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Ieskaņa

I

Mana pirmā audzināšanas un skolas gaita jau

pazīstama visos psicholoģiskos sīkumos no manas

„Z i1āsdebess" un „Zelta mākoņie m".

Atliek tikai vēl lielās līnijās turpināt manu tālāko

dzīves risinājumu. Bet pirms tālāk eju, man at-

liek pāri vēl no mana pirmlaika kāda īsa piezīme,
kura tomēr no liela svara priekš mana rakstura.

No dabas esmu dzimusi jautra, pat nebēdīga, bet

pirmie apstākļi bij priekš manis tik smagi, ka tie

darīja mani par pesimisti. Vispirms jau lielā

vientulība, par kuru minēju, un kas katram

bērnam būtu nevēlama, un vēl vairāk tas, ka mani

vecāki dzīvoja asā nesaskaņā. Nezinu iemeslus,
kā tā cēlusies, jo māte bij precējusies 18 gadu ve-

cumā un es viņai piedzimu kā pirmais bērns tikai

viņas 30. gadā. Gandrīz ikdienas es redzēju mā-

tes asaras un tēva apātisko būti. Viņš visu dienu

varēja nogulēt gultā un nekā nedarīt, kā tikai

smēķēt, lai panīkst visa lielā saimniecība. Bez
tam viņš ari bij stiprs alkoholiķis un, cik tagad
saprotu, ari neirastēniķis. Notika dažādas lietas,
un bieži bij runa par šķiršanos, bet tolaiku šķir-
ties bij gandrīz neiespējami, un tad ari sievietes

visu panesa. Māte runāja ari par aiziešanu prom

no mājas, ja tikai manis nebūtu, un tas mani kā

bērnu bieži pavedināja uz domām, vai tik nedarīt

sev galu, lai mātei būtu atvieglojums, bet kad

viņa sacīja, ka es viņas vienīgais prieks, tad es

neko par savu nodomu nesacīju un raudāju tikai

viņai līdzi. Tādēļ manī ari attīstījusies ļoti pret-
runīga divdabība, kas atspoguļojas visā manā
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turpmākā dzīvē, un man tas pats jāsaka kā Rai-

nim: «Otrreiz es vairs to negribētu dzīvot, bries-

mīga ir dzīve." Žēl man gan ari bij tētiņa, bet

es tikdaudz redzēju, ka tie abi tik maz saderēja
kopā kā uguns un ūdens. Mana māte esot jau-
nībā bijusi ārkārtīga skaistule, un man žēl, ka

man nav no viņas ziedu laika nevienas pašas ģī-
metnes. Tēvs par to ari esot bijis ļoti greizsirdīgs,
un varbūt, ka tādēļ izaudzis konflikts.

Tālāk par to minēt neturu par vajadzīgu, bet

tas ir iemesls, kādēļ tumšs mākonis arvien ir gu-

lējis pie manas dzīves apvāršņa.

Mana iedzimtā jautrā un aktīvā daba ari ir

tā, kas man devusi spēku cīnīties pret visām dzī-

ves grūtībām, kur patiešām vajadzēja ārkārtējas
drosmes. Esmu ari salasījusi pēdējo saules sta-

riņu, cik vien no mākoņiem varēja izlauzties, un

tādēļ es ari savos darbos parādos kā gaiša, sau-

laina un maiga, bet dziļi iekšā slēpās dzēlīgas, ne-

apzinīgas skumjas.
Bet atgriežos pie savas dzīves laimīgākiem

laikiem, un tie bij mani skolas laiki, jo tie atvēra

man jaunu pasauli un mani attālināja no māju
iespaidiem. Tāpēc man ari nebij nekāda prieka
braukt brīvdienās uz mājām, kaut ari ar visla-

bāko skolas liecību.

Skola man nedarīja nekādas grūtības. Mācī-

šanās bij mans lielākais prieks, un māju dzīvē es

vislaimīgāk jutos pie vecajiem Jansoniem. Tie

mani abi ļoti mīlēja, un viņu meitiņa Ella, tikpat
veca kā es, bij mana vienīgā draudzene. Skolā

mēs abas kā mazākās arvien turējāmies kopā, un

Dorotejas skola sastāvēja gandrīz no lielām mei-

tām vien, kuras mūs maz ievēroja. Žēl tikai, ka

Ella bij dilonīga, un tai vesels gads bij jāpaliek
mājās. Mēs tad ari vairs nevarējām izdarīt tādas

nebēdības kā „Makss un Morics", jo manam na-

baga biedram bija jāsaudzējas.
Skolā, vientulei paliekot, manis pieņēmās kā-
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da liela skolniece, Geinerte, un bij pret mani tik

laba, ka es nekad to nevaru aizmirst.

Būtu nu atkal jauki un labi bijis, ja mana

māsīca Doriņa Ginter nebūtu iedomājusies, ka pie
Jansoniem nez' kādēļ atkal slikti un ka jāpāriet

uz citu dzīvokli. Es nepratu mātei lūgties, lai

mani atstāj pie Jansoniem, jo tā būtu izsaukusi

starp radiem naidu, un tā ari Doriņas griba no-

tika.

Viņa noīrēja atkal istabiņu Pasta ielā pie
galdniekiem Eplē, un nu mums pašām atkal bij
sev jāgatavo ēdiens.

Atkārtojās tas pats, kā pirmoreiz ar istabiņu
un pašu ēdienu, un iznākums bij tas pats, ka man

bij jābadojas, un produkti pie tam manā lādītē

samaitājās. Es dabūju atkal dzelteno slimību un

vēlāk acu iekaisumu, tā ka man atkal uz laiku bij
jāizstājas no skolas.

Kad pēc kāda pusgada atkal iestājos skolā,

man bij stipri jāsaņemas, lai nokavēto izmācītos

un tiktu vēl citām priekšā.
Mans dzīves dzenols toreiz bij godkārība ar-

vien būt pirmajai, un tā ari bij, kas mani uzturēja
virs ūdens.

Atbraukušai pie māsīcas, man radās atkal

jaunas nepatikšanas. Viņa gāja ar skaistu cepuri
un vispār kā jau liela meita, bet man bij māte no-

pirkusi kā mazam bērnam melnu zīda kapšonu un

mētelīti ar krāgu.

Māsīca bij atkal jaunā priekšmetā iemīlēju-
sies, un es ar savu apģērbu, kur es drīkstēju rā-

dīties, un kur nu vēl iemīlēties!

Pie tam es vēl biju atradusi māsīcai kādu

burtnīcu, kuru viņa no manis slēpa. Tā bij pilna
ar mīlas dzejoļiem un, cik atminos, ātrumā dabū-

tais izlasīt bij dzejolis par kādu bālu meitiņu ar

saplosītu vaiņagu, kuru mīļākais atstājis.

Es tik skaisti iedomājos, ka es varētu but tā

bālā meitiņa ar saplosīto vaiņagu, bet kas to dos?
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Ne man bij saplosīts vaiņags galvā, bet bērna kap-
šons, ne ari kāds mīļākais, kas mani būtu varējis
atstāt. Mīlu es citādi nemaz nevarēju iedomāties,
kā tikai nelaimīgu.

Un tad vēl tāds pantiņš pa vāciski:

„Kein Feuer, keine Kohle

Kann brennen so heiss,
Wie heimliche Liebe,
Von der niemand was weiss.

Ak tavu jaukumu! Tādus pantus es ari mē-

ģināšu taisīt un tādu pat mīlu just.

Māsīca drīz pēc tam tika iesvētīta un galīgi
aizbrauca dzīvot uz laukiem. Es nu paliku viena

un būtu gājusi atpakaļ pie vecajiem Jansoniem,
bet tie bij tikuši apvainoti un mani vairs neņēma.

Es iekārtojos pie kādas madāmas Hildebrand,
kur man ari gāja ļoti labi. Viņai bij divas skais-

tas meitas, Alīse un Lūcija. Jauki brīži bij no-

klausīties Alīsi, kura ļoti skaisti dziedāja un kla-

vieres spēlēja. Ar jaunāko, Lūciju, mēs bijām

gandrīz vienā vecumā un ari labi draugi. Ar Jan-
sonu Ellu es tomēr satikos skolā, un mūsu drau-

dzība turpinājās.

Nāca tomēr atkal apstāklis, kas mūs šķīra,
tikpat no pirmās kā otrās draudzenes un ari no ie-

mīļotām pansijām.

Nezin, kas mātei bij iepūtis, ka Dorotejas
skola esot prasta, ka tur nekā laba nevarot mācī-

ties, un ka man visādā ziņā jāpārejot uz ģimnā-
ziju Pasta ielā 25.

Es gan vēl Dorotejas skolu gluži nebiju bei-

gusi, bet tas nekrita svarā, jo iestāšanās eksāmens

ar diezgan plašu programmu bij tā kā tā jāliek.
Ko nu darīt! Jāklausa vien bij, un mācības

es cerēju samācīties pa vasaras mēnešiem. Atce-

ros, ka caurām dienām sēdēju uz akmens klēts

priekšā, kur senāk biju rotaļājusies un kā ragana
sapnī braukusi gaisā. Es ari visu paspēju izmācī-
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ties un noliku spoži iestāšanās eksāmenu. Es biju
toreiz nepilnus 13 gadus un mani gandrīz negri-
bēja uzņemt, jo es biju pārlēkusi veselu klasi, bet

māte atveda labus kukuļus, un mani ieņēma.
Bet nu sākās mana nelaime. Skolā bij meitas

no labākām vācu ģimenēm, un viņas pret mani kā

pret zemnieci un svešnieci bij vēsas un atturīgas.
Dažas ari jau koķetēja ar skolotājiem, ko es ne-

pratu, un tas mani sarūgtināja. Atceros tikai, ka

viens vācu virsskolotājs Kl. mani šad un tad

priekšistabā paraustīja aiz garajām bizēm, un par

to es viņā iemīlējos. Es uzlasīju kādu viņa de-

gošu papirosa galiņu un slēpu sev pie krūts, lai iz-

nāktu pēc dzejoļa:

„Kein Feuer, keine Kohle

Kann brennen so heiss ..."

Bet papiross mani tā sadedzināja, ka es iz-

metu viņu laukā. Es meklēju citādu mīlas rem-

dējumu un nogāju ikdienas promenadē paskatī-
ties uz viņa logiem. Tā bij mana pirmā roman-

tika. Vēlāk, cik atceros, es viņam rakstīju vēs-

tuli ar latīņu citātiem „jacta alea est". Uz to viņa
atbilde bij, ka viņš dzīvi uzskatot pārāk nopietni
un nevarot samaitāt tādu jaunu skuķi, savu skol-

nieci. Es par to ļoti dusmojos un raudāju, bet

brūces drīz sadzija.
Vēl pāra raksturīgu piemēru no tās skolas

man jāmin, kas darīja uz mani iespaidu. Ik rītus

nāca kāds vācu mācītājs Zēzemanis turēt rīta pā-
tarus. Tad visi sapulcējās galvenajā zālē un dzie-

dāja dziesmas, Zēzemanim uz klavierēm pavadot.
Pēdējais bij arvien tik eleganti apģērbies kā ka-

valieris, un koptiem, gariem nagiem. Tie tā brik-

šķēja un knaukšķēja viņam spēlējam, ka es ne-

varēju to paciest. Viņš ari klasē pasniedza reli-

ģijas stundas, un kad es biju pēdējā klasē, viņš
ļoti plaši izņēma baznīcas vēsturi. Un kad viņš
savas baltās, elegantās rokas berzēdams un rota-

ļādamies teica: «Baznīcai jātop aplietai ar mocekļu
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asinīm,*' tad es līdz asarām sāku viņu nīst, un

vienaldzīga man tapa reliģija, kuru senāk ar lielu

sirsnību biju mācījusies. Viņa mīlulis bij baznīc-

tēvs Kirils, un tāds viņš pats ari bija. Es viņa at-

tēlu esmu uzglabājusi atmiņā kādai lugai, kura

man jau sen padomā.
Aspazija



Mana dzīve

Autobiografija
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I. daļa

Paradīzes zariņš

Atmiņa ir vienīga paradīze, no kuras

mūs neviens dievs nevar izdzīt.

Žans Pauls.

Visskaistāko, ko var iedomāties, dēvē par pa-
radīzi.

Bet es vēl nekā nevarēju iedomāties.

levingrojusies fantāzija salasa kopā visspilg-
tākos iespaidus un darina no krāsām, skaņām,
gaismas un ēnas daiļuma ainu un nostāda to kā

vēlējumu mērķi.
Man nebij ne vēlējumu, ne iespaidu, ne no-

jautas par gaismu un ēnām, par daiļu un nedaiļu.
Nebija ari vēl pašas fantāzijas, tā dusēja dzī-

ves rīta miegu, un tikai plakstiem vien paraustī-
jās uz drīzu atmošanos.

No manis pašas bij tikai tik daudz, kā viens

mazs cilvēka gabaliņš:
Es biju taisni gadu veca.

Ne lielāka par mani bij mana varēšana un zi-

nāšana.

Runāt es jau esot runājusi, tikai kājas vien

vēl neklausījušas. Tās gājušas tupu un rāpu, cel-

šus un velšus, kā paģirniecei no leļļu krodziņa.
Mans pasaules plašums bij tās četras sienas,

starp kurām es mitu ieslēgta, kā kodoliņš rieksta

čaumalā.

Man nebij ne jausmas, ka tur ārpusē ir cita

pasaule; vējš un saule un brīvs gaiss.
Lai gan jau tik liela biju, tomēr mani ne reizi

nebij iznesuši ārā, bīdamies, ka vienīgā meitiņa
neapsaldētos un nenomirtu.
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Caur logu es gan biju redzējusi, ka koki tā

savādi līgojas, bet kalpones ari līgojās, kad tās

vērpa vai vilnu plucināja. Tā tad kokiem nāca

miedziņš.
Viņi gan bij lieli snauduļi, jo tie līgojās vien-

mēr.

Par kokiem gan man bij stāstīts, kas tie tādi

par tēliem, tādēļ, ka tie bij redzami, bet par vēju,
kas kokus šūpo, es nezināju nekā.

Te nu kādā dienā gadījās, ka māte bij izbrau-

kusi, kura mani nekad neizlaida no acīm, un vec-

māte ari, kura mani neizlaida no rokām.

Laikam tās būs bijušas aizbraukušas baznīcā,
varbūt pie dievgalda, kā jau reiz pa gadu mēdza

darīt, citādi es nemaz nevaru iedomāties, ka mani

būtu tā atstājuši.
Es nu biju nodota kalpoņu uzraudzībā, ku-

rām bij piekodināts un piedraudēts, itkā zem sep-

tiņiem zīmogiem, no manis ne acu nolaist, ne nost

atkustēties.

Bij taisni svētku diena, zaļa ceturtdiena. Vi-

siem bij svētku drēbes, svētku sajūta.

Ara agra, skaista pavasara.

Citas meitas skraidīja ārpusē pa zaļo mauriņu
un rotaļājās, kā lai nu mana aukle viena pati būtu

sēdējusi istabā, kā piesieta pie bērna!

Bet bērnu vienu atstāt tā ari nedrīkstēja. Pa-

doms bij aši pie rokas: mani apģērbt un līdzi nest

laukā. Gan jau šo nedarbu kautkā apslēps.
Tas nu bij mans pirmais piedzīvojums, kuram

neviens cits manā vēlākā dzīvē nelīdzinājās.
To, ko es jutu, var tikai sajust, kad no viena

dzīves elementa tiek pārstādīts gluži citā, kurš ne-

līdzinās iepriekšējam.
Es pēkšņi dabūju jutekļus, kādi manī vēl ne-

bija bijuši. Es redzēju, dzirdēju un nojautu ci-

tādi, kā līdz šim.

Itin skaidri es vel tagad redzu, ka māju
priekšgalā bij nolikta kāda vecmodīga, tukša gul-



15

ta ar skadriņiem gar vienu malu un ar otru malu

pieslieta pie sienas.

Tanī gultā mani ielika, lai es neizkristu, ka-

mēr mana auklētāja aizgāja ar citām meitenēm

skraidīt pa mauriņu.

Vispirmais iespaids man bij vējš: „Kas tāpar

lielu, stipru dvašu, kas man pūta virsū? Kur bij
pats pūtējs, ka es viņu nemaz neredzēju?"

Bet tālāk es ari netaujāju ne sev, ne citam un

sāku tikai priecāties un gavilēt, ka pūtējs tā pūta,
ka man visi matiņi juka ap galvu.

Man jāsaka, ka es vispār nepiederēju pie tiem

bērniem, kuri mēdz daudz jautāt par katru lietu.

Mani ari neapmierināja, kad es dabūju iz-

skaidrojumu, jo man tad bij, itkā iespaids mazi-

nātos un izgaistu. Tas iznāca citāds, nekā es to

biju iedomājusies, un bieži man tad uzmācās tāds

neapzināms žēlums.

Ja es būtu Ādama un levas paradīzē bijusi,
tad es droši vien pirms būtu ķērusies pie dzīvības

koka un ēdusi nemirstības augļus.
Atzīšana varēja piedevām nakt velak.

Tobrīd manā paradīzītē mājas priekšgalā, ve-

cajā gultā, nevienam neienāca prātā man kautko

izskaidrot.

Ko tad man ari butu varējuši sacīt, kas manu

jūtu pilnumu būtu varējis pavairot!
Tiesa, ka palika dažs, kas daudz svarīgāks,

neievērots.

Par sauli es neko nebrīnījos, jo vējš, kas man

patika daudz labāk, bij aizņēmis visas manas jū-
tas.

Skatījos ganari uz augšu, kas tā tur par spožu
zelta ripu, bet actiņas apžilba, ka riņķīši vien me-

tās priekšā, un es vairs turp nelūkojos.
Tad es savu ievērību sāku piegriezt vecajai

gultai. Gultai gali bij izgriezti ar savādiem vec-

modes zīmējumiem.
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Tur bij tadi svešādi putni ar gariem kakliem

un gariem spārniem.

Es vilku ar pirkstiņu pakaļ pa slaidajiem lē-

kumiem, itkā es pati tiem putniem līdzi laistos.

Nemaz es ari nebrīnījos, ka tādus erma put-
nus nekad nebiju redzējusi.

Zīmējums bij trejās krāsās, kurām es tik vē-

lāk atradu nosaukumu: indigo zilums, terrakotas

sarkanums un tāds iepelēks, nodilis baltums.

Kad es tagad, pēc ilgiem gadiem, redzēju
gleznotāja Tomasa pazīstamo gleznu ar līdzīgiem
putniem, tad man tūlīt bij jādomā pie vecmodīga-
jiem putniem uz gultas galiem.

Tagad es ari zinu, ka tie, toreiz redzētie, bij
bijuši brīnuma putni.

Kamēr es vēl ar savu mazo pirkstiņu braucu

pa putnu ceļiem, jautrās rotaļnieces, ar sevi vien

nodarbodamies, bij aizmirsušas, ka bērns ari at-

rodas laukā. Beidzot, mani atminēdama, pieskrēja
meitene. Viņa bij nolauzusi no ērkšķu ogu krū-

miņa mazu zariņu un iedeva man to rokā.

Zariņš bij tikko aizplaucis ar maigām, dzelte-

nām lapiņām. Tam nebij ne rožu, ne vijolīšu
smaršas, bij tikai dvesma no pirmā pavasaras zaļu-
ma, bet es to odu un atkal odu. Nezinu, vai es pir-
moreiz dzīvu zaļumu turēju rokā jeb vai pirmo-
reiz tik mani jutekļi bij atvērušies?

Tas laikam bij paradīzes zariņš, jo velak man

neviena puķe nav tik skaisti smaršojusi.

Pēc tam ari smarša ir palikusi tā, kas dara

visstiprāko iespaidu uz maniem jutekļiem un mo-

dina manī veselu virkni citu jūtu.

Turēdama zaļo zariņu cieši saspiedusi pirk-
stos, es ieraudzīju, ka man pa roku lokās uz leju
sīks, sarkans strautiņš, kura avotiņš bij tumša

asiņu pilīte mana pirksta galā.
Paradīzes zariņam bij klat bijis ērkšķis.
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Gugiņa

No tā laika, kamēr es biju paradīzes dārziņā
bijusi, bija pagājuši kādi pāra gadu. Man nav

nevienas atmiņas par to laiku.

Liekas, itkā tiltiņš aiz manis būtu tūdaļ noiris

un ka nebūtu vairs nekādas pārejas no zemes uz

paradīzi.
Paradīzē jau ari drīkst tikai vienreiz būt.

Tagad es biju zemes dārzā. Tas bij tas pats
mūsu dārzs kā toreiz, tikai mana sajūta bij cita.

Bet ari tā bij skaista.

Bij taisni lieldienu sestdiena. Māte ar die-

nestniecēm naski rīkojās, cepdamas raušus un pī-

rāgus priekš svētkiem.

Mani izlaida dārzā, lai es nebūtu lielajiem pa

kājām.
Tikai Gugiņa, apsēdusies zālītē pie ogu krū-

miņa ar adīkli rokā, mani uzraudzīja.

Gugiņa — tā es savā bērna valodā biju iesau-

kusi tēva māti, kuru māte sauca par Grosiņu.

Viņa bij tāda sakņupuši vecenīte, mugurā tai

brūngans kažociņš, kā rieksta čaumaliņa.

Viņa mani esot ļoti mīlējusi un pirkusi man

skaistas drēbītes un citas lietiņas un mani pat
vairāk lutinājusi nekā māte.

Pie krūma sēdot nu Gugiņa man sākot pa-
klusi uzsauca, lai tik tūliņ neskrejot projām, bet

drīz viņa nekā neteica, un es tik skrēju kā skrēju
pa mīksto, zaļo zālīti.

Iztālēm es allaž paskatījos, kā Gugiņa sēd

galvu drusciņ noliekusi; adāmās adatas krustiski

saliektas spoži spīd saulītē kā sacelti spāru spārni.
Gugiņa allaž mēdza iesnausties, kad tai vaja-

dzēja mani uzlūkot.

Es noplūcu puķītes un nesu viņai tās dot.

Gugiņa ne ņēma, ne neņēma; rokas tai ne-

kustējās.
Es uzliku puķes viņai uz rokām. Lai pati zi-

nās, kā tās paņem.
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Puķes palika Gugiņai uz rokām; nebija vēja,
kas tās projām nestu; varbūt ari tas bij piemidzis.

Nu es atnesu saplūktas zāles.

Gugiņa ļāva tās likt sev klēpī un neteica:

„Met nost, tās ir tikai zāles!"

Es biju priecīga devēja, un, piegrābusi priekš-
autiņu ar smiltīm, bēru visas Gugiņai klēpī.

Ari tās viņa neatraidīja, sacīdama: „Ber zemē

smiltis! Notaisīsi priekšautiņu!"
Pēc smiltīm sāku stiept klāt sīkas oliņas.
Visu, ko nesu, Gugiņa ņēma pretī, visu ļāva

kraut klēpī, ne rokas nepakustinādama.
Vai viņa zināja, cik viss ir brīnumskaists, un

ka tā nebij ne zāle, ne smiltis, ne akmentiņi, bet

pavisam kaut kas cits un citādāks, nekā lieli cil-

vēki to redz?

Ari Gugiņa šoreiz bij citāda. —

Un es tik nesu kā nesu, gan zāles, gan puķes,
gan akmentiņus, un katrreiz savu mantu pamez-
dama, skaļi gavilēju: „Gugiņ! Gugiņ! Gugiņ!"

Tikai apbalvotā neko ne atbildēja, ne ari pa-

kustējās. Kā likās, bij dziļi aizmigusi.
Kad pēc kāda laika māte iznāca dārzā, viņa

Gugiņai uzsauca:

„Ko nu, Grosiņ, tā esat appušķojušies!"
Ari mātei Gugiņa nekā neatbildēja.
Māte pie Gugiņas noliekusies skatījās:
„Kas tas nu par dziļu miegu! Lūk, ļāvuši acīm

pielīst pilnām ar mušām!"

Es ari skatījos: acu plakstieni zilgan-bāli un

virsū kā melnas krelles mušas raibin raibs!

Māte viņai piedūrās klāt un sabijusies ieklie-

dzās un uzlēca kājās.
Viņa sāka raudāt un sauca meitas.

Es stāvēju un nezināju, kas notiek, un sāku

ari raudāt.

Meitas iznāca un sāka vaimanāt, tad viņas vi-

sas saķērās Gugiņai klāt un to ienesa istabā. Ma-

nas puķes un akmentiņi nobira zemē. Es paliku
viena, un neviens nelikās gar mani zinis.
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Kad es pēc kāda laiciņa iegāju iekšā, Gugiņa
gulēja istabas vidū, nolikta uz gariem soliem un

apklāta ar baltu palagu.
Blakām bij sveces iedegtas un māte ar meitām

bij nosēdušās un dziedāja no dziesmu grāmatas,

tāpat kā pātaros.
Kad tās bij apklusušas, es nobaiļojusies pie-

skrēju gulētājai klāt un raustīju aiz palaga.
Mani apsauca un teica, lai stāvot mierīgi, vec-

māte esot nomirusi.

Kas tas bij — nomirusi?

Es nemācēju jautāt, un neviens man ari nebū-

tu to izskaidrojis. Ko visi izskatījās tādi savādi?

Kā bargi, kā nobēdājušies?
Ko tie tā staigāja un rīkojās?
Kādēļ neviens nelikās gar mani zinot un rai-

dīja mani tik pie malas un lika stāvēt klusu?

Man metās tik bail, ka es pat raudāt nedrīk-

stēju. Es ielīdu kaktiņā un neatminu, ko domāju.
Diezgan agri nāve mani bij ar sevi iepazīsti-

nājusi, kad es viņas noslēpumu nemaz vēl nesa-

pratu.
Jaunības vieglums nestāv nekādā samērā ar

šo drūmo smagumu.

Neizprašana, šausmas, atmiņas aši pārgāja.
Dvēselīte garām skrejot, kā viegls tauriņš bij

uzlaidusies uz tumšo noslēpumu, kā uz plēsīga ti-

ģera muguru, noturēdama zvēra raibumus par

puķēm.
Kad taurenītis atrada, ka šīm puķēm nebij

nekādas medus rasas, tas tikpat viegli aizlaidās

projām.

Pirmās sāpes

Savu pirmo zaudējumu, priecīgo kopdzīvi ar

kalpu bērniem, kura man pēkšņi bij tikusi atņem-
ta, es vēl uzreiz tik spilgti nejutu. Bez tam, ma-

nai dvēselei bij daudz elasticitātes: kā mīkstu bēr-
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zu zariņu ziedonī, to varēja gluži salocīt, tā tomēr

vēl zaļoja.
Arā mani nelaida, kaut gan jau visur lapas

metās zaļas. Pēc tik grūtas slimības es taču ari

varēju apsaldēties. Un tad, mana skaistā kleitiņa,
manas mīkstās kurpītes, un āra lielie dubļi, lielie

vēji un netīrie kalpa bērni... kā tas lai saderētu

kopā!
Bet tā, kā jau teicu, saimniekmeitenes pārā-

kuma sajūta, cik smieklīga tā ari nebūtu, cik nie-

cīga šī starpība starp saimniekiem un kalpiem
pret kaut kuru privileģētāku muižas īpašnieku
neizklausītos — šī lupatu aristokratisma sajūta
manī netikvien tika iepotēta, tā jau bija manī ie-

dzimusi.

Es jutos kā karaliene bez valsts, jeb kā vald-

niece, kuras zeme ir aiz septiņiem kalniem, aiz

septiņiem mūža mežiem, un kuru tā nekad ne re-

dzēs, ne dabūs.

Vismaz kalpi mani vienmēr godināja par mā-

ju mantinieci, un ari tas man nenoskanēja garām

gar ausīm.

Bet mani draugi, prastie draiskuļi, kalpu bēr-

ni, ak, mani mīļie draugi!
Man deva vietā lelles un lika rotaļāties uz

mīkstas grīdsegas.
Lelles man drīz vien apnika. Tām bij tik zi-

las acis un sārti vaigi, bet tās nekustējās. Pat uz

kājām tās nevarēja nostāvēt — lai velns rauj tā-

das lelles!

Es ņēmu un vienai no tām tīšu nositu galvu,
bet tā man ari to ļaunā neņēma.

Drīz vien es atradu kautko dzīvu, kam dvē-

sele varēja pieķerties.
Kādu rītu pār istabu pārrāpās iestūriem pāri

kāds melns kukainis ar pulka kājām visapkārt.
Viņš rāpās tik aši, ka es viņa kājas nevarēju sa-

skaitīt.

Bet lai rāpjas mīļā radibiņa! Kaut tik viņam
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neviena vēsmiņa neuzpūstu virsū, neviens putek-
lītis neaizkrustotu ceļu.

Viņam taču bij tik brīnumskaistas kājiņas.
Daudz gadus vēlāk es lasīju Šekspirā par feju ka-

ralieni Mabu, kura ari ar smalkām kājām rāpjo-
ties pār acu plakstieniem unatnesot miegu. Es at-

minēju tad savu kukaini: nē, tas bij ar vēl smal-

kākām kājām!
Otrā rītā

...
ak tavu prieku ...

kukainis atkal

rāpās pa to pašu vietu pāri istabai!

Ak tu zelta kukainītis! Es nolūkojos pakaļ
kā kādai skaistai parādībai — kas vēl reiz parā-
dās un neatgriežas.

Bet kukainis rāpās katru rītu un vienmēr pa

to pašu vietu.

Klusā priekā es nogulos uz zemi un arvien

raudzīju tā kājas saskaitīt, bet nekad nevarēju.
Kāda kalpone vienu rītu teica: „Ko tas adatu

zaglis te vienmēr rāpjas!"
Ak tu neģēle kalpone! Manam kukainītim tā-

du vārdu dot! Es dusmojos un no viņas vairs ne-

ļāvos apģērbties. Es spārdījos, kodu viņai rokā

un mācījos pati ģērbties.
Ari vakarā priekš gulētiešanas, kad man bij

jāskaita oficiālie pātari un jāaizlūdz par tēvu, mā-

ti, māju, mantu un lopiņiem, man vēl bij kādas

slepenas darīšanas ar mīļo Dieviņu Tētiņu:
Pēc „amen", pabāzusi galvu zem segas, es ļoti

stipri mīļo Tētiņu arvien aizlūdzu par kalpu bēr-

niem un ari
— par kukaini.

Ar nepacietību es ik rītus gaidīju, kad kukai-
nis rāpsies pār istabu, un viņš rāpās ari.

Savu vienīgo draugu es mīlēju tikai no tālie-

nes, jo tuvoties es tam nedrīkstēju, bīdamies, ka

viņš mani varbūt neieredz, vai pat nobīstas.

Tikai cukuru un šo to es viņa tuvumā pakai-
sīju, un ja viņš to neņēma, tad man šķita, ka ma-

nas dāvanas tam nebij labas diezgan.
Bet klusu, notālēm ar maniem skatiem viņu
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apglaudīt, to taču viņš varēja atļaut, ar to es vi-

ņam neko pāri nedarīju.
Kādā rītā kukainis rāpās kā arvienu, un es

galvu pie zemes pielikusi, mīlinādama viņu ar

acīm pavadīju. Es un papus bijām vieni kamba-

rī — te uzreiz notika priekš manis kautkas bries-

mīgs

Ka tas nacas, ka ne, papus bij uzminis kukai-

nim.

Es nespēju glābt, es nespēju novērst, nespēju

pat ne skaņas pār lūpām izdabūt, redzēju tik, ka

kukainis pusdzīvs ar dažām atrautām kājām kli-

bodams ievilkās kādā šķirbā.
Tad es atdabūju balsi un, kliegdama aiz neiz-

sakāmām dusmām un sāpēm, sagrābusi, kas pir-
mais bij tverams — tās bij šķēres — metos tēvam

pie kājas klāt. Bet tad es redzēju, cik tā bij liela,

resna un lempīga, garā ādas zābakā ieauta. Pir-

moreiz es nojautu, ka rupjums bij saminis smal-

kumu. Ko es tur varēju atriebt, ko izlīdzināt? Es

jau pati biju tik liela, kā papa kāja!
Viņš tikai pakratīja mani nostu un teica, ko

es ālējoties? Kas man noticis?

Kad ienāca māte un es elsodama stāstīju par

kukaiņa nomītajām kājām, tad ari tā mani aprāja
un teica, ka simtiem esot tādu samītu kukaiņu, vai

nu par katru jāraud.
Bet mani tas neapmierināja, par daudz man

sāpēja mana mazā sirds, un es elsoju raustīdamās:

„Kur nu paliks viņa sieva un bērni? Pārnāks

mājā, nobeigsies, visi nomirs badā!"

Bij sanākušas ari kalpones, un tagad visi, —•

tēvs, māte un kalpones, ļoti gardi smējās par ma-

nu naivo stāstu.

Bet es raudāju un raudāju, itkā visu dvēseli

gribētu izraudāt:

Tā tad nekur žēlastības, nekur līdzcietības —

un vēl simtiem esot tādu samaitātu kukaiņu?
Es ielīdu kautkur kaktā tāpat, kā nomītais ku-

kainis un nemitējos raudāt.
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Un vienu lielu mācību es smēlos pirmoreiz
savā sāktā mūžā, ka nedrīkst izrādīt savas patie-
sās sāpes, jo par tām mēdz smieties.

Tikko četrus gadus veca palikusi, es zināju,
ka ir jāliekuļo un citādai jāizliekas, nekā patiesi
iūt-

Otra rīta es ar pukstošu sirsniņu gaidīju: vai

tomēr vēl kukainis nerāpsies, kaut ar atrautām

kājām.
Bet kukainis vairs nenāca.

Viņš nekad vairs nenāca.

Es daudzus rītus pēc tam raudāju, bet slepeni,
tā ka neviens to neredzēja, un izlikos, itkā kukaini

sen būtu aizmirsusi.

Sāpes un dusmas nogūlās kā pirmie padibeņi
manā jaunā dvēselē, no kuras tās nekad netika

ārā vestas, kā no ilgi aizbērtām pagraba telpām,
kur sakrājas ģiftīgas gāzes.

Bet to es zinu, ja kādreiz kautkādās mūžu

mūžībās notiktu kautkāda izlīdzināšanās, kautkā-

da pasauļu harmonija un taisnība, un ja visa mana

dzīve tiktu likta uz svaru kausiem, un ja mani ap-

sūdzētāji pret mani saceltos, tad kā pēdējais aiz-

stāvis atrāptos kukainis ar nomītajām kājām, un

tās asaras, ko es tiku raudājusi, manas pirmās sāp-
ju asaras par pasaules netaisnību, smagi svērtu

svaru kausā man par labu.

Vienīgais draugs

Mana paslēptuve bij augšā uz bēniņiem, tur

es biju droša, ka neviens neredzēs, ka es raudu,
un par manām muļķībām nesmiesies.

Pēc kukaiņa nāves, varbūt ari pēc pārciestās
grūtās slimības, kura manu organismu r>ij stipri
vājinājusi, es biju ļoti jūtīga, un katrs asāks

vārds, katrs niknāks skatiens mani sāpināt sāpinā-
ja, un es vienmēr slēpos un raudāju.
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Varbūt es jau no pašas dzimšanas biju tāda

bijusi; to es lāgā nezinu.

Tikai tagad iekš manis bij kautkas atmodināts

ticis, kas vairs nekad neiemiga: ciešanas apziņa.
Ne māte, ne kāds cits manu slepeno būtni ne-

manīja, jo visi saimniecībā bij aizņemti ar saviem

darbiem.

Tikai viens bij mani novērojis, viens, kam es

nebiju nekādu sevišķu vērību piegriezusi.
Kad es biju viena palikusi un savā viendabā

vai nu rotaļājos uz grīdsegas, vai ēdu pie sava ma-

zā galdiņa, pie manis bij piesēdies allaž kāds liels

pelēks runcis.

Es atminos, ka es viņam kādreiz tiku piedāvā-
jusi burkānus, kurus kalpone nebij labi notīrījusi,
un raudzīju viņu pierunāt, lai ēd, mudinādama:

„Ed nu vien un nekaunies!" Bet runcis burkā-

nus tomēr nebij ēdis, kaut gan, pēc mana prāta,

viņš tik smalks vis nebij, ka nebūtu varējis ēst to,
kas man nesmēķē.

Māte viņu bij dēvējusi par veco sliņķi, kas

nevīžojot vairs medīt. Kādreiz tā ari iebilda, ka

esot jau ari tādēļ kūtrs, ka diezgan vecs, un jau
reiz gājis caur suņu nagiem.

Kādā dienā, kad es atkal biju uzgājusi savā

bēniņu slēptuvē, un galvu rokās iespiedusi, rau-

dāju, es sajutu, ka man kas mīksts un silts apķe-
ras ap kaklu.

Kad es galvu pacēlu, es ieraudzīju lielo, pelē-
ko runci, kurš ar kājām skāvās apkārt un ar platu
mēli laizīja asaras nost, kuras pašas no sevis vēl

bira pār vaigiem.
Paceltu balsi viņš rūca un spiedās man ar va-

ru pie krūtīm.

Runcis bij mani uzmeklējis, mani sapratis.
Viņš jau ari bij gudrs un bij jau gājis caur suņu

nagiem. —

Es nu vairs nebiju viena, un man bij žēlotājs
un draugs, un no tā laika es ar runci slēdzu ciešu

slepenu draudzību: es guldināju viņu mīksti, at-
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devu arvien pusi no ta, kas man smēķēja, un vien-

mēr kopā ar viņu rotaļājos.
Par manu draugu man vēl uzglabājies kāds

no senākiem dzejoļiem, kurš manā pirmā biogrā-
fisko dzejoļu krājumā sava reālā stila dēļ nederē-

ja, bet še var tikt pievienots:

Bedu biedrs

Aug lapa pie lapas,
Pie niedras aug niedra;
Es augu viena,
Bez brāļa, bez biedra.

Nekur es neradu

Žēlotāju,
Arvienu slēpu
Es raudāt gāju.

Reiz jutu, ka mani

Kāds purinātu:
Liels, pelēks runcis

Man glaudās klātu.

Tas pats, ko kā zirgu
Es ratiņos jūdzu,
Ko leļļu kāzās

Kā lielkungu lūdzu.

Kas vienmēr man līdzās

Pie galda sēdās,
Tas vienīgais jutis bij
Manas bēdas.

Un ņēmās viņš mani

Mierināt, mīlēt:

Ar asu mēli

Pa vaigu vīlēt.

Nekad tā nebij viņš
Glaudies un rūcis,
Itkā tā dzirnavām

Maļamā trūcis.
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Un es tās sāpes
Ko sevī krāju,
Viņa kažociņā
Nu izraudāju.

Un kļuva man atkal

Tik līgsmi, tik labi:

Viņš rūcot, es raudot, —

Mēs iemigām abi.

Mana drauga stāsts vēl nav galā.
Priekš viņa kaķa mūža viņam pie manis pā-

ra mēnešu labi gāja. Papus gan viņu allaž gribē-
ja dzīt ārā, sacīdams, ka kaķa vieta esot laukā, ne

istabā, un bieži gribēja sist ar rīkstēm, bet es, to

aizstāvēdama, apklāju ar savu ķermeni un sagai-
dīju, lai mani sit, cik grib, tikai ne manu draugu.

Bet nāca pavasaris. Māte ar mīļiem vārdiem

pierunāja, ka siena šķūnis esot pilns ar pelēm, ka

runcis istabā pavisam nosmokot. Šķūnī un pa lau-

ku staigājot, viņš dabūšot netikvien peles, bet jau-

nu, spožu kažoku, un palikšot ari vesels no stīvu-

ma, kas tam mita kaulos no agrākā suņu koduma.

Es pārdomāju: mātei varēju ticēt, viņa nebij
runci situsi, bij laipna pret viņu bijusi, viņa bija
tikdaudz gudrāka par mani un zināja, kas manam

draugam labāk der.

Un kā lai es viņu savu rotaļu dēļ vien lai bū-

tu paturējusi, kad viņam tur tik labi ies?

Es runci nobučoju un noskatījos pakaļ, kā

māte to uz rokām vēl apglaudīdama iznesa pa
durvīm ārā.

Pati līdzi iet laukā, uz lielo šķūni, to es ne-

drīkstēju.
Arā bij vēl sniegs, un man vēl kā augam bij

jāmīt zemē, kamēr laiks nav atnācis asniņus ārā

laist, kaut gan es ļoti labprāt būtu visam sniegam
cauri gājusi un nopriecājusies par mana drauga
lielo labklājību.

Bet es zināju, ko drīkst un ko nedrīkst, un

mātes lēmums mani saistīja tikpat kā liktenis.
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Palikusi viena, es tagad jau apzinīgāki sajutu

savu vientulību nekā agrāk, tikai es tai vēl nepra-
tu piemēroties.

Ari vientulība jāmācās nest kā smags ledus

vaiņags uz galvas ar asiem kristalla dzelkņiem.
Siltā kopības dvēsma ari vēl vēsmoja pa is-

tabu. Tur gulēja dažādās krāsās šalles un šlipses,
kuras es runcim biju ap kaklu sējusi. Ratiņi ari

stāvēja izjūgti, jo nebij vairs ko viņos priekšā
jūgt. —

Kaktiņa pie krāsns stāvēja runča gulta. —

Bet viņam jau taču gāja tagad labi.

Es spiedu pieri cieši pie loga rūtīm un skatī-

jos neapzinīgi tālumā. Man likās, itkā man kaut-

kas sāpētu, jeb vai es ko paredzu. —

Māte mani bāra par tādu klusu, ilgu skatīša-

nos un atvilka nost, lai es neapsaldējoties.
Es nezinu, kā pēc tam pagāja dažas dienas.

Klusi es gan iedomājos, ka runcis savā labklājībā
mani gluži aizmirsis. Vai tad nu viņš savā spoža-
jā, jaunajā kažokā nevarēja kaut uz īsu brītiņu
atnākt un mani ari apciemot?

Bet varbūt viņš baidījās nākt pāri pagalmam:
mums bij tik lieli, nikni suņi. Labāk ari ir, ka

viņš gaida, kamēr es drīkstēšu pie viņa noiet.

Tās pašas dienas vakarā ienāca māte ar kā-

du aizsēgtu knupīti uz rokas.

Es aiz ziņkārības pieskrēju klāt, bet viņa man

to negribēja rādīt un sāka papriekšu labināt, lai

es nebēdājot, gan jau viņš izveseļošoties.
„Kas? Ko?!"

--

Leni viņa atvilka lakatiņu nost, kurš, kaut gan
tumšas krāsas, tomēr no asinīm bij vēl tumšāks sa-

mircis.

Runcis bij gluži vai gabalos saplēsts no su-

ņiem, kaut gan vēl vecā, sīkstā dzīvība iekšā turē-

jās. To liecināja zaļās, platās acis, no kurām vēl

nebij izdzisis dzīvības spožums.
Mani ieraugot, mēmie redzokļi ar grūtībām

vērās uz manu pusi.
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Es neraudāju, un māte noticēja, ka tā mani ap-

labinājusi, tāpat kā es toreiz viņai biju ticējusi,
kad tā man ar mīlestību bij runci izvīlusi.

Viņa ari tagad tik maigi runci noguldīja vi-

ņa senākā vietā pie krāsns kaktiņā un paņēma
sviestu, ierīvēt brūces, kaut gan sakostais ķerme-
nis raustījās, kad tam piedūrās.

Es apmetos runcim blakām uz grīdas un nolē-

mu viņu kopt, lai man ļauj vai neļauj.
Kautkādas cietas un dzeļošas jūtas manī bij

pamodušās, izcēlās starpsiena starp mani un māti.

Še, kaut ari sīkos apmēros, bij notikusi pāres-
tība, kurai vēlāk dzīvē vajadzēja kautkādas izlī-

dzināšanas; tās bij traģēdijas klusas ieskaņas.
Māte jau gan ar taisnu nodomu nebij kaķi at-

devusi suņiem, bet viņa varēja zināt, cik vecs un

stīvs bij jau reiz sakostais runcis un nespēja iz-

bēgt asinskārīgajiem zvēriem, kuri bij labi paēdu-
ši un kuriem vajadzēja kāda sporta.

Stiprākā sports jau arvienu ir — saplosīt vā-

jāko.
Viņa varēja ari zināt, ka viņa man atņem mī-

ļāko un vienīgo dzīvo radībiņu.
Bet sīki apstāklīši viņai bij krituši vairāk sva-

rā: citi bij smējušies, ka es esot savāds bērns, no-

darbojoties vairāk ar kaķi nekā ar lellēm. To vi-

su es nojautu ar savu bērna prātu — un naids, tik-

§at
liels kā sāpes, slepeni un dziļi palika manā

vēselē.

Kādas sešas dienas es gandrīz nemaz gultā ne-

apguldamies tupēju uz grīdas blakām runcim, un

ja ari apģērbusies gultā uz brīdi ielikos, tad drīzi

atkal trūkos augšā, un gulēju labāk uz grīdas bla-

kām sakostajam.
Māte tagad ari nemaz neuzdrošinājās mani

aprāt. Kautkas ciets un negrozāms manā sejā bij
redzams, kaut gan es citādi biju tik bailīga un pa-

devīga.
Nabaga cietējam es drīzi klāju slapjas lupa-

tas virsū, drīzi mēģināju iekairināt viņa ēstgribu,
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iemērkdama pirksta galu saldā krējumā, ko viņš
citādi tik labprāt bij ēdis, un liku viņam to pie
mutes.

Bet viss neko nelīdzēja. —

Tikai lielās, platās acis liecināja, ka dzīvība

vēl mīt viņā un ka viņš cieš.

Kad neviens neredzēja, tad ari man pa acīm

plūda asaras kā straume.

Nabaga kustonis to redzēja un likās, itkā vi-

sus vēl iemītošos dzīvības spēkus salasītu savā

skatā, ko man atbildēt.

Tad pamazām viņa skats tapa nekustīgs, stik-

lains, un apvilkās ar plēvi.
Es ietinu viņu savā labākajā zīda lakatiņā un

apraku dārzā, kur vēlāk uzstādīju rožu krūmu.

Zeme pa tām starpām bija atkususi un deva viņam

žēlīgi kādu stūrīti savā plašajā klēpī.
Es tapu citāda pēc šī laika.

Gaiļa deja

Starp kalpiem, kas pa Jurģiem atnāca, bij kā-

da meitene, tā starp 14—16 gadiem, saukta par

„ganu Līzi".

īstenībā viņa ganos nemaz negāja, vai tikai

reti. Viņa bija puskalpone, kas izpildīja sīkākos

darbus, kā: žagaru ciršanu, pelavu sijāšanu v. t. t.

Viņa bija vienīgā, kurai es drīkstēju pieslēg-
ties, un ko ari darīju. Es gāju tai līdzi uz pelavu
šķūni, uz augšienēm un pie žagaru ciršanas un tai

ļoti pieķēros.
Reiz tā mani uzaicināja: rītu es tev parādīšu,

kā mūsu lielais gailis prot dancot.

To es viņai nemaz negribēju ticēt, bet viņa to

apgalvoja, un mēs salīgām, kurai paliks taisnība.

Mūsu lielo gaili es ļoti labi pazinu. Viņš ar-

vien dziedāja no rītiem tādā stiprā sonorā balsī.
Es tad agri mēdzu uzcelties, izgāju laukā un

priekš gaiļa taisīju visādus libreti. Allaž es viņu
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mēdzu ari ķircināt, ka nostājos viņam priekšā un

dziedāju līdzi. To viņš necieta, jo pēc pāra vil-

cieniem griezās apkārt un dziedāja uz citu pusi.
Bet es atkal no jauna nostājos viņam priekšā un

atkal dziedāju līdzi. Arvien viņš mēģināja no

manis aizgriezties prom, bet es tikmēr viņu kaiti-

nāju, kamēr viņš, saskaities par tādu nemākuli kā

mani, apklusa.
Bet galu galā es viņu mīlēju, jo es viņam ap-

ķēros un to uz sekstes nobučoju.
Un viņš man ari tik Jauns nebij, jo atļāva, ka

es to daru.

Ta es allaž ar gaili biju nodarbojusies, un

mēs viens otra spējas labi pazinām.
Ka gailis var dancot, to es ne par ko neticēju,

un tādēļ tik droši ar ganuLīzi salīgu.

Otrā rītā viņa mani paagri cēla un teica, lai

nu es nākot skatīties, kā gailis dancošot, kad viņa
to vaļā palaidīšot, jo gailis tai bija jau padusē.

Es pus pa miegiem aši apģērbos un viņai se-

koju.
Man jau nepatika, ka gailis tik mierīgi bija

ļāvies noķerties.
Viņa izveda mani ārā pie žagaru strēķa, kur

atradās bluķis, uz kura viņa mēdza allaž žagarus

cirst, un blakām ass cirvis.

Kādēļ tad taisni šinī gružainā vietā gailis de-

jos, kur bij tikdaudz žagaru un stumburu? Es zi-

nāju, ka priekš dejas vajag gludas grīdas, un ka

deja ir grūta māksla, kuru es nekad neiemācīšos.

Līze uzlika gaiļa galvu uz beņķi:
«Skaties nu šurp!" viņa smiedamās sacīja.
Es skatījos gan, bet vēl nesapratu, kādēļ gai-

lim priekš savas dejas vēl vajadzēja tādu iepriek-

šēju ceremoniju.
Tad viņa saķēra aši cirvi, pirms kā es to va-

rēju aizkavēt, un nocirta gailim galvu.
Viscaur asiņains, gailis skrēja labu gabalu,

spārnus izplētis un taisni man virsū. Es, aiz šaus-
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mam un raema no sastinguma, nespēju neko sacīt,

ne izvairīties.

Viņš uzskrēja man taisni virsū, itkā glābiņu
meklēdams, un apšļāca manu kleitiņu un vaigu
ar asinīm.

Galva gulēja turpat zemē atsevišķi, un vaļējās
acis vēl skatījās, pirms tās pamazām sastinga.

Līze tik smējās kā smējās un teica, ka nu esot

derību vinnējusi, jo gailis nu esot dejojis.
Es atceros, kā viņa izskatījās: druknēja, gluži

melnuksnēja, un piķa melniem matiem, ar atņirg-
tiem baltiem zobiem un rupjiem vaibstiem, tīri kā

rītzemju Judite, ja tik būtu skaistāka bijusi.
Es turpretim maza, bāla, drebēdama, kā vāja

atspulga no grieķu menades ar savu asins apšļak-
stīto apģērbu.

Man sāka iekšā vārīties: es jutu, ka man bij
jāglābj un jāatrauj, bet kam? kā? ko?

Ak!
par daudz neģēlīga ir dzīve un miršana!

Un ganu Līze varēja bendēt un smieties! Bet

viņai jau tā bij likts, ko tad viņai bij darīt!

Bet smieties gan viņai nebij likts. Viņa bei-

dzot vēl noteica, ka es esot liela muļķe, jo putni
jākauj.

Est es gaiļa cepeti nevarēju, lai man diezcik
labu gabaliņu izmeklēja.

Šausmas kratīja manu dvēseli, un es riju le-

jup savas neizrādītās asaras.

Baltās puķes

Tanī laikā, kad es vēl biju bērns, mums bij is-

taba vecā stilā, ne jaunā, staltā ēka, kurā nodzī-

voju jaunekles gadus.
Vecajā mājā bija kalpu galā patumšs ķēķis

un nams ar pliena grīdu priekšā.
Āra durvis priekšnamam bij plaši atvērtas,

un tādēļ ķēķī izskatījās ari gaiši.
Tas bij tanī pašā pavasara laikā.
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Mums gar mājas paspārni bij visapkārt salik-

ti priekš baložiem plauktiņi. Baloži ari allaž ie-
laidās istabā iekšā, kad tiem ko deva ēst.

Pa ziemu baložu bars ēda kopā ar citiem put-
niem, kad tiem pabēra graudus.

Pavasarī bij daudz jaunu balodīšu, pa lielā-

kai daļai balti, un visi vēl tupēja ligzdās un tika

baroti no savām mātēm, kuras tie gaidīja dūkda-

mi un kaklus izstiepuši.
Kalpi apgalvoja, ka tie baloži, kas viņu galā,

piederot ari viņiem.
Māte neko neķildojās, jo abu precēto kalpu

sievas prata neganti lamāties.

Man tomēr jāatgriežas pie vecā nama durvīm,

jo tās atrodas sakarā ar baložiem.

Reiz tās, kā par brīnumu, bij pavērtas, un

kalpu Jānis patumšā ķēķa kaktā tā savādi rīkojās.
Uz ķēķa galda bij čupiņa baltu puķu galviņu.
Par tādām es tās, mazākais, noturēju.
Ar ganu Līzi mēs allaž bijām baltās margaritu

galviņas no kātiņiem noplūkušas un ar tām pa-

kaisījušas istabu, ko uz laukiem svētku dienās

bieži mēdza darīt.

Es biju pilnīgi pārliecināta, ka uz ķēķa galda
guļ čupiņa saplūktu margaritu galviņu, un tādēļ
jautri pieskrēju klāt un grābu ar roku, lai paostu
smaršu, jo — kā jau reiz sākumā teicu — smaršu

sajūta pieder pie maniem visattīstītākiem prā-
tiem.

Tādēļ bij ari dzenulis puķu galviņas tūdaļ
grābt ar sauju cieti un tūdaļ likt pie deguna.

Bet ak, kā noslīdēja roka ar visām puķu gal-
viņām, kāds mīksts šļauganums!

Es apskatījos tuvāk — tās jau nemaz nebij pu-

ķes, tās bij baložu galviņas! Baltas baložu galvi-
ņas čupiņā uz galda saliktas. Mana sauja visa bij
aplipuši ar viņu asinīm! Tagad es ari piegāju
Jānim klāt un apskatījos tuvāk, ko viņš tur rī-

kojās.
Jā, es jau biju pusuzminējusi: viņš kāva jau-
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nos baložus, tāpat kā bij ticis kauts lielais gailis.
Kā vispār putni esot jākauj.

Bet tā bij citāda kaušana.

Gailis bez galvas bij asiņains vēl lēcis, un tur

bij norisinājies Salomejas akts.

Jānis turpretim nelietoja ne cirvi, ne nazi,

vienkārši ņēma un katram balodītim ar roku no-

rāva galviņu.
„Kas nu iešot sameklēt nazi! Viņu esot tik

daudz, un tādā veidā ejot daudz ātrāk."

Jā, viņu bij tik daudz, un viņi ari nemaz ne-

pretojās.
Uz galda gulēja vesela kaudzīte balto, asiņai-

no puķu, un es tīrīju ar riebumu savu aplipušo
roku.

Brūnā gracija

Dzīve ir vel dažādāka, neka dzejnieks var iz-

domāt.

Reiz dienas laikā, kad puiši kūla vēl ar spri-
guļiem rijā — man gadījās būt netāl ārpusē — no

rijas salmiem izskrēja pēkšņi brūna vāverīte.

Es pirmoreiz šo kustonīti dzīvu redzēju.
Aši tā metās pa koku augšā. Diemžēl rijas

priekšā auga tikai pāra vecas bumbieres.

Te tūdaļ visi puiši, kādi 6 vai 8, kliegdami ūn

brēkdami, ar spriguļiem, dakšām un rungām ap-

bruņojušies, metās kustonītim pakaļ kā uz lielu

kauju.
Un kustonītis bij tik maziņš, tik viens pats,

tik nevarīgs pret šo baru, kas visi kliedza:

„Ķer, ķer! lūk tur! Sit nost!"
Es redzēju, kā nabaga kustonītis nāves izbai-

lēs lēca no vienas koka galotnes uz otru slaidos

lokos, vēl nāvē ar grāciju.
Es nevarēju noskatīties un aizgāju prom.
Pie pusdienas galda dzirdēju kalpus priecā-

jamies, ka taču vāverīti rokā dabūjuši un nosituši.
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Kas par varenu uzvaru! Ja cilvēkus bendē un

moca visdažādās inkvizicijas ar visādu spīdzināša-
nu, vai tas nav tas pats, kā ar nabaga kustoni?

Cilvēks, dedzināts uz sārta, sists krustā un spī-
dzināts, pat visjaunākos laikos izcieš gan visādas

mokas un nevar miesīgi pretī turēties.

Bet pretī turas gars, ko nevar nokaut. Viņš

paliek nemirstīgs caur savu ideju, bet nabaga ku-

stonis beidzas.

Likteņa lomā

Mums bij jauni kaķīši, jau labi prāvi paaugu-

šies, tīri pusroku.
Ak, kā tie jautri rotaļājās un meta dažādus

graciozus kūleņus, ka es nevarēju beigt noskatī-
ties.

Reiz māte sacīja, ka esot mājā par daudz

kaķu, un vīrs Jānis, kurš dažreiz brauca uz Režu

muižu, uz kurieni veda ceļš caur lielu biezu me-

žu, teica, ka viņš kaķīšus ņemšot līdz un palaidī-
šot mežā, gan jau tur viņi izpūšot.

Jāņa braukšana bij nolikta uz nākošo nedēļu,
bet manā domu dialektā sākās tūlīt.

Es atminējos, ka kaķim esot ļoti sīksta dzīvī-

ba, un ka tie varot nodzīvot vai 14 dienas, pirms
badā nomirstot. Labs un humāns pētnieks, kā lie-

kas, to ir izmēģinājis.
Tālāk manas domas sacīja, mazie kaķīši ir

vēl muļķi, neprot vēl medīt. Viņu māte tos zīdi-

nāja un pienesa tiem peles. Ari es savu tiesu vi-

ņus arvien pabaroju.
Kā tie vakaros gaidīja māti, un cik mīļi un

silti visa ģimene tad kopā gulēja uz augšienes
mīkstā sienā.

Un piepeši tie paliks bez mātes, bez ēdiena, bez

pajumta.
Lūgt māti, lai viņa man tos atstāj ? Nē! to viņa
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nebūtu darījusi. Vai tad viņa nebij teikusi, ka

esot par daudz kaķu?
Vai viņa nebij teikusi uz mani, ka es esot kaķu

draudzene, kad bij redzējusi, ka es klusām tos ba-

roju, un ka visi mani apsmiešot un saukšot par

plānprāti? Nē! tur nebij nekā, ko cerēt! Es pat no-

jautu, ka māte mani nekad nebūtu sapratusi, lai

ari viņa mani diezin kā mīlēja pēc sava veida.

Domas atkal atgriezās pie bada nāvei nolem-

tiem kaķīšiem.
Es iedomājos, ka tie no sākuma nekā nenojēgs,

varbūt vēl spēlēsies, bet tad pamazām sāks žēli

ņaudēt, ēst gribēdami. Es redzēju garā, ka tie ap-

grauza katru zālīti, briesmīgais bads lēni ņem sa-

vus upurus uz kalsnajām rokām un valsta bezzo-

bainā mutē.

Diena, kad Jānis taisījās uz braukšanu, arvien

vairāk tuvojās.
Priekš tam māte viņam iedeva grozu ar vāku,

kas cieti aiztaisāms, „lai neizrāptos".
Nu es zināju, kas man bij jādara. Vakara no-

krēslā, kad Jānis smērēja ratus, es uzmeklēju kā-

du kulīti, bet labi cieti nošūtu un no stipras drē-

bes.

Tad es uzkāpu uz augšieni, kur atradu visus

kaķīšus mierīgi kopā sagulušus.
Es biju apsegusies ar lielu lakatu, un man pa-

dusē bij kulīte —

Nebij viegli man uz augšieni uzkāpt, jo kulī-

tes dibenā atradās liels akmens, bet vēl grūtāk
man bij — mazos snauduļus celt no miega. Labi,
ka viņu māte vēl nebij pārnākusi.

Cik ilgi lai es kavējos! Arvien metās tumšāks,
un beidzot varēja sākt mani meklēt.

Tad viss nodoms būtu ticis izjaukts, un likte-

nis būtu stiprāks bijis par mani.

Es paņēmu kaķīšus, vienu pēc otra, izglaudī-
ju un izbučoju un sabāzu kulītē, kuras galu cieti

jo cieti aizsēju.
Es jau būtu varējusi akmeni iebāzt kulītē,
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kad būtu nokāpusi lejā, bet tad tas būtu kaķī-
šiem uz galviņām spiedis.

Nē, viņiem nebij ciest, nevienu mirklīti ciest,
līdz kamēr

Beidzot taču bij sasniegts mērķis — aiz mā-

jām dīķis, kur rudeņos mēdza linus mērkt.

Tagad ūdens vēl tur bij dzidrs un skaidrs, tā

ka pat mēness, kurš agri bij uzlēcis, viņā atspogu-
ļojās.

Es biju uzņēmusies likteņa lomu, un ta man bi-

ja jāizpilda. Bet briesmīgi tomēr bij nogalināt šīs

dzīvībiņas, kuras nekā no tā nezināja, kas ir nāve.

Ilgi jau tiem nebūs jācieš — smagais akmens

vilks tūdaļ lejā, un biezo kulīti tie ar saviem sī-

kajiem zobiņiem nevarēs pārkost.
Viens mirklis nāves moku pret 14 dienām.

Un viena roka, kas to izdara —

Viens drošs, elastisks sviediens, un ūdens dob-

ji nogārguļoja —

Tad viss tapa klusi, un sīkie viļņi mirdzēja
mēness gaismā. Nekas neizpauda, ka tur apakšā
notiek nāves cīņa.

Man bij jāpaliek un jāpārliecinās, vai tie

tomēr nepārkož audeklu un neizpeld ārā.

Vaigi kaita un rokas drebēja, un es būtu skrē-

jusi, itkā visi nelabie man būtu pakaļ dzinušies.

Bet es piederēju pie tiem, kas dzer rūgto kau-

su ne līdz pusei, bet līdz pašam dibenam.

Es zināju: tagad es esmu bende, un esmu vēl

nokāvusi dzīvības, kuras es mīlēju.
Kad es biju kādu pusstundu noskumojusies, es

mierīgi atgriezos un klusām ielīdu savā gultiņā.
Otrā rītā es noskatījos, kā Jānis kāpj ar gro-

zu uz augšieni, lai tur saliktu bada nāvei nolemtos

kaķīšus!
Diezgan ilgi viņš tos meklēja: „Diezin kādā

paseknē būs tie pagāni ierāpušies!"
Lai meklē vien! Ak, kāds man ļauns prieks

par viņa neizdošanos, un reizē kādas saldas jūtas,
ko jūt tikai tas, kas pats sevi pārspējis.
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Es biju itkā augusi, es nebiju vairs piecgadu
bērns, bet atriebšanās fūrija un reizē žēlastības

dieviete.

Cik labi bij tiem, kas jau rūgto navi bij izcie-

tuši!

Veltīgi izmeklējies, Jānis kāpa zemē un paēda
brokasti. Tad tas kopā ar māti kāpa vēlreiz uz

augšieni kaķīšus meklēt.

Bet, kā par brīnumu, kaķīši kā neatradās, tā

neatradās.

Ari velak tie palika nozuduši, un vienīga, kas

varēja brīnumus izskaidrot, tā prata klusēt.

Liekuļodama es jautri spēlējos, itka man gar

visu nekādas daļas nebūtu.

Bērnu prieks

Dvēseles kustība ir kā saviļņots ūdens līmenis:

apakšā paliek padibeņos gļotas un dūņas, bet aug-
šā plūst mirdzošs sudrabs, un arvien jauni pieplū-
di stumj viļņus uz priekšu.

Jaunība ir tekošs ūdens: tai vajag arvien jau-

nu vētru, arvien jauna daiļuma. Kāda stīga manī

dusēja vēl pavisam neaizskārta, mana gara pamo-
šanās.

Tanī pašā gadā māte kādā dienā pārveda ma-

zu grāmatiņu ar virsrakstu: „Bērnu prieks" un

teica, ka man jāmācoties burtot.

Es kļuvu reize ziņkārīga un neapzināmi hg-
sma.

Grāmatiņa bij ar gaiši dzeltenu vaku un dve-

sa man pretī kā pirmā maija puķīte.
Kad paskatījos grāmatiņā iekšā, tad melnā

burtu ģifts, ar kuru var garīgi nokaut un atkal dzī-

vu darīt, man izskatījās tik nevainīga, itkā katrs

vārdiņš būtu par sevi tāda ērmota puķīte, un rin-

diņas, kuras sekoja cita citai, kā savītas puķu
virknītes.
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Māte nodrāza ari smailu kociņu un teica, ka

tas jāliekot katram vārdam klāt un jāburtojot.
Ar kociņu?! ak, kā es smējos, kā kutināta.

Varbūt, ka mani smiekli izteica to, ko es pati ne-

pratu: kā lai es eju uz kruķa atspiedusies, kad man

ir spārni, ko laisties.

Pēc nedaudzām dienām es jau biju tiktāļ, ka

varēju kopā lasīt.

Nu nāca atsevišķi gabaliņi, no kuriem vēl ta-

gad dažus atminu.

Tur bij: „Grieta vērpj mīkstus linus; modere

baro treknus teļus; Sīmanis maļ smalkus miltus"

v. t. t.

Bet nu nāca priekš manis vislielākais brī-

nums, ko es dēvēju par pasaules pārdalīšanos, par

šķiršanu starp sapņu pasauli un īstenību.

Tur bija: Grieta vērpj mīkstus linus. Bet

mūsu kalpones nevienu nesauca Grieta, un patla-
ban viņas nevērpa linus, bet vilnu?

Un kur ir modere ar trekniem teļiem? Es itkā

redzēju, kā viņi izskatījās: gan brūni, gan raibi.

Un tādu Sīmani es ari nemaz nepazinu, kas

smalkus miltus maļ, tikai samaltus tos biju klētī

redzējusi.
Tomēr es šīs vēl nekad dzīvē neredzētās dzir-

nas redzēju, kā tās griezās un rūca, un kā milti

dikti putēja.
Kad es vēlāk pēc daudz gadiem redzēju īstās

dzirnas, tad atmiņu veidols man stājās priekš
acīm, un es tās abas salīdzināju.

Protams, ka īstās dzirnas ar iedomātām nesa-

skanēja.
Ari sapņotā Grieta ar gariem, smalkiem li-

niem izskatījās daudz skaistāka par mūsu kalpo-
nēm.

Nu es biju kautko atradusi: es varēju visu ci-

tādi iedomāties, nekā īstenībā ir, un ka grāmatiņa
vēl piepalīdz.

Drīzi vien es sāku iedomāties nevien to, kas

citādi ir, bet ari to, kā nemaz nav.
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Manas lelles man jau nekad nebij patikušas,
tādēļ ka tās nekustējās, krita gar zemi un palika
arvien vienādas.

Es sāku iedomāties pavisam citādas lelles, ar

gariem mīkstiem zelta matiem. Tās staigāja kā cil-

vēki un runāja.
Mana jaunā sapņu zeme nu bij atrasta.

Kad mani neviens nepamanīja, es ielīdu gu-

ļamistabā, kur bija arvien aiztaisīti slēģi. Es

vēl uzvilku lakatu uz galvas, lai nekā nedzirdētu

un neredzētu, un sapņoju visu, kas tik vien man

patika.
Māte gan mani reiz bij uzgājusi un teica,

ka ērmoti esot tā kaktiņā tupēt ar apsegtu galvu.

Viņa nodomāja, ka man miegs nāk, un tādēļ at-

stāja mani mierā.

Ak, cik daudz man nāca tāda miega!
Es tad redzēju, ka samītais kukainis bij at-

dabūjis savas kājas un ļāva man visas tās saskai-

tīt. Saplosītais runcis cēlās no kapiem un at-

nāca man pieglauzties gluži jaunā spožā kažokā.

Lielais gailis dziedāja skaļā balsī, un brūnā vāve-

rīte netraucēti lēkāja no zara uz zaru. Ari kal-

pu bērni bij sanākuši man apkārt un līdzi atve-

duši mazos kaķīšus no dīķa dibena atkal dzīvus

un priecīgus.
Visi kopā mēs bijām priecīgi, un man likās,

ka viņi visi kopā tā nebūtu priecājušies, ja ma-

nis trūktu, tāpat ka es viena tā nepriecātos bez

viņiem.
Daudz stāv cilvēka varā. Ar cietu gribu,

izturību, apdāvinājumu var daudz panākt, tikai

— laimi vien nē. Laime un prieks arvien atrodas

pie cita cilvēka.

Bet toreiz es to vēl nezināju, bet atdūros uz

ko citu: mans sapņu pavediens pēkšņi pār-
trūka

...

No visa, ko tik dzīvi biju iedomāju-
sies, taču nekā nebij: kukainis ar apmītām kā-

jām laikam sen bij nobeidzies, saplosītais run-

cis gulēja zem rožu krūma parakts, vāverīte no-
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sista, kalpu bērni prom, un kaķīši no manas pašas
rokas noslepkavoti dziļi ūdenī.

Es uzlēcu un norāvu lakatu no galvas. Man

bij tik žņaudzoši sāpīgi. Pirmoreiz es bezveidī-

gajai un niknajai patiesībai noprasīju: kādēļ?
Kādēļ puiši bij nosituši nespēcīgo mazo vā-

verīti, kas nāves bailēs lēca no koka uz koku?

Kādēļ bij runcis no suņiem saplosīts ticis? Kā-

dēļ es pati biju nonāvējusi kaķīšus, kurus es tā

mīlēju?
Kam, kur, ko atriebt, gandarīt, izlīdzināt?

Karsts naids vārījās manā mazajā dvēselītē,
kā melns virums kristalla trauciņā. Es izskrēju
ārā no sapņu puses — kā es dēvēju guļamo ista-

bu — pilnā dienas gaismā. Es biju gatava uzņemt

cīņu ar šo bezveidīgo, nezināmo kādēļ, kas visus

un ari mani pašu bija spiedis darīt citādi, nekā

sirds liek.

Nekad es negribēju nevienu vairs mīlēt, ne

mīlēta tikt, kad mīlestība pati pārgriežas otrāda.

Savas sirds durvis es gribēju aizdarīt trej-
deviņām bultām un atslēgām un aiznaglot ar

naglām... Gan jau reiz atnāks mans laiks visu

izlīdzināt!

Es tad izskrēju laukā un skrēju tikmēr, ka-

mēr gluži aizkusu.

Kad ievilkos atkal gluži klusi istabā, manas

acis krita uz vienu dzeltenu punktiņu — „Bērnu

prieks".

Trakais brauciens

Māte bij aizbraukusi ciemā.

Mani tā nebij ņēmusi līdzi: bērni esot tik

par pinekļiem; maisoties lielajiem pa kājām!
Bet es to ļaunā neņēmu, es ļoti labi nojautu

to robežas līniju, kas bij novilkta starp lielo

cilvēku pasauli un starp mazajiem: tā bij tāda

barga, augsta un nepārkāpjama.
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Kas mazs. tam bij tik ilgi jācieš, kamēr iz-

aug.

Ak, kadeļ es tik leni augu!
Man priekš acīm izauga puķes un kociņi un

lopiņi kūtī, kas nupat vēl bij mazi bijuši, tik es

pati nemanīju un neredzēju sevi augam, kaut gan
allaž sevi vēroju.

Un cik gari vilkās gadi! Es skaitīju pa die-

nām, kad būs man pieci gadi pilni, bet apniku
un sāku raudāt.

Bet pag, pag! — Kad es nu taču izaugšu liela,
tad es jo biežāk braukšu uz ciemu!

Taisni tāpat kā mātei man puiši iejūgs zirgu.
Es sēdīšos viena pati ratos un turēšu grožus un

pratīšu braukt un zināšu visus ceļus.
Taisni par spīti es nebraukšu ar lēno zirgu,

ar kuru māte mēdza braukt, bet ar melno, trako

ērzeli, kuru ne puiši nevarēja valdīt un kuru tā-

dēļ gribēja pārdot.
Es gan pati nobijos no savām iedomām, bet

sapņot taču varēju? Sapņos braukt ar melno,
trako ērzeli bij tik jauki!

Sapņot mani neviens nevarēja aprāt, ne man

ko aizliegt, es biju visspēcīga, viss bij mans un

visu es drīkstēju.
Pa sapņiem es ari nekad maza nebiju, es jau

biju vienmēr liela izaugusi un stipra un droša.

Nekad es vairs neraudāju, bet gāju skaļi smieda-

mās, galvu atmetusi, un atriebos visiem par visu,
kas bij kam pāri darīts.

Tagad es pa sapņiem atriebos mātei, kad liku

aizjūgt melno, trako ērzeli.

Es redzēju, ka viņa bārās un draudēja:
„Vai traka esi! Nu tu nositīsies!"

Lai es esmu traka! Lai es nositos! Prieks

man bij nebēdāt par māti, ne pašai par sevi.

Bet tad māte sāka izmisusi raudāt. „Ak tu

mana mīļā, zelta meitiņa, es tevi vairs neredzēšu!

Es to nepārcietīšu!"
Bet ari tas bij velti.
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Zelta meitiņa sarāva grožus, uzšāva vēl ar

pātagu melnajam ērzelim, kurš bija saslējies
gaisā, un aizdrāzās projām.

Es braucu garām gar nikno kaimiņmāju,
Bleķu, suni, kurš aiz niknuma nevarēja pariet un

tikai aiz ķēdes raustījās.
Māte arvien mēdza teikt, kad citkārt īstenībā

bijām tur garām braukušas:

„Kad tas tiktu vaļā, tad tas mūs uz vietas

saplēstu, kā toreiz paunu žīdu."

Es arvien tad biju galvu bailīgi zem ratu

ādas segas pabāzusi, lai suņa nikno raustīšanos

neredzētu.

Tagad es pacēlos ratos stāvu un cirtu suņam

ar pātagu, kā atmaksu par nabaga žīdiņu, kurš

toreiz, kā māte teica, ar 25 rubļiem esot ticis sa-

maksāts.

Cik tur taisnības šai notikumā, nezinu, bet

cilvēku materiāls jau toreiz bij pārāk lēts.

Tad es braucu pāri par dziļo gravu, kura pat

vasaras laikā neizžuva, un tad tālāk stāvu no kal-

na lejā pa Jēkabmuižas tiltu.

Tad jau ceļš gāja lēnāk, bet nu nāca šau-

smīgā „kāķa vieta" ap Kugrēnu mājām, kuras pē-

dējo notikumu vēl māte jaunībā bij līdz piedzī-
vojusi, un par kuru stāstīšu atsevišķi.

Bet nu jau mans ērzelis sāka iet lēnāk, viņš

bij gluži putās sabraukts, un man tapa tik baigi,
tik nelabi ap sirdi.

Tad nāca pats bīstamais Gudēnu tilts, pār
kuru bij pāri jābrauc pie pašām Gudēnu mājām.

Bīstams viņš bij tādēļ, ka bij vecs, ar cau-

rumiem un bez lēnēm abās pusēs.
Māte arvien bij bēdājusies, ka reiz nu gan

kāds ielūzīšot un galu dabūšot.
Es biju tilta vidū un — notika lūzums

Lūzums tomēr nenotika tiltā, bet manā dvē-

selē.

Nupat jau māte īstenībā brauca pār šo tiltu.
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Nupat ta pati varēja būt ielūzuši, jo bij pava-

saris un lieli plūdi.
Es redzēju, ka plūdi bij tiltu pavisam nocē-

luši un māti ar visiem ratiem kā rieksta čauma-

liņu nesa projām. —

Ari pašus plūdus es redzēju: citādus, lielā-

kus un briesmīgākus, nekā patiesībā.

Šņācoši tie vēlās pāri pār visu blāknumu ne

iegarenās līnijās, bet glukstošos mutuļos, gan-
drīz kā greizi kvadrāti, tikai lieli, briesmīgi
lieli. —

Visu to ar vaļējam acīm sapņojot es gulēju
tāpat uz grīdas, rokas izplētuši, uz muguras. Tā-

da man bij arvien paraša gulēt, kad es biju uz-

traukta.

Pulkstenis sita pusnakti, un kalpone mani ne

par ko nevarēja gultā iedabūt.

Māte arvien vēl nebij pārbraukusi, un es iz-

misumā gaidīju un gaidīju.
Es jau redzēju, ka zirgs ar ratiem peldēja

savrup, un viļņu mutuļi bij māti sagrābuši un

rāva dibenā

Aizspraugotā un aizžņaugtā mīlestība, nez'

kur kādu šķirbiņu dabūjusi, ar varu
lauzās no

sirds laukā:

„Mīļā, mīļā, zelta māmiņa! Es tevi vairs

nekad neredzēšu
"

Nu bij asarām pakļuvis brīvs ceļš. Es nezi-

nu, cik ilgi es tā elsodama biju sagulējusi, kamēr

kā bez samaņas aizmigu.

Tad kalpone mani bij ielikusi gultā.

Lielas lietas

Māte tiešām caur plūdiem bij tik vēli aizka-

vēta tikusi un tikai pēc pusnakts pārbraukusi,
kad es jau gulēju dziļā, letarģiskā miegā, jo ci-

tādi man kā bērnam bij ļoti maz miega, un bieži
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es pa naktīm nemaz negulēju. Katra pakustē-
šanās mani būtu uzmodinājusi.

No rīta, vēl gultā atrodoties, māte sacīja, ka

mani sagaidot kāds prieks.
Kāda prieka man vairāk vajadzēja, kad viņa

sveika un vesela gulēja man pie sāniem. Man

acis laikam spīdēja kā kurmēnam, kas saules ne-

redz, bet pārtiek no savas iekšējās gaismas.
Ne par ko es mātei nebūtu sacījusi, ka es vi-

ņas dēļ tā biju bēdājusies un ka es tagad tā prie-
cājos.

Nekad es viņai visā mūžā pati no sevis ne-

būtu apķērusies un kādu mīļu vārdu teikusi.

Tad jau es aiz kauna būtu vai zemē ielīdusi.

Tas prieks, kas bija solīts, ari drīz vien at-

klājās.
Kad biju apģērbusies, māte teica, ka esot

man pārveduši skaistas mantiņas; kāds kalpa
zēns Gudēnos ganos iedams esot no priedes kri-

jas izgriezis govis un aitas un veselu pajūgu ar

zirgu priekšā.
Visas tās man māte izkrāva uz galda priekšā,

un tiešām tik skaisti izgrieztas rotaļiņas es vēl

līdz šim neesmu redzējusi, jo tās man pārāk labi

atmiņā uzglabājušās.
Šos daiciņus kravādama māte teica: „Kad

tas nebūtu nabaga kalpa zēniņš, kas viņus izstrā-

dājis, tad no viņa dienās iznāktu lielas lietas."

Es gan paņēmu rotiņas un par tām ļoti prie-
cājos, bet man neizgāja no atmiņas mātes tei-

ciens :

„Kad tas nebūtu nabaga kalpa zēniņš, tad no

viņa dienās iznāktu lielas lietas."

Kas tas bij par mistisku vārdu „lielas lietas"?

Prasīt es nevienam to nevarēju, jo tad mani

būtu apsmējuši, un atbildes es ari nebūtu dabū-

jusi.
Lielie nedod tādas atbildes, kadu mazie

grib.
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Un kādēļ nabaga kalpa zēniņš nekad neva-

rēja pie tā tikt?

Kas tā atkal par nepārkāpjamu sienu?

Es sāku domāt, kā zēnam palīdzēt:

Lūgt, lai māte viņu ņem pie sevis?

Bet es zināju, ka gani nolīgti uz veselu gadu,
un ka tas ir nepārkāpjams likums.

Un tad vēl māte bij teikusi, ka tādēļ vien no

viņa nekas nevar iznākt, ka viņš ir kalps.
Ak, kaut es būtu tik liela bijusi kā māte, tad

es ne par ko nebūtu bēdājusi un zēnu uzņēmusi

pie sevis, lai no viņa iznāk lielas lietas.

Es atkal slepeni par zēnu raudāju, kuru es

nemaz nepazinu.
Bet vēl uznira kāds cits jautājums manā dvē-

selē, no kura es tā nobijos, ka sākot es to nemaz

nemācēju vārdos tērpt.
Es visu dienu rotaļājos ar skaistajām man-

tiņām, bet neizteiktais jautājums vai vēlēšanās

tomēr kā sīks kukainītis knibinājās pie ziedu la-

piņas — pie manas mazās dvēseles.

Beidzot, vakarā, tanī pašā dienā, es zināju,
ko es biju vēlējusies:

„Ak, kaut jel ari tā mazu, mazu drusciņ no

manis ari reiz iznāktu „lielas lielas"
"

Pusgadu pēc tam mācītājs f. Žaks apbrau-
kāja mājas un iegriezās pie mums īsti tādēļ vien,
ka viņam pie mums pusdiena smēķēja, pie kuras

māte bij pielikusi daudz pūles. Bērnu mūsu

mājā nebija, jo es biju tā vienīgā. Viņš mani

neņēma nopietni, tādēļ ka es esot par jaunu, un

vispār gribēja mani vieglāk palaist.
Bet cik padevīga un bailīga es ari biju, tik-

pat es biju nikna un pārdroša.
Dusmīga kā pūce es nostājos mācītājam

priekšā un teicu, lai man ari ko prasa.
Mācītājs smaidīja un kā pa jokam paņēma

bībeli un uzšķīra man, kā nu pagadījās, vienu

vietu praviešos un deva man to lasīt.

Es lasīju skaidri un skaņi.
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Frīdrichs f. Žaks tapa nopietns, pabrīnējās
un prasīja, vai es ari jēdzot, ko lasot.

Es visu lasīto no galvas atstāstīju. Viņš pa-
visam nobrīnējās un sāka man šādus un tādus

slēdzienus prasīt.
Es nekautrējos un pēc sava prāta uz visu at-

bildēju.
Tad viņš mani paņēma klēpī, un es jutu,

ka viņa asaras man noritēja uz pieres.
„Tāda bērna es vēl visā savā mūžā neesmu re-

dzējis," viņš mātei teica.

„Tā Dieva svētība guļ uz tevis," viņš mani

glāstīja, „žēl, ka tu neesi vīrietis; tad no tevis

iznāktu lielas lietas."

Es nolecu viņam no klēpja, ieskrēju guļam-
istabā un palīdu pavisam zem spilveniem.

Tur es pirmoreiz rūgti raudāju sava ģēnija
rokās:

No manis nevarēja iznākt lielas lietas, tādēļ
ka es biju meitene, tāpat kā no nabaga ganu zēna,

tādēļ ka tas bij kalpiņš.

Mācītājs mātei lūdza atļauju mani uzmeklēt.

Beidzot viņš mani ari atrada un noklāja man visu

savu krātuvi no bildītēm un grāmatiņām priekšā,
lai es izvēloties, cik un kādas gribot.

Pēc tam māte ar lepnumu stāstīja, ka nākošā

svētdienā mācītājs no kanceles sludināšot, ka

viņš vēl tāda bērna visā mūžā neesot atradis, kas

tik jauns tik daudz mākot.

Diemžēl F. f. Žaks to pašu vasaru nomira.

Aizkrāsnes lakstīgalas

Pārāk bieži es tomēr nedrīkstēju kalpu galu
apciemot, mūs šķīra robeža, sliegsnis starp saim-

nieka un kalpu istabas galu.
Pirmais bij daudz tīrāks un glītāks. Grīdas

spodri izberztas, gultas ar baltiem pārsegiem,
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logi daudz gaišāki, puķes un pie sienām raibā

rindā nelielas gleznas.
Tie bija tēlojumi pa lielākai daļai no svē-

tiem rakstiem. Vienā gleznā skaists puika ar cir-

tainu galvu glaudīja, apkampis, jēru. Otrā bij
redzama saviļņota jūra zem negaisa mākoņiem,
bet Pestītājs staigāja mierīgi bangām pa virsu,
kamēr Pēteris nāves izbailēs grimdams, bij viņa
svārkus satvēris, bet Pestītājs, to mierināja: „Ak,
tu mazticīgais, kādēļ tu šaubies!"

Uz citas gleznas gulēja gultā slima, bāla mei-

tiņa ar aizdarītām, dziļi iegrimušām actiņām. Ap
gultu stāvēja ļaudis, un meitiņas vecāki raudāja,
bet pie galvgaļa bij piegājis atkal Pestītājs un

uzlicis meitiņai roku uz pieres — un sastingušās

actiņas sāka lēni vērties vaļā.
Es jau zināju: ta bij Jairus meitiņa, un Pestī-

tājs to uzmodina no miroņiem.

Bet starp svētajām gleznām bij ari citas, gluži
pretēja rakstura, pat vēl nesvētas, sevišķi viena,

par kuru māmiņa bij šaubījusies, vai to neņemt
pavisam projām. Vai tādu turēt blakus svēta-

jām bildēm nav par apgrēcību? Žēl tikai glītā
rāmīša un stikla!

Šinī gleznā norisinājās neganta kauja: zo-

beni lidoja pa gaisu, zirgi bij priekškājas gaisā
saslējuši, jātnieki vēlās zemē, viņiem blakām

vāļājās atcirstie miesas gabali, kājas un rokas

asiņu paltēs, kopā ar noslīdējušām cepurēm un

salauztiem zobeniem. Tiem pa virsu mīdīja zirgi
un līdzi nogāzdamies sakrita ar cilvēkiem vienā

gubā.
Briesmīgs bij šis skats, tāds pat kā negaiss

uz jūras, nē, vēl daudz briesmīgāks! Bet par ne-

gaisu valdīja Pestītājs, kas bij tik lēns un mī-

līgs, un te visām briesmām vidū stāvēja kāds

vīrs uz pakalniņa un noraudzījās uz visu gluži
mierīgi ar sakrustotām rokām. Ari viņš likās ar

savu skatu vien visu vaidam, bet tas nebūt nebij
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mīlīgs, tas bij dnzak baismains sava ledaina mie-

rībā, baisniaini lepns un drūmi skaists.

Kas gan šis vīrs bij? Ari māte man to ne-

zināja pateikt, zem gleznas bij tikai paraksts:
Kauja pie Vaterloas.

Lai šausmu gleznas iespaidu mazinātu, tai bij
nolikts par kaimiņu kāds cits, pavecs vīrs, kas

izskatījās kā pati iemiesota miermīlība un omu-

lība, tas bij Mārtiņš Luters; māte to bij dabūjusi
kā pielikumu pie „Latviešu Avīzēm".

Man no katras gleznas bij savs iespaids. Pui-

ka ar cirtaino galvu, kas turēja jēru apkampis,
man nepatika tādēļ, ka tas izskatījās kā meitene,

slimo, bālo meitiņu turpretim un Pestītāju, kas

to uzmodina no miroņiem un savalda trakojošo
jūru, es biju ļoti iemīļojusi; es to pazinu jau no

bībeles.

Bet par lepno vīru negantā kaujā es neva-

rēju nodibināt nekāda sprieduma, tikai es uz to

ilgāk lūkojos nekā uz citām gleznām un pat uz

pašu Pestītāju.
„Tas nebij nevienam līdzīgs! Tas ari nebūtu

vētru savaldījis, bet drīzāk to sacēlis. Viņš ari

nebūtu ar lēnu pacietību diedziņus un mezgliņus

atrisinājis kā Ansis, bet tos visus sarāvis," tā es

galu galā nodomāju un piegriezos tad Luteram.

Ari to es aplūkoju no visām pusēm un beidzot

sāku mātei noprasīt:
„Māmiņ, kāpēc Luteram tik resns ģīmis?"
„Kam tev jāprasa, nerātne," māte mani ap-

rāja, „vai tu neredzi, ka tas ir svēts vīrs?"

Es vairāk neko neiebildu, bet paliku pie

sava rezultāta: man Luters nepatika.
Bez visām šīm gleznām bij istabā vēl kāds

pulkstenis.
Šim mājas greznumam bij ari savi citi trūku-

mi, kas viņa lielā vecuma dēļ bij saprotami un

piedodami.
Pārāk aši viņš nekad nesteidzās, bet kādēļ
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laiku dzīt uz priekšu, kas pats no sevis pārāk aši

dzīvē steidzas projām?!
Trūka ari vēl kāds cits nieks, mazais stundu

rādītājs; tas bij nolūzis tik īss, ka nesniedza

vairs rādāmo stundu ciparu, bet nebūtu jau ar

to nekas panākts, ja viņš to kautkā būtu aizsnie-

dzis, trūka ari pašu ciparu; tie vienā pusē bija
gluži izdrupuši, un ko gan rādītājs tukšumā

būtu rādījis!
Un ja ari nevarēja lāgā sazināt laika mēru,

vai tādēļ neausa rīts un neatnāca vakars un ne-

aizgāja diena?

Šie sīkumi tomēr vēl nebija vienīgie: pulk-
stenis ari nesita pareizi: drīz tas sita par maz un

dažreiz pat pa vienam vien sitienam, bet ja kād-

reiz bij saņēmies, tad sita tikdaudz, ka nebij ne-

maz apstādāms, un tad iznāca, itkā diena būtu

40—50 stundu gara.

Bet to varēja vēl paciest, grūtāk gāja vēl,
kad pulkstenis galīgi apstājās un nemaz vairs ne-

bij uz priekšu padzenams, kā vecs, aizkusis žīda

zirdziņš, kas vairs neklausa pātagas sitieniem

un pakrīt pār ilksi.

Māmiņa tādās reizēs mēģināja viņa dzīvības

gaitu atkal ierosināt no jauna: viņai šķita, ka

bumbu svars laikam par vieglu ticis, un tādēļ tā

kāra smago bumbu galos vēl visādus daiktus, kā
— vecas pakavas, miezerus, ķieģeļus un beidzot

vēl savu veļas gludekli.
Ak, cik laimīgi mes tad visi bijām, kad vecā

metalla sirds sāka atkal no jauna pukstēt!

Tiešām, pie šīs vienmērīgās tikšķēšanas sai-

stījās visa mūsu klusās dzīves harmonija, ja šī

iemidzinošā skaņa apstājās, tad apstājās pēkšņi
ari paminas laika austuvās, kuras, diedziņu pa
diedziņam stiepdamas, ieauda mūsu kluso lauku

kaktiņu pasaciņu plīvuros, ārpasaules prom-
butībā.

Laiks še pagāja citādos apmēros, turēdamies
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vairāk pec veca pulksteņa pareizības neka pec
saules un mēness.

Bez šī vecā simbola mums bija ari vēl kāds

cits laika noteicējs, tikpat vienmērīgs kā vecais

tikšķis, tikai klusāks un skaistāks.

Tā bija mēnešroze podā uz loga.
Neizsīkstošu dzīvības sulu bagāta, tā katra

mēneša sākumā ziedēja pilna tumšisārtu ziedu,

tādēļ jau viņai bija ari vārds: mēnešrose. Un lai

ārā būtu ari diezin cik stipra ziema un sala,

roze mūsu valstībā atnesa arvienu jaunu pa-
vasari.

Ari saimniecībā viņa māmiņai noderēja par
laika rādītāju.

Kad bija kādi jauni darbi jāiesāk, māmiņa
skatījās, vai rozei nav jau aizmetušies jauni pum-

puri. Pat sivēnus priekš barošanas viņa nebūtu

aizgaldā metusi, ne vistas perēt likusi, ja viņa
šādu pumpuru nebūtu pamanījusi.

Tādās reizēs ari papiņš turējās progresa vir-

zienā: apcirpa sev matus, nogrieza nagus un

iztīrīja sava pīpja mēneša krājumu.
Pīpja sulu viņš tad no savas puses kā upura

balvu līdz ar visiem tabakas pelniem gribēja
kratīt rozei virsū, bet atdūrās pret māmiņas asu

protestu, kura tādu racionālu barošanu negribēja
atzīt. Viņa pati zināja labāk, kas rozei der un

kur tas ņemams, un bagātīgi ari viņa savu mīluli

ar to apgādāja, par ko roze tai ari ar saviem

kuplajiem ziediem kvitēja.
Varbūt, ka šo mūžam ziedošo pavasari pa-

veicināja ari savu daļu mūsu istabas pārmērī-
gais karstums, kurš līdzinājās gandrīz tropiskai
temperatūrai un uzbūra illuziju, itkā mūsu ap-
kārtne atrastos citā zemes joslā, netāli no ekva-

tora, tā bij īsta sapņu siltumnīcas temperatūra.
Šī lielā siltuma radītājs bija mans papiņš,

kuram lielākais prieks un itkā dzīves uzdevums

bij kurināt krāsnis.

Ar lielu sparu viņš jau no agra rīta stiepa
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iekšā lielus klēpjus skaistas bērza malkas ar bal-

tām, atplaisājušām tāsīm. Krāsnī iemestas, tās

gaišās liesmās čokurojās, malka sprakstēja un

smaršoja, itkā tā būtu no dārga zandeļu koka.

Toreiz tādu izšķiedīgu krāsns kurināšanu

varēja dažs labs sev atļauties, tad Kurzemes

meži vēl nebij izlaupīti un izcirsti.

Istabas lielais siltums bija pievilcis ari vēl

citus iedzīvotājus, lielu daudzumu circeņu; tie

savas teltis bij uzcēluši aizkrāsnē un skaitā vien-

mēr pieņēmās.

Māmiņa gan tiem lēja virsū vārošu ūdeni un

papiņš lietoja savu universallīdzekli — pīpja

sulu, bet tas viņu radībai neko nekaitēja. Pa

dienu tie ari izturējās gluži klusu un nebija ne-

kur redzami, ne atrodami, bet tikko metās tumsa,

tad sākās viņu valdība.

Kad nakts ietina savā melnā segā istabas

kaktus un rozes sārtos ziedus un aizbīdīja vecā

pulksteņa tikšķēšanu tālāk projām, tad, itkā no

pašiem tumsas dziļumiem izkāpa šis noslēpumai-
nais koris un sāka savu tūkstošbalsīgo dziesmu.

Dziesmu
par jaunību, par dzimteni, par laimi

pašu, kura mēness gaismā sudrabiņus kaisīdama

tik tuvi, tik tverami lidoja apkārt pa istabu.

Un dziesma atskanēja arvien skaļāk, arvien

žēlāk, itkā tas, par ko tā dziedāja, nebūtu turams

un aizlaistos projām arvien tālāk un tāļāk laika

bezgalībā izplūzdams atmiņu zilā miglā.
Ari māmiņa, kas citādi nebija circeņu drau-

dzene, vakaros, kad tie sāka dziedāt, ieteicās: „Nu

jau dzied aizkrāsnē tīri kā lakstīgalas!"

Jā, tas bija īstais vārds. Es no tās reizes cir-

ceņus citādi nesaucu, kā par «aizkrāsnes lakstī-

galām".

Vakaros, kad es savus teiksmainos zirgus un

feju pajūgu biju izjūgusi un govis sadzinusi pa-

pira staļļos, es apsēdos tumšā kaktiņā uz mazā so-
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liņa un, rokas salikusi, noklausījos šinī brīnišķī-
gajā korī, savā jaunības mūzikā.

Pat nakti pusmiegā es galvu pacēlusi klausī-

jos, kā dzied — aizkrāsnes lakstīgalas.

Brīnumpuķes un zelta žagariņi. Lielais un mazais

vēveris

Pie saimnieka kambara cieši pieslēdzās kalpu
istaba, un kaut ari pēdējo no pirmās atdalīja tikai

viens sliegsnis un vienas durvis, tā tomēr bij cita

pasaule, ar gluži pretēju raksturu.

Kamēr saimnieku kambarī valdīja tropisks
karstums un uz logu bēģelēm ziedēja skaistas pu-

ķes un aizkrāsnē dziedāja lakstīgalas, tamēr te

viss bij auksts un sastindzis, bez dziesmu, bez za-

ļuma, tā ka varēja iedomāties pēkšņu pārcelšanos
no ekvatora uz ziemeļpolu.

Aukstums cēlās no tā, ka logiem trūka priekš-
logu un ari pati istaba bij stipri plaša, samērā ar

iedzīvotāju skaitu, kurš patlaban viņā ietilpa.
Istabas vienā pusē divas kalpones vērpa pie

ratiņiem dziju un otrā vēveris pie loga auda lielās

austuvēs; trešajā istabas kaktā kalpa sieva mācīja
savu puiku, Anša jaunāku brāli, ābecē. Tikai ne-

sen atpakaļ istabas iedzīvotāju skaitu bija pavai-
rojis kāds iegātnis, mazs pelēks ezītis. Ļaudis to

bij kādā ceļmalā atraduši un mazo dzīvībiņu pār-
nesuši mājā. Viņam bij ierādīts par mitekli kluss

kaktiņš siena groziņā, un viņš ari ļoti ātri ar to bij
apmierinājies un ar visiem mājas ļaudīm iedrau-

dzējies.
Pa dienām, kad bija auksts, viņš saritinājies

gulēja kā pelēks kamoliņš savā groziņā, kaut gan
viņam bij savs adatu kažociņš. Vakaros istabā

kurināja plīti un tad ļaužu saradās daudz vairāk,

jo puiši bij pārbraukuši no meža, kur pa dienu

bij malku cirtuši. Viņu bij četri un kuprainais
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Ansis piektais, kurš allaž tika līdzi ņemts par pa-

līgu pie zaru lasīšanas un vezumu kraušanas.

Istaba bij brangi iesilusi, uz galda kūpēja va-

kariņas un apkārt raisījās jautras valodas; katrs

stāstīja par saviem dienas piedzīvojumiem.

Tad ari ezītis izlīda no savas mājotnes un

pukšķinādams tekalēja pa istabu. Tagad varēja
viņam visas kājiņas redzēt un snuķīti un divas

spožas, gudras actiņas. Viņš nebūt nebaidījās no

ļaudīm un kāpa pat uz galda pie ēdiena, nevarē-

dams savas vakariņas sagaidīt.
Kad bij paēdis, viņš negribēja vairs iet savā

kaktā atpakaļ un uzmeklēja, kur meitām sietiņš
ar sakārstu vilnu, un tur notinās tādā ciešā kamolā

ar visu vilnu, ka meitas no rīta, kad gāja pie vērp-
šanas, nobijās, uzķērušas aso kamolu, un pukojās
par savilto vilnu, jo tā bij jākārš no jauna.

Dažreiz viņš ari pakārās linu vai pakulu vēr-

kulī un uzmeklēja vispār, kur vien kas mīksts un

silts, vai nu vīru bārdās vai sieviešu matos.

Viņu par to nevarēja ne iepērt ne kautkā no-

sodīt, viņš savā adatu kamolā ārējām varām bij
nepieejams, jā, viņš rukšķināja pat vēl pretī, jo
viņš zināja ari, ka atrodas zem manas apsardzības.

Bet pirms ko es vēl tuvāk pakavējos pie šīs

vakara idilles, man jāatgriežas pie rīta gaitas un

jāatstāsta mans ceļojums pa kalpu galu, kurš bij
pilns dažādu brīnumu un atradumu.

Tikko uzcēlusies un apģērbusies, es tūdaļ de-

vos kalpu istabā. Te mans pirmais darbs bij pa-
barot šo pašu ezīti; tas, manu balsi izdzirdis, nāca

pakšķinādams man pretī. No sākuma es viņu biju
ēdinājusi kopā ar savu kambarkungu, agrāk ap-
rakstīto pelēko, lielo runci, bet viņi nebij satikuši.

Ezis bij viens pats izplēties pār visu piena bļodiņu
un nelaidis otro klāt, un kad runcis bij lūkojis viņu
atsist, tas pret viņa adatām neko nebij paspējis.
Tā cits nekas neatlika, kā ierīkot šķirtas saimnie-

cības.
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Paēdinājusi ezīti, es tagad meklēju ko citu

darīt.

Manu uzmanību dzīvi saistīja logos kalpu

puķes.
Un tiešām, tās ari bija pavisam savādas puķes,

izaugušas dabas brīnumdārzā: Ak, kādi tie bija
lieli ziedu cekuli! Kādi kopā saauguši čumuri!

Kādas smalkas stīgu stīdziņas, kādas izlocītas, iz-

robotas, izkrustotas lapiņas! Un kāda brīnišķīga,
sudrabota, caurspīdīga krāsa! Bet brīnums un

skaistums tapa vēl lielāks, kad saule lēca: tad visi

caurspīdīgie zari un ziedi sāka rožaini blāzmoties

un kā varavīksna visās krāsās zaigoties; tās pa-
tiesi bija brīnumpuķes!

Tomēr — visām šīm puķēm, cik burvīgi skai-

stas tās ari nebija — trūka kautkā, viņām trūka

dzīvības.

Tās bija ledus puķes, iesalušas logu rūtīs.

Es braukāju ar pirkstiņu pa puķu izlokiem un

gribēju izdibināt viņu rakstu, bet kalpones smie-

damās mani mudināja, lai labāk liekot mēlīti

klāt un labu brītiņu paturot un tad ar joni raujot
nost.

Es prasīju „kas tad būs?" un viņas man at-

teica, ka es tad dabūšot redzēt Rīgu.
Rīgu! Tas bija tāds burvju vārds, kas tūlīt

dabūja krāsu un skaņu, tikko to pieminēja vien.

Man tēlojās priekš acīm caur tālu, zilu miglu kaut-

kāds plašums un skaistums, bez tēla, bez kontū-

rām, tikai spoži torņi stiepās uz augšu līdz pašām
debesīm.

Rīgu kādreiz redzēt, uz Rīgu braukt un — ak!

— Rīgā dzīvot, cik laimīgs, kas to sasniedzis! Bet

es to nekad nepanākšu, to jau es nomanīju. Vai

tad kalpones mani bieži neizsmēja: „Ar muti Rīgā,
Jelgavā, ar sēdekli pelnos!"

Ka ar mēles piesaldēšanu pie loga varētuRīgu
ieraudzīt kaut ari tikai kā parādību, tam es ne-

ticēju.
Drīzāk būtu jāatrod vai jāizdomā kādi spārni,
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bet tas tik aši nevarēja notikt, bij jāgaida, vēlāk,
daudz vēlāk, tad gan visādā ziņā es gribētu turpu
nokļūt.

Šimbrīžam vēl tepat manā apkārtnē bij daudz

brīnumu un skaistumu.

Vislielākais istabas brīnums bij austavas jeb
stelles, kurās stiepās dažādi audumi ar krāsām un

raibumiem. Vēveris tur darbojās paminas mīdams

augšup un lejup, atspole šaudījās šurp un turp kā

zibens un sistavas ik uz sitiena, ko tas piesita, no-

dimdēja ar lielu troksni.

Es noskatījos, kā audums zem viņa rokām

auga un tapa un no nieka dzijiņām izvijās liels,
skaists musturs, un ka viss tas notika ar šņākoni
un dūkoni, un man izlikās tas kā liels radīšanas

darbs, līdzīgs pašai pasaules radīšanai, par kuru

man māmiņa bija tik dzīvi stāstījusi, itkā pati tur

būtu bijusi klāt, Dieviņam par rokas meitu.

Es stādījos sev priekšā pasaulsvēveri, tikai

tas bija daudz, daudz lielāks nekā mūsu māju vē-

veris un strādāja ari daudz ātrāk.

Mazais vēveris bieži auda veselām nedēļām,
ka gaidīt apnika, kamēr iznāca raibais uzmetums,
un Dieviņš taču vienā pašā dienā bij noaudis visu

plato zilo debess audumu ar tikdaudzām

zvaigznēm.
„Ak, kas tā tur ganbija par lielu aušanu," es

nodomāju, „kad pasaule tika radīta! Kādi bries-

mīgi pērkoni tur rūca, kad Dievs paminas mina,

un kādi zibeni laistījās, kad viņš atspoli svieda!

Un kā viņš beidzot tumsu un gaismu atšķīra kā

divus lielus auduma gabalus!
Cik tur gan nebij darba, noaust kažokus vi-

siem putniem un zvēriem! Cik krāsu tur nevaja-
dzēja — krāsot visus pumpurus un ziedus un lapas!
Kā tur eņģeļi skraidīja klupdami krizdami ar

zelta spaiņiem rokā un maisīja krāsas un locīja
varavīksnai dzīparus!

„Vai Dieviņš vel vienmēr auž, kad pērkons
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rūc?" es sev prasīju tālāk; „vai pasaule vēl nav

gatava un kļūs vienmēr skaistāka un lielāka?"

„Citādi jau ar' nemaz nevar būt," bij mans

slēdziens, „jo Dievs taču nestāvēs dīkā!"

Un cik skaistām gan nevajadzēja būt debesīm,
kuras taču jau bija gatavas!

Kādas izskatās debesu istabas, to jau varēja
noredzēt no mākoņiem, kuri vakaros, kad es allaž

mēdzu skatīties pa logu, tur augšā pret baltajiem
sniega laukiem lejā un lielo sastingušo vienmu-

ļību atspīdēja visādās krāsās: gan lillā, gan saf-

randzelteni, gan bāli zaļi un zeltā un rožainā sār-

tumā. Bieži, kad saule zemu laidās, viss sniegs pie

logiem atspīdēja sarkans, tad gan laikam pavērās
debesu durvis un kāds eņģelis, galvu pabāzis, lūko-

jās lejā, ko mēs te darām.

Debesīs gan ari visi durvju kliņķi bij no tīra

zelta un grīda no stikla, pa kuru varēja iet kā pa
ūdens virsu.

Pats Dievs, es domāju, sēd zelta krēslā kā bite

ziedā un ir mūžīgi aizplīvurojies ar mākoni. Kad

viņš to atvilktu nost, tad visi, kas to ieraudzītu, pa-
liktu akli no lielā spožuma.

Debesīm apkārt ir ari lieli meži ar sudraba,
zelta un dimanta kokiem, un sudraba skudru pūž-
ņiem ar dimanta skudriņām. Bet gfūti ir mežiem

cauri tikt, kamēr notiek debesīs, tos apsargā lieli

Einkaini lāči un vilki, kuriem zobi kā krusa zemē

irst, kad tie savā starpā kaujas.
Vai ari es kādreiz debesīs kļūšu, tāpat kā Rī-

gā? Tas gan būs daudz grūtāk un bez spārnu jau
nu nemaz neies! Bet tā īsti atzīstoties, es jau ari

nemaz negribēju debesīs tikt. Man izlikās, ka tur

būs ļoti garlaicīgi, jo būs vienmēr jāskaita pātari
un uz vaiga krītot Dievs jāslavē. Es jau tepat
nevarēju beigu sagaidīt, kad māte sestdienas va-

karos un svētdienas rītos sapulcēja māju ļaudis
un dziedāja garu garās dziesmas un lasīja spre-

diķi un skaitīja lūgšanas.
Bet ellē degt un ciest mocības, „kurām nekad
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nebūs gala", to es ari negribēju. Ak, kādas šaus-

mas to iedomājot vien!

Bet kur tad palikt pēc nāves? Ak, kaut jel
būtu bijusi vēl kāda trešā izvēle: apgulties, aiz-

migt tāpat kā te māmiņas gultā, aizkrāsnes lakstī-

galām dziedot un mēnesim pa logu spīdot, tas būtu

jaukāk par visām debesīm.

Tā es biju līdz šim prātojusi; bet tagad, kopš
es stipri sāku iedomāties, ka pasaule vēl nav ga-
tava un ka Dievs to vienmēr rada tālāk un debe-

sīs visiem būs daudz skaista darba viņam līdzi

darīt, es biju ari ar mieru sagatavoties priekš de-

besīm.

Varbūt, ka man Dievs uzdos priekš māmiņas
mēnešrozes ik mēneša jaunus ziedus taisīt? To es

labprāt darīšu. Es nosēdīšos uz mēness radziņa
kā uz soliņa un vīšu sārtās lapiņas vienu pēc otras

caur pirkstiem. Ari ledus puķes logos es lūkošu

ar visiem rakstiem un vijumiem izraibot.

Ta sava daba klusi prātojot un novērojot,
man allaž pagāja diena.

Naca vakars un atnesa svaigus piepludus.
Kad krēsla metās, kalpones gāja laukā novākt

izkārto veļu un sanesa to istabā žāvēt uz izstiep-
tām virvēm. Veļas gabali vēl bija stingri sasaluši,
kad tos sanesa iekšā, un tikai pamazām at-

laidās: viena pacelta krekla roka noslīka ļogana
pēc otras.

Kad meitas bij uz kūti aizgājušas lopus ap-
kopt, man vienai uznāca krēslainā istabā bailes.

Šīs rindas sastingušo balto tēlu, kuri pamazām
kustējās, man izlikās kā no kapiem piecēlušies
miroņi. Visa istaba bij pilna miroņu! Es aiz bai-

lēm vai sastingu un nezināju kur slēpties.
Labi, ka ļaudis atkal saradās istabās, man bai-

les pārgāja un tagad man uzplūda vesela svaigu-
ma strāva reālas dzīvības.

Puiši bij no meža pārbraukuši un pārveduši
vezumus ar jauncirstu malku un svaigiem žaga-
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riem. Ansis stiepa klēpjus zaļu žagaru ar visām

skujiņām iekšā un sāka kurināt plīti.
Ak, kā tie smaršoja ar tādu neizsakāmu svai-

guma dvesmu! Svaigums jau bij izplūdis no sa-

stingušās veļas un tagad zaļās skujas vēl pievie-

nojās ar savu aromātu.

Puiši pa tam bij ar troksni un skaļām runām

sanākuši istabā, sakāra zirgu lietas uz vadžiem pie
sienas, pabāza cirvjus pagultē un pārmainīja slap-
jos apavus pret sausiem. Meitas skraidīja šurp
un turp, uzlikdamas uz galda vakariņas, un ķirci-
nājās ar puišiem. Suņi, kas bij līdzi ienākuši

istabā, plēsās un rējās pagaldē ap kādu kaulu.

Viss šis troksnis un skaļums man bez iespaida
kā dūkoņa pagāja garām gar ausīm.

Es sēdēju uz žagaru čupiņas plīts priekšā un

lūkojos degošā krāsnī.

Svaiguma un zaļuma smarša mani bij apņē-
musi ar saldu skurbumu. Tās bij jausmas no se-

nās, pārdzīvotās vasaras, vai ari no tāla, tāla pa-

vasara. Es neatminēju vairs vienas un nepazinu

otra, bet manā nojautā abi tapa dzīvi un smaršoja
un zaļoja man apkārt.

Žagariņi un skujiņas, paslapji krāsnītē ie-

bāzti, sāka sīkām balsītēm un žēlām, savādām

svilpītēm spiegt un dziedāt. Vesels koris šo sa-

vādo muzikantu tur locījās un dziedāja, bet man

likās, ka
es

vēl atsevišķus zarus katru par sevi

varēju izšķirt.
Tur kāds slaids bērza zars sīca. „Es atminu,

ka uz mani bij uzlaidusies lakstīgala un dziedāja
un vija pērklīti."

Resnais zars sprakstēja, sīkais sīca, i mazā

skujiņa atsaucās:

„Uz manis bij zīle! uz manis sienāzītis!"

Un visi zari ugunī locījās tāpat kā vējā un visi

sauca:

„Mes atminam! mes atminam!"

Beidzot dziesma apklusa, žagariņi bij izde-

guši, bet kā par brīnumu, neviens nesakrita pel-
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nos, bet visi stāvēja augšup un visi bij no degoša,
kvēla zelta, vesels brīnišķīgs musturs zelta žaga-

riņu.
Ja jau man no rīta bij ļoti patikušas iesalušās

brīnumpuķes logā, tad vakarā man vēl jo vairāk

skaisti likās zelta žagariņi krāsnī.

No rīta skaistums, vakarā skaistums, tā diena

slēdza savu gredzenu.
Pa tam istaba bij stipri iesilusi, puiši bij noli-

kušies gulēt un visapkārt valdīja klusums. Tikai

mazais ezītis bij izlīdis no savas slēptuves un te-

cēja pukšķinādams pa istabu apkārt.
Es zināju, ka māte mani drīzi meklēs, lai eju

gulēt. Bet es piegāju vēlreiz pie loga.
Ko es redzēju! Ledus puķes savu veidu bij

sākušas pārmainīt, bij sākušas jau izzust.

Vai varbūt ledus puķes bij klausījušās žaga-

riņu žēlajā dziesmā un tām bij sākusi sirds kust?

Turpat bij jau pavēries liels caurums, pa kuru

debesis redzējās.
Pa caurumu iekšā iespīdēja liela, milzīga

zvaigzne.
„Ak," es nopūtos, „vai es reiz spēšu sev noaust

tādu lielu, skaistu zvaigzni!"

Velna Lavīze

Nākošā diena noritēja gandrīz tādā pat kār-

tībā kā iepriekšējā. Puiši atkal agri no rīta aiz-

brauca uz mežu malkā un kalpu istabā meitas pa-
lika vienas.

Tikai pret vakaru, kad jau visi mājas ļaudis
sāka kopā lasīties, iebrauca viesis, garais Krišus,
tas bij vīrs ar lielu, allaž tukšu vēderu un ar vēl

lielāku bārdu, kas šo vēderu apklāja.
Viņš bi j mums no tēva puses attāļš radinieks,

dzīvoja kādā pusmuiželē par vagaru un bija ie-

krājis savu labu grasi.
Pēc rakstura viņš bija ļoti skops un nevīdējās
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pat paēst maja un lūkojas vienmēr, kur varētu ci-

tur labi atēsties.

Šādā nolūkā viņš bij ari pie mums ieradies un

gribēja reizē izubagot kādu vezmeli lopu ēdamā,

jo esot barga ziema un ēdamais lopiem pietrūcies.
No vezmeļa protams iznāca liels vezums siena vai

āboliņa, „bet radam jau jādod, ko lai dara," tā

māte nopukojās.
Ari pats Krišs nebij nemaz piecienājams. Viņš

izēda kādas trīs lielas bļodas ar kunkuļiem satai-

sīta ķērnes piena, šķīvi pilnu izceptas gaļas un

šķīvi sviesta un lielu kukuli maizes, un tad tikai

aprima viņa rūcošais vēders, kas gurkstēja kā

varžu dīķis pavasarī.
Paēdis, viņš atsēdās nomaļis pie plīts krāsns,

kura jau kurējās, un sāka iepīpot. Ari tabakas

viņam nebij līdz, un pīpi, viņš vispār lūdza, lai

tēvs viņam iedāvinātu par atmiņu, un man bij jā-
sameklē viņam sērkociņi.

Ari tos viņš neizlietoja priekš pīpja iededzi-

nāšanas, bet iebāza kabatā. Pīpī viņš ielika no

krāsns oglīti.
Labi iepīpojis viņš jutās visai omulīgā gara

stāvoklī un meklēja tagad kādu biedru sarunai,

viņš pats nemīlēja daudz runāt, bet labāk uzklau-

sījās.
Tādu dalībnieku jeb, vēl labāk, dalībnieci,

viņš drīz ari atrada.

Bij patlaban pārnākusi mana senākā aukle,

vecā Lavīze; viņa kādas dienas bija pavadījusi
kaimiņos linus vērpjot, jo bija pazīstama kā laba

linu vērpēja un kā tāda ļoti meklēta.

Sākot viņa bija bijusi tikai mana aukle vien,

bet man paaugoties, šis viņas amats bij izbeidzies.

Māte tomēr deva viņai dzīvokli un maizi jopro-
jām, un cik tā vēl spēja ar vērpšanu pastrādāt, bija
viņas tiešā peļņa.

Pēc sava izskata viņa bija saīgusi, drūma ve-

cene ar rupjiem sejas pantiem un lielu degunu,
bet visvairāk pie viņas atbaidoša bija viņas šķībā
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galva, kura bija sagriezusies uz viena pleca un

vairs nebij uz priekšu atliecama.

Šo šķībo galvu Lavīze bija iemantojusi tādēļ,
kā viņa teicās vienu nakti redzējusi velnu. Ļau-

dis viņas velna stāstu pazina un viņu pašu citādi

nesauca kā par „Velna Lavīzi".

Varbūt šī palama viņai bija dota ari vēl tā-

dēļ, ka viņa lūkoja allaž ļaudis izbiedēt. Nerau-

goties uz drūmo un saīgušo izskatu, viņas šķībā
galva bij pilna visādu niķu un stiķu un veselas

spoku romantikas. Sevišķi lētticīgajām un bailī-

gajām kalponēm bij daudz no viņas jācieš.
Neraugoties uz visu to, es savu aukli ļoti mī-

lēju un vienmēr klausījos viņas velnu un spoku
stāstos.

Citas sievas gan manu māti biedināja, lai
mani nelaistu pie Lavīzes, jo tā man iemācīšot vi-

sādas blēņas, pa laikam jau gadoties, ka bērns iz-

nākot tāds pats kā aukle; varbūt es dabūšot pat vēl

šķību galvu.
Bet viss tas neko nelīdzēja, es no savas aukles

nebiju šķirama.
Tagad, kur Krišus bij atbraucis, es ļoti labi

zināju, ka Lavīze tam stāstīs savu velna stāstu, ja

viņš to vēl nebija dzirdējis, un tādēļ jau gaidīt
gaidīju.

Visas pazīmes jau ari uz to noradīja: Lavīze

iešņauca tabaku, nokraukājās un pievirzījās Kri-

šam arvien tuvāk, „esot rokas jāapsilda."
Rokas sildot iesila ari mēle, un Lavīze bij jau

tiktāl, ka varēja sākt savu stāstu.

Kalpones gan iesaucās: „Nu jau Lavīze atkal

stāsta par velnu!" bet visi tomēr no jauna klau-

sījās:
Lavīzes piedzīvojums bij noticis gadus div-

desmit vai vairāk atpakaļ. Kādā vēlā rudens va-

karā viņa no ciema gājusi uz mājām. Metusies

jau tumsa, un viņai bijis caur mežu jāiet, bet ko

darīt, lai ari diezin cik bail, atpakaļ palikt neva-
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rējuši, rītu agri viņu saimnieks gaidījis pie stei-

dzama darba.

Piesaukuši mīļo Dieviņu un pārlikusi bozīti

ar nastiņu galā pār plecu, viņa steidzīgiem soļiem
devusies uz priekšu.

Ceļš vedis caur Zaļās muižas lielo, biezo parku
un taisni pār to vietu, kurai bijusi nelaba slava,

tādēļ ka tur mituši visādi spoki un nelabi gari, un

kura iesaukta par Zaļās muižas „Ellīti".

Viņa tā steigusies, ka krekls aiz sviedriem pie-
lipis pie muguras, tomēr tumsa jau uznākusi, tik-

ko viņa iegājusi parkā, un bīstamā vieta vēl bijusi
priekšā. Tumsa tīri kā krišus uzkritusi un bijusi
tik bieza un melna, itkā būtu uz galvu uzmests

biezs, melns lakats.

Uzreiz ari ceļš pazudis, itkā zem kājām iz-

rauts, un bijis taču plats, balts lielceļš. Un nu viņa
atradusies dziļā svešā mežā un nezinājusi vairs,

kur atrodas un uz kuru pusi griezties un meklēt

izeju.
Līdz ar to ari iesācies ap viņu tāds pavisam

savāds troksnis, tāda šņākšana un brakšķēšana,
itkā visapkārt tiktu koki lauzti

un zari plēsti. Viņa

nekurp nevarējusi paiet, jo pa kājām vēlušies

muskuļi un koku gabali un allaž kas cits. Viņa
nodomājusi, ka tie būs koku zari, un noliekusies,
lai vienu paceltu. Bet — ak, tu Dieviņ! nebijis
vis nekāds zars, bet kails sažuvis kauls, miroņ-
kauls ! un viņai pa kājām mētājušās ari apaļas mi-

roņgalvas.
Gribējusi gan kliegt, bet nedabūjusi nevienas

skaņas pār lūpām, rīkle bijusi kā aizžņaugta; gri-
bējusi skriet, bet palikusi kā pienaglota — un kur

aklā naktī bez ceļa lai skrietu!
Nu tik ari viņa pamanījusi, ka nastiņa, kas

viņai pār plecu bozītes galā piekārta, top arvienu

smagāka un smagāka un lauž pavisam plecu at-

Eakaļ. Mēģinājusi bozīti pārlikt uz otru plecu,
et tā pie muguras itkā pieaugusi un paliek tik

smaga, vairs ne pakustināt.
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Gribējusi paskatīties atpakaļ, kas pie bozītes

tik smagi piekāries klāt, bet nedrīkstējusi, jo ju-
tusi, ka viņai kāds uz kakla pūš karstu dvašu.

Beidzot nodomājusi: „Lai nu notiek kas notik-

dams, skatīšos atpakaļ!" Jutusi gan ari reizē, itkā

kāds ar varu grieztu viņai galvu atpakaļ, lai ska-

tās, un te nu viņa vai sastingusi no briesmām, jo

ieraudzījusi pašu nelabo:

Tas bija zaļš, viscaur zaļš! zaļš ģīmis, zaļi
svārki, zaļas rokas, gari zaļi nagi kā kārklu ceri,

bet asi kā plēsīgam putnam. Ari bārda un mati

bijuši zaļi, un katrs mats stāvējis savrup uz augšu
sacēlies kā meža kuiļa sari. Acu dobēs deguši
divi ugunīgi caurumi, no kuriem plīvojusi liesma

laukā kā no degoša piķa, un no acu kaktiņiem te-

cējušas posās ārā no sveķa un sēra. Ausu vietā

tam bijušas divas lielas piepes un puspavērtā mute

bijusi nopūtojusies ar zaļām putām. Mutes kak-

tiņi bijuši izpuvuši un mēles vietā locījusies lo-

dena čūska.

Viss tēls bijis ietīts bālganā, treknā līķu tvai-

kā un palsas gaismas apspīdēts no viņa paša acīm.

Lavīze nezināja tālāk pastāstīt, kas ar viņu
noticis, tik to vien atminējās, ka kautkā no meža

tikusi laukā, kad jau rīts ausis, un kautkā ari mā-

jās pārkļuvusi. Bet tad viņa kritusi nesamaņā un

ilgi sagulējusi slima.

Kad beidzot piecēlusies, tā nevarējusi vairs

galvu atliekt atpakaļ un tā palikusi šķībi sagriezta
uz viena pleca.

Stāsts nu bij galā. Krišs paskatījās uz Lavīzi

itkā nule to būtu ieraudzījis, piecēlās tad, nospļā-
vās un sacīja: „Tas bija senāk, tagad pasaule iz-

šķīstīta un spoku vairs nav."

Laiks bija vēls, citi jau bij apgūlušies, ari La-

vīze ielīda savā kaktā, un Krišs uzmeklēja viņam
ierādīto gultu.

Varēja jau būt laba stunda pagājusi, kopš
visi bij nogrimuši saldā miegā.

Te uzreiz kāds pēkšņi iebrēcās:
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„Vai manu! vai manu! glābiet!" Kliedziens

bij nācis no Kriša gultas.
„Kas tur ir? kas tur kliedz?" prasa kāds pui-

sis pamodies.
„Es, es!" vaimanā Krišs, „laudis, ceļaties, pa-

līdziet!"

„Ko kliedz pa sapņiem un neļauj cilvēkiem

gulēt, kas pa dienu izstrādājušies?" sirdās puisis.
«Apžēlojaties, mīļie ļautiņi, velns mani rauj,

izpestiet mani!"

„Vai tu gan redzi, šo velns rauj!" atrūc otrais

puisis, «pārēdies, nu bļauj pa sapņiem."
„Mīļie brālīši," Krišs žēlīgā balsī lūdzās, „nav

Ea sapņiem, velns patiesi man uzkritis un rauj aiz

ārdās, glābiet jel mani!"

Visi sāk piecelties un meklē pēc sērkociņiem,
un drīz iedegas uguns.

Krišs, izlēcis no gultas, kratās un purinās un

tikai bļauj.
Nekāds velns nekur nav redzams.

„Tur velns viņam gan vēderā," zobojas puisis,
„tā iet lielvēderiem!"

„Nē, bārdā! bārdā!" kliedz Krišs.

„Nu, rādi šurp tavu bārdu!" smejas kāds pui-
sis, viņam klāt pienācis. JLiela jau ari ir kā slota,
aiz tās velnam būtu tiešām laba raušana, ja tik

vien tāds būtu."

„Jā! ir, palūko," sauc Krišs un rāda bārdu.

Puisis ķeras pie Kriša bārdas un tiešām, tā ir

smaga, itkā kāds tur būtu svina bumbu piekāris.
Viņš sāk to tuvāk apčamdīt, ari citi pienākuši klāt

un grib izpētīt trokšņa cēloni, kas nakts vidū vi-

sus ļaudis uztraucis no miega.

Kalpones nodomā, ka velna Lavīze būs Krišu

nobūrusi un tam patiesi velnu uzlaidusi.

Tuvāk izpētot ari velns nāk klajā: ne par
velti Krišs bij kliedzis, ka to rauj aiz bārdas, bār-

dā bij pakāries un cieši ietinies ezītis, jo viņam
bij iepatikusies šī mīkstā guļas vieta, uz kuru

pūta virsū silta dvaša no mutes.
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Ezis ari nebūt nedomāja savu gultas vietu at-

stāt un nebij nekā no bārdas izdabūnams laukā;
kur viņam reiz patika, tur viņš palika.

Pēc daudzām pūlēm cits nekas neatlika, kā

bārdu griezt nost, visu šo viņa lepnumu, kura ga-
diem bij tikusi audzināta.

No rīta agri Krišs, vairs nenogaidījis broka-

sta, patumšā savu vezumu piekrāvis un devies uz

mājām.
Par vezumu viņš šoreiz bija samaksājis dārgu

maksu — savu bārdu.

Bet ezītis netraucēts savās mīkstajās cisās gu-

lēja tālāk.

Divas pasaules

Jau sen, kopš Lavīzes velna stāsta, mājās val-

dīja tāda savāda baismu un spoku atmosfēra. Se-

višķi abas kalpones bija bailīgas dabas un ļoti bi-

jās no spokiem.
Pa novakarēm, kad krēsla metās un tām bij

jāiet uz laidaru lopus apkopt vai ari uz riju pēc

lopu ēdamā, tās nekad negāja pa vienai, bet tu-

rējās cieši kopā un pat i tad vēl nepalika bez trī-

sām: spoki jau gan rādās tikai vienam ejot, bet te,
mūsu mājās, bij gadījies, ka spoki rādījās i diviem

un vairākiem.

Dažreiz, pašā gaišā dienvidū, kad meitām bij
jāiet uz riju, kura atradās diezgan attālu no mā-

jas, savrup no citām ēkām, tām pa ceļu ejot, pie-
peši no grāvja pacēlās tēls, baltā palagā ietinies,
kā mironis. Meitas, neganti pārbijušās, tā skrēja,
ka ne kājas pie zemes nepiedūrās un, pārskrēju-
šas, aizelsušās stāstīja, ka spoku vai mironi redzē-

jušas.
Mana māte gan viņas par viņu bailību aprāja

un cieši apgalvoja, ka ne spoki, ne miroņi apkārt
nestaigājot, bet meitas klusēdamas tomēr vairāk

ticēja tam, ko bija ar pašu acīm redzējušas.
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Vēl bīstamāka reize bij, kad meitām vēlu va-

karā priekš gulētiešanas vēlreiz bij jāiet uz kūti

lopus apraudzīt. Tādās reizēs tās gan negāja vie-

nas, bet kopā ar puišiem, kuri bij no meža pār-
braukuši un gāja zirgus lūkot, bet ari tas neko ne-

līdzēja, spoki bij pārāk nekaunīgi. Tikko visi at-

pakaļ nākot bij iegriezušies mājas tumšajā priek-
šiņā, te kāds iekliedzās, jo bij uzķēris uz kailu,
siltu miesu. lekliedzās tāpat otrs, trešs, bet kad

sameklēja sērkociņus un iededza uguni, tad neko

nevarēja ieraudzīt.

Baismu sajūtas pavairoja ari vēl tas, ka La-

vīzei, kura cauru dienu sēdēja klusa un saīgusi,
galvu ierāvusi lakatā, vakarā, un sevišķi pret gu-

lētiešanu, mute kā darīt atdarījās, un tad tā stā-

stīja visādus briesmu un spoku stāstus un pasa-
kas.

Meitas aiz bailēm tādās reizēs nevarēja ne

iemigt. Un notikās ari, ka pašā nakts vidū vienai

otrai kāda roka pārbrauca pār seju vai saķēra aiz

matiem.

Dažreiz meitas gan sāka šaubīties, vai tikai tā

neesot bijusi Lavīze, kas viņas baidījusi, bet pē-
dējā nikni atrūca, kā jel maz tādas blēņas no vi-

ņas varot iedomāties.

Nāca vēl kāds notikums priekšā, šausmīgāks
par visiem iepriekšējiem, kas meitām iedvesa vēl

stiprāku ticību uz spokiem un gariem.

Tas notikās kādā dienvidū ap kluso stundu:

meitas bija pusdienu nokopušas, un tad tās kādu

stundu drīkstēja pavadīt atpūtā un savā vaļā.
Tāda bija vispārīgi māju paraša. Ļaudis tad vai

nu gāja gulēt, vai strādāja kautko priekš sevis.

Tad ari visi centas but ļoti klusi, un tad iestā-

jās tāda pat baisma, kā ap krēslas stundu.

To dienu meitas bij uzkāpušas bēniņos, kur

atradās viņu mantas noliktava. Katrai meitai bij
sava liela lāde, pildīta ar veļu, drēbēm un dažā-

diem sīkiem krāmiem un tualetes bundžiņām, kā-
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das, lai ari cik primitīvā sastāvā, netrūka pat i

kalpu kaktā.

Te nu kā tualetes piederumi glabājās gankar-

tupeļu milti, gan sīki saberzti rīsi, gan biešu sula

un rozā pulveris, kas no preču žīdiem bij ieman-

tots. Bet netrūka ari visādu burvības līdzekļu un

talismanu, ar ko saistīt un pievilkt to, no kura

gribēja tikt mīlētas; kā, piemēram, ar deviņiem
mezgliem saistīta sarkana dzija, kura nemanot

zināmai personai bij apkārt apvilkta, vai ari ap-

burti cukura gabaliņi, kuri bij ēdienā vai dzērienā

jāiemet, lai tas, kas tos ieēd, tūdaļ pats kā cukurs

izkustu, vai ari kādi izkaltēti vardulēnu kauliņi,
ar kuriem vajadzēja tikai aiz drēbēm pavilkt, lai

zināmās personas sev pievilktu.
Visas šīs lietiņas jau bij vairākkārt savu stip-

ro burvības spēku pierādījušas un meitām deva

vielu vienmēr par viņu iespaidu pārrunāt.
Kad šķirstu vāki bij plaši vaļā atdarīti un

meitas sēdēja katra sava šķirsta priekšā, tad te at-

vērās īsti raiba romantikas pasaule.
Cik te nebij ko tērzēt un smiet un stāstīt par

dažādiem piedzīvojumiem! Cik saldu nopūtu un

cik sālu asaru gan nebij ieritējušas šinīs bundži-

ņās! Cik cerību un cik vilšanās un atkal cerību

nebij kopā saistītas ar šiem burvju dzijas mez-

gliem!
Bet viss tas tomēr bij tik saldi un viss notika

tik noslēpumaini, ka meitas tikai savstarpīgi čuk-

stēja vien, lai kāds nenoklausītos, un tikai šad un

tad skaļi smiekli, kā sudraba raķetes, uzšāvās

gaisā.

Netrūka jau ari, kas visu noklausās, un vēl,

kam pavisam tādas lietas nebij jādzird: ta bij

ganu meita, kas kautkur tuvumā bij kakta ielī-

dusi un klausījās.
Ari ganu meitai, lai cik mazs viņas šķirstiņš

nebij, tomēr pēc tam ieradās savas bundžiņas, sa-

vas dzijiņas, un ja viņa tās citādi nevarēja ieman-
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tot, tad paķēra tāpat vien no lielajām meitām, kad

tās kādreiz bij savas lādes aizslēgt piemirsušas.
Es, kas biju vēl tik maza, jau nu pavisam ne-

drīkstēju šinī bēniņu mistērijā piedalīties, kaut

gan es tik labprāt būtu skatījusies, kad meitas

pārcilāja savu šķirstu raibumus un noslēpumus:
bērns taču varot kautko noklausīties un savā ne-

jēgsmē izpļāpāt, par ko visiem būtu ko smieties.

Un tomēr, ari es dabūju skatu mest aiz šiem

aizslēgtiem vārtiem: ganu meita mani paņēma
līdzi savā paslēptuvē, un te mēs abas, elpu aiztu-

rēdamas, noklausījāmies lielo meitu nostāstos.

Lai gan nu mēs abas neko lāgā no visa nesa-

pratām un reizē tik ļoti baiļojāmies, lai mūs nepa-

manītu, tad tomēr visa šī klausīšanās un drebēša-

na bij pati par sevi tik patīkama, tik saistoša, ka

mēs atkal un atkal uzmeklējām savu paslēptuvi,
kamēr kādā dienā visi noslēpumi nāca gaismā.

Bet pirms es pie gala nāku, man vēl jāapskata
otrā puse, kāda katrai lietai piemīt.

Ari bēniņiem bij sava otrā puse un galējā
kontrastā ar pirmējo, kas jo vairāk tādēļ bij ie-

spējams, ka tie bij ļoti plaši un stiepās pār visu

mājas virsu. Pašā vidū atradās biezs un plats
mūra skurstenis, kas abas puses pāršķīra kā siena.

Viena puse. kurā atradās meitu šķirsti un kurā bij
liels logs, bij gaiša, otrs bēniņu gals, turpretim, ar

mazu lodziņu pie paša jumta, bij gandrīz tumšs.

Šinī tumšajā pusē bij nolikti divi, pavisam at-

baidoši daikti, kuri tomēr katram bij visnepiecie-
šamākie mēbeļu gabali — tie bij zārki. Protams,
tie bija vēl tukši un tikai dibenos iepildīti ar ēve-

ļu skaidām, bet viņu būtība pati par sevi bij ap-
dvesta ar šausmām.

Un taisni tādēļ, ka tie tukši, tie jo vairāk bie-

dināja: tie gaidīt gaidīja uz gulētāju, ko viņos
iekšā liks.

Tādi zārki toreiz šur un tur pa lauku augšie-
nēm bij sastopami, tos turēt bij veclaiku paraša:

„Sak', cilvēks sava mūža galu nevar ar roku
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apraudzīt, var gadīties, ka tu uz vietas nomirsti,

un kur tad tu skriesi, kur sev zārku sameklēsi,

kad nebūsi to pie laika iegādājies!"
Bet lai nu vecajiem bij sava taisnība un eko-

nomija saimniekot pat ar miršanu, jaunībai gar to

nebij daļas.
Un tā tad nu bēniņu vienā pusē kūsāja un

sprikstēja smiekli un tērzēšana un jaunība sap-

ņoja savus sapņus un otrā pusē viss sastinga un

klusēja un satrūka visi raibie sapņu un cerību

audi — un abas šīs puses bij tik tuvas, tik radnie-

cīgas.
Vienā pusē rozes — otrā ģindeņi, — tāda bij

viņu gleznieciskā aina.

Ari es šad un tad biju bēniņos bijusi, tikai ne-

kad viena, bet vienmēr kopā ar citiem, jo man no

zārkiem bij neganti bail, un nekad vēl es nebiju
viņiem klāt piegājusi un iekšā ieskatījusies.

Ari minētā dienā, kad meitas tērzēja pa pa-
rastam pie savām mantu lādēm un es ar ganu Lī-

zīti abas kaktā noslēpušās klausījāmies viņu sa-

runās, man vienmēr bij jāskatās uz zārkiem, ku-

rus gan aiz skursteņa nevarēja saredzēt, bet kuri

man likās tik tumši un noslēpumaini šurp glūnam.
Meitas tomēr šos baidekļus bij gluži aizmirsu-

šas un dziļi nogrimušas savās valodās. Uz klēpja
tam bij izklāts kāds šujamais, gaiši zils kā pava-
sara debess, un spožās adatiņas skraidīja apkārt
kā sudraba cīrulīši.

Kas tādas gaišas ainas priekšā lai pie nāves
domātu!

Te — pašu saldo valodiņu vidū kautkas no-

brīkšķēja ...
viena meita to bij pamanījusi, un

darbā apstādamās, sāka klausīties. Otra jautāja,
ko šī tā klausoties.

„Vai nedzirdēji mazu troksni?" pirmā jautāja,

~man likās, itkā viņā galā zārks būtu nobrīkšķē-
jis."

„Ej, niekus!" atteica otra, „kas tur brikšķēs
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no tukša zārka! Tev pašai tik tā ausīs liekas —

tu esi par daudz bailīga."
„Nu, tu jau ari neesi nekāda drošprāte," at-

jokoja otra, un abas šuva atkal tālāk un turpināja
aprautās valodas.

Tā pagāja kāds brīdis.

Te atkal atskanēja brīkšķis un stiprāk vēl kā

pirmoreiz.
Tagad to bij abas dzirdējušas un saslēja gal-

vas stāvu, kā purvā meža raudavas, kad dzird

mednieka bisi.

Abas klusēdamas klausījās, bet nekas neno-

tika.

„Būs ārpusē kaut kas sprādzis, un mēs tikai

iebaidītas vien esam, ka tūdaļ domājam par zār-

kiem," mierināja drošākā, un abas lūkoja atkal

starpgadījumu aizmirst, kaut gan ap sirdi vairs

nebij tik visai labi, un valodas ari neveicās.

Drīz jau ari bij darbs jāliek pie malas un jā-
kāpj zemē pie saimnieka darba, jo dienvidus

stunda beidzās. Vēl tikai nedaudz adatas dūrienu.

Abas klusēdamas steidzās, šad un tad pa pus

acij pamezdamas uz zārku pusi. —

Bet nu — ak, tu, žēlīgo Dieviņ! — notiek liels

brīkšķis — atsprāgst vaļā zārka vāks
...

tas tiek

nogrūsts nost... un no zārka slejas stāvu baltos

palagos ietinies mironis

Meitas to visu redz ar stingām, baiļu platām
acīm. No sākuma tās, kā triekas noņemtas, nespēj
no vietas pakustēties, tad tās skaļi iekliegdamās
metas uz trepju pusi.

Nokāpt tās savās izbailēs nespēj, bet metas pa

diezgan augstām trepēm tāpat zemē.

Vienai vēl rokā asas šķērītes un otrai duncī-

tis, kurus tās nav paspējušas nomest.

Abas krīt un paliek apakšā guļam...
Bet ne viņas vien krīt, viņām pakaļ noveļas

pa trepēm vēl viens muskuls, ganu meita Līziņa,
un uzkrīt tām virsū — un vēl viens mazāks mus-

kuliņš kā piedevas uzkrīt pašā virsū šai dzīvai



71

kaudzei un pārveļas tai pāri — mans ķermeņa ma-

zumiņš.
Un nu mēs visas guļam nekustēdamās un tikai

kliedzam: nezin vai nelaime notikusi, vai kāda

sevi sadūrusies, vai kādi locekļi salauzti.

Ganu meita pat i izkliegt nevar un funkcionē

kā vēl spēj.
Uz kliedzieniem saskrien kopā citi māju ļau-

dis, ari saimniece izskrej no kambara un skatās

uz šo savādo ainu, kuru nevar iztulkot.

Pamazām baiļu spiedzieni sāk rimt un dzīvais

kamols raisās vaļā.
Par lielu laimi nekāda nelaime nav notikusi,

ne dūrums, ne lūzums, visas bijām veselas — pie-
tika tikai ar izbailēm vien.

Nu sākās stāstīšana un izskaidrošana, un vie-

na meita par otru centās briesmas jo lielākas iz-

tēlot un zvērēja, ka patiesi mironis no zārka pie-
cēlies un ka tukšos zārkos pa laikam izguļoties
tādi miroņi, kuriem kapā miera neesot un kuriem

nolemts kā gariem virs zemes staigāt.

Mana māte neko daudz viņās neklausījās, jo
tā vienmēr vēl mani taustīja un nomeklēja, vai tik

man kautkas nebūtu nolūzis vai kāds matu galiņš
atbirzis, kā mazajai porcelāna princesītei uz ku-

modes.

Bet es tiešām tik viegli biju kritusi, ka man

tikai vienīgi manas garās matu pīnes bij aptinušās
apkārt.

Man pašai bij tikai sajūta no lidošanas, kaut

gan tā bija bijusi lidošana uz apakšu un ne uz

augšu; reizē ari man bij prieks par lielo visas

mājas uztraukumu, tikai smieties vien es nedrīk-

stēju, jo visi bij vēl tādi uzbudināti un noskaitu-

šies.

Ari māte sāka piegriezt vērību notikumam un

ņēmās lamāties uz Lavīzi, jo pēc viņas domām

cits neviens miroņa lomu nevarēja būt izpildījis,
kā atkal tikai viņa.
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Un visa rinda devāmies Lavīzi uzmeklēt un

sodīt, bet atradām to cieti aizmigušos viņas gultā:
viņa, kā likās, no dienvidus miega nemaz vēl ne-

bij pamodusies.
Meitām, protams, atkal bij taisnība, ka miro-

nis bij īsts mironis bijis un ne pakaļdarināts, kāds

nāves statists.

Tomēr vēlāk es dzirdēju, ka māte vienatnē

stipri bāra veco Lavīzi un teica, lai jel reiz tādu

blēņošanos metot pie malas; esot jau diezgan veca

un pašai jādomājot pie kapa un nevis citi gandrīz
jāiedzenot kapā. Cik tur gan esot trūcis, ka mei-

tas nebūtu nodūrušās vai citu kādu nelaimi dabū-

jušas.
Ari man māte ņēmās ieskaidrot, ka miroņi ne-

maz apkārt nestaigājot, un spoku ari vispār ne-

maz neesot, un lai es turpmāk nebīstoties, kad La-

vīzei atkal ienāktu prātā izdarīt kādas blēņas. Ta-

gad nu gan viņa būšot mierā likties.

„Kā? spoku nemaz nebūtu? un miroņi ari ne-

staigātu apkārt?" es nodomāju un mani itkā kaut

kas sāpīgi aizdzēla. Es paliku bēdīga: „Labāk
tomēr būtu, ja spoki būtu —"

Māte, laikam, tādēļ vien man grib iestāstīt, ka

nekā nav, lai es nebaidītos.

Bet es pati — kas par to, ka man bail! es gri-
bu vēl vairāk baidīties, es varu pat nobeigties, lai

iet pāri pār biedinošo robežu „cik tur trūka", bet

spoku un miroņu vajag un baiļu vajag.

Jaunās dvēseles līmenis gribēja vizēt un mir-

dzēt un viļņoties, un stipram vējam vajadzēja būt.

kas to dzen.

Un patiesi, ja ari spokiem visas eksistences

tiesības ir ņemtas un ja miroņiem vairs nav kon-

cesijas pēc nāves apkārt blandīties bez noteiktas

vietas uzrādīšanas, un ja asajā prāta apgaismoju-
mā itnekā vairs nava, tad tomēr kautkas ir —

Tomēr kautkas bija —

Spoku nebija, bet bija — pasaciņa.
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Tā jāja garām sirmā kumeliņā un ar zelta

zizli viegli aizskāra manas acis, sacīdama:

«Skaties uz iekšu! aizdari acis un tu redzēsi

visu, ko tu ar vaļējām acīm nevari ieraudzīt."

To teikusi, viņa pazuda.
Bet tā ari notika. Un no tā laika es zināju,

ka mani acu plakstiem ir tikai starpsiena starp
divām pasaulēm, starp reālo un irrealo. Tie bija
man kā vāciņi no kādas lielas mantu lādes, kurā

slēpās daudz vairāk brīnumu un skaistuma nekā

meitu pūra lādēs uz augšienes.

Balta vilna un sarkana asins

Kopš baismu pilnās katastrofas uz bēniņiem,
kur mironis no tukša zārka bij augšā cēlies, un

kalpones un es līdz ar viņām aiz bailēm būtu vai

galu dabūjušas, man no mātes bij stingri noliegts
uz turieni kādreiz uzkāpt: lai rotaļājoties tepat

pa istabām, te esot telpu diezgan.
Tā tad mana trešā valstība, kas man bez saim-

nieku kambara un kalpu istabas bij bijusi, —

augšiene, nu man bij zudusi.

Šad un tad gan es paglūnēju uz pavērto lūka

caurumu, bet tas man izlikās tik tumšs un drau-

došs, ka es i bez aizlieguma nebūtu vairs uz bēni-

ņiem kāpusi.
Tai vietā māte man gribēja atvērt citu pa-

sauli.

Viņa ņēma mani sev līdzi, kad gāja uz kūtīm

lopus raudzīt. Šis gājiens no istabas uz kūtīm bij
priekš manis vesels ceļojums, ne mazāks kā vēlāk

dzīvē pa nebeidzamām sniega stepēm, lieliem le-
dus kalniem un klinšu blāķiem.

Un kā priekš liela ceļojuma mani māte ari sa-

ģērba un satina tik daudzos lakatu lakatos, ka es

būtu varējusi droši vien uz pašu ziemeļpolu do-

ties.



74

Vispirms nāca apakšā plānāks lakatiņš uz

galvas, lai gaisu cauri nelaiž, tam virsū villaina

šallīte, lai silti būtu, tad vēl lakatiņš pāri, lai cie-

šāk klāt piespiestu, un tad — man par lielu nepa-
tikšanu — pārpierīte, ap pieri apsieta, lai galvu
nesasaldē, un mutes lakatiņš mutei priekšā, lai

aukstu gaisu neieelpo un kaklu nesasaldē, un bei-

dzot vēl itin liels lakats visiem citiem pāri uz mu-

guras krusteniski sasiets, lai vispār nesasaldējas.
Es gan pret šādu pārāk stipru ieģērbšanu gri-

bēju ierunas celt, bet mana balsīte skanēja tik

vāji, kā no zemes apakšas, un mātes noteikums

bij tik kategorisks: ka esot jāpacieš, ja gribot lau-

kā iet, — ka es pacietu ari.

Viņa vēl piebilda, ka īsteni vajadzētu vēl

šķidrautiņu aizkārt acīm priekšā, tikaitāds neesot

šoreiz pie rokas. Nākošu reizi tā izgriezīšot savai

vecai cepurei dibenu.

Es biju laimīga, ka vismaz šoreiz solītais

šķidrauts man pagāja secen un ka netika uzcelta

šī pēdējā starpsiena starp mani un skaisto pa-
sauli laukā.

Man jau pietika ari ar šo sīko caurumiņu, kas

man bij vēl vaļā atstāts, un manas actiņas, brīnu-

mu gaidošas un pašas brīnumu pilnas, mirdzēja
kā kurmīša spožās actiņas no dziļās zemes alas

laukā.

Cik maz īsteni jaunai dvēselei vajag ārējās
esamības un taustāmības, lai uzceltu sev veselu

pasauli un radītu reizē pati sevi. Tādai dvēseles

šūniņai ir miljoniem tausteklīšu, lai no visnaba-

dzīgākās apkārtnes un viskailākā kakta izzīstu

paradīzisku saldumu. Vai šūniņa neaug uz ak-

mens, un cik tai, lūk, smalkas lapiņas!

Nu es biju laukā! No pārkurinātas, nevēdi-

nātas istabas, kur nedēļām, mēnešiem biju pava-

dījusi, pēkšņi pārcelta vissvaigākā ziemas gaisā.
Tā bija kā viena no radīšanas dienām, kad uz-

nira vēl nebijuši elementi!
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Svaiga, asa gaisa strāva šāvās man pretī pa

manu mazo lakata caurumiņu, un man šķita, ka

mana lakatu nasta pēkšņi būtu viegla palikusi, un

es vēlos ripeniski vien tuntuļu tuntuļiem uz priek-
šu, tīri kā mans mazais ezītis ar savām īsajām kā-

jiņām.
Ārā vēl visu klāja bieza sniega kārta un tā

bij tik tīra, tik balta, kā māmiņas tamborētā gald-
sega, ar kuru tā svētdienās apklāja galdu. Svēt-

dienas iespaidu darīja ari dziļais miers un sastin-

gums, kas visu bij apņēmis; visi koki ari stāvēja
rindās tik drūmi un nekustīgi, itkā tiem pret pa-
šu gribu būtu jāskaita gari, gari pātari. Un tad —

pār visu pāri šie neskaitāmie zelta puteklīši, šīs

dimanta drumstiņas, kas saulē zibēja un mirdzēja,
ka acis apžilba skatoties — vai tie nebij puteklīši
no Dieviņa goda krēsla kājām, kas uz zemi bij no-

putējuši, kad eņģeļi uz lielām svinībām bij debe-

sis posuši?
Ceļā bij ko skatīties vēl lielā malkas kaudze,

kuru puiši bij no meža pārveduši un sakrāvuši.

Rindās tur gulēja gar zemi nogāzti skaisti

bērzi baltos tāšu kreklos, kā miroņi baltos audu-

mos.

Vai tie bij tie paši bērzi, kas pavasarī bij za-

ļojuši un smaršojuši ar mīkstām salddzeltenām

lapiņām un savus pakariņus vējā vēdinājuši?
Cauri caur ziemas skarbumu man uzpūta kā

salda dvēsma no tāla, bijuša pavasara, smarša.

kas pūta šurp no mana mazā atmiņu dārziņa.
Ak, tālais pavasaris, kaut jel tas drīzāk nāktu!

es samaksātu ar visiem zemes dimantiem viņa
dzīvo zaļumu!

lespaidi drīz vien mainījās, jo nu mēs savu

gala mērķi bijām sasniegušas.

Vispirms tas bij lielais siena šķūnis, kurš bij
līdz griestiem pilns ar sienu un āboliņu.

Kalpones grāba lielus klēpjus un nesa tos

prom uz govju kūti.
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Ari es ņēmu savu klēpīti, cik nu lielu varēju
saņemt, un stājos ar meitām vienā rindā.

Ak, kā siens smaršoja, kad to tikai pacilāja
vien! Visas pērnās vasaras smaršainās zālītes un

puķu galviņas birtin bira apkārt ar saldu aro-

mātu.

Govis rindā kūtī gar sienām piesietas gaidīja
jau uz savu gardo barību un ēda to šņākdamas
un allaž tik pa kušķītim gaisā pavicinādamas un

lēni paīdēdamas, ko varēja saprast: „gards, vī!"

vai „varen labs!"

Starp visām divdesmit govīm man bij ari

sava govs, kas man no nelaiķes mātes mātes bij
par mantojumu atstāta; tā bij lielas sugas pelēka
govs ar baltiem raibumiem. Es tai noliku priek-
šā savu klēpīti, kuru meitas vēl papildināja. Man

tomēr šķita, ka pelēķe manas zālītes no citām iz-

lasīja, tāpat kā es mēdzu izlasīt rozīnes no balt-

maizes, un tās gardāk apēda.
No govju kūts devāmies uz aitu kūti, un tur

atklājās vēl dzīvāka aina. Aitas nebij piesietas
kā govis un visas skraidīja savvaļā, un viņu bij
kādu divdesmit. Bet tas vēl nebij viss skaits. Pie-

nācis klāt bij pulks mazu jēriņu, tikpat daudz kā

lielo aitu un vēl vairāk.

Gan balti, gan raibi, tie visi bij ieģērbti zīda

sprogu kažociņos un — tikko atvērās kūts durvis

— lēca aiz prieka ar tādiem lēcieniem un tādu

plastiku, itkā būtu samācīti no kāda baletmeista-

ra. Es gavilēju līdzi un situ plaukstās, kad tie

man lēkdami joņoja garām un pa kūts durvīm

drāzās iekšā un ārā.

Es vienu noķēru un, glāstīdama viņa zīda ka-

žociņu, prasīju mātei, vai es to varēšu priekš se-

vis paturēt.

„Vai nu šo," māte teica, „vai kaut kuru citu

no pulka, kurš tev patiks, tu varēsi izvēlēties, to

tad paturēsim."

„Un tie citi," es prasīju, „kur tie paliks?"
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„Nu, viena daļa bus jāpatur un tie citi jā-

kauj."
„Ka — jākauj?" es nesaprazdama jautāju.
„Kad atnāks rudens, tagad jau vēl ne,

'

māte

viegli mierināja, nomanīdama, ka bij par agru

man ko nevajadzīgu izteikusi.

Pamazām es sāku saprast un man priekš
acīm iznira šausmu aina — mani jaunie nervi lie-

dzās to uzņemt, bet kāds neapzināms spēks manī

dzina mani iet līdz galam:
„Kā — nokaut? Tā —ar nazi?" es ar platām

acīm jautāju.
„Kā tad citādi!" māte negribot norūca.

„Vai!!!"
Es biju iekliegušies, man satumsa priekš

acīm: — es jutu, ka pa šo zīda kakliņu, ko es nu-

pat glāstu un turu rokās, vienā dienā, vienā brīdī

nenovēršami ies pāri spožs naža asmins — ka pa
balto vilniņu uzšausies sarkana asins straume —

ka siltā sirsniņa, kas man pukst rokās, — stāsies

un vairs nepukstēs.
Dzīves špetnā roka ar briesmīgu noskaņu bij

grābusi manas jaunās dvēselītes sudraba stīdzi-

ņas, tā ka tās ilgi vēl notrīsēja.
Vai tāda jau bij skaistās dzīves dziesmas pre-

lūdija? —

Nāves spoks, kas man bij rādījies uz bēni-

ņiem, bij tikai rupjš joks bijis, nāves burleska,
tas mani ari nebūt nebij uztraucis un drīzāk pa-
tīkams bijis, bet te man nāve drusku ļāva uzminēt

viņas īsto seju un iepazīties ar tām ciešanām,
kas visiem dzīviem radījumiem stāv priekšā.

Cik stiprai gan dzīvei vajag būt, lai tā ar

savu pozitīvo varu visām šausmām un ciešanām

spētu atstāvēt pretī un vēl iegūt virsroku?

Māte mani nu vedināja no kūts projām uz is-

tabu. Viņa pati bij nobijusies no mana ieklie-
dziena un mani norāja, ka es nieka jēra dēļ varot

uztraukties, vēl jau nekas neesot ne darīts, ne no-,

ticis, tāda muļķīte vien es esot.
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Viņa nezināja, ka es nupat biju gudra kļu-
vusi.

Es ātri piecēlos un bēgšus bēdzu no kūts ārā,

jo es vairs nekā ne redzēju ne dzirdēju un man

priekš acīm vizmoja tikai divas krāsas: — balta

vilna un sarkana asins.

Sudraba doze ar trim zēniem

Dzīve ari nepalika savu tiesu parādā un stei-

dzās pirmītējo drūmo iespaidu ja ne galīgi iz-

dzēst, tomēr atbīdīt nost, stādīdama priekš acīm

gaišākas ainas.

Kalpones ari bij no kūts pārnākušas un no-

sēdušās pie ratiņiem atkal vērpt vilnu.

Šāda vērpšana, protams, nekad nenotika klu-

su ciešot, bet viņām bij arvien ko tērzēt vai ari

pasakas stāstīt un mīklas minēt. Viņas ļoti mīlēja
ari dziedāt un uzdot rotaļu mīklas.

Nupat tās bij sākušas uzdot tādu rotaļu mīk-

lu, kurā pasolīja vai izdalīja «sudraba dozes".

Tas notika tā: Mīklas uzdevēja sacīja: JĒs
tev došu vienu sudraba dozi."

Otra, kas to saņēma, prasīja:
„Kas tur labs iekšā?"

Devēja sacīja: „Trīs jauni zēni."

Un otra noprasīja: «Kādās drānās ģērbušies?"
vai ari: «Kā tie izskatās?"

Tad sākās tēlošana, visvairāk pēc drēbēm, kā

šie trīs zēni izskatās, pie kam viss tika tik noslē-

pumaini izkrāsots un sagrozīts, ka nekādā ziņā
nevarēja uzminēt, kas šie tādi zēni varētu būt.

Bet tas jau ari bij mīklas mērķis.

Tagad nu minētājai bij viens no šiem zēniem

jāizvēlas, kurš tad ari tai uz visiem laikiem būs

jāpatur, jo šāda izvēle tika reizē ņemta nopietni
kā orākuls priekš dzīves.

Ar bailēm un sirdspukstieniem minētāja nu

šinī svarīgajā gadījumā lūkoja šā un tā apkārt
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taujādama izdabūt, kas jel viens no zēniem va-

rētu būt. Bet noslēpuma plīvurs neatklājās ne

ar vienu stūrīti, un jāizvēlas bij viens no zēniem

tāpat uz labu laimi.

Laime bieži ari gadījās laba, un kad nu izvē-

lētais tika atklāts, tad tas izrādījās par kādu kai-

miņu puiku vai ari tepat par mājinieku. Tāda

paša veida bija ari tie otrie divi, un ari tie nemaz

nebūtu peļami bijuši, ja izvēle uz tiem būtu kri-

tusi.

Bet ikreiz laime nebūt nebij laba un izvēle

krita pavisam neapmierinoša, bet tas tomēr neka-

vēja arvien no jauna izmēģināt sudraba dozes

laimi.

Ari es piebiedrojos un lūdzu, lai man kadu

dozi dotu.

Meitas gan negribēja, ka es kā bērns tādās

lietās jaucoties, un smēja: „cik lielu dozi tad man

varot dot?"

«Uzpirksteņa lielumā!" zobojās viena no vi-

ņām, „un ko tad tev lai liek viņā iekšā?"

„Nē, es gribu dozi ar trim zēniem," es sirdīgi
uzplijos.

Meitas smīnēdamas saskatījās un teica: „Nu,

labi, še tev viena sudraba doze!"

„Kas tur labs iekšā?" es dziļi nopietni prasīju.
„Trīs jauni zēni."

„Kādās drānās ģērbušies?"
Man galvenais šķita drēbes un pats zēna sa-

turs kā piedeva.
Grieta, — tā sauca mīklas uzdevēju, — ap-

rakstīja:
„Tas viens viscaur ģērbies brūnos samtos ar

sarkanu, augstu cepuri, ceļas agri no rītiem un

valda savu saimi."

„Tas būs kaimiņu saimnieks," es nodomāju,
„bet kur tas tādus brūnus samtus būtu ņēmis? Un
sarkana cepure! ej nu sazini, to es gan neņemšu."

Otrais zens bij ģērbies pelēkas pašaustas dre-

bēs, ļoti laipnas un piemīlīgas dabas pret citiem,
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bet pats ari mīlēja ēst gardus kumosiņus un

daudz gulēt mīkstās cisās.

„Tur gan nav daudz ko minēt," es iesaucos,
„tas jau kāds no mūsu pašu māju puišiem!"

«Pagaidi, pagaidi vēl to trešo," viņa sacīja.
„Un kāds tad ir trešais?" es prasīju.
„Tas trešais," Grieta smaidīja, „tas ir ļoti

augsts kungs, tik augsts, ka tu pati viņu nevari

sasniegt, ja citi tev to nedod. Viņš vienmēr zaļās
drēbēs ģērbies un ir ļoti bargs. Bet to jau tu lai-

kam neizvēlēsi!"

„Kāpēc nevēlēšu!" es sacīju, „vai domā, man

bail no viņa bardzības? Taisni šo es izvēlos no

visiem trim, un tagad saki man, kas viņš tāds iri"

„Kad tik tu nenožēlo," viņa vilcinājās.
„Kas tur ko nožēlot, saki vien!"

„Hahaha!" abas meitas tagad smējās pilnā
kaklā, „nu tu gan labu izvēlējies: tas kungs ar za-

ļajām drēbēm, kas tev tā patīk — tas ir, zini,
Bērza Mārtiņš! Augsts viņš ir tādēļ, ka stāv

pašā bērza galotnē, kur tu, mazais rupucēn, viņu
pati nevari sasniegt, un bargs viņš ir, jo tu ar viņu
dabon pērienu. Tagad nu tu zini, ko esi sev iz-

vēlējusies."
Viņa nebeidza smieties, un es paliku ļoti dus-

mīga.

„Un kas tie abi pārējie?" es pusraudu pra-

sīju.
„Tas ar pelēkajam, pašaustam drebem, kas

gardi ēd un ilgi guļ, nav vis mūsu puisis, bet ta-

vas pašas pelēkais runcis."

„Un tas trešais?"

«Trešais, kas staigā brūnos samtos un sarkanā

cepurē — tas ir mūsu lielais gailis; un vai nav

taisnība, ka viņš ceļas agri no rītiem un valda

savu saimi, savas vistas?"

Nu man bij diezgan! Tā tad mani ieskaitīja
vai nu par mazu, peramu bērnu, vai ari par muļ-
ķa vistu! Es aizbēdzu otrā kaktā un gudroju, kā

viņām atdarīt par tādu apvainojumu.
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Pēc brīža man bij padoms rokā, un es viņām
klāt pietecējusi sacīju:

«Grieta, es tev ari došu vienu sudraba dozi."

«Kas tev tanī doželē būs iekšā?"

«Vai nu mūsu baltais Valis," otra piebilda,
«vai kaimiņu brūnais Resbus!"

«Nē, trīs itin riktīgi zēni," es apgalvoju, «ne

tādi, kādus tu man devi."

«Labi, labi, saki vien, kādās drēbēs ģērbu-
sies:

«Tas viens," es iesāku, «ir varens kungs, garš

no auguma, brauc pats ar savu zirgu un valkā

pats savu bārdu, kuru tas allaž noņem."

«Ūja!" meitas iesaucās, «tā jau būs liekā

bārda, kuru var noņemt!"

«Nē, viņa paša," es apgalvoju un turpināju
aprakstu.

«Otrais zēns ir bāls, slaiks jauneklis ar tik

dziļām acīm, kādas nav nevienam; viņš staigā ga-

rās, baltās drēbēs, vai ari nekādās —"

«Ko, vai gluži kails?" Grieta prasīja, «vai tad

nemaz nav kauna!"

«Ja tev tas netīk, tad klausies trešo," es sa-

cīju, «tas ir ļoti saģērbies viscaur zaļās drēbēs,
tas ari ir vēl lielāks kungs un runā vāciski."

«Ja zaļas drēbes," Grieta teica, «tad jau būs

tavas pašas Bērza Mārtiņš. Tu man viņu gribi at-

dot atpakaļ!"

«Nav vis Bērza Mārtiņš," es apgalvoju, „bet
nu izvēlies!"

Grieta man neticēja un sacīja: «Ja jau nu jā-
izvēlas, tad izvēlēšos to balto jaunekli, es jau vi-

ņam neļaušu kailam staigāt, gan es viņam kaunu

iedzīšu."

«Tas baltais jauneklis — vai zini, kas tas ir?"

„Nu?"

«Tas ir mironis, kas paceļas bēniņos no tukša

zārka —"

„Tfu!" Grietai neviļus trīsas pārskrēja un tā
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bārās: „Ak, tu, nerātne, vai tev mironis sudraba

dozē jāliek!"
„Ņem to otro, ja tev tas netīk," es piedāvāju,

itkā manā mazajā rociņā būtu likteņa lozes.

„Es ņemšu labāk to zaļo kungu!" Grieta iz-

sauca.

„Ņem zaļo! — Tas ir zaļais velns, ko Lavīze

mežā redzēja, viņš tevi iemācīs pa vāciski runāt."

„Tu esi ļauns bērns!" Grieta dusmojās, „tu

dod man vai nu velnu, vai mironi!"

„Tas trešais ir cilvēks!" es izsaucos.

„Kas tas par cilvēku," viņa teica, „kam drīz

bārda ir, drīz nav, būs jau atkal kāds biedēklis!"

„Tas ir garais Jānis," es atzinos, „un garās
bārdas viņam vairs nav, viņš to ar dzirklēm no-

grieza, kad ezītis tanī bij satinies."

Ari šis dozes kandidāts Grietai nebij visai

patīkams, un rotaļa ar dozēm mums visām sāka

jau apnikt. Vārdu «mironis" pieminot vien kā

baiga vēsma bij pārlaidusies, sevišķi Grieta likās

to tā sajūtam. Bet vai es biju priecīga ar savu

Bērza Mārtiņu, es jutos dziļi apkaunota, ka mani

ved sakarā ar pērienu.

Lēciens baltā bezdibenā un brauciens pa zaļ-
zeltainiem debešiem

Otrā dienā mēs ar kalponēm atkal bijām
mierus salīgušas; citāda nodarbošanās izdzēsa va-

kardienas atmiņas un deva mums jaunus iespai-
dus.

Kalpones bij patlaban vienu partiju vilnas

pabeigušas vērpt un gatavoja otro:

Pašā istabas vidū krājās liela kaudze smal-

kas, baltas vilnas, kurai tās stāvēja katra savā

pusē un arvien vēl papildināja, plucinādamas
virsū neplūkto vilnu.

Kaudze jau auga līdz griestiem un bij tik plī-
vurīgi sapūkota, ka tā līdzinājās čokurotam rīta
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mākonītim pie debess vai ari mēness apspīdētiem
sarmas cekuliem mežā uz egļu zariem.

„Cik skaisti būtu tādā baltā mākonī laisties

iekšā," es nodomāju un izsacīju savu vēlēšanos

klaji.
Meitas bij gatavas to tūdaļ piepildīt. Viņas

uzaicināja mani kāpt viņām uz pleciem un tad ar

joni lēkt kaudzē iekšā.

Man metās drusku bail, jo kaudze jau snie-

dzās līdz griestiem, kuri bij diezgan augsti, un

meitas pašas, lai viņu sniegtu, bij uzkāpušas uz

augstiem krēsliem, un man nu bij jākāpj pašā
augšā, lai varētu mesties zemē.

Tamlīdzīgu lidojumu es jau biju piedzīvo-
jusi, kad toreiz, no miroņa izbijušās, visas krišus
nokritām no augšienes, bet tas nebij noticis brīv-

prātīgi, un es pati nemaz nebiju atjēgusies, kā es

biju zemē nokļuvusi.

Te lieta sastāvēja citādi. Es brīvprātīgi gri-
bēju nolēkt dziļumā, kuru mana fantāzija izjuta
kā lēcienu bezdibenā; es īsteni gribēju rotaļāties
ar nāvi. Vai gfūti būtu mirt, ja es tiešām tā no-

gāztos no kāda augstuma? Kāda ir miršana, kad

netikvien citus redz mirstam, bet pats to izbauda?

Varbūt ka ir labāk, kad pats mirst?

Šādas domas un jautājumi izšāvās caur manu

mazo galvu, un viss, ko jau biju piedzīvojusi, man

spilgti uznira priekš acīm.

„Nu, labi," nodomāju, „drusku zināt es gan

gribētu, kā ir —" Es uzrāpos gar krēslu margām
vienai meitai uz pleciem, sašūpoju tad abas rokas

kā jauns putnēns spārnus, kas pirmoreiz mēģina
laisties, un ar lēcienu sviedos iekšā baltajā bez-

dibenā. —

Tas, ko es krītot izjutu, bij ļoti skaisti: es

grimu, grimu un nejutu nekur dibena, baltie viļņi
mani apņēma un pārsedza, kad es nekā vairs ne-

saredzēju un paliku tā guļot, itkā mazs akmentiņš,
iemests ezera dibenā.
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Man netika celties un, vilnā viscaur ieviju-
sies, es neatsaucos, kad mani meklēja, un meitām

bij pūles mani no lielās kaudzes izdabūt laukā.

Kad viņas bij pabeigušas vilnu plucināt, tās

sēdās pie ratiņiem un sāka no jauna vērpt.

Tagad nāca jauns numurs mūsu programmā,
tā bij dziedāšana.

Viņas ļoti mīlēja dziedāt, kaut gan dziedātā-

jas balss nevienai no viņām nebija.
Pēc viņu ieskata skaista dziedāšana bij tā,

kad varēja ļoti augsti izdziedāt, pāri par savas

balss robežām, kas izklausījās kā neganta spieg-
šana un smilkstēšana.

Sevišķi augsti meitas spiedza, kad radās pub-
lika, kas viņas uzklausa, un kad puiši bij no meža

pārbraukuši.

Pēdējie gan mēdza prasīt, kur te suņi tiekot

pērti, ka tik žēlīgi smilkstot, bet meitas šādu no-

vērtēšanu uzņēma kā labvēlīgu kritiku un spie-
dza vien tālāk, kamēr balss gluži pārrāvās.

Viņām bija ari savs izmeklēts dziesmu reper-
tuārs, kā piemēram:

„Bij pilī daiļa jumprava,
Ar vārdu Rožu-Marija" v. t. t.

Kāds tālāk bij šīs dziesmas teksts un kas ar

Rožu-Mariju notika, es neatminos; šī dziesma

man nepatika.
Vairāk man pie sirds kļāvās kāda cita

dziesma:

„Anniņ', tā daiļā, ar mīlīgo prāt\
Tā turēja Kārli par sulaini klāt."

Tā beidzās bēdīgi, un es nevarēju saprast,
kādēļ puiši smējās, tikko meitas šo dziesmu iesāka

dziedāt.

Bet visbēdīgākā no dziesmām bij sekošā:
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„Tumšā dārzā, zaļā zālē

Apkampušies sēdēja

Kārlis, Anniņa, tie abi

Uzticīgā mīlībā.

„Anniņ, mīļā," Kārlis teice:

„Nu, es tagad aiziešu,
lekam pirmās rozes ziedēs,
Es pie tevis pārnākšu."

Bet Kārlis nepārnāca, viņš laikam bij karā

kritis vai citādi nobeidzies.

Meldiņa bija gari stiepta un tik žēli smaga,
kā rudens vēja gaudošana caur sastingušiem za-

riem. Viņa ari visvairāk atgādināja smilkstēša-

nu, un suņi aiz loga to izdzirduši, sāka līdzi kaukt,
bet dziedātājas nelikās traucēties, un es ari ar sa-

vu balsīti stiepu līdz, kaut gan tā no meldiņas
sliedēm nošķiebās gluži uz citu pusi — tā ka mēs

visi kopā, meitas, suņi un es sastādījām pavisam
savādu kori. Tomēr mūsu jūtas bij tik īstas, kā

dzīvē reti kur tādas sastopamas, un mūsu greiza-
jos meldiņos ritēja līdzi patiesas asaras par iedo-

mātās Anniņas un Kārļa nelaimīgo likteni.

Nākošā dienā mani gaidīja kāds priecīgs pār-
steigums: mūsu vēveris uzšķērēja dzijas uz šķēru
kokiem priekš jauna auduma.

Tas bij sevišķs gadījums, jo tāda uzšķērēšana
notika tikai pāra reižu gadā, kad bij nodomāti

lielāki audumi. Un šoreiz bij aužamas gultsegas
no daždažādiem raibiem dzīpariem.

Tādi audumam piederīgi rīki kā šķērkoki, kā
ari vispār aušana pilsētniekiem gan maz pazīsta-
ma, un ari uz laukiem tā reti vairs sastopama, jo
patriarchaliskai dzīvei pamazām irstot un lielrūp-
niecībai ar fabrikas darbu ieviešoties, šai daiļajai
idillei jāizbeidzas. Mana bērnība tomēr vēl ie-

stiedz šinīs maigi zilajos rītos, kaut gan vēlākā

dzīve jau tvīkst dūmiem piesmakušā karstas pus-
dienas gaisā.
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Tādi šķērkoki tomēr līdzinājās karuselim:

tie bij četri gari koki, no griestiem līdz grīdai, ar

bomi vidū, ap kuru tie griezās kā ap savu asi.

Vēveris tos grieza riņķī un tā ap tiem tinās dzijas
viens celiņš pēc otra, iedalīts dažādās nokrāsās,
un locījās no apakšas sākot augšup līdz griestiem.

Vēveris mani uzaicināja, lai es sēžot virsū uz

vidus spraišļiem, kas kokus saturēja kopā kā

spieķi riteņa apjomu, un pieslejoties pie vidus

bomja, jo viņš griezīšot mani ātri riņķī.
Tas nu bij fantastisks brauciens, līdzīgs ra-

ganu skrējienam pār zilzaļiem, sarkaniem me-

žiem. Bet es toreiz raganas vēl tik labi nepazinu
un domāju drīzāk, ka lidinos uz debesīm caur

raibi krāsainiem mākoņiem.
Pirms locījās ap mani tumšs zaļums, taisni kā

zaļa zālīte pašā ziemas vidū, tā tapa arvien gai-
šāki zaļa un pēkšņi pārgāja oranžu zeltā, līdzīgi
vakara mākoņiem tuvu pie saules. Krāsas auga
arvien augstāk un augstāk un ritenis ar mani grie-
zās arvienu ašāk lokā, ka galva sāka reibt. Te

oranžu zelts pieņēma violetu krāsu dažādās no-

skaņās un sniedzās jau man augsti pār galvu, ka

es no apkārtnes neko vairs neredzēju un biju
gluži ievērpta savā fantastiskajā pasaulē.

Vēveris ari tielējās, ka mani vairs ārā nelai-

dīšot, kamēr es sevi neizpirkšot. Es biju ar mieru

turpat palikt, jo vakarsaule nupat spīdēja krā-

sām virsū un padarīja manu mājokli vēl burvī-

gāku.
Beidzot man taču bij jānāk laukā, jo vēveris

tina dzijas nost, bet izpirkšana man bij jāmaksā.
Nezinu, cik tā bija liela, bet mans debesu brau-

ciens nebij par dārgu samaksāts.

Kiklopa acs. Rozā porcelana sapnis

Valstība viņpus sliegšņa bij no manis jau pus-
līdz izsmelta; tur atkārtojās gandrīz vienmēr tas

pats: meitas vērpa, dziedāja, šad un tad uzdeva
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minēt mīklas un dalīja sudraba dozes, bet man

netika vairs nevienu no tām izvēlēties un mīklas

es ari jau visas iepriekš zināju. Tāpat ari bēniņu
notikumi ar zārku un mironi jau manā atmiņā bi j
nobāluši.

Mani sīkie dienas darbi, kas jau no mazotnes

kā pienākumi man bij uzlikti, ari daudz neaizņē-

ma laika. Man no rītiem bij jāizslauka istaba, jā-
noslauka logu rūtis no rasas un jāaplej puķes.
Pēc tam, kad kapija bij padzerta, man bij jāno-
kopj savs mazais galdiņš, kurš man bij pašai

priekš sevis vien, un pie kura es ari viena pati sē-

dēju tikai pelēkā runča sabiedrībā.

Ar istabas slaucīšanu man gāja grūtāk, grīda
bij nekrāsota, un man tā bij jāslauka ar lielu bēr-

za slotu, garā kātā iedzītu, kurš augstu stiepās
man pār galvu. Es pret slotu izskatījos kā sīka

skudriņa, kas nes desmitreiz garāku smilgas
stiebru. Reiz es sasitu lampu pie griestiem, un no

tā laika man slaucīšana vairs netika uzticēta.

«Griestiem aci es esot izsituši, varot ari cilvēkam

tāpat acis izdauzīt." Es caur
šādu dispensēšanu

nejutos vis atvieglināta, bet drīzāk apkaunota
par savu neveiklību. Žēl man ari bij griestu,
kam caur manu vainu nu trūka acs, kura tiem

diemžēl tikai viena pati bij. Platais lampas šir-

mis virs sasistās stikla kanniņas nokarājās kā bē-

dīgs acu plakstiens pār neredzīgu acu dzīlīti.

Mans nedarbs, kaut gan noticis bez pašas vai-

nas, tomēr tik dziļi iespiedās manas jaunās sirds

mīkstajā vaskā, ka vēlāk, kad es skolā mācījos
teiku par Odiseju un Kiklopu, man pie Kiklopa
izdurtās acs bij jādomā par manu izmaitāto grie-
stu aci. No atmiņas bij izaugusi atziņa, bet bla-

kām atziņas ērkšķiem uz tā paša celma bij aizme-

ties slepens jūtu pumpurīts: es nebūt nestāvēju
uz Odiseja puses, kaut gan tas bij liels grieķu va-

ronis, bet man žēl bij drīzāk nabaga Kiklopa, ku-
ram tik nežēlīgā veidā ar nodedzinātu mieta galu
bij izmaitāta viņa viena pati acs.
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Man šķiet pat, ka viss mans turpmākais dvē-

seles izveidojums pamatojas uz šiem iespaidu

pirmsākumiem. No kaut kādas neapziņas proto-

plazmas līdz apziņas šūniņām pamazām attīstās

viss lielais dzīvības koks, savas mizas rievās, iezī-

mēdams visus piedzīvotos sauļu un vētru mūrus.

Tagad vēl es pati ar visiem saviem darbiņiem
un iespaidiem biju sīka un maziņa, kā viegla kris-

talla plāksnīte vai atoma atbirstiņa. Savu nākošo

uzdevumu es veicu kā rasas meitiņa, kas tiek

Saules mātes izsūtīta rītos, lai priekšautiņā sala-

sītu nakts asaras. Logi lūkojās noraudājušies ar

platām, asaru pilnām acīm. Es paņēmu vieglu
lupatiņu un steidzos saulītei papriekš viņus nosu-

sināt. Drīz vien tā ari pati nāks un skatīsies pa

logu iekšā, vai viss padarīts.
Tur jau ari vēl putekļi gulās, kas bija slau-

kāmi: tie jau bij tik spītīgi, ka tikko viņus noslau-

cīju nost, tie no jauna gulās virsū. Kā tu viņus iz-

mācīsi, kā iestāstīsi: „Te zaļa puķes lapiņa, te nav

jūsu vieia dusēt, re galdiņš, kur liksim maizīti, ne-

gulstaties nu jūs pirmie virsū!" Situ viņus, tad tik

īsti tie ceļas gaisā pretim un pieputina pat acis.

Lābāk asaras žāvēt, nekā pa putekļiem dzīvot!

Darbs nu bij puslīdz darīts, tikai vēl trauciņi
jānotīra. Man bij skaisti trauciņi, rozā porcelāna
tasīte ar apakštasīti un šķīvītis. Māte man tos bij
iedāvinājusi uz pēdējo dzimumdienu, teicās tos

Rīgā nopirkusi pie Jakša, un kas no Rīgas nāca,

tas jau pats par sevi bij apdvests ar ilgu un ro-

mantikas dvēsmu. Bet trauciņi i bez tā bij skaisti:

rozā porcelāna šķīvītim uz dibena bija glezna:
tur stāvēja divas jaunavas vaļēji nokrītošos kroku

svārkos, kas vēlāk man izskaidrojās kā grieķu kla-

siskais uzvalks, viena lepna, cēla, ar tumšiem va-

ļējiem matiem, bet otra, maiga un nespēcīga, bij
savu gaišmataino galviņu atslējusi uz pirmās ple-
ca; abas šķita māsas esam. Ar lielu patiku es ik-

reiz noraudzījos šinī šķīvīša gleznā, kad trauciņus
spodrināju, sevišķi mīļa un tuva man likās jau-
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nava, kas tur tik augsti saslējusies stāvēja: es ari

tā gribu stāvēt!

Tikai viena nelaime: es nezināju, kas tās par

jaunavām bij un kā viņas sauca, un māte ari nezi-

nāja, kaut gan viņai reižu reizēm prasīju, lai jel
kautcik atminas, kas viņas varētu būt. Ne māte, ne

ari kāds cits man to nevarēja pateikt un glezna
būtu palikusi tikai rozā porcelāna sapnis vien, ja

pats laiks nebūtu nācis palīgā un vēlāk, pēc ga-
diem man šo sapni izskaidrojis. Abas jaunavas

bij māsas, tālās, senās daiļuma zemes Grieķijas
bērni, aklā karaļa Oidipa meitas un saucās

Antigone un Ismene. Še viņas bija tēlotas māk-

slinieka Tumaņa atgleznojumā, kur Antigone kā

varone iet pret dieviem un likumiem apbedīt savu

kritušo brāli un par to tiek dzīva iemūrēta. Kas

šo varones tēlu ar savām bērna acīm skatījis, tas

no viņas acu uguns būs sasilis visu mūžu.

Tomēr laiks, kas man vēlāk deva sapņa iz-

skaidrojumu, nedarīja vis to par velti. Laiks ne-

ko nedara par velti: ja viņš ko dod, tad viņš kaut

ko ņem vietā; to viņš nesauc vis par tirgošanos,
bet par veidu maiņu. Tā ari, dodams man sapņa

izskaidrojumu, viņš bij paņēmis vietā sapni pašu.
Beigti tagad sen mani gleznu trauciņi, mans rozā

porcelāna sapnis! Sasists drupās nezin kad un

kur tas kādā nomalē guļ. Beigta visa sēri daiļā
bērnības idille ar visu manu rotaļu biedru runci,
kuru laiks bij atdevis suņiem saplēst; ari mans

mazais galdiņš un krēsliņš visi aiznesti, pārdoti,
aizmirsti, — bet vai tad šim straujajam iznīcības

plūdumam neko nevar stādīt pretī, nekādu aiz-

sarga valni, ne dambi, kas to apturētu? Es jutu,

protams, vēlāk, ka manī pašā ir kautkas, kāds

spēks, kas laika varai nepadodas, — bet šī neiznī-

cināmā daļa nav tikai manī vien, bet ari lietās ār-

pus manis. Katrā visniecīgākā puteklītī ir blakām

pārejošam sava mūžības sēkla, vajag prast tik to

atrast un no matērijas kodola izlobīt.
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Priekš tā nevajag ģēnija acu vien, bet lielas,
dziļas sirds. Lielā mīla, kas nāk no tādas dziļas
sirds, ir pati par sevi radoša, tā visu redz, visu

izjūt, visu atmin, viņas spēks pats par sevi izstaro

uz ārpusi un dara nekustību dzīvu, bez kā to ie-

miesotu kautkādos noteiktos mākslas vai citādos

darinājumu veidos. Mīlai ir tūkstots dzīvības ceļu.
Kas tādu mīlu spēj gūt, tas pats ir nemirstīgs.

Debesu ģeografija. Noasa upuris

Kad mani rīta darbi un pienākumi bij izpil-
dīti, man vēl atlika daudz laika. Visa diena stā-

vēja man priekšā, kura tagad, februārī, palika ar-

vien garāka un baltāka un prasīja no manis, lai

es to pildu. Tumsa aizsedz, krēsla atvaino, nakts

liek sapņot un dusēt, bet diena prasa: „Ko tu da-

rīsi ar savām vingrām rokām? Kurp tu aizskriesi

ar savām čaklām kājām un ko tu skatīsi ar sa-

vām gaišām acīm, kas spoži spīd kā dvēseles lo-

dziņi?"

Jā, kurp lai es skrēju! Visapkārt laukā sniegs,

dziļš sniegs, lielās kupenas mana loga priekšā tu-

pēja uz vietas nekustēdamās un perēja, kā lielas

zosu mātes. Diezin, ko tās izperēs? Vai zaļu, dzī-

vu zālīti un zeltainas puķes? Bet pavasaris vēl tik

tālu un es neredzēju vēl neviena celiņa, ne sīkas

taciņas, pa kuru es ašāk turpu pie viņa aizskrietu,

ja viņš nenāk pie manis. Kājām bij jāpaliek
mierā.

Manas mazās rokas ari neko nespēja, kaut

gan tām bij desmit pirkstu, bet šie desmiti bij visi

tik muļķi kā mazi bērni un nevarēja iemācīties ne

adīt, ne šūt un vispār negribēja zināt no nekāda

rokdarba, kas katrai godīgai, tiklai meitenei jau

agri jāmācās.

Bet vairāk nekā rokas un kājas meklēja acis

sev darbu. Tās spēja veiklāk visu aptvert nekā
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rokas un tālāk aizskriet nekā kājas. Bet kurp?
Kur bija acu ceļi, kur sirds taciņas?

Es pacilāju savu mazo grāmatiņu dzeltenā vā-

kā „Bērnu prieks", bet šo prieku es jau biju iz-

priecājusies cauri un es ari vairs nejutos kā tik

mazs bērns, jo nākošā mēnesī es jau paliku sep-

tiņus gadus.
Izlasīta un izsmelta bij ari mana otra grāma-

tiņa rozā vākā «Marija Refararvo", kuru mācītājs
Žaks man viņuziem' bij iedāvinājis; mans garīgais
avots tagad bij tukšs, un jaunā dvēsele slāpa kā

mazs gliemezītis, kas tausteklīšus stiepj, lietus

laika gaidīdams.
Bet palīdzība nāca no kalniem — no paša aug-

šējā skapja plaukta.
Kādā dienā māmiņa man sacīja: „Ko te īdi,

ko staipies bez darba! Še, sāc lasīt bībeli!" un,

krēslu pie skapja pielikusi, viņa pakāpās un no-

cēla lielu, smagu grāmatu melnā biezā vākā, ka

es tīri sabijos, to ieraudzīdama.

„Te nu būs tā dzīvības maize," viņa svinīgi
sacīja paceltā balsī un sarautām uzacīm, „tā mai-

ze, kuru Tu vari ēst rītos un vakaros un kas ar-

vienu būs jauna un dos tev spēku."
Pie tam viņa sāka grāmatu klapēt un putekļus

slaucīt nost, kas tur bij biezā kārtā nogūluši, un

man likās, ka viņa pati šo dzīvības maizi nebij
ēdusi ne rītos ne vakaros un varbūt pat veselu

mēnesi ne, ko pierādīja biezā putekļu kārta.

„Ak tu, mīļais Dieva vārdiņš, kāds noputē-
jis!" māte tagad vairāk priekš sevis runāja, putek-
ļus nost pūzdama: „sak', nu, cilvēks, kad tev tā

laika atliek palasīties; slīksti arvien dziļāk pats
savos grēkos iekšā, tīri kā mālu skrīnī."

Pa tam bij ienākusi kalpu sieva un brīnījās:
„Lūk nu, mazajai nolikta tik liela grāmata priek-
šā, kad tad to izlasīs!" un tad, pret māti pagriezu-
sies, viņa prasīja: «sakāt, saimniec, vai to bībeli

ari kāds cilvēks izlasījis savā mūžā?"

«Laikām gan nē," māte atbildēja, «un ja ari
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kāds izlasītu un viņš visam gribētu ticēt, kas tur

iekšā, tad tas zaudētu prātu; tā pats mācītājs no

kanceles teica. Tas pats Zīrāks, viņa turpināja,
„savā gudrības grāmatā saka, ka neesot nekādas

augšāmcelšanās un cilvēks nokrītot kā lops un

paliekot guļot, kamēr citā vietā bībelē runā par

augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu."

„Jā, nu," nopūtās kalpu sieva, „ko nu es,

prasts cilvēks; tas jau jāzin tiem študierētiem."

Šāda saruna, kurai mani vajadzēja atbaidīt no

bībeles, mani drīzāk pie viņas pievilka. Man

šķita, ka es stāvētu pie kāda tumša, noslēpumaina
dārza vārtiem, kur gan auga brīnišķi koki un pu-

ķes, bet kur reizē slēpās nāvīgas čūskas un ne-

zvēri.

Tikko sieva bij izgājusi, es vēru vaļā smago
melno vāku kā noslēpumainus vārtus un manā

priekšā atklājās pirmā lapa.
Te nu man notēlojās visas septiņas radīšanas

dienas kā debesu ģeogrāfija, zīmēta ar gaismu un

tumsu un krāsu ugunslīnijām.
„Sākumā viss bij tukšs un neiztaisīts" — cik

dobji tas skanēja, kā aizsmacis pērkons ārā no ne-

zināmiem dziļumiem, bet „Dieva gars lidinājās
virs ūdeņiem", — ainava man samazinājās un es

tikai vēl redzēju lielu ezeru, virs kura liels spāris
lidoja ar zaļiem, caurredzamiem stikla spārniem.

„Bet tad nāca pats Dievs tēvs un tam gāja aši

no rokas."

Pirms viņš šķīra gaismu no tumsas un noda-

līja augšu no apakšas. — „Tā bij pareizi, tā vaja-
dzēja, zin, kur katrs paliek." Man pašai bij ie-

mācīta kārtība un tādēļ es Dieviņa rīcībai pie-
kritu.

Un tad viss pamazām tapa dzīvs un pil-
dījās! Zeme sazēla ar zaļu zālīti kā zaļš susek-

lītis, puķes bāza ārā galviņas vienu skaistāku par
otru, koki stiepās cits citam pār pleciem, strautiņi
un upes šalca, putoja un ritēja, pa augšu dziedāja
visvisādi putniņi, pa apakšu čirkstēja un dūca rai-
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bi kukainīši un pa vidu pūta vēji no visām pusēm

ganmīlīgi, ganasi. Bet uz lielas zaļas pļavas, dzel-

tenu puķu vidū stāvēja pats Dieviņš, acis tam bij
zilas kā vizbulītes un mati balti kā pienenes pūku

galva un pilni ar dūcošām bitēm, kā ziedu zars un

virs galvas tam dziedāja cīrulīši un augstāk, vēl

augstāk vērās zvaigznes, lielas un spožas — tās

pašas zvaizgnes, kuras es vēl tagad ik nakts redzu

pa savu logu.
Kad Dieviņš savu radīšanas darbunoslēdza ar

cilvēku un Ādamu radīja no mālu pikas, man

vairs neizlikās tik lieliski. Kādēļ viņš tam nelika

izaugt no zemes kā kokam vai puķei, vai tad taisni

māls bij jāņem par darināmo vielu?

Māte, kura turpat pie galda sēdēja ar kādu

rokdarbu, mēģināja manus iebildumus atspēkot:
„Dieviņš taču esot ari daudz citu vielu pie-

licis klāt un visu pirmatnējo rupjumu pārtaisījis."
Acis viņš ņēmis no zvaigznēm, matus no sau-

les stariem un visu miesu no baltiem mākoņiem.
Tā man patika, „bet," es iebildu, „mori ir

melni," — jo es tādus biju kādā bilžu grāmatiņā
redzējusi.

„Tos Dievs pa nakti radījis," viņa paskaid-
roja.

Es biju priecīga, ka Dievs pie manas radīša-

nas nebija līdz naktij novēlojies, jo tad es ari

būtu melna, kā maza morene.

Kad vēlāk es paliku viena istabā, es uzkāpu
uz krēsla pie spoguļa un skatījos, kādas tad ir

acis, kas no zvaigznēm ņemtas? un cilāju savas

garās, kuplās bizes: „Lūk, te ir kūlītis sasietu sau-

les staru."

„Bet tie bij tik pārāk gaiši, tikai ar mazu zel-

tainu atblāzmu, kamēr saules stari laukā izskatī-

jās kā dzelteni zīda pavedieni, medū mērkti un

gaisā tecināti."

„Saule uz sniega," es nodomāju; es jau ari ļoti
agri esmu pasaulē ienākusi, pašās pirmajās marta

dienās, kad vēl neviena puķe nedrīkst no zemes
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ārā līst un nav ne siltas saulītes, ne baltu, pūkotu
mākoņu.

Es biju priekšziedoņa bērns, salikta no sīkiem

saules gabaliņiem kā saules mozaika.

Kad māte atkal ienāca istabā, es turpināju
savu lasīšanu un viņa deva vajadzīgos kommen-

tarus:

Ādams ar levu jau bij no paradīzes izdzīti,
un „mums par to jācieš," māmiņa nopūtās, „starp
ērkšķiem un dadžiem mums šinī grēku pasaulē jā-
nodzīvo."

Es aši aplaidu acis apkārt: tā taisni nu nebija,
es visapkārt pie sienām redzēju tapetu musturu

ar rozā pušķīšiem.
„Tomēr — paradīzē, māmiņ, ganbij jauki, ne-

izsakāmi jauki, ko?" es līdzi viņai skaņi nopūtos.

„Ko nu par to vairs runāt!" māte atmeta ar

roku, „kas beigts —ir beigts! Nebūtu jel tā leva

to aizliegto ābolu ēdusi! Vai tad tur nu augļu ne-

bija pilns dārzs, diezin cik gardu! Nē, viņai taisni

tā ābola vajag! Tā iet, kad cilvēks nevar savus

kārumus savaldīt. Tā tu ari mācies dienās sar-

gāties."

Es ierāvu kakliņu un sirds man bailīgi puk-
stēja: „kaut tik es nu varētu izsargāties!"

„Bet, mamiņ," es prasīju, „vai tas ābols, ko

leva ēda, bij ļoti gards?"
„Kā nu tas gards nebūs," māte sacīja, lūpas

apvīstīdama, itkā uz tām būtu uz mirkli sajutusi
paradīzes garšu: „kad jau nu reiz viņa to ābolu

ēda, būtu jel mums, pēcnācējiem, ari kādu gaba-
liņu atstājusi pasmeķēt!"

Ar to tad nu radīšanas nodaļa bij nobeigta, un

lasīšana gāja aši vien uz priekšu.
Es jau biju nonākusi pie lielajiem grēku plū-

diem un Noasa šķirsta, te man atkal uzmācās kāds

sāpīgs jautājums:

„Vai tad Dieviņam nepietika jau, kad viņš cil-

vēkus bij no paradīzes izdzinis, vai tad nu vēl
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vajadzēja uzlaist lielos plūdus un visus apslī-
cināt?"

«Cilvēki bij ļoti ļauni," māte atkal kom-

mentēja.
Bet, kas ir ļauns, bij priekš manis vēl neuz-

minēta mīkla — es jau ari vēl nebiju no atzīšanas

koka ābola nekā dabūjusi.
„Bet Noass bij taisns," māte turpināja, „un

Dievs tam ari atļāva šķirstu būvēt, kas pa ūdens

virsu peld, un visādus zvērus un putnus paņemt
līdzi iekšā."

Es sev stādījos priekšā lielos, šņācošos plūdus,
kur viļņi ceļas augsti kā māja un šaujas garām kā

milzīgas čūskas ar pelēkām putu galvām, un dār-

dēja un rībēja visapkārt, jo nami gāzās, torņi sa-

bruka, koki, no saknēm izrauti, skrēja plūdiem
līdzi un pastarpām cilvēki kliedza un vaimanāja.

„Ak, cik bargs bij Dievs," es nodomāju, „es

gan nebūtu cilvēkus tā sodījusi, lai ari tie diezin

cik ļauni — labāk jau kādu vieglāku sodu tiem

uzlikt."

Tad man tēlojās priekš acīm, ka ari musu ista-

ba tāpat varētu plūdiem pa virsu peldēt un es tur

ieņemtu iekšā visus mūsu māju lopiņus: lielo, pe-
lēko govi un manu runci un ezīti pašus pirmos, un

tad visus citus, zirgus, aitas, govis. Putniņus es

salaistu pa logu iekšā. Tikai suņus vien es negri-
bēju ieņemt, tie bij ļauni, asinskārīgi zvēri, kas

saplosa nevainīgos kaķīšus, mīlīgākos un skaistā-

kos kustonīšus, cilvēka vistuvākos draugus. Man

bij riebums pret suņa smaku, kas tam nāca no

purna.
Bet pāri pār drūmajām ainām un pār visu iz-

postīšanas lauku, kur vairs nebij nevienas dzīvas

dvašas un kur paēdušies plūdi kā rāmi nezvēri

ļogāja gurdi savus uztūkušos vēderus — parādījās
viena maza dzīvībiņa.

Noass atvēra logu un izlaidās balodīts, balts,
ar sarkanām kājiņām, un izplēta spārniņus, kuri

kā divas liesmu mēlītes zibēja, iedegtas pret sauli.
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Tik maziņš, tik sīks dzīvības nesējs šinī lie-

lajā nāves blāknumā! Es jau baidījos, ka ari viņš

nepazūd, — bet, lūk, viņš atgriežas, viņš nes savā

knābītī vienu zaļu lapiņu!
Es par šo zaļo vēstulīti, rakstītu no pašas dzī-

vības rokas, ne mazāk priecājos, kā toreiz pats
Noass.

Bet visskaistākā aina nāca pašās beigās, kad

pie debesīm uznira spoža varvīksna. To Dievs bij
devis kā solījumu, ka nu vairs tādus plūdus nelai-

dīšot ļaudīm virsū.

„Te nu bij!" māmiņa sacīja, „pašam žēl pa-
lika, redzot, ko izdarījis!"

Varvīksna! — tā gandrīz bij vēl skaistāka pa-
rādība nekā saule ar mēnesi un zvaigznēm, kaut

gan tā ne sildīja ne spīdēja un izzuda tik ātri: te

ir, te nav vairs! acis vien pakaļ nomeklē!

Es ziemā biju redzējusi varvīksnu, kaut gan
tādu bālu un dziestošu, un kad es aiz brīnumiem

iekliedzos un atsaucu māti, tā man teica, ka tas

esot man solījums no laimes, kuru dzīvē piedzī-
vošot.

Māte tagad man sacīja, lai es Noasa stāstu iz-

lasot līdz beigām, un tad šodien pietikšot.
Es sekoju Noasam, kad tas līdz ar visu saimi

bij no šķirsta izgājis un tagad sakūra lielu uguni
un iededzināja Dievam pateicības upuri.

Jautrā uguns cēlās augsti un sprēgāja uz vi-

sām pusēm, itkā tepat kurētos, un tas man ļoti pa-
tika.

Tikai nu sekoja kautkas, kas man atkal ne-

maz netika.

Noass stādīja vīna kalnu un no saldā vīna

tikdaudz dzēra, kā piedzērās. Es biju dzērājus
diezgan jau redzējusi un tie man bezgala riebās.

Tie, lūk, bija grēcīgi cilvēki un tādiem, nu-

dien, derēja otrus plūdus uzlaist virsū, bet Noass
taču bij svēts vīrs, ko pats Dievs bij atzinis.

Ko nu līdzēja, ka plūdi bij pārgājuši, kad te

sākās vīna plūdi.
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Ko līdzēja skaistā varvīksna, kura, pēc mā-

miņas izskaidrojuma, bij tilts uz debesīm! Dzērā-

ji pa šo tiltu gan nekad debesīs neuzkāps un tos

tur iekšā nemaz nelaidīs!

Šodien nu man bij gan. Es aiztaisīju grāmatu
cieti un māte aizgāja uz laidaru, lopus raudzīt.

Saule nupat laidās lejup un krēsla tuvojās.
Tā bij mana sapņu stunda, kur es pa laikam mē-

dzu stāvēt pie loga un nolūkoties saules rietā, kurš

arvien vēl sarkani atblāzmojās uz baltā sniega,
kaut gan tas dilstot jau bij sācis pieņemt iepelēku
krāsu.

Visa pagājusē diena ar saviem iespaidiem tad

mēdza atdzīvoties manā garā, un es viņas krāsas

un notikumus grupēju un liku tādā veidā, kā man

patika; to es vēlreiz pārradīju, no rupja materiāla

izceldama svarīgāko un nozīmīgāko.
Sarkanā saule man pie tam palīdzēja, savas

krāsas dodama, un bālais mēness, kas uzlīda otrā

debess malā, lūkojās man pār plecu itkā mudinā-

dams, ka tagad mans sapnis tikai mazs sākums, ka

reiz visa dzīve būs jāpārrada kā viena aizlaista

diena, un ka no tās būs jāprot atšķirt paliekošais
no pārejošā un tam sava gara veids un zīmogs jā-

uzspiež.

Es vēlreiz pārdzīvoju visu radīšanas darbu it-

kā pati līdzdarbodamās, ne tikai skatītājas lomā

vien. Es peldēju vēlreiz pa lielajiem plūdu mu-

tuļiem un biju jau nolaidusies ar visu šķirstu no

augstā Ararata kalna. Te es apstājos pie lielās

upura uguns, ko Noass bij iededzinājis Dievam

pateikdamies par glābšanu.

Noejošā saule man pārāk dzīvi tēloja upura
liesmas. Žēl tikai, ka saldās smaršas nebij, ko

upuris ap sevi izplatīja, un sprakstēšana ari nebij
dzirdama.

Neviļus es laidu acis apkārt pa istabu un ie-

raudzīju kaktā saliktus kadiķu zarus. Māte tos

no rītiem allaž mēdza iededzināt un nesa tos de-
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gošus visām istabām cauri, lai izplatītu jauku
smaršu un noslāpētu sasmakušo atmosfēru. Man

ļoti patika kadiķu stiprā sprēgāšana un smaršīgie
dūmi.

Patlaban neviena nebija istabā, jo visi vēl bij
kūtīs pie lopiem, es tagad brangi varētu aizdedzi-

nāt vienu zaru, tad es tāpat kā Noass būtu iekūrusi

altāra uguni.

Domāts, darīts. Izmeklēju kuplāko zaru, pa-

ņēmu vienu sērkociņu un to aizdedzināju. Sprak-
stēdama plata liesma apņēma zaru un šāvās gftisā.
Es nu skrēju, durvis pavērusi, pa visu māju un

dzirksteļu strīpa viļņoja man pakaļ. Ari saldie

dūmi klīda un ietina mani pašu veselā mutulī.

Te es nomanīju, ka nedeg zars vien, bet līdzi

aizdedzies mans plānais priekšautiņš. Es ļoti no-

bijos un ar pirmo instinktu skrēju uz gultuun me-

tos tur uz muti iekšā, liesmai virsū. Par laimi,
liesma priekšautā likās apslāpusi un gruzduma
smaka vien izplatījās no drēbju atliekām. Bet

briesmas tomēr vēl nebij novērstas: degošais
zars, kuru es skrejot nebiju paguvusi no rokas

izlaist, bij ķēris šķidro aizsegu loga priekšā, jo
gulta, kurā es metos iekšā, atradās tuvu pie loga.
Acumirklī ari viss logs jau dedza gaišās liesmās

un uguns draudēja izplatīties pa visu istabu.

Es nezināju, ko darīt, un sāku kliegt visā

balsī.

Par laimi, manu kliedzienu bij izdzirduši ļau-
dis un visi skrēja no kūts šurpu.

Māte neganti pārbijās, kad, durvis verot, ie-

raudzīja, ka istaba pilna dūmu, logs deg gaišās
liesmās un es pati kliedzu ar apdegušām drēbēm.

Viņa saķēra mani, kamēr kalpones, paķēru-
šas ūdens spaiņus, metās uguni dzēst. Atri ari iz-

devās to apslāpēt, jo tā nebija vēl paspējusi tā-

lāk izplesties.
Ari mate no savam izbailēm atģidas, kad vai-

rākkārt mani bij apskatījusi un nekādas degu-
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ma brūces nebij atradusi. Pietika šoreiz ar bai-

lēm vien.

Bet manas bailes vēl nebij galā, jo nu es gai-

dīju krietnu bārienu par savu nedarbu, kaut gan

tas priekš manis bij gluži kas cits bijis kā bērnu

nedarbs.

Māte tomēr bij vēl tik uztraukta, ka bāriens

izpalika, visas domas pie viņas pārvarēja prieks,
ka es biju izglābusies no liesmām, kurām es un

visa māja būtu par upuri kritusi.

Viņa skūpstīja mani un glāstīja, un tad es vi-

ņai ari šņukstēdama izstāstīju, ka es biju gribē-

jusi aizdedzināt Noasa upuri.
Mans upuris tiešām būtu liels bijis!

Eņģeļi nāk ciemā. Trepes uz debesīm. Uguns-
stabs

Pēc mana upura dedzināšanas, kurš pēc sava

apmēra būtu pārspējis Noasa upuri, ja vien būtu

izplēties ugunsgrēkā, un visu māju nodedzinājis
līdz ar mani pašu, un nebūtu pašā sākumā ticis

nodzēsts, man nu stingri bija aizliegts tās ainas

un iespaidus, kurus es caur lasīšanu biju ieguvusi,
savā fantāzijā, pārtēlot dzīvē; māte manu meklē-

šanu pēc veidiem nosauca vienkārši par nedar-

biem un pat vēl vairāk: tāda āļošanās, viņa teica,
esot grēks, kuru Dievs stingri sodot.

Es gan tādam grēkam īsti neticēju, jo kad

jau Dievs bija pieņēmis žēlīgi Noasa upuri, kādēļ
viņam nebūtu labpaticis ari manējais?

Bez tam, Dievs priekš manis toreiz nebij ne-

kāds bargais Dievs, bet mīļais baltais tēvs ar sud-

raba matiem un zilām vizbulīšu acīm.

Bet nekas par to, ka mana ārējā darbība ta-

gad bij ierobežota, viss, ko mana apkārtne man

varēja dot, bija jau no manis izsmelts: siltais

kambaris ar ziedošām rozēm, kalpu istaba ar mir-

gojošām leduspuķēm logu rūtīs un baismainā
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augšiene ar visiem saviem brīnumiem, atradu-

miem un piedzīvojumiem bija jau caurdzīvotas.

Ari uz lopu kūti es labprāt negāju tādēļ, ka bij

par daudz cieti jāsaģērbjas, un man tā vien likās,
ka saule tagad vairāk nekā sala spiestos cauri

caur visiem septiņiem mātes lakatiem.

Vienīgi vēl mani varēja interesēt kautkādi

noslēpumaini podi, kuri aitu kūtī mēslos esot ap-
rakti ar indijas krāsu, ar kuru būšot puišiem ze-

ķes krāsot, jo toreiz puišu lepnums bij garas, zi-

las zeķes, pastalās ieautas; bet uz podu ārā rak-

šanu bij vēl jāgaida — līdz pavasarim.
Ari viss cits tika uz pavasari atlikts: tad ņem-

šot tauku iešņavas no vārcelēm zemē, tad, ap sē-

šanas laiku, vārīšot žāvētu cūkas asti, lai gari ru-

dzi augot, tad ari likšot visas pīles, zosis un vis-

tas perēt; bija tā, itkā līdz tam visam bij jāsnauž
un jāgaida un ka pavasarī visi zemes un debess

logi atdarītos un visi dzīvības avoti sāktu rietēt

un mūsu māju dzīve pārvērstos gluži cita.

Ari laiks vēl skrēja garām ar baltiem puteņu

spārniem un tam vēl daudz jūdžu bij jāskrej līdz

tai zemei, no kuras atnes pavasari.
Man vajadzēja tādēļ aust vēl savu iekšējo pa-

sauli ar viņas krāsām un ainām: es ņēmu atkal

priekšā bībeli un turpināju ceļu pa brīnumu ze-

mi. Cik labi, ka māmiņa man ar kādu rokdarbu

sēdēja blakām un mēs par visu varējām dzīvi

pārspriest.
Mēs bijām patlaban pie jūdu ciltstēva Ābra-

ma. Kas tas par savādu vīru, šis Ābrams! Visa

viņam bija pa pilnam: māja ar mantu, kalpi un

ganāmi pulki un te, kādā dienā Dievs viņam saka:

„Atstāj itin visu un celies un ej uz kautkādu ne-

zināmu tāli, uz nezināmu zemi, kur es reiz tevi

darīšu par lielu tautu." Un viņš klausa ari un ce-

ļas un iet! „Vai tādam maz ir prāts!" māmiņa
sirdās, „ja kāds viņam ko iepūš, viņš tūdaļ kā nel-

ga lec kājās un poš tik projām! Vai gan es," vi-

ņa teica, „ietu atstāt mūsu mājas ar visu iedzīvi
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un lopiem, lai ari diezin kāds dievs man to rau-

dzītu iestāstīt! Cik tad nu tam Dievam pašam
tā prāta tur ir bijis!"

Māmiņai bij taisnība, protams! tā neviens

prātīgs cilvēks nedarīs.

Bet kas tā tomēr var būt par tādu savādu dzi-

ņu, visu, itin visu atstāt un iet uz tāli, uz nezinā-

mu, noslēpumainu tāli. Ak, cik tādā tālē gan var

būt brīnumu un šausmu! Cik tā atbaidoša un to-

mēr reizē cik pievilcīga un cik skaista! Kādi tur

briesmīgi nezvēri rūc pretī ar atplestām rīklēm,
bet turpat viņiem virs galvas kokos dzied brīniš-

ķīgie paradīzes putniņi. Vasarā, kad mūsu puķu
starpā ziedēja kaktus ar lieliem sarkaniem zva-

niem, māmiņa man bij stāstījusi, ka tur svešās

zemēs, tāli no mums, tāds kaktus, kas pie mums

mazā podiņā ziedot, esot liels kā koks un ziedi

tam tik lieli, ka vienā sarkanā zvanā bērns varot

iesēsties kā šūpotnēs. Tur zālē mirdzot raiba rasa,

no rītiem vizuļojot visādi kukainīši, un mušas pat
skraidot apkārt ar spīdošiem spārniem kā iedeg-
tām uguntiņām. Un putniņš tur dziedot, tāds sa-

vāds brīnumputniņš, kuru saucot par Bilbili; kad

viņa dziesmā klausoties, paejot tūkstoš gadu un

to nemaz nemanot. Pie mums ari gan atmaldoties

šis putniņš, bet te viņš rādoties tikai pelēkā kam-

zolītī, un skrejot tam kakliņš aizsalis, tā ka viņš
tik mazu drusciņ varot izdziedāt no tās dziesmas,
ko viņš tur dziedot. Te viņu saucot par lakstī-

galu.
Es toreiz prasīju mātei, vai tas Bilbilītis Āda-

mam, kad tas no paradīzes izdzīts, pakaļ izskrē-

jis?
Māte man to ari apstiprināja.

Tādā veidā mana fantāzija radīja sev tāles

ainu, kurā sabiezēja kopā krāsas no orientaliska-

jām tūkstots un vienas nakts pasaciņām un Ābra-

ma zvaigžņu ilgām.
Kā bite, iedvesma ņēma medu no visām pu-
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ķēm un jauca to kopā, lai tās būtu vai reibinošas

rozes vai aromātiskas lilijas.
Raibā virknē un krāsu maģijā tagad uzplau-

ka viena aina pēc otras manu iekšējo acu priek-
šā. Un jo lielākā kontrastā tās atradās ar tieša-

mību un ar manu apkārtni, jo kvēlaināki tās ie-

degās fantāzijas vizmā.

Apkārt manim izplētās lauku vientulība,

sniegs un sala klusas ziemeļzemes apjomā, un tur

teikā žūžoja Mamres ozoli milzīgā kuplumā un

deva platu paēnu, „kad dienā bij viskarstāk". Še

nomalē pa ziemu reti kāds ciemiņš atbrauca, vai

paunu žīds un übags uzklīda, tur pat eņģeļi nāca

kā ciemiņL
Kad Ābrams bij dienvidū atlaidies zaļā,

smaršīgā zālē zem saviem kuplajiem ozoliem,

viņš ieraudzīja savā pagalmā staigājam trīs vī-

rus garās, baltās drēbēs. Viņš tūlīt nomanīja, ka

tie nav vis vienkārši cilvēki, jo no viņu vaiga un

drēbēm izstaroja savāds spožums.
„Kādēļ pie mums nekad vairs eņģeļi nenāk

ciemā?" es prasīju mātei.

„Nāk gan," viņa atbildēja, „tikai mēs viņus

nevaram ieraudzīt, jo mums ir grēcīgas acis."

Man par to bij jādomā, un vēlāk, kad bībeli

biju nolikusi, es ilgi skatījos pa logu ārā, vai

kautkur neieraudzīšu kādu eņģeli, ja ari ne pašu
svētāko, tad vismaz kādu puseņģeli un ja ne vai-

rāk, kādu drēbes gabalu spīdam, bet cik ilgi ari

neskatījos, vairāk neko es nevarēju saskatīt, kā
mūsu baltraibo suni, Vali, pa sniegu bradājam.

„Tā tad ari man bij grēcīgas acis," bija mans

slēdziens.

Es piekāpu pie spoguļa un ņēmos apskatīt:
kādas gan izskatās grēcīgas acis, un ieraudzīda-

ma divus tumšus apaļumus pretī mirdzam, es nu

zināju: tā bij bieza grēka kārta, kas tur spīdēja
pretī.

„Ak, cik skaisti bij tie laiki," es nopūtos, „kad
cilvēki bij bez grēkiem un eņģeļi ar viņiem saru-
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nājās kā draugi. Tagad nemaz nezini, kad un kā

esam visi grēkos iebriduši līdz ausu galiem, ka vi-

sas acis ar grēkiem aizlipušas un nezin, kā nu

ārā tikt.

Ak, labāk nemaz šinī pasaulē nedzīvot!"

Es nu arvien vairāk aizdomājos prom no tie-

šamības un dzīvoju pa sapņiem skaistajā Pales-

tinā pirmatnes cilvēces dzīvi, kas norisinājās kā

naivi mīlīga ganu idille.

Es ceļoju līdzi, kur Eliazers devās ceļā priekš
sava kunga dēla, Izaka, bildināt Rebeku. Saiņos
mēs paņēmām līdzi dārgas mantas, sprādzes un

auskarus un jājām uz kamieļiem, kādus es bildē

biju redzējusi gar kalnu malu, kur uz nokārēm

auga rožu krūmi un citas skaistas puķes, un lai-

mīgi nonācām Mesopotamijā Naharas pilsētā.
Un tur iznāca Rebeka, Betuela meita, viņa

nesa uz pleciem ūdens krūžu un bija ļoti skaista.

Man uznāca vēlēšanās, kaut es būtu bijusi tā

pati Rebeka un tik skaista. Un kad viņa nolaida

krūžu no pleciem uz Eliazara lūgumu un sacīja:
«Dzer, kungs, es padzirdināšu ari tavus kamie-

ļus," tad tas bija kā ar manu muti runāts, es glu-
ži to pašu būtu teikusi un tāpat darījusi.

Viss saskanēja, tikai mazu druscitiņ tur kaut

kā iztrūka: es nebiju Rebeka. —

Spārnotā gājienā nu norisinājās turpmākās
ainas manā bībeles ceļojumā, tā ka nepilna mēne-

ša laikā es biju izņēmusi materiālu ne tikai la-

sot vien, bet ari caurjūtot un garīgi pārstrādājot
visu jūdu pirmatnības vēsturi līdz Mozus liku-

miem, kuri mani vairs neinteresēja, un kurus es

ari nevarēju saprast.

Vel vairāk, neka Ābrama, mani aizrāva Jēka-
ba stāsts.

Vēl skaistāka par Rebeku bija Rahele, un Jē-
kabs ari viņu tik ļoti iemīlēja, ka viņas dēļ kal-

poja septiņus gadus, un kad to ir tad nedabūja,
vēlreiz septiņus gadus. Es jau baidījos, ka viņu
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vēlreiz nepiemāna un ka tam nebūtu jākalpo vēl

trešoreiz septiņi gadi.
„Un tik ļoti Jēkabs mīlēja Raheli, ka visi šie

garie gadu meti tam šķita kā viena diena."

Nu es zināju, kāda ir mīlestība un kāds mērs

pie tās jāpieliek.
Cits, gluži cits iespaids mani pārņēma, lasot

turpmāk par Jēkaba cīņu ar Dievu.

Kad Jēkaba dzīve jau ritēja skaisti un mie-

rīgi, te kādā naktī viņam uzbrūk noslēpumains
vīrs, kura vaigs itkā miglā nav saredzams, tas vi-

ņu sagrābis ap viduci, sāk ar viņu lauzties, un Jē-
kabs cīnās ar viņu klusā, niknā cīņā, ka karsti

sviedri līst no pieres, cīnās cauru nakti līdz rīta

ausmai un tomēr pie visa tā viņš jūt, ka šis uz-

brucējs nav nemaz viņa ienaidnieks, ka šī noslē-

pumainā cīņa tiek vesta dēļ kā cita, un kaut ari

svētais viņam gurnu izmižģē, Jēkabs beidzot lū-

dzas viņa svētību, jo viņš nu sāk nojaust, ka ir

cīnījies ar pašu Dievu, un lūdzas, viņu satvēris:

„Es tevi neatlaidīšu, pirms tu mani neesi svē-

tijis.
Sava tumša bērna nojauta es jau tad izjutu,

ka šī Jēkaba cīņa ir simbols cilvēka cīņai pēc dzī-

ves augstākiem ideāliem un vērtībām, ka šie

ideāli tik tad atklāj savu dievišķo būtību un dod

savu svētību, kad pēc viņiem esi cīnījies karstā,

neatlaidīgā cīņā, sviedriem ritot un simboliski

gurnu izmižģējot. Kā ari vispār ideāls tik tad pa-
rādās, cik tas liels, jo to mēro pēc cīņas ap viņu.

Otra noslēpumaina parādība bij Jēkabam
sapnis, kurā viņš redzēja trepes, kas taisni veda

uz debesīm.

Neilgi pēc tam ari es redzēju gluži tādu pašu

sapni. Mūsu pagalmā bij trepes, kurām katra

kāpe mirdzēja tīrā zeltā. Tikai viņas bij ļoti stā-

vas un bez pieturas spraišļiem veda taisni uz aug-

šu, mākoņos iekšā. Es stāvēju lejā, pašā galā un

ļoti baiļojos, ka man būs jākrīt, ja es pa viņām

kāptu. Tomēr es saņēmos un biju jau kāju uzli-
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kusi uz pirmo kāpi, kad es nezin no kāda trokšņa

f>amodos. Es tomēr vēl biju tā sasapņojusies, ka

ēcu no gultiņas pēkšņi ārā un vienā krekliņā
skrēju laukā, pagalmā, pilnā pārliecībā, ka tre-

pes tur vēl atrodas. Tikai, kad mani pie durvīm

kāds apturēja, kur es tik agri skriešot, jo gaisma
tikko austot, es atjēdzos, ka sapņojusi vien tik

esmu. Sapnis tomēr bij tik dzīvs, ka tas atšķīrās

no citiem sapņiem un ar savādu suģestiju pārval-

dīja manus prātus. Es slēpu sevī vienmēr klusu

cerību, ka, ja ari šoreiz debesu trepes man priekš
acīm izgaisa, es tās tomēr reiz redzēšu un pa vi-

ņām uzkāpšu. Un man jāatzīstas, ka šī bērna ti-

cība jeb, labāki sakot, parādība arvien vēl bij
uzglabājusies vēlākā dzīvē manā sirdī. Un vai es

tīri tāda nelga esmu? Vai katra sajūsma nav tā-

das Jēkaba trepes, kas pa spožām kāpenēm ved

uz augšu?
Pēc Jēkaba vēstures nāca mīlīgā Jāzepa tei-

ka, kā brāļi viņu bedrē meta, pārdeva, kā viņš no-

nāca Ēģiptē un otrreiz smaka cietumā un vēlāk

tika iecelts lielā godā un piedeva saviem brāļiem,
ko tie viņam darījuši.

Ak, kā es priecājos un biju klāt, kad to ie-

tērpa baltos zīda svārkos un tam aplika ap kaklu

resnu zelta ķēdi un sēdināja viņu goda ratos un

lika jātniekam priekšā jāt un izsaukt, ka pēc Vā-

rava viņš ir kungs pār visu zemi.

Cik labi, cik skaisti, pēc ciešanām un paze-
mošanas saņemt tādu algu! Man likās, ka no vi-

ņa spožuma stari ari uz mani kristu.

Mans bībeles kurss šo ziemu noslēdzās ar pē-
dējo jūdu varoni Mozu.

Man gan nepatika, ka visi šie mani, no fantā-

zijas tik spoži apdvestie varoņi saucās tik nelāgos
vārdos: Ābrams, Jēkabs, Jāzeps un galu galā vēl

Mozus, ka atgādināja preču žīdus, kas apkārt
staigāja ar paunām un bij netīri, un vispār, ka tie

atgādināja žīdus, bet ko tur darīt, pār viņu vār-

diem bij jālūkojas pāri uz viņiem pašiem.
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Cik savāds bija ari šis Mozus!

Turēts pie galma kā karaļa dēls un dzīvo-

dams visā godībā, viņš tomēr pieķērās savai na-

baga tautai, kas pastāv no nicinātiem vergiem, un

galu galā visu godību atstāj un iet projām. Gluži

tāpat kā Ābrams! Tikai vēl vairāk, Mozus neiet

sevis paša labā vien prom, viņš izved visu tautu

no zemes un vada to ilgus gadus pa nezināmu

tuksnesi uz izredzēto zemi.

Kas tad viņus visus dzen atstāt drošo, labo

dzīvi un visu godību un tiekties pēc kautkā ne-

zināma un varbūt nesasniedzama?

Kas tad bij šis nezināmais? Ar kādu mistis-

ku spožumu tas bij apdvests?
Tuksneša ceļotājiem tas nakti gāja priekšā

kā gaiši degošs ugunīgs stabs, un dienā tas kūpēja
kā sarkana, dūmaina liesma.

Bads un slāpes vārdzināja ceļotājus, vara

čūskas tos dzēla, un tomēr tie gāja vien uz priek-
šu, un saldā debesu manna, kas viņus veldzināja,
bij viņu pašu ticība uz spožo tāli, uz apsolīto me-

dus un piena zemi.

Daudzi mērķi nesasniedza un nomira turpat
tuksnesī, bet, tā šurpu turpu domājot — man li-

kās, ka labāk tomēr bij iet, nekā palikt par ver-

giem Ēģiptē.
Un Mozus pats, kas izredzēto zemi skatīja ti-

kai no kalna gala un kam ari bij jāpaliek tuks-

nesī, cik skaists viņš man izlikās, cik liels un kā

spīdēja viņa vaigs! — žēl tikai, ka viņu par Mozu

sauca! Es sāku jau meklēt visādus skaistus vār-

dus, ko viņam dot, un griezos pie māmiņas pēc
padoma.

Viņa atteica: „Ko tad tu gribēji, kā lai viņu
sauc? Vai par Jeku? Vai nu iesi pārkristīt to,

kas sen jau miris!"

Es neko vairs neatbildēju, bet klusībā es Mo-

zu tomēr pārkristīju citā vārdā. Viņš ari nebij
miris, bet dzīvoja tālāk citos laikos, zem cita

vārda.
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Raganas lidojums. Zvaigžņu saimniece Mēnesīte

Februāris jau gāja uz beigām un ziedoņa
dvēsma spiedās iekšā, cauri caur mūsu dubultlo-

giem. Ari ledus puķes kalpu logos bija līdz ar

savu sudraba ziedoni noziedējušas.
Sudraba laikmets ar ziemu un salu sāka pār-

iet un nu sākās zelta laikmets ar sauli un siltumu.

Jo spilgtāka kļuva gaisma ārā, jo vairāk iek-

šā viss izlikās netīrāks un visi zirnekļa audi tapa
redzami.

Putekļi, vīdamies spožās spirālēs, cēlās gaisā,
un zirnekļi paši, ieraudzīdami, ka saule lielām

zelta rīkstēm draud pa logu iekšā, izbijušies, me-

tās bēgt un apzeltītām kājām skrēja patvērumu
meklēt pa kaktiem.

Saule ielauzās ari pie kalpu bērniem, kuri

dziļi aizkrāsnē bija sacelti gultās, lai nemaisītos

lielajiem pa kājām, un apzeltīja viņu netīros de-

gungalus, ka tie mirdzēja vien.

Aizkrāsnes lakstīgalas nevilka savu meldiņu
vairs tik žēli un gari kā ziemā, bet dziedāja retāk

un tā īsi un aprauti: „Nāk! nāk! nāk!"

Kas tad lai nāk?

Nekas ne nāks, ne būs! Paliek tā pati istaba

ar pelēkām kaļķa sienām un apkvēpušiem gries-
tiem, tā pati krāsnīte, tas pats soliņš, uz kura

sēdu.

Tikai nakti bieži pa sapņiem es tik spilgti
jūtu, itkā nomodā būtu, ka uzsēžos uz soliņa, ap-

ķēros tam labi cieši, ar abām rokām, apkārt, lai

nenokristu, un soliņš ar mani sāk celties un lidot

pa istabu arvien augstāk un augstāk, līdz pašiem
griestiem, un es tā lidoju, šūpodamies, no vienas

sienas uz otru.

Šis sapnis man tik bieži atkārtojās, ka es die-
nā sāku mēģināt sēsties uz soliņa un labi cieši

pieglausties klāt, vai tas nesāktu celties gaisā tā-

pat kā pa nakti, un kad tas nenotika, tad es gai-
dīju tikai uz nakti, jo tad es zināju, ka es lidošu.
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Kad es citiem stāstīju par savu lidošanu, tad

tie teica, ka es esot ragana un ka vecā Lavīze

mani nobūrusi.

Apvainota, es cietu klusu: tas taču nebija ne-

kas nejauks un nelabs, ko es jutu, bet tiklīdz lie-

lie par to sāka runāt, viss tapa citāds un man pa-
šai vairs nepatika.

Dvēsele gribēja pati par sevi veidoties un

tapt par formu, bet rupja roka to spieda un spun-

dēja atpakaļ, kā garaiņus šaurā traukā.

Es sajutu, protams, bērnišķi un neapzinīgi,
ka man vienai pašai par sevi jātop, ka citi manu

ilgu māju man nevarēja palīdzēt celt.

Bet pārāk daudz man bij ceļamā materiāla

un es nezināju izvēles, un ziedonis laukā, kas jau
sāka tuvāk virzīties, man pieveda materiāla vai-

rāk un vairāk un krāva savas zelta kaudzes pie
kājām kā rītzemju princesei.

Nezin, vai kokiem tur ārā, kuriem sula sāka

kāpt augšup zaros, bij tikdaudz dzīvības briedu-

ma iekšā, kā manī? Neskaitāmas sajūtas, saldas

un mocošas viļņoja manī augšup un lejup; es biju
kā mazs gliemezīts, kuram iekšā šalc visa lielā

jūra, ko var sadzirdēt, kad to pieliek pie auss un

klausās.

Bet manu sirsniņu neviens neņēma rokā kā

mazu gliemezīti un nelika pie auss, klausīties, kā-

das tur iekšā šalc skaņas no lielās jūras.

Tuvāka draudzene un audzētāja man sāka

palikt mana nedzīvā apkārtne un daba, kura ar

mani runāja bezlūpu balsī un rādījās man bez-

tēla skaistumā.

Mana iekšas dzīve istabās man bij devusi zie-

mas pasakas un dziesmas, no kurām es vairāk

biju dzirdējusi nestāstītas un nedziedātas, nekā

tās, ko manas ausis bij jau gatavas uzņēmušas.

Arā ziema man bij devusi savas krāsas, un

kad tai cita nekā nebij, tā pret balto sniega blāk-

numu izcēla kailo zaru melnos, brīnišķi izlocītos
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ornamentus un iesprauda tanīs kā rāmjos zeltā

degošās vakara saules gleznas.
Circeņi ar mani bij runājuši un vecais pulk-

stenis pie sienas bij tikšķēdams gausā balsī ar ma-

ni bubinājis kā vectētiņš, stāstīdams par sen pa-

gājušiem skaistiem laikiem.

Un tad vēl bībele! Tā manu dvēseli bij lie-

tin pielējusi kā Jahves upura kausu ar savu

zvaigžņu dzērienu un kūsājošo poēziju.
Uguns, tumsa, sniegs — tās bija bijušas zie-

mas krāsas, tagad nāca ziedonis ar savām, un tās

bija priekšlaikus gan vēl tas pats sniega baltums,
bet tas kūstot plētās un nolaidās vienmēr zemāk

kā mirstoša gulbja spārni, kamēr zilums debešos

vērās vienmēr plašāk vaļā, kā jaunas pasaules
acis.

Es sāku novērot, ka viss tapa vieglāks un

steidzīgāks: mākoņi un vēji skraidīja kustīgāki,
un pat cilvēku soļi nedimdēja vairs tik smagi uz

grīdas.
Sevišķi man patika vakaros novērot pilno

mēnesi, kad tam drūzmējās apkārt sīki mazi sud-

raba mākonīši; es nodomāju: „ko viņi tur mek-

lē?" un ieraudzīju, ka mēnesī sēd meitiņa uz sud-

raba krēsliņa, pati vienā sudrabā, un nu es, zi-

nāju: tā bij mēness paša meita, Mēnesīte, kura
veda zvaigžņu saimniecību un kurai karājās pie
sudraba jostas debess atslēdziņas, ar kurām tā at-

slēdza debesis un ielaida zvaigznes iekšā, kad

nakts bij pagalam un ausa diena.

Es iedomājos sevi pašu Mēnesītes lomā un

gribēju to pakaļ tēlot. Pa novakaru, kad visi iz-

gāja pie lopiem, es sameklēju pa kumodi visus

vecos sudraba rubļus, kuri man no krusttēva bij
iedāvināti, apgulos tad grīdā uz muguras un at-

laidu vaļā savas matu pīnes un apliku sev visap-
kārt sudraba rubļus — tā nu es biju mēnessmeiti-

ņa, Mēnesīte, un rubļi bij mani mākonīši, kuri

drūzmējās man klāt, lai es tiem stāstītu pasaci-

ņas par debesīm.
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Jēriņš ar
sudraba radziņiem. Bālā Grieta

Kaut gan jau ziedonis stipri tuvojās un marts

gāja otrā pusē, tad tomēr vēl daudz izkurtuša

sniega gulēja ziedoņa durvju priekšā un itkā sā-

pes nospieda sirdis.

Tāds savāds drūms klusums bij iestājies, kas

neļāva ne skaļāk runāt, ne diktāk staigāt. Ari

man bij cieši piekodināts nebļaustīties, jo man

esot tāda sudraba balstiņa. Un es ari! ja jau
visi bij bēdīgi, par ko lai es priecātos, kaut gan

man uz vasaru bij tikdaudz cerību un solījumu:
mani vedīšot uz dažādiem ciemiem pie radiem, —

bet tas nebūt nebij viss, un tad, vasara pati ar

skaistām puķēm un zaļu zāli un daudzām baltām

taciņām, pa kurām es varēšu skraidīt pēc pati-
kas, — bet tas ari vēl nebij viss; man dziļi no

sirds pašas bij daudz vairāk solīts nekā viens

ziedonis un visi radu ciemi kopā, tikai es vēl ne-

zināju, kas tas bij. Es tikai nojautu, ka tam bij
ari daļa ar to drūmumu un sāpēm, kas kā māko-

nis gaisā viļņoja.
Tās jau ari nebij neviena personiskas cieša-

nas, bet vispārējas, jo patlaban bij pasaulscieša-
nu laiks — gavēnis.

Gavēnis bij identisks ar reliģisku sajūtu, ar

pātariem un dziedāšanu. Pa darbdienām gan pā-
tarus neskaitīja, bet tikko pulkstenis sita 12, visi

nolika darbus pie malas un svinēja. Kad pulk-
stenis sita divi, darbi atkal sāka ritēt un pamazām

ieskanējās aizturētās valodas; visi itkā uzelpoja.
Man tomēr šis baigums un klusums bij pati-

cis, jo tam bij liels, universāls raksturs, es biju
itkā tāli aizlidojusi projām, kamēr pie pirmā ik-

dienišķā vārda es atkal atgriezos atpakaļ un no-

kritu no augstuma mūsu istabā.

Kad nāca sestdienas vakari un svētdienas,
tad pie mums bij vēl svinīgāki. Ļaudis gāja uz

pirti un nomazgājās tīri no darba sviedriem un
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— no grēkiem. Visiem bij balti krekli mugurā,
kuri stipri atcēlās no pirtī sakarsušiem sarka-

niem ģīmjiem. Uz gultas klāja baltus, pašaustus
audekla palagus, kuri izplatīja patīkamu svaigu-
ma un linu smaršu. Māmiņa izkāra pie sienas

katram tīrus audekla dvieļus, kuri bij gari un

spoži balti, kā ceļš uz debesīm.

Citādi, darbdienās puiši staigāja piesmērētos
aitādu kažokos; gar piedurknēm tie slaucīja acis,
varbūt asaras, gar sāniem speķainos pirkstus un

gar zeķēm, pieliekdamies un nošņaukdamies, de-

guna ražojumu,

Pec pirts visi, puiši un meitas, sasēda ap gal-
du pie pātariem.

Meitas, tagad puišiem blakām sēdēdamas,
spiedza vēl vairāk nekā pie laicīgām dziesmām, jo
nu viņām taču bij publika tuvumā, puiši, turpre-
tim, rūca kā dunduri un sevišķi klusi, kad tiem

gribējās ēst.

Māmiņa sēdēja galda galā un vadīja pātarus,
arvien meldiņu uzņemdama. Viņai bija ļoti skai-

sta, plaša balss, kura visiem augsti lidinājās pāri
kā ērglis māju zvirbuļiem; viņa jau bija ari iz-

daudzināta kā dziedātāja un citos laikos tā ari

būtu slavena kļuvusi, bet — viņas ziedonis nekad

nenāca.

Kad viņa dziedāja, tad man ari daudz kas bij
vairāk saprotams, nekā ar vārdiem sacīts, tad es

ari zināju, kas ir gavēnis.
Pie šīs balss sēri smagām vibrējošām metāla

skaņām es redzēju itkā velkamies gausā gaitā
melni apsegtus līķa ratus, ar tādiem pat melnām

segām apsegtiem zirgiem priekšā. Man bij jā-
raud, nezin, vai par Jēzus ciešanām, jeb vai tādēļ,
ka māte dziedāja. Ari puiši šņaukāja degunus,
vairāk nekā vajadzīgs.

Daža reize ganbij ta viņas balss vien, bet cita

reizē mani ari saistīja saturs. Māte dziedāja:
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„Ak, šķīstais Dieva jēriņš,
Viss asinīm notraipīts,
Tu, lēnīgs Dieva bērniņš,
Pie krusta gauži staipīts."

Es redzēju viļņojam lielu, sarkanu asinsjūru,

un tur peldēja slīkdams balts jēriņš ar sudraba

radziņiem. Radziņi vien bij redzami uz virspu-

ses, bet pats jēriņš nogrima dibenā.

Ari šī glezna man vēlāk skolā papildinājās
ar grieķu teiku par Friksu un Helli, kuri, bēgda-
mi no ļaunās pamātes, peldēja pār jūru uz jēriņa

ar zelta ādu. Helle noslīka jūrā, no kuras jūra
dabūja vārdu „Heilesponts", bet Frikss izglābās
un dieviem upurēja jēriņu, zelta ādu uzkārdams

svētnīcā. Šī teiksmainā āda bija par cēloni vēlā-

kai argonautu teikai. Bet viss šis izveidojums slē-

pās priekš manis vēl nākotnes klēpī.
Šimbrīžam mans dzīves pavediens saistījās

vēl pie mājas sliegšņa un viņas šaurajiem notiku-

miem.

Un notika ari vēl kautkas, kas ziedoni darīja
vēl bēdīgāku nekā gavēnis bij spējis.

Viena no mūsu kalponēm, Grieta, maigākā
un skaistākā no abām, kura ari mani mīlē ja, kļu-
va dien' no dienas bālāka un bēdīgāka. Viņa ari

vairs nesēdēja kopā ar citiem un staigāja laka-

tiņu dziļi uzvilkusi uz acīm.

Es prasīju mātei, kādēļ Grieta vairs nesēd pie
citām meitām.

„Grieta precēsies," māte atbildēja.
Es gan biju dzirdējusi runājam, ka viņai esot

līgavainis, mūsu pašu māju puisis, Empelis, bet

ka esot ļoti jāsteidzoties ar kāzām.

Tas jau bija ļoti jauki, ka kāzas bij gaidā-
mas. Es gan nevienas kāzas nebiju redzējusi, bet

es iedomājos, ka tad sīki mazi zvaniņi zvanīs un

ka visi ļoti priecāsies. Bet Grieta nemaz neizska-

tījās priecīga un es jautāju vien tālāk:
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„Vai tad, kad precas, neiet vairs pie citām

meitām sēdēt un vērpt?"
«Tad jau pie vīra jādzīvo."
„Bet Grieta nedzied ari vairs dziesmiņas līdz

kā senāk?" es jautāju tālāk.

«Nevar jau vienmēr aušoties."

„Vai dziedāšana ir aušošanās?"

„Kad paliek prātīgāks, vairs netīk dziedāt."

Ar to man tomēr nekas vēl nebij izskaidrots

un es neatlaidīgi prasīju:
„Bet kāpēc Grieta paliek arvien bālāka un

bēdīgāka?"
„Es jau teicu," māte īgni rūca: «Grieta pre-

M

cas.

«Vai tad visi, kas precas, paliek bāli un bē-

dīgi?"
Es vairs nedabūju atbildes, jo mate aizgrie-

zās un slaucīja acis.

Drīz ari atnāca kāzas, bet citādas, kā es biju
iedomājusies.

Grietai gan uzlika galvā miršu vaiņagu ar

garu, baltu plīvuri un uzvilka baltu kleitu, bet

neskanēja nekādi zvaniņi, ne smiekli.

Grieta savā baltā kleitā gulēja stīva un auk-

sta un viņu ielika tukšajā zārkā, kuru nonesa no

augšienes.
Es stāvēju klāt kā sastingusi un domāju:

„Vai jāmirst, kad precas?" un es nolēmu — es

gan nekad neprecēšos.

Tinte — savāda sula. Sudraba laiviņa. Saules

spārni

Bez bībeles kursa, kuru es nu biju izgājusi
cauri, man vēl stāvēja priekšā kāds liels uzde-

vums, kurš man vēl bij jānoveic pirms ziedoņa
atnākšanas: bij jāmācās rakstīt un vēl ar spalvu
un tinti! un pie tam uz gluži balta, spoži gaiša

papīra, kas nebij ne saburzīts, ne apdrukāts un
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kur neviena greiza strīpiņa, neviens tintes trai-

peklītis nevarēja apslēpties ne kautkādā krociņā
ielīst, bet viss nāca gaiši redzams.

Tas manā līdzšinējā dzīvē bij visgrūtākais
uzdevums. Līdz šim es visu biju veikusi rotaļā-
damās, bet te man bij jāpieliek pūles.

Lasīt es jau biju pratusi nepilnus četrus ga-

dus veca, bet rakstīt uz tāpeles es mācījos tikai

gadu vai vēl vēlāk; un man jāatzīstas, ka ari šī

vienkāršā rakstīšana man nepadevās ne pusi tik

viegli kā lasīšana.

Gluži pietvīkusi sejā es vilku toreiz uz tāpe-
les pirmās strīpiņas, kuras māmiņa man bij
priekšā aizvilkusi, galviņa nošķiebās gan uz vie-

na pleca, gan uz otra un deguntiņš strādāja ari

savu tiesu līdzi, un daža laba asara nopilēja kā

mirdzošs ziedoņa lietus uz neauglīgo tāpeles plie-
nu un nedzīvo pelēko gripeli.

Tukšs un neiztaisīts! — Vai tāds ari nebija
chaoss pirms pasaules radīšanas? Un tomēr gars

bija pār viņu lidinājies un darījis to dzīvu.

Gan ari es panākšu, ka mana nedzīvā tāpele

pildīsies ar dzīviem burtiem, kā jaunā pasaule ar

dziedošiem putniņiem!
Gan ari manas stingās, pelēkās rindiņas sāks

ziedēt un locīties un vīties kā vijīgas upītes un

zaļi uzkalni.

Grūti bij gan šo gripeli valdīt, ļoti grūti, ku-

ra nemaz tik nedzīva nebij, kā viņa izlikās man

priekšā uz galda gulēdama. Bieži vien, kad to

paņēmu rokā, tā šāvās pār tāpeles malu pāri kā

jauns, neiebraukts kumeļš vai pat kā spārnots
pasaku zirgs, un no viena burta iztaisīja lielu

garu šleifi.

Ari burti paši, kad tie nu reiz bija uzvilkti,
bija visai nepaklausīgi: drīz tie atzvēlās augšpē-
du, drīz nokrita plakani uz vēdera, drīz paklupa
ceļos un negribēja nemaz celties augšā. Papiņš,
skatīdamies tāpelē, teica, ka tie izskatoties kā zal-

dāti, kas patlaban noturot manevrus.
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Gan jau es tos mācīšu augšām celties, gan!
Ari Jēkabs bij cauru nakti cīnījies ar Dievu,

ka karsti sviedri lija no pieres un gurns tika iz-

mižģēts, un beidzot tomēr viņš bija veicis.

Ari es cīnīšos, līdz veikšu.

Tiesa gan ari, ka pie manas neveiksmes rak-

stīšanā bija savu daļu vainīgi mani skolotāji.
Lasīt mani bij mācījusi māmiņa un ar to viņa

varēja lepoties, bet rakstīt viņa neuzņēmās mani

mācīt; varot iznākt slikts rokraksts.

Viņa pati no sava tēva bij tikai sešas nedēļas
tikusi laista skolā, par ko jau agrāk minēju, un

tādēļ ari pati nejutās droša rakstīšanas mākslā

un tādēļ šo svarīgo uzdevumu nodeva tēvam.

Tētiņš skaitījās par visai izglītotu, jo viņš
bija četrus gadus vai ziemas sagājis skolā un pie
tam vēl kādā privātā vācu ģimenē — un viss, kas

vācisks, taču bija augstākā kultūra.

Diemžēl, šī kultūra un skola gan bij pastā-

vējusi vairāk bērnu auklēšanā nekā kādās mācī-

bās, kaut gan tētiņš visai nelabprāt atgādājās sa-

va aukles amata, bet tāda nu reiz bija bijusi viņa
skola. Pie viņa nesekmības bija gan savu tiesu

vainīgs viņš pats, jo viņam — gluži pretēji apdā-
vinātai māmiņai — bija cieta galva un ar rakstī-

šanu un lasīšanu viņš gandrīz nekad nenodar-

bojās.
Visjaukās viņa atmiņas bija, kad tas kādu

reiz pa vāciski varēja uzdziedāt:

„Alle Vogel sind schon da,
Aile Vogel, aile: —

Amsel, Drossel, Fink und Star,
Und die ganze Vogelschar
Wiinschen dir ein frobes Jahr,
Lauter Heil und Segen!"

Pie šīs dziesmas viņam uzreiz ari radās balss

ar augstiem un skaņiem toņiem, kaut gan pie pā-
tariem dziedot viņš, māmiņai par lielu nepatik-
šanu, rūca kā dundurs.
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Šo vācu dziesmu ari abi skaļi nodziedājām,
pirms kā uzņēmāmies grūto rakstīšanas darbu;

protams, ka es neviena vārda no šīs svešās valo-

das nesapratu, bet papiņš teica, ka nemaz nevaja-

got saprast, lai tik dziedot vien, tad būšot man

lielāka drosme pie darba ķerties.
No šī pirmsākuma bij nu labs laiciņš pagājis;

es cīņā ar burtiem un gripeli biju uzveikusi, es

par tiem biju valdniece un tiem bij jālokās manā

priekšā. Tētiņš mani atlaida no skolas ar aplie-
cību, ka mani kareivji manevru izturējuši.

Bet tā bija bijusi tikai pirmā pakāpe rakstu

mākslā, tagad sākās otrā, un tā bij daudz grū-
tāka.

Tinte, tā bij pavisam savāda sula! Melnais,

smagais piliens, kas spalvas galā svērās, vai tas

nebija tāds pats kā asinspiliens, kas nopilēja no

sagriezta pirkstiņa? Asins, teica man, esot dzī-

vības sula cilvēkiem, tāpat kā ūdens un viss mit-

rums priekš augiem — tā tad tinte ari bij dzīvī-

bas sula.

Bijība un cienība manī ieviesās pret tādu

melnu tintes pilienu, kuram tikdaudz spēju slēpās
iekšā, ka tas burtos tāpat spēja rietēt un tecēt kā

asins dzīslās, kā mitrums zaros un likt dzīvot,
plaukt un ziedēt!

Un reizē es taču par viņu varēju valdīt un uz-

burt burtus — ak, kādus skaistus, raibus, vijīgus
burtus! Tie nemaz vairs nebij burti, tie bij ziedi!

Mana pašapziņa auga un domas raisījās vaļā
no viena vien priekšmeta ierobežojuma. Es ta-

gad atradu, ka savus sapņus, kuri paši gāja un

nāca pēc savas patikas un izzuda kā rīta migla,
es tagad varēju turēt cieti. Ja es tos uz papīra
uzrakstu, tad tiem jāpaliek, tur vairs nekas ne-

līdz!

Nu ari mana metāla spalva varēja tapt par
visu, ko es gribēju.

Es jau redzēju, kā tā pārvērtās par sudra-

botu burvju laiviņu un baltais papīrs par spožām
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baltām burām, un es braucu pa lielu jūru, pa to

pašu viļņojošo, sarkano asinsjuru, pa kuru jē-

riņš ar sudraba radziņiem bij peldējis, un kura

bij radusies kā no zemes avota, no viena paša
melna tintes piliena. Es devos tālumā; nevien uz

Rīgu, bet daudz, daudz tālāk — uz pavisam nere-

dzētām svešām zemēm.

Citā reizē tāds ceļojums notika vēl ātrāk:

Tad baltais papīrs, kas tik skaisti, izklāts uz gal-
da, vizēja man priekšā, pārvērtās par spožiem,
baltiem spārniem un pieslējās man katrā pusē pie
pleciem. Nu man vairs nevajadzēja cieši apķer-
ties ap savu soliņu, ne ari uz nakti gaidīt, lai pa

sapņiem varētu laisties; es tagad varēju celties

netikvien līdz griestiem, kā sapnī, bet pāri pār

tiem, ārā, pāri pār jumtu un augstāk, un augstāk
kā meža gulbis es laidos pa mežu galiem zilās de-

besīs iekšā

Protams, bieži vien jau gadījās, ka mana

sudraba laiviņa apgāzās un draudēja sarkanajā
jūrā noslīkt, bet tā atkal uznira augšā un es de-

vos tālāk.

Tāpat ari mani spārni mani bieži nometa no

augstumiem zemē, bet lai es ari kā nesasitos no

tāda lidojuma, es tomēr ari tālāk uzticējos šiem

papīra spārniem.
Un kā patiesi vēlāk izrādījās, tie nebija bi-

juši Ikara spārni vien, bet paša Hēlija saules

spārni.

Komedija. Traģedija. Laupītāju virsnieks

Savu iekšējo pasauli es jau biju sākusi izbū-

vēt un ar saviem papīra spārniem es jau spēju
laisties, toties svešāka man kļuva reālā, ārpa-
saule, un saistīta pie šauras vietas, es ari nekā

nepiedzīvoju.
Nekur gan nevalda tāda vientulība un no-

slēgtība kā lauku mājās, kuras labi atstatu cita
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no citas, ziemas sniegā ieputinātas, dzīvo šaurā

lokā savu dzīvi.

Satiksme pa dažādiem izrīkojumiem, teāt-

riem un koncertiem toreiz atradās pirmsākumā
un reti tikai notika.

Mana māte bij vientulīgas dabas, tā negri-
bēja braukt ne ciemos, ne viesībās, un tēvs jau
bij gluži pasivs, un kas gan mani, bērnu, būtu uz

izrīkojumiem vedis; toreiz jau lauku bērni no

sabiedriskās dzīves vispār nedrīkstēja neko zināt,

gluži pretēji tagadējiem bērniem, kuri jau no ma-

zotnes tiek vesti teātrī un audzināti pēc dažādām

metodēm.

Laimīga paaudze, kura atrod jau visu gatavu
priekšā un kurai pašai nav nekas no jauna jāie-
gūst. Tā var brīvi attīstīties un ziedēt mūsu iz-

lauztās kultūras līdumā kā jauna zelme uz pēr-
nās vasaras trūdiem.

Es pie šīs laimīgās paaudzes nepiederēju, jo
es biju par agru nākusi pasaulē.

Es biju radusies pārejas un tapšanas laik-

metā, un paaudze, kas tādā laikā dzīvo, ir traģis-
ka paaudze, tai jāsagatavo citiem ceļš un jābūt
tiltam priekš pārgājējiem.

Tā tad es no tagadējiem kultūras labumiem

un ieguvumiem nekā ne zināju, ne baudīju.
Vārdu „teatris" es gan biju dzirdējusi, bet

nezināju, kas tas varēja būt.

Ja māju ļaudis gāja ķēkatās un bļaustījās,
tad vecie noskatīdamies sacīja: tas tikai esot īsts

„teatris".
Vēl tiešākā nozīmē es dabūju iepazīties ar

šā vārda jēdzienu, kad reiz atnāca pie mums kādi

pāra akrobātu ar leijerkasti un spēlēdami locījās
un meta kūleņus. Mājas ļaudis nostājās visapkārt
skatīties teātri. Visi smējās, sita plaukstās un

teica, ka „te esot sunim jāsmejas".
Man nu gan nemaz smiekli nenāca, man drī-

zāk riebās un reizē ari žēl bij noskatīties, ka na-

baga puikam tā bij jāmokās un jālauzās. Es ska-
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tījos ari apkārt pēc suņiem, vai tie tiešām ari

smejas? Nē, ari suņi nesmējās, ari tiem nepatika
tāds teātris.

Ja nu tāds bij teātris, tad es to nemaz vairs

negribēju redzēt.

Es gan ari atcerējos lāču vadātāju, kāds reiz

pie mums bij atklīdis ar lielu, brūnu lāci, ķēdē

piesietu, ar sarkaniem pušķiem izrotātu pie kat-

ras auss. Lācis gan man bij paticis un pat ļoti,
tikai žēl man bija bijis, ka tas bij ķēdē piesiets
un tam pēc katra iegribas bij jādanco. Ari mā-

miņai bij žēl lāča un tā iznesa viņam veselu spai-
nīti salda piena ar visu krējumu, ko viņš ari ar

lielu garšu izdzēra.

Šāds teātris manī bij modinājis pirmo traģi-
kas sajūtu, un smags žēlums nogulās manos sirds

padibeņos.
Bez šiem savādajiem mākslas baudījumiem,

kādus man bij vienīgi izdevība skatīt, man ari jā-
liek raibā rindā uznākt uz manas dzīves skatuves

tām personām, kuras ietilpa manā toreizējā sa-

biedriskā aplokā.
Te nu uznāk šausmonis, laupītāju virsnieks

Tilmanis. īsti tādā činā viņš gan nebija, bet viņš
bija visā plašā apgabalā un vēl tālāk pazīstams
zagļu vadonis un sevišķs speciālists zirgu zag-
šanā. Visi saimnieki viņu gan pazina, bet ne-

viens nedrīkstēja viņu sūdzēt, ne uzrādīt, jo pa-
darīt tam nekā nevarēja, ikreiz viņš no cietuma

izpirkās laukā un zināt viņš ari ikreiz izzināja,
kas viņu uzrādījis, un tad tam smagi atriebās, vai

nu galīgi aplaupīdams, vai mājas nodedzinādams.

Viņš dzīvoja mierīgi visu acu priekšā kādās

mājās uz nomu un turēja ari šur un tur slepenus
šķūņus un noliktavas, kur viņam pieveda zagtos
zirgus un citas nolaupītās mantas. Sienu un ābo-

liņu priekš ēdamā viņš dabūja ņo saimniekiem

kā meslus, jo katram, kam viņš ieprasījās, savs

vezums bij jādod, un to ari katrs labprāt darīja,
lai tikai varētu mierā dzīvot. Tanī pagastā tad
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viņš ari nelaupīja un nejāva citiem laupīt, bet iz-

platīja savu popularitāti tālākos apvidos.
Gāja baumas, ka Tilmanis esot ari izdarījis

slepkavības un izlējis cilvēku asinis, bet par to

tik sačukstējās slepeni; atklāti to neviens nebūtu

iedrošinājies apgalvot.
Pāra reižu Tilmanis gan ari bij ticis aizdzīts

uz Sibiriju, un Sibirija cara laikos bij tā dēvētais

nāves kambaris, no kurienes vairs neviens dzīvs

neiziet laukā, un kur nelaimīgie ieslodzītie nobei-

dzās lēnā moku nāvē. Bet abas reizes Tilmanis

bij itin drīz atgriezies atpakaļ un pie tam sveiks

un vesels. No tā laika viņa slava vēl īsti auga un

viņš uzstājās vēl bramanīgāki. Visi, kas viņu ie-

raudzīja nākam vai braucam, mistiskās bailēs

grieza viņam ar lielu līkumu ceļu vai ari sveici-

nāja, ja bij neizbēgami jāsastopas.
Es Tilmani nebiju redzējusi un ari bijos vi-

ņu ieraudzīt, bet es sev iztēloju, kāds viņš gan va-

rētu izskatīties. Es iedomājos lielu vīru, mežo-

nīgi glūnošu, platmale tam bij dziļi uzmaukta uz

acīm, ap viduci plata sarkana josta, un pie jostas

karājās lieli, asi dunči un šaujamie. Ap kaklu

tam bij ķēdes veidā uzkārta šņore, uz kuras bij
savērtas kā krelles cilvēku ausis no visiem tiem,

kurus viņš bij nogalinājis, un pie sāniem — tas

bij vēl šausmīgāk — tur karājās kulīte, kurā bij
kā zirņi sabērtas cilvēku acis. īsts un briesmīgs
laupītājs, pēc mana ieskata, bez tādām piedevām
nemaz nevarēja būt.

Māmiņa gan lielo Tilmani tēloja daudz reā-

lāki, jo viņa to itin labi pazina un pat vēl vairāk

— viņa ar to pie sava tēva bija kopā gājusi ga-
nos. Tomēr šādu pazīšanos viņa ļoti nelabprāt at-

cerējās, un kad par to ari ierunājās, tad viņai sa-

skrēja asaras acīs un viņa nožēloja: kāds lāga,
godīgs puisītis viņš esot bijis un par kādu bries-

moni nu izvērties.

Labs laiciņš bij pagājis, kopš par Tilmani ne-

ko nedzirdēja; dzīvoja visi mierīgi.
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Kādā vakarā mēs sēdējām pie vakariņām,
visi māju ļaudis nebija kopā, divi puiši bij aiz-

braukuši kādās darīšanās un tikai divi bij mājā,
te iebrauc pagalmā pulksteņiem skanot divas kul-

bas, vienā sēd trīs vīri, otrā divi, lielos kažokos

saģērbušies, kaut gan ārā jau bij sācies atkusnis.

Māmiņa paceļ galvu un, gluži nobālusi, izsau-

cas: „Vai, dieviņ, Tilmanis klāt, nu mēs būsim pa-

galam!"
Kalpones aši nobēg un abi puiši stāv, gaidī-

dami, kas nu notiks.

Vīri kāpj ari ārā no kulbām, piesien zirgus,

uzmauc tiem auzu kulītes galvā un uzsedz segas
uz muguras un paši, zābakus no sniega noklapē-
juši, nāk visi pieci rindā pa durvīm iekšā.

Es kaktiņā aizslēpusies ari skatos kā sastin-

gusi, ar lielām baiļu acīm, vai nu mūs visus pēc
kārtas nokaus.

Māmiņa stāv saslējusies galda gala, viņa ir

uz visu gatava.

Gaidu, ka nu viņš, ne vārda neteicis, tūlīt

ķersies pie dunča, bet nekā! Viņš itin godīgi no-

ņem cepuri un dod labvakaru. Ari citi dara tā-

pat; es neredzu ari dunčus pie jostas karājamies,
kaut gan plata, sarkana josta tam bij apjozta,
taisni kā es biju iedomājusies, bet tādas jostas to-

laik gan. valkāja visi; ari papiņam bij tāda.

Seja tam ari nebij tik briesmīga un glūnoša,
kā es biju sev iztēlojusies, un dziļās platmales
vietā galvā tam bij jērenīca. Ari šņores ar virkni

savērtu cilvēkausu es tam neredzēju ap kaklu, bet
varbūt tāda vēl slēpās zem kažoka. Diezin, kur

viņam karājās kulīte ar acīm?

Tilmanis, māmiņu ieraudzījis, tūlīt tai klāt,
sniedz roku un priecīgi iesaucas: „Ak tu, mana

f)aša audzinātā Čiepiņa, gribēju tevi pēc ilgiem
aikiem redzēt, iegadījās taisni garām braukt. Vai

atmini, kā abi gājām ganos? Es tev palīdzēju ta-

vas aitas piegriezt, tu jau biji vēl tik maza!"
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«Atminos gan, Kristap," māte teica, „toreiz

jau tu biji labs zēns, bet tagad nu tu esi aizgājis
pa citiem ceļiem."

„Nu, nu, Čiepiņ, labāk nerunā," viņš atbil-

dēja, „kas tev daļas gar maniem ceļiem! Vai man

iet slikti, ko ? Labāk dod man un maniem ļaudīm
ko iekost, jūs, redzu, ēdat vakariņas, un mums

visiem gurkst vēderi kā varžu dīķi!"
„Dot jau nu došu ar mīļu prātu," māmiņa

teica, „es nezin kā tevi uzņemtu, kaut tu ti-

kai "

Viņai notrūka vārds uz lūpām, jo Tilmanis

uz viņu dusmīgi paskatījās, un tagad es ierau-

dzīju, cik nikns viņa sejs pārvērtās, ka tagad
gandrīz tas varēja atgādināt laupītāju virsnieku.

Māte izgāja steidzīgi ārā un ienesa pilnu bļo-
du ar gaļu un sviesta šķīvi.

Labos kumosus ieraugot, visi tā kā atlaidās,
kas līdz ar pašu vadoni bija sākuši ieņemt drau-

došu stāvokli. Tie kāri ķēra pie gaļas un sāka

steidzīgi ēst. Parādījās ari šņabja pudeles, kuras

tie izvilka no azotēm, un tagad tie palika īsti omu-

līgi un savstarpīgi sarunājās un smējās.
Labi paēduši un iesmēķējuši, tie cēlās kājās

un skatījās apkārt, kur saimniece palikusi; māte

bij jau no sākuma nogājusi pie malas.

Tilmanis viņu sauca, lai nākot šurp.
Es lielās izbailēs domāju, ka nu sāksies kau-

šana, un gribēju kliegdama no savas paslēptuves
skriet laukā, bet nekas nenotika.

Tilmanis atkal itin draudzīgi mātei sniedza

roku: „Es tev, Čiepiņ, gribu pateikties, ka tu mūs

tik labi paēdināji. Dzīvo mierīgi, tev ne matiņš
netiks aizskārts — kamēr Tilmanis dzīvs būs,"

viņš vilcinādamies piemetināja, „bet tu ari — pie-
mini mani ar kādu labu vārdu."

Mate apslaucija acis: „Žel man tevis, Kristap,
žēl —"

„Ē, ko nu!" viņš atmeta ar roku, „man labi!

Kas tev no tavas dzīves!"



123

Atbildes tālāk nenogaidījis, viņš pret pava-

doņiem pagriezies uzsauc: „Upā! zēni, sēž iekšā,

un nu laidīsim, ka taškas skrej gar acīm!"

Visi ari uz pavēli izgāja ārā, sasēdās atkal

kulbās, uzsauca zirgiem un skanēdami drāzās gar

māju stūri projām.
Es pa logu paglūnēju pakaļ un ieraudzīju, ka

vienam kamanās bij prāva muciņa, tāda, kā alus

muciņa; bet — es nodomāju — var jau būt, ka tā

ir pilna ar asinīm

Tagad ari mājas ļaudis līda laukā, kur nu

katrs bij ielīdis. Cits uz cita pētoši skatījās: vai

patiesi visi bij dzīvi palikuši un nevienam nekā

netrūka, ne ausu, ne deguna, un gandrīz paši sāka

sevi aptaustīt; bet viss bij kārtībā, katram savs

deguns bij vietā un rokas un kājas klāt. Pēc

tam visi pārmeklēja savas mantas, bet ari no tām

nebij nekas nozagts; laupītāji jau nemaz nebij
no galda piecēlušies.

Visi uzelpoja: lielais Tilmanis bija bijis un

atkal pārgājis kā draudošs negaiss.

Vecais pravietis. Mesijas nākšana

Pēc lielā Tilmaņa apciemojuma mēs uz katra

garāmgājēja un braucēja skatījāmies ar zināmu

neuzticību, tādēļ ka bailes vienmēr vēl nebij no

kauliem izgājušas; citādi mums mūsu lauku vien-

tulībā katrs tāds garāmgājējs atnesa patīkamu
pārtraukumu.

Labi, ka ari neieradās neviens gluži svešs, bet

visi, kas nāca, bij kautcik pazīstami. Bez ra-

diem un kaimiņiem, kuri ne visai bieži mūs ap-

ciemoja, visvairāk pienāca žīdi.

Tanī Zemgales apgabalā bij daudz žīdu, un

pie saimniekiem tie bij ari iecienīti; katrās mā-

jās, kur tie iegriezās, viņi dabūja par velti ēst un

naktsmājas.
Tādu žīdu bij dažādas grupas: gan preču
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žīdi, kas preces izvadāja, bagātākie braukšus,

nabagākie tāpat uz muguras nesot, gan tējas žīdi

ar tējas preci, kura gan bij ļoti lēta, bet bieži pa-

stāvēja no uzkrāsotiem, veciem tējas biezumiem.

Māmiņa ari reiz bij tādu tēju nopirkusi, bet kad

tai uzlēja vārošu ūdeni, tad tā palika melna kā

piķa krāsa un garšoja pēc neizdibināmām vielām.

Bez šiem preču žīdiem bij vēl trauku žīdi, kas

braukāja apkārt ar trauku vezumiem, un visi tie

vēl piekopa blakus amatu, gan kā precinieki, gan
ari kā grāmatu iznēsātāji un bieži ari kā paskvilu
izplatītāji, kas tolaik ari tika stipri piekoptas.

Es atceros, ka caur tādiem žīdiem es dabūju

Eirmoreiz dzejas lasīt no Lapas Mārtiņa un Dins-

erga.
Māte gan grāmatiņas nepirka, bet es tanīs da-

būju ieskatīties, kamēr žīds gulēja pa nakti, un

— man tās ļoti patika: tur tās rindiņas tā savādi

vijās un locījās, itkā apkamptos un skūpstītos; ar

muti tā nekad nevar skūpstīt; tikai par saturu

man gardi bij jāsmejas:

„Rīga, Rīga, tā dažs saukā,
Kur tie lepnie kungi braukā.

Preilenes un dāmas staltas,

Kuplas, plašas, sarkanbaltas!"

Vai tad tāda tā Rīga bij ? Tad jau es, pelēka,
maza lauku pelīte, tur nekad nedrīkstēšu rādīties.

No rīta žīds mēdza izkravāt preci un tur bij
atkal daudz ko skatīties. Ari kalpones sanāca

apkārt ap raibajiem katuniem un dažādiem la-

katiem, un tad tikai sākās liela andelēšanās ar

kaulēšanos un diņģēšanos, pievircota ar lāstiem

un zvērestiem, kamēr žīds tomēr beidzot par so-

līto cenu atdeva, kaut gan apgalvoja, ka pašam
jāpaliekot gluži nabagam.

Māmiņa ari nopirka rūtaiņu „ģingā" priekš-
autu drēbi un maksāja ne skaidrā naudā, bet, kā

viņi teica — graudā, un man izlikās jocīgi, ka tāds

grauds nebija vis kā citi graudi apcirknī, bet pa-
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stāvēja no cuku sariem un vel par citam precēm

no teļa ādas, pie kam astei vēl bij sava īpaša vēr-

tība.

Bez šīm minētām žīdu kategorijām bij vēl

viena — skroderi. Lielie skroderi, kas šuva saim-

niekiem drēbes, bija latviešu meistari, un tie strā-

dāja saimnieku istabās un ēda ari ar saimniekiem

kopā, bet priekš kalpu drēbēm tika ņemti žīdu

skroderi, un tiem vieta bij kalpu galā, un tie vā-

rīja paši savus ķiļķenus.
Un cik maz tādam žīdiņam vajadzēja priekš

pārtikas! Kad tas no rīta izvārīja mazu grāpīti

ar ķiļķeniem, tad tas viņam bija priekš visas die-

nas, un bieži vien tas iztika ar gabaliņu sausas

maizes un glāzīti piena; gaļas jau žīds nekad ne-

ēda. Mūsu kalpi, turpretim, ikdienas ēda gaļu
un bez tās vēl tukšoja lielas bļodas ar citu ēdie-

nu. Tolaik kalpi ēda vēl visi saimnieka un ne

savu maizi, tāpat ari tiem algu izmaksāja zinā-

majā „graudā", kas atkal pastāvēja no apaviem
un pašaustām drēbēm, kuras saimniekam bij tiem

jānodod gatavas pašūtas; priekš puiša cilvēkiem

tika ari nolīgts skaits labības zemē sēts un priekš
precētiem turēti lopi.

Aiz šī iemesla bij ari žīdu skroderiem daudz

darba, kalpu drēbes šujot.
Nupat bij Jurģi priekš durvīm un tad bij jā-

steidz atdot pēdējās drēbes, kas algā nolīgtas.
leradās tad ari skroderis Pīslis, kurš bij pa-

zīstams kā ātrs šuvējs, kaut gan tas bij pēc dabas

ļoti nikns un par katru nieku skaitās. Bet puiši
viņu labprāt gribēja, tādēļ ka viņa šūtām drēbēm

bija laba fasona, tās piekļāvās augumam kā uz-

lietas.

Pīslis bij mazs vecītis, un kaut gan tam nebij
kupra mugurā, tas tomēr izskatījās līks, uz priek-
šu saģībis. Uz krūtīm tam nokarājās gara, kupla,
balta bārda kā patriarcham, un lielo pieri ietvēra

balti mati. kā gaišs vaiņags. Bet kas viņam pie-
šķīra sevišķu izskatu, bij viņa lielās, gaiši zilās
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acis, kuras mirdzēja un zibsnīja fanātisma ugu-

ņos kā divi debesu logi negaisa laikā.

Viss viņa veids izdvesa cēlumu un atgādināja
drīzāk kādu vectestamentes pravieti, nekā naba-

ga lauku skroderīti.

Viņš ari dzīvoja vairāk bībelē un bauslībā

nekā dienas darbā.

Visa viņa manta pastāvēja no šujamās māsi-

ņas, vecās derības, baušļu siksnām un pātaru

segas.
Ari ķiļķenu grāpīti viņš nesa visur līdzi pats

savu, jo no kristīgo goju traukiem viņš nekad ne-

būtu ēdis.

Viņš ari vispār maz ēda un pārtika tikai no

sausas maizītes un drusku piena. Māmiņa teica,

ka viņš pastāvot tikai no kauliem un ādas un no

savas lielās bārdas, un ka vējš viņu kādā dienā pa

gaisu aizpūtīšot ar visu baušļu segu.
Citādi viņš ari nevarēja beigties, es nodo-

māju, tikai vējš viņu neaiznesīs pa gaisu, bet viņš
aizbrauks ugunsratos uz debesīm kā vecā testa-

mentē pravietis Elija.
Pātarus viņš skaitīja trīs reizes dienā un ļoti

garus; māmiņa gan bažījās, ka no darba nekas

vairs neiznākšot, jo vecāks tiekot, jo vairāk skai-
tot pātarus.

Tomēr, kad Pīslis no sava Dieva sapņa pa-
modās, bij bikses, kuras viņš šuva, viens un divi

gatavas; pirmklasīgs darbs, nebija neko iebilst.

Bez pātariem Pīslis ari ļoti mīlēja strīdēties

par reliģiskiem jautājumiem un tur viņš īsto part-
neru bij atradis manā māmiņā; tādēļ viņš ari tik

labprāt nāca uz mūsu mājām.
Temats, par kuru tie debatēja, bij gandrīz

vienmēr tas pats.
Māmiņa pārmeta:
,Jūs, žīdi, bijāt tie, kas Pestītāju krustā sita."

Pīslis iedegās niknumā: „Oi! kas jūsu pestī-
tājes ir! vienes meites bērns, tas nav nekādes

dieves. Bet to riktīge pestītāje vēl nāks, un tad
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bus briesmige negaise un pērkone ruks un zibene

metīs un tad vins nāks stāve no debesīm zemē."

Māmiņa ņēmās tomēr atkal ari visu apstrīdēt,
kas nobeidzās ar to, ka Pīslis gribēja atstāt bik-

ses pusšuvumā un pakāja mašinu kopā un taisījās
iet prom.

Bet tad viņi atkal nezin kā saderēja mierus.

Māmiņa tad pati priekš viņa vārīja ķiļķenus un

Pīslis ēda tos, no viņas rokas gatavotus, un ar vi-

ņas karoti.

Un vēl kādā lietā māmiņa Pīslim bij ļoti iz-

palīdzīga: viņam bija puika pieņemts par mā-

cekli, zēns gadus 14 vecs, ļoti nerātns, kurš nevī-

žoja strādāt un tikai izgāja uz visādiem nedar-

biem. Bieži vien, kad meistars pātarus skaitīja,
viņš iebēra zirņus šujmašinā, lai mašina maitātos

un lai nebūtu jāstrādā.
Vecais gribēja puiku pērt, bet nevarēja ne-

kad dabūt rokā, pēdējam bij pārāk ašas kājas un

vecim bij bez nespēka vēl dusulis krūtīs, tā ka

tas aizelsies pakrita un zēns smiedamies un mēdī-

dams aizskrēja projām.
Tādās reizēs māmiņa gāja Pīslim palīgā un

par abiem kopā tie zēnu dabūja rokā un krietni

nopēra, jo māmiņai bij ievingrināta roka, — par

to tad ari vecis bija viņai dziļi pateicīgs, un tā

viņu starpā nodibinājās draudzība.

Es ari ļoti dusmojos par nerātno puiku, kas

zaimoja veča svētumus un dažreiz noglabāja ari

baušļu siksnas, par ko vājais vecītis vai trieku da-

būja no dusmām..
Ar lielu bijību es, turpretim, noskatījos, kā

viņš skaitīja savus pātarus, sevišķi no rīta, kad

saule lēca. Tad viņš stāvēja pret logu, uzņēmis
uz pleciem balto, plašo segu, ar melnām strīpām,
tā dēvēto pātaru deķi, un ap pieri aplicis baušļu
radziņus. Viņa acis bij pārdabīgā spožumā vērs-

tas pret debesīm un viņa vaigs spīdēja kā Mo-

zum, kad tas nokāpa no kalna.

Ari pērkona laikā Pīslis piecēlās un izgāja
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laukā, zem klajas debess. Tur viņš stāvēja aiz

rijas, galvu atmetis un rokas izstiepis pret debe-

sīm, gaidīdams arvien vēl uz Mesiju, kuram bij
jānāk ar lieliem pērkoniem un zibeņiem, bet kurš

ikreiz vēl nenāca

Tā viņš bij gaidījis pagājušā vasarā, bet ta-

gad vēl bij tikai apriļa sākums, un vēl bij jāpa-
ciešas līdz Mesija gaidīšanai; varbūt viņš nu šo-

vasar taču atnāks.

Kad darbs bij pabeigts, Pīslis steidzīgi kra-

vāja kopā savus baušļus un mašinu, jo viņu jau
gaidīja citur pie šūšanas.

Ardievojies no mātes, viņš aizgāja. Pats viņš
ar saviem svētumiem gāja pa priekšu un puika
nesa šujmašīnu nopakaļus.

Bija jau drusku sebu novakarē, kad viņi abi

aizgāja.
Laiks, kas līdz šim bij atlaidies, atkal bij pie-

ņēmies salā. Uz nakti sāka pat stipri salt, un māte

baidījās, kaut tikai Pīslis nonāktu ātrāk pajumtē,

jo viņam bij mugurā tikai plāns svārciņš, un viņš
bij liedzies no viņas pieņemt kādu drēbes gabalu.

Pāra dienu pagāja un par Pīsli neko nedzir-

dēja. Domāja, ka viņš strādā savā jaunajā darbā.

Te atnāca bēdīga vēsts: — Pīsli bij otrā rītā

pēc tam, kad tas vakarā bij izgājis, atraduši ga-

rāmgājēji uz grāvmalas guļam — nosalušu.

Lielās acis bij plati vaļā palikušas, arvien vēl

gaidīdamas uz Mesiju
Puika bij viņu atstājis guļam vienu uz grāvja

malas un pats ar visu šujmašinu aizbēdzis.
—

Sparīgs ienaidnieks. Lieldienas pūpoli. Salstošs

cīrulītis

Lielais dīķis istabas logu priekšā sāka palikt
nemierīgs: pēkšņi viņš bij nometis savu ledus ka-

žoku un baltā plūdu uzvalkā kāpa ārā no gultas



129

un žāvādamies un burbuļodams stiepa savus

strautiņu locekļus pār visu atmatu.

Nez', kā viņš tā drīkstēja tik brīvi un pēc pa-
tikas izplesties? Vai nekādas bargas varas nebij,
kas viņu norāj un atbīda atpakaļ?

Vēji pūta gan asi, bet viņš tikai smiedamies

viļņoja un izplētās jo platāks.
Kad beidzot pats ar savu gribu viņš atkal no-

likās atpakaļ vecā vietā, izlīda no zemes maza,

ziņkārīga zālīte un spicēja asnu austiņas ...

Un kad zālīte jutās itin droša un palika ār-

pusē, līda ari citas viena pakaļ otrai viņai līdzi

no zemes ārā un pārklāja visu atmatu. Un tad

zaļuma vidū uzziedēja dzeltēnas, spožas puķītes.
Ak, tava dzeltenuma! ak, tava skaistuma!

Otra tāda es vairs neesmu nekad redzējusi.
Tikai nezinu, vai tas bij puķīšu dzēlīgais

dzeltenums, vai manas pašas acu spožums.

Kas būtu drīkstējis pāriet pār dīķa laipu un

atmatā noplūkt šīs dzeltenās puķes, tas būtu lai-

mīgākais cilvēks pasaulē.
Bet es šis laimīgākais cilvēks nebiju: pļava

vēl esot pilna ar palu ūdeni un es varot sabrist

kājas.
Tomēr, tik stingri māte mani iekšā vairs ne-

turēja kā ziemu. Es varēju biežāk skraidīt uz

lopu kūti, un ar lakatiem mani ari vairs nesēja
tik cieši. Pārpierītis un mutes lakatiņš jau bij
nolobījušies nost un tikai vēl mātes lielais lakats

smagi spieda manu muguru.

Totiesu atkal taciņi bij gludāki un no sniega
atbrīvoti un veda uz visām pusēm: gan uz laida-

riem, gan uz šķūņiem, gan uz klētīm.

Sevišķi mani aicināt aicināja kāds liels, pla-
kans akmens klēts durvju priekšā. Es jau sen

viņu biju novērojusi pa logu.
Pa dienu tas izskatījās pelēks, labsirdīgs,

draudzīgs, itkā sacītu: „Nāc vien un sēdies uz

mani"; tikai pa nakti tas pārvērtās melns un dus-
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migs. Tomēr ar šo akmeni es velak ļoti sadrau-

dzējos.
Vispirms es tagad devos uz kūtīm, kur bij sa-

radusies vesela jauna pasaule.
Perēja gan vistas, gan zosis, gan pīles, un

liels pulks dzīvu radībiņu jau bij izperēts un

čiepstēja, un čīpstēja, un rāpojās, un mudžēja pa
kūts klonu. Mazi, jocīgi zoslēniņi ar pūku krūti-

ņām kā dzīvi spilveniņi un cālīši kā apaļi vates

viekulīši, un spārniņi visiem ari klāt, vairāk gan

joka pēc, nekā priekš laišanās.

Es aizrādīju māmiņai, ka viņai vajadzēja likt

perējumā nevien baltas olas, bet ari rozā, zaļas
un apzeltītas, kādas pa lieldienām krāso, tad būtu

tādi pat cālēni un zoslēni izšķīlušies, bet viņa ma-

nus padomus neievēroja.
Visjocīgākais bij, ka kāda vista bij izperē-

jusi pīlēnus. Tie, ieraudzījuši grāvī pie kūts

ūdeni, visi iekšā un peldējās, kamēr vista izmi-

susi skraidā glukstēdama gar grāvja malu un

sauc veltīgi savus nepaklausīgos bērnus nākt

laukā.

Māte man prasa, lai es labāk atbildot, vai nu

pīlēniem esot jāatsakoties no peldēšanas un jā-
piemērojoties vistai, kas taču esot viņu māte, vai

vistai jāpiemērojoties bērniem un jāmācoties pel-
dēt?

Es padomāju un atbildēju, ka vistai gan būs

vairāk jāpiemērojas pīlēniem, jo pīlēnu ir vesels

ducis un viņa viena pati. Tādēļ, ja vista kautko

zaudē, par pīli palikdama, tad ir tikai viens zau-

dētājs, bet ja pīlēni aizmirstu peldēt, tad ir div-

padsmit zaudētāju. Bez tam, man vēl šķita, ka

peldēt ir vairāk nekā staigāt vien, un vienmēr

jāmācās no tā, kas ko vairāk prot.
Māte ar manu izskaidrojumu bij mierā, tikai

atradās kāds, kas nebūt nebij mierā, ka es viņa
paša spārnoto cilti aizstāvu.

Es tikko biju paņēmusi rokā vienu mazu zos-

lēniņu un cilāju viņa spārniņus, kuri man izlikās
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turpat tuvumā staigāja apkārt kā patriarchs, sa-

vas cieņas apzinādamies, piepeši ar lielu kara

kliedzienu metās man mugurā un ar spārniem
sāka mani nežēlīgi dauzīt. Viņš būtu mani gluži
zilu sasitis, ja mani šoreiz nebūtu aizsargājis mā-

tes lielais, biezais lakats, kas man citādi izlicies

tik nepanesams. Kad māte pati piesteidzās mani

paglābt, mans vajātājs nemaz nebij atraujams
nost no manas muguras.

Nezin, par ko es tādu ienaidu no viņa puses

biju ieguvusi, jo ne šoreiz vien, bet ari vēlāk,
tikko viņš mani iztālēm pamanīja, viņš kliegdams
un brēkdams dzinās man pakaļ, ka man bij lielās

bailēs jāskrien, ko māk, lai spētu izbēgt.
Vai viņš gribēja pierādīt, ka spārni noder ne

priekš lidošanas vien, bet priekš kaušanās ari?

Bet kādēļ viņam savs piemērs bij jādemonstrē
uz manas muguras?

Bet nepateicība ir pasaules alga, tas man bi j

jau jāpiedzīvo pat pie zosīm.

Šo sīko piedzīvojumu es varēju viegli aiz-

mirst, jo nu nāca jauni, patīkami iespaidi.

Tuvojās lieldienas.

Bija sestdiena priekš pūpolu svētdienas un

meitas kalpu istabā jau sarunājās, ka rītu visi jā-

perot ar pūpoliem, lai izdzītu ziemas slinkumu un

miegu. Kuru rītu agri atradīs aizmigušu gultā,
tam pēriens, kurš būs nomodā, tas pats būs mu-

dīgs un pērienam izbēgs.
Ari mani apdraudēja ar pērienu. Bet es nu

gan cieši apņēmos labāk visu nakti neaizmigt, ne-

kā ļauties, lai mani pārsteidz pēriens.

Meitām bij savas bažas, kur ņemt pūpolus, jo

pavasaris bij vēl agrs un ārā pumpurīši bij tikko

aizmetušies.

Bet gan jau nu kautkā sadabūs, pameklēs
pa kaimiņu kārkliem.

Un tiešām, pret vakaru es pamanīju, ka viņas
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nesa kautkādas noslēpumainas zaru buntes un

kautkur noglabāja.
„Mani jau nu gan jūs nepārsteigsat," es no-

smējos zem sevis, „es būšu viltīgāka par jums!"
Bet tik gluži droša es vis nebiju savā apziņā:

— bet kad nu tomēr mani pārsteidz?
„Kas nu liels, ja ar pūpoliem noper, sāpēt jau

nesāpēs, un tas jau ari netiek darīts sāpju dēļ;
joks vien tik ir, veca paraša!" es sevi mierināju.

Bet bail ir, arvienu vairāk bail; viss ir ap-
dvests ar tādu savādu noslēpumu, viss tā pilda
dvēseli ar saldām šausmām: kas nu būs? kas no-

tiks?

Jauna dvēsele kaisa deku drudzī un alka no-

tikumu un piedzīvojumu, kā ziedoņa atvērtās ze-

mes cilās gaida apaugļojoša lietus, lai savā klēpī
raisītu valgmi un auglību.

Vakars nāca, un es aizgāju gulēt ar spožām,
viltīgām acīm, aizdarīdama tās cieti un izlikda-

mās, itkā gulētu, un sāku pat nedabīgi stipri šņākt,
tā ka māmiņa man blakām gultā iesaucās: kas nu

esot? es šņācot kā kalēja plēšas, citādi es mēdzot

tik viegli gulēt, ka nemaz nedzirdot mani el-

pojam.
Es mitējos gan šņākt, bet acis turēju vaļā kā

pūce, tā vislabāk var miegam atturēties pretī.

Bet plakstieni kļuva smagi, itkā kāds tos lejā
vilktu pār acīm. Miedziņš tomēr neļāva sevi pie-
mānīt: viņš bij uzsūtījis man sīku, mazu sudraba

zirneklīti un tas, ieķēries vienā pašā skropstas
matiņā, vilka visu acu vāku zemē.

Es biju aizmigusi. —

Pēkšņi es uzrāvos un skatos: kur nu pērājas,
kur pūpoli? Bet viss vēl klusu un gaisma tikko

vēl pelēka aust. Vēl jau var pagulēt vienu mazu

mirklīti, gan jau atmodīšos.

Galviņa atkal iegrima spilventiņā un miegs
tīri par spīti uzmācās pavisam salds un dziļš, un

es būtu vēl ilgi gulējusi, ja nebūtu piepeši saju-
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tuši lielus plaukšķus ar pūpoliem uz savas segas,

pavadītus no sparīgiem saucieniem:

„Apaļš kā pūpols! apaļš kā pūpols!
Skaidiņu lasīt! skaidiņu lasīt!"

Te nu man bij! Par visu gudrību un gaidī-
šanu pēriens tāpat kā visiem, jo pa istabu apkārt
cirta ar pūpoliem, ka plīkšķēja vien, un izsmiekls

ari vēl klāt, ka es esot, aizkrāsnes žargonā sakot,
liela „miega cūka".

Bez tā mani interesēja savādais pavadu tei-

ciens: „skaidiņu lasīt!" Kādas skaidas lai es eju
lasīt? Un visus tāpat vien sūtīja uz skaidu lasī-

šanu, kaut ari nekur nekādu skaidu nebij. Ari

vēlāk es nekad neesmu izdibinājusi, ko tas īsti

nozīmēja.

Kad pēriens pārgājis, apskatos, visa gulta pie-
birusi ar maziem, pelēkiem zīda pūpoliņiem un

blakām nomesti zari, kur pūpoliņi vēl turas klāt.

Paņēmu zariņu rokā: cik tie vēl maziņi! Žēl

uzskatīt, viņiem laikam sala, jo tie vēl bij ierā-

vušies brūnos kažociņos — es sajutu, ka ari man

pašai sala, jo bija vēl ļoti agri no rīta, un rīta

zvaigzne lūkojās pa logu iekšā.

Agrs rīts, agrs pavasaris, jo dzirdēju lielos

runājam, ka vēl neviens putniņš neesot atnācis;

agrīte ari es pati.
Visi šie jēdzieni sakusa manī vienkopus, ka-

mēr skats kā saistīts kavējās pie zvaigznes laukā

un rokā vēl es turēju pūpolu zaru.

Tagadne un nākotne saplūda zilā, bezveidīgā
miglā, no kuras tikai vēlāk raisījās topošais
vārds:

„Tad putniņiem vēl spārni sala,
Vēl nebij nācis cīrulīts,
Tik kļāvās klāt pie zara gala
Mazs, pelēks, zīda pūpolīts,
Un vērās tur, kur debess mala,
Tāds sasapņojies auseklīts —."
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Krāsainas dienas. Skumjās vakariņas

Magdalenas zelta mati

Nākošā nedēļā pagāja sagatavojoties vien.

Gandrīz katrai dienai bij savs darbs, sava krāsa.

Tas tādēļ, ka nedēļas vidū bij viena diena ar no-

teiktu krāsu, kura savu gaismu meta uz visām ci-

tām, un tām tad ari vajadzēja atzīt savu krāsu: tā

bij zaļā ceturtdiena.

Nezin, kādēļ šī diena saucās zaļā? Nekur ne-

kāda zaļuma neredzēja ne iekšā, ne ārā. Bet var-

būt kautkur no kādas malas plūda mirdzoša zel-

taini zaļa gaisma kā silta saules migla un tikai

līdz mums vien neatplūda.
Ja nu ceturtdiena bij zaļa, tad piektdiena,

kura saucās lielā piektdiena, bij dzeltena, sēra

dzeltenumā, kas pārgāja arvien tumšākā oranžu

krāsā un safrāna brūnumā un nobeidzās ar to, ka

viss debess apvārsnis bij apvilkts ar melnām

malām.

Bet vidū, pašā gaišākā dzeltenumā pacēlās
melns krusts, un pie krusta karājās balts caur-

spīdīgs tēls, viņš bij jau miris, varbūt viņš ari ne-

kad nebija dzīvs bijis, jo viņa ciešanas būtu manu

daiļo gleznu izjaukušas, bet tā audās kopā no krā-

sām, mirdzuma un porcelāna, un tikai sīkas, sar-

kansiltas asinslāsītes lēni ritēja pa balto miesu

lejā kā sarkana rasa no baltām lilijām.
Sestdiena bij pelēka, skumja, ar kapa klusu-

mu apdvesta.
Bet dienas darbi tomēr bij darāmi. Viss tika

mazgāts, posts un tīrīts.

Meitas mazgāja un berza ar grīztēm rāpus iz-

metušās istabu grīdas un pēc tam izklāja tās ar

salmu garkūļiem, kurus noņēma tikai lieldienas

rītā.

Istabā kurējās lielā krāsns un tika cepta vi-

sāda baltmaize, gan rupjas kviešu karašas, gan
smalkā maize ar safrānu un rozīnēm un kriņģe-
līši un pīrādziņi.



135

Visām kājām un rokām bij jākustas un vi-

siem jāskrej pa
kaklu

pa galvu. Notika ari grū-
stīšanās un lamāšanās, kad meitas ar pīrāgu plā-
tīm sastapās, un viena otru apbalvoja ar tādiem

tituliem, kādus es
vēl nekad nebiju dzirdējusi.

Es lēkāju un smējos, bet ari es dabūju dunc-

ku sānos, ka nokritu kūleniski salmos.

Māte savu tiesu man vēl uzkliedza, lai ne-

maisoties pa kājām, un iedeva vienu darba nozari,

kriņģeļu un pinteņu taisīšanu: lai mācoties vien!

Es mācījos ari, jo šis darbs man patika, un

vēlāk es viņā ieguvu tādu meistarību, ka mīkla

zem maniem pirkstiņiem tapa itkā dzīva un es no

viņas izveidoju tādus pinteņus, ka tie izskatījās
ļoti līdzīgi tēlnieka skulptūrām.

Kad citi darbi bij pabeigti, beidzot vēl nāca

vistīkamākais darbs, olu krāsošana.

Tas nebij bez savām bažām: toreiz nebij olu

krāsas gatavas dabūnamas, kā tagad, bet tās bij
jāsagatavo pašiem. Tika maisītas kopā visādas

mikstūras: gan sīpolu mizas priekš dzeltenām

olām, gan indigo priekš zilām, gan lupatiņas sie-

tas apkārt, lai iznāktu māzerainas, un pat smiņķu

ftodiņi izlietoti priekš rozā olām; tika ņemti pa-
īgā visi līdzekļi, lai tikai olas iznāktu skaistas

un pārākas par kaimiņu meitu olām, kuras, pro-
tams, centās gluži tāpat mūsējās pārspēt.

Pa to starpu puiši jau glūnēja aiz durvīm, vai

nevarētu olas nozagt vai sadauzīt. Bet nekā!

Durvis bij noslēgtas un puiši ātrāk olas nedabūs,
kamēr būs uzkārtas šūpoles un meitas labi iz-

šūpotas.

Šūpoles! — ak, kā es uz tām gaidīju! Bet

māte agrāk tās neļāva uzkārt, kā tikai trešo liel-

dienu, jo abas pirmās svētku dienas skaitījās par
svētām, un šūpošanās taču bij pasaulīgs prieks.

Pirmo lieldienas rītu es vēl gulēju gultā, kad
saime skaitīja pātarus. Atkal skanēja māmiņas
balss visiem augsti pāri, bet ne vairs tādā sērā

smagumā kā gavēņu laikā. Ari citas balsis pie-
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vienojas skaļāk un priecīgāk. Bij itka izbiedēts

putnu bars, kas pēkšņi spārnots saceltos gaisā.

„Kā spoži spīd mans Jezuliņš!
Kā rīta zvaigznes spožumiņš!"

Tas izskanēja māmiņas balsī tā, itkā sienas

atkāptos no vietas, jumts noceltos nost un liels

spožums pārlietos pār visiem pāri.

Pēc pātariem nāca mielošanās ar kapiju un

raušiem un gaļas uzkožamiem, un tad sāka po-

sties, kas gribēja iet uz baznīcu.

Māmiņa papu atkal iebāra, ka tas esot „grē-
ku prauls", jo viņš nekad negribēja iet uz baznī-

cu, bet viņa pati ari labprāt negāja un ari šoreiz

Ealika mājā, kaut gan smagi nopūtās, ka tādiem

ezdievjiem nevarot labi klāties.

Tad nu man bij jāņem lielā sprediķu grā-
mata un jālasa priekšā lieldienu sprediķis, man

esot patīkama balss pie sprediķu lasīšanas, un

bērna balsi Dievs ari labāk uzklausoties, jo Jē-
zus taču esot teicis: «Laidiet tos mazos pie ma-

nim nākt!"

Es nu gan sevi par mazu vairs neskaitīju un

gribēju labāk viena pati pie Jēzus iet, nekā tādu

mazu smurgulīšu pulkā, kuri vēl klēpī ņemami
un kuriem deguns jāslauka. Droši vien, tie Jē-
zum būs dažādi bikses notraipījuši. Te es iece-

rējos un prasīju, vai Jēzus gaišas bikses valkā-

Jis -

Māmiņa man teica, ka nekādas, ka tur, siltās

zemēs, staigājuši tikai uzņemamos svārkos, kā uz

bildēm redzot.

„Nu, tad jau viņš pēc tam nemaz vairs neva-

rēja ļaudīm rādīties," es iesaucos, „un otrreiz gan
vairs tādus gružus neņems klēpī."

Mans domu pavediens tomēr vērpās tālāk.

Es izlasīju visu ciešanu nostāstu un tas man tē-

lojās priekšā dzīvās gleznās ar visu apkārtnes
ainu.
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Es redzēju plašu, garenu zāli ar zemiem

griestiem un maziem logiem, kuru vakara krēsla

pielēja ar neizsakāmām skumjām. Krēsla jau

pati par sevi bij priekš manis vienmēr pilna ar

nesaprotamām skumjām un draudošām nākotnes

jausmām. Bet šī krēsla bij tāda, itkā tūkstoš ne-

zvēru sejas ar zvērojošām acīm lūkotos ārā aiz

logiem un visi kakti būtu pilni ar baismu.

Skumji tie visi garā rindā sēdēja ap galdu
un ēda vakariņas. Valodas neveicās un katrs

iesākts vārds trūka pušu.

— «Šovakar es ar jums pēdējo reizi ēdu va-

kariņas ..."

Kumoss tapa mutē rūgts un sažņaudzās
rīklē —

«Patiesi, es jums saku, viens starp jums mani

nodos —"

Nu šausmas bij netikvien ārpusē, tās iemita

iekšā viņu pašu starpā un tās auga pēkšņi kā

melna nakts un izplētās pa visu istabu... ari man

izplētās acis un es nespēju vairs ne paelpot —

Te notiek kautkas negaidīts:
Atveras durvis un itkā vesela straume zelta

gaismas ieplūst pa tām istabā:

lenāk sieviete, jauna, skaista, pasaulīga, ar

greznām rotām. Zelta gaisma izplūst no viņas
zelta matiem, kuri to apņem kā vesels mākonis.

Pret viņas gaismu visiem biedēkļiem jāat-
kāpjas, un visi nolaistie plakstieni atkal paceļas
uz augšu.

Viņa nes rokās traukus ar ļoti dārgām smar-

šu zālēm, un rožu smarša pilda visu istabu.

Un šī greznā, skaistā sieviete nometas ceļos
pie Jēzus kājām, mazgā tās ar šīm dārgām eljām
kā ar ūdeni, izliedama veselu bagātību, un bei-

dzot dara to visaugstāko, žāvē viņa kājas ar sa-

viem zelta matiem —

Visi pārsteigti... «Kas tā par izšķērdību!"
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kāds kurn, „vai to nevarēja pārdot un izdalīt na-

bagiem!"
Bet Jēzus, nabagākais starp nabagākiem dzī-

vē, tagad, nāvē iedams, saņem šo bagātību:
«Laidiet! ko viņa man darījusi, to pieminēs

visos laikos —"

Un Magdalēnas vārds mirdz joprojām kā

zvaigzne, ar zelta stariem apkārt.
Kad durvis aiz viņas atkal ir aizvērušās,

baisma no jauna metas virsū.

Un tad nāk šausmainā nakts.

Jēzus viens Ģetzemanes dārzā.

Viņa mācekļi, nomocīti, pārbēdājušies, guļ,
un viņš viens pats, nogājis attālu no tiem, sāk

trīcēt un drebēt.

Koki ar vēsām, platām lapām noliecas pār

viņu, auksts akmens vēsina viņa karsto pieri, jo
viņš ir tikai akmens un vairāk nespēj līdzēt.

Un atkal Jēzus redz parādību, eņģeli, kas

viņu mierina
—.

Vai tas bij tāds pat eņģelis, kā

Ābramam rādījās?

Nē, man šķita, ka šis eņģelis bij citāds; var-

būt viņš bij, ja ne zeltmatainā Magdalēna, tad

vismaz tas parādījās viņas veidā, jo kurš cits gan
būtu spējis Jezu tā apmierināt viņa nāves bailēs

un dot tam spēku ...

Līdz šejienei es visu ciešanu stāstu biju ne-

tikvien izlasījusi, bet reizē izdzīvojusi cauri.

Tālāk, visu šausmu procesu es jau biju lasījusi
lielajā piektdienā un tas man ari bij par smagu,
lai to iztēlotu sev plašāk priekšā.

Es grāmatu noliku un ar dabūto iespaidu pa-

vadīju abas svētku dienas, kuras pagāja klusi un

viena no otras neko neatšķīrās.

Vienīgi tikai, ka krāsotās olas tika jau gata-
vībā noliktas priekš rītdienas, un puiši no savas

puses sarīkoja stabus un virves priekš karamām

šūpolēm.
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Šūpoles un viņu sekas

Trešo lieldienu pēc brokasta šūpoles jau bij
uzkārtas laukā, rijas galā un apkārt tām jau stā-

vēja un gaidīja šūpojamie kandidāti, kalpa bērni

un es.

Ārā bij vēl stipri auksts, kaut gan jau bij
pavasaris, un māmiņa par mani ļoti baidījās, ka

es nesasaldētos, bet es pēc tik ilgas gaidīšanas
vairs nebiju turama. Viņa iepakāja atkal mani

lakatu bandrolēs un palaida ari, „lai nu skrejot
vien!

Bet es — tikko no mātes acīm biju prom, no-

metu visus lakatus nost un nu tik šūpolēs iekšā.

Sākot gan puiši mani šūpoja palēnām, jo es

nebiju apradusi un man vēl galva reiba, un es

baidījos, ka neizkrītu laukā.

Bet tad pamazām bailes zuda un nu gāja
augstāk un augstāk.

Sasvīduši un sakarsusi, ar zibošām acīm es

tik vēl uzsaucu, lai sviež mani augstāk, lai sviež

līdz jumta pavālām, pār jumtu pāri, vienalga, lai

es ari izkristu, lai es pavisam nosistos — tā lidi-

nāties ir tik neizsakāmi skaisti.

Tā nu bij mana lidošana sapnī pa nakti, mans

raganu skrējiens; jā, es nu biju ragana!
Puiši, kas mani šūpoja, bij jau apkusuši un

teica, ka augstāk nemaz vairs nevarot, jo tad šū-

poles pārsviežoties pašas ap sevi, un nu esot diez-

gan. Lēnāk un lēnāk es atkal nolīgojos lejā un

redzēju kalpu puikas, kuri ar kārām, žēlām acīm

gaidīja, lai ari viņus ielaistu šūpolēs.
lelaida viņus ari, kaut gan tos neviens ne-

šūpoja, bet viņi saķērās pa diviem kopā un, viens

otram grūdienu un atsparu dodami, šūpojās vieni

paši, lai gan viņu lidojums negāja nebūt tik aug-
sti, kā manējais.

Pēc viņiem sēdos atkal es no jauna šūpolēs
un no jauna atkal cēlos gaisos un padebešos, un
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iejūtā aizmirsdama i virves, i šūpotājus lejā, li-

doju augstāk un augstāk.
Tā pārgāja pārmaiņus šūpojoties visa diena;

ēdiens man nebūt nebija prātā, un kad māte ar

varu ieveda istabā, es aši kautko noriju visā

steigā un biju atkal pa durvīm laukā un pie šū-

polēm projām.
Cik žēl, ka diena jau beidzās, ak, cik tāda

skaista diena ir īsa, cik īsa, kādēļ viņai tā jā-
steidzas !

Bet tumsa reiz nu nāca un gulēt ari bij jāiet,
un ja citādi nekas nebij izdarāms, tad šūpoles
tika raisītas nost.

Es pa logu redzēju, kā lēni noslīka virves,

itkā salauzti spārni, kā puiši tās satina ritulī —

un beigas bij; skaistā diena vairs nenāks.

Kad es biju apgulušies un jau iemigusi, māte

esot dzirdējusi mani aši elpojam, ari vaidziņi bi-

juši piekarsuši un sārti jo sārti.

Ap pusnakti es jau gulēju drudzī.

Tā nu nobeidzās mans raganu lidojums! Ma-

ni gan nededzināja sārtā, kā senākos laikos ra-

ganas tikušas dedzinātas, bet mani dedzināja ma-

nas pašas iekšējā uguns.

Temperatūra cēlās arvien augstāk un es bez

samaņas svaidījos gultā apkārt, neviena vairs ne-

pazīdama.
No rīta agri māte sūtīja pēc Zaļās muižas

ārsta Černija.
Tas gan bij pazīstams tādā ziņā, ka priekš

visām slimībām viņš parakstīja vienādas zāles,
tikpat cilvēkiem, kā lopiem: ik pa divām stundām

vienu ēdamu karoti, un kam bij jāmirst, tas no-

mira tāpat, un kas izveseļojās, tas ari izveseļojās
tāpat, bet ko tur darīt! Viņš bij reiz pagasta
ārsts, no grāfa iecelts, un cita ārsta nebij. Ja vi-

ņam kādus rublīšus piemaksāja klāt, tad viņš ari

deva drusku citādas zāles, un šādā pārliecībā
māte ari pēc viņa sūtīja.
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Man jau no visa tā nebija nekādas jēgas, es

gulēju dziļos murgos un jutos ļoti labi, un viss,
kas manā īsā mūžiņā, īsti mūža fragmentā, pār-

dzīvots, viss, kas vien iedomāts, pieņēma spilg-
tākas krāsas un lielākas kontūras nekā īstenībā

un raibā chaosā virpuļoja manu sakarsēto prātu
priekšā. Asā robeža starp dzīvību un nāvi te bij
galīgi izdzēsta un pāreja bij tik viens vienīgs li-

dojums: augstāk, arvien augstāk!

„Ak, mirt nav grūt!
Tik jaunam būt!"

Ārsts bij aicinājumam tūdaļ paklausījis, jo

viņš mūsu ģimeni ieskatīja par labākiem ļaudīm,
un devies šurp.

Viņš bij tūdaļ konstatējis, ka mana slimība

esot smagākais veids no masalām, es tās esot da-

būjusi caur pielipšanu.
Un bija ari tā, ka kalpu zēni jau priekš kā-

dām nedēļām bij masalas pārgulējusi, bet ļoti
viegli, gandrīz ārpus gultas, un neviens uz tiem

tālāk nebij vērību griezis.
Kad es pa lieldienu laiku ar viņiem biju sanā-

kusi kopā, slimības baciļi bij uz mani pārgājuši
un toties izvērtās pie manis grūtāk.

Kā tālā miglā es nojautu, ka esmu rokas pār

galvu atpakaļ pārstiepusi un kāds vīrs tur manu

roķeli savā un tausta pulsu. Viņam ir ļoti smalka

roka, kāda nevienam nav no mūsu ļaudīm.
Es itkā gribēju vēl pirkstu pakustināt, lai vi-

ņa roku aptaustītu, bet vairs nespēju, samaņa ma-

ni atstāja —

Ārsts esot gaidījis katru brīdi mani izdziestot,
un māte esot nokritusi pie manas gultiņas ceļos.

Te uzreiz es jutu kā stipru sitienu pa muguru.

Asiņu gabals man izveļas pa muti un es itkā

nāku pie samaņas.
Tad sāk velties gabali sarecējušu asiņu, cits

pēc cita, un māmiņa iekliedzas, domādama, ka es

atrodos nāves cīņā.
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Bet es atveru acis, es sāku elpot, man top vie-

gli, itkā smags akmens no manis būtu novēlies, es

esmu glābta.
Ārsts atzīstas, ka viņš nekad nebūtu ticējis,

ka es būtu dzīvotāja. Asiņu gabali, kas man pa
muti vēlušies, esot taisni mani glābuši, jo citādi

tie būtu mani nospieduši. Man ari esot stipra daba,

viņš liecināja, un tas nākot no tam, ka māte esot

mani ļoti ilgi zīdinājusi, un mātes piens esot tas,

kas dodot priekš vēlākās dzīves vislielāko atspa-

ru un spēku.
Un tiešām, māte stāstīja, ka viņa mani tik ilgi

zīdinājusi, kamēr es esot sākusi runāt un viņu pat

uzaicinājusi uz zīdīšanu un pati pienesusi krēs-

liņu, apsēsties.
Tādēļ es ari vēlāk dzīvē biju stipra no rūgtā

kausa dzert, jo es biju iepriekš no saldā, dievišķā
kausa dzērusi, ko tik viens vienīgs cilvēks pasaulē
spēj dot, — māte.

Cik labi nu man bij! Tā nebij vairs pirmā,
saldā iemigšanas sajūta, bet es tagad biju gluži
atmodusies. Gluži jauni, citādi jūtekļi pamodās
manī un es redzēju, dzirdēju un jutu spilgtāk ne-

kā iepriekš.
Es aplūkoju sienas zilganbalto mūri un apmā-

li, kas tai stiepās apkārt, un skaitīju, cik tur krā-

su iekšā. Pirmā strīpa — es vēl tagad atceros —

bij tumši zila, otrā — bāli zila, trešā — zaļgana,
kura pārgāja violetā iesārtumā.

Šī spilgtā sajūta tomēr ilga tikai brīdi, tad es

ielaidos dziļā, veselīgā miegā. Gultu tomēr es ti-

kai varēju atstāt pēc dažām nedēļām.

Sīkas brūces. Lieli grēki

Mana atveseļošanās negāja tik ātri uz priekšu,
kā māmiņa un es pati būtu vēlējušās. Protams, es

vēlāk skaitījos kā galīgi izveseļojusies, tomēr

kāds mazs aizlūzumiņš organismā bij palicis pāri,
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tāpat kā ieplīsusi sīka svītriņa manā porcelāna
šķīvītī, kura gan tikko redzama, bet glābjama un

aizķitējama vairs nebij, tā pamazām plīsa arvien

tālāk. Svītriņa gāja taisni pāri par Antigones
plecu.

Es gan jau biju daudz dziļākas brūces no

dzīves mantojusi, bet tās man nebūtu pat atmiņā
palikušas, ja viņas nebūtu atstājušas ārpusē re-

dzamas pēdas.
Tā es gadus četrus veca, biju, mātei puķes ap-

griežam, uzskrējusi uz naža, un viss paplatais gal-
da naža gals bij man ieskrējis kreisajos deniņos,
kur vēl tagad rēta redzama. Ārsts teicis, ka gan-
drīz nekas neesot trūcis, ka es būtu bijusi paga-

lam, bet man pašai no šī piedzīvojuma nopietnības
nebij ne jausmas.

Vēl niecīgāks skaitījās gadījums priekš ma-

nis, kad šķērītes man izdūrās kāju pēdai cauri;

cik tanī brīdī nosāpēja, tik vien i bij! Lielā strau-

me jaunība nes arvien savus spēka pieplūdus klāt,
un ko nozīmē tanī laikā miesas brūces un dūrieni

pret tiem griezumiem, kas vēlāk dzīvē gāja caur

dvēseli!

Tikai pēdējā slimība, kuru es mierīgi biju
pārlaidusi gultā, atsaucās ilgāku laiku netikvien

uz manu organismu, bet ari uz manu psichi: es

biju kļuvusi trauslāka pret visiem iespaidiem,
vārīgāka, gandrīz bailīga un reizē sērīga, manā

spirgtuma tekošā ūdenī bij nogūlušies melancho-

lijas padibeņi.

Apkārt skraidīt pa lauku es
vēl biju par vār-

gu un ieelpoju svaigu gaisu tikai sēdēdama pie
loga, ievīkstīta atkal savos septiņos lakatos kā

pirmā vizbulīte lapās; tikai galviņa vien bij va-

ļēja ārpusē.

Sevišķi mīļi man bij agrie ziedoņa vakari, kad

mēness spoguļojās loga priekšā plašajos palos,
kuri vēl nebij pārskrējuši. Skaņi un sudrabaini

atskanēja zaļās vardes un zemes vēža tālā irdēša-
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na, kurai piebalsoja korī vienkāršo varžu kurkša-

na. Šādai dabas mūzikai ir sava dziļa mistika, tā

raisa vaļā dvēseli no miesas esamības un tagadnes
un ievelk to līdzi lielajā dabas korī un aiznes ne-

aptveramā tālē, kura ir vilinoša un reizē atbaido-

ša.

Jurģi pienāca, kad es jau varēju pa lauku

skraidīt, un tie ienesa dažādu pārmaiņu. Vecie

kalpi aizgāja un jauni nāca vietā. Appušķoti zirgi
ar mantu vezumiem atbrauca zvaniņiem skanot,

un viss pagalms skanēja vien no smiekliem un sa-

runām.

Sevišķi svarīgs notikums bij kādas tantes at-

braukšana, kura tagad, kā māmiņa bij teikusi, pie

mums taisījās apmesties uz dzīvi. Vīrs viņai bij
miris, un palikusi viena pati, viņa gribēja māmi-

ņai palīdzēt saimniecībā.

Kad viņa iebrauca pagalmā, viņa nemaz tik

ātri nevarēja no ratiem izkāpt laukā un sauca mā-

ti palīgā. Kad tā bij izkāpusi, izrādījās, ka viņa
nespēj daudz kustēties sava plašā miesas apmēra

dēļ. Māmiņa jau tūlīt noģida, ka viņa nevis sev

palīgu bij ieguvusi, bet drīzāk pašai bij jāiet tan-

tei par palīgu. Ari par dažādām sāpēm un ligām
tante sūdzējās un kunkstēdama sauca mani, lai es

palīdzot mantas izkravāt. Te nu nāca dienas gais-
mā visādi vecmodes brunči un ņieburi un citādi

krāmi, kā ari dažādas zāles un plāksteri un starp
tabakas lapām ari pa šņabja butelītei.

Tantei bij ari sava literatūra, kura pastāvēja

gan vairāk no veclaiku dziesmu un lūgšanu grā-
matām.

Kad tīne bij izkrauta, tante mani piesauca
klāt un ar svarīgu ģīmja izteiksmi iedeva man

zeķu pāri un pirkstu kratīdama teica:

„Na, valkā nu un esi godīga."
Es lāga nesapratu un prasīju, ko lai es daru,

jo par kādu godu un negodu man vēl nebij nekā-

das sajēgas.
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„Nenoklīsti nekad no tā labā ceļa."
Atkal es nesapratu, kas tas par labo ceļu, bet

redzēju, ka es te skaidrībā netikšu. Es aplūkoju

zeķu pāri un nodomāju, kā ar tādām zeķēm man

jāstaigā, lai es būtu godīga.
Zeķes bij adītas no rupjas, smagas vilnas, un

tagad, vasarai tuvojoties, man tāda staigāšana pa
labo ceļu nebūt neizlikās pievilcīga.

Bet šāda tantes pamācība bij tikai ievads vien,
likās itkā viņa taisni manī būtu atradusi īsto darba

lauku, kur izsēt „labo sēklu". To pašu vakaru es

vēl dabūju dzirdēt gudrā Zīraka mācības, „ka
skaista meita bez tikuma esot kā cūku kūts ar

dakstiņu jumtu" vai ari „kā zelta riņķis, ievērts

cūkas nāsī".

Man sametās bail no tik bargām mācībām, un

es nemaz nevarēju iegaumēt, kādēļ tās uz mani zī-

mētos, un ko es īsti esmu tik cūcīgu nodarījusi.
Uz maniem jautājumiem es tikai dabūju tālā-

kas pamācības, ka tagad pasaule esot pilna ar ļau-
numu, un ka grēki cilvēkus vairāk kožot nekā

utis.

Nu es biju droša, ka man grēku nav, jo man

utu ari nebi j. No tāda stāvokļa ņemot man šķita,
ka tad kalpi ir visgrēcīgāki, un it sevišķi kalpu
mazie puikas, kuriem tāda audzējuma bij matos

bagāta raža.

īss tomēr bij mans prieks, jo tiklīdz es tantei

to pateicu, tā mani tūlīt bargi aprāja par manu ie-

domību, tā jau pati par sevi esot grēks, un es pie
citiem redzot „skabargu acī, bet baļķi savas pašas
acī es neredzot."

Ak, kas tie par bargiem vārdiem, un kas tas

par baļķi manā acī! Es nemaz nevarēju iedomā-

ties, kā var liels, resns baļķis vispār būt kādam
acī.

Kad es par to prasīju izskaidrojumu, es at-
kal dabūju atbildi, ka es esot vīzdegune un ka die-
vavārdu neklājoties grozīt un pulgot, tas esot liels

grēks.
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Ta tad visur grēks! Griezies ka griezdamies,
grēks priekšā, grēks pakaļā.

Un tiešām, pēc tantes kodeksa es dabūju īsti

iepazīties, kas viss nav grēks!

Labākas drēbes apvilkt — grēks!
Gardāku kumosiņu ēst — grēks!

Te nu es tiešām apzinājos, ka esmu gan grē-

cīga, jo es kāroju allaž kādu saldumiņu iebāzt

mutē, ja ne vairāk, kādu cukura gabaliņu, un

skaistas kleitiņas man ari patika. Nupat jau vie-

na jaunpašūta rozā katūna kleitiņa karājās skapī
un to lai nu es vairs mugurā nevilktu!

Bet kas man par to būs, to jau es drīz vien

dabūju zināt. Novakarēs tante mēdza dziedāt ga-
ras jo garas dziesmas pēc kādas ļoti vecas dziesmu

grāmatas (tāda grāmata bij atrodama Šiliņa vadītā

muzejā, Latv. biedrībā, tagad pilsētas bibliotēkā)

un tur nu tika piedraudēts:

„Vai skaistas drēbes gaidi?
Tev' ģērbīs lieli vaidi,
No s— svārki kļūs ..."

Bet šī dziesma bardzības ziņā tomēr palika tā-

ļu pakaļ kādai citai, kura tiešām ir klasiska mūsu

garīgajā literatūrā:

„Še kopā ļaudis nāciet,

Jūs grēcinieki sāciet

Tās mokas klausīties:

Kas tiem tur virsū spiežas,
Kas še no Dieva griežas,
Tam velnam padevušies."

Un tad nu sekoja tāds reģistrs, ka man baiļu
sviedri plūda noklausoties, bet reizē bij gar zemi

jāveļas no smiekliem, kurus nevarēju savaldīt.

Tagad nu tantei bij skaidrs pierādījums no

manas apgrēcības un tā māti atsaukusi piekodi-
nāja:
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„
Valdi tu savu skuķi, gan tu redzēsi, kas no

viņas dienās izaugs, tad tev būs mati jāplēš no gal-
vas un rūgtas asaras jāraud!"

Es tiku bargi aprāta no mātes un izturējos ta-

gad klusi kā pelīte.
Tantei bij pa tam dziesma sajukusi un viņa

uzņēma atkal citu, pie kam viņa taustījās pēc mel-

diņas tverdama, gan augstāk, gan vai veselu okta-

vi zemāk, un tad vēl tā pati uzķertā meldiņa, kā

jau vienmēr, gāja šķībi un greizi, kamēr iegā-
zās grāvī, bet visu to atsvēra dziesmas teksts:

«Apdziedam vīru bagātu,
Sakupušu un greznu,
Ar kārībām izpušķotu,
Izbarotu un resnu ..."

Es atkal nespēju noturēties un man izspruka
skaļi smiekli, es zināju, ka labi nebūs, un metos

bēgt, bet aizķēros ar savām garajām bizēm aiz

tantes ratiņa, un tā viņa mani saķēra un aiz tām

pašām bizēm vilka atmuguriski atpakaļ.
Es gaidīju, kas nu būs, bet viņa ar vienu roku

mani turēdama, ar otru meklēja pa savu mantu

tīni un, izvilkusi plānu grāmatiņu, man to iedeva,
sacīdama:

«Palasi nu, un tad tu redzēsi, kas tu esi un kā

tev ies!"

Grāmatiņas virsraksts bij «Ceļš uz debesīm",

un tā bij pušķota ar illustracijām.
Ko runāts vārds pie mani nepanāca, to panāca

drukāts; pret grāmatu, lai tā būtu kāda, es sajutu
lielu cienību un tādēļ ar dziļu nopietnību ņēmos
grāmatiņu lasīt.

Tur bij aprakstīts, kāds ir labais un ļaunais
jeb Dieva un velna bērns un kā tiem beidzot klā-

jas. Dieva bērnu eņģeļi ievada debesīs, bet ļau-
najam bērnam velns atbrauc pakaļ ar melnu cū-

ku. Briesmīgāks vēl nekā pats teksts bij bildes;
vienā no tām bij tēlota grēcinieka sirds, kura mu-

džēt mudžēja no velniem visādās pozēs un karika-
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turas, un otra turpretim bij pilna ar eņģeļiem, ku-

ri tur staigāja apkārt spārnus sacēluši.

Ja nu es ņēmos savu sirdi salīdzināt ar visām

trim prasībām, kādas labajam bērnam jāizpilda,
un iegaumēju vēl biedinājumu, ka neviens pats
grēciņš netiks piedots, tad nu gan iznāca, ka mana

sirds ģeometriski nesakrita kopā ar labās sirds

tēlojumu, un tā tad es biju velna bērns un varēju
sagaidīt, ka pats velns personā man atbrauks pa-

kaļ melnas cūkas pajūgā.
Šāds šausmu iztēlojums ieguva pār mani su-

ģestivu varu, un es ar izbailēm sāku atmiņā mek-

lēt kopā visus grēkus, kādus es varēju būt nodarī-

jusi.

Es biju biežāk gājusi pie ievārījumu podiem,
nekā bij atļauts, es biju slēpu izplēsusi kādu bil-

dīti no grāmatiņas, es mēdzu sajaukt māmiņai
olekšu skaitu, kad tā meta audeklus, tā ka viņai
arvien no jauna bij jāsāk skaitīt. Arvien jauni
grēki uzpeldēja manā atmiņā, un es iegādājos ari,
ka papiņam biju no pīpja izkratījusi tabaku un

tur iebērusi smalku cukuru un šņaucamās tabakas

dozītē piparus, bet vislielākais grēks man šķita
tas, ka es pa pātaru laiku garlaikojos; jo garāki
un svētāki bij pātari, jo vairāk man nāca žāvas.

Tas nu tiešām bij pierādījums, ka mana sirds bij
tik pilna ļaunuma, kā tur bildē redzams.

Bailes un reizē rūgtums mani sāka pārņemt.
Tā tad vairs ne pakustēties nevar, ka tūlīt negrē-
ko. Kā lai īsti dzīvo? Kā lai izturas? Plūstošā, jau-
nā dzīvība manī kā strauja upe tika aizdambēta

ar valni un sāka mutuļos vārīties. Vai tāds bij
Dievs, kurš man līdz šim bij parādījies tikai skais-

tumā un brīnumos? Kas iededzinājis sajūsmā ma-

nu dvēseli tāpat kā savu degošo krūmu? Līdz šim

es pazinu tikai labu vien un nu man bij jāiepa-
zīstas ar ļaunumu, un Dievs vairāk nekas nebij kā

bargs soģis, kas staigāja apkārt ar pātagu?
Varbūt ka tomēr spēšu kautkā nebūt viņu
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pielūgt un taisni izdzīvot un iekļūt debesīs, kaut

gan man, klusi atzīstoties, viņas nebūt neizlikās

tik pievilcīgas; bet ko lai dara! kur lai paliek? No

elles tomēr man bij briesmīgi bail, jo mokas tur

bij sagaidāmas neizsakāmas un neaprakstāmas.
Un es apņēmos stipri Dievu lūgt un dienā vai

desmit reižu uzmeklēju klusus kaktiņus vai nu

kādā šķūnī, vai uz augšienes un skaitīju gan lūg-
šanas, kuras no grāmatas biju izmācījusies, gan
ari pašas sadomātas.

Reizē es ari pacietīgi lūkoju noklausīties vi-

sos pātaros un nesmieties par tantes dziesmām.

Visa mana garīgā būtne pārvērtās, apklusa un no-

slāpa itkā zem kāda neredzama smaga spiediena.
Ļaudis jau sāka brīnīties: kas tam bērnam no-

ticis? Ko viņa staigā galvu nodūrusi un vairs ne-

smejas? Bet māmiņa saprata to itkā manas grūtās
slimības sekas un ikreiz smagi nopūtās, kad mani

uzskatīja.
Es pārdzīvoju dziļu iekšēju krizi, par kuru

neviens nezināja un kur man ari neviens nebūtu

varējis palīdzēt, kā pie manas ārējās slimības dak-

ters Černijs.
Vesela pasaule aiz manis sabruka un jau-

na vēl nebij atrasta. Es biju kā Noasa ba-

lodīts, izlaists ārā lielajos plūdos, kur tam nebij
kur kāju uzlikt un ari kur nebij redzamas nevie-

nas zaļas cerību lapiņas.
Es nezinu, kas ar mani būtu noticis, ja man

nebūtu palīgs nācis no ārienes, kas manu krizi gan
vel paasināja, bet reizē deva spēku to pārvarēt un

rādīja izeju.

Nāves puķes. Zibens spēriens

Šis glābējs nebij neviens cits, kā pats ziedonis,
kurš mani kā laipns draudziņš ņēma pie rociņas
un izveda savā plašajā dziedinātavā, dabā.

Ārsts mātei bij ieteicis, ka man priekš manas
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atveseļošanās tagad daudz vajagot uzturēties lau-

kā, sevišķi tagad, kur laiks jau bij tik silts un viss

zaļoja un ziedēja.
Man tagad māmiņa atļāva, lai es dzīvojot pa

dārzu cik gribot, tikai lai nekur tālāk neejot.
Cik viegli elpoja krūts un kā mazas prieka

uguntiņas iedegās acīs.

Viss bij tik jauks un skaists un ik uz soļa ma-

ni saistīt saistīja, aizmirsti bij visi grēki un visas

aizlūgšanas un baiļošanās par tiem.

Viens skaistums gan bij zudis, tas no debesu

dārziem, bet otrs atvērās tepat mūsu vienkāršā

dārziņā, kuram bij tā priekšrocība, ka viņš bij pie-
ej ams.

Turpat jau durvju priekšā zaļajā zālītē

balinājās izstiepti māmiņas audekli. Tie saulē

vizēja tik spoži un balti, kā „ceļš uz debesīm".

Ja būtu tik daudz audeklu, ka vienu otram siet

galā, tad droši vien varētu pa tiem nokļūt uz debe-

sīm.

Tūlīt tālāk parādījās dārzā pamattonis dzelte-

nā krāsā: tās bij plaši izplatītās, populārās krinģe-
lītes. Viņas bija starp citām puķēm tas pats, kas

starp putniem zvirbuļi. Māte viņas lāga neiere-

dzēja un gribēja iznīdēt no dārza laukā, bet tas

neizdevās. Nelīdzēja ne ravēšana, ne lamāšana,
ari nekāds ziemas sals, viņas palika savā vietā. Un

tikko iestādīja citas puķes, te jau starpā parādījās
atkal kriņģelītes, kuras vairojās kā Ābrama dzi-

mums.

Bez viņām auga un ziedēja vēl daudz citas,

skaistākas puķes:
Zilās kurpītes, kurās kukaiņi pa nakti mēdza

pārgulēt, un tām blakām zelta krāsā bišu krēsliņi.

Vai viņus tādēļ tā sauca, ka tur sēdēja bites?

Kādēļ ne! Ja turpat blakām kukaiņi gulēja zila-

jās gultās un vālodzes dzēra no rasu podiņiem, kā-

dēļ lai bites nesēdētu zelta krēslā?
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Bet tikpat uzbāzīgas kā kriņģelītes bij puķu

lēciņas. Viņas spraudās, visām puķēm padusēs
un skārās pat garajām kāršu rozēm ap kaklu, ap-
liecinādamas savu mīlestību, vai nu pēdējās to

gribēja vai ne.

Tā es apstaigāju visas puķes un mēģināju sev

iztulkot viņu darbību un
nozīmi.

Par smaršīgajiem dievkociņiem un zalpijām
es zināju, ka sievas tos ņem sev līdzi baznīcā pret
nelabu smaku.

Kad es visas puķes dārzā biju aplūkojusi, es

devos tālāk, itkā pasaku kamoliņš man tecētu pa-

priekšu un mani kautkur aicinātu.

Dārzu noslēdza plats, garš dīķis un otrā pusē
sākās pļaviņa, uz kuru bij jāpāriet pa garu šauru

laipu, saliktu no diviem apaļiem baļķiem. Kalpo-
nes allaž sūrojās, ka pa viņu ejot grūti pāriet un

varot iekrist dīķī.

Dīķis man neizlikās biedinošs, ūdens viņā te-

cēja tik klusi, ka nevarēja noģist, vai tas tek uz

priekšu vai atpakaļ.
Kā nezināma vara vilka mani pāriet pār lai-

pu uz pļaviņu. Man bij stāstījuši, ka tur augot
tādas savādas dzeltenas puķes, kuras nedrīkstot

aizskārt, jo tad tūlīt esot jāmirst.

Es labprāt būtu redzējusi, kā šīs puķes izska-

tās; protams, ka es sargāšos tās aizskārt.

Bet laipa — kā par to tikt pāri?
Es gribēju tomēr pamēģināt:

Uzkāpu uz apaļajiem baļķiem un pagāju trīs,

četrus soļus, bet tad, paskatoties uz ūdeni zem ma-

nis, man sāka reibt galva. Apgriezties un rāpties
atpakaļ es lāga nevarēju un rāpos vien tālāk. Ja
kāds būtu mani redzējis, es būtu ļoti nokaunēju-
sies par savu bailību un par stāvokli, kādā es at-

rados.

Beidzot kautkā es tomēr tiku pāri un atrados

uz pļaviņas.
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Pļaviņas malā auga iestādīta rinda skaistu,

jaunu bērziņu, kuri smaršoja pirmā zaļumā un

balti spīdēja savu tāsu krekliņā.
Tikai vienam bij iedurts sānos varbūt no kā-

da nedarbja puikas, kas bij meklējis pēc bērzu

sulas, un bērziņš stāvēja bēdīgs, lapiņas nolaidis

un taisījās vīst.

Viņš atgādināja pestītāju ar caururbtiem sā-

niem, bet es jau vairs pie bībeles notikumiem ne-

gribēju domāt un raisījos no visiem iespaidiem,
kas man vēl ik uz soļa bija sastopami.

Te nu man priekšā gulēja mazā pļaviņa, kura

jau man pie loga sēžot bij smaidījusi pretī kā

zaļa paklāta villainīte. Vienā pusē viņai stiepās
rudzu lauks un pa vidu tecēja strautiņš.

Iztālēm magones locīdamās mani apsveica un

rudzu puķes ar zilām acīm uzlūkoja mani jautā-
damas: „Vai tu nu atnāci?" Mazie vanaga nadziņi
jocīgi rāpuļoja citām zālēm un labībai pa kājām,
kā mazi bērni, kuriem nevar visur pakaļ izrāpu-
ļot. Bet strautiņam gar malu, pa pusei mirkda-

mas ūdenī, auga neaizmirsteles.

Es viņas labprāt būtu pušķītī salasījusi, bet

viņām bij tik sēri žēlīgs vārds, ka man bij žēl vi-

ņas noplūkt un viņu īso mūžu darīt vēl īsāku.
Kad es stāvēju pļaviņas vidū, man likās, ka

es būtu karaļbērns kā senā pasaciņā un visas pu-

ķes klanītos manā priekšā.
Bet kur nu bij bīstamās nāves puķes?
A! tur jau viņas lūkojās man pretī aiz citām,

ugunsdzeltenas ar mitru mirdzumu, un izskatījās
ļoti skaistas.

Vai nāve ir tik skaista?

Strīpoti dunduri un raibi tauriņi viņām skrai-

dīja apkārt, bet tiem jau bij spārni, tie varēja aši

aizlaisties, tikko pamanīja, ka nav labi.

Bet man nebija ne mazāko šaubu, ka tikko

būšu paņēmusi rokā vienu no šo puķu spoži dzel-

tenajiem zvaniņiem, tad apstāsies ari mana sirds

pukstēt.
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Es aizgāju tālāk no puķēm un sāku skraidīt

pa pļaviņu. Vējš šūpoja garo zāli, kura man snie-

dzās gandrīz līdz viducim un plivināja manus va-

ļējos matus, ka es pati varēju būt puķe starp pu-
ķēm, un man bij tik labi, tik jautri ap sirsniņu; es

negribēju mirt.

Paskraidījusies, es tomēr atkal aiz ziņkārības
tuvojos nāveklēm, bet es šļūcos lēni un bailīgi,
vēl bailīgāk nekā pa laipu rāpjoties.

Itin tuvu es jau viņām biju piešļūkusies —

vai tad nu tiešām no viņām jāmirst?
Gandrīz negribot es pār viņām noliecos un iz-

stiepu roku —

Ja tā ir nāve, tad skaisti būtu nokrist tepat
pļavā, puķu vidū, kur man apkārt viss ziedētu un

smaršotu un raibi tauriņi man lidotu virs galvas
un zeltaini kukainīši rāpotu pāri.

Jautrā pārgalvībā es saņēmos un noplūcu pa-
šu kuplāko nāves zvaniņu un, to rokā turēdama,
gaidīju, ka nu turpat uz vietas saļimšu —

Tikai es nebiju iedomājusies, vai sāpes ari ju-
tīšu.

Nē, nesāpēja itnemaz un krist ari vēl neno-

kritu.

Varbūt es par maz biju noplūkusi; noplūkšu
vēl.

Es saplūcu veselu pušķi, bet man vēl nekas

nekaitēja.
Es plūcu vēl un vēl un pieliku puķes pie pa-

šas sejas un dziļi iezīdu viņu smaršu.

Tad es labu brīdi nostāvēju uz vietas, gaidī-
dama uz savu pēdējo elpas vilcienu. —

Bet kas dzīvs, tas dzīvs!

Ak, tavas sīkstas dzīvības! tīri kā mūsu ve-

cajam zirdziņam!
Man velti gaidot ienāca prātā, ka puķes būs

pa nakti jāpaliek zem pagalvja, varbūt, ka tad

no rīta būšu pagalam.
Tā ari darīju.
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Bija jau ari pienācis vakars, un es ar savu

puķu klēpi šļūcos atkal pāri pa laipu kā nākusi.

Ceļš šoreiz bij vieglāks, jo es vairs par iekrišanu

nebēdāju, kad nāve tā kā tā gaidāma.
Pārnākusi, es puķes paliku zem savas gulti-

ņas pagalvja un gulēt ejot noskūpstīju māmiņu
un tētiņu ilgi un mīļi, tā jau bij atvadīšanās no

viņiem un no dzīves.

Tad es ielīdu gultiņā un iemigu saldi virs nā-

ves puķēm.
Otrā rītā es pamodos agri un tūlīt domāju:
„Vai nu esmu dzīva vai mirusi?"

Bail man bij atvērt acis, jo nekur nebij dzir-

dama eņģeļu dziedāšana. —

Tā tad es neesmu vis debesīs? es tiešām esmu

ellē?

Visas manas lūgšanas neko nebij līdzējušas!
Bet es jau ari pašās beigās biju grēkojusi,

kad es pret aizliegumu biju rāpusies pār laipu un

plūkusi nāves puķes!
Tomēr, ja nu atronos ellē, kādēļ man nesitas

degunā dūmu smaka no grēciniekiem, kurus pat-
laban cep vai ari kuri jau izcepti?

Vai nu nāks mana reize?

Bailēs un dzīta no ziņkārības es nu mēģināju
caur pusviru skropstu palūrēt, kur es īsti atrodos

un kāds liktenis man gaidāms.
Skatos, elle gluži tāda pat izskatās kā mūsu

krēslainā guļamistaba un krāsnīte ari turpat kak-

tā, bet tur neko ne dedzina, ne cep.

Un velnu ari nekur neredz! Tikai blakus is-

tabā dzirdamas vīriešu balsis. Vai tad velni ru-

nātu tāpat kā mūsu puiši?
Es kļuvu arvien drošāka un vēru acis arvien

platākas vaļā.
Tagad itin skaidri redzu: kur vakarā esmu

apgūlusies, turpat ari atrodos, savā gultā. Nekā-

das pārmaiņas nav notikušas. Nav ne debesu, ne

elles.
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Nav pat ne nāves.

Es itin patiesi biju dzīva, jo es varēju kustē-

ties un biju viscaur silta.

Es sevi visapkārt aptaustīju, vai tik pie ma-

nis nav kautkādas zīmes no miroņa. Bet nekur

tādu nebij.
Un man ienāca prātā puķes, kuras es gulēt ie-

dama biju pabāzusi zem pagalvja.
Turpat ari viņas vēl atradās. Bet kādas tās

bij novītušas! Lapas ļogani karājās un ziedi pa-
visam galviņas nokāruši un maziņi!

Varēja tās tagad droši ņemt rokā un paost,
nekaitēja neko.

Tikai smarša tām piemita tik salda un reibi-

noša, itkā vējš to būtu atpūtis šurpu no nāves dār-

ziem.

Tā tad viņas bij mirušas un ne es. Es biju
stiprāka par nāvi!

Jeb vai viņas nemaz tik nāvīgas nebij un viss

aizliegums bij meli? Vai vispār visi draudi un

šausmu tēlojumi, kas mani tā bij izbiedējuši un

mocījuši, tik nebij salti meli?

Un vecā tante? — vai nu viņa man liekuļoja
jeb vai pati bij tikai muļķa vecenīte?

Vismaz es viņu vairs neņēmu nopietni un vi-

ņa bij zaudējusi pār mani savu varu.

Jauni spēka un veselības pieplūdi mani tik-

pat miesīgi, kā garīgi nesa uz augšu un jautra
pārgalvība kā sprikstošas uguntiņas dedza man

pirkstu galos.

Sevišķi tā vērsās tagad pret veco tanti un es

tai gribēju atdarīt par manām ciešanām.

Kad tante iesēdās atkal plaši un ērti krēslā

un taisījās uzņemt garu garās šausmu dziesmas

par nāvi un pastardienu, tā grābstījās apkārt un

kautko meklēja — nebij briļļu; diezin kur tās

palikušas ?

Bet ne Dievs vien, ari es to zināju, jo es viņas
biju noglabājusi.
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Un sākās ilga meklēšana un līdz ar brillēm

visa dziesma bij pagalam.
Ari otro un trešo dienu par velti pēc tām iz-

meklēja. Tikai sestdien, kad sviestu kūla, tās at-

radās krējuma ķērnītē.
Vai tad nebij itin dabīgi, ka tante bij pie krē-

juma laizījusies un brilles no deguna tur iekritu-

šas, kaut gan viņa zvērējās un lādējās, ka tā nee-

sot bijis. Kad tik tā kņīpa —tā viņa mani sauca,

kad bij dusmīga — neesot te nedarbus izdarījusi!
Bet māmiņa teica, ka viņa jau esot veca un

atmiņa sākot zust.

Pēc laiciņa atkal brilles nozuda un vēlāk at-

radās — gludināmā mašinā un citā reizē krāsnītē

pelnos.
Bet izskaidrojums palika tas pats, ka tante

veca un neatmin, kur savas lietas zaudē.

Mani nedarbi jau man pašai sāka apnikt, jo
es atcerējos skrodera Pīšļa zēnu, kurš bij šujma-
šinā bēris zirņus, un man palika kauns, ka es ta-

gad tāpat daru. Bet pirms kā es savus nedarbus

beidzu, es tiem vēl gribēju uzlikt kroni, tad ti-

kai, man šķita, tante bij diezgan sodīta:

Es zināju, ka viņa ļoti baidās no pērkona un

bargā laikā gaida, ka katrs spēriens viņu ķers.
Viņa ari pie katra zibens meta krustus un

skaitīja pātarus.
Šo gadījumu es gribēju izlietot un uzņemties

zibens lomu.

Tantes gultas galā virs krēsla, kurā viņa sē-

dēja, atradās pie pašiem griestiem plaukts ar da-

žādiem tantes piederumiem. Starp tiem bija gro-

ziņš ar veciem dzelžiem, bleķiem un naglām.
Kad uznāca bargs laiks un tante atkal baidī-

jās no spērieniem, es viņai nemanot pakāpos pie
plaukta, un tikko meta zibens, es ar visu sparu

kārbiņu ar dzelžiem triecu zemē, ka visi dzelži

skanēdami un grabēdami tantei bira uz galvas.
Viņa tikko paguva nokrist zemē ceļos un iz-

saucās :
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„Dievs, esi žēlīgs, es tev pavēlu savu nabaga
dvēseli!" un tad palika guļot, domādama, ka nu

viņa pagalam, no zibens nosperta.
Pa tam es veikli biju projām un — kārbiņa

bij pati no sevis nokritusi.

Kad tante beidzot atģidās un redzēja, kas tas

par spērienu bijis, viņa ticēja, ka, ja ari ne taisni

zibens, tad tomēr tas esot Dieva pirksts bijis. Tas

brīdinājis un licis stiprāk lūgt un pātarus skaitīt,

jo tā pastarā katram varot uznākt kā slazda

valgs.
Man turpretim ļauna prieka uguns dedza acīs

un es klusi pie sevis smējos: bij taču ari par-
daudz jocīgi, ka Dieva pirkstam bij sakars ar

manu roku.

Bet es nu biju atriebusies.

Divi vientuļi un lielā Donava

Pēc agrajiem pērkoniem bij atkal apmeties
auksts un man, itkā par sodu par maniem nedar-

biem, bij atkal jāpavada dažas dienas istabā, sē-

žot pie loga. Es biju spēlējusi zibens lomu un

tagad man pašai bij jāvīstās savos lakatos tāpat
kā zibenim mākoņos, un dobjais kāsis, kas man

šad un tad uzmācās, ari atgādināja pērkona dobjo
ducināšanu.

Tādā pasivā lomā es būtu ļoti garlaikojusies,
ja man nebūtu atkal pavērušās kādas mazas dur-

tiņas uz manu garīgo pasauli.
Žīds bij atkal ar paunu pārstaigājis mūsu ap-

vidu un līdz ar lakatiem un drēbēm atnesis ari ga-

rīgo mantu:

Tās bij uz šaurām, garām papīra strēmelēm

nodrukātas ziņģu rīmes, tūlīt lasāmas un dzieda-

mas kā karotē vārīta putra, lai neatdzistu.

Ar tādu piekodinājumu žīds tās iedeva kal-

ponēm rokā un lūkoja pats meldiņu izdziedāt
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priekšā, jo tā esot uznākusi modē un visur uz tir-

giem tiekot dziedāta.

Meitas ari sapirkās ziņģu rīmes, bet tām ne-

bij patlaban vaļas viņas ne izlasīt, ne izdziedāt

un viņas iesvieda man tās klēpī.
„Še, izlasi tu papriekšu un tad pastāsti, kas

tur iekšā, mums jāiet lopi kopt."
Palikusi viena istabā, es sāku lasīt:

„Antonijuss viens vārgulīts,
Bez tēv' un mātes palicis

"

Es tūlīt iedzīvojos situācijā. Itkā ar sāpīgu
sitienu man kas sita pret sirdi: „Cik ļoti vientu-

lis ir Antonijs! Vai vēl kāds pasaulē ir tik neiz-

sakāmi vientulis kā viņš? Man jau gan tēvs un

māte bij, bet itkā no nezināmiem dziļumiem iz-

augusi melna ēna apņēma ari mani vientulība.

Varbūt es, pašai nemanot, kautkādā veidā

biju ar vientulību iepazinusies un tikai tagad,
otru tādu vientuli sastopot, sāku pati sevi nojaust.
Es lasīju tālāk:

„Viņš gar Donavas upi iet,
Tur savu dzīvīb' pabeigt šķiet —"

Kāda liela un plaša tur skrēja Donavas upe!
Zilgan-pelēki putodami un mirdzēdami viļņi vēlās

saules gaismā, ledus segu nometuši. Ari tur, tā-

pat kā pie mums tagad laukā, bij pavasaris un

pūta silti vēji. Tikai tas nebij ne šis pavasaris,
ne ari še ārā, bet kautkur kādā nezināmā un ne-

atminamā tālumā, kuru es ari nemaz nepūlējos at-

minēt, bet gāju vien tālāk līdzi Antonijam.
Man ari nerūpēja Antonija seju redzēt, jo

viņš gāja cieši satinies pret vēju, kas plivināja
un raustīja viņa drēbes, un viņu pašu apšļakstīja
viscaur ar lieliem, mirdzošiem putu gabaliem.

Bet viņš ne par ko nebēdāja, jo viņš bij stiprs
un nemaz neizskatījās pēc tāda vārgulīša, kā

dziesmā apdziedāts.
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Ari savu dzīvību viņš negribēja pabeigt tā-

dēļ, ka tam tēva un mātes trūka.

Un kad viņš beidzot pacēla savu vaigu, viņa
acis, lielas un gaišas, vērās taisni pret zilajām de-

besīm saules nebīdamās, un ieraudzīja tur

skrējām lielu ērgli, kas ar platiem spārniem šķēla
gaisu.

Šim ērglim Antonijs pats bij līdzīgs, kā lai

viņš būtu varējis domāt pie savas dzīvības beig-
šanas?

Bet vēl atradās kāds, kas bij līdzīgs i ērglim
gaisos, i Antonijam un kas staigāja gar platās
Donavas krastiem

Bet nē, nē. Ko es tik neiedomājos. Es taču

biju pavisam maza, nieka meitene, ne es ko zi-

nāju no Antonija, ne Antonijs no manis.

Es te sēdēju istabā un nedrīkstēju pat ārā

iet, jo man nebij atļauts, pat lasīt es nedrīkstēju,
jo man bij iedots adīklis, mans pirmais rokdarbs,
kas man bij jāmācās, lai „no manis iznāktu kriet-

na un tikumīga jaunava," — tāda pat kā tante,

es klusi domās piemetināju. Vairāk reižu man

jau tas bij sacīts, tikai es to nespēju ne paturēt,
ne lāga aptvert.

Katru brīdi ari varēja durvis atvērties un

māte no āra ienākt, un tad tā atkal stingri uz-

prasītu:
„Nu, kā iet ar darbu? Vai esi ko padarījusi?"

Un es tad no viņas balss skaņas vien būtu sadre-

bējusi kā notverts putniņš saujā, kam strauji
sitas sirsniņa; tik maza un bailīga es biju!

Bet — diezin, vai es šoreiz būtu drebējusi, jo
Antonijs man tagad stāvēja blakām, un lielais

ēglis, spārnus izplētis, lidoja man virs galvas.
Ari es, tāpat kā Antonijs, nāves nebīdamās un

dzīvības nežēlodama, skatījos ar platām acīm gai-
sos un dzirdēju sev šalcam garām lielo Donavu.

Nē, es un Antonijs nebijām sveši, mēs jau sen

bijām redzējušies un pazinušies, bet tas bij ļoti
sen atpakaļ, kautkādos citos laikos, kad es ne-
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biju maza, bailīga meitenīte, bet liela, stipra un

lepna ...

Kad meitas vakarā atprasīja man dziesmu at-

pakaļ un sāka visu garo tekstu par vārgulīti An-

toniju nodziedāt sērā, gaudīgā balsī, tad tas mani

vairs nebūt neaizkustināja, es jau visu biju pār-
dzīvojusi un daudz spilgtākās ainās skatījusi.

Ko viņas zināja no lielās Donavas šalkšanas!

Vītols, dīķis, akmens. Tāli ceļi. Klēts noslēpumi

Aukstums bij pārgājis un atkal iestājies silts,

un nu es varēju pa āru skraidīt un iepazīties ar

skaisto ārpasauli, kurā papīra lapu vietā aug za-

ļas lapas un izlocītu burtu rindiņu vietā lokās

tērces un urdziņas ar dzīvu ūdeni un ne ar melnu

tintes sulu.

Manu burtu pasauli bij apspīdējusi un darī-

jusi dzīvu manas fantāzijas saule, mani pašu tās

vietā tagad sildīja un plaucēja debesu saule.

Vai tad nu mana galviņa ar dzeltenajiem ma-

tiņiem būtu mazāk vērtīga bijusi nekā viena no

daudzajām pienenīšu galviņām, ar kurām tasrad

ziedēja pilns mauriņš durvju priekšā kā apšļak-

stīts viscaur ar lielām zelta lāsēm no nezināma

dārznieka.

Bet cik droša un izaugusi es jutos jau savā

garīgā pasaulē, tik nedroša un bailīga es biju
ārā, īstenības pasaulē un man katrs solis bij jā-
izmēģina un jāiegūst.

Mani tuvākie draugi, ar kuriem es biju jau
ieDazinusies pa logu skatoties, biia platais, grarais

dīķis, kurš pavasara palos tāpat biia pārplūdis kā

manas ilfras, un lielais, vecais vītols mana loara

priekšā, kuram zari zemu nokarājās kā pāršauta
putna soārni.

Dīķis gan ziemu bij aizsalis un ar mani tad

nerunāja savā burbuļu valodā, bet vītols šalca

cauru ziemu ari ar kailiem zariem un man tik-
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daudz stāstīja, tikai, diemžēl, toreiz es viņa va-

lodas vēl nesapratu.
Trešais man par īstu draugu kļuva liels, plats

akmens klēts durvju priekšā. Tas bij tik vies-

mīlīgs un pacietīgs, ka ļāva man uz savas platās
muguras netikvien sēdēt pašai, bet izkravāt uz

tās ari savas mantiņas un visu, kas patika.
Labsirdīgi viņa platais vaigs smaidīja saulē

un ļāva, ka pār viņu kāpj pāri tikdaudz kāju, jo

viņš bij nolikts klēts priekšā kā bruģis.
Tikai kad nāca nakts, tad viņš izskatījās

melns, drūms, draudošs un izauga daudz lielāks;
tad ari neviens viņam pāri nestaigāja, un, man

likās, ka, ja es viņam tad būtu uzsēdusies virsū,
viņš būtu sācis kustēties un cēlies gaisā kā burvju
zirgs, mani līdzi aiznesdams. Tikai pret rītu tas

atkal palika par akmeni un nokrita turpat savā

vietā klēts priekšā ...

Vēlāk, kad manis vairs tur nebija, kad man

no maniem draugiem, no mājas, no visa bij jā-
šķiras, akmens esot arvienu dziļāk un dziļāk ze-

mē iegrimis.
Ari lielais dīķis ar platām acīm skatījies ma-

nis meklēdams, bet tam acis tikušas ar zemi aiz-

bērtas, lai vairs neskatās.

Tāpat ari vītols, kas tik sēri šalca, ticis no-

cirsts — kas vēl pāri palicis, esmu tikai es, lai

vītola šalkšanu tālāk nestu. Tāpat ari aizbērtais

dīķis ik palu laikā atplūst pie manis un uz pe-
lēkā akmens es dažreiz pa nakti mēdzu pa gaisu
aizbraukt.

Vēl man piemiņā kāda meža ābelīte netālajā
kaimiņu, Bleķu, mežiņā. Viņas āboliņi, man teica,

esot kalpu bērnu un ganiņu īpašums, lai tos ne-

aiztiekot. Es tos ari neaiztiku, bet kad es zem

ābelītes apsēdos, tad āboliņi paši, rūgti un nega-
tavi, man bira klēpī itkā aicinādami, lai es viņus
neapsmādētu, kādi viņi esot.

Bet es negribu aizsteigties laikam priekšā,
kurš nāk pats no sevis — nenovēršams. Es atgrie-
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žos atpakaļ pie sava akmens, kurš man jau saulē

sildams ar platiem, labsirdīgiem smaidiem māja:
„nāc vien tik!"

Un es nācu ari. Bet tā nebij vienkārša ie-

šana vien solīšos, bet tecēšana, skriešana, pat au-

ļošana.
Es neatminu, ka es bērnībā būtu citādi stai-

gājusi, kā vien teciņiem.
Nekur tālu es gan neaizskrēju un visa mana

ceļošana aprobežojās ar ceļa gabalu jeb, labāk

sakot, mazu taciņas gabaliņu, kā norautu pave-
diena galiņu no istabas uz klēti un no klēts uz

istabu.

Tas atkārtojās dienā neskaitāmu reizi un būtu

bijis pārāk vienmuļīgi, ja es pati nebūtu sevi ie-

domājusi visādās lomās.

Drīz es biju zirgs un sprauslāju un spārdījos
ar kājām, drīz atkal putns, un tad es rokas sa-

cēlusi, plivināju tās kā spārnus. Vislabāk man

patika būt par mākoni, un tad es paņēmu katrā

rokā lakatu, gan sarkanu, gan raibu un biju tad

vai nu rīta vai vakara debess.

Ceļa mērķis, klētis pašas, ari man atvēra

daudz neredzētu lietu, tās bija īsts mantu kam-

baris kā citkārt faraonu piramidas. Tolaiku saim-

niekiem uz laukiem bij visiem vienādas tādas klē-

tis un pastāvēja no mantu un labības klētīm zem

viena jumta, kurām galā vēl pieslējās trešā,
mazākā, piebūve, kalpu klētis.

Mantu klētī pa lielākai daļai glabājās skapji
ar drēbēm un tā pa vasaru tika izlietota ari kā

dzīvojamā istaba, tādēļ, ka tur valdīja patīkams
vēsums.

Skapji atvērās priekš manis tikai tad, kad

māmiņa izvēdināja drēbes; ar patiku es apska-
tīju katru kleitu un nodomāju, cik labi būtu, ja
es tādas kleitas jau varētu valkāt; meitas, kas

apģērbušas skaistas drēbes, man izlikās kā dzīvas

puķes, kas, no kātiņa atraisījušās, staigā apkārt.



163

Sevišķi man patika kāda lillā kleita ar pa-

garu šlepi. Man likās, ka man tā noderētu labāk

nekā mātei, jo viņai bija melni mati un man zel-

taini. Apģērbusi lillā kleitu, es būtu kā garlapotā
īriss ar

zelta bārkstu kronīti vidū, bet māmiņa

man neļāva pārvērsties par puķi.
Skapja otrā puse pastāvēja no dažādām at-

vilktnēm, tur vienā glabājās mātes aubes ar

mākslīgām puķēm, kādas toreiz bij modē, un es

labprāt tur būtu no vienas aubes vaiņaga izplū-
kuši vienu skaistu, lielu sarkanu rozi — bet māte

par to i dzirdēt negribēja.
Būtu es to rozi dabūjusi, ak, cik es tad būtu

bijusi priecīga, bet prieks un roze abi nesastapās.
Varbūt ka vēlāk es ari tādu rozi dabūju un vai-

rāk vēl nekā vienu, bet prieks, burvības prieks,
skaistais brīnumputniņš, bij aizlidojis tālu prom

un sāpīgi iedzēla atmiņu ērkšķis. —

Citā atvilktnē glabājās skaisti lieli pēper-
koki ar cukura puķēm, kas māmiņai bij sadāvi-

nāti jau no pērnajiem Miķeļiem, kad puiši pār-
deva savu labību, jo tad bij paradums tādus dā-

vināt — bet ari tos es nedabūju baudīt.

Beidzot tos bija sākušas grauzt peles. Māte

atdarīja vēl vienu atvilktni un teicās man rādīt

kautko sevišķu: tā bij balta bērna jostiņa ar ro-

zā zīda maliņām, tā esot bijusi pirmā jostiņa, ku-

rā viņa mani tinusi. Jostiņai līdzās glabājās ari

mazs vīkšītis nogrieztu bērna matiņu, tie bij balti

kā lini ar tikko manāmu dzeltenu atblāzmu; un

tie bij bijuši mani pirmie matiņi.
Māte man tos deva rokā apskatīt, bet es tos

tikko nenometu zemē, un man saskrēja pilnas acis

asaru: ak, kāds man bij kauns, ka es nu varēju
būt tik maziņa bijusi! un šie mateļi, tie man iz-

likās pretīgi — kaut jel māte man tos nemaz ne-

būtu rādījusi un kam viņai vajadzēja tos pa-

glabāt!
Es būtu pavisam bēdīga atgriezusies no klēts

iespaidiem, ja piepeši man virs pašas galvas ne-
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būtu atskanējis kāds stiprs burkšķis, līdzīgs ma-

zam pērkonam. Kas tas? es sākot nobijos, bet

burkšķis atkal atkārtojās un tā turpinājās vairāk

reižu vienādos rīboņos. „Savāds pērkons," es

brīnījos, „jāj kā koka zirgā, un kur tad zibens?"

Māmiņa smējās un teica, ka laikam tas esot

pērkona puika, kas tur ālējoties, tas vēl zibeni

neprotot uzlaist. Bet drīzi vien ari izskaidrojās
pērkona cēlonis: tas bija lielais veļas rullis, kas

tur burkšķēja, jo meitas patlaban rullēja veļu.
Beidzot vēl māte man atslēdza kādu lielu lādi

zaļā krāsā, skaisti apkaltu: tur glabājās spilveni,
lieli zīda un vecmodes lakati un tautiski audumi.

Pēdējie bij tik skaisti darināti ar lielu krāsu gau-
mi un dažādām rozēm un vītnēm, ka es tik skai-

stus vēlāk nekur neesmu sastapusi.
Māte teica, ka tie visi esot mantojums no kā-

das vec-vecmātes un ka tie nākšot reiz manā pū-
rā. Vecmāte mirstot tos esot man nolēmusi.

Diemžēl, tie nolemto mērķi nesasniedza, laiks

visu paņēma; žēl tikai, ka tie nav varējuši nākt

atklātībā un īstā tautas pūrā, bet palikuši nogri-
mušā pilī, kurā laikam vēl šo baltu dienu glabājas
daudz tādu neatklātu skaistumu.

Ar to bij klēts saturs izsmelts; otra klēts, kur

glabāja labību, patlaban bij tukša un apcirkņi bez

satura rēgojās ar atvērtām mutēm, kā. putni ligzdā,
gaidīdami barības.

Kad pasaulē top gaišāks?

Gaišāk top pasaulē ne no saules, mēness un

zvaigznēm vien, bet kad caur viņu izgājis cauri

kāds sirdsskaidrs cilvēks, kas līdz galam izcietis.

Pa vasaru māmiņa mēdza apmeklēt radus un

braukt pa ciemiem. Viņa brauca pa lielākai daļai
viena pati, jo tētiņš bij tūļīgas dabas un grūti iz-

kustināms no mājām.
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Bet tagad ari viņai vairs nebij vienai jābrauc,
jo es biju tiktāl pieaugusi, ka mani varēja ņemt

līdz, un viņa man ari to jau sen bij apsolījusi.

Nevaru sacīt, ka es uz šo braukumu būtu se-

višķi priecājusies, vai ka tas man būtu devis ko

sevišķi jaunu; es taču savos sapņos biju pārbrau-
kusi kopā ar māmiņu trakajā braucienā, kādā

īstenībā mēs droši vien nebrauksim.

Tikai tad man sāka mūsu ceļojums iepatik-
ties, kad māte teica, ka mēs brauksim pirms pie
Gudēnu mammas; tas bij viņas mīļākais ciems.

Bet ari es ļoti mīlēju Gudēnu māmiņu.

Šī mūsu abu mīlamā māmiņa bij kāda gluži
salīkusi vecenīte ar stipri drebošām rokām, un

tāpat ari acu plakstieni pār viņas lielajām, zilajām
acīm raustījās pastāvīgi. Viņu varēja turēt par

astoņdesmit gadu vecu, kaut gan tai nebij vēl seš-

desmit pilni. No gurdajiem locekļiem tomēr va-

rēja noredzēt, ka tā bijusi liela, stalta auguma.

Salīkusi un nevarīga, kāda viņa bija, viņa to-

mēr mēdza šad un tad pie mums atčāpot, atspiedu-
sies uz savu bozīti. Viņa būtu varējusi braukt ar

visbrašākiem zirgiem, jo viņas dēlam, pie kura

viņa dzīvoja, piederēja vislielākās mājas Zemga-
lē, skaistā vietā, uz Svētes upes krasta. Dēls jau
ari viņai nebūtu neko liedzis, jo viss taču bija vi-

ņas pašas un nelaiķa vīra manta, bet viņa gribēja
būt vientuļa un sevišķi pie mums atnākt viena

pati.

Klusi tā ielīda pie mums, tik klusi, itkā va-

kara vējš būtu durvis atvēris, un tad tikai mēs to

pamanījām, kad tā jau stāvēja istabas vidū un

mūs apsveica.
Man tā vien likās, ka Gudēnu mamma nāk īs-

teni tikai pie manis, to es izjutu no viņas runas.

Ar māti tā sarunājās par parastām lietām, vis-

vairāk par saimniecību, vai ari atļāva mātei iz-

stāstīt visas bēdas, kas tai uz sirds gulēja.
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Bet kad Gudēnu mamma palika viena ar mani,
tad viņa runāja gluži citādi un nemaz tā kā ar

bērnu, bet kā jau ar pieaugušu.

Viņa man stāstīja dažādus stāstus, bet visvai-

rāk tādus par tālām zemēm, un prata tik dzīvi tē-

lot, itkā pati būtu ceļojusi.
Savas zināšanas viņa bij ieguvusi caur lasī-

šanu, jo viņas dēlam bij diezgan prāva bibliotēka,
kura atradās garos plauktos klētī, un viņš pats
ari skaitījās priekš tā laika par diezgan izglītotu.

Dārzā izgājušas, mēs nosēdāmies zem kāda

ēnaina oša, viņa uz soliņa, es turpat zālītē viņai

pie kājām, un viņa man stāstīja gaudīgā, drusku

paceltā balsī, caur ko vien jau vārdi ieguva ār-

puslaicīgu nozīmi, par zemēm, skaistām zemēm,

par Grieķiju, par Romu un par cilvēkiem, kādi

tur dzīvojuši.
Bet ari par tagadējiem laikiem un zemēm

viņa zināja stāstīt un sevišķi uzkavējās pie skai-

stās Šveices. Tur pūšot lieli vēji, viņa man tēloja,
pa kalnu spraugām tie esot tik stipri, ka sagrābjot
un aiznesot nevien cilvēkus pa gaisu, bet nonesot

pat veselas kalnu būdiņas. Paši kalni esot tik

lieli un augsti, ka dienām varot kāpt un kāpt un

tomēr nekad nenonākot galā. Un tur ari neviens

cilvēks neesot uzkāpis, tur tikai lidojot milzīgi
ērgļi, bet visapkārt paceļoties drausmīgas klintis

un rēgojoties šausmupilni bezdibeni, kamēr apak-
šā, ielejā ziedot puķes.

Ari kalnu gali brīžiem izskatoties itkā ziedē-

tu vai degtu lielā ugunsgrēkā; tas notiekot tad,
kad saule lecot vai rietot.

Bet visvarenākais tomēr esot leduslauzējs
vējš, kam pašam savs vārds, tikai viņa to neat-

minot; tas brāžoties pāri par visiem bezdibeņiem

un augstumiem.
Es prasīju, itkā gribēdama savādā vēja pūša-

nu pati sadzirdēt, vai tik ļoti tur pūš tas vējš?
Viņa sapņaini atbildēja, ka ļoti, ļoti.
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Man ar to pietika.
Labu brīdi mēs abas klusējām un klausījā-

mies lielā vēja pūšanā tālajos kalnos, kuru nekad

nebijām dzirdējušas un tomēr dzirdējām.
Likās, te sastapās divas radniecīgas dvēseles,

kas tomēr tik ļoti atšķīrās viena no otras: viena

no dzīves cīņas nogurusi kā sudmalas ar vēja sa-

plēstiem, nolaistiem spārniem, un otra tikai dzīves

sākumā un cīņas gatavībā, kuru viņa sāka tikko

drusku pazīt.
Reiz es, atceros, Gudēnu mammai tiku ieprasī-

jusies, kādēļ pie viņas viss dreb? i rokas, i galva,
i pat acu plakstiem.

Viņa lāga negribēja atbildēt, bet tomēr bei-

dzot teica: „Esmu visa piekususi, bērniņ."
„Vai daudz raudājāt?" es prasīju.
«Raudāju gan, mīļā meitiņ," bij viņas atbilde.

„Vai tādas slapjas vai sausas asaras?"

„Visas." —

Nu es ari iegādājos, kā Gudēnu mamma manai

mātei sarunās tā blakām bij ieminējusies, ka vi-

ņas nelaiķis bijis bargs un vienmēr sapīcis. Viņš
nekad neļāvis viņai darīt, ko viņa gribējusi.

Bet ko tad viņa bij gribējusi?
Ak, to jau zināja visa apkārtne, visi kalpiņi,

pat visi sīki putniņi.
Visiem viņa bij gribējusi darīt labu un pār

visiem izbērt
savu pilno dvēseli kā magone savu

sēklu pilno trauku; it visur, kur vien auglīga ze-

me bij un kur kāds graudiņš varēja dīgt. Viņa
tik labi zināja un prata atšķirt labu no ļauna jeb
auglību no neauglības.

Dvēseles skaidrība izstaroja no visas viņas

būtnes un apgraroja visu, kam tā pieskārās.
Daudz viņa bij cietusi, kamēr tik skaidra

kļuvusi. Es ar saviem bērna prātiem to tumši iz-

jutu.
Pagājušā vasarā es biju kādreiz bijusi Gu-

dēnu ciemā un tur kādas dienas no mātes atstāta

paviesoties.
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Ar lielu ziņkāri es biju skatījusies uz plašo
bibliotēku, kas Gudēnu mammas dēlam jeb jauna-

jam Gudēnam, kā viņu sauca, bij salikta klētī

plauktos, bet Gudēnu mamma man iečukstēja, ka

es tai nedrīkstot nemaz pieskārties; ari viņa pati
to nedrīkstot.

Bet paslepu viņa bij tomēr daudzas no grā-
matām lasījusi un lūkoja ari man to saturu savā

veidā atstāstīt, un ikreiz, kad viņa sāka stāstīt un

iegrima dziļāk tēlošanā, viņas balss izklausījās
itkā tā vaimanātu — tāpat kā kalnu vējš.

Tanī reizē es dabūju ari redzēt pašu jauno
Gudēnu.

Salīdzinot ar viņa māti un tās garīgo vieglību,
viņš uz mani darīja smaguma iespaidu. Viņš ru-

nāja mierīgā, lēnā balsī, un likās, itkā katrs vārds

viņam būtu apsvērts un nosvērts kā algādzim
iemērots sieks.

Viņš nemēdza rāties, bet toties viss izteicās

viņa sejā.

Viņš zināja daudz, bet savu zināšanu neiztei-

ca uz āru, tāpat ari savas grāmatas viņš nedeva

nevienam, tikai reti kādreiz kautko no viņām pa-

stāstīja.
Tā pagājušo ziemu viņš, ciemā pie mums at-

braucis, bij mātei stāstījis par kādu noslēpumai-
nu grāmatu, kādu viņš esot lasījis, kur esot stā-

stīts par mūsu sentēviem, latviešiem, kā tie no

kungiem dažādi mocīti, un atstāstīja kā piemēru
kādu gadījumu, kur muižā kungs licis kādai kal-

ponei acis izdurt.

Es tuvumā rotaļādamies to biju noklausīju-
sies un tas ar šausmām neizdzēšami bij iespiedies
manā atmiņā.

Savu stāstu beidzis, viņš bij piezīmējis, ka šo

grāmatu nekur nevarot grāmatu bodēs dabūt

pirkt, tā esot no ķeizara aizliegta, bet ja pie kāda

viņu atrastu paslēptu, tad par to uzliktu lielu so-

du un iesēdinātu pat cietumā.
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Cik noprotams, tad šī grāmata ir bijusi Mer-

ķeļa «Latvieši", kura tiešām senāk bij aizliegta
un grūti kautkur atrodama.

Vairāk no Gudēnu onkuļa stāstiem un grā-
matām es netiku dzirdējusi, tikai vēlāk, pēc ga-

diem, kad es jau gāju skolā, viņš iedeva man, uz

manu lūgumu, lasīt kādu vācu grāmatiņu „Ueber

den Stockfischfang", ļoti piekodinādams, lai to

nenosmērējot, un drīz vien atkal atprasīja at-

pakaļ.
Es ari nezināju, ko ar šo grāmatu iesākt, jo

pat vācu valodas es lāgā vēl nepratu.
Bet totiesu atkal Gudēnu mamma man pēc tam

bij stāstījusi garu, skaistu stāstu no Venēcijas par
Santerokas grāfu, kurš ar lielu zvanu nolaidies

jūras dibenā pēc nogremdētām mantām. Stāsts

bij pilns sarežģījumu un raibu dēku, dienvidus

krāsas un mirdzums man vizēja vien priekš acīm

un manu fantāziju saistīt saistīja. Ilgi pēc tam

es atmiņā biju dzīvojusi Venēcijā un braukusi ar

kuģiem pa dienvidus jūru.

Šo stāstu es ari vēlāk sastapu grāmatā kā

«Venēcijas asinsnakts".

Tagad nu es atkal braucu uz Gudēniem kā

pagājušo vasaru un cerēju, ka nu dabūšu dzirdēt
atkal daudz jaunu, skaistu stāstu, jo viņa no dēla

bibliotēkas būs paguvusi daudz izlasīt.

Ceļā, kurš gan nebij garš, pat ne veselas stun-

das brauciens, es spilgti visu atmiņā atkal pār-
dzīvoju. Vārdu pa vārdam es atcerējos mūsu pē-
dējo sarunu.

Viņa vismīļāk bij atkal atgriezusies pie kal-

niem un man par tiem stāstījusi.
Es viņai prasīju:
«Ko tad redz, kad kāpj uz kalniem?"

«Lielāku sauli."

«Un kad kāpj un kāpj?"
«Rožainas un visādas ugunis — kalni sāk degt

un ziedēt."
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„Vai ir sadeguši?"
„Nē, no rīta vēl baltāki kļuvuši."
Ar to mums bij jābeidz saruna, jo mani veda

uz mājām. Tagad man bij atkal daudz jautā-

jumu, kurus vienīgi tikai Gudēnu mamma varēja
paskaidrot.

Ceļā man šķita, ka zirgs pārāk lēni iet un ka

ratu riteņi nemaz negriežas.
Beidzot mēs taču pārbraucām pār Gudēnu

tiltu, kurš man šķita diezgan bīstams, jo tas bij
šaurs ar pacilus vidu un abās pusēs nebija nekā-

du aizsarga margu.
Mēs bijām pāri un braucām gar dārzu uz

augšu.
Man šķita, ka rozes mammas durvju priekšā,

kuras izgāja taisni uz dārzu, šoreiz sevišķi kupli
ziedētu. Viss dārzs bij tik pilns ziedu un saules

spožuma, itkā kādos lielos svētkos.

Mēs abas iegājām no sētas puses priekšnamā
un māte brīnījās, kādēļ Gudēnu mamma mums ne-

nāk pretim, jo viņa mēdza to vienmēr darīt, sa-

skatījusi mūs braucam jau no tālienes.

legājām istabā, bet ari tur viss tik tukšs un

kluss, un tikai kāds apjucis circenis kautkur ista-

bas kaktā skaļi vaimanāja pašā dienā, itkā būtu

nakts.

Beidzot taču sāņistabas durvis atvērās un ie-

nāca — pats Gudēns.

Viņš paziņoja, ka māte pusdienas laikā esot

nolikusies gulēt un vairs neesot atmodusies; lai-

kam trieka viņu ķērusi.
Pa tam kalpi, mūs sadzirdējuši, ari sanāca

kambarī un visi sāka žēli raudāt.

Kāda vecenīte šņukstēdama stāstīja, ka Gu-

dēnu mamma priekš pusdienas teikusi, ka viņai uz-

nācis tāds salds, pavisam salds miedziņš un ka

iešot gultā drusku atpūsties.
No saldā miedziņa māmiņa ari vairs nebij at-

modusies.
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Es stāvēju kā sastingusi, bet ja Gudēna paša

paziņojums mani bij satriecis, tad no vecenītes

stāsta viss raisījās ap mani tik saldi un viegli, itkā

Gudēnu mammas nāve nemaz nebūtu miršana, bet

aizlidošana.

Viņa nu bij uzkāpusi uz kalniem un redzēja
vislielāko sauli un dzirdēja lielos vējus šalcam;

es tikai viena biju palikusi lejā.

Ganu ciems un govju muzika

Beidzot nu bij iestājusies mīļā, jaukā vasara

savos pilnākos ziedos. Vispēdējā asākā vētra bij
aizsteigusies prom uz vētru zemi un dienas nāca

garos, sudrabplīvurotos mākoņu uzvalkos, ar sau-

les vaiņagu galvā — un visas tās nu piederēja
man.

Ziemā naktis ir bagātākas par dienām, tās vi-

sas ir pilnas ar sapņiem kā teiksmainais pērļu
koks ar pērļu ziediem un augļiem. Vasarā, tur-

pretim, dienas ir bagātākas par naktīm ar saviem

īstiem smaršotiem un briestošiem pumpuriem un

augļiem.
Dzīvos ziedus baro saule un lietus, bet sapņu

ziedus plaucē slepenas asaras un dienās neizpildī-
tas ilgas.

Sapņu ziediem tikai viena priekšrocība: tie

paliek vienādi un nevīst, kamēr īstie ziedi aši

steidzas uz priekšu savā augšanas procesā pretī
vīšanai.

Ari man bij jāsteidzas, lai izietu cauri visas

saules un ziedu pakāpes.
Vītols mana loga priekšā man to atgādināja.

Viņš savu pirmo zeltu jau bij izmainījis sudrabā.
Ari zvirbuļi čivināja pa celiņu lēkādami: „Čiv!
čiv! čiv! — brīv! brīv! brīv!"

Jā, brīv nu bij skraidīt pa lauku, cik patīk;
dubļu ari vairs nebij, kas varētu drēbes aptašķīt
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un kājas slapināt un — bārieni par to ari vairs

nebij.
Māmiņa man atļāva uzturēties laukā, tikai,

lai nekur tālu neaizejot, varot apmaldīties un kā-

da nelaime uzbrukt; lai rotaļājoties tepat ap mā-

jām.
Bet ko līdz ziedonim sacīt: bīsties! un teko-

šam ūdenim: apstājies!
Māju apkārtni es jau biju izskraidījusi un

sāku tagad domāt par tālākiem ceļiem. Briesmas?

varēja jau būt, ka tālāk ejot uzglūn visādas bries-

mas, bet kas pašas nāves puķes plūcis un nav mi-

ris, tas ari pārvarēs citas briesmas.

Es jau ganbiju ari tālāk bijusi ap mūsu diez-

gan plašajiem laukiem, kuri stiepās divu verstu

tālumā: māte un tēvs, kad tie pa svētdienām ap-

staigāja laukus, vērot, kā labība šogad paauguši,
bija ari mani kādreiz paņēmuši līdzi. Līdzi mums

gadījās ari kāds atbraucis ciemiņš, bet tad bij
mūžīgi runa par robežu strīdiem ar kaimiņiem un

par procesiem, kas mani nemaz neinteresēja. Es

gandrīz nedzirdēju, ko viņi runāja, un tādās rei-

zēs ari nekā neredzēju, bet gāju ievilkusies sevī

kā gliemezis savā mājā; mani dvēseles logu slēģi
bij aizdarīti.

Māte mani gan mēdza modināt kā no miega
un sacīja: «Skaties, nu, tu ari, tev dienās par šiem

laukiem būs jāzin, jo tu esi māju mantiniece."

Ari tas man pagāja garām gar ausīm. Kas

man bij šie lauki, kad man piederēja mēness sud-

raba lauki un saules zilās pļavas!
Māte sāka jau par mani bažīties, ka es esot

ļoti nevērīgs, miegains bērns. Viņai bij taisnība:

es īsti atmodos, kad es biju viena.

Kādā jaukā dienā, kad tēvs un māte bij iz-

braukuši, es uzņēmos viena pati apstaigāt laukus

un iet turp, kur vēl nebiju bijusi. Es dzirdēju,
ka ganu zēns kautkur aiz mežiņa ganot govis, pie
kaimiņu Melderu laukiem, turp es gribēju doties.
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Es nogaidīju dienvidu, kad visi bij uz pāra
stundām nolikušies gulēt, noguruši no siena pļau-
šanas, tad es nepamanīta varēju izlīst laukā.

Tas man izdevās un es jau biju aiz mūsu kū-

tīm.

Viss dabas klēpis ar plašajiem laukiem kā no-

klāts gulēja manā priekšā.
Par kādu „dabas klēpi" te gan īsteni neva-

rēja runāt. Ja iedomājos Zemgales plašos līdze-

numus, kur atradās mana dzimtene un pirmā
māju vieta.

Nebija nekādu augšup kāpjošu kalnu, ne de-

jojošu pakalnu; ne izvītu upju, ne plaismotu gra-

vu.

Ari krāsu te nebij ne pārāk drūmu, ne pārāk
spilgtu, tikai maigos toņus pārvaldīja zils, zaļš,
zelts ar blondu ziedoni un kastaņbrūnu rudeni.

Pat vētras, šalkdamas pāri šiem līdzeniem

klajumiem, neizskanēja lūstošās un graujošās ska-

ņās, kā tur, kur tām jāšķeļas pret kalnu pretek-
ļiem.

Te pūta liriski vēji mīlīgi dzidrā plūsmā un

tikai vēlā rudenī tie pārgāja gari vilktās žēlabai-

nās skaņās, kurām pievienojās pelēkās miglainās
lietus dienas, kā nebeidzama raudāšana.

Tomēr, kas ārējai dabai trūka, tas izveidojās
no manas iekšienes kontūrās, krāsās un skaņās.
Jaunība redz ar skudras acīm un dzird ar peles
ausīm.

Jāņu zāle pa grāvju malām vēl nebij nopļau-
ta un stiepās pilnā augstumā man pāri par galvu,
kad es gāju pa grāvja vidu. Dzeltenbālie vīgrieži
kā lieli, balti akāciju koki cēla savus vēdekļus
man pār galvu pāri, rožaini raibās vilkumēles

stiepās no garās zāles laukā, kaut gan vilku pašu
nekur neredzēju, un violeti vanagnadziņi ieķērās
man drēbēs, itkā es būtu sagūstīta bezdelīga.

Ziedi sniedzās pār galvu un piebēra matus,

ziedi vāļājās pa kājām, ka bail bij pāri tiem bra-
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dāt ar kājām; ja jau uz nokritušu maizes drupa-
tiņu uzmīt bij grēks, vai tad puķu galviņas samīt

nebij vēl lielāks noziegums?
Maizīte, Dieva dāvana, man ikreiz bij jāpaceļ

un jānoskūpsta, ar nomītām puķu galviņām es da-

rīju to pašu. Bet tad viņu saradās par daudz un

es bridu tālāk vien iekšā grēkos un skaistumā.

Un cik daudz gaismas un spožuma visapkārt!
Kā visur mirdzēja, spulgoja, zaigojās, vizuļoja,
blāzmojās, laistījās, zibēja un spīdēja! Kā kāds

zāles asniņš pagriezās uz citu pusi, tanī atmirdzēja
citāda gaisma kā feju spogulī — gan rozā, gan vio-

leta, gan zilganzaļa visās nokrāsās.

Bet vēl dažādāki par puķēm un zālēm bij ku-

kainīši, kas pa smilgu stiebriem rāpās augšup un

lejup. Tie pēc sava izskata un krāsām bij tik

raibi un dažādi, kā es nespēju viņus aptvert un

ari nevarēju kavēties, ja gribēju tālāk tikt.

Es gāju vien pa grāvi uz priekšu, bet jo vai-

rāk es no mājām attālinājos, jo lielākas man šķita
briesmas, kuras gan nekur vēl nebij ieraugāmas.

Uz akmens, grāvja malā, gozējās saulē jauna,
zaļa ķirzatiņa, bet tikko tā ieraudzīja mani un es

viņu, mēs abas metāmies bēgt viena uz vienu, otra

uz otru pusi. Nezin, kura no mums vairāk nobi-

jās, vai viņa no manis, vai es no viņas?
Es saņēmos, un turpināju savu gaitu. Kaut

tikai nebūtu tik klusu visapkārt! Pa dienvidiem

valda uz laukiem tāds pat klusums un baigums
kā pašā pusnaktī.

Man bij stāstījuši, ka pa dienvidu staigājot

apkārt pa laukiem rudzu ruņģis un grābjot bēr-

nus cieti, ja laukā satiekot.

„Nieki vien! Kas tas par tādu rudzu ruņģi
un kas nu es vairs par bērnu!"

Bet tādā bezelpas klusumā, kur visi guļ, var-

būt tomēr kādi gari staigā apkārt? Tik spiedīgi
karsts, ka vaigi kvēlo un sviedri līst.

Tomēr jāiet vēl tālāk. Kad atskatījos at-
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pakaļ, man likās, itkā ceļš būtu pazudis un es

vairs nezinātu pāriet uz mājām.
Man iešāvās prātā visas pasakas, kuras es zi-

nāju, un tās tapa par īstenību.

Tur iztālēm, uz grāvja malas, kautkas mir-

dzēja zālē nomests. Vai tik tas nebij čūsku kro-

nis? Kas viņu atrod un paceļ, to čūskas ceļ par
karalieni un pārved uz savu pili, tam nav vairs

atgriezes atpakaļ pie cilvēkiem.

Es jau biju ari ar mieru palikt par čūsku ka-

ralieni, bet tad es iedomājos māti un māju.
Māte rūgti raudās, kad manis vairs nebūs, ari

tētiņš slaucīs asaras pīpi smēķēdams. Logi paliks
no rītiem aprasoti kā asarās, kad tiem nebūs sava

slaucītāja, un putekļi gulēs bieza kārta. Ari mans

jaunais runcis, melns ar baltām krūtīm, kuru es

audzināju sava pelēkā nelaiķīša vietā, kas man

bij glābis dzīvību — vai māte viņu tik labi baros

kā es? Nē, viss mani sauca atpakaļ un es būtu vai

tūdaļ atgriezusies, ja iztālēm nebūtu ieraudzījusi
mežiņu, sava ceļojuma mērķi, kur ganījās govis.

Es izkāpu no grāvja un gāju gar tīruma malu.

Vējā līgojās dzelteni dzintara kvieši, sudraba ru-

dzi un skarotas auzas, itkā feju auskari.

Bet visiem pa vidu, — ak, tu, manu nedienu!

— rēgojās velna auzas, melnas un treknas un dzī-

rās labo sēklu vai nomākt.

Māte arvien sirdījās par šīm velna auzām, ka

tās nemaz nevarot iznīdēt ne ar arklu, ne ar ecē-

šām, itkā pats velns tās tur būtu iekaisījis, labai

sēklai par spīti.
Man ari iešāvās prātā pasaka par velna au-

zām:

Kad Dieviņš savās dusmās Ādamu un levu no

Paradīzes izdzina, viņam pēc tam iežēlojies, ka

tiem nu būs badā jānobeidzas, un viņš izsūtījis
kādu eņģeli ar labības maisu tiem pakaļ. Eņģelis
sācis labību izsēt, bet te ari velns klāt un min uz

graudiem virsū. Eņģelis gan paspējis velnu aiz-
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dzīt, bet pēdējais projām skriedams paguvis ma-

zākais uz dažiem graudiem uzspļaut. Tās bijušas
taisni auzas, kuras tad no velna spļāviena pārvēr-
tušās par nezālēm un palikušas melnas. Tās pa-
šas ari bija tā dēvētās velna auzas, kuras tik trek-

nas un melnas līgojās pa pulku citai labībai un

draudēja to nomākt.

Es steidzos ātrāk tām garām, jo kur velna au-

zas auga, tur ari pats velns nevarēja būt tālu.

Beidzot es sasniedzu mežiņu un atguvu elpu.
Pēc spiedošā dienvidus karstuma mani apņēma

patīkams vēsums koku paēnā.
Mežiņš gan nebij visai liels un viņā ari nebij

lielu, vecu koku ar platiem zariem; pa lielākai

daļai viņā auga alksnīši un šur tur jauni bērziņi
un apses.

Zem apsēm vēl ziedēja pēdējās atslēdziņas,
ar dzelteni skarainiem ziediem, kuri saldi smar-

šoja pēc medus un saules.

Noplūkusi pušķīti, es nogūlos bērziņu paēnā
uz muguras un lūkojos, kā bērza galotnes līgojas
vējā, drīz kopā liekdamies un apkampdamies,
drīz atkal attālinādamies viena no otras. Katru

paliekšanos vadīja vēja šalkoņa kā mūzikas takts.

Mani pārņēma pus sapnis, pus nogurums, es

gulēju nekustēdamās un būtu tā varējusi pavadīt
veselu mūžu, noraudzīdamies galotņu rotaļā un

itkā saplūzdama ar tām kopā.
Man bij jādomā pie tētiņa, kurš tā mēdza uz

muguras cēlieniem gulēt gultā, pīpi smēķēdams un

allaž tikai izpūzdams pa kuplam dūmam.

Varbūt mēs abi tā gulēdami sadzirdētu teik-

smaino brīnumputniņu, kurš tik jauki dziedot, ka

viņā klausoties nemanot aizejot laiks, un kad bei-

dzot pamostoties, esot jau pagājuši tūkstoš gadi.
Ari es beidzot ar visu varu lūkoju piecelties,

bail bij, ka tiešām nesāk putniņš dziedāt kautkur

mežiņa biezumā un ka nepaiet tūkstoš gadu, ko

tad mājā sacīs!
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Kad biju piecēlusies, es gandrīz būtu devu-

sies atpakaļ uz mājām, jo es atrados vēl sapņa

varā, bet tur, mežiņa otrā malā es jau sadzirdēju
govis maurojam un īdam. Turpat būs ganu zēns,

un kad nu nodomājusi esmu, būs ari turpu jā-
aiziet.

Es atradu ganu zēnu pie meža grāvja vītolu

paēnā guļam un no vītoliem sev stabuli griežam.

Teicu, ka esmu atnākusi viņu lūkot, un lai

viņš man ko uzspēlētu.
Viņam izlikās jocīgi man spēlēt priekšā; bij

gluži citāda publika nekā es, kurai viņš spēlēja,
tā bija viņa ragaiņu saime.

Kad es neatlaidos, viņš prasīja, ko es gribot,
lai viņš spēlētu: vai ko bēdīgu, vai priecīgu,
priekš dejošanas?

Es teicu, ka katra spēlēšana ir bēdīga un dara

bēdīgu.
„Nekā," viņš pretojās, „ir priekš dejošanas

ari.**

„Bet kur tad tev tie dejotāji?" es prasīju.
„Nu, govis; kad es spēlēju, tās sāk bizot astes

sacēlušas."

Vai nu viņš ar mani jokoja, vai kautrējās spē-
lēt, — īsto iemeslu es nevarēju izzināt, bet pie spē-
lēšanas viņu tomēr nepiedabūju.

Mēs pārgājām pie citas nodarbošanās, un viņš
mani noveda aiz kāda celma rādīt, kur zemes bi-

tes jeb kamenes bij ietaisījušas medu.

Paņēmis platu lapu par bļodu, viņš uzlika

labu gabaliņu šā zemes medus un mani pacienāja.
Pēc tam mēs gājām «pūslīšus sist" un „ar po-

ļiem kauties".

Tā ir vienkārša rotaļa, kuru katrs lauku bērns

pazīst, jo poļi, ar gariem stiebriem un pelēkām,
garenām pūkotām galvām aug katrā grāvja malā.

Mēs saplūcām labu pušķi poļu, pārdalījām tos

uz pusēm un gājām kaut; kurš pretiniekam pē-
dējo galvu nocirta un pats vēl sveikā palika, bij
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uzvarētājs. Gadījās ari, ka cērtot abas galvas
reizē krita, tad neviens neuzvarēja.

Pūslīšu rotaļa bij vēl vienkāršāka, bez sacen-

sības iekarsuma, vajadzēja tikai prast tā uzsist uz

pūslīša galviņas, ka tā ar skaņu plīsa.
Es to nepratu un nolūkojos, kā viņš rīkojās.
Zālē sēžot mums pārskrēja pār galvu gaisā

garā rindā meža raudavas. Mēs noprātojām, kā-

dēļ māju zosis nevar laisties un meža zosis var.

„Mēs ari nevaram laisties," es sacīju, „tā tad

mēs esam tādi paši kā māju zosis."

Gudra saruna mums ari bij par to, kurp aiz-

iet mākoņi, kas tik ļoti steidzas. Beidzot mēs gā-
jām sacensties, kurš var taisni saulē skatīties.

Neatceros, kurš to ilgāk paspēja, atminu tik,
ka man apreiba galva un palika tumšs acu priek-
šā un virmoja visapkārt sarkani uguns riņķi.

Kad ganu zēns man vēl bij parādījis, kur vi-

ņam glabājas cīruļa oliņas un kur atrodas lazda

ar riekstiem, kuri bija vēl par zaļu priekš baudī-

šanas, es sāku domāt par mājām; vakars ari vairs

nebij tālu.

Kad biju kādu gabaliņu no meža izgājusi, es

ieklausījos, ka ganu zēns sāka pūst stabuli.

„Tā tad priekš manis viņš nespēlē, bet priekš
savām govīm," es nodomāju.

Meldiņa bija tik salda un reizē žēlīga, ka es

nevarēju ticēt, ka tā būtu priekš muļķa lopiem.
Es apstājos, lai labāk uzklausītos, bet reizē

apstājās ari meldiņa. Es varēju gaidīt, cik gri-
bu, bet viņš tālāk nepūta.

Tikko sāku iet uz priekšu, ari meldiņa sākās

no jauna un bij tik salda, itkā spēlētājs savu sta-

bulīti būtu iemērcis tanī pašā zemes bites medū,

ar kuru viņš mani pacienāja.

Es lūkoju vēlreiz apstāties un klausīties, bet

reizē aprāvās ari meldiņa, pašā vidū pušu trūk-

dama.
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Gāju atkal un atkal turpinājās meldiņa, ar-

vien saldāk ritēdama un plūzdama, itkā skaņās

pārvērsts medus, kas no stabulītes ritēja ārā kā no

bišu kārītes.

Tagad nu es gan zināju, ka tā netiek spēlēta
priekš govīm, bet priekš manis.

Jo lielāks kļuva atstatums starp mani un spē-
lētāju, jo saldāk un sērīgāk pūta stabulīte.

Es apdomājos un sāku piepeši skriet, gribē-
dama zināt, kādu iespaidu tas darīs.

Pēkšņi apsitās ari meldiņa citā tempā un sāka

bērt tādus skaņu burbulīšus, itkā stabulīte būtu

pieburta pilna ar cīruļoliņām un viņš man tās

saujām sviestu pakaļ.
Es nu tik skrēju un meldiņa traucās man pa-

kaļ, burbuļodama, pērļodama, pārslodama un mani

viscaur ar skaņām apbērdama.
Lēkdama vien es pārskrēju mājā, un man bij

jāsmejas, ka es biju tāpat bizojusi, kā govis.

Pārāk augstu pakārta cimbole

Starp siena laiku un labības pļauju bij iestā-

jusies pavaļa un māmiņa teica, ka nu mums esot

jāizbrauc visi ciemi. Visus radus gan nevarot ap-
ciemot, bet vismaz galvenākos.

Kādi mums radi bij un cik viņu, to es īsti ne-

kad lāgā nezināju, un kad māmiņa man kādreiz

pēc tiem prasīja, es nevarēju eksāmenu izturēt un

jau pēc pirmā auguma izkritu cauri.

Nezinu, kā tas nācās, kaut gan man citādi bij
atmiņa, bet tikko māte sāka radus uzskaitīt, mani

jau pie otra auguma pārņēma tāda salda tīksme,
itkā es ieelpotu sakaltušu rožu smaršu. Māmiņas
vārdi skanēja arvien tālāk un tālāk un es iegrimu
— mazā, maigā miedziņā.

lejūsmināta pati no sava temata, māmiņa ne-

maz nemanīja, ka es neko nedzirdu, un skaitīja
tik vien tālāk līdz trešam augumam.
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Kad nu beidzot izrādījās, ka es nekā nezināju,

viņa ļoti sirdījās, bet nākošo reizi un tāpat ikrei-

zes vēlāk notika tas pats, itkā miegs turpat kaktā

gaidītu, lai tik māmiņa sāk stāstīt.

... Ak, mīļā māmiņa, kā es tagad visus radus

zinātu uzskaitīt no augumu augumiem, vai no pa-
ša Ādama, ja tu tik vienu vienīgu reizīti gribētu
mani uzklausīties un pacelt velēnu sedziņu. Bet

tagad nu māmiņa neklausās, tāpat kā senāk es, un

viņas miedziņš ir vēl dziļāks ...

Vispirms mēs gribējām doties pie vistuvākiem

radiem, un tos es pazinu, jo tie ari mūs mēdza ap-
ciemot.

Gudēnos mēs jau bijām bijušas un tagad de-

vāmies ceļā uz Būdniekiem, pie mātes tēva.

Tētiņš atkal bij grūti izkustināms no mājām,
un visa nedēļa mums pārgāja ar sagatavošanos
vien. Tēvs lika bārdu noskūt, zābakus viksēt un

veļu stīvināt, tīri kā uz baznīcu braucot, un kad

atnāca diena, kurā bij nolemts izbraukt, mēs agri
jo agri bijām visi kājās.

Būdnieki no mātes mājām bij atstatu kādas

četras jūdzes, un pirmoreiz manā mūžā atrodoties

tik garā ceļā, man bij daudz ko jautāt.

Ceļš veda cauri Zaļās muižas parkam, pāri par
„ellīti", kuru es jau pazinu no savas aukles pa-
sakām, un tagad dabūju to īstenībā redzēt.

Dienas laikā cauri braucot, protams, nekādu
šausmu nebij, velni jau ari zina, kad viņiem īstais

laiks cilvēkiem rādīties, tikai lielie, augstie koki

deva patīkamu paēnu pret dienas karstumu, un

viņu šalkoņa mūs ievērpa romantiskā tīksmē.

Tēvs atlaida grožus svabadāk un zirdziņš so-

ļoja lēnāk, itkā līdzi iegrimdams teiksmainā sapnī.

Garām braucot dažām mājām man bij ko ska-

tīties gan uz dārziem, gan uz ēkām. Māmiņa man

šo to pastāstīja par viņu saimniekiem un māju
iekārtu. Mēs bijām jau nonākuši ūzenieku pa-
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gastā, kurš tāpat kā Zaļenieki pieder pie Zemga-
les bagātākā un lepnākā viduča.

Bet par visām staltākas pacēlās Būdnieku

mājas, uz kurām jau bijām nobraukuši. Jaun-
būvētā dzīvojamā ēka, celta no sarkaniem ķieģe-
ļiem, izskatījās drīzāk pēc pils nekā pēc lauku

dzīvojamās ēkas. Skaisti tā atcēlās no plašā, zaļā
dārza fona, kas to ierāmēja visapkārt. Būdnieki

jau ari skaitījās ar savām pāri par 400 pūrvietām

zemes vairāk par muižu nekā par mājām. Viņas
jau ari bija piederējušas kronim un ne dzimtkun-

gam, un tādēļ ari vergu laikus un feodālisma spai-
dus mazāk izjutušas.

Tādos apstākļos ari māju īpašnieka raksturs

varēja izveidoties neatkarīgs, brīvs un lepns.
Un tāds ari bij vecais Dāvids Freimanis, ma-

nas mātes tēvs; visā apvidū viņš bij ļoti cienīts

un visu mūžu nodzīvoja kā pagasta vecākais un

tiesnesis.

Viņš bij ari pazīstams tirgotājs un tirgojās ar

miltiem un labību un uzturēja sakarus pat ar

Lietavu. Leišu valodu viņš brangi pārvaldīja un

piekopa to ari dažreiz mājā; ari mana māte pa

daļai to prata.
Pēc ārējā izskata Būdnieks atstāja valodā,

gaitā un žestos noteicošu, pasmagu iespaidu. Steig-
ties nekur nesteidzās, bet visu panāca, nerunāja
bargi, bet visi no viņa bijās; viņš turēja visu sai-

mi un ģimeni rokā ķā zvejnieks tīklu ar zivīm.

Ari man no vectēva sametās bail, kad man bij
jāiet apsveikties un bučot viņam roku.

Viņš man uzlika šo roku uz galvas, kā maziem

bērniem mēdz darīt, un teica:

„Tā, tā; audz vien liela, būsi dienās mātei pa-
līgs saimniecībā." Vairāk viņš gar mani tanī rei-

zē nelikās zinot.

Ari starp māmiņu un viņu valdīja tāds bijīgs,
salts atstatums, viņi runāja tikai par saimniecību

un vispārējo valodu; nekāda tuvāka un siltāka
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jūsma neieplūda starpā. Mans tēvs jutās pavisam
lieks un tikai šad un tad ierūca kādu vārdu, sa-

runām piebalsodams.
Tēvs un meita laikam bij atsvešinājušies no

tā laika, kamēr pirmais bij pa otrām lāgām ap-

precējies un viņam bij no otras sievas bērni, divi

dēli un meita. Visu savu rūpību un gādību viņš
piegrieza šiem pēdējiem, un domājās pret manu

māmiņu savu pienākumu izpildījis, izprecinādams
to pie saimnieka ar prāvām mājām.

Kā viņai tālāk klājās un kāda bija viņas iek-

šējā dzīve, par to viņš maz likās zinot; nebija jau
ari viņam, izpildot savus dažādos amatus, priekš
tā laika.

Un tomēr māmiņa arvien meklēja pēc šīs tēva

sirds, jo māte viņai vēl šūpulī guļot bij mirusi un

viņa jutās gluži bārenīte. Vai viņa to kādā retā

brīdī, vai varbūt pat tagad caur ikdienas valo-

dām cauri būtu sadzirdējusi runājam, to es ne-

zināju un ari nebūtu spējīga bijusi ar savu bērna

prātu uztvert.

Man bij turpat biedrenes, manas māsīcas, vie-

na ar mani vienādos gados, otra jaunāka, un brā-

lēns, drusku par mums vecāks. Tie bija Būdnie-

ka jaunākās meitas bērni, kura tanī reizē,ari bija
atbraukusi sērst, jo tika kāda dzimumdiena vai

kādi citi ģimenes svētki svinēti. Šī jaunākā māsa

bija izprecēta bijusi pie Zaļās muižas skolotāja
Zorgenfreija, kurš gadu atpakaļ jau bij miris.

Atraitne, kura vēl skolā uzturējās kādas stun-

das dodama, taisījās tagad ar visiem bērniem pār-
nākt uz dzīvi pie tēva.

Bez viņas Būdniekam no otras sievas vēl bija
divi dēli: vecākais jau saimniekoja līdzi tēvam

turpat mājās un jaunākais bij Berķenes skolā par

skolotāju.
Kristaps Freimanis tika ieskatīts par ļoti gud-

ru cilvēku un par lielu grāmatnieku, jo viņam bi j
plaša bibliotēka. Skolotāja vietā viņš tomēr ne-
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gribēja palikt, jo jutās ar krūtīm ne visai spēcīgs
un interesējās ari par zemkopību. Tēvs viņam

jau bij nopircis lielākas mājas Aurumuižas paga-

stā, Martlaukus jeb Mercfeldus, kā viņas toreiz

sauca. Ari tas bij šoreiz ieradies ciemā pie tēva.

Es uz viņu noskatījos, un man viņš visvairāk

imponēja ar to, ka viņam bij kupla, brūna bārda,

jo vīri ar bārdām man toreiz iedvesa arvien bijību
un cienību, itkā tie būtu gudrāki par citiem. Bez

šīs gudrības bārdas viņam tiešām bij gudras, dzī-

vas acis ar caururbjošiem skatiem, un pie tam

viņš smēķēja cigārus ar tik saldu dūmu, ka es

gluži apreibu.
Viņš vēl atradās puisī, bet vecākais dēls jau

bij apprecējies un viņam jau bij mazi bērni.

Visiem tomēr bij pajumte tēva mājā un visi

tagad bij sapulcējušies ap tēvu kā zari ap cilts

koku.

Pēc mielasta es ar savām abām māsīcām skrai-

dījām pa lauku. Viņas te jutās gluži mājās un

izvadāja mani pa visām malu malām.

Izstaigājām dārzu, bet tur nekas daudz nebij
atrodams, jo ogas vēl nebija ienākušās, kaut gan
mēs ari zaļas labu tiesu iebaudījām, jo aizliegti
augļi vienmēr ir saldi, un mums bij stingri aiz-

liegts zaļas ogas ēst, tādēļ ka to vasaru apkārtnē
valdīja cholera.

Izstaigājušas dārzu, mēs gājām tālāk pa lau-

ku. Būdnieku apkārtnē ari nebij nekādas dažā-

dības, visur izpletās vienmērīgi līdzeni plaši la-

bības lauki, kuri, kupli paauguši, mums, meite-

nēm, sniedzās pāri pār galvu un aizsedza visu tā-

lāko izredzi.

Mēs negājām tāli un palikām turpat uz pļa-
viņas aiz mājas. Pļavu pāršķērsoja strauts un pār
viņu pāri veda braucamais ceļš ar tiltu. Šis tilts

bij jau ļoti vecs, bet liels un masivs, itkā tas būtu

uzcelts pār kādu bezdibeņu, kaut gan grava viņa
apakšā bij gluži izsusējusi un tilts bij lieks. Mā-



184

sīcas — Auguste un Kātiņa — tā viņas saucās, —

par šo tiltu zināja dažādus nostāstus: kā tur apak-
šā, melnajos grodu iedobumos, dzīvojot velni. Pa

dienu gan tie cilvēkiem nerādoties, tikai spraugās
esot nomanāmas viņu garās sūnu bārdas, pilnas ar

pelējumiem, un piepju cepures, bet pa nakti tie

uzbrūkot dažādos veidos. Varot gan gadīties, ka

viņiem iepatiktos tiltu piepeši izraut zem kājām,
kad taisni kāds tur pāri iešot vai braukšot, vai

ari gājēju ar visu tiltu pacelt gaisā un aiznest

projām.
Aši mēs bēdzām no tilta nost, itkā nupat tā ar

mums varētu notikties, un aizelsušās pārskrējām
mājās, jo mums šķita, ka velni rībēdami mums

dzītos pakaļ.
Kad bijām apmierinājušās, gājām tāpat pa

mājām apskatīt visu, kas skatāms, un izkāpelējām

pa augšienēm.

Vislielākā parādība bij nesen celtās klētis ar

kādu savādi ierīkotu „graudu zābaku".

Šis zābaks laikam nebij nekas cits, kā kāda

Eraktiski ierīkota nolaižama trūba, pa kuru labī-

a tika nobērta no augšas lejā, lai nebūtu jānes

ar maisiem. Varbūt šī ietaise bij vairāk kompli-
cēta, ko es vairs neatceros, bet man, šinī cauru-

mā ieskatoties, toreiz tas izlikās baigs un tumšs,

un Auguste man ari čukstēdama stāstīja, ka tur

kāds puisis, graudus bērdams, esot graudos iekri-

tis un noslāpis.
Tas man izlikās šausmīgi — jo kad cilvēks

var ūdenī noslīkt, to var iedomāties, ūdens ir gan

derīgs, bet reizē ari naidīgs elements, tāpat kā

uguns, bet graudos, taisni vislabdarīgākā dabas

dāvanā, maizītē, ko ikdienas ēdam, kā tur var cil-

vēks nobeigties, tas man izlikās pretdabīgi un vēl

šausmīgāki.
Kad viss jau bij apskatīts un lielie taisījās

braukt uz mājām, mēs vēl ielīdām kādā sānu pie-
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liekamā kambarī: tur bij sakrauti šādi tādi nelie-

tojami daikti, visi apklāti ar bieziem putekļiem.
Bet starp putekļiem es pamanīju kautko spo-

žu karājamies pie pašiem griestiem, tās bija vec-

tēva cimboles.

Māsīca man atkal paskaidroja, ka vectēvs

protot ļoti skaisti sist uz cimbolēm visas vecmo-

des dejas, kā „ekosezi", „puķīt, pa dambi" v. c.

Pa novakarēm viņš kādreiz sapulcējot visus savus

bērnus pagalmā, vai ari istabā un tad spēlējot un

liekot dejot. Ak, cik tad esot jauki! Vectēvs ari

tāpat mākot skaisti spēlēt.
Man palika tā sāpīgi ap sirdi, ka es tanī jaut-

rajā pulciņā nebiju un ka ari vectēva spēli nekad

neesmu dzirdējusi.
Kad bijām no kambara izgājušas, es viena

pati ieslapstījos viņā atpakaļ. Es gribēju, mazā-

kais, dzirdēt, kā pati cimbole skan, ja ari spēlētāju
nedzirdēšu. Kaut ari tikai vienu pašu stīdziņu
spētu aizsniegt, lai tik dabūtu nojautu no skaņas!
Bet cimbole karājās pārāk augsti. Es kāpu uz

kastēm, bet tomēr nespēju sniegt; tad es vēl uz-

cēlu virsū krēslu un uzkāpu uz tā. Stiepdamās,
gandrīz jau es ar vienu pirkstiņu sniedzu stīgu,
te krēsls kautkā pakustējās un es ar troksni no-

gāzos zemē. Lielie iesteidzās iekšā un atrada ma-

ni uz grīdas, ar putekļiem apklātu un pārplēstām
drēbēm, kuras bij aizķērušās aiz kastes naglām.

Māte mani sabāra un sagrūstīja aiz pleciem:
„Ko es tur esot līduši, ko meklējusi!" Es neteicu

nekā un klusēju.
Bija jau ari jābrauc uz mājām. Mēs ardie-

vojāmies un atkal sasēdām ratos.

Māte bij skumja un ceļā nerunāja nekā, do-

mās kavēdamās. Ari zirdziņš aši skrēja, itkā at-

vieglots, ka varēja doties projām.

Kad māte no domām atģidās, viņa vēlreiz ma-

ni sabāra, ka es lienot, kur neesot jālien, un mek-

lējot, kas neesot jāmeklē.
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Bet vai viņa nebij darījusi to pašu un vai vi-

ņai bij izgājis labāk?

Es nebiju aizsniegusi vectēva kokli un viņa —

tēva sirdi.

Melnā grāmata. Spoku istaba. Ķiršu dārzs

Vasara skrēja aši uz priekšu ar sarkanām

kurpēm, kā zibēja vien pakaļ noskatoties, bet

mums ar māmiņu vēl priekšā bij apciemojumi.
Vistuvākais ciems bija mātes māsas mājas,

Platones pagasta Spuri, kuri no mums atradās vai-

rāk par jūdzi atstatu.

Spurene gan šad un tad mēdza pie mums at-

braukt viena pati, bet tas notika uz īsu brīdi pa

darbdienām, kad nebija vaļas un kad bij šāda vai

tāda vajadzība, un tāpat ari māte pie viņas. Kādu

brīdi sirsnīgi izrunājušās un asaras noslaucījušas
un kādu ašu palaunadzi uzkodušas, viņas atkal

šķīrās. Ja es atrados tuvumā, tad Spurene pār-
meta manai mātei: „Ko tu brauc pie manis viena

pati un nekad nepaņem to meiteni līdz!" Man

priekš tā bij dzirdīgas ausis un es sajutu pret vi-

ņu pateicību. Labprāt es viņai būtu pieglaudušies,
bet es vienmēr kaunējos savas jūtas izrādīt un

vispār nebiju pieglaudīga. Kas mani no acīm ne-

pazina, turēja mani par nemīlīgu skuķi. Labāk

jau bija, kad bija troksnis, daudz viesu un skaļas
valodas, tad neviens negrieza uz mani vērību.

Tas notika tad, kad bij kādi pļaujas svētki,
vai talkas un apkūlības, vai ari kādas dzimum-

dienas.

Tādas svinības bija taisni notikušas manā pē-

dējā dzimumdienā pavasarī, 17. martā. Tad bij
atbraukusi visa Spuru ģimene: Spuris pats un vi-

ņa brālis Ģinters, Spurene un māsīca, mīlīgā Spu-
ru Doriņa.
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Šinī reizē es nu neizbēgami biju bijusi gal-
venā persona, jeb vismaz personas gabaliņš, ap
kuru viss grozījās.

Spuru tante man bij šķiņķībām atvedusi paš-
adītu šallīti un pušķīti mākslīgu neaizmirsteļu, un

Spuru Ģinters melnas skaistas drēbes kurpītes,
apšūtas ar zaļām zīda bantītēm. Šallīte pastāvēja
no trim krāsām: rozā, melnas un pelēkas, kuras

bij atsevišķās strīpās adītas un kā matpīne sapī-
tas kopā. Tante man šallīti nododama svinīgi
teica: „Ņem šo šallīti, kuru es pati noadīju, viņa
nav tik vien kā šallīte, bet viņai ir daudz dziļāka
nozīme; vēlāk tu sapratīsi. Šis neaizmirstelīšu

pušķītis lai tev to atgādina."
Toreiz es patiesi Spuru tantes mistiskos vār-

dus nesapratu, bet tagad man liekas, ka tante ar

šiem dažādiem krāsu celiņiem būs domājusi ma-

nus dzīves celiņus; rozā, melns, pelēks, tādi man

viņi gandrīz liekas, un varbūt es toreiz ar zaļa-
jām zīda kurpītēm staigāju pa rozā dzīves taciņu,
tikai es to nezināju.

Ari citādi mana dzimumdiena bija tikusi pa-
vadīta tik omulīgi, ka man viņa ilgi glabājās at-

miņā. Pie omulības palīdzēja daudz Spuris pats.
Viņš bij ļoti simpātisks vīrs, liela kalsena augu-

ma, dedzīgu temperamentu, ar skaļu, ašu valodu,
kura, viņam dusmās iedegoties par šādu vai tādu

pārestību, tūdaļ bij pie rokas, ar daudziem jaun-
radītiem lamu vārdiem. Viņa lielās, zilās acis bij
ļoti izteiksmīgas pie katra uztraukuma. Visdzi-

ļākā viņa īpašība bij tomēr lielā sirsnība, kuru

viņš ap sevi izplatīja kā savu īpatnēju atmosfēru

ar audzelīgu siltumu. Viņa brālis Ģinters bij vi-

ņam līdzīgs, tikai viņa temperaments vēl izteicās

jauna puiša trakulībā.

Kā trešā, viņiem līdzīga izrādījās māsīca Do-

riņa, kura pēc dabas un izskata līdzinājās tēvam,
tikai viņas skaistās zilās acis vairāk atmirdzēja
maigumā nekā temperamentā, un kad smagie
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plakstieni lēni cilājās, bij itkā sirds vārtiņi atvēr-

tos un aizvērtos. Vēl vairāk maiguma viņai pie-
deva viņas kuplie zelta mati. Kaut gan viņa bija
par manim dažus gadus vecāka, es ar viņu vairāk

saprātos, nekā ar citām māsīcām, un viņu ļoti mī-

lēju.

Kamēr lielie piekopa savas valodas, mēs sa-

runājāmies savā starpā. Doriņa man bij uzticē-

jusi ļoti dziļus noslēpumus, tādus, par kuriem ti-

kai itin slepeni drīkstēja pačukstēt: viņa bij at-

radusi Ģinteram zem gultas pagalvja mazu grā-
matiņu «Mīlestības gaudu dziesmas", un atminēja
ari šo to, kas tur bijis iekšā. Un tad vēl — ko

viņa nebij atradusi un ko ari neviens cits nebij
redzējis, bet par ko visi slepeni melsa — Ģinters
esot burvis, viņam esot kaut kur paslēpta „melnā
grāmata", ar kuru varot garus atsaukt. Kāda kal-

pone esot skaidri redzējusi, ka viņš pa nakti ga-

rus sasaucis. Visa istaba bijusi pilna ar miroņiem,

gan liesām, gan treknām dvēselēm un daži pat,
rindā uz krāsns satupuši, kaulus klabinādami, žē-

lojušies, ka salstot. Meita aiz bailēm gandrīz pa-
mirusi un nezinot, kas tur tālāk noticis. Ari melno

grāmatu tā pati kalpone teicās citā reizē gultu
taisīdama zem spilvena atradusi, tā bijusi pati
viscaur melna ar melnām lapām un baltiem bur-

tiem, un kad viņa to atšķīrusi, tad pa istabu sācis

čabēt un grabēt, itkā visos kaktos kustētos. Viņa
to nometusi zemē un bailēs metusies bēgt. Kur

grāmata palikusi, to viņa vairs nezinot, jo no tā

laika viņa Ģintera gultu vairs neapkopjot.
Tādus spēcīgus noslēpumus nu mēs, mazās

meitenes, ari zinājām, jo kalpone tos Doriņai bij
uzticējusi, un mēs pratām tos ari pie sevis paturēt,
allaž tik viena uz otru nozīmīgi paskatīdamies,
itkā kādas svarīgas sazvērestības biedrenes.

Pēc vakariņām lielie bij spēlējuši uz trurū-

pam un mēs darījām to pašu. Viņi spēlēja „aitas

galvu" un «preferansi" vai ari «vienkāršo" un
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«dubulto kazu", un mēs gājām atsevišķi pie maza

galdiņa uz «krustiem" jeb «ūsām". Katra uzvilka

sev priekšā ar krītu trīs krustus un kura vienu

gājienu vinnēja, nodzēsa vienu krusta radziņu, bet

tā, kas ašāki krustus izbeidza, bija spēli vinnē-

jusi. Tā tad drīkstēja savu pretinieci visapkārt

apkrītot, gan uz sejas, gan uz drēbēm ar ūsām,

caur ko cēlās liela ķerstīšanās un jautra skriešana

pa visām istabām, galdiem un gultām. Bieži gan
ari sanācām spēles iekaisumā asā konfliktā, bet

aši atkal salīgām un skūpstīdamās ar apkrītotiem
deguniem, šķīrāmies tikpat mīļas kā bijušas.

Tā bij pagājusi mana dzimumdiena, un nu kā-

dā jaukā rītā mēs atkal braucām uz Spuriem.

Ceļš bija tas pats, pa kuru bijām braukušas

uz Gudēniem; tas veda cauri vecajai Kurzemes

lielkungu laiku «Jēkaba muižai" un_yijās gar Svē-

tes robotiem krastiem projām uz Ūziņu un Pla-

tones pagastiem.

Tie paši iespaidi radās ari ceļā un baismas

mūs pārņēma braucot garām klinšu robam, kur

bija norisinājies kāds neticami briesmīgs noti-

kums ar māti un bērnu, kuru še nevaru atstāstīt,
lai neaptumšotu manas «zilās debesis", bet kuru

uzglabāju vēlākiem laikiem.

Kad bijām gabalu pabraukušas, mums bij jā-

nogriežas pa kreisi lielā priežu mežā, pa kuru

mums kādu triju verstu platumā bij jāizbrauc
cauri. Pa mežu vijās daudz ceļu, viens otru kru-

stodami, un tur varēja viegli apmaldīties; bet mā-

miņa atlaida zirga grožus svabadi un ļāva tam iet

pēc viņa prāta un tas ceļu labāk atrada par mums.

Mežā iebraucot mūs apņēma brīnišķīgs aro-

māts no saulē sakarsušiem priežu sveķiem un me-

dainiem viršiem. Burvīgo sajūtu pavairoja vēl

dziļais klusums, kura vienīgā elpa bij priežu šū-

pošanās vējā, kas izklausījās kā stikla muziķa,
kad priežu un egļu sīkās adatiņas sasitās kopā.
Mēs būtu varējušas ilgi kavēties šinī teiksmainajā
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atmosfērā, ja zirdziņš nebūtu atvieglots nospraus-

lājies, sacīdams: „Te nu es jūs izvedu mežam

cauri, un jūs man labu auzu kuli parādā!"
Iztālēm parādījās jau ari Spuru mājas, pacel-

damās uz kāda pakalniņa un iztālēm mirdzēda-

mas ar jauncelto ēku sarkaniem dakstiņu jum-
tiem. leslēgtas visapkārt plašā lokā no tumšiem,

lieliem mežiem, tās atradās skaistā apvidū. Aug-
līgie tīrumi ar stipru kviešu zemi tos ieņēma itkā

savā platā klēpī, un strautiņš ar zaļo, bārkstaino

pļavu gar pašām mājām tecēdams, tos apvija kā

ar zaļu zīda jostu.
Šāds noapaļots ieslēgums visapkārt, kas ne-

ļāva izplūst plašumā un neaizklīst tālumā, deva

stipru koncentrācijas un sirsnības iespaidu. Me-

žu josta, kas apjoza laukus, saturēja kopā ari ie-

dzīvotāju jūtas.

Spuru ģimeni mēs visu atradām mājā un visi

priecājās par mūsu atbraukšanu. Bez minētām

personām ģimenes locekļi bij vēl divi puikas,
Krišanītis un Zamuels, un viena veca grosiņa.

Abi puikas bij jaunāki par māsu. Vecākais

no tiem, Krišanītis, bij priekš saviem gadiem pā-
rāk izstīdzis, vārgs un smalks kā pagraba dīglis,
kaut gan pēc izskata tas bij kā pienā mazgāts un

ar medu barots. Pārāk liela jūtelība bij viņa dzi-

muma mantojums. Mātei viņš tā bij pieķēries, ka

baidījās viņu pavisam no mājām izlaist. Tā pa-

gājušo reizi, kad māte bij taisījusies braukt uz

mūsu mājām, viņš bij paņēmis šķēres un sagriezis
gabalos mātes gluži jauno kleitu, kuru pēdējā bij
nolikusi, lai vilktu mugurā.

Otrais puika, Zamuels, turpretim, bij dzīvs un

enerģisks, un tēvs no viņa cerēja dienās iznākam

lielas lietas.

Vecā grosiņa bij turpretim nokaltis zars pie
ģimenes koka; veca, salīkusi, sevī iedubusi tā stai-

gāja bubinādama pa māju apkārt, un tukšais

zārciņš bēniņos jau uz viņu gaidīja. Jāsaka, tā-
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das grosiņas —
kā viņas visur sauca — bij tolaik

visās mājās, vienāda izskata, un vienādi zārki ari

visos bēniņos bija priekš viņām nolikti. Visām

viņām bij vienādi ieskati, ka dzīvam esot jādomā
pie nāves.

Mēs, visjaunākā paaudze, bijām pret to dzīvs

protests, mēs augām, dzīvojām, ziedējām nākotnē

iekšā ar kūsājošu pārgalvību un vētrainu tempe-
ramentu.

Kamēr lielie pa iekšieni sarunājās par saim-

niecību, mēs skraidījām pa lauku. Spuriem bij
ari skaists augļu dārzs un āboli jau brieda gata-
vībai pretī. Vislabākā tomēr bija vecās grosiņas
ābele ar mīkstiem cikatāboliem, kurus tā ar savu

bezzobu muti varēja sagrauzt kā veca, sirma pe-
līte.

Dārza otrā pusē atradās „vecā istaba", kura

ļoti sen atpakaļ bij būvēta un tādēļ gluži vecmo-

dīga, ar tā dēvēto namiņu priekšā un savādām

durvīm, kuļas augšā un apakšā bij sevišķi vera-

mas. Griesti bij zemi un lodziņi līdzinājās vairāk

dūmu caurumiem nekā logiem. Tagad ļaudis to

vairs neapdzīvoja, bet toties tur mitinājās vairāk

spoki un miroņi, kādu tolaik ari bij papilnam. Kā

Būdniekiem bij savs vecmodes velnu tilts, tā Spu-
riem bij sava spoku istaba un sava melnā grā-
mata.

Mūs, meitenes, šī romantiskā istaba visvairāk

saistīja un drebēdamas un baiļodamās mēs izlož-

ņājām visus kaktus, bet neviens spoks neturēja
mūs par cienīgām, lai mums rādītos.

Vienīgais atradums bij mums lielas kuplas
rozes, kuras biezos puduros auga taisni spoku
istabas galā, itkā no neredzamām rokām dēstītas

un koptas.
Nosmērējušās viscaur ar putekļiem un sodrē-

jiem no rāpuļošanās pa kaktiem, bet appušķojušās
ar rozēm un ar lieliem rožu vaiņagiem galvā mēs

atgriezāmies istabā.
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Tur mēs savukārt izmeklējamies pēc melnās

grāmatas, bet ari to neatradām; ne spoki, ne gari
negribēja ar mums, muļķa meitenēm, ielaisties.

Gluži tukšā mans Spuru ciems tomēr priekš
manis nepalika. Mēs sameklējām kādas citas grā-
matas, kuras Spuru tante man teicās līdzi dot, tās

bij dažāda satura, kā, piemēram: „Gumals un Lī-

na", „Priežukalna Roze", „Brandavīna glāzē no-

slīkst vairāk nekā ezerā", „Par velti mīlēts", „Kā

Palejas Jānis savu būšanu kopis", «Lietderīgi pa-
domi par vaislas lopu vairošanu" un viens sējums
«Tūkstoš un viena nakts".

Bez izvēles man deva, un es tik ņēmu pretī

visu, kas drukāts, kā aizbadējusies bite ziedus.

Laimīga es ar savu nastu pārbraucu mājās, cerē-

dama no tās sev daudzām nedēļām gara barības.

Dažas nedēļas pēc apciemojuma Spuros, mēs

gatavojāmies nobraukt vēl uz Kūpeņu Jurīšiem,
kur ari dzīvoja mūsu radi un ar māmiņu ļoti tuvu

sagājās. Sevišķi vecais Kūpenis bij ļoti lāga vīrs,

kas prata visus saistīt ar savu neizsīkstošo humo-

ru un omulību.

Kūpenim bij divas pieaugušas meitas un dēls,
vēl jauns puika. Vecākā meita nāca allaž pie
mums kautko pašūt, un tā mēs bijām ļoti saradu-

šas kopā.
Es priecājos, kad braucām uz Kūpeņu ciemu.

Ceļš bij tas pats, kas veda uz Gudēniem un Spu-
riem, tikai bij vēl tālāk jābrauc, labas divas jū-

dzes, bet tas jo tālāk, jo skaistāk izlocījās pa kal-

nainu apvidu, vienmēr līdzteku ar Svētes upi.

Kūpeņu mājas pašas atradās visskaistākā vie-

tā, uz augsta upes krasta, kas viscaur bij noaudzis

dažādiem kokiem un izvijās lielā augstumā dažā-

dās robotās plaismās un gravās.

Tikpat skaisti bij ari Kūpeņu plašie dārzi,

divi lieli ābeļu dārzi un divi ar ķiršiem un citām

ogām.
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Dārzi bij mājas lielākie ieņēmumi, jo tīrumi

te nebij lieli un zeme smiltaina un ne tik auglīga.

Dārzi, turpretim, kuri bij iznomāti kādiem

Rīgas augļu tirgotājiem, deva tik lielus ienāku-

mus, ka Kūpeņi skaitījās par pārtikušiem ļaudīm.

Ķiršu dārzu viņi bij paši sev paturējuši un

tas patlaban laistījās vien itin sarkans no lielā

ogu daudzuma, kurš atradās pilnā gatavībā, kad

nobraucām.

Tā nu bij īsta Lejputrija, vai ķiršu paradīze,
kad mūs ieveda dārzā un skubināt skubināja, lai

tik nu ēdot cik vien spējot. Māmiņa gan teica,

ka vairāk, kā cilvēks spējot, ēst jau nevarot un

jāapdomājot, kas pēc tādas pārēšanās rītu būšot.

Bet nevarēja jau nemaz acis pavērst ne uz vienu,

ne otru pusi, ka neaicinātu ķirši, tik brūni, tik

saldi un sulīgi, ka paši no sevis slīdēja mutē iek-
šā. Edām, ka vai asaras bira, apgājām pa dārzu

apkārt un ēdām atkal no jauna.
Tādus burvju dārzus ar tadu dievišķu mie-

lastu jau ari piedzīvo tikai vienreiz mūžā.

Bet ar ķiršiem mielasts vēl nebūt nebij galā.
Kad beidzot izgājām no dārziem laukā un iegā-
jām istabā, tad tur jau gaidīja tikai īstais mielasts,

ar ceptiem cālīšiem un lieliem vēžiem.

Kūpeņu izlīčotā upē piemita ne tik vien zivis,
bet ari daudz vēžu pakrastes alās. Visur tur va-

rēja baudīt no dabas pirmās rokas; Kūpeņus ar

viņu dabas bagātībām un skaistumu tiešām varēja
dēvēt par īstu Lejputriju.

Bagātīgi no visa baudījuši, mēs no šīs poētis-
kās vietiņas šķīrāmies, līdzi pārvezdami pūru ar

brūniem ķiršiem, ko lāga ļautiņi bij mums ratos

ielikuši, un vēl lielāku mēru skaistu atmiņu.

Kupeņi bij musu pēdējais ciems šim vasara.
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Kuģis Norvila. Novembra vētras

Pie maniem šīs vasaras ceļojumiem piederēja
vēl divi tāli braucieni: viens, kad māte mani pa-

ņēma līdzi uz Labrenču tirgu, otrais, kad pirmo
reizi mani aizveda uz Jelgavu.

Tirgus pats man nemaz nepatika: pārāk daudz

tur bij ļaužu kopā, kas trokšņoja un ālējās, un

daži pat gulēja pavisam piedzēruši. Dažas ku-

mēdiņu būdas ari tur bija ar raibām izkārtnēm un

pērtiķiem durvju priekšā; man tie bij riebīgi un

es sāku pat baidīties, tā ka māte mani veda pro-

jām.
Satikāmies vel ar dažiem pazīstamiem, kuri

mūs cienāja ar kvasu un piparkūkām, bet es tik

tiecos uz mājām.
No visa tirgus labākais bij pats brauciens pa

kalnaino apgabalu, kur augsti no lielceļa varēja

lejā plaši pārredzēt visu apgabalu ar tumšiem,

lieliem siliem un Tērvetes upi, kura tur kā čūska

vijās loku lokos.

Notālēm bij ari redzamas vēsturiskās Kalna-

muižas pils drupas, un māmiņa man tikai zināja

pasacīt, ka tur senāk lieli kari bijuši un ka uz no-

melnējušiem mūriem vēl tagad varot redzēt sa-

žuvušas asinis, bet par Zemgales vēsturi un par

mūsu tēvu varonīgām cīņām viņa neko tuvāk ne-

zināja, jo tolaik mūsu pašu vēsture mums bij
sveša.

Drīz pēc šī tirgus brauciena mani aizveda

māte pirmo reizi uz — Jelgavu. Mani iepriekš
biedināja, ka Jelgavā tik viegli nelaižot iekšā:

ceļā malā stāvot žīdi ar iesmiem un katru badot,

kas pirmo reizi iebraucot.

Es to uzskatīju par joku, bet kad tuvojāmies
pilsētai, es tiešām ieraudzīju žīdus ar iesmiem, un

tie ari gāja klāt pie braucēju ratiem un kautko

tur badīja.
Tie pienāca ari pie mūsu ratiem, es ieraudzīju

dzelzs iesmus žīdiem rokā un izbailēs sāku līst
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zem ratu ādas, bet tad māmiņa, kura līdzšim bija
smējusies, mani mierināja, ka tie meklējot labī-

bas maisus un ne cilvēkus.

Es nokaunējos par savām bailēm un ieskatī-

jos, ka tie tiešām dur iesmus labības maisos, no-

provēdami jaunkulto labību.

lebraucot pilsētā es ļoti brīnījos par bruģē-
tām ielām, par lieliem, skaistiem namiem, kas tik

bieži bij sablīvēti kopā cits pie cita, un par tik-

daudz ļaudīm, kas tur tik steidzīgi skraidīja pa

ielām, nezin uz kurieni un kādēļ.
Daudz tur bij redzami ari tādi meiteņi kā

es: tās visas bij skaisti ģērbušās un tām bij cepu-
res galvā ar puķēm klāt un plīvošām lentām.

„Ak, Dieviņ! Cik skaistas viņas izskatās un

cik laimīgas tās var būt, kam tādas cepures gal-
va!

Cik niecīga es sev izlikos, tupēdama ratos mā-

tei līdzās, ierāvusies savos laucinieku lakatos, pe-
lēka kā suņu sēnīte uz cērpa. Kaut tik neviens

cilvēks mani neievērotu un kaut es varētu pavi-
sam pazust.

Es biju tā nokaunējusies, ka neko daudz ne-

redzēju un ari negribēju redzēt, un biju laimīga,
kad atkal varējām braukt mājā.

Te, brīvā dabā un starp līdzīgiem cilvēkiem,
es atkal varēju atveldzēt savu sāpošo galviņu un

bēdīgās actiņas, kā slima cielaviņa pie meža

strauta.

Daba vēl deva savas pēdējās saulesdienas, jo
rudens jau tuvojās un miglainie rīti spieda un

žņaudza maigos mākonīšus, kuri pa debesu dur-

vīm bij iznākuši kā bērni vienos baltos krekliņos.
Es nogāju uz strauta pļaviņu, kur bij nopļau-

ta otrā zāle jeb atāls. Līdzi nopļauta gulēja ari

kāda neaizmirstele un skatījās vēl ar zilām acti-

ņām uz sauli, bet tā viņu vairs nežēloja, un slai-

dais kātiņš jau bij mīksts un sašļucis.
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Ari lauki pa lielākai daļai bij nopļauti un vē-

lajās auzas stipri dzeltēja, tikai velna auzas vēl

bij melnas un treknas, vīšķos sagriezušās, kā vel-

na meitu auskari.

Grāvja malas ari tada puspeleka, izčabejusi
zālīte, aizlauztas smildziņas.

Es ieraudzīju skaisti lillā vanaga nadziņu un

gribēju to noplūkt, bet redzēju, ka tas bij cieši

apvijies pēdējai rudzu puķei ap viduci, negribē-
dams no tās šķirties.

Es viņu atstāju ari, lai nozied līdz beigām, jo
kad viņu noplūkšu, rudzu puķe paliks atraitne.

Es nogāju līdz mežiņam, ari tur jau bij no-

nācis rudens. Bērziņi bij pavisam caurspīdīgi
dzelteni un lapas lidoja projām bez vēja kā tau-

riņi. Viņi jau pirmie bij dzeltējuši, kad vēl ne-

viena asāka vēsma tiem nebij uzpūtuši; laikam

vasarai tie bij vismīļākie un tā viņus negribēja
atstāt vētrai un rudenim un ņēma sev līdzi.

Kokiem pa apakšu bij savijušās kazenes cita

ap citu kā meitenes rotaļās, lūkodamas viena otru

gar zemi nosviest. Tikai viena pacēlās par visām

augstāk un stīgojās ap lazdu uz augšu.

Visur tāds gfūts, spiedošs skumjums. Rudens

pavedieni, rokām netverami, man sitās sejā, un

mazi, zaļi zirneklīši stiepa spožus diegus kā nāves

audumus.

Es salasīju dzeltensarkanas apšu lapas un no-

pinu no tām sev garas vijas, ar kurām aptinos vis-

apkārt kā kāda meža meitene un savēru sev ap

kaklu rotu no sarkaniem pīlādžu koraļļiem; es

gribēju ari mazdrusciņ būt skaista kā lepnās pil-
sētas jaunkundzes, kuras man no atmiņas neiz-

gāja.
Kad es maja pārnācu, meitas iesaucas:

„Uja! kā nu izpucējusies, tīri kā lapsas aste!"

Es par tādu atzīšanu nebiju visai priecīga un

gribēju ko labāku dzirdēt; bet kad es sievām pie-
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gāju klat un teicu, lai uz manim paskatās, tas tei-

ca: „Kas sunim asti cels, kad pats necels."

Vairāk apbrīnotāju man nebij, jo ar ganu zē-

nu es biju sagājusi ienaidā.

Tas bij iznācis tā: Viņš priekš manis bij uz-

būvējis „brango kuģi Norvilu", ar kuru es gribēju
doties tālumā pa mūsu pašu dīķi.

Būvmateriāls bij bijusi veca govju sile, buras

mātes priekšauts un drošības pēc bij pielikti ari

airi, divas kāda übaga atstātas bozes.

Es būvmeistaram ari biju uzticējusies un sē-

dos droši kuģī iekšā, rīkodamās reizē ar burām

un airiem.

Diena bij bijusi jauka un mātes ari nebij mā-

jā, un dažas citas briesmas, kādas bij aprakstītas
jūrnieku stāstos, ari nedraudēja, nebija ne klin-

šu ragu, ne jūras nezvēru, ja neskaita par tādiem

mazos grundulēnus, kas mudžēja visapkārt pa dī-

ķi — un es varēju mierīgi braukt tālāk. Bet te

nu notika tas negaidītais: bez vētru, bez briesmu

kuģis Norvila cieta avāriju; — sile kā šauta ap-
sviedās apkārt ar dibenu uz augšu, un es gulēju
dīķa dubļos.

Te nu skaidri bij redzams, ka vainīgs vienīgi
bij būvmeistars, ganu zēns, kas kuģi tik slikti bij
taisījis; no tā laika es ar viņu nemaz vairs nesa-

tikos.

Šo nepatīkamo piedzīvojumu es centos drīzi

aizmirst, un tas bij jo vieglāk izdevies, kad man

bij nācis palīgā liels, nopietns darbs.

Tā bija labības vadāšana. Šī darbība norisi-

nājās starp lauku un šķūni. Pilnie vezumi no

lauka bij, vezumam blakām ejot un zirgu aiz pa-
vadas turot, jāpārved mājā. Rūpīgi bij ari jāuz-

manās, ka rati kautkur neaizķeras un vezums ne-

apgāžas. Tukšie zirgi jau gaidīja priekšā, tie bij
jābrauc atpakļ uz lauku. Vezumu vedot, bij jā-
iet soļiem, bet tukšā braucot, jāsēd ratos un jālaiž
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zirgs skriet ko mak. Varēja ari zirgam sest mu-

gurā un laist aulekšiem.

Bailīgi es šo amatu iesāku, bet drīz vien es

jau kļuvu par meistaru un visā nopietnībā skaitī-

jos par labu zirgu vadītāju, jo manā vadībā no-

tika visašākā vezumu izmaiņa.

Rati gāja kā rībēja un grabēja un pa cel-

miem lēkāja kā kunkuļi gaisā un bieži apgāzās,
bet es par to neko nebēdāju. Ari zirgs kādreiz

sāka trakot un nebija valdāms, bet es tomēr tiku

ar visu galā; kas gan bij priekš manis vienkāršs

darba zirgs, kur es jau biju jājusi uz zilā ilgu
zirga ar pērļotām pavadām un nojājusi līdz zvaig-
znēm un mēnesim!

Tagad nu bij visi darbi galā un rudens miers

plēta pār visu savus vēsos spārnus. Lauki bij kaili

un mežiņā visas lapas nobirušas. Līdz ar to iz-

beidzās ari mani lauku ceļi un bij jāaprobežojas
atkal ar istabu.

Sākās atkal garie rudens vakari, pilni veļu un

baismu. Rīts ar vakaru likās itkā ar varu kopā
sabīdīti, lai redzētu, cik viens bāls un otrs sarkans.

Ak, kā novembra vētra raustīja slēģus pie lo-

giem un kauca skurstenī! Kā sitās un brīkšķēja
gar māju stūriem!

Vai tur neskrēja garām vēja kamanas ar pe-
lēkiem zirgiem, kā krēpes plivinājās un pulksteņi
skanēja?

Kā būtu, kad viņās iekšā sēdētu? —

Bet bieži ari, kad melni, saplosīti mākoņu ga-
bali smagi vēlās garām gar logu, man šķita, itkā

tie būtu pekles ērgļa asins piemirkušie spārni uņ

ka skrietu garām briesmīgais ērglis, kurš jābaro
ar cilvēka miesas gabaliem.

Vēl baismīgāk kļuva, kad aukas grūdieni no-

rima un lēns vējš vaidēja gari vilktās, žēlās ska-

ņās. Tās izklausījās, itkā vaidētu mani mirušie,

noslīcinātie kaķīši, izkāpuši no dīķa dibena.

Cik skaisti tie būtu bijuši un kā tie saulītē
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būtu spēlējušies! Tagad tie spēlējas vējā, pelē-
kās vēja dvēselītes pūpolu kažociņos.

Šādas un tamlīdzīgas baismu ainas atspogu-
ļojās manā dvēselē kā pāri ejoši mākoņi avota

spogulī, bet dziļi iekšā dīga kāds kluss spēks bai-

gās un gaišās ainas netikvien uzņemt, bet tās ari

pārveidot pēc sava likuma.

Karaļa kronis. Mans dēmons. Pazaudētā paradīze

Laikam pašam, kā likās, nepatika vairs aust

melno rudens baismu un iznīcības audumu uz nā-

ves austuvēm, viņš apstājās, apdomājās un sāka

lēni to ārdīt nost, actiņu pēc actiņas, minūti pa
minūtei, tā ka saulīte atkal sāka spīdēt cauri.

Ziemsvētki tuvojās un adventes steidzās viņu
nākšanu vēstīt.

Māte
ar saimi sāka atkal biežāk skaitīt pāta-

rus, kas pa vasaru un darba laiku bij gluži papu-
tējuši; Dievs jau pats ari zināja, ka cilvēkiem ne-

bij vaļas, un varēja pagaidīt.
Adventes dziesmas bij identiskas ar gaidīša-

nu, ar rīta krēslu un viņas mani nedarīja vairs tik

skumju, kā gavēņu dziesmas.

„Ak, esi līgsma, dzied un dej,
Tavs ķēniņš ir atnācis."

Vai tas nebij taisni itkā man sacīts?

Vēl es gan paša ķēniņa neredzēju, ne viņa
kroņa, bet gaidīšana pati mani iejūsmināja.

Es jau ari neticēju, ka patiesi kāds ķēniņš
nāks, un vēl pie manis, bet kautkas man tomēr

nāks. Vai nu tagad vai vēlāk, daudz vēlāk no

kautkādas nezināmas staru zemes, no tālas, tālas

sapņu ielejas — kautkas nāks un taisni pie manis

un liks man savu kroni galvā.
Tikai jāgaida bija, kamēr tas notiks. Jāiz-

gaidās, jāizciešas, jāizraudās un jāizurbjas dzīvei
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cauri kā ozola lapai caur biezo mizu, un sirdī jā-
tura uguntiņa klusu — klusu

Bet pa tām starpām kautkas gadījās, kas ma-

nā būtnē izsauca dziļas pārveidības. Es biju labos

garus līdz šim saukusi, cerību, ilgu un radošos ga-

rus, bet reizē bij pamodušies ari mani dēmoni, un

tie man stājās pretī, lai ceļš uz gaišajiem augstu-
miem man netaptu viegls.

Ziemsvētki jau bij durvju priekšā.
Tie ir īstie jaunības un bērnības svētki. Tad

deg lielās, gaišās sveces un pukst mazās, siltās

sirdis.

Vecāki dod saviem bērniem dāvanas, bet tās

nav dāvanas vien, ko viņi dod, tā ir viņu mīlestī-

ba, kas še atradusi veidu visspilgtāk izteikties, un

prieks, ar kādu bērni dāvanas saņem, ari nav tikai

prieks vien, bet pretmīlestība — sirdis sastop sir-

dis, itkā stars staru, apvienodamies vienā liesmā,

no kuras izaug gaisma un saules sākums.

Mana māmiņa bij dažas dienas priekš svēt-

kiem pilsētā bijusi iepirkties ēdamās vielas un

saldumus un spožos riekstiņus, jo eglīte tika ga-

tavota.

Es redzēju, ka viņa kādu noslēpumainu pa-

kiņu no manis slēpa un aši ieslēdza kumodē, lai es

nepamanītu. Citādi jau es visus iepirkumus pa-

līdzēju izkravāt un ari par eglītes pušķošanu mēs

kopīgi apspriedāmies.
Bet kas tā par pakiņu, ko viņa no manis slē-

pa? Ka tur atradās kāda dāvana, ar kuru māte

mani gribēja pārsteigt un iepriecināt, par to es

nešaubījos.
Es būtu viņai prasījusi par to, bet viņa stai-

gāja apkārt ar tik noslēpumainu ģīmi un ar tik

viltīgu prieku acu kaktiņos, ka es negribēju viņai
šo iepriekšbaudu izjaukt. Man likās, ka māmiņa
šoreiz bij naivāka par mani.

Lai nu viņa priecājas, es nodomāju, nelikšos

neko zināt, gan jau nu es ari priecāšos, kad dā-

vanu dabūšu.
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Bet diezin, vai tā man maz patiks? Un tik

ilgi ir ko gaidīt!
Mana nepacietība auga, bet māmiņas ne ma-

zāk. Viņa jau sāka tādus vārdus mētāt, ka tagad
ziemsvētku gariņi staigājot pa naktīm apkārt un

katram kautko atnesot; vai tad nu īsti mani tukšā

atstāšot.

Tiešām, tādi gariņi gan staigāja apkārt, bet

starp tiem bij ari kāds mazs melns gariņš, mans

mazais dēmons.

Tas man neatlaidīgi čukstēja ausīs: „Paska-
ties slēpu, kas tanī pakiņā iekšā, pavelc tik mazu

drusku papīrīti vaļā."
„Bet tad jau es mātei nolaupīšu visu prieku;

viņa taču grib mani pārsteigt."
„Tev jau nav nemaz jārāda, ka tu ko zini; iz-

liecies, ka tu itnekā nezini; tad viņa priecāsies
tāpat."

„Bet tad es liekuļošu un melošu mātei."

„Kas nu par liekuļošanu un kas par meliem!

Viņai tas neko nekaitēs, un tu — tu būsi gudrāka
par viņu."

„Bet kur mans prieks?"

„Vai tu tagad priecājies?"
Nē, es tiešām nepriecājos, es tikai gribēju zi-

nāt un baidījos pat, ka man dāvana varbūt nemaz

nepatiktu, un man tad būtu jāizrāda, ka patīk, lai
māti neapbēdinātu.

Vai tā nebūtu melošana?

Es sāku jau apgurt, cīnoties starp šiem diviem

spēkiem, kuri mani vilka katrs uz savu pusi, man

bij jāizšķiras, jātaisa pēdējais slēdziens.

Mans prāts izpalīdzēja man ar sofismu: Meli

ir tikai tad ļauni, ja viņi kam kaitē. Ja es mātei

nekaitēju, turpretim labu daru, tad es varu melot.

Un kādēļ vispār lietot tādu nejauku, baidošu

vārdu „meli"? Es tikai gribu apmierināt mazu

ziņkārību un nieka dēļ sevi nomocu ar šaubām.

Lieta bij izšķirta.
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Tagad tikai vajadzēja dabūt rokā kumodes

atslēgu. Māte to tagad cieši glabāja aiz jostas un

tikai vakarā, gulēt iedama, pabāza zem sava pa-
galvja.

Nogaidīju ari nakti un kad nomanīju, ka māte

aizmigusi, es izkāpu no savas gultiņas un tuvojos
lēni, elpu aizturēdama, viņas gultai.

Ak, kāds nejauks gājiens! Es drebēju aiz bai-

lēm un sāku pat aizmirst, kādēļ man īsti atslēgas
vajadzēja.

Bet es atrados kā hipnozē un melnais dēmons

mani bīdīja tikai uz priekšu.
Māmiņa gulēja tik mierīgi, tik saldi, mēness

stars patlaban apspīdēja viņu kā kādu gaismas
būtni. Un te nu stāvēja viņai blakām viņas mīļā
meitiņa un gribēja tai uzkrist kā laupītāja —

Vai viņa pret mani šinī brīdī nebij gaismas
eņģelis un es tumsas dēmons?!

Un ja nu viņa pamostos ?

Ko tad es teikšu? Sviedri man lija no

pierītes, domas strādāja, vēl smadzenes izdomās

nebij ievingrinājušās.
Nu, tad — es teikšu, ka nācu viņu apmīļot,

vai ari, ka man auksts un es gribu ielīst pie viņas
sasildīties, kā jau šad un tad mēdzu darīt, un tie

tad bij mūsu mīļākie brītiņi!
„Meli!" atkal kāda balss man iekšā uzsauca,

„ari tos mīļākos brītiņus tu ar meliem gribi sa-

gānīt."
Vēl pēdējais mēģinājums mani vilka atgrie-

sties atpakaļ.
Bet ko tas līdzēja! Ja nu es ari atgriežos at-

slēgas neņēmusi un māte tomēr pamostas, tad man

tā kā tā jāmelo un jāslēpj īstais iemesls, kādēļ
es viņas gultai esmu tuvojusies.

Viens vienīgs solis jau mani bij valgos sapi-
nis un dēmons nelaida mani vairs vaļā: ja jau jā-
melo, tad par to vajag kautko panākt.

Aši es pabāzu rociņu zem spilventiņa un tūdaļ
atradu atslēgas.
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Viegli es tās izvilku un māte nepamodās.
Gandrīz priecīga par labo izdošanos, es uz

pirkstu galiem līdu atpakaļ.
Bet itkā žēli vaimanādama atkal balss man

sauca: „Zagle, zagle, apzagi pati savu māmiņu!"
Es uz to vairs neklausījos. Dēmons tagad,

par mani būdams drošs, bij ievietojies manī iekšā

un es spītīgi sev atbildēju:
„Ko tad esmu zagusi, naudu vai kādu mantu?

Tās pašas atslēgas es atbāzīšu atpakaļ."
Es iegāju blakus istabā, kur atradās kumode,

aiztaisīju durvis un aši atslēdzu kumodi.

Pakiņa man bij rokā un tikai plāns, vaļējs
papīrītis mani šķīra no lielā noslēpuma —

„Varbūt vēl tagad, pēdējā brīdī, ir iespējams
neskatīties, kas tur iekšā, pakiņu atlikt atpakaļ un

atslēgu pabāzt, kur viņa bija?"
Tad nu gan es būtu pēdējā nejēga, visus grū-

tumus pārspēdama un ieguvumu nesaņemdama!
Pirkstiņi drebēdami rāva paši no sevis šņo-

rītes nost, mezgliņus neatraisījusi un — papīrītis
krita uz grīdu.

Kautkas neizsakāmi maigs un samtains glau-
dās man rokā un bij diezgan prāvs.

Es piegāju pie loga pilnā mēnesī, lai to ap-
skatītu.

Ak tu Dieviņ, cik skaists!

Bāli rozā zīda šalle, ar sīkiem zelta pavedie-
niem caurausta! Tādu es toreiz biju Jelgavā re-

dzējusi kādā logā un sacījusi, ka tā ir skaistākais,
ko var pasaulē iedomāties. Tikai šī bij vēl lie-

lāka un skaistāka.

Ta tad māmiņa nebij to aizmirsusi un visu

laiku piedomājusi, kā man šo prieku darīt.

Te nu šis burvīgais skaistums izpletās manā

priekšā, pārliets vēl ar mēness spozmi. Tādi gan

izskatījās pazudušās paradīzes ziedi un augļi, kū-

ļos pa zelta dzīsliņām kā šiem mirdzošiem diedzi-

ņiem ritēja nemirstības sula.

Asaras, divas lielas asaras man bij izlauzušās
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no acīm un mēness šīs divas smagās, karstās piles
ņēma apsudraboja ar savu sudrabu un ievērpa
iekšā audumā. Tās vēl tur piederēja klāt — ze-

mes asaras pie paradīzes auduma.

Tas bij īss, skaists aizmirstības brīdis, tad —

Es uztrūkos kā no miega, dziļa plaisa atvērās

man acu priekšā, es nometu audumu, itkā tas man

rokās degtu.
Man gar viņu vairs nebij nekādas daļas. Es

nebiju vairs cienīga viņu saņemt. Paradīzes vārti

aiz manis aizkrita cieti — es paliku ārā — iz-

stumta.

Mechaniski es satinu atkal šalli papīrā, atliku

atpakaļ kumodē un aiznesu atslēgas un iebāzu at-

pakaļ zem spilvena.
Māte ari tagad nepamodās, netraucēta es va-

rēju atlikties savā gultā, un nakts apraka manu

nedarbu.

Es iemigu tikai pret rītu.

Kad pamodos, man šķita, ka ar mani būtu no-

tikusi kāda liela pārgrozība.
Daudz, daudz vecāka es jutos, itkā pa šo nakti

būtu pārdzīvojusi gadu desmitus, itkā man nekas

vairs nebūtu ko cerēt un par ko priecāties.
Es uzcēlos. Actiņas tik karstas, kājiņas tik

gurdas, itkā es būtu tālu ceļu nogājusi.
„Vai tev, meitiņ, kas kait?" māte prasīja, ma-

nu, uz viena pleca nokārušos, galviņu taustīdama.

„Nekas —" es nokunkstēju.

„Būs istaba bijusi par karstu sakurināta," vi-

ņa manu gurdumu sev izskaidroja.
Un nāca visgrūtākais, paši svētki.

Ziemsvētku vakarā visi skraidīja, gatavojās,
nesa iekšā zaļu, smaršīgu eglīti.

Ak, cik es citkārt būtu labprāt līdzi skraidī-

jusi un bijusi priecīga. Bet tagad es slapstījos pa
kaktiem kā gurda rudens muša.

Kāra egles zaros vizuļus un zelta riekstus un

iededza svecītes, bet manā mazajā dvēselē bij
tumšs, tur nekas ne spīdēja, ne mirdzēja.
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Tad nāca svinīgais brīdis, visas sveces bij ie-

degtas eglītē, un visi māju ļaudis sapulcējušies
apkārt. Māmiņa katram pasniedza pa dāvaniņai:
puišiem šalles, meitām priekšautus un lakatus,

rapiņam jaunu pīpi un tabakas maku. Vecajai
tantei jaunmodes lūgšanu grāmatu, uz kuru viņa
diezgan šķībi noskatījās, un pat priekš pelēkā
runča karājās zarā līkums desas, kuru tam uz-

mauca kaklā. Visi bij ļoti priecīgi.

Tagad nu māte sauca mani: „Nāc nu tu, mans

īstais ziemsvētku bērns!"

Es bailīgi tuvojos un viņa pasniedza man tik

labi pazīstamo pakiņu.
„Vai tu vari uzminēt, kas tur iekšā?"

Ak, vai! Ko viņa mani tā tirdīja!
Prieks starot staroja viņas vaigā, itkā viņa

būtu apdāvināta un ne es.

Brīdi klusēdama un izbaudīdama sajūtu, ka

mani laimīgu dara, viņa skubināja:
„Taisi nu, taisi vaļā un skaties!"

Kad es tūļājos, viņa pati attina papīru, pacēla
šalli gaisā, lai visi redzētu, un plaši aplika man to

ap pleciem.
Es saņēmu visus spēkus un mēģināju smaidīt;

tas priekš manis bij briesmīgs brīdis. Es jutos kā

notiesātā, pie kuras izpilda sodu.

Tad es ieslīgu mātei rokās un paslēpu galvu
pie viņas krūtīm. Ak, cik laimīga viņa bija, iz-

tulkodama to kā manu lielu prieku un pārstei-

gumu.

Labi, ka kalpones man noņēma šalli no ple-
ciem un apbrīnodamas laida no rokas rokā, kamēr

beidzot māte teica: „Diezgan nu, ka nenotraipās
no pirkstiem, jāliek paglabāt kumodē."

Kad svecītes taisījās izdzist, ļaudis izklīda un

sāka ēst svētku vakariņas.
Es nevarēju ne kumosiņu baudīt, kaut gan

bij izcepta safrāna maize ar rozīnēm un citi gar-
dumi.

Mate bažīgi uz manim nolūkojas un domāja,
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ka es esot sasaldējusies. Lai es ejot vien agrāk
gulēt.

To vien tik es gaidīju.
Nu es varēju būt viena, es ielīdu savā gultiņā,

pabāzu galviņu zem segām un ļāvu vaļu savām

aizturētām asarām, kas tagad aumaļām plūda
karstā straumē. Tās bij sāpju asaras par pazau-
dēto paradīzi, bērnības nevainīgo prieku, atzīša-

nas asaras, ka katra atziņa ir nesamērīgi dārgi jā-
samaksā.

Viena pati es gribēju savu ziegu nest un mātei

ari vēlāk neko nesacīt.

Ko man viņas piedošana un aplabināšana būtu

līdzējusi, ar to mani spēki nebūtu auguši un es

būtu vāja palikusi, ārpusē meklēdama glābiņu.
Bet es gribēju būt stipra, netikvien savu zie-

gu pati nest, bet pati ari izpirkt.
Viena pasaule aiz manis bij noirusi, bet es

gribēju meklēt ceļu, kas ved uz jaunu pasauli. Un

ja ari mana zilā debess bij aptumšojusies, ja tā

ari nekad vairs pār mani nesmaidīs pirmā ziedoņa
rīta gaismā, es meklēšu savu ceļu ari zem apmā-
kušās debess, es iešu cauri naktij un vētrām uz

citu, jaunu rītu.

Šā ceļa sākums jau man vērās priekš acīm.

Pēc svētkiem māte sāka mudināt, ka nu es

liela diezgan un man jāsākot iet skolā.

Drīz pēc tam mani noveda uz Zaļās muižas

pagasta skolu.
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II. daļa

Šķiršanās. Zelta mākoņi. Jaunais ceļš

Bija agrs marta rīts.

Šogad ziedonis bij agrāk atsteidzies, nekā pa-
rasts.

Ar palu plūsmām tas jau bija zemes vaigu

nomazgājis tīru no ziemas sniegu noslāņojumiem,
itkā no biezām pūdera kārtām, kas ar visu savu

spilgto baltumu tomēr bija bijusi nedzīva krāsa

vien. Ar silto vēju, zīda dvieļiem visur to nosu-

sinājis sausu.

Visur modās dzīvība.

No zemes cēlās augšup salda dvesma, no brie-

stošiem pumpuriem, un gaisā šalkoja dūkoņa un

zaņa kā no neredzamiem spārniem.
Viss bij ievīts noslēpumos un plīvuros, pilns

ilgu un varbūtību.

Ari mūsu, Daukšu mājās, šorīt itin agri, pulk-
sten četros, visi jau bij kājās. Skraidīja visi

šurp un turp naskā rosībā, itkā sagatavodamies uz

kādām dzīrēm vai citu lielu notikumu.
Un liels notikums tas ari bija priekš šīs klu-

sās lauku mājas un dzīves
.. .

Mani, saimnieku vienīgo meitiņu, šodien pir-
moreiz izvadīja uz skolu.

Tas bij notikums, savienots ar uztraukumiem

un pārdzīvojumiem, itkā kāds gabals būtu jālauž
nost no veselas dzīves.

Visu ziemu jau māte bij runājusi, ka mani

jālaiž skolā. Mājā nebija ko darīt. Visas grāma-
teles, kādas vien bija mājā un kādas vēl šur tur

no kaimiņiem varēja sadabūt, jau bija izlasītas,

gan jauki, gan nejauki stāsti, visas iespējamības,
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kādas māju dzīve savā lauku noslēgtībā varēja
dot, ari bija izdzīvotas cauri, vajadzēja nākt kam

jaunam, lai dzīvi pildītu ar jaunu saturu.

Ari rokdarbos, lai nu cik garus pavedienus es

biju savērpusi uz sava mazā ratiņa, ari tiem bij
galu galā jāiztek; es taču savu mūžu negribēju
palikt par vērpēju vien, tagad man bij jānovērpj
mans dzīves pavediens pats.

Galvenā mana likteņa lēmēja bija māte, un

viņas lēmums noteica:

„Lai mana meita top augsti mācīta, lai viņa
panāk to, ko es nespēju panākt, lai viņa top gud-
ra, slavena."

Tāda vienkāršas lauku zemnieces griba bija
pārmērība, tas bija tikpat, kā no kautkura zema

kakta celt trepes uz debesīm.

Tolaik visā apkārtnē, vai visā Zemgalē nebij
kautcik augstāk izglītotas sievietes, un, droši vien

var sacīt, visā Latvijā nebij vēl dzimis uzskats,
ka sieviete gara un izglītības ziņā varētu būt lī-

dzīga vīrietim.

Mana māte šos uzskatus ari nebij no ārpuses
vai no grāmatām piesavinājusies, tie bija jau ie-

dzimti viņai asinīs; Freimaņu dzimtas garīgā pā-
rākuma apziņas dēmons pārvaldīja ari viņu.

Protams, ka visi šie dzenuļi te valdīja vēl ne-

raisīti elementos, liesmas gruzdēja un svēla un sa-

gruzdināja viņu pašu, bērniem vajadzēja tālāk iet

un gruzdošo liesmu pārvērst par balto gaismu, kas

staro un silda.

Nenācās vis viegli mātei savu nodomu izvest.

Visu uzskati tam bij pretim.
Visu ziemu bija jau iepriekš par to runa un

katrs radiņš mātes nodomam vilka baļķi ceļā un

baidīja no visām pusēm. Viens teica, ka tāda sie-

vietes izglītošana nākšot par samaitāšanu un meita

noklīdīšot no ceļa un tapšot par netikli un pa-
laidni.

Diemžēl tie bija taisni mani abi onkuļi, aug-
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sti intelliģenti un paši izglītoti cilvēki, kuri šādus

uzskatus aizstāvēja.
Mazāk apzinīgie radi biedināja, ka skuķei no

mācībām galva palikšot dulla, kur tad tāda muļ-
ķīte pa pasauli apkārt klīdīšot.

Ari tēvs pats sacēlās pret māti, viņš visvairāk

baidījās, ka tik jaunu bērnu nevarot laist ārā no

mājas, visādas nelaimes varot atgadīties un droši

vien no mācībām samaitāšot galvu.
No mātes puses tiešām vajadzēja ārkārtīgas

enerģijas, lai savu nodomu izvestu cauri, bet tā bij
viņas dzīves pēdējā trumpa, ko viņa izspēlēja, vi-

ņa sajuta, ka viņa cīnās par sevi pašu un — viņa
šinī cīņā šoreiz palika uzvarētāja.

Lieta jau nu bij tiktāl, ka iebarots zirgs stallī

jau gaidīja uz manu aizvešanu un izsmērēti rati

durvju priekšā.
Visa māja, kā jau sacīju, agri jo agri bija kā-

jās un skraidīja cits caur citu, kaut gan īsti nebija
ko darīt, grūstījās un sastrīdējās par neko un sa-

laba atkal par neko, tēvs smērēja zābakus un bāza

pīpē tabaku.

Vecā tante ari jau agri bija piecēlusies un

skaļi lasīja Dieva vārdu, lai no manis novērstu

visu ļauno. Viņa jau visvairāk redzēja visu tikai

tumšās krāsās un pilnu ar biedēkļiem un ne ma-

zumu bij māti atrunājusi, lai mani nelaistu skolā.

Bet tagad, kur nenovēršamais bij noticis, viņa ce-

rēja vēl mani glābt caur aizlūgšanām.
Māte pati, kura varēja justies priecīga savu

nodomu panākusi, tomēr neizskatījās vis kā tāda,
un es novēroju, ka viņa allaž aizgriezās kaktos un

slaucīja asaras. Ari tēvs skaļi šņaukāja tabaku

bāzdams, un daža laba asara iebira līdzi tabakā.

Es pati biju gan ļoti priecājusies, ka varēšu

iet skolā, bet tagad es sapratu un sajutu šā brīža

nopietnību un smagumu. Cik labprāt es būtu

pietecējusi mātei un viņai apķērusies un sacījusi:
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„Raudāsim kopā!" bet es paliku uz vietas, es kau-

nējos.
Es panesu šā brīža smagumu un biju spēcīga

to nest. Dvēseles smalkais zīda diedziņš izturēja

smagumu, kas viņā pakārts, un nepārtrūka.
Šo smagumu jau es biju uzņēmusies pirmo-

reiz, kad slēpu savu grēku tanī ziemsvētku vaka-

rā, kad biju aizliegtos augļus baudījusi un tikusi

izstumta no paradīzes.
Kļūt vientuļam jau ar astoņiem dzīves ga-

diem, ko tas nozīmē?

Vientulība jau agri uzspiež savu dēmonisko

zīmogu tiem uz pieres, kuriem dzīvē nolemts iet

savu ceļu, šķirtu no citiem.

Vai varbūt es jau tad nojautu, kurp šis ceļš
vedīs? Uz kādiem kalniem man būs jākāpj un

gar kādiem bezdibeņiem jāiet? Kādas rozes smar-

žos gar viņa malām man pretim un kādi ērkšķi
plosīs mani asinīs? Cik daudz saldmes un rūg-
tuma, pazemojumu un triumfu, naida un mīlas?

Vai ari uz mani varēja zīmēties dievišķā mei-

stara vārdi:

«Ailes geben die Gotter, die hohen

Ihren Lieblingen ganz:
Die unendlichen Freuden ganz,
Die unendlichen Schmerzen ganz."*)

To visu es tik gaiši nenojautu, es gāju kā rei-

bonī, nezināšanā un jūtu miglā, ar vienu aci smie-

damās, ar otru raudādama, jo jaunā sirsniņa vi-

sām nākotnes baismām un drausmām ziedēja cauri

kā zila puķīte garām, pelēkām smilgām.
Māmiņa skubinādama teica:

«Sakrāmē nu savas lietiņas, saliec grāmatas,
es iešu sataisīt ceļa kulīti."

*) Visu dod augstie dievi

Saviem mīluļiem pilnīgi:

Bezgala priekus pilnīgi,

Bezgala sāpes pilnīgi.
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Kādas gan nu manas lietiņas un grāmatas
bija? Tā pati vecā „vācu valodas mācība" pēc
Spiesa, kurā es mājās mācīdamās līdz kādam 30.

vai 40-tam gabalam biju nokļuvusi, un nule no-

pirktā jaunā dziesmu grāmata, vecās tantes dā-

vinājums, līdz ar Jauno derību, tad vēl melna

jauna tāpelīte, rakstāmās lietas un dažas burtnī-

cas zilos vākos.

Sevišķi svarīga lietiņa bija mazā, jaunā bu-

telīte ar to noslēpumaino, brīnišķo sulu, kuru tik

vienkārši nosauca par „tinti".

Es viņu bijīgi ietinu vairākos papīrīšos: kad

es ar viņu pratīšu rīkoties, tad tā būs priekš manis

kā radīšanas diena. Es spēšu saistīt un darīt pa-
liekošus vārdus, kas ar mutes dvesmu runāti iz-

gaist un ar gripeli uz tāpeles rakstīti izdziest, es

būšu valdniece par garu valsti.

Kad nu viss bij sabāzts un nobāzts somiņā, es

laidu acis visapkārt, lai apskatītos, vai vēl kas ne-

bija aizmirsies, un — lai atvadītos.

Kaktā kastītē sakrautas bija manas bērnības

rotaļu lietiņas, lelles, apputējušas un ar pārsistiem
deguniem. Viņas bija bijušas kalpones manā

mazajā feju saimniecībā, savu lomu manā sīkajā
dzīves vēsturē viņas bij izpildījušas, bet tas jau
bij tik tāli, tas bij tapis jau par pagātni. —

Es mērojos ar savu pagātni un tā man likās

tik smieklīga, tik bērnišķa. Ari mazais krēsliņš
stāvēja turpat, uz kura es biju kā ar spārniem lai-

dusies. Kas tie nu bija pa spārniem, — jāsmejas!
Es gribu laisties ar pavisam citādiem spārniem.

Bet tūdaļ es kļuvu atkal nopietna, kad laidu

acis apkārt pa pašu istabu un visām tām lietām,
kuras es nebiju sev par simboliem darījusi un

pārdzīvojusi. Tie sāka palikt dzīvi itkā no stin-

guma atburti un runāja katrs savu valodu: no-

kvēpušie griesti sāka spīdēt, logu rūtīs atblāzmo-

iās sudrabbaltās ledus puķes un sāka ziedēt ar

ristalla ziediem. Zemās durvis cēlās un vērās
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plašas kā vārtu palodās adventes dziesmās, pa ku-

rām ķēniņš izjāja.
Un sapņu puse istabā, mana tumšā sapņu pu-

se ar aizklātiem logiem, kur es aiz gultām biju
ielīdusi kaktiņā, kur biju vienmēr ielīdusi, kad

biju vai nu bēdīga bijusi vai sapņojusi, jeb sap-

ņojusi, kad bēdīga bijusi, kas pie manis arvien

saplūda kopā kā teksts ar notīm — sāpes bij
teksts, sapnis muziķa — un sapņu puse šķiroties
sāka runāt:

„Kur tu ari neiesi, pa kādiem ceļiem tu ari

nestaigāsi, tavi sapņi tevi visur pavadīs, tie sekos

tev kā liels dūjiņu bars, būs bēdīgie."
Vēl pēdējais skats — un visas atsevišķās lietas

aši sakopojās vienā pašā iespaidā un kļuva par

gleznu, kā jau viss, kas tagadējs un plūstošs, ie-

turēts pagātnes rāmjos, top par kautko citu, par
vienmēr skatāmu gleznu.

Māte, pienākusi, man sacīja: „Nu, meit, brīdis

ir klāt, viss jau ir ratos, tava gultiņa, tava lādīte,
nu tikai jāģērbjas, lai laikā nonākam. Velc nu

tik mētelīti un kar jauno somiņu uz muguras. Bet

pag'," viņa apstājās, „pirms vēl tas svarīgākais,
pielūgsim vēl Dievu, lai nu viņš tevi pavada un

dod tev savu svētību."

Mēs abas iegājām kaktiņā, tumšajā istabas

pusē, manu sapņu aplociņā un nometāmies blakām

ceļos. Māte sKaitīja pusbalsī ar nopūtām kādu

pazīstamu lūgšanu, kuru es tikai pa pusei dzirdē-

ju. Es lūdzos klusi, pavisam klusi Dievu ar sa-

vas pašas vārdiem. Varbūt Dievs nemaz neva-

rēja sadzirdēt, ko es īsti izlūdzos, bet ja viņš to

dzirdēja, tad viņš gan būs savu sirmo, debešķīgo
mākoņcirtaino galvu kratījis un ar savu zibeņ-
pirkstu man draudoši kratījis par tādu neprātīgu
un pārgalvīgu lūgšanu.

Mēs piecēlāmies un māte man apvilka mēte-

līti, kurš bij jauns pašūts, un piešnallēja somiņu
uz muguras.

Pedeja gan man tā pakārta mugura īsti nepa-
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tika, tā atgādināja tādus mazus bērnus, bet vēl ko

ļaunāku, tā sauca man atmiņā veco skroderi Pīsli,
kurš tāpat bija nesis savu šujmašinu uz muguras.

Gribēju jau pretoties un somu labāk nest ro-

kā, bet tad aši pārliku:
„Labi, lai tad ari tā! Pīslis ar savu šujmašinu

palika grāvja malā un nosala, nesagaidījis Mesiju
atnākam, kā bij cerējis, tas lai man atgādina, ka

man tālāk jātop, ka es nedrīkstu savā dzīves ceļā
grāvja malā palikt, mērķi nesasniegusi un savu

Mesiju nesagaidījusi.
Galvu pacēlusi un ar somiņu mugurā es kopā

ar māti gājām vēl no mājiniekiem atvadīties. Pa-

piņam un vecai tantei es skūpstīju pēc likuma

roku, kaut gan tāda padevības zīme man ari ne-

maz nepatika, un no kalpiem atvadījos tāpat roku

sniegdama. Tas man izlikās daudz cienīgāki un

pēc liela cilvēka.

Tad garā virknē visu pavadītas, mēs ar māti

sēdāmies ratos. Gultiņa ar lādīti jau tur gaidīja
priekšā.

Māte grožus pievilka, zirgs nosprauslājās, at-

skatīdamies atpakaļ, kas šoreiz ar viņu brauc, un

redzēdams, ka tās ir tikai sievietes un viena vēl

tikai puse no sievietes, sāka vēlīgiem soļiem, bet

ne visai steigdamies, rikšot.

Robeža nu bija pārkāpta, kas šķīra pagātni
no nākotnes.

Abas tās pārdalījās pušu, kā divi ledus gabali
ziedoņa palos. Viens lēni aizpeldēja pa klusa-

jiem ūdeņiem uz Nāves salu, otrais straujoja iekšā

zilajā ziedonī taisni projām uz Svētlaimības salu.

Pie dabas ciemā. Skolas namā. Pasaku princese.
Traģiskais skolotājs

Mēs braucām abas klusēdamas, katra nododa-
mās savām domām. Es vairāk kavējos pie ārie-

nes nekā pie pārdomām, jo tik agrā gada laikā es

pirmoreiz atrados brīvā dabā.
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Pali jau šur tur bij pārskrējuši un gar ūdens

malām rādījās jau za|a zālīte līdz ar dzeltenām
strautu puķēm.

Debess bij zila un pilna ar nelieliem zelta mā-

koņiem, kuri čokarojās un drūzmējās, gatavoda-
mies uz tāliem pērkoniem.

Es pamanīju, ka aiz zelta mākonīšiem slēpās
debesu kaktiņā viens pelēks, bailīgs mākonītis;
acis man tapa pilnas brīnumu un asaru, un es bai-

dījos, kad tik tie lielie, zeltainie viņu neaiznes

projām uz savām zelta mugurām kautkur uz

nakts atmatām; kaut tik nenāk miglas pūķi un

viņu neaprij.
Es laidu acis apkārt: cik liela un plaša bij

daba! Te ārpusē, ratos braucot un viņas svaigo
aromātu ieelpojot, man viņa bij daudz vairāk ap-
tverama nekā uz šaurā istabas loga.

Man likās, ka es šoreiz pie dabas ciemā

brauktu, jo līdz šim viņa bija vienmēr pie manis

nākusi. Viņa ari tagad man pa jaunuzņemto dzī-

ves ceļu svešumā dodoties bija pirmā, kas nāca

pretī kā laipna radiniece, kā māsa. Viņa man ari

nebija sveša, jo viņa man bija rādījusies visādos

veidos un tēlos:

Jau no agra rīta tā man kā zaļa gaisma bij
acīm pa logu mirkšķinājusi un vakaros kā sar-

kana saule savus purpura audus uz balta sniega
priekšā izklājusi.

Negaisa pelēkie jātnieki bij gar mūsu māju

garām skrējuši, ka brīkšķēja visi pamati, un kru-

sa ar ledus kurpēm bij uz mūsu jumta lēkusi un

dejojusi.
Ziemā tā man bij nesusi sapņus un vasarā

ilgas.
Es biju vaigu vaigā saskatījusies ar zvaig-

znēm un glāstījusi mēness zīda matus.

Es biju sasūkusies ziedoņa grūtsirdīgo saldmi

kā bite pirmo pumpuru medu un jutos pati daļa
no viņa un biju dabā iekšā ar katru viņas pār-

maiņu, kad tā mira un atkal cēlās augšā.
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Mēs tuvojāmies arvien vairāk gala mērķim un

iebraucām Zaļās muižas parkā.
Ceļš bija tas pats, pa kuru es jau ar māti bi-

jām braukušas pagājušā vasarā uz Būdniekiem

ciemā. Tas veda pāri par „ellīti", kura šoreiz bij
tukša no velniem.

Ari nostāsti par „zaļo vācieti" man jau sāka

izlikties par nevarbūtīgu, vismaz tas šķita par sen

pagājušu.
Kad bijām bīstamai vietai pārbraukušas pāri,

ceļš nodalījās divās pusēs un mēs nogriezāmies uz

Zaļās muižas pusi. Tas man bij gluži nepazīstams.
Nu nāca brīnumi pēc brīnumiem:

Zaļās muižas parks vien jau bij priekš manis

brīnums. Tur auga pavisam citādi koki, nekā es

mežā biju redzējusi. Slaidas Vāczemes egles ar

mīkstām skujiņām, papeles un daudz citu nepa-

zīstamu koku, ari tādi, kam nebij nemaz lapu un

zari vien izdvesa reibinošu smaršu.

Koki pašķīrās un iztālēm bij redzama pati
Zaļās muižas grāfa Medema pils:

Ak tu baltais brīnums! Ar stāvu stāviem,
logu rindām un torņiem kā pasaku pils. Tādu es

vēl nekad nebiju redzējusi!
Es būtu to ilgi skatījusi un apbrīnojusi, bet

māte uzšāva zirgam, kurš ari bij palicis stāvot un

brīnījās līdzi, un mēs braucām tālāk.

Koki ari tūdaļ slēdzās cieti kā durvis un ne-

atļāva vairs neviena skata. Skaistums jau ari nav

priekš tā, lai to ilgi skatītu, viņam piemīt tāda

īpašība, ka viņš tad zaudē savu burvību.

Kad bijām gabaliņu pabraukušas uz priekšu,
nāca jauns pārsteigums.

Zaļās muižas upe — Tērvete, kuru vēlāk mā-

cījos pazīt no citas puses mūsu tautas vēsturē.

Upe tecēja gar pili uz skolas namu. Šinī ap-
vidū viņa bija ar lēzeniem krastiem un netecēja
tik strauji kā tālāk, Kalnamuižas virzienā. Krasti
tomēr bij dažādi izlīčoti un atklāja ļoti plašu un

romantisku ainavu, kuru vispilnīgāk varēja pār-
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skatīt no paša skolas nama, kurš atradās uz pa-

augsta uzkalniņa.
Skolas namu jau varēja iztālēm saredzēt: tā

bij divstāvu dzeltena māja, kas izcēlās ļoti stalta

un iedvesa man cienību un bailes.

Sirds man pukstēja arvien ātrāk: „Kā nu es?
M

Izkāpām no ratiem un māte, paņēmusi mani

aiz rokas, veda taisni iekšā pie skolotāja.
Tādu īstu, dzīvu skolotāju es ari vēl nebiju

vaigā skatījusi, un pazinu to tikai no bilžu grā-
matiņas, kur tas bij tēlots visā bardzībā ar koku

rokā.

Protams, ka nebaidījos, ka šis izglītības rīks

varētu ari ar mani nākt sakarā, bet svešie ap-

stākļi vien mani nospieda.
legājām iekšā pie skolotāja.
Mums nāca pretim slaiks vīrietis, vēl diezgan

jauns, bet ļoti kalsnējs ar gluži dzeltenu sejas
krāsu un lielām, melnām acīm, kuras mirdzēja ne-

dabiskā spožumā.

Viņš mums uzsmaidīja ļoti laipni, bet viņa
smaids bij nezin kādēļ tik sērīgs, tik sāpīgs. —

Es aizmirsu visas bailes, jo man sametās viņa
žēl, tik žēl. — Es manīju, ka nosarku, un acīs man

saskrēja asaras.

«Nebaidies, bērns," viņš mani aicināja un uz-

sēdināja sev uz ceļiem. „Tev ies labi, tu mācīsies

grāmatās un izaugsi par lielu, gudru meitu."

Viņš glāstīja man galvu, un nu tikai īsti es ne-

varēju valdīt asaras.

„Vai tu gribi atpakaļ uz mājām?" viņš jau
tāja.

„Nē, palikšu pie — jums."
Varbūt skolotājs nojauta, ka bērna dvēsele

instinktivi izmana viņa traģiku, viņš itkā nobāla

un nolaida mani lēni no ceļiem.

Pārāk redzami jau ari nāve viņam bij savu

zīmogu uz pieres uzspiedusi. Skolotājs Zeltiņš, tā

viņu sauca, bij slims ar diloni pēdējā stadijā un
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līdz ar šās pašas vasaras beigām aizgāja kapā,
kaut gan pēc gadiem vēl atradās dzīves ziedonī.

Viņš piederēja pie tās virknes tipisko mūsu

tautas jaunekļu, kuri ar trūkumu kaudamies un

ar pārpūliņu patērē visus savus jaunības spēkus,
lai sasniegtu karsti kāroto mērķi, kļūt pie izglī-
tības un gara gaismas, un nu, kur gaismas durvis

atvērās, kur tie varētu iet iekšā un saņemt savu

gūliņu augļus, lai tos tālāk dotu citiem, tur tiem

ij jāsabrūk uz sliegšņa. —

Tā nebija individuela traģika, tā bija visas

mūsu jaunās tautas traģika. Un daudz bij viņai
tadu nosalušu pirmo cīruļu.

Lai novērstu uzmanību uz citu pusi, skolotājs
piecēlās, paņēma mani aiz rokas un pieveda mani

pie sienas, kur plauktos atradās viņa diezgan pla-
šā bibliotēka.

„Redzi," viņš man teica, „tur tās biezās grā-

matas, ari tev tādas savā mūžā būs jāizlasa un

varbūt vēl vairāk."

Tad uz māti pagriezies viņš teica:

„Jūs darāt labi, jau tik agri vezdami savu

meitiņu pie izglītības. Nekā augstāka uz pasaules
nav kā izglītība. Kad cilvēks top izglītots, viņam
atmostas dvēsele. Un ko viņš nekad nebūtu zi-

nājis, kas viņam dus iekšā, to viņš tad sāk apzinā-
ties. Tā mazā gan vēl to tagad nesaprot, bet ar

laiku redzēs. Viņai jau tagad tādas gaišas acis,"

viņš piebilda.
O, jā! es viņu sapratu jau tagad! Manas acis

gan dega karstāk par gaismu un nevarēja atrau-

ties no grāmatām.
Grāmatas! ak, cik daudz grāmatu! Cik daudz

bij šinīs biezos vākos ietverts neapzināmas lai-

mes, cik daudz saistītu ilgu, cik daudz neatmodu-

šos sapņu! Kad tie visi pamostos, tad tie kā spār-
nots bars piepildītu visu istabu.

Es nebiju vēl beigusi brīnīties, kad pavērās

saņu durvis un pa viņām ienāca skolotāja kundze.
Atkal jauns pārsteigums priekš manis. Ko es
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tur grāmatās biju redzējusi, tas man tagad rādī-

jās kā dzīve.

Skolotāja kundze bij ārkārtēja skaistule, kā-

das tikai reti dzīvē sastop: ja tā būtu dzimusi ci-

tos apstākļos un citā tautā, tā būtu vērsusi uz sevi

lielās pasaules uzmanību. Ari vēlāk, pēc ilgiem
gadiem, man viņa uzglabājās atmiņā kā skaista

parādība.
Ja nemaldos, tad viņa pēc sava vīra Zeltiņa

nāves vēlāk apprecējās ar nākošo Zaļās muižas

skolotāju Šubertu un būtu tā tad mūsu jaunā, ģe-
niālā komponista Šuberta māte.

Viņas skaistumu izcēla vēl viegls spiču ap-

ģērbs, gaišā krāsā, kurš tik harmoniski piegūlās
viņas slaidajam, klasiskajam stāvam.

Es nevarēju no viņas acu novērst un tā man

šķita kā pasaku princese.
Laikam viņa pati jau ari bij nomanījusi, kā-

du acu upuri es viņai nesu, jo viņa nāca man klāt

un mīļi mani skūpstīja un solīja mielot ar saldu-

miem.

Ak, viņu uzskatīt jau saldāk par visiem sal-

dumiem!

Tikai gfūti man bij redzēt, kad tiem abiem

gadījās būt blakām, viņai ar skolotāju. Tas bij
ziedošākais ziedonis blakām rudenim ar dzelte-

nām, birstošām lapām, vai ari — viņa pirmā roze

jau uz viņa kapa.
Brīdi vēl viņi abi sarunājās laipni ar māti un

veda tad mani, ierādīt man jauno dzīves vietu.

Skolas apkalpotāji pa to laiku jau bija manu

lādīti un gultiņu no ratiem izcēluši un novietojuši

meiteņu dzīvojamā istabā.

Tā bij plaša telpa apakšstāvā blakām klašu

istabām, kur gar sienām bij saliktas gulta pie gul-
tas un katrai galvas galā lādīte, līdzīga manējai,
ar ēdamo un citiem piederumiem.

Augšējā stāvā atrodas puiku līdzīga
veidā. Bez tās augšējo stāvu ieņēma vēl palīga
skolotāja un saimnieces istabas.
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Bērniem visu nedēļu bija jāpārdzīvo skolā;

tikai sestdienās tiem katram no savām mājām at-

brauca pakaļ. Siltu ūdeni priekš tējas skolēni

dabūja no skolotāja virtuves, citādi tiem bij jā-
iztiek ar sausu, aukstu ēdienu, kurš līdz nedēļas
galam, ieslēgts lādītes šaurā telpā, sabojājās un

bērnu veselību nebūt neveicināja.
Tādos apstākļos toreiz atradās priekšteču pa-

audze; tai trūka visas tās labierīcības, kādas bau-

da tagadējā jaunatne, no kuras varam sagaidīt
veselākus un laimīgākus cilvēkus.

Bet ēdiens un miesas uzturs toreiz jaunatnei
nebij ne prātā, un ja kādam nedēļas vidū no mā-

jām atveda kādu zupu podiņā vai labāku kumo-

siņu, tad tas gāja apkārt no mutes mutē; bija tik-

ko nogaršot un apēsts viss bij!
Un tomēr — laimīgais laiks, kurā dzīvoja vai-

rāk no gara un dvēseles nekā no miesas!

Tikko es biju novietota, kad atskanēja liela

rīboņa un skaļas balsis. Stunda klasē patlaban bij
beigusies, kuru pasniedza palīga skolotājs, un

bērni devās visi savās istabās vai ari laukā.

Bars meiteņu saskrēja istabā un, mūs ierau-

dzījušas, tūdaļ pulcējās ap mums, jo te bij jauns
notikums.

Neparasti ari bij ieraudzīt tik mazu meitiņu
kā mani lielo meiteņu vidū, kuras par manim bij
3—5 gadi vecākas.

Starp viņām atradās mana māsīca, Doriņa
Ginter no Spuru mājām; un viņas gādībā un uz-

raudzībā es ari tiku nodota, jo gluži starp svešiem

māte nebūtu iedrošinājusies mani atstāt.

Viņa mani ari tūdaļ apsveica, priecīgi izsauk-

damās :

„Tad tu nu esi atbraukusi! Labi gan. Turies

nu tik man līdzi un nebēdā neko, gan jau iedzī-

vosies."

Māte vēl ar asarām viņai piekodināja, lai tā

mani no acīm neizlaistu, un tāpat ari skolotājs ar

kundzi noteica lielajām skolniecēm ar mani labi
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apieties. Tad tie, no mātes atsveicinājušies un

mani vēlreiz apglaudījuši, izgāja no istabas. Drīz

jau bij jāsākas nākošai stundai, kuru padeva sko-

latājs pats.
Meitenes mani apstāja ar visādiem jautāju-

miem: Cik es veca? No kurienes? Vai kautko

jau mākot? Vai protot kautcik jau vāciski v. t. t.

Jautājumi bij tik nevienādi, ka vienas mani pār-
vērtēja, itkā es pardaudz prastu, un otras atkal,
itkā es nekā neprastu un pat ne lasīt.

Es nemaz nezināju, ko viņām visām atbildēt;

sevišķi es kaunējos, ka neprotu vāciski, jo es no-

domāju, ka viņas visas ir lielas vācietes, kaut gan
vēlāk izrādījās, ka viņas pašas nemaz neprot vā-

ciski.

Labi, ka atskanēja zvans, kas aicināja klasē.

Jauna pasaules aina. Lillā tinte. Sarkanā tinte

Kad zvans bij nozvanījis, visi tiecās uz klasi.

Pirmie ar lielu rīboņu pa trepēm no augšistabām
noskrēja zēni, tad tiem sekoja meitenes; es pie-
slējos tām kā pēdējā.

Pie klases durvīm stāvēja palīga skolotājs
Frīdenberģis, kurš reizē izpildīja kārtībnieka uz-

devumu, un, garā rindā skolēnus iekšā laizdams,
arvien atkārtoja: „Pa lēnam, pa godam!"

Kad man bij jāiet viņam garām, viņš mani

satvēra aiz bizēm un iesaucās: „Paskat, kāds ka-

narijas putniņš atlaidies! No kurām zemēm tad

tu nāci šurp?"
Es jutu, ka man kaita vaigi, jo man ļoti nepa-

tika, ka viņa roka gulēja smagi man uz galvas itkā

mazam bērnam, vai uzruna bij tāda savāda un

man ne visai patīkama. Viņa bija ari vērsusi uz

mani visu skolēnu uzmanību, jo tiklīdz, kā es ie-

gāju klasē, tie apstāja mani un skatījās uz mani

kā uz kādu ērmu.

Māsīca paņēma mani aiz rokas un teica: „Nāc,
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sēdi man blakām." Tas tomēr nevarēja būt, jo
skolnieki sēdēja pēc saviem nopelniem, un māsī-

ca, kā jau lielāka skolniece, ieņēma vietu trešā

solā no augšas.
Skolotājs gaidīja, kamēr visi bij kārtīgi ieņē-

muši savas vietas, tad viņš mani aiz lielajiem no-

sēdināja kā vispēdējo, sacīdams: „Lai mācās pirms

izpelnīt augstāku vietu."

Es gan jutos kā mazs krūmiņš lielo koku pa-

ēnā, jo visi skolnieki varēja būt par mani 3—5

gadi vecāki un daži starp tiem bij tīri izauguši cil-

vēki, tomēr, labi bija ari tā — es biju slēpta no

viņu ziņkārīgiem un nebūt laipniem skatieniem.

Kādēļ īsti es viņiem nepatiku? Vai viņi domā-

ja, ka es ālēšos kā bērns un traucēšu viņus mācībās

un maisīšos viņiem citādi pa kājām? Ak. es jau
būšu tik klusa un uzmanīga pret tiem, ka tie manu

klātbūtni nemaz nemanīs.

Vai viņiem, varbūt, nepatika, ka es, tik jauni-

ņa, sēdu ar viņiem, liela jiem, tanī pašā klasē un

mācos tās pašas mācības, itkā es gribētu viņus iz-

smiet vai pat ar viņiem sacensties?

Bet es taču bitu tik sīka un pazūdoša viņu ba-

rā; viņu bija daudz — es viena.

Vai vispār te varēja būt runa par kautkādām

pretešķībām, par naidu un pat par cīņu?

Neapzinīgi un nenoteikti šādi jēdzieni pēc

Eirmā iespaida viļņoja manā mazajā sirdī. Viens

ij tikai skaidrs: sveša dvesma bij uzpūtuši man

virsū, tādās attiecībās ar ārpasauli es vēl nebiju
atradusies.

Labi, ka stunda sākās un ka pēc kādām desmit

minūtēm skolotājs ienāca klasē.

Šoreiz tas bij Zeltiņš pats, un, viņu ieraugot,
man sirds tūlīt nomierinājās.

Es iedrošinājos pacelt acis un aplūkot savu

apkārtni.
Klase pati jeb divas klases kopā ar augš- un

apakšnodaļām, viņas atradās vienā istabā, kura bija
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plaša, ar augstiem griestiem un vairākiem lieliem

loka logiem. Pa vidu gāja garš gaņģis, un tam

katrā pusē bija salikti rinda solu, skaitā ap 15—16.

Pašā galā atradās melna katedra priekš skolotāja,
ar lielu, melnu koka tāpeli blakām. Pa labo roku

no skolotāja sēdēja puikas, pa kreiso meitenes.

Man tūdaļ ienāca prātā bībeles līdzība, ka pa
kreisi tiks nodalīti āži un pa labi avis, jeb grēci-
nieki un izredzētie, tikai te, pēc manām domām,
notika otrādi.

Gar sienām bij pakārtas milzīgi lielas papīra
lapas ar raibiem plankumiem, par kuriem es no-

brīnījos, nezinādama, ko tie īsti nozīmē. Gleznas

tās taču nevarēja būt? Tādas gleznas es līdz šim

nebiju redzējusi.
Pēc nepilnas stundas mani brīnumi izskaidro-

jās: plankumi uz pelēkzilā fona bija zemes, zemes

daļas un viņām bija tādi savādi vārdi: Eiropa,
Āzija, Āfrika, Austrālija, Amerika. No kurienes

viņas bija šos vārdus dabūjušas? Kāds mācītājs
bija viņas kristījis? Kā vispār varēja zināt, ka vi-

ņu tik daudz un ka pasaulei ir savs gals un sākums

un robežas?

Līdz šim es pasauli biju pazinusi ziemā tikai

no savas istabas loga un vasarā no māju pagalma,
ja daudz, tad pa lauku apejot apkārt vai ari aiz-

braucot uz netāliem ciemiem.

Kad ziemas puteņi grieza sniegu virpās, ma-

nim šķita, ka visa pasaule būtu uzvandīta kā liels

klēpis baltas izplucinātas vilnas, sniegu sniegos,
virpu virpās! Bet aiz visiem tiem sniegiem, le-

diem un puteņiem atradās zaļš mežs, kurā dziedā-

ja brīnumu putns, par kuru pasakās stāstīja. Bet

tas bij tik neizmērojami tāli, kas lai uz turieni spē-
tu noiet? Mani jau pat no istabas neizlaida laukā!

Siltos vasaras vakaros es visbiežāk biju kavē-

jusies sapņos, kur varētu būt pasaules gals, kad

zilā mežu mala noslēdza visapkārt skatu kā milzī-

gā lokā.

Tur, kur debess saslēdzās kopā ar zemi, vaja-
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dzēja būt mūžīgai saules dienai, pilnai ar kūsājošu
saules zeltu un rožainiem mākoņu plīvuriem.

Kas uz turieni ietu, tas pats pamazām izraisī-
tos no miesas kā pumpurs no lapām un pārvērstos
par rožainu mākoņu ziedu. Sārtie un zeltainie mā-

koņi, kas šurp atlidoja, bija vēja atpūstas ēteris-

kas rožu lapas no cilvēku izgaisušām miesām.

Ziemu tas bija bijis mans sapnis, vasarā manas

ilgas. Tagad pienāca klāt kautkas trešs: zināšana.

Es nezinu, vai ar šo trešo dāvanu es kļuvu ba-

gātāka vai nabagāka; garam robežas bij, jeb viņš
tādas meklēja, sapnim, ilgām robežu nebij un tie

ari tādas negribēja meklēt.

Lepna un pacilinoša apziņa tā tomēr bija, ka

cilvēka gars var kautko zināt un aptvērt.
Krūtis man plētās un brieda, es jutu, ka mana

līdzšinējā pasaules ainava vairs nederēja, tā bija
jānojauc un jārada jauna.

Skolotājs stāstīja par svešām zemēm un viņu
klimatu un audzelību. Protams, tikai vispārējās
lielās kontūrās, nekādi uzdevumi priekš skolnie-

kiem ar to nesaistījās.

Viņš stāstīja par lielo tropu audzelību, par

palmām un citiem brīnišķiem kokiem, par strau-

mēm un ezeriem, kādi tur plūst, un par lielajām
jūrām un okeānu, uz kura visas šīs pasaules peldē-
ja, kā vaļējas kļavu lapas, uzpūstas no vēja.

Viss bija kļuvis aptveramāks un reālāks.

Ja lūkojos atpakaļ sevī, tad manā, kaut ari

mazajā mūžā pamats šai jaunajai virsbūvei bij
likts: vai tās nebija tās pašas Ābrama ilgas, ar ku-

rām tas atstāja tēvu tēvu iedzīvotās mājas un izgā-
ja meklēt svešas, nepazīstamas zemes?

Vai tās nebija izredzētās zemes, kuras Mozus

skatīja mirstot no kalna gala?
Vai tas, kas manā krūtī tagad darbojās, jaunu

uzņemdams, gan vairīdamies, gan tam tuvodamies

— vai tā nebija Jēkaba cīņa naktī ar Dievu?

Vai ari manā mazajā krātiņā nedega tāpat
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Emans sirdsdegšana, kā mācekļiem lieldienu va-

karā?

Man bij dots materiāls: uz senām leģendām,
mitiem un simboliem es cēlu savu mūža ēku.

Nākošu nedēļu skolotājs solīja stāstīt par

zvaigznēm, tas manī modināja vēl jo karstāku in-

teresi.

Nākošā bija reliģijas stunda, to deva palīga
skolotājs.

Te man nebija nekas jauns: visā īsumā te bija

saņemta bībeles stāstos vecā derība, kuru es ne-

tikvien kā labāk pazinu no paša pirmavota, bībe-

les, bet biju to izjutusi un dzīvojusi cauri.

Skolēni te to aši un sausi atstāstīja, un sevišķi
puikas to bēršus nobēra, kā zirņus uz cieta plāna.
Varēja redzēt, ka viņiem nebija klāt ne mazākās

iejūsmas un intereses. Acis tiem pa logu vien ce-

ļoja uz āru, un jāsaka, to pašu darīja ari skolotājs.
Es pat ieraudzīju, ka viņš gribēja žāvāties un tik-

tikko noturējās.
Citādi, pavisam citādi bija, kad es viena pati

mājā biju bībeli lasījusi. Tur pie viena notikuma,
vienas gleznas vai domas es varēju kavēties ilgi,
ilgi, un kad vēlāk to pašu pārrunājām kopā ar mā-

miņu, tad tas bija pārgājis netikvien manā atmiņā,
bet tas tika kausēts manā sirds ugunī un pārvei-
dots manā garā.

Māmiņai bij savāds veids visu darīt tuvu un

dzīvu, viņai bij savs rotaļīgs un elēģisks humors,
tā sakot, smaidošu asaru mirdzums, ar kuru tā vi-

su apdvesa, bez ka lielajiem notikumiem laupītu
viņu cienību.

Tā, piemēram, viņa sirdījās gluži ikdienišķā
veidā par levu, kas tā nevarēja nemaz savu lielo

apetīti novaldīt un apēdusi to paradizes ābolu, bet

reizē ari piemetināja, vai vismaz mums ari nebūtu

varējusi atstāt kādu gabaliņu nogaršošanai.
Mēs abas gan smējāmies, bet reizē sajūtām it-

kā uz mēles aizliegtā paradīzes ābola saldo garšu.
Šinī stundā nu skolnieku vidū no visa tā nekā
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nemanīja. Projām bija visa burvība, te trūka pat
jebkuras personiskās notēs.

Nākošā stunda bij nolemta daiļrakstīšanai. Es

biju sapņojusi un cerējusi, ka nu te skolā mācīšos

rakstīt uz papīra ar tinti un man rādīs, kā pareizi
turēt spalvas kātu, lai burti paši par sevi iznāk

skaisti; es biju ari no mājām apgādāta ar mazu

butelīti tintes, spalvām un pāra burtnīcām. Visi

tie daikti, ieslēgti manā lādītē, gaidīja uz augšām-
celšanās dienu — bet, diemžēl, tāda vēl nenāca, un

nebija ari izredzes, ka tā tik drīzi varētu nākt.

Tikai pēdējā, visaugstākā nodaļa klasē drīks-

tēja rīkoties ar šiem kulturas ieguvumiem, priekš

mazajiem un pat vismazākā fiem, kāda es biju, to

iedomāties vien bij pārmērība.
Man lika ņemt priekšā savu tāpelīti un ar gri-

feli atkal rakstīt un — pat ne veselus vārdus, bet

tikai atsevišķus burtus, kaut gan es jau mājā biju
rakstījusi kopā.

Skolotājs Frīdenberģis pats man dažus burtus

aizvilka priekšā un lika tiem rakstīt pakaļ.

Viņš aizrādīja, ka rakstīt vajagot daudz, lai

panāktu skaistu rokrakstu, bet tad ari skaists rok-

raksts esot tikpat kā talismans dzīvē un kā stiprs
ierocis pret visām dzīves vētrām. Kam skaists rok-

raksts, tas visur tiekot cauri.

Tas nu gan izklausījās pēc pravietojuma, ari

viņa, man priekšā rakstītie burti man izlikās kā

no augstāka gara apdvesti, bet viss tas man tomēr

nepalīdzēja neko. Ar visu to es paliku bēdīga un

jutos itkā pazemota.

Reizē man ari izzibsnīja caur galvu, ka es tā-

du skaistu rokrakstu nekad neiegūšu un tā tad ari

dzīves vētrām nespēšos turēties pretim, un galviņa
man pavisam nolaidās uz tāpelīti.

Es gan pamanīju, ka daudzas skolnieces man

apkārt tāpat norakstīja un tāpat ari puikas otrā

pusē, bet tas man neko nepalīdzēja. Vai tumsa caur

to top gaišāka, kad vairāk tumsoņu sanāk kopā?
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Nē, tā top tikai vēl biezāka. Ar deguna galu vien

jau sveci nevar aizdedzināt.

Kad tāpele bij pierakstīta, bij jāpaceļ roka un

jāgaida. Skolotājs nāca tad vai nu pats apskatīt
jeb māja, lai skolnieks aiznes pie viņa savu darbu.

Pie manis viņš atnāca pats, paskatījās manā

rakstā un pakratīja galvu piezīmēdams, ka man

būšot vēl labi ilgi jāmācās rakstīt, bet
— neviens

meistars jau no debesīm nekrītot.

Tad viņš no jauna uzvilka burtus priekšā tā-

peles otrā pusē un man atkal bij jāraksta.
Tādas burtu rakstīšanas un vēlāk kopā rakstī-

šanas bija ļoti daudz; ar to bij aizņemta lielākā

daļa no visa skolas laika. Pakāpenes bija tikai

no tāpeles rakstītājiem uz papīra rakstītājiem un

to vidū pacēlās atkal glītrakstītāji.
Ak, kādas kalnu galotnes pēdējie jau bija aiz-

snieguši! Es pamanīju, ka dažas meitenes, kaut

gan ļoti nedaudzas, rakstīja pat ar — lillā tinti!

Lillā tinte! Ak, kāds skaistums, kāds brīnums!

Lillā tinte uz balta papīra ir tikpat kā skaista var-

vīksna pie maija debesīm ziedoņa rītā.

Kas ar to prot rakstīt, tam tiešām atdarās visi

dzīves vārti! Es nezinu, vai es vēlāk dzīvē, aplūko-
jot kādu mākslas darbu, esmu lielāku cienību ju-
tusi, nekā toreiz, uzlūkojot vienu, veselu burtnīcu,

pierakstītu pilnu ar lillā tinti.

Mana māsīca ari piederēja pie tiem izredzē-

tiem klasē, kuri drīkstēja rakstīt ar lillā tinti, pro-

tams, pēc tam, kad tā visas stadijas bija izrakstī-

jusi cauri ar melno tinti, bet viņa jau ari trīs ga-
dus atradās skolā.

Ikreiz, kad viņa bij beigusi rakstīt, viņa savu

butelīti aizkorķēja cieti un, paņēmusi līdzi, ieslē-

dza savā lādītē.

Reiz es viņai lūdzu, lai iedod man ari butelīti,
vismaz apskatīties. Bet viņa to dusmīgi izrāva man

no rokām, sacīdama, ka tinte neesot vis priekš ska-

tīšanās, bet priekš rakstīšanas; ņemšot un vēl iz-

laistīšot.
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Es sāpīgi nopūtos: vai nu es tik bērnišķīga bi-

ju! Es jau tāpat kā viņa tagad gāju skolā!

Gadījās tomēr savs brīdis, kad viņa bij izgā-
jusi laukā un atstājusi atslēdziņu lādītes durvīs.

Es piegāju klāt, kārdinājums bij pārāk liels
— uz

vienu mirklīti tikai es gribēju paņemt un tuvāk

apskatīt viņas lillā tintes butelīti un pierakstīto
burtnīcu; es jau zināju, kurā stūrītī šīs lietas gla-
bājās.

Bet tikko es biju butelīti paņēmusi un korķiņu
atvāzusi, te — ak tu nestunda! — māsīca nāca pa
durvīm iekšā, jo viņa, itkā ļaunu paredzēdama,
bija agrāk atgriezusies no pastaigāšanās atpakaļ.

Man bija, itkā zibens mani būtu ķēris. Bute-
līte, krizdama man no rokām, aplēja visu viņas
parauga burtnīcu un otru daļu šķidruma izgāza
man uz rokām un drēbēm, kamēr palika gluži tuk-
ša.

Ari māsīca, šo skatu ieraugot, uz pirmo mirkli

gluži sastinga un nevarēja izrunāt ne vārda. Bet
tas bija tikai klusums priekš vētras.

Tad nāca īstā vētra, kura, varbūt, līdzinājās
tām dzīves vētrām, uz kurām skolotājs Frīdenber-

ģis bij aizrādījis.
Bet māsīcas rājiens, kas tagad pār mani izgā-

zās, nepārskrēja vis tik ātri kā vētras, kas atstāja
savas sekas: par manu nedarbu dabūja tūlīt zināt

visas meitenes, pēc tam visa klase, un no tā brīža

ienesa man nosaukumu: „nerātne, nebēdne mei-

tene."

Meiteņu istabā visas jau sāka no manis sar-

gāties, ka es viņām ari neizdaru kādu nedarbu un

nesabojāju kādas lietas.

Sirds man kļuva rūgta: vai tad es maz biju
gribējusi kādu nedarbu darīt! Un ko tad lai es vi-

ņām sabojātu vai izlietu? Lillā tintes viņām nebūt

nebija; bez manas māsīcas vēl tikai vienai tāds

dārgums bij īpašumā, tā bij pati prīmene un tā ne-

būt uz mani neskatījās tik naidīgi un aizdomīgi,
kā šīs citas tukšinieces.
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Un cik labi es par viņām visām biju domājusi!
Kādi cēli nolūki man priekš viņām bija bijuši! Es

biju sapņojusi, ka tad, kad es būšu iemākusi rak-

stīt, un daiļi rakstīt ar visskaistāko rokrakstu, tad

es visām savām skolas biedrenēm rakstīšu vēstu-

les, garas un jūtu pilnas, un visas būs rakstītas ne

ar melnu, bet ar lillā tinti.

Es sev iztēlojos, kāds tas būs viņām pārstei-

gums un prieks.
Bet tagad mana plašā sirds sarāvās šaura un

noslēdzās: nē, es viņām vairs nerakstīšu ne garas,
ne īsas vēstules un ar lillā tinti jau nebūt ne!

Vispār lillā tinte sāka izgaist no mana fantāzi-

jas aploka un pacēlās neaizsniedzamā augstumā,
viļņodama kā lillā migla vakarmākoņos.

Es sāku tagad sapņot par gluži citādu tinti —

bija sarkana tinte!

Protams, tā nebija priekš daiļrakstīšanas, bet

kalpoja citādiem nolūkiem: skolotājs ar šo tinti

Eastrīpoja skolniekiem burtnīcās kļūdas, lai raksts

ūtu rakstīts diezin cik daiļā rokrakstā.

Tā tad bija vēl kāda augstāka vara par daiļu-
mu — taisnība! Barga taisnība.

Jo kļūdas bij rupjākas, jo resnāk tās skolotājs
pastrīpoja un jo vairāk tas pats iedegās dusmās.

Trīsas un izbailes pārņēma skolnieku, kad tas,

atvērdams burtnīcu, ieraudzīja to daudzās vietās

sastrīpotu ar sarkanu tinti... Labi nebūs, to viņš
nu zināja, jo soģa paceltā roka ar sarkanām pāta-

gām draudēja iztālēm.

Bet šī bargā, sarkanā tinte bij tikai augstākas
varas izpildu ierocis, un vienīgi tikai skolotājs
drīkstēja ar to rīkoties! Skolniekiem tā bija ne-

pieejama.
Par šo sarkano tinti nu es sāku sapņot, ka reiz

tā ari būs manā varā un ka es ar to atdarīšu tiem,

kas man dara pāri.

Mans lillā spožums bij dzisis.
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Ziedonis — siržu dziedinātājs. Vakara lūgšana

Mana dvēsele tomēr bij par jaunu, lai varētu

sevī audzēt naidu. Naids un atriebe ari nekad nav

īstais pretsvars pret nodarīto pārestību.
Vai lielās meitenes zināja, cik man bij sāpējis,

ka tās mani uzskatīja par neģēli skuķi un kā ar

tādu joprojām apgājās?
Un cik liels gan mans noziegums bij! Es jau

māsīcas lillā tintes pudelīti biju gribējusi tikai ap-
skatīt, ne piesavināties; ari izlijusi tā bij ne aiz

ļaunprātības, bet aiz bailēm. Viss bij noticis īsā

mirklītī un par to šī sodīšana, kurai nemaz nebij
gala!

Kad stunda beidzās un skolnieki gāja ārā pa-

staigāties, meitenes slēdza savas lādītes cieti: „Lai
tas knauķis nesāk atkal ošņāt un kādas blēņas ne-

izdara/"

No sākuma mani nemaz neņēma līdzi, kad pa-
šas gāja ārā. Māsīca noteica: „Sēdi pie loga un

mācies grāmatā un tā kā tu nekustētos no krēsla! 4*

To es darīju, bet acis man maldījās pār grā-
matu pāri un es redzēju fantāzijā biezas, sarkanas

strīpas, ar kādām es piestrīpoju pilnas viņu burt-
nīcas. Es iztēloju sevi kā skolotāju un biju barga
tiesnese un atriebēja.

Ar laiku pamazām sarkanās strīpas kļu-
va bālākas man priekš acīm, ari naids pārgāja citā

sajūtā, tāpat kā sarkans vakara mākonis pāriet
violetos, oranžu un citos toņos.

Tās bij sāpes, ka es tik atstumta, tik vientule

un tik
maza un nespēcīga esmu.

Mani ārējie apstākļi drīzi drusku uzlabojās:
Māsīca atļāva: „Tagad tu ari vari iziet ārā

svaigā gaisā; tikai neej nekur tāli, bet pastaigājies
tepat gar māju apkārt."

Līdzi sev lielās mani vēl neņēma.
Negaidot es tomēr vairāk atradu, kā man bij

ņemts.
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Arā izgājusi, es sastapu kādu mīļu draudziņu,
kas man smaidīdams un rokas atplētis nāca pretī.

Tas bij ziedonis.

Ziedonis ir siržu brālītis un visu mazo drau-

dziņš.
Sevišķi priekš maza jiem viņš no pirmās rokas

audzē visas sīkās puķītes, vizbulītes, vijolītes,
sniegzvanītes un zeltainās atslēdziņas un pēc tam

tikai krāšņās, spilgti krāsainās puķes priekš liela-

jiem.
Un nemaz nebij pēc viņām tāļu jāiet. Lielais

grāvis ap skolotāja dārzu bij pilns ar tādām pu-

ķēm. Ari noplūkt neviens neliedza, tās jau auga

ārpus dārza.

Bija jau ari aprilī dziļi iekšā un laiks stāvēja

pie maija zaļajām durvīm ar zelta puķu atslēdzi-

ņu rokā, lai tās slēgtu vajā.

Skaista bija diena, bet skaists bija ari vakars.

Visskaistākais bif — vakara mākoņi, kuri iz-

vijās un veidojās tādā krāsu dažādībā un bagātī-

bā, ka man priekš šīm krāsām nosaukuma nebij
un manu acu skatieni viņa mirdzumā pazuda kā

divi zelta pilieniņi lielajā debesu kausā.

Te bija redzams, ka ziedonim ir ne tikai zila

un sarkana tinte vien, bet vēl daudz un dažādas

tintes, un kas pret šādām tintēm gan bij manas lil-

lā tintes ilgas un piedzīvojumi un sāpes!
Lielais mirdzums tur augšā atrada atspoguļo-

jumu apakšā.
No paaugstā pakalna, uz kura skolas nams at-

radās, varēja tālu pārskatīt apkārtni un ar acīm

aiziet, kurp kājas nespēja aizkļūt.
Tur tecēja upe, tā pati Tērvete, kuru jau ceļa

biju pamanījusi šurp braucot uz skolu.

Tur viņa bij tikai pazibējusi vien, ka sudraba

ķirzatiņa, te izliecās visā platuma un gozējas va-

kara saulē.

Krasti izdobojās romantiski apauguši, un uz

Zaļās muižas pusi bij pārredzams viss parks un
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pat baltā grāfa pils līdz ar torņiem. Uz otru pusi,
upe plūda garām baznīcai un aizgāja nezin kur.

Man bij tikdaudz ko redzēt, ko uzņemt sevī,

ka es gluži kā apreibusi iegāju iekšā vakarā, kad

lielie jau trokšņodami plūda kopā no visām pusēm

un zvans aicināja skolas istabā uz vakara pāta-
riem.

Es pat nezināju, ka tādi skolā tiek turēti, jo

mājās pātarus skaitīja tikai pa svētdienām un sest-

dienas vakariem, bet te, kā dzirdēju, ikrītus un ik-

vakarus.

Troksnis apklusa, kad skolotājs Frīdenbergis
ienāca un sēdās pie ērģelēm. Tās atradās drusku

iesāņš, netālu no katedras.

Skaņas plūda pa plašo telpu:

Nu dusēs visas lietas —

Un meklēs guļu vietas,

Kas vien šai pasaulē."

Neizsakāms baigums un kāds salds žēlums

pārņēma mani.

Bij, itkā kāds liels smagums visam uzveltos

un saule un diena vairs neatgrieztos nekad, ne-

kad. —

Itkā tas, kas uz neatgriešanos aizgāja, būtu

kautkas liels un skaists bijis. Bet kas tas varēja
būt, to es nezināju.

Divas draudzenes. Smalka skroderiene. Trīs

labi ceļi

Jauni piedzīvojumu viļņi vēla laika straumi

uz priekšu. Tie nebija lieli, vētru sakulti viļņi,
bet sīki ikdienu vilnīši, kas gan gausākos, ganašā-

kos ritmos plūda uz vienu mērķi, bijušo un pagā-
jušo atstādami aiz sevis.

Skola pati mani nešūpoja augšup tanī sajūs-
mā, kādā es biju uz viņu tiekusies un kādu es pir-
majos brīžos tiku ari izbaudījusi.
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Skolotājs Zeltiņš maz vairs rādījās klasē, jo
viņa slimība līdz ar ziedoni stipri progresēja, un

jaukās ģeogrāfijas stundas, kurās viņš bij atvēris

durvis uz lielo, plašo pasauli, atkal lēni aizvērās.

Turpat palika ari ar ievadījumu pasaules vēsturē.

Ļauni tumsības gari aizplēta savus melnos

spārnus priekšā, sacīdami:

„Lūk, tur gan ir gaisma un plašums, bet jums,
lauku rāceņiem, to nebūs iegūt! Palieciet, kas

esat!"

Ģeogrāfija un vēsture jau ari nebij nekādi

obligatoriski priekšmeti, to skolotājs bij devis no

brīva prāta.

Vispār kautkādu, tādu obligātorisku priekš-
metu nebija gandrīz nekādu.

Glīti norakstīt un lasīt, drusku rēķināt un

daudz reliģijas, tas bij toreizējais, astoņdesmito
gadu tautskolas saturs.

Mācīja gan ari vāciski, bet ar piemaksu.
Skolas ziemas kurss beidzās līdz ar aprili, kad

kalpu bērniem jāiet ganos.

Tad sākās vasaras skola, kuras ilgums un sa-

turs atkarājās gandrīz no skolotāja vien. Par to

bij sevišķa maksa, jeb vispār maksa, jo ziemas

skolas, atskaitot nelielus materiāla izdevumus, bij
par velti.

To ari apmeklēja kalpu bērni, kamēr vasaras

skolā gāja tikai saimnieku bērni.

Šo vasaru uzņēmās to izpildīt palīgskolotājs
Frīdenbergis gandrīz viens pats. Viņš vadīja no-

rakstīšanu, rēķinus, dievvārdus un — kā augstāku
gara kultūru — pasniedza ari vācu valodu.

Ar rakstīšanu man neveicās visai labi un visā

manā tautskolas gaitā es pie rakstīšanas ar tinti,

ne ar melnu, ne ar lillā — netiku. Es paliku pie
savas melnās tāpeles un pelēkās grifeles kā lauku

zemnieks pie zemes un arkla.

Reliģija, ietilpināta sausos, īsos bībelstāstos,
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dogmu veidā, apdzēsa to skaisto un gaišo liesmu,
kas bij apspīdējusi manu bērnību.

Noasa upuris, iededzināts uz augsta kalna, bij
apdzisis. — Jēkaba trepes uz debesīm bij nogāzu-
šās un Mozus vaigs vairs nespīdēja, kad tas mir-

stot skatīja izredzēto zemi. Biezi mākoņi to bij
aptumšojuši.

Tikai Ābrama ilgas vēl šad un tad uznira sir-

dī: varbūt, nāks kas jauns, varbūt sirds atdzīvo-

sies.

Zināms, es čakli mācījos. Drīz vien es panācu
lielos tikpat bībelstāstos kā rēķināšanā; sevišķi vā-

cu valoda man raisīt raisījās, tā ka es drīz vien

griezu uz sevi skolotāja ievērību un tas mani no-

stādīja citiem par priekšzīmi.
Klasē bij viens liels zēns, gadu 16 vecs, vārdā

Gilnieris, tas bij tik stiprs un liels, ka būtu varējis
baļķi no meža pārvilkt, bet mācības tam galvā ne-

gāja ne drusku.

Skolotājs mūs, abus kontrastus, viņu, klasē

vislielāko un mani vismazāko, mēdza nostādīt bla-

kām, sevišķi vācu stundās.

„Skatat nu,bērni, kā tas mazais cinis gāž lielo

vezumu."

Šāda uzslava gan iepotēja manī godkārību, bet

man nabaga lielā Gilniera palika žēl: „Ko viņš va-

rēja darīt, ka viņš bij tik liels un saprašana viņam
tik maza!"

Tāpat es ari kaunējos, ka mani izceļ par tādu

priekšzīmes skolnieci, tas mani vēl vairāk attāli-

nāja no citiem.

Lielās skolnieces tomēr neņēma lietu nopietni
un uzskatīja mani par bērnu, kuru mēdz apglau-
dīt.

Pamazam ari aizmirsās tintes notikums un

pamazītiņām es drīkstēju viņām piebiedroties,
kad tās gāja pastaigāties.

Nu jau es varēju daudz tālāk iet un iepazīties
ar skaisto apkārtni, ko es viena iedama nebūtu
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drīkstējusi. Viena lieta man tikai nepatika: mei-

tenes mēdza bieži staigāt gar kādu apaļu lauku-

mu, kur puikas sita ripas. Tai vietai nekāds jau-
kums nepiemita: apaļš, nomīdīts maurs, vairāk ne-

kas! Ne koku, ne puķu virsū!

Un kas par muļķīgu spēli, tāda ripu sišana, vai

cita nekā labāka neprata?
Un tad vēl meitenes runāja tādas savādas va-

lodas, kuras es lāgā nesapratu, un varēju aptvert
tikai to, ka tas zīmējās uz puikām.

Kas tur tik daudz ko ievērot no tādiem nejēga
puikām!

Bet mana sprieduma jau neviena neprasīja,
man šķita, ka viņas nemaz nemanīja, ka es teku

līdzi, jo citādi viņas ari man kādu vārdiņu būtu

bildušas.

Māsīca jau nu ganbija mana tuviniece, bet vi-

ņas visa saruna ar mani pastāvēja tikai no aprāju-
miem un brīdinājumiem.

Tuvākas kļuva manas attiecības ar divām no

lielajām meitenēm, kuras šovasaru gribēja skolu

beigt, jo bija jau četrus gadus viņā sabijušas un

reižu reizēm visu mācību materiālu izņēmušas
cauri.

Viena saucās Miller un bija laikam saimniek-

meita no Putnu-Kakaiņu mājām, otrās ģimenes
vārdu neatminu, tikai zinu, ka viņa bija no Mež-

kalēju mājām. Viņas abas bija jau iesvētītas.

Pirmā bij ļoti nopietna; viņa neturējās daudz

ar citām kopā, bet pastaigāšanās laikā gāja viena

pati, tamborēdama kādu skaistu, spilgti lillā laka-

tiņu. Tādās reizēs es gāju arvien viņai līdzās un

ņēmu lielu līdzdalību ar viņas tamborējamo laka-

tiņu, kurš dienu pa dienai auga un pletās kā lillā

ziedoņa mākonītis.

Man tā likās, itkā es pati darinātu viņu līdzi,

jo es arvien prasīju: „Kādas acis nu mēs metīsim

un kādu cilpiņu nu mēs vilksim?" kaut gan apzi-
nājos, ka man nekādas tiesības nebija uz šo „mēs"
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un ka es šādu darbu gan nemūžam nepratīšu da-

rināt.

Cik grūts tāds darbs bij, to jau varēja noma-

nīt, ka darbone pati sarauca uzacis tikpat cieši ko-

pā kā tambora acis ar adatu savelkot un izstiepa
tik garu apakšlūpu kā izvelkamo cilpu. Lūpa ari

tad vēl palika karājoties, kad cilpa sen jau bij iz-

vilkta. Bet tas jau nāca no pārciestām grūtībām!
Tādās reizēs es zināju, es nedrīkstēju ne vārda

bilst un gāju blakām gluži mēma, tikai smagi no-

pūzdamās, un tas bij labi, to es izdarīju viņas vie-

tā, jo viņa pati tā bija aizņemta, ka i ne nopūsties

nepaguva.

Alga man ari nāca pēc nopelna. Kad

kāds grūts cilpojums bij izdevies, viņa tad nolaida
tambori klēpī un, laipnām acīm manī vērdamies,

sacīja:

„Ak, tu tāds pintiķītis, kur tu iesi, būdama tik

maza augumiņa!"
Es gan par tādu aizrādījumu sabijos, jo ne-

viens man līdz šim nebija teicis, ka es būtu maza

auguma. Bet tad es drīzi nomanīju, ka mana lielā

draudzene, sajuzdama mani kā sev līdzīgu, bij
gluži aizmirsusi, ka es pavisam vēl esmu bērns.

Viņa jau bija divas reizes tik veca kā es.

Es viņai gan to neatgādināju, bet aizrādīju ti-

kai, ka gribu ilgi iet skolā un ka māte nolēmusi
mani stipri izglītot.

„Jā, jā," viņa teica, „tev gan derētu, ka māte

liktu tev izmācīties par smalku skroderiem. Vi-

siem, kas jau tādi mazi, jāprot kāds amats."

Nu bij mana reize bēdāties un viņai nopūsties»
jo kā augstāko mērķi sasniegt skroderienes amatu,

gan man nebij ne prātā ienācis.

Ari citām meitenēm viņa mēdza uz mani norā-

dīt, ka es mācīšoties par skroderiem, itkā tas

būtu likteņa lēmums.

Es būtu pat draudzību ar viņu izbeiguši, ja
lillā lakatiņš tas nebūtu bijis, kas mūs ar spožiem
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smalkiem pavedieniem saistīja kā kopējs darbs un

kopējas grūtības.
Gluži citāda rakstura bija mana otra draudze-

ne „Mežkalējiene".
Ari tā ar citām meitenēm neturējās kopā, jeb

viņas ar viņu. Viņa bija tāda aušiņa, mēdza tās

drusku pamēdīt, paķircināt, un viņas par to no vi-

ņas vairījās un apklusa sarunās, tikko viņa piegā-
ja klāt.

„Mežkalējiņš" par to daudz nebēdāja un mek-

lēja ko citu vietā. Tā mēs abas, jautrās bēdules,

sastapāmies.
Es gan priekš sava vecuma biju pārāk nopiet-

na, bet aiz nopietnības mākoņiem slēpās jautrības
saulīte; ari es gribēju smieties.

Vai tam bērnam, kas nepagūst jaunībā iz-

smieties! Vēlāk dzīve ir skopa ar smiekliem, un

gaišā prieka tai tikpat kā nemaz nav. Tikai tuk-

šie cilvēki var par neko vienmēr smieties, garīgie
cilvēki ir sēri.

Mēs tad abas ar Mežkalējiņu izgudrojām vi-

sādas jocīgas situācijas, kas mums darīja prieku:
mēs sacensāmies, kura no mums spēj ašāk aiz-

skriet, kura augstāk uzlēkt, un it sevišķi, kura var

ātrāk novelties no kalna zemē. Ari savāda veida

plastiku mēs inscenējām: viņa sametās četrrāpu
un bija zirgs, un es kā segli pārkāros tai abās pu-

sēs pār muguru. Kad zirgs sāka par daudz lēkāt

un spārdīties, tad ari segli tapa dzīvi un sāka pretī
spārdīt.

Skaistāk bij, kad viņa bij puķe un es — tau-

renītis; tad es viņai šūpojos uz pleca.
Bet netik labi man gāja, kad viņa bij beķeris

un es rausis. Tad viņa tik ilgi vēla un klapēja, ka-

mēr rausis palika dzīvs un negribēja vairs par to

būt, kas viņš bij.
Ari citas skaistas mākslas viņa gribēja man ie-

mācīt, kā dejot un peldēties, bet tas vēl bij laika

jautājums.
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Nāca priekšā citi dzīves uzdevumi, kas pēc-
pusdienu pastaigāšanos saīsināja: skolā ieveda kā

jaunu priekšmetu meitenēm rokdarbu stundas.

Par šīm ārpus programmas stundām skolotāju
algoja sevišķi, un tās īsteni bij ievestas tādēļ, lai

nelaiķa skolotāja Zorgenfreija atraitnei, kurai bij
jāapgādā četri bērni, būtu kāda peļņa.

Zaļās muižas grāfs pats lietu pabalstīja, jo ne-

laiķis Zorgenfreijs bija dzīves laikā muižā bijis
labi ieredzēts. Laikam grāfs ari maksāja par to

no savas privātkases.
Rokdarbu skolotāja, kā jau agrāk minēts, bi-

ja mana tante. Viņa ar visiem bērniem tagad bij
pajumtu atradusi tēva mājās Būdniekos un no tu-

rienes brauca 2—3 reizes nedēļā uz Zaļās muižas

pagasta skolu, padot rokdarbu stundas.

Meitenēm šīs stundas ļoti patika un viņas bija
kā spārnos: parādījās uz galdiem visādi raibumi

gan izšuvumos, gan tamborējumos un brodējumos,
gan diedziņi, gan vilnas dzijiņas uz kanevā raibu

raibās. Adatiņas šaudījās kā mazi zibentiņi, pu-

ķes plauka uz rītkurpju šūdekļa, un visa klase bij
pārvērtusies par savādu darbnīcu.

Pār visu valdīja tantes gars un sekoja katras

meitenes darbam. Ik pēc brīža bij darbs jānes
klāt pie katedras un jāuzrāda.

Bez rokdarbiem tante vēl mācīja morāli un to

viņa darīja par velti.

Sievietes augstākais tikums pastāv rokdarbu

f)rašanā un saimniecībā. Kas to neprot, tā esot pa-
aidniece un staigājot bez kauna priekš ļaužu

acīm netīra un noplīsusi un noklīstot pavisam no

labā ceļa.
Atkal labais ceļš! Vai tas nebij tas pats bībe-

les labais ceļš, pa kuru vecā tante jau bij runā-

jusi?
Es atceros vēl kādu augstāku tikumu un labo

ceļu, kuru bij ieteicis skolotājs Frīdenbergis — tas

bija daiļš rokraksts. Kas to protot, tas visur dzīvē

tiekot uz priekšu.
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Tā tad trīs laba ceļa rādītāji un trīs labi ceļi?
Pa kuru nu man iet?

Es atceros, ka bībelē līdzībās biju lasījusi par

plato un šauro ceļu, un ka daudzi ir tie, kas pa

pirmējo staigā un reti, pārāk reti, kas iet pa šauro

ceļu.
Tā, protams, bij tikai morāles teorija. Dzīve

pati vēlāk mācīja ar piedzīvojumiem, ka šis šau-

rais ceļš ir pārāk grūts, ka pati mērķa virsotne,

pa viņu ejot, diezin vai sasniedzama, un ja ari

kam izdodās gabalu pa viņu noiet, tomēr jāsabrūk
un jāpaliek ceļa malā.

Šīs drūmās ēnas tomēr vēl manu jaunību ne-

apēnoja. Mana debess vēl bij pilna zelta mākoņu

un melnie mākoņi gulēja kā aizmiguši plēsīgi su-

ņi pie apvāršņa.
Tante, ieraudzījusi mani, pienāca man klāt

un, apsveikdama, sniedza man skūpstīšanai roku.

„Tā, tā! Nu tu ari lielo meiteņu pulkā," viņa
sacīja, „nu tev ari jāmācās līdzi un jāpieņemas
labos tikumos."

Padomājusi drusku, viņa no kādas lielas, rai-

bi izšūtas tašas, kuru vadāja sev līdzi ar dažādiem

paraugiem un musturiem pilnu, izvilka kādu bal-

tu kokvilnas zeķi, jau labu gabaliņu ieadītu un

visām adatām iekšā.

„Še, ņem," viņa teica, „un mācies adīt! Zeķi
adīt ir pirmais darbs, kas katrai krietnai sievietei

jāprot. Ja tu to spēsi tikpat glīti noadīt, kā te jau
priekšā adīts, un tad vēl būtu iemākusi papēdi
adīt un purnu noraukt, tad pāriesim pie citiem

rokdarbiem. Tā! Tagad ņemies nu čakli un uz-

manīgi, ka acis nenolaid!"

Teikusi, viņa aizgāja, un es nu ar visu uzma-

nību sāku zeķi adīt.

Par spīti visiem labiem apņēmumiem, darbs

neveicās, jo izrādījās pārāk vienmuļīgs. Domas bij
spārnotas un negribēja saistīties pie adīkļa pave-
diena.

Viņas nemanot bij aizklīdušas nezin kur, kad
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es ar bailēm pamanīju, ka esmu zeķē nolaidusi

vienu aci.

Sāku ieskatīties, vēl viena acs, un vēl, un vēl!

Un pat adīklis ar visu paraugu nosmulēts ne-

tīrs no maniem apsvīdušiem pirkstiņiem. Nolaisto

acu caurumiņi, pielipuši ar sviedriem, izskatījās
paši kā acis, pilnas asaru.

Zeķe raudāja, un es raudāju līdz, jo es ļoti
kaunējos: ko nu tante sacīs? Kā nu es pastāvēšu?

Nevienā labā tikumā es nevarēju pieņemties,
uz neviena labā ceļa es nepratu staigāt, kas no

manis iznāks!

Krustā kārtie tauriņi. Jauna gara dvesma

Zaļā zeme vizuļoja un viļņoja ziedoņsaulē kā

pilnumpilna pielieta smaragda bļoda, un miljo-
niem rasas pilienu dzirkstēja vissīkāko asnu gali-
ņos kā mazas, apaļas zemes lodītes, ievītas var-

vīksnas atmosfērā.

Es jau biju kautko nojautusi par lielo zvaig-

žņu platību pie debess un tādēļ es ari gribēju
zvaigznes ieraudzīt virs zemes, sev gluži tuvu pie
kājām.

Sapņodama un vērodama, es staigāju viena

pati pa ziedoņa zaļo valstību, manas abas

draudzenes, viena bēdīgā, otrā jautrā, nezin kur

bija aizklīdušas. Man ari šķita, ka vienai ejot, es

daudz vairāk ko atrastu un ieraudzītu, nekā kopā
ar citām.

Man ari likās, ka ziedonis, kam tikdaudz dzī-

ves bagātības un prieka, man gribētu vēl ko se-

višķu rādīt, ko viņš, itkā aiz aizslēgtām durtiņām,
pataupījis priekš saviem mīluļiem.

Un bij ari kautkas sevišķs, ko es dabūju re-

dzēt:

Kad biju pa lauku labi izstaigājusies, es ienā-

cu iekšā. Bija jau labi pret vakaru un stundas bij
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beigušās. Skolēni visi klīda pa āru un klases logi
visi bij plaši atvērti, lai ielaistu svaigu gaisu.

Māja bij tik klusa un tukša un tikai iztālēm

atskanēja jautras balsis, kur skolēni rota|ājās.
Es uzkāpu augšējās telpās, ari tur viss tukšs

un kluss. Skolotāja Frīdenberģa durvis stāvēja
plaši vaļā un neviena nebij istabā.

Ziņkārība mani vilka apskatīt ari šo telpu, jo
es te vēl nekad nebiju bijusi.

Istaba bij plaša ar lieliem logiem un uz vi-

siem bij salikti ziedošu puķu podi.
Mani skati krita uz kāda lielāka puķu poda —

kas tur rēgojās raibās rindās uz pašas zemes gan

zilgani, gan dzeltenraibi, gan brūngani ar punkti-
ņām?

Vai tie bij izgriezti papīra pušķīši? Bet
— vai

es varēju savām acīm ticēt — tie kustējās?
Es skatījos un soli pa solim virzījos tuvāk

—

patiesi tie kustējās. Drīz vienam kā spārniņš pa-

cēlās, drīz lēni ietrīsoties, nolaidās un citi karājās
pavisam šļaugani lejā. —

Es pati sāku drebēt un piegāju pavisam klāt:

tie bija taurenīši, skaisti taurenīši, dažādās krāsās

un raibumos, un visiem tiem bij taisni vidū izdur-

tas cauri kniepadatas un tie rindās bij sabāzti pa
visiem podiem.

Citi, kā likās, bij jau beigti, bet daudzi vēl

lēni kustējās.

Augšā ziedi un apakšā rinda krustu —
krustā

sistie tauriņi!
Lēnā, ilgā, moku pilnā nāvē tie tur mirdami

kustējās stundām, dienām, varbūt, nedēļām cauri.

Un tie biji ziedoņa skaistākie, maigākie bērni!

Puķes, kas bij dzīvas tapušas un no kātiņiem pa-

cēlušās gaisā.

Un te nu nāca cilvēki un nomocīja un noben-

dēja tos visnežēlīgākā veidā!

Kas gan vēl ir tik nežēlīgs un briesmīgs kā

cilvēks!
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Es raustījos aiz elsām un man bij. itkā kāds

būtu sagrābis mani aiz pleciem un kratītu visu

manu ķermeni.
Vai tas nebij ziedonis pats, kas tagad raudāja

ar manām asarām?

Vai viņš nebij mani pie rokas ņēmis un šurpu
atvedis, lai rādītu, kāda pārestība tam nodarīta.

Vai viņš negribēja sacīt, ka aiz visa daiļuma
un ziedu pilnās dzīvības slēpjas nāve, mokas, šau-

smas?

Ari man bij tāpat, itkā man būtu kniepadata
izdurta caur sirdi cauri un ka man pamazām būtu

jānoasiņo lēni, varbūt, visu garu mūžu cauri

Tās nebija manas personiskās sāpes vien, ko

es izjutu, tās bija visas lielās dabas sāpes, ar kuru

mēs organiski esam saauguši kopā.
Līdz ar šo gadījumu manā, kaut gan vēl tik

sīkā atmiņā uznira un tapa dzīvi visi citi pārdzī-
votie iespaidi.

Es atminējos, ka ganupuikas vasarā bija no-

ķēruši dundurus un tiem iesprauduši garu smilgas
kātu miesā un tad palaiduši gaisā, lai skrej, paši

par to priecādamies un skaļi smiedamies.

Es vēl atminējos, ka puiši ar rungām un klie-

dzieniem bij trenkājuši pa mežu vāverīti, kas ne-

jauši bij iekļuvuši mūsu māju pagalmā un nāves

bailēs lēkāja no viena koka galotnes uz otru.

Ari savu veco, pelēko runci es priekš acīm

redzēju, kuru labi pārotie suņi aiz asinskārības

vien bij saplēsuši un kas asinīs gulēja pie manām

kājām.
Visas šausmas un pārestības itkā manu mazo

dvēseli bij izvēlējušās, lai tur paliktu ierakstītas

kā pergamentā ar neizdzēšamiem burtiem.

Kad es biju nonākusi lejā un nemitējos rau-

dāt, lielās meitenes mani atkal apstāja un iztaujā-
ja manu sāp ju cēloni.

Es ari elsodama to vaļsirdīgi viņām izstāstīju,
jo es domāju, ka viņas to vēl nebūtu redzējušas
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un ka nu viņas ies skatīties, un ka viņām tāpat sā-

pēs, skatoties tauriņu nāves mokas, kā man.

Bet viņas to jau sen zināja, un es atkal dabū-

ju dzirdēt, ka es maza muļķīte vien esot, kas no

tādām lietām nekā nezinot. Frīdenbergis jau ik

vasaras tādus tauriņus un kukaiņus krājot un vi-

ņam esot vesela kollekcija.
Un par visām mokām un sāpēm ne vārda! Ro-

ku atmetušas, tās aizgāja. Māsīca tikai vēl pieko-
dināja, lai atkal nebāžot degunu, kur nevajagot.

Ne tik viegli es ar savām jūtām tiku galā.
Nakti pusmiegā gulēdama, es katru brīdi trū-

kos augšā un domāju, kādas mokas cieš šinī pašā
acumirklī mirstošie tauriņi. Reizē manī ari vārī-

i'ās karstas dusmas uz nežēlīgo skolotāju. Ja es

>ūtu spējīga bijusi, es viņam tāpat būtu lielu ada-

tu izdūrusi caur krūtīm, kā viņš bij darījis ar tau-

riņiem, bet es taču nekas vairāk nebiju, kā maza,

nieka meitenīte.

Es karsti lūdzos Dievu: „Mīļais debesu tētīt,
dari mani tik lielu un stipru, ka es varētu atriebt

visu pasaules pārestību."
Ari otrā dienā es nevarēju atrast mieru: „Tā

nevarēja palikt, nabaga dzīvībiņas tā nevarēja at-

stāt mocāmies! Bet kā palīdzēt? Vai es, mazs

bērns, drīkstēju skolotājam ko sacīt!"

Bet tomēr — es nogaidīju, kad atkal bij visi

izgājuši pa lauku un skolotāja istabas durvis at-

stātas vaļā priekš vēdināšanas, es iegāju iekšā,

un kaut ari durvis būtu bijušas cieti. Atkal tas

pats šausmu pilnais skats; tauriņi vēl kustējās, kā

bija kustējušies un, diezin, cik ilgi vēl kustētos.

Ar drebošiem pirkstiem es sāku vilkt adatas no

viņiem laukā, bet par vēlu! tie nokrita turpat
zemē un nespēja vairs spārniņus cilāt.

Ko man darīt? Es saņēmu vīstoklī savu

priekšautiņu un viņā salasīju visus uzdurtos tau-

riņus, cik vien viņu bij pa visiem puķu podiem,
labi apskatīdamās, lai tikai neviens nepaliktu pāri.

Tad es nokāpu zemē un iegāju virtuvē, kur
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patlaban plīts krāsnī kurējās uguns. Noraisīju

Eriekšautiņu un to ar visiem tauriņiem, kuri tur

ij salipuši klāt, iesviedu liesmās.

Labāk aša nāve, nekā ilgas mokas. Nu ari ma-

nai sirdij bij miers un asaras tik vēl noritēja no

skropstām, kā retas lāses pēc lietus no bērza za-

riem.

Kad mans darbs vai nedarbs nāca gaismā, sko-

lotājs Frīdenbergis tā bij pārskaities, ka nezin ar

kādiem sodiem mani gribēja sodīt, vai pavisam no

skolas izdzīt.

Bet ko lai ar tādu mazu muļķi kā mani izda-

ra! Nebija jau īsta mēroga, pēc kura manu nozie-

gumu vērtēt! Palika vien tāpat bez soda.

Vienu es tikai nomanīju, skolēni — un tie šo-

reiz bij puikas — neskatījās vairs tik izsmejoši kā

agrāk, es pat dzirdēju, kā tie sačukstējās, ka tie uz

mani skatījās pat kā apbrīnodami: es taču biju

pašam skolotājam cēlusies pretī, jā, vēl vairāk, es

biju ar savu darbu viņu klusi nosodījusi.
Es biju kļuvusi viņu acīs par mazu varoni.

Es jutu, ka es kādu mazu dzirkstiņu biju citu

sirdīs iemetusi un kā caur manibij atpūtusi jauna
dvesma.

Pie upes. Uz kapiem. Negaiss naktī

Dažas dienas pec ši notikuma meitenes nolē-

ma iet peldēties un man atļāva iet līdzi.

Es biju priecīga, ka nu es ari iemācīšos peldēt.
Tomēr to prieku, kā agrāk, es tagad vairs nesajū-
tu. Pārdzīvotais notikums manī bij atstājis dzīļas
pēdas un īsto bērna jautrību es laikam vairs ne-

kad neatdabūju atpakaļ.
„Labi jau būtu, ja es ari prastu peldēt tāpat

kā lielās meitenes," es nodomāju, „bet ja nu neie-

mācīšos, ari nekāds zaudējums nebūs, un — ja es

peldoties noslīktu — vai tā nu ari būtu liela ne-

laime? Žēl tikai atstāt māti, tā ļoti raudātu."
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Mēs devāmies visai netālā ceļā. Bij jāiet kā-

du versti līdz Zaļās muižas baznīcai, kur upe lē-

zenāka un platāka un noderīga peldēšanai.
Pēc peldēšanās mēs visas gribējām uzkāpt

kalnā pie baznīcas un apmeklēt kapsētu.
Reizē meitenes gribēja saplūkt visādus zaļu-

mus: gan mētras, gan staipēkņus, kādu kapos bij
daudz atrodamu, un nopīt kroņus un vītenes

priekš durvju appušķošanas, jo tuvojās svinīgs
gadījums, skolotāja Zeltiņa dzimuma vai vārda

diena, kuru ik gadu mēdza svinēt.

Laiks šo pēcpusdienu bij spiedoši karsts, un

mīlīgie zelta mākoņi, kuri dažas dienas jau bij
peldējuši gaisā kā zelta gulbji, sāka satumst un

pieņemt draudošāku izskatu.

Bet nekas! Tā vien viņi bij draudējuši un at-

kal izklīduši; nekāds negaiss nebij uznācis.

Upes malā nonākušas, meitenes ari nometa

drēbes vienā lielā gubā un jautri lēca ūdenī. Es

ari gribēju tāpat darīt un lūdzu, lai mani ņem
līdzi un pamāca peldēt, kā jau bij solījušās.

Bet tad tikai es dabūju dzirdēt, ko nebiju
gaidījusi:

Ko es vēl neiedomāšoties! Tāds mazs mei-

tēns gribot iet upē! Gan noiešot dibenā, ka no-

plaukšēšot vien, kā vardulēns.

Citas vēl pazoboja, lai nu tas „dūšīgais sku-

ķis" izrādot savu dūšu un ejot viens pats upē
peldēt.

Jāsaka, ka viņas atkal uz mani laba prāta ne-

turēja, kopš puikas pēdējā notikumā mani par
tādu bij atzinuši.

Bet māsīca man kategoriski noteica, ka viņas
ņēmušas mani līdzi nevis priekš peldēšanās, bet

lai es būtu par sargu, ka nenoņem kāds garām-

gājējs viņu drēbes, kamēr pašas aiziet pa upi tā-

lāk.

Viņas nolika mani pie drēbju gubas un pieko-
dināja, lai nekur nekustoties un lai acis ari nelai-

žot apkārt.
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Tas nu tiešām nebij patīkams uzdevums, kur

visapkārt ziedēja un zaļoja un vilināja sveša ap-

kārtne, nosēdēt pie drēbju gubas un acis neno-

vērst no ne visai tīrās veļas.
Jāatzīstas, ka es nenoturējos vis sava uzdevu-

ma augstumos. Kādu brīdi gan es nosēdēju no-

liktā vietā un stingriem skatiem raudzījos nepie-
vilcīgā ainā, bet tad mani sāka pārņemt īgnums.
„Vai tādēļ es gan biju šurpu nākusi, lai būtu par

veļas sargu? Vai tie bij tie sudrabotie viļņi, par
kuriem es biju sapņojusi, kuros iegrimstot es ar

kājas pirksta galiņu būtu pieskārusies pie nogri-
mušās pils vārtiem?

Svešu neredzētu puķu vietā, kādas še cerēju
atrast, šie netīrumu traipekļi! Nē, tas par daudz!

Lai ņem viņu drēbes, kam gadās garām iet, lai

tas būtu žīds, vai čigāns, es iešu viena pati savu

ceļu, kur man tīk.

Mierīgi es atstāju savu sarga vietu un kāpu
augšā uz kapsētu.

Tādā kapsētā es īsti vēl nebiju bijusi un to

mierīgi aplūkojusi.
Pāra gadu atpakaļ gan māte mani bij līdzi

paņēmusi un rādījusi vecās Gugiņas un citu radu

kapus, bet kad es tur biju gribējusi ilgāk pakavē-
ties un saplūkt puķes, viņa mani bij vedusi pro-
jām.

Nu es biju viena un varēju visu apskatīt, cik

ilgi man tika.

Zaļās muižas pagasta kapsēta ir diezgan veca

un ļoti plaša. Tur atrodas daudz labi koptu kapu
ar skaistām puķēm un akmens krustiem, no ku-

riem mirdz pretim zelta burtos aizgājēju vārdi,
viņu dzimšanas un nāves dati un daži skaisti, no

bībeles izņemti pantiņi.
Es gāju no viena kapa pie otra. Saldā puķu

smarša no tik daudzām puķēm vienkopu, kura

jaucās ar izgarojošo trūdu dvesmu, spiedošā kar-

sme no tuvojošos negaisa, viss kopā apņēma mani

ar saldu reibumu un ievērpa mistiskā sajūtā, itkā
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es nemaz vairs uz pasaules nestaigātu, bet atras-

tos zem zemes veļu pagalmos un plašajās ēnu
ielās.

Palsā gaisma, kura nāca no negaisa aizmāko-

ņotās saules, darīja vēl savu tiesu: zelta burti uz

pelēkajiem krustiem mirdzēja tik spilgti, kā veļu
uguns bez karsmes, pantiņi sāka skanēt un dzie-

dāt kā no neredzamām bālām lūpām dziedāti un

visi tie dziedāja dzīvības dziesmu:

„Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība" —

„Mīla neizbeidzas ar nāvi" —

Vesels koris tamlīdzīgu dziesmu skanēja no

kapu kopām, vesels mistisks koris.

Kādēļ mistisks, baismains, spocīgs? Tādēļ
vien, ka es to vēl nesapratu, ka mani orgāni bija

{>ar rupju saprast ētera un atbrīvināta gara va-

odu.

Bet vai tad tūkstošas domas, kas no galvas
nāk un iet, vai tūkstošas jūtas, kas plūst caur sir-

di kā neredzamiem spārniem, ari nav saucamas

par veļu parādībām, tādēļ ka tām nav miesas,

kāju un roku?

Vai tādēļ viņām mazāk dzīvības, kad tās mie-

siskā veidā nestaigā apkārt? Vai tās nav tūkstoš-

kārt dzīvākas, jo viņas spēj aptvert pagātni un

nākotni un priekš tām nav ne tālumu, kuru tās

mirklī nevarētu aizsniegt, un ne dziļumu, pār ku-

riem tās nespētu pārlaisties pāri?
Vai tāds spēks, vai tāda sajūta var beigties ar

nāvi, kad to nesaista uz vienas vietas vairs miesas

audi? Nē! Miesas dzīve ir par īsu priekš gara,
tas dzīvo tālāk:

„Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība!"

Protams, ka es, kā bērns tik konsekventi ne-

domāju un nekādus slēdzienus nesecināju vienu

no otra, bet kāda liela, neapzinīga sajūta jeb
apakšsajūta mani tomēr pārņēma, kurā viss tas

bij ietverts iekšā, kas vēlāk izcēlās reljefi apziņā.
Tādā jūtu un reibuma stāvoklī klejojot pa

kapiem, bij jau pagājušas pāra stundas.
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Meitenes pa tam bij pārgājušas mājā. Mani

neatradušas vairs sarga vietā pie drēbju kaudzes,

viņas bij nodomājušas, ka es jau būšu iepriekš

pārskrējusi un ka mani atradīs priekšā.
Ari es uztrūkos no savas mistiskās sajūtas un

domāju, ka nu man laiks atgriezties un uzmeklēt

meitenes.

Bet es taču vēl gribēju puķes saplūkt, un tās

te auga tik skaistas un viņu bija tik daudz.

Bet vai no kapiem drīkst puķes plūkt? Vai

tās nebij citādas, kā puķes dārzā vai laukā?

Lūk, sarkanā roze paša kapa vidū. Vai viņas

saknes nebij ieaugušas taisni sirdī, kas zem viņas
gulēja?

Un zilas puķes galvgali? Vai tas nebij savu

krāsu dabūjušas no dusētāja zilajām acīm?

Un maijzvanītes! Visi kapi kā bērtin apbērti
ar maijziedītēm!

Mazie, apaļie ziediņi, kas karājās smalkos

stiebriņos, izskatījās gluži kā pilieniņi.
Jā, nu es sapratu: šie ziedošie pilieniņi bij

pārvērstas asaras.

Miroņi, kas citādi vairs nevarēja ar dzīva-

jiem saprasties un sarunāties, sūtīja uz augšu no

sava kapa puķes. Tām bij stāstīt par viņu sap-

ņiem un dzīves ciešanām.

Un maijziedītes bij viņu asaras, kuras tie

dzīvē saraudājuši vai pat kapā vēl nebeidza rau-

dāt.

Ne, no tādam puķēm es nedrīkstēju plūkt ne-

viena ziediņa, tās Ibij svētas!

Sapņos nogrimusi, es nebiju pamanījusi, ka

jau sāka mesties vakars. Bet pēkšņi sega, kas uz-

reiz pārklāja debesi, nenāca no vakara vien, tas

bij negaiss, kas nemanot bij tuvojies un tagad ar

joni gāzās virsū.

Spožs, krustisks zibens un bargs pērkona dār-

diens mani tā izbiedēja, ka es pie zemes pieplaku.
Visu laiku es biju ar zemzemi runājusi, nu

runāja debess, un tā bij varena, barga runa!
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Kur es lai, nabaga zemes nieciņš, dzīvs pu-
teklītis, palieku, iespiests starp veļiem un pērko-
ņiem!

Putniņi, kuri priekš tam bij te koku zaros

dziedājuši, visi bij kaut kur paslēpušies. Kur man

slēpties ?

Nekad es vēl klajā laukā nebiju negaisu pie-
dzīvojusi, jo mājās visi pērkona laikā baidījās un

slēpās istabas tumšākos kaktos. Es līdzi biju trī-

sējusi un baiļojusies un te es nu atrados atstāta

viena un vēl kapsētā, kur nevienas dzīvas dvēse-

les nebija tuvumā.

Ko nu mana māmiņa darītu, kad zinātu, kur

viņas bērns tagad atrodas?

Pie tam jau ari nakts bij uzkritusi un starp
daudzajiem kapiem un krustiem es nezināju, kur

iet un kur griezties. Es biju apmaldījusies.
Vai man saukt, lai kāds dzirdētu, vai raudāt?

Par velti, te neviena nebij, kas mani dzir-

dētu, un pērkonā mana vājā balstiņa pavisam pa-
zuda.

Es piespiedos pie kāda krusta un pusstingusi
gaidīju, kas ar mani notiks.

Nāca zibens pēc zibeņa un dārdiens pēc dār-

diena, itkā viss debess jumts ugunīs sprāgtu pušu
un kristu zemei virsū. Vismelnākā tumsa mainī-

jās ar visspožāko gaismu.
Un tad līdz ar vētru sāka šļākdams gāzties

lietus. Koki šalca un stenēja visapkārt, itkā ar

pātagām tiem cirstu smagas brūces.

Smagās lietus lāses kapāja ari manus plecus
un drīz vien saslapēja viscaur manas drēbes.

Visām šausmām cauri es sajutu tomēr kautko

lielisku. Vai pērkons, negaiss un spožie pilieni
nerunāja ar mani savu valodu?

Vai tās nebija lielas, ugunīgas kristības, ar

kurām daba pati mani tagad kristīja?
Ne par velti viņa tik dažādos veidos bij ar

mani runājusi. Viņa vispirms man bij rādījusi
radības sāpes un tad vedusi šurpu, šinī veļu ap-
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kārtnē, lai iedvestu man mūžības nojautu un ar

saviem pērkoniem un zibeņiem paceltu mani lie-

lumā.

Bet jo tuvāk es nācu dabai, jo tālāk es atgāju
nost no cilvēkiem.

Kad pēc pārgājušā pērkona meitenes tomēr

nebij nocietušās un nākušas mani meklēt, tad es

tām vairs neko nestāstīju par savu piedzīvojumu
un izjūtām.

Stūrgalvīgi es tagad cietu par visu klusu un

paliku priekš viņām tikai tā nerātne, kas nebij
gribējusi drēbes sargāt un aizgājusi savā patvaļā,
sagādādama viņām tikai rūpes, ka es varētu būt

nomaldījusies vai pat upē noslīkusi.

Mazā bakchante. Pie nāves vārtiem. Sveša

nākotne

Lielā nakts, pavadīta briesmās un skaistumā,
kur es bargā negaisā viena pati biju palikusi kap-
sētā starp veļiem un pērkoniem, tomēr mani nebij
tiktāl satricinājusi un sabaidījusi, lai no tam būtu

izcēlusies kāda nopietna slimība.

Pēc pāra dienām es atkal biju jautra un spē-
jīga uzņemt jaunus iespaidus.

Likās pat, ka tagad, bērnībā kā ari vēlākā

dzīvē es lielākiem satricinājumiem biju spējīgā-
ka turēties pretim, nekā sīkiem ikdienas peļu
grauzumiem.

Varbūt ari, ka jaunība pati ir ar vitalitātes

spēku tik pilna kā pielieta glāze un ka gadiem
pietiek, lai pa pilienam no viņas patērētu.

Un jauni iespaidi nāca ari itin drīzi:

Pēc pāra dienām svinēja galvenā skolotāja
dzimumdienu.

Visi skolnieki mīlēja ļoti skolotāju Zeltiņu un

tāpat ari viņa skaisto kundzi un tādēļ tie bija sa-

vākuši vai veselu vezumu puķu un zaļumu. Vija
gan zaļas vītnes, gar visām sienām un durvīm, gan
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pina vaiņagus no sniegzvanītēm, maijziedītēm un

dzeltenajām atslēdziņām.
Piekaisīja pat visas grīdas pilnas ar vizbu-

lītēm.

Bez tā, varbūt vēl bij Zeltiņa pēdējā dzimum-

diena. — Viņa lielais iekaitušais sejs tapa arvien

caurspīdīgāks un melnās acis mirdzēja pārdabis-
kā spožumā. Tāpat ari klepus ilga, ka viņš neva-

rēja atgūties. Stundas klasē viņš gandrīz vairs

nemaz nepasniedza.

Neraugoties uz to, viņa kundze tomēr izsacīja

viņa gribu, lai skolēni būtu jautri viņa dzimum-

dienā.

Tika rīkota tēja ar saldumiem un uzkoža-

miem un ataicināts pat kāds muzikants vai pat
divi, lai uzspēlētu dejas.

Priekšpusdienā vēl tika noturētas stundas, bet

tās beidza ātrāk, un visa pēcpusdiena un vakars

piederēja izpriecai.

Jaunībai to nevajag sacīt divas reizes. Tā ir

pilna priecas un smieklu, kā ziedoņa mākonis pilns
negaisa.

Darbs tikai kādam iegrūst otram sānos, vai

iekniebt ausī, vai skaļāk iesaukties, un tūlīt sprā-

ga vaļā smieklu raķetes ar raibām ugunīm un

sprēgāja valodas ne par šo ne to.

No sākuma gan vēl tā kā savaldījās, un kad

ienāca pats dzimumdiennieks, skolotājs Zeltiņš,
tad tapa klusi, ak, cik klusi. —

Tas tomēr nebij nekāds klusums zem autori-

tātes iespaida, bet tā bija aizgrābtība un dziļš
sirsnīgums.

Visi apstāja ap viņu lokā un visiem viņš
sniedza roku, saņemdams apsveikumu, kas īste-

nībā bija klusa atvadīšanās.

Kad pienāca mana reize, viņš mani paņēma uz

rokām, pacēla gaisā un noskūpstīja uz abām acīm.

„Audzi liela un nes savu saulīti dzīvē."

Pēc tā iestājās atkal pauze. Visu acis raudzi-
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jās itkā zvaigznītes uz skolotāju, visu sirdis silti

pukstēja tam pretī.

Viņš uzaicināja, lai nu visi ēdot un dzerot un

priecājoties bez viņa, jo viņam jāejot atpūsties.

Viņš aizgāja un mēs, bērni, sasēdām visi ap

garajiem, apklātiem galdiem. Palīgskolotājs
Frīdenbergis mūs uzmudināja uz ēšanu un saim-

niece pasniedza pēc kārtas tēju.
No sākumā gan lāgā vairs neveicās ne ar ēša-

nu, ne ar jautrību, bet pamazām sāka visi

itkā atkal iesilt un pārvarēt smago iespaidu, ko

skolotājs aizejot bij atstājis. Dzīvība prasīja sa-

vu tiesu.

Un kā dzīvības signāls ari bija, kad blakus

istabā ieskanējās mūzikas skaņas; muzikanti pat-
laban bij atnākuši un skaņoja savus rīkus.

Muzikanti un viņu istrumenti, protams, ne-

bija no pirmās, bet no pēdējās, un pat vēl aiz vis-

pēdējās šķiras. Kautkādas skaņas čirkstēja un

čarkstēja un gaudoja, bet pietika ar tām, lai prie-
kam atraisītu spārnus.

No ēšanas vairs ne domas! Tējas glāzes pa-
lika pusē izdzertas, maizītes pusē apēstas un pat
kumosi saspiedās kaklā. Visi devās uz blakus is-

tabu, kur soli bij iznesti laukā, lai būtu telpas de-

jošanai un rotaļām.
Lai saprastu, ko tolaiku nozīmēja deja un vis-

pār izprieca, tad jāpiezīmē, ka iepriekšējās paau-
dzes bērniem jaunie, vārīgie nervi nebija bezlai-

kā notrulināti no dažādiem izrīkojumiem, dejām,
teātri un citām izpriecām kā tagad, kur caur pā-
rāk saprātīgo pedagoģisko, estētisko un ētisko un

pat māksliniecisko audzināšanu bērniem vairāk

tiek dots, nekā tie spēj ar nerviem uzņemt, un

priekš vēlākās dzīves neatliek vairs nekāda kāpi-
nājuma.

Bet es atgriezīšos pie temata: toreiz bij jau-
nība patiesi jauna, tā nepazina ne skepticisma, ne

dzīves apnikuma, un maz, ak, cik maz vajadzēja,
lai dvēsele gavilētu kā jaunstīgota kokle.
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Deja sākās. Pirms tā kautrīgi, bailīgi, nemā-

kulīgi, neviens jau nebija pie kāda dejas meista-

ra kursus ņēmis; tādu meistaru un kursu jau to-

reiz nemaz nebija.
Bet jaunos locekļos jau pats par sevi šūpojās

ritms un sirds lēca mūzikas taktī.

Dejas, kā jau tolaik, bija vecmodīgas: polkā,
frankuseze etc, tad vēl tādus izaicinošus, nekaut-

rīgus šīberus nepazina.
Sākot dejoja tikai lielie puikas un lielās mei-

tenes vien, gausi, atturīgi, nemākulīgi.
Bet tad drosme un jautrība pieauga, muziķa

čīgāja par sevi un deja gāja par sevi. Lēcieni

tapa arvien augstāki, un puikas dejoja ar puikām
un skuķi ar skuķiem un apsvaidījās tikai savstar-

pēji ar puķēm.
Es turējos kaktiņā aiz citām aizslēpusies, jo

es dejot nemaz nepratu un ļoti par to kaunējos.
Bet, diemžēl, kad prieks sāka augstāk kūsāt

un gaviles piepildīja visus kaktus, tiku ari es pa-
manīta.

Kāds pāris lielo puiku, mani ieraudzījuši, pie-
steidzās man klāt, vilka mani aiz rokām no kakta

ārā un teica:

„Nu tā mazā krietni jāizdancina."
Un tad sākās ari deja, kādu es savu mūžu ne-

biju dejojusi un vairāk nedejoju.
Lielais Gilneris, tas pats, kuru skolotājs bija

salīdzinājis ar vezumu un mani ar cinīti, kas lielo

vezumu gāž, uzņēma mani uz pleca un lēca kā

traks gaisā, kamēr citi mūs apmētāja ar puķēm.
Es, aiz bailēm, ka nenokritu no tāda liela ve-

zuma, ieķēros viņam ar abām rociņām matos. Ma-

nas pašas gaļās bizes bij attinušās un pilnas pie-
birušas ar ziliem un baltiem ziediem.

Citi puikas kliedza: „Dod man, man viņu ari!"

un tā mani svaidīja pa gaisu no pleca uz plecu,
kamēr nokritu zemē.

Tad ar mazākiem puikām es sāku dejot apa-
ļās dejas, valsi un polkā, kā jau pieklājās, un ne~
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zin, kā tas pats par sevi nācās, kā ne, es ari pratu

dejot. Locekļi līgojās ritmā, uguns sprēgāja
acīs, es biju pati muziķa, balles karaliene, bak-

chante.

Lielās meitenes nezin kā bij atbīdītas vai pa-
likušas gluži sāņis. Es vienīgi gāju no vienām ro-

kām uz otrām, bez jēgas, bez samaņas, kamēr

sviedri lielām lāsēm ritēja pār vaidziņiem un sirds

vai no krūtīm gribēja lēkt ārā.

Es instinktivi sajutu, ka es visus pārvaldu, ka

esmu skaista, tikpat ārīgi, kā garīgi, un tas mani

pašu aizrāva un pacēla.
Beigu beigās, kad taisījos pavisam zaudēt sa-

maņu, man izdevās izbēgt un iziet laukā.

Zaļās muižas skolai bija garš koridors, kur

vējš aurēdams pūta cauri.

Ak, cik labi man darīja šis caurvelkošais

vējš, jo es biju caur un caur sasvīduši un gandrīz
bez elpas.

Neviens jau mani neredzēja, neviens man ne-

sacīja, ka nav labi stāvēt tik sasvīdušai stiprā
caurvējā. Lielās meitenes turpināja atkal deju
un tā neviens mani nepamanīja.

Es biju ielīdusi savā gultiņā un ieslīguši sma-

gā miegā.
Kad no rīta pamodos, man bij tāda sajūta, it-

kā es atrastos kautkur tāli projām, un kājas vien

staigātu pa šo vietu.

Kāda no lielajām meitenēm gāja kājām uz

mājām un paņēma mani līdzi.

Man bij ļoti grūti iet kājām, jo tās bija tik

smagas, kā ar svinu pielietas, pat parunāt es vairs

lāgā nevarēju. Kur nu bij palikusi vakarējā
jautrība un dejas omulība.

Kautkā jau nu biju mājās pārkļuvusi, ari

mana pavadone bij nomanījusi, ka ar mani vairs

nav labi, un nodevusi mani taisni mātes rokās.

Kā man vēlāk stāstīja, es tūlīt esot iekritusi

gultā un smagi elpojusi, visa degdama vienās

ugunīs.
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Bez samaņas tā es esot pavadījusi ilgas nedē-

ļas un pārgulējusi vai nu tīfu vai karsoni. Ārsts

vairs neesot devis nekādas cerības, tikai mana

jaunā, stiprā daba bija nāvi pārvarējusi. Sekas

no slimības bija, ka man ausis bij galīgi aizkritu-

šas un es gandrīz neko nevarēju dzirdēt.

Kad beidzot atspirgu, man bij kā bērnam jā-
mācās staigāt, un es izskatījos kā vārga, lauzta pu-

ķīte.
Arējos apstākļos pa tam bija notikuši daži

pārgrozījumi, kas uz mani darīja iespaidu.
Man bij radies mazs brālītis, un pat jau no-

kristīts. Viņu sauca mātes brāļa vārdā: «Kristaps
Roberts."

Man par lielu izbrīnēšanos es jau pie samaņas
nākusi, ieraudzīju, ka manai gultai blakām karā-

jas šūpulis, un atskan bērna spiedzīga bļaušana.
Sākot es domāju, ka vēl murgoju, jo es visu

laiku biju pavadījusi vienos murgos, bet tā izrā-

dījās par īstenību.

Kautkas svešs un neparasts bija iespiedies
manā dzīvē, un es nemaz nevaru sacīt, ka tas ma-

ni iepriecināja.
Pārāk liela jau ari bija gadu starpība, jo es

jau biju deviņus gadus veca, un bez tā es biju
visu laiku pieradusi pie vientulības.

Man ļaudis sacīja: «Priecājies nu, tev ir mazs

brālītis," bet citi smēja un zoboja mani.

„Nu tu vairs neesi māju mantiniece, nu ir

mantinieks vietā, nu ar tavu godību ir beigas!"
Mani tas ļoti sarūgtināja, jo es gan nekad ne-

biju iejutušies tādā mantinieces lomā, un man ari

bija gluži vienaldzīgi, kad kalpi mani allaž par
tādu godināja, bet nu gan es sajutu, ka man kaut-

kas trūktu un ka esmu apkaunota.
Ari mātes mīlestība, kura bij visa piederējusi

man, tagad vērsās uz mazo ienācēju ģimenē.
Bija jau nu gan brīži, kad viņa ari mani ap-

glaudīja un man mīļus vārdus deva, bet jūtas bij
dalītas, un lielākā daļa vairs nepiederēja man.
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Vēl ļaunāki kļuva apstākļi, kad mani nolika

pie bērna šūpuļa par šūpotāju.
Arā patlaban bija pilna vasara, viss ziedēja

un smaršoja un līgot līgoja krāsās un skaņās. Visi

ļaudis rosījās pa lauku, un es vienīgi biju nolikta

tumšā kaktā pie bērna šūpuļa.
Tās bija priekš manis nebaltas dienas. Es

sāku savu mazo brālīti nīst. Kādēļ mātei vaja-
dzēja tādu pasaulē raidīt? Vai viņa nevarēja pie-
tikt ar mani vien? Skaidri redzams, ka viņa
vairs mani nemīlēja. Ak, kādēļ es biju no slimī-

bas piecēlusies! Kādēļ es nebiju uz mūžu iemi-

gusi un vairs neatmodusies! Jaunam mirt nav

grūt. Es biju atstāta dzīvē, lai izbaudītu naidu,

sāpes un ļaužu apsmieklu.
Dusmās iekaisusi, es tik dikti šūpoju šūpoli,

ka bērns lēca uz augšu un sāka neganti bļaut, un

būtu pat izkritis laukā.

Bet tad es atkal aprimu. Ko tas mazais dzīv-

nieks tur vainīgs, ka viņš pasaulē nācis? Viņš
varbūt pats to nemaz nav gribējis un dzīvība tam

uzspiesta ar varu!

Nē, nē, tur citi visi vainīgi, un galvenais māte,
tikai ne viņš.

Es ieskatījos tuvāk viņa sejiņā.
Ak, cik tā izskatījās vārga un bāla! Cik pats

cilvēciņš bij sīciņš un maziņš, kā saujā saņemams
vīšķītis.

Tas jau nemaz nebij cilvēks, tas bij cilvēka

gabaliņš!
Maza vaska lellīte ar pērļu dvēselīti!

Ko lai ar tādu izdarās, ja nu viņš reiz pasaulē
ir ieripojis kā mazs zirnītis citiem pa kājām?

Ja es viņu sāktu labi stipri šūpot, tad viņš no

šūpuļa izlēktu un būtu beigts. Pat ja galviņu pie-
sistu stiprāk pret šūpuļa malām, ari tad jau viņš
apklustu un sastingtu.

Cik nu tur tās dzīvībiņas bija! Kā mazs pi-
lieniņš lēzenā, plāniņā stikla trauciņā.

Un viņš tā kliedza, itkā saprazdams un no



256

manis baidīdamies. Neviena jau nebija istabā un

viņš bij atdots pilnīgi manā varā. —

Greizsirdība, naids, kas man bij uzlaidies uz

fdeca kā melns krauklis ar asiņainu knābi un bai-

īgām acīm, aizlaidās prom, un viņa vietā uzlai-

dās balts, balts balodītis — žēlums:

„Dusi, mazā pērļu dvēselīte, es tev nekā ne-

darīšu!"

Dusi, Kristapiņ, Cipīt, Cipulīt!

Dusi, es pie mātes mīlestības ari savu sirds-

saujiņu pielikšu klāt!

Un ja māte ari mani nemaz vairs nemīlētu,

un ja man būtu jāmirst aiz bēdām vai citādi, au-

dzi tu liels!"

Maza skudriņa, nez' kur gadījusies, pārtecēja

viņam pār sejiņu. Es to ar vieglu dvašu nopūtu
nost.

Divas zilas acu vizbulītes man atvērās pretī
no pieres aplociņa, likās, itkā mana siltā dvaša

tās būtu uzplaucējusi kā pumpuriņus.

Asariņa mirdzēja vēl katrā acī, kā rīta rasa

puķu kausiņā, bet raudāšanaaprima.

Lēni un liegi līgojās tagad šūpulis zem ma-

nām rokām savās četrās baltajās aukliņās pakārts
pie griestu līkstes, kā ķiršu zari vēdināti no zie-

doņa vēja.
Es dūdoju paklusi kādu bezvārdu aiju-paiju

dziesmiņu, kuru biju noklausījusies ziemu no aiz-

krāsnes lakstīgalām, circeņiem, un mazais puisī-
tis iemiga.

Pēc šīs pirmās pārvēršanās es ar savu brālīti

biju salīguši un piedzīvoju to brīnumu, ka mīla

netop mazāka, kad viņu dod projām, bet dota ar-

vien pieaug kā rozes zari, kad tos nogriež, sit ārā

jaunus asnus un pumpurus.

Pie šūpošanas ari mani vairāk nelika, jo iera-

dās kāda vecenīte, kas šo darbu uzņēmās.

Būtu jau ari varējusi vecā tante šo darbu iz-

pildīt, bet viņa vairāk noņēmās ar Dieva vārdu un
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teica, ka vairāk jāgādājot par dvēseli nekā par
bērnu.

Bez tā, viņai ari būtu grūti nācies bērnu auk-

lēt, jo vairāk auklējams bija viņai viņas pašas
plašais miesas apmērs.

Man patlaban bij uzdots cits darbs laukā, jo
mani jau ieskatīja par lielu, lai es tāpat klende-

rētu apkārt.
Darbs pats par sevi būtu patīkams bijis, ja

tikai viņam nebūtu bijis tāds nepatīkams nosau-

kums: mani nolika par gani.
Es varēju izvēlēties, vai nu ganīt cūkas vai

zosis.

Vai te nu maz vajadzēja apdomāšanās! Cūku

gane, tas ir pēdējais un pazeminošākais amats,

kāds vien pasaulē var būt. Lielsaimnieku meita

pie cūkām, lai Dievs žēlīgais nedod!

Zosis? tas varēja iet, tas gandrīz joks vien

bij, pielūkot, kā viņas tepat ēd pie mājām pa

grāvjiem treknās pieneņu lapiņas. Mazie zoslē-

niņi paši bija tik zeltaini kā pieneņu ziediņi.
Vēl skaistāk bij ko redzēt, kad tie bij pieku-

suši un māte tos sedza plati ar spārniem un ma-

zās dzeltenās galviņas pa spārnu starpām šur tur

bij izbāztas ārā.

Jautrā vivināšana, ar kādu tie bij sarunāju-
šies zālīti plūkādami, pārgāja arvien garākās un

garākās skaņās, kamēr tie beidzot pavisam iemiga.
Tas tomēr nebij ilgi.
Tad visa zeltainā tauta šāvās augšā un laidās

dīķī izpeldēties, māte papriekšu, stalti kaklu iz-

stiepusi, un visa dzeltenā fregate pakaļ.
Bet katram amatam savas grūtības. Kamēr

es mazos novēroju, tamēr citas lielās zosis bij uz-

meklējušas tuvējo miežu lauku un šķina vārpas
palēkdamies, šad un tad iesaukdamās: „Ak, cik

gardas!"
Es gan devos ar rīksti pakaļ un tās iztrencu

laukā, bet nebija ilgi, kad viss bars rindā atkal

devās turpu.



258

Nelīdzēja neko, ka es viņām pasniedzu ar

rīksti lekcijas par morāli, ka nedrīkst aizliegtu
mantu aiztikt; viņām šinī ziņā bija savi uzskati,
un kad es viņu stūrgalvību gribēju lauzt un ar

rīksti devu pa muguru, ka paukšķēja vien, tad tas

ari neko nelīdzēja, jo viņu baltais spalvu kažoks

bij pārāk biezs, lai tam cauri kautko sajustu.
Izcēlās pat protests no viņu puses pret mani.

Sevišķi pats zosu ķēniņš neturēja uz mani laba

prāta, un greizi no sāniem skatīdamies viņš bij
novērojis, ka es viņam nekāda pretiniece nebūšu.

Tiklīdz es rīksti pacēlu, viņš man metās mu-

gurā un mani tā dauzīja ar spārniem, ka mugura

palika gluži zila.

Es sāku kliegt, bet reize kliedza ari viss zosu

bars, kaklus izstiepušas un priecādamās par savu

uzvaru.

Pieskrēja ļaudis un mani ar pūlēm izglāba no

niknā uzbrucēja varas.

No tās dienas es nedrīkstēju vairs šai spārno-
tai tautai ne tuvumā rādīties.

Tikko mani notālēm ieraudzījušas, viņas vi-

sas barā, ar karali priekšgalā, kaklus uz priekšu
izstiepušas, kliegdamas un brēkdamas devās pretī.

Otra atentāta es vairs negribēju piedzīvot, un

manā vietā tagad bij atrasts cits gans, kāds puika
ar līkām kājām, bet lielu, garu nūju, kura viņa
kājām skrēja pa priekšu un uzbrucējas nelaida

nemaz tuvumā.

Priekš manis tagad iesākās cits laikmets. Māte

sāka runāt, ka mani jālaižot uz Jelgavu skolā.

Māsīca, Doriņa Ģinter, Zaļās muižas pagasta skolu

bij nu nobeigusi un virs- jeb smalkāko izglītību
gribēja iegūt Jelgavas skolās pa kādiem pāris ga-
diem.

Parocīgi atkal bija mani nodot viņas uzrau-

dzībā, jo tik mazu meiteņu kā mani, māte būtu

baidījusies vienu atstāt tālā pilsētā.
Pie sava nodoma, dot man plašāku izglītību,

viņa arvien vēl palika, kaut gan es vairs nebiju
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vienīgā, kā viņas lepnums, un man tagad bij mazs

brālītis.

Es pati ari no grūtās slimības biju atveseļo-
jusies, un ausis ari man no kurluma bij atkritušas

vaļā. Kautkādā dienā kāds liels troksnis un

šņākšana man notika galvā, un es pēkšņi sāku

dzirdēt.

Mana daba jau no mazotnes padota tādiem

likumiem, ka viņā visas pārejas uz labu vai ļaunu
notika pēkšņā, revolucionārā ceļā un ne lēnā at-

tīstības gaitā. Lēcošā attīstība, eksplodējošs tem-

peraments, tās bija manas galvenās iezīmes.

Viss jau tika priekš manis taisīts un gādāts.
Atnāca no kaimiņiem šuvēja un uzšuva man pāra
kleitiņas, mētelīti un veļu.

Tad vēl vajadzēja visādas zīmes, krustāmās

un baku zīmes.

Man iepotēja pa otram lāgam bakas un izņē-
ma krustāmo zīmi.

Mācītāja Žaka vairs nebija, viņa vietu ieņē-
ma Zaļās muižas draudzē mācītājs Serafims.

Augusta mēnesī sākās Jelgavas skolas, un

mēs jau gribējām iepriekš tur būt, lai uzmeklētu

korteli un aprastu kautcik ar pilsētas dzīvi.

Te, pašā pēdējā nedēļā priekš prombraukša-
nas notika kāda nelaime, kas draudēja izputināt
gandrīz visus jaukos nodomus un izjaukt visu

braukšanu.

Man nozuda visi papīri, kas no mācītāja, ār-

sta un pagasta bij izdoti.

Gan es izmeklēju visu istabu, visas atvilktnes

un malu maliņas, bet papīri kā neradās tā ne-

radās.

Māte uz mani ļoti sirdījās un teica, ka nu bū-

šot jāpaliek mājā.
Es biju izmisusi un rūgti raudāju un meklēju

un atkal meklēju, bet kas neradās, tas neradās.
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Laukā es taču viņus nebiju iznesusi, priekš tā

man nebij nekāda iemesla, ne ari kāds no ļaudīm
tos bij redzējis, un visa istaba jau bij reižu rei-

zēm riņķī apgriezta.

Tā tas gāja dažas dienas, es biju pavisam iz-

misusi un nezināju vairs ko darīt, kur meklēt pa-
līdzību.

Te man ienāca prātā, ka tomēr varētu kāds

man palīdzēt, kad nekur glābiņa vairs nav. Kā

būtu, kad es grieztos ar lūgšanu pie vecā debesu

tētiņa, lai viņš man apgaismo prātu un pasaka,
kur varētu nozudušās zīmes atrasties.

Tiešām, to es ari darīju.

legāju kādā klusā kaktiņā un pati ar saviem

vārdiem karsti un ar asarām lūdzos Dievu.

Un savādi, tikko biju piecēlusies, es tīri kā

hipnotizēta gāju atkal pie kumodes un nemeklēju
vairs pašā kumodē, bet izvilku kumodes aizvilkt-

nes pašas galīgi laukā vienu pēc otras, un lūk,

pašā dibenā zem atvilktnēm atradās tik karsti

meklētās, pazudušās zīmes. —

Varbūt es tagad par to būtu brīnījusies un to

noturējusi par loģisku domāšanas procesu, bet to-

reiz es gluži nekā nedomāju, cēlos tikai un gluži
mechaniski, itkā mani kāds būtu paņēmis aiz ro-

kas, gāju un atradu nozudušās lietas.

Jā, toreiz es ticēju Dievam un viņš mani pa-

klausīja.
Nu bij viss kārtībā un māte ari priecājās,

kaut gan viņa mani vēl par manu nolaidību no-

būra, bet tas bij tāds bāriens, kā pārgājis pērkons,
kas vēl ducina tālā debess malā.

Diena, kur bij jābrauc uz Jelgavu, bija klāt.

Tēvs pa parastam atkal pretojās un domāja, ka

labi nebeigsies, un vecā tante skaņi lasīja Dieva

vārdu. Bet es ar māti sasēdām ratos un braucām

projām.
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Ceļā uz jaunu pasauli

Aizlauztā puķe tomēr atdzīvojās un varēja
ziedēt un lapot tālāk. Jaunība ir brīnumārsts, kas

visu dziedē. Tikai izredzētus mīluļus dievi ņem

jaunus pie sevim, citiem tādiem turpretim tie ļauj
padzīvot, lai noskatītos, kā tie izlietos līdzdotās

dāvanas. Pie pēdējiem es piederēju.
Jauns posms sākās manā dzīvītē: mani taisī-

jās rudenī vest uz Jelgavas skolu. Tas priekš ma-

nis bij tikpat, kā pāriet pavisam uz jaunu dzīvi

vai pārcelties uz jaunu pasaules daļu, itkā no Ei-

ropas uz Ameriku.

Ak, kā jaunā sirsniņa pukstēja! Ak, kā tā

baiļojās: kā nu būs, kā nebūs! Tur pavisam sveši

cilvēki, tie runā pavisam svešu valodu, kuru es

nesaprotu! Man būs jādara, ko nespēju, jāvar,
ko nevaru.

Tā
sapņo jauns meža gulbju bērns savā

ligzdā zem mātes siltiem spārniem, ka tam būs jā-
laižas pār tāliem mežiem un pāri pār jūrām, kad

tam spārni nemaz nav uzauguši.

Un tomēr es gribēju darīt, ko nevaru, spēt, ko

nespēju, un iet, kurp nezinu. Dievišķā dzirkstele

„griba" bij manās krūtīs iemesta un kvēloja un

svēla, lai taptu par liesmu.

Atkal viss tika gatavots un priekšlaikus tai-

kā dažus mēnešus atpakaļ, kad veda mani uz

Zaļās muižas skolu.

Tagad, protams, lieta bij nopietnāka, jo pilsē-
tas skola bij daudz tālāk par pagasta skolu, un

mate mani nevarēja tik bieži apraudzīt, kā tad

un bez ta viņai jau tagad bij mazs bērns mājās,
mans brālītis Kristapiņš.

Zināma drošība un garantija jau, protams,
bija atkal māsīca Doriņa, kuras uzraudzībā mani

atstāja, jo citādi jau mani māte tik mazu vēl ne-

maz nebūtu laidusi uz tālo pilsētas skolu.

Priekš mums abām bij izraudzīta Dorotejas
skola, kura atradās Jelgavas galvenākā, «Lielajā
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ielā" un bija līdzīga mūsu tagadējai 6 klasīgai
pamata skolai.

Viņa atšķīrās no citām Jelgavas meiteņu sko-

lām ar to, ka viņā valdīja internacionāls gars.

Viņu apmeklēja latviešu laucinieces, kā ari

vācietes un žīdu un krievu un poļu meitenes, ka-

mēr citās vācu skolās mācījās visvairāk vācu

mietpilsoņu meitas, kā, piemēram, „Trinitates"
meiteņu skola, kura tika pārkrievošanas laikā

pārvērsta par 7 klasīgu ģimnāziju, un stipri no-

slēgtā „Otto" privātskola, kura ar savu dārgo
skolas naudu bij pieietama vairāk tikai augstma-
ņu šķirām.

Dorotejas skola skaitījās par vienkāršu, kaut

gan pati priekšstāve bij muižniece, kāda f. Osten-

Saken. Viņā tomēr, kā jau minēju, valdīja zinā-

ma brīvība un tādēļ tā bij tā pārpildīta, ka tur

nemaz netika, kas laikā nepieteicās. Mūs ar mā-

sīcu jau aizveda turpu, tikko pieteikšanās laiks

bija sācies.

Kādā jaukā augusta mēneša dienā ieripoja
divi tamborrati Jelgavā. Abēju braucējiem bija
norunāts vienā laikā un vienā iebrauktuvē ieras-

ties, lai kopīgi uzmeklētu pansiju, kur mani ar

māsīcu nodot.

Kad, Jelgavaā iebraucot, rati sāka klabēt un

grabēt pa ielu un akmeņiem, es galvu ierāvu pa-
visam lakatos, kuros jau tā kārtu kārtām biju ie-

tīta. „Ak, kaut es varētu kautkur pazust, kaut tik

neviens mani neredzētu!"

Gar ielas malām staigāja meitenes, gan lielā-

kas par mani, ar skaistām kleitēm mugurā un ce-

purēm galvā, no kurām plīvoja plīvuri un vēdi-

nājās lentas.

„Ak, cik viņas gan laimīgas! Kā viņas smai-

dīdamas staigā!" Viņas man šķita kā augstākas
būtes, kā lai nu es, pelēkā lauku pele, drīkstēšu

iet tām līdzās!

Bet apstākļi izvērtas tomēr man par labu.

Spuru tante bija nolēmusi savai Doriņai cc-
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pūri pirkt un iebilda manai mātei: „Vai tad tu

savi mazajai ari nepirksi? Kā tad viņa nu ies ar

lakatiņu galvā, tas tādā smalkā vācu skolā nemaz

nepasē."
Ak, vārds, taisni man no sirds runāts! Kā es

tantei biju par to pateicīga!
Noveda tad ari mūs abas pie cepurnieces Lē-

venberģenes «Lielajā ielā" un — ak tu laimīte!
—

nopirka abām vienādas cepures, platām malām, ar

plivinošos, bāli-zilu plīvuru.
Kā mazs cilvēka pumpurs es iztinos no savām

pelēkām lakatu lupatām un uzplauku cepures
ziedā.

Māte gan nopūtās, ka pulka naudas izejot, jo

cepure, cik atceros, maksāja veselus 6 rubļus, bet

ko lai nu dara, kad maks vaļā, nauda birst laukā!

Tagad es pa ielu gāju ar pavisam citādu dros-

mi un, laikam, biju pieņēmusi izaicinošu izskatu,
jo kāds laucinieks, garām iedams, iesaucās:

„Lūk, kur divas govis bizo, astes sacēlušas!"

Man saskrēja asaras acīs par tādu nepelnītu
nolamāšanu, bet ko tu viņam padarīsi! Viņš jau
bij labu gabalu projām.

Vispār man bij brīnums, ka te bij tik daudz
cilvēku kopā un ka tie tā steidzās, itkā tie kaut-

ko meklētu vai ari, ka tiem būtu kautkas jāglābj.
Un ka tie nami te bija biezi sablīvēti kopa, it-

kā plašajā pasaulē nebūtu nemaz telpas!
Ari vējš te pūta citādi nekā lauku klajumā.

Elsdams viņš lauzās gar namu stūriem un sprau-
gām, kā nebrīvs.

Vai vēja kamanas bij salūzušas un viesuļa
zirgiem groži satrūkuši?

Man tomēr nebija daudz laika salīdzināt un

pārdomāt, jo katrs solis veda jaunā dzīvē, un šo-

dien bij daudz jānokārto.

Vispirms mus abas ar māsīcu veda uz skolu

pierakstīt.
Mus pieņēma pati direktrise, vācu preilene
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fon Osten-Saken. Viņa lauzīdamas runāja latviski

un vairāk vāciski.

Pie māsīcas sāniem turēdamās es gandrīz ne-

ko no vācu valodas nesapratu, jo dzīvā valodā es

to nekad nebiju dzirdējusi, bet valodas skaņas
man viegli ieglaudās ausīs.

Bet, galvenais, man patika direktrise pati,
viņa tik dzīvi runāja, itkā dzirksteles mētādama.

Vel tagad man viņas tels dzīvi stadas priekš
acīm:

Pēc gadiem viņa varēja būt veca jaunava,

viņa bija ģērbusies melnā moarē zīda kleitē un

bija slaida auguma. Gluži melni, spoži bija viņas

mati, kā kraukļa spārni, kas spīd pret sauli. Bet

galvenais bija viņas lielās, zilās acis, mirdzošas

kā divi debess avoti, no kuriem cilvēku dvēselēm

jādzer, kad tās taisās pagurt.

Šinīs acis dega uguns, kura nekad neapdziest,
un jaunība, kas nekad netop veca.

Reti ir tādi cilvēki pasaulē, un laimīgi tie, kas

tādus sastop, jo viņu prometejiskā uguns uz tiem

pārsviežas pāri.

Viņa gan uz mani bažīgi noskatījās, ka es vēl

tik jauna, bet apglaudīja mani un teica, ka varot

ari palikt un vismaz iepazīties ar skolu. Mani ie-

rakstīja sagatavošanās klasē.

Mūs atlaida, jo nāca jau citi pieteikties, un

mēs nu gājām iepirkties apzīmētās grāmatas un

burtnīcas.

Visas bija dabūjamas gan pa jaunam, gan pa

vecam pie vecā Lēvenšteina «Lielajā ielā", iepre-
tim «Pasta ielai".

Tādi Lēvenšteini tolaik Jelgavā atradās divi:

par veco «Lielajā ielā" bija viens vēl vecāks

«Skrīveru ielā". Tas tirgojās tikai ar antikvariātu

un ari pats izskatījās kā tāds. Tas bij vecs žīds

ar gaļu, baltu bārdu. Jauns viņš nekad nebij,
laikam, bijis un vecs nekad palicis; īsts Metuzala

pēcnācējs.
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Viņš iepirka no skolniekiem, kuri kādu klasi

bija beiguši, grāmatas par ļoti lētām cenām un

pārdeva tās daudz dārgāk. Tādā ceļā viņš bija
palicis ļoti bagāts.

Bieži nācās ari, ka skolnieki viņam lika ķīlā

vajadzīgās grāmatas, jeb, tā sakot, „ieknallēja",
lai vēlāk tās ar lielu procentu izpirktu; tas notika,
kad vecāki tiem nebij devuši pietiekoši kabatas

naudas, vai kad tā bij nelaikā patērēta.
Visi šie mazie kapeiku grēciņi tomēr bij tik

sīki, salīdzinot ar tagadējām dažu skolnieku ne-

rātnībām, ka tos varēja salīdzināt ar mušu raibu-

miem uz logu stikliem pret citiem traipekļiem.
Viena izdzerta alus butele no puikām bij

liels noziegums un viens papiross — aizliegts
auglis.

Skuķu noziegumi pastāvēja iekš tam, ka tās

tērēja naudu uz mazām bildītēm, kuras līmēja
piemiņu burtnīcās, kādas tās cita citai rakstīja,
vai ari pirka bonbonkus.

Ak, cik daudz rājienu bij sagaidāms par tā-

diem grēkiem, ja nenāca vēl kas ļaunāks. Vecāku

autoritāte toreiz stāvēja uz stipriem pamatiem, un

tāda pat stingrība valdīja ari skolās.

Skolnieki skatījās uz skolotājiem kā uz aug-
stākiem ideāliem, un, neraugoties uz viņu bardzī-

bu, dažus ļoti dievināja.
Drīz vien man nacas ar šadu laiku raksturu

iepazīties.
Kad nu visi iepirkumi bij nodarīti, abas mā-

tes veda mūs uz pansiju, kura jau agrāk no vi-

ņām bij izraudzīta.

Tā bija kāda vācu ģimene, kura pastāvēja no

pieciem locekļiem: tēva, mātes un divām pieau-
gušām meitām — Augusti un Albertīni. Trešā

meita, Ella, bij ar mani vienos gados un bij iestā-

jusies tanī pašā skolā un klasē kā es.

Ģimenes vārds bij Janson, pats viņas galva
bij pēc dzimuma prūsis, ieceļojis sen atpakaļ Lat-
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vijā un apprecējis latvieti, bet ģimenē runāja ti-

kai vāciski un tā turējās ari pēc tēva par vācie-

šiem.

Pats Jansons pēc amata bij virssulainis vai

pārzinis muižnieku kazino, kurš atradās „Upes
ielā" 13 un kur muižnieki sarīkoja bieži greznas
dzīres.

Jelgava toreiz skaitījās kā veca Kurzemes

galvas pilsēta un muižniecības centrs, kaut gan

pati hercogu pils stāvēja pustukša un viņas vald-

nieki svina zārkos iebalzamēti valdīja, varbūt,

nāves valstībā dziļi pils pagrabos.

Starp tiem atradās ari slavenais Birons, spo-
žākais loceklis muižnieku vēsturē, un ap viņu vēr-

pās dažādi miti.

Ari es velak dabūju ar šiem nostāstiem iepa-
zīties.

Pirmais iespaids priekš manis bij Jelgava
pati.

Un tāpat ari tagad jāievēro, ka Jelgava un

Rīga ir spilgtākie vārdi Latvijas vēsturē un ka

abas pilsētas ir interesantas ar savu gluži pretējo
raksturu.

Jelgava bij pagātnes pilsēta, Rīga, turpretim,
kā tagadējā rezidence, tagadnes un, varbūt, nākot-

nes pilsēta.

Jelgavā valda sapņi, romantika un dziļdziļa
nogremdēšanās pagātnē, itkā nogrimušā pilī. le-

las paliek arvien klusākas, cilvēki staigā arvien

lēnākiem soļiem, tiem ir daudz laika. Un ap Jel-
gavu atrodas daudz vecu, skaistu kapu ar izdzisu-

šiem uzrakstiem un sensenām atmiņām.

Rīgā turpretim novērojama liela traukšanās,

steigšanās nezin kurp. No vienas puses tā, var-

būt, ir meklēšana uz nākotni, no otras veikalnie-

cisms ar skolām, biržām, bankām un visādiem uz-

ņēmumiem.
Te maz laika un telpu sapņiem, ari mirt te ne-
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viens nedomā, jo kapi atrodas tāļi ārpus pilsētas
un uz tiem grūti tikt tikpat mirējiem, kā viņu ap-

meklētājiem.

Pirmie iespaidi. Pansijas mammas ideals

Man bij lemts savu dzīves rītu pavadīt Jel-
gavā.

Šinī vecajā, sīkajā pilsētas dzīvē valdīja šau-

rums, garīga aprobežotība un kafijas dāmu kla-

čas, kur sīko ierēdnīšu sievas cita citu aprunāja
un, tā sakot, visu, kas dzīvāks un kustīgāks, noli-

ka līdz pēdējam.
Bet kopā ar to jaucās jaunu siržu dīgstošā

plaukšana, jo te sanāca ļoti daudz skolēnu. Kad

rudenī sākās skolas laiks, tad vēsturiskā „Lielā ie-

la" mudžēt mudžēja no skolēnu bariem.

Še cits citu centās sastapt un sveicināties. Pui-

kas savās jaunās ģimnāzistu rotās sveicinādami rā-

va cepures pa gabalu nost. Skuķes nosarka un

smaidīja un vairījās un bēga, bet tomēr bij at-

kal sastopamas.
Te norisinājās pirmās jūtas, pirmie papirosi,

pirmā mīlestība, pirmā revolūcija pret visu vecu un

sastingušu un pret visiem aizspriedumu žogiem.

Gaiss bija pilns ar ideju dīgļiem, ar priekš-
pavasara atomiem, kādi lidoja 80 gadu beigās un

90 gadu sākumā.

Šinī atmosfērā es biju nu ievērpta iekšā un

iesūcu te savas pirmās dzīvības sulas.

Kad māte aizbrauca mājās un mēs ar asarām

bijām šķīrušās, es jutos ļoti vientuļa.
Māsīca, kura pa tiem gadiem, ko bija pavadī-

jusi pagasta skolā, prata jau kautcik vāciski un

sarunājās ar lielajām meitenēm, bet es, piespiedu-
sies pie savas gultiņas, klusēju.

Man pienāca mazā Ella, bet tā gandrīz nemaz
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neprata latviski, un es viņai uz viņas daudziem

jautājumiem neko nevarēju atbildēt.

Tomēr kautkāda saprašanās mūsu starpā no-

tika, jo mēs abas bijām vienā vecumā, un tā ir

bērnu vecumā stiprākā saite.

Viņa mani ņēma pie rokas un izveda dārzā.

Dārzs pieslēdzās pie mūsu dzīvokļa un mēs

tanī drīkstējām uzturēties.

Nams pats piederēja kādiem poļu muižnie-

kiem, Dimža, un atradās uz „Pētera" un „Zaļās"
ielas stūra.

Šis nams priekš manis bij liktenīgs, jo man

nācās tur vairāk posmus savā dzīvē pārdzīvot.
Dārzā mēs ar Ellu gājām rotaļās, ķērām vie-

na otru rokā un visādi jokojāmies. Vārdu pa vār-

dam es ari no valodas biju tikdaudz iepratusies,
ka varēju atbildēt; tā bija īsteni mana pirmā lek-

cija.
Tad man pamazam nacas iepazīties ar citiem

ģimenes locekļiem un apstākļiem.
Vecākā meita, Auguste, bij laipna, piemīlīga,

ar brūnām stirnas acīm un brūniem matiem, kura,

tāpat kā otra māsa, valkāja tīkliņu un ap galvu
melnu samta lentu. Tā bij vācu mode, un es re-

dzēju dažas no skolotājām tāpat matus valkājam.
Otra māsa, Albertīne, bij liela auguma, vai-

rāk blonda neķā brūnēta, mazrunīga un ar no-

slēgtu raksturu.

Reti es tādu raksturu dzīvē tiku redzējusi kā

viņai. Viņa prata dzīvot un, vēl vairāk, viņa pra-

ta mirt. Viņa mira jau 24 gadu vecumā.

Viņai bij kādu 19 gadu un vecākā māsa skai-

tīja 21, tomēr jaunākā ar savu augumu un nopiet-
nību izskatījās kā vecākā.

Auguste man tūdaļ ar sirsnību nāca pretim
un lauzīdamās ar mani sarunājās latviski; man

bij ļoti jāsmejas par dažiem viņas teicieniem. Vi-

ņa smējās līdzi, un smieklu duetā saskanēja sirdis.
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Albertīne turpretim maz smējās, vai pat ne-

maz, ari ar mani tā daudz neielaidās runās, bet

vēlāk tomēr iznāca, ka es kļuvu viņas mīlule, ka-

mēr māsīcai Doriņai vairāk saskanēja ar Augusti.
lenāca ari pati mamma, viņa bija liela, resna,

bet vaigs tai smaidīja kā mīļā saulīte.

Es pret viņu nesajūtu nekādu svešumu un jau

pie pirmās iepazīšanās sāku saukt par mammu un

drīz vien par mīļo mammu.

Ari pret mani viņa sajuta lielu simpātiju, jo
viņas ideāls un sapņi visi tiecās uz lauku dzīvi, un

es taču taisni nācu no laukiem.

Ar kādu sajūsmu tā cēla no groziem laukā

šķiņķus un pīles un salda krējuma buteles, kuras

māmiņa bij līdzi ievedusi priekš mana pansijas
uztura, kurš gandrīz pastāvēja produktos vien.

Jansonu mamma ne par ko negribēja, ka tai

pansiju maksā naudā, jo „kas tas esot, ko te, pil-
sētā, par naudu varot dabūt! Un kas vispār pati
pilsēta esot!"

Bet uz laukiem, tur barojot treknas cūkas un

kaujot pīles un zosis, un kāds tur sviests un krē-

jums! Tur viss uz mēles kūstot ārā.

ledomājoties savos lauku sapņos, viņai vaigs
sāka spīdēt kā apsmērēta maize saulē, vai, labāk

sakot, kā Mozum, kad tas no kalngala skatīja «iz-
redzēto zemi".

Tāda pat izredzēta zeme vai pat paradīze
šķita Jansonu mammai lauku dzīve, un allaž un

allaž viņas runa uz šo tematu atsrriezās un ikreiz

viņas vaigs laistījās un acīs radās savāds spožums.

Auguste par to smējās un teica: „Nu tev,

mamma, acis atkal peld kā sviestā ceptas neaiz-

mirsteles."

Mani, kā jau no laukiem ienākušu, viņa tū-

daļ sāka izprasīt, cik cūku barojot, cik pīļu un

zosu kaujot un vispār, cik mums zirgu un govju.
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Kad izrādījās, ka es esmu lielsaimnieka mei-

ta, viņa jo vairāk par mani sajūsminājās un mani

iemīlēja.
Man turpretim tādas sarunas nebūt nepatika.

Kā lai es nu būtu sākusi interesēties par cūkām

un govīm un vispār par lauku saimniecību, kur

man visas dziņas tiecās no laukiem projām uz pil-
sētu un uz augstāku gara dzīvi.

Jansonu mamma tomēr par to nedeva ne gra-

ša, un, neraugoties uz īgnām atbildēm, kādas es

viņai devu, un uz novirzīšanās no šāda temata

nost, tā uzņēma to no jauna un man stipri pieko-

dināja:
„To es tev piesaku, preci tikai bagātu lauku

saimnieku, jo tie pilsētnieki ir visi tikai plūksnas
vien, un te uz akmeņiem nav nekāda dzīve. Es

tad iešu pie tevis par saimnieci un tad tik mēs ba-

rosim cūkas un zosis un ēdīsim, kā tauki pil no

lūpām."
Man aiz dusmām un īgnuma saskrēja asaras

acīs:

„Vai es ar saviem deviņiem gadiem lai sāku

domāt par precību"!
Un tad vēl laucinieku, kas man priekš acīm

tēlojās kā resns papa ar lielu vēderu un platu va-

lodu
— tas tik vēl trūka!

Es nezin ko viņai strupi atcirtu, bet mamma

to nebūt neņēma ļaunā, un ja ari šodien mūsu sa-

runas izbeidzās, turpmāk tās tādā pašā veidā at-

kārtojās un mani ļoti sarūgtināja.
Kad es viņas smaidošo ģimi un spožās acis

ieraudzīju no tālienes, es tūdaļ zināju, par ko vi-

ņa runās un ko viņa man liks pie sirds.

Es viņu sāku nicināt kā pēdējo materiālisti

un viņai atklāti sacīju, cik zemi tā grimusi manās

acīs, bet viņa itneko neņēma ne vērā, ne ļaunā un

tikai vienmēr runāja par to pašu.
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Ģimenes galva. Bismarks un Jezaja

Vēl viens ģimenes loceklis bija, ar kuru es ti-

kai vēlāk dabūju iepazīties, un tas nebija locek-

lis vien, bet pats galva.
Tas bija Jansons pats jeb „papa Jansons".
Otrā rītā agri es izdzirdu pagalmā skaļu dzie-

dāšanu :

„Jesu, geh voran,

Auf der Lebensbahn."

Latviešu dziesmu grāmatā:

„Jezu, pavadi,
Ceļā žēlīgi."

Es redzēja, ka Jansonu mamma skatījās pie
loga un sacīja: „Tur nu viņš atkal nāk, tas vecais

nelietis, nu tik jāiet ar slotu pretim!"
Tur tiešām nāca pati ģimenes galva no pa-

galma puses, jo ielas durvis bij aizslēgtas. Bet

galva nespēja lāgā uz kājām noturēties, un kājas
gāja streipuļodamas līku loču līnijā.

Papa Jansons bij piedzēries jeb pārdzēries un

tiešām viņam bij Jēzus jāpiesauc, lai pavada viņu
ceļā žēlīgi, jo bieži vien notika, ka viņš pārnāca
vai nu ar pārsistu galvu, ko bij iemantojis kriz-

dams dzērumā pret kādu ielas akmeni, vai ar citu

kādu dziļu brūci.

Tie nu bij dzīves dubļi, ko es tagad redzēju,
bet cik daudz zelta slēpās šinīs dzīves dubļos! Ti-

kai vēlāk dzīve man to noskaidroja.

Jansons pēc izskata bij sīks vīriņš, jau labi

pasirms, kaut gan ne no vecuma, bet no dzīves, ku-

ra viņu bij ierāvusi savā virpulī. Viņam bija vai-

gu bārda uz divām pusēm, kā jau sulaiņi mēdza

valkāt, un zilas acis, kā logi, pa kuriem spīdēja
sirds laukā.

Nākdams no muižnieku dzīrēm, viņš bij ģēr-
bies melnā frakā, kura bija ar dubļiem aptašķīta.

Bieži vien, kā vēlāk redzēju, viņš tādās reizēs
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pārbrauca ar fūrmani, un tad notika, ka viņš pē-

dējam atsvieda visu savu maku ar sapelnīto dze-

ramnaudu, bet šoreiz viņš bij uzticējies pats sa-

vām kājām, un tās ari viņu laimīgi pārnesušas

mājā.
Jansonu mamma, kura viņam iepriekš bij de-

vusi ne visai skaistus titulus un solījās iet ar slotu

pretim, tomēr to nedarīja.
Es ļoti brīnījos, kad viņa to mīlīgi ņēma pie

rokas un teica: „Nāc nu, Janson, tūlīt gulēt!"
Bet papa Jansons ne domāt nedomāja pie gu-

lēšanas. Viņš tūdaļ sāka revidēt visu māju.
Pirms viņš iegāja ķēķī, un es dzirdēju, ka

blīkšķēja un blākšķēja: visus traukus, kurus viņš
atrada netīrus un nemazgātus, viņš laida pret sie-

nu, ka sašķīda gabalos, un drumslas bira apkārt
kā krusas graudi pērkona laikā.

Jansonu mamma savu vīriņu tādās reizēs pa-
zina: viņa ne drusku neuztraucās, laikam pa ga-
diem jau šādu pašdisciplinu bij iemācījusies, jeb
ari tas bij viņas raksturā, gluži mierīgi un mīlīgi

viņa to ņēma pie rokas un mudināja:

„Papiņ, nāc nu gulēt!"
Papa gan no viņas rokas izrāvās un skraidīja

apkārt pa istabām un meklēja, vai vēl kam neva-

rētu uzbrukt vai ko izpostīt. Saķēra drēbju ga-
balus un meta tos uz grīdu, apsmēja savas meitas,
ka neesot diezgan skaistas, kaut gan tā nebūt ne-

bija, īsi sakot, meklēja kur un kā tik vien varēja
troksni celt.

Bet mamma staigāja viņam neatlaidīgi pakaļ
un tik vienmēr modināja: „Papiņ, nāc nu gulēt!"

Beidzot tas viņai ari izdevās un viņa to ieda-

būja gultā, — novilkdama pa gabalam viņam drē-

bes.

Bet pie tam viņai bija ari savs nolūks: viņa

izčamdīja kabatas un izvilka, cik nu vien atrada,
naudas. Tās nebij vis tik maz, jo muižnieki toreiz

mēdza dot lielas dzeramnaudas, un par skurbuli
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ari nebij nekas jāmaksā, jo to varēja iegūt no at-

likušiem vīniem.

Bet papa Jansons pazina ari savu mammu:

Viņš savukārt mīlīgi lūdza: „Lotchen," — tā mam-

mu sauca, — „padod man kādu vajadzīgu trauku,"

un tikko mamma bij aizgriezusies, viņš aši paķēra
noglabāto naudu un iebāza to aši mutē. Protams,
ka mamma no sākuma šādu paslēptuvi nevarēja
uziet, jo Jansons tad vairs nerunāja un tikai ņur-
dēdams smējās.

Vēlāk gan mamma ari šo vietu izzināja, bet

naudu no mutes izdabūt tai nenācās tik viegli.
Ikreiz gan papa naudu nepārnesa un ikreiz

gan viņš tik viegli nebij apklusināms, kad ari

mamma to gultā iedabūja.
Tad viņš sāka runāt vien pats ar sevi monolo-

gos jeb, labāk sakot, dialogos, jo viņš arvien saru-

nājās par un pret ar kādu partneru, kam viņš

mēģināja ko pierādīt.
Šinīs pašrunās bij daudz asprātības, pacilātī-

bas un sajūsmības, un kaut gan tās notika reibu-

ma stāvoklī, tās nebija bez savas loģikas, cik es

vēlāk no atmiņu stāvokļa varēju spriest.

Sarunu galvenie priekšmeti bija savāda raks-

tura, bet tie atkārtojās arvien tie paši: tie bija vai

nu Vācijas politika, kura aptvēra Bismarka laik-

metu, vai ari no bībeles vecās testamentes pravie-
ši, it sevišķi Jezaja.

Par pirmējo es neko nevarēju teikt, jo es no

politikas kā bērns nekā nesapratu, tikai zinu, ka

papa Jansons bija liels Bismarka cienītājs un ar

viņu savās sarunās apspriedās, kā Vāciju šā vai

tā iekārtot.

Neko ļaunāku papam nevarēja nodarīt, kā

kad Bismarku aizskāra, bet mamma to bieži darī-

ja tādās reizēs, kad viņš negribēja naudu atdot.

Pietika, ka viņa Bismarka vārdam sagrozīja pir-
mo burtu un „B" vietā lika „P", lai jansons lielās
dusmās lēktu no gultas laukā un sāktu viņu lamāt.
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Bet to jau tikai Jansona mamma bij gribējusi
panākt. Jo tikko papa atdarīja muti vaļā, lai

teiktu platu vārdu, sāka nauda birt laukā, ko viņš
bija aiz vaiga aizbāzis, un mamma to mierīgi la-

sīja no grīdas un pagultes kopā.
Papam pietrūka aiz dusmām vārdu un nau-

das ari, kamēr mamma, visu uzlasījusi, gāja mie-

rīgi pa durvīm laukā.

Šādi skati norisinājās allaž un ikreiz no rī-

tiem, kad viņš pēc nakts pārnāca. Es par to, gal-
vu zem segas ierāvusi, ļoti smējos, jo man bij jā-
domā pie ēzeļa pasakā, kuram ari bira nauda, ti-

kai ne no mutes.

Savas pašas mājās, kur ari bij notikuši līdzī-

gi skati starp tēvu un māti, kad pirmējais ne pēc
vienas vien, bet pēc vairākām naktīm mēdza nākt

mājā ar tukšām kabatām un pilnu galvu un es tik

bieži redzēju mātes asaras un ari dzirdēju nela-

bus vārdus, es biju arvien mātei līdzi bēdājusies
un raudājusi.

Te viss notika no komiskās puses, es mācījos
smieties. Es sāku smieties gaišos, sudrabainos

smieklos, bez kuriem bērns top vecs, pirms kā tas

bijis jauns.
Ak, es te vēl daudz ko mācījos, kas pamazām

audzēja manu personību. Te viss izlīdzinājās
mīkstās pārejās un ne visai asās pretešķībās, kā-

dās līdz šim biju izaugusi.
Mana jauna dvēsele bija kā negatavs ābols ar

baltām sēkliņām, kurām vajag saules, daudz sau-

les, lai ietecētos.

Un te bij saule.

Ik diena man nesa ko jaunu. Es mācījos sko-
lā un mājā.

Bet ta nebija mācīšanas vien, ta bij piedzīvo-
šana un pārveidošanās.

Ar jauniem, dzirkstošiem vārdiem es ātri visu

uzņēmu un piesavinājos sev to, kas man bij vaja-
dīgs un radniecisks ar manu temperamentu.
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No sākuma man darīja grūtības vācu valoda,
bet pēc 2—3 nedēļām es to jau diezgan labi biju
piesavinājusies, tā man, tā sakot, gulēja asinīs, un

neviena no valodām, kuras vēlāk man nācās tik

daudz dzirdēt un mācīties, man nav tik radniecīga
bijusi, kā taisni šī.

Dzērājam Jansonam bija, kā jau minēju, vēl
otrs temats bez Bismarka, par kuru viņš sajūsmi-
nājās un arvien pats ar sevi par to disputēja: tā

bija bībele un sevišķi vecās testamentes pravieši:
Jezaja, Jeremija, Hecekiels un Daniels.

Sevišķi Jezaja bija viņa dievinātais mīlulis.

Es gan bībeli jau pazinu, jo mājās tā bij mans

vienīgais lasāmais materiāls bijusi, bet es pazinu
to no episkās puses ar viņas pirmstāstiem par Āb-

ramu, Izaku un Jēkabu, kā tie ceļojuši un ar Die-

vu cīnījušies, kamēr tas viņus svētījis.
Ari Zālamana augsto dziesmu es biju lasījusi,

tikai es to viņas erotiskā satura dēļ, kā bērns, ne-

biju sapratusi.

Tagad es dzirdēju kautko citu, lielu liriku,
tik lielu, kāda, varbūt, pasaules literatūrā ir vie-

nīgā.

Sākot es vācu valodas dēļ, kā jau minēju, to

nesapratu.
Bet pa vārdam vien, ko uztvēru, man vilktin

vilka pie sajūsminātā papa gultas.

Es aizmirsu visas bailes, visu svešumu, aiz-

mirsu, ka tas ir mazs niecīgs cilvēciņš un pat dzē-

rājs, bet caur viņa muti runāja lielais pravietis

Jezaja:

„Jūs, kalni, ceļaties un jūs, ielejas, līgsmojat!"
Te visa daba tika personificēta un dabūja ci-

tādu seju.

Vēlāk es visu sapratu un man atvērās jauna
pasaule, Jahves pērkoni ap mani grāva, un es jutos
viņu vidū.
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Vecais Jansos mani drīz vien iemīlēja, un es

kļuvu, tā sakot, viņa savāda veida skolniece.

Un vēl ko viņš man mācīja. Viņš mani iepa-
zīstināja ar Šilleru.

Pa Šillera pēdām. Baltais ģeneralis

Viņš uzdeva man vienu dzejoli izmācīties un

viņam uzsacīt, kad viņš otru rītu pārnākšot:
Protams, tā nebij skolas lekcija, ne uzdevums,

bet es tomēr izmācījos. Dziesmiņa skanēja tā:

„An der Quelle sass der Knabe,
Blumen wand er sich zum Kranz,
Und er sah sie fortgerissen,
Treibend m der Wogen Tanz.

Ach, so fliehet deine Jugend,
Wie die Quelle rastlos um,

Und so eilen deine Tage
Wie die Blumen schnell verbliih'n."

Latviski apmēram:

Puisēns sēdēja pie upes,

Puķes vija vaiņagā,
Un viņš redzēja tās krītam,

Projām rautas straujumā.
Tava jaunība tā līdzi,
Itkā upes ūdens līst,
Un tā tavas jaunās dienas

Līdz ar puķēm ātri vīst.

Bez apstāšanās un kļūdīšanās es to viņam

uzsacīju, un domāju, ka ar to viņš būs apmieri-
nāts.

Bet Jansonu papa kratīja galvu un smējās:
„Nē, mans bērns, tā tā lieta neiet! Tev priekš
acīm jāredz, ko tu izsaki, un vēl vairāk, tev

priekš savas redzes jāatrod izteiksme, lai citi to ari

redzētu.

Ņemsim nu dzejoli vēlreiz priekšā:
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Tu redzi puisēnu sēžam pie upes un puķes vi-

jam vaiņagā:

Raugi vārdu „puķes" izteikt ar tik maigām,
dvēsošām skaņām, itkā tavs teiciens ari puķes
būtu.

leliec maigumu un žēlumu savā balsī!"

Es nu darīju, ko varēju un nezinu, kā tas man

izdevās.

„Bet nu tāļāk," papa skaidroja: „Tu redzi, ka

viņam puķes izirst no rokām un ka straume tās

nes projām. Tev balsī jāliek izmisums un jāiz-
stiepj rokas pakaļ, itkā tu tās vēl gribētu saķert."

Es atkal pūlējos un vairāk reižu atkārtoju
pantiņu.

«Bet nu tālāk," papa mācīja: „tagad mierīgāk,

sērīgi, ar rezignāciju, itkā tev balsī būtu paslēp-
tas asaras:

„Un tā manas jaunās dienas

Itkā puķes ātri vīst."

Šāda veida lekcijas mums ar papu Jansonu
atkārtojās bieži, tā ka citi mājnieki mūs abus

bieži aprāja un teica: „ko jūs te abi «ālējaties."
Šāda «ālēšanās" man tomēr vēlāk nesa lielu

svētību, jo es skolā uzdotos pantiņus pavisam ci-

tādi uzteicu, nekā citas skolnieces.

Skolotājs tapa uz mani uzmanīgs, slavēja ma-

ni un nostādīja mani drīz vien citām par paraugu.

Mājās es jau sen biju kļuvusi par Jansona
papas mīluli, un viņš, būdams sapīcis pret citiem

un, lai kādā gara stāvoklī, pret mani vienmēr bi-

ja laipns.

Viņš vēlēja man vislabāko, ko vien varēja ie-

domāties. Un tā kā Jansona mamma man mēdza

Eiekodināt, ka man, kad izaugšot liela, jāprecot

agāts lauksaimnieks, kam pulka zosu un cūku, tā

papa man apsolīja, jeb pravietoja gluži ko citu:
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Kādā dienā, kad būšot liela un skaista kļu-
vusi, atjāšot uz balta zirga kāds ģenerālis un uz-

celšot mani sev līdzi seglos un aiznesīšot nezin kur

tāļu pasaulē.

Šādu pravietojumu viņš bieži atkārtoja un

nezināmo ģenerāli dažreiz nosauca par Skobeļevu,
kurš tam bij palicis atmiņā no pēdējā krievu-tur-

ku kara kā populārākā persona, kura ar dažādiem

mitiem bij apvīta un ļaužu mutē ieguvusi nosau-

kumu «baltais ģenerālis".

Diemžēl, šis baltais, mistiskais ģenerālis bij
par agru dzimis un es par vēlu, un tā viņš man

sen papriekšu bij aizjājis garām un mēs nekad

dzīvē nesastapāmies.
Manā fantāzijā valdīja jau vēl kāds cits mis-

tisks ēnu tēls, tas bij lubu dzejā apdziedātais bā-

lais Antonijs, kurš jutās pārāk vientuļš pasaulē.

„Tas gar Donavas krastiem iet,

Tur savu dzīvīb' pabeigt šķiet."

Bet tad ierauga ērgli:

„Tas ērglis ari viens pats skrej,
Tak savu dzīvīb' neapsmej."

Un šis vientuļa Antonijs smeļas no ērgļa pa-

raugu un domā, ka dzīvē vēl ir daudz ko darīt,

un tādēļ aiziet pie karaļa un prasa „plint' un zo-

benu" un aiziet cīņā.

Šis Antonijs bij laikam pārveidojies par
«balto ģenerāli" un saplūda vienā ēnu tēlā, kā ari

vēlāk viņš man vēl citos, netveramos veidos tika

rādījies un uz sava baltā zirga garām pajājis.

Vispār, pirmie iespaidi jau dzīvē paliek, tikai

formas izveidojas, tāpat kā koks nevar mainīt

savu sakni.

Šī grūtsirdīgā poēzija jau toreiz iemiesojās
manī un mūza ar melno lauru vaiņagu bij pirmā,
kas man skūpstu spieda uz pieres.
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Tāds skūpsts nekad neizdziest!

Tikai ar otro, Jansona mammas solīto kandi-

dātu, zemes īpašnieku ar daudzām cūkām un zo

sīm, man nebij nekā kopīga un to es ari dzīvē bez

nožēlošanas arvien esmu palaidusi garām.

Vijolīšu smarša. Pasaciņa par sātānu

Vēl dažus citus iespaidus man atgadījās uz-

ņemt šinī mājā.
Vecākā meita Auguste bij apdāvināta zīmē-

tāja un es redzēju dažas lielas, skaistas ģīmetnes,
kuras viņa bij zīmējusi, bet viņa tās labprāt ne-

rādīja un turēja paslēptas.
Viņa teicās esam vēl negatava skolniece, ku-

rai daudz jāmācoties, un viņas sapnis bij nokļūt,
lai papildinātos izglītībā, Itālijā un sevišķi Romā.

Diemžēl, ari viņas sapnis nekad neizpildījās,
un viņa nenokļuva nekad Romā, bet pēc gadiem
kādā vājprātīgo tumšā, šaurā kambarītī.

Ari par viņu man būtu stāstāma raiba pasa-

ciņa, bet tā pieder pie tām reālajām pasaciņām,
kādas dzīvē dažreiz atgadās.

Tagad minēšu tikai sākumu:

Pie viņas nāca kāds zīmēšanas skolotājs
Gross un deva viņai 2—3 reizes nedēļā stundas.

Viņiem bij zīmējumi priekšā un viņš šur tur

ko aizrādīja vai izlaboja.
Bet ikreiz, kad viņš nāca, viņam bij līdzi

mazs vijolīšu pušķītis, ko viņš Augustei dāvināja
un kuru viņš teicās pats plūcis.

Tāda pušķīša netrūka ne vasaru, ne ziemu

un nezin kur viņš ikreiz varēja tādu plūkt, vai

viņš tik tādēļ vien nebij braucis uz pašu Itāliju.

Auguste pušķīti sprauda pie krūts un viegli
sarka, bet smarša kā mākonis ietina viņus un pil-
dīja visu istabu.

Ak, cik salda bij šī smarša!
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Ari es stāvēju iztālēm un to ieelpoju, bet

mazā Ella stāvēja Grosam aiz muguras un rādīja

garu degunu.
Es baidījos, ka viņi to neierauga, bet Ella ap-

galvoja, ka tie abi neko ne redzot, ne dzirdot, un

nejau par zīmējumiem vien tie sarunājoties, tie

runājot jau sen par citu ko.

Bez tā viņa piebilda, ka viņa Grosu nevarot

ciest un ka tas viņai nemaz nepatīkot.
Es ņēmos viņu apskatīt: jauns, slaiks cilvēks,

melnēksnis ar tumšām acīm, glīti ģērbies brūnās

drēbēs. Kas tur ko patikt, kas nepatikt! Un kā-

dēļ vispār kam jāpatīk?
Ta sieviete apvelk skaistu kleiti, tad viņa pa-

tīk, oet vīrietis jau nekad nevar tā apģērbties,
ka viņš varētu patikt.

Es ari mīlēju skaistas drēbes un biju Dievam

pateicīga, ka viņš mani bij radījis par sievieti.

Te no visas tās lietas man patika tikai saldā

vijolīšu smarša.

Es labprāt būtu kādu pušķīti paņēmusi, kad

Auguste to nometa, bet, kā redzams, viņa to ne-

nomētā vis, lai tas ari bij cik maziņš un stiebriņi
tik tieviņi kā saulē izžuvuši cīruļa kauliņi.

Cik daudz viņai vajadzēja būt tādu pušķīšu,
jo Ella taču teica, ka viņš jau sen viņai tādus esot

nesis.

Jau sen, sen bij pasaciņa vērpusies, bet es

viņu nesapratu.

Tikai beigas es redzēju un tās nāca tik

pēkšņi:
Vienā dienā, kad Gross bij atkal atnācis pa-

sniegt zīmēšanas stundu, viņi skarbi sarunājās.

Auguste pēkšņi uzlēca, steidzīgi nomauca no

pirksta gredzentiņu, kuru es ari līdz šim nebiju
pamanījusi, un tinkšķot to nometa Grosam pie
kājām.

Spožs akmentiņš, kas gredzenā bij bijis, iz-
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lēca no iekaluma un kā spoža asara aizripoja pa

grīdu.
Gross aizgāja.
Es nojautu, ka viņš bij ļoti bēdīgs.
Otrā rītā es redzēju, ka Auguste vilka no kā-

das paslēptuves daudz, ļoti daudz tādu sakaltušu

pušķīšu laukā un meta tos visus krāsnī un pielai-
da uguni.

Liesma gaiši cēlās, itkā upuruguns kādam

nezināmam dievam.

Vēl no sadegušiem pelniem izplatījās salda

smarša pa istabu, kā atmiņa no kautkāda zuduša

daiļuma.
Ari visas zīmētās ģīmetnes tā vilka no rak-

stāmgalda laukā un sameta kādā kastē un lika

uznest uz bēniņiem.
Gross uz nākošo zīmēšanas stundu vairs ne-

nāca, ari uz pēcnākošo vairs nē — viņš nenāca

vairs nekad.

Vai nu viņš bij viens pats aizceļojis uz Itā-

liju, vai pavisam pazudis no zemes virsus.

Augusti es redzēju bieži raudam
— un ar to

pasaciņa beidzās.

īsteni tā jau nebij nekāda pasaciņa ar atstā-

stāmu saturu.

Smarša bij tikai pārlidojusi pāri kā dziesma

bez vārdiem.

Baltās rozes. Ērkšķu krūms

Gluži citāda rakstura bija Jansonu otrā

meita, Albertīne. Ap viņu nedvesa salda vijolīšu
smarša, bet skarba dvesma, kaut ari ne bez sava

aromāta. Itkā no saulainas pļavas ieietu tumšā

egļu biezoknī, kur valda noslēpumaina šalkoņa
un valdzina sveķu smarša.

Jau pēc izskata viņa bij citāda nekā saulainā

Auguste. Liela un plecīga auguma, viscaur pro-
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porcionēta, viņa ar saviem 19 gadiem izskatījās
vecāka par 22 gadu veco Augusti.

Vecākā māsa, kaut gan tumšmate, mīlēja
ģērbties gaišas krāsas drēbēs, it sevišķi rudzu-

puķu zilās, jaunākā turpretim nevalkāja citādas,
kā vien tumšas kleites. Vienīgi savus pelēkblon-
dos matus viņa, tāpat kā otra māsa, nēsāja pelēkā
tīkliņā un ap galvu sēja melnu samta banti.

Bet vēl vairāk Albertīne atšķīrās no savas

māsas ar savu nopietno un noslēgto būti un rak-

sturu.

Varēja sacīt, ka vecākā meita līdzinājās pa-

Eam
un jaunākā mammai, bet mamma jau taisni

ij ļoti atklāta, runīga kā vaļējas durvis.

Albertīne, varbūt, ari no dzimuma tāda bij
bijusi, tikai viņa caur dzīvi bij citāda tapusi.

Diezin kādas vētras viņai, tik jaunai, bij pū-
tušas pāri, ka visi smiekli un jautrība bij no vi-

ņas aizbēguši, kā nimfas un fauni aizbēg rudenī

no meža, kad saltie vēji sāk pūst
Ko viņa bij zaudējusi un kas gan viņai bij

palicis?
Ir cilvēki dzīvē, kuriem nevar paiet garām

neapstājies un nepētījis pēc viņu noslēpuma.
Albertīne bij tāda, bet es biju vēl par jaunu

minēt sfinksas mīklu, un tā neminēta moca vēl ta-

gad manu atmiņu.
Tikai vienu es zinu: viņa kautkādā veidā bij

noveikusi dzīvi un droši skatījusies acīs nāvei, jo,
kā jau minēju, pēc nedaudziem gadiem viņa
mira.

Tomēr, kautkādas puķes, kuras viņa bij aiz-

mirsusi izraut, auga ari viņas dzīvības dārza

stūrī.

No puķēm sevišķi viņa mīlēja baltas rozes

„Weisse Rosen fūr die Toten,
Weisse Rosen sind so bleich —

Und an banger Todesahnung,
Und an stiller Sehnsucht reich."
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(Baltas rozes tiem, kam jāmirst —

Bāls ir balto rožu vaigs —

Viņā visas slēptās ilgas,
Viņā tuvās nāves baigs.)

Es šos pantus gan lāgā nevarēju aptvert, bet

man tie dvēselē skanēja kā salda, sēra muziķa.

Es drīzi pamanīju, ka Albertīnei ir kāda ne-

liela, pabieza klade, kurā viņa norakstīja dzejas,
kuras viņai patika.

Šo kladi viņa rūpīgi slēpa, bet es nezinu, kā

tas nācās, reiz šī klade nokļuva manās rokās, un

viņas dzejoļu saturs mani tā valdzināja, ka es

ilgu laiku, varbūt vairāk stundu, pie viņas kavē-

jos lasīdama un nemaz nepamanīju, ka Albertīne

stāv manā priekšā un novēro, ka es viņas noslē-

pumu esmu atklājusi.
Beidzot viņa man ieprasās, vai man tādas

dzejas patīkot.
Es nezināju, ko atteikt, bet man bij tā ap

sirdi, itkā es būtu tanī teiku mežā nokļuvusi,
kur brīnumputniņš dzied, un kurā klausoties, pa-
iet tūkstots gadu, un tos nemaz nemana.

Albertīne laikam bij ari bez vārdu sapratusi,
kādu iespaidu dzeja uz mani dara, un viņa man

no tā laika labprātīgi atļāva savu dzeju kladi,
kurā viņa arvien jaunus dzejoļus pierakstīja
klāt.

Bet tie visi bij tik bēdīgi, ak, tik bēdīgi!
Mani, viņus lasot, arvien pārņēma tādas neiz-

protamas skumjas, itkā es tās senos senlaikos,

priekš savas dzimšanas jau būtu izjutusi.
Kādu reiz Albertīne man lika lasīt kādu dze-

joli priekšā, kurš nobeidzās ar pantiņu:

„Uns aile hat es belogen,
Uns aile hat es betrogen,
Das sonnige Mārchen vom Ģliick.**

(Mums visiem melojusi,
Mūs visus piekrāpusi
Laimes saulainā pasaciņa.)
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Viņai laikam bij paticis, ka es lasu priekšā,
jo no viņas pašas papa es taču biju mācījusies
dzejā ielikt jūtas, un no tā laika man viņai bieži

bij jālasa dzejoļi priekšā.
No tā laika vērpās mūsu dvēseles saites kopā

un starp mums nodibinājās draudzība.

Viņa bij devēja un es uzņēmēja, jo viņa man

atvēra poēzijas vārtus, jeb ieveda teiku mežā,

un man taču vairāk nebija kā mana, varbūt, jū-

tīgā vai melodiskā balsīte, ar kuru es viņai dzie-

dāju kā teiku putniņš priekšā viņas melancholis-

kās dzejas.
Albertīnes liktenis piepildījās ātri, viņas dzī-

ves loks slēdzās 2—3 gados, kamēr es pie Janso-
niem mitu pansijā.

Viņa ar saviem 19 gadiem bija par jaunu, lai

tā galīgi no dzīves noslēgtos. Vidus laikos gan
mūķenes tā mēdza darīt, bet mūsu modernajos
laikos dzīves vilinājumi un izpriecas ir pārāk
tuvu, tā ka negribot pie tiem jāpieduras kā pie
svilinošas uguns.

Nezin, kas bij Jansonu abas lielākās meitas

pierunājis ņemt dejas kursus, varbūt, pati dejas
skolotāja bija viņām personīgi pazīstama un vi-

ņas tāpat uzaicināja kādā vakarā ņemt dalību.

Tā bij kāda Neimaņa kdze, kura, kā sludināju-
mos esmu lasījusi, ari vēl tagad rīko dejas kursus

Rīgā, var ari būt, ka tā ir viņas meita.

Dejas vakarā Albertīne bija daudz dejojusi
un stipri svīduši. Arā valdīja sals un viņai bij
jāgaida pie mājas vārtiem, jo atslēgas māsas ne-

bija paņēmušas līdzi, nedomādamas, ka tik ilgi
aizkavēsies, un naktssargs ar savām atslēgām ari

nezin kur bij aizklīdis prom, tā ka bija jāgaida
sasvīdušām un plāni apģērbtām māsām kādu pus-
stundu ārā, stiprā salā.

Otrā rītā abas jutās gurdas. Auguste gan ne-

kādas slimības zīmes nemanīja, viņa bija vai nu

bijusi ciešāk apģērbusies, vai ari mazāk dejojusi.
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pie viņas, pēc izgulētā noguruma, nekādas ļaunas
sekas neparādījās.

Gluži citādi notika ar Albertīni.

Viņa sajuta stipras sāpes locekļos. Atsauca

gan ārstu, bet viss neko nelīdzēja. Ari visādi

mājas līdzekli izrādījās veltīgi.
Akūta ģikts lēkme rāva viņai visas dzīslas

kopā.
Viņa likās uz gultu un vairs nepiecēlās. Ve-

selus trīs gadus viņa tā samocījās un no lielās,

staltās meitas bija tikai izžuvis dzīslu kamoliņš

palicis pāri, kuru varēja viegli paņemt un nēsāt

uz rokām.

Sevišķi briesmīgas bija viņas naktis, kuras

viņa bez miega bij pārlaidusi, un kurās sāpes pa-

rādījās visasākā veidā, tomēr neviens žēlošanās

vārds nenāca pār viņas lūpām.
Mājās gan visi viņu rūgti nožēloja un kopa,

bet caur savu ilgu gulēšanu tā bij kļuvusi visiem

par nastu.

Vienīgais prieks viņai bija, kad es pie viņas
gultas sēdēju un lasīju viņai dzejas priekšā, bet

vai tad mani, tādu jaunu vējgrābsli varēja
daudz pie vietas saistīt un vai es maz viņas sāpes
sapratu!

Par atalgojumu viņa man atļāva uz skolu

ejot nēsāt savu ziemas cepuri. Pašai, diemžēl,

man ziemas cepures nebija, jo māmiņa stingri

noteica, ka pietiekot ar vasaras cepuri vien, un

ziemai lika man uzšūt melnu, biezi oderētu kap-
šonu, lai ausis neapsaldējot.

Es gan par to rūgti raudāju, jo man ausu ne-

būt nebija žēl, lai tās salā vai nokristu pavisam,
bet kapšonu valkāt, kā mazi bērni, es sajutu par
kaunu.

Var iedomāties, kāds liels prieks man bij, kad
Albertīne man atļāva nēsāt savu cepuri.

Tā bij melna samta ar melnām gaiļa spalvām
un man daudz par lielu, bet es viņu valkājot ju-
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tos pacilātā gara stāvoklī un pa ielu ejot garām
gājējiem uzmetu tādus skatus, itkā gribētu sacīt:

«Paskaties uz mani, kas es esmu!"

Vēl citu prieku man darīja slimā Albertīne.

Toreiz mēdza matus, protams, kam tādi bija, vīt

ap paresnu, apaļu koku un valkāt tos garās cir-

tās.

Albertīne arvien priecājās par maniem ma-

tiem, kuri bij kupli un zeltaini, un vija tos bieži

ar savām slimajām, sāpīgajām rokām ap resno

koku, kuru vēlāk izvilka, tā ka mati dabiskās cir-

tās man kā zelta mētelis pārklāja visu muguru.
Ari skolā manas skolotājas par tiem priecā-

jās un iesauca mani par „Zelta Elzi". Tāds no-

saukums nāca no Marlitas romāniem, kuri toreiz

bij modē un visur tika lasīti.

Ari mūsu mājā abonēja „Gartenlaubi", kurā

atradās visi Marlitas un Verneras romāni.

No sākuma es gan tos nesapratu, bet vēlāk

es tos lasīju ar lielu aizrautību.

Par šām abām rakstniecēm man jāmin, ka

viņas vēlāk, reālisma laikmetam uznākot, tika

ļoti nicinātas un pat izzobotas.

Vācu humorists, Oskars Blumentals, attiek-

damies uz kādu Marlitas romānu „Das Geheimnis

der alten Mamsell", rakstīja:
„0, wāre doch ailes, was geschrieben,
Das Geheimnis der alten Mamsell geblieben!"
(Ak, kaut viss, ko viņa rakstījusi, būtu pali-

cis vecās mamzeles noslēpums!)
Tomēr viņam nebij taisnība un vēsture, ne-

maldīgā patiesības lieciniece, runā savu valodu.

Viņa mēro un sijā un atšķir pārejošo no pa-
liekošā.

Visām šīm rakstniecēm, Marlitai, Vernerai un

viņu trešajai biedrenei, Heimburgai, gan ir, var-

būt, pārejošs saturs, dibināts uz senvācisku mo-

rāli un mietpilsonību, bet viņām ir viena lieta,
■apbrīnojama, meistariska technika.
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No tās var visi romānu rakstnieki mācīties.

Un kā par brīnumu visas šīs sen apraktās un

aizmirstās grāmatas ceļas augšā un tiek no jauna

izdotas skaistos un lētos izdevumos ar illustraci-

jām.
Tas tādēļ vien iespējams, ka viņas daudz tiek

lasītas.

Nesen es šos izdevumus ieraudzīju kādā lielā

vācu grāmatveikalā par 50 rubļiem gabalā.

Bet kas tad pie mums vēl vāciski prot?
Mūsu vidusskolās gan māca franciski un an-

gliski, divas ļoti nevajadzīgas valodas, kuras der

tikai priekš dārgās reprezentācijas un valsts pa-
rādu maksāšanas, bet citādi nav zināms, kur tās

vēl noderētu.

Turpretim, abas ļoti vajadzīgās valodas —

vācu un krievu — netiek obligatoriski skolās ie-

vestas, kaut gan mūsu kaimiņos atrodas abas liel-

valstis, Vācija un Krievija, un mūsu maziņā un ar

saviem nepilniem 2 miljonu iedzīvotājiem ir starp
tām iespiesta kā grauds starp diviem dzirnu ak-

meņiem.

Tāpat ari no mūsu skolām ir izmesta klasiskā

kultūra, kura gan neder priekš tirdzniecības un

saimniecības kā vācu un krievu valodas, bet uz

kuras taču dibinās visa līdzšinējā Eiropas attīs-

tība.

Tagad, diemžēļ, jāsaka, ka mūsu skolu beigu-
šie vidusskolnieki neprot lāgā nevienas valodas.

Atceros, ka pāra gadu atpakaļ dzejnieks-de-
putats Skalbe Satversmes Sapulcē uzstājās ar ru-

nu, ka mums vairāk nevajagot saprast, ka tikai

vienīgi latviešu valodu, ar to pietiekot.
Varbūt viņam bij tā pārliecība, ka latviešu

valoda pārvaldīs visu Eiropu.
Man tas atgādina kādu Krilova pasaciņu, kur

varde peļķi, kurā tā piemita, iedomājās par oke-

ānu.
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Lai nu no dzejnieka mutes tas ietu Dieviņa
ausī.

Attiecībā uz minētām rakstniecēm krīt vēl

svarā mana neaizmirstamā kolleģa, nelaiķa Rū-

dolfa Blaumaņa spriedums.
Es, būdama pēc tā laika modes reālisma cie-

nītāja, kādā sarunā ar viņu izsacījos ar nicinā-

šanu par minētām vācu rakstniecēm.

Bet mans kolleģis man ļoti nopietni atteica:

«Nerunājiet vis tā, bet ejiet labāk un mācaties no

viņām, gan nākotne viņas atzīs!"

Viņam bij taisnība. Blaumanis bij labs vācu

valodas un kultūras pratējs un viņš man ari atzi-

nās, ka viņš ierosinājumu kādai savai klasiskai

novelei Andriksonam ņēmis no vācu laikraksta

JDaheim" pielikuma kalendāra.

Tāpat ari dažus citus motivus viņš smēlies no

vācu valodas.

Bet atmiņas par Blaumani ir cits temats; šim-

brīžam man vēl jāatgriežas pie balto rožu kara-

lienes, slimās Albertīnes.

Rozēm, diemžēl, lapas bij nobirušas, jo tās

bij lemtas nāvei, ne dzīvībai, un līdz ar viņām
Albertīne vīta un kalta kā rožu lapa.

Viņas pēdējā vēlēšanās bij, lai viņai uz kapa
krustiņa rakstītu sekošo dzejoli:

„Wenn ich tot bin, pflanzt mir auf das Grab

Einen Dornstrauch, Sinnbild meinesLebens —

Werfet keine Blumen mit hinab,
Denn den Toten duften sie vergebens.
Dass nichts store die errungne Ruh,
Die mir Unverstand und Hārte raubten,
Deckt das kalte Herz mit Erde zu,

Da sie nimmer andas warme glaubten.
Stich, o Dornstrauch, jeden, der es wagt,
Diesen Wunsch der Toten nicht zu ehrem

Nur die wahre Reue, wenn sie klagt,
Dass zu spāt sie liebte, lasst gewāhren."
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Tulkojuma tas apmēram butu:

Kad es miršu, stādāt man uz kapa —

Ērkšķi, manas dzīves simbolu
—

Nemētāt nevienu rožu lapu,
Mirušai tā velti smaršotu.

Man miera trūkst, ko ieguvuši
Cietsirži, neviens lai nenāk klāt,
Mana aukstā sirds, nu zemē dusi,
Silto sirdi jūs jau atstūmāt. —

Dūri, ērkšķi, asiem dzelkņiem duri,
Kas šīs sāpes cienīt nesaprot,
Tikai īstās jūtas neatturi,
Kas še nāk par vēlu nožēlot.

Kādā dienā Albertīne skaidrā balsī sauca:

„Sanāciet nu visi kopā, un klausāties, ko es jums
teikšu!"

Visi sapulcējās ap viņas gultu un viņa gaiši
un skaidri teica:

„Nu es jums vairs nebūšu par nastu, tagad es

mirstu. Sveiki! Pateicos!" un nolikusi galvu uz

spilvena, viņa mira.

Asinsdraudzība. Briesmas un dēkas. Asinssuņi.
Mirušie hercogi. Karuselis

Gluži cita skaņa uz dzīvības instrumenta man

ieskanējās Ellā, trešajā Jansonu ģimenes loceklī,

augstais C vai pat D dūra skaņojumā, tas bij bēr-

nības prieks, bērnības dzīve — rotaļas.

Vientule uzaugusi, tādas nebiju pazinusi, lel-

les man drīzi bij apnikušas, tādēļ, ka tās nedzī-

vas, un mans vienīgais draugs, pelēkais, vecais

runcis, kurš man bij, kā jau atstāstīju, dzīvību

glābis, bij ticis no suņiem saplosīts.

Tagad man bij cita, dzīva rotaļu biedrene,

mazā Ella.

Diemžēl, tas viss bij nācis par vēlu, jo man



290

jau bija deviņi gadi pilni un es gāju desmitā un

biju mācījusies raudāt, pirms kā sāku smieties.

Mēs spēlējām «ģimnāziju", kuru izvelk smil-

tīs ar strīpām un noslēdz ar torni galā. Te no ze-

mākās klases sākot, katrā klasē jāmet oliņa un,

uz vienu kāju lēcot, jāizsper akmentiņš laukā, tā

ka neaizskar nevienu otras klases līniju un oliņa
izlec pa zemo galu laukā.

Kad pārnācām no skolas, mēs ar šo rotaļu no-

darbojāmies, bet Ella mani bieži viņā pārspēja,
jo viņa jau agrāk tanī bij vingrinājusies, kamēr

es ar to iepazinos tikai tagad.
Tas man nepatika un es uzņēmos ko citu, kur

viņa mani nevarēja pārspēt.
Es varēju lielā augstumā staigāt un no liela

augstuma nolēkt zemē.

Mūsu sētā atradās kāds šķūnis ar bēniņiem,
kurš tagad izbūvēts par dzīvokli.

Tur es pa vaļējo lūku mēdzu lēkt zemē, rokas

plivinādama un kā putns lidodama, jo šķūnis bij
diezgan augsts.

Tāpat es ari varēju nostaigāt pa pašu jumta

virsotni, tā ka Jansonu mamma, mani ieraudzī-

jusi, rokas vien sasita un izbailēs sauca, lai es tū-

daļ kāpjot zemē, jo es nositīšoties un viņai būšot

jāatbild.
Bet priekš manis tas nebij nekas, jo es taču

biju mēģinājusies vēl lielākā augstumā staigāt
mājā pa mūsu rijas šķērsbaļķiem, kā īsta cirka

akrobāte. Varbūt es būtu pat par cirka māksli-

nieci kļuvusi, ja dzīve mani būtu uz to pusi vadī-

jusi. Cilvēkā ir daudz neapzināmu talantu, kuri

panīkst un aiziet bojā, jo netiek attīstīti.

Bet ari augstumu lēkšana un staigāšana, tā-

pat kā «ģimnāzija", man drīz vien apnika.
Mēs ar Ellu uzmeklējām citādas dēkas un

avantūras.

Vispirms mēs noslēdzām romantisku draudzī-

bu: iegriezām katra sev pirkstā, iepilinājām asinis
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kopēji vienā glāzītē un pa pusei katra izdzērām,

tāpat kā senāk asinsbrāļi „Nibelungās" bija darī-

juši. Šo draudzību mēs ari uzturējām līdz skolas

beigām un ari vēlāk, kamēr Ella mira.

Un viņa mira ļoti jauna, jo viņa bij dievu mī-

lule, un
dievi

par agri ņem pie sevis tos, kurus viņi
mīl.

Kā jau visi bērni, mēs saldumus ļoti mīlējām.
Ja vien kādai no mums kāda kapeika gadījās, tūlīt

skrējām uz bodi pirkt bonbonkus, bieži pa I—31 —3

kapeikām, un mēs tos dalījām vienmēr uz pusēm.

Ja gadījās, ka viena savu bonbonku apēda āt-

rāk, tad pēdējo, kas atlicis, no vienas mutes devām

otrā sūkt.

Uz dēku meklēšanu mūs sevišķi pamudināja
Makss un Morics, kuru kopā lasījām, bet māju ra-

jonā mēs savu darbību vairs nedabūjām attīstīt,

ja daudz, tad uzspraudām kādam cedelīti uz mu-

guras, vai ari poļu muižnieku sunim kādu aprak-
stītu papīrīti ar nerātnībām piesējām pie astes.

Par to mūs Jansonu mamma nikni izbāra, solīja
mums apsiet cūkas ādu ap pieri, un ar to mūsu

darbība likvidējās.
Meklējām citu romantiku ārpus mājas un tā-

du drīzi vien atradām; tā bija senā Jelgavas her-

cogu pils, kura tolaik atradās vēl pilnā sastāvā, jo,
kā zināms, tā kara laikā no vāciešiem tika node-

dzināta.

Pils bija celta pēc franču Versaļas pils parauga

un sastāvēja no bezgala daudzām istabām, kori-

doriem un stāviem.

Pašā apakšā bij līķu velve, kur atdusējās Kur-

zemes bijušie hercogi, starp kuriem itkā izcilu

vietu, vismaz ļaužu atmiņā, ieņēma slavenais Bi-

rons.

Ļaudis stāstīja, ka tie visi esot iebalzamēti un

nesatrunēšot līdz pastara dienai un augšāmcelša-
nai.

Mūs abas ar Ellu laida uz pili tādēļ, ka tur

dzīvoja kādi Jansonu tuvi radi. Berģi.
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Bet mūs turpu nevilka vis radu mīlestība un

labdienu nodošana, bet pavisam citas lietas.

Vispirms mūs interesēja plašais parks ar gran-
tētām ejām, kurš skaitījās par publikas izpriecas
vietu un svētdienās mudžēt mudžēja no apmeklē-
tājiem.

Bieži tur ari spēlēja mūzikas kapelle, sastāvo-

ša no septiņiem prāģeriem.
Pa šo parku mēs nu izskraidījāmies tiku ti-

kām un uzmeklējām visus apslēptākos un aizau-

gušos taciņus, pa kuriem vairs publika nestaigāja.
Bet ar to vien nepietika.
Mēs sākām interesēties par pašu pili.
lekšā, noslēgtajās, vēsturiskās telpās, kur val-

dīja vecā greznība ar izdilušiem gobelēniem un no-

bālušām seno hercogu un hercogeņu portrejām
zelta rāmjos, protams, mūs nelaida.

Vispār šīs telpas nebij publikai pieejamas, un

viņu atslēgas likās iekritušas mūža dzelmē.

Mēs ari nebūt negribējām tur kļūt iekšā un

lūkojāmies tikai pa atslēgas caurumiem, kur jau
sākās mistika un dvesa pretim mūžības dvesma.

Mēs tikai laidāmies lejā gar plašo akmeņu

trepju abām slīpajām malām, kuras abās pusēs at-

radās aiz kāpeņu galiem.
Tas bija lidojums tīri kā vējš, tā ka mēs no-

braucām tālu vēl no kāpenēm uz pliena, tīri kā Al-

pu kalnu sportisti uz sniega ragaviņām.
Kad ar šo darbu pietika, mēs sākām uzmeklēt

visādas šausmas un briesmas, kādām pēc mūsu ie-

domām šinī mistiskajā pilī visādā ziņā vajadzētu
būt.

Viens pils spārns bija reāls, tur nodarbojas vi-

sādi skrīveri un tas mūs maz interesēja. Tāpat,
otrais, kuru apdzīvoja augstākie ierēdņi.

Bet vidū, zem klusajām, mistiskajām istabām

stiepās gari, tumši gaņģi. Ella bija dzirdējusi, ka

tur pie ķēdēm tiekot turēti briesmīgi asinssuņi,
kurti, kuriem neviens nedrīkstot tuvoties, un kuri

barojoties tikai no cilvēku gaļas vien.
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Kas viņus tur baro, par to mēs tālāk nepado-
mājām.

Bailīgi mēs lūkojāmies pie gaņģu ieejām, un

mums šķita, itkā dzirdētu kaucam un smilkstam

asinssuņus, kuri bij saoduši cilvēka smaku. —

Ja nu kāds no ķēdēm atrautos vaļā un mūs sa-

plosītu? —

Drebēdamas mēs viena otrai ciešāk piespiedā-
mies, lai briesmu brīdī kopā mirtu, bet prom no

šausmu gaņģa tomēr negājām.
Bet tā kā no visa gaidītā nekas nenotika, mēs

gājām uzmeklēt citas briesmas:

Mēs mēģinājām pa dzelžu aizkrustotiem, ze-

miem līķu velves lodziņiem ieskatīties iekšā.

Miroņi jau paši par sevi bij bīstami, kur nu

vēl tādi, kas gadusimteni un vairāk bija miruši un

tur velvē dusēja pēc izskata ne dzīvi, ne miruši.

Ella atkal zināja, ka tiem, kas līķu velvē pa

lodziņiem ieskatās iekšā un ieelpo trūdu smaku, ir

jāmirst, kaut gan ne uz vietas, bet drīzi vien.

Visu to zinādamas, mēs tomēr lūkojāmies iek-

šā, lai kautko piedzīvotu vai ieraudzītu: vai vis-

maz kāds zārka vāks nesprāgs vaļā un kāds sa-

pelējis hercogs ar zelta kroni galvā mums nedzī-

sies pakaļ, lai kā vampirs mums asinis izsūktu.

Diemžēl ari tas nenotika.

Viss, ko mēs varējām ieraudzīt, bija zārki un

atkal zārki
no nomelnējuša svina, un uz viena no

tiem bij uzliktas uz vāka zelta brokāta tupelītes,
ari jau stipri nomelnējušas.

Cik mēs dabūjām zināt, tad tupelītes piederē-
jušas kādam übagam, kurš Bironam dzīvību glā-
bis un par to ticis iecelts lielā godā.

Kurzemes hercogu vēsture par to zinās vairāk

vēstīt, nekā es še savās no baumām savārstītās at-

miņās varu pastāstīt.

Neko nepiedzīvojušas, mēs no miroņu un

briesmu valsts sākām kādu dienu meklēt piedzī-
vojumus reālajā pasaulē.
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Bija jau vēls rudens un nāca tirgus laiki «Mā-
ras" un „Miķeļi", kuri Jelgavā tika plaši svinēti.

Tad sabrauca daudz laucinieku, un uz tirgus
laukuma tika saceltas visādas būdas ar saldumiem

un raibiem ķinķēziņiem.
Zvēru būdās, kur uz izkārtnēm bija nobildēti

briesmīgi tiģeri un lauvas, mēs iekšā negājām, jo
tie taču varēja būt stiprāki par neredzamiem

asinssuņiem pagrabos un mirušiem hercogiem.
Par visu vairāk mūs pievilka tirgus galvenais

punkts, karuselis, no kura jau iztālēm nāca skaļa
muziķa.

Kad mēs tam tuvojāmies, viņu jau ieslēdza

bieza rinda skatītāju, sastāvošu visvairāk no ielu

puikām.
Mēs kautkā izlauzāmies cauri un mums atklā-

jās aina visā viņas skaistumā:

Ak, kādi apmālēti zirdziņi dažādās krāsās un

ar segliem mugurā un kuplām astēm! Cik lepni
bij puikas, kas tiem varēja sēdēt virsū un samak-

sāt trīs kapeikas!
Bija tādi izredzēti, kas spēja vēl otrreiz sa-

maksāt 3 kapeikas, tie nemaz nekāpa zemē un ar

nicināšanu noraudzījās uz apkārtējo publiku.

Kamaniņās, kuras ari bij izraibotas dažādās

krāsās, pa lielākai daļai sēdēja skuķi, un pat labi

pieauguši, līdz 15 vai 16 gadiem.
Mēs brīnījāmies, kādēļ tām visām bij tik bā-

las sejas, un kādēļ tās liecās tik zemu uz vienu

pusi.
Kad muziķa apstājās, dažas nemaz nevarēja

izkāpt ārā un bij pavisam noreibušas, un pat ģība.
Bet tas mūs nebūt nevarēja atturēt no brauk-

šanas.

Sameklējušas pa visām kabatām kopā kapei-
kas, lai iznāktu pienācīgā summa, katrai pa trim,

mēs ar bravūru kāpām iekšā kamaniņās.
Muziķa ar bungu sitieniem no kādas neredza-

mas leijerkastes sāka dūkt, un mēs braucām. —
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Tas bij brauciens, kādu tik vienreiz dzīvē

brauc, un par kuru mūs var apskaust visi mūsu

tagadējie braucēji ērtos automobiļos, kuri ar res-

niem vēderiem un plikiem pauriem brauc uz zinā-

mām izpriecas vietām.

Mūsu brauciens veda uz jaunības zemi, uz ku-

rieni tie vairs ne par kādiem miljoniem nevar tikt.

Ari mēs bijām gluži bālas un vai ģībām, bet

kas par to!

Skaists bij šāds brauciens, ak, cik skaists!

Sēdāmies vēl otrreiz iekšā, jo tikdaudz naudas

mums vēl tika, un laidām, ka vējš skrien gar au-

sīm, un galvas jau sāka nokarāties kā pogas, bet

ko mēs par to bēdājām!
lelu puikas, kuri apkārtnē stāvēja lokā, ap-

mētāja mūs ar sapuvušiem āboliem, tā ka vai visas

acis piešķīda, bet mēs ari uz to negriezām vērību,
kaut tikai brauciens ilgtu vēl ilgāk un kaut tikai

tas nekad neapstātos!
Cik niecīgs viss tas izliktos un smejams priekš

mūsu tagadējās jaunatnes un viņas notrulušiem

nerviem, kura tik labi apzinās, ka viņa ir jauna un

to vienmēr pati uzsver, bet mēs, kas mēs neapzinā-
jāmies savu jaunību, būtu varējušas apgalvot, ka

mēs par viņu bijām laimīgākas, daudz laimīgākas!
Kad mēs ar aptraipītām sejām pārnācām mā-

jās, Jansona mamma atkal sasita vien rokas un iz-

saucās: „Jesses! kādā caurumā tad jūs esat biju-
šas?"

Bet mēs tik smējāmies un klusējām, un viņa
ari smējās vien līdzi, kad mēs beidzot tai visu iz-

stāstījām.
Ak, mīļā Jansonu māmiņa, tavas laipnības un

labsirdības stari vēl no tālās pagātnes klīst šurp
uz manu sastingušo sirdi.

Visas nerātnības, visus nedarbus tā mums pie-
deva un tikai smaidīja vien, kaut gan viņas pašas
dzīve ari nebij vieglā, jo viņa strādāja kā baronu

smalkās veļas mazgātāja ar kaulu sāpju savilktām
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rokām, bij gandrīz vienīgā ģimenes uzturētāja, jo

pats papa, kā jau minēju, bieži visu sapelnīto nau-

du apdzēra.
Es, protams, no abām pusēm saņēmu mīlu, un

tāpat ari Ella vairāk pieslējās papam, neraugoties
uz viņa trūkumiem.

Viņš mūs kā bērnus mīlēja abas, un ari man,

kā svešam loceklim, atkrita šad un tad kāds

saldumiņš, ko viņš izvilka no savas apsmulētās ka-

batas otrā rītā kā atkritumu no muižnieku dzīru

galda.
No šiem pāra, mana mūža vislaimīgākiem ga-

diem, pavadītiem Jansonu ģimenē, man vēl prātā
kāds spilgts iespaids:

Jansonu papa mums bieži bija solījis paņēmi
mūs līdzi uz muižnieku dzīrēm un reizi to ari iz-

pildīja.
Atminos, ka mums bij jākāpj pa trepju tre-

pēm, kamēr nokļuvām lielā augstumā, kur spēlēja
muzikantu koris. Aiz tā nu mūs paslēpa, tīri kā

naudu aiz cepures oderes, un atļāva mums pa šķir-
biņu paskatīties, kas apakšā zālē notiek.

Ak, kādos vizošos un mirdzošos apģērbos tur

staigāja muižnieces un kā kungi melnās frakās

pret viņām locījās!
Muzikanti rāva vaļā, tā ka mums viņu tuvumā

vai ausis aizkrita, un tad sākās deja.

Bij tīri ko pabrīnīties, kā kavalieri spēja iz-

locīties ap tik garām šlepēm, kādas tolaik bija mo-

dē.

Dejas laikam bija pēc franču parauga, vai nu

menueti, vai fransezes, vai kotiljoni, es jau no tam

nekā nesapratu un redzēju tikai raibo grezno mu-

džekli un visādu locīšanos.

Nevaru sacīt, ka pie tā būtu lielu patiku atra-

dusi.

Kad dejā bij iestājusies pauze un kungi bij
iegājuši otrā zālē esi vakariņas, Jansonu papa pie
mums ieradās un vedināja mūs aši kāpt zemē un
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caur dejas zāli izskriet cauri un doties uz mājām,

jo nu jau mēs esot diezgan tā jaukuma atskatīju-
šās.

Kā pelēkas pelītes mēs ari aši skrējām cauri

greznajām telpām pa glumo grīdu, un es gandrīz
uz kādas nomestas rozes būtu pakritusi, jo varbūt

šī roze bij pie muižnieces krūtīm dusējusi un ņē-
ma ļaunā, ka tāds zemnieku skuķis viņai drīkst

mīt virsū.

Tas bij mans personiskais iespaids no torei-

zējās Kurzemes muižniecības, kura atradās sa-

vas varas un spožuma augstumos.

Pārkāptais mūris. Koks ar zelta lapām. Zilas ne-

aizmirstelītes un baltas atraitnītes

Līdz šim es runāju tikai par māju dzīvi pan-
sionātā, ko tā man bij varējusi dot, un tas bij diez-

gan daudz, zelts rudā.

Te es biju redzējusi raksturu stiprumu un

enerģiju pie Jansonu Albertīnes, kaut gan tā di-

rekti vēl mani pašu neveidoja, bet palika tikai

atmiņā kā paraugs, lai vēlāk attīstītos personība.
Un personība ir cilvēces augstākais likums, kā

lielais Gēte saka:

Hochstes Gliick der Erdenkinder
Ist doch die Personlichkeit."

(Visaugstākā zemes bērnu laime ir personība.)

Protams, manī, mazajā cilvēciņā, viss vēl bij
plūdums, nekur vēl nebij rakstura sacietējuma,
nekur pārliecības spēka un protesta asuma; tikai

brīnums vien, kas uz visu raudzījās ar lielām

acīm.

Bet tikai sēklas graudiņš visur krita, lai no tā

vēlāk izaugtu koks.

Noteiktāk jau bij atskanējis zvans, kas veda
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uz poēzijas zelta durvīm, to man bij zvanījusi ve-

cā dzērāja Jansona sakaltusē, dzīslainā roka un

visa apkārtne, kura nebij līdzīga reālajai dzīvei

ārpusē.
Bet tas viss jau slēpās ari manī pašā iekšā,

kaut ari saistītā veidā, jo citādi tas mani nebūtu

varējis iespaidot.
Tāpat es ari stipri ticēju vecā papa solīju-

miem, ka reiz atjās ģenerālis uz balta zirga un

mani seglos uzcels sev līdzi, aizaulekšodams nezi-

nāmā tālē, jo mana mazā sirsniņa bij radīta, lai

ašāk pukstētu un kā debesu zirdziņš zem sudraba

pātadziņas aizskrietu tālumā.

Ar mazo Ellu es dabūju izšalkoties un izvir-

puļoties bērnu trakulībās un rotājās, priekš kurām

es jau biju par nopietnu kļuvusi, lai tās mani ilgi
saistītu; tās nāca par vēlu —

Bet vēl kas mani bij skāris, itkā garāmskrejo-
šu spārnu dvesma, kam es vārda nezināju, bet ko

atceroties es ieelpoju vijolīšu smaršu.

Tas bij cēlies no Augustes satiksmes ar zīmē-

šanas skolotāju Grosu.

Bet visi šie iespaidi no māju dzīves bij tikai

parallele no skolas dzīves, kura taču bij mans īs-

tais mērķis, jo vecāki neved bērnus pilsētā priekš
māju dzīves, bet lai bērns ietu skolā.

Māju dzīve vispār nekrīt svarā, salīdzinot ar

skolu, kā melnā mēness mala ar spožo.
Un pirmās dienas, pirmās nedēļas skolā pa-

tiesi līdzinājās šai melnajai malai.

Vislielākās grūtības man sagatavoja vācu va-

loda, kurā bij jāmācās visi citi priekšmeti.
Mani gan ielika sagatavošanas klasē, bet tur

ari gadījās, ka visas citas skolnieces bij par mani

labi vecākas, un kaut gan pa lielākai daļai lauku

meitenes, tomēr kaut cik tās jau bij apmācījušās
vāciski.

Citādi jau ari nedrīkstēja savā starpā sarunā-

ties, ka tikai vāciski, un kad dzirdēja vienu vārdu
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latviski, tad par to dabūja tūdaļ sliktu atzīmi kla-

šu grāmatā.
Klases prīmene bij kāda vāciete, vārdā Nedle-

re, labi jau pieaugusi, bet ļoti laiska un nolaidīga,
bet totiesu nikna pret savām apakšniecēm.

Drīzi vien tā sava slinkuma dēļ krita, un vi-

ņas vietā nāca kāda cita prīmene, Kulikovska,

latviete, laikam no Vircavas puses: tad mums sā-

ka labāki klāties.

Man bij nevien bailes, bet ari kauns par manu

valodas neprašanu, jo tikko sāku lauzīties un iz-

teicu kautko vācu valodai līdzīgu, kad bij jāatbild
skolotājai, visas skolnieces tūdaļ skaļi smējās.

Skolotāja, kura priekš kādām piecdesmit skol-

niecēm bij viena pati, bij direktrises fon Osten-

Sakenes māsa, ari jau paveca jaunkundze, blon-

dīne, liela auguma, bet ļoti labsirdīga.
Viņa apsauca smējējas, bet neprata labi rāties

un bērnus turēt disciplinā, tādēļ tie ari daudz vai-

rāk iedrošinājās, nekā skolā pienācās.
Bez tam vēl man bij kauns, kad man pirmajā

dienā kā lekciju uzdeva izmācīties no galvas kādu

vācu peršiņu:

„Ich bin noch klein, ich kann noch nicht

Mit m die Kirche gehen,
Und muss mit traurigem Gesicht,
Hier hinterm Fenster stehen;
Die andern geh'n mit frohem Sinn

So all' zusammen immer hin."

(Es vēl esmu maziņa, es nevaru līdzi iet baznī-

cā, un ar bēdīgu seju man jāstāv pie loga un jā-
redz, kā citi priecīgi arvien iet turpu.)

Vai tas nu nebij kauns!

Lauku skolā es jau biju izaugusi tik liela, un

te mani tikpat miesīgi, kā garīgi nostādīja par vis-

mazāko no mazākiem.

Es tādu muļķīgu pantu, kuru sajutu taisni uz

mani zīmētu, negribēju mācīties, un tas man ari

negāja galvā, bet aiz respekta pret vācu valodu un
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aiz bijāšanās no skolotājas es to kaltin iekalu tā,

kā tas man vēl tagad skaidri atmiņā.
Bet kur nu vēl visi citi priekšmeti, kuri man

nākošās dienās bij jāmācās un kuri man rēgojās
priekš acīm kā augsts, nepārkāpjams mūris!

Ak bēdas, bēdas! Man šķita, ka es šo mūri ne-

kad nepārkāpšu.
Sevišķi krievu valoda un rēķini man likās

f;rūti un es tos būtu vai no pasaules izdeldējusi
aukā.

Kad māte iebrauca no laukiem, es lūdzos, lai

viņa iet pie Saken jaunkundzes un to pierunā man

šos priekšmetus atņemt.

Māte lietu gribēja pārlikt un tūdaļ negāja, ma-

ni mierinādama, ka iešot nākošu reizi pie skolotā-

jas, kad iebraukšot.

Mājā viņa par to bij pastāstījusi tēvam, un tas

viņai bij uzbrucis ar pārmetumiem, ka nu skaidri

redzams, ka viņa pati savu bērnu gribot nogalināt.
Vēl spēcīgāk savu daļu apdraudējusi vecā

tante un teikusi, lai mani labāk tūlīt ņemot no sko-

las laukā un neļaujot nogrimt tādā zaņķī.
Tāda skološana esot tikai lepnība un grēks

pret Dievu, kas bez soda nepalikšot.
Lai vedot labāk ik svētdienas baznīcā nekā

skolā.

Māmiņa bij pārdomājusi — un nebij klausīju-
si ne tēva ne tantes, ne ari bijusies no grēka un

Dieva soda; viņai pat nebij žēl manu asaru un tā

cieti bij apņēmusies, kad iebrauktu nākošu reizi,

atstāt mani visās manās nepārvaramās grūtībās
un neiet pie skolotājas ar lūgumu, lai man mācī-

bas atlaiž.

Viņa gribēja mani ar mīļiem vārdiem mieri-

nāt, lai neraudātu un vēl paciestos.
Kad nu viņa pēc pāra nedēļām atkal iebrau-

ca — viņa ar nodomu oij pat vilcinājusies — viņa
piedzīvoja mazu pārsteigumu: manās acīs vairs ne-
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mirdzēja asaras, bet bij ieradies mazs spožumiņš,
kā stariņš no cerību zvaigznītes.

Ari deguntiņš vairs nenokarājās, bet bij pa-
celts lepni uz augšu.

Es mātei vairs nelūdzos, lai tā ietu pie skolo-

tājas un man tiktu atvieglotas grūtības ar krievu

valodu un rēķiniem, bet gluži otrādi, es piekodi-
nāju, lai viņa labāk neietu.

Tā ari palika.
Pār krievu ābeces žuburainajiem burtiem es

biju pārkāpusi pāri kā pār žagaru kūļiem un cel-

miem, kas aizšķērso ceļu, un pat svabadi jau la-

sīju kopā un burtnīcā ar tinti norakstīju.
Ar franču valodas pasākumiem man gāja vēl

vieglāk, jo tur bij darīšanas ar latīņu burtiem, kas

man likās pat pazīstami.
Izruna man ari labāk padevās kā krievu

valodā.

Vācu valodā man šķīrās pavisam viegli, jo te

man palīdzēja sarunas skolā kā mājā.

Visas trīs valodas es norakstīju burtnīcās, un

drīkstēju rakstīt ar melnu vai lillā tinti.

Diemžēl pati rakstīšana man neizdevās, jo es

vasarā, būdama mājās, biju pati sākusi rakstīt ar

tinti un nebiju pratusi turēt spalvas kātu kā pie-
nākas, jo es biju to turējusi pirkstus augsti sa-

kniebusi, itkā ko karstu skārdama, vai ari spalva
gulēja augšpēdu, kā putns laizdamies uz muguras.

Ari traipekļi, kaut gan no lillā tintes, bieži iz-

plūda kā mazi lillā ezeriņi.

Nelīdzēja pat ne daudzās kaligrāfijas stundas,
laba numura es nekad nedabūju, un ari šo baltu

dienu nevaru skaitīties par daiļu rakstītāju.
Ar mācībām man gāja gluži citādi.

Drīz vien man vairs nebij jāmācās tādi dzejo-
ļi, kuru saturs mani nostādīja kā mazu bērnu, bet
līdz semestra beigām visa lasāmā grāmata bij jau
izņemta cauri gan stāstiņus atstāstot, gan dzejoļus
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no galvas mācoties, un es itkā pa kāpēm iknedēļas
kāpu augstāk un augstāk.

Daži dzejoļi man ar savu saturu ļoti patika, tā

piemēram, par koku, kurš nebijis mierā ar savām

zaļajām lapām un iegribējies, lai tās būtu citādas.

Papriekš tas gribējis sudraba lapas, bet tās

viņš drīzi viens bij apnicis, vai ari citādi kāda

klizma ar tām bij notikusi.

Pēc tam koks bij vēlējies zelta lapas un viņa
vēlēšanās bij ari piepildījusies.

Kad rīta saule bij uzlēkusi, viņš bij starojis
un mirdzējis vienā zeltā.

Koks nu bijis laimīgs, bet viņa laime atkal

drīzi vien nobeigusies: kāds paunu žīds gājis tais-

ni garām, un tanī pašā dienā visas zelta lapas no-

plūcis un sabāzis maisā.

Nu kokam bij jāstāv gluži kailam, un nu citas

vēlēšanās tam vairs nebijis, kā atdabūt savas se-

nākās, zaļās lapas atpakaļ.
Tās nu vairs nebij tik viegli iegūstamas. Pagā-

ja labs laiciņš, kamēr tās pamazām atzēla un iz-

auga.

Bet, diemžēl, pa tam jau bij pienācis rudens,

un lapām, kas tikko bij uzaugušas, bij jākrīt nost.

Es neiegaumēju šā stāsta morāli, kas, laikam,

biedināja no pārgalvības, es atminos tikai mirdzo-

šo lapu skaistumu un dažādību, un es koku vis ne-

nosodīju, bet man tā bij ļoti žēl.

Es pati viņa vietā, apzinājos, nebūtu darījusi
citādi.

Līdzīgs stāsts par „muļķa Ansi" man tāpat gā-

ja pie sirds.

Tam savā muļķa laimē bijis pirms liels zelta

gabals, kuru tas drīz vien izmainījis pret zosi

vai citu kādu lietu. Zosi tas atdevis pret kreklu,

un tā vienmēr iemainījis vienu lietu mazvērtīgāku
par otru, līdz beidzot tam palikusi rokā tikai ma-

za oliņa.
Patika man ari stāsts par dažādām krāsām.
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tas nebij tikvien kā jāatstāsta, bet mums pašiem
bij jāizvēlas, kura krāsa katrai vismīļākā, un jā-
pamato, kādēļ.

Manas jaunības krāsas bij gaiši zilas un bal-

tas, jo atminos, ka māmiņa viņās mani vismīļāk
ģērba, un tās bij ari viņas pašas vismīļākās krāsas.

No puķēm ari viņa visvairāk mīlēja neaizmirste-

lītes un baltās atraitnītes.

Vēlākos gados, kad mēs pēc lieliem zaudēju-
miem kritām nabadzībā, tad — vasarā, lai ari mai-

zes nebija, neaizmirstelīšu pušķītis vai kronītis

arvien atradās ūdenī uz viņas loga.
Tagad — baltas atraitnītes un zilas neaizmir-

stelītes aug uz viņas kapa.
Mana karstākā vēlēšanās ari būtu, ka kāds

ziediņš no tām tur tiktu uzstādīts, ja manas rokas

vairs nespēs.
Tam līdzīgi stāsti un dzejas man skolas dzīvi

darīja interesantu, un ari citas mācības man šķir-
tin šķīrās.

Uz pusgada beigām es jau biju tiktāl uzkā-

pusi, ka tiku par prīmeni.

Sāpju aplociņš. Pēkšņs uzliesmojums

Nākošā pusgadā es biju jau pārcelta no saga-
tavošanas klases uz nākošo jeb īsto pamatskolas
klasi.

Te divas klases bij apvienotas un skaitījās kā

augšas un apakšas nodaļa. Visa skola pastāvēja
no četrām klasēm un vienas sagatavošanas klases,

kuru es nupat biju nobeigusi.
Te nu es atkal savā lidojumā atsitos kā putns

pret sienu.

Mācības te bij daudz grūtākas, aritmētiskie

uzdevumi daudz sarežģītāki, bij jāmācās visās va-

lodās gramatikas, jāraksta diktāti, ekstemporaļi
un mazi domu raksti.
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Atkal tas pats bēdu aplociņš, par kuru bij jā-

pārlec pāri.
Reizē man darīja bēdas mana apkārtne, es ju-

tos te tik sveša, tik sveša!

lepriekšējā klasē bija tikai viena pati skolotā-

ja, un es to tā biju iemīlējusi, tā ka man ar asa-

rām bij no viņas jāšķiras.
Ari es biju viņas mīlule, un ikreiz, kad viņas

skatiens uz mani pavirzījās, tas mani skāra kā

mīļa, silta vasaras saulīte.

Te bij vairāk skolotāju, un viņas visas bij tik

bargas, tikai krievu skolotāja, Fadejeva, bij mai-

ga un labsirdīga.
Visniknākā bija kāda Adolfija, un taisni tā

padeva stundas vairākos priekšmetos. Viņa lamā-

ja visas sliņķes un neprašas un parastais viņas la-

mu vārds bij „Unhosel", kuru tā, laikam, bij
ņēmusi no franču revolūcijas sanskilotiem jeb
„bezbikšiem".

Bet vēl vairāk kā skolotājas darīja man bē-

das līdzskolnieces.

Klase bij plaša un skolniecēm pārpildīta. Kā

jau minēju, tā sastāvēja no divām nodaļām.
Es atkal biju pēdējā starp pēdējām, maza, ne-

ievērota ne no skolotājām, ne skolniecēm. Skolo-

tājas man gandrīz nekā nenoprasīja.
Skolnieces noslēdzās ari savstarpīgi. Mana mā-

sīca, Doriņa, jau bij tūdaļ tikusi ceturtā klasē bez

sagatavošanas klases, jo viņa taču trīs gadus bij
apmeklējusi pagasta skolu.

Viņa atradās augšējā klasē jeb nodaļā un tu-

rējās kopā ar lielajām meitām.

Es redzēju, ka viņas visas savstarpīgi knaibī-

jās, slepeni smējās, cita citai suflēja aiz muguras

priekšā un ari viena no otras norakstīja.

Pamanīju ari, ka starp viņām cirkulēja kādas

bilžainas burtnīcas, kur viena otrai ierakstīja kā-

du atmiņas pantu un pielipināja klāt bildīti.

Ak, cik skaistas bij bildītes un cik labprāt es
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ari ko butu ierakstījusi, un kāds man butu prieks,

ja man ari tāda burtnīca būtu bijusi.

No visām meitenēm tomēr viena manis iežē-

lojas, viņa saucās Geinert un ari sēdēja starp pē-
dējām. Viņa bija liela auguma un ļoti labsirdīsra,

bet, diemžēl, nebij apdāvināta un nezināja atbil-

dēt, kad skolotājas viņai ko noprasīja.

Likās, ka viņa šinī nodaļā sēdēja jau otro pus-

gadu, bet tālāk netika. Es viņai šad un tad suflēju
priekšā un tā starp mums nodibinājās draudzība.

Viņa ari bez tā, es sajutu, būtu mani iemīlējusi.
Reiz nu ari Ģeinerte man pasniedza tādu pie-

miņas burtnīcu ieskatīties, kura bij nodota viņai

priekš ierakstīšanas.

Es nu ņēmos no gala lasīt cauri visus panti-

ņus, bet, ak, cik tie bij muļķīgi! Nekādā ziņā tie

nesaskanēja ar klāt pieliktajām bildītēm.

Citēšu te dažus piemērus, kuri raksturo manu

līdzskolnieču gara līmeni.

Viens pantiņš bij sekošs, protams, tikai vācu

valodā:

„Emilie, Emilie, denk an mich!

Ewig, ewig lieb ich dich,
Wenn ich auch nicht bei dir bin,
Steh ich doch im Stammbuch drin!"

(Emīlija, Emīlija, piemini mani,
Mūžīgi, mūžīgi es tevi mīlu!

Kad ari es nebūšu pie tevis,

Es būšu tavā piemiņas grāmatā.)

Es nodomāju, kas tā par mūžīgu piemiņu, kur

katrs pēc gada, varbūt, aizies uz savu pusi.

Citi panti bij vēl muļķīgāki:

„Rosen und Vergissmeinnicht
Bluhen auf dein Schafsgesicht."

(Rozes un neaizmirsteles

Zied uz tava aitas ģīmja.)
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Vai atkal:

„Lebe glucklich und sei froh,
Wie der Konig Salomo!"

(Dzīvo laimīga un esi priecīga
Kā ķēniņš Zālamans!)

Ja, to viņas varēja darīt un tādas bija viņas
pašas. Man nebij tur nekā ko nožēlot, ne viņu
draudzība, ne viņu skalugrābju panti.

Vēl vairāk mani aizskāra, kad viņas sāka no-

zaimot kādu skolotāju.
Zīmēšanas stundas mums pasniedza kāda

veca, ļoti gara auguma, kalsna jaunkundze Staven-

hagena. Viņa bij klusa, nerunīga un aši vien ap-

skatījusi skolnieču zīmējumus, šo to piezīmēja un

atkal apklusa.
Toties runīgākas bij skolnieces.

Viņas smīnēja, sačukstējās un rakstīja cita

citai zīmītes.

Reiz tāda nāca ari manās rokās, un es aiz dus-

mām un līdzjūtības uz skolotāju varēju raudāt.

Vienā tādā zīmītē bij rakstīts:

„Frāulein Stavenhagen,
Dari ich wagen,
Sie zu fragen,
Wieviel Kragen
Sie vertragen
Auf der Reise

Nach Kopenhagen?"

Šādu gara ražojumu viņas nabaga skolotājai
piesūtīja anonimi, un kad pēdējā nelikās neko ma-

nīt, uzsprauda viņai to uz mēteļa muguras.

Nezinu, par ko viņas nabaga skolotāju tā ni-

cināja, Vai tādēļ, ka tā bij tik klusa un neviena

barga vārda skolniecēm neteica?

Adolfijai, turpretim, kura viņas rāja un tu-

rēja stingrā autoritātē, viņas to nebūtu uzdroši-

nājušās darīt.
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Vai tiešām tā mēdz būt dzīvē, ka vājākais un

labākais tiek samīts?

Es to neizturēju, un kad skolotāja apvilka mē-

teli un taisījās ar visu piesprausto zīmīti iziet uz

ielas, es uz to viņai aizrādīju.
Viņa jau bij tāda, ar skatu, uz iekšu vērstu,

kas nemana, kas ap viņu notiek.

Klusu viņa noņēma zīmīti kā riebīgu tārpu

un nometa to zemē.

Man viņa nekā neteica, neuzmeta pat ne pa-

teicīga skata, bet es jau ari biju par ātri aizskrē-

jusi prom, lai to pamanītu vai gaidītu.
Bet citas skolnieces gan manu aizrādījumu

bij pamanījušas un mani par to sāka ienīst un

vēl vairāk noslēdzās pret mani.

Tikai lielā labsirdīgā Ģeinerte man vēl bij
draudzīga, un ar to man pietika.

Bet vēl kāds cits gandarījums man nejauši
tika.

Vairāk ka pussemestri neviena skolotāja man

neko nebija noprasījusi, ne ari mani ievērojusi.
Te kādā dienā niknā Adolfija pārāk noskaitās

uz kādu žīdieti. Bij taisni vācu stunda, kur stā-

stiņi bij jāstāsta, vai ari jāuzsaka kāds dzejolis.
Bija uzdota Šillera balāde „Demetras žēlabas"

par zudušo meitu, kuru Plutons bij ierāvis upes
dzelmē. Balāde bij diezgan grūta un gara.

Žīdiete, kaut gan jau labi paauguši un pirmā
nodaļā, to neprata nemaz. Bez tā viņai bij paraša
pie uzteikšanas no vienas uz otru kāju līgoties un

vēderu grozīt.

Viņa bij ļoti resna un darīja tādu iespaidu,
itkā kuģis svaidītos vētrā.

Kad tā teksta nezināja, viņa klusu ciezdama

svaidījās tāpat un atstāja ļoti komisku iespaidu.
Visa klase būtu smējusies, ja vien Adolfijas

stundā to būtu drīkstējusi.
Adolfija pati galīgi pārskaitās, dzina viņu at-

pakaļ solā un uzsauca citas, bet neviena balādi

neprata.
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Nu skolotajās dusmu mers gāja pari un viņa,
itkā pa jokam, uzsauca mani.

Nekā viņa no manis nebij gaidījusi kā tikai

klusēšanu, bet te notika kautkas negaidīts.
Es netikvien garo, grūto balādi pratu uzteikt

no galvas, bet uzteicu to ari ar jūtām.

Adolfija apklusa. Viņas acis plētās arvien

platākas, diemžēl, viena bij ielikta no stikla, bet

otrā pamirdzēja asara.

Viņa uz mani paskatījās, neteica nekā un lika

apsēsties.
To pašu nedēļu, kā par brīnumu, visas skolo-

tājas mani uzsauca, un visas bij pārsteigtas.

Nākošā nedēļā mani no pēdējā sola aicināja
laukā un lika nosēsties par piektā galda priekš-
sēdētāju.

Tādu priekšsēdētāju bija par visu klasi div-

padsmit.
Es biju pēkšņi kā ar gaismu aplieta, pat līdz-

skolnieces sāka no manis bīties un dāvināja man

bildītes, un galvenais, es biju kļuvusi visu skolo-

tāju un sevišķi niknās Adolfijas mīlule.

Nu es būtu varējusi kā ar spārniem laisties,

ja tikai nebūtu nācis atkal vilnis, kas mani atsvie-

da atpakaļ, tas bij kāds pārgrozījums vai noti-

kums manā māju dzīvē.

Bada laiks. Pirmā romantika. Mazā pelīte.
Sirds, debesu trakulīte

Mana dzīve jau no sākta gala nav gājusi tais-

nā līnijā uz priekšu, bet viļņodama kā jūra, tā

mani drīz cēlusi augšup, drīz nogrūdusi lejā.

Ja skola mani bij pacēlusi pēkšņi augstumos,
tad māju dzīve mani atkal novilka zemē.

Es gan divus gadus sadzīvoju Jansonu ģime-
nē vispār, kurus es ari pieskaitu pie savas bērnī-
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bas laimīgākiem gadiem, bet tie nebija bez pār-
traukuma.

Pastarpām es dzīvoju vēl citur.

Mana māte bij slima, tādēļ ka bij atnākuši

man atkal jauns brālītis ar māsiņu, un viņa bij
saistīta pie gultas.

Pa to laiku mana māsīca bija kļuvusi ļoti ne-

mierā ar Jansonu pansiju: vecais papa esot pie-
dauzīgs, jo vienmēr iedzerot, un ēšana ari neesot

tik laba, kādai vajadzētu būt samērā ar ievestiem

produktiem.
Kad iebrauca viņas māte, viņas abas klusu sa-

čukstējās un gāja un uzmeklēja kādu citu ista-

biņu.
Iznākot taču daudz lētāk, kad no laukiem ie-

vedot produktus un meitenes pašas sev tos paga-

tavojot.
Man, protams, bij jāklausa un jāiet visur lī-

dzi, kurp ved, kaut gan man bij ļoti žēl no Janso-
niem šķirties.

Vēlāk es gan atnācu pie viņiem pansijā atpa-
kaļ, bet pa šo starplaiku man nācās daudz ko iz-

ciest, kas stipri bojāja manu veselību un atstāja
sekas uz visiem laikiem.

Vispirms, nelaimīga bij istabiņas izvēle
— tā

atradās mājā, kur bij dzertuve, un mūsu durvis

bij taisni dzertuves durvīm blakām, tā ka mums

bieži nācās, ja ari ne redzēt, tad tomēr dzirdēt

dzērāju riebīgo ālēšanos, jo mūs šķīra tikai vie-

na siena, tāpat ari mūsu durvis gāja uz koridoru,
kur visiem bij jāiet garām.

Gadījās pat, ka, ja mūsu durvis nebij no iekš-

puses aizslēgtas, kāds istabā iestreipuļoja iekšā un

nebij tik viegli izdabūjams ārā.

Es, kā bērns, par to tikai smējos, tomēr tagad
nesaprotu, kā mana māsīca un viņas māte ar to

varēja apmierināties. Bet laucinieki tanī laikā

vēl bij ļoti naivi.

Ālēšanās un troksnis dzertuvē, kur bieži ari
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spēlēja šādi tādi ielu muzikanti, stipri traucēja
mūs ari skolas darbos, bet māsīca uz to negrieza
nekādu vērību, kaut gan taisni viņai nenācās vi-

sai viegli mācīties. Toreiz jau ari mājās bija jā-
mācās daudz vairāk nekā tagad, kur pēc jaunā-
kām metodēm lielāko daļu mācību materiāla pār-
strādā skolā.

Lielākais ļaunums tomēr neslēpās te, psichi-
kas dzīvē, bet taisni materiālā, sevišķi man ļoti
grūti gāja ar ēšanu:

Kaut gan bij nolemts, ka mēs ēdienu pašas
gatavosim, tad tomēr tas mums nebij iespējams,
jo nebija jau laika priekš tā un ne ari virtuves,
kur varētu kautko izvārīt.

Tikai pareti, kad iekūrām krāsnīti, io sākās

patlaban rudens, mēs trumulī novārījām kartupe-
ļus, un šī siltā maltīte mums tad ļoti garšoja.

Citādi mums bij jāaprobežojas ar aukstu

ēdienu vien, bet tas jau pēc 2—3 dienām, lādītē

iekšā stāvēdams, samaitājās, un tad sākās īstie

bada laiki, kur bij jāēd ievārījumi ar sausiem

kartupeļiem, vai ari sausa maizīte, jo sviests ari

drīz palika vecs.

Pa lielākai daļai mēs sabojāto ēdienu izme-

tām laukā.

Māsīcai klājās drusku labāk, jo tai māte ie-

brauca pa divām nedēļām vai vēl biežāk un atveda

allaž ko svaigu, kamēr mans tēvs iebrauca tikai

Ea
2—3 nedēļām. Es zināju, ka māte, kura tagad

ij slima, viņu ne labprāt laida, tādēļ ka ari viņš,
diemžēl, kā jau minēju, bij alkohola draugs un

notērēja visu naudu, palikdams visu nakti cauri

tanī pašā dzertuvē, jo tur reizē atradās ari ie-

brauktuve.

Māja atrodas vēl tagad ar to pašu iekārtu Jel-
gavā, Lielās un Pētera ielas stūrī, un tanī pastāv
ari mūsu mazā istabiņa, kura pieredzējusi manus

smieklus un asaras.

Par citiem dzērājiem es savā bērna nevainībā
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biju smējusies, un mana dvēsele visam ļaunam
kā balts tauriņš melnam purvam bija pārlidojusi

pāri, bez kā tā spārni saslaptu, bet redzēt savu

pašu tētiņu šinī purvā, tas tauriņa spārnus darīja
mitrus un smagus un grūti tam bij laisties.

Raudādama es ikreiz tēvu skubināju, lai

brauktu mājā, un dažreiz viņš mani ari paklau-
sīja, bet pa lielākai daļai gan ne.

Viņš gan mani mīlēja un savu mīlu mēdza

man pierādīt ar to, ka iedeva man vairāk tēriņa
naudas nekā māte.

Ja māte man deva 30 kapeikas, tad viņš šo

skaitu dubultoja, skubinādams:

„Ej un pērc kriņģeļus!"
Tas bij tikpat teikts, kā „ej, iztrakojies un

dzīvo pār mēru."

Māmiņa, turpretim, naudu dodama, nokratīja
pirkstu un teica:

„Nu, tik dzīvo taupīgi un godīgi!"
Es tikko varēju sagaidīt māti aizbraucam,

kad tūlīt ieskrēju Likopa un Lankovska bodē,
kura atradās tanī pašā namā, un nopirku pa s—lo

kapeikām citrona bonbonku, tie man vislabāk

garšoja, un es krimtu tos, ka zobi vien krakšķēja.
Tā es sapratu mātes pamācības pirmo daļu.
Otras 10 kapeikas tika izpirktas uz bildītēm

Kupfera vai Lēvensteina bodē, Lielajā ielā, kur

jau visi skolnieki pirka.
Es nevarēju noskatīties vien spoži krāsaina-

jās puķītēs, kuras lipināju burtnīcās, vai ari no-

velkamās bildītēs, kuras no sākuma izskatījās kā

mīkla, neredzamas, un vēlāk tikai, saslapinātas un

uz papīra novilktas, atklāja savus brīnumus, kā,

piemēram, «Sniegbaltīte", vai „Erkšķu rozīte", vai

~Zābakotais runcis".

Protams, bija jau ari citi kairekļi, kas saistīt

saistīja: netālu bij kāds pagrabiņš ar augļiem un

saldumiem, kuru turēja kāds resns krieviņš, bet

viņam piemita tā nelabā īpašība, ka viņš bija ļoti
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dārgs, samērā ar manu kapitālu, un tā tad pēc

3—4 dienām viss mans naudas maciņš bij tukšs,

un taupība un godīgums vējā!
Ēdiens lādītē, turēts siltā istabā, ari bij jau

samaitājies, un tad sākās īstie bada laiki, kuri ik

pēc pāra nedēļām atkārtojās.
Tā jau no sākta gala mani dzīve svaidīja aug-

šup, lejup, itkā es ar mazu laiviņu būtu iebrau-

kusi lielos ūdeņos.
Bet manai dzīvītei bij vēl kāda puse, kurai

bij kautkāda attiecība ar romantiku, kas man uz-

pūta ziemā dā dvesma no tāliem ziedoņa dārziem.

Mūsu istabiņas durvīm pretim veda kāpes uz

augšējo stāvu, kuru apdzīvoja dzertuves turētāji,
Nordmaņi.

Viņu ģimene sastāvēja no trim locekļiem, pa-
ša Nordmaņa, viņa kundzes un pēdējās māsas. Tie

bij ļoti laipni un smalki cilvēki, un it sevišķi Līzi-

ņas jaunkundze kļuva mums par draudzeni.

Protams, ne man, bet māsīcai, jo es nekur vēl

neskaitījos līdzi.

Līziņa bija maza auguma ar melniem matiem,
ļoti piemīlīga un gracioza.

Ar māsīcu viņas vienmēr runāja par precēša-
nos un mīlestību, kaut gan es šādām runām pie-
griezu maz vērības, bet šad un tad kāds vārds

man ieslīdēja ausī.

Atceros, ka Līziņa vienmēr runāja, cik daudz

precinieku viņa atraidījusi, un nupat, pagājušo
svētdien, baznīcā, kāds ieskatījies viņā un ar vari

spiedis simts rubļu ņemt, kā rokas naudu, lai tik

vien pie viņa ejot, bet šī gan neesot ņēmusi.

„Ak, tu Dieviņ," es nodomāju, „kas par laimi!"
Simts rubļu, cik tur nevarētu sapirkt bonbonku

un bildīšu! Vispār, tā man likās tik liela summa,

kā šimbrīžam miljoni.
Bez Līziņas romantikas, vēl kāda cita krāsota

lapas puse, līdzīgi novelkamām bildītēm, pašķīrās
manas dzīves burtnīcā.
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Nordmaņi turēja ari pansionārus, kādus 3

puikas, divus pēdējo klašu realskolniekus, Sa-

muelu Veilandu un Eisberģi, un trešo mazāko

puiku, Kristapu Dreimani, mūsu abu radinieku,
kurš tikko gāja Pfeifera pamatskolā.

Pēdējais varēja būt 12 gadu vai vairāk, bet

gara gaismas viņam maz bij galvā.
Toties vairāk viņš nodarbojās ar citu gais-

mu, ar sērkociņiem, kurus viņš pastāvīgi nēsāja

kabatā, un tikko mēs bijām no skolas pārnāku-
šas, ar rībienu, pa 3 kāpieniem ņemdams, sviedās

mūsu istabiņā un, pretējā kaktā nostājies, uzlika

sērkociņu kā bultu uz loka un laida mums acīs;

sevišķi man, jo es biju mazākā un nespēcīgākā.
Ja viņš netrāpīja acīs, tad vismaz apsvilināja

matus vai pieri un par to ļoti priecājās.
Kaut gan es viņu lūdzos, lai to nedarītu, tad

tomēr šāds eksperiments viņam darīja lielu prie-
ku un viņš to ikdienas atkārtoja.

Šīs bēdas jeb bēdiņas bij tomēr mazas, salī-

dzinot ar vēlākām, un es uz tām atskatos ar sērīgu
smaidu, kā uz jaunības piederumu.

Savs prieks jau ari mums bij, kad mēs varē-

jām pie Nordmaņiem uziet augšā un tur pakavē-
ties. Nordmaņa kundze bij allaž slima un jutās
ļoti laimīga, kad viņu apciemo.

Kā likās, viņa ar savu eleganto vīru labi ne-

satika, bet es par to nevarēju spriest.

Pie Nordmaņa kundzes ejot, mums arvien bij
jāiet cauri .puiku istabai, un priekš tā mana māsīca

arvien uzpucējās, skatījās spogulītī, kāds nu

mums bija, un sarkdama gāja cauri, kad lielie

puikas piecēlās un sveicināja.

Es no visa tā nekā nesapratu, kas tur ko sarkt,
bet sekoju viņai, kā jau parasts.

Reiz es Nordmaņa kundzei kautko lasīju
priekšā, tā bija pasaku grāmata, un viņā bij pa-
saka par «Ķēniņieni un mazo pelīti".

Es to lasīju skanīgā balsītē, un puikas blakus
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istabā bija to noklausījušies un mani no tā laika

iekrustījuši par „mazo pelīti".
Ak, kā es par tādu nosaukumu skaitos, bet

tas neko nelīdzēja, es nu biju un paliku „mazā

pelīte".
Reiz gadījās kādā pievakarē, kad krēsla lai-

dās un mēness uzlēca, mana māsīca stāvēja pie
loga, savas lielās, zilās acis atplētusi, un es re-

dzēju, ka mēnessgaismā viņai lija pār vaigiem

spožas asaras, kas mirdzēja kā sudrabs.

Man viņas palika ļoti žēl un es, piegājusi tai,

prasīju, kas viņai kait? vai tā būtu slima?

Viņa purināja galvu, ka ne.

Atkal es prasīju, vai viņai ēst gribas, un da-

būju to pašu atraidošo atbildi.

Par ko tad viņa raudāja? Es viņai apķēros
apkārt un lūdzu, lai viņa man iemeslu saka, jo
man bij viņas ļoti žēl.

Tad viņa man ari atzinās, neievērodama, vai

es to sapratu vai ne, ka viņa esot «iemīlējusies",
un tas esot vairāk nekā slimība un ēstgriba, jo
sirds sāpot un to nevarot dziedināt.

„Ak tu, žēlīgais Dievs," es nodomāju, „kāda

briesmīga nelaime, bet ko tur lai dara?"

Atkal es viņai apķēros un līdzi raudādama

apsolījos, ka palīdzēšu viņai ari līdzi mīlēt.

Tad tikai es sāku prasīt pēc priekšmeta un

viņa man nu, kad reiz strāva bij pakļuvusi vaļā,
teica, ka tas esot viens no tiem pašiem puikām,
kas tur dzīvojot augšā.

Kad es tālāk prasīju, kurš tas būtu, viņa at-

bildēja, ka tas esot Eisberģis, un viņa to mīlot tā-

dēļ, ka viņš izskatoties tik bāls un nelaimīgs^
Nu drusku kautko zināju, kādēļ jāmīl: tādēļ,

ka kāds izskatās bāls un nelaimīgs.

Doriņa tomēr manu piepalīdzību negribēja

pieņemt. Viņa teica, ja jau es visai gribot līdzi

mīlēt, tad lai labāk mīlot to otru, Samuelu Vei-

iandu.
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Bet kā lai es tādu mīlu, kas izskatās gluži pre-

tējs mīlas ideālam, jo tas nebija ne bāls ne nelai-

mīgs, bet tam bij melni mati un tik sarkani vaigi,
itkā tie ziedēt ziedētu un viņš staigātu vienā

laimē.

Vai tādu var mīlēt!

Bez tā viņš mani bij stipri nokaitinājis, ie-

saukdams par „mazo pelīti".
„To es viņam ne mūžam nepiedošu!" es nodo-

māju.
Bez tā ari lielajiem puikām bij nelāga pa-

raša, kad mēs viņu istabai gājām cauri, mūs ķer-
stīt rokā un dažādi ķircināt.

Apakšā mums bij jācieš no Kristapa sērko-

ciņu bultām un augšā no lielo puiku kaitināšanas.

Sevišķi Veilands mani ķēra rokā, kā jau nu

pelīti, kas es biju un paliku.
Es gan spārdījos un kodu viņam rokā, ko pe-

les nemēdz darīt, bet viņš par to neko nebēdāja.
Un ko es viņam varēju padarīt? Viņš bij liels

no auguma un pēdējās klases skolnieks, un es

maza meitenīte.

Kā ābolu viņš mani, ja izdevās noķert, svieda

gaisā un atkal uzķēra. Viņš nemaz nedusmojās
par maniem spļāvieniem un kodieniem.

Tikai vienu reizi, atceros, es viņu stipri aiz-

kaitināju. Tas bij no rīta, viņš sēdēja pie galda
istabas stūrī un dzēra kafiju. Es no otra istabas

stūra paķēru viņa garo, dubļaino zābaku un svie-

du viņam taisni virsū, tā ka kafijas tase ar visu

saturu nokrita uz grīdas un saplīsa. Nu bija bro-

kasts pagalam!
Tad gan viņa sarkanie vaigi satvīka vēl sar-

kanāki, un es nomanīju, ka nu vairs nav labi. Ti-

kai neatceros, kādā veidā viņš man atriebās.

Bet laiks dziedē visas brūces, varbūt ari sa-

plīsušas tases.

Neilgi pēc tam augšējie puikas sarīkoja kādā

vakarā lielu mielastu no viņu pašu vārītiem ķiļ-
ķeniem, uz kuru mūs ari ielūdza.
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Doriņa kaunējās iet: kā nu kopā pie galda sē-

dēšot! Labāk paslēpties.
Bet nebijām vēl paguvušas apdomāties, kad

dzirdējām, ka puikas rībēdami nāk pa trepēm lejā
mums pakaļ, lai ar varu mūs vestu pie ķiļķenu
mielasta.

Ak, tavu baiļu!
Bēdzām nu, kur katra paguvām, jo nu vairs

nebij laika uzmeklēt kopēju paslēptuvi.
Nezinu, kur Doriņa palika. Viņu dabūja ro-

kā, bet es aizbēgu iebrauktuves otrā galā un tum-

sā palīdu zem kādiem ratiem, kur labu stundu

notupēju, aiz aukstuma drebēdama, plānā svārci-

ņā, bez virsdrēbēm, caur ko ari stipri saaukstējos
un dabūju zobu sāpes.

Bet bail man bij, neganti bail, un sirds tā

pukstēja, itkā tā gribētu izlekt vai no krūtīm lau-

kā. Vai nu tiešām tā būtu liela nelaime bijusi,

ja man siltā istabā būtu pie galda bijis jāsēd un

jāēd ķiļķeni?
Bet ej nu saproti mazas meitenītes sirsniņu,

kura pati sev bij mīkla!

Samuels Veilands mani gan beidzot bij ieska-

tījis par ļoti muļķīgu skuķi, viņš man deva lasīt

Reklāma izdevumu Russo „Emilu jeb domas par
audzināšanu" un Žoržes Zand „Indianu". Bet

priekš manas mazās galvas tāds uzdevums bij par

stipru un es, grāmatiņās ieskatījusies, tās nemaz

nelasīju.
Vēl šādi tādi sīki notikumi norisinājās mums

pie Nordmaņiem mazajā istabiņā dzīvojot, kuri

priekš liela cilvēka ir pārejoša dienas parādība
un kuru vairs otrā dienā neatmin, bet priekš bēr-

na viss iespiežas atmiņā, itkā tas būtu iegravēts ar

neidzēšamiem burtiem uz metāla platēm, tiklab

ļaunais ar melnu svinu, kā labais ar zeltmirdzo-

Šiem burtiem.

Tikai atmiņa, kaut gan neko neviltodama, to

redz citādā gaismā un paceļ to citā skaņu kārtā.
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Kā žēli raudoša vijole saldā meldiņā, tā mums

tēlo bērnību.

Bēdas? Kas nu bērnam var būt bijušas par
bēdām! Tās jau tīri vai priecīgas bēdas, kā mazi,

rotaļīgi kaķīši pret vēlākiem tīģeriem.
Un bērnu sīkie, mazie prieciņi ar spožām ac-

tiņām? Kā sīki aptiekas grami pret vēlākiem pu-
diem!

Un tomēr šie sīkie grami nav atsverami vairs

ar pudiem.
Un kur tas noslēpums glabājas? Ne vielā

pašā. bet viņas uzņemšanā.
Sirds, ak, sirds, šis visas dzīvības motors, kas

jaunībā visu uzņem kā debesu trakulīte un zvaig-
zņu pārgalvīte, top ar gadiem arvien smagāka,
kūtrāka, nejūtīgāka un visu sajūsmas putojošo
plūdumu, ko ar joņiem sasmēlusies, iztecina pi-
lienu pa pilienam, kamēr beidzot top pavisam

tukša, un nervi, viņas sulotie zari, atslābst un top
truli vai neiecietīgi, kā dreboši sikspārņa spārni,
kad tiem pieskaras.

Ak, cik liela un pašapzinīga es jutos, kad

man pirmoreiz pašai bij kādas naudas kapeikas
kabatā, un es pati iegāju pie maiznieka un nopir-
ku kādu kriņģeli!

Pati ari es biju ielas atradusi un viena pati
no skolas pārgājusi mājā.

Kā viss tas pacēla mani manas pašas apziņā
un caur to, itkā ķieģelītis pēc ķieģeļa, uzcēla ma-

nas personības ēku.

Vai tas nebij brīnums par sevi staigāt pa pil-
sētas ielām, kur staigāja tikdaudz cilvēku tik da-

žādi apģērbti, un tad tie pārdotavu logi, kas tur

nebij izlikts un skatāms!

Protams, ar I—2 gadiem es jau pie visa tā

biju pieradusi, un brīnums man vairs nestaigāja
līdzi kā neredzams vadonis ar burvju zizli visu

pārvērzdams.
Man šķiet, ka dzīves māksla vai audzināšana
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pastāv iekš tā, pamazām visu uzņemt, lai ner-

vi netiktu caur daudzu materiālu uzņemšanu par

agru notrulināti un neaizsteigtos priekšā fiziskai

attīstībai.

Man šķiet, ka esmu še to jau teikusi, bet ar

ziņu atkārtoju to vēlreiz, un manas pašas augša-
na un tapšana, kā ari kautkura cita bērna manos

apstākļos, lai noder par piemēru tagadnei gan ne-

gativā, gan pozitivā ziņā.

Brīnumi un noslēpums. Rūgtais kauss

Kad par pirmiem brīnumiem vairs nebrīnī-

jos, un acis kā bites no apkārtējiem dārziem bij
ziedus salasījušas, tās sāka laisties tālāk; es sāku

meklēt pēc noslēpumiem.
„Kas gan varēja būt aiz tiem augstajiem dār-

zu žogiem, kuri no dēļiem bij celti un neļāva caur

nevienu šķirbiņu ieskatīties iekšā?

Vai tur auga pavisam vēl neredzētas puķes
un koki kā pasakā ar zelta un sudraba lapām?
Vai tur nestaigāja ari skaistāki cilvēki nekā uz

ielas un neieelpoja brīnišķi saldas smaršas, itkā

debesu dārzos?

Varbūt tur lēniem soļiem vilkās kā mēnessēr-

dzīgi tādi bāli un nelaimīgi jaunekļi, kuri visādā

ziņā jāmīl?
Vai tik tur nebij viņu pulkā ari tas „bālais

Antonijs", par kuru jau kā gluži maza meitenīte

biju dziesmu dzirdējusi, un kas vēlāk bij pārvēr-
ties par „balto ģenerāli"?"

Lai nu kā! Varbūt tur slēpās pavisam cits

kas, bet izdibināt es to nevarēju, un noslēpums
palika noslēpums.

Vēl kāds cits pusnoslēpums, pusbrīnums man

bij jāpiedzīvo:
Es nekad vēl nebiju redzējusi dzelzceļu un

lokomotivi ar braucienu.
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Radās izdevība man to redzēt.

Pie Nordmaņu Līziņas allaž nāca ciemā kāda

viņas radiniece, kuras tēvs bij dzelzceļa ierēdnis.

Mēs ar māsīcu ar viņu iedraudzējāmies, un

kādā reizē tā mūs ielūdza noiet pie viņas uz dzi-

mumdienu.

Viņa dzīvoja pie paša dzelzceļa, un kad mēs

turpu nogājām, lokomotive šņākdama un elsdama

ar garu vagonu rindu stāvēja nupat brauciena

gatavībā.
Tur nu gan bij ko skatīties!

Kādi lieli dzelzs riteņi, un kādi rati, augsti
kā mājas! Ari cilvēki viņos cits pēc cita kāpa
iekšā.

Pašā priekšā lokomotive, garu dzelzs kaklu

izstiepusi un šņākdama un dūmus pa muti izgrūz-
dama kā pasakā pūķis!

Vai tiešām viņa nebūtu dzīva? Ko tad tā sā-

ka smagos dzelzs locekļus kustināt un stūma drīz

uz priekšu, drīz atpakaļ? Bet tad uzreiz tā izgrū-
da tādu spiedzienu, ka es vai uz vietas sastingu.

Tā kvieca uz laukiem rudeņos cūkas, kad

tās kāva.

Es ikreiz tad aiz bailēm un žēluma biju galvu
dziļi paslēpusi spilvenos.

Vārds Jkāva" ir tik nodeldēts un parasts mū-

su ausīm, ka mēs vairs nekā pie tā nedomājam.
Bet kam vēl ir jūtīga sirds, vai tas nevar izjust,
kas ir siltai, pukstošai dzīvībai pēkšņi grūst auk-

stu asmeni krūtīs? Vai cūka nav tāpat dzīvība kā

kautkura?

Šī dzelzs cūka gan nespiedza aiz sāpēm un

drīz atkal tā izgrūda otru un trešo vēl neģēlīgāku
spiedzienu. Ari zvans atskanēja pa trim reizēm,

un tas ari nebij nekāds bēru zvans, tad tā sāka

elsdama kustēties un pēkšņi aizjoņoja tik ātri, ka

tā no acīm pazuda, un dūmi vien nokūpēja pakaļ.
Pie Līziņas radinieces dzimumdienā gāja

|oti priecīgi. Bij diezgan viesu sanākuši un gāja
rotaļās.
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Man ļoti patika, ka mani uzņēma lielo vidū,

un kad gāja rotaļā «Viens zemnieks brauc uz me-

žu", tad ari es bieži vien tiku izvēlēta kā aktiva

līdzdalībniece. Tāpat ari rotaļā „Adamam bij
septiņi dēli".

Senāk, uz laukiem, man cita uzdevuma nebija
bijis, kā ķīlas izpērkot „grūst piparus", t. i., palē-
kāt uz vienas kājas, to tikai maziem bērniem vien

uzdod.

Reti kad es esmu tā izpriecājusies, kā šo va-

karu. Vēlu pēc pusnakts mēs tikai pārnācām
mājā.

Bet saldās atmiņas vēl ilgi noviļņoja pa nervu

stīgām, kā lēni vibrējoša pēcskaņa pēc mūzikas.

Ar varu pie manim viss tiecās augt, ar varu

sniegties uz augšu.
Skola tomēr bij mans galvenais attīstības

lauks.

Tolaik viss dibinājās uz sacensību, uz pārsē-
dināšanu, uz slavu un smādēšanu un uz skolotāju
autoritāti.

Es biju savā īstajā elementā: bij jācenšas,
kura visātrāk var izrēķināt sarežģītākos aritmē-

tiskos uzdevumus, un tur es biju vienmēr pirmā.

Tāpat ari vācu, franču, krievu diktātā man

bij vismazāk vai nekādu kļūdu.

Skolotājas izlasīja priekšā kādu vācu vai

franču stāstiņu, kurš bij jāatstāsta vai jāuzraksta
—

atkal es to vislabāk varēju, jo man bij sevišķi
laba atmiņa.

Mani domraksti tika bieži kā paraugi lasīti

priekšā.
īsi sakot, es biju visur pirmā, nervi zibsnīja,

galva kvēloja, bet acīs mirdzēja uzvaras prieks.

Nebija gads pagājis, kad es jau biju augstā-
kās nodaļas jeb visas klases pirmā, skolotāju mī-

lule, no visām līdzskolniecēm apskausta.
Gada beigās es dabūju cenzūru visos priekš-

metos ar s+. Tikai, diemžēl, zīmēšanā un daiļ-
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rakstīšanā numuri bij zemāki, tur citas mani pār-

spēja, jo mūsu klasē bija pāris apdāvinātu zīmē-

tāju.
Bet ar manu skaisto cenzūru notika maza

nelaime, kura man tolaik izlikās ļoti liela: man to

nozaga kāda līdzskolniece. Tā ar gumiju izdzēsa

manu vārdu un ielika vietā savu, lai mājā ar to

varētu lepoties. Citas skolnieces to bij redzējušas
un faktu atstāstīja.

Es raudāju gaužas asaras, jo es biju priecā-
jusies cenzūru mājā parādīt, un nu man bij jāiet
tukšām rokām kā palaidnei. Varbūt, mani nemaz

vairs skolā nelaidīs.

Skolotājas tomēr manu asaru cēloni bij dabū-

jušas zināt, un izrakstīja man no jauna cenzūru,

tādu pašu kā bijušo.
Varēja jau ari saprast to skolnieci, kas mani

bij apzagusi, un viņai piedot. Viņa bij bārenīte

zem niknas pamātes. Slinka tā ari nebij, tikai ne-

apdāvināta. Pamāte to droši vien būtu situsi, ja
tā būtu ar sliktu cenzūru pārgājusi mājā. Bez tā,
tas bij viņas pēdējais gads, jo vairāk to skolā

nelaida.

Nu mans garīgais darbs bij vaiņagots un es

varēju gavilēt, ja tik man būtu miesa izturējusi
līdzi.

Arvien aukstu un samaitātu ēdienu ēdot jeb,
labāk sakot, badu ciešot, es kļuvu ikdienas bālā-

ka, vājāka un gandrīz ēteriska.

Skolotājas to nomanīja un pierunāja mani,
lai es tā ar mācībām nesteidzoties, jo esot vēl par

jaunu.
Bet mācības man nekādas grūtības nedarīja,

īsto iemeslu es kaunējos viņām sacīt.

Beidzot kautkā direktrise tomēr bij dabūjusi

par to zināt un tūdaļ ikdienas sūtīja man siltas

pusdienas no sava galda. Porcija bij tik liela, ka

mēs ar māsīcu abas varējām no tās paēst — tomēr

tas viss nāca jau par vēlu.
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Slimības dīgļi manī perinājās un pārrāva vi-

su manu spožo attīstības gaitu.
leradās niknas galvas sāpes, un ik novakares,

kad metās krēsla, es nolikos gultā, lai pēc kādām

stundām atkal celtos un mācītos.

Varbūt, ari uz manim bija sliktu iespaidu da-

rījis tas, ka es par to kabatas naudu, ko tēvs man

iedeva, vairs nepirku citrona bonbonkus, bet cit-

ronus pašus un ēdu tos tāpat bez cukura; man

viņi nemaz neizlikās skābi.

Varbūt, tas darīja iespaidu uz manām asinīm

un tās pašķidrināja, jo līdz ar skolas beigām es

sasirgu ar dzelteno slimību.

Mana māsīca jau pārbrauca mājā un man vēl

bij jāpaliek pāra dienu vienai mazajā, vientuļā
istabiņā.

Visu to laiku es gandrīz nogulēju gultā ar

drudžainu temperatūru. Nordmaņu Līziņa gan
nāca mani apmeklēt, bet es vislabāk jutos viena.

Pus sapņos, pus nomodā es atrados mistiskā

stāvoklī; tas bij tik sāpīgi salds un tik pilns ilgu,
ka es to nevarēju izprast un ari nemaz pēc tā ne-

centos.

Nokrēsla, kuru es mīlēju, ienesa ari savu tie-

su jūtoņas, un blakām, šeņķa istabā bez apstājas
kliedza un spiedza kāda neskanīga vijole gan

rupji smiedamās, gan ķērcoši raudādama. Kas

viņu spēlēja? — nezināju; bet tā jo labāki, viss

bij nezināms.

Nezināmas jūtas saviļņoja manu dvēseles lī-

meni:

Vai man bij kaut kas zudis, vai neatsaucami

pagājis? Nē, taču! Man jau nemaz vēl pagātnes

nebij.

Sāpes? Sastrēgušos jūtu asie dzeloņi manai

bērna dvēselei vēl nebij tik dziļi iedūrušies.

Nākotnes jausmas? Kāda nākotnes sajūta

var būt nepilnu divpadsmit gadu vecai skuķei?

Ilgas? pēc kā? Un tomēr no visa kautkas ju-
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ku jukām kā sapnis, kā sāpes, kā vizija drebināja
manus nervus.

Tā bij tuvojošās traģika no visa, kas savu

melno ēnu no tālienes iepriekš meta.

Un tad vēl šī ķērcošā vijoles elsošana, kas

spiedās caur visām sienām cauri! —

Es jutu, ka dvēsele tāli aizlidoja projām kaut-

kur, kur miesa nevarēja sekot predisponēta
traģiska dvēsele, dzimusi ar zvaigzni uz pieres.

Kad man iebrauca pakaļ un pārveda mājās,
es grūti saslimu ar dzelteno kaiti.

Kad no tās izveseļojos, tā bij atstājusi savas

sekas: acis man bij palikušas pavisam slimas un

ar labo aci es gandrīz nekā neredzēju. Tāpat ari

labā auss, kura jau bij reiz cietusi, atkal kļuva
nedzirdīga, un visa labā puse ķermenim bij kļu-
vusi vājāka. Man bij jāzaudē no skolas gandrīz
vai vesels gads, jo es vairs nevarēju ne redzēt, ne

dzirdēt.

Tas nu bij visrūgtākais malks, ko dievi man

sniedza no sava rūgtā kausa.





Jaunības dzejas

skolas laikā
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Jaunā gadā

iaunā gadā jauniem darbiem

,aika gars mūs aicina,
Tautas karogs jaunus spēkus
Sevim apkārt pulcina.

Tēvija, tev darba diena!

Nav vis laiks jau atdusēt!

Nav vis laiks jau lauru ēnā

Karsto pieri atveldzēt. —

Lai dus Milda ievu birzē

Saldu vēsmu šūpota,
Cīņas dievs uz troņa kāpis,
Tagad tevi aicina:

Stājat vietās, tautu dēli,
Darbs jūs pirmos aicina.

Uzdevums jums agr' un vēli
—

Būt par tautu nomodā.

Šurpu, tautas zeltenīte,
Darbs ir tevi aicina;
Raksti vārdus tautas sirdī

Daiļākus kā zīdautā.

Tikai savienoti spēki,
Dūša, vingrums, rosība,
Tautu vidū liesmu burtiem

Rakstīs vārdu „L atv i j a".
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Viņš nāks!

Kā acumirkļi gausi aizvelkas,
Pie stundas stunda lēni pieslienas!
Ar katru troksni sirds man iedrebas,
Un vaigos asins kvēle iedegas —

Viņš nāks!

au lēnām mainās dienas, mēneši,

Tur bālās lapas vēsta rudeni.

cl neskumsti, ar jauno ziedoni

Tu mīlīb's laimi divkārt baudīsi —

Viņš nāks!

Vai mati man tik drīz jau sirmi kļūst?
Un dzīvīb's sula dzīslās izsīkst, žūst?

Sirds iebrēcas kā drūmās neskaņās —

Jel gaidi, gaidi, vēl tev cerības:

Viņš nāks!

Tam tomēr jānāk, ātrāk nerimstu,

Bez viņa kapā dusēt nespēju!
Pie mūžības vēl sienat mūžību,
Es pašiem dieviem viņu atraušu!

Viņš nāks!
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Mans bāleliņš

Vai, māmiņa, jau tik ātri

Man pūriņu darināt,
Izrakstīti raibus cimdus,
Villainītes šūdināt?

Aužot puķes zīdautiņā.
Klēpī noslīd rociņa,
Sapņodamas, ilgodamās
Acis raugās tālumā.

Labāk iešu palīgot
Skaistā dziesmu ielejā,
Kur dziedāja lakstīgala
Baltieviņas pazarā.

Kur rītiņos saule lēca,
Es uzkāpšu kalniņā,
Rasu pērles, sudrabiņus
Salasīšu priekšautā.

Lai man būtu grezna rota,

Zelta staru vaiņadziņš,
Kad atjās pērkoņdēlis,
Mans diženais bāleliņš.

Kad tas man sev blakus cels

Staltā vētras kumeļā,
Pār kalniemi, pār mežiem

Pārvest dievu pagalmā.

Tur, kur līgo dievu dēli

Saules meitu pulciņā,
Mani pati Līgas māte

Sēdinās krēsliņā.
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Sidraba dziesmiņa

Šalc sīkie zariņi;
Lapotas meijas
Gulstas un slejas;
„Si, si, si" — vai dzirdi

Pukstam meža zaļo sirdi?

„Si, si, si!"

Uzklausi, uzklausi:

Melni Strazdiņi,
Raibi dzenīši,
Sidraba cīruļi,
„Si, si, si!" —

Visi mazi putniņi.

Lakstīgala ar zelta mēli

Dzied agri un vēli,
Pūces skatās,
Acis tik platas!
Gauž meža sērdienīte

Pelēkā vālodzīte:

„Si, si, si!"

Mirdz meža meitu sejas
Lapu lūpiņas,
Mētru mutīte,

Pavērtie zobiņi:
Sīknātru robiņi:

„Hi, hi, hi!"

„Si, si, si!"

Jūs, zaļie zari,
Es ari! Es ari!

Man mētru mutīte.

Man zelta mēlīte,
Krūtīs man cīrulīts

Sidraba dziesmiņu sīc:

„Si, si, si!"
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Aklās puķu meitenes Nidijas dziesma

Tulkojums pec Bulvera

„Ak, pērkat daiļas puķītes
No nabaga aklās meitenes!

Ja zeme tiešām ir tik jauka,
Tad puķītes, kas zied uz lauka,
Ir viņas mīļie bērniņi.
Tās līdzi viņai ir tik svaigas,
Tik sārtas, apburoši maigas,
Tās mātes klēpim atņemtas,
Vēl zīda mati pil no rasas,

Un smagi līkst tām galviņas
Kā bērnam, kas vēl dusēt prasās.

Uz sārtajām lūpiņām skūpsti vēl tvīkst,
Un samta vaidziņi asarās slīkst,
Ko zemes māte raudāja;
Dien-nakti tā rūpēs pavada,
Ka ziedu daiļums nenovīstu,

Ka lapiņas vējā neizklīstu.

Kā pērles, lūk, šīs asaras mirdz

Un puķu gurdās galviņas spirdz
Ar mūžu mīlas rasu.

Žūs
redzat visu pasauli,

ums smaida mīla, smaida gaisma,
»et mani, aklo meiteni,

Tik ēnas pavada un baisma.

Itkā pa apakšzemes lejām
Es klīstu, nepazīstot telpu,
Un jūtu ēnas garām ejam,
Tās manim uzpūš saltu elpu —

Es laiku aizlaižu bez maņas,
Vai saule aust, vai saule riet,
Bez veida dzirdu vārdu skaņas,
Man cilvēki kā gari šķiet.
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Šurp, pērkat puķes, pērkat vēl!

Ak, skatāt, vai jums nav to žēl:

Lūk, līl'ja savelk lapiņas,
Un roze ciešāk kopā tīstās,

Tās ir tik maigas, vārīgas
Un mani, tumsas bērnu, bīstas.

Vai dzirdat, kā tās gauž un sēro:

«Mums vajag acu, kas mūs vēro,

Jo nakts un tumsība mūs baida.

No jūsu acīm diena smaida!"

Šurp, pērkat puķes, pērkat vēl,
Ak skatāt, vai jums nav to žēl?

44
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Latvju vīrs

Lai putniņi cik skaisti dzieda

Un puķes rotā ziedoni,
Ne tūdaļ druvās augļi brieda

Un šķūņos krājas kūliņi.

Tāpat no acumirkļa smeļams
Nav vārdiem jauki skanīgiem
Mums tautas spēks — tās pamats ceļams
Tik vīriem visai strādīgiem.

Lai jaunībā cik karsti, strauji
Tu satver tautas karogu,
Pret tumsoņiem kā pērkons grauji
Un augsti cilā vairogu,

Ar laiku dzīves uzskats mainās —

Ko cīnījies reiz dedzīgi,
Zūd vēlāk itkā miglas ainas;
Cik asins rit nu mierīgi!

Bet mīlestību agri, vēlu,
To pašu vienu, vienādu,
Ar sirmiem matiem, ugunskvēlu
Vēl sirdī kaisli gruzdošu —

Un cietu, nelokāmu prātu,
Ar darba spēju vienotu,
Kas tautai kalpot nenostātu —

To vīru labprāt redzētu!

Tu, latvju vīrs, vai dīkā stāvi,
Vai dieviem spriest mums nākotni?

Tev prasu tautas dzīvi — nāvi,
Tev prasu Latv jas likteni.
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Studentu dziesma

Brāļi, gaismas censoņi,
Mūsu laiks ir valdīti

Rokā dieva zibeņi
Mums, ko tumsu skaldīt!

Asu cīņu gribam sākt,

Šķēpus spožus trīsim —

Kas ar labu negrib nākt,
To mēs dzīšus dzīsim.

Lai mums balss kā pērkons grauj.
Iztrauc lielo baru,

Snauduļus no miega rauj,
Sauc uz gaismas karu!

Vecie mūri biezaji
Lai uz reizi šķeļas,
Senie lepnie pīlāri
Dārdēdami veļas!

Ta caur tumsu ieraugam
Sauli lecam spoži,
Mirstam tad vai dzīvojam,
Brāļi — tikai droši!
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Verlorne Jugend

Ich seh zurūck auf meine Tage
Mit bangem, trauerndem Gemūt,
Auf meiner Lipp' die stumme Frage:
Warum hat mir kein Lenz gebliiht?

Was hat man mir ein Herz gegeben,
Das m sich tiefe Gluten trug,
Wenn doch dies herbstlich kalte Leben

Mir unheilbare Wunden schlug?

Es gleichen meines Lebens Scherben

Der Knospe, die der Sturmwind brach,
Un die so welk und matt im Sterben

Noch diese letzten Worte sprach:

O, Sonne, mit den Flammenkussen,
Hat deine Kraft nicht ausgereicht
Ein Blumenleben zu versiissen,
Das jetzt ins Schattental entweicht?

Ach! viel gewiinscht und nichts genossen'
Von Blutensehnsucht oft verzehrt,
Der Sturm hat meinen Kelch erschlossen

Der nur nach Sonnenglut begehrt.

Kannst dv dich nicht an Andre rāchen,
O Sturm? reich bliihet ja die Flur,
Warum denn musstest dv mich brechen?
Bin ich doch eine Knospe nur!

Ich soli es wissen, dass die Sonne

Mir strahlend iiberm Haupte flammt,
Und doch nicht fiihlen diese Wonne,
Weil ich zum Welken bin verdammt!

Noch einmal, kleiner Vogel, singe
Das alte Lied, so traurig schon,
Von der verlornen Jugend singe,
Nur bald, nur bald. ich muss vergehn!

(E. R.)
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Sehnsucht.

O ungestillte Sehnsucht,
Dv quālst mich Tag und Nacht!

Willst dv mich ganz verzehren

Mit deiner Macht?

Dv gramzerrissnes Herze,
Was blutest dv so viel?

Hat dein so tiefes Leiden

Denn gar kein Ziel?

Was fliesst dv unaufhorlich.

Dv bittre Trānenflut?

Dv raubst mir Lebenskrāfte,
Raubst meinen Mut.

Was fleht ihr, bleichen Lippen,
Um Liebe und um Gliick!

Es kehrt ja das Vergangne
Nie mehr zuriick.

O brenne, Herzenswunde,
Bis dv mich ganz verzehrt,
Dann hat ein Gott mein Flehen

Zuletzt erhort.

(E. R.)



Atriebēja

Drama piecos cēlienos no Latvijas

dzimtbūšanas laikiem
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Personas:

Stefans Rūders, — grafs.

S i d o n i j a, — komtese, viņa meita.

Arnolds Heidrichs. — grafs, Rūdera māsas dēls.

f. Šram m s \

f. Būlo v s > muižnieki.

f. Eulenhorsts )

f. Pfe i 1 s 1

Steineks /
ārstL

V c n d i o š, — grafa Rūdera rakstvedis.

Francis \

Daniels / P ils sulai^

Q i n te r s,
— muižas vagars.

Strautiņš

Gaur i v š

Berl a v k s

Kalve
...

«... } zemnieki.
Šķiedra

Pel c i s

Griķis

Auz i ņ š

Baltiņu Agate, — ciema übadze, atraitne.

Erna, — tās meita.

Margrieta, — Strautiņa sieva.

Māriņa, — komteses aukle.

(Vēl daži zemnieki un zemnieces. Skati norisinās

pa daļai Daiņulejas pilī, pa daļai zemnieku sādžā.)
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Pirmais cēliens

Daiņulejas pilī. Paliela, loti eleganta istaba ar dažādiem

sienu izgreznojumiem, spoguļiem un atzveltņiem; izejas dur-

vis pa labo un kreiso roku, pret dibenu karājas portjera, atda-

līdama blakus telpas. Nomaļus uz kādas konsoles nostādīta

lampa izplata vāju, nospiestu gaismu, tā ka istabā valda pa-

krēslis; sienas pulkstenis rāda pusnakti.

Pirmais skats

Francis un Daniels, pirmējais ausi cieši piespiedis pie

portjeras klausoties, otrais atgāzies lēnkrēslā, smēķē papirosu.

Daniels (apspiestā balsī). Nu, kas ir, vai vari

ko sadzirdēt?

Francis (krata galvu, tad uz pirkstu galiem pielien

Danielam). Neko. Ārsti savā starpā paklusu saru-

nājas, viņi par kādu lietu spriež un nevar vieno-

ties. Slimniece allaž ievaidas un komtese Sido-

nija staigā nemierīgi šurp un turp.
Daniels (īgni). Kad jel reiz šīs būšanas no-

beigtos! Divas naktis jau neesmu gulējis un ta-

gad atkal pusnakts klāt, kur ne aci nevar dabūt

aizlikt. Jāskraida šurp un turp, kā atspolei; te

vajag tādu zāļu, te tādu! te tādu pulveru, te

tādu! Itkā tāda veca grabaža vairs ilgi iespētu
turēties, lai ar' viņu saķitē un salāpa diezin kā.

Francis. Respektu, Daniel, respektu!
Vecā grabaža ir augsti dzimusi grabaža, un vai tu

domā, ka tie tur nav vēl diezgan nožēlojami?
Mūsu kārtas cilvēkam mazākais ļauj mierīgi no-

mirt, kamēr viņi tiek zāļoti un zalvēti, ka ne tār-

piem vairs tāds kompots nesmēķē. ledomājies



342

mūsu veco grāfieni: tai pastāvīgi atrodas divi ārsti

klāt, vai tie drīkst brīvā stāvēt? Tiek maisīts un

brūvēts un vārīts, kā raganu ķēķī! un mācītājam
ar' savs kakla cirtiens ar Dieva maizes cepšanu!

Daniels. Tas jau nu paliks vai par maiz-

nieku! Bet lai nu kā, svēta mūsu lielkundze ir, to

var sacīt! Viņas ģērbēja kalpone teic, ka tā

vairs citādas papiljotes netinot matos, kā tādas,
kuras aprakstītas bībeles pantiņiem.

Francis. Jā, jā! Kur grafs Rūders iet ar

pātagu pa priekšu, tur šī, viņa māsa, ar bībeli pa-

kaļ; tā viņi valda savus apakšniekus. Ja nu šis

„apustulis krinolinē" nomirtu, tad mēs paliktu pie
pātagas vien.

Daniels. Cerams, ka tad nāks labāki laiki,

grāfienes dēls, jaunais Arnolds fon Heidrichs, ir

ļoti laipns un pazemīgs kungs.
Francis. Kāds labums gan mums, grafa

Rūdera ļaudīm, tur sagaidāms?
Daniels. Nu, tad jau vairs neesam grafa

Rūdera, bet jaunā grafa Heidricha apakšnieki.
Francis. Par mūsu dzimtkungu taču dēvē

grafu Rūderu?

Daniels. Tā gan ir, tik ļoti viņš mācējis

piesavināt sev visu autoritāti, ka pat šā novada

īstajai īpašniecei, viņa māsai Martai f. Heidrich

vēl dzīvojot, viņu ieskata gandrīz kā vienīgo vald-

nieku, bet es, vecu vecais sulainis, kurš še pie-
dzīvojis sirmus matus, pazīstu savu kungu dzim-

tas sastāvu labāk; es zinu, ka grafs Rūders, kad

tas pēc savas sievas nāves bij pārdevis visas savas

muižas, tika no vientules, atraitnes māsas Martas

f. Heidrich aicināts būt viņai par sargu un viņas
nepieaugušajam dēlam Arnoldam par aizbildni.

Bramanim Rūderam, kurš visu savu kapitālu iz-

šķērdējis, mūsu jaukā „Daiņuleja" bij tikpat, kā

zvirbulim gatava bezdelīgas ligzda. Drīz vien

viņš ar savu meiteni, mazo komtesi Sidoniju, še

ierausās kā īstā mājā. Gadi ir pagājuši, un vai

nu tie ērkšķi, kurus viņš še dēstījis, jeb vai kom-
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teses Sidonijas lepnās rozes vairāk izsūkušas mū-

su zemīti, to nevar zināt, bet abi, slacīti no na-

baga apakšnieku sviedriem, zeļ trekni jo trekni.

Francis. Vai jaunais grafs Arnolds būs

spēcīgs diezgan novērst no mums sava tēvoča Rū-

dera smago roku? Tā jau ari viņu saistījusi, sa-

derinādama ar savu meitu Sidoniju.
Daniels. Redzēsim, redzēsim, sliktāks jau

ari nekas nevar nākt, ja ne labāks. Mēs, pils die-

nestnieki, nevarētu jau nu vis neko sūdzēties: da-

bū pa vienu ausi, pa otru, vai nu tāpēc izdīgsi,
pateic paldies un labi

—
bet nabaga zemniekiem,

tiem es gan vēlētu drusku atspirgties pēc tik kar-

stas sutas. Kad vēl nebūtu vagara Ģintera! Sirds

trūkst pušu noskatoties, kad viņš sāk mest pirts
garu uz zemnieku mugurām.

Francis. Ak, tas vecais prūsis, ne par
velti viņu sauc par „velna pērāju *. Hehe! Skais-

tas sievas bučot un vīriem graizīt kamiešus, to

viņš prot kā cits neviens. Gribētu zināt, kamdēļ
viņš tagad nogāja uz sādžu pašā nakts vidū?

Daniels. Dzirdēju, ka grafs pats viņu aiz-

sūtīja atvest kādu zemnieka sievu. Diezin ko ar

to darīs? Būs, laikam, ko noziegusies.
Francis. Tiešām ērmoti, bet klau, vai viņš

tur aiz durvīm nerunā?

Otrais skats

Tie paši un Ģinters, kurš nāk no kreisās puses, vezdams

sev līdz Strautiņu Margrietu.

Ģinters (pavecs, loti izdilis vīrelis ar lielu, uz

priekšu pārkārušos zodu, runā loti strauji un taisa žestikulā-

cijas). Droš\ droš\ droš\ nāk iekš', nemaz nebaid',
tev nekā nebūs darīšana!

Margrieta (basām kājām un ietinusies lielā lakatā

pārnāk bailīgi pār slieksni). Apžēlojaties, cienīgs va-

gara lielskungs, sakāt man jele, ko ar mani darī-

sat? Kamdēļ man tik piepeši bij jānāk uz pili?
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Ģinters. Pagaid', pagaidM kad atnāks to

lielkunk', tad redzēs.

Francis (pienāk abi ar Dānieļu). Kad tevi pi-
ķis! tā jau skaistā Margrieta! Vagare, draugs,
kas tev sajaucis prātus? Ko tu gribi ar viņu ie-

sākt, ka esi viņu vīram no gultas izmakšķerējis
itin siltu?

Ģinters. Tur mut\ gelbšnabel, tev ne-

pras', zin paš' ko darM

Daniels. Nu, nu, vecais teteri, neesi jau
tūlit tik nikns; vari jau mums ari pateikt, varbūt,
ka esi apdomājies, ka nav labi cilvēkam vienam

būt, īpaši pa nakti un ka Margrieta mūsu novadā

tā skaistākā sieva?

Margrieta (šņukstēdama, galvu ietinusi lakatā).

Dievs, esi man žēlīgs, neapzinos nevienam neko

ļauna darījusi; lai nu ar mani notiek kas notik-

dams.

Trešais skats

Tie paši. No dibena iznāk ārsti f. P f c i 1 s un Steineks.

f. Pf eils (rokas berzēdams). Hm! es saku, tas

ir jauns atradums mūsu medicinas laukā, jauns
dzinēja ritens nodilušo teoriju mechanismā. Muļķi
tādi, kā viņi nevarēja ātrāki nākt uz tām domām,

samaitājušās vielas izmīt pret citām jaunām! —

Vai sieva jau atvesta?

Steineks. Bet mīļais amata biedri, es

bīstos, mēs iedrošināmies taču par daudz. Tik

daudz asiņu.
f. Pfeils. Kā tā, mīļais? Lielkundze jau

pati tā vēlas, grafs pat uz to pastāv, un tā ari tik

vienīgā glābšana. Mēs iepumpēsim pusnomirušās
dzīslās jaunas, spēcīgas asinis, un redzēsiet, slim-

niece atjaunosies, kā feniks.

Steineks. Par to negribu šaubīties; kai-

tēt tas slimajai lielkundzei nevar, jo jāmirst viņai
tā kā tā — bet avots, no kura šo dzīvības sulu
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gribat ņemt, bīstos, izsīks, tik daudz asiņu zaudēt

— to nepanesīs neviens.

Margrieta (kura līdz šim bailīgi stāvējusi pie

durvīm, pie beidzamajiem ārsta vārdiem top uzmanīga, saņē-

musies, ātri pieiet ārstiem). Cienīgie kungi, esat žēlīgi,
ko —ko jūs ar mani gribat darīt? Man aiz bai-

lēm jābeidzas. Ne par velti mani taču cēla no

miega augšā un tik piepeši rāva šurp, ka neda-

būju ne vārdiņa sarunāties ar savu vīru.

Stei ne k s (līdzcietīgi). Vai esi precējusies,
mīļā sieviņa?

Margrieta. Jā, kungs, drīz būs divi gadi,
kamēr mani pārveda mans mīļais Andrejs.

Steineks. Vai esat laimīgi? vai mīla-

ties viens otru?

Margrieta (mirdzošām acīm). Ai, neizsakā-

mi! Mans Andrejs mani tā sakot nes uz rokām un

es viņu turu dārgāku par visu pasaulē. Kādu reiz

gan iet knapāki, bet par to nekas, mēs esam ve-

seli un jauni un varam strādāt; ari bērniņš mums

mājā, tāds mīļš, daiļš bērniņš.
f. Pfei 1 s. Tā tad spēka pilnumā, pirmoreiz

māte; dzīvās krāsas un spēcīgais ķermenis izrāda

veselu organismu — sāksim eksperimentēt.
Steineks. Man viņas žēl. — Tādu za-

ļoksni jaunu dzīvību jūs gribat ziedot, lai veco

kādu brīdi vēl atturētu no kapa; šinī dabasbērnu

dzīvē, kur laime un miers uzcēlusi savu svētnīcu,
jūs gribat ielauzties ar postītāja roku — esiet pa-
priekš v cilvēks, tad ārsts! (Margrietai.) Sieviete,
tik jauna un daiļa, kāda tu esi, saki, vai tev tiktu
mirt?

Margrieta (uzlūkodama stīviem skatieniem).

Mirt? —es jūs nesaprotu. (Tad piepeši apķeras un ār-

sta roku cieši sagrābdama, iebrēcas.) Mirt! A, — jūs
gribat?

f. Pfe i 1
s (cieti un vienaldzīgi). Tev jāļauj attai-

sīt sev dzīslas, ka varam nolaist asinis, mums tās

vajag priekš slimās lielmātes.

Margrieta (iebrēcas un grīļojas, lakats noslīd no
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pleciem, tā ka parādās daiļš, slaiks stāvs, tērpts vienkāršā ap-

ģērbā, gari zeltaini mati nokarājas vaļēji pār muguru).

Steineks (ģībstošo apķēris savās rokās). Na-

baga bērns, daiļā, smuidrā meža priedīte, kā auka

tevi sagrābj!
f. Pfei 1 s. Kolleģ, kad gribat būt poets, tad

jums nekad nevajadzēja ņemt rokā medicinas

grāmatas. (Margrietu satverdams pie pleca.) Mēs ne-

drīkstam vairs kavēties. (Pēdējā spēji izraujas no ārsta

rokām un brēkdama iemūk attālākajā istabas kaktā.)

Margrieta (paceltām rokām, trīcošā, aizsmakušā

balsī). Apžēlojaties par manim, apžēlojaties! Ne-

nonāvējiet mani — mans vīrs! mans bērns! vai tad

jums nav līdzcietības? Jūs visi, kas te stāvat, vai

jums sirds no akmens?! Es jūs neesmu nekad aiz-

tikusi, neesmu jums darījusi nenieka ļauna un jūs

gribat ņemt manu dzīvību! Nē, to jūs nedarīsat,

Dieva, tā žēlīgā debesu tēva dēļ, to jūs nedarī-

sat!? (Sulaiņi stipri sakustas, f. Pfeils ar pirkstiem bungo

uz krēsla lēni, Steineks aizgriezies liekas loti aizgrābts.)

Daniels (pieiet Margrietai). Margrieta mīļā,
neraudi, apmierinājies, man sirds grib lūst uz te-

vīm, klausoties.

Ģinters. Ak, kad to pātag' neir klāt, tad

to izdzīt to klaigāšan'.
Margrieta (satver Daniela roku). Daniel, mī-

ļais Daniel, glāb mani! (Uz Franci.) Franci, esi

žēlsirdīgs! —

Francis. Grafa kungs tam neļaus notikt,

nē, tik cietsirdīgs, tik briesmīgs viņš nebūs, ne-

drīkst būt. Rau, tur koridorā atskan viņa soļi,
viņš nāk.

Ceturtais skats

Tie paši, grafs Stefans f. Riiders.

Grafs Rūders (vīrs impozanta lieluma, bargs*

ciets, lūkojas drūmi, pa daļai ironiski. Ātri no labās puses

ienākdams uz sulaiņiem). He, Ģinter! vai vēl nav pār-
nācis? Ā, ārstu kungi —



347

Ģinters (pazemīgi tuvojas un skūpsta grafam mē-

teļa stūri). Jūsu cienība, grafa lielskungs, to vec'

Ģinter dar' kā liek, to siev' atvešan' šurp, kā beik-

šan'.

Grafs Rūders (uz ārstiem). Kungi, tad sā-

ciet tūdaļ operāciju, nedrīkst kavēt.

f. Pfei 1 s. Būtu jau sākuši, cienīgs grafa

kungs, bet lūk tā sieva tur ar sparu pretojas, tā

ka jāizlieto vara un bez jūsu cienīgās atļaujas —

Grafs Rūders. Kur viņa ir? (lerauga Mar-

grietu.) Nāc šurpu!
Margrieta (tuvojas trīcēdama). Jūsu žēlastī-

bu, cienīgs, augstais lielskungs, viņi mani grib no-

kaut, tur viens no tiem kungiem teica, ka man no-

laidīšot asinis un ka es to nevarēšot izciest.

Steineks. Es turu par savu pienākumu
jums, grafa kungs, aizrādīt, ka tas tiešām tā var

notikt.

Margrieta. Jūs dzirdat, nāve! nāve! Šau-

šalaini viņa mani sagrābj — ai, žēlastību! (Nokrīt

grafam priekšā ceļos.) ledomājiet manu bērniņu, kā

viņš ar savām mazajām rociņām taustīs pēc mātes

un — neatradīs, kā viņa žēlā brēkšana piepildīs
mūsu kluso būdiņu, un mans vīrs! ai, jūs esat

augsts, liels kungs, savus miroņus jūs paglabājat
ar godu un greznumu un sāpes apslāpējat daiļajā
marmorā, kuru uzceļat pār viņu trūdiem, bet stā-

dāties priekšā kādu vientuļu zemju kopiņu, re-

dziet pie tās kādu vientuli vīru, kurš izmisis lauž

rokas, un kuram neviens rītiņš vairs neaust, kas

atdotu viņam viņa dārgāko mantu.

Steineks. Grafa kungs, jūs gribat izda-

rīt darbu, kurš ļoti līdzīgs noziegumam.
Grafs Rūders. Kungs, es neprasu no

jums kritiku par saviem darbiem, man ar maniem

dzimtļaudīm brīv rīkoties, kā pašam tīk.
f. Pfei 1 s. Mans kolleģis savā straujumā lie-

tu ari drusku pārspīlē, ceru, ka abās pusēs viss
izdosies par labu.

Steineks. Nē, es nebūt nepārspīlēju, bet
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izskaidroju ar visām savām ārsta zināšanām, ka

lieta beigsies nelaimīgi un ka te tiek pastrādāta
vienkārša slepkavība.

Grafs Riiders (izsliedamies visā savā aug-

stumā). Kungs, es jums pavēlu ciest klusu.

Margrieta. Slepkavība! ai, vai tas vārds

jūs nesatricina? Ja ar' ne še laicīgi, tur mūžīgā
soģa krēsla priekšā viņš kā pērkons atskanēs jūsu
ausīs.

Grafs Rūders. Klusu, sieva, nebrēc!

Margrieta. Nē, es neklusēšu, es brēkda-

ma vēlreiz apkampju jūsu ceļus, nelaimīgas sie-

vas, izmisušas mātes kliedziens, vai tas nespiežas
jūsu dvēselē kā griezīgs zobens? Ai, neapcieti-

nājāt savu sirdi, jūs to nožēlosat, kad jūsu apziņa
reiz atmodīsies. Tad manas vaimanas jums ska-

nēs vienmēr ausīs, tās aicinās jūs kā soda pulk-
stenis un pārkliegs jūsu beidzamo lūgšanu.

Grafs Rūders. Ģinter, nāc, ņem to sievu

un ved viņu grāfienes guļamā istabā. Jūs, Pfeila

kungs, ejiet un uzsāciet savu darbu un jūs, Stein-

eka kungs, esiet tik laipni un atstājiet pili, jo

man liekas, jūsu māksla pastāv vairāk morāles

sprediķošanā nekā ārstēšanā.

(Margrieta guļ sašļukusi pie zemes, Ģinters grib viņu sa-

tvert, te metas starpā Daniels un Francis.)

Daniels (grafa priekšā nomezdamies ceļos). Cie-

nīgs lielskungs, es esmu vecs vīrs, kurš jums kal-

pojis līdz sirmiem matiem, tādēļ atļaujiet, ka

jums lūdzu, lai jūs atlaidiet nabaga sieviņu;
Dievs negrib tāda darba, viņš tāpat palīdzēs jūsu

cienīgai māsas lielkundzei tapt veselai.

Francis (dara tāpat). Ak, lielskungs, esiet

žēlīgi, uzklausiet mūsu visu lūgšanu!
Grafs Rūders (kāju sperdams pret grīdu). Ha!

vai tad tik ilgi esmu kungs un vēl neesmu iemā-

cījis saviem kalpiem goddevību un paklausību!
Ārā! tūlit! un nekauciet, jeb es likšu jūsu mugu-

ras graizīt asinīs.
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Daniels. Dariet to, lielskungs, izgāžiet par
mani visas savas dusmas, tikai taupiet nabaga
sievu.

Margrieta (paceļas, atgrūž Ginteru, kurš viņu

grib satvert, ar tādu sparu, ka tas tāli aizripo istabas kaktā,

tad taisni izslējusies ar lepni paceltu galvu runā stingri un cēli).

Diezgan, Daniel, manis dēļ nebūs ciest nevienam,

es esmu gatava padoties varmācībai, lieciet pie
manis izdarīt savu bendes darbu, grafa kungs, bet

aiziedama no šīs pasaules es jums par mantojumu

atstāju savus lāstus. Jā (roku izstiepusi pret grafu),

mūsu visu, manas nabaga mocītās tautas vārdā, es

jūs — nolādu! Visas asaras un asinis, kuras jūs
izlējuši, visas vaimanas savienojas vienā vienīgā
k cošā balsī, jūs apsūdzēdamas pie mūžības tro-

ņa. Lai jūsu noziegumi jūs vienmēr pavada, lai

tie pār jūsu galvu savelkas kā tumšs postu drau-
došs negaisa padebess, līdz no tās izšaujas atrieb-

šanās zibens, jūs samaldams un iznīcinādams!

(Pfeilam.) Tagad ņemiet mani un dariet, ko esat no-

domājuši. (Abi ieiet dibens istabā, Ģinters un sulaini lēni

izvelkas pa durvīm.)

Steineks. Projām no šīs posta un asins

vietas! Nabaga tauta, kad reiz ausīs tava brīvī-

bas diena! (Aiziet.)

Grafs Rūders. Ha! ha! ha! Brangs kan-

celes patoss! Tas viņai galvā laikam no pēdējās
svētdienas, jeb salasījusies par žīdu varoni Juditi.
Pa—a, ar tādu zvirbuļu morāli mani neiebaidīs.

(Svilpo.)

Piektais skats

Grafs Rūders un Arnolds f. Heidrichs.

Arnolds. Ko es dzirdu, kas še notiek?

Kādu zemnieku sievu gribot nonāvēt?

Grafs Rūders. Pareizāk sacīts, izdarīt

„asins ielaišanas operāciju" pie tavas mātes, mī-

ļais Arnold.
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Arnolds. Vai sieva pati to brīvprātīgi at-

vēlēja?
Grafs Riiders. Kāda ideja! mīļais, man

gan šai pastalu varonei būtu bijis jāizlūdzas kāda

pilīte viņas dārgo asiņu!
Arnolds. Tā tad ar varu piespiesta, nežē-

līgi pārmākta! Nē, tas nedrīkst notikt, es to gribu
aizkavēt — (Dodas uz dibenu.)

Grafs Rūders (stājas pavēloši ceļā). Tev gan
laikam patīkamāki, ka tava māte mirst? Zināms,
zināms, tad jau Arnolds fon Heidrichs top bagāts
mantinieks.

Arnolds. Tēvoci!

Grafs Rūders (viou atpakaļ stumdīdams). Pa-

liec vien atpakaļ un netraucē ārstu viņa darbā;

ar savu kavaliera lomu tu jau tā kā tā nāc par
vēlu.

Arnolds (nelaimīgs atkrīt lēnkrēslā). Ai, no-

ziedzība, lielāka par daudz citām! Atkal un atkal

tās pašas vaimanas, tās pašas ciešanas — nelaimī-

gā tauta, šūpulī jau saistīta vergu ķēdēm, nelai-

mīgs ari es, ka man uz visu šo jānoskatās, bez kā

iespētu palīdzēt.
Grafs Rūders. Beidz jel nu savas dekla-

mācijas; var redzēt, ka nav sen, kamēr esi pie ma-

las licis kolleģiju burtnīcas. Dodu labāk tev pa-
domu dzīvi uzlūkot no praktiskās puses un atgā-
dāties, ķa Heidrichu cilts ģerbonī zīmēts lauva.

Arnolds. īstais musu darbības simbols:

plēsīgs, asinskārīgs zvērs.

Grafs Rūders. Muižnieciskas varas, ap-
zinības un rakstura stingruma reprezentants.

Arnolds. Nežēlība un briesmība nav rak-

sturs.

Grafs Rūders. Gļēvulība un jūtelība
tas ari nepastāv.

Arnolds. Tēvoci, jūs esat no tās pašas vie-

las, no kādas bija pagājušo gadu simteņu varmā-

kas, zem kuriem raudāja daiļa Hellada un trīcēja
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lepna Roma. Ari jus spētu pasauli pārvērst vie-

nā vienīgā cietuma namā.

Grafs Rūders. Un tu to pārvērstu par

svētlaimīgu Arkādiju, kur kopā ar ganu puikām
uzraudzītu avis un ar laidara meitām mainītu

skūpstus?
Arnolds. Nezobojaties, tēvoci, jūs esat to-

mēr nožēlojami, jums trūkst visas mīkstākās jū-

tas, jūs pazīstat tikai varu.

Grafs Rūders. Puika, vai zini, ko nozī-

mē vārds „vara"? Cik plaši un vareni cilājas
krūts, kad tūkstoši lokās pie tavām kājām, pa-
klausa bailīgi tavam rokas mājienam un trīc pie
tava acu uzmetiena? Vara, plašais, neaprobežo-
tais ēters! pacelties no pīšļiem un ērgļa spārniem
doties augšup, arvien augstāk un augstāk, kamēr

pasaule arvien zemāk slīd pie tavām kājām, un tu

pār viņu nostājies kā viens un viens pats, viņas
valdnieks.

Arno Īd s. Bet esi tomēr vientulis. Zem aug-
stumiem rēgojas šausmīgi bezdibeni un ētera

dzidrumā pūš auksti vēji, saldēdami līdz pat dvē-

selei. Bet lūk, tur ielejā zied skaistas rozes un

silda mīlīga saulīte, tur laimīgi cilvēki sniedzas

cits citam roku brālīgā mīlestībā. (Aizgrābts piece-

ļas.) Ai, mīlestība, burvja zizlis, tu aizskardama

mūsu dzīvi, pārvērt to smaidošā līgsmībā! Silta,
kā saules diena, maiga, kā sapnis pie līgaviņas
krūts — kādas ziedoņa vēsmas izplūst no šā

vārda! Tēvoci, jūs esat redzējuši cilvēkus priekš
jums trīcam un zemojamies, bet nezināt, ko sajūt,
kad kāds spiež draudzīgi jūsu roku, neesat redzē-

juši prieka asaru mirdzam sava apakšnieka acīs,

kura jūs vairāk godina nekā simtas verdziskas

padevības vaigā, kamēr sirdīs mājo rūgtums un

riebums.

Grafs Rūders. Lai paliek, redzu, ka mēs

tikpat nesaprotamies, raudzīsim iztikt bez kā
viens ar otru sadūrāmies. Nožēloju tikai, ka ple-
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bejiskais elements pie tevis arvien vairāk attīstās,

ka tu to gribi uztiept ari citiem.

Arnolds. Piedodiet, es nevienam negribu
uzbāzties ar saviem zemajiem dzīves uzskatiem,

savam nākamajam sievas tēvam vismazāk, bet šīs

dienas atgadījums liek manai pilnajai sirdij plūst
pāri, es to nespēju vairs ilgāk redzēt un paciest.

Grafs Rūders. Tu to iespēsi gan, tāpat
kā līdz šim esi iespējis.

Arnolds. Tagad jūsu piezobojums pilnīgi
vietā, jo sapņos esmu līdz šim cēlis tūkstoš gaisa

pilis, kamēr patiesībā tām vēl neesmu licis nevie-

nu pamata akmeni. Nē, turpmāk savus sapņus

gribu pārvērst darbā.

Grafs Rūders. Kā tu gan domā to iz-

darīt, mans dārgais?
Arnolds. Kad būšu šī apgabala valdnieks,

atlaidīšu savus dzimtļaudis brīvus.

Grafs Rūders. Tas bij gaiši runāts, ha!

ha! ha! Bet līdz tam var paiet laika sprīdis!
(Noiet.)

Sestais skats

Sidonija un Arnolds*.

Sidonija (ielien klusi no dibena puses un, ieraudzī-

jusi Arnoldu sēžam, nostājas viņam aiz muguras. Viņai mugu-

rā viegls, balts uzvalks; kuplie, melnie mati nokarājas vaļēji

pār pleciem. Kad Arnolds viņu nepamana, viņa lēni sauc).

Arnold! (Kad sēdētājs vēl arvien nedzird, viņa aizskar vi-

ņam plecu.) Sapņotāj, kādā pārzemes valstī gan at-

kal kavējies, ka nemaz nemani manu klātbūtni?

Arnolds (uztrūcies). Piedod, Sidonija, ka va-

rēju būt tik neuzmanīgs. (Pieceļas un palocījies, pa-

stumj viņai krēslu.)

Sidonija (atmet ar roku un paliek stāvot). Lai

paliek, es neesmu nākusi saņemt no tevis ceremo-

nijas, bet uzmeklēju tevi, lai varētu ar tevi vie-

natnē kādu brītiņu parunāties.
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Arnolds. Piedod vel reiz, esmu vajš ka-

valieris šinī ziņā.
Sidonija. Kas tev kait, Arnold? Tu lūko-

jies tik drūmi un mēģini man izbēgt, kur vien

spēji. Jautrs gan nekad neesi bijis, bet pēdējā
laika tumšie gari tevi pavisam nomākuši. Tevi

laikam moca kādas slepenas skumjas?
Arnolds. Varbūt tev taisnība.

Sidonija. Ak, tad ļauj man tās zināt, es

gribu tavās bēdās dalīties ar tevi.

Arnolds. Tu esi par daudz laipna, bet kas

gan Sidonijai, laimes bērnam, kuras šūpuli jau

apsargāja prieka un miera ģēniji, par daļu ar

skumjām?
Sidonija. Bet gan ar tevi. Vai tad ne-

esmu tava līgava?
Arnolds. Tādēļ visvairāk mans pienākums

atturēt no tevis visu rūgtumu un nepatikšanas.
Smejies un esi jautra; mūsu apbrīnotā salona va-

rone nedrīkst sēroties, es savai nākamai pavēlnie-
cei gādāšu visu, kas vien der viņas omulībai un

laika kavēklim.

Sidonija (rūgti). Ha! ha! ha!

Arnolds. Kādēļ tā smejies, vai esmu jeb-
kad aizmirsis savus pienākumus pret tevi?

Sidonija. Ai, nē, nē, nekad. Varu tev iz-

dot liecību, ka esi īsts parauga līgavainis; pie visa

trūkst tikai vienas lietas.

Arnolds. Ta butu?

Sidonija. Tavas sirds.

Arnolds. Manas sirds? Ko tu gribi no ma-

nas sirds? Tavā ikdienišķu rotaļu programmā tā

ir tikai mazs robs un pēc viņas ari neprasīja tavs

tēvs un mana māte, kad tie mūs jau šūpulī saderi-

nāja.
Sidonija. Ha! vai man tev tas tiešām jā-

teic? vai negribi mani nekad saprast? Lūkojies
šurp — (nostājas viņam priekšā) vai neizbīsties no šīm

liesmām, kuras tev no manām acīm kvēlo pretim?
Vai neredzi, kā šīs krūtis cilājas kaislos drebuļos,
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kas kā karsta lavas straume no viņu šaurās telpas
laužas ārā? IMē, es to vairs nespēju apslāpēt: es

tevi mīlu! mīlu tik karsti un neizsakāmi, kā vēl

neviena sieviete nav mīlējusi, mīlu bez pretmī-
lestības! — Nē, nesaki neko, ko tu ari varētu teikt,
ko tu, aukstais akmens tēls, vainīgs, ka tev nav

dvēseles! (Staigā ātri un kaislīgi, tad piepeši ieraudzījusi

sevi spogulī, prasa:) Arnold, vai esmu skaista?

Arnolds. Ļoti. Tava vaiga panti varētu

dot dailei likumus un daiļniekam vajadzētu iz-

mist, kad tam šīs formas būtu jāattēlo krāsās vai

akmenī.

Sidonija: Un ari tas tevi nekairina?

Arnolds. Sidonija, es neesmu mākslinieks,

es esmu cilvēks.

Sidonija. Ko tu ar to gribi sacīt?

Arnolds. Ka man nav laika apbrīnot ra-

dības daiļumus, kamēr man viņas nepilnības du-

ras acīs un saista manu dvēseli.

Sidonija. Ha! tad tava dvēsele jau no kā

E
iepildīta? kur citur saistīta!? Labi, bet lai tas

ūtu kas būdams, es to jau iepriekš ienīstu, un ja
tu man ari to neteic, es to tomēr dabūšu zināt!

Arnolds. Man nav iemesla tev to slēpt:
lūkojies šurp — (Ņem Sidoniju pie rokas un pieved viņu

labajā pusē pie loga.) Skaties turp — (Pacel loga aizkaru,

tā ka pilns mēness gaišums iespīd patumšajā istabā. Attālu-

mā redzamas zemnieku mājas.) — tur uz viņām sagru-

vušajām būdiņām; kad tu tagad klusā naktī no-

ietu turp un pārstaigādama ieskatītos iekšā pa aiz-

kvēpušajiem lodziņiem, tad tu redzētu, ka daža

laba vecmāmiņa pie vājas tauku svecītes ar sa-

vām pusaklajām acīm lasa grāmatā, lūgdama
Dievu, lai tas viņu atpestī no šīs vārgu zemes, re-

dzētu, ka dažs labs tēvs, kura bērniņi cieš badu,
kavēdams nakts miegu, plēš lūkus vai vij striķus,
kurus par kādām kapeikām pārdod pilsētā — die-

nu jau tam jāklausa kungam — kad redzētu visu

trūkumu un vaimanas, kuras pat visspēcīgais
miegs nespēj pārvarēt, tad tu neprasītu no manis,
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lai es šām aizsmakušajām sāpju un izsalkuma bal-

sīm aizdaru ausis un meklēju aizmirsties tavos

saldajos apskāvienos.
Sidonija. Bet ari es ciešu; ko viņi savie-

noti cieš kopā, to izbaudu es viena. Šinīs krūtīs

iežogota vesela pasaule, kad šīs liesmas neatradīs

barību, tad tās aprīs mani pašu! Tev priekš vi-

siem pukst sirds tik silti, kādēļ priekš manis vien

ne? Mīli mani, tad es ar tevi kopā cietīšu, ar tevi

visur dalīšos, ar tevi mīlēšu visu pasauli. Nebīs-

ties no manas kaislības, ari es varu būt lēna, ai,
tik maiga, kā dienvidus vējiņš, kad tas skūpsta
puķītes, bet kad tu novērs no manis savas acis,
tad man jābeidzas kā stīgai, kura piepeši pār-
trūkst! — Mīlestības kausā sajauktu — nāvi un

dzīvību, dievību un velnību es noriju itkā vienu

vienīgu reibinošu malku!

Arnolds. Sidonija, tu esi kā bērns, kurš

iekāro visvairāk to spēles lietu, kuru viņam ne-

dod, un kad tavas asaras ari tiešām nāktu no sāpju
dziļākiem dziļumiem, kas viņas ir pret lielo strau-

mi, kura plūst no tūkstoš un tūkstošu acīm!

Sidonija. Redzu gan, ka tu man savu sirdi

esi aizslēdzis uz mūžīgiem laikiem; katrs übagu
bērns ir par mani laimīgāks, tas bauda tavas mī-

lestības pārpilnību, kamēr es slāpstu pēc vienas

vienīgas rasiņas; bet vienā ziņā es tomēr esmu pā-
rāka, viens prieks man tomēr atliek: tu esi pie
manis saistīts, es tevi turu un turēšu cieši, cieši —

Arnolds. Neapskaužams prieks; es tevi

par to nožēloju.
Sidonija. Nožēlo! Tu teici, ka mani no-

žēlo, nesaki to vēlreiz, es tevi par to varētu ienī-

dēt, ha! bez gala ienīdēt! tāpat kā tevi mīlēju. Ar
šīm pašām rokām varētu tevi saplosīt, dzertu ta-

vas karstās asinis, piedzertos, gavilētu! gavilētu
un

.. .
(Saļimst pie lēnkrēsla un sten dobji, galvu paslēpusi

polsteros.)

Arnolds. Kad tava dvēsele nav augsta
diezgan manas jūtas saprast un godāt, kad lielā
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māksla „atsacīšanās", kurai mums visiem būs lo-

cīties, tevim sveša, tad tevi divkārt nožēloju.

Sidonija. Ej! ej! neviena vārda vairs —

projām!
Arnolds. Tiešām, to es darīšu, man jāpār-

liecinās par nabaga sieviņas likteni, kurš šo-

dien no jauna pierādīja, cik ļoti nabaga nospies-
tajiem ļautiņiem vajag glābēja. (Noiet uz dibenu.)

Septītais skats

Grafs Rūders. Sidonija.

Grafs Riiders (ātriem, stingriem soliem. Mēdz

runāt asi, ar sarkasmu, bet ne bez smalkuma. Veikaliski pār

visu pāriedams, bet kad attiecas uz viņa mērķi, vioš top cēls).

Es tevi meklēju pa visām tavām istabām.

Sidonija. Ko gribi?
Grafs Riiders (nepacietīgi, bez ievada). Man

vajag ar tevi runāt, vajag zināt, ko tu dari, ar ko

nodarbojies, ar ko pildi savas dienas?

Sidonija (gari stiepdama). Kādēļ tu tik ziņ-
kārīgs? Vai tas nevar būt tev vienaldzīgi? Es

nodarbojos kā jau visas aristokrātu sievietes: ar

skaistumu, laiskumu un ar sapņiem.

Grafs Rūders. Ņem un savieno visu

priekš viena, steidzīga mērķa. Nav laika žāvā-

ties, man vajag tavas palīdzības.

Sidonija. Es nesaprotu tavus aplinkus.
Tu gribi ielauzties manā dvēselē? Ko tu runā var-

būtībās.

Grafs Ruders. Tu esi saderināta ar grafu
Arnoldu.

Sidonija. Tu pastāsti man to, ko mēs jau
abi zinām. Vai tādēļ tu tik steidzīgi mani uz-

meklēji?
Grafs Ruders. Nepalaidies tik daudz uz

šo saderināšanos, bet proti Arnoldu pie sevis

saistīt.
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Sidonija (dusmīgi uzlec). Patiešām, es nezi-

nu, ko tu gribi?
Grafs Ruders. Proti būt skaista. Proti

apmulsināt šo jauno cilvēku. Proti (viņu tu-

vāk aplūkodams) pie velna! Tu jau esi skaista! Ti-

kai drusku vairāk dekoltē un reizē vairāk plī-
vuru pāri. Ne šo nikno, lepno spožumu acīs, bet

tādu kūstošu, valganu tvīksmi, kā ar zirnekļu
audu pārvilktu, tādu mīklainu — — (Sidonija

atkāpjas brīnīdamās, ar platām acīm.) apsološu smaidu ap

lūpām, tādu aizvītušu gurdenumu locekļos kā sau-

les versmes pārpilnam rožu ziedam. Proti pa pi-
lienam pilināt to saldo ģifti viņam asinīs, kas no-

māc jaunekļa sparu. — Pie joda! vai man tev, kas

esi sieviete pati, jāizpauž sievietes lielākie noslē-

pumi! — Proti visu solīt un neko neturēt — tas

ir: priekšlaikus — vēlāk jau vari temperatūru
regulēt.

Sidonija (viņam runājot, paķērusi kādu lakatu

un tanī cieši ietinusies, itkā saldama). To tu man māci!

Tie ir heteru noslēpumi!
Grafs Ruders. Sauc tos kā gribi, vien-

alga! Dari ari citādi, kas tev labāk izliekas, man

no svara tikai mērķis: proti Arnoldu ievilkt tā-

dā atmosfērā, kur viņam neatliek laika murgot

par diez' kādām idejām un izdarīt muļķības.
Viņš ir uz to spējīgs! Tādēļ ir pats pēdējais
laiks, ka mēs viņu no tā aizkavējam.

Sidonija. Es te neko nevaru izdarīt. Ar-

nolds mani nemīl. Viņš man to klaji atzina.

Grafs Rūders (nikni iesaukdamies). Un tu

ļāvi tiktāl nākt, ka viņš tev to varēja sacīt? Tu
—tu vien esi vainīga! (Sausi iesmiedamies.) Te nu

visskaistākā sieviete dzīvos dien no dienas bla-
kām vīrietim un varēs sacīt, ka viņš viņu nemīl!

Sidonija. Es viņu Tu nesaproti!
nē, nē, tu nezini, kas ir mīlēt.

Grafs Rūders. Es zinu, kas ir baudīt.

Sidonija. Es negribu modināt viņā ze-

mākos instinktus, lai viņu uz kādu laiku varētu
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saistīt. Es gribu augstāko, cēlāko viņā — viņa
dvēseli. Un to es tev saku: (Kaislīgi.) Es drīzāk

esmu spējīga nogalināt, iznīcināt — tā, ar vienu

rāvienu — viņu, pati sevi, bet pazemoties, nē! ne-

mūžam! Vētra vai nu koku izrauj no saknēm, vai

pati sevī sašķeļas un saplok.
Grafs Ruders. Vecais ideālisms, kas

bēg no cilvēka un meklē vētras un zvaigznes! Bet

cilvēki reiz pastāv no tā dēvētiem zemākiem in-

stinktiem.

Sidonija. Arnolds tomēr vēl glabā krūtīs

tādu aizmirstu un pazudušu zvaigzni — dvēseli, un

ar to ir jārēķinās.
Grafs Rūders. Hahaha! Muļķības! Pa-

tiesība ir itin vienkārša: katrs vīrietis mīl katru

sievieti un otrādi.

Sidonija. Fui! riebīgi! Un to tu man saki?

Tu — tēvs savai meitai?

Grafs Rūders. Netopi nu sentimentāla,
to es neciešu.

Sidonija. Es jau esmu apradusi dzīvot

itkā polārā joslā, apsaluši ar mūžīgu ledus kārtu,
bet reiz, tik vienu reiz man gribētos lūkoties pēc
kādas sildošas uguntiņas un es gribētu at-

rast tevi, kas man ir tas tuvākais. Es gribētu —

hahaha! tā ir savāda ziņkārība — es gribētu zi-

nāt, kur tava dvēsele.

Grafs Rūders. Nenoklīsti uz blakus

lietām, mums ir tagad darāmas daudz svarīgākas.
Sidonija. Vissvarīgākais man ir — zināt,

kas man ar tevi ir kopīgs?
Grafs Rūders. Mums ir gan kas kopīgs,

stipri kopīgs, bet tās nav ne zvaigznes, ne dvēse-

les, ne mīlestības, mums ir kopēji — rēķini! Tu

zini, ka mēs esam übagi, kas dzīvo no citu žē-

lastības. Es še esmu tikai pārvaldnieks par sa-

vas māsas mantu.

Sidonija. Atminies, ka tu pats savu mantu

esi izšķiedis.
Grafs Ruders. Nav jāatminas tam bi-
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jušā, kas spēj domāt par nākošo. Mums jāda-
bū rokā Arnolds līdz ar viņa mantu. Tagad tu

zini, kas tev jādara.
Sidonija. Jā, tagad es zinu, kas man jā-

dara: es pārvilkšu strīpu pār tavu rēķinu, es

lauzīšu savu saderināšanos ar Arnoldu, jo negri-
bu uzbāzties viņam, kas mani nemīl.

Grafs Rūders. Ha! Tu neesi tālu no

ārprāta!
Sidonija. Varbūt, ka tālu no tā nebiju, kad

varēju aizmirst pati sevi un visu. Bet tagad ir at-

modies mans gaišais prāts un — mans aristokrātes

lepnums.
Grafs Rūders. Tavs aristokrātes lep-

nums! Haha! Būtu tu pie tā turējusies, tad tevi

nekas nebūtu spējis locīt.

Sidonija. Tu tas neesi, kas mani spētu
locīt.

Grafs Rūders. Ja tu man nelocīsies —

lauzīšu. Manai pacietībai ari tiešām ir beigas.
Zini, ka es ar vienu pašu vārdu varu izšķirt visu

tavu likteni. Man pietiek tikai šo vārdu izsacīt.

Sidonija. Runā vien savu vārdu! Savu

likteni es izšķiru pati.
Grafs Rūders. Man jāizlūdzas, lai tu

tam, ko es saku, piešķirtu visu savu uzmanību.

Sidonija. Es klausos. Bet tas taču mani

nevar kavēt reizē būt jautrai?
Grafs Rūders. Ne labprāt es tev to

saku.

Sidonija. Nu, nu!

Grafs Rūders. Ari tagad to nedarītu,
bet tu pati mani uz to piespied. Tu jau gribēji
zināt, kur slēpjas mana dvēsele, vai nē? Mana

dvēsele stāvēja līdz šim manam noslēpumam
priekšā, nelaida to pār lūpām pāri.

Sidonija. Man nav iemesla domāt, ka tu

tik saudzīgs.
Grafs Rūders. Nu tad uzklausies un esi,
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ja spēji but — jautra: (Uzsvērdams.) tu— neesi

— komtese Riider.

Sidonija. taviem jokiem trūkst asprā-
tības.

Grafs Riiders. Uzņem tos kā nopietnību.
Sidonija. Neesmu komtese Riider? Ko

tu ar to gribi sacīt?

Grais Riiders. Ka tu neesi ari mana

meita.

Sidonija. Kas tas? Ko tu saki? Es ne-

esot komtese Riider? neesot tava meita? Kas

tad es esmu? Kādēļ šī komēdija?
Grafs Riiders. Es tev jau aizrādīju, ka

mūsu saruna nenotiek komēdijas žanrā, uzņem
kā pilnu nopietnību, ka tu neesi komtese Rūder.

Kas tu tad esi, — ja tev šo spožo segu atņem nost

— un kas tu tad vari būt
— tas izrādīsies.

Sidonija. Ha! ārprāts! Kas ar mani no-

tiek? Kāds bezdibens manā priekšā atveras?

Grafs Rūders. Nupat tu taču runāji par

savu nesatricināmo, gaišo prātu.
Sidonija. Kas tad es esmu? Kā es esmu

nokļuvusi tavā varā, ja neesmu tava meita? Kur
ir mana dzimta? Ak, labi, ka es ar tevi reiz va-

rēšu visas saites saraut. Ne vienu brīdi es še

vairs nepalikšu! Saki, kur ir mana dzimta?

Grafs Rūders. Ne tik steidzīgi! Tev

būs grūti viņu sameklēt.

Sidonija. Kur ir viņi — mani vecāki?

tēvs, māte? (Sērīgi.) Mana māte! (Sāk elsot.)

Grafs Rūders. Tev nav ne teva, ne ma-

tēs.

Sidonija. Kādi piederīgi taču man vēl

kur dzīvos? Kā akmens ceļmalā taču es nebūšu

radusies? Kur viņi dzīvo? kur ir viņu novads,
viņu pils? Kas mani nodevis tavā varā?

Grafs Rūders. Pils? Hahaha! Kas tevi

nodevis manā varā? Saki labāk — manā žēlastībā.

— Hm! Tas bij savāds gadījums ... es tev to ari

nemaz lāgā nevaru pateikt.
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Sidonija. Nevari? Negribi! Visur es at-

dūros uz dzeloņu žoga, visur duras pretī „ne"!

Kur ir viens vienīgs jā, saki to!

Grafs Riiders. Pirms es tev šo saku,

klausies vēl vienu „nē", kas priekš tevis būs lai-

kam visasākais — tu neesi nemaz muižniece.

Sidonija (iekliedzas, saļimst uz sēdekļa un galvu

paslēpusi, kunkst). Kas tad es esmu — man taču jā-
zin viss.

Grafs Rūders. Šī zināšana —kā es tevi

pazīstu — tevi vēl mazāk apmierinās. Kur tu pie-

deri? Hm! kā lai saka, pie tiem, kuri kā atse-

višķas personas nemaz neeksistē. Personas tiek

pētītas tikai augstumos, heroskopu stāda tikai

zvaigznēm.

Sidonija. Ta tad es esmu? —

Grafs Rūders. Manas dzimtkalpones
bērns. Nu tu zini visu.

Sidonija. Mans Dievs! Kas ar mani no-

tiek? Zeme zūd man zem kājām, es grimstu at-

varā

Grafs Rūders. Es tevi nebūt tur neesmu

grūdis. Diezgan ilgi es šo nepatīkamo atklājumu
tev esmu aiztaupījis; un nebūtu ari tagad ar to

nācis klajā, ja tu pati mani ar savu stūrgalvību
uz to nebūtu piespiedusi.

Sidonija (uzraujas kā apjukusi). Nu tad es

gribu to visbriesmīgāko — es iešu turp, kur es

piederu —

Grafs Rūders. To tu vari darīt, tikai

pirms izģērb šīs zīda drēbes, kuras tu tik bieži

mēdzi mainīt, noliec šīs špices, kuras tev nekad

nebij īstas diezgan, un visas šīs sprādzes un dārg-
akmeņus. Ari šīs baltās zīda kurpes priekš

dubļiem neder. Mācies pie laika locīt šo stalto

stāvu priekš nastām un pātagas cirtieniem — tu

varbūt kādreiz no tālienes esi ieklausījusies, kā

tādi cirtieni uz kamiešiem izklausās — tas viss

pieder tur klāt.
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Sidonija (noslid atkal bezspēcīgi). Ak! ko lai

es daru! ko lai es iesāku!

Grafs Riiders (pieiet viņai, roku stingri uz

pleca uzlikdams). To, kas ir prātīgi un ko es no te-

vis prasu.

Sidonija. Tu briesmoni! tu nezvērs!

Grafs Rūders. Tas es neesmu. Es gri-
bu joprojām palikt tavs mīļais tēvs un tu mana

mīļā meita; mūsu divatnei tikai vēl jāpapildinās
ar trešo, ar Arnoldu. Tagad nu izvēlies! Man

šķiet, tev daudz laika priekš tā nevajadzēs. Es

nākšu drīz vest uz vakariņām — komtesi Rūder.

(Noiet.)

Astotais skats

Sidonija (viena). Vēlāk Vend i ņ Š.

(Kad grafs aizgājis, pēkšņi uzlēc, skrien uz priekšu kā

nesamaņā, izstiepj rokas kā glābiņu meklēdama, izgrūž ap-

spiestu kliedzienu un atkrīt atkal krēslā un galvu rokās apslē-

pusi elpo. Brīdis.)

Vend i ņ š (pašķīris portjeru no dibens durvīm, stāv

bridi nogaidīdams). Mana cienījamā komtese —

Sidonija (arvien klusi elsodama viņu nedzird).

Vend i ņ š. Jūsu skaistās acis lej asaras —

Sidonija (pakustas atraidoši, bet neko neatbild).

Ve n di ņ š (ātri viņai pieskrej klāt un nometas ceļos).

Nu taču reiz pienācis brīdis, kur es jums varu

sacīt —

Sidonija (uzraujas). Ko tu gribi —

Vend i ņ š. Vai jūs nekad neievērojāt, ka es

vienmēr esmu turējies jūsu tuvumā, kaut ari ti-

kai iztālēm, kā jūsu padevīgais vergs, bet tagad —

Sidonija. Cilvēks, ko tu iedrošinies?

Vend i ņ š. Tagad es gan varu iedrošināties,
tagad jūs man vairs nevarēsiet tā pāri un garām
skatīties, bet jums būs jāredz, ka ari es ieņemu
vietu telpā, jā — ciešu vietu! Šī vieta tagad pa-

virzījusies ciešāk pie jums.
Sidonija. Arā, nedrēbni! Pātagu tev!



363

Vend iņ
š. Pātagu — — ari to es spētu

kopā ar jums panest, ja jūsu liktenis taptu ari

manējs.
Sidonija. Vai tu runā prāta mulsumā?

Vendiņš. Es nerunāju bez sakara, es ti-

kai pieslēdzos pie pirmāk runātā es tur-

pinu —

Sidonija (uzlēc). Ko tas nozīmē?

Vend i ņ š (smiedamies). Es noklausījos jūsu
sarunā ar grafu.

Sidonija. Dievs, esi man žēlīgs! Vai

tad visi labie gari mani atstājuši!
Vendiņš. Es nē! Es nē! Tas jau ir, ko

es nupat gribēju sacīt, tikai jūs mani neuzklau-

sījāt —

Sidonija. Tu mēslis, neapgāni mani ar

savu tuvumu.

Vendiņš. Par daudz vēl lepna esat, nemaz

vēl neiedomājaties savā tagadējā stāvoklī —

Sidonija. Ārā! ārā! ne vārda vairs!

Vendiņš. Ja es eju ārā bez labākas at-

bildes no jūsu skaistajām lūpām, tad būšu tā sa-

triekts, ka nespēšu glabāt jūsu noslēpumu, ka to

visa pasaule nedabū zināt, un tad varbūt — ari

jums būs no šejienes jāiet — ārā.

Sidonija (atkrīt atkal krēslā). Ak, tu nelieti,
tu nelieti!

Vendiņš (atkal pie viņas noslīdēdams, kaislīgi).

Esi mana! esi mana! Es būšu tavs vergs, tavs

kāju pamesls. Nedomā ari, ka es esmu tāds

tukšinieks. Pa visiem gadiem, kamēr es še esmu

kā grafa labā roka, man —

Sidonija. Tu riebums! nost! neaizskar

mani!

Vendiņš. Es tevi mīlu! es sadegšu oglē
aiz kaislības, es —

Sidonija (atgrūž viņu). Palīga!
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Devītais skats

Tie paši. Grafs Rūders.

Grafs Riiders (bargi). Ko tu te dari?

Vendiņš. Cienījamai komtesei kļuva ne-

labi; es steidzos palīgā.
Grafs Riiders. Tu melo! tavs izskats

tevi nodod. Sargies! Ja tu savā nešpetnībā gribi
iet par tālu, tad

—

Vendiņš. Cienžēlīgais grafa kungs, es

patiesi neko — es tikai —

Grafs Riiders. Uz priekšu savaldies.

Tagad man priekš tevis kāds uzdevums.

Vendiņš. Jūsu padevīgais kalps, cienžē-

līgais grafa kungs; jūs pazīstat manu uzticību.

Grafs Riiders. Tās dēļ vien es ari tev

tagad piedodu. Bet nu iegaumē labi, ko tev uz-

dodu. Lūko visur stingri pakaļ jaunajam gra-

fam; seko viņam, kad viņš iziet no pils, sevišķi,
kad viņš dodas uz zemnieku sādžām. levāc par
visu ziņas.

Vendiņš. Jus varat uz manu apķērību pa-
laisties, cienžēlīgais grafa kungs.

Grafs Rūders. Tu vari iet.

Vendiņš (dziji paklanās un noiet).

Desmitais skats

Sidonija un Rūders.

(Brīdis klusuma. Grafs pāra reizes iet šurp un turp. Sido-

nija sēd kā sastingusi.)

Grafs Rūdners (apstājas viņai priekšā). Nu?

Vai dabūji caur to tur (rāda uz durvīm, kurām Vendiņš

izgājis) iepriekšnojautu no tās pasaules? Vai drīk-

stu uzminēt, kā esi izšķīrusies?

Sidonija. Tu zini —es esmu tava vara.

Grafs Ruders. Mana vara ir reize tava

vara. Mūsu abu varas kļūs stiprākas, kad tās sa-
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kusīs par vienu pašu, ka divas liesmas deg gai-
šāk savienodamies vienā.

Sulainis (parādās durvīs). Cienījamā kom-

tese un grafa kungs, vakariņas servētas.

Grafs Ruders. lededzini visus kroņa
lukturus. Komtesei neomulīgi mājā, kur valda

slimības baigums. (Pret Sidoniju pagriezies sniedz

elkoni.) Tagad iesim, mīļā, uz vakariņām.

(Priekškars.)
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Otrais cēliens

Notiek tuvējās sādžas apkārtnē. Jānu vakars. Plašs, pa-

reti kokiem noaudzis apgabals. Attālumā uz kāda pakalniņa

sadegtas vairāk Jānu lampas; pa kreiso roku no skatītājiem

aiz kokiem redzami pils torņi, drusku vairāk uz dibenpusi

ciema baznīca.

Pirmais skats

Agate, Erna. Pirmā ietinusi galvu dziļi lakatā, bozīte

rokā, sēž nomaļus uz kāda akmens; Erna plūc puķes un

vij vaiņagu.

Erna (zem sevis).

Kad ziedons pakalnus rotā,

Steidz līgava vaiņagu vīt,

Un saulītes stari tik silti,
Tik silti man sirsniņa krīt —

(Brītiņu domas roku cieši pie sirds spiezdama.)

Ai sirds, mitējies, mitējies pukstēt! Kas tad

tik piepēši traucē tavu mieru? Vai gan ziedonis

pie tam vainīgs ar savām saldajām vēsmām? Nē,
nē, es nezinu, bet — (atkal domā). Tā tad jātnieks,
kurš mums pirmīt ozolzarus laužot jāja garām,
esot bijis grafs Heidrichs; cik daiļš, cik stalts un

kā laipni viņš sveicināja mūs, vienkāršas zem-

nieku meitenes, un tad viņš pacēla acis — ai, kam

man bij stāvēt ozola galotnē, kā viņš mani starp
visām varēja ieraudzīt. Viņš pacēla acis — un

šinīs acīs uzliesmoja kā brīnošanās, līgsmība,
kautkas — ai, mani pārņem saldas šausmas, man

ir, itkā par mani nāktu kāda liela nepārredzama

vara, kurai nespēju pretī atturēties, itkā tā lēniem

skūpstiem skūpstītu projām manu dvēseli — mirt,
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tā mirt ir tik saldi (roku pār acīm pārlikusi, sapņojoši),

tik saldi —

Kad ziedons pakalnus rotā,

Steidz līgava vaiņagu vīt,

Ar' es steigšos mīļākam pretī,
Es zinu, kur mīļākais mīt.

Nāc, māmiņa, mani pušķot,
Pin rozīti vaiņadziņā,
Tais' gultiņu mīkstu, mīkstu

Man smilšu kalniņā!

Agate (tausta ar bozīti sev apkārt). Meitiņ, kā-

pēc gan visur, kur pieduras, iegrimst tik mīksti

kā vilnā?

Erna. Mamiņ, ta jau mīksta ziedoņa zālīte.

Agate. Ziedonis! Vai tad tagad zie-

donis ?

Erna. Vai tu to, māmiņ, nemaz nejūti?
Ilgā slimība tevi tā novārdzinājusi, ka tev laupīti
visi jūtekļi. Jā, tagad ir ziedonis; ziedoņa aug-
stākais līgsmas laiks: Jāņu vakars. Aukstā, bargā
ziemā tu ieguli niknajā karsonī un tagad gandrīz
nav neviena pumpuriņa, kurš nebūtu uzplaucis
smaršainā ziedā. Kad redzētu kāds jaukums,
smaršas, krāsas uz katra soļa, kā strautiņi attālu-

mā čurkst, kā lēni salda muziķa, kā silta ziedoņa
nakts migla vijas ap vaigiem un ķermeni kā ar

mīļām, glāstošām rokām, kad redzētu —

Agate (pārtraukdama, dobji). Es jau nevaru

redzēt.

Erna: Ak, kā varēju atgādināt tev tavu acu

trūkumu! Ak Dievs, es tev labprāt atdotu savas

acis, kad to vien spētu —

Agate. Nav vajadzīgs; to, kas man jāredz,
redzu ļoti labi, jā, ļoti labi. Pastāvīgāk nekā šīs

iznīkstošās ziedoņa krāsas, kuras aukstais rudens

lietus nomazgās no dabas vaigiem, ciešāk nekā

ziemas saltums savās rokās žņaugs visu dzīvību,
kādi tēli zīmēti manā dvēselē, mūžīgi patstāvīgi
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ka Pramžus klintīs iekalti aizmužīgie likteņa
burti, es tos redzu, redzu.

Erna (viņai pieiedama ar pusvītu vaiņagu). Mā-

miņ, man bail, tu sāc atkal murgot; kad zinātu cik

briesmīgi tu muldēji savā slimībā; nepazini ari

neviena; pat mācītāju, kurš tev sniedza Dieva

maizi, tu atgrūdi.
Agate. Tā pareizi! Ko viņš pie übadzes

meklē? Nav man viņam ko dot miltu sieciņa, ne

treknu cāļu, lai atstāj vien uz maniem kamiešiem

visu manu lielo grēku nastu.

Erna. Kad tu ta runa, mani pārņem bailes,

es bīstos par tavu dvēseli.

Agate. Bīsties? Tu nabadzīte! Jūs jau
visi bīstaties un ļaujat sev ādu novilkt pār acīm,

lai iegūtu apskaidrotu miesu; bet mani tas ne-

kairina. Kas še izbaudījis visus sāpju dziļumus,
tam ari zuduši visi jūtekļi; mani nodilušie zobi

nespēj sagrauzt debess mannu.

Erna. No Dieva puses nerunā tā, sievas, kas

še tuvumā plūc Jāņu zāles, mūs varētu izdzirdēt,

un viņas jau ar' tā tevi neieredz un neviena pie
tevis nenāk.

Agate. Kamdēļ viņām būs pie manis nākt,

kad es pie viņām neeju! Tāpat, kā es nevienu

nemīlu, nebūs nevienam ari mani mīlēt. Ej ari

tu savu draudzeņu jautrajā pulkā, mani neviens

neieredz, toties tu atkal esi visu mīlule, no vi-

siem nesta uz rokām. Pie manim ir tikai nakts un

ēnas, tev vajag saules spožuma. (Viņu nemīlīgi at-

grūzdama.) Ej!
Erna. Māte, vai to esmu pelnījusi! Nē, es

no tevis neiešu, kad tu ari mani dzītu. Es esmu

tavs bērns un palikšu pie tevis, kad ari visi tevi

atstātu un nicinātu. Cik barga un cieta tu ari ne-

būtu pret mani, es tomēr zinu, kā tu mani mīli,

zinu, ka tu naktī, kad domāji mani aizmigušu,
manu vaigu pārklāji ar karstiem, karstiem skūp-
stiem.
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Agate (pie sevis). Rij, kad tu vai aizrītos

pie šī kumosa. Domāju to smagāko jau pārcie-
tusi, bet tagad — tas man vēl priekšā.

Erna. Un kad tu atkal zinātu, cik loti es te-

vi mīlu, ka es, kad biju vēl bērns un redzēju tevi

raudam, ielīdu kautkur kādā kaktiņā un biju tik

skumja, tik skumja. Tagad, uzaugusi par jau-

navu, es tavas sāpes sajūtu vēl vairāk; izsaki man

tās un tev taps vieglāki, es lūgšu savu sarga eņ-

ģeli, lai tas sūta mieru tavai iztvīkušai sirdij, ap-
vaktēšu katru acumirkli, ka neviens sēru māko-

nītis nedrīkst rādīties uz šīs mīļās, (Skūpsta Agatei

pieri.) grumbainās pieres. Runā vien māmuliņ,
(Apliek piesliedamās viņai roku ap viduci.) saki, kāpēc
tik daudzreiz minēji vārdu „Stefans", gan lādēda-

ma un draudēdama, gan lūgdamās un vaimanā-

dama? (Attālumā sieviešu balsis.)

Agate (atkratīdamās). Ak, atstājies, man ta-

va mīlestība vairāk sāp, nekā dara labu. Neprasi,
netaujā, nelūkojies par dziļu šausmīgajā atvarā,

tas varētu ieraut ari — tevi.

(Vairāk meitenes, apkrāvušās Jānu zālēm, iet līgodamas pār

skatuvi. Erna un Agate atvelkas pasāņus.)

Meiteņu koris.

Eim', māsiņas, lūkoties

Ko dar mūsu bāleliņi.
Līgo! Līgo!

Ko dar mūsu bāleliņi,
Diženiei tautu dēli.

Līgo! Līgo!

Mundrais Jēcis iet pie kunga
Trīs reiz dienā liecībās,
Purva Mikus, stīvais bungā,
Lēkšus lēca precībās!

Līgo! Līgo!

Daucis, sliņķis vienreiz gadā
Kreklu straumē virināja,
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Ģedus, tas par visiem blēdis,
Kam tas man' nederināj!!

Līgo! Līgo! (Aiziet.)

Otrais skats

Šķiedra, Griķis, Gauriņš, Auziņš un Pelcis,

kurš visiem nopakaļ nāk ģērbies lielā kažokā, garais pīpis

zobos.

Auziņš (rauj sev līdz aiz kamzoļiem Griķi). Nac,
nāc, nāc, memmes dēliņ, nelīdz ne raudāt, ne dzie-

dāt. Tev jābūt mūsu pulkā. (Gauriņš nosviež klēpi ku-

ramā un ietaisa uguni.)

Griķis (raustīdamies). Mīļais zelta brālīt, laid
mani vaļā, man bail, ka neuznāk vagars.

Gauriņš (nosēžas līdz ar citiem ap ugunskuru).

Tā, tagad varam atpūsties, bij ar' labi ko svīst,
kamēr sacēlām tik daudz Jāņu lampu. (Izvelk no

azotes degvīna pudeli un nodzēries sniedz to Šķiedrām.)

Šķiedra. Aizrasts darbs! Kur tie gadi,
kamēr mums noliegts svinēt Jāņu vakaru! Cie-

nīgs lielskungs tādas mežoņu ierašas nevarot ie-

redzēt. (Dzer un nopurinājās.) Brr! Tas jau smēķē
tīri, kā kad samazgas būtu pielietas.

Auziņš (pudeli satverdams). Kad būsim kungi,
dzersim vīnu un ēdīsim cepeti.

Gauriņš. Ko tas Auziņš tur stāsta trakas

lietas?

Auziņš. Vai tad neesam tagad kungiem par

spīti izrīkojuši Jāņu svētkus, ka visas malas mir-

dzēt mirdz, līgot līgo?

Gauriņš. Jā, to mēs esam Strautiņam pa-
rādā; tādas mēs apsolījām viņa sievai iz-

rīkot bēres. Nabaga vīrs, kā viņš tur vārtījās,
kā sašauts suns, kad pils sulaiņi ienesa viņa sievas

līķi un kad viņš par vienīgo apmierinājumu iz-

lūdzās, lai viņa sievai par godu izrīkojot vecos

svētkus, kamēr viņš to guldot klusā kapā, tad to
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viņam nevarēja liegt, kad tas ar' maksātu musu

dzīvību.

Auziņš. Un par to tad nu sagaidām krietnu

pērienu, ja neko ļaunāku, un tad paliksim atkal

mierā? Vai ne? Ko sakiet, Šķiedra, Gauriņ,
Pelei, Griķi?

Griķis. Ai, mana mugura, nu to pataisīs
atkal stīvu!

Pelcis. Hm! Pēriens? Parasta lieta, kad

kādu dienu nav nopērts, jākasās vien.

Šķiedra. Kaut tikai zinātu, ko iesākt!

Auziņš. Muļķi! bābas! Kad kāds augst-
manis savu degunu māk labi augstu celt un kad

kāds vecs prūsis dauzās kā sprigulis pa piedarbu,
tad jūs sabēdziet kā irbes rugājos! Ja pēc ma-

nas gribas ietu, tad es jau sen viņus būtu izpuri-
nājis no mīkstajiem dūnu spilveniem.

Pelcis. Runā, Auziņ, runā, tu par mums

visiem esi gudrāks, jo esi bijis piecreiz sudmalās,
desmitreiz krogā un trīs reizes cietumā, tu zini

kā iet pasaulē. (Aiz skatuves troksnis.)

Trešais skats

Berlauks un Kalve sagūstījuši vagaru, katrs puse

turēdami brūk ar joni iekšā; pulks zemnieku apbruņojušies

nujam, tos pavada.

Berla v k s. Ložņā, ākstoni, nāc palūko,
mēs tevi krietni visur izvazāsim, tad tev būs liel-

kungam ko pastāstīt.
Kalve. Pagāns, pārkoda man stilbu!

Šķiedra. No Dieva puses, tas jau pats va-

gars, ko jūs esat iedrošinājušies!
Gauriņš (krustojas). Visi labi gari slavē to

kungu.
Griķis (aizbēg aiz koka). Nu vairs nav labi!
Visi. Sit viņu, sit, kar pie koka! Nost ar va-

garu!
Auziņš. Labrīt, brāliņ, kāds tad tu nu iz-
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skaties! Jāizmēģina, vai tavas vācu biksas plānas
vai biezas.

Visi. Cert viņu maitas! Dod tam! dod

tam!

Ģinters (kliegdams). Žēlošan! žēlošan'! to

vec' Ģintar' žēlošan'! apsol', ka uz priekš' to lab*

vien dar'. Žēlošan'! žēlošan'!

Berlauks. Ko stāvat un plātāt mutes, kad

neķeraties klāt! Vai gribat, lai tiktu vaļā un

mūs no jauna dauzītu un pērtu?

Gauriņš. Bet tas jau pats vagars?
Berlauks. Un kad viņš pats velns butu!

Kalve. Līdz šim tu mums vilki ādu pār
acīm zemē, tagad mēs tev, kā zaķim, nomauksim

septiņas ādas.

Pelcis (kurš līdz šim nobijies stāvējis atstatu).

Nu tad es ar' neko nebēdāju! (Norauj kažoku un sa-

spļauj plaukstās.) Skaiti ar' savu tēva reizi, vācu

plūksna! (Visi saķeras klāt un nospiež Ģinteru pie zemes,

kurš ķērc vienmēr aizsmakušā balsī.)

Šķiedra (piegājis ar garu mērkoku). Sešas pē-
das garumā, div' ar pus platumā, tāds zārks man

jau stāv gatavs.

Ģinters (kliedz lielās izbailēs). Žēlošan'! žē-

lošan'! Es tev, Šķiedr' pap', ieceļ par to pirmo
suņ' puis', tev, Kalv', nopirkš to siev' zīž' lakat',
visiem dar' to lab' vien! to lab' vien!

Berlauks. Ne mums vajag tava suņu

puiša amata, ne tava zīžu lakata, šurp striķi, šurp
striķi, pakārsim pie šī paša koka.

Kalve. Kas tas viņam bus? Nospardisies
vien un gatavs.

Gauriņš. Tur nāk Strautiņš, lai nosaka

viņš, ko ar viņu darīt, pie Strautiņa jau viņš no-

ziedzies visvairāk.

Visi. Strautiņš, Strautiņš! Lai nosaka Strau-

tiņš! (Strautiņš nāk no otras puses pār skatuvi, pavadīts no
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pāris kapračiem, kuriem lāpstas pār pleciem. Zemnieki brēk-

dami norauj Ginteru pie Strautiņa.)

Ceturtais skats

Tie paši un Strautiņš. Pēdējais satriekts, noguris velkas

lēniem soliem laužu pūlim garām, viņu nemaz neredzēdams.

Berlauks (satver viņu pie rokas). Strautiņi

Hē! vai redzi, še saķērām tavu ienaidnieku. Te

ir tas, kas aizveda tavu sievu un viņu nokāva!

Strautiņš (uzraujas, zvērojošām acīm griežas

pret Ginteru, to ar vienu roku sagrābdams). Tu, tu — at-

rāvi man manu sievu, atdod man viņu, atdod!

(Ģinters ķērc aizsmakušā balsī.)

Visi (brēkdami), še nūja, še cirvis, še pātaga!

Strautiņš (satvēris kādu cirvi, to briesmīgi vē-

cina Ģinteram virs galvas, tad apdomājjes nolaiž roku).
Lai paliek, šī zirnekļa nospiešana nevar mazināt

manu sāpju lielumu. Ej, lai vārnas izknābj tavas

acis un suņi tevi izvazā, no godīga cilvēka rokas

mirt, tu esi par sliktu. (Palaiž Ginteru, kurš zibens

ātrumā laižas projām; visi stāv kā apstulbuši.)

Piektais skats

Tie paši, bez Qint c r a.

Kalve (sašutis). Tas nebij pareizi darīts,

Strautiņ; mēs nebēdādami ne par ko viņu sagūs-

tījām, lai tu varētu viņam atriebties, un nu tu

pats laid viņu vaļā.

Šķiedra. Un mans zārks, to nu nevar iz-

lietot, labi vēl, ka manai sievai drīzumā vajag
šūpļa.

Griķis. Varēsi pats tanī gulties, nu jau
zināms, ka mūs neviena neatstās dzīvus. (Vispārīga
kurnēšana.)
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Strautiņš. Jā, to īsti gribēju pa-
nākt. Vai nu ļaujaties sev pavisam aiz-

žņaugt kaklu, lai beidzot visiem būtu gals,
kas ari labāki ir nekā tāda vārdu dzīve,

jeb vēl sajūtat, ka zem pātagas cirtieniem

jums nav izmaitāts beidzamais dīglis cilvēka ap-

ziņai. Nevis tad izdeldēsim ļaunumu, kad tam bai-

līgi taustīsim ap malām, bet mums vajag ķerties

pie viņa sērdes. Nevis tas mūsu naidnieks, kuru

nupat palaidu, nožēlojams siekalu laižņa, kurš,
kā uz drātīm uzvilkta lelle, danco pēc sava kunga

pavēlēm, bet tur (rāda uz pili), tur visas briesmas un

nedarbi satinas itkā vienā kamolā, tur samtā un

zīdā perinājās nāvīgo čūsku olas! Vai ir kāds

starp visiem, kam no turienes nebūtu uzbrukusi

neviena pārestība, neviena varmācība?

Visi. Neviens! neviens!

Griķis. No Dieva puses, ne tik dikti, kad

mūs izdzird, tad mūsu dzīvībai uzreiz gals.

Strautiņš. Dzīvībai? Labāk saki, šim

virumam no auzu putras un kulakām; man viņas
nav žēl un kur vēl man laupīts tas dārgākais. —

Palieciet vien kā bābas un ņemiet adīkli rokā, es

došos viens pats turp.

Berlauks. Man tu tādu pārmetumu nevari

taisīt, vai gan bij mazums dūšas, kad ķēros pie
vagara?

Kalve. Ari mani tu neapsmiesi, vajadzīga
brīdī esmu arvien pie rokas.

Auziņš. Un es! Kauties un cirsties esmu

pirmais un pēdīgais; varu ar pašu sātānu kramp-
jos rauties.

Visi. Neviens nepaliks pakaļ, mes visi gri-
bam atriebties!

Strautiņš. Nu tad, ja to sajūtat, ja tie-

šām apzināties, ka mūsu vaimanu mērs pilns, tad

uzsauksim: «Apstājaties, plēsoņas! Mūsu dzīvība,

īpašums, mūsu sievas un bērni nav jūsu iegribu
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paijiņa un acumirkļa rotaļa, mēs esam vīri, kas

sacēlušies aizstāvēt savas tiesības un brīvību, un

lai nāktu kas nākdams, izmisums un nāve, es būšu

pirmais, kas šo cirvi zvels lepno kungu krūtīs,

pirmajam, kas nāks man ceļā.
Visi (ieročus vicinādami). Nāvi un postu var-

mākām! (Pie pēdējiem saucieniem ienāk grafs Arnolds

Heidrichs un nostājas lepni Strautiņam priekšā. Erna, kura

līdz šim sēdējusi atstatu starp kokiem, viņu ieraudzīdama iz-

grūž baiļu kliedzienu un tuvojas abiem pretiniekiem.)

Sestais skats

Tie paši un grafs Heidrichs.

Strautiņš. Nāve un pekle! Kas tevi veda

šurp? Ari tu esi tas pats, slepkavas jūs visi! Tad

mirsti! (Gāžas Arnoldam virsū, tāpat ari citi viņu apstāj

ar paceltiem ieročiem.)

Erna (izmisusi metas starpā). Pagaidiet! pagai-
diet! Nāvīgais cirtiens trāpīs papriekšu mani! Uz-

klausāties jel visi! Nupat spriedāt par taisnību

un nosodījāt briesmību un varmācību, bet tagad
gribat paši to pastrādāt, un vēl simts pret vienu.

Vai tad ari esat drusku labāki! Uzklausiet pa-

priekšu, vai tas, kuru gribat tiesāt, ari maz vai-

nīgs, dzirdiet viņa attaisnošanos!

Strautiņš (nejauki smiedamies). Ha! ha! ha!

Attaisnoties! Tas tik vēl trūka! Nožēlojamais
liekuli, augsti dzimušais slepkava, tu jau gribi at-

taisnoties! Ha! ha! ha!

Erna (zvērošām acīm). Grafa kungs ir nevai-

nīgs, es to zvēru pie sava jaunavas goda! Manas

acis to redz, mana skaidrā sirdsapziņa uzsauc diktā

balsī: viņš ir nevainīgs! Un ja es meloju, tad ne-

gribu turpmāk nest godīgas meitenes vārdu, no-

rādiet uz mani ar pirkstiem, apmētājiet mani dub-

ļiem, jā, es tad negribu nekad tapt svēta! (Pret

Arnoldu.) Ak, grafa kungs, neniciniet savus na-
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baga kalpus, turiet par vērtu mūsu priekšā attais-

noties, sakiet, ka esat nevainīgs.

Strautiņš (briesmīgā nopietnībā). Labi tad, tu

augstais un varenais kungs, es gribētu dzirdēt, kā

tu iespēj attaisnoties. Nedomā vis, ka tu stāvi

drošībā savā lepnajā pilī un pārgalvīgam vergam

ar pātagas cirtienu vari aizbāzt muti. Redzi, visas

šīs draudoši pret tevi izstieptās rokas, tici man,

mēs esam uz visu gatavi; nožēlo nelaimīgo likteni,
kas tevi veda mūsu rokās, tu vai cits, vienalga, at-

bildēsi tagad par visiem! Attaisnojies tad par
visu nelaimi un postu, kuru jūs mums esat nesuši!

Bārenīšu asaras, sērdienīšu gaudas, bada cietēji,
kuriem atraujat pēdējo kumosu, lai plītētu grez-

numā un izšķērdība, visi brēc uz tevim. Atbildi!

Vai nebīsties, ka zeme nepāršķeļas zem tavām kā-

jām, ka visas vaimanas, kuras nāvē noslāpušas,
netop atkal dzīvas? Vai redzi, kā briesmīgā lieci-

niece, pagājība, pret jums paceļas, kā tā rāda uz

tevi ar savām kaulu rokām, kā tā uzskata tevi no

tūkstoš melniem acu dobumiem? Atbildi! Asaras

un asinis, kuras jūs izlējuši, nevar vairs zemes

klēpī tverties, tās paceļas kā milzīga jūra un plūst
— plūst līdz pat Dieva tronim! Atbildi! At-

taisnojies!
Arnolds. Nabaga vīrs, tava tiesa tikpat

briesmīga kā taisna, un vai man, ja es viņas
priekšā lūkotu taustīt pēc kādiem izrunas vār-

diem! Tiesā mani, bet lūkojies papriekš manā

sirdī. Nav nekāds nelaimīgs atgadījums, kas mani

še atvedis; es zināju, ka tu šovakar paglabā savu

sievu un nācu tamdēļ, lai —

Strautiņš (pārtraukdams). Lai redzētu manu

sāpēs raustošos sirdi. Baudījumi, kādi jums nāk

ikdienas priekšā, izlutinātiem žokļiem vairs nepie-
tiek — vajag jaunu kutinājumu! Nepietiek vairs

vergu redzēt kaucam acu priekšā, vajag ari ap-
lūkot viņa slepenās sāpes, kad viņš kā tārps lokās

pie zemes!

Arnolds. Vīrs, negrēko pats pret savu la-
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bāku atzīšanu! Vai tad tiešām izskatos kā tāds,

kas gribētu priecāties par tavu nelaimi? Nācu šurp

tamdēļ, ka mana sirds man nedeva miera, ka gri-

bēju kautko darīt, lai tevi apmierinātu. Atzīstos,
ka neesmu vainīgs pie tavas sievas nāves, es bries-

mīgo neģēlību dabūju zināt par vēlu, lai to vēl

varētu aizkavēt. Ak, cik labprāt visu atdotu, kad

vien spētu izlīdzināt tavu lielo zaudējumu!

Strautiņš. Un vai tad saproti, ka tas nav

atlīdzināms ne ar kādu pasaules mantu? ka tas ir

bezdibens, kuru jūs nespējat ar saviem zelta ga-
baliem aizbērt?

Arnolds. To es zinu, nabaga vīrs, tāpēc tev

ari nepiedāvāju zeltu un mantas, bet es tev snie-

dzu šo roku, vari viņu satvert droši, tā nav nekad

pacēlusies jūs mocīt un vajāt; ļauj man manas

skumjas savienot ar tavējām.
Strautiņš (drūmi, piedāvāto roku nesatverdams).

Vai tu tiešām esi tāds, kāds izliecies, jeb vai šī

laipnība mājo tikai uz tavām lūpām, kamēr iekšā

žults?

Arnolds. Nemēdzu spīdēt vārdos un katra

priekšā izkravāt savus labos tikumus, bet šinī

svēti nopietnā acumirklī es nevaru citādi, kā teikt

to, ko dziļi sajūtu. Muižnieks gan esmu pēc vārda

un dzimuma, bet mana sirds ir tālu no visām ne-

gantībām, kas ar šo cilti saistās; ieelpojot šo tīro,

nesamaitāto gaisu, lūkojoties šinīs uzticamajās se-

jās, es jūtos cilvēks cilvēku starpā, ja mani par
tādu atzīstat, tad sniedziet man savas rokas.

Berlauks (grafa roku satverdams). Dievs lai

jūs svētī, grafa kungs. Jūsu mīlestību atlīdzinā-
sim ar pretmīlestību, un kad turpmāk mūs gribat
drusku saudzēt, tad kalposim jums no visas sirds

padevīgi un uzticīgi.
Arnolds. Nevis kalpot, es ienīstu šo vārdu;

kad turpmāk šis novads nāks manā valdībā, tad

gribu deldēt veco parādu, atdodams jums jūsu

īpašumu un brīvību. Nebūsim tad vairs kungs
un kalps, bet vienkopīgi strādnieki, katrs savā
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druvā. Es tad savas muižas izdalīšu līdzīgi jūsu
starpā un negribu sev vairāk paturēt, kā ikviens

no jums. Tikai savu dvēseli es paturu sev, visu,
kas pār jums izplatīsies kā zila debess, un savu

mīlestību, kas viņā atspīdēs kā saule.

Griķis. Cienīgs lielskungs! (Ķeras grāfam

pie rokas).

Arno 1 ds (neļaudams). Tavs draugs un brālis.

Visi (priecīgi). Lai dzīvo jaunais lielskungs
tūkstoš un tūkstoš reiz!

Strautiņš (sāpīgā kaislumā apkampis kādu koku).

Bet viņu, atdodiet man viņu! Es negribu ne lai-

mes, ne brīvības, kapājiet manu miesu, cērtiet to

asinīs, es jūsu kājas skūpstīdams kalpošu jums
dien' un nakti, atdodiet man tikai viņu! Redziet,

augstais kungs, esmu pārcietis trūkumu un ne-

laimi, šīs miesas norūdītas saulē un vētrā, neesmu

muti atdarījis, kad mana miesa plūda asinīs, bet

tagad, tagad — es raudu! Tas, kas spēcīgo vīru

satriec kā mazu bērnu, kas šo krūti draudē pušu
plēst, tas nav ne izmērojams, ne izsmejams, ne

dziedināms! Ak, mana sieva, mans dārgums,
mans acuprieks, dvēseles lolojums. (Aizraujas elso-

dams, brīdi klusums.)

Berlauks (Strautiņam pieiedams). Saņemies,
nezaudē dūšu, iesim zemei atdot viņas tiesu.

Strautiņš. Jā, iesim. Dusi vēl, kara cirvi,

uz kādu brīdi, — (Nomet cirvi.)
...

tev nebūs zemē

sarūsēt. Un tu — (Pret Arnoldu pagriezies.)
.. . pie-

lūko, ka tu ar savām smalkajām, baltajām rokām

spēj visas vātis sasiet un ar savu acu spožumu
liet balzamu vārgajās sirdīs, citādi

... Slepenie
atriebšanās gari reiz nu ir pamodušies, tie ir mūsu

tēvu varenie dievi, kas še kokos šalc un gaida uz

salīdzināšanas upuri. (Noiet; citi iet viņam līdzi. Tikai

Erna paliek aiz kokiem apslēpusies. Aiz skatuves skan bēru

zvans.)
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Septītais skats

Arnolds, Erna.

Arnolds (viens, skumji galvu noliecis, kamēr zva-

nīšana turpinās līdz cēliena beigām). Skani, sērais zvans,

skani, iezvani visu pasauli mierā un aizmirstībā,
iezvani mūs mūžīgā mierā, jo nāve ir labākā dā-

vana, ko mums daba var dot.
..

Brīvību es vi-

ņiem solīju, bet ko es viens varu dot? Vai caur to

kļūs labāk? Vai es varu piespiest citus man pakaļ
darīt? Ak, man ir tāda jausma, ka es visus spē-
kus izlietodams tomēr nekā nepanākšu, ka mums

gan būs skatīt izredzēto zemi visā viņas jaukumā,
bet ka mūsu bērni tikai to spēs iemantot, kamēr

mūsu kauli sadrups tuksnesī. Jā, tuksnesī mums

visiem jāmaldās nogurušiem un izslāpušiem, bez

ēnas un pajumta, tikai tālumā atskan kāda salda

meldija, knapi dzirdama, neizsakāmi tāli... Ai,
neizzūdi, neizgaisti, saldā skaņa, ļauj man tevi

tikai reiz dzirdēt tuvumā. (Pagriezies, ierauga Ernu

un kaislīgi dodas turpu.)

Erna (atgaiņādamās, rokas pret Arnoldu izstiepusi).

Grafa kungs!
Arnolds. Jā, tu esi tā, saldais, vilinošais

maldu tēls! Nu es zinu, kādēļ tevi pirmīt ie-

raugot mana sirds tik spēji uzgavilēja — lai to-

ties vēlāk jo vairāk izmistu, lūkojoties nelaimes

drūmajos pantos. Tava būte ir meli
—

tikai saldi

meli!

Erna. Es jūs nesaprotu, kungs.
Arnolds. Šis burvīgums, kuru tu izstaro

...

ak, kāpēc tu vēsti, ka pasaule un dzīvība ir jauka,
tik jauka, kā tā nebūt nav! Kādēļ tevi ieraugot
manās krūtīs uzliesmo ilgošanās, tā ka gribētu
dzīves burzmā gāzties, cīnīties, ciest, — ak, par
ko tad! Saki, kur ir sirdij tēvija?

Erna. Ja tik vien pati to zinātu!

Arnolds (kaislīgi). Kur ir miers? Kur mīt

laime?
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Erna (grūtsirdīgi). Miers? Laime? Pasakās

un teikās stāsta, ka visu to reiz pārvedīšot no tā-

lām, tālām zemēm dimanta ratos ar saules zir-

fiem... bet es zinu, tas nenotiks nekad. Bāru

ērni nekad nepanāks saulīti:

„Teku, teku, nepanāku,
Saucu, saucu — nesasaucu!"

Arnolds. Un tu, bērns, ko tu še virs zemes

mīti! Tava tēvija ir zilā sapņu zeme — dzeja.
Ej turp, no kurienes esi atnākusi, uz dievu pagal-
miem rīta blāzmas augstumos, kur ģēniji tevi auk-

lēja un mūžīgā daile zīdināja ar savām sirds asi-

nīm! Tu, miesā tērpts kāda dieva visjaukākais

sapnis, ko tu še gribi ? Šī dzīve ir tikai cīņa un

galu galā izmišana — tici man!

Erna. Ak, to es jūtu.
Arnolds. Tad nekavējies, steidzies atpakaļ

uz savu tēviju ... jeb vai nevari vairs ceļu at-

rast uz turieni? Ak, tad izmeklējies šepat mežā

sev kādu dusas vietiņu starp rozēm un neaizmir-

stelēm, slēdz šīs skaidrās actiņas un neatver tās

vairs nekad!

Erna (sapņodama). lemigt, nekad vairs at-

mosties — ak, tas būtu saldi!
...

Es redzēju, cik

viegli un lēni rozēm manā dārziņā raisījās lapas
mirstot no saules karstajiem skūpstiem.

Arnolds. Un tu, tavas tautas daiļākā roze,

tu viņas pēdējais zieds
... nē, es darīju nepareizi

tevi mudinādams mirt, tev jāaug, jāzied, kaut ari

tikai lai pušķotu tautas kapu. Man ļauj iznīkt

un aiziet! Ļauj man šo piekusušo galvu guldīt
tavā klēpī. Tu pirmīt man glābi dzīvību, ļauj
man tagad to kā ziedu dāvanu izdvest pie tavām

kājām. (Nometas pie Ernas kājām zālē un ieliek galvu tai

klēpī.) Es iemigšu kā slims bērns zem mātes pai-
jām. Dziedi man kādu dziesmiņu, tādu žēlu un

Grūtsirdīgu, kādu tavas māsas, lakstīgalas dzied,
ad ziedonis projām steidzas.
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Astotais skats

Arnolds, Erna, Sidonija, Vendiņš.

Sidonija (uznāk greznā mednieces uzvalkā, ar

jājamo pātagu rokā. Vendiņš viņu pavada). Jārauga, vai

še nebūs kāda patīkama atdusas vietiņa koku pa-

ēnā; ātrā jāšana mani nogurdināja.
Vendiņš (iet uz to pusi, kur Arnolds atrodas ar

Ernu). Lūdzu, cienījamā komtese, še
.. .

(Atlec pār-

steigts izlikdamies.) A!

Sidonija. Ko redzu?!... Arnold, tu? Un

ar — nē, šis skats ir nesalīdzināms! Ha! ha! ha!

Arnolds. Te tev nav ko brīnīties, Sido-

nija, kā redzi, tā ir kāda sādžas jaunava; gadī-
jums mani ar viņu saveda kopā un tu jau zini par
manām simpātijām priekš tautas.

Sidonija. Zinu, zinu. — Ejiet, Vendiņ, ap-

lūkojiet manu jājamo zirgu, vai tas stāv mierīgi.
(Vendiņš noiet.) Zinu tavas simpātijas, mīļo Arnold,
it īpaši, kā liekas, tu viņas parādi tautas jaunām,

ņiprām skuķēm.
Erna (aizskārta). Komteses kundze

...

Arnolds (starpā). Es lūdzu, Sidonija, neaiz-

skar šo nevainīgo bērnu.

Sidonija. Nē jel nē! Kas nu iedrošinā-
tos ķircināt tādu maigu gludgalvīti! Bez tam, pa-
tiesi varu liecināt, ka tev laba garša, Arnold. Šī

nevainīgā madonnas sejiņa! Grācijas varētu pie
tevis iet skolā, mans bērns!

Arnolds. Es tev jau teicu: taupi savus uz-

brukumus, jeb tu piespiedīsi mani tev darīt ne-

patikšanas, jo to es tev saku, ka es tev neļaušu
šo bērnu vajāt.

Sidonija. Ļoti brangi! Tautas varonis

kļuvis par romantisku kavalieri! Nevaru liegt,
ka man patiešām gribētos provocēt tādu situāciju,
kur tev būtu izdevība parādīt visas tavas dāva-

nas. Tas jau būtu ļoti interesanti īpaši priekš
manis, tavas līgavas.

Erna (neviļus). Līgavas!
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Sidonija. Nu jā, mana mīļā, līgavas. Kā-

dēļ tu pie tam tā uzbudinies? Šis kungs ir jau sen

ar mani saderināts, drīzumā svinēsim kāzas; drīz

ari sādžas ļaudīm būs izdevība izpriecāties. Sa-

liec vien savas rotas lietas kārtībā, mazā. (Viņai it

tuvu pieiedama, šņācoši.) Vai ne tā? Ko tu par to saki?

Erna (vāji). Neko, augstā komtese; man, jūsu
verdzenei, atliek tikai jums padevīgi novēlēt

laimi. (Taisās saļimt.)

Arnolds. Bērns, bērns, nebīsties, es pie
tevis esmu un tevi sargāšu!

Sidonija (nespēdama savaldīties). Tu viņu mīli,
Arnold! Tu viņu mīli, nedomā to noliegt!

Arnolds. Es ari nekā negribu noliegt. Ka

es viņu mīlu, to es vēl nezināju. Bet tagad, kur

tu pati norauj manai dvēselei segu — ja šīs dziļās,
tīrās jūtas, kuras manu krūti pilda, uzskatot šo

bērnu — ir mīlestība, tad pievieno tai vēl klāt ne-

izsakāmu līdzcietību, jo nabaga tautas drūmais

liktenis man liekas jo smagāk guļam uz šīs jaunās
galvas, un pievieno tai vēl klāt svētbijību, jo šīs

nevainīgās būtes tuvumā man ir, itkā es pār-
kāptu pār svētnīcas sliegsni un man rokas būtu

jāsaliek klusā lūgšanā.

Sidonija. Ha! Diezgan, diezgan! Neaiz-

mirsti tik gluži, ka tu esi pie manis saistīts.

Arnolds. Ar savu roku, bet ne ar sirdi!

Sidonija. Tā, tā! Labi, ka to vēl zini.

Dzirdi, skaistule, tev atrodas priekšā branga loma,

proti tikai gadījumu izlietot.

Erna. Es jus, lielkundze, nesaprotu. Vai

tad jūs paši būtu ar mieru, ka
...

Sidonija (starpā). Ka mans vīrs sev slepen
kur tur kādu mīļāko? Mēs dzīvi neuzskatām ar

tādu sentimentālu rīka lupatu morāli, kā jūs.

Arnolds. Bērns, vai tas tevi var aizskart?

Tu redzēji, kādu tīru, augstu cienību mana dvē-

sele priekš tevis jūt.
Erna (grib aiziet). Dzīvojiet sveiki, grafa
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kungs; ari jūs, augstā kundzene! Mana niecīgā

persona nedrīkst jums būt par šķelšanās iemeslu.

Arnolds. Tu ej un tev nav neviena vārda

priekš manis? Manas jūtas tavā dvēselē nav mo-

dinājušas nekādu atskaņu?
Erna (sērīgi). Kungs, bāru bērnam noriet

saulīte; viņš to nekad nevar panākt.
Arnolds. Bet liela un spoža tā atkal pa-

ceļas otrā debesu malā, mīlestība un brīvības

saule — ai, cik dievišķi jauka! Nāc, mana sirds-

mīļākā, es iešu ar tevi.

Sidonija. Ne soļa! Vai tu tik gluži aiz-

mirsti savu pienākumu pret mani! Es prasu, lai

tu mani pavadi.

Arnolds. Man ir citi, svētāki pienākumi.
Erna (rokas izstiepusi). Es jūs lūdzu, Dieva dēļ

ejiet, grafa kungs, jeb jūs dzenat mani izmisumā.

Sidonija. Tu jau vari atkal drīz atgriez-
ties un idilli turpināt, līdz tam man pieder priekš-
roka.

Arnolds. Labi, es eju. Sveika, mana sirds-

draudzene, es būšu par tevi nomodā! (Arnolds ar

Sidoniju noiet.)

Devītais skats

Agate (izlien no krūmiem, smiedamās aizsmakušā

balsī; pie sevis). Gadījums klāt, kādu vēlējos, pati
pekle man palīdz! (Dikti.) Nu, grafa līgava!

Erna (skrej viņai pretim, viņu kampdama). Mamiņ,
es viņu mīlu, es nevaru citādi!

Agate. Sensena dziesma!

Erna. Man sirds tik pilna, ka varētu reizē

gavilēt un raudāt! Ai, māmiņ, kad tu to zinātu!

Agate. Kādēļ tu domā, ka es to nezinu?

Vai tādēļ, ka
manas acis tagad tukšas un tumšas,

tas reiz nevarēja būt dzērušas visas pasaules
liesmas un jaukumu ? Vai šinīs savilktajās dzīslās

nevarēja reiz būt vārījušies karsti asins mutuļi?
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Erna. Patiesi, māmiņ? Vai ari tu reiz esi

mīlējusi? Tu man to nekad neteici.

Agate. Tādēļ, ka tu mani nebūtu sapratusi
un ari tagad nevari saprast. Jo kas ir tava mī-

lestība pret to, ko es jutu: dienvidus vējiņa ie-

kustināta druvas lauka viļņošana pret aukas brā-
zieniem! Manai mīlestībai nebija ne sākuma, ne

gala! tā bij aizņēmusies no dieviem mūžību, no

pekles dedzību un no naida nerimstību un no

vētras savus elpas vilcienus! Redzi, es esmu veca

un mana miesa izdēdējusi, bet kas šo ģindeni vēl

kopā tur, tam ir ari sakars ar šo bijušo mīlestību,
kaut tam ari nekādas daļas nav ar viņas smaidiem

un līgsmību.
Erna. Kāds briesmīgs noslēpums tas var

būt, ko tu, māmiņ, glabā! Es nedrīkstu taujāt,
man elpa apstājas —

Agate. Vai tu jau sajūti, ka zūd tev no acīm

tavas mīlestības paradīzes piekrastes? Ka tevi

apņem tuksneša nāvīgs klusums, kur tik reti ie-

kaucas kāds izsalcis zvērs?

Erna. Ak, es jau nomanu. Tavs mīļākais
tevi pievīla, atstāja, vai ne?

Agate. Pievīla, atstāja — tas vēl nav viss.

Laiks iet... dzīves raibie skati arvien mainīda-

mies izdzēš no atmiņas priekšējos iespaidus. At-

stāta juzdamies klusumā noraudies, asaras līst un

reiz apstājās .. . ak, kaut viņš man labāk uzreiz

būtu galu darījis, bet viņš mani atstāja dzīvu un

tomēr mirušu, itkā mūžīgā kapā aizbērtu

(Aiz skatuves zvanīšana, atskan sēra bēru dziesma.)

Erna. Ak Dievs, ko man bus dzirdēt!

Agate. Zināms, ari manā dzīvē reiz iespī-
dēja saule un debess daiļums un zemes prieks.
Es tev varētu stāstīt par kādas nabagas meitenes

pirmo mīlestības sapni: Brīnumdai]ā, baltos

mēnesstaros ietītā ziedoņa naktī es dusēju pie
krūtīm kādam vīram, kurš karstos skūpstos no

manām lūpām dzēra manu dvēseli. Viņš bija aug-

stas kārtas, liels, stalts, itkā pasakā karaļa dēls,



385

un tas ņēma mani uz rokām un nesāja mani ka

mazu bērnu. Ai, cik es tad biju laimīga! Bet

tad
...

Erna (bez dvašas). Bet tad?
...

Agate. Es saņemšu īsi savu stāstu: Viņš
sev pārveda savas kārtas līgavu un es — biju aiz-

mirsta. Pusārprātīga kā ēna es tam vilkos visur

pakaļ; es panīku dienas un naktis klejodama bez

ēdiena un dzēriena. Reiz es aiz sāpēm un saltuma

drebēdama biju ielīdusi pils dārzā un redzēju
caur pils gaiši apgaismotiem logiem, ka tur kustē-

jās grezni ģērbušies kungi un dāmas. Atskanēja
jautra muziķa, kamēr es kā nesamaņā dauzīju
galvu pret akmeni. Otrā rītā mani pils dienest-

nieki atrada turpat pussastingušu, tad augstais
kungs, gribēdams no manis atpestīties un mani uz

visiem laikiem aizbaidīt projām —

Erna (rokas izstiepusi, itkā atgaiņādamās). Ā —

Agate (smagi elpodama). Lika man — izdurt

acis!!

Erna (iekliedzas). Žēlīgais Dievs! (Aiz skatu-

ves dziedāšana.)

Erna (saņemdamās). Izdūra acis, tas nevar būt,

es domāju —

Agate. Paraugies vien! (Norauj sev no galvas

lakatu. No galvas nokarājas sirmi mati sajukušās cirtās;

lieli, melni acu dobumi rēgojas no pieres.) Šīs acis viņš

reiz salīdzināja ar zvaigznēm. Ak! Ak! Mieru,
mieru! Kur tveršos, kur rimšos? Kā tas sirdī kvēlo,
kā tas deg!

Erna. Mīļa māmiņ, ar laiku visas brūces

dzīst.

Agate. Nekad! Nekad! Vai zini, kāda ir iz-

misušā pēdējā cerība? Pēdējā ticība? Pēdējā lūg-
šana? Tā ir —

atriebšanās!.

Erna (aiz šausmām apklāj vaigu). Atriebšanās?

Agate. Atriebšanās! Atriebšanās! — Bīs-

ties, briesmīgais —
(Uzlec uz kādu akmeni, taisni izslie-

damās pravietīgā cēlumā, kamēr zvani aiz skatuves sāk āt-
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rāk zvanīt pie kapa aizbēršanas.)
...

bīsties, Stefan

R ii d c r, tu man neizbēgsi un kaut ari vesela pa-
saule atrastos starp tevi un mani! Kaut man būtu

rāpus jārāpjas pie tevis un katrs solis rokām jā-

aptausta —es tevi tomēr panākšu un tad
...

nevis

ar tīģera lēcienu es tev uzklupšu, ne: bet lēni kā

čūska es tev pielīdīšu .. .
(Dēmoniski čukstošā balsī, uz

priekšu saliekusies ar izplestiem trīcošiem nagiem, kamēr

Jāņu lampas, izdzisdamas, tērpj viņu sarkanā, drūmā gaismā.)

Es taustīšu — taustīšu — taustīšu, kamēr at-

radīšu, kur tava sirds vēl pukst. Dziļi, dziļi es

iezīdīšos, izsūkdama tavas sirds asinis, kamēr tu

man gulēsi pie kājām stīvs un auksts — stīvs un

auksts.

(Priekškars.)
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Trešais cēliens

Daiņulejas pilī.

Notiek dažas nedējas vēlāk. Dekorācijas tādas pat kā

pirmajā cēlienā.

Pirmais skats

Grafs Rūders, Vendiuš. Pēdējais priekškaram ceļoties

stāv salīcis, cepuri rokā turēdams, grafa priekšā.

Grafs Riiders. Tā tad varu uz tavu klu-

suciešanu palaisties?
Vendiņš. Vai jums kad par to iemesls bi-

jis šaubīties, lielskungs?
Grafs Rūders. Drošāki tomēr ir, kad

tev to atgādinu, īpaši tādos svarīgos atgadījumos,
kā šodien, kur tiks atvērts manas nelaiķes māsas

testaments.

Vendiņš. Drīzāk mēli nokodīšu, nekā ru-

nāšu, ko nevajaga runāt.

Grafs Rūders. Par pieci tūkstoši dālde-

ru jau ari var pāra vārdu mazāk runāt.

Vendiņš. Zināms, augstība. Un kas tur

ari ko teikt, tas jau notika itin dabiski: jūs tiesas

vīru klātbūtnē uzrakstījāt to, ko mirēja māsa no-

sacīja kā savu pēdējo vēlējumos, un tas, ka viņa
nevēlējās dēla redzēt savā mirstamajā stundā, ka

viņa šo nerātni —

Grafs Rūders. Klusu! — Kāds tev Ar-

nolds tagad pēc mātes nāves izliekas?

Vendiņš. Vai tad viņu var dabūt acīs re-

dzēt? Dienām klejo apkārt pa mežiem un zem-

nieku sādžām; rūgšana starp ļaudīm vienīgi viņa
darbs, vagars vēl tagad nevar atjēgties no bries-

mīgajām bailēm. Es nesaprotu, lielskungs, kā jūs
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pie savas citkārt stingras uzraudzības to varat

ciest?

Grafs Ruders. Jārauga pamazām ieradi-

nāties ar pārgrozījumiem, kurus bez šaubīšanās

ievedīs jaunais dzimtkungs, kad tas valdības pa-
vadu ņems no manām rokām; bet ej vien tagad
un apvelc savas jaunās, pēc Parīzes modes šūtās

drēbes, kuras, ja nemaldos, tūliņ pasūtīji, kad

saņēmi tos piecus tūkstošus, tā tu varēsi ierasties

kā laimes vēlētājs. (Skatās pulkstenī.) Vēl tikai kāda

pusstunda, tad atnāks tiesneši; pie testamenta at-

vēršanas ari oficiāli pasludinās manas meitas sa-

derināšanos. (Abi noiet.)

Otrais skats

Sidonija, Māriņa.

Sidonija (no dibens puses nākdama, pabīda pa-

priekš ar roku portjeru un lūkojas iekšā). Nāc vien droši

man pakaļ, visi ir izgājuši, un še mēs topam ma-

zāk traucētas nekā manā istabā.

Māriņa (salīkusi vecīte; ienāk lēni). Ak tu žē-

līgais Dieviņ, viss tāpat, kā pa vecam! Šī ir tā pati
istaba, kurā jūs, lielkundzīt, kā bērns vismīļāk ro-

taļājāties, viss man stāv tik dzīvi atmiņā, itkā no

tā laika, kur pilī biju pie jums par aukli, nebūtu

jau aiztecējuši apaļi divdesmit gadi.
Sidonija. Ir labi, vecmāmiņ, ka visu tik

labi atmini, tev būs man no maniem bērnības ga-
diem kas jāpastāsta, tamdēļ jau tevi vēstīju šurp.
Apsēdies še. (Piebīda kādu kāju soliņu, kamēr pati paliek

stāvot.)

Māriņa. Ja gan, lielkundzīt, gandrīz nobi-

jos, kad Vendiņš pie manis ienāca un aicināja
mani uz pili. Visos šos gados neesmu še atcēlusi

kāju. ne ari kāds no pils pie manis nāk. Dzīvo-

ju klusībā kādā sādžas kaktiņā un ēdu maizīti,

kuru lielskungs, jūsu tēvs, man novēlējis par jūsu
audzināšanu.
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Sidonija. Tas ir brīnums, ka mans tēvs

tevi tā apalgojis, citādi jau viņš nemēdz būt tik

devīgs, tur vajag būt kādam sevišķam cēlonim,

par kuru tu vislabāk zināsi man pastāstīt.

Māriņa. Nezinu nekā, manu sirsniņ, ko

jums teikt, es kalpoju grafam ilgi un uzticīgi un

par to viņš mani atminēja.

Sidonija. Še, ņem papriekš šo pērļu ro-

tu —
(noraisa no kakla kādu dārgu rotu) tā pietiks tev,

dot pabalstu tavām vecuma dienām, — un nu stās-

ti man, kā tas nākas, ka (ātri un pie tam vecīti

stingri uzskatīdama) neesmu grafa bērns?

Māriņa (manāmi iztrūkusies). Debesu tētiņ!
Vai tad jūs — vai grafs jums stā —

Sidonija. Viņš man to teica, jā; izteica,

ka neesmu viņa bērns, bet vairāk ari neko. No

kurienes es cēlusies, kas mani vecāki un kā es īs-

ti še iekļuvusi, to es nezinu un to man šis cietais

vīrs ari nekad neteiks, kad tas jau vienreiz mani

atraidījis! Tikai tu, mana aukle, kura vadīja
manu jaunību, būsi vēl tā vienīgā, pie kuras varu

griezties šinī mīklā.

Māriņa. Nē, nē! Pie nāves briesmām man

grafs piekodināja par kādu zināmu notikumu

ciest klusu, es nedrīkstu izpaust ne pušplēsta
vārda.

Sidon i j a. Ak, Dievs, tā tad ari šī pēdējā
cerība par velti un man jātaustās nezināšanas

tumsā, kamēr izmisīšu. Putniņš gaisos zin atgriez-
ties uz savu ligzdiņu un meža zvērs uzmeklē savu

māju vietu, tikai es esmu bez tēvijas un maldos

vientule šinī lepnajā pilī, padota kāda briesmīga
cilvēka varai. — Sieviete, vai tu vari būt tik ciet-

sirdīga?! Senāk tu izpildīji katru manu iegribu,
vadīji mani aiz manām mazajām nespēcīgajām ro-

ciņām, kurp vien vēlējos, tikai tagad vien tu ne-

gribi man paklausīt — es zvēru, ka tev manis dēļ
nekritīs ne matiņš no galvas.

Māriņa (asaras slaucīdama). Kad tā lūdzat.
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tad tiešam nespēju aizliegties, un lai man ar' par

to būtu jācieš, teikšu, ko zinu.

Sidonija. Tu mīļa, laba, zināju, ka mani

paklausīsi, ak stāsti, stāsti!

Mariņ a. Redzat, tas notika toreiz grafa pa-

ša pilī kaimiņu apgabalā, kādas nedēļas bij pagā-

jušas no mazās komteses dzimšanas, ' lielkundze

vēl atradās vāja un gulēja gultā, kamēr es blakus

istabā sēdēju pie mazās šūpuļa. Te gadās, ka liel-

kundze mani drusku aicina pie sevis, es atstāju

maziņo, domādama, ka tūliņ atnākšu, bet bij jā-

kavējas ilgāk, pasniedzot dažas zāles; atgriežoties

man skan pretim kāda svešāda žēla brēkšana; pie-
skrienu pie šūpuļa un — tu žēlīgais debesu tētiņ

— ko ieraugu!

Sidonija. Ko tad, ko tad? Stāsti jel!
Māriņa. Manas zeltsprodzītes mazās kom-

teses vietā ieraugu kādu svešu bērnu, ne vairs

mana mazā, sārtā sejiņa, kura arvien smaidīja,
bet kāds bāls ģīmītis, melniem matiem apēnots, lū-

kojas man pretim no žēlām, tumšām asaru pilnām
acīm. —Es nobīstos, iekliedzos, nejaudāju vairs
ko darīt. Uz mana kliedziena pieskrien grafs,
redz notikušo, briesmīgās dusmās viņš sagrābj
svešo bērniņu un taisās laist to pret sienu, kad no

bērna drāniņām izkrīt kāda aprakstīta papīra
loksnīte.

Sidonija. Vai dabūji zināt, kas tur stā-

vēja?
Māriņa. Kā tad nu ne, grafs savās dusmās

to izkliedza diktā balsī, tur bij tā rakstīts: „Es

paņēmu tavu bērnu un atstāju tā vietā savu, uz-

audzini viņu itin kā tavējo — citādi, katru brūcī-

ti, katru pārestību, ko tam darīsi, atmaksāšu div-

kārt pie tava bērna; mēģini vien viņu nonāvēt, un

tavs bērns mirs visbriesmīgākajā nāvē. Tā sāk

savu atriebšanās darbu ,Agate."

Sidonija. Agate? Ta tad manu mati sauc

„Agate". Bet kas nu notika turpmāk, vai viņu atra-
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da? Un kas viņa bij, kura tik briesmīga uzstājās
kā atriebēja?

Māriņa. Diemžēl viņu neatrada, kaut gan
tika meklēts un taujāts pa malu malām ir gadu
no gada vēl pēc tam. Grāfiene aiz bēdām nomira

un viņas pēdējā lūgšana pie grafa bij, lai meklē-

jot viņas bērnu, kamēr atrodot, un lai sargājoties
svešam bērnam kautko pāri darīt.

Sidonija. Un tad vel nekādas pēdas līdz

šai baltai dienai?

Māriņa. Nekādas; ļaundare ar zagto bēr-

nu iegrimusi kā ūdenī. Drīz pēc tam mēs pārnā-
cām šinī pilī pie jūsu krustmātes, Heidrich liel-

kundzes, kura par notikušo nedabūja neko zināt,
viss tika slēpts un jūs uzaugāt kā īsta komtese.

Sidonija. Tas nu ir viss, ko dabūju zināt,
bet tomēr pietiekoši, lai sajustu, ka mīlestība ma-

ni nekad nav lolojusi, ka esmu tiklab savai mātei,

kā citiem bijusi tikai līdzeklis un rīks, ko panākt
viņu mērķus. Labi, ka to nu zinu.

Māriņa. Nabaga komtesīt, visapkārt spo-
žums un greznums un tik nelaimīga!

Sidonija (stīvi lūkodamās). Zeltaini mati,

smaidoša rožu seja, tādi tipi patīk Arnoldam, un

kad viņa tagad nāktu, tā atņemtu man mantu un

mīļāko. Ha, kādas briesmīgas domas mani sa-

grābj, kad viņa būtu tā!? Nē, nē, tie tikai mani

murgu tēli! Tas nevar būt!

Māriņa. Vai nu varu iet, lielkundzīt? Man
še tā bailīgi ap sirdi.

Sidonija (runā ar sevi). Nāc vien, nāc! Mēs

cīnīsimies uz dzīvību un nāvi, es tagad divkārt
ienīstu viņas piena ģīmi jau tamdēļ vien, ka tas

atgādina manu pretnieci.

Māriņa. Viņa mani nedzird, tā nabadzīte.

lešu lūgdama, lai sargeņģelis savas acis nenovērš

no viņas — (Iziet, kamēr grafs ātri uznāk no otras puses.)
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Trešais skats

Sidonija, grafs Ruders.

Grafs Ruders. Tik skumja un domīga
mana meita, kur tev vajadzētu līgsmoties? Vai tad

šodien nesvin tavu saderināšanos!

Sidonija. Ak, kad Heidricha vārds būtu

tā miera osta, kur reiz varētu izbēgt tavām vajā-
šanām, tad gan par to priecātos!

Grafs Rūders. Branga mīlestības duete

starp tēvu un meitu! Tā gan tā pateicība par to,

ka tevi uzaudzināju un devu savu slaveno cilts

vārdu, kuru drīz savienosi ar otru, tikpat slavenu?

Sidonija. Varētu gan kas notikt, kas ma-

ni atsvabina no uzliktās pateicības un tavam rē-

ķināmam dod citu virzienu.

Grafs Rūders. Kā tu to domā? Vai esi

atkal tāpat kā viņreiz kautko izgudrojusi, ar ko

mani iebaidīt? Pret tādiem niķīšiem man branga
recepte, to tu jau zini.

Sidonija. Diemžēl ne no manis, bet no

kā cita tev jābīstas.
Grafs Rūders. Topu ziņkārīgs, kāds šis

biedēklis gan varētu būt.

Sidonija. Arnolds beidzamā laikā saietas

ar kādu zemnieku meiteni, kura ari ļoti skaista.

Grafs Rūders. Vai tad kāda nelaime, ka

Arnolds vēl bez tevis atrod kādas sievietes par
skaistām? Estētiskā jauda mūsu ģimenē ļoti at-

tīstīta.

Sidonija. Nelaime tikai ir tā, ka Arnolds

lietu saprot daudz nopietnāk nekā tu. Priekš

manas pašas acīm viņš kādas nedēļas atpakaļ iz-

teica tai meitenei savu mīlestību.

Grafs Rūders. Tad patiesi iemīlējies, un

vēl zemnieku skuķē! Hm! Hm! Tas saderas ar

viņa romantisko raksturu.

Sidonija. Tu to uzņem tik dzestri?
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Grafs Ruders. Neiespējamais nevar ne-

kad notikt! Un ko tu plebejiete, saproti no ari-

stokrātu gaumes, kuriem tīk pārmaiņas dēļ pa-
baudīties ari no šādiem ēdieniem?!

Sidonija (pie sevis, roku dūrē sakniebusi). Sa-

protu? Ha —

mana māte! (Dikti.) Vai tad Arnolds

tiešām tāds! Nē, nē! viņa dzīslās piemīt kautkas

no zemnieku biezajām asinīm, un kamēr tu prā-
tosi un purināsi galvu, viņš sev pārvedīs zemnieci

līgavu un tava lepnā meita paliks sēžot.

Grafs Ruders. Tik raibi tas nu gan ne-

notiks, mana mīļā, Arnolds var gan acumirkli ie-

kaisties un mētāties patētiskiem akcentiem, bet ko

nopietnu vest galā un man stāties pretim, — ne-

kad! Tur jums visiem zem šīs dzelzsrokas (izstiepis

vēcina roku) jālokās. Bez tam jau varu kautko

darīt, lai savu mīļo meitiņu apmierinātu. Ha! ha!

(Parauj zvanu.)

Sidonija. Arnolds tomēr nepadosies, ari

tev ne. (Vendiņš ienāk, izģērbies loti grezni ar pūderētu

parūku.)

Grafs Ruders (uz Vendinu). Ej, pateic
Ģinteram, lai pie zemnieku deputacijas, kura šo-

dien izrīkota saderinātiem vēlēt laimi, ari pieda-
lās kāda — (Uz Sidoniju.) Kā viņu sauc?

Sidonija. Baltiņu Erna, to esmu izzināju-
si; viņa dzīvo sādžā pie savas atraitnes mātes, tēvs

tai sen miris.

Vendiņš (saskatās ar Sidoniju). Darīšu, kā pa-
vēlat. (Palokās.) Vai drīkstu ari ievest tiesnešus,

kuri jau gaida priekšistabā?
Grafs Ruders. Ved tos iekšā; bet tu

pats, dzirdi, uzklausies labi, es tev šodien ari gā-
dāšu līgavu.

Vendiņš (pārbijies). Līgavu? — komt — jus!

Grafs Ruders. Svinēsim jo lielas derī-

bas, sataisies vien! (Vendiņš ātri aiziet.)
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Ceturtais skats

Tie paši un tiesneši, vēlāk grafs Arnolds.

Vendiņš (nes tiesnešiem papriekšu mazu dzelzs

kastīti un to noliek uz galda). Izdarīju, kā likāt, cie-

nīgs grafa kungs, te kastīte, kurā atrodas cienītās

un mīļotās nelaiķes, jūsu augstās māsas lielkun-

dzes testaments, un te tiesnešu kungi, kuri bij tik

laipni atnākt, lai atvērtu testamentu.

Grafs Rūders. Labi, Vendiņ, ej ari pa-

sauc manu māsas dēlu, lai dzird savas mātes pē-
dējos nolēmumus. (Vendiņš iziet.)

Grafs Rūders (izlikdamies aizgrābts un citu

klātbūtni aizmirsis). Ai nāvē, nāve! briesmīgā laupī-
tāja, tu no mūsu vidus izrauj to visumīļāko! Mā-

sa, mana dārgā, kā man sirds sāp pēc tevis!

Pirmais tiesnesis (stīvi klanīdamies). le-

drīkstamies cienīgam grafa kungam izsacīt mūsu

visdziļāko līdzjūtību; mēs un visi šī novada ļau-
dis nebeigsim sēroties par augsto nelaiķi, kuru

mīlējām kā māti.

Otrais tiesnesis. Mūžam viņas dārgie
pamācīšanas vārdi dzīvos ļaužu mutē, viņas laip-
nību un dievbijīgo prātu minēs bērnu bērni. (Ar-
nolds ar Vendiņu ienāk, tiesneši padevīgi sveicina.)

Grafs Rūders (steidzas ienācējam pretī). Nāc,
mans mīļais dēls, nāc! Tagad, pēc tavas mātes

nāves, varu pilnīgi būt tavs tēvs. Mana sirds vi-

su to mīlestību, ar kuru pieķēros nelaiķei, nu sa-

vieno tevī; redzi, es liku ataicināt tiesnešus, lai

formāli atvērtu testamentu, uzklausīsimies, ko*

tava mīļā māte būs nosacījusi.

Arnolds. Būtu jau ari vēl varējuši gai-
dīt līdz sēru laika beigām ar testamenta atvēr-

šanu.

Grafs Rūders. Mīļais dels, es domāju,
ka ar to iespētu pamazināt tavas skumjas, tu dzir-
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desi, kas taču droši gaidāms, ka tava māte pie te-

vis domājusi mīlestībā.

Arnolds. Vienalga, lai notiek.

Grafs Ruders. Nu tad, kungi, ķersimies
pie mūsu pēdējā, bēdīgā pienākuma pret nelaiķi,
atveriet tad nu testamentu. (Tiesneši uzslēdz kastīti

un izņem aizzieģelētu papīru.)

Pirmais tiesnesis (atlauž zieģeli un lasa

diktā balsī priekšā). Šinī savā testamentā es savu

dēlu ieceļu par savu vispārīgo mantinieku ar to

nosacījumu, ka viņam jāprec sava māsīca, Sido-

nija fon Riider, un ka ari mans brālis paliek turp-
māk par uzraudzītāju, ka mans īpašums tiek iz-

lietots vienīgi priekš mūsu kārtas vajadzībām un

viņas goda paplašināšanas. Ja nu mans dēls, ko

es neceru, neņemtu viņam nolemto līgavu, tad

mantojums viņam jāzaudē un tiek pēdējai atdots

kā goda atlīdzinājums, un ja ari viņa to nepie-

ņemtu, tad tas pāriet uz manu brāli pašu. (Grafs

nozīmīgi skatās uz Sidoniju.) Šādus nosacījumus daru

zināmus tiesas klātbūtnē un mirstot vēl reiz svē-

tīju savus mīļos piederīgus. Marta fon Heidrich,
dzim. fon Rūder. (Saloka testamentu un liek to atpakaļ

kastītē.) Tā skan nelaiķes lielkundzes testaments

un tiesas zieģelis to apstiprina.

Otrais tiesnesis. To pašu ari aplieci-
nām mēs, abi apakšā rakstījušies, kuri bijām
klāt, kad viņu sastādīja.

Pirmais tiesnesis. Mēs tagad drīk-

stam atvadīties, novēlēdami laimi grafa Heidri-
cha kungam un viņa cienīgai līgavai. (Arnolds pa-

met vienaldzīgi ar roku.)

Grafs Rūders. Ne tā, mani mīļie, es jūs
ielūdzu vēl palikt un kādu glāzi līdzi iztukšot uz

manu bērnu derībām, viesus jau dzirdēju pagal-
mā piebraucam. (Sulaiņi atver dibena flīģeļu durvis.)
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Piektais skats

Svētku maršu lēni intonējot, visiem papriekšu steigda-

mies, uznāk fon Šramms, mazs, loti resns kungs, plikgal-

vis, viņam pakal fon Biilovs un fon Eulenhorsts,

rokās ieķērušies, pēdējais trallina mūzikai līdzi, tiem vēl seko

daži kungi, vezdami dāmas pie rokas.

Šramms (sīkos solos, mudīgi skriedams, sasniedz

krēslu un tanī iegāžas). Uf! Uf! (Sviedrus slaucīdams.) Uf!

Vīnu šurp, vīnu! Es kalstu, degu, noslāpstu, iz-

nīkstu! Vīnu, jeb vai Daiņulejas pagrabi tik

dziļi zemē iegrimuši!
Biilovs un Eulenhorsts. Lai dzīvo tie,

lai dzīvo tie, lai dzī—vo tie!

Grafs Ruders (viesus saņemdams). Jā, lai

dzīvo Eulenhorsts un Biilovs, sveiki! (Sniedzas ro-

kas.) Jo kamēr vēl jautrība dzīvo pasaulē un tiek

svinēti līgsmi svētki, tamēr jādzīvo Biilovam, šo

svētku īstajai sālij, un Eulenhorstam —

Eulenhorsts (starpā smiedamies). Svētku

piparam. (Vispārīga apsveicināšanās, dāmas grupējas ap

Sidoniju, kungi ieslēdz Arnoldu, muziķa apklust.)

Biil ov s (runā caur degunu). Svētku pipars,
dievišķi! debešķīgi! Tas bij vārds vietā! Jo kas

gan mani mazie saviesības talanti pret tavējiem;
tie tik tādi nevainīgi kabatas „kunstiķīši" pret
lieliskajām panorāmām.

Šramms. Bet kamēr te izkravājiet savus

piedzīvojumus un sāliet un piparojiet, es noslāp-
šu. (Sulaiņi ienes vīnu un prezentē visapkārt, dažas pudeles

salikdami uz galda.) Ā! Nāc, tu dievišķīgais dzē-

riens, dvēseļu mielotājs, sirds priecinātājs. (Sa-

tvēris glāzi, pieceļas.) Kungi, pirms kautkam uzdze-

rat, pirmo malku tukšosim šim dzērienam pašam
par godu. Bez vīna dzīve, kāda ikdienišķa, vien-

muļīga! Tikai vīnā ir prieks, aizmirstība, dzī-

vība, — vivat, Bakchus!

Visi (glāzes šķindinādami). Vivat, Bakchus!

(Muziķa.)

Grafs Ruders (ņem Arnoldu pie vienas rokas.
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Sidoniju pie otras rokas un ved tos pret skatuves vidu). Un

tagad, mani cienītie viesi, pildiet glāzes pilnas jo
pilnas, tagad uzdzersim uz šā jaunā pāra labklā-

jību, kuru jums stādu priekšā kā saderinātu.

Augsti un lepni plivinādamies, muižniecības ka-

rogs šinī acumirklī lai paceļas pār mūsu galvām,
kur šie vārdi savienoti ierakstīti mūsu cilts vēs-

turē turpina viņas nemirstību.

Visi. Hurrā! Slava un gods muižniecībai!

Hurrā! (Muziķa.)

Bii 1 o v s (tuvojas citu priekšgalā Arnoldam ar pildītu

glāzi). Es, mīļais, gribu būt pirmais, kurš jums
vēlē laimes. (Piesit pie Arnolda glāzes savējo, pie kam

Arnolda glāze sašķīst drupās. Pauze.) Nē — tas ir —

Eulenhorsts (kurš vēl ar citiem nostājies aiz

Bulova, visi pacēluši glāzes uz piesišanu). Dievišķi! Tu

gribēji teikt, un tiešām, jo tas nozīmē, ka Heidri-

cha ciltij nolemts dzīvot tik daudz gadu, cik šai

glāzei drupu.
Biilovs. Tad tai pievienoju vēl savējo. (No-

sviež savu glāzi.)

Eulenhorsts (ari nomet glāzi). Lai dzīvo

tūkstoš gadu!
Pirmais aiz viņa (nomezdams glāzi). Un

atkal tūkstošu!

Otrais (tāpat). Un vēl reiz tūkstošu!

Visi (glāzes nomēzdami). Tūkstoš un tūkstošu

— Hurrā! (Aiz skatuves čalošana, visi ziņkārīgi pieceļas

un klausās; dzird Gintera balsi skaitot: viens, divi, trīs! tad

durvis tiek atgrūstas, bez kā kāds ienāktu.)

Ģint cr s (aiz durvīm). Viens — divi — trīs —

nu jel!
Pelcis (kāju iestiepis istabā). Man bail!

Ģintcr s. Ej! (Pelcis pieķer ar roku pie grīdas,

tad bailīgi turēdamies, itkā uz ledus tuvojas istabas vidum;

viņam seko kādi zemnieki un zemnieces, nesdami dažādas

dāvanas; ari Erna ir starp tiem.)

Pelcis (pret kungiem atgriezies, drebēdams). Šī ir

tā prieku diena — (stostās) diena — (Ginters biksta vi-
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ņam pie sāniem.) Šī ir ta — (Ginters, paklusu lamādamies,

atgrūž viņu atpakaļ, un stumj kādu sievu priekšā.)

Sieva (noliek kādu ogu kurvīti Sidonijai pie kājām).

Lūdzam, augsto lielkundzeni, mums atļaut ar kā-

dām mazām dāvanām jums parādīt mūsu dziļi sa-

justo padevību. Neatraidiet šos sārtos ziedoņa
pastarīšus.

Otrā. sieva (tur kādas linu kodaļas).

„Zelta vārpstu ritina

„Laimas baltā rociņa;

„Tek tev dzīvīb's pavedienis
„Saules mūža garumā."

Sidonija (iestājas zemnieku vidū, vienu un otru

apsveicinādama). Pateicos, pateicos, mani mīļie, man

liels prieks, ka esat atnākuši mani apsveicināt.
(Uz Ernu.) Ari tu, mazā, esi atnākusi, un kāds tev

daiļš neaizmirsteļu vaiņadziņš priekš manis! (Iz-

ved Ernu no citu vidus.) Tas man brangi stāvēs —

(uzspiež sev vaiņagu galvā) pateicos tev, mīļā. (Skūp-

sta viņu viegli uz pieres, nozīmīgi uzskatīdama grafu Rūderu.)

Eulenhorsts (satver kādu sievu). Muziķu,
he! Man tīk ar šo skaistuli iemēģināt kājas. (Mu-
ziķa iesāk kādu valsi.)

Arnolds (loti nopietni). Es izlūgtos, cienīgie

viesi, ka šis uzvedums beigtos, man pie tā ļoti maz

patikšanas. (Uz zemniekiem.) Ejiet, mīļie draugi,
uz mājām, citā vietā un reizē varēsim labāki iz-

runāties.

Grafs Rūders. Es tāpat vēlos, kungi, ka

jūs ļautiņus labāk laižat mierā, manam znotam

tāda maza specialitāte ... Ka es tavas īpašības
un vēlējumos protu ievērot, mīļais Arnold, to tev

tūdaļ pierādīšu, varēsi savu spriedumu tūliņ ņemt
atpakaļ, ka es pret zemniekiem esot ciets un bez

jebkādas intereses. (Zemniekiem pieiedams, satver Ernu

pie rokas.) Nāc, mans bērns, tu še par visiem esi tā

skaistākā, tādēļ ari nodomātā goda cienīga, nāc

šurp, Vendiņ! Un tagad, Arnold, es patiesi nezinu.
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kā tev padarīt lielāku patikšanu, kā kad tavā sa-

derināšanas dienā saderinu vēl šo otru pāri.

Sidonija. Ak, cik es laimīga! Nāc pie
manas krūts, mīļā. (Apkampj Ernu.)

Būlovs (plaukstās sizdams). Famos! famos!

tas ir dievišķi!
Grafs Rūders (uz Ernu un Vendiņu). Snie-

dzaties nu rokas viens otram. Tā skuķe dabū

par tautu dēlu kādu „no pils" un tev, Vendiņ, at-

kal tā visskaistākā meitene par līgavu, tā esat

līdzīgi abi.

Arnolds (ātri starpā mezdamies). Tas nenotiks

ne mūžam! Cik augsti debess pār zemi, tik augsti
šī meitene stāv pār viņu. (Uz Vendiņu.) Mēģini
aizskart tikai viņas drēbju vīli, jeb es tevi sa-

triekšu uz vietas!

Grafs Rūders. Kad tu domā, ka viņa
nebūtu mierā ar manu rakstvedi, tad tai atvēlu

lasīties starp maniem pils ļaudīm, staļļa puišiem,

sulaiņiem, kučieriem, kāds tai vislabāki tīk, bet

tik skaista meitene, kā viņa, mums visādā ziņā
jāsaprecina.

Arnolds. Nē, viņa neņems ne šo, ne ari

kādu citu, par to es gādāšu. Nebīsties, Erna, ne-

raudi, cik bezspēcīga un bez patvēruma tu še ari

nejustos, viena acs pār tevi stāv vienmēr no-

modā.

Grafs Rūders. Savāda izturēšanās, mī-

ļais, es tevi nesaprotu?
Arnolds. Saprotiet gan tikpat labi, kā es

jūs saprotu! Tad tik smalki un gudri jūs esat

iegrozījuši savus aprēķinus, lai izsūktu manas

dzīvības sakni un manās krūtīs izdzēstu pēdējo
dzīves prieka dzirkstelīti, tiktāl ari tu (Sidoni-

jai) esi aizmirsusies, tu, pret kuru es ar stingru
vīrestību izpildīju vienreiz uzlikto pienākumu
un, pats sevi pārvarēdams, tev līdz šim acumirk-
lim biju gatavs ziedot godu, mantu un vārdu!
Kur tev bij mani saudzēt un manas jūtas cienīt,

tur tu ar zvērisku nežēlību uzplēs manas dzijā-
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kās vātis, roku rokā ar savu tēvu jūs strādājat
postīdami un laupīdami, lai tik vien apmierinātu

savu nesavaldāmo mantas kārību!

Sidonija. Arnold!

Grafs Ruders. Tā ir klaja, bezkaunīga

apvainošana visu viesu priekšā.
Arnolds. Ak, uz to gan ari domājāt, kad

ielīksiet mani pieklājības spraugā un izstādīsiet

mani pasaules acīm, tad mani jo vieglāk pārmāk-
siet? Nē, tiktālu kūdīts un aizskarts, es nespēju
vairs savaldīties, nespēju noslāpēt savas jūtas,
kad tās ar neizturamu dabas spēku laužas cauri;

nebēdāju pat, kad ari viņu zibeņi šos papes tēlus

aizķer un sadedzina. Lai tad viņi ari uzklausās,
ko es saku: ka jūs esat blēdis un bezgodis, kas

nevien noblēdījis manu mantu, bet sev ari izre-

dzējis par upuri kādu nevainīgu meiteni tamdēļ
vien, ka es tai ar labpatikšanu reiz esmu uzme-

tis acis un to turu par dārgu un cienīgu.
Grafs Rūders. Kad tu nebūtu manas

māsas dēls, tad tu atbildētu tikai ar zobenu.

Eulenhorsts (un daži citi metas starpā). Kun-

gi, kungi, kas nu tā sakarsēsies? Šī mazā domu

starpība — izlīdzināties jel!
Arnolds (viņu ar roku atbīdīdams un Riideram

cieši priekšā nostādamies). Vai gan gribat liegt, ka ar

varu tiku atturēts no savas mātes miršanas gul-
tas? Ka viss tika jūsu starpā notaisīts tik smalki

un gludi, ka man tik izmestajā āķī vajadzēja ie-

kosties? Cik laipni un labvēlīgi man atļauts
ņemt dalību pie atstātās mantas un precēt savu

skaisto māsīcu, tur jau ne par naga melnumu ne-

var neko sliktu domāt, un tad tālāk, atkal pats
par sevi saprotams, ka man jāpaliek zem mana

cienījamā tēvoča kontroles, lai, kā testamentā sa-

cīts, manta tiek izlietota mūsu kārtai par godu
jeb, labāki sakot, priekš plītēšanas un izšķērdī-
bas. Nu, tad saņemiet ar', pēc kā tik izsalkuši iz-

stiepāt rokas, piesavinājiet to sev pavisam! Ņem
šos tūkstošus, Sidonija, kā tā dēvēto goda atlīdzi-
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nājumu, apber ar šo zeltu savu dvēseles kailumu!

Übadzi, bez mantas, kur viss atkarājas no manas

goda sirds, es tevi būtu precējis, kaut gan priekš
tevis neesmu nekā jutis, bet tagad tev varu nicīgi

griezt muguru bez jebkādiem apziņas pārmetu-
miem.

Eulenhorsts. Heidrich, ko jūs gribat
darīt, vai jau esat samaņu zaudējuši, tādu mantu

jūs atmestu?

Būlo vs. Nieka strīdus dēļ visu lielo man-

tojumu, nē, to es nevaru sagremot!
Arnolds. Jā, to es gribu! Mācaties to sa-

prast, jūs nodzeltējušie tapetu tēli un izdēdēju-
šās chroniku mūmijas, kas vienīgi zin ēst tradiciju
putekjus un nespēj sajēgt, ka kāda cilvēka krūtī

vēl kāds dzīvs asniņš, kurš zeļ, aug un ilgojas
pēc saules gaismas! Es to daru! Es atdodu mil-

jonus par vienu vienīgu brīvu elpas vilcienu!

Šramms (pienācis ar vīna pudeli). Jūs esat

slims, Heidrich, dzeriet glāzi burgundieša, tas iz-

skaidros asinis un dos jūsu domām citu virzienu.

Arnolds (viou neievērodams, pieiet un apkampj no-

bijušos Ernu). Nāc. mana mīļākā, šī zeme deg
apakš manām kāiām, šis gaiss piepildīts ar mēra
dvašu. Vai dzirdi, kā vējš laukā svelpj un ga-
vilē, tur ir brīvība! Nāc! nāc!

Sidonija (neizsakāmā izmisumā grib vinu aiz-

turēt). Arnold, neej, neatstāj mani!

Arnolds (ar vienu roku Ernu apskāvis, otru iz-

stiepj atgaiņādamies pret Sidoniju). Komtese Rūder, no

šī acumirkļa starp mums sarautas visas saites, un

katrs solis, kuru no šejienes speru tālāk, atver
mūžīgus, nepārsniedzamus bezdibeņus. Nekas
mani še vairs netur, nevar turēt, es nokratu visu

šo spožo, glauno dzīvi, savu tukši skanošo muiž-

nieka titulu itkā kādu nenanesamu drēbi. Cik
viegli un brīvi cilāias krūts, itkā kad pie kar-
stiem nakts mureriem mani aizskartu skaidrs, at-

dzīvinošs rīta vēsums! Projām, proiām no šejie-

nes. Un tu (pret Rūderu pagriezies), plēsīgais zvērs,



402

jūs visi, kas līdz šim esat barojušies no savu

apakšnieku sviedriem un asinīm un savu piļu pa-
matus cēluši uz viņu līķiem, no šī brīža es sa-

rauju visas saites ar jums un salaužu savu va-

peni. Tagad es stāvu tur otrā pusē un piesaku
jums karu! (Noiet.)

(Priekškars.)
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Ceturtais cēliens

Zemnieku mājas pagalmā.

Viss svinīgi sarīkots uz kāzām.

Pirmais skats

Attālumā sieviešu balsis.

Sieviešu koris (neredzams).

Ko putniņi kokos čirkst un gaid,
Ka nevar iemigt tik vēlu?

Kam lakstīgala pazarē vaid

Ar balsi tik līgsmīgi žēlu?

Ko ābele baltos ziedus ber

Un tos uz celiņa kaisa?

Kam bāleniņš vārtus vaļā ver

Un māmiņa gultu taisa?

Otrs koris (tāpat neredzams).

Skrej, dūjiņa, zilspārnīte,
Vēsti ciema putniņiem,
Dziedi, zīlīt, pareģīte,
Pateic maniem bāliņiem:

Šonaksniņu līgaviņu
Tautiets pārved sētiņā,
Sārtvaidzīti daiļaviņu
Gulda savā klētiņā.

(Arnolds ar Ernu laužu bara pavadīti uznāk no labās puses.

Meitenes, viņus ieraugot, brūk no slēptuves ārā un apsveic

tos skaņām gavilēm. No zemniekiem piemīt Pelcis, Griķis,

Gauriņš, Berlauks un pulks citu zemnieku un zemnieču.)



404

Arnolds (uz Ernu). Tiktāl no vajātāju ro-

kām un skauģu acīm esam tvērušies, ka šīs klusās

ziedoņa nakts klēpī tevi pie krūtīm varu spiest
kā savu dārgi iegūto līgavu un dot tev zvērastu,
— zvērastu, kurš mani pievieno ne tik vien tev,
bet ari visai tautai. Jo mīlestība, kas vieno cil-
vēku ar cilvēku, tautu ar tautu, likteni ar likteni,
mīlestība lai man ari atdara vārtus uz šīs tautas

sirdi, lai no tavas baltās rociņas vadīts, iekļūstu
viņas vidū un topu pilnīgi viņas dēls.

Sievieši un vīrieši (dzied kopā).

Mīla, tevi sveicinām,

Augstā karaliena!

Lupatās jeb purpurā,
Tu tā pati viena!

Itkā maija lietutiņš
Tu mūs maigi spirdzi!
Austras rīta sārtumiņš
Dzīves rītā mirdzi.

Visu labu saņemam

Mēs, no tevis sētu,

Jā, pat daiļās debesis

Tu vēl rotāt spētu!

Arnolds (Ernu spiezdams pie krūtīm). Tagad
tu esi mana, saldais, dārgais bērns, mana uz mū-

žību. — Es atstāju karalim viņa troni, Dievam

viņa debesi, kad tikai tu man paliec. Ak, ļauj
man lūkoties tavās spodrajās actiņās, lai tās man

stāsta, ka tu jūties tikpat laimīga kā es.

Erna (pieslējusies pie Arnolda pleca). Nē, ļauj
man tās turēt mūžam slēgtas, man bail, ka viņas
atverot neizgaistu viss tas jaukais sapnis, kas

mani apņem ar saldu reibumu. Patiesība jau tā

nevar būt, nē, nē! Tik lielu laimi debess nenovēl

zemes bērniem, un kad tā ari tiešām būtu patie-
sība, tad acumirklis mums parāda savu spožumu

tikai, lai mūs turpmāk apņemtu mūžīga nakts. —
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Varbūt, ka jau šinī acumirklī postītāja roka iz-

stiepjas pār mums un mūsu laimi.

Arnolds. Mīļā, ko tu runā, kas var mums

kaitēt! Debesis? Ak, tās jau priecājas līdz ar

mums! Cilvēki? Tiem jau es atdevu visu, ko

viņi kāro, zeltu, naudu; tādu mantu, kāda mēs

esam viens otram, viņiem jau nevajag.
Erna. Es nezinu, par ko es bīstos, man sirds

tikai tāda sažņaugta, itkā tā paredzētu ko ļaunu.
Ak, kaut mana māte ari būtu še, kamēr viņa ne-

laimīga, es ari nevaru baudīt pilnīgu laimi.

Arnolds. Kamdēļ tad māte nav še, mīļā?
Erna. Kāds grūts liktenis to nospiež, tā at-

raujas no visiem priekiem. Beidzamajā laikā tā

tapusi pavisam nepieejama, maldās apkārt pa me-

žiem un purviem un no manis pavisam bēg.
Arnolds. Ar savienotu mīlestību gādā-

sim turpmāk par viņu, lai mūsu vidū tā aizmirstu

visas skumjas. Bet tagad, sirsniņ, aizmirsti ari

tu visu ļaunu, kas bijis, un baudi tīru nesajauktu
laimi.

Berlauks. Mūsu vidū jūs būsiet arvien

droši, mēs jūs sargāsim, kad lielskungs, jūsu tē-

vocis, jums gribētu uzmākties.

Arnolds. Par viņu gan maza bēda, jo ko

tad viņš vēl vairāk gribētu, kad tam atstāju savu

mantu?

Griķis. Vēlam jums, kungs, ka jums div-

kārt nāktu atpakaļ, ko esat zaudējuši, un ka jūs
ari mūsu vidū atrastu laimi.

Arnolds. Jūs, uzticamie, cik ļoti jums pa-
teicos

par jūsu mīlestību un nožēloju, ka esmu

tapis übags, kas nespēj jums visu to atlīdzināt,

nespēj turēt savu solījumu: dot jums brīvību.

Pelcis. Dievs Kungs neatļaus, ka viltus

un varmācība nomāc taisnību. Jūs dabūsiet savu

īpašumu atpakaļ, un tad būsis visi vēl laimīgi.
Arnolds. Lai Dievs man palīdz, es pēc tam

centīšos, to esmu jums parādā.
Gauriņš. Bet tagad lai par visu ko lūko-
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jam svinēt mūsu kunga derības. Pildīsim kausus

pēc vectēvu ierašas un uzdzersim jaunajam pā-
rim veselības tik lielas un kuplas, kādas nav uz-

dzertas no tā laika, kamēr:

„Sentēvs ozolus lieca,

„Pērkons jodus trieca,

„Māmiņa valkāja zīļu vaiņadziņu,
„Mēness gāja saulei par panāksniņu."

Urrā! Uzdzeriet augsti! (Tiek uzdzerts.)

Meiteņu koris (uzved kādu senlaiku daiņu;

diedams).

Tautiets seglo kumeliņu,

(āj sev lūkot zeltenīti,

āj sev lūkot zeltenīti,
Staltu, daiļu matēs meitu.

(Divas meitenes no pulka nostājas jaunajam pārim priekšā.)

Pirmā meitene (ar pantomimu).

Dod māmiņa, man meitiņu.
Tā manim gauži tika,
Nakti miega negulēju,
Putās skrēju kumeliņu.

Otrā meitene.

Neņem, bāliņ, man meitiņu,
Neved viņu tālu ceļu;
Labāk manā dārziņā
Plūc sev daiļu āboliņu.

Pirmā meitene.

Daiļi tavi āboliņi
Ābelītes pazarā,
Vēl daiļāka tava meita,
Tautu meitu pulciņā.

Koris (savīdamies dejas loksnē).

Daiļi tavi āboliņi
Ābelītes pazarā.

Vēl daiļāka tava meita

Tautu meitu pulciņā.

(Otras divas meitenes izvijas no pūļa.)
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Pirmā meitene.

Ņem sev, puisīt, balt' aitiņu,

Ņem sev mundru kazlēniņu,
Tikai atstāj man meitiņu,
Manu dārgo auklējumu!

Koris (atkal savīdamies).

Tikai atstāj man meitiņu,
Manu dārgo auklējumu!

(Nostājas pusriņķī ar virs galvas paceltām rokām un daili

savītām citai ar citu, kamēr viena meitene paliek vidū.)

Meitene.

Nedod manim balt' aitiņu,
Dod man pašu ganeklīti,

Ja nedosi ganeklīti,
Es nomiršu žēlabās.

Novītīšu, nokritīšu,
Kā ābols no zariņa,
Maldīsies man dvēselīte

Kā aitiņa paklīduši —

Koris (lēni šūpojoši).

Tad ņemi viņu
Par līgavu sev,

Daiļo meitiņu
Dodu es tev.

(Deja satinās atkal biezā mutulī, no kura cita pēc citas at-

saucas.)

Pirmā (no pulka).

Lai gana tev avis

Atmatā!

Otrā.

Lai kopj tev rozes

Dārziņā!
Trešā.

Lai audzē lielu

Sarkan-āboltiņu!
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Ceturtā.

Lai mīl tevi pašu.
Sav-bāliņu!

Koris.

Lai mīl tevi pašu,
Sav-bāliņu!

(Daina pāriet loti jautrā tempā, pēc kam meitenes jauno pāri

apsvaida puķēm un vaiņagiem.)

Vīrieši (apstājas visapkārt ar paceltiem kausiem).

Lai dzīvo mūsu dārgais kungs un viņa līgava!
Lai tie dzīvo saules mūžu! — Urrā! (Trīs reiz urrā.)

Otrais skats

Tie paši. Grafs Ruders ar apbruņotiem pilslaudīm.

(Jau pie daiņas pēdējās daļas parādās skatuves otrā pusē

melni tēli, kuri līzdami tuvojas; dejai beidzoties, tie ar vara

brūk iekšā.)

Grafs Rūders. A, te šie putni sev

ligzdu ietaisījuši! Puiši, grābiet cieti tur to (uz

Ernu) palaidnieci!
Arnolds (Ernu apkampis ar vienu roku). Nost!

Projām, kam sava dzīvība mīļa! Ari še jūs man

dzenaties pakaļ! Vai tad jūsu negantībai vairs

nav nekādu robežu un virs zemes nekur priekš
mums patvēruma! Sakiet, ko tad vēl gribat?

Grafs Rūders. Ko es gribu? Tu aiz-

mirsti, ka tu valkā muižnieka vārdu un ka tu to

nedrīkstēsi vis tik viegli dubļos mīt un pa kak-

tiem vazāt, kā tu domā.

Arnolds. Lieciet tikai mani mierā un at-

stājaties no šīs vietas, kur priekš jūsu goda un

mantkārības nav vairs iegūstams nekāds laupī-
jums.

Grafs Rūders. Tas ļoti brangi, tu aiz-

mirsti tikai, ka visas muižnieku ģimenes priekšā
man darīji neizdzēšamu kaunu, par ko man ne-

būtu vēl gandarīts, kad tevi ar šo zobenu — (Iz-
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rauj zobenu) sakapātu lupatās. Bet es tavu toreizējo
ākstīšanos pārskatu un turu par tīru ārprātību,
kuru tu nebūtu izdarījis, ja nebūtu ielaidies ar šo

palaidnieci. Rokas klāt, puiši! nekavējaties un

nešaubāties ne acumirkli.

Arnolds. Ja man vēl uzspied muižnieka

vārdu, kurš tad gan drīkst aizskart grafa Heid-

richa atzīto līgavu?
Grafs Rūders. Tā ir mana dzimtkal-

pone! Un to kaunu gan gribu novērst, ka ar cūku

ganiem nestājos radniecības sakarā. Viņai ari

būs atbildēt par tādu briesmīgu nonicinājumu,
kādu tā rādījusi manai meitai; tā mācīsies man

padoties jeb viņas asinis straumēm vārīsies! (Su-

laiņi Arnoldam brūk ar joni virsū.)

Arnolds (izrāvis ieroci, ar to atgaiņājas). Ļau-
dis, palīgā, ja mani mīlat! Cīnīsimies uz dzīvību

un nāvi. (Sadursmes starp zemniekiem un pilslaudīm, pir-

mējie tiek pārvarēti. Vendiņš, aplīdis Arnoldam no muguras

puses, izrauj ieroci; Erna tiek sagūstīta.)

Grafs Rūders (šauj pāris reizes ar pistoli, iz-

klīdinādams zemniekus). Tā savalda dumpiniekus.
Erna. Glāb! glāb mani, mīļais! (Arnolds kā

ārprātīgs metas pulkā, bet tiek atsists atpakaļ, kamēr Ernu

rauj uz skatuves otru pusi.)

Grafs Rūders (uz sulaiņiem, rādīdams uz Ar-

noldu). Jūs palieciet še, apsargāt šo ārprātīgo un

nelaižiet viņu ātrāk, kamēr jums to būšu ziņojis;
es atkal iešu savai dārgai vedeklai pieklājīgu uz-

ņemšanu sagatavot. (Arnolds mēģina vēl reiz skriet sar-

giem cauri, bet tiek tāpat atsists.)

Arnolds. Ai, ārprātība, man prāti sa-

mulst — nakts, elle, nāve dūkdami riņķo ap gal-
vu un ugunīgas dzirksteles šaudās gar acīm. Kur

ir glābšana? Debess, vai tu to vari panest? Tu
visu vajāto un bāriņu tēvs, vai tev nav neviena

sargeņģeļa, ko zemē sūtīt, apturēt šo neģēlību?!
(Pret Rūderu.) Es neprasu no jums žēlastību, tas

būtu par velti, es jau zinu, ka jums sirds vietā

akmens, bet ņemiet viņas vietā mani, spīdziniet un
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mokiet mani, kad nu esat pēc asinīm iekarsusi,
mana dzīvība sīkstāka, jums atliks daudz ilgāki
papriecāties, redzot mani nāves mokās raustā-

mies; kurpretim nabaga meitenes dzīvība izdzistu

kā sveces liesmiņa vēsmu uzpūšot.
Grafs Rūders. To jau zinu, ka tu tā

skuķa dēļ zemi un debesi saspārdītu, tavām aušī-

bām nav gala, un man tiešām jālieto tie stingrākie
līdzekļi, lai glābtu tavu saprašanu. (Noiet.)

Arnolds (vēlreiz mācās sargiem virsū, tad nespē-

cīgi atpakaļ streipuļodams saļimst; Erna tiek aizvesta — tikai

tālumā atskan vēl tās brēkšana; zemnieki tāpat izdalās).

Trešais skats

Arnolds. Sidonija.

Sidonija (ātri uzskriedama). Kur viņš ir?

Kur grafs Heidrichs? Ā, te! (Modina viņu.) Ar-

nold! Arnold!

Arnolds. Erna, vai tu esi te? Ak, kāds ne-

jauks sapnis, viņi atrāva tevi no manis — ai, nāc

pie manas sirds — (Grib Sidoniju apkampt, bet tad piepeši

atjēdzas.) Tu Sidonija —un viņa? Tad tas nebija
sapnis? Ai, nē! nē! nē! Pagalam! man atrauta

— pagalam!
Sidonija (pie sevis). Viņa un atkal viņa —

(Dikti.) Arnold, es esmu še.

Arnolds. Jūs še, komtese Rūder? Zi-

nāms, kur jūsu tēvs, tur jūs ari netrūkstat. Vai

viņš jūs sūtīja šurpu papriecāties, cik ļoti tas ma-

ni ķēris visdziļākajā sirdī?

Sidonija. Arnold, nepārproti mani, tikai

tagad vien ne, varbūt ka tā pēdējā reize, kur sa-

tiekamies.

Arnolds. Ak, tādai jau tai sen vajadzēja
būt. Ko tad jūs vēl pie manis meklējat? Kad

jums vēl kāda dzirkstele no cilvēcības un līdz-

cietības, tad atstājiet mani, varat iedomāties, cik

man jūsu klātbūtne nepanesama.
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Sidonija. Tad tik ļoti tu mūs nicini?

Arnolds. Jā, tik ļoti. No maniem lauzta-

jiem spēkiem man vēl tik daudz atlicies, ka varu

jūs bezgalīgi, neizsakāmi nicināt. Ejiet, pasakiet
to grafam Rūderam, vēstiet tam, ka Arnolda Heid-

richa galva vēl tikpat lepna un nesaliekta, kā ag-

rāk; lai tas nāk ar saviem bendes ieročiem, lai iz-

rauj man vēl šo dzīvību no krūtīm, mans pēdējais
elpas vilciens būs tikai

— nicināšana.

Sidonija. Ak, to esmu pelnījusi, pilnīgi
pelnījusi, ka tu mani nicini un ienīsti, jo izturējos

pret tevi un to sievieti, kuru tu mīli, zemi. Bet,
tas, kas mani uz to dzina

...
kad tu saprastu, kas

šinīs krūtīs plosās, man tev vēlreiz jāsaka, nicini

mani par to vēl vairāk, novērs tavu vaigu ar rie-

bumu, tā — tā, bet es tevi — (izmisusi brēkdama)

mīlu! Es nezinu, ko es daru, es murgoju — vai

tu zini, kas tu man biji — (tuvāk pieiedama, pusčuk-

stošā, kaislības drebošā balsī) vai zini, ko tas jūt, kuru

mīļas mātes rokas nekad nav aptaustījušas, ku-

ram tēva skūpsti nekad nav pieri aizskāruši, kam

ir tikai viens vienīgs ko mīlēt — tu biji man ve-

cāki, tēvija, tevī savienoju visu, kas daiļš un

augsts pasaulē — tu, manas kaislībā uzliesmoju-
šās sirds pirmā gavilē, būsi ari viņas pēdējā dzie-

stošā nopūta.
Arnolds. Vai tad es viņu mazāk mīlēju!

Vai tava mīlestība ir lielāka? Jūra vētras laikā

plosās un veļ bangas, bet vai esi raudzījušies
klusajā, rāmajā dzelmē — visdziļākā mīlestība ir

tā, kurai nav ne veidu, ne asaru —ne vārdu. Vai

esi redzējusi, kā nāvīgi ievainots putniņš lēni uz

zara nolaiž galviņu? Un tā viņa vēl skatījās, žē-

līgais Dievs! tāds bij viņas pēdējais acu uzme-

tiens, kad to no šejienes rāva projām.
Sidonija. Viņa! apžēlojies, nesaki man

par viņu nekā, jeb vai man šis rūgtais biķeris būs

jātukšo līdz dibenam! Es zinu, ka tu viņu mīli,
ka viņa mīl tevi, zinu, ka es tikai esmu vientule

— atstāta.
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Arnolds. Nu tad cietīsim, kas mums kat-

ram uzlikts, un iesim katrs savu ceļu.
Sidonija. Arnold, ne tā, šoreiz tu mani

nedrīksti atraidīt, nāku pie tevis kā pazemīga lū-

dzēja un gribu visu par labu griezt, ko esmu pret
tevi noziegusies.

Arnolds. Tas vairs nav iespējams.
Sidonija. Es —es —tu tak zini, kā tava

māte norakstīja testamentā? Tu varēji mantot

tikai tad, kad mani preci; bet kad nu tu mani at-

stūmi, nicināji, tad manta piekrita vienīgi man.

Tagad —

Arnolds. Atkal šī manta, uz kuru guļ tik-

daudz lāstu un asaru, pat slepkavība! Es no vi-

ņas negribu vairs nekā dzirdēt.

Sidonija. Tu šos lāstus spētu pārvērst
svētībā, skumju asaru vietā plūstu prieka asaras,

un kas ari reiz noticis — par pagājību vilktu se-

gu laimīga, smaidoša nākotne.

Arnolds. Ko tu ar to gribi teikt?

Sidonija (drusku vilcinādamās). Arnold, ņem
šo mantu, ņem viņu no manis, es tev to dodu no

visas sirds.

Arnolds (drusku atkāpies, brīnīdamies). Vai es

pareizi dzirdu? Jūs gribat man mantu atdot, kur

visus līdzekļus izlietojāt, lai to man atrautu? Tā

ir briesmīgākā ironija, kādu vien var iedomāties.

Sidonija. Cik neizprotami tev tas ari iz-

liekas, cik pārestības tev ari nedarītas, es to visu

ļoti nožēloju, un ka tā mana visdziļākā nopietnī-

ba, ka gribu visu par labu griezt, to pierāda šis

noraksts — (Izvelk kādu papīru.) kurā tev atdodu vi-

su mantu, itneko priekš sevis nepaturēdama.
Arnolds. Kamdēļ to darījāt? Jūs caur to

gan spējat maz pateicības un atzīšanas pie manis

iegūt — manas domas pret jums paliek tās pa-
šas: es jūs turu par sievieti, kura no viena ek-

strēma gāžas otrā, un ko šinī acumirklī domājat
labu darot, to nākamajā pārvērtīsiet desmitkārtī-

gā ļaunumā.
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Sidonija. Žēlīgs Dievs! nedomā jel ne-

maz pie manis, es tev vairs ne acīs nerādīšos; tik

daudz gan vēl pasaule plata un kāda dzelme dzi-

ļa, lai mani no tevis slēptu. Domā tikai pie viņas

un izlieto šo mantu, ja gribi, tikai priekš viņas!
Arnolds. Kur to lai priekš viņas izlietoju?

Vai izrīkošu tai greznas bēres? Nē, vienkāršais

dabas bērns dus mīļāk zem zaļajām, smaršaina-

jām velēnām, nekā lepnā sarkofagā.

Sidonija. Un kad priekš viņas ne, vai tad

tev cita nekā nav, priekš kā censties, rūpēties,
ciest? Vai tālāk vairs nemaz nespēji redzēt un

visus savus augstos centienus un ideālus esi ieti-

nis līgavas priekšautā? Es reiz pazinu kādu Ar-

noldu, kurš augstā aizgrābtībā zvērēja visu zie-

dot, lai gādātu saviem nospiestiem līdzcilvēkiem

brīvību, labklājību; kas tagad gan priekš tevis

šī brīvība?!

Arnolds. Es to turu tikpat augstu, tikpat
dārgu un svētu, un īsti tādēļ, ka es to turu tik

augstu, ka brīvība ir lepna karaliene, tā ari ne-

var pieņemt übagu dāvanas.

Sidonija. Tad lai visi tie gaida par velti,

visi, kas uz tevi cerējuši, lai paliek: kaunā? Ro-

kas, kuras pret tevi izstieptas pēc palīdzības,
acis, kuras uz tevi raugās kā uz savu pestītāju —

tās tagad var bojā iet, beigties saltumā, badā?!

Arnolds. Ar taviem žēlastības atkritu-

miem tās ari nav piebarojamas. Tikdaudz lepnī-
bas, ticu, būs ari zem tiem visnabadzīgākajiem
kankariem, nepieņemt dāvanas no tās rokas, kura

izdarījusi tās nežēlīgākās pārestības. (Vendiņš uz-

nāk.)

Vendiņš (zobojoši pret Arnoldu locīdamies). Va-

ru jums paziņot, grafa kungs, jūsu cienīgā tēva

atļauju, ka netiekat vairs turēti un varat iet, kurp
tīk. Sargi, atstājiet vietas, vēlēsim grafa kungam
laimīgu ceļu. (Noiet līdz ar sargiem.)

Arnolds. Tā tad laupījums drošībā, bet
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es to tomēr atradīšu, kad tas man ar' butu jāiz-
rauj no pekles rīkles. (Steidzas noiet.)

Sidonija (viņu atturēdama aiz rokas). Un tu

tiešām negribi pieņemt mantojumu?
Arnolds. Nē, komtese Riider, paturiet to

sveiki.

Sidonija. Ha! tagad es tevi nicinu! He,
dzirdiet (uz zemniekiem, kuri līdz šim viņpus sargiem, starp

kokiem, galvas sabāzuši ko nopietni apspriež) redziet nu

savu augsti cildināto palīgu, kuru tā pielūdzāt un

dievinājāt! Ko tas priekš jums nu spēj darīt?

Vai ari tikai pirkstu pakustināt un roku izstiept
pēc blakus nobērtās zelta kaudzes? Ceļat vēl

staltas gaisa pilis, ceriet vēl un paļaujaties, tas

jums pilnīgi izdosies! ha! ha! ha! (Debess apmācas.)

Arnolds (noiedams atgriežas). Sidonija, kad

patiesi spēji tik lieli un taisni domāt un personis-
kas jūtas apslāpēt, tad neprasi pēc mana spriedu-
ma un izved pati lietu galā, dāvā pati zemniekiem

brīvību, spēks un vara tev jau rokā, un tas būtu

patiesi darbs, par kuru tevi varētu cienīt. (Noiet.

Tālumā pērkoņa dūciens.)

Sidonija. Ak, man jāgāž kalni un jāpār-

spēj milži, lai tikai drusciņ mani sāktu cienīt, un

viņa var mierīgi turēt rokas klēpī un tikai pa-
smaidīt, un viņai viss piekrīt. Velns un elle! Vai

par to nevar no prāta iziet!

Strautiņš (ar zemniekiem sarunādamies). Vai

es neteicu, ka esam visi nelgas, kuri tiek aiz de-

guna vazāti? Viņi visi vienā maisā bāžami, tur

nav nekādas izšķiršanas; citādi neiet, sāksim tik

strādāt uz savu roku. Negaiss ceļas, tagad uz mā-

jām. Rītu — jūs zināt, roku šurp, paliek kā no-

runāts. (Sadodas rokas un noiet čukstēdami. Spējš vēja

grūdiens izdzēš visas ugunis, tā ka paliek pilnīgi tumšs, spožs

zibens laistās pār skatuvi.)
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Ceturtais skats

Sidonija, Agate. Pēdējā, zibens apgaismota, ar vienu

lēcienu gāžas iekšā.

Agate. Gaviles, gaviles! Prieks, prieks!
Sengaidītais acumirklis ir klāt, atriebšana man

rokā! Bēdz, Stefan Riider, bēdz, ja tu vēl spēj iz-

bēgt, bet tu to vairs nevari: kā suns es saostīju
tavas pēdas, te tu stāvēji, tava karstā elpa vēl viļ-
ņo šinī telpā, te tu pats sev sagatavoji savu lik-

teni! Savos plēsīgajos nagos tu sagrābi viņu, sa-

vu (leklausīdamās.) He, kas te kustas. Ā, kā

kāds cilvēks būtu tuvumā? (let taustīdama uz to pusi,

kur Sidonija.)

Sidonija (uztraukta). Ko tu še meklē, šaus-

mīgais, riebīgais tēls? Kas tu esi? Nenāc tik

tuvu!

Agate. Un ko tu še vaidi, itkā manu sāpju
atbalss? Kas tu esi, sieviete vai vīrietis?

Sidonija. Vai priekš sāpēm, vaidiem, sē-

rām vēl ar' ir cits kāds vārds! Tās visas savie-

nojas vienā nosaukumā: sieviete.

Agate. Tā tad ari tu esi nicināta? ari tu

slāpsti pēc atriebšanās? ari tev iemesls ienīdēt

kādu vīru?

Sidonija. Briesmīgā, tu zini?

Agate. Ko tur zināt, nelaime visur tā pati,
vai nu tā sev izraugās pili par mājokli jeb nabaga
būdu. Tavai sirdij kāda līdzība, kāda sāpju daļa
ar manējo, kaut gan no zīda drēbēm, kas ap tavu

ķermeni čaukst, noģiedu, ka esi augstas kārtas.

Sidonija. Esmu Sidonija fon Rūder, kom-

tese no šā apgabala pils.
Agate. Sidonija, Rūdera meita?! Tad pa-

tiesi tu? ha! ha! ha! Šis ari ir tas īstais acumir-

klis, kur satiekamies, kur visi, kas kopā sader, vie-

nojas uz vienu cīņu. Viņi sauca tevi šurp, ugu-

nīgie, asinskārīgie dēmoni, kas tur uz melnajiem
mākoņiem braukdami ar liesmu rokām māj un

aukas un pērkoņa balsos pasludina soda dienas
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sākumu. Tie zin, ka augsto komtesi Riider un

veco ciema übadzi Agati vieno viena saite.

Sidonija. Agate! Agate! Lielais Dievs,
vai tad tu būtu?! —

Agate. Es esmu tā, tava māte. Un tā nav

vis vienīgā saite, ir vēl kāda stiprāka, kas mūs

saista, tev nevajadzēja pirmajos malkos liesmas

būt iezīdušai no manas krūts, ja mūs ari nevie-

notu viens — naids.

Sidonija. Tu mana māte, neglītais radī-

jums ar riebīgo izskatu? Tā tad patiesība, ko

sev sapņos priekšā tēloju, no kā bijos — ai, ne-

stāsti, nestāsti, es jau varu iedomāties, ka ap ma-

nu šūpuli tinās smirdoša nabadzība, ka mani spē-
ļu biedri bij izsalkuši bērni, kuri raustījās pēc
maizes garozas; ak, kāpēc neatstāji mani viņā
muklājā, kurā būtu nogrimusi, pirms redzēju de-

besis, kuras tomēr man nepieder, paradīzi, no

kuras mani izstumj! Es tevi lādu, nolādu to

dienu, kurā esmu dzimusi.

Agate. Ak, lādi, lādi, pie tā es jūtu, cik

briesmīgi vienādi mūsu sirdis sit un asinis mūsu

dzīslās riņķo — nāc pie manas sirds, lai varētu

pie tavām liesmām sasildīties. (Tausta pēc viņas,

Sidonija bēg.)

Sidonija. Nost, neaizskar manas drēbes.

Palīgā, glābjiet! (Pērkona spēriens.)

Agate. Palīgs? ha! palīgs nekur citur nav

atrodams, kā pašam pie sevis — tu vari brēkt,

kaukt, izsamist, neviens tavu balsi nedzirdēs, ne-

viens nenāks tevi glābt. Tas acumirklis ir klāt,

kur cilvēcei jālien ārā no bērnu autiņiem un jā-
mācās pašai sevī turēties! Nostājies še, pacel
droši vaigu, ļauj vētrai savus matus purināt un

zibeņiem uz tavu galvu līt — tu redzēsi, ka tev

spēks radīsies dzīslās, locekļi vingrināsies, un

muskuļi savilksies uz tīģera lēcienu.

Sidonija. Briesmīgi! Es gribētu skaitīt

kādu lūgšanu, un vārdi nenāk pār sastingušām lū-

pām, gribētu bēgt, un stāvu še pievilkta kā no
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burvīgas varas, kā putniņš spārniem plivināda-
mies nespēj atsvabināties no čūskas nāvīgi valdzi-

nošā skata. (Pērkona spēriens saskalda kādu koku.)

Agate. Nāc, šepat apsēdīsimies uz šīm kū-

pošajām drupām, neesmu ilgi tevi turējusi savās

rokās — (Novelk Sidoniju sev līdzās.) Ha, kad tevi pie
sirds spiežu, tad sajūtu itkā pati sevi, savu jau-
nību turētu apkamptu, no jauna mācos mīlēt un

ienīdēt. Es tev dziedāšu kādu šūpuļa dziesmu,
kura iemidzinās visas tavas sāpes un pār tavu

dvēseli plūdīs kā saldi svēts sabata miers. — Re-

dzi, tā sieviete, kuru tu ienīsti, kura laupījusi
tam vīram sirdi, kuru —

Sidonija. Ai, kā to nespēju vēl iedomā-

ties! Kad vēl kas no mana sāpju pārpilnuma
trūkst, tad tikai tam vēl vajadzēja nākt! Nu vis-

briesmīgākais vairs nav briesmīgs, visnedabīgā-
kais nu ir dabīgs — viņa ir tā! Nu tā nāks, no-

laupīs man mantu, godu — manu mīļāko!
Agate. Tas sāp kā čūsku dūriens, to es jau

pazīstu — bet ir pretlīdzeklis, viņa nenāks nekad

pie tam, es nevarēju nekur briesmīgāku, nāvīgā-
ku ieroci izvēlēties, kā kad Rūdera meitu nodevu

viņa paša rokā, kā ari Rūders tikai ir gāžams

caur Rūderu pašu. Ak, kā viņš to spīdzinās, vār-

dzinās — nomāks! — Ak kaisli līgsma iedoma:

Tēvs, meita, līgava, līgavainis viens pret otru,

paši savā starpā saplosīdamies, paši savas miesas

saraustīdami —

Sidonija. Briesmīgu, neģēlīgu —tu gribi
pastrādāt!

Agate. Tikpat briesmīgu un neģēlīgu, kā

Rūders reiz pie manis.

Sidonija (izraujas un dodas uz skatuves priekš-

galu). Cīnies, mana dvēsele, pret šo tumsības va-

ru, kas tas bij, kas kā piepešs gaismas stars pa-

spīdēja šinī bezgalīgajā naktī? Kā būtu, kad es

viņus glābtu, šīs sievietes elliskos nodomus iz-

jauktu?! Nē, tomēr nē, ko tad Arnolds darījis
priekš manis, ko viņa? Vai tie nav mani arvien



418

nicinājuši, un es lai eju, vedu Arnoldam pašam
rokā viņa mīļāko, atdodu viņai savu vietu, pati
sevi likdamies novārtā — ha! vai ari es nedzīvoju,
vai ari man nav tiesības uz laimi un mīlestību!?

Lai iet liktenis savu ceļu. Es, kaut gan meža at-

vase, potēta uz Rūdera celma, uzaugusi, iesūkusi

viņa dzīvības sulu, tur pilnīgi piederos. Viņai,
laukā izkaisītai sēkliņai, lai gan tā pieder labākai

sugai, nav ne sajēgas no citādas dzīves, ne ari vē-

lēšanās. Piepeši no sava elementa izrauta un pār-
stādīta, tā tikpat neaugtu; mums jāpaliek, kur

katra esam; ari tas, ka viņai tagad sagatavo cie-

šanas, ir tikai atdarījums par manām ciešanām.

Tā ir taisnība, līdzsvars, pasaules milzu harmoni-

ja, un es tikai varu priecāties, ka viss tik brangi
izlīdzinājās, bet tomēr — tomēr, kas tā ir par
balsi, kas tam pretī ceļas?

Agate (dibenā). Tūkstoš vilcienos es šo tra-

ko nāves deju varu sev izkrāsot priekšā — dzirk-

steles sprikst, vārās ugunīgos mutuļos man priekš
acīm! Tur upuris jau raustās nāves sāpēs, vilks

saplosa jēru, manu balto jēriņu, kuru audzēju,
kopu, loloju uz savām rokām. — Kauc vētra, plo-
sies negaiss! pārkliedziet šo iekšķīgo balsi, es ne-

drīkstu citu domāt, just, kā tikai atriebšanos, lai

izdziest manās krūtīs pēdējā līdzcietības dzirk-

stele, kā šis pēdējais vājais atspīdums. (Norauj vēl

kādu atlikušos vāji degošu lampiņu, to kājām spārdot.)

Sidonija (priekšā skatuvei). Ak briesmīgais,
kaislais cīniņš manā krūtī, kur jūta karo pret
jūtu, man vaigi deg, elpa iet kā drudzī — ilgo-
šanās, kādu vēl nekad neesmu sajutusi, mīlestība

milzu lielumā — kad es viņus glābtu — Arnolda

prieks, viņa neizsakāmais prieks, jo vairāk to ie-

domājos, jo vairāk tas pilda manu dvēseli —un

tad vēl, kad izdaru to lielāko, kad es dodu zem-

niekiem brīvību, es jau to varu, un Arnoldam tas

viss būtu jāatzīst par manu darbu — ak, man ir,

itkā man piepeši spārni augtu, ka visa mana būte

stieptos bezgalīgā plašumā, garumā un es celtos
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augšup — augšup uz nepārredzamiem gaismas

mājokļiem.
Agate (dibenā). Pekle, nāve, iznīcība! atdari

savus bezdibeņus! Tumsība, izgāzies pār šo pa-

sauli, kā milzīga jūra, krastus izlauzusi. Tas ir

elements, kuru mīlu, kurā mana dvēsele jūtas
radiniece viņiem dēmoniem, kas tur kaukdami

svin savas asinsorģijas — (Briesmīgs spēriens.) Svei-

ki! Līgsmojaties! gavilējiet! Prieks! prieks!
Sidonija (priekšā). Es jau dzirdu mīlīgus

zvanus atskanam, gavilēdami plūst ļaužu bari, tie

dzied brīvības dziesmas, un lūk, tur viņu vidū

stāv Arnolds, liels, stalts, daiļš, kā kāds jauns
dievs, viņam pie pleca slejas viņa mīļākā — ak,
kāds prieks un līgsmība valda atpestītā pasaulē!

Agate. Klau, kā visa radība bruņojas un

visa pasaule ceļas kājās! Tā ir kliegšana, vaidē-

šana, lādēšana, smiešanās — caur visu dabu šņāc
viens vienīgs elpas vilciens — (Kliedz.) Atrieb-

šanās!

Sidonija. Gaismai būs uzvarēt! Ak, ģe-
nij, stiprini mani, dod man spēku, spēku, šo dar-

bu izvest galā! Nes, nes mani uz saviem spār-
niem! (Dodas prom.)

Agate. Tumsai būs satvert valdības scep-
teri! Ak, spēku! spēku! — Spēku šai miesai, ka

tā nesabrūk — spēku šai rokai, mest beidzamo,

nāvīgo atriebšanās bultu! (Noiet.)

(Priekškars.)
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Piektais cēliens

Pils pagalmā.

Pa kreiso roku pati pils, bet slēpta kokos; dibenu

un labo pusi ieņem citas dzīvojamas ēkas; labajā pusē pils

vārti. Notiek rīta agrumā otrā dienā.

Pirmais skats

Vendiņš viens.

Vendiņš. Te nu es grozos, kā nelga! Vai

cilvēks var savu likteni iepriekš apraudzīt ar ro-

ku: Vendiņš domā, lielskungs dara. Kur nu mans

gods un labā slava! Visi līdz šim ieskatīja kā

puslielkungu! Kad svētdienās izpucējies, stilpē-
tos zābakos gāju uz baznīcu, tad meitas man ska-

tījās virsū, ka vai acis gribēja izkrist, un pat
muižniece nebūtu no manis kaunējušies, un ta-

gad mani saprecina ar gluži zemas kārtas skuķi,
kura vēl mani nemaz negrib. Ar plinti rokā man

pašam jāapvaktē sava brūte, vai tas ir dzirdēts?

Uz manām kāzām, domāju, spēlēs koris muzikan-

tu, un tagad nepadzied ne labs gailis; tiekam sa-

dzīti kopā kā aitas, un ātri un klusu salaulāti. Ko

darīs, kad lielskungs liek, jāklausa; ak bēdas, bē-

das! (Sidonija uznāk.)

Otrais skats

Sidonija. Vendiņš.

Vendiņš. Nāciet, nāciet, mana dārgā pa-
vēlniece, skatāties manas bēdas, manu bezgalīgo
nelaimi!
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Sidonija (bailīgi apkārt skatīdamās). Kur ir

Erna?

Vendiņš. Ak tā? Kā man netīk par viņu
runāt! Tepat jau viņa ir, ieslodzīta še pagrabā.
(Rāda uz kādu telpu.) Man ar' tur jālien iekšā, jo mā-

cītājs jau būs atnācis, mūs, tā sakot, mucā iebā-

zīs un pa spundi laulās.

Sidonija. Un kur Arnolds, vai viņš to

nezin?

Vendiņš. To grafs tur cieti un nelaidīs

ātrāki vaļā, kamēr mēs nebūsim salaulāti.

Sidonija. Ej, izved Ernu, man ar viņu
jārunā.

Vendiņš. To varu darīt, bet tikai ātri, ka

grafs nepamana. (leiet pa labo roku kādā telpā.)

Sidonija (viena palikusi). lesākumu jau es-

mu darījusi: sapulcējušies ļaužu bari, svinīga
zvanīšana visās baznīcās liecina, ka ļaudis jau sa-

ņēmuši manu brīvlaišanas rakstu — tagad tikai

Ernu vēl aizdabūt no šejienes un mana gaita ir

beigta. (Vendiņš uznāk ar Ernu, kura tērpta brūtes uzvalkā

ar šķidrautu un mirtu vainagu.)
Erna. Ak, skaidrais gaiss, kuru iezīžu krū-

tīs! vienu vilcienu — vēl vienu! cik viegli man

top! Ak, Vendiņ, ļaujiet man tikai kādu brītiņu
še pastāvēt tīrajā gaisā, tur smirdošajā pagrabā
man jānoslāpst. Sveika, rīta saulīte, kas uzkāpj
pār koku galotnēm, varbūt, ka tevi redzu pēdējo
reizi.

Vendiņš. No tam nav nemaz jābīstas, kad

tikai gribi mani precēt. Visi draudošie moku rīki

tev nekā nedarīs, kad tikai izsaki savu „jā
M

vārdu.

Sidonija (pie sevis). Kāda viņa bāla un no-

vārgusi izskatās! (Dikti.) Nāc šurp, mans bērns.

Erna (ierauga Sidoniju). Komtese, ari jūs! —

tagad zinu, ka man bojā iešana nolemta.

Sidonija. Es tev nekā ļauna nedarīšu, nāc

tik vien tuvāk. (Paiet Ernai pretī, paklusu.) Tev jā-
bēg, Erna, esmu nākusi tevi atpestīt.
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Erna (lēni, domīgi). Tas nevar būt, komtese,

jums nav nekādu iemeslu par mani apžēloties.
Vai jūs nemīlat grafu Arnoldu? Vai jums tādēļ
nav jāvēlas, ka tieku no ceļa atbīdīta?

Sidonija. Es viņu nemīlu — nemīlu

vairs, tev vienīgai viņš piederēs, priekš viņa es

tevi gribu glābt; nāc tikai, mums katra minūte

dārga.
Erna. Nemīlat? komtese, to es jums neticu.

Vai jūs to varat apzvērēt? Zvēriet pie šīs skaid-

rās, spožās saulītes, uzskatiet viņu, tik silti un zel-

toti, kā viņas stari plūst, kā tie iespīd visdziļā-

kajā dvēselē un apskaidro to vistumšāko kakti-

ņu — viņā raugoties jūs nespētu teikt netaisnību,
zvēriet man tagad!

Sidonija. Tev taisnība, nespēju melot,
tiktāl, komt—, gribu teikt, Sidonija, nepazemojas,
kā milzis mans lepnums ceļas kājās un es tev

zvēru, zvēru pie šīs saules, ka es viņu mīlu! Lieli

un liesmaini, kā viņas stari, mīlestība izverd no

manas krūts, ar savām liesmām tā spētu sasildīt

veselu nomirušu pasauli, bet tikpat skaidra, kā

šī saule, tā ari mana mīlestība ir šķīstījusies un

bez visiem patīgiem nolūkiem, viņa pati ir tā, kas
tevi ved tā vīra rokās, kuru mēs abas mīlam.

Erna. Tas no jums ir liels, skaists upuris
un gaismas ģēniji skūpsta jūsu pieri, bet es ari

būtu tāda upura necienīga, kad viņu pieņemtu.

Sidonija. Vai gribi, lai priekš tevis pa-

zemojos un ceļos mezdamās tevi lūdzu? Tev ne-

vajadzētu būt sievietei, kad nedzirdētu aizturētas

asaras manā balsī, neredzētu, kā mana dvēsele

trīc priekš viņa. Arnolda dēļ nāc, nāc! Kad vēl

kavējamies, tad nāks grafs Ruders, un tad ir viss

pazaudēts. (Rauj Ernu uz vārtiem.)

Vendiņš. Par velti, dārgā komtese, cik

labprāt ari es tiktu caur tam svabads no šīm pre-

cības spailēm, tomēr, viss par velti. Ap pili no-

stādīti slepeni kādi pāri desmit sargu, jūs nebūsiet
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ne soli izspērušas no šiem vārtiem, kad būsiet

cieti.

Sidonija. Dievs esi žēlīgs, ko tad? A, es

viņu paslēpšu tepat pilī, tur tornī ir kāda vien-

tuļa istaba, kur neviens neiet.

Vendiņš. Vai domājat, ka, ja brūti neat-

radīs, ka tad papriekšu pilī neizmeklēs visus

kaktu kaktiņus?
Sidonija (rokas lauzīdama). Tad viss paga-

lam! Ko līdzēja viss, kad man nav iespējams
viņu glābt! Debess, esi žēlīga, apskaidro manu

prātu, man viņa jāglābj! jāglābj! Apžēlojies!
Erna. Jūs redzat, komtese, debess pati no-

spriedusi manu likteni. Esmu apņēmusies mirt,
man dūšas diezgan nāvei skatīties acīs. Man būtu

jākaunas, kad tik gļēvulīgi ļautos piesieties šim

cilvēkam, tas būtu vairāk kā nāve, tādu mani Ar-

nolds nicinātu līdz dvēseles dibenam; bet tā es

mirstu kā varone. Nesiet viņam manus pēdējos
sveicinājumus, ak, jūs esat tik laba, jūs to da-

rīsiet; sakiet viņam, ka es viņu mīlēju neizsakāmi,

ai, tik ļoti! ka visa mana dzīvība bij tik viens

vienīgs mīlestības sapnis! Pie viņa domājot, es

miršu viegli un saldi, kā rasas piliens izgaist pie
pirmā saules skūpsta.

Sidonija. Nē, rau, man kas iekrita prātā,
tas nāk kā debess sūtījums. Vai zini, Erna, bērns,
mainīsimies! Dod man šurp tavu vaiņagu un

šķidrautu, augums mums abām vienāds un kad

es tanī dziļi jo dziļi ietinos, itkā paslēpdama sa-

vas skumjas, tad neviens manu vaigu neredzēs un

neviens ari nedomās, ka tavā vietā varētu būt

kāda cita.

Erna. Komtese. tā ir ārprātība, es to nekad

nepieņemšu, tas lauztu jums sirdi.

Sidonija. Un tu domā, ka Arnoldam tas

nelauzīs sirdi, kad dabūs zināt, ka tu beigusies?
Ja kādai sirdij jālūst, tad lai tā ir manējā, es ap-
mierināšos ar apziņu, ka pastrādāju kādu lielu,
jauku darbu.
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Erna. Ai, komtese, jūs manī modinājāt at-

kal dzīves prieku, cerību, un es nevaru, nē, nē, es

nevaru pieņemt tādu augstsirdību.

Sidonija. Arnolda dēļ dari to, tu ne-

drīksti ļaut viņam izsamist, meitene, to ari es tev

nepiedotu! Domā, ka viņš stāvētu tagad manā

vietā un tevi lūgtu, lai tu dzīvo, dzīvo viņa dēļ,
vai tu spētu viņa lūgšanai atturēties pretī? Nē,
dod šurp man brūtes vaiņagu — (atņem viņai vaiņagu)

un nāc, es tevi paslēpšu pilī, kamēr man būs ie-

spējams tevi nepamanītu izlaist ārā.

Erna (viņu apkampdama). Komtese, kā lai jums
pateicos! Tas tēvs tur augšā lai jums atmaksā,
lai viņš savu svētību izlej pār jūsu galvu, mēs ar

Arnoldu skūpstīsim jūsu kājas!

Sidonija (pie sevis, nopūzdamās). Ak, daru

tikai savu pienākumu, un būsim katra savā īstajā
vietā. (Dikti.) Nāc man pakaļ, iesim uz pili, ātri,
ātri. (let pāri uz otru malu.)

Erna (vēl atgriezdamās). Pagaidiet tikai acu-

mirkli vēl, es nezinu, kas mani tur tālumā saista,

itkā neizprotama ilgošanās. Man ir tik saldi, sēri,

sapnīgi, es jūtos, itkā man dvēsele nebūtu vairs

krūtīs, bet lidinātos tur augšā uz viņiem sārta-

jiem mākonīšiem. Kā bija mana mīļākā dziesmi-

ņa? Ļaujiet man viņu dziedāt tā lēni, pusbalsī;

vieglais vējiņš to ņems uz saviem spārniem un

aiznesīs manam mīļākajam kā sveicinājumu.
(Dzied:)

Kad ziedonis pakalnus rotā,

Steidz līgava vaiņagu vīt;
Ar' es steigšos mīļajam pretī,
Es zinu, kur mīļākais mīt —

Steidz, māmiņa, mani rotāt,

Pin rozīti vaiņadziņā,
Tais' gultiņu mīkstu, mīkstu

Man smilšu kalniņā!
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Mīlestība un ziedonis — tagad gan vairs nav

ziedonis; dziesmas visas jau apklusušas, un bez-

delīgas ar' jau projām. Rau, vai tur viena vēl ne-

lido? Nabadzīte, tai spārniņi lauzti, nevar citām

sekot tālumā! Jā, ziedonis un mīlestība — kaut

spētu tos turēt!

Sidonija. Nāc, nāc! Nu ir pats vēlākais

laiks. (Abas noiet.)

Vendiņš (viens). Vai nu pats Dievs par

mani negādā? Es jau tūliņ domāju, ka tas nevar

notikt, ka tur vajag' nākt starpā kādam brīnu-

mam, grafa rakstvedis, viņa labā roka, apprecētu

prastu zemnieci! Un pareizi ar' bij, kamēr gau-

dojos, prātoju, vaidēju, nāk viņa pati, skaistuma

karaliene, kurai ne sapņos nedrīkstēju tuvoties.

Tā tik nu būs sieva, kas man derēs klāt, kad tā

nāks pie maniem sāniem, tad nevienam vairs ne-

skatīšos virsū. (Sidonija nāk atpakaļ, Vendiņš viņai stei-

dzas pretī, rokas izstiepis.) Mana karaliene, mana

rīta zvaigzne, ņemiet sava verga galvu un lieciet

sev par kāju pameslu.

Sidonija. Kā tu tik izturētos mierīgi, ne

ar vienu vārdu, pat ne ar vienu vaibstu tu ne-

drīksti izrādīt, kā mūsu lietas stāv; ej tāpat gal-
vu nodūris un nolaidies kā papriekšu, saproti?

Vendiņš. Es noskumis? Tu debesu tētiņ,
manī viss smej un ģīmis spīd priekā, kā nule ap-
smērēta sviestmaize. No tālienes jau man varēs

nolasīt manu laimi no ģīmja, kur tā tik gaiši rak-

stīta, kā uz verstes staba.

Sidonija. Saturies, mēs spēlējam augstu
spēli, kur visi varam pazaudēt, es iešu, tērpšos
brūtes uzvalkā. (Noiet; no otras puses uznāk grāfs

Ruders.)
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Trešais skats

Vendiņš, grafs Ruders.

Grafs Ruders (Vendiņam sizdams uz pleca).

Nu, zēn! kā iet? Kā labi veicas brūtgāna kājās?
Vendiņš. Ak, es esmu tik lai— tik nelai-

mīgs!
Grafs Rūders. Došu tev pieci tūkstoši

pūra naudas, taisi tik, ka tev sieva drīz pie sā-

niem.

Vendiņš. Pateicos, pateicos, lielskungs,
simtām reizēm. Viņa tagad ir ar mani mierā.

Grafs Rūders. Nu, tad jau brangi, viss

iet kā vēlējos; ļaudis, kurus salūdzu uz kāzu mie-

lastu, ar' jau nāk lielos baros, tad tik iekšā un

liecies ātri salaulāties, ka vari kāziniekiem ar sa-

vu jauno sievu stādīties priekšā. Mans smalkais

kundziņš tur augšā pie viņa loga ar' varēs noska-

tīties, kā mēs līgsmosimies; par traucējumu nav

jābaidās, esmu viņam uzlicis bransras aproces.

Vendiņš. Es iešu, cienīgs lielskungs, mā-

cītājs ar līgavu jau uz mani gaida, pateicos vēl

reiz. (Noiet telpā pa labo roku.)

Ceturtais skats

Grafs Ruders.

Grafs Rūders. Cik labi man dara šis

rīta vēsums, dienas gaisma, cilvēku balsis aizdzen

visus nakts baigus. —
Vai tad esmu tapis par bā-

bu. ka varēju tā izbīties no nieka sapņa! Bet

briesmīgs tas bij, man drebuļi pārskrej, viņu ie-

domājoties. Bet kāpēc tam vajadzēja man māk-

ties virsū īsti šonakt, īsti tajā laikā, kur divdesmit

gadu atpakaļ mira mana laulāta draudzene? Viņa,

kura man nekad nav nākusi sapnī, man parādās
un atprasa mūsu bērnu, tā rāda ar roku uz kādu

vietu, kur kāds briesmīgs zvērs, nē, ne zvērs, kāds

cilvēks sagrābis plosa mūsu bērnu; tas ari nav
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vairs bērns, tā ir pieaugusi daiļa jaunava, sāpīgi
sarauktais, bālais vaidziņš, kurš tik gluži līdzinās

viņas mātei, man vēl tagad stāv acu priekšā.

Briesmīgais tēviņš cērt savus dzelzs nagus viņas

kailajā miesā, asins straumēm plūst pār balta jiem

kamiešiem, es gribu steigties klāt, grābt slepkavu,
bet nespēju kustēt ne no vietas; kājas pie zemes

kā pienaglotas, rokas ne pakustināt, balss sastā-

jusies rīklē un lielas sviedru lāses rit pār vaigiem,
bet briesmonis strādā savu darbu arvien tālāk,

upura kliegšana pāriet smagā stenēšanā, te nejau-
ši tēviņš pagriež galvu un ņirgādamies uzlūko

mani, viņš līdzinājās, ak Dievs
— man pašam!

Brr, labi, ka tanī brīdī uzrāvos. (Slauka ar mutautu

pieri.) Vai tad esmu pavisam pārvērties, sirds man

tāda mīksta, kā nule cepts veģis! Žēlabas, neiz-

protama ilgošanās mani pārņem, es gribētu redzēt

savu bērnu, tādu, kādu to redzēju sapnī. (lekār-

sies dusmās.) Nolādētā! tā viņas vaina, būtu labāk

tiģerieni aizkustinājis, nekā tādu sievieti! Cik

neesmu taujājis, cik meklējis, tomēr šī Agate pa-
liek kā bezdibenā iegrimusi. Vajadzēja šo čūsku

pavisam nomaitāt, pirms tā vēl dabūja dzelt, bet

ko pie viņas aizkavējis, to atdarīšu visai tās sugai.
Labi, ka nu notvēru atkal tādu pašu čūsku, kura

jau savu dzeloni izstiepusi ievainot manas kārtas

godu; jādara tā pie laika nekaitīga, ka pēc nav

par vēlu. (Zemnieki lielos baros plūst iekšā pa pils vār-

tiem, vīrieši un sievieši, ģērbušies svētku uzvalkos, ar puķēm

un vaiņagiem rokā.)

Piektais skats

Grāfs Rūders, zemnieki.

Zemnieki (gavilēdami). Brīvība, brīvība!

Lai dzīvo brīvība, lai dzīvo komtese Sidonija, kas

mums dāvā brīvību, mūsu atsvabinātāja lai dzīvo

augsti — Urrā! (Cepures vicinādami.)
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Grafs Riiders. Ko tas nozīmē? Ko jūs
še saucat Sidoniju? Kā kāzinieki jūs esat nākuši

uz mana rakstveža kāzām, kurš apprec dzimts

kalponi Baltiņu Ernu, kā jau jums vēstīju, un

jauno pāri jums būs apsveikt, es likšu jūs labi

pamielot.
Berlauks (iznāk no pūla un noņem cepuri). Jūs

maldāties, cienīgs lielskungs, mēs nenākam vis kā

kāzinieki
un ari neiesim gavilēt, kur meitene ar

žēlabām un asarām izrauta no mūsu pulka, mēs

nākam pateikties komtesei Sidonijai, jūsu cienī-

jamai meitai, kura izlaidusi mums brīvlaišanas

rakstu, un lūdzam ari, ka nu tiktu atsvabināta

mūsu visu mīlule Erna.

Grafs Rūders. Jūs esat ārprātīgi, traki!

Ko te murgojat no brīvības, kas tā par brīvību?

Kā Sidonija jums var dot brīvību! Arā no še-

jienes !

Berlauks. Piedodiet, cienīgs lielskungs,
ka mēs tā klaji iedrīkstamies ar jums sarunā-

ties, bet verdzības nasta vairs tagad nenospiež
mūsu galvu un mēs to spējam svabadi pacelt un

droši katram acīs skatīties. Komtese, kurai šis

apgabals esot pēc testamenta mantots īpašums,

Eati ar savu roku mums vakar norakstīja brīvī-

as rakstu, kurā tā piešķīra mums nevien brīvī-

bu, bet ari zemes īpašumu uz bērnu bērniem. Ar

valdības nozīmi apstiprināts vakar šis raksts gāja
no rokas uz roku, no būdiņas uz būdiņu, tas mūs

visus trenca kopā, kā vētra saslauka lapas; mēs

gavilējām, raudājām kā izkulti bērni, pār visu

lūpām vēlās viens vienīgs prieka sauciens: brī-

vība! no visu sirdīm pacēlās viena vienīga lūgša-
na: Slava augstajam Dievam, pateicība mūsu

dārgajai apžēlotājai; tad svinīgi noguldījām rak-

stu mūsu baznīcā un šodien svinam svētkus brīvī-

bai par godu. Mūsu būdiņas pušķotas puķēm un

vaiņagiem, mēs paši izrotājušies, kā bērni, kad

tie svētdienās iet uz baznīcu, nācām apsveikt mū-
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su atsvabinātāju un mūsu karsto pateicību raudāt

tai pie kājām. (Atkāpjas.)

Zemnieki. Sidonija! Kur Sidonija? Lai

tā dzīvo augsti!
Grafs Rūders. Muļķība, neizbļaujat rīk-

les, pirms nezināt, pie kā īsti esat. Šis apgabals
gan piekrīt manai meitai, bet Sidonija nav mana

īstā meita, tā ir dzeguzes ola, iedēta manā ligzdā.
Jā, brīnāties vien, jums man tas nebūt nav jāiz-
skaidro, un kur vajadzēs, tur pierādīšu to gaišām
liecībām, tāpēc taupiet savas rīkles un, ja daudz,
tad uzbļaujiet jaunajam pārim, lūk, tur tas nāk.

(Vendiņš iznāk roku rokā ar Sidoniju, kura dziji ietinusies

šķidrautā, tā ka vaigu nevar redzēt.)

Zemnieki. Nost ar Vendiņu! Atsvabinā-

sim Ernu! (Agate nāk pa pils vārtiem iekšā.)

Sestais skats

Tie paši, Agate.

Agate. Hē! pagaidiet, dodiet ceļu. (Laužu

pulks tāju atšķiras, dodams viņai ceļu, viņa nāk lēni, taustī-

dama, soli pa solim.) Te viņš runāja, no šejienes at-

skanēja viņa balss. (Nostājusies Riideram priekšā, sauc

dobjā balsī.) Stefan!

Grafs Rūders (atsprāgst atpakaļ). Kas tā

par balsi?

Agate. Stefan, vai mani nepazīsti vairs?

Grafs Rūders. Šī balss? šī balss? tā

nāk kā no kapa dobuma, kā no gadu simteņu dzi-

ļumiem, viņa man pazīstama, kur tikai es viņu
esmu dzirdējis?

Agate. Sen, sen atpakaļ, Stefan, kad rozes

vēl ziedēja mūsu vaigos un sniegs vēl nebij sācis

baltot mūsu matus. Bij reiz laiks, kur tu šinī

balsī varēji klausīties bez mitēšanās un to salī-

dzināji ar lakstīgalu pogošanu, tagad tā nu gan
būs pārmainījusies par vārnas ķērkšanu?
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Grafs Riiders. Tu esi?? —

Agate. Agate, kuru tu sauci par savu

Agati.
Grafs Ruders. Agate! ha! Ķeriet, grā-

biet, sitiet! ņemiet viņu cieti! Nedomā man iz-

bēgt!
Agate. Es jau stāvu mierīgi un nedomāju

nemaz bēgt, pati es tevi uzmeklēju, lai atnestu

tev ziņas par tavu meitu.

Grafs Ruders. Manu bērnu, negantā
ragana! Kur mans bērns?!

Agate. Es nācu tev viņu atdot.

Grafs Rūders. Šurp, šurp! Es viņu gri-
bu redzēt, tūliņ!

Agate. Hahaha! Rūdera komtese übagu
būdiņā, pie sāls un maizes garozas uzaugusi par
skaistu jaunavu.

Grafs Rūders. Kur viņa ir? Saki tūliņ,
jeb es tev katru vārdu ar karstām dzelzīm izrau-

šu no mutes! Dzīva tu no šejienes projām netiksi,
tavām asinīm būs plūst — plūst —

Agate. Vai tu tik ļoti ilgojies pēc viņas?
Grafs Rūders. Teic, teic jel! teic! Es

tevi saplosīšu gabalos!
Agate. Tad nāc, iesim to apsveikt, jo viņa

šodien svin īsti savu goda dienu. (let uz to pusi, kur

Vendiņš atrodas ar Sidoniju.)

Grafs Rūders (atsprāgst atpakaļ). Kastas?!

Agate. Tava meita. Hahaha! Nāc jel, ko

nu kavējies?
Grafs Rūders. Mana meita! mana meita

tā? Tu melo, melo, pekle lai tevi parauj uz vie-

tas!

Agate. Tā ir tava meita, kas tur greznota
kāzu uzvalkā, paskaties tai vaigā, tad vairs ne-

šaubīsies.

Grafs Rūders. Mana meita, ha! Un es

pats —

Agate. Jā, tu pats, tu pats, tu pats viņu tur

noliki, kur viņa tagad ir, pats piespiedi, pielau-
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lāji viņu savam dienestniekam. Tā ir tava paša
miesa un asins, kuru tu vajāji, tas ir Riidera grā-
fa kronis, kas tagad guļ pīšļos samīts. Caur tevi

Ēašu es tev atriebjos! Cik brangi tas izklausās!

>zer, mana dvēsele, šo saldo malku, dzer, dzer to

pilniem vilcieniem —

Grafs Ruders (uz Sidoniju, drebošā balsī, klau-

dzošiem zobiem). Runā jel, bālais ķēms tur, saki tu,

ka tā nav taisnība! Man rokas dreb, — kājas
svilst — tavu vaigu šurp, lai redzu savu — Riide-

ra — goda — nāves spriedumu.
Agate. Dzer, mana izslāpusē dvēsele, dzer

šo saldo malku, itkā izkaltusi zeme debess rasu.

(Uz Rūderu.) Ej jel tuvāk, dod kalpa sievai savu

tēva svētību, ko kavējies? (Arnolds uzskrej uz skatuves.)

Septītais skats

Tie paši. Arnolds.

Arnolds. Erna! Erna! Vai viņa vēl dzī-

va? Ak, te tu esi, sirdsmīļākā, debess klausīja
manu lūgšanu, tu dzīvo vēl! (Steidzas Sidoniju ap-

kampt.)

Vendiņš (stājas starpā). Ar atļauju, grafa
Heidricha kungs, tā tagad mana sieva.

Arnolds. Ko tu saki! Tava sieva? nekriet-

nais, bezgodīgais melkuli! Runā Erna, spļauj
tam acīs par tādu nedzirdētu bezkaunību! (Sido-

nija atkāpjas.) Kā! tu neteic ne vārda, atkāpies? Ko

tas nozīmē? man baiļu sviedri plūst. — Ā, ko re-

dzu, tev brūtes vaiņags galvā. Nost ar šo pļun-
duru — (Norauj Sidonijai vaiņagu ar šķidrautu, to kājām

samīdams.) Kas tas? Sidonija?!
Zemnieki (viens caur otru). Sidonija?!
Grafs Rūders (atvelkas). A — tā nav tā

meitene, kuru domāju! Sidonija viņas vietā?

Kas še notiek par trakām lietām?

Sidonija. Jā, es esmu Sidonija un nevis

tā, kuru bijāt sev par upuri izraudzījuši; viņa ta-
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gad glābta manā rokā; es to izrāvu no jūsu plē-

sīgajiem nagiem.
Zemnieki. Sveika, Sidonija, lielā, augst-

sirdīgā Sidonija, tūkstoškārt sveika!

Agate. Kas tev lika iemaisīties manās da-

rīšanās un iznīcināt manu ilggadīgo darbu un

dzīves cerību? Lāsti pār tevi, karsti pekles lāsti!

Zemnieki (gavilēdami). Lai dzīvo augsti Si-

donija, kura mums deva brīvību! Ņemiet to uz

rokām, sveiciniet, gavilējiet! Puķes un vaiņagus

šurp,, pušķosim viņu, kā dievieti, lai tā dzīvo tūk-

stoš, tūkstoškārt! (Bērni gavilēdami apkampj tai ceļus

un pušķo viņu vaiņagiem.)

Sidonija. Ne man šo pateicību, ļautiņi,
ne man šīs gaviles, es

tikai stāvu kādas citas vie-

tā, bet ari tā, uzaudzināta jūsu starpā, jūsu likte-

ņa līdzdalībniece, neliegtu jums tāpat dārgo brī-

vības dāvanu. Mans nopelns tikai tas, ka palī-
dzu tikt taisnībai pie gaismas. (Uz Rūderu.) Tu,
vīrs tur, ar akmens sirdi, kurš visādiem līdzek-

ļiem mēģināji nolaupīt cita īpašumu, tagad pa-
tiesi notiek tas, ko vēlējies, tava meita ir šā vīra

sirds izredzētā, manta paliek tavas dzimtas pie-
derums, bet vai ar to patiesi esi ko panācis? Vai

domāsi ari turpmāk ar savu cieto roku izraut

katru zaļu cilvēces mīlestības asniņu? ar savu

tumšo tēlu milzīgu ēnu izplatīdams vēl daudz

sūru gadu piešķirt cilvēku liktenim? Tava vara

lauzta! Straume, kas dambjus izrāvusi, gāžas ar

nevaldāmu spēku pa visām malām! Tā ir brīvī-

bas zelta saule, kura, ausdama pār kalnu galiem,
savus siltos starus met uz izraudātām acīm, visas

asaras žāvēdama, visas vātis dziedēdama. — Izlī-

dzinātas debesis, apmierinās zemes, gavilējošu
ļaužu priekšā es tagad atstājos no tās vietas, kurā

esmu izdarījusi savu pienākumu.
Zemnieki. Lai dzīvo Sidonija!
Grafs Rūders. Odžu dzimums, tā tu do-

māsi te izākstīties! Es tevi likšu izrīdīt no pils,
kur tu kā kauna traipeklis tik ilgi apķēzīji manu
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cilti un ēdi manu maizi! šīs drēbes es likšu noraut

no taviem kamiešiem! Tur to bābu — (uz Agati)

un tevi, viņas kauna sēklu, kopā sasietas, likšu

jūsu miesas graizīt! Vēl es esmu grafs Rūders, un

iekam es gāzīšos, mana dūre satricinās pasaules
pamatus!

Sidonija (nostājas lepni viņam priekšā). Pazemot

tu mani vairs nespēj, pirms tu mani nāc nogrūst
no lepnā grafu sēdekļa, es jau no turienes esmu

nokāpusi; pirms mani tiesā, es jau pati sev esmu

tiesu spriedusi — ar to tur — (rāda uz Vendiņu) ir

viss izlīdzināts un mana dzīve apzieģelēta. Nedo-

mā vis, ka es piederu pie tiem vieglajiem, no pa-

pīra izgrieztiem cilvēciņiem, kurus tu ar savu mu-

tes elpu aizpūt —

no akmens cirsti mēs še stāvam

viens pret otru: zibens pret zibeni, spēriens pret

spērienu! Rūderu pils gaiss pārvērtis zemnieku

asinis manās dzīslās par zilajām muižnieku asi-

nīm, esmu tava meita, lepnumā tevim līdzīga, tavs

lielums tas ir, ar kuru pazemojos, es nedrebu

priekš visas pasaules un viens tikai ir, priekš kū-

ļa ceļos mezdamās varu teikt: pie tevis esmu grē-
kojusi. (Arnoldam pieejot, ļoti mīkstā balsī.) Arnold, pē-
dējo reizi stāvu tavā priekšā, ļauj man tavu roku

spiest pie sirds. Cik man ari piemīt no spēka, pre-
testības lepnuma, šinīs krūtīs pukst mīksta, vārī-

ga meitenes dvēsele, un kur kaislību vētras iztra-

kojušās, vai dzirdi lēnās, žēlās skaņas, mirstošās

nopūtas? Šinīs karstajās asarās, kuras nopil uz ta-

vu roku — ir mana dvēsele, kura plūst no manām

acīm. — Ņem Ernu no manas rokas, ņem viņu, kā

pēdējo mīlestības dāvanu — tagad tu nedrīksti
vairs mani nicināt.

Arnolds. Sidonija, tu mani apkauno, kas es

esmu, ka tu visu savu dzīvību izlieto tikai priekš
manis, nelikdamās atraidīties no mana naida! Tu

esi mani uzvarējusi, es tevi cienu, ne, es tevi ap-

brīnoju, tu esi varone. —

Sidonija. Es esmu sieviete —dzīvo sveiks,
pateikšu tev tikai vēl, kur tu vari Ernu atrast.
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Grafs Rūders. Teic tūdaļ, acumirklī,
kur viņa ir, ka varu pārliecināties, vai tā patiesi
mana meita.

Ag a te. Ciet klusu, pie pekles lāstiem, ciet

klusu! Erna ir mana, mana
— dzīvu es viņu neiz-

došu!

Sidonija. Ne tev, ne ari viņam es neteik-

šu, kur Erna tagad mīt, saplēšaties paši savā star-

pā, upura jums neizdošu! Es sajūtu, cik svarīgs
mans uzdevums šinī acumirklī, kur likteņu lēmēja
citu dzīvības pavedienus devusi manās rokās, vēl

jo svarīgāks, lielāks, ka tā man ir ienaidniece, ku-

ra atkarājas no manas žēlastības; es šī uzdevuma

gribu būt cienīga; kā uzvarētāja iet pāri pār sir-

dīm — taisnība. Klausies klusām noslēpumu, Ar-

nold.

Agate (kura līdz šim uzraudzījusi katru Sidonijas ku-

stēšanu, kad pēdējā noliecas pie Arnolda auss, gāžas viņai ar

joni virsū, pie rīkles žņaugdama). Rij, rij savu noslēpu-
mu, aizrij savu mēli! (Zemnieki atrauj Agati nost un no-

vada Sidoniju puspaģībušu no skatuves.)

Agate (plēš ar nagiem zemi). Ņemiet manu dzī-

vību par atmaksu, saraustiet manu miesu gabalos,
izdomājiet mokas, nedzirdētas—kādas vēl nav bi-

jušas, ļaujiet tikai manai pēdējai nopūtai būt at-

riebšanas gavilei (Agatei vēl runājot skatuve pildās

ar uguns atspīdumu, kurš arvien top lielāks; ļaudis izskrej no

pils.)

Sulaiņi (brēc). Deg! deg! deg!
Zemnieki (viens caur otru). Kas deg? Kur

deg?
Viens sulainis. Pils deg, aizdedzināta

visos četros stūros.

Grafs Rūders. Manu mantu, manu īpa-
šumu — glābiet! glābiet!

Otrais sulainis. Tur nav nekas glāb-
jams, viss viena liesmu jūra, tikko vēl dzīvi tikām

laukā.

Pirmais sulainis. Ari ļaundarus nepa-

guvām saķert, acīm redzot tie mums izbēga.
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Grafs Riiders. Ha, kas bij šie ļaundari?
Sulainis. Nepazinām.
Vend iņ š (sauc pulkā). Erna, Erna! viņa sadeg

pilī, glābiet!
Arnolds. Lielais Dievs, ko tu runā?

Erna? —

Vendiņš. Viņa ir tur paslēpta, pils tornī,

Sidonija viņu tur noglabāja un atslēgu paņēma
līdz.

Arnolds. Ak Dievs! ak Dievs! (Grib doties

ugunī.)

Sulainis. Jūs nepaspēsat viņu vairs glābt,
kas tur dodas iekšā, tas liek savu dzīvību uz spēli.

Strautiņš (iznāk no zemnieku pulka). Kad kā-

dam ir sava dzīvība ko zaudēt, tad es tas esmu. Es

eimu izlīdzināt noziegumu, cirvi šurp, ko durvis

saskaldīt! (Cirvis tiek pasniegts.) Margrietas gars, pa-
vadi mani! (Dodas pilī.)

Agate. Kas tas ir, ko jūs saucat un brēcat?

Pils deg? Degošajā pilī atrodas Erna, bez glābšanas
pazudusi, vai jūs tā neteicāt? Ak, salda muziķa

manām ausīm! Tad mana saukšana tomēr paklau-
sīta! Kā tikai bij? Es gribu vēl dzirdēt — (Satver

kādu sievu.) Teic jel, kas tur atrodas liesmās?

Sieva. Vai tu vēl nedzirdi — grafa Rūdera

meita, kuru tu pati audzēji.
Agate. Grafa Rūdera meita — grafa Rū-

dera meita! Vēl, vēl es gribu dzirdēt to pašu.
(Otru sievu sagrābusi.) Teic man, kas tur līdz sadeg
pilī?

Sieva. Grafa Rūdera meita un vel vairāk,
— jaunā grafa līgava.

Agate. Grafa Rūdera meita — jaunā grafa
līgava un vēl, vai zināt, kas tā vēl ir? Mans bērns,
mans dārgais bērns, mans vecuma dienu atspaids,
manu soļu pabalstītāja. Ko rausties, vecā sirds,

vai neesi vēl izdzisusi reizē ar šo acu gaišumu?
Arnolds. Tagad jau viņš pa trepēm augšā

— žēlīgais Dievs, izstiep pār viņu savu stipru ro-

ku, ak palīdzi tikai šinī acumirklī.
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Ag a te. Nelaidiet savu upuri vaļā, dēmoni,

paklausiet mani šinī acumirklī, spied viņu ciešāk,

ugunīgā nāve!

Arno ld s. Klau, smagie zvēlieni, viņš iesit

durvis — tās atveras — klusums, nāvīgs klusums

— vai viņa vēl dzīva? — Dievs, Dievs, tu esi va-

rens palīgs bēdu laikā!

Agate. Dimdēšana — kustēšana — rūkšana.

— Jūsu soļi, uguns gari — vai jūs jau aiznesat

dvēseli savā tumšajā klēpī?
Arnolds. Un nu viņš nāk pa trepēm zemē

— arvien zemāk — zemāk, tur viņš parādās — vi-

ņas ķermenis tam uz pleciem — viss žib un griežas
man priekš acīm, zeme zūd — ā! (Ker ar rokām gaisā

un saļimst kādam zemniekam, kas vinu tur, uz pleca. Klu-

sums; sulaini sataisa ātri skatuves vidū kādu paaugstinātu gu-

ļas vietu. Strautiņš iznāk ļoti nopietns ar nedzīvo Ernu rokās,

kuru lēni nolaiž uz paaugstinājuma, un pats paliek stāvot kādu

soli atstatu no līķa. Liels klusums.)

Agate (čukstēdama), šis klusums, ā!? Vai tā

jau nāves saltā dvaša, kas še pūš? (Lien lēni pie līķa.)

Grafs Rūders (smagiem soļiem tuvojas līķim

un, Agati atgrūzdams, noliecas zemu, zemu, līķi pētīdams, tad

piepeši izgrūž kliedzienu). Mans sapnis! Tā ir viņa! —

(Zvēriski iekaukdamies iecērt nagus matos, pa pusei ceļos sa-

krizdams.)

Agate (bubinādama). Tā, tā, tā! Tas iet pie
sirds! Tas kož kaulā! Ak, tagad tikai vienu gais-
mas staru šinīs tumšajās acīs — (Smagi stenēdama.)

vienu vienīgu — redzēt savu upuri uz nāvi trāpītu
— sāpēs lokāmies —

Grafs Rūders (dobji stenēdams). Nonāvēt

jūs mani gribat — pazemot! Visi — visi — pret
mani! Mana godība pelnu čupa. (Grib ar varu uz

augšu turēties un atliekt galvu.) Nē — nē — nē — vēl es-

mu Rūders. (Uzlēkdams.) Kad ari visu, to jūs man

nevarat ņemt — viņu lielisko, liesmaino, karalisko

kapu. (Grib gāzties ugunī.)

Agate (ieķeras viņam drēbēs). Ne tā, mans visu-

mīļākais, vai gribi mani atstāt, kur es pēc tevis
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tik ilgi cīnījos, tik ilgi! — Nāve
— pekle — mani

precinieki, es tevi ieguvu dārgi. — Muziķu, kāzu

muziķu! hulā! husā! priecīgi! priecīgi! Līķis uz

liķi, drupas uz drupām — tiem virsgalā jau uz-

celts mūsu altāris —

Grafs Rūders. Tad nāc! (Sagrābis Agati,

ielec liesmās, kuras augsti paceļas. Klusums.)

Strautiņš. Nu ir darīts — Margrietas gars,

tagad tu atradīsi mieru.

Arnolds (uzmozdamies). Un viņa ir pagalam!
— Laidiet mani pie viņas. (Izraujas, dodas pie Ernas

līka, kuru apkampj.) Neviens elpas vilciens vairs — pa-

galam, kā manas dzīves pēdējā cerība. (Brītiņš klusu-

ma, tad Arnolds pieceļas sāpīgi satriekts.) Vai zināt, ko

esat pazaudējuši jūs visi? — ak raudiet, raudiet!

Šis tēls, cik skaists vēl nāvē, kāds atspīdums pār
ķermeni, visi skaistuma un mīlestības ģēniji še

stāv apkārt aizsegtiem vaigiem, gaismas ģēnijs
nolaiž savu lāpu. — Pūt vējiņi, taisi mīkstu šūpu-
līti, vērp Austra no taviem pēdējiem stariem viņai
līķa paladziņu. — Puķes šurp, puķes! Neviena ro-

ze vairs nedrīkst pušķot klajumus, kur viņas
greznākā roze lūzusi — nāciet, aprociet viņu pu-

ķēs. (Lēni, lēni mūzikai atskanot meitenes apliek līķi ar pu-

ķēm un vaiņagiem.)

Strautiņš. Arnold Heidrich, reiz tu man

sniedzi roku, kuru nevarēju satvert — tagad tikai

to varu, kur šis līķis guļ starp mums. (Sniedzas ro-

kas pār Ernas līķi.)

Arnolds. Tev taisnība, sāpes ir ta vienīgā
nesaraustāmā saite. (Zemnieki nāk atpakaļ no uguns-

dzēšanas, degošas pagales rokās.)

Zemnieki. Pils nodegusi līdz pamatam, tur

sakrīt viņas pēdējās drupas.
Arno ld s. No šīm drupām būs atkal pacel-

ties jaunai dzīvībai!

(Priekškars.)
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