapņoja neko lielu, nē, tikai nieku,
mazu nieku viņa gribēja — pārgulēt nakti tālbraucējiem
pasažieriem atvēlētajā telpā, uzgaidāmajā telpā, kur bija
silts, nevis daudzmaz silts, un soli te bija mīksti, izpolste-
rēti ar mākslīgu ādu, un katru vakaru viņa mēģināja šajā
telpā ielavīties un palikt pa nakti; ielavīties gan viņai
izdevās, taču divpadsmitos nāca dzelzceļa dievi un mili-

cijas dievi, pārbaudīdami katra tiesības atrasties šajā pa-

radīzē, kur smaržoja pēc desām, rupjas maizes un miklām
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drēbēm, pārbaudot tiesības, atrada viņu lieku esam un

nodzina lejā uz auksta sola neapkurinātajā telpā (te ari

bija daudzmaz silts), caurvējā, kur gulēt liedza milicis,

tikai sēdus snaust viņa drīkstēja, ja kādreiz riskēja ap-

gulties uz sola, nākamajā apgaitā milicis norāva viņu aiz

kājas, jo viņa bija vārga, bet milicis muskuļots un centīgs
dienesta pienākumu pildītājs. Bija jau arī labi miliči, cil-

vēcīgi zilā šineļa nēsātāji, pa lielākai daļai piedzīvojuši
vīri, kas atļāva gulēt caurvējā uz aukstā (daudzmaz siltā)
sola visu nakti, visu nakti līdz pat rītam, līdz pat ritami

Pavasarī viņa atklāja Vecrīgā kādu namu un pusnaktī
drebošu sirdi ielavījās tajā. Otrā stāva kāpņu laukumiņā

bija sols, bet pirmajā naktī viņa neiedrošinājās apgulties,
klausījās, ausījās pussēdus, puszviļus vai kāds nevērs

lejā durvis, vai kāds nenāks viņu žņaugt, izvarot, plosīt,
taču nekas tāds negadījās, tikai kāds novēlojies īrnieks

pagāja viņai garām, steigā un dzēruma žvingulī pat ne-

pamanīdams vientuļo radījumu uz sola. Tas bija vēl bais-

māk. Viņu pat nepamanīja. Neviens, neviens, viens, viens,

bet visa lielā pilsēta krāca dīvānos, gultās, jūras zāļu un

atsperu matračos, bet viņa, Dina, rītā agri, nosalusi, iz-

aukstējusi drēbes un miesu līdz kauliem, kāpa lejā pa

kāpnēm, un silta gaisa strūkliņa, nākdama no kāda dzī-

vokļa pa durvju spraugu, kā sāpīga pātaga atgādināja,
ka cilvēki naktis pavada siltumā, ērtībā, miegā. Guļ.

No rīta viņa gāja uz staciju, tualetes telpā nomazgājās,
sakārtoja matus, pabrokastoja stacijas bufetē un devās

uz darbu. Viņa strādāja tipogrāfijā par palīgstrādnieci.
Dažbrīd vakaros pēc darba viņa viesojās pie paziņām, cen-

tās uzkavēties tik ilgi, līdz piedāvāja naktsmājas, tad

vienu nakti jutās laimīga. Bet vienmēr gadījās vismaz trīs

naktis nedēļā, kad viņai nebija kur gulēt. Taču viņa bija
lepna, palīdzību nelūdza, domāja, izturēs vēl kādu mēnesi,

kamēr atradīs pati sev mājokli. Tā viņa dzīvoja jau pāris
mēnešu.

Vēlu naktī viņa gāja gar restorānu «Rīga» uz vecpilsē-
tas namu un viņu apturēja kāda sieviete.

— Palīdziet, palīdziet to lopu dabūt mājās! — sieviete

lūdza.

Lops stāvēja uz trotuāra, viegli šūpojās, kājas iepletis,
drukns, apmierināts ar sevi un visu pasauli, lopam bija
godīga, laimīga pilsoņa seja, lops izskatījās cūciski lab-

sirdīgs un nekustējās ne no vietas.

— Es esmu robots, — viņš teica, — tik, tak, tik, tak!
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Sieviete viņu buksnīja, grūda, lamāja, stiepa, gandrīz
vai spļāva virsū, bet lops tikai mala savu maļamo.

— Es esmu robots, — viņš teica, — tik, tak, tik, tak!

Viņš izskatījās tik neiekustināms, ka Dina saprata —

šajā gadījumā spēks nelīdzēs, viņai, patiesību sakot, ne-

maz negribējās iejaukties, viņa gribēja paiet garām, tāpat
kā viņai daudzi bija pagājuši garām, bet virsroku ņēma
ziņkārība, nez kā būtu, ja mēģinātu šo robotu iekustināt,

tik, tak, pilsoni, resnais vēderpuncīti, kusties, kusties, mī-

ļais onkuli, tik tak, tik, tak pilsoni, varbūt ka izdodas, lai

iet, viņa pamēģinās.
— Klikt! — Dina pieskārās vīrieša plecam, labā mētelī

ietērptam plecam. Zem labā mēteļa bija tik, tak, tik, tak,

tikpat laba žakete, tik, tak, tik-pat labs krekls.

— Ko?

— Klikt! Es jūs ieslēdzu. Jūs taču esat robots!

— Es esmu robots! Tik, tak, tik, tak!

— Tad jums jāiet. Jūs esat ieslēgts!

Cilvēcīgais, bezgala labsirdīgais, godīgais, laimīgais
pilsonis, druknais (lops, kā teica sieviete) pagriezās un

negaidīti veikli ķeksēja ar dūri, mēģinādams trāpīt savai

dāmai.

— Ej prom, — vīrietis teica sievietei, — ej prom!
Sieviete iespiedzās un atlēca soli sānis.

— Tā nedrīkst, — Dina sacīja.

— Pardon. Jūs laikam nospiedāt neīsto pogu. Bet jūs
man patīkat. Jūs nebaidāties no manis?

— Nē.

— Nu, tad jūs esat godīgs cilvēks. Man vajadzīgs go-

dīgs draugs. Man nav neviena godīga drauga. Brauciet

man līdzi, es jums parādīšu savu puisīti, ziniet, man ir

tāds mazs puisītis, tāds mazs tiki, taki robotiņš!
Un te Dina apjēdza to, ko apstājoties bija tikai nojau-

tusi: viņa ir bezgala izmocījusies, pagalam nogurusi, viņai
viss līdz kaklam, viņas lepnums ir bezspēcīgs pret dzīves

dzelzs veltni, viņa ies līdzi šim druknajam, labsirdīgajam,
godīgajam pilsonim, viņai jau agrāk — gan stacijā, gan
uz ielas — bija vīrieši uzmākušies ar tamlīdzīgiem piedā-
vājumiem, bet vai tad tie bija vīrieši, viņu izskats vien jau
izraisīja šaubas, bet šis bija godīgs, labsirdīgs, tiki, taki

robotiņš, viņa ies līdzi, ies, lai tikai atkal nebūtu jāpavada
nakts vecpilsētas namā uz sola, viņa ies līdzi, viņa bija
jau to nojautusi apstājoties, šī dāma, naktstauriņš no res-
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torāna, jau nebija Dinai konkurente, un Dina redzēja, ka

resnais, labsirdīgais vēderpuncītis to saprot. Viens resns

pilsonis, divi resni runcīši, trīs resni puncīši, lai dzīvo lab-

sirdīgi pilsoņi, lai dzīvo labsirdīgi tievi pilsoņi, lai dzīvo

labsirdīgi resni un visādi pilsoņi, īsti pilsoņi, gari, īsi,

plati, šauri, zemi, augsti pilsoņi, tiki, taki robotiņi, pilsoņi,
un Dina iesēdās taksometrā kopā ar labsirdīgo resnīti, bet

nelaimīgais naktstauriņš, stulbā muļķe, kas pati piesauca
palīgā savu nelaimi, palika uz ielasļ dūres vīstot un iz-

smalcināti izsakoties par negodīgo konkurenci.

Mājās viņam bija mīļš, mazs un miegains tiki, taki ro-

botiņš, puisītis, samtpurnītis, dzīvojās viens pats, nelietīgā

mamma bija abus pametusi.
— Tev, skaistai meitenei, nu gan nav jālauž kauli kaut

kādā tur draņķa tipogrāfijāl Vai tad sešdesmit rubļi — tā

ir nauda? Tev'taču ir dibentiņš par miljonu. Ir krūtiņas,
ir viduklītis, ir glīts mūlītis, un manam tiki, taki roboti-

ņam tu traki patīc! Ko tu tur mocīsies, paliec pie manis,

dzīvo, cik tev gribas. Dod, es nobučošu tavu kājiņu!
Dina palika. Pāris mēnešos viņas raksturs tā atmaiga,

izvilga, apslinkojās, ka viņa pat nesašuta, kad resnais,

labsirdīgais pilsonis, vainīgi mirkšķinot acis, sacīja:
— Saproti, pie manis tu vairs nevari dzīvot, ir radušies

tādi apstākļi, neļaunojies, bet es tev izgādāju vietu pie
viena cilvēka. Nu, tad visu labu!

Un iedeva Dinai piecdesmit rubļus.

Viņš bija labs cilvēks.

Dina pārgāja dzīvot pie «viena cilvēka», viņa to jau
mazliet pazina. Ciemojoties pie tiki, taki robotiņa, «viens

cilvēks» bieži tika metis kārus skatienus uz Dinu. Viņa
dzīvoja pie «viena cilvēka» apmēram mēnesi, tad saņēma
savus rubļus — šoreiz tikai trīsdesmit — un pārceļoja pie
nākamā «viena cilvēka». Tā viņa slīdēja aizvien zemāk,

viņu mainīja aizvien biežāk, un beidzot viņai gadījās laba

draudzene, kura iemācīja amata smalkumus un pagādāja
klientus. Tā arī šovakar — bija gadījies tīri pieņemams
klients, viņa gāja tam līdzi, taču klients izrādījās sadists,

briesmonis, gatavais nelietis no klienta, un Dina tikko pa-

guva izbēgt. Klients viņu aizvedis uz laivu piestātnes bū-

diņu ezermalā. Dina pametusi tur somiņu. Viņa teica, ka

viņai pirmo reizi mūžā sācies nervu šoks.

— Daži pielaiž bikses, — viņa man stāstīja, — bet es

pie tevis aizmigu kā nosista. Es varu aizmigt kurā katrā
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vietā. Pat uz ielas, ja mani nobiedē. Baiga štelle! — viņa
vēl piebilda.

To visu es uzzināju no rīta, kad atnāca Revolveru Miks,
un tad Miks man ari pateica, ka Dina mainījusi vīriešus

kā cepures, un tad ari Dina man visu izstāstīja atriebjošā
atklātībā, bet pagaidām es stāvēju pie loga, uz mana dī-

vāna gulēja nepazīstama sieviete, un es zināju tikai to,
ka esmu ielaidis viņu tāpēc, ka mana Ulrika patlaban at-

rodas tālu prom svešā pilsētā un arī var naktī gadīties
uz ielas, palīdzību meklējot, visādi var gadīties, liktenis
tomēr nav akls, redzīgs ir liktenis, un tāpēc man vajadzēja
uzsaukt šai sievietei, uzsildīt vannā ūdeni, uzklāt tīrus

palagus, ļaut, lai viņa izguļas, lai izguļas, lai izguļas,
un uzspļaut uz to, ko domā kaimiņi, ko domā nelaimīgais
murgotājs Asters.

Pusnakts

5

Dzīvot nozīmē baudīt. Kāpēc gan ne? Pat tādā sīkumā

kā gājienā pāri ielai es izbaudīju bruģa akmeņu apaļumu
zem kājām, zemeslodes vaigs, tiesa gan, putekļains, pie-
glaudās manām zolēm.

Domāju, ka no dzīves vajag ņemt visu, kas cilvēkam

pienākas, pat vēl vairāk, dzīvi vajag aplaupīt kā bagātu
skopuli uz lielceļa. Cilvēks pasaulē ierodas kails, bet dzīve

greznojas dārgos kažokos, tāpēc vajag bagātajam skopu-
lim nolaupīt pēc iespējas vairāk un pēc iespējas skaistāko,

galā viss tik un tā taps atņemts, laupīšana izrādīsies vai

nu jautra vodeviļa, vai asiņaina drāma, un, priekškaram
krītot, rekvizīti būs jāatdod un jāatgriežas putekļos un

pīšļos, lai gan ne tik kailam, kā pasaulē ierodoties (kaut
kādas pieklājības skrandas par ilggadīgo laupīšanu tiek

izsniegtas), bet tomēr būtībā ar neko, turklāt šaurā un

neērtā ekipāžā.
Man izdevās laimīgi apvienot rotaļīgo dzīves uztveri ar

sekmīgām studijām un laimīgu mīlestību, ar piepildītu ik-

dienu, un, gluži dabīgi, sāku bažīties, vai liktenis nega-
tavo man lamatas, kā jau tas reiz bija noticis pirms sep-

tiņi simti gadiem vai pirms septiņi simti piecdesmit ga-

diem, nudien, nevaru precīzi atcerēties, lai gan citādi
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mana atmiņa, kā jau pirmīt piezīmēju, ir nevainojama un

savā ziņā pat fenomenāla.

Pamostoties priecājos par dienu, aizmiegot — par nakti,

ejot uz darbu, priecājos par darbu, nākot mājās — par

atpūtu, un tā vienos priekos aizritēja mana dzīve līdz trīs-

desmit gadu vecumam. Kamēr biju jauns, visi cerēja no

manis lielas lietas, cerēja, ka vīra gados es pievērsīšos
tieši viņu grupējumam, nometnei vai kā nu var nosaukt

strāvas, kas izveidojas ikvienas pilsētas sabiedrībā, tāpēc
nav brīnums, ka šajā personības inkubācijas stadijā man

nebija ienaidnieku. Jāatzīstas, sāku pat par to uztraukties

un, ieguvis pirmos ienaidniekus, biju ne mazāk priecīgs kā

par pirmo saldējumu vasaras tveicē, kā par pirmo peldi
jūras ūdenī, kā par pirmajām slaloma slēpēm, kā par
pirmo lidojumu metāla valzivī — lidmašīnā. Kā par pirmo

ilgo šķiršanos.
— Es tev katru dienu rakstīšu pa vēstulei, —

Ulrika

sacīja.
— Ulrika, bērniņ, tev nebūs laika.

— Vismaz pa atklātnītei. Divus mīļus vārdiņus.
— Tu drīksti nerakstīt nemaz. Tev nebūs laika. Dienā

mēģinājumi, tikšanās, ekskursijas, svešas pilsētas. Arī

veikali. Vakarā jāuzstājas, jādejo, tu pati zini, nebūs

laika.

— Es rakstīšu, cik daudz vien spēšu.
— Labi.

— Ai, tūlīt braucam.

Noskūpstīju Ulriku četras, piecas, sešas reizes un tad

vēl septīto reizi, jo dziesmā sacīts: «skūpsti septiņreiz», —

septiņi vispār ir maģisks skaitlis, es gan neesmu māņti-

cīgs, tāpēc noskūpstīju Ulriku vēl astoto reizi, un tad arī

grupas vadītājs neizturēja, burtiski izrāva Ulriku no ma-

niem apkampieniem un iebīdīja vagonā. Noklankstēja bu-

feri, dobji ieguldzās sliedes, vilciens sadrebējās un devās

uz priekšu. Kur gan citur, ja ne uz priekšu?!

Mīlestība ir sarežģīta ābece, lapu pa lapai mēs to pār-
šķiram, mācīdamies pazīt aizvien jaunus burtus, var gadī-
ties, ka, pāršķirot nākamo lapu, iespaidu spilgtums no-

dzēš visas iepriekšējās. Es atšķīru attālumu lapu. Ceļa-

somu sapakošana, atvadu smeldze uz perona, protams,
rūpīgi noslēpta. Lakotie vagona sāni, stacijas priekšnieka
sarkanā cepure un trulais ģīmis, jo viņš ar šo vilcienu

nekur nevar aizbraukt.
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Pusnakts

6

Mans galvenais princips — nekam pārāk nepieķerties.
Lai viss aizplūst garām kā skaidrs, tekošs ūdens, lai aiz-

skrien kā zaķis ar vieglām kājām, tad arī dzīvot nav

grūti. Līdz šim esmu izvairījies no laulības, šīs briesmī-

gās cilpas numur viens, esmu izvairījies no radiem —

briesmām numur divi. Patiesībā no briesmām numur divi

man bijis izvairīties visvieglāk, jo man nav neviena dzīva

radinieka. Esmu pilnīgi vientuļš. Ja nu vienīgi Ulrika

pēdējā laikā mani piesaistījusi pāri par mēru. Varbūt

tieši tāpēc klusībā priecājos par šo šķiršanos. Vairāk kā

mēnesi atkal būšu viens. lerasti viens. Neviens, viens,

vienīgi?
Kā velns no krusta esmu bēdzis no sabiedriskajiem pie-

nākumiem, esmu bēdzis no estētikas semināriem, no da-

žādu pulciņu nodarbībām, esmu bēdzis no svētdienas tal-

kām, esmu bēdzis no kolektīviem gājieniem uz teātri,
esmu bēdzis no kolektīvām ekskursijām, tai ziņā mani

uzskati pavisam antisabiedriski. Par visu vairāk es ne-

ieredzu pūli, un par pūli es dēvēju jebkuru lielāku ļaužu

puļķu, kam nav savas iniciatīvas, nav savu domu.

Atri un veikli es izvijos no pavadītāju bara, ar galvas
mājienu atvadījos no paziņām. Brīnums, ka Ulrikas ve-

cāki nebija atnākuši pavadīt meitu. Es sapratu, — droši

vien tāpēc, ka nevēlējās sastapt mani. Lieki. Es taču varēju
nenākt. Ulrikas tēvs ar māti ne visai labi mani ieredzēja.

Pavedējs, izvirtulis, tie bija maigākie epiteti, ar kādiem

mani apveltīja. Ulrika iedrošinājās tos atstāstīt, un mēs

abi lieliski izsmējāmies. Protams, divus gadus saieties ar

jaunu sievieti, neizteicot ne mazāko vēlmi stāties saistīgā
laulībā, ignorējot vecāku lūgumus ciemos, tas šķita aug-
stākā mērā dīvaini, lai neteiktu vairāk.

Taču pēdējos mēnešos savāds maigums aizvien ciešāk

saistīja mani pie Ulrikas, es pat sāku bažīties, vai ne-

kļūstu vecs, turklāt Ulrika gandrīz trīs mēnešus nodzīvoja
pie manis, komunālā dzīvokļa šaurībā. Trakākais tas, ka

sāku pie visa tā pierast. Nevēlējos, lai viņa kļūst mana

civilsieva, nedz mana likumīgā sieva, taču izjaukt līdz-

svaru nebija manos spēkos, un tagad kā glābējs nāca šis

brauciens. Nu ko, Ulrikas vecākiem laikam taisnība, es
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patiešām esmu salts cilvēks, egoists, vienpatnis, malā

stāvētājs, rēķinos tikai ar savām tieksmēm un vēlmēm,

nejūtu nekādus sirdsapziņas pārmetumus. Un vispār ■—

kas tad ir sirdsapziņas pārmetumi? Tā ir vainas sajūta,
apziņa, ka neesi darījis visu, lai pasaule kļūtu labāka,

cilvēki ļaimīgāki. Bet es neesmu pasaullāpītājs. Man šķiet,
ka uz zemes viss ir vislabākajā kārtībā — apspiestie ap-

spiesti, brīvie brīvi, laimīgie laimīgi, nelaimīgie ne un,

kamēr vien dzīvos cilvēks, dzīvos arī Jaunums, pret Jau-
numu mūžīgi sliesies daži gaiši gari un mūžīgi liesmos

Džordāno Bruno sārts. Es nedribu piedalīties šajā jezgā,
negribu degt un negribu arī nest pagales ugunskuram.
Man pietiek ar to, ka stāvu malā un noraugos. Es pienā-

cīgi pazīstu vēsturi, lai sacītu — bars, ko sauc par cil-

vēci, nav labojams. Visās zemēs cietumi vienmēr ir pilni.
Ir arī vēl zemes, kur slepkavas un noziedznieki pārvalda
tautas. Lai, lai. Kamēr stāvu mierīgs, neviens neķeras
man pie rīkles, un, kamēr man neķeras pie rīkles, tikām

es stāvu mierīgs.
Savās četrās sienās es varu justies kā neaprobežots

valdnieks. Es drīkstu piekārt pie sienas jebkura orangu-
tāna bildi un pielūgt, kvēpinot elji viņa priekšā. Es drīkstu

kails dejot visbriesmīgākās dejas un vārīt savus līdzcil-

vēkus katlā. Es drīkstu iztēlē sagraut vai radīt jebkuru
ekonomisko un politisko sistēmu. Es drīkstu rakstīt ab-

straktā humānisma pārpilnus traktātus un adresēt tos

simt gadus uz priekšu — nākotnes pilsoņiem. Es drīkstu

nedarīt nekā, klusi gulēt savā gultā un nomirt, nomirt uz

mūžiem, nez kāpēc man gribas, lai zārkā mani nogulda
uz labajiem sāniem, abas rokas zem galvas, lai es gulētu,
cieti aizmidzis, aizmidzis miljoniem gadu, miljardiem
gadu savā miesas būdā, savā metru astoņdesmit trīs cen-

timetrus garajā un septiņdesmit piecus kilogramus sma-

gajā miesas būdā un lai man vēl reizi pēc tik ilgiem ga-
diem būtu lemts atmosties, man jāatmostas, jāatmostas,
jo citādi es dzīvi nodzīvošu tikpat tukšu, kā līdz šim

esmu dzīvojis, un nebūs man attaisnojuma.
Savās četrās sienās es varu justies kā ieslodzīts jaguārs,

es varu grauzt ar zobiem sava krātiņa dzelzs restes, un mani

zobi kļūs neasi. Es drīkstu bezspēcīgās dusmās rūkt pret
saviem cietumsargiem, un viņi tikai pasmiesies par mani.

Es varu būt humāns jaguārs un nesaplēst balto trusīti,
ko man iemet ēsmai. Es varu neēst neko, klusi gulēt sava

krātiņa stūrī ar slinki pievērtām acīm un nomirt, nomirt
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uz mūžiem, un manu adu izbāzīs vecs, prātīgs meistars

un izstādīs muzejā citiem jaguāriem par biedinājumu.
Savās četrās sienās es varu justies kā cilvēks, un tas

ir visgrūtāk, jo es jūtu, kā mani mīl.

Mīlestība būtībā ir tikai mazs atspulgs, mazs laimes at-

spulgs tumšajā naktī, naktī, kad zemi sedz tumsa un cil-

vēkus sedz vientulība, naktī debess griežas ap zemi kā

milzīga muca ar mēness sudraba spundi, mucā audzis —

pa spundi barots, vairāk nekā mēs nezinām par ārpasauli,
kāds atver spundi, melns piķis līst, melns piķis tevi aiznes

dziļā āliņģī — vientulībā maldies, balts zibens tev pāri
iet,, kā suns žēli kaukdams, naktī, kad zemi sedz tumsa un

cilvēkus sedz vientulība,
tad kāpēc man ieslēgt šo atspulgu gredzenā? Zelts

pats par sevi jau nav nekas ļauns, zeltu par klupšanas
akmeni padarījuši cilvēki. Zelts ir cēls metāls, bet tomēr

es negribu, negribu gredzenot mīlestību.

Pusnakts

7

Atvaļinājumā aizejot, jau iepriekš nozvērējos neko ne-

domāt par darbu, nozvērējos nemēģināt risināt kādu pro-

blēmu, saistītu ar darbu. Cauru gadu es biju iejūgts darbā,
nu mana sirds alka atpūtas. Drausmīgi nomācoša ir

skaitļu un dzelžainas loģikas pasaule. Darbs, es teicu sev,
darbs? Par darbu ne vārda. Pat iedomājoties darbu, es

taisni vai trīcu šausmās. Darbs! Negribu dzirdēt! Ar

darba slavināšanu nodarbojas katrs un visi visur, un

visvairāk tie, kas paši ne velna nedara, pat no mājas
sienas uz mani lūkojas aicinājums strādāt, aicinājums
taranēt darbu ar pieri, kaut arī smadzenes izšķīst uz

mūra. Es ieslēdzu televizoru, diktors teic man tieši sejā —

strādā, biedri!

Darbs?

Bet darbs taču ir nepieciešams cilvēka dzīvei,
kaut kas svēts,
vajadzīgs tikpat kā gaiss, tikpat kā miegs.
Bet vai tad mēs slavinām miegu? Vai tad mēs sakām —

gulēsim, biedri, gulēsim pastiprināti, paildzināti, krāk-

dami, šņākdami, gulēsim dīvānos, niķelētajās gultās, gu-
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lesim jūras zāļu matračos, saliekamajās gultiņās, sliktā-

kajā gadījumā gulēsim guļammaisos vai uz lāvām un, ja
pavisam nebūs kur gulēt, tad tusuļosim stacijās, siena

stirpās un sausākās piekalnītēs ceļa malāl Gulēsim, biedri!

Pēdējos gados es slikti guļu, pavisam slikti, kopš es

mazāk domāju par savu karjeru un par savu darbu, kopš
es vairāk domāju par dzīvi, par citiem cilvēkiem, kopš
sāku pārvērtēt savus nesatricināmos principus, slikti guļu,
pavisam slikti, bezmiegs pagaidām gan neiespaido manas

darba spējas. Naktī, kad miegs ir aizbēdzis kaut kur iz-

platījumā, es sapņoju par mazu lidmašīnīti, kas piederētu
vienīgi man, un es varētu ar to izlidoties kādas stundas,
mest vispārgalvīgākās cilpas, joņot virs pašiem Dundagas
zilo silu egļu galiem vai arī līkumot virs Gaujas, trakās

upes, lai riteņu apmales uzpūto ūdeni. Taču tās visas ir

muļķības, lidmašīnītes man nekad nebūs, kas gan atvēlēs

man iegādāties pašam savu, kaut arī mazu, mazītiņu lid-

mašīnīti? Mans draugs Pāvels Fjodorovičs gan sacīja:
— Ja tu īsti gribētu, varētu lidmašīnīti uzbūvēt viens

divi.

— Kā?

— Redzi, — viņš turpināja, — diezgan grūti ir kaut ko

sagādāt pa oficiālajiem kanāliem, gandrīz visur sēž biro-

krāti, un; ja nav attiecīgas sankcijas, tad nekā. Bet, ja
tu atbrauktu pie manis uz rūpnīcu ne kā ekonomists, bet,

teiksim, kā privātpersona, un sacītu: «Pāvel Fjodorovič,
man dikti vajadzīgs viens lidmašīnītes motoriņš, vai tu

nevarētu izlīdzēt, redz, iedzersim «melnais balzams», pa-
domāsim!» — kas zina, varbūt man tiešām atrastos šis

motoriņš. Bet tu ielietu «melnais balzams» un runātu

tālāk:

«Pāvel Fjodorovič, vai tev nav kāds paziņa, kam būtu,

teiksim, kāds lidmašīnītes spārniņš? ledzersim, pado-
māsim!»

Kas zina, varbūt man tiešām atrastos tāds paziņa un ar

laiku un pacietību tev lidmašīnīte būtu rokā, un tu varētu

aiziet pie, nu, tu jau pats zini, pie kā, un sacīt:

«Jan Janovič (vai kā nu jūs tur latvieši saucat cits

citu, kad runājat savā mēlē?), teiksim, Jan Janovič, vai

nevarētu man ierādīt tādu mazu, mazītiņu lidlauciņu, jo
lidmašīnīte, redz, man jau ir!»

Un es tev saku, lidotu kā eņģelītis, vizinātos!

Sava daļa taisnības ir Pāvelam Fjodorovičam, un pa-

mazām es sāku saprast, ka tikai savas neuzņēmības dēļ
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es sēžu bez lidmašīnītes, es sāku saprast, ka tikai savas

neuzņēmības dēļ neguļu naktīs, ilgodamies, kaut man būtu

maza, mazītiņa lidmašīnīte, ar ko varētu aizlidot atpakaļ
pāri septiņsimt vai septiņsimt piecdesmit gadiem, tad jau
redzētu, kad sāktu nolaisties, atgriezties tur, kur palika
mana neizdzīvotā dzīve, mana neuzvarētā cīņa, kur palika
mana lielā mīlestība, un pamazām, pamazām es atceros

visu: zirgs aulekšo, pakavi dirn, putekļu grīste vērpjas
aiz jātniekiem, un es domāju, es vēl ceru, ka viss būs

labi, ka viss nokārtosies,

Spoku stunda

i

taču arī nelaime nesnauž, un vakar pusdienas laikā, kad

meži visapkārt Rīgai gulēja piemilzuši smagā tveicē,
mestrs atgriezās pilī.

Auļojot pāri strautam, ābolainais zirgs piepeši paklupa,
jātnieks izlidoja no segliem, briežādas drēbēs zem sudraba

bruņām iekļuva ūdens, bet mestrs nevēlējās kavēties, ap-

ģērbu žāvējot, līdz pilij atlika ne vairāk kā četru stundu

ceļš. Jātnieks auļoja, kūpēdams karstajā pēcpusdienas
saulē, ar dūcošu dunduru oreolu ap galvu. Gluži negaidīti
iznāca tam aizkavēties kādā priekšpostenī, krēsla viņu

pārsteidza, un drēgnums apvijās ap locekļiem.
Šodien, kad ierados kā sūtnis, mestrs zvilnēja apaļajā

torņa istabā aiz biezajiem granītakmeņu mūriem saauk-

stējies, ik pa brīdim šķaudīdams, un kalps lika viņam pie
kāju pēdām karstus akmeņus, ietītus vīnā izmērcētās

aitādās.

— Kungs, jums vēstule no komtura, — es sacīju.
— A, dod šurp!
Mestrs norāva sarkano zīmoglakas spiedogu, atritināja

dzeltenīgo pergamenta tīstokli.

— Tev zināms vēstules saturs? — viņš jautāja.
— Galvenajos vilcienos, jā.
— Kādas ir tavas domas?

— Domāju, ka ordenis nav pietiekami spēcīgs, lai tur-

pinātu dievnama celtniecību.

— Ordeņa spēks un nespēks man pašam i' labāk zi-

nāms. Es jautāju par burvestībām!



320

— Esmu pārliecināts, ka ordenis saduras ar veikli no-

organizētu pretestību.
— Jā, burvestības, nezināmas rokas, sātans, pagānu

dievs, tās visas ir muļķības! Ja šajā lietā būtu iepīts ne-

labais, kāpēc gan tam nāktos graut mūrus, nevienam ne-

redzot? Dienas gaismā tas rīkotos, pašā diendusas vidū

sagrautu ne tikai viena reizē uzmūrēto, bet izsvaidītu ak-

meņus visprojām pa apkārtni, lai ne būvgruzis nepaliek
celtniecības tuvumā. Komturs ir muļķis, tic paša izgudro-
tajiem māņiem. Protams, tautai, tumšajam pūlim tikai

vajadzīga tamlīdzīga mistika. Kas gatavo sargiem ēdienu?

— Uzticams cilvēks.

— Es jautāju — kas?

— Kāds brēmenietis, trīsdesmit gadus vecs, līguma
darbinieks.

— Kādas vājības šim brēmenietim? Mīl naudu, skaistas

sievietes?

— Nav mans pienākums zināt šādas lietas.

— Labam vietvaldim viss jāzina. Brēmenietis var būt

uzpirkts. Nekas nav vieglāk kā piemaisīt sardzes vīru

vīnam dažas zālītes. Tūlīt saņemt ciet brēmenieti, nopra-

tināt, ja neatzīstas, spīdzināt ar karstu dzelzi. Tu visu

zināji, saprati, kāpēc neizskaidroji komturam?

— Magais O' Bens netic patiesībai, ja to izteic mana

mēle.

— Es viņam pavēlēšu ticēt. Bet viņa ideja? Tev ir zi-

nāma komtura ideja, ko tu domā par to?

— Domāju, ka tas ir neprāts. Tas lieki saniknos cilvē-

kus. Izcelsies nemieri.

Mestrs zvilnēja ērtā, lēzenā ozoldēļu lāvā, ne visai liela

auguma vīrs, īsta muskuļu un cīpslu mašīna, trīspadsmitā
gadu simteņa karavīrs, nežēlīgs cilvēks un labs jātnieks,
ciets savu lēmumu izpildē. Viņš piecēlās sēdus, un kalps
sakārtoja lāčādas zem pleciem.

— Es gribu, lai tu mani saprastu, — mestrs sacīja,
— es gribu, lai tu gudri un uzmanīgi virzītu pagānu
prātus man vēlamā virzienā. Es tev uzticos un vēlos pa-

skaidrot, kāpēc pieņemu šo lēmumu. Katram saprātīgam
cilvēkam ir skaidrs, ka nevis pagānu dievs te iejaukts,
bet gan tauta, un tauta jānomierina ar zobenu. Kāpēc
laupīt dzīvību skaistai pagānu meitenei? Pareizāki būtu

nosūtīt zobenbrāļu nodaļu un vienā rāvienā izbeigt ne-

kārtības. Taču, rūpīgi apsvēris visus par un pret, esmu

nācis pie slēdziena, ka mēs varam izmantot komtura Ma-
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gais O' Bena ideju. Palaidīsim baumas, ka esam noticē-

juši pagānu dieva nedarbiem un tikai tāpēc iemūrējam
meiteni, lai mūris taptu neaizskarams. Tai pašā laikā

tiks likvidēts uzpirktais brēmenietis, sardze naktīs nezau-

dēs apziņu, dievnams stāvēs, kā stāvējis, un, tā kā patie-
sību zinās tikai daži cilvēki, mēs būsim guvuši svarīgu

uzvaru. Mūsu dievs būs uzvarējis pagānu dievu. Protams,
šis plāns netiktu pieņemts, ja manā rīcībā būtu pieliekami
daudz karaspēka, lai turētu paklausībā visus apgabalus,
lai pārmācītu dumpiniekus uz karstām pēdām, taču pa-

gaidām man nav tik daudz vīru un zobenu, ordenis at-

rodas tālu no savām bāzēm, es nevaru ielaisties nopietnā

cīņā, tāpēc man jārīkojas ar viltu, cerībā, ka man noticēs,
ka noticēs ordeņa kaujas spējām, jo tikai īsteni stiprs
drīkst izrīkoties briesmīgi un nežēlīgi. Mana dzīves pie-
redze liecina, ka šis triks izdosies. Būtībā man nav citas

izejas, jo pretējā gadījumā jāpārtrauc dievnama celtnie-

cība, līdz ar to sānis tiek novirzīta ordeņa galvenā līnija,
bet mēs nedrīkstam ierādīt iezemiešiem, ka šaubāmies

kaut vienā punktā. Tu redzi, esmu atklāts pret tevi ka

pie bikts!

Es klusēju. Mestra atklātība mani biedēja.
— Ja šis pasākums laimīgi izdosies, — mestrs turpi-

nāja, — mēs dosim tev iespēju redzēt pasauli. Paceļot.

Apmeklēt svētās vietas. Cerams, pats pāvests pieņems tevi

audiencē. Tu redzēsi ticību visā tās varenībā.

— Romu?

— Romu.

Šāds ceļojums dārgi maksā.

— Par to parūpēsies ordenis.

Kalps pasniedza mestram pergamentu, pasniedza tinti

ziloņkaula trauciņā.

Tumšas nojautas iezagās manā dvēselē. Kad mani iecēla

amatā, domāju, ka vismaz daļēji varēšu mazināt tautas

postu, vismaz daļēji atvairīt melnos mākoņus. Būdams

vietvaldis, labi pārzināju situāciju zemē, zināju īstenos

spēku samērus. Ar vienotu pretestību mēs ordeni varētu

satriekt, bet savstarpējās ķildas, karjerisms, neuzticība

gadu no gada vājināja mūsu spēkus. lekarotāji viltīgi
izmantoja katru kļūdu. Krietnu laiku biju uzmanīgi vē-

rojis, pētījis augstākā virsvadoņa mestra vājības, meklē-

jis trūkumus viņa vadības stilā. Zinot, ka viņš mīl drošas

un ātras atbildes, centos runāt gandrīz līdz galējībai at-

klātu valodu, radīdams iespaidu, ka neko neslēpju un
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pilnīgi uzticos viņam. Mazsvarīgos jautājumos allaž pie-
kāpos, klaji atzīdams, ka ordeņa intereses stādu augstāk
par visu. Reiz es mestram it kā starp citu atzinos, ka

visas cerības lieku uz nākotni, kad līdz ar ordeni pacelšos
vēl nebijušos augstumos pār savu tautu, ka atsevišķas
personiskās simpātijas man neko nenozīmē pret lielo sim-

pātiju — ordeni, ka savu likteni uz mūžu esmu saistījis
ar Zobenbrāļiem, tikai ar ordeni līdz pastarai tiesai. Do-

diet man augstu amatu, un es jums atdošu savu tautu.

Tā man izdevās mestrā radīt ilūziju, ka esmu varaskārs

cilvēks, galīgi pārdevies karjerists, domājošs biezādainis,

gan ass un spurains, bet ordenim pilnīgi uzticams.

Es spēlēju dubultu spēli. Tai pašā laikā visā slepenībā
saliedēju spēkus, gatavodams sacelšanos. Meklēju sabied-

rotos igauņos un mūsu labākajos kaimiņos — krievos,
bet leiši patlaban dragāja krievu zemi, igauņi klīda siro-

dami Vidzemītes ziemeļos, tā kā bija jāpaļaujas tikai uz

pašu izkliedētajiem spēkiem. Sacelšanos varējām sākt ne

ātrāk kā nākamā gada rudenī.

Ordeņa celtā baznīca un ar būvdarbiem saistītās smagās
klaušas dažiem karstgalvjiem bija kā dadzis acis, un

manas pūles — pagaidām noslāpēt rūgtumu pašā
saknē — nevainagojās panākumiem, tagad draudēja

priekšlaicīgs bruņots tesiņš. Arī mestrs spēlēja dubultu

spēli, viņa izlūki nesnauda, tagad es sapratu, kādās la-

matās esmu iekūlies; kā skaidrākais pierādījums pagalma
kārtojās jātnieku pulks, divi bruņinieki, desmit brāļi un

piecdesmit karakalpi, tie pavadīs mani uz kornturātu.

Mestrs tikai minūti atpakaļ liekulīgi apgalvoja, ka viņam
neesot spēka, ka viņš tikai sava nespēka spiests gribot
iemūrēt meiteni, tagad viņa nodevīgais plāns kļuva re-

dzams kā uz delnas. Protams, tauta nepieļaus šādu ne-

žēlīgu ņirgāšanos, zobeni taps atkailināti pirms laika,

asinis līs, uzvara atkal uzsmaidīs ordenim, cerīgākie dum-

pinieki taps iznīcināti. Arī man būs jāatklāj savas kārtis.

Vēl īsti neticēju nojautām. Mestrs aizzīmogoja vēstuli.

Es jutu, ka viņš vilcinās. Jutu, ka no manis gaida vēl

vienu jautājumu. Es brīdi šaubījos, vai uzdot šo jautā-
jumu. Taču ilgāk klusēt bija bīstami.

— Vai mestram ir zināms, kas būs šī meitene?

— Jā, — mestrs ātri atbildēja. Viņš patiešām bija gai-
dījis tieši šo jautājumu, un mana sirds sažņaudzās, kad

viņš ielūkojās komtura vēstulē. — Magais O' Bens raksta,
kāda Ulrika, nekristīta pagānu skaistule.
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Zināju, kādus vārdus tagad gaida no manis. Un t&Kt es

taptu savaņģots, pat zobenu nepagūdams izķert no maksts,
sakalts važās un iemests pazemē. Pārbaude? Jā! Es re-

dzēju, ar kādu mākslotu nepiespiestību mestrs gaida manu

atbildi, es stāvēju sāniski pret durvīm un redzēju viegli
iedrebamies smagos vilnas aizkarus, kaut gan telpā ne-

staigāja ne mazākā vēsmiņa. Zināju, ka aiz aizkariem,
lēcienam sagatavojušies, stāv mestra miesassargi, tā dē-

vētie Reinas panteras. Tad es iesmējos un sacīju.
— Ne visai veiksmīga izvēle, mestr, ne visai! Protams,

ja reiz tas ir izlemts, man tur nav ko iebilst. Kaut gan

žēl, ka mestrs neapspriedās ar mani pirms tik svarīga
lēmuma pieņemšanas.

— Tu sacīji, ka vēstules saturs tev galvenajos vilcienos

zināms, — mestrs atbildēja, — un es nemīlu atcelt savu

padoto lēmumus, jo sevišķi par tik mazsvarīgu lietu kā

kaut kādas tur nekristītas meitenes likteni, tas grautu
manu padoto nozīmību tautas acīs. Magais O' Bens la-

bāki pārzina vietējos apstākļus, negribu jaukties viņa rī-

kojumos.
— Es piekrītu, — vienaldzīgi noteicu.

— Man prieks par to. Tā jau domāju, ka personīgās
simpātijas tu pakļausi ordeņa interesēm. Mani cilvēki

ziņoja, ka tu esot neuzticams, tāpēc bija jāuzliek tev šis

mazais pārbaudījums. Es tev uzticos. Te būs mana atbilde

komturam. Eskorts tevi pavadīs. Jāj tūlīt, lejā gaida
svaigi zirgi.

— Mestr, — es aizvainots teicu, — mana uzticība nav

salaužama, sadragājama, sadedzināma, kāpēc bija vaja-
dzīgs šis māns ar meitenes iemūrēšanu?

— Tas nebija māns. Meitene tiks iemūrēta.

Ne vārda nebildis, es paklanījos un izgāju.
Sirds sita neparasti strauji, jutu, ka deniņos piebriest

dzīslas, vēl mirklis, un es būtu sevi nodevis. Biju pieveikts,
sakauts, iznīcināts. Magais O' Bens bija smalkāk ošņājis,
gudrāk spriedis, viltīgāk rīkojies. Visu saskaņojis, pirms
uzstādījis lamatas. Kāpēc viņš mestram domāto vēstuli

nolasīja man priekšā? Toreiz es nebrīnījos nedz par dī-

vaino atklātību, nedz par to, ka viņš nedod vēstuli izlasīt

man personīgi. Domāju — viņš, muļķis, grib palielīties
ar savu lasīt un rakstīt māku, pāvs nelaimīgais, iedomīgs
kā tītars, jo ne visi bruņinieki prata lasīt un rakstīt.

Smalki biju apvests ap stūri. Mani atsūtīja pie mestra,
lai pats netraucēti izrīkotos ar Ulriku. Nu man jāatklāj
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savas kārtis, lemjot sacelšanos neveiksmei, lemjot tautu

verdzībai, vai arī jāziedo šis upuris? Pagaidām nebiju
sevi nodevis ne ar vārdu, ne ar kustību, turējos, kā vīram

pienākas, taču, lecot zirgā, mana kāja paslīdēja, un tikai

ar kalpa palīdzību iesēdos seglos.
— Ahoi! — atskanēja sauciens. Tilta dēļiem dārdot zem

jātnieku pulka pakaviem, mēs izjājām no Rīgas pils.

Spoku stunda

2

Ja es būtu varens diktators un gribētu paverdzināt kādu

tautu, vēl vairāk, ja es gribētu šo tautu izdeldēt no zemes?

Es nāktu kā draugs.
Atveriet man savas sirdis un durvis, labajā rokā es

nesu palmas zaru, bet kreisajā rokā es nesu maizes klaipu,
es gribu piepildīt jūsu klētis un jūsu ilgas, lai miers un

pārticība valda pār jums.
Ja mani atraidītu kā draugu,
es nāktu kā tuvinieks.

Draugus mēs varam izvēlēties, bet tuvinieki atnāk paši.
Tuvinieki ierodas ar skaļiem kliedzieniem, un mātes miers

saplīst sāpēs. Visi cilvēki ir tuvinieki, tikai es neesmu tu-

vinieks, jo manas mātes miers nav saplīsis sāpēs, mana

māte nav mani dzemdējusi, mans tēvs nav mani dzemdinā-

jis, esmu radies no nekā. Esmu iznests cauri gadsimtiem
laika dzīslotajā plaukstā, un pulksten četros no rīta, ejot
uz darbu, mans nākamais tēvs — Dārziņa kungs atvēra

nama ārdurvis un paklupa pār manu šūpuli, pār ievu klūgu
groziņu, kur es gulēju mazs un svēts kā dieva bērns, pa-

klupa un tikko nesadragāja manu trauslo, vāro bērna gal-
viņu, bet es gulēju klusi un mierīgi, atradenis bez vārda,
bez tēvijas, bez pagātnes, atnests cauri gadsimtiem laika

dzīslotajā plaukstā, gulēju kā caurspīdīgi trausla atvase

cilvēces koka zaļajā zarā, un laika dzīslotās saknes stiepās
dziļi cilvēces pagātnē, un cilvēce bija mana tēvija, mans

vārds, un Dārziņa kungs mani pacēla, ienesa namā, un Dār-

ziņa kundze bez sāpēm un kliedzieniem kļuva mana māte.

Vai es biju piedzimis latvietis, vācietis, krievs, anglis,

polis, čehs, igaunis, lietuvietis, zviedrs? To nezina neviens.

Bet še es nokļuvu tieši no laika dzīslotās plaukstas, ieaugu

ar saknēm šajā tautā, es laidu dziļi savas saknes, es aiz-
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kļuvu līdz sāpēm un verdzībai, es aizkļuvu līdz savai cīņai,
un zaros man plauka daudzas un dažādas lapas.

Šķūnī abas divviru durvis bija vaļā.
Plati atvērtajām durvīm vidū cauri spīdēja zila debess.

Šķūnī zem sijas aiz pakaļkājām karājās zirgs, galva jau
bija nogriezta, iekšas izgāztas, patlaban dīrāja ādu. Mies-

nieks strādāja veikli, ar asu nazi atgriezdams taukus, at-

plēsdams ādu collu pa collai no vēl siltā rumpja, piepalī-
dzot dauzīja ar dūrē sažņaugtā naža spalu. Priekšauts bija
notakšķīts ar asinīm, tāpat bikšu staras, rokas un seja.
Viņš nikni uzkliedza sunim.

— Marš no šejienes!
Arā no šejienes? Vai man jāiet ārā, vai tas bija uzkliegts

sunim? Varbūt arī man? Ko gan es te nācu, ko gribēju at-

rast? Kāpēc man, tik jaunam cilvēkam, jāmaldās pagātnes
džungļos? Es taču varu iet uz priekšu, es vareni eju uz

priekšu, esmu labākais cilvēks pasaulē, pats bagātākais,
pats sociāli visnodrošinātākais, manos nākotnes kalnos

nav aizu, es varu bez maksas ārstēties poliklīnikā, esmu

visvienādākais, es baudīju bezmaksas izglītību, £ik nu labu

man varēja sniegt, esmu godīgs, izpalīdzīgs, draudzīgs,
atsaucīgs, saprātīgs, es dzīvošu nākamībā. Kāpēc es lienu

šajā vecajā šķūnī, kur zem sijas aiz pakaļkājām karājas
zirgs, galva jau nogriezta, iekšas izgāztas, miesnieks pat-
laban dīrā ādu?

Es esmu nenogurstošs darba darītājs, patiess divdesmitā

gadsimta varonis, iemantojis slavu kā nesalaužams virzī-

tājs, dedzīgs cīnītājs par sabiedrības pārveidošanu uz tais-

nīguma pamatiem. Mani ar citiem pilsoņiem saliedē mērķu
un interešu kopība, esmu pilsētas un lauku darbarūķis,
augstu paceltā rokā nesu sacensības karogu, man ir ilgo-
tais mērķis — kļūt vēl labākam nākotnē, es stingri ieturu

uzvarošo kursu, lūk, tāds es esmu, varbūt tās tomēr sve-

šas spalvas? Nē, arī es taču tur esmu iekšā, statistikas cil-

vēks, tāds veros sev pretī no daudzu žurnālu lappusēm, no

aprakstu un reportāžu slejām, no televizoru ekrāniem.

Drīz es rēkšu kā dīzelis, stampāšu zemi kā zilonis, joņošu
kā virsskaņas lidmašīna.

Esmu ievērojamākais čuguna lējējs pasaulē. Esmu iz-

kausējis miljons un miljons tonnu tērauda vairāk nekā

mani senči akmens laikmetā. Esmu izslaucis visvairāk

piena, izdējis visvairāk olu, izperējis visvairāk cāļu. Bet

vai tad par to es degu? Vai tad skaitļi sauc mani uz

priekšu? Par ko tad es degu? Par ko?
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uažbrīd man liekas, ka pasaule ir viena milzīga kļūda,

milzīga jautājuma zīme, pavērta brūce, sāpju kliedziens,

pārpratums, melns tintes kleksis Visuma baltajā krītpa-

pīrā, un naktīs es nevaru aizmigt.
Vismaz ar sevi es drīkstu būt atklāts, es drīkstu sev

atzīties šaubās, tirdošajās šaubās, kas mani nomoka, jo
labi būtu smaidīt bez šaubām, nevis gulēt tumsas klēpī un

plati vaļā acīm skatīties sev sejā. Manas domas jau nav

nekas sevišķs, tās pagaidām ir nedzimuši bērni, es tās pa-

gaidām nerādu nevienam, pagaidām tas ir noslēpums, ko

varu atklāt, bet varu arī neatklāt, pagaidām, es saku, pa-

gaidām, jo nepaies ne simt piecdesmit gadu un tiks izgud-
rotas domu lasīšanas mašīnas, kuras, bez šaubām, izman-

tos tikai pedagoģiskos nolūkos, bet cilvēkam tiks atņemts

viņa vienīgais cietoksnis, vienīgais patvērums — viņš pats.
Esmu pretrunu kamols, mans «jā» uzvar manu «nē», es

virzos uz priekšu, bet kustība mani izšķetina pa diegam

bezmiega melnajās naktīs, naktīs, kad zemi sedz tumsa un

cilvēkus sedz vientulība, naktīs debess griežas ap zemi kā

milzīga muca ar mēness sudraba spundi, mucā audzis, pa

spundi barots, vairāk nekā mēs nezinām par ārpasauli,
kāds atver spundi, melns piķis līst, melns piķis tevi aiznes

dziļā āliņģī — vientulībā maldies, balts zibens tev pāri iet,
kā suns žēli kaukdams, naktī, kad zemi sedz tumsa un cil-

vēkus sedz vientulība,
tad kāpēc ieslēgt šo vientulību gredzenā? Kāpēc? Vai

tiešām, ieraudzīdami atklātu sirdi, ļaudis tver pēc zobena?

Vai tiešām šaubas ir tik biedējošas? Vai tiešām domājošie
var nokļūt pie domas bez šaubām un tādēļ viņi ir bremzē-

jošie, bet darošie — vienīgie virzītāji?

Spoku stunda

3

Pirms tam es biju iegājis Dārziņa kungā.
Es uzzināju dažas viņa domas:

nez kāpēc lielākā daļa cilvēku 1010 kautrīgas ilūzijas,
tiesa gan, paši to labi neapzinādamies, ka viņu dzīve ir izcila

parādība, ka viņi ir kaut kas sevišķs, jo, raugiet, viņi ir

piedzimuši, staigā, ēd, guļ, vairojas un dara visu pārējo,
kas cilvēkiem jādara. Pienāk laiks, cilvēks nomirst, un viņa
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pēcnācējs cilpo tālāk pa to pašu ceju, sirdi nesdams

klusu ticību, ka viņa piedzimšana pati par sevi jau pada-
rijusi dzīvi nozīmīgu, ka piedzimstot viņš savu misiju ze-

mes virsū papilnam paveicis, un atkal rit laiks, tuvojas
gals, un cilvēks aizslīd nebūtībā, nenojauzdams, ka bijis
tikai bioloģisks kukainis, rīks, detaļa lielajā dabas mašīnā,

virpas, štances vai frēzmašīnas sastāvdaļa, automāts, kurš

nav apmainīts pret īstu automātu tikai tāpēc, ka zināmos

apstākļos dzīvs darbaspēks ir lētāks un darba devējs arī

nav varējis izdomāt, kur lai liek atbrīvoto strādnieku. Nav

nozīmes viņa prātam, tas nav nekāds inženiera prāts, ne-

kāds zinātnieka prāts, un neviens nevaicā, kāpēc nav, jo
visiem nav jādomā, ja visi sāks domāt, pirmām kārtām

valsts cietīs zaudējumus, jo ekspluatācija ir varens ienā-

kuma avots, tā sakot, viens no budžeta stūrakmeņiem.
Apmēram šādā stilā savas domas 1942. gadā izklāstīja

Dārziņa kungs, atskatā vērtēdams buržuāziskās republikas

pagātni, un vēl viņš piebilda, ka valsts nežēlīgais mehā-

nisms samaļ cilvēka personību smalkās drumslās un vie-

nīgais pretsvars slēpjas Servantesa formulā:

«Zem sava mēteļa es varu nosist karali,» —

esmu niecīga būtne valstī, taču manī slēpjas cita, daudz

pilnīgāka valsts, tajā esmu pavēlnieks un valsts galva,
tajā esmu likumdevējs un izpildītājs.

Dārziņa kungs nebija lasījis Marksu, tāpēc viņa uzskati

balstījās uz savdabīgu indivīda nevarības filozofiju.
Dārziņa kungs tērpās tumši pelēkā, gludinātā uzvalkā,

nebija ne mazāko šaubu, ka ari krekls spīdēja svaiga

sniega baltumā, stērķelētu krūtežu, apsidrabotu kaklasaiti,
un arī spieķītis bija vienmēr pie rokas, slavenais spieķītis
ar sudraba zirga galvu. Tāds bija viņa ieradums — darba

ierasties pusstundu agrāk, lai pagūtu uzvilkt pēc eļļām,

tērauda putekļiem un akmeņoglēm smaržojošo pārmijnieka
mundieri. Maiņu beidzot, Dārziņa kungs atkal aizkavējās
lieku pusstundu, rūpīgi nomazgājās un pārģērbās.

Okupācijas pirmajās dienās dzelzceļš nestrādāja. Kad

Dārziņa kungam atkal vajadzēja ierasties darbā, viņš iz-

vilka no skapja savu greznāko uzvalku.

— Tas būs par daudz izaicinoši, — sacīja Dārziņa kun-

dze, — nu, es tevi lūdzu, nevelc vismaz to angļu drēbes

uzvalku, tu zini, viņi karo ari ar angļiem!

— Viņi karo vai ar visu pasauli, bet tāpēc jau latviešu

amatnieks neies ģērbties kā tāds nevīža, — Dārziņa kungs

atbildēja.
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Mājās viņš atgriezās vai zajš aiz dusmām. Pats Šefs

esot uzslavējis Dārziņa kungu, teikdams:

— Tā, tā, labi, mans mīļais, vajaga turēt kanti un pa-
rādīt, ka tagad, kad atkal esam brīvi un boļševiki padzīti,
mēs drīkstam staigāt kā kungi.

Neviens nebija pamanījis, ka Dārziņa kunga uzvalks no

angļu drānas, neviens nebija saskatījis šajā demonstrācijā

protestu okupācijas varai, bet, gluži otrādi, cieņu un at-

zinību. Tad nu nākamajā reizē, uz darbu iedams, Dārziņa
kungs saģērbās pēdīgajās skrandās, nosļauptiem zāba-

kiem kājās, vecā, sadriskātā kamzolī (to viņš uzvilka, kad

pagrabā kurināja centrālapkuri) un gandrīz vai no maisa

drēbes uzšūtās biksēs. Tas bija neredzēts skats, kad Dār-

ziņa kungs pēcpusdienā gāja uz tramvaja pieturu. Kvar-

tāla iedzīvotāji, labi zinādami viņa gandrīz vai maniakālo

tieksmi tīri un glīti ģērbties (tāpēc arī pārmijnieku dēvēja

par Dārziņa «kungu»), tagad izbrīnā iepleta mutes. Ru-

nāja, tas esot okupantu pirksts, ja reiz tāds cienījams
amatnieks (Dārziņa kungu dēvēja arī par cienījamu amat-

nieku, jo viņš visu prata darīt, piemēram, iestiklot izsistu

logu, ielikt parketa grīdu, izbalsināt griestus, izvirpot šaha

kauliņus, no darba brīvajā laikā viņš labprāt izpalīdzēja
cilvēkiem, ņemdams mērenu samaksu) — tātad, ja reiz

tāds cienījams amatnieks kā Dārziņa kungs staigā putnu

biedēkļa drēbēs, tad okupācijas pirksts neesot tīrs.

Otrajā okupācijas gadā Dārziņa kungs saslima ar ba-

rības vada vēzi. Pēc operācijas viņu pārveda mājās un ba-

roja ar caurulītes palīdzību, ēdienu ievadot tieši kuņģī.
Produktus izsniedza uz kartiņām, un Dārziņa kundze bieži

brauca uz laukiem apciemot Rūli, vienmēr atgriezdamās ar

pilnu grozu. Tūkstoš deviņi simti četrdesmit trešā gada

ziemā, no Rūļa mājām uz staciju braucot, zirgs nomaldījās
no ceja, Dārziņa kundze izkrita no kamanām, un viņu at-

rada tikai otrā rītā — nosalušu.

Pamazām es pieradu pie jēlās smakas, pie pūstošas mie-

sas smakas, pie kaut kā gluma un lipīga, kas slīdēja ista-

bas gaisā kā receklis, kā caurspīdīgs un netverams medū-

zas receklis. Jo sliktāk kļuva Dārziņa kungam, jo vairāk

izplatījās netīkamā smaka. Tā kļuva tik spēcīga, ka rītos

pirms ienākšanas mūsu istabā Astera sieva Anna aizsēja
muti un degunu ar etiķī samitrinātu marli. Viņa ielēja cau-

rulītē zāles, tad barību, iznesa netīrumu podu, mazliet pie-

kopa istabu un ātri, cik vien iespējams ātri, izgāja. Katru

sesto dienu viņa apmazgāja Dārziņa kungu, viņa bija
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laipna un pacietīga ar slimnieku. Mani viņa vairākkārt

aicināja pārnakšņot lejā, Astera dzīvoklī, uz mazā dīvāna,
taču es atteicos, jo — pirmkārt — viņu dzīvoklī mitinājās
kāds vācu virsnieks no komandantūras, otrkārt — es ne-

drīkstēju pamest Dārziņa kungu, jo viņam nu vairs nebija
neviena tuva cilvēka pasaulē. Tiesa, Asters skaitījās viņa
sirdsdraugs, bet kopš okupācijas pirmajām dienām ar As-

teru notika savādas pārvērtības, un Dārziņa kungs viņam
atgādināja, lai nelien bez ziepēm, lai vispirms krietni

ieziepējas, un tad nu Asters uzteica sirdsdraudzību, seno

un loloto, izīrēja labāko istabu komandantūras virsniekam

un ne reizes neuzkāpa augšā apraudzīt slimnieku, tika:

viņa sieva, labā, sirsnīgā dvēsele Anna, nepameta mūs lik-

teņa varā. Ar Annas ziņu atradās Grīzkalniete, viņa ap-
metās mūsu dzīvoklī, un tad arī no Grīzkalnietes es kādu

dienu uzzināju, ka esmu atrasts durvju priekšā un Dār-

ziņa kungs, agri no rīta uz darbu iedams, klupis pāri ievu

klūgu groziņam un cienījamā amatnieka melnais katliņš
noripojis no galvas, iekrizdams dāliju dobē pie kāpnēm.

Spoku stunda

4

Pēc Dārziņa kunga nāves Asteru laulātais pāris pārvā-
cās mūsu dzīvoklī, iepriekš visu labi izvēdinādami, bet

mani aizsūtīja uz laukiem pie Rūļa. Es sadraudzējos ar

tēvoci Hansi, viņš sargāja noliktavas, bet brīvajā laikā,

cik nu vācu karavīram tā brīvā laika bija, palīdzēja Rūlim

saimniecībā.

— Gut zirgs, gut puika!
Tēvocim Hansim patika zirgi. Viņš mani uzsēdināja

zirga mugurā, pats gāja līdzās, pieturēdams pavadu, uz-

plājis savu lielo roku rumakam uz skausta. Viņš bija brī-

nišķīgs draugs, viņam fāterlandē piederēja saimniecība,

sieva, divi «gut puikas» un daudz «gut zirgs». Visi viņam

bija vienādiņ mīļi, ir fāterlandē, ir sieva, ir «gut puikas»,
ir «gut zirgs». Tādi mazi latviešu puikas neko daudz ne-

atšķiras no maziem vācu puikām, visas pasaules mazie

puikas ir līdzīgi, bet es biju jo sevišķi līdzīgs tēvoča

Hanša puikām, man bija zilas acis, linu mati, es biju pa-

visam «gut puika», mani varēja ucināt, sviest augstu gaisā,
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varēja sēdināt zirga mugurā, man tas viss patika, un tēvo-

cis Hansis man šķita brīnišķīgs draugs.
Kad apkārtējie saimnieki saveda jaunos kumeļus pie

Rūļa un atbrauca veterinārārsts, tēvocim Hansim iekrita

brīvs brītiņš, lai palīdzētu pie kurnēju kastrēšanas. Diena

saulē bija sakarsusi, un ducis kurnēju dīžājās pie aploka
sētas. Atveda vēl trīs kurnejus, un operācija varēja sāk-

ties. Kurnēji bija nosvīduši, muskuļaini un trakulīgi, nāsis

tiem iepletās, acis spīdēja, tie kasīja ar kājām zemi, aug-

stu uzsviezdami galvas, zviedza saulei pretī, un viss ap-

loks skanēja, smaržoja pēc asiem zirgu sviedriem. Pirmo

kumeļu pieveda tuvāk pie instrumentu galda, saimnieks to

turēja cieši pie iemauktiem, kumeļš gāja dancodams, slī-

peniski sagriezies, nīstos laužņus košļādams, putas no mu-

tes šķiezdams.
Ātri un veikli tēvocis Hansis uzmeta kumeļam cilpu uz

kājas. Vēl trīs vīri pieklupa klāt, triecās ar pleciem kume-

ļam sānos, nogāza dzīvnieku zemē, apvēla uz muguras, sa-

vilka cilpas uz kājām pie potītes virs vēzīša (lai nenoslīd).
Saturēja. Divus gludus pusbaļķēnus pievēla zem katra

sāna, lai kumejš nevalstās. Viens uzmeta uz lūpas žņaugu
un sagrieza grīstē, tad mazāk sāpot. Nu veterinārārsts va-

rēja darīt savu darbu, un tēvocis Hansis viņam piepalī-
dzēja, lāgiem uzplikšinot kumeļam pa gūžas iekšpusi un

nosakot «gut zirgs», lāgiem pametot skatienu uz manu

pusi un nosakot «gut puika».
Kumeļš dobji nokrācās, nostenējās, un acis tam izvalbī-

jās, kad noklakstēja knaibles, pārkniebdamas sēklvadu.

Pēc brīža operācija bija galā un dzīvnieks uzlēca kājās.
Vēl tas mēģināja dīžāties, bet redzams — nabagam sāpēja.

Kumeļš vēl ierēcās, kad to veda garām kūtij, kur stāvēja
ķēves, ierēcās, nekā vēl nesaprazdams, nenojauzdams, vēl

tīri spirgts, nosvīdis, muskuļains, bet viss jau bija galā,
viņa misija beigusies, viņš bija atzīts par nederīgu sugas

turpināšanai, nolemts darba zirga lopiskajam liktenim,
tikai vienu auguma tiesu viņam bija lemts dzīvot pasaulē,

viņš vēl ierēcās, nekā nenojauzdams, bet viņa sēklas dzie-

dzerus saimniece aiznesa brūnā māla bļodiņā uz ķēķi, jo
veterinārārsts bija pavēlējis pagatavot gardu maltīti, viņš

bija feinšmekers, viņš zināja, kas labs, kas slikts, kas iz-

metams, kas izcepams, un. pusdienās vīri draudzīgi sēdēja
pie kopēja galda, notiesādami pikanto maltīti, klāt pie-
dzerdami kadiķogu degvīnu.

Es iegāju kūtī, kur stāvēja izkastrētā kumeļu saime ar
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uzsietām astēm, un kāds saimnieks dežurēja, raudzīda-

mies, lai kumeļi neapguļas, tad brūcēs varētu iekļūt infek-

cija. Tagad par kumeļiem rūpēsies, baros ar smaržīgu
sienu, kops, bērs silē čaukstošas auzas, jo kārtīgs saim-

nieks zina — lai zirgs vilktu vezumu, tam jādod labi ēst,
tam jāļauj labi atpūsties un lāgu lāgiem jāpaglāsta.

Nevarētu sacīt, ka man kumeļu būtu žēl, puikām gan-
drīz nekā nav žēl, mani mocīja vienīgi ziņkāre, ko tie sa-

cīs, kad uzzinās, ko ar tiem izdarījuši?

Spoku stunda
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Tēvocis Hansis aizbrauca uz fronti, viņš jau bija pagai-
sis no atmiņas, kad karš aizvēlās pāri Rūļiem uz rietu-

miem. Patiesību sakot, nekādas kaujas šajā rajonā neno-

tika, pārāk tālu atradās lielie un nozīmīgie ceļi, tikai rets

šāviens norībēja starp nelielām aiztures grupām un uz-

brucējiem. Pāris dienu vēlāk pievakarē vīrieši nolēma ap-

staigāt ganības, lai pārliecinātos, ka govis bez bažām var

laist zālītē, pāris pūrvietu lielā pļavele pie mājām bija
sadangāta un izēsta melna, turklāt līdz salnām vēl tālu.

Mani gribēja aizturēt mājās, bet es tomēr aizskrēju
līdzi lielajiem, man pavēlēja virzīties cieši pēdās, neskriet

sānis, nedraiskoties un neko neaizskart bez pieaugušo zi-

ņas. Pa priekšu gāja Rūlis, puisis Ernests un kaimiņu
saimnieks. Ganībās ceroja alkšņu puduri un pazemi kadiķi,
pirms atkāpšanās te bija apmetusies neliela vācu kara-

spēka daļa, tagad visa zeme piesvaidīta, piegružota izēs-

tām konservu kārbām, pelēkām avīžu strēmelēm, tukšām

patronu čaulītēm. lelejā zem eglēm rēgojās pamesta lauku

virtuve, katls uz riteņiem. Nosprieduši, ka te droši var go-

vis ganīt, vīrieši devās tālāk, es sekoju, iedams cieši aiz

muguras. Sākās rets ozolājs ar izklaidiem paparžu vēdek-

ļiem. Neaizejot līdz kādam ozolam, vīrieši apstājās, un es

izdzirdēju pavēli.
— Paliec uz vietas!

Viņi pagājās uz priekšu, apstājās un noliecās pie tumša

paugura zālē, un te jau arī es, nevaldāmas ziņkārības

dzīts, piezagos klāt.

Garajā zālē uz muguras vaļā atpogātā mundierī gulēja
tēvocis Hansis. Vienas kājas, apmulsumā neievēroju —
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kreisas vai labās, vienas kājas bikšu strēle bija pārgriezta
gareniski un uzlocīta līdz jostas vietai, pār gurnu līdz pat
cirksnim lokšņojās dzeltenīgs pārsējs vecas kartes krāsā

it kā ar zīmoglakas pilieniem pārklāts. Hanša seja bija
sakritusies un dzeltena kā vaska ritulītis, ar kādu vīrieši

ievaskoja diegus pirms iemauktu lāpīšanas. Deniņos mel-

noja mazs caurumiņš.

— Nošāvies, — sacīja Rūlis.

— Nav gribējis krist gūstā.
— Tas ir tas pats vācietis?

— Tas pats.
— Tēvocis Hansis! — arī es iejaucos sarunā.

— Muti, puika!
— Droši vien palicis aizmugurē, nācis meklēt vienīgās

zināmās mājas un tā tālāk arī par ganībām neticis.

— Dievs to vien zina, kā viņš te atkūlies, ne domāt ne-

domājām vēl redzēt.

— Varens zirgu kastrētājs bija!
— Bija, bija!
— levainots nācis.

— Kur nu nācis, drīzāk nests.

— Aplaupīts, klāt nav nevienas mantas.

— Dokumenti?

— Nekā nav.

Man pavēlēja aizskriet uz māju pēc lāpstām, un sie-

vieši, padzirdējuši, ka ganībās nošauts vai nošāvies guļ
tēvocis Hansis — «tas pats, kas pagāšvasar noliktavas

sargāja? Jā. Tas pats!» — arī atnāca palūkoties.
Bet vairāk kā gadu atpakaļ siltā un saulainā zemeņu

laikā mēs pastaigājāmies šajās pašās ganībās. Pareizāk

sakot, pastaigājās tikai tēvocis Hansis, es sēdēju viņam
uz pleciem, kājas kuļādams gar krūtīm, ar rokām ieķēries
sava zirga brūnajos matos. Tēvocis Hansis bija varens

zirgs, dipada, dapada — viņš joņoja pa ganībām spraus-
lādams, cirzdams kājas pie zemes, augsti uzsviestu galvu,
zviegdams saulei pretī, ihū, ihu — ierēkdamies, nekā vēl

nenojauzdams par savu tuvo nāvi, nekā vēl nezinādams,
bet viņa dienas jau tika skaitītas, ihū, ihū, viņš joņoja ar

mani uz pleciem vēl tīri spirgts, muskuļains, nosvīdis, un

pie zemeņu puduriem es viņu apturēju, un mēs abi mielo-

jāmies ar saldajām ogām.
Vēl tagad atceros mundiera vadmalas rūgteno smaržu,

kad viņš mani uzsvieda uz pleca. Tajā pašā mundierī viņu
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guldīja izraktajā bedrē, karavīru bez vārda, bez goda, bez

goda sardzes, platās egles ķetnas kalpoja zārka vietā. Otrā

dienā es atnācu aplūkot kapa vietu, smiltis bija krietni

ieplacinājis naktī lijušais lietus, neveikli sanagloto krustu

sagāzis vējš vai kāds zvērēns šķērsām pāri kapam. Tēvo-

cis Hansis bija mans draugs, tāpēc katru vasaru, govis

ganot, neaizmiršu apkopt viņa kapu.
Paliku dzīvot lauku mājās pie Rūja, turpat sāku iet arī

skolā, brīvlaikos, liels vīrs būdams, palīdzēju saimniekam

darbos.

Sešos no rīta Rūlis mani modināja, devāmies uz kūti,
tolaik jau bija nodibināts kolhozs un mājās izvietota

ferma. Palīdzēju ēdināt un dzirdināt zirgus, izmēzt mēs-

lus, sasūknēju ūdeni lielajā mucā, bet pēc brokastīm šķū-
nītī zāģējām malku, janvāra vējš gaudoja pagalmā, šķiez-
dams durvīs baltas vērpetes.

Pusdienas laikā palīdzēju aiznest siena klēpjus, salikt

silēs, klēpji bija visai mazi, tos dalīja pats Rūlis, kolhozs

dzīvoja nabadzībā, sienu vajadzēja taupīt, bieži sagadījās,
ka zirgs, pirmais dabūjis sienu, izēda sili tukšu, iekams

pēdējam vēl nebija ielikts.

Pēc pusdienām es dažas stundas lasīju, tad atkal prom

uz kūti. Kamēr Rūlis mēza mēslus, es sakapāju cukurbie-

tes, kamēr Rūlis tās kopā ar klijām sabēra silēs, es sūk-

nēju ūdeni, un tā ap pusseptiņiem, kad darbi bija apdarīti
un Rūlis ar skrāpi vienā rokā, ar suku otrā rokā stājās ste-

liņģī līdzās kādam netīram lopiņam, lai noberztu to spožu,

es apsegloju Anci, rudu, ātru zirgu, un, viegli, bet silti

saģērbies, devos iekšā putenī.

Ceļu Ancis zināja labi, bija vietas, kur vajadzēja laipot

uzmanīgi, bija arī vietas, kur varēja laist pilnos auļos. Es

jāju pēc pasta. Rūlis bija liels avīžu lasītājs, kā jau palai-
kam lauku mājās, un abonēja visus iespējamos laikrak-

stus un žurnālus. Segli gurkstēja, kāju ikri cauri drēbēm

saskārās ar elsojošiem zirga sāniem, mana ķermeņa sil-

tums saplūda ar zirga ķermeņa siltumu.

Uz lielceļa, kur sniegs nebija apledojis, es noliecos pāri

Anča kaklam, un zirgs izstiepās auļos, un es, viegli glās-

tīdams, paplikšķinādams zirga kaklu, uzmundrinādams un

kāpinādams skrējiena trakumu ar nepārtrauktiem «nu, nū,

nū», piedabūju Anci sasniegt ātrumu, kad zeme skrēja at-

pakaļ kā patafona plate zem adatas un sniegs sāka šalkt

ausīs,
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šalkt ausīs un skriet, Ancis ceļu zināja labi, bet bija
laiks, kad viņš nezināja nekā, dziedāt ausīs un skriet, di-

pada, dapada, puteņu dziesmu dziedāja laiks, tā bija arī

Dārziņa kundzei dziedāta tajā bargajā naktī, tajā bargajā

ziemā, kad vīrs gulēja uz nāvi slims, tā bija Dārziņa kun-

dzei pēdējā dziesma, bet Rūlis sēdēja uz bukas un nere-

dzēja nekā, nezināja ceļu, neviens nezināja ceļu, akls bija

vedējs, akls bija zirgs, akla bija zeme, putenis aizvilka

acis, ausīs šalca putenis, sejā dzēla putenis, acīs dzēla pu-
tenis, acis, redzīgās acis kļuva šauras kā šaujamlūkas,
plakstiņš saslēdzās pie plakstiņa kā ugunspunktu ambra-

zūras ap ložmetēju stobriem, dipada, dapada, Dārziņa kun-

dzei kājas bija resnas kā ziloņu mātei zooloģiskajā dārzā

un pati viņa resna kā cilvēks kalns trofeju filmā «Gla-

diators», viņa bija labs mērķis, smaga un nekustīga, tāpēc
arī Rūlis sēdēja uz bukas, nevis līdzās aizmugures sē-

deklī. Rūlis pašā priekšā, vējam rīklē, vējš kauca puteņu

dziesmu, izvemdams sniega mākoņus, sniega mākoņus iz-

vemdams, dipada, dapada, vilciens vēlu naktī brauca uz

Rīgu — uz rī-rī-rī-īīīī-gū-gū-ūū-ū! — un Dārziņa kundze

izkrita no kamanām, kad mazs cinītis tās pasita sānis,

Dārziņa kundze izkrita, cieti iejozta Rūļa lielākajā kažokā,

sasprādzēta ar platu siksnu, divas biezas segas ap slima-

jām kājām un produktu groziņš pie kājām, nevarīgs bērns,

kūniņa, nekustīga dzīvība, un Ancis, jauns, trakulīgs zirgs
ruds kā lapsa, ruds kā uguns, ilksīs pirmo ziemu, nomal-

dījās no ceļa, nav jau nekāds brīnums, visai pasaulei dzie-

dāja putenis acīs, lodes laidās kā sniegs, lodes dzēla kā

sals vaigos, krūtīs, vēderos, locekļos, galvās, sirdīs, lodes

dzēla kā sals, daudz nāvīgāk, daudz nāvīgāk, sīca bite

puķu zirnīša ziedos, dziedāja nāve puteņa dziesmu lielga-
balu rīklēs, un asinis pilēja izplatījumā, kļūdamas par

zvaigznēm, un tāpēc tik daudz zvaigžņu ir debesīs, bet

tonakt neviens nekā neredzēja, acis bija šauras kā šau-

jamlūkas, skatiens dzēla kā ložmetēja stobrs, skrien, Anci,

skrien, rudais zirgs, skrien lapsa, liesma, uguns čūska, lai

kūp tavi sāni kā siltas asinis, skrien ar puteni krēpēs. Rū-

lis tikai stacijā pamanīja, ka ir viens, viņš meklēja cauru

nakti, zirgs gāja riņķī pa lauku, apmaldījies, apmaldīju-
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sies bija cilvēce tajā naktī, un Dārziņa kundze nosala,
skrien, Anci, rudais zirgs, lapsa, liesma, uguns čūska, mal-

dies, maldies pa lauku, meklē, meklē!

Vēlu vakarā pārjājis, pārdesmit minūtes vadāju sa-

skrieto zirgu pagalmā, ēku aizvējā. Novietojis Anci ste-

liņģī, redzēju, ka paslēpenēs vēl trīc putu lēkšķi.

Atgriezos pilsētā. Pagāja gadi. Kādu reizi, apciemojot
Rūļus, velti izstaigāju zirgaplokus, meklēdams Anci. Pa-

jautāju vecajai saimniecei.

— Kur tad mans zirgs?
— Vai Ancis? Nošāva, nabagu, — atbildēja vecā, — būtu

vakar atbraucis, tad jau vēl redzētu, bet šorīt agri nošā .a.

Izbaros cūkām.

—- Kas nošāva?

— Lediņš. Viņš jau tos vecos te likvidē.

Tumšas ziņkārības dzīts aizgāju uz pāris kilometru at-

tālo šķūni, un patiešām

plati atvērtajām durvīm vidū cauri spīdēja zila debess,
šķūnī zem sijas aiz pakaļkājām karājās zirgs, galva jau
bija nogriezta, iekšas izgāztas, patlaban dīrāja ādu. Mies-

nieks strādāja veikli, ar asu nazi atgriezdams taukus, at-

plēsdams ādu collu pa collai no vēl siltā rumpja, piepalī-
dzot dauzīja ar dūrē sažņaugtā naža spalu. Priekšauts

bija notašķīts ar asinīm, tāpat bikšu staras, rokas un

seja. Viņš nikni uzkliedza sunim:

— Marš no šejienes!
Tumšu maisu uzmeta Ancim uz galvas, lai mierīgi stā-

vētu, lai nebaidītos. Uzvilka gaili un pielika bises stobru

pie auss, tur, kur mīkstākās pūkas kā dūmi pludo ap krim-

sli, kur auss kā tūbiņā sagriezts cepums izaug no galvas,
— tur pielika auksto, pēc pulvera smaržojošo stobru. Di-

pada, dapada! Savādi, bet man liekas — gluži līdzīgi mira

arī tēvocis Hansis, droši vien vācu karavīri atkāpās vairāki

kopā, tēvocis Hansis bija ievainots, tālāk viņu nespēja

nest, naktī, kad gulēja, pārklāja seju ar kabatas drāniņu,
stobru pielika pie deniņiem, nospieda, un gatavs. Dipada
dapada! Tēvocis Hansis bija mans draugs.

Atveriet man savas sirdis un durvis, labajā rokā es nesu

palmas zaru, bet kreisajā rokā es nesu maizes klaipu, es

gribu piepildīt jūsu klētis un jūsu ilgas, lai miers un pār-
ticība valda pār jums.

Es nāktu kā tuvinieks.
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Ja mani atraidītu kā tuvinieku,

es nāktu kā draugs.
Es nāktu kā tēvocis Hansis.

Ja es būtu varens diktators un gribētu paverdzināt kādu

tautu, vēl vairāk, ja es gribētu šo tautu izdeldēt no zemes

virsas.

Kā to gribēja Ādolfs Hitlers.

Spoku stunda

7

Okupācija izrēķinājās ar tautu, izrēķinājās fiziski, pie-
sūkdamās un izdzerdama dzīvības sulas. lekarotājiem
ierindas cilvēks bija tikai bioloģisks kukainis, ko vajadzēja
pēc iespējas ātrāk izmantot un pēc iespējas bezsāpīgākiem
līdzekļiem nogādāt pie malas, un tas arī tika izdarīts. Dār-

ziņa kungu un kundzi okupācija iznīcināja, nemaz neuzzi-

not par viņu eksistenci, ne pirksta viņiem nepieliekot, pais

okupācijas fakts izrādījās pietiekami nāvējošs. Citādi tas

bija ar Asteru.

Skolu pašpārvaldes ierēdnis, fiziski spēcīgs, dzīvotspē-
jīgs, ar samērā augstu garīgo potenci, bet ne tik augstu,
lai spētu patstāvīgi domāt, Asters visupirms bija salie-

cams, izmantojams, Asters izrādījās prostitūta, un okupā-

cijas daudzgalvainā hidra vēl padziļināja Astera prostitū-
ciju, izbagarēja to kā grāvi, kā noteku kanālu, un Asters

plūda uz priekšu burzguļodams, netīrus ūdeņus griezdams.
Sastādot mācību programmas, viņš bija laipns un atdevās

visiem, tā viņš atdevās Kārlim Ulmanim, tā viņš atdevās

Ādolfam Hitleram. Savas domas, savus spriedumus Asters

dzelžaini pakārtoja pavēlēm, viņš dzelžaini pakārtojās
«Jaunākajām Ziņām», un tikpat dzelžaini pakārtojās «Tēvi-

jai»; ja šī fašistu avīze rakstītu, ka Latvijā bērni aug pu-

ķu podos, Asters pakārtotos arī šai idejai. Būdams plats
un ietilpīgs notekkanāls, Asters uzņēma un nesa tālāk visu

no visiem un visur. Ja cilvēks pārdod miesu, varbūt tā ir

nepieciešamība, bet — ja viņš pārdod dvēseli? Visus četrus

okupācijas gadus tika kultivētas šādas garīgas prostitūtas,
latviešu leģiona idejas iedvesmotāji, šausmu stāstu izpla-
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tītāji, jo režīms tikai tad var pastāvēt, ja tautā atrodas cil-

vēki, kuri nemitīgi nodod tautu.

— Ja ne mēs, — viņi saka, — tad tautu izkautu, iznīci-

nātu, noslaucītu no zemes virsas, izsētu visos vējos, mēs

darām svētu darbu, glābjam jūs no galīgās iznīcības, upu-

rējot sevi uz Tēvzemes altāra. Domājat, mums viegli?
Taču mēs izvēlamies mazāko jaunumu no visiem ļaunu-
miem, ir taču neiedomājami, ka jūs gribat palikt brīvi no

visām saistībām, paši taču saprotat, milzu armija stāv pie
Maskavas vai netālu no Maskavas, vēl milzīgāks vācu ka-

raspēks stāv pie Ļeņingradas sienām vai netālu no sie-

nām, stāv pie Volgas vai netālu no Volgas, pavisam drīz

zeme līdz pat Urāliem būs mūsu, jā, jā, jūs neesat pār-
klausījušies, arī mūsu, jo varenā Lielvācija ņem mūs savā

aizgādībā, savā siltajā paspārnē, vācu kultūra mūs ap-

ņēma jau septiņsimt gadu, tagad beidzot mūs apņem un

sargā arī vācu spēks, apņem, lai pasargātu no izlaupīša-

nas, lai pasargātu no pasaules un boļševiku plutokrātijas,
paldies varenajai Lielvācijai, paldies! Paldies, ka tās tanki

stāv mūsu pilsētās, ka tās kareivji ballītēs dejo ar mūsu

meitenēm, paldies. Mēs pat neesam cienīgi, lai mūsu suga

turpinātos! Fīrers grib, nacionālsociālisti grib, lai visas

nācijas, lai mēs kopā ar visām nācijām ieplūstu vienotā

varenā Eiropā, kuru vadīs vācu gars, tas taču ir tik va-

reni, beidzot piepildīsies fī, atvainojiet, cilvēces sensenais

sapnis par apvienošanos vienā veselā, auglīgā, aptverošā

organismā, aizmetot prom vecos aizspriedumus kā tukšas

čaumalas, hip, hip, hip, urā!

Viena valsts, viena valoda, viens fīrers.

Ādolfs.

— Ko tu esi tā ieēdies uz to okupāciju? Vai tad mēs ne-

bijām draugi? Vai man kas tamlīdzīgs bija prātā? Viss jau
sen kā beidzies, tu staigā sveiks un vesels pa zemes virsu,

tev pieder nākotne, bet es guļu kaut kādā svešā meža pie

Rūjiem, un pat mani piederīgie nezina, kur mans kaps!

Ā! Tēvocis Hansis?! Balsī jaudās mitra metāla skaņa,
mans draugs jau divdesmit divus gadus gulēja zem velē-

nām, balsī jaudās egļu skujas un mazi tārpiņi, balsī jau-
dās trūdi un sakāve, un savādākais bija tas, ka tēvocis

Hansis šajos divdesmit divos gados, kapa gulēdams, bija

iemācījies latviešu valodu. Varu derēt, būtu viņš uzvaroši

staigājis pa zemes virsu, tā arī nezinātu vairāk kā «gut

puika» un «gut zirgs».
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Tingu tūtu tangutiņš,

purniņš, acīte mana, zaķēniņš samtvaidzītis, saules viep-
lītis ģīmītis,

tingu tangu tūtu tangutiņš.

Dejā pazib meiču slaidās kājas, naktī klīst tie, nevar

atrast mājas, kājas, mājas, klājas visam pāri nakts, mīkstā

smiltī irdens kaps tiek rakts

un tā tālāk, un tamlīdzīgi, laikam man smadzenēs būs

kaut kas samežģījies. Pārpūlētas ilgajā darbā. Pagājušo
gadu nepaņēmu atvaļinājumu.

Puplaukšauns rukā čukā putā smeļ meļ reļ trasamasa.

Bet visā visumā esmu vēl spēcīgs un ceru nodzīvot līdz

sesesedesmit čečeče gadu vecumam.

Septiņdesmit četri gadi? Nav slikti. Esmu visilgmūžīgā-
kais cilvēks pasaulē, ja aplūko statistiķu datus. Drīz visi

mani apskaudīs, varbūt arī ienīdīs. Cilvēkus, kam klājas
labāk, vienmēr mazliet ienīst tie, kam klājas sliktāk. Vai

nu miesīgi, vai garīgi, nav svarīgi. Barīgi. Patlaban mēs

esam slaveni ar ēšanu. Lieli izrijēji, citiem vārdiem runā-

jot. Labprāt apmainām visu pret labu ēdienu, un tā mēs

pamatīgi apēdam un noēdām savus ceļojumus, savus auto-

mobiļus, savas savrupmājas. Tai ziņā nav nekādas sāta

izjūtas. Dažkārt arī mēs ieķīlājam šo to lombardā, lai pa-

plašinātu savas iespējas.
Lombardā nepārtraukti klab rakstāmmašīnas CONTI-

NENTAL, kaudzēm klājas ķīlu zīmes, un tā katru dienu,

katr>i dienu te izčūskojas rinda, dīvaini cilvēki, neprot iz-

plānot ģimenes budžetu, mūsu sociālajā inkubatorā citu

bēdu nevar būt, un plānot nepratēji peldas naftalīna

smakā, nekad viņiem nepietiek naudas, tad nu nes ieķīlāt
pēdējās drēbes, pēdējās sudraba karotes, zelta tabakdozes,

rokas sprādzes, pulksteņus, gredzenus, kam pieder zeltlie-

tas, tie jau gatavie bagātnieki, nav jāstāv rindā, milzīgi

garajā rindā pie lupatu loga.

tu smaržo pēc ķimeniņām, tu esi mans dārgais ķimeņu
zaķītis

kopā ar lupatniekiem, bet pie zeltlietām un pie sudrab-
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lietam ir mazāka rinda, gandrīz vai tīri cilvēcīga rinda,
nečūskojas.

Naudu izmaksā citā telpā, un pie kases lodziņa drūzmē-

jas apmēram divdesmit cilvēku. Kāds pusmūža vīrietis mī-

ņājas kā uz karstām oglēm, viņam jāejot uz kāzām, viņam
radinieki, redziet, precas, un kāzu dāvanai pietrūcis nau-

das, tad nu viņš aizņēmies, bet nelietis aizdevējs jau pēc
trim stundām atprasījis, sirdsapziņu un kaunu izkūkojis,
tenkas saklausījies, kāda koridorā pačukstējusi, nu prasot
atpakaļ, dāvana jau nopirkta, nauda izlietota, bijis jānes
pulkstenis un abi gredzeni uz lombardu, nekad nevajagot
aizņemties, labāk zagt nekā lienēt, ne jau jauno gredzeni,

pašu, pašu laulības gredzeni. Jāejot. Uz pirti. Jānodzenot.

Bārda. (Viņš snaiksta galvu pāri pūlim.) Vedējtēvs. Ne-

drīkstot. let pie altāra nemazgāts, neskūts, tad ne jau pie
altāra, dzimtsarakstu birojā laulāšoties, viņš pārteicies,
nolāpīta būšana, pašam pēc savas naudas vēl rindā jāstāv,
beidzot atvērs vai ne? (Neviens viņā neklausās, viņš pur-
pina savā nodabā, pats sev par prieku.)

Viens vecs vecītis ved veselu vezumu vārītu vēžu, visiem

vēžiem vēderi vaļā.

Vēlā vasaras vakarā.

Atveras kases lodziņš, un trūcīgais pūlis, naudas kārais

tukšinieks — pūlis barā metas pie lodziņa. Rokas stiepjas
krustām šķērsām. Nervozi pirksti, manikirēti, lakoti, ne-

tīri, apgrauzti, gari, kopti nagi ķer ķīlu ķekatas. Spalvas-
kāti sadriskāti, spalvas sabakstītas. Tinte violeta. Jāparak-
stās. Ar vērtējumu esmu mierā. Datums. Es pats. Tad

atkal rindā pie lodziņa saņemt. Nauda patīkami čaukst.

Kā mīļas sievietes apakšveļa, noteic purpinātājs, aiziet,

pazūd. Nauda, kapitāls, uzlabo asinsriti. Studentiem sti-

pendijas staipās, sātīgi staigājot solītā sabiedrībā. Par

naudu nedomā tie, kam nauda ir. Kad nav naudas, ejam,

ejam uz ielas, ejam pie draugiem, pie kases lodziņa ejam,
uz lombardu ejam, pie. Nauda dod svaru, ēdamu svaru,

dzeramu svaru, baudāmu svaru, braucamu svaru. Būdams

students, katru pavasari ieķīlāju savu ziemas mēteli lom-

bardā. Lai kodes pa vasaru nenoēd, lai zagļi nenozog, ha,

ha, tā, tā. Kamēr nenonēsāju tā, ka neņēma pretī.

Susuriņš. Surķītis.
Blusu ķēniņš.
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Meitenes virpujo dejā, brunči krāsainos riteņos vērpjas

ap vidukļiem, slaidas kājas zib baltās zeķēs, klipu, klapu,

piesitiens ādas papēžiem, kurpes kaltām sprādzēm, dzin,

dzin, palēciens, tvēriens, lidā, meitene, lielā, oplā, vēlreiz,

vēlreiz, oplā, lidā, lidā, meitene, lidā, tvēriens, palēciens,

dzin, dzin, kaltām sprādzēm kurpes, ādas papēžiem piesi-

tiens, klapu, klipu, zeķēs baltās zib slaidas kājas, ap vi-

dukļiem vērpjas krāsainos riteņos brunči, dejā virpuļo
meitenes,

rika, maizes rika, tika, pika, lika, to vecākiem vajag pa-

redzēt, kad izvēlas bērniem vārdu. Ulrika. Ari mani āzēja.

Eidi, irst mūsu laime. Nekā cita viņi nevarēja izgudrot
skolā, tas bija sen,

gaidu uz ielas, un drīz no koncertzāles iznāk dejotāji
jautrā varzā. Ulrikai vēl sārtas neļķes zied vaigu galos,
viņa mani iepazīstina, noejam vienu kvartālu kopā, un

esmu jau pieņemts pulkā, atzīts par savējo. Kurp tagad
dosimies? Ā, te vienai jaukai meičai esot vasarnīca netālu

no Rīgas, uz turieni tad arī dosimies.

Vilciens pārpildīts. Visi steidzas izkļūt laukā no mūriem.

Sprakšķ brūno alus pudeļu korķi, puto alus, līst sausajās
rīklēs, un tad skan līgo, līgo. Pie vasarnīcas dārzā, tur

rožu dārzā pie sans-souci, tur skūpstus plūcām mēs.

Ugunskurs nakts tumsā kvēlo, žēlo mani, mīļais žēlo.

Es piespiežu Ulriku pie koka, liepa tā ir, es skūpstu Ulriku

kaislīgi, es iespiedīšu viņu kokā iekšā, viņas mugura ir pie

liepas, viņas vēders pieskaras manam vēderam, es aizbāžu

roku aiz viņas blūzes izgriezuma, es skūpstu viņu traki,
manas kustības ir nekaunīgas, es pats kļūstu koks.

Nevar, nevar, nedari tāl

Jā, jā, jāl
Reibums pagaisis. Galva vēsa un skaidra kā dziļa aka.

Asinis pulsē visur.

Seit nē, šeit nevar.

lesim, iesim.

Mēs aizejam tumsā cieši apkampušies, līdz sāpēm div-

cilvēki, locekļi kvēlo kā ugunspagales, līdz sāpēm labi,

mēs aizejam tumsā, aizejam no klaigām, no trokšņa, aiz-

ejam no alus pudeļu zalvēm, aizejam no sabiedrības,
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aizejam no vārdiem, aizejam no dziesmām, aizejam no

mūzikas, aizejam pie čūskas Ēdenes dārzā, aizejam sevī.

Saules staros Ulrikas mati pludo ap galvu kā izkausēts

zelts, smaržo pēc lavandulas un rozmarīna eļļām, biezi,
gaiši dzelteni, rīta saules stari ieslīd vagonā, logā, zaļi
lauki, meži slīd atpakaļ, cilvēki, mājas, ceļi, auto slīd, mai-

nās, mēs slīdam atpakaļ uz pilsētu, nakts aizslīd aiz mugu-

ras, Ulrika guļ, galvu atbalstījusi uz mana pleca, viņas acu

plakstiņi nav izkrāsoti, un vēlāk es uzzināju, ka viņa dzīvē

nekrāsojas, vienīgi uz skatuves, un tā viņa guļ, mati pludo
ap galvu kā izkausēts zelts, smaržo pēc lavandulas un

rozmarīna eļļām, biezi, gaiši dzelteni, rīta saules stari

ieslīd vagona logā, zaļi lauki, meži slīd atpakaļ, krāsaini

cilvēciņi, rotaļklucīšu mājiņas, čūskasceļi, vabolesauto slīd,

mainās, un piepeši asara izslīd no Ulrikas acs, un asara

slīd lejup pa Ulrikas vaigu, un Ulrika pamostas un saka

«es sapņoju, ka esi mani atstājis».

Gaiļu stunda

3

Nepazīstamā sieviete uz mana dīvāna sakustējās, izstiepa
virs segas apaļu, baltu roku, pagriezās uz labajiem sā-

niem un turpināja gulēt. Es vēl nekā nezināju par viņu.

Gaiļu stunda

4

Bet es sargājos iemīlēties. Tāpēc esmu laimīgs. Miers.

Nekam nepieķerties. Bet te nu vairs nebija joki. Mati,

biezi, gaiši dzelteni, saules staros pludoja ap galvu kā

izkausēts zelts, smarža ielija manā dvēselē kā salds meža

bišu medus, te es varēju iekrist, tapt savaņģots kā našķis
lācis cilpā, mani varēja piespiest radīt bērnus, iejūgt ģi-

menē, vis tas, vistas, cip, cip, cālīši, tek, tek, labīši, nākat,

mīlīši, man draudēja ar svešu un nepazīstamu dzīvi, nu

nē, paldies par kūkām, ēdiet veseli.
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Ulrika bija mīlama, vēlama, iegūstama, baudāma, bet

reizē arī kaut kas pavisam svešs, nepazīstams, biedīgs.
Līdz šim biju izsargājies no sievietēm, kuras sapņos raud.

Par daudz nopietni mūsu vieglajā laikmetā. Viegli, glīši
ātraudzīši. Nu, ja tā mētā kājas (dejā pazib meiču slaidās

kājas), tad arī raksturs nav no smagajiem. Te tev nu bija.

Protams, pirmajos mūsu tuvības mēnešos es nejutu bažas,

bailes, satraukumu. Peldējos mīlestībā kā medū. Un pie-
peši katlā. Un vāros. Un karsti. Te nebūs joki. Viss sa-

skanēja, ir raksturi, ir domas, viss sakļāvās, izgludinājās,
salīmējās aizvien ciešāk, nesaraujamāk. »-

Es nevēlējos sasaistīties, salīmēties, sakļauties. Dzīvot

nozīmē baudīt? Kāpēc gan ne?! Es strādāju. Nestrādāju
slikti. Labi strādāju. Es iejūdzos darbā. Pratu vispārināt,
analizēt, secināt. Svētīgas īpašības. Ja reiz ražot, tad reiz

ražot. Visu pārējo pie malas. Vienīgais ir darbs. Lai dzīvo

skaitļi un skaitļu cilvēki. Sajā ceturksnī kāpinādami ražo-

šanas jaudu par trīsarpus un trīsceturtdaļ procentiem, mēs

sasniegsim, aizsniegsim, pārsniegsim pagājušā gada rā-

dītājus par ente, ente, ente. Un virtuve, biedri, neaiz-

mirstiet, labs pavārs krietnas kulināru brigādes priekšgalā
būtībā diriģē rūpnīcu. Nedodiet pārāk piparotus ēdienus,

tie dara strādnieku nervozu, nedodiet pārāk pliekanus ēdie-

nus, tie dara strādnieku kūtru. Salīdzinot ar pagājušo
gadu, elektroenerģijas, ādas apavu, ogļu, naftas, tērauda,

cementa, kokvilnas audumu, zīda audumu un cukura ra-

žošana ir palielinājusies. Smalkais cukurs ražots no vie-

tējām jēlvielām. Trīs simti septiņdesmit trīs kilogrami tē-

rauda (uz katra iedzīvotāja dvēseles). Tāds un tāds ir iz-

pildījis nākamā un aiznākamā gada plānu un strādā aiz-

aiznākamajā gadā. Viens automašīnas ritenis aizripojis
citiem (pārējiem trim) priekšā par diviem kilometriem. Ko

nu darīt, vai atpalikušos trīs dzīt ātrāk, vai vienu izlēcēju

apturēt? Bet skaidrs gan viens, automašīnu nepieciešams
savest kārtībā.

UN ES?

Jāstrādā. Jāstrādā. Bez liekām runām. Tad nu es sevi

atdevu visu. No darba laika nenozagu ne druskas. Vienmēr

kā nagla, kā štiks (kā durklis). Izgāzu savas smadzenes

uz galda, atrotīju piedurknes līdz elkoņiem, rakādamies

zaļganajā putrā, meklēdams derīgu ideju, jaunu atklāsmi,

neizmantotu rezervi. Tāds mans uzdevums. Dziļi vandīties

smadzeņu putrā. Laikam manās smadzenēs kaut kas sa-

mežģījies. Būšu pārpūlējies ilgajā darbā. Pagājušo gadu



343

neizmantoju atvaļinājumu. Bija steidzams komandējums,
un arī Ulrika, medus rika, doniņa saldā, sāka biedēt ar

mīlestību. Viņas mīlestība apbēra mani kā sniega lavīna.

Nekad neesmu bijis apbērts. Zem sniega lavīnas. Lai man

piedod alpīnisti. Bet nu jutu. Nu jūtu.
Uz mani no pagātnes skatās Dārziņa kungs.
Secība ir vienkārša, es dzirdu viņa balsi — skola, profe-

sija, darbs, ģimene, nāve. Pilsoņa ceļš un pienākums.
Burvju aplis, un viss atkal no gala? Mana dzīves pieredze
nav liela, es viņam atbildu, bet savi argumenti ir arī man.

Cilvēks apzinās, ka nav mūžīgs, un laikus parūpējas par

savas sugas turpināšanu zemes virsū, viņš rada sev sa-

biedrotos, viņš turpina sevi ar dzīvību. Arī darbs ir nepie-
ciešams, darbs ir nepieciešams kā gaiss, nepieciešams kā

miegs, bet tomēr pirmais ir un paliek dzīvais cilvēks mū-

žīgi zaļajā cilvēces pulkā, un darbs ir dzīvības dārza aug-

lis, ik rudeņa ķekars, un darbs riņķo ap cilvēku, kā riņķo

planētas ap sauli, nevis otrādi, taču es tam vēl nebiju no-

briedis — rudens augļiem, es tam vēl neticēju, es biju
audzis kā līks koks, tikai zem viena vēja — darbs, darbs,
mēs visi riņķojām ap darbu, un pārējo es laidu pa roku

galam, pārējo es baudīju, es neticēju, ka liktenis mani sa-

vaņģos arī nākamajā posmā, es cīnījos pretī, es ķepuro-

jos, lai arī mana balss dzīves dzelzs veltnī izskanēja kā

pelēna pīkstiens, kā oda sīciens, kā smalkā ērģeļu stabule

raupjo basu varenajā rēkoņā, manu darbu sabiedrība ir

dabūjusi, bet vai tā saņems arī miesu no manas miesas?

Vai medus laizītājs lācis var kļūt dūlētājs?
Es aizbēgu komandējumā, bet tā nebija diez cik ilga

šķiršanās, jo Ulrika izkārtoja sev brīvdienas, un kādujau-
kudien — tikai pusnedēļa bija aizritējusi — un kādujauku-
dien viesnīcas hallē ieraudzīju Ulrikas matus. Viņa bija
sagrabinājusi naudu, izkārtojusi sev brīvdienas, tūkstoš

sīkus šķēršļus novērsusi, atlidojusi, lai tikai pabūtu kopā
ar mani. Nevarējusi nodzīvot bez manis ne trīs dienas.

Trīs dienas, trīs pirmās dienas tās grūtākās.
Tev viegli runāt, tu esi stiprs.
Un tad jau nākamajās vieglāk.
Nežēlīgs arī turklāt.

Jā. Trīs pirmās ar kaķanagiem skrāpē.
Nu, nedusmojies, lūdzu.

Es runāju ar viesnīcas direktoru, lai izkārto mums atse-

višķu istabu, viņš paziņoja, ka istabas neesot un mēs vis-

pār nedrīkstot vienā istabā dzīvot neprecējušies, morālists,
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varbūt viņam bija meita Ulrikas vecumā, bet pēc garas,

nogurdinošas kaulēšanās istaba tomēr atradās.

Laba istaba. Duša. Vanna. Karsts ūdens katrā laikā.

Dienā, naktī, rītā, vakarā. Vannā. Dušā.

Gaiļu stunda
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Istabā bija divi ķiršsarkani dīvāni, katrs plats diezgan,
lai uz tā varētu divatā sagulēt. Gaitenis atdalīts ar dubul-

tām durvīm un priekštelpu, neviens te nevarēja mūs pār-
steigt, neviens te nevarēja mūs sadzirdēt, te bija īsts Ēde-

nes dārzs, bet bez dusmīgā kunga, kas izdzītu mūs pēc
grēkā krišanas, un te jau nebija arī grēka, mēs slepkavo-
jām viens otru, žņaudzām, plosījām, ēdām, gardi aplaizī-

jām apgrauztos kauliņus, un dīvāns plosījās līdz ar mums,

un mēs iekritām uz brīdi vannā un plačkājām kailām,
slapjām kājām pa vannas istabas grīdu, un noberzām

viens otru ar dvieļiem, un atkal atgriezāmies istabā un

sākām visu no gala. Neko tādu mēs nevarējām atļauties
mājās, ne arī pie Ulrikas vecākiem, tajās retās reizēs, kad

palikām pa nakti, tiem abiem ausis dzirdīgas kā suslikiem,

pelēm vai trušiem, klausīgas, kaitīgas morālistu ausis, arī

manās mājās mēs nedrīkstējām uzvesties tik nesavaldīgi:

ja manā istabā nokrita diega spolīte, tad labā, sirsnīgā

dvēsele, Astera sieva Anna, savā istabā noliecās to meklēt,
tik pilnīgi un tīri sienas aizvadīja noslēpumus. Mani tas

neuztrauca, lai klausās un domā, ko grib, taču Ulrika tā-

dos gadījumos bija nepārspējami kautrīga, caurdzirdamās

sienas sabojāja viņai visu prieku, es to sapratu, saprast
jau nemaz nav tik grūti, vajag tikai uz brīdi iedomāties,
ka esi otrs, iedomāties uz brīdi, pamatīgi iedomāties, un

mājās mums viss prieks bija sabojāts. Kaut arī radio vien-

mēr auroja pilnā sparā. Taču naktī to ieslēgt nedrīkstēja,
pamostos visa māja.

Tā nu labākā nedēļa aizritēja viesnīcas istabā. Labākā

nedēļa? Labākais automobilis pasaulē? Pirmo automobili

uzbūvēja kāds Daimlers tūkstoš astoņi simti astoņdesmit

sestajā gadā. Tas bija labākais automobilis pasaulē. To-

brīd. Tad citi uzbūvēja savus labākos automobiļus pasaulē.
Piedzima fordi, pontiaki, kadiljaki, buiki, oldsmobiļi, fiati,
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ševroleti, sitroeni, dodži, mersedesi-benci, linkolni, volgas,
moskviči, čaikas, un katrs automobilis kādu laiku bija la-

bākais pasaulē. Automobilis nāk pēc automobiļa, un katrs

nākamais ir labāks. Pēc nedēļas nāk nedēļa, un šeit likum-

sakarība zaudē spēku. Vienīgā labākā nedēļa? Un viss?

Kur tad citas, kur tehnoloģijas uzlabošana, kur ražošanas

spēku attīstīšana, kur jaunās plānošanas metodes? Izplā-
nojiet man vēl vienu labāku nedēļul Cienījamais ekonomist,
biedri Dārziņ, Eduard, Eidi! Jūs nevarat? Izplānojiet man

tol Kur nu jūsu rezerves, kāpēc nedarbojas pakļautības
sistēmas, vai apstājusies jēlvielu sagatave? Nē, jēlvielas
tiek ražotas tikpat secīgi un laicīgi kā iepriekš, es pats

nezinu, kāpēc nelieku to visu lietā un neizplānoju. Vienīgo
nedēļu. Tā bija, ir un paliks labākā. Un nebūs manā dzīvē

labākas? Kāpēc tad tu dari visu, lai atrautos no Ulrikas?

Tāpēc, ka es negribu atkārtojuma, tāpēc, ka ticu — ne-

būs labākas nedēļas, tāpēc, ka es gribu lidmašīnīti.

Gaiļu stunda

6

Nepazīstamā sieviete uz mana dīvāna pagriezās uz ot-

riem sāniem un uzvilka segu līdz pat zodam, paslēpdama
kailo, balto roku. Miegs. Mierinājums. Miecvielas, miermī-

lība, miesa. Mietskaserne. Miets. Mielasts. Miesīgs.

Gaiļu stunda

7

Pēc trīs dienu ceļa nokļuvām komturāta robežās un ce-

turtās dienas vakarā, pilnos auļos jājot, ieraudzījām saules

zelta vairogu slīpi pazūdam aiz pils pelēkajiem torņiem.
Kādus pieci simti soļus atstatu no nocietinājuma mūriem

slējās nepabeigtā dievnama pussagrautas sienas, redzams,

postītāji naktīs atkal bija krietni pastrādājuši un neviens

nebija viņiem traucējis.
Komturs gaidīja mani, un viņa platā, vientiesīga seja

(tā nesaderējās ar viņa rakstura lapsas viltību) — un
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komtura platā, vientiesīgā seja vai laistījās priekā par

manu drīzo un laimīgo atgriešanos. Viņš nez kāpēc atbal-

stīja mani zem elkoņa, kamēr gājām cauri milzīgajam
priekšpagalmam. Svīta, piešiem šķindot un bruņām ņerk-
stot, sekoja mums.

Lielajā zālē pasniedzu mestra vēstuli. Līdz šim nebijām
bilduši ne vārda. Magais O' Bens novilka cimdu, aizbāza

aiz jostas un tad ar kailu roku (augsta cienība pret mestra

pergamentu) — un tad ar kailu roku atritināja tīstokli.

Svīta stāvēja pieklājīgā attālumā. Etiķete tapa stingri
ievērota.

Četras dienas ilgajā ceļā biju līdz sīkumam pārdomājis
rīcības plānu, viss bija skaidrs kā zobena raksti paukoša-
nas zālē. Lasot vēstuli, komturs pa reizei palūkojās manī.

Es savilku lūpas smaidā un sacīju, izšņākdams caur zo-

biem:

— Kur Ulrika?

Komturs it kā satrūkās no negaidītās skaņas, viņa sejā
parādījās plats smaids (par manu nesavaldīgo izturēša-

nos), un Magais O' Bens klusi un pieklājīgi atbildēja:
— Pagāniete ieslodzīta pils mazajā viesu zālē.

— Nelieti, — es šņācu, — kāpēc spēlēji muļķi?
Neviens mūs nedzirdēja, tik klusi norita saruna. Divatā

pateiktas rupjības nav apvainojums, tāpēc komturs atbil-

dēja:
— Patika piemānīt gudrinieku.
— Tu zināji, kas viņa man?

— Kā man bija to zināt? Kāpēc tu viņu laikus neatvedi

uz pili? Kāpēc neliki kristīties? Nu viņa tiks iemūrēta.

Viņa ir skaistākā pagāniete komturātā, es te vairs neko

nevaru līdzēt, turklāt mestrs raksta, tu esot piekritis.
— Jā. Taču ja kaut matiņš pirms laika kritīs no viņas

galvas!
— Ja es būtu viņu ieslodzījis pagrabā, būtu krituši ne

tikai mati, tu pats zini, kas tur žurku.

— Nedomā, ka mēs izspruksim sveikā! — es šņācu.
Komtura sejā atplaiksnījās jautra ziņkāre. Sāds gājiens

viņu izbrīnīja. Es zināju, viņš gatavs sagaidīt jebkuru
viltību ar vēl viltīgāku pretviltību, taču šāds gājiens viņu

gandrīz vai izsita no segliem. «Mēs?» Magais O' Bens un

vietvaldis Dārziņš? «Tu neizspruksi sveikā» — to gaidīja
no manis Magais O' Bens, un te nu viņš nodomāja, ka

verga dvēsele vietvaldis kaut ko putro, tāpēc pārjautāja:
— Ko tu ar to gribi sacīt?
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— Gan jau pats redzēsi, — es atbildēju.
Atstājis komturu sveicinājāmies ar bruņiniekiem un brā-

ļiem, devos pie Ulrikas. Jau gaitenī sapratu, ka personīga
tikšanās būs neiespējama. Sardzē stāvēja Magais O' Bena

uzticamākie vīri, tie nebija ne ar viltu apvārdojami, ne ar

zeltu nopērkami, viņi atzina tikai pavēles.
— Nost no ceļa! — es sacīju.
— Pavēlēts nevienu neielaist!

— Tev zināms, kas esmu?

— Vietvaldis Dārziņš. Bet komtura pavēli nedrīkstam

pārkāpt.
— Komturs nevar man pavēlēt. Pār mani stāv tikai

mestrs.

— Klausāmies! Bet komturs pavēl mums, mēs izpildām
tikai viņa pavēles. Pavēlēts nevienu neielaist.

Sardzes vīri atklāti ņirgājās par mani. Ko gan citu?

Naivi būtu te mēģināt kaut ko izrunāt, te līdzēja tikai

spēks. Pasitu augšup sardzes vīru alebardas, bet viņi bija
gaidījuši uzbrukumu un bez pūlēm atspieda mani atpakaļ.

— Arī svētais tēvs še nedrīkst ieiet?

— Svētajam tēvam ieeja atļauta.
Pat garīdzniekam manā zemē lielākas pilnvaras. Atkal

asi izjutu, ka ārēji godpilnais vietvalža amats būtībā ir

tikai karnevāla jokdara maska.

— Lai slavēts Jēzus Kristus, — es sacīju, ieiedams svētā

tēva cellē.

— Mūžīgi mūžam, — man atbildēja vecišlja balss.

— Vai svētais tēvs zina, kādu meiteni savam šausmu

darbam izvēlējies komturs Magais O' Bens?

— Jā, mans dēls, es saprotu tavu uztraukumu. Tev ar

šo meiteni esot bijis sakars?

— Ulrika ir mana līgava!
— Jā, mans brāli, bet viņa negrib kristīties, un viņas

liktenis būs par iebiedinājumu pārējiem spītīgajiem, un

arī baznīcas mūri vairs negrūs, sātana kaislības taps sa-

valdītas. Velti tu vaino komturu, tā ir paša mestra griba!
— Mestra?

— Jā, mans dēls. Es redzu, tev ir smagi ap sirdi. Kom-

turs gan brīdināja mani no tevis, bet viņš tevī maldās,

esmu par to pārliecināts, es tevi vienmēr redzu dieva un

ticības tuvumā, es neticu, ka skaistā pagāniete tā apstul-

bojusi tavu prātu, ka viņas dēļ pametīsi godu, slavu, nā-

kotni, varu.
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— Vai svētais tēvs mēģināja Ulriku piegriezt īstenajai
ticībai?

— Tas bija veltīgi, mans dēls, drīzāk varētu asaru iz-

spiest no akmens nekā nožēlu no šīs stūrgalves.
— Es gribētu redzēt viņu, svētais tēvs!

— Veltīgi to kāro, mans dēls. Protams, es to varētu

izgādāt. Bet esi prātīgs, mans dēls, un ar neapdomīgu
soli vai vārdu nesabojā savu nākotni. Man nav ļauts to

tev atklāt, bet varbūt atklādams pasargāšu tevi no kļūmas
rīcības. Tad klausies. Ordenis grib tevi izvirzīt augstos
amatos Baltijā, un šī tad nu ir tava pārbaude.

— To jau dzirdēju no paša mestra, — atbildēju, — jūtos
pagodināts par necerēto uzticību un atsakos no sava no-

doma redzēt Ulriku. Taču es nedrīkstu klusēt. Vai jūs
zināt, kādās briesmās caur šo neapdomīgo soli, caur šo

neapdomīgo pārbaudi iegrūsts ordenis, komturāts un ticī-

bas liktenis?

— Runā, mans dēls!

— Ziņa par iemūrēšanu jau apskrējuši zemes robežas.

Beidzot esam devuši ieganstu neapmierinātajiem lasīties

pulkos un stāties pret ordeni ar uguni un zobenu. Man ir

ziņas, ka uz komturāta pili nāk lieli spēki, un ne vēlāk kā

pēc pāris dienām tie būs klāt.

— Nodevība! — svētais tēvs sacīja. — Visam vajadzēja
notikt lielā slepenībā. Bet tomēr tas ir paredzēts un pat
vēlams. Papildspēki ir saņemti, un mēs uz visiem laikiem

izdzīsim latviešiem dumpības garu.

Bet es, zobus vai klabinādams aiz bailēm, sāku stāstīt,

cik neredzēti liels ir dumpinieku pulks, kas tie par galvu
griezējiem un zarnu staipītājiem nāk uz pili, ka pils slikti

aizsargāta, papildspēki nenieka nenozīmē, ka labi būtu

vismaz mūri paaugstināt par pāris pēdām; te svētais tēvs

iebilda, ka

— Vienalga, java nepagūs sacietēt. —

tomēr manas bultas bija trāpījušas mērķī, es redzēju,
ka svētais tēvs ir dziļi pateicīgs par situācijas atklāsmi

un uzmanīgi klausās, prātā pārlikdams dažādus aizsardzī-

bas variantus, un ne vēlāk kā pēc pusstundas, biju par

to dziļi pārliecināts, viņš cels komturam priekšā savas

idejas.
— Kā tu domā, mans dēls, vai viņi ir spējīgi ieņemt

pili?



— Ja mums pietrūks akmeņu, ko lādēt uzbrucējiem uz

galvas, tad pils tiks ieņemta, — es iesaucos.

— Akmeņi? — svētais tēvs murmināja. — Akmeņi? Kad,
tu saki, viņi būs klāt?

— Ne vēlāk kā pēc četrām dienām.

— Viss iet, kā paredzēts, — svētais tēvs sacīja, — tātad

jāsūta ziņnesis pie mestra un rīt pat jāpavēl zemniekiem

pievest vismaz pārdesmit vezumu labu metamo akmeņu.

Veikli aizsitis garā talāra stērbeles aiz muguras, garīdz-
nieks izsteidzās no celles.

Pagaidām varēju būt apmierināts. Patmīlīgais garīdz-
nieks domājās esam liels speciālists kara lietās, protams,
uz karstas pannas komturam taps pasniegta svaigi ceptā

ideja — pievest pārdesmit vezumu metamo akmeņu. Nu

jā, bet tas taču ir ļoti pareizi.
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Otra daļa

Monologi naktī

Dinas monologs

Ari šis teica, mājās nevarot, nu, es jau sapratu, bet tāpat

joka pēc pajautāju: kāpēc nevar? Šis atbildēja, ka mājās
esot nikns suns, es nosmējos, tā viņi visi sauc savas sie-

vas, jautāju: vai tad nu šī tik nikna ir? Nē, viņam patie-
šām esot suns, dogs, dižciltīgs kustonis, bet nu traks gan
uz kucēm, kā nākot auru laiks, nemaz nevarot mājās vien

novaldīt, varbūt vajadzēšot izrūnīt. Es sacīju, ka runčus

gan rūnī, bet, vai suņus, neesmu dzirdējusi. Tad mēs iesē-

damies taksītī, un šis pateica vietu, lai braucot. Es domāju,
ka viņš varētu tepat, taksītī, šoferis likās lāga zēns, būtu

gan savi rubli jāiedod, lai aiziet pastaigāties uz pusstundu,
un mašīna jāatstāj tīra, taču šis nelika ne manīt, ka ma-

šīnā būtu iespējams, laikam viņam bija zināma cita vieta.

Mēs atbraucām gandrīz līdz ezeram, izkāpām, un viņš
samaksāja par braucienu. Es manīju, ka makā viņam turas

nauda. Gājām garām laivu stacijai, bija jau tumšs, pūta
stiprs vējš, ezers šļakstījās gar kājām, baidījos samērcēt

kurpes un arī no viņa mazliet baidījos, taču viņš likās tik

cienījams un labsirdīgs, nu, taisni vai džentlmenis, un es

gāju viņam līdzi, un viņš bija iedzēris mazliet, stāstīja,
ka agrāk ar draugiem ne tādus plostus vien rīkojis, tā arī

nepateica, kādus plostus, apklusa un sāka svilpot, šis mīlot

liriskas dziesmas, tādas maigas, melodiskas, un ko es

mīlot? Teicu, ka man patīk džezs, tvisti, viņš saviebās,

man esot rietumnieciska gaume, bet ko nu tur daudz varot

gribēt, vai es jau sen kā nodarbojoties? Es jautāju, kā

viņš zina, ka es nodarbojos, ka neesmu kārtīga meitene.

Bet viņš sacīja, ka esot ietrenēta acs, tūlīt sapratis, kas es

par putnu, viņš pat zinot, cik es ieņemot par nakti, viņš

dzīvi pazīstot ne sliktāk par mani, un tad es pajautāju,



351

ar ko tad pats nodarbojas. Bet viņš tikai svilpoja un ska-

tījās sānis, ka acu baltumi vien spīdēja tumsā, un man

kļuva mazliet bail, bet ko tu darīsi, tāds darbs. legāju
viņam līdzi laivu piestātnes būdiņā, durvis gan bija aiz-

slēgtas, bet viņš tās atmūķēja viens divi, es te vēl nodo-

māju, ka esmu uzrāvusies uz kriminālā, jāatzīstas, tad man

kļuva tā savādi un es nopratu, ka labi nebūs, nu, no sā-

kuma viņš izdarījās, kā parasti visi to dara. Durvis bija
aizstutētas no iekšpuses ar koku, to visu es labi apskatīju,
kamēr viņš aizsmēķēja, uzraudams divus sērkociņus. Tad

viņš sāka grābstīties un nesakarīgi muldēt kaut ko par

sagandētu dzīvi un tamlīdzīgi, līdz tam jau domāju, ka

neizcietīšu, viņš darīja to ar cigareti mutē, un cigaretes
nodegulis man gandrīz izdedzināja acis, un tad viņš gra-

sījās, aizspieda man muti, es sāku kliegt, jā, viņš vēl bija
stiprs, vecais, nešķīstais, un gribēja man varmācīgi,

varmācīgi!

Baiga štelle!

Man laimējās, es iespēru viņam vārīgajā vietā, viņš jau
bija krietni gados, krietni ap sešdesmit, nenoturējās, pa-

krita, kamēr viņš rausās augšā, atrāvu durvis, izskrēju,
bēgu, mana somiņa palika tur, nedrīkstēju pat atskatīties,
laikam viņš dzinās pakaļ, es zināju, pēdas ir jājauc, gri-
bēju izskriet cauri kādam pagalmam, paslēpties citā ielā,

bet te visas mājas ar dārziem, visās vārtiņi ciet, vēl dze-

loņdrātis pa augšu, es jau nodomāju, ka gals klāt, tūlīt

viņš parādīsies un man beigas, bet tad viens cilvēks pa

logu pamāja ar roku, nu, vienīgais glābiņš īstajā laikā,

jo biju jau pavisam slābana, vēl tiku līdz istabai, pametu
mirklīti pa logu, veci neredzēju, laikam krastmalā izšņa-

kāja manu somiņu, vienalga, naudas tur nebija, nekā ne-

bija,

Monologi naktī

Vientuļās mātes Frosjas monologs

atkal viņa bija apdzērusies kā cūka, pa labu gabalu

spiedza skaļā balsī

— Frosja, Frosja!

nu, ko tu kliedz, ko tu kliedz, sterva netīrā, pulkstenis
divi naktī, visa māja aizmigusi, bet šī, sadzērušies zilīti,



352

nāk un auro kā lops zem naža, nu tikai, ka zilīti laka, ko

tad citu šī varēja atļauties, un šonakt dzirdu atkal, skrien,
skrien no ezera puses, apmaldījusies, pa sētām blandīda-

mās, tukšas pudeles no mizkastēm vilkdama, nu, domāju,
nelaime atkal klāt, apdzērusies, skrien, tūlīt laidīs vaļā

— Frosja, Frosja!
pārkāpa pāri sētai, bezkauņa vecā, pa vārtiņiem nevīžo

nākt, sētai pāri tātadiņās pārramsās un nu ņemas dauzīt

un bungot pie loga, ar vienu roku ieķērusies palodzē, ne-

liete tāda, ne kauna, ne goda, uz kājām nevar noturēties,
vai nu šo iekšā laidīšu, zinām, jau zinām, izgulēsies, izrīs

visu, kas mājās ēdams, un aizlāpačos atkal mangot priekš
zilīša, pagājušajā reizē pievāca visas tukšās pudeles, piena
pudeles, kurās mazajam Grišiņam pieniņu nesu, un mazais

arī pamodies, bet saprātīgs gan, mīlulītis, klubucītis, ne

skaņas, ne vārdiņa nelaiž pār lūpu, tā baba jaga, es jau
viņam vakarā ieskaidroju, lai neatsaucas neparko, kamēr

mēs neatbildam, šī mums neko nevar padarīt, kā vien

— Frosja, Frosja!
un tad nu palaiž palodzi vaļā, dauzīs ar abām rokām,

ak tu nelaime mana, ko gan ļaudis domās par mani, vai

nu šī kājās noturēsies, zlaukš, zemē, ļepato uz visām čet-

rām pa dārzu un raud, šņaukājas tā, ka vai kilometriem
tālu var dzirdēt, un kliedz

— Frosja, Frosja!
krīt uz nerviem, traks var palikt klausoties, un tad augšā

arī kāds neiztur, atver logu, pabāž galvu, pēc balss dzirdu,
ka Asters,

— Frosja te vairs nedzīvo, ejiet prom!
nu šī sāk atkal gaudot, vīrieša balsi padzirdējusi,
— lelaidiet mani kāds, apžēlojaties, apžēlojaties!
kas gan par šo apžēlosies, nodzērusies ielasmeita, ne

kauna, ne goda, paldies Asteram, saprata, ka nav man ne

draudzene, nelaime gatavā; bet vai tu cilvēkā vari ielīst,
kad iepazīsties, bet šī tikai gaudo —

— Miera man nav, ielaidiet, ielaidiet!

nu jau visa māja droši augšā, visi dzird, klausās, ko gan
nodomās, bet Asters šai saka

— Ja vēl kliegsiet un traucēsiet naktsmieru, piezvanīšu
milicijai, pēc piecām minūtēm mašīna būs klāt!

izglāba mani, ne šim telefons, ne kas, bet līdzēja, ai, kā

līdzēja, šī saplok, norimst, ramšas atkal pār sētu, pārplēš
brunčus, dzirdu, kā stirkš, aizlāpačo pa ielu, varbūt kāds

tramvajs vēl ies, aizraus šo uz pilsētu, taisni briesmas, vai
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tu cilvēkā vari ielīst, slimnīcā visādi cilvēki guļ, es, grīdas
uzņemdama, traukus iznēsādama, sāku runāties, ar katru

parunājos, tak cilvēkam vieglāk, ja aizmet laipnu vārdu,
šī tīri patīkams cilvēks, sejs gan likās tāds novalkāts, tā

nu atnāk vēlāk mani apciemot, zilīša pudele ķešā, sak,
iedzersim, nu, tad vairs vaļā tik viegli netiku, Grišiņš, ma-

zais klubucītis, mīlulītis, gudriņš, gu-gu-gūūdriņš, ne vār-

diņa neizdvesa, ne skaņai neatsaucās, Valerijs jau nu gan

varēja atnākt, ai, kā varēja atnākt, pateiktu šai basā, lasā-

ties prom un nerādāties vairs nekad, te dzīvo godīgi cil-

vēki, kas nu tas viņam, ne vārdiņa neesmu bildusi par
kāzām vai par kaut ko tamlīdzīgu ieminējusies, bet jūt,
makāns, jūt, ka varu sapīt, nenāk, nenāk, bet es ta ne

vārdiņa, laikam pa zavodu noņemas, nu jau nākamajā
gadā būs iestrādājies iekšā, būtu vismaz Grišiņu no rītiem

izvadājis, nebūtu pašai tas elles gabals cauri visai pilsētai
uz bērnudārzu jādzenas un atpakaļ uz slimnīcu, otrajā

palātā tas pļūtīzers atkal aizlaidīs pīlei garām, tad nu jā-
tīra visa gulta, un nu tikai skrien, klip, klap, klip, klap,
un tūlīt būs klāt, kliegs

— Frosja, Frosja!

pie manis viņa tā vai tā neietiks, es neielaidīšos, kaut nu

nebūtu vēl kādu līdzi paķērusi, nu, paldies dievam, nav,

nav viņa, kāda cita, sveša, godīga sieviete atskrējusi, ar

Dārziņa Eidi pārmet pa vārdiņam, — kas tad tik vēlu nāk

ciemos? — tad, džin, džin, jā, nosvieda atslēgas, šī paceļ,

atslēdz, kāda nelaime? ko viņi runāja, katram tomēr savas

bēdas, vai viņi mani saprot, vai es viņus sapratīšu? tā jau
ir, varbūt Ulrika tik ātri no ārzemēm atšāvusies, nebūs šai

tur paticis, vai?

Monologi naktī

Studenta monologs mājā pa labi

Balts krekls būs pietiekami iespaidīgs, un bikses arī

esmu izgludinājis. Istabai jāpaliek tīrai. Gultai sapostai.
Te. Sinī vietā mani atradīs. Un nekādas zīmītes, nekāda

paskaidrojuma. Lai nesaprot. Lai lauza savus stulbos pau-

rus. Lai mēģina izzināt. Lai domā. Nav ko sevi mocīt. Gal-

venais, nešaubīties, viss jau izlemts. Atpakaļceļa nav un

nevar būt. Zerārs Filips jau tur, Džons Kenedijs arī atro-
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das tur, viņi paši tur neieradās, viņus aizveda, bet vai tad

ir starpība — es pats vai citi?

Kas man ko šaubīties. Džuljeta jau mirusi. Šis kāzu

brauciens, kortežs, automašīnu svīta, šis kāzu brauciens

patiesībā pienācās mums. Man! Tam vajadzēja būt ma-

nam. Man vaj-adzēja sēdēt debeszilajā volgā līdzās viņai,
tik lepnai, tik staltai, manai Džuljetai, bet viņa mani ne-

maz nepamanīja — ne otrā pusē uz ielas pie dzimtsarak-

sta, ne arī vēlāk, kad cauri diviem kvartāliem, aizelsies kā

suns, jā, jā, kā suns, es izskrēju pretim uz bulvāra, kur

viņai garām jābrauc. Varbūt viņa redzēja, bet tikai izlikās.

Ka nemana, ka neredz! Tikai skatījās uz to garo, bagāto
veci līdzās. Uz veci! Vīrs! Priekš viņas esmu nulle. Pēc

visa tā, ko esmu viņai izsacījis par šo izvēli, viņa negrib
man ne virsū skatīties.

Mūsdienās iziet pie bagāta veča?

Jā. Man vajadzēja būt aukstam, vēsam, slīpētam siržu

lauzējam, man vajadzēja izlikties, ka viņa man vienal-

dzīga, ar angļu mieru, ar tīģera mednieka vēsumu viņu

ieintriģēt, iesvilināt ziņkārē un uzmanībā un tikai tad! Ti-

kai tad? Nē. Arī tad vēl būtu par ātru. Vajadzētu izturēt

lomu līdz galam. ledvest ideju par bagātiem radiem un

gaidāmo mantojumu no tantes ārzemēs. Aptīt viņu ap

pirkstu un tad pasacīt. Jūs man neesat vienaldzīga. Ko?

Precēties? Nenāk ne prātā! Man tāpat ir labi. Tad viņa
iesviltu kārē, gribētu pakļaut mani, uzvarēt. Un viņa ir

uz naudu! Kas to būtu domājis? Bet es? Es neteiktu nekā,

beidzot ļautos, lai mani aizvelk uz dzimtsarakstu, un tikai

kāzu naktī es viņai atzītos. Es dievinu tevi jau sen. No

pirmā brīža, kad ieraudzīju institūta ballē, no pirmā rokas

pieskāriena. No pirmā niecīgā acu skatiena, ko man ga-

rāmejot uzmeti. Reiz trīs stundas nostāvēju putenī zem

tava loga. Nē. Arī kāzu naktī varbūt būtu par agru atzī-

ties. Tikai uz savas nāves gultas galīgā vecumā es drīk-

stētu atzīties savai sievai. Tu biji man viss.

Meli un nodevība.

Romeo un Džuljeta, tas taču nav izdomāts. Viņiem iz-

jauca citi, mēs izjukām paši.
Ko es varu iegūt šajā pasaulē, pilnā ar liekuļiem, kas

nozog citiem meitenes? Viņa man pagalam. Apprecējusies
ar citu, tas tikpat kā mirusi. Man mirusi. Ar to garo,

slaido, švītīgo, šķeistīgo veci! Kā viņa varēja? Es negribu
sevi mānīt, nekad, nekad vairs es nesastapšu otru tādu

meiteni, otras tādas nav un arī nekad nebūs, tas nav
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iespējams, mana Džuljeta ir vienīgā, mans pelēn, Džuliņ

gaišā, kā tu to varēji izdarīt, kad mums abiem viss jau
bija izrunāts, izlemts, mēs abi — tas bija kā salīmēts, bet

tagad?
NEVIENS NEKAD NEKUR NAV BIJIS LAIMĪGS. Visi

vienmēr bijuši nelaimīgi. Vai tad tu varēsi but laimīga ar

viņu? Un es bez tevis. Mana plate iet uz riņķi, pa vienu

vietu dzeļ adata, bet man esi vajadzīga tu, tikai tul

Ja pastāv domu lasīšana, tad šonakt tu jutīsi mani, ju-
tīsi visu, kas notiek ar mani, jā, es tevi redzu, tu sēdi pie

bagāta dzīru galda, baltas narcises matos, un, šampanieša

glāzes cilājot, viesi sauc treknu «rūgts», un tavs vīrs,

bagātais vecis, ar labo roku viegli atbalsta tavu frizēto

galvu pakausī un noskūpsta tevi, viņš neizjauc tavu fri-

zūru, kā es to darīju, un tu tāpēc esi laimīga un nekā

cita nevēlies kā vien mūžīgu frizūras neizjaukšanu,
un galva tev viegli reibst un kājas kļūst nespēcīgas, jo
frizūra tomēr tiks izjaukta, un NEVIENS NEKAD NAV

BIJIS LAIMĪGS, KAS LIEKUĻO, nu, kāpēc tu nepriecā-
jies par lielo krabi, kurš iekodies tava āķītī, vai tiešām tu

jūti, kas notiek ar mani, man atliek tikai viens ceļš, kaut

arī es nejūtu nekāda aicinājuma, man baismi, Romeo jau

tur, Džuljeta, Šekspīrs pats, Tolstojs, Zerārs Filips un

Džons Kenedijs, un arī es tur došos.

Tu mani atcerēsies?

Nē, nekad. Varbūt kādreiz — aiz garlaicības.
Un ja nu es?

Ko?

Ja nu?

Ja nu tu? Muļķis būsi! Protams, es atcerēšos tevi, bet

vienalga tu būsi muļķis. Tagad jau esi muļķis, ja par to

domā, un tā arī manā atmiņā paliksi. Divdesmitajā gad-
simtā tā nedara.

Es izdarīšu.

Aiz spītības?
Kas tur skrien uz ielas? Kāda meitene? Tā esi tu! Lai

mūžīgi slavēti tie, kas izgudroja logus, kas pirmie izcirta

aklās sienās acis, lai slavēti tie! Džuljeta, Džuliņ, tu bēdz,

it kā simt slepkavu tev pēdās dzītos, bet patiesībā tu bēdz

no bagātā veča. Tu sacīji, man būs bagāts, vecs vīrs un

smuks, jauns mīļākais. Tu mani domāji? Bet es nevaru

dalīties. Mīlestībā nedalās. Ko tu dari, kāpēc tu apstājies

pie Rumpēmaķa sētas, tur tev nekad nebūs patvēruma,
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kaut arī viņš vienos gados ar tavu vīru, bet nebūs, nebūs,
es skriešu tev pretī tūlīt, tūlīt,

durvis, nevaru atslēgt durvis, netieku uz ielas, kāds ne-

lietis ir izgudrojis atslēgas, es triecos durvīs ar plecu, tūlit,
es raudu dusmās un steigā, bet es jau zinu, ka tā neesi tu,
vienalga, es saucu, čukstu, Džuljeta, Džuliņ, es dzirdu

tavus soļus, bet tā meitene uz ielas izrādījās kāda sveša,
iegāja blakus mājā, es atkal viens ar savām domām par

neizbēgamo.
Par muļķību?
Bet mūsu laikos kā tad lai dzīvo?

Protams, var jau ar to pagaidīt kādus pussimt gadus,
dabīgais atrisinājums iestāsies pats no sevis.

Vai man pietiks spēka?

Monologi naktī

Astera sievas Annas monologs

Tad nu rīt agrumā jāpieceļas, jāizmazgā vanna, vien-

mēr paliek nogulsnes, laikam ūdens nav visai tīrs, tādas

iesarkanas nogulsnes, ūdenī par daudz dzelzs vai sēra, to

nevar zināt, un tad jāiemērc veļa, jānones veļas mašīna

no bēniņiem, gan jau kādreiz pārstaipīšos, to mašīnu nes-

dama, pats arī nekad nenāk palīgā, nav jau viņam laika,
sešos jābūt garāžā, naktīs arī kārtīgi neizguļas, murgi nāk

virsū, šonakt vēl nav kliedzis, bet gan jau laidīs vaļā, ej
nu netici māžiem, tādas nakts nav bijis, kad būtu klusu

gulējis, slimnīcā jāliekas, vai, nu jau vairs māja nepamos-

tas, pieraduši, visi guļ, jā, rītdiena brīva, parīt atkal uz

fabriku pie katliem, ko līdz tā brīvā diena, veļa jāiemērc,
mazgājamais pulveris man sagādāts, un tūlīt prom uz

tirgu, gaļa jānopērk, vēlāk aiziesi, visi labākie gabali būs

izķerti, vislabāk liellopu ar kauliem, par rubli desmit ka-

peikām kilograms, tā būs laba, ja gadīsies piemērots ga-

baliņš, izvārīšu buljonu, būs ko strēbt, Kārlītis jau mūžīgi
izsalcis, vājš, garš izstiepies, noskrienas pa tām skolām

un krosiem.

Eidiņš arī daudz lasa, un Ulrika nu ir projām, kas to

puisi apkops, aplāpīs un ēst pados, nu katru lapiņu var

dzirdēt, ko viņš grāmatā pāršķirsta, un tāpat var dzirdēt,

tpu, tu dieviņ, ko nu es, veca sieva par to.
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Jā, pa tām skolām un krosiem, bet vismaz mācītam vieg-
lāka dzīve, un tā Lūcija jauka visādi, tikai nav Kārlītim

pāris, nav pāris, ar' tāda vāja, bāla, diez vai tagad tāda

mode sākusies vai lāgā neēd tāds skuķis, apprecēs tādu,
ne mājas darbus spēs padarīt, ne ko jēgs no ģimenes, un

Kārlītis jau no mazotnes pie maiguma un pie uzmanības,
un pie apteces ir pieradis, jūtīgs bērns, kā viņš toreiz

man kapos sacīja, mam, mam, vai mironīšiem zem smilti-

ņām nav auksti?

Tad nu rīt agrumā jāpieceļas, veļa jāiemērc, pēc tam uz

tirgu jāiet, gaļa jādabū, piens, sviests, krējums, siers,
biezpiena kancis, kāda lētāka zivs, olas, kāds citrons, labi

būtu, ja trāpītos pa piecpadsmit kapeikām gabalā, tādi pat
vien ir kā pa divdesmit pieci, nu, un cukurs arī jāpērk,
tā vien skaties, ka ar desmitnieku cauri netiksi, tagad viss

šausmīgi dārgs, vecajā naudā, kad tev bija rublis, tad tev

bija rublis, tagad nauda kūst acij nemanot, toreiz, pār-
nāku mājās, domāju, kā tad, izvilkuši desmitnieku, nav,

pazudis, vecajā tas būtu simtnieks pagalam, sāku rēķināt,
esmu pati vienā reizē izpirkuši, iztērējusi, nenieka neno-

pirkdama, un tā katrā tirgus reizē tas dārgums man dzīvi

beidz, pa ceļam, mājās nākot, jāiegriežas samaksāt par īri

un elektrību, nedomā, ka tur bez rindas cauri tiks, tā ap

divpadsmitiem ķeršos pie veļas, ātrāk jau neiznāks, vis-

pirms jāuzliek gaļa vārīties, uz parītu visam jāstāv gata-
vam plauktos, nebūšu pati mājās visu dienu kā parasti,
vienos varbūt tikšu pie veļas, kur nu divpadsmitos, cik nu

tur man būs, seši palagi, četras spilvendrānas, kur tā zilā

pazudusi, laikam pati būšu kaut kur skapī iegrūdusi, jā-
meklē rokā, tad būs kāds pusducis kreklu, piešmucētā siltā

veļa vēl nav izmazgāta, nu jau uz vasaru vairāk nevilks,

jāizmazgā, jāiz,pletē, lai stāv, un tad jau būs atkal rudens,
un tā no vienas siltās,veļas līdz otrai paiet tas laiks, ka

ir apskatīties nepaspēj!, ir jau bijis viss, ir jau bijis savā

laikā ir jaunība, ir mīlestības karstums, vecais mīļš, nu

jau drīz laidīs savu trompeti vaļā, zinātu, ka nāk tas brī-

dis, varētu pamodināt, vai, ir jau savi prieki bijuši, bet

cilvēks tomēr dzīvo no tā, kas ir, no atmiņām nav nekāda

dzīvošana, un tagad pat laika nav galvu sakopt, kur nu

vēl pie frizierenes rindā izstāvēties, nu, tā ap sešiem būšu

visu izmazgājusi, tad nu jāizskalo vanna, nogulsnes arī

tējas katliņā paliek, bet tas taču dzeramais ūdens, laikam

nav nekas indīgs, citādi būtu aizlieguši, tad jau arī vaka-

riņas jāliek galdā, zupa un gaļa, sviests un maize, kāds
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gurķis vai sarkano piparu bundža, pēc tam jāskalo veļa,
būs labi izvilkusies, jāizžauj bēniņos, tad vēl grīda ar

slapju lupatu jāuzņem, trauki jānomazgā, tad arī būs kādi

vienpadsmit, un ar to pašu brīvā diena cauri, jāliekas gu-

lēt, nav pat laika televizorā ieskatīties, vecums arī nav

tālu.

Ulrikas nav mājas, ka nu tikai Eidiņš atkal meitās ne-

palaižas. Tikpat kā pašas dēls. Rīt būs jāpaprasa, vai nav

kāda zeķe, ko pie viena izmazgāt.
Vecums nāk virsū, nav laika televizorā ieskatīties, tā nu

ir, rokas sāp, tās smagās somas no tirgus nonesoties, un

tās rindas vienmēr jāizstāv, kājas kā akmeņi, un tramvajā
ar' — ne domāt nedomā apsēsties, un tā visu dienu jākus-
tas kā ūdenszālei, ķēķis, veļa, tirgus, par īri un elektrību

maksāt, ēdiens jāvāra, trauki, māja jānokopj, ja nedarīsi,

kas tad darīs?

Nupat pie Eidiņa viena iegāja. Viegliem soļiem. Ak tu,
rakaris. Palaidnieks.

Kārlītis nu pats jāaplāpa, jāapšuj, kam tu teiksi, kam

tu sūdzēsies. Jādzīvo vien ir.

Monologi naktī

Grlzkalnietes monologs

Cš, pš, čš, pš, hrū, hrā, hrū, hrā,čš, pš, čš, pš un tā tālāk.

(Grīzkalniete katru vakaru iedzina ausīs ievaskotus va-

tes tamponus, pārsēja galvu ar diviem dvieļiem, pāri vēl

vilnas lakatu, tāpēc nedzirdēja ne Astera šausmīgo bļā-

vienu, ne Dārziņa rosīšanos pa dzīvokli.)

{

Monologi naktī

Dračūna vecākās meitas monologs

Mmm, mmm, mm, m.

(Dračūna vecākā meita strādāja rūpnīca pie štances,

dienā viņa vairāk kā trīstūkstoš reižu nospieda darbgalda

pedāli ar labo kāju, tāpēc naktī gulēja nāves miegā un

labās kājas asinsvadi tīklojās virs ādas ka dīvains, nosle-
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pumains raksts. Dračūna vecākā meita bija strādīga, viņa
vilka cehu pirmrindniekos, bet štance nebija piemērota vi-

ņas augumam un spēkam, tāpēc labā kāja nu bija savai-

nota un vecākā meita nākamo vasaru kautrēsies parādīties
pludmalē.)

Monologi naktī

Dračūna jaunākās meitas monologs

???, ???, ??, ?.

(Viņa mācās vidusskolas pēdējā klasē, un neviens ne-

zina, ko jaunākā meita patiesībā domā.)

Monologi naktī

'Astera dēla Kārļa monologs

Viņi pamodīsies, brokastīs ēdīs olas, sieru un biezpienu,
pusdienās jēra gaļas zupu, cūkgaļas kotletes un rabar-

beru ķīseli, vakariņās ēdīs magoņmaizītes, lai dziļāks
miegs, un tad viņi ies gulēt un piecēlušies atkal ēdīs, strā-

dās, līdz pienāks vakars un pēdējā azaidā nāve ar izkapti
pārgriezīs lielo dzīvības rīkli, viņu bērni no rīta pamodī-
sies, ēdīs olas, sieru brokastīs, jēra gaļas zupu, cūkgaļas
kotletes pusdienās, magoņu maizītes vakariņās pie tējas,
lai mierīgāks un dziļāks miegs.

Es nevaru tā.

Nabaga tēvs.

Ko gan viņš redz sapņos, ja tā kliedz?

Tiem vajag būt drausmīgiem murgiem, bet no rīta viņš
nekā neatceras. Neatceras vai arī negrib stāstīt. Ne-

laimīgs? To nevar zināt, kas iekšā, dvēselē. Pat paša tēva

dvēselē. Vācu laiks, nometne, labi, ka palika dzīvs un vese-

lība arī vēl kaut cik turas. Lūcija viņam patīk. Māte Lū-

cijai ne visai.

Lūcijai
Es to izdarīju, vispirms atbīdīju pīto salmu krēslu, Lū-

cija tajā apsēdās, es viņai līdzās uz dīvāna stūra, un gald-
auts bija ar garām bārkstīm, es pārvilku galdauta malu
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pāri mūsu ceļgaliem, uzliku plaukstu uz Lūcijas apaļā.
Karsts. Man izskrēja kā elektrība cauri locekļiem, ari Lū-

cija sarāvās un sastinga uz mirkli. Es nezināju, vai at-

ņemt roku, bet viņa nezināja, vai sacīt kaut ko. Es neat-

ņēmu roku, bet maigi un stingri saspiedu Lūcijas celi, un

tajā brīdī viņa sāka jautri sarunāties ar Albertu, viņš sē-

dēja otrā pusē uz taburetes. Es jutu, ka Lūcijas celis viegli
virzās projām no manas rokas, tad saspiedu pirkstus gan-
drīz vai izmisīgā tvērienā, un celis padevīgi norima.

Te mēs visi bijām savējie, visa mūsu klase, tagad jau
bijusī, un jautrība gāja pilnā spēkā, un sākās dziesma

«Še, kur līgo priežu meži, esmu dārgām saitēm siets, še

ir mana tēvu zeme, esmu dzimis gaujmaliets».
Mēs visi dziedājām, arī es un Lūcija, un dziesmas laikā

es virzīju savu plaukstu aizvien augstāk gar Lūcijas kāju,
un piepeši mans mazais pirkstiņš skāra karstu, kailu ādas

samtu, un Lūcija sarāvās, atgrūda manu roku, un kā elek-

triskās strāvas trieciens atkal gāja cauri maniem locek-

ļiem, es sāku dziedāt vēl skaļāk un uz brīdi uzliku rokas

uz galda, mēs dziedājām «Zaļi kalni, plašas lejas un

daudz jauku brīnumu», dziedot virzīju savu kāju aizvien

tuvāk Lūcijas kājai, it kā nejauši piedūros un piespiedu
cieši, mēs visi skaļi dziedājām, dziedādami šūpojāmies sa-

vos sēdekļos, te bija Juris, Valters, Jānis, Alberts, Boriss,

Valdis, Anda, Inese, Zaiga, Ilga, Kristīne, Lora, Ilze, Juta,

un viņas visas dziedāja, šūpodamās taktī, un skanēja jau
cita dziesma — «Pie Dzintara jūras, kas Kurzemi vij», un

pie nākamā panta visi piecēlās kājās, un gāja briesmīgi

jautri, mēs uzkāpām uz saviem sēdekļiem un dziedājām,
elkonis ieāķēts elkonī, vēl pie nākamā panta uzkāpām uz

galda, un galds bija stiprs un nesa mūs visus, tad mēs

beidzām šo dziesmu, apsēdāmies, un Valdis uzsauca tostu,

uzdzerdams mūsu veselībām, it kā mēs būtu kādi vāji-
nieki, es tagad atklāti turēju roku uz Lūcijas ceļa, viņa

nevairījās, un tad Jānis piepeši rāva vaļā «Jautri zēni at-

kal šauj mērķus Gaujmalā», un visi smējās, viņš dziedāja

tālāk «Šautene ir viena, bet mērķu vesels bars», un Val-

ters kliedza «Metiet mērķus ugunī!», bet neviens viņu ne-

apsauca, visi bija apdzērušies, smējās, dažs dziedāja līdzi,

un tad Valters atkal rēca «Mērķus ugunī!», jo kamīns

dega gaišās liesmās, un ari Jānis apdzēries sauca «Ja,

mērķus ugunī, vai te ir kāds mērķis?». Visiem tas likās

lielisks joks, ka viņš tā nopietni kliedz, tie izlikās, ka ne-

dzird, un viņš nopietni to kliedza, jautri tur gāja, ka bries-
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mas, es ne domāt nedomāju, ka piecelšos, varbūt, ka

briesmīgi izgāžos, bet šie pienapuikas par daudz ālējās,
es piecēlos un saucu «es esmu mērķis!», un Valters rēca,
atgāzies krēslā, rādīdams uz mani ar konjakā nopilējušu
pirkstu, «duraks!». «Nu, tad metiet mani ugunī,» es sacīju,
un tas bija nopietni pateikts, visi apklusa, un beidzot viņi

izlikās, ka nekas nav bijis, ka tas tikai tāds joks, beidzot

viss kaut kā izlīdzinājās, noklusa, salaba, dzeršana tur-

pinājās pilnā sparā, bet mēs ar Lūciju izzagāmies ārā un

aizgājām. Pilsētā bija nakts.

Mēs nosalām, iegājām kādās parādes durvīs apsildī-
ties un nostāvējām tur līdz sešiem rītā, runādami par visu,
un es Lūciju dažas reizes noskūpstīju un tikai, par ko

man žēl tagad. Maz. Bet vairāk viņa nevēlējās, mēs stā-

vējām zem īrnieku saraksta, un sarakstā bija savāds uz-

vārds Klakšķis.
Ja viņš lasa šīs rindas, tad lai zina, mēs bijām pie viņa

ciemos.

Es būšu premjerministrs? Diezin vai.

Man Lūcija patīk jau sen.

Vai viņa ir nevainīga? Un kas tad būs?

Vai es viņai patīku?
To nekad nevar zināt.

Monologi naktī

Astera monologs

Mazs, sarkans burtiņš «a» ačgārni iztecēja no pagultes,
pīkstēdams kā cālēns, un tūlīt viņam piebiedrojās zaļgans,
kūkumā sameties čūskulēns «s», pēc tam plāna vidū parā-

dījās niecīgs, zeltīts makšķerāķītis «t», tam sekoja burtiņš

«c», nostādīts uz gala līdzīgi Kolumba olai, rūkdams iz-

līda «r», kavalkādi noslēdza vēl viens čūskulēns «s».

Burtiņi sakārtojās vārdā, klusumā pulkstenis tikšķēja
takti:

trīsceturtdaļ, trīsceturtdaļ
asters.

Te vairs neko nevarēju izjaukt, pārtraukt, man vaja-

dzēja tūlīt piecelties, līdzko «a» iztecēja no pagultes, bet

nu jau par vēlu aizstāvēties, vajadzēja piecelties tūlīt, uz-

likt kādu valsi, vienīgi Schdnen blauen Donau varēja
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mani glābt vai arī Geschichten aus dem Wiener Wald, vai

arī Kunstlerleben, bet nu jau bija par vēlu, es nepagūtu
uzlikt ne Bet utis' Haus, ne arī Wiener Wald, par vēlu,
esmu nolādēts noskatīties visu atkal no sākuma līdz ga-

lam, lai gan labi zinu, kas notiks, kāpēc, kāpēc gan es

nepiecēlos laikus, neuzliku valsi, nesagriezu spriedumu
virpulī, līdz burtiņi sagrūst atpakaļ zem gultas, naktī ne-

drīkst trokšņot, valša ritms mundrina sirdsdarbību, valša

ritms ieteicams no rītiem.

trīsceturtdaļ, trīsceturtdaļ
asters.

Spriedums tāpēc, ka biju kaut kas vairāk nekā vienkāršs

skolmeistars. Es kārtīgi izpildīju savu darbu, nejaucos
politikā, bet izrādījās, ka arī šī neiejaukšanās ir bijusi po-

litika, un es atsēdēju savu laiku.

Viņš nāk! Esmu iegaumējis viņa balss intonāciju, visas

nokrāsas, viņam patiešām ir bagātīga balss, viņš prot ru-

nāt, es jau iepriekš zinu, ko viņš man teiks, es taču ne-

drīkstu viņam ticēt, es nedrīkstu viņu ielaist, nu, lūk, viņš

tuvu, es saredzu katru rieviņu nordiskajā sejā, jūtu viņa

elpu uz sava vaiga,
aster, piedod man šoreiz, tu labi zini, ka es neesmu vai-

nīgs!
Tu viņus nokāvi!

aster, nu ko tu runā, vai tad es izskatos pēc briesmoņa,

nu, paskaties man acīs, paskaties!
Tu esi slepkava!
aster, mīļais, kas tev nāk prātā, tu esi saklausījies bau-

mas, daudz ko uz ielām runā, vai tad tu domā, ka es būtu

spējīgs izdarīt kaut ko tādu? Kāds man no tā labums?

Nu, ielaid mani vēl šo reizīti, nekas ļauns nenotiks!

Tāpat tu solījies pagājušā reizē un aizpagājušajā līdzīgi

runāji, un aizpagājušaizpagājušajā raudāji un lūdzies ar

asarām acīs, un es tev noticēju neskaitāmneskaitāmas rei-

zes. Es tev noticēju. lelaidu. Tu nokāvi atkal! Es tev ne-

ticu. Tu esi slepkava!
aster, uzklausi mani! Jā, es biju tāds, tu redzi, nebūt ne-

slēpjos, neliedzos, neizvairos no atbildības. Jā, es nokāvu.

Bet tu, tu pats lūdzi mani ienākt, tu pats atvēlēji, atļāvi,

tu jau pats mani ielaidi un visu izkārtoji. Vai tā nebija?
Atbildi!

Jā, es to darīju. Bet es nezināju, ka tu nokausi. Es gri-

bēju, lai tu būtu cilvēks, dzīvotu kā citi. Bet tu viņus no-

kāvi. Ej projām!
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aster! Labi. Es esmu slepkava. Bet tu taču tici, ka arī

es varu būt cilvēks, nekas cilvēcisks man nav svešs, vai

tu domā, ka mana sirdsapziņa klusē? Nē! Tā kliedz! Vai

tu tiešām nedzirdi, kā kliedz mana sirdsapziņa? Tu esi

slepkava — tā kliedz ar manu upuru balsīm, tu esi slep-
kava — tā kliedz ar nevainīgu cilvēku asinīm. Tu esi slep-
kava — tā kliedz ar nedzimušu bērnu mutēm. Upuri, ne-

vainīgi cilvēki, nedzimuši bērni? Tās visas ir abstrakcijas!
Kopš cilvēces pirmsākumiem ir bijis upuris, ir bijis bende!

Ir bijis vainīgais! Cilvēks jau piedzimstot kļūst vainīgs.
Nākotne ir nedzimis bērns. Piedzims — arī būs vainīgs.
Vainīga. Kādam taču visi vainīgie bija jāiznīcina. Vai tu

domā, ka viegli ir būt slepkavām? Iznīcināt otru cilvēku?

Izpūst dzīvības sveci? Tas prasa nervus! Nervus un filo-

zofiju. Vai tad tu nedzirdi, kā kliedz mana sirdsapziņa?
aster, šis kliedziens manu dvēseli plēš vai pušu! Ak, cik

briesmīgs esmu bijis, bet es taču tāds nepiedzimu, es pie-
dzimu tīrs, nevarīgs, mušu baidījos nosist, un tagad —

paskaties tikai, ko esmu izdarījis, asinis vai sarec dzīslās;
jāsaka tev, ka esmu uz mūžiem izārstēts, es atsakos no

sava amata, aster, tu dzirdi, visās četrās debesu pusēs,
paradīzē, ellē, uz zvaigznēm izplatījumā, uz dimantiem

zemes dzīlēs, uz visiem kontinentu pleķiem es zvēru, ka

esmu atmetis vecos nelāga paradumus, esmu kā no jauna
atdzimis šķīstībā, cilvēkmīlestībā, un tu, aster, būsi mans

labākais draugs, tu vienmēr atgādināsi man vecās kļūdas,
sak, kāds tu biji tad, atceries, lai nekad tu vairs tāds ne-

būtu, tu atgādināsi to man, lai es nekad vairs neatkārtotu

savas nelietības, tu rīvēsi man degunā, ka esmu bijis slep-
kava, bet tagad, tagad esmu cilvēks, cilvēks, tas skan,

skan, vai ne, aster, apžēlojies par mani, ielaid, es nevaru

še, man salti te, ārpusē, vienam, visu atstumtam!

Slepkava sāka rūgti raudāt.

Es nezinu, tev jau nevar ticēt!

aster, tikai šo reizīti, nu pēdējo reizīti, manas acis jau
izžuvušas, apraudot savus grēkus, esmu tavs mūžīgais

draugs, pat vairāk nekā draugs, uz ceļiem es zemojos tavā

priekšā, beru pelnus sev uz galvas, uz asām akmens šķem-
bām asiņo mani ceļgali, aster, esi cilvēks!

Bet vai tu?

aster, es to atcerēšos, vienmēr. Vienmēr!

Tu mani vienmēr uzrunā ar mazo burtu!

ASTER! Cilvēks nedrīkst būt sīkumains. Piedod man!

Es? Man vēl te jāaprunājas, jāpajautā. Es nevaru aiz-
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mirst tās koncentrācijas nometnes, Salaspili, Būhenvaldi,
es nevaru aizmirst, ka pelni, kurus tu ber uz savas gal-
vas, ir Eiropas pelni! Man jāpajautā arī citiem.

ASTER! Ko tu! Man pilnīgi pietiek ar tavu atļauju, es

atdzimstu no jauna. Es būšu tev pateicīgs. Atveri Esi

mans dvēseles dziedinātājs!
UN SLEPKAVA IENĀCA MANĀ ISTABĀ UN NO-

KĀVA MANU DĒLU KĀRLI, NOKĀVA MANU SIEVU

ANNU, ES SKATĪJOS, ŠAUSMĀS SASTINDZIS.

Tu! Tu solījiesl Būt pateicīgs līdz kapa malai. Draugs!
LĪDZ TAVA KAPA MALAI, sacīja slepkava, un divi

maskas cietiem pirkstiem saturēja manas kājas un rokas.

Slepkava atbīdīja kreklu no manām krūtīm, ar kaulainu

nagu ievilka zīmi virs manas sirds, lēni iedūra naža as-

meni man starp ribām, tas plēsa ādu, muskuļus, skāra

sirdi.

Ā-Ā-Ā-Ā —

katru nakti viņš atgriežas.
Mans kādreizējais īrnieks, vācu virsnieks Fridrihs fon

Reihenau!

Monologi naktī

Dračūna monologs

(Izdzirdis drausmīgo Astera kliedzienu, Dračūns miegā

nodomāja),
ka pārejošas parādības atstāj nedzīstošas pēdas cilvēku

likteņos un tāpēc neviena parādība nav pārejoša, trīs rei-

zes jāmet tupele pār galdu te, mūsu vidū, jau daudzus

gadus, tāpēc ka ik cilvēka dzīve ir pārejoša, mēs nezinām,

kas viņš tāds, biedrs Kumzāns, čičas gremotājs viņš ir,

tāpēc pelnījis, lai viņa dzīve nebūtu pārejoša parādība,
taisni tāpēc, ka pārejoša, čiča — barība iespļauta lielā

katlā, sātīga, sasulota, sakrēpota, izļurbāta, sazelēta, sa-

kosta, pārkosta, ta, ta, ta

(un viņš sapņoja tālāk, ka brauc vilcienā uz dienvidiem,
kur ziema ir pārejoša parādība).

(P. S. Kumzāns — cilvēks, kurš sapnī atradās kopā ar

Dračūnu vagona kupejā un stāstīja par Dienvidamerikas

indiāņu ēdieniem.)
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Monologi naktī

Mestra monologs

Aphčī! Būs jāliek apkalt priekškājas.
Mans brālis saprastu, viņš ir kristīgs domātājs tāpat kā

es. Nolāpīts, viesuļu mucas, zibens zobeni, dulna galva,
iesnas vasaras laikā!

Ko sacītu mana māte? Ko sacītu mana māsa? Viņas ve-

cumā ir tā iemūrējamā pagāniete. Jā. No vietvalža iznāks

lietaskoks. Ne aci nepamirkšķināja. Tāds arī savu māti

pārdos, lai tiktu uz augšu. Labs. Der. Aphčī. Lai nu gan.
Es pats nebūtu ar mieru, ka manu līgavu tā. lemūrē. Ne

par šo, ne par to. Tāpēc, ka mestram iesnas. Aphčī! Ne

jau nu tikai tāpēc. Lai arī simtkārt pagāne, bet tomēr ne

par šo, ne par to! Es gan nebūtu ar mieru. Tātad — arī

vietvaldis nav ar mieru. Droši vien nav. Viltīgs. Bet klusē.

Nebūs viņš, būs kāds cits. To viņš saprot.
Visu izdarīs, kā nākas, izvirzīsim. Ja ne, sodīsim.

Skaidrībai jābūt! Vai nu ar mums, vai pret mums. Ap-
hčī. Vai nu nopirksim, vai iznīcināsim. Varbūt es kļūdījos?
Ar pārāk stingru pārbaudi varu atgrūst pat uzticamu

kalpu. Nē. Būs uzticams, norīs arī šo krupi. Galva dulla!

Dulna! Vasaras laikā. lesnas. Varbūt dieva pirksts trāpījis
manā nāsī? Ne mana māte, ne mana māsa nevar iedomā-

ties, cik grūti te mums jādēsta ticības asni. Kāds neklau-

sīgs asns arī jācērt. Patiesību sakot, karavīram un dieva

kalpam nevar būt cita uzdevuma. Viss manī nāk no dieva.

Arī nežēlīgās domas.

Manas rokas, manas kājas un pleci, gūžas unkaUli, dzīs-

las un miesa, manas asinis un mana sirds, iekšas un visu

iekšu saturs, un arī domas nāk no dieva. Arī iesnas dievs

sūtīja. Viņa pirksts nu ķēra manu nāsi. Līdzko kļuva žēl-

sirdīgs, tā iekūleņoja ūdenī. Skaidrāka mājiena vairs ne-

var būt. Aphčī. Ar manu muti runā un pavēl dievs, esmu

ellei neaizsniedzams, manas pavēles ir kristīgi nozīmīgas,

man jādomā par zemes nākotni, jādomā par uzticamu

vietvaldi, jādomā par stipru, vienotu zemi, un atsevišķa
dzīvība te neko nenozīmē, tā grib dievs, un, ja es arī kļū-
dos, tad arī savā kļūmīgumā darbojos kā dieva ierocis.

Kungs, izvelc savu bargo pirkstu no manas nāss! Aphčī.
Āmen.

Un jāapkaļ priekškājas. Lai neslīd. Pie miera.

Apčhmen!
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Monologi naktī

Ķomtura Magais O' Bena monologs par Rūli

Savāda tauta, pat bērēs dzied!

«Dzer, brālīti, dzer!» Vai tā ir dziesma, bērēs dziedama?

īstā? Gatavā zākāšanās. «Dzīvē par visu tik smej?» Ko

gan no viņiem daudz var gribēt, laikam jau tik vien tā

prieka ir kā iedzert savu lāsīti, nekur tālu nav tikuši no

Garlība laikiem, kad mātes bērniem iedeva degvīnā sa-

mērcētu maizes knupi, «iedzer un lej, lej, rūpes un raizes

lai aizmirstam mēs»? Nu jā, līdz rītdienai, līdz rītdienai

jau aizmirsīsiet, tad atkal būs uz kakla ir rūpes, ir raizes,

mujķi gatavie, tādiem tāds liktenis, man arī gads guļ ga-
dam virsū, viss sajucis kā Saules kaujā, nu jā, ko es gri-
bēju pasacīt, ka mūrniekmeistars Ķelle dārgi gan nopra-

sīja, rāvējs gatavais un mantkāris, mūrniekmeistars

Ķelle jau gatavo nišu baznīcas sienā, bet viņi neko neno-

jauš, dzied un līksmojas, tāpat kā šie, kuri neko neatceras,

arī dzied un līksmojas.
Vecais Rūlis, redziet, nomiris.

Tā viņam arī vajadzēja.
Būtībā mēs viņu nokāvām. Mēs esam nākuši Baltijā

kopš senseniem laikiem, esam padzīti un atkal atgriezušies
un vienmēr ar krustu vienā rokā, zobenu otrā rokā. Tā arī

mēs Rūli nokāvām. Kā? Nu, redziet, šajās mājās kādreiz

bija telefons, kad mēs 1941. gadā atkal okupējām Baltiju.
Mēs telefonu atvienojām (kad mukām 1944. gadā), sapro-
tat, ko tas nozīmē? Telefons — sakari. Sakari — civilizā-

cija. Civilizācija — cilvēku vienotība. Ja viens cilvēks

otram cilvēkam divdesmit, simt, pieci simti kilometru attā-

lumā var pateikt kaut ko svarīgu, nozīmīgu, kaut vai lū-

gumu klusēt kādu brīdi vai kā citādi organizēties, vai pa-
ziņot kādu svarīgu jaunumu, pajautāt, kā jūtas sieva pēc

dzemdībām, vai rudzi labi zeļ, vai baltajai ķēvei atskrējis
arī balts kumeļš, — tas jau kaut ko nozīmē. Telefons vieno

cilvēkus, mūsu mērķis bija cilvēkus šķirt, tāpēc mēs at-

vienojām telefonu. Telefoni visiem nav vajadzīgi. Mēs vis-

pār esam pret telefoniem, ja tie nav mūsu mājās. Kāpēc

gan citiem vajadzīgi telefoni? Un tā mēs savu panācām.

Protams, mūs sakāva lupatu lupatās, drupu drupās un

plusku pluskās, taču mēs tagad lūdzam piedošanu, ceram

uz atjaunotni, tāpat arī viņi centās visu atjaunot, bet tele-
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fona līnija ta arī palika sarauta, nu, pirmajā laikā trūka
vadu, tad domāja, ka visi pāries dzīvot kolhoza centrā, te-

lefona stabus citu pēc cita nozāģēja, un tad, kad nolēma,
ka dzīvos tomēr katrs savā mājā — vismaz līdz mūža ga-
lam, lai tad jaunie dara, kā grib, — tad jau vairs neatmak-

sājas kaut ko ierīkot no jauna, paši saprotat, dārgi mak-

sātu ierīkot telefona līniju uz tik nomāju vietu.

Jā. Mēs uzņemamies atbildību. Mēs atvienojām tele-

fonu. Mēs atsviedām viņu sakaru sistēmas atpakaļ akmens

laikmetā. Lai pateiktu kaut ko savam biedram otrā alā,
Rūlis vienmēr dabūja kātot uz centru. Kamēr mājās vēl

bija izvietoti fermas zirgi, varēja braukt ratos. Nu, tad

nāca traktori, aizvien vairāk traktoru, zirgi kļuva grez-
numa priekšmets, nošāva veco Anci, nošāva citus vecos,

fermu mazpamazām likvidēja, atlikušos kumeļus pārveda
tuvāk centram, un tā nu vecajiem Rūļiem palika vienīgi
govs. Televizors arī viņiem bija, pat veļas mazgājamā ma-

šīna, krietns žūksnītis naudas skapī, pēc kara viņi bija
krietni tikuši uz augšu, uzstutējušies uz kājām, bija aiz-

mirsuši tikai tādu sīkumu — atjaunot sakaru sistēmas.

Tas notika naktī. Rūlim kļuva slikti. Nu tikai vajadzēja
zvanīt ārstam, izsaukt ātro palīdzību, kā zināms, medicīna

viņiem tagad augstā līmenī, bet nekas nelīdzēja. Kamēr

vecā Rūliene aizkātoja līdz centram, divas stundas pagāja
nemanot, nevarēja taču vecā jāt uz govs, ha, ha, ha, un

kādi slepeni sabiedrotie jau bija izlēmuši, un zirgi jau bija

apšauti, un tā nu vecais Rūlis — cik nu šim bija, sešdes-

mit pieci, varēja jau vēl dzīvot līdz septiņdesmit četru

gadu vecumam vismaz, stiprs vīrs bija, toreiz pat, aku

labojot, grodi sagruva virsū, bet Rūlis neko, nopurināja
baļķēnus no pleciem, izlīda dienas gaismā sveiks un ve-

sels, nosmējās, ka viņu tik vienkārši zem zemes nedabū-

šot, ilgi vēl cerēja dzīvot, taču lielība naudu nemaksā,
sirds kliboja, jau kliboja sirds, bet vai nu kāds domāja,
ka tik ļauni, taču vecais izpūta dzīvības sveci, nesagaidījis
doktoru un moderno mašīnu, jā, ko tas viss līdz, ja sakari

akmens laikmeta līmenī, ha, ha, ha, un man ir drošas zi-

ņas, drošas ziņas no paša doktora, ka liekās stundas pa

virsu še izšķīra cīņu nāvei par labu.

«Dzer, brālīti, dzer, dzīvē par visu tik smej!» Sievas ar

smeldzīgām balsīm iejaucās dziesmā, jā, rīkles jau viņam

skan, vīrus mēs allaž izkāvām, taču sievas palika, odžu

dzimums, turpināja sugu, sievas?_Khm, viņiem varenas sie-

vas, un taisni tāpēc mēs iemūrēsim sievu, sievas viņiem



368

strādā kā vērši, neesmu trubadūrs, neesmu, salīdzinā-

jumi iznāk tādi prastāki, «sievas zied kā lilijas», jā, tas

jau skan labāk, vispār tas ir savādi, ka viņi bērēs dzied,

rauj vajā pēc gadsimtiem ilgas izkaušanas, laikam jau

iestājies atelpas brīdis, laikam jau paši nu dzīvo kā muiž-

nieki, tu re, zem ābelēm kāds pārītis skūpstās, jaunajiem
jau maija mēnesī pašiem savas rūpes un raizes, neviens

vēl neko nenojauš, ha, ha, ha, ha!

«Kur mana baltā ķēve, kur līkais kārklu loks? Kur mani

tūka svārki, kur tūkstots rubuju?» Dziediet, dziediet! «Tie

visi vienā krogā zem letes atstāti!» Ka tikai jūs vēl kaut

ko neesat atstājuši krogā zem letes? Nu, nekas, jūs man

neesat bīstami, es baidos no tiem, kuri dzied: «Lai tie, kas

grib mūs jūgā dzīt, ar lodi pierē krīt!» Bet jūs raujat vaļā:
«Tā guļ uz nāves cisām, ne vārda nerunā.»

Bet kas to lai zina no jums. No jums jau visu var sa-

gaidīt, jātur zobens asi uztrīts arī pret tādiem viltniekiem,
kuri izliekas par avīm, bet patiesībā ir tie lielākie sātana

vilki!

Monologi naktī

Mūrniekmeistara Ķelles monologs

Mūrī niša jau gatava, akmens pielāgots pie akmens, ce-

rams, ordenis samaksās solīto, ja ne es, tad kāds cits no-

kamps man no deguna zelta gabalu, nē, mīlīši, tāds muļķis
es nebūšu, es taču varu to skuķi iemūrēt, tik un tā kāds

atradīsies, ja atteikšos, kur nu vēl tā āda, ko man noģērēs,

ja sacīšu nē, bet skuķim vienalga gals klāt.

Tvans un baumas — abi smacē, visi jau zina, ka nišu

pavēlēts izcirst cilvēka augumā, mazāku par vīrieša

augumu, bet lielāku par bērna augumu, kas gan cits tur

taps iemūrēts, ja ne viņa? Naktī miegs nenāk ne pagalam,
un tā nu klīstu pa pagalmu ar alus krūku rokā, meklēdams

kādu cilvēku, kādu alus brāli, krūkas brāli vai pudeles
brāli, tautas brāli. Es uzvandīju no miega veco Lūku,

zirgu staļļa pārraugu.
— Tu, dzer ar mani!

Lūks dzēra. Viņš bija vecs un nedrīkstēja atteikt, tad es

viņam būtu reiz zvēlis, bet roka man smaga.

— Tu zini, kas notiks pēc trim dienām? Nu? Zini vai ne-

zini?
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— Cūka tu tāds, — sacīja vecais Lūks.

Arī vecais jau zināja, ka nokampšu zelta gabalu kādam

no deguna. lekraušu viņam vienreiz, lai nemuldi Neviens

nekā nedrīkst zināt pirms laika, jo varēšana tikai tad ir

stipra, kad neviens pirms noliktās stundas nebāž savu de-

gunu mestra un komtura durvju caurumā. Tautā vēl bija
vīri, muļķi gatavie, bet tomēr vīri, kam krūtīs pukstēja
sirdis, nevis grabēja cūku pūšļi ar zirņiem. Vienīgi šie vēl

bija bīstami, bet tāds vecais Lūks, gatavā cūku barība

pats, — ko tāds var padarīt? Muld tikai. Nav nozīmes

kraut viņam otru reizi, pēc vienas jau žagojas. Skaidrs,
skauž, pašam darbiņš aizgājis gar degunu, guli vien, vecīt,

guli. Putekļi un pelni! Pērkona negaisi! Ordenis ir stiprs
kā vēl nekad, ja reiz iedrošinās uz tādu briesmu darbu.

Dievs, piedod, ka pulgoju tavu upuri! Ilgi tā cūcība ar

baznīcas mūru jaukšanu nevarēja turpināties, brīnums,
ka ordenis tik pacietīgi gaidīja, un sardze katru nakti gu-

lēja kā nosista.

Gulēja? Ko tad citu viņi varēja darīt, tiem atlika tikai

gulēt, citādi ripotu viņu galviņas, kā likts ripotu, vai nu

ordenis tās nocirstu, vai arī tie nelieši, kas naktīs grāva
svētos mūrus. Ordeņa brāļi arī labiņie, būtu pavaktējuši
kādu nakti, bet nē, sardzē stāv šie iedzimtie, katram

skaidrs, kalpo lēņos, karaspēkā ne aiz brīvas gribas, jaun-
kristītie ņuņņas, pat tēvareizi neprot noskaitīt, daudz lab-

prātāk bēgtu atpakaļ savos mežos, to tikai vien gaida, cik

nav tādu gadījumu. Zeme vai pilna ar nodevējiem un

spiegiem.
Nu mauc nabaga brēmenietim ādu pār acīm! Un no-

mauks arī, un viņš atzīsies, ka piejaucis sardzes vīru vT«

nam melnās driģenes, ko citu lai cilvēks saka, ja kāju
pēdas urbina ar nokaitētu iesmu. Katram sargam mežos

brālis, svainis vai savietis, vai arī kāds cits pagāna radi-

nieks, nav jau grūti to visu iekārtot, izrunāt un pēc tam

iejaukt viņpasaules spēku. Nu vienā rāvienā nekārtības

taps izbeigtas, meitenes dvēsele droši sargās mūri, tas ir

kā likts, jaucēji būs iebaidīti un vairs nepieliks mūrim ne

pirkstiņa.
Runā, tā esot vietvalža brūte, svētbruņotais gribot tikt

no viņas vaļā, citādi nebūtu ļāvis iemūrēt. Tik varens

kungs, gandrīz kā pats komturs.

Es ielīdu savā migā, piejumē tā bija iekārtota, tumšs te

bija kā... ellē (Dievs, piedod man, bet te tā bija), tātad

bija tumšs kā ellē, un kāda baismīga balss man sacīja:
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— Mūrniekmeistar Ķelle, tu esi pārdevis savu dvēseli,
tu esi pārdevis savu miesu, tu esi noliedzis savu zemi,
tu esi noliedzis savu tēvu un māti, tu esi noliedzis savu

tautu. Par zeltu tu esi nopirkts, un par zeltu tevi pārdos
un nodzīs tevi smagā darbā kā pēdīgo jūga vērsi, un dzī-

ves galā tev pārgriezīs rīkli kā melnajam aunam pārgriež.
Tavas miesas taps nomestas vilkiem priekšā par barību,
pienāks laiks, kad tavi bērni klimtīs apkārt, übaga dāva-

nas lūgdami. Tavs tēvs ir pagalam, tava māte ir pagalam,
un abus nogalēja kungi, kam tu kalpo. Tu esi noliedzis

tautas paradumus, tu esi noliedzis tautas valodu un tikai

dzērumā buldurē dažus vārdus, tu esi noliedzis tautas

ticību, bet tas tev pagaidām secen gājis, domājām, ka tu

atgriezīsies no nodevības takas, atriebība tev pagaidām

gājusi secen, bet pēdējais akmens nišas sienā būs arī pē-
dējais piliens mūsu pacietības kausā!

Tā skanēja sirdsapziņas balss, un es piecēlos pussēdus,
spazmas žņaudzīja pakrūti.

— Jā, jā, tas ir tiesa, mazs es tiku aizvests svešā zemē,

bargi vīri mani uzaudzināja, ar pletni iedzina amata

prasmi, mācīja bijāt vienīgo dievu, mācīja paklausībā bijāt
kungus, ar varu es tapu atrauts no savas tautas krūts, ar

pletni man tika iedzīta ticība, es neesmu nodevējs, es tapu

piespiests, mana miesa čūloja vienās rētās, un sāli vēl tur

kaisīja virsū, mana dvēsele arī ir vienās rētās, tai draud

ar elles šausmām, es nezinu, kas tas ir — tauta, es nezinu,

kas tas ir — pērkons, es nezinu, kas tas ir — brīvība. Tikai

izdzīvot. Palikt dzīvam par katru cenu man gribējās, es

nevēlos, lai man novelk ādu kā tam tur brēmenietim, esmu

mazs, gribu prom, tāpēc man vajadzīga nauda, nauda,

zelts, zelts, esmu mazs, mazs, esmu mazs, mazs, —

un, izvēmis turpat salmos krietnu daļu izdzertā alus, es

beidzot iemigu.

Monologi naktī

Vietvalža Dārziņa monologs

Vai mēs varam atsvabināties no ordeņa virsvaldības un

nodibināt paši savu valsti? Ja nu vienīgi sadarbībā ar ci-

tām tautām, bet lietuvji patlaban karo ar krieviem, krievi

patlaban kaujas ar tatāriem, igauņi siro Ziemeļvidzemē.
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Mēs esam atšķirti. Ko līdzētu pirms laika parādīt zobus, ja
tas kaitē kopīgai lietai? Labāk ievilkties bruņās, pacietīgi
nogaidīt un zvelt īstajā brīdī. Ko es iegūšu līdz ar to?

Zemes maršala titulu, godu un varu.

Ko es pazaudēšu?
Ulriku, tīru sirdsapziņu un brīvību.

Kas tas ir brīvība? Vārds. Sis vārds mestra zemē vien-

mēr būs aizliegts, ja kāds uzrakstīs uz sētas — «Lai dzīvo

brīvība!»
— viņu tūdaļ uzraus karātavās, jo — «Mūsu

zemē jau brīvība ir, tātad viņš domājis kaimiņa brīvību,
bet kaimiņš mans ienaidnieks».

Ko es iegūšu, kļūdams zemes maršals? Savas aprindas,
šaurās aprindas, lielo vīru aprindas atklās man savus ložu

noslēpumus, es teikšu visiem «tu», baudīšu varas saldumu,
es zināšu,

Turuntur tikuntik cilvēki vāra stirnu dzīvā sviestā, Tur-

untur tikuntik cilvēkiem izrautas mēles, jo tie koda aiz-

liegtajā auglī, un es lemšu, lai notiek tā, Turuntur tikuntik

rīkļugrauzēji jānosūta palīgā mūsu draugam, tam patla-
ban iet plāni, tauta sacēlusies, lai notiek tā, lemsim un

nolemsim.

Varas saldums, salds kā medus, lipīgs krēsls, es pie-

lipšu pie krēsla troņa zālē (vai kur nu tad sēdēšu), es

saldā tvanā dzīvošu, man varas domas prātā tikai, pro-

tams, sacelšanās būs jāatliek, paldies par pareizo un lie-

tišķo lēmumu, maršal Dārziņ, mēs zinām, ka nelēmāt, per-

sonīgo interešu vadīts, kurdīts, jo savas personīgās, khm,

khm, jūs savā laikā iemūrējāt, lēmāt, tāpēc ka tagad esat

gudrs, zinīgs, tikai zinība dod spēku, varu, zinība dod val-

dīšanu, labi jāizpēta, kur pieskrūvēt, kur atlaist, kur lai-

kus izbrīvēt ventili, lai garaiņu spiediens nesalauž kallu,

patiesi, valdīt — juveliera darbs, kur spraugas aizdrīvēt,
lai netiek iekšā gaiss, bet ārā neiet sliktā smaka, tas jums

patiks, piegriežat, drīvējat, viņi ir ar to mierā, nekurn,

nedumpojas, jo sacīts reiz bija — katrai zemei tāda valdī-

šana, kādu tā pelnījusi. Dzīvojiet, valdiet, priecājieties,

Dārziņ, jums pieder lieliska pils, miesassargi seko katram

jūsu solim, tīrasiņu zirgi jūsu rīcībā, pirmklasīgi kalpi,

pagādāsim jums arī kādu skaistu dāmu, protams, ne jau

nu iedzimto, dzīvosiet kā niere taukos, brīvs, visu zinošs,

palaikam uzgāzdams tautai ar zobenu pa skaustu, lai ne-

domā izsliet kūkumu, lai skatās vienmēr zemē, par zemi

lai domā, lai strādā, ar, sēj, ecē, pļauj, kuļ, dod maizi
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mums, jums, lai neceļ acis uz augšu pētīt dieva iedibi-

nāto, pētīt, kas, kam, kā, kāpēc, kur, no kā, par cik, tāds

baura liktenis, bet jūs, Dārziņ, baudīsiet svēto dzīves-

ēdienu, laiku pa laikam apseglosiet kaujas rumaku, uz-

sprādzēsiet bruņas, būs jāaizstāv ordenis un kristīgā ticība,
te krievi, te lietuvji nāks mūs plucināt, te žemaiši sacel-

sies, viss būs laikus jāapspiež.

Un ordeņa kalpu Dārziņu nokaus kādā kaujā. Vairāk

nekā. Uz kapa būs rakstīts

LETI NOPIRKTS.

Sirdsapziņa? Desmit gadus esmu locījies, līdis uz vē-

dera, slapstījies, kāpis aizvien augstāk, ticēdams, ka pa-
likšu tīrs, neaptraipīts, ka beigās izspēlēšu savu lielo

trumpi, un nu redzu, ka vara ir tikai tīkls, nekas vairāk.

Tikai tīkls. Varas saldums vilinošais? Nobeigšos sasmakā,
smirdoņā, gļotainos putekļos. Un ko es būšu ieguvis?
Homini necesse est mori. Un atkal tur stāvēs

LETI NOPIRKTS.

Ulrika, tā tu par mani nodomāsi, ejot pēdējā gaitā. Tā

par mani nodomās draugi, tā par mani nodomās kara-

biedri žemaiši, tā par mani nodomās visi godīgie cilvēki.

Var jau teikt, kāda man būs daļa par godīgiem cilvēkiem,

par karabiedriem, par draugiem, vienīgi Ulrika, mana lielā

mīlestība, smelgs un sāpēs, taču vietā es iegūšu sudraba

bruņas, varas zizli, jaunus draugus, jaunu mīļoto, svešas

zemes man apskatīt būs ļauts.
Bet neviens ar tevi nedraudzēsies, nodevēju zinādams,

neviens ar tevi nesadzers bez bažām, neviens tevi nemīlēs

bez slepenām bailēm!

Nu un tad! Es sadzeršu ar tādiem pašiem nodevējiem,
mani draugi arī būs nodevēji, manas mīļākās izsekos mani.

Hodie mini, crass tibi.

PIETIEK, PIETIEK,

tu esi gudrs cilvēks, mestr, tu esi gudrs, tikai tu maldies,

domādams, ka dziedāšu Te deum ļaudamas, vēl jau ir citas

dziesmas, un es pats esmu no cita laika, esmu daudz pie-

redzējis, ar mani šitais joks neizdosies, cauri gadsimtiem
laika dzīslotajā plaukstā esmu še atnācis, lai noslēgtu

rēķinus ar tevi, nu tu devi ieganstu, Jāvi man aizbraukt,
visu sagatavot, jā, jā, neviens nezina, vai esmu latvietis,

krievs, vācietis, dānis, zviedrs, lietuvis, igaunis, polis,
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tauta mani uzaudzinājusi, skolojusi, barojusi, esmu pārāk
mācīts, pārāk pieredzējis, lai ar nodevību apgānītu sevi

un reizē tos daudzos cilvēkus, kas man uzticējuši savu

dziesmu — «Lai tie, kas grib mūs jūgā dzīt, ar lodi pierē
krīt!».

Ja zaudēju? Cits paveiks.
Nāks Piektais,

Septiņpadsmitais
Nāks.
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Treša daļa

Krēslas stunda

i

Aizgājis uz vannas istabu, paņēmu nepazīstamās sie-

vietes krekliņu, krūšturi, apakšsvārkus, zeķes, kleitu, ilgi

skatījos, meklēdams biksītes, to nebija nekur, ne uz grīdas,
ne aiz vannas, tad atnesu drēbes uz istabu, te jau priekšā
mētelis un kurpes. Acīmredzot vairāk viņai nekā nebija
klāt, varbūt šīs lupatas bija vienīgais, kas viņai piederēja.

Krēslas stunda

2

Kas piederēja man?

Viens labs beļģu uzvalks ar Antverpenes firmas zīmi

simt septiņdesmit rubļu vērtībā, bikšu pāris no lēta buk-

stiņa drēbes, novalkāti svārki, divdesmit rubļu vērti, zie-

mas mētelis, Bulgārijā ražots, pareizāk sakot, tas bija

starpsezonas mētelis ar samta apkakli, melns, sākotnējā
vērtība simt četrdesmit rubļu, tagad jau to pat lombardā

neņēma pretī, taču cerēju to valkāt vēl divus gadus. Man

piederēja desmit balti krekli, viens pelēks krekls, rūtains

krekls, melns krekls, man piederēja berete, trušādas

ausaine, divi pāri ādas cimdu, trīs kurpju pāri, pāris mīksti

izoderētu ziemas zābaku, ādas jaka, divi peldmēteļi, seši

virspalagi un apakšpalagi, divas rūtainas vilnas segas,

trīs krēsli, grāmatu plaukti, gāzes plītiņa, virtuves galds,
televizors blokā ar radio, elektriskais kāju sildāmais, ap-

mēram divi tūkstoši grāmatu, divas gleznas, vienu uzdā-

vināja mākslinieks Ulpe, otru nopirku mākslas lietu antik-
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variātā kā Maiveja darbu, pēcāk izrādījās viltojums. Man

piederēja seši dziļie šķīvji un tikpat daudz seklo, divi kat-

liņi, panna, nažu un dakšiņu komplekts sešām personām,
mazās un lielās karotes no alpaka ar iegravētu uzrakstu

«nerūsē», trīs šampanieša glāzes, vēl ducis dažādu glāžu,
saulesbrilles ar jūras pelēkiem stikliem, ražotas Ceisa

fabrikā, pāris kedu, viens pāris siltās veļas, astoņas mazās

apakšbiksītes, importētas no Arābijas, divdesmit kaklasai-

tes, gan pirktas, gan dāvinātas, automašīna «Moskvič»,
visvecākais modelis, iegādāta par septiņi simti rubļiem, ja
pārrēķina jaunajās naudas vienībās; skūšanās piederumi,
divi duči kabatas lakatiņu, tukšas pudeles, niķelēts korķu
viļķis, vāzes, savāžams kabatas nazis, lietussargs, lietus-

mētelis, tabakas kastītes, pīpes, pīpju tīrāmie, spogulis,
gludeklis, divdesmit olas, mārrutku bundža, maizes kuku-

lis, siers, paciņa tējas, puskilograms kafijas, kilograms

cukura, puspudele krējuma, puslitrs piena, kilo makaronu,

buljona kubiki, bundža ar konservētiem puķu kāpostiem
un četri simti rubļu naudas krājkasē.

Es biju bagātnieks. Es biju Krēzs.

Kas piederēja Krēzam?

Nezinu.

Ulrikai nepiederēja gandrīz nekas. Ar Ulriku iepazinos

lombardā, kad viņa ieķīlāja niecīgu gredzentiņu ar māk-

slīga briljanta aci, pretī saņemdama piecus rubļus.

Taču, ja Ulrika uzskaitītu lietas, kas pieder viņai, sa-

raksta pirmajā vietā stāvētu mans vārds.

Tā reiz viņa man atzinās.

Esmu lieta, kas pieder Ulrikai. Tā kā es piederu Ulrikai,

viņa nevar piederēt man. Drēbes, trauki, satiksmes līdzekļi,

un mēs tērpjamies, ēdam, braucam, pārdodam darbu, no-

pērkam lietas, strādājam lietu labā, lietu labad, filozofē-

jam lietu labad, vēl strādājam, pušu raudamies, dažs

plēsdams zobiem un nagiem, labāk, labāk, vēl pārticīgāk
dzīvot, daudz, daudz lietu tad vajadzīgs, pārdodam rokas,

kājas, smadzenes, laiku pārdodam, citas lietas nopērkam,
pārdodam gribu, nervus un veselību, lietas mūs apstāj no

visām pusēm, jo man būs vairāk lietu, viens saka, jo sau-

laināka būs diena, jāražo, jāsteidz vairāk pirkt, pārdot,

gaidīt, gaidīt, kad beidzot peldēsimies labklājībā, paklājos,

automobiļos, šampaniešos, īpašnieki mīl lietas, lietas īpaš-
niekus nemīl nekad, ritenis griežas, arī nestrādājot var

vinnēt, velciet laimīgo lozi, viss sajūk, mainās, kāds hu-

mors, īpašnieki pārtop par lietām, lietas pārtop par īpaš-
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niekiem, salda ir lietu kalpība, būt krūzītei, no kuras dzer

tavs kungs, būt automašīnai un vadāt savu kungu metāla

vēderā, saldi būt cukuram, izkust tējas glāzē un ielīt

kunga vēderā, varonīgi ir būt kunga zolēm, sargāt viņa

maigās kāju pēdas no ielas bruģa cietajiem akmeņzobiem,
lieliski ir būt kunga cimdam, aizsargāt smalkās rokas no

dzīves sārmiem, glaimojoši būt apkaklītei, saturēt ļumīgo
pakakli, ritenis griežas, lietas pārtop par īpašniekiem, īpaš-
nieki pārtop par lietām, top cilvēki atkal, priecājas īsu

brīdi par sevi, šausminās īsu brīdi par citiem, nolemj būt

cilvēcīgāki, bet neizdara, jo ritenis atkal griežas, var da-

būt, velciet laimīgo lozi, nederīgās lietas iznīcina, domā-

jošas lietas neražo, atkritumu dzirnavas nolietotās pārmaļ
atkal jaunā veidā. Tik vienkārši viss atrisinās, jo maz ir

to, kuri var noturēties savā sliedē.

P. S. Vēl man piederēja čemodāns, virtuvē divas tabu-

retes, pagrabā apmēram tonna ogļu, slēpju zābaki, sla-

loma slēpes ar nūjām, desmit vai vienpadsmit pāri zeķu,
vecas monētas, dažādi sīkumi, kafijas dzirnaviņas un vēl

droši vien šis tas, ko esmu aizmirsis še piezīmēt,

Krēslas stunda

3

Nepazīstamā sieviete gulēja, cieti aizmigusi, pa reizei

pat iekrākdamās. Miegs krēslas stundā tas ciešākais. Apāvu
kājas, uzvilku ādas jaku, aizslēdzu aiz sevis durvis.

Krēslas stunda

4

Līdz saullēktam bija atlikusi kāda pusstunda, debesu

pelēkajā alvā spīdēja mākoņu purpurloks, mani soļi (klau-

dzošie) atbalsojās rīta klusumā, zaļajās bērzu lapās, rasā

uz sētām, un es iznācu ezera malā pie laivu stacijas, un

smiltis noslāpēja soļu skaņu. Pastaigājos turp un šurp

gar ezera malu, vērīgi nopētīdams divkrāsainās zili zaļas

laiviņas, es nostaigāju pa muliņu turp un atpakaļ, apska-
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tīju krastmalu, nolaidenajā smilšu sērē neredzēju ne pē-
das, naktī ūdens bija pakāpis augstāk, gludi nolaizījis
krastu ar viļņu mēlēm. ledams atpakaļ, pie laivu piestāt-
nes būdiņas durvīm pamanīju kādu melnu priekšmetu.
Piegājis tuvāk, saskatīju sieviešu rokassomiņu. Pacēlu un

atvēru. Virspusē gulēja smalkas biksītes. Tas bija vairāk

nekā dokuments, nu zināju, kam somiņa pieder. Uzmanīgi,
ar diviem pirkstiem saņēmis, izcēlu biksītes, somiņā vēl

bija plakana kārbiņa ar pūderi, lūpu krāsa, divi saņurcīti
kabatas lakatiņi, astoņi rubļi, kāda jauna cilvēka fotogrā-
fija 3 reiz 4 centimetri izmērā, izlietotas tramvaja biļetes,
uz gredzena savērtas četras atslēgas un nekādu doku-

mentu.

Kāpēc viņa bēga? Līdz šim tā man bija mīkla, jo neko

vēl nezināju. Ja kāds būtu mēģinājis viņu aplaupīt, vien-

alga kādā veidā, ņemot mantu vai godu, tad somiņas
ezermalā nebūtu, jo goda laupītāji vienlīdz labi mīl arī

mantu. Vismaz nauda būtu izņemta. Varbūt neviens viņai

neuzbruka, viņa pastaigājās naktī pie ezera, ieraudzīja

viļņu fatālo skrējienu uz krastu, viņai uzmācās vēlēšanās

mesties ezerā, nogrimt, pazust viļņos, dažbrīd cilvēku pār-

ņem šādas neprātīgas vēlmes. Te es sāku smieties, cik

neticami tas izklausījās. Taču mans gājiens nebija veltīgs,
vismaz biju kaut ko atradis, lai arī visa nakts bēgšanas
lieta kopumā nekļuva skaidrāka. Es tomēr nebiju tuvojies

patiesībai ne par matu.

Krēslas stunda

5

Vēl nebiju nokļuvis līdz Rumpēmaķa mājai, kad dzir-

dēju noklaudzam durvis, un noslēpumainā pilsoņa galva

pazibēja dārzā, līdzās zibēja vēl otra galva, un tā šīs

galvas gar ērkšķogu krūmiem, ābelēm un plūmēm zibēja
aizvien tuvāk vārtiņiem, un man vēl atlika apmēram des-

mit metru līdz tiem, kad vārtiņi atvērās un no dārza iz-

nāca mans kaimiņš mājā pa labi, jauns students, par kuru

zināju, ka viņa līgava izgājusi pie bagāta veča. Bet kāds

tam sakars ar Rumpēmaķi? Viņš nebija tas, viņš bija
cits vecis. Vārtiņi aizvērās, vienlaicīgi noklakstot slēdzenei,
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un noslēpumainā pilsoņa Rumpēmaķa galva zibēja atpakaļ
gar plūmēm, ābelēm, ceriņiem un ērkšķogu krūmiem.

— A, — students sacīja, — pastaigājaties? Tik agri?
— Jūs, kā redzu, arī.

— Jā, — students izklaidīgi atbildēja un sāka let man

līdzās.

— Jūs laikam brīnāties? — viņš iejautājās.
— Par ko?

— Redziet, biju iegājis pie tā, — viņš pameta ar roku

nenoteiktā žestā pret Rumpēmaķa māju.
— Jūs viņu pazīstat? — es ieinteresēts ievaicājos.
— Nē, nē, — students pat it kā izbijās, — es viņu ne-

pazīstu!
Bijām nokļuvuši iepretim manai mājai, es grasījos at-

vadīties, te students ieteicās, ka derētu vēl mazliet pastai-

gāties. Gaidīju, ka viņš vēlēsies man kaut ko pastāstīt,
tāpēc piekritu, un mēs gājām tālāk.

— Ko jūs par viņu zināt? — students jautāja.
— To pašu, ko visi citi. Tenkas, baumas, slimas aknas

un dūmu aizsegs.
— Man šonakt bija uznācis tāds dullums, — students

sacīja, — citādi neparko nebūtu gājis. Domāju, ka netikšu

tālāk par vārtiņiem, niknais suns ieklups kājās, vārtiņi,
kā tad citādi, bija aizslēgti, bet es zvanīju, un mani ielaida.

Nepagāja ne piecas minūtes, kad mani ielaida!

— Viņš? lelaida jūs mājās?
— Nu jā.
— Ko jums no viņa vajadzēja?
— Viņš uzdeva to pašu jautājumu. Teicu, ka gribu ar

viņu parunāt. Viņš tā kā sabozās, domāju, tūlīt klās vaļā
kādu trīsstāvīgo vai pasauks suni, bet viņš vaicāja, kas

es tāds esot. Pateicu, ka dzīvoju tepat kaimiņos. Nu, tad

lai ienākot. Es jau manīju, ka viņa sejā pazib tāds kā,

nu, tāds kā gandarījums, ja tā var teikt. Bet es vēl nesa-

pratu, kāpēc. legājām istabā. Viņš saka:

«Jūsu darbs?»

Rāda man uz kaktu. Tur uz segas guļ lielais suns, mēli

izkāris, elš, sāni iekrituši, redzams, agonijā. Es pat no-

svīdu, tik nelāgi situācija sagriezās.
«Kas tam noticis?»

«Kāds iedevis indi. Jūsu darbs? Ko?
Nikni sabozies, skatās manī. Domāja, ka es iedevis viņa

sunim indi un tagad atnācis atzīties!

«Nē,»
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«Nē. Ak nē! Ko tad jūs atnācāt nakts vidū?»

Man visa dūša bija papēžos, es atvainojos un gribēju
aiziet. Bet viņš mani aizturēja kā knlpstanga, lai pasakot,
ko esot vēlējies, ko meklējis. Noskaitos. Cits nekas man

neatlika. Saņēmos un spēru vaļā, domāju, būs, kas būs,

teicu, ka esmu dzirdējis visādus stāstus un pasakas par

viņu, nācu pajautāt, cik tur taisnības, cik melu.

«Kādas baumas, kādas pasakas?»
«Jūs esot zelta dēļ gatavs dubļus dzert.»

Tas bija biezi teikts, bet viņš mani bija nokaitinājis.
Viņš brīdi klusēja, tad atbildēja ar pretjautājumu.
«Vai jums, jaunais cilvēk, ir bijusi trūcīga bērnība?»

«Nē.»

«Nu, un nenovēlu! Nenovēlu. Bet es, redziet, savus bērna

gadus pavadīju bargā trūkumā. Jūs to nevarat saprast.
Jūs mācāties, viss jums sagādāts, viss par brīvu, gan iz-

glītība, gan dakteri, gan kūrorti, jums pieder nākotne, un

nabadzīgu bērnību, kāda bija man, jūs pat iedomāties ne-

varat!»

«Nevaru iedomāties.»

«Jā. To jūs nevarat! Bet mana bērnība tika pazaudēta.
Vai jūs zināt, ko nozīmē pazaudēt?»

«Zinu.»

«Ne velna jūs nezināt! Ko jūs, jaunie, varat zināt! Jums

par daudz putras galvā, par maz pazīstat dzīvi! Pagai-
diet!»

Viņš iegāja otrā istabā, dzirdēju noceļam telefona klau-

suli, domāju, ka tūlīt zvanīs saviem draugiem, lai atbrauc,
lai sadod man pa koko.

«Nē. Nav labāk,» viņš runāja, «nē, nemaz. Elpa bieža.

Jā, jā, jā. Paldies. Visu izdarīju. Kā likāt. Labi. Zēl. Pal-

dies. Visu labu.»

Viņš zvanīja sava suņa ārstam. Aplūkoju istabu. Te

stāvēja viens vienīgs krēsls pie segas ar mirstošo dzīv-

nieku. Citu mēbeļu nebija. Pie sienas karājās uzpurņi,

pāris fotogrāfiju, tajās attēlotie suņi mundri raudzījās
manī, uz grīdas izvietotas divas barības bļodiņas. Es vēl

lāgā nesapratu, bet tad man ienāca prātā, ka šī ir suņa

istaba. Te dzīvo viņa suns. Sieva, bērni un radinieki nak-

šņoja augšstāvā.

Suņa istaba mani iedūšināja uzdot nākamo jautājumu.
«Un tad jūs kļuvāt bagāts? Nolaižot dibenā veselu saim-

niecības nozari?»
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Viņš nedzirdēja, piegāja pie suņa, notupās, glāstīja diž-

ciltīgā dzīvnieka galvu, runāja: «Kob, Kobulīt, Kob, Kob,

su, su, su!»

Sienas, grīda un griesti, pat gaiss bija pilns ar suņa

smaku.

«Kā tas notika?» es pajautāju.
Šoreiz viņš dzirdēja un atbildēja. Vakarā, tā ap devi-

ņiem, Koba sācis skrāpēties gar ārdurvīm, gribējis tikt

iekšā, nav laists, sācis smilkstēt un gaudot, parasti suns

prasoties iekšā tikai pēc vienpadsmitiem, un tad Rumpē-
maķis nopratis, ka noticis kaut kas nelabs. Ārsts gan iz-

pumpējis kuņģi, izskalojis zarnas, iešpricējis pretindi, bet

laikam nekas nelīdzēšot.

«Jūs, jaunais cilvēk, teicāt — kļuvu bagāts? Izputināju
veselu nozari? Es te no desmitiem vakarā neguļu, sēžu,
skatos, kā mirst mans tuvākais draugs, bet jūs nekauna-

ties nākt nakts laikā un uzdot man provokatoriskus jautā-
jumus! Vai jums ir sirdsapziņa? Vai es izskatos pēc bries-

moņa? Vai jūs domājat, ka es varētu naktīs mierīgi gulēt,
ja manas rokas nebūtu tīras? Ko jūs gribat dzirdēt no

manis? Kaut kādu grēku nožēlošanu? Nav, nav uz maniem

pleciem tāda grēka. Ja es būtu noziedzies, saņemtu sodu.»

«Varbūt jūs nesodīja tāpēc, ka būtu jāsoda pārāk dau-

dzi?»

«Ne jums par to spriest!»
«Bet kam tad?»

«To var izlemt tikai tauta.»

«Bet vai tad es neesmu tauta.»

Te nu jutu, ka esmu aizrunājies par tālu. Nez ko būtu

atbildējis Rumpēmaķis, bet suns iegārdzās pavisam savādi,

viņš metās pie suņa, tad klupa pie telefona.

«Jā! Putas ap lūpām! Ātrs, mīksts, tikko sataustāms.

Dziļa, trokšņaina un nevienāda! Jā, jā, jā!»

Viņš iešļircināja sunim zāles, bet tas nelīdzēja, un pēc
divu minūšu agonijas Koba pārstāja elpot.

Un Rumpēmaķis? Sāka raudāt. Nočukstēja «suņi, suņi».
Es nu sapratu, ka esmu pavisam nelaikā atnācis, atva-

dījos, viņš pat nemēģināja mani aizturēt, tikai pieprasīja,
lai es pasakot savu adresi, vārdu un uzvārdu, viņš zinot —

es esot suni noindējis, atnācis papriecāties par agoniju,

gan jau visu izmeklēšot. Pavadīja mani līdz vārtiņiem.
Nez kas nu tagad man būs?
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Krēslas stunda

6

— Bet jūs taču neesat suni indējis? — es jautāju stu-
dentam.

— Nenāk ne prātā, — viņš atbildēja.
— Nekas nebūs. Rumpēmaķis nav muļķis, noskries pir-

mās bēdas, sapratīs, ka neesat tāpēc gājis, lai papriecātos,
Nu, visu labu.

— Bet jūs, ko jūs domājat par to visu? — students vēl

neatlaidās.

— Nevajag kaitināt ar nūju beigtu lauvu. Zvērs var at-

dzīvoties un jums iekampt.
Kad atvadījāmies, redzams, students jau nožēloja, ka

bijis pret mani atklāts. Es nodomāju, ka students ir naivs,
varbūt pat vientiesis. Ko līdz šādi pasaulslāpītāja gājieni?

Pagātni nevar izlabot. Jāskatās uz priekšu. Vienīgi uz

priekšu. Jutos spirgts un atpūties. īsā pastaiga bija mani

atsvaidzinājusi. Nakts jau tikpat kā aiz muguras, līdz

saullēktam atlicis pavisam niecīgs laika sprīdis, debesu

pelēkajā alvā iegrauzās spožs mākoņu lemesis, tur, augšā,

jau spīdēja saulei

Krēslas stunda

7

Kad atgriezos, nepazīstamā sieviete vēl aizvien gulēja.
Es atlaidos dziļajā, izdeldētajā atpūtas krēslā, kur savā

laikā tik labprāt bija zvilnējis Dārziņa kungs, un aiz-

smēķēju pīpi ar smaržīgu tabaku. Gaitenī dunkstēja soji,
tur Asters posās uz darbu. Māja gulēja rīta nomiedzī,

izsapņoja pēdējos sapņus, pēc pusstundas, stundas istabās

ieķērksies modinātāju pulksteņu niķelētie zvani, izraus

īrniekus no nebūtības, no miega, no siltām iegulētām vie-

tām, iesviedīs dienas steigā, pilsētas kņadā, cilvēku skudru-

pūznī.
Izsmēķējis pīpi, es tīksmi izstaipījos, patīkams gurdums

iegula acu plakstiņos.
Saule lēca piecos un divdesmit septiņās minūtēs,
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Saullēkts

i

pāri laukiem vēl klājās migla, un saule bija tikko uzlē-

kusi, uz ceļa kā sudraba bruņukrekls mirdzēja rasa, kad

desmit ores lēnā gaitā izbrauca no meža un tuvojās pilij.
Zēli kauca ar darvu ieziestās ratu asis, katru ori sēk-

dami vilka divi smagi jūga vērši.

— Ejo, ejol — klaigāja zemnieki, un plīkšķošās pakulu
pātagas uzvijās pāri vēršu mugurām, vairāk iebiedējot
nekā sāpes nodarot.

Sargs tornī notaurēja vaicājuma signālu, un dežūrējo-
šais virsnieks iegāja pie komtura Magais O' Bena paziņot,
ka zemnieki tuvojas pilij. Sardzes priekšnieks iznāca no

komtura celles slinkā, mierīgā gaitā, tātad bija saņēmis
pavēli ielaist akmeņu vedējus pāri pils tiltam. Pēc brīža

redzēju bruņiniekus un brāļus kopā ar komturu ieejam
lūgšanu kapelā.

Pils stāvēja klajā laukā, jebkurš uzbrukums ciestu ne-

veiksmi, ja sargi laikus pagūtu noslēgt vārtus, bet mums

nebija ne mūru grāvēju mašīnu, ne iemaņu pils ilgstošai
aplenkšanai.

Katrā orē nogūlās seši vīri, apsedzās ar vairogiem, pāri
nokrāva akmeņu kārtu. Es pats izmēģinājos gulēt orē,
tie bija ne visai lieli metamie akmeņi, gulēt zem vairoga

nepavisam nelikās smagi. Līdzīgā kārtā sagatavoja desmit

ores, labākie karavīri iegūlās tajās un nomaskējās. Tad

nu šīm orēm gaišā dienas laikā vajadzēja piebraukt pilij,
sardze vezumus bez aizdomām pārlaistu pāri tiltam

iekšējā pagalmā. Tikai pieci zemnieki! Katrs vadīja divas

ores. Niecīgais cilvēku skaits neradītu ne mazāko aizdomu

vai šaubu. Līdz tuvējam mežam bija viena smilšu pulk-
steņa ceļš, ja zirgi gāja pilnos auļos, un tad nu pirma-

jiem sešdesmit vīriem par katru cenu vajadzēja noturēties,

neļaujot aizvērt vārtus un pacelt tiltu, kamēr piesteigtos
mežā paslēpies jātnieku pulks.

Biju piecēlies, jau pirms saules izkārtojis savus uztica-

mākos ļaudis. Kā vienmēr, bija paredzēts latviešu kara-

vīrus izmantot vissmagākajā darbā — akmeņu izkraušanā

no orēm, kaut gan pēc norunas tie skaitījās pilnvērtīgi

garnizona locekļi un smagie darbi nebūt neietilpa viņu

pienākumos. Vakar svētais tēvs ienāca pie manis un lūdza,



383

lai es personīgi uzmanot akmeņu izkraušanu, nemaz ne-

nojaušot, cik gaidīts man nāca šis priekšlikums. Protams,

izskata pēc mazliet pakaulējies, piekritu.
Ores žēli kauca pie pašiem pils vārtiem, smagais tilts

lēni nolaidās, un, lūk, pirmais jūga vēršu pāris noklabi-

nāja nagus uz tilta dēļiem.
Brāļi, bruņinieki un komturs patlaban pils mazajā lūg-

šanu kapelā piesauca dievu to kungu, karakalpi brokastoja
lielajā zālē, brīdis bija vairāk nekā labvēlīgs.

Es apgriezu smilšu pulksteni, un tūlīt karoga kārtī uz-

vijās trauksmes signāls.

Nograbēja, pašķīda akmeņi pirmajā orē, un reizē ar tiem

gaisā uzlidoja arī akmeņi no pārējām orēm. Vīri lēca zeme

no ratiem, dobji klaudzēja vairogi. Daži cilvēki tūlīt arī

saļima, ne ieroču ķerti, bet gan tāpēc, ka locekļi, neērtajā
stāvoklī guļot, bija pamatīgi notirpuši. Pēc mirkļa viņi
atkal pielēca kājās un atkal saļima. Pārējie jau cirtās ar

pārsteigtajiem sargiem. Bet es, pils stūra tornī uz augšējās
platformas stāvot, redzēju tikai tos, kas klupa un cēlās,

un lādējās, locekļu notirpuma dēļ nevarēdami piedalīties
cīniņā, viņi bija kādi četri vai pieci, pārējie jau cirtās ar

sardzes vīriem, bet es, stāvēdams stūra tornī uz augšējās
platformas, redzēju tikai šos četrus piecus, un tas patiešām

izskatījās smieklīgi, ka tādi lieli, spēcīgi un nikni vīri

ķekatojās kā ampelmaņi diega galā, tas patiešām izskatītos

smieklīgi, ja situācija nebūtu tik traģiska, sargi no pretēja
stūra torņa — tur stāvēja komtura vīri — šāva bultu pēc

bultas, un mani četri vai pieci cilvēki ar notirpušajiem lo-

cekļiem krita cits pēc cita, bet tad arī sargi pārstāja šaut

un ķērās pie zobeniem, bija pienākusi viņu kārta mirt, un

viņi nomira, iekāms smilšu pulkstenis iespēja iztecēt līdz

pusei.

Ar tālu pakavu dārdoņu šurp vēlās jātnieku pulks, taču

likās — zirgi auļo neparasti lēni, visa masa slīd drīzāk

atpakaļ nekā uz priekšu, jātnieki netiks laikus līdz pilij,
un es pārkāpu pāri trim līķiem — te gulēja šā torņa sargi,
arī komtura vīri — un grasījos doties lejā pa kāpnēm,
kad ziņnesis uzskrēja augšā.

— Viss beidzies! — viņš ziņoja. — Sardze kritusi, kom-

turs ar brāļiem un bruņiniekiem nocietinājušies pils ma-

zajā kapelā.

— Un karakalpi?
— Ar tiem nebija lielas ķēpas, viņi brokastoja neapģēr-
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bušies, bez ieročiem, un tā viņus nokāva pie ēdienu bļo-
dām. No mūsu vīriem krituši kādi divdesmit.

Pāri ziņneša plecam redzēju pils iekšējo pagalmu, re-

dzēju mūsu vīrus un tad manīju piepešu sajukumu viņu

rindās, nekārtīgu kustību atkāpjoties, un tad kā viesulis

ar diviem bruņiniekiem brāļu grupas smailē — un brāļu
bija kādi deviņi, — kā viesulis vīru rindās iebrāzās kom-

turs Magais O' Bens, viņa baltais uzpletnis ar melno

krustu plīvoja aiz komtura, pie katra cirtiena uz labo pusi
noplīvodams pa kreisi, pie katra cirtiena uz kreiso pusi
noplīvodams pa labi, un melnais krusts bija jau notraipīts
ar vairākiem sarkaniem krustiem. Komturs atsita pretinieka
cirtienu, uzpletnis noplaka viņam pie muguras, gandrīz
apvīdamies ap kājām, un komturs rāvās uz priekšu, dūra

ar zobenu, un uzpletnis izstiepās taisns, un Magais
O' Bens pārlēca līķim pāri, uzpletnis uz brīdi skāra kri-

tušo, un asinis iekrāsoja vēl vienu sarkanu zīmi baltajā
audumā. Brīnumaini, kā Magais O' Bens nesapinās šajā
nāves karogā, kā nepaklupa, viņš virtuozi izmantoja uz-

pletņa buru līdzsvara radīšanai.

To visu redzēju pāri ziņneša plecam. Redzēju, kā bru-

ņinieki brāļu grupas smailē drāzās uz vārtiem pacelt tiltu.

Es redzēju, ka mani viegli apbruņotie vīri atkāpjas, un

kāds saņēma karstā plaukstā manu sirdi. Magais O'Bens

pacēla skatienu augšup, ieraudzīja mani.

— Eduard, — komtura balss pārskanēja lāstus, vaidus,

pirmsnāves gārdzienus, zobenu un bruņu šķindoņu,
— Eduard! Šurp! Mēs esam briesmās!

Pie vārtiem straujais uzbrukums apsīka. Mani vīri lē-

nām spieda brāļus atpakaļ. Viens bruņinieks krita.

— Cimdu! — es uzsaucu ziņnesim, ne ilgāk kā piecu

sirdspukstu laikā es sarullēju cimdu, nomērķēju, sviedu un

trāpīju komturam tieši sejā.
— Nodevība! — Magais O' Bens ierēcās.

Smilšu pulkstenis bija aiztecējis pāri pusei, varēja
skaidri saklausīt pakavu dārdoņu, bija dzirdami atsevišķu
zirgu sprauslojieni, iezviegšanās. Komtura bruņas šķindēja
torņa ejā. Magais O' Bens izsprāga torņa laukumiņā kā

bulta no arbaleta.

Par Ulriku es nebažījos. Līdzko no orēm sāka birt ak-

meņi, divi mani labākie loka strēlnieki bija nostājušies
gaiteņa galā, ar bultām nošāvuši abus sargus, paši ieņē-
muši viņu vietas. No aizmugures nosegti ar smagajām,
masīvajām durvīm, abi varēja nu turēties pret veselu
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pulku, caururbt ar bultām vai desmit uzbrucējus, kamēr

tie skrietu pa garo gaiteni. Ulrika bija drošībā.

— Malāl — es uzkliedzu ziņnesim, kas mēģināja mani

aizsegt.

— Malāl Un tūlīt lejā! — Un tad jau uz mana zobena

nogūlās smags cirtiens, un pēc tā sekoja cirtienu virkne

no labās un no kreisās puses un pusapļveida cirtieni no

apakšas, un Šķēpveida dūrieni taisni no priekšas, un māņu
kustības, kuras es nedrīkstēju novērtēt nepareizi, un

drausmīgi, nežēlīgi frontāli uzbrukumi, kur lietā tika likts

ne tikai zobens, bet arī auguma un bruņu svars un otra

roka ar īso divkauju dunci. Magais O' Bens atrāvās dis-

tancē un zvēla divus krustcirtienus pāri pār galvu, tos

nekādā ziņā nedrīkstēja uztvert ar zobena asmeni, tad

cirtiens slīdētu un ķertu plecu, te bija veikli jāizvairās.
Sev par nelaimi Magais O' Bens kādreiz bija apmācījis
mani visos divkauju niķos, izskaidrojis spēka paņēmienu
nozīmi un māņu kustību nepieciešamību, trenējis izmaņu
un uzmanību līdz automātismam, savā laikā viņš bija
centies no visas sirds, lai padarītu mani par ordeņa cienīgu
karavīru, un es savukārt biju centies no visas sirds, lai

apgūtu no komtura pieredzes to labāko.

Auļojošā jātnieku pulka pakavu dārdoņa pieauga spēkā,
un komturs piepeši atlēca no manis drošā attālumā, metās

pie mūra zoba, lai palūkotos, kas notiek uz ceļa. Arī es

metos pie otra zoba mūrī, te izšķīrās dzīvības un nāves

jautājums, tāpēc uz brīdi pārtraucām divcīņu.

Jātnieki auļoja augšā pa slīpumu, un piepeši nožvark-

stēja tilta ķēdes, un tilts lēnām sāka slīdēt augšā, un pir-
mais zirgs nokūleņoja grāvī ar visu jātnieku, aiz viņa no-

kūleņoja otrais zirgs, bet jātnieks paguva ieķerties ar ro-

kām tilta gala dēļos un tā arī palika tur šūpojoties kādu

mirkli, līdz pārmeta kāju pāri malai un uzrausās augšā,
ar visu tiltu lēni slīdēdams pretī vārtu mutei.

No trakā skrējiena pēkšņās apturēšanas sajuka rindas,

jātnieku pulks sagriezās mutulī, -zirgi triecās cits citam

virsū, šļūca uz visām četrām līdz grāvja malai, bet tilts

nepielūdzami slīdēja augšup, un viens vienīgs vīrs balan-

sēdams skrēja pa milzīgo ķēdi, zobena asmens spīdēja
rokā.

Vārdos skanēja lāsti, šķindēja zobeni.

Magais O' Bens atkal metās pret mani, bet es jau pir-

majā gājienā ietriecu savu ieroci viņam krūtīs.
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Saullēkts

2

Laikam biju mazliet iesnaudies, jo piepeši mani iztrau-

cēja stiprs klauvējiens pie durvīm, atvēris acis, pamanīju,
ka pulkstenis rāda pusastoņi, istaba pielieta ar saules

gaismu, nepazīstamā sieviete vēl aizvien guļ, galvu ap-

klājusi ar segu, un, lāgā vēl nepamodies, iesaucos:

— lekšā! — Pareizāk sakot, pieradums tā iesaukties arī

šoreiz refleksēja nevainojami.
lenāca Revolveru Miks.
Nekas šausmīgs.
Mierīgi piecēlos, pagājos viņam pretī, sniedzu roku.

— Tas labi, ka satiku tevi mājās, — Miks runāja.
— Atvaino, tava dāma vēl gu|? — Viņš pamāja uz dīvāna

pusi.
Sieviete iekunkstējās, atbrīvoja galvu no apsega, brīdi

skatījās uz mums ar plati atvērtām, miegainām acīm, tad

atkal paslēpa galvu zem segas.
Miks kāpās atpakaļ, pacēlis abas rokas atvaires žestā,

muti «O» izteiksmē saviebis, tad izstiepa lūpas «tss», aiz-

miedza acis, mēmi sacīdams «nekā neesmu redzējis, svēts,

svēts!», beidza šo ākstīšanos un sacīja:
— Kur varam parunāt?
— lesim virtuvē.

Māja klusēja. Pirmā stāva virtuvē patlaban steidzīgi
brokastoja Dračūns ar savu sievU, istabā brokastoja cie-

nījamā dāma, vientuļā māte Frosja jau bija aizvedusi

Grišiņu uz bērnudārzu, Tomiņu laulātais pāris jau darbā,
Dračūna vecākā meita jau kādas trīs simti reizes būs no-

spiedusi štances pedāli (kuru itin labi varēja nospiest
automāts), jaunākā meita patlaban tramvaja pieturā lasa

avīzi, Urka pīpē rīta cigareti, Ļoļa vēl guļ, dēlēns Jurka

draiskodamies iet uz skolu, abi Tomiņu bērni iet uz citu

skolu. Arī otrais stāvs klusēja. Asters darbā, viņa sieva

Anna aizbraukusi uz tirgu, Grīzkalniete vēl nebija iznākusi

no savas istabas, bet Astera dēls Kārlis aizgāja tieši pus-

astoņos, un droši vien Revolveru Miks viņam pagāja ga-

rām kāpnēs.
Revolveru Miks bija skaists cilvēks, pašos spēka gados,

pareiziem sejas pantiem, īsi apcirptiem matiem, cinisku

gardēža muti, viņa īstais vārds bija — Miķelis, taču uni-
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versitātes otrajā kursā viņš dabūja iesauku. Miks kā bez

prāta bija ieķēries kādā neparasti piemīlīgā blondīnē no

fizmatu fakultātes, protams, tas nevarēja labi beigties,
meitenei patika cits puisis, un Mikam viņa parādīja garu

degunu. Miks trīs dienas neieradās uz lekcijām. Ceturtās

dienas vakarā, ejot mājās, mēs pamanījām vestibila stūrī

iespiedušos stāvu, apbrīnojami līdzīgu Mikam. Pelēkā pu-

tekļu mēteļa apkakle līdz pusei aizsedza seju, pāri pierei
slīga zemu uzbīdīta platmale.

Te oda pēc asinīm, tāpēc mēs pajautājām:
«Ko tu gribi iesākt?»

Nojauta mūs nebija vīlusi. Miks, aizdomīgi palūkojies
apkārt, izvilka no azotes astoņpadsmitajā gadsimtā ražotu

pistoli.

«Viens stobrs viņam, otrs viņai!» Miks sacīja.
Nekad nevarēja zināt, kad Miks jokojas, kad runā no-

pietni. Reiz seminārā viņš pusotras stundas ar visnopiet-
nāko sejas izteiksmi klāstīja pēdējās muļķības, taču tik

pareizas muļķības, ka pasniedzējs neiedrošinājās pārtraukt,
jo labi saprata, ka Miks to tikai vien gaida.

Pistoli Miks bija nospēris muzejā. Pistole bija pielādēta,
un mums nācās aizvilināt Miku uz alus zāli, tikai tad

guvām iespēju viņu atbruņot. Es neticu, ka Miks būtu šā-

vis. Neviens tam neticēja, kaut arī aizdedzes caurulītēm

pat kapsulas bija virsū. Taču Miks apgalvoja, ka būtu

šāvis. Bac, bac, un gatavs!
Par nesekmību viņu atskaitīja.
Viņš kādu laiku strādāja morgā, par to neviens nebrī-

nījās, no Mika visu varēja sagaidīt, viņš vairākas reizes

mani apciemoja, stāstīdams savus briesmīgos piedzīvoju-
mus miroņu mazgātavā, tad viņš pazuda, un tagad, pēc
krietna gadu biruma, gluži negaidīti ieradās pie manis

tik agrā rīta stundā. Viņa priekšlikums bija dīvains.

«Es gribu no tevis aizņemties naudu,» viņš sacīja.
«Cik tev vajag!»
«Piecus tūkstošus.»

Tas neskanēja nopietni.

«Labi, labi,» es smēju, «pagaidi mazliet, tūlīt izrakstīšu

tev čeku!»

«Būšu pret tevi atklāts,» Miks turpināja, «es gribu pirkt
vāģi — volgu.»

«Pērc vien vesels,» sacīju, «tikai neiebrauc grāvī!»
Tad Miks izskaidroja man sava lūguma patieso jēgu.

Lieta esot vienkārša. Vajagot aiziet pie pazīstama notāra,
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notārs uzrakstīšot parāda rakstu, ka es aizdevis Mikam

pieci tūkstoši, un Miks, protams, nekādu naudu neņemšot,
jo naudas viņam pašam papilnam, viņš naudu skaitot ar

dakšām, viņš tikai nedrīkstot šo naudu izlietot.

«Kāpēc nedrīksti?»

Miks esot pēdējā laikā izsities ]audīs, esot strādājis da-

žādos amatos, bijis arī brālīgajās republikās, bet beidzamā

darba vieta šim bijusi Latgalē, kādā kolhozā, protams,
vadošā amatā, šis esot bijis cūku fermas pārzinis. Tad

nu esot strādājis pēc labākās sirdsapziņas, gada laikā kol-

hozs izvirzījies no pēdējās vietas rajonā uz priekšpēdējo, bet

pēdīgi izrādījies, ka Miks ļoti iemīļojis kolhoza cūkas, gada
beigās pazudušas vairāk nekā deviņdesmit cūkas, tā esot

bijusi lielferma, Miks atzinās, ka esot caurmērā iemīļojis
vienu trešdaļu cūkas dienā. Tā nu šīs cūkas mistiskā kārtā

pazudušas, bet pats Miks, veiksmīgi samudžinājis un pa-

slēpis
v
galus ūdeni, laimīgi atlaists un ar dieva palīdzību

atgriezies Rīgā. Nu jau kādu laiciņu dzīvojot, bet nezinot,
ko lai iesāk ar cūku naudu, viņam esot vēl citi ietaupī-

jumi, bet viņam noteikti sekojot, velns, kas tā esot par

zemi, kur pat naudu nevar iztērēt, velna būšana, ne dzīve,
būtu labāk dzīvojis Amerikā.

«Amerikā, mans cienītais, tu jau sen sēdētu Sing-Singā,»
es Mikam atbildēju, «mūsu zeme ir vienīgā vieta pasaulē,
kur pret blēžiem izturas tik humāni.»

«Es nezogu, es tikai paņemu to, kas man pienākas. Jo

viss pieder mums, tikai ne viss atrodas pie mums. Es

ņēmu tikai to, ko man bija aizmirsuši piešķirt.»
«Tev maksāja ari prēmijas?»
«Protams. Bet vajadzīgas taču vēl virsprēmijas. Es strā-

dāju godīgi. Labums kolhozam, labums arī man.»

«Mik,» es sacīju, «ja nu es neaizdoto naudu kādreiz no

tevis piedzenu?»
«Nu, tu esi goda zēns!»

«Mik, tev jāzina mani principi,» es sacīju, «mani prin-

cipi ir neiejaukties nekur. Man ne prātā nenāk šādi tev

aizdot naudu.»

«Ne jau tu aizdosi. Es tev vēl kādu žūksnīti iešķiebšu.
Man vajadzīgs vienīgi papīrs, ka esi aizdevis.»

«Tu esi labs cilvēks, Mik, bet tas neiet cauri!»

Miks klusēja. Tad sacīja:
«Ar maukām tu salaist vari, bet draugam izpalīdzēt —

tur tev roka nokaltis!»

«Ko?»
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«Tu zini, kas tev par dāmu uz dīvāna?»

«Tu viņu pazīsti?»
«Trīs rubļi par nakti. Vai tu maksā vairāk?»

«Man viņa dod par brīvu,» es atbildēju.
«Ak tā? Nu, skaties, ka nesaķer triperi.»
Miks kļuva nejauks. Tagad es varētu viņam pateikt, lai

vācas ārā, lai atstāj manus, khm, khm, apartamentus, bet

kas no tā mainītos? Ne es kļūtu labāks, ne Miks sliktāks.

Turklāt biju šo to uzzinājis.
«Nu, atvaino mani, staigā vesels.»

«Paliec resns un nākamo reizi neesi tik lecīgs,» Miks

atvadījās.
Kad iegāju istabā, nepazīstamā sieviete bija pamodusies,

gulēja, taisni izstiepusies, sega līdz zodam.

— Labrīti

— Labrīt.

— Kur manas drēbes?

— Uz krēsla. Rau, tur.

— Ko viņš jums stāstīja par mani?

— Vai jūs viņu pazīstat?
— Vienreiz tikāmies. Ko viņš jums stāstīja?

Saullēkts

3

Reiz man pavediens bija rokā, centos atšķetināt kamolu

līdz galam, izvilkt visu pa diedziņam, uzdodams jautājumu
pēc jautājuma. Protams, nebijusi Revolveru Mika negai-
dītā parādīšanās, es nekad nebūtu uzzinājis patiesību.

Viņa būtu samelsusi skaistas pasakas. Turklāt Dinu mul-

sināja tas, ka naktī nemēģināju viņai tuvoties. Stāstīdama

viņa it kā atriebās man par to. Viņa garīgi izģērbās mana

priekšā, liekas, runāt par savu krišanu sagādāja viņai
baudu. Jā, viņa teica, tāda es esmu. Tur nav ko brīnīties.

No tiki taki robotiņa līdz laivu stacijas būdiņai. Par to,
kas noticis būdiņā, es varēju tikai iedomāties, pati viņa
sīkumos neielaidās, pateica, ka esot atnākusi ar vienu vecu

čomu pastaigāties, ar gados vecu, šis viņu ievedis būdiņā,
sācis uzmākties ar dažādām nelietībām, izrādījies sadists,
briesmonis, tad viņa bēgusi, sācies nervu šoks, viņa aiz-

migusi, baiga stellē; tā viņa izstāstīja visu savu dzīvi, kā
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bijusi piedzīvotāja, mīļākā un mājkalpotāja un cik maz šie

skopie vīrieši viņai maksājuši. Pārāk atklātā garīgā iz-

ģērbšanās padarīja mani piesardzīgu un uzmanīgu, es

lāgā negribēju ticēt, ka viņa strādājusi tipogrāfijā, tāpēc
iztaujāju viņu. Kāpēc, tipogrāfijā strādājot, viņa nelūdza

palīdzību arodbiedrībai, vietējai komitejai, sabiedrisko or-

ganizāciju sekretāriem, direkcijai? Kāpēc? Neesot bijis
kopmītnes, neviens nespējis (vai arī negribējis) īsti palī-
dzēt, te viņa sīki atstāstīja, ko teicis vietējās komitejas
priekšsēdētājs, ko teicis sabiedriskās organizācijas sekre-

tārs, ko sacījuši citi — ka pierakstīta viņa esot, lai tad arī

tur dzīvojot, gan viss būšot labi, tā arī teikuši, viss no-

kārtosies tuvākajā la-ikā, bet neviens nav zinājis pasacīt,
kad pienāks šis tuvākais laiks, un es sapratu, ka tipogrā-

fijā Dina patiešām ir strādājusi.

Saullēkts

4

Izstūrēju savu mazauto no garāžas, Dina atlaidās priek-
šējā sēdeklī man līdzās. Pēc piecpadsmit minūšu ilga
brauciena bijām nokļuvuši pilsētas centra rajonā, un Dina

lūdza pieturēt pie kādas mājas.
Kad desmit minūtes biju gaidījis, viņa atgriezās ar če-

modānu un kažoku, novietoja mantas aizmugures sēdeklī

un lūdza braukt tālāk.

Uz kurieni? Uz vēl vienu vietu. Viņai tur esot šādas

tādas mantas, viņa savākšot visu kopā — citā vietā.

Nākamajā pieturā viņa aizkavējās minūtes piecas, at-

griezās ar sporta somu, novietoja to līdzās čemodānam

un kažokam un lūdza mani braukt tālāk. Uz vēl vienu

vietu.

— Uzgaidiet manil Būšu kādas minūtes.

Gaidīju.
Kad Dina pazuda parādes durvīs es apgriezos sēdeklī un

pārbaudīju aizmugurē noliktā čemodāna slēdžus
I

tie viegli

pavirzījās zem manu pirkstu spiediena. Čemodāns nebija

aizslēgts. Atvēru. Aplūkoju saturu. Te bija nekārtīgi iz-

svaidītas kleitas, kāds pusducis veļas gabalu, visi smalki

un dārgi, te bija divi pāri kurpju. Virspusē uzsviesti trīs

pornogrāfiskie žurnāli, Skandināvijā drukāti. Aizvēru če-
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modānu, noklikšķinādams slēdžus. Palūkojos sporta somā.

Ari tā bija pilna ar drēbēm, te bija svīteri, vilnas svārki,

šalles, labas un dārgas mantas. Viņas garderobe. Mana

Krēza uzpūtība manāmi saplaka.
Dina atgriezās. Viņa izskatījās apbēdināta.
— Viņš neatdod manu kleitiņu, — Dina žēlojās.
Neatdod kleitiņu? Pelēku, rozā, zilu, zaļu, sarkanu, dzel-

tenu vai baltu samta kleitiņu? Visu mūžu nu tā rādīsies

sapnī.
— Kādu kleitiņu?
— Vasaras. Ar volāniem. Zila zīda.

— Un jums viņa vajadzīga?
— Ļoti.
— Labi, — sacīju, — kads dzīvoklis?

— Septītais.
— Viņš viens mājās?
— Viens.

Biju pārliecināts, kleitiņu viņš kaut kur ir paslēpis.
Drošā vietā. Kā es pats rīkotos, ja būtu precējies un mana

sieva piepeši atgrieztos, lai pieķertu mani grēkā? Mīļākā
aizmirsusi kleitiņu? Es to noslēptu. Kur dzīvoklī var atrast

drošu vietu? Pieliekamā kambarī — izslēgts, skapī — arī

nevar, pārāk bieži tur ielūkojas, bēniņos — var uzrakāt

kaimiņienes, veļu žaujot. Zābaku stulmos? Aiz grāmatu
plaukta? Klavierēs, aiz gleznām, kādā kastē, bet varbūt

tomēr stulmu zābakos?

— Vai jums ir garie zābaki? — es pajautāju.
— Kas? Ko?

— Stulmeņi ir?

— Nav.

Dīvāna matracī? Sieva, purinot gultu, var uziet. Dzīvoklī

diezin vai būs, tātad — pagrabā. Malkas pagrabā. Taču

istabā zem logiem zigzagojās centrālapkures radiatori.

Krāsns vēl istabas stūrī, bet to nekurina. Tātad — krāsnī,

ja labi apdomā, droša vieta, krāsni taču nekurina, ja ietin

mantu stingrā papīrā, ierakā pelnos. Varbūt pat iebāž

skurstenī?

— Velciet laukā kleitiņu, tā ir krāsnī, — es sacīju.
— Ā! Jūs par to lupatu! Kas jūs tāds Dinai būtu?

— Nav svarīgi! Velciet laukā kleitiņu!
— Velciet pats!

Piegāju pie krāsns, ar pūlēm atvēru durtiņas, čīk, čāk!

leskatījos melnajā, nedziļajā mutē. Tikai veci pelni! Pa-

ņēmu no galda avīzi, sarullēju nūjiņā un parakāju pelnos.
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Pietupos, saliecos kāsī un iebāzu roku skurstenī. Nekā.

Tukšs.

— Man ir vēl otra krāsns, — viņš smīnēdams sacīja.
— Arī to jau sen nekurina.

— Dodiet šurp kleitiņu! — es nikni atkārtoju.
Tā jau ir veca vaina. Līdzko nokļūstam smieklīgā situā-

cijā, kļūstam nikni.

— Labi, labi, — viņš piepeši piekāpās, — tūlīt dabūšu.

Atsēdieties, pagaidiet vienu brītiņu.
Apsēdos uz trausla Vīnes krēsla, skatījos ārā pa logu.

Dzirdēju, kā man aiz muguras otrā istabā nočīkst krāsns

durtiņas, čīk, čāk, bet es tikai skatījos ārā pa logu, sēdē-

dams uz trausla Vīnes krēsla. Negaidīti sajutu pie sava

kakla aukstu asmeni. Apmēram trīs pirkstu attālumā no

auss kakla aizmugurē pieskārās nepatīkami salts, ass,

tēraudains, viegli drebošs asmens.

Saullēkts

5

Kāda sīka balstiņa teica.

— Nekusties, citādi būsi pagalam!
No otras istabas atskanēja bass.

— Jānīt, liec onkuli mierā, ka tev saka!

Atskatījos. Klusi bija ienācis un pienācis mazs, blonds

puisītis ar jūrnieka kortiku rokā. Nu puisītis smēja, re, re,

kā onkulis nobijies! Papa, papa, onkulis nobijies!
— Tu esi tiki taki robotiņš? — es viņu saķēru.
— Es! — puisītis atsaucās.

— Te būs tā kleita, — papus stiepa man pretī vīstoklīti.

Vietām vēl manīja pelnu pēdas. — Tad nu pasakiet — kas

jūs tāds Dinai būtu?

— Visu labu, — es atbildes vietā atsveicinājos.
Mašīnā mani gaidīja Dina.

— Kāpēc viņš neatdeva kleitiņu? — jautāju.
— Gribēja, lai es paliekot. No viņa atkal aizgājusi

sieva.

— Ak tā? Un kāpēc nepaliki?
Viņa paraustīja plecus. Tas nozīmēja — prasa kā tāds

muļķis.
— Kas tas par puisi? Fotogrāfijā 3 reiz 4?
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— Ir tāds puisis. Varbūt ka apprecēsimies.
Mēs piebraucām pie citas mājas, un Dina uznesa savas

mantas. Te dzīvoja viņas draudzene. Draudzenei esot droši
ienākumi, to Dina izstāstīja, kamēr braucām. Esot tāds
sindikāts. Viens neliels smaržu veikaliņš, tur ienāk klients,
pasaka paroli, nopērk dārgas franču smaržas, naudu sa-

maksā kasē, gaida, kamēr iesaiņo, tai laikā ienāk VIŅA,
augstas klases vieglā dāma, boa, elegantas drēbes, glīta,
tikai mazliet par daudz nokrāsota, bet tā jau vispasaules
mode, klients paņem smaržas, paņem VIŅU, aiziet ciemo-

ties pie dāmas mājās, bet smaržas atceļo uz veikaliņu,
viss notiek stingri un godīgi, biznesa robežās, likums ne-

tiek pārkāpts, klientu skaits visai ierobežots, galvenokārt
tālbraucēji jūrnieki, arī dažs sauszemes žurka ar biezu

maku, viss labi nokonspirēts, visu izšķir parole. Jauka

draudzene! Pie viņas Dina kādu laiciņu tagad dzīvošot.

Man dažbrīd kļuva neomulīgi no šādas atklātības. Dina

runāja ar mani lietišķi kā ar savu amata biedru. Viņa

bija droša, ka var man uzticēties. Jā. Lai viss aizplūst

garām kā skaidrs, tekošs ūdens, lai aizskrien kā zaķis ar

vieglām kājām? Agri vai vēlu mums bija jāsastopas.
Manā dzīvē vienīgais satvars bija darbs, pārējo es laidu

pa roku galam, izsēju pa vējam, pārējais man bija bauda.

Dzīvot nozīmē baudīt?! Kāpēc gan ne? Pat tādā sīkumā

kā gājienā pāri ielai es izbaudīju bruģa akmeņu apaļumus
zem kājām, es biju baudītājs, es radīju pieprasījumu, pie-

prasījums savukārt rada piedāvājumu, tāpēc bija jāuzro-
das Dinai, apstākļi tam bija labvēlīgi. Jā, likumi ir ne-

žēlīgi, it kā visi trumi būtu izārstēti, vainas aizaudzētas,
viss radīts harmoniskai dzīvei, siltumnīca strādā ar pilnu
jaudu, bet likums, dzelžainais piedāvājuma un pieprasī-
juma likums atrod kaut kur augsni, un, lūk, aplis noiets,
mēs ar Dinu esam satikušies. Jā, tā varbūt ir manu prin-

cipu vaina. Es atzīstu. Darbs ir vienīgais, kas mani ceļ,
mans vērtējums, darbs ir mans kuģis, atvaļinājuma laika,

ārpus borta, kad man nav neviena glābšanas riņķa, te

mums ar Dinu bija jāsatiekas.
Viss par Dinu: divdesmit gadus veca, izglītība — vidējā,

vecāki — vecīši kaut kur tālu laukos, augums — vidējs,
labi attīstīts, apmēram metru sešdesmit piecus centimetrus

gara, matu krāsa — tumši brūna, dabīgā nokrāsa neno-

sakāma, iespējams, ka bijuši palsi, svars — apmēram seš-

desmit kilogramu, seksapilitāte, pēc desmit ballu sistēmas

vērtējot, — apmēram astoņas ar pusi balles.
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Saullēkts

6

Tā nu mēs braucām.

Viņa pārģērbās, safrizējās augšā draudzenes dzīvoklī,

viņa lūdza, lai es uzgaidot, ja man neesot nekas iebilstams,
lai pavizinot viņu. Uz kurieni? Ak, vienalga, lai braucot,
kur gribot. Un tā nu mēs braucām. Metāla vabolē ieslodzīti,

joņojām ar sešdesmit piecu kilometru ātrumu stundā

(vairāk no mana dampīša nevarēja izspiest), mēs brau-

cām ārā no pilsētas, kas apskāva mūs ar noplukušas no-

males rokām, ne visas šosejas ieslēdza jauno māju rajoni.
Kaut gan biju gulējis tikai kādas pāris stundas, jutos

lieliski.

Arī diena bija izdevusies skaista, ar zilām debesīm un

zaļiem laukiem, smaržīga pavasara diena.

Nakts melnie, samtainie soļi klājās pāri kontinentiem

un jūrām milzīgās lodes viņā pusē, un likās neticami, ka

nakts atkal atnāks šurp, ka tā atkal iedegs zvaigznes un

vientulību iedegs, varbūt ka nakts ir tās lamatas, lik-

tenīgās lamatas, un es braucu ar sešdesmit piecu kilo-

metru ātrumu stundā, zem riteņiem zibēja ceļš, zem rite-

ņiem pazibēja mana māja, nodārdēja kastroļi uz plīts, un

sakās kautiņš, zem riteņiem pazibēja mestrs, komturs,
svētais tēvs, mans princips — nekam pārāk nepieķerties,

pāri tam principam — man jāatmostas, jo citādi dzīvi

nodzīvošu tikpat tukšu kā līdz šim un nebūs man attais-

nojuma, es sabraucu tukšos vārdus, zem riteņiem pazibēju
es pats, atradenis, atnests cauri gadsimtiem laika dzīslo-

tajā plaukstā, es pārjoņoju tam pāri ar sešdesmit piecu
kilometru ātrumu stundā, es traucos tālāk, zem riteņiem

pazibēja mirstošs suns, un maitas smaka labu brīdi vērpās
aiz auto, zem riteņiem pazibēja sadragāta plate, un žēli

izskanēja valša akords, zem riteņiem pazibēja zirgs, šķūnī
zem sijas aiz pakaļkājām pakārts, galva nogriezta, iekšas

izgāztas, patlaban dīrāja ādu, pazibēja Dārziņa kunga
seja un tīrais, kārtīgais uzvalks, dipada, dapada, tēvoča

Hanša kaps pazibēja, Ādolfa demagoģija un Hanša «gut
puika» un «gut zirgs», tingu tangu tūtu tangutiņš, tu esi

mans ķimeņu zaķītis, saules vieplītis, susuriņš, es braucu

tiem pāri, zobus sakodis, un sirds man bija līksma, izkau-

sētam zeltam es braucu pāri, lavandas un rozmarīna eļļas
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aromātam, ķiršsarkani dīvāni pazibēja zem riepām, mana

lielā mīlestība, nepabeigtā cīņa pirms daudziem gadsim-
tiem, students no kaimiņu mājas, brūna bļodiņa ar kumeļu
sēklas dziedzeriem, tam visam es braucu pāri ar sešdesmit

piecu kilometru ātrumu stundā, diena bija izdevusies lie-

liska, ar zilām debesīm un zaļiem laukiem, es pats zibēju
zem savas mašīnas riteņiem, lidmašīnīte pazibēja, es jo-

ņoju pa zemeslodes vaigu ar sešdesmit piecu kilometru

ātrumu (vairāk no sava dampīša nespēju izspiest), un

līdzās man sēdēja skaistā Dina, atstāstot dažādu filmu

saturu, ak, kā tur mīlēja, krāpa, uzvarēja, atdevās, pārde-
vās, dzīvoja laimīgi līdz mūža galam, līdz gara mūža

galam.

Nogriezāmies no lielā ceļa. Izbraucām cauri mežam.

Lauka vidū pacēlās zilgani pelēkas drupas.

Novietojām mašīnu ēnā. Paši iegājām pils iekšējā pa-

galmā. Mūri vēl bija kaut cik saglabājušies, te nepūta

vējš, saule karsēja garo, pērno zāli, nepļauto zāli, un

vecās pils drupās, guļot pērnā gada kūlā, es guvu Dinu,
skaisto priekameitu, spoža maija saule spīdēja mums pāri,

jauni un zaļi zāles asni spiedās cauri vecajai kūlai, tā

bija sausa un čaukstoša, un es skūpstīju Dinas seju, kaklu,

lūpas, es skūpstīju viņas vēderu, guvu viņu, visapkārt
valdīja klusums, gaisā kā smalki sudraba zvaniņi karājās
cīruļu treļļi, un pussadrupušo mūru četrstūrī, guļot pērnā

gada kūlā uz sava nodriskātā lietusmēteļa, es guvu Dinu,
skaisto priekameitu, viņas krūtis slīdēja zem maniem kā-

rajiem pirkstiem, gludās, baltās puslodes, es skūpstīju
sārtos krūšu galiņus. Vecās pils drūmajos mūros, pērnā
gada kūlā, saules sasildītajā ligzdā, es darīju to.

Pirms mēs iekāpām mašīnā un braucām atpakaļ, es

aizdedzināju pērno kūlu visos četros pagalma stūros.

Saules izkarsētā un sausā zāle uzliesmoja ātri, un pēc
mirkļa viss pagalms locījās liesmās, uguns čūskās, un

mēs aizbraucām, atstājot liesmu paklāju šajā cīņu, asiņu,
kauna un verdzības vietā.

Saullēkts

7

Tas viss notika ar mani, bet pagaidām nezināju neko,
es nezināju, kas ar mani notiks. Sēdēdams dziļajā, izdel-

dētajā atpūtas krēslā, kur savā laikā tik labprāt bija zvil-



nējis Dārziņa kungs, es lasīju grāmatu, smēķēdams pīpi
ar smaržīgu tabaku. Kaut naktīs vēl pieturējās zema tem-

peratūra, logs uz ielas pusi bija atvērts, kājas patīkami
sildīja mīkstā kamieļvilnas sega. Lielā sienas pulksteņa
rādītāji, pirmais — īss, resns, gatavais Sančo Pansa,
otrais — garš ', tievs, izliets Dons Kihots, tuvojās pusnakts
stundas atzīmei,

1967
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