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F
MJ SMU dzimis zemgalietis. Mana dzimtene Vecse-

rene uz Daugavas krasta. No turienes 1876. gadā vecāki man

nogāja uz Latgali, uz Taivas ciemu jeb, kā turienieši viņu sau-

kāja, Toivas ģerevņu.

No Vecsērenes neesmu uzglabājis it nekādu atmiņu. Pat

garais, grūtais ceļš līdz jaunajai dzīves vietai pavasarī, palu

laikā, kur mēs ar māti, Naratas upei pāri braucot, tik tik neno-

slīkām, nav atstājis manī ne mazākās pēdas.

Toties dzīvāk palikuši man atmiņā iespaidi no Taivas ciema.

Jau vairāk nekā divdesmit gadu no tā laika pagājuši, tomēr

bijušais stādās man acu priekšā tik dzīvi un gaiši, it kā to vēl

vakar būtu piedzīvojis.

Gar vienu pusi mūsu mājai iet plats lielceļš. Pelēks, piesē-

rējušiem grāvjiem abās pusēs viņš kā garš, noputējis audekls

aizstiepjas pa atmatu uz Varlas bērzu birzi.

Vasarā bieži dzen pa to lielām partijām cūkas. Liesas, kau-

lainas, badā nonīkušas viņas dzen vīri sarkanos, uz āru izlais-

tos kreklos. Rokā tiem garas, garas pātagas.

Otrā pusē, rīta pusē, tek upe, aiz kuras pakalnā stāv sils.

Katru vakaru, krēslai metoties, laižas turpu lielos baros vār-

nas. Klusēdamas viņas slīd kā melnas ēnas caur mēmo vakara

krēslu. Rāmajā gaisā atskan tikai viņu smago spārnu švīk-

stēšana.

Bez musu mājam ciemata vel sešas mājas, visas vecas, no-

laistas, pussakritušas.

Kailie spāru gali rēgojas uz noplīsušajiem salmu jumtiem
kā izspiedušies žokļu kauli uz izdēdējušas sejas. Sienas iztru-

nējušas un tā sašķobījušās, ka katru acumirkli sabruktu, ja
no tām atņemtu pieliktās stutes. Istaba un saimniecības ēkas

stāv četrstūrī cieši cita pie citas. Cik tās līdzīgas salīkušām,

izdēdējušām vecenītēm, kas, uz ķeģīšiem turēdamās, čupā sa-

līdušas, žēlojas par savu krustu un nelaimi!

Jaunākā un labākā no visām ciema ēkām bez mūsu mājas,
kuru tēvs pēc savas atnākšanas licis kurmet uzlabot, ir kalēja
Klāva smēde.5



Kā tagad vēl redzu šo iezaļgani krāsoto, četrkantaino dēļu

māju stāvam tur piekalnē, uz atmatas, viņā lielceļa pusē, ar

garu ķieģeļu skursteni uz melnā jumta, kas izskatās kā sarkana

ķivere uz melnas parūkas.

Smēdi muiža likusi tik vel aizpern uzcelt vecās smēdes

vietā, kuru vējš kādā vētrainā rudens naktī sagāzis.

Kalēja Klāva smēde ir priekš manis kā kāda sevišķa maza

pasaule lielajā pasaulē, pilna teiksmainu tēlu un brīnišķīgu, ne-

redzētu lietu, kas kairina manu bērnišķo fantāziju.

Šī dziedoši-elsojošā ēze..-. Šīs laiskās plēšas, kuras, guļus

izlaidušās, krāc un šauda ugunīgas mēles
...

Šī melnā, druknā

lakta, ap kuru it kā spietodamas sijājas zelta bites
...

Es zinu, ka melnie, sačurkstējušie gabali tur viņā smēdes

kaktā ir izdegušas akmeņogles. Bet kas var man pierādīt, ka

tās nav arī «pērkoņlodes»?

Un kur bezgalīgi mainīgus veidus viens un tas pats priekš-

mets var manās acīs pieņemt! Par cik daudz un dažādām būt-

nēm tas neiespēj kuru reiz pārvērsties!

Ja šoreiz šīs šņācošās plēšas ir negantais pūķis, kas, krāk-

dams un uguni spļaudīdams, skrej virsū drošsirdīgajam bruņi-

niekam Kārlim Rādem, tad rīt tās palikušas jau par brīnuma

putnu Alci, kas kā vējš skrien ar ķēniņa dēlu augstu pār māku-

ļiem pie skaistās princeses, kura smok briesmīgas raganas alā.

Un parīt tās vairs nav ne pūķis, ne putns, bet ir lielas, lie-

las ermoņikas. Un es gudroju, cik lielas mēlītes būtu tādām

milzu ermoņikām vajadzīgas un kā viņas skanētu, un cik ga-

rām vajadzētu būt rokām, lai ermoņikas izplestu visā platumā,

un vai būtu visā ciemā vēl otrs tāds cilvēks, kas viņas tā varētu

valdīt kā kalējs Klāvs.

Ja, ka krusttēvs Klāvs!

Es nekad neaizmirsīšu šo lunkano jaguāra stāvu, šīs brūnās

rokas ar lielajiem muskuļiem kā atlētam un šo galvu ar spīdoši

melnajiem matiem, kupliem un ķeramiem, kas kā biezs mežs

apklāja viņa galvas virsu, nolaidās kā krēpes uz viņa kakla un

pieres, spraukdamās laukā no rūsgainās cepures, kura bija par

daudz maza priekš šī milzīgā matu meža.

Viņš nebija šejienietis. Viņš bija te nometies «tik tā, pa ce-

ļam», kā pats sacīja, «lai sapelnītu zābaku naudu, ko aiztikt

līdz Urālam, līdz lielajām metāla fabrikām».

Kalējs Klāvs piederēja pie tās nedaudzējās sugas cilvēku,

par kuriem mēdz teikt, ka tie «nekad nepaliek veci». Nekādas

dzīves likstas nespēj tiem nolaupīt dzīves rožaino krāsu, nekādi 6
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vēji nav spējīgi izpūst viņu iedzimto jautrības dzirksteli. Viss,
kas skumdina, kas sagrauž un pamirina, atlec tiem no sirds tik-

pat viegli kā ūdens pile no karstas plīts.

Es līdz kaislībai mīlēju šo kalēju Kļavu, šo krusttēvu Kļavu,

kā es viņu parasti saukāju.

Katru dienu, līdz ceļos, skrēju ārā klausīties, vai kalnā rīb.

Tad teku mudīgi pāri pār lielceļu uz smēdi pie krusttēva Klāva,
kuru pastāvīgi atrodu darbā, arvien tai pašā zilajā blūzē, tupe-
lēs, ādas skoteli priekšā.

Stundām varu stāvēt un lūkoties, kā krusttēvs Klāvs izņem
ar lielajām luškām no uguns balti nokarsušu dzelzs gabalu, kas

dzirkst un margo neskaitāmās sudraba zvaigznītēs, kā viņš uz-

liek to «Stulbajam Kristapam» uz pakauša un sāk tad ar smago
veseru plāt; tad ieliek atkal ugunī un atkal izņem, un atkal kaļ,
un atkal karsē, kaļ un karsē, karsē un kaļ, kamēr iznāk vai nu

atslēga, vai cirvis, vai zirga pakavs.

Dažureiz, paņēmis dzelzgabalu rokā, krusttēvs Klāvs man

jautā, kas no viņa iznākšot. Ja saku — pakavs, tad viņš iztaisa

no tā cirvi, saku — cirvis, tad viņam iznāk ratu tapa.
Darbu nobeidzis, krusttēvs Klāvs saka:

«Na, krustdēl, pakal nu tu, kamēr uztaisu pīpi! Bet pielūko
tikai: nesadzen laktu zemē.»

Un viņš ieliek man rokas lielo, smago veseru, kurš, plaukš!
nokrīt turpat uz vietas zemē.

«O, kāds tu man esi Alkšņu Mārtiņš!» krusttēvs Klāvs pie-
zīmē. «Tu gribi ar vienu sitienu sadzīt zemē velnu ar divpa-
dsmit galvām un nevari ne vesera noturēt. Na, puis, nāc tad pa-
put labāk ermoņikas!»

Un es saku pust plēšas un saku pats pūst vēl stiprāk nekā

plešas, kamēr krusttēvs nāk un mani atsvabina.

Ja, kas tas bija, kas mani pie kalēja Klāva tā saistīja? Vai

tā bija mana vientulīgā atstātība, kuru pie lielajiem cilvēkiem

tēva mājā tik smagi sajutu? Vai kalēja Klāva mūžīgi jautrais,
atklātais raksturs, kas bērnam palaikam mīļš? Vai tas, ka viņš
mani vienmēr ievēroja, bija pastāvīgi pret mani laipns, kala
man nazīšus, taisīja visādas spēļu lietiņas, pirka daždažādus

saldumus? — nezinu. Zinu tik, ka krusttēvs Klāvs bija man

mīļš, ļoti mīļš, daudz, daudz mīļāks par paša miesīgu tēvu.

Nevaru arī tapt gudrs, par ko kalējs Klāvs mani tik labprāt
ieraudzīja. Pret citiem zēniem tas nemaz tik laipni neizturējās.
Skroderienes Kazu viņš pat reiz sukāja. Jā, par ko?9



Atceros, kā mēs abi ar krusttēvu Klāvu makšķerējām, kā

gājām uz zaķiem, kā riekstojām pa upmalas lazdām un jājām

dažu nakt' pieguļā. Viņš ari apsolījās mani aizvest uz «Melno

purvu», tur tāli, tāli, uz to pusi, kur debesis nolaižas pie pašas

zemes.

Ai, kā es ilgojos kādreiz tur notikt!

Kad siltās saules dienās pār purvu nogula zilganisapņainas

dūmakas, tad cauru dienu varēju neēdis sēdēt uz dārza žoga un

lūkoties turpu, un sapņot par to, kas atrodas aiz šī noslēpu-

mainā plīvura.

Purva viena mala kā garš, pelēks spārns stiepās cauri si-

lam līdz pašai upei.

To es pazīstu smalki. Tur aug niedras, smirdoši vaivariņi,

baltas spilvas, dzelzszāle un asais grīsls. Šur tur kā reti izsta-

tītas koras stāv sīkas, panīkušas priedītes, trūkumā augoša

punduru cilts, kas ar skaudību nolūkojas uz slaidajām, lepnajām

biedrenēm, kuras staltojas pa pakalniem purva abās pusēs.

Rudeņos, kad muklājs, pliksalam uznākot, sasalst, ciema

ļaudis iet tur siena pļaut.

Kāds prieks man tad lēkāt pa sasalušajām ciņām, iedomā-

joties, ka lidinos pār šausmīgu bezdibeni. Jāuzmanās aizvie-

nam tā lēkt, ka kāja nāk uz ciņa, uz salas, citādi iekrīt dziļajā

«bezdibenī», kur mājo velns ar divpadsmit galvām.

Purva vidū neviens vēl neesot bijis. Tur esot slīksnis, kas

nekad neaizsalstot. Tur esot arī vieta, ko sauc par «velna aci»,

kurā saiet visa kārts un tomēr vēl nav dibena.

Šī vieta stāv pie ciema ļaudīm nelabā slavā. Nelaiķa Varlas

tēvs reiz ziemu, zaķi dzīdams, tai pusē nokļuvis. Zaķis bijis

jau tepat pa šāvienam. Šis pašulaik izstiepj plinti, ka var

šaut, — te zaķis turpat acu priekšā — spudūkš! — stāvu zemē —

un pagalam. Pats tik ar lielām mokām izticis no dumbra laukā.

Jā, šī vieta nav laba!

Bet kalējs Klāvs, dzirdot tādas valodas, nospļāvās.

«Ak, tu nožēlojamais tumsas perējums, kad tev reiz zvīņas

no acīm nokritīs?» viņš noteica un sāka sirdīgāk velēt ar ve-

seru pa «Stulbā Kristapa» pakausi.

Kalējs Klāvs nekad netic tam, ko ciema ļaudis stāsta. Ka-

lējs Klāvs sauc ciema ļaudis par māņticīgiem tumsoņiem un

mīl tos dažkārt viņu māņticības dēļ piejokot.

Te kādu nakti Valeikas pirtiņā ieblējās azis, te Rungaiņa

vecajā rijā sāk piepeši riet rupjā balsī suns vai kādu sestdienu 10
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parādās ap pusnakti kapsēta balts spoks milzīgam, ugunīgam

acīm, kas spīd kā sarkani vējlukturīši.

Un Griškas Jašam reiz pieguļa piesities pats velns lieliem,

lieliem ragiem un nagiem.

Kad izbiedētais otrā rītā bāls un drebēdams stāstīja, ko pa-

gājušo nakti pieredzējis, krusttēvs Klāvs pieņemti nopietnu seju

svarīgā balsī piezīmēja:
«Jā gan, Jaša, velns nupat esot izlaists no sava dzelz-

restu krātiņa, tur tas ar mēli bijis pie ledaina kliņķa piesaldēts,

lai ievestu melnajā grāmatā visus apcietinātos grēciniekus. Un

tu laikam ar būsi to pulkā ieskaitīts.»

Griškas Jaša iztrūkās no tādas piezīmes vel vairāk, elsoja

un spļaudījās:

«Nu, ka tev zila guns! Kas tys par protu: laist pošu na-

šķeistu uz breivom kojom!... Ak dīvs, ak tāvs! byus tīšām jau

pī pošim vortīm postorā!»

Kad Jaša bija prom, kalējs Klāvs man jautajā:

«Nu, krustdēl, vai tu ar tici spokiem?»
«Ne!» atteicu klusa, nedroša balsī un jutu, ka par mu-

guru man pārskrien tirpuļi.

«Netici vis, Andul, tādiem badiem,» krusttēvs Klāvs turpi-

nāja, «tā ir māņticība, gara aklība. Spoku un burvju pasaulē

nemaz nav. Es pats biju tas velns, kas Griškas Jāšu izbiedēja.

Tas tam par mācību, lai neiet turpmāk par čarku dot nepatiesu
liecību tiesas priekšā.»

Lai gan krusttēvs Klāvs apgalvo, ka viņš tas bijis, kas Griš-

kas Jašam par velnu parādījies, tad tomēr klausoties man iet

caur sirdi šausmas un es raugos bailīgām acīm smēdes tum-

šajos kaktos, ka tik tur nupat, nupat neparādās briesmīgie ragi

un nagi, par kuriem Griškas Jaša stāstīja.

Bailība un nežēlība ir mana rakstura spilgtākās iezī-

mes Taivas laikmetā.

Jā, šīs bailes! šīs trakās neaprakstāmās bailes, no kurām

visi jutekļi spēji pamirst un sirds grib lēkt no krūtīm laukā!

Un kur viņas piepeši rodas? Kā viņas tā uzreiz uzbrūk, šīs

bailes, kā pērkons jaukā saules dienā?13



Te tu sāc palikt patlaban jautrs. Te liekas: debesis noskaid-

rojas un paspīd saule tik gaiša, tik gaiša, pārplūdinādama visas

tavas asinsstrūklas ar neaprakstāmu prieku. Un tevi sagrābj

spēja, nesavaldāma dziņa skraidīt tāpat kā kumeļam, kāpaļāt

pa kokiem kā kaķim, laisties spārnos līdzīgi putnam ...

Bet tad uzreiz ka zibens gaiša laika iešaujas prata tada

muļķīga doma. Un viss pēkšņi top tumšs, tumšs un baigs ...

Jo dzīvi uzglabājušies man vel atmiņa šie daudzkārtējie

baiļu brīži.

Reiz, atceros, tas bija rudenī. Ļaudis pļāva pārupes purvā

sienu. Jautrs līdz nebēdībai skraidīju tiem apkārt pa ciņām,

pa salām «lielajā, platajā jūrā». Te pieskrienu pie pļāvējiem un

noskatos brītiņu, kā Pēters asina ar strīķi savu izkapti, atspiedis
to pret kreiso plecu; te aizmetos atkal kā linga prom tālu uz

viņu malu! Esmu jau lielu gabalu tā noskrējis, kad iedomājos,

ka traks suns dzenas man pakaļ. Un mani pārņem uzreiz tādas

izbailes, ka kājas sastingst ledū. Bet es nedrīkstu atskatīties

atpakaļ, es zinu, ka tad suns tūlīt būs man pie kājām. Un es

skrienu, ko māku, turp uz viņu priedi pakalnā, kur domāju glāb-

ties, skrienu elsdams pūzdams, jo esmu gluži, gluži aizkusis un

trīcošās kājas negrib vairs klausīt, skrienu — kamēr pakritu un

palieku bez samaņas guļam... ilgi, ilgi, piegalēts no ne-

žēlīgām bailēm, bailēm no trakā suņa — no sevis paša — no

sava paša iedomām, ko izšķīlušas uztrauktās smadzenes.

Pa otram lāgam piedzīvoju šādas bailes kada jūlija naktī.

Jūs zināt, cik daiļas ir šīs jūlija naktis, kad mēness stari

mīksti ieaužas pelēkajos miglas metos un sapņains burvju

šķidrauts nogulst pār laukiem un tīrumiem. Visa apkārtne, cik

tālu vien acs var saredzēt, dus, nogrimuse dziļā klusumā. Tikai

dābola laukā grieze kā uzvilkts pulkstenis kārtīgos, vienmērī-

gos atņēmienos taršķina savas pāri notēs vienmuļīgi, bez apstā-

šanās; un tur, tāli aiz meža, kaut kur dzird vēl suni paretam

ierejamies — gurdāk, arvien gurdāk. Ne lakstīgalas kaislā po-

gāšana, ne varžu jestrā kurkšana, nekas
... nekas ...

Ziedoņa reibums jau pārgājis; skurbuma troksnis jau nori-

mis. Viss tapis nopietnāks, dziļdomīgāks, sapratīgāks.

Jūlija nakts — tā ir mīlestība, kur pirmais skūpstu dru-

dzis jau mitējies un tā vietā iestājušās klusas, lēnas, mīlīgas

liegas.

Cik reižu, mazs būdams, vasaras vakaros ar asarām netiku

lūdzies, lai laiž mani pārnakšņot laukā zem klajas debess.

Kas gan varēja būt par to jaukāks? 14





Bet es, es manu, ka aiz lieliskā jūtu uzbudinājuma un pār-

liecīgās domu ierosas sāk man pietrūkt elpas, un uztraukumu

es nevaru nogriezt acis no sila, kas stāv tur viņpus upes kā

tumšs mūris, gaidīdams katru acumirkli, ka no tā izlīdīs paslep-

šus senču tēli, apbruņojušies egļu vālēm un ozola rungām.
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Gar ausīm klusi kā snaudu dziesmiņa aizzuz, no upes nāk-

dams lēns vējiņš, uzpūzdams dzestrumu uz ģīmja, uz kakla, uz

neapsegtiem pleciem. Kur omulīgi tad justies zem krusttēva

Klāva siltā kažoka un lūkoties tikām zaļganajā debess atvarā,

kamēr acs atkal ierauga kādu jaunu, līdz šim nepamanītu

zvaigznīti... Kas tas par baudījumu!

Nekad, nekad man neizies no prata šīs bērnība pavadītas

jaukās naktis pieguļā!

Ne Alpu lieliskie sniega šļūdoņi, ne Venēcijas burvīgās jū-

ras naktis, ne Amerikas dižie pirmatnes meži, it nekāda dabas

aina nespētu mani tagad aizgrābt kā toreiz šī iz upes gultas

lēni kāpjošā, pelēkā migla, šī klusi zuzošā nakts vēsmiņa un šīs

divi trīs mazās, margojošās zvaigznītes pie zaļganajām debe-

sīm.

Sapītie zirgi ganās turpat netālu, lankas jaunajā atālā. Pie

ugunskura sēdēdami un vēžus vārīdami, varam ar krusttēvu

Klāvu dzirdēt, kā viņi, zāli plūkdami, čmaukstina lūpām un šad

un tad nosprauslojas.

Krusttēvs Klāvs, kā no upes nākdams, vienos kreklos, kai-

lām, līdz elkoņiem atlocītām rokām guļ, izlaidies garšļauku

valgajā zālē uz sava baltā aitādas kažoka un mēmi, bez nolūka,

acis krēslā nogremdējis, dzied man priekšā varbūt jau simto

reizi to pašu garo, nemākslīgos pantos saskandināto dziedi par

Viesturu, kas kaujas kā lauva pie Tērvetes pils vārtiem, un

Nameju, kas kā viesulis uzbrūk bruņiniekiem no meža slēp-

tuves.

Nekustēdamies, kā apburts klausos viņa bezbalsa dziedā-

šanā, kas līdzinās drīzāk dobjai dīkšanai, un priekš acīm man

stādās viena aina asiņaināka par otru, interesantāka, pievilcī-

gāka par otru.

Arī krusttēvu Klāvu daža vieta, liekas, aizkustina, ko no-

skārstu no tam, ka viņš cenšas to jūsmīgāk nodziedāt. Un pie

panta:

Tai biezā mežā vas'ras īsā naktī

Tie latvji bariem kopā pulcējās,

Un citi mežmalā stāvēj' uz vakti,

Kas bailīgi visapkārt skatījās, —

balss tam saka savadi drebēt un acīs pamirdza aizgrābtības

valgums.

Bet es, es manu, ka aiz lieliska jutu uzbudinājuma un parlie

čīgās domu ierosas sāk man pietrūkt elpas, un uztraukumā es



nevaru nogriezt acis no sila, kas stāv tur viņpus upes kā tumšs

mūris, gaidīdams katru acumirkli, ka no tā izlīdīs paslepšus

senču tēli, apbruņojušies egļu vālēm un ozola rungām.

Pusnakts jau sen pāri. Ugunskurs gluži izdzisis un ogles

izplēnējušas. Gaiss tapis manāmi dzestrāks. Zaļganais gaišums

pār apvārsni rietumu pusē aizvirzījies jau ziemeļaustrumos.

Greizie vāģi, patecējušies lielā gabalā, lūkojas tagad pavisam no

citas puses.

Par galvu mums švīkstēdams pārskrien kads nepazīstams

putns. No māju puses atskan stārku klabināšana.

Es esmu jau palīdis zem krusttēva Klāva siltā kažoka, ka-

mēr viņš, kamzoļus uzvilcis un ietaisījis kaļķīti, aiziet vēl pār-

siet zirgus.

Un, kamēr es tā guļu, ietinies siltajā kažokā, un jūtos tik ap-

mierināts un tik laimīgs, cik laimīgs vien var justies bezrūpīgs

bērns, kam visa pasaule ir viņa fantāzija, — atskan aiz krū-

miem, no lielceļa puses, troksnis, kas izklausās kā pusdziedā-

šana un pusbļaustīšanās. Uz mani tas nedara nekāda iespaida.

Naktī no sestdienas uz svētdienu tādi gadījumi nāca ļoti bieži

priekšā.

Manās smadzenēs vēl dzīvi kustējās visas tās ainas, kuras

tur bija sacēlusi krusttēva Klāva lieliskā dziesma. Man

likās, it kā viss tas būtu noticis tepat, viņpus upes. Un, kad

zirgi, kājas cilādami, pažvadzināja dzelzs pinekļus, vai tad va-

jadzēja maz kādas lielas fantāzijas, lai pats savām ausīm dzir-

dētu šķēpu un bruņu stirkšķēšanu?

Asinis, kur vīri bradā līdz ceļiem ... galvas, kas kā linu po-

ļas krīt uz visām pusēm ...
mežā paslēpušies drūmi, bārdaini

tēli — viss tas jaucās man pa galvu juku jukām.

Troksnis no lielceļa puses auga pa tam aizvien lielāks. Pie-

dzērušais nāca mūsu nometnei arvien tuvāk.

Kur gan krusttēvs Klāvs tik ilgi paliek — nodomāju pie se-

vis un paskatos uz to pusi, kurp viņš nogājis, bet nevaru nekā

saredzēt.

«Krusttēv!» iesaucos pusdikta balsī.

Neviens neatbild.

Man sak mesties savadi ap dušu.

Nospriežu saukt diktak.

«Krusttēv! nāc nu šurp-u!» saucu itin stiprā balsī.

Kur dīvaini man izklausās paša balss nakts klusumā!

Mani pārņem bailes. Gribu kliegt pēc krusttēva Klāva vēl 18





Mani pārņem bailes. Gribu kliegt pēc krusttēva Klāva vēl
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nolaidumu skaļš kikarigū-ū!



trešo reizi, kad pretim, krūmos, atskan ar stiepti vaidošu balss

nolaidumu skaļš kikarigū-ū!

Jebšu tūlīt noprotu, ka tas ir krusttēvs Klāvs, kas grib pa-

biedēt nepatīkamo svētrīta miera traucētāju, tomēr mani sa-

grābj uzreiz tādas izbailes, ka acumirklī pašauju galvu zem ka-

žoka un gaidu ar katru sirdspukstienu kaut ko ārkārtēju, bries-

mīgu ...

Pat tad, kad krusttēvs Klāvs jau atnācis atpakaļ un nolicies

man blakus, nevaru vēl apmierināties. Sirds krūtīs sitas kā

ievainots putnēns, un, viss kā lapa trīcēdams, piekļaujos pie

sava lielā biedra platās muguras, baidīdamies, ka kāds mani

neaizrauj un neaiznes.

Ta laika atminas par vecākiem saistās man kopa ar pir-

majiem atskārtumiem par svētdienu.

Tagad man visas dienas gadā vienādas; visas vienmuļīgas,

bez krāsas, bez rakstura, viņas aiziet cita pēc citas, tā darba,

kā svētku dienas, neierosīdamas par sevi galvā nekādu domu,

nepamodinādamas sirdī nekādu jūtu.

Bet toreiz, toreiz svētdiena stāvēja augstu izcilu pār visām

citām dienām. Tā bija kā mīļa, mīļa viešņa, kas karsti gai-

dās, kad tai jānāk, un paliek sirdī sāpīgs tukšums, kad tā

aiziet.

Toreiz likās, ka svētdienā saule spīdētu spožāk un gaiss
dvestu svētsvinīgāk un ka pār visu pasauli pārklātos kāds brī-

nišķīgs miera, laimes un liegu auts.

Jau sestdienas vakars rāda, kas rīt būs par dienu. Sievas

slauka sētas, meitas spodrina piena slaucenes, vīri noskūn par

nedēļu ataugušos bārdas rugājus.

Saldu gaidu jūtu pārņemts, arī es nevaru nostāvēt bez

darba: man gribas palīdzēt slaucīt, līdzināt, kārtot, stumt ar

grābekli lūžņu uz laidara priekšu.

Un, kad visas gatuves, visi celiņi jau notīrīti un pār tiem

nolaižas klusa svētvakara krēsla, es, dancodams kā kumeļš,
izskraidu tos vēl neskaitāmas reizes no viena gala līdz otram,

kamēr māte sauc vakariņās ... un tad jāiet gulēt.21



Ai, šis miegs! šis maigais, veselīgais bērna miegs! Cietajās

cisās tu ieslīgsti kā mīļas mātes mīkstajās rokās un dusi tik

saldi kā burvju aijās, labo garu iežūžots
...

Bet, klau, te atskan teva balss:

«Vīri, sievas, puiši, meitas, — pie pātariem! Saceļas pie pā-

tariem!»

Istabas kaktos sak pamazam kustēties, runāties, klaudzēt un

mazgāties.

«Celies nu tu ar, dēliņ, celies! Citi ļaudis jau visi kājās.

lesim pielūgsim dieviņu, tad dabūs brokastis,» noskan pār

manu gultiņu mātes mīlīgā balss.

Bet man ta negribas vel celties. Miegs tik salds, tik salds.

Netīk ne kustēties.

Pa miegiem dzirdu, ka otra istaba novieto galdu un saliek

ap to krēslus.

Tad iečīkstas ķēķa durvis.

Esmu jau uzminējis, kas tur nak.

Un māte saka:

«Mosties nu, dēliņ, mosties! Gan cita reize izgulēsies.»

Un, pienākusi pie gultiņas, ta sak man virs sega sānus ku-

tināt.

«Mamma, nekutini!... mamma... ai!... ko tu kutini?!

Es celšos tūlīt!
...

tūlīt! ...»

«Nu celies, celies, bērns!» māte mudina. «Visi jau sataisī-

jušies, sagājuši otrā istabā... Še tavas jaunās biksītes!... Un

kur tad liki zābaciņus, kā vakar spodrināji?»

«Pulksteņistaba, aizdurve,» noņurdu miegaina balsī un aiz-

veru no jauna acis. Māte atnes zābakus un sauc:

«Na, še velc kājas, naski! naski! un nac mudīgi, mazgājies,
citādi būs no tēva slikti!»

Tads piedraudējums iedur man ka ar piešiem. Es zinu: tevs

nemīl jokot.

Pāris acumirkļos esmu jau saģērbies un ieeju mātei līdz

otrā galā, kur ap garo, brūno galdu sapulcējušies visi mājas

ļaudis.

Trīsošā, neskaidrā balsī uzņem tēvs pirmais dziesmu, un

cits pakaļ citam sāk dziedāt, visi vilkdami, locīdami pa tēvu

tēvu paradumam.

Stāvēdams galda galā līdzās mātei, raugos kādu laiciņu

dziesmu grāmatā uz «melnajiem ķeksīšiem». Tad aplūkoju

katru personu, kas sēd pie galda. Dienestniecei Madei — ga-

rāks deguns par visiem. Kamdēļ viņa nesien sarkano lakatiņu 22
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personu, kas sēd pie galda.
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ap galvu, bet tura to uz pleciem? .. .
Vai! kādas Pētera mātei

lielas zilas dzīslas uz rokām! Aiz kam Pēters, bārzdu dzīdams,

atstāj zem katras auss pa dzeltenam spalvu kušķītim? ... Kā

gan vecais Sīmanis var saredzēt, turēdams grāmatu par tādu

gabalu? Un kālab viņš tura brilles uz paša deguna gala? ...

Viņš jau nemaz neskatās caur brillēm, bet skatās tām pāri.

Man paliek garlaicīgi. Laiku kavēdams, iebāžu pirkstus au-

sīs un sāku tos kustināt. Kāds dīvaini trīcošs skaņu haoss!
...

Un kur jauki tas izklausās!... Kā gan līdz šim to nebiju vēl

zinājis? Kaut jel dziesmai nebūtu tik drīz beigas! ...

Bet te tēvs paceļ no grāmatas nejauši acis. No viņa bargā

skatiena pārskrien man saltas tirpas. Acumirklī atņemu rokas no

ausīm un salieku tās atkal dievbijīgi krustiem.

Dziesma nobeidzas. Visi pieceļas kājas. Paceltu balsi tevs

nolasa sprediķi.

Tad nodzied otro dziesmu

Tevareizi arī es skaitu līdz, prieka jusmu pārņemts, ka pā-

tariem drīz būs beigas.

Līdz ka noskan pēdējais «amen!», es nobučoju pirms mātei

roku, tad tēvam un izmetos mudīgi pa durvīm laukā.

Kads zaļums!... Kads saules spožums!... Un kas tau-

riņu!
...

«Andi! Andi! kur tu skriesi?... Nac tūliņ brokastī!» dzirdu

aiz muguras māti saucam.

«Tūlīt, mammiņ, tūlīt!» atsaku, nepaskatīdamies ne atpakaļ.
«Es tik noķeršu šito tauriņu! ... Ai, kur tas skaists!

...
Es viņu

drīz, drīz noķeršu ... Nu jau tas man rokā
...

tūlīt... tū-līt —

caps!...

Bet tauriņš no saulgriezes pārlido uz tupeņiem, no tupeņiem
uzmetas uz kuplas balandas, no balandas aizlaižas uz kāpostu
dobēm.

lekarsis dzenāju to no vienas kāpostu dobes otra. Piepeši

manu, ka kāds mani satver no muguras puses aiz pleciem.
Ta ir mate. Viņa saka:

«Trakais puika!...»

Bet es taču gribēju noķert tikai smuko tauriņu.



Svētdienas tevs, redzēju, allaž noņēma no maza skapīša,

kas bija piekārts pulksteņistabā dibenstūrī pie sienas, biezu,

melnu grāmatu, nosēdās tad pie galda, sabraucīja iesirmos ma-

tus, izslaucīja ar kabatas drānu acis un sāka paklusām lasīt,

pie kam viņa seja savilkās tikpat nopietni svinīgos vaibstos kā

pie pātariem, un pa viņa noskūto ģīmi (viņš dzina pastāvīgi tā

bārzdu, kā ūsas) noslīdēja šad un tad pa asarai.

Es tādās reizēs manījos labāk no istabas laukā, jo katrs

krēsla pagrūdiens vai kājas stiprāks paklaudziens (kas man

jaunajos zābakos allaž pustīšām, pusnetīšām atgadījās) tika

bez žēlastības ar siksnu uz muguras atzīmēts.

Lielajā, melnajā grāmatā vajag būt kaut kam sevišķam,

ārkārtējam, kaut kam gauži, gauži bēdīgam, ka tā var izspiest

tēvam asaras, tēvam, kas taču nekad neraud.

Šīs domas nedod man miera.

Tēvam pat to jautāt nedrīkstu. Kas zin, tāds jautājums var

būt liela aplamība, muļķība. Tēvs var par to saskaisties, un

tad?... Man ļoti bail no tēva!... Bet māte?... Ar to var daudz

labāk tikt galā.
Un es aizteku pie matēs.

«Mammiņ!» uzrunāju to, tīņādamies vēlīgi ap viņas svār-

kiem.

«Nu, nu, dēliņ! Vai est atkal jau iegribējies?» viņa, sēri

smaidīdama, piezīmē un noglāsta man galvu.

«Mamma! es... Bet tu nesaki tikai tēvam, ka tev to pra-

sīju. ..
Tu neteiksi?»

«Ak tu dievs! kas tas nu bus par tadu noslēpumu, ko cits

neviens nedrīkst zināt!»

«Bet, mamma!... Tu neteiksi?... Vai ja?... Tu neteiksi?»

«Tad neteikšu jau, neteikšu, bērns, saki vien droši,» māte

nosolās, nevarēdama citādi tikt ar manim galā.

Un, cieši viņai piekļaudamies, jautāju kautrīgi, pa pusei
čukstēdams:

«Mammiņ, pasaki man, kas ir tai lielajā, melnajā grāmatā,
ko tētis lasa un kas citām dienām stāv tur uz mazā skapīša, un

kuru lasot tētis raud...»

Mate noglauž man vaigus un saka:

«Mācies, dēls, lasīt, tad varēsi pats dabūt visu zināt, kas

tai grāmatā iekšā! Tur ir daudz, daudz kas iekšā. Jauki stāsti 26





Lielajā, melnajā grāmatā vajag but kaut kam sevišķam,

ārkārtējam, kaut kam gauži, gauži bēdīgam, ka tā var izspiest
tēvam asaras, tēvam, kas taču nekad neraud.
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un dziesmas, gudrības mācības pulka, pulka. Tur ir arī stāsts

par dievbijīgo Jāzepu, ko brāļi pārdeva un kas vēlāk palika par

lielu kungu visā Ēģiptes zemē. Un par Dāvidu, kas, aitas ganī-

dams, spēlēja uz koklēm, un nelietīgo Absalomu, ko dieviņš aiz

matiem pakāra ozola zaros.»

«Kamdēļ, mammiņ, dieviņš viņu kara?» iejautajos, dziļi aiz-

kustināts.

«Tamdēļ, dels, ka viņš neuzvedas godīgi pret saviem vecā-

kiem, ka viņš nopulgoja savu tēvu un cēla pret to karu.»

«Bet kur tad, mammiņ, dieviņš striķi ņema?»

«Dieviņam, bērniņ, striķa nemaz nevajdzēja. Dieviņš viņu

pakāra tāpat bez striķa. Absalomam bija gari mati, tādi gari

un kupli kā krusttēvam Klāvam, un aiz tiem dieviņš viņu pa-

kāra.»

Kā burvju panorāmā ieraudzīju uzreiz veco ozolu kaimiņu

dārzā un kalēju Klāvu viņā karājamies. Man pārskrēja šalkas.

Jebšu arī pilnīgi neizpratu vārdu nozīmi un lietu sakaru, tomēr

tik daudz nojēdzu, ka tas apzīmē kaut ko briesmīgu.

«Jā, dēliņ! tā, redz: tas viss stāv tur iekšā, melnajā, lielajā

grāmatā. Un tad tur ir arī par Jēzus bērniņu, kas silītē gulēja

un kuram apkārt eņģelīši dziedāja:

Gods dievam augstība!

Miers virs zemes!

Un cilvēkiem labs prāts.»

Ja, ko gan šie vardi nozīmēja?

No tas reizes saku mācīties grāmatu.

Nevaru vairs atminēties, cik vecs toreiz biju un kā man gāja

ar mācīšanos. Atminu tikai, ka man vienumēr nozuda burtu

rādāmais irbulīts.

Mate raj mani, ka nemākot lietas glabāt, un liek Madei uz-

taisīt jaunu.

Jutos vainīgs un noduru kaunīgi acis.

...
Tāds nieka irbulīts... tik maziņš un tik tieviņš... vai

tad tur daudz vajag, lai viņš pazustu ...

izkrīt no grāmatas —

un pagalam.

«Mammiņ,» saku, «ja man butu tik garš deguns ka Madei,

tad es iztiktu bez irbulīša.»

Mate pasmejas, un man top kauns.



Atceros vel, ka pec ilgas lūkošanas raibajos burtos sak man

apžilbt acis. Un tad māte izlaiž mani ārā.

Izskraidu pirms visas gatuves. Tad aizskrēju līdz kalēja

Klāva smēdei un atskreju atpakaļ. Pēc tam paskrējos lielu ga-

balu pa lielceļu un, atpakaļ atskrējis, aizmetos uz upmali. Nosē-

žos, iekāšu kailās kājas dzestrajā smilšu apakškārtā un, karstās

virskārtnes smaltnes neapzinīgi caur sauju sijādams, raugos

ilgi uz upes līmeni, kur saules stari sudraba trīsulīšos lēkā un

vizuļo — tīri kā burti grāmatā!
Man tā gribētos nobraukt ar laivu tur upes vidū, sudrabai-

najā virmā, — bet es nedrīkstu, es baidos: ieraudzīs mamma,

tētis... Tētis man uz to stingrāko noliedzis laivā kāpt...

Tomēr reiz šo aizliegumu pārkāpu. Tas bija vasarā,

siena laikā. Mājenieki bija visi nogājuši diendusā.

Paslēpšu, kā jauns vilcēns aizlīdu gar sētu uz upi.

Upes līmenis bija tik rams, tik līdzens. Un apkārt valdīja

tāds dziļš klusums, kā tas mēdz būt tikai siena laikā.

Upmala neredzēja neviena cilvēka. Tikai spari ziboši-trīso-

šiem spārniņiem laidelējās pa kalmēm un ūdens puķēm.
Un talu tur pret veco kalna kapsētu ganījās ravaja paris

zirgu.

Atraisījis laivu, ielēcu tajā un atgrūdos ar airi no malas.

Biju vairākreiz redzējis citus airējam un sāku tāpat kā viņi taš-

ķīt ar airi uz visām pusēm. Bet laiva peldēja nevis tur, kur es

gribēju, uz augšu, saules sudrabā, bet slīdēja pa straumi lēni

lejup.

Piepeldējusi pie bieza meldru pudura, viņa palika stāvam.

Tur auga lielas, lielas lēpju lapas, apaļas kā zirga pēdas.

Viņas gulēja uz ūdens virsus un omulīgi gozējās pusdienas

karstajā saulē.

Bet, kad no airu cilāšanas rāmais līmenis saviļņojās, tad

arī tās sāka šūpoties pa viļņiem augšup un lejup kā dzīvi, dzel-

teni ūdens putni, kamēr zaļās «krūkiņas» viņām blakus palīda

gluži zem ūdens. 30





Nolicis airi, noliecos par laivas malu un saku raut ūdens

augus...
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Tur auga arī puķes ar sniegbaltiem ziediem un puķes ar

dzelteniem, un tās smaržoja tik saldi, tik brīnumsaldi!

Nolicis airi, noliecos pār laivas malu un sāku raut ūdens

augus...

Te sadzirdu piepeši izbaiļu kliedzienu. Uz krasta parēgojas

un pazūd cilvēka stāvs.

Iztrūcies atraujos atpakaļ laiva un saķeru airi.

Skriešus noskrien upmala tevs. Mudīgi viņš nomet virsdrē-

bes un metas ūdenī.

Mani sagrābj lieliskas bailes. Saku drebēt un raudat pilna

kaklā.

Krastmalā pa tam saskrējuši gandrīz visi mājenieki. Arī

māte tur stāv un lauza rokas. Viss tas mani pagalam apmul-

sina.

...
Kālab man vajadzēja pārkāpt teva vardu?

...

Kālab man

vajadzēja izdarīt tik lielu noziegumu? .. .

Un es raudu un elsāju, raustīdamies kā krampjos, aiz bai-

lēm no tēva dusmām, aiz apziņas, ka esmu briesmīgi noziedzies,

un aiz apmulsuma no visa tā, kas ap mani notiek.

Tevs tamer atpeldejis jau līdz laivai.

«Tet! es nekad vairs ta nedarīšu! Es nekad vairs nenākšu uz

upmali! nekad nekāpšu laivā!»

Bet tevs man uzsauc:

«Liec airi nost!... Sedi mierīgi un necelies kājas!»

Tad viņš saņem ar vienu roku laivas galu un, ar otru airē-

damies, velk laivu uz malu.

Bet es pieplacis tupu laivas otra gala bals un drebēdams

no bailēm par gaidāmo sodu.

Kālab mani nesodīja? ...
Pat nebāra?

Bet asarām acis tevs runāja uz mani aizkustināta balsi ilgi,

ilgi.

Cik dzīvi vien mācēdams, viņš aprādīja man mana nedarba

varbūtējās sekas; tēloja man priekšā, cik nelaimīgus tos ar māti

varējis vienā acumirklī padarīt. Māte aiz bēdām būtot palikusi

veca un nomirusi, un tad arī viņš no sirdēstiem nomirtu un

es paliktu pasaulē bārenītis, bez tēva, bez mātes
...

Runa atstāja uz mani dziļu iespaidu. Raudāju vairāk, neka

būtu raudājis no miesīga soda.

Mans noziegums bija taču tik liels, tik ļauns, un tomēr tēvs

man to piedeva. Un pie tam viņš vēl runāja uz mani tik mīlīgā,

lēnīgā balsī kā nekad.



No tās reizes sāku lūkoties uz tēvu gluži citādām acīm. Līdz

šim to turēju tikai par bargu, nežēlīgu soģi, no kura man pa-

stāvīgi jātrīc un jābaidās. Bet nu viņā ieraudzīju pirmo reizi

tēvu, tēvu, kas mani mīlēja, kas par mani rūpējās, kas pamā-

cīja mani kā savu bērnu ar mīlestību un laipnību.

Ziemai iestājoties, saku vairāk nodarboties ar lasī-

šanu. Mana mīļākā grāmata tagad ir «Skolas maize». Lielo,

melno grāmatu paņēmu tikai retumis rokā. Tur man visi no-

slēpumi jau zināmi.

Atminu vēl, ka lasīju viņu mātei priekšā garajos rudens va-

karos, kad tā vērpa, sēdēdama istabas vidū, kamēr tēvs, gultā

gulēdams, mierīgi kūpināja savu pīpi.

Aiz loga tik tumšs, tik tumšs, ka ne par kadu maksu neuz-

ņemtos iziet viens laukā, kaut arī tepat aiz durvīm.

Šad un tad, nejauki ieķērkdamās, pašaujas gar logu no sila

atskrējusi pūce. Un suņi gan tuvu, gan tālu kauc cits par citu

tik žēli un gaudojoši, ka man, pat gultā guļot, bieži sametas

bail.

Vismīļāk man patīk lielajā, melnajā grāmata lasīt par droš-

sirdīgajiem Makabejiem.

Dažreiz mammiņa saka, lai palasu kadu Dāvida dziesmu.

Jā, bet kas tad ir Dāvida dziesmā? Vai tur kaujas? Vai tur

cepina kādu uz karstām dzelzīm? Vai izrauj kādam mēli? —

Dāvida dziesmas man netīk. Manai fantāzijai gribas bradāt

pa asinīm līdz ceļiem. Tai gribas lēkāt pa nokautiem naidnieku

līķiem, noklausīties mocekļu vaidos un noskatīties mocītāju

spīdzināšanā.

Dāvida dziesmas mani nespēj iejūsmināt.

Mammiņa liek man arī lasīt Jaunajā derība.

Lasīdams dabunu par daudz lietam gluži citādu jēdzienu.

Nabagi nav manās acīs vairs vienkārši, noskranduši tēviņi,

ar ko Made mani dažkārt biedē: tie ir būtnes no citas pasaules.
Arī uz avīm un baložiem sāku lūkoties pavisam savādākām

acīm. 34



Bet Jaunajā derība man apnīk drīz lasīt un, nobeidzis sākto

nodaļu, mātei jautāju:

«Mammiņ! vai tu esi izlasījusi visu bībeli?»

Māte pie sevis kaut ko nosaka.

«Un Makabeju grāmatas ar?»

Māte pamet viegli ar galvu.

«Makabejiem, mammiņ, ir tikai divi grāmatas. Kamdēļ vi-

ņiem ir tikai divi?»

Mate cieš klusu.

«Es palasīšu, mammiņ, vēl otro Makabeja grāmatu. Vai jā?»

Un mate, lai tiktu reiz no manis vaļa, piekrizdama atteic:

«Tad lasi jel, lasi!»

Un es sāku lasīt (varbūt jau divdesmito reizi) tos pašus

briesmu notikumus par septiņiem brāļiem, kas mātes acu

priekšā top nežēlīgi spīdzināti, un par asiņu ezeru, un pieciem

staltajiem vīriem uz zeltiemauktu zirgiem.

Laiku pa laikam lasīdams iejautajos:

«Mammiņ, vai tu klausies?
.. . Mammiņ, vai tu dzirdi?»

Un māte, no domām iztraucēta, atbild:

«Dzirdu, dels, dzirdu — lasi vien talak!»

Un es lasu atkal tālāk bez apstāšanās, kamēr māte iebilst:

«Atpūties nu, dēliņ! nenogurdini par daudz acis — saks vel

sāpēt.»

Nolieku smago grāmatu gulta sev līdzas un ļauju skatiem

klejot apkārt pa istabu.

Mazā lampiņa vāji apgaismo istabiņas vecās, kādreiz iezil-

gani vitētās, šķirbainās koka sienas. Uz vienas no tām rēgojas

no sāniem mātes ēna. Tā izskatās kā liela, briesmīga ragana,

kas sēd pie milzīga ratiņa ar tādu pat milzīgu kodaļu, kuru tā

neapstādamās plūkā saviem garajiem, liesajiem pirkstiem un

šad tad ar plato muti nolaiza.

Pie nomelnējušiem griestiem šur tur kaktiņos redzami pe-

lēki zirnekļu tīkli.

Aiz resnajām sijām stāv aizbāztas sīpolu buntes, ķimeņu

kūlīši, krūzmētras, olekts un dzirkles. Dzirkles tikai tad izņem,
kad jācērp aitas, un noliek atkal turpat atpakaļ, kad darbs pa-

beigts.
Pie tēva gultas kājgaļa, kaktā pie griestiem, karājas pūslis

un tēva garie ūdens zābaki. Gar sienām pie vadžiem sakabi-

nāti visvisādi drēbju gabali, gan jauni, gan veci.

Luk! no aizkrāsnes izmetas cits pakaļ citam brūni prusaki.

Viņi paskrien līdz pussienai un apstājas, pakustina radziņus,35



it kā pārdomādami, ko nu darīt, un tad ka melns pavediens

iestiepj atpakaļ aizkrāsnē.

Bet pa sīpolu izkaltušam mizām viņi neganti čabinās un

bieži paukšķēdami noveļas zemē.

Allaž esmu dzirdējis tevu sakām:

«Nu, kaut jel uzmuldējis reiz kads žīds!... Varētu tos pa-

gānus izdzīt. Dzīvam cilvēkam krīt virsū.»

Mātes ratiņš vienmulīgi rūc, un man, gultā guļot, tā patīk

klausīties šai vienmuļīgajā rūkšanā. Klausos viņā un lūkojos

tabakas zilajos dūmos, kas kā mākoņi peld pa istabu.

Nerunāju vairs. Tikai skatos nekustēdamies. Un pamazām

visus locekļus sāk man pārņemt gurdenums. Acis top arvien

šaurākas un šaurākas. Ratiņa rūkšana aiziet arvien tālāk un

tālāk — kamēr beidzot pavisam apklust...

Un maigpirkstu miegs ar savu burvju atslēdziņu aizsedz

man aizvērušos acu vākus.

«Skolas maize» ieved mani gluži jauna pasaule. Stāsti

par «ievērojamiem vīriem un notikumiem» mani tā aizkustina, ka

nevaru pat naktī mierīgi gulēt. Atceros, kā raudāju, lasīdams

par Napoleona novešanu uz Helēnas salu. Lasīju to dārzā, izlai-

dies uz audekla baķa, kas bija izlikts saulē baloties.

Mate, garam iedama, jautajā, kas man kaišot.

Izmelojos ar vēdergraizēm, jo man bija kauns minēt raudu

īsto cēloni.

Arī kumelīšu teju, ko mate piedāvāja, neatraidīju.

Bet ausis man cauru dienu skanēja Leipcigas lielgabalu

rībēšana, zemes trīcēšana un logu dārdēšana pilsētā.

Nespēju nemaz iedomāties, ka tik liels gars varētu aiziet

bojā. Manās neskaitāmās improvizācijās, kas grozījās tikai ap

šaušanos un duršanos, nekad neļāvu varonim bojā iet. Pat tad,

kad ienaidnieki to bija sakapājuši smalkās druskās, viņš katru

reizi pēc stundas laika atkal atdzīvojās un palika vēl stiprāks,
nekā bijis.

Ja, kālab vajadzēja Napoleonam iet boja? Kālab? Kālab? ... 36





Mazā lampiņa vāji apgaismo istabiņas vecās, kādreiz iezil-

gani vīlētās, šķirbainās koka sienas. Uz vienas no tām rēgojas

no sāniem mātes ēna. Tā izskatās kā liela, briesmīga ragana,

kas sēd pie milzīga ratiņa ar tādu pat milzīgu kodaļu, kuru tā

neapstādamās plūkā saviem garajiem, liesajiem pirkstiem un

šad tad ar plato muti nolaiza.
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Visu, kas mani lasot aizgrābj, attēloju pats darbos. Dzenu

kā Hanibāls pret romiešiem vēršus ar aizdedzinātām žagaru

buntēm uz ragiem. Kaujos kā Leonids pie Termopilām pret per-

siešiem. Novaldu kā Maķedonijas Aleksandrs trako Bucefalu

un līdzi viņam sēroju par ātrās dusmās nokauto Klitu. Arī

Kārļa XII trakulīga drošsirdība mani aizrauj.
«Ha! tur stāv dāņi!... Man pakaļ zviedri!... Pār kuģi

jūrā!... Uz priekšu! ... Klau, lodes džinkst!
...

Kas tā par

skaistu mūziku!...»

Un, garo zobenu kā Kārlis XII pār galvu vēcinādams, brūku

ar joni ienaidniekiem virsū.

Žogmales kuplie dadži lūst no stibas cirtieniem. Dadžu gal-

viņas lēkā uz visām pusēm kā linu poļas ap zārda sukām. Iz

sadauzītām vietām sūcas zaļgana sula.

Gauķis ne dienu, ne nakti nevarot bez pončo iztikt. Arī es

nēsāju sev pastāvīgi līdz kādu četrstūrainu drēbes gabalu.

Gauķi esot lieli jājēji: tie sēdot zirgam mugurā kā piekalti. Man

ar uz melnā Mustanga (gara melnalkšņa žagara) nevarētu

strausis līdzi tikt!

... Lūk, tur prērijā paspīd meža vērša galva!

Nu, Mustang, hop!...

...Gar ausīm vēji šņāc... Ap kāpšļiem tinas garā stepju

zālē
...

Pončo vējā plivinās ...

...
Tik uz priekšu vien! Tik uz priekšu vien!

Mustang, lēkšus skrien! Mustang, lēkšus skrien!

...Viņš domā izbēgt!... Par velti!... Viens laso metiens,

un viņš gar zemi!... Kur bolass?... Kur bolass?... Smagā bo-

lasa bumba pāršķeļ tam pieri!... No Mustanga nolēcis, iedur

vēl medinieks niknajam meža vērsim kaklā 14 collu garo dūci,

kas tam ādas makstī aiz jostas karājas...

Izlasījis par ziemeļamerikāņu kariem ar dienvidniekiem, sa-

rīkoju bez kavēšanās uz dīķa, kas mazajā pļaviņā, «lielu jūras

kauju» starp Merimaku un Kumberlentu.

Kuģus man palīdzēja no meldriem uztaisīt krusttēvs Klāvs.

Tur bija viss, kas vien uz kuģa vajadzīgs: masti ar rājām un

tauvām krustām un šķērsām; striķa trepes, kur matrožiem kā-

pelēt; masta kurvis, kur dienām un naktīm sēd matrozis ar

ķīķeri rokā, raudzīdamies tālumā; tāpat arī kajīte, enkurs un bu-

ras.

Merimakai krusttēvs Klāvs nokala un piestiprināja, kā pie-

nākas, 2 dzelzs ragus.



Arī matrožu netrūka. Tie bija koka klucīši un veci korķi, pa-

galmā salasīti.

Kur lepni tas izskatījās, kad, vējiņam uzpūšot, kuģi peldēja

viens pakaļ otram pa savirmoto dīķa līmeni!

Bet tad sakas kauja!

Kā saniknots vērsis, ragus izslējis, dodas Merimaka Kum-

berlentam virsū. Kumberlents birdina uz to lielgabalu lodes kā

krusu! Bet Merimaka nebēdā nenieka. Tā iet dūšīgi uz priekšu,

ūdeni uz visām pusēm šļakstīdama, — un iedur savus ragus

Kumberlentam sānos...

Pagalam!... Kuģis grimst!... Urrā!... Glābiet! Glābiet

kuģa ļaudis, ka haizivis tos neaprij... Lūk! ūdens jau nokust!...

Glābšanas laivu! mudīgi! mudīgi!... Par vēlu!... Izšāvies

kaimans norauj tos visus dibenā!...

Jau sen nedrīkstu skraidīt vairs savā vaļā. Mammiņa

nelaiž manis labprāt laukā. Mammiņa liek man katru rītu apaut

kājas un aplikt ap kaklu balto kokvilnas lakatiņu, ka nedabūnu

kāsu.

Dažreiz gan palaimējas man pazagšus iztikt lauka. Tad nu

gan izlaižu labu riņķi.

Pirms aizskrēju līdz dīķim, kur vasara laidu kuģus. Dīķis

pārvilcies jau ar plānu ledus kārtiņu.

Sameklējis akmentiņus, metu tos uz ledus. Pie katra svie-

diena ledus plēve sakuldurējas, un tad atskan dīvaina, maiga,

mīksta mūzika.

Bet kad tie ir ūdens gari, kas tur runa?

Man paliek bail, un es skrēju prom, skrēju uz krusttēvu

Klāvu.

...
Es zinu gan, ko es krusttēvam Klāvam jautāšu. Ja, — un

tas būs smalki!

Viņš cd patlaban pusdienu.

«Labdien, krusttēv!»

Un, rokas lepni sānos iespiedis, nostājos viņam priekša. 40



«Krusttēv! saki — kas nositas atrak, vai tas, kas nokrīt no

galda, vai kas nokrīt no baznīcas torņa?»

Atbildes vieta krusttēvs Klāvs uzdod man jautājumu: kada

mārciņa smagāka — dzelzs vai spalvu mārciņa?

Mans svarīgais zobena cirtiens ar šo vairogu atsists. le-

strēbis pāri karotes kāpostu, skrienu atpakaļ uz istabu.

...Bet upe?!... Ja, kāda tagad izskatās upe?... Un līšus

gar žogu aizteku līdz upei.

Ū! kāda tā dusmīga, melna!... Un kas par viļņiem! Tik lie-

lus viļņus vēl nekad neesmu redzējis!... Ūdens ar saaudzis

daudz lielāks
...

Brr! kas par aukstu vēju!
lemetis ūdenī pāris akmeņu, kurus ar zābaka papēdi izsitu

no sasalušajām smiltīm, dodos uz istabu. Māte mani saņem ar

lielu rājienu.

«Tagad tas visneveselīgākais laiks,» viņa saka, «visādas

slimības gaisā nesājas. Vai nevari norimties, kamēr sniegs būs

uzsnidzis?»

Un katru rītu, tikko no gultas izkāpis, skrēju pie loga skatī-

ties, vai nav pa nakti uzkritis sniegs.

Pec sniega uzkrišanas, zinu, nav ilgi jāgaida uz ziemas-

svētkiem.

Tie mani mīļākie svētki. Gaidīt, zināms, gaidu viņus visus,

jo viņi visi ir jauki: tā vasaras svētki, kur no rīta uzmosties

mazā burvju mežiņā starp smaršainām ievām un jaunplauku-
šiem bērziņiem; tā lieldienas, kad ar līgotnēm var uzlidināties

kā putns augstu, augstu, līdz pašiem liepas zariem, pie kam

caur visu miesu iet savādas, neaprakstāmas trīsas.

Bet mamma nekad neļauj augsti šūpoties. Varot apreibt

un nokrist. Turpretim pa ziemassvētkiem drīkstu ar «riņķa bāni»

griezties, cik ātri vien kalējs Klāvs var pagriezt riteni, pie kura

ragutiņas piestiprinātas.

Un kur tad eglīte!... Zelta un sudraba rieksti!... cukura

cigāri!... medus pīrādziņi! bonbonkas! āboli un citādi gar-

dumi!
...

Vienos ziemassvētkos, atceros, krusttēvs Klāvs iedāvināja

man lūpu ermoņikas un mazu vijolīti. Tai pašā ziemā mēs ar

krusttēvu Klāvu nošāvām zaķi.

To atminu vēl gluži labi. Atminu, ka ap pusdienas laiku pie-

saulē pakšķēdamas pilēja no jumtiem lielas ūdens lāses. Un

pret vakaru, kad palika dzestrāks, visa jumta mala bija nokārta

garām, spīdošām lastegām, kas izskatījās kā sudraba cigāri.

Nobirdinājis ar koku lastegas zemē, bāzu tās mutē un pīpēju.41



Te ieraudzīju krusttēvu Klāvu nākam. Gāju tam, «cigāru»

zobos turēdams, ar iedomīgu lepnumu pretim, gaidīdams, ka tas

mani apbrīnos un uzlielīs.

Bet uzslavas vieta krusttēvs Klāvs mani norāja un lika tūlīt

nomest ledu zemē.

Apjuku un nokaunējos, ka nedrīkstēju ne acu uz augšu pa-

celt.

Redzēdams, ka rājiens nolaupījis man visu kuražu, krust

tēvs Klāvs saka:

«Zini, krustdēl, ko? lesim šonakt uz zaķiem.»

«Uz kurieni, krusttēv?» iejautajos ka no jauna atdzimis.

«Tepat, dārzā,» kalējs Klāvs atsaka.

Zaķi bija apcēluši tēva stādītās jaunās ābelītes, un nepa-

gāja gandrīz neviena nakts, kur tie nebūtu atstājuši dārzā sa-

vas pēdas.

Tevs ieminējas reiz par to kalējam Klāvam, un tas apsolījās

sadot nebēdniekiem piparus.

Līdzko sametas tumsiņa, ielīdam ar krusttēvu Kļavu salmu

būdā, no kuras varēja pārredzēt jaunos kociņus.

Pielādēto divstobreni krusttēvs nolika sev blakām.

Dienas gaisma tapa ar katru stundas ceturksni mazāka. To-

mēr ar tumsu apradušās acis sniega atspīdumā varēja diezgan

skaidri izšķirt apkārtējos priekšmetus.

Pa lielceļu šad un tad čīkstēdamas aizslīdēja ragus.

Šur tur ierējās kāds suns.

Tad pamazītēm visas skaņas pamira.

Par bālganajiem sniega klajumiem iestājas dziļš klusums.

Bijām jau pāri stundas sēdējuši. Laiks tapa vēsāks. Bet

māte bija mani tā sačunčinājusi drēbēs, ka varēju gulēt vai

sniega kupenā, ir tad saltums netiktu klāt.

Ap pulksten desmitiem uzlēca mēness.

Burvīgi atspīdēja viņa sudrabainajā gaisma sniega apklāta
nora un Varlas bērzu birze tālumā.

Bet zaķis ka nenāca, ta nenāca.

Man saka jau palikt garlaicīgi, ta sēdot. Izsacīju pat krust-

tēvam Klāvam domas, ka zaķis šonakt nemaz nerādīsies.

Krusttēvs Klāvs sapogāja balto, kailo kažoku un strupi no-

ņurdēja:

«Vel jāuzgaida.»

Klusu ciezdami gaidījām talak.

Varēja but atkal kada stunda pagājusi. 42





...

Ū! kāds viņš liels! Un kur ērmots tas izskatās mēness

gaismā!... Nemaz nav kā zaķis... Un kas zin... jā, kas zin...
varbūt.. . tasir...



Sāku jau palikt nepacietīgs. Arī miegs nedeva vairs ne-

kāda miera...

...
Cik patīkami būtu tagad gultā — domāju un aiztaisu

acis...

Te piepeši krusttēvs Klāvs piegrūž man pie sāniem.

Atvēris acis, skatos un ieraugu kalniņā ēnu, kas nelieliem lē-

cieniem jinkā taisni uz mums.

«Vai redzi, kur Jancītis ļipo?» krusttēvs Klāvs piezīme

čukstošā balsī, bisi rokā paņemdams.

Mani sagrābj neizsakāma līgsme.

Zaķis lec arvien tuvāk un tuvāk.

Baidīdamies, ka tas mus neierauga un neaizmūk, pagriežos

pret kalēju Klāvu un klusā balsī čukstu:

«Krusttēv, kur nu virsu!»

Bet krusttēvs pakrata galvu par zīmi, lai ciešu klusu. Za-

ķis pienācis pa tam jau pie paša dārza.

.
..Ū! kāds viņš liels! Un kur ērmots tas izskatās mēness

gaismā!... Nemaz nav kā zaķis... Un kas zin... jā, kas zin...

varbūt... tas ir...

Un tirpas man pārskrien par visu miesu, jo atceros nostāstu

par Varlas tēva zaķi Melnajā purvā.

...Ja tādam apburtam zaķim šauj, tad skrotis lec atpakaļ

un trāpa šāvēju pašu.
Mani sagrābj piepeši lieliskas bailes

Domas, ka zaķis nav īsts, pārņem man visus prātus. Esmu

jau pilnīgi pārliecinājies, ka, kad krusttēvs Klāvs šaus, skrotis,

atpakaļ skriedamas, trāpīs mūs pašus.

Aiz bailēm sāku trīcēt un gribu patlaban krusttēvam sacīt,

lai nešauj, kad uzreiz nakts klusumā norīb šāviens un atbalso-

jas pāri reizes silā, viņpus upes.

Brīdi palieku it ka bez samaņas

Tikai tad, kad krusttēvs, pec otra šāviena kājas piecelda-

mies, piezīmē:

«lesim nu, nesīsim to rakari uz istabu,» — naku pie sajēgas.
Bet krusttēvam neminu par savām izbailēm ne vārda.
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Ar ziemsvētkiem aiziet man viss ziemas burvīgums.

Pēc gada ilgas braukšanas biji uzticis nupat kalnā, no kura

visa pasaule, cik tālu acs sniedzas, atspīdēja burvīgā rožu

gaismā. Un nu bez kavēšanās jālaižas atkal no kalna zemē pē-

lēki vienmuļīgajā ielejā, pa kuru jābrauc cauru gadu, kamēr no

jauna pie brīnumkalna aiztiek.

Ziema ar katru dienu paliek man nepanesamāka. Visas ma-

nas domas, visas manas dvēseles ilgas lido tagad kā zilas cie-

laviņas pretim pavasarim ... Jā, pavasarim ...

Pavasarī viss ir tik jauks! tik maigu pārmaiņu pilns!

Zem sniega čurkstošie strauti... Ledus iešana upē... Pir-

mie cīruļi dzidri-saulainā gaisā... Pār purvu klaigājošās ķīvī-

tes... un pirmais zaļums pa nokalnēm, tāds tik mīliņš, tik

maigi-mīkstiņš un tik svaigi smaršojoši-jauniņš, ka nezi vai to

skūpstīt vai ostīt, vai mutē ņemt.

Domas un jutas izklīst pavasari uz visam pusēm ka zosis

uz jaunām rudzu rugājām.

Bet vislielākais prieks pavasari man uziet kadu putna pe-

rēklīti.

Kaķa acīm izložņāju paspārnes un bēniņus, apraugu katru

ērkšķu un zusturu krūmiņu dārzā, izlūkoju visas malkas grēdas

un žagaru strēķus.

Es zinu, cik bezdelīdziņu perē uz kūtsaugšas, cik uz klēts-

virsus, cik uz istabas bēniņiem. Zinu, cik kurā perēklī bērnu,
kurš perēklītis drīzā laikā izvadāsies un kur vēl mazajiem nule

dīgst pirmās pūciņas.

Arī veco vītolu pie pirts mazas aciņas upmala pārrevidēju
katru gadu.

Vītola stumbrs pa pusei jau satrunējis. Iztrunējušos dobu-

mos nometās ik pavasarus uz dzīvi kādi putnu pārīši: strazdi,

zvirbuļi, zīlītes v. c.

Reiz no vecā vītola dobuma izvilku gluži svešu putnu. Tas

bija raibs, ar brūnmelnu strīpu pār muguru. Tikko biju izvilcis

to laukā, ka tas kā mirdams nokāra galvu un sagrieza riņķī
kaklu.

... Laikam bušu nabagu, lauka vilkdams, stiprāk sa-

spiedis — nodomāju un noliku to uz zālītes, lai atžirgst. Bet 46





Visas manas domas, visas manas dvēseles ilgas lido tagad
kā zilas cielaviņas pretim pavasarim ... Jā, pavasarim ...
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nepaguvu vēl ne roku atņemt, te tas spurrkš! spārnos un aiz-

skrien pāri upei.

Mate sacīja, ka tas bijis griezgalvis — tītiņš.

Malkas grēdā pie rijas perēja zilā cielaviņa. Ērkšķu krūmos

lizdoja čakstītes. Vijās un žagaru strēķos taisīja perēklīšus pa-

ceplīši.

Dažkārt uzgāju putna lizdiņu tur, kur nemaz nedomāju:

gan sētsvidū saslietajos zedeņos, gan sūnās, gan starp koku

saknēm, gan virs durvju palodās. Un reiz pat siena bomja galā,

kas stāvēja piesliets paspārnē pie rijas.

Bet to uzgāju tikai tad, kad bērni bija jau izvadāti. Varbūt

arī, ka kaķis tos bij apēdis.

Dārzā stūrī stāvēja resna, resna liepa, kur pa lieldienām

kāra šūpotnes. Viņas vecums nebija nosakāms. Vecākie ciema

ļaudis stāstīja, ka viņu tēvu tēvi redzējuši to tikpat lielu un

resnu kā tagad.

Vidus liepai bija izpuvis. Un viņas resno stumbru nebūtu

varējuši apņemt trīs četri vīri.

Liepas neskaitāmos dobumos mājoja vesels leģions ko-

vārņu, strazdu, zvirbuļu un visvisādu sīku, mazu putniņu.

Bet liepas galotnē bija uzcēlis savu rezidenci garkājis

stārks. No aprīļa mēneša līdz augustam viņš sita tur pastāvīgi

savas klabatas. Dažreiz pat vēlu, vēlu naktī, kad pār visu dabu

jau bija nogūlusēs dziļa krēsla un klusībā.

Vasara apmeklēju šo liepu gandrīz ik dienas.

Zari no apakšas tai bij apskabīti un cirtuma vietas izaugu-
šas kuplas, garas atzalas, kuras sniedzās līdz pašai zemei.

Pie šīm atzalām turēdamies un uz vijas mieta gala atsper-

damies, rāpos resnajos zaros un šļūcu tad pa kuplajām pazarēm

atpakaļ zemē.

Bet, kad no liepas galotnes maija mēneša beigās sāka at-

skanēt vairākbalsīga ķērkšana un ķiukstēšana, tad rāpos pa

resno, milzīgo liepas stāvu uz augšu, kamēr nonācu līdz stārka

lizdai.

Ak tu dievs, kas tas bija par žagaru strēķi! No zemes tas

ne uz pusi tik liels neizskatījās.

...Kālab mazajiem stārceniem kājas un knābji melni, ka-

mēr lielajiem tie sarkani?

lekāpu lizda.

Kas par talu, plašu redzes aploku!



Uz austrumiem spīd baznīcas tornis. Dienvidos paceļas

kalns, apaudzis kokiem... Un purvs!... Un upe!... Kāda tā

tagad izskatās lieliska! Kādiem līkumiem viņa lokās kā plata

sudraba lenta starp zaļajām lankām tur tālu, tālu!
...

Cilvēki, kas tur tāluma uz lauka strada, izskatās ka lelles.

Arkls līdzinās paijiņai, un zirgs nav lielāks par kumeļu.

Bet man pār galvu, nerimstoši parkšķinādami, griežas vecie

stārki. Dažubrīd viņi nolaižas tik zemu, ka varu sadzirdēt viņu

spārnu švīktoņu. Reizēm pat liekas, ka stārks grasītos šauties

man virsū.

Atpakaļ kāpdams, izlūkoju katru dobumu un izčamdu. Ja

atrodu kādu putnu, tad velku to laukā, apskatos, papriecājos

un palaižu vaļā.

Bet lielajos dobumos neuzdrošinos rokas bāzt; nedrīkstu ta-

jos pat ieskatīties. Tur ir tik tumšs, tik tumšs!... Kas zin, līdz

noliecu galvu, mani saķer pūķis vai cits kāds briesmeklis un

ierauj tur iekšā... Brrr!...

Dažreiz saņemu dūšu un iemetu dobumā kādu akmeni, kas

tad krīt, it kā pret ko atsizdamies, dziļi, dziļi, varbūt līdz pašai
zemei un dobji atbalso melnajā tumsā.

Arī kāju uz dobuma malas nedrīkstu likt. Un, ja gribu kād-

reiz apsēsties, tad izmeklēju aizvienam tādu zaru, kas stāv no

šīs bailīgās vietas tālāk.

Liepai ziedot, man sevišķi patīk tanī sēdēt. Kāda saldime-

daina smarža plūst tad mutē! Cik jauki skan ausīs bišu tūkstoš-

balsīgā darba dziesma!...

Ja, kas tas ir?
...

Es viņus ta mīlu, šos putnus, kas lido

gaisā, un šos sīkos kustonīšus, kas pa zemi skraida. Es nevie-

nam putniņam neesmu ne lizdiņas izpostījis, ne kādreiz kādu

oliņu tīšu saplēsis. Rūpīgi, aizturēdams elpu, eju klāt pie katra

perēklīša.
Un rudeņos, kad redzu dzērves gar padebešiem uz siltam

zemēm skrējām vai ieraugu krūmiņā starp kailajiem zariem 50





Jā, kas tas ir?... Es viņus tā milu, šos putnus, kas lido

gaisā, un šos sīkos kustonīšus, kas pa zemi skraida.



tukšu putna pereklīti, mani pārņem tads žēlums, ka varu rau-

dāt, raudāt ar asarām.

Un tomēr dažkārt kaut kas mani gumda darīt šīm mazajam

dzīvībiņām pāri.

Tā, noķēris reiz nelielu kaķēnu, uznesu to uz rijas augšas.

Biju dzirdējis, ka kaķis nekad citādi nekrītot kā uz kājām. Man

par vari gribējās pašam to izmēģināt. Kaķēns, zināms, kā ne-

krita, tā nekrita savādāk. Biju jau kādas desmit reizes to svai-

dījis. Nosviests zemē, viņš palika turpat uz vietas stāvam. Viņš

bija tik vārgs, ka nejaudāja aizmukt. Arī piekusis tas jau bija.

Noskrējis mudīgi pa trepēm lejā, nesu to no jauna augšā, lai

varētu mēģinājumu turpināt. Es negribēju viņu mocīt. Es tik

gribēju viņu vienreiz tā nosviest, lai viņš nokrīt citādāk, vairāk

neko, lai viņš tik vienu vienīgu reizi nenokristu uz kājām! Tad

jau es būtu to palaidis tūlīt vaļā... Pēdējoreiz kaķēns nokrita

uz purniņa. Viņš bija jau par daudz piemocīts. Pa muti viņam

sāka nākt asinis, un viņš žēli ieņaudējās. Mani pārņēma piepeši

liels žēlums. Es taču nemaz negribēju viņam darīt ko ļaunu. Es

tik gribēju viņu vienreiz nosviest tā, ka tas nenokristu uz kājām.

Noskrējis apakšā, paķēru mazo kustonīti un aiztecēju ātri uz

aku. Nomazgājis asinis, devu tam tūdaļ palakties pienu. No tās

reizes kopu kaķīti rūpīgi, kamēr tas izauga liels.

Otrureiz (un tas ir tas lielākais noziegums, kuru kādreiz

esmu pret kustoņiem pastrādājis) izņēmu no liepas dobuma

mazu kovārnēnu, kas vēl nemācēja spārnos labi laisties. Pirms

kavēju sev laiku, mezdams to gaisā un lūkodamies, kā viņš, ne-

veiklos spārnus ātri kuldams, nokrita par gabaliņu smagi zemē.

Tad tādi prieki man apnika. Notupinājis kovārnēnu uz priedes

zara, salasīju pa lauku akmeņus un sāku ar tiem putnēnu apmē-
tāt. Katram akmenim, kas tam garām skrēja, viņš stiepa sir-

dīgi pretī savu knābi. Tas iekarsēja mani jo vairāk. Mani sa-

grāba karsta kāre iesviest kovārnēnam vienreiz pa pašu knābi.

Ka varētu viņu nosist — man neienāca ne prātā. Dažreiz ak-

mens trāpīja tam pa spārnu. Tad viņš saļodzījās vairāk rei-

zes uz priekšu un atpakaļ, bet nagus tomēr nelaida no zara

vaļā...

Nabaga putniņš! Trāpīts pa guzu, viņš atkrita uz zara augš-

pēdu un bija nost. Bet nagus tas turēja tik cieši ap zaru sa-

krampējis, ka tik ar lielām pūlēm dabūju tos vaļā...

Apraku viņu smiltīs uz upes krasta un uzspraudu virsū lielu

liepas lapu.

Pēc šī atgadījuma nekad vairs tādu rotaļu neatkārtoju.53



Galīgi izravēja nežēlības sakni no manas sirds krusttēvs

Klāvs.

Biju kādreiz noķēris vecā vītola dobumā krūšu putnu. No

muguras tas izskatās melns. Rīkle tam ir balta un pakrūte

sarkani-brūna. Viņš māk ātri laisties, prot labi pa ūdeni brist

un arī nirt.

Piesējis tam pie kājas garu diega pavedienu, palaidu to

vaļā. Putns šāvās mudīgi prom upei pāri. Te — taukš! piesietā

kāja atrauj to atpakaļ. Viņš iekrīt upē, paiet pirms zem ūdens,

tad izlien laukā un sāk spārniem pa ūdeni pērties.

Krastā stāvēdams, raugos uz viņa raustīšanos ar tādu pat

sirdsprieku, ar kādu anglis noskatās gaiļu kautiņā un spāniets

vēršu cīņā.

Te sajutu piepeši, ka divi dzelzs rokas satver no muguras

puses manus elkoņus un saspiež tos tik stipri, ka man negribo-

šam jāiekliedzas.

Pavediens izsprūk man no rokas, un putns aizskrien ar to

platā pasaulē.

«Tā! tu man putniņus mocīsi?!... Vai tu domā, ka putniņam

nesāp?... Vai viņam dievs nav tādu pat dzīvību devis kā

tev?!...» uzsauc man rupja, dikta balss.

Tas ir kalējs Klāvs. To jau man vajadzēja tūlīt noskārst no

viņa dzelzs rokām. Un viņš turpina:

«Ka tev bus, kad piesiešu tevi aiz kajam striķī, pasviedīšu

ūdenī un raušu tad uzreiz atpakaļ!»

Mēģinu aizbildināties ar to, ka putns mak peldēt, ka viņam

nemaz tik grūti nav.

«Ak, nav grūti! — Pa, es tev paradīšu, tad zināsi, cik tas

grūti.»
To sacījis, kalējs Klāvs saņem mani pie auklu vietas aiz

kājām, panes kādus soļus dziļāk upē un sāk lēnām laist ar

galvu papriekš ūdenī.

No sakuma smejos. Bet, kad viņš iemērc jau pusgalvas

ūdenī, tad sāku spārdīties un saukt, lai tā nedara.

Kalējs Klāvs izvelk gan galvu no ūdens, bet tad mierīgi
laiž to atpakaļ.

Saku kliegt, lai laiž mani vaļa. Bet viņš lena gara turpina
tik savu pārmācības darbu, kamēr sāku raudāt.

Tad, palaidis mani vaļa, piezīme:

«Nu, vai redzēji, cik putnam bij grūti?»

Elsadams un šņākdams aiz dusmām un uzbudinājuma, neat-

bildu tam ne vārda, bet steidzos mudīgi kalnā. 54





«Mīļo, labo krusttēv! piedod, piedod man! es uz priekšu

nevienam putniņam vairs pāri nedarīšu!»



Man liekas, ka kalējs Klāvs nodarījis man lielu pārestību.

...Es nekad vairs pie viņa neiešu uz smēdi... nekad nepū-

tīšu viņam vairs plešas... nemaz nerunāšu ar viņu... Un, kad

viņš nāks tikai mūsu istabā... tad tūliņ dzīšu viņu ārā...

Tādas domas ieskrienu istaba, iemetos gulta un saku no

jauna raudāt.

«Dēliņ! kas tev noticis? kam tu raudi?» mate jauta

Es neatbildu, tikai šņukstu un elsāju.

«Vai tev kas sap?» mate jautajā talak

«Nē!»

«Vai tevs tevi sarudinaja?»

«Nē!»

«Nu kas tad tev kaiš? Kam tad tu raudi?... Skat, kādas

mantas krusttēvs Klāvs atvedis tev no tirgus!»

Un māte atnes un noliek man priekšā: pāris bilžainu grā-

matu, jaunu cepuri, tūtu bonbonku, piparraušu zirgu un cukura

cigārus.

Sākumā uz visām šīm lietām nemaz neskatos. Tad pametu

uz tām jau kādus īgnus skatus. Pēc tam sāku tās jau apcilāt.

Un pirmais saldais cigārs, ko ieņemu mutē, padara man saldu

visu rūgtumu pret kalēju Klāvu.

Uzlicis jauno cepuri, steidzos tūlīt uz kalnu, uz smēdi, ar

mīļu apņēmumos ķerties krusttēvam Klāvam apkārt un sacīt:

«Mīļo, labo krusttēv, piedod, piedod man! es uz priekšu ne-

vienam putniņam vairs pāri nedarīšu!»

Un savu solījumu neesmu no ta laika pārkāpis.

To pašu rudeni kalējs Klāvs nomira.

Tā ir mana visdziļākā sāpju atmiņa no Taivas ciema.

Labu laiku nebiju pie kalēja Klāva bijis. Caurām dienām no-

dzīvoju pa upmali, lasīdams riekstus, kuru togad bija padevies

brīnumdaudz.

Katru vakaru nācu maja, piešķinis pilnas visas kabatas, ce-

puri, azotes un kamzoļu piedurknes.57



Kumodes apakšējo atvilktni, kuru mate bij atdevusi mana

lietošanā, gribēju piebērt pilnu līdz malām.

Bieži, laiku kavēdams, nosēdos uz grīdas pie riekstu kau-

dzes, grābu tos saujā, bārstīju un grūstīju no viena atvilktnes

gala uz otru, aprakdams brīžam tajos abas rokas līdz elkoņiem.

Kādu dienu pārnācis no riekstu lasīšanas agrāk mājā, no-

spriedu aiziet pie krusttēva Klāva un aiznest tam par saldajām

bonbonkām skārda bundžu pilnu ar riekstiem.

Nākama acumirklī jau tecēju priecīgs uz kalnu.

Kalna nedzirdēja kaļam. Smēdes durvis bija ciet. Pieskrējis

redzēju, ka tās bija aizslēgtas ar lielu priekškaramo atslēgu.

Man iekrita prātā, ka krusttēvs Klāvs būs nobraucis uz

tirgu. Tomēr aiz ziņkārības gribēju vēl pa dēļu šķirbu palūko-
ties.

Nepaguvu pielikt vēl acu pie sienas, ka no iekšienes atska-

nēja briesmīgs vaids, šausmīgs — ū-ū-ū! izgrūsts nežēlīgās mo-

kās.

Aukstumi parskrej man par visu miesu. Bundža izkrīt no

rokām, un rieksti izbirst pa zemi.

Drebēdams aiz bailēm, metos, cik kaju, uz istabu atpakaļ.

Šausmīgu domu virkne vandās man pa galvu.

«Mammiņ! mammiņ!» sāku, tikko pie durvīm noticis, kliegt.

«Skreita!... kur tētis?!... mudīgi, mudīgi! glābt krusttēvu

Klāvu! Velns viņu pa smēdi moca!... vai! vai!»

Bet mate atbild:

«Tas, dels, nav nekāds velns. Kalējs Klāvs vaid tapec, ka

viņš dikti slims... Un bezdievīgi cilvēki viņu tur ieslēguši.»

Apkārtne to gadu plosījās asinssērga.
Ne vienu reizi vien, pie galda ēdot, dzirdēju runājam, ka

Valeikās nomiruši puisis un gana zēns; Rungaiņos nomirusi

meita, kurai to pašu svētdien būtu bijušas kāzas; Zūrās guļot
slimi visi mājenieki: neesot ne kas lopus izlaiž, ne kas pie liniem

iet — pati saimniece jau tik vārga, ka rītdienas vairs nesagai-
dīšot.

Apriņķa policija bij ar priekšrakstu paziņojusi, lai katru, līdz

kā parādās pirmās saslimuma zīmes, bez kavēšanās nošķir no

citiem.

Stārasts, priekšrakstu pec sava prata iztulkodams, bija tad

atšķīris saslimušo kalēju, ieslēgdams to viņa smēdē.

Tevu šis mežonīgi varmācīgais darbs lieliski uztrauca.

«Vai jus traki esat palikuši?» viņš iekarsis kliedza. «Vai

savu prātu pavisam jau esat apdzēruši?!... Dzīvu cilvēku 58





Katru vakaru nācu māja, pieškinis pilnas visas kabatas,

cepuri, azotes un. kamzoļu piedurknes.
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gribat nomaitāt... Cilvēks palicis slims: viņam vajag dot zāles,

vajag to kopt... Un jūs, jūs kā mežoņi ieslogāt to cietumā. Pa-

gaidiet, ja kalējs Klāvs nomirs, tad jūs vien pie viņa nāves bū-

siet vainīgi. Jūs būsiet viņu badā nomērdējuši. Jūs būsiet to no-

kāvuši, jūs...»

Un tēvs piedraudēja tos visus nodot tiesām.

Kas pec tam ar kalēju Kļavu notika — nezinu.

Aiz briesmīga nervu satraukuma paliku to pašu vakaru

slims, tā ka otrā rītā nespēju vairs no gultas piecelties.

Vairāk nedēļu no vietas nogulēju bez samaņas, neatjauz-

dams, ne kur esmu, ne kas ap mani notiek.

Cauram naktīm lampiņa dega pie manas guļu vietas, un

nabaga māte, mani kopdama, nedabūja ne drusku aizvērt acu.

Bēdu sagrauzta, izbeigusēs viņa sēdēja gultas kājgalī. Viņa

raudzījās sarkanām, izraudātām acīm uz manu krūšu ātro cilā-

šanos, satrūkdamās katru reizi kājās, kad sāku diktāk murgot.

Nepiekusdama viņa braucīja zem apsega manas sausās,

karstās miesas ar etiķī samērcētu drānu, lika man ap galvu

pūsli ar ledu, deva man pēc katrām septiņām stundām dzert

siltu kliedartēju, kurai bija pielieta dzērveņu sula.

Bieži par murgiem izbijies saucu kalēja Kļava un matēs

vārdus.

Šņukstēdama tad māte nokrita pie gultas uz ceļiem, apskāva

man apkārt savu bālo roku, bučoja man degošos vaigus un

pieri, glāstīja mani un mierināja, izkusdama visa mātes neiz-

sīkstošās, mūžīgajās mīlestības jūtās, tais neizsakāmajās paš-

aizliegšanās un uzupurēšanās jūtās, kuras visspilgtāk parādās

mātē pie bērna slimības cisām.

Reizēm arī tēvs pienāca mani apraudzīt. Viņš uzlika savu

rupjo, sastrādāto roku uz manas karstās pieres, aptaustīja

manu pulsu, noklausījās brītiņu manā drudžainajā elpošanr. un

izgāja tad, ne vārda neteikdams, no istabas.

Pec triju mēnešu ilgas slimošanas biju jau tiktai atspirdzis,

ka sāku, gultā gulēdams, ilgoties pēc laika kavēkļa.

Mate atnesa man manas mīļākas grāmatas.

Pirmais, kas «Skolas maize» uzšķiras, bija kartaģiešu sla-

venais karavadonis Hanibāls.

Sāku ar neizsakāmu sirdsprieku par viņu lasīt... Bet tad

piepeši iesitās man prātā, ka dieviņam nevar patikt, ka lasu

tādas asiņainas lietas, un, juzdams viņam pateicību parādā par

atdabūto veselību, noliku grāmatu nost,



Neaprakstāmas tīksmīgas sajūtas bij izlaistītas pa visiem

maniem locekļiem, pa visām manām dzīslām, tās savādās, omu-

līgās sajūtas, kuras izbauda slimnieks, kad tas sāk atveseļoties.

Pirmo reizi no gultas izkāpis, piegāju vispirms pie loga.

Zeme, koki un ēku jumti bija pārklāti ar biezu sniega kārtu. Uz

celiņa, kas nāca no klēts uz istabu, lasījās zvirbuļi. Gar logu

žadzinādama palaidās žagata. Pāris sivēnu viens pakaļ otram

skrēja no rijas puses uz kūti.

Cik viss tas izlikās tagad jauns, neredzēts, dīvains!

Galva man saka reibt un acis apžilba, skatoties sniega

spilgtajā baltumā, kas saules staros margodams laistījās.

Mate, kas turpat istaba vērpa, manu lielo prieku redzēdama,

piezīmēja:

«Ja būs labs laiks, dēliņ, tad brauksim pa ziemassvētkiem

visi uz Zemgali pie vecmāmuļas ciemā. Viņa nemaz tevis vairs

nepazīs, kāds tu no tā laika, kopš šķīrāmies, esi izaudzis un

pārvērties.»

Pec paris nedēļām, kuras man bija jāpavada vel istaba,

pienāca mīļie ziemassvētki.

Kad pātari bija noskaitīti un paturēts brokasts, vecais Sī-

manis piebrauca pie istabas durvīm kamanās aizjūgtu tēva goda

zirgu — Vilni, melnu, slaidu rumaku, kuru tas citam nevienam

nedeva braukt.

Izdzirdis ilkss zvana šķindēšanu, nezināju aiz prieka, ko

darīt.

Pirmā ievietojas kamanas mate. Viņa nosēdas kreisajā puse,

nolikdama sev klēpī sainīti ar ziemsvētku kukuļiem.
Tēvs melnā kažokā ar milzīgu apkakli, apjozies platu, pēr-

lēm šūdinātu ādas jostu, nosēdās kamanu labajā pusē par brau-

cēju.

Mani, satīstītu no galvas līdz kajam lielas, biezas villaines,

ieņēma vidū.

Visi maju ļaudis bij iznākuši mus izvadīt. Man palika 62
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kauns, ka esmu ka skuķis satīts lakatos, un šīs nelāga domas

traucēja man sākumā gandrīz visu lielo brauciena prieku.

Tēvs, paņēmis no Sīmaņa pātagu un grožus un aptaujājies,

vai mēs ar māti esam jau, kā vajadzīgs, nosēdušies, noteica

uz saimes ļaudīm:
«Nu tad palieciet veseli un gaidiet mus atpakaļ!»

Tai paša acumirklī Vilnis, ar šalti traukdamies, metas no

pagalma uz lielceļu.

«Brauciet laimīgi!... Sveiki!... sveiki!... Ardievu!» noska-

nēja cita caur citu mums aiz muguras vairāk balsu.

Bet, izbraucis aiz vārtiem, tēvs zirgu spēji apturēja. Viņš

piesauca Sīmani un nokodināja tam pa otram lāgam, ko darīt,

kamēr viņa nebūšot mājā.

Vilnis, spēji apturēts, dīžādamies kašņāja kajam sniegu un

grūstīja kamanas kā paijiņas pa lielceļu uz priekšu un atpakaļ.

Sīmanis aizcēla vārtus, noteica vēlreiz: «Laimīgi!» — un

mēs šķīrāmies.

leraudzījis kalniņa kalēja smēdi, iesaucos:

«Tēt! bet krusttēvam Klāvam ardievas!...»

Tēvs sausi nokāsējās. Māte tikko dzirdami nopūtās.

Un, it kā iepriekš norunājuši, abi vienā mutē piezīmēja:

«Gan jau, dēls, reiz tiksies!»

Par kalēju Klāvu neko vairs neprašņāju. Manas domas ta-

gad aizņēma brauciens. Trīcēdams aiz prieka, laidu skatiem kle-

jot pār sniegainajiem kalniem un lejām, kas saules spožumā

margot margoja, kamēr skati atdūrās tur, kur pie apvāršņa ma-

las zilinājās sils.

Gaiss bija tik rams, tik kluss. Sasalušais sniegs čīkstēja

zem kamanu sliecēm. Tuvu un tālu sadziedājās gaiļi.

Tēvs daudz vietās, negribēdams braukt lielo līkumu pa liel-

ceļu, nogriezās sāņus un laida pāri maziem ezeriem, kas, apau-

guši visapkārt nosarmojušiem kokiem, izskatījās kā greznas

dejas zāles ar spīdošu parketu starp dižiem, baltiem pīlāriem.

Laiku pa laikam mate iejautajās:

«Dēliņ! vai tev nav auksti? ... Bērns, vai tu nesalsti?» —

un ietīstīja man kājas ciešāk kamanu kažokā.

Pie Naratas upes piebraucot, tēvs sāka stāstīt, ka es priekš

četriem gadiem te gribējis aiziet zivīm par ķēniņu, un rādīja

uz netāli stāvošām mājām, kur esot toreiz iebraukuši žāvēt

slapjās drēbes.

Daudz, daudz mežiem bija jābrauc cauri. Tie sastāvēja pa

lielākai daļai no eglēm, kas sarmā spīguļoja baltum baltas.65



Mazs vējiņš retumis aizskāra dižo koku galotnes. Sarmas kris-

tāliņi tad atraisījušies lidoja augstu, augstu gar egļu zariem kā

sīki balti tauriņi un, zemē nolaizdamies, nokaisīja ceļu spulgo-

jošām sudraba zvīniņām.

Mežmala šur tur lekaja kādas zīlītes, vienmuļīgi atkārtoda-

mas savu sēro ziemas dziesmiņu:

Sī, sī — čičiči!

Sī, sī — čičiči!

Bet meža vidū viss bija kluss kā kapā. Un, kad nakti uz-

lēca mēness, spocīgi apsudrabodams nosarmojušās egles, un

tāli iz dziļā sila biezokņa atbalsojās mūsu kamanu zvaniņš, tad

izlikās, it kā mēs brauktum pa apburtu pasaku valsti.

Snaudās, pusviru acīm gurdi lūkodamies, bieži sev priekšā

ieraudzīju staltu, baltu marmora namu ar daudz lieliem logiem

un torņiem un, prieka pārņemts, skaļi iesaucos:

«Mammiņ! mammiņ! Skat, kas tur par pili!»

Bet, tuvāk piebraucot, grezna pils uzreiz pazuda, kamēr tur,

par gabaliņu tālāk, parādījās atkal cita.

Tādas redzes ilūzijas nak man nereti vel šo baltudien

priekšā.

Otra diena pret vakaru nobraucam gala.

Seta iebraucot, mus riedami apstāja lieli un mazi suņi, ku-

rus tēvs atgaiņāja ar pātagu.

Vecmāmuļa iznāca patlaban no kūts, nesdama rokā piena

slauceni. Tā bija neliela, maķenīt jau salīkusi vecenīte, bet vēl

diezgan ņipra, lai vestu dēlam saimniecību.

Mus ieraudzījusi, viņa apstājas, zīmēdama, kas tadi esam.

Māte pirmā gāja tai klāt un sveicināja.

Vecmāmuļa nometa tad uz vietas zeme piena slauceni, iz-

stiepa rokas un šņukstēdama apkrita mātei ap kaklu.

«Nu, vai pazīsti, kas tas tads?» mate, uz mani radīdama,

jautāja. 66
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«Ak, Andiņš!... Ak, tu mans dēliņš!...» vecmāmuļa prieka

aizgrābtībā iesaucās un apkampusi sāka mani sirsnīgi bučot.

«Nāciet nu, bērni, uz istabu! nāciet!... Kas tad tur vēl pie

zirga?... Ak, tas jau Jānis!... Visi trīs atbraukuši!... dieviņ!
dieviņ!»

«Nu, labvakar, mamm!» tevs sveicināja un nobučoja vecmā-

muļai roku. «Vai mūs ar gaidīji?»

«Labvakar! labvakar, Jāni, dēls!... Vai tad nu negaidīsi...

dieviņ! dieviņ!... Kas to būtu gan domājis!... Tādu gaisa ga-

balu!... Un visi trīs!... Eita nu, cita, mani bērniņi, uz istabu

sasildīties!... cita! gan jau es... Nu kur tad tas Jēkabs vēl, ka

nenāk ciemiņu sagaidīt?!...»

«Tepat jau viņš ar ir!» ierunājas mums aiz muguras dobja

vīriešbalss.

Tas bija Jēkabs, manas mātes vienīgais brālis, vidēja au-

guma cilvēks nelielām, dzeltenām ūsām. Kājās tam bija koka

tupeles un galvā aitādas cepure.

Viņš sniedza papriekš roku tēvam un, latgaliešu izrunai pie-

mērodamies, piebilda:

«Ari tus molenīšus vor vīnu reizi myusu cīmā īraudzeit?»

Pēc tam gājām visi reizē uz istabu.

Istabā iededza lampu. Tēvs ar jauno krusttēvu nosēdās pie

galda un sāka pārrunāt par mūsu braucienu un tad pamazām

pārgāja uz runām par visādām saimniecības lietām.

Es stāvēju, piespiedies pie mātes, kas bija nosēdusēs pie

siltā mūrīša, un klausījos vai, pareizāk sakot, mēmi lūkojos vis-

apkārt pa svešo istabu.

Pēc tējas aizlaida mani tūlīt gulēt. Bet tēvs un māte vēl

ilgi palika augšā un daudz, daudz ko pārrunāja ar vecmāmuļu

un jauno krusttēvu.

Man šis jaunais krusttēvs no iesākuma nemaz nepatika.

Baidījos, ka tik viņš nesāk mani pie reizes piezobot, kadeļ

turējos no viņa attālāk.

Reiz tas gribēja mani nosēdināt sev uz ceļa. Bet es tik traki

sāku rokām un kājām spārdīties, ka tam gribot negribot vaja-

dzēja palaist mani vaļā.

Tikai ar lielām pierunām un apsolījumiem mātei izdevās

savest mūs reiz kopā. Man vajadzēja tad lasīt jaunajam krust-

tēvam priekšā grāmatu un izskaitīt 20 uz priekšu un atpakaļ,
ko izdarīju bez neviena misēkļa.69



Jaunais krusttēvs uzlielīja mani par labo lasīšanu un rēķi-

nāšanu un jautāja, vai mākot arī ko neko uzdziedāt.

Uz kam bez apdomāšanas ravu vaļa:

Tai gaismai austot, bruņinieku bari

Tērvetes cietoksnim jau tuvojas;

Un latvju virsaitis Vestars ar vari

Un drošību tiem pretī sataisās.

«Tas ir labi, manu krustdēl! tas ir labi!» mātesbrālis piezī-

mēja. «Mācies tik tā arvienu, tad būs — labi!»

Un, izvilcis no ķešas naudas maku, viņš izņēma no ta dažus

sudraba gabalus un, dodams man, sacīja:
«Še! nopērc par to sev kadu smuku stāstu grāmatu. Un šito

paturi bonbonkām!»

No tas reizes jaunais krusttēvs kļuva man mīļš.

Diena pagāja pēc dienas. Viss jau bija izrunāts, viss izstās-

tīts, ko par garajiem četri gadiem katrs bija piedzīvojis. Sa-

runas tagad grozījās vienīgi ap tās pašas dienas iespaidiem.

Jauna nevienam vairs nebija ne ko teikt, ne ko prasīt. Kopējā

dzīve pamazām iebrauca vienmuļīgajās ikdienišķības sliedēs.

Tevs šad tad saka jau ieminēties par mājas braukšanu. Tikai

vecmāmuļa to pierunāja vēl palikt.

Bet, kad pagāja zvaigznes diena, tad tas nebija vairs attu-

rams. Un viņi abi divi ar māti nobrauca uz Taivas ciemu at-

pakaļ.

Mani atstāja turpat pie vecmāmuļas, lai nedabūtu zināt par

kalēja Klāva nāvi un nesaslimtu no jauna.

Šķiroties man vecāku nebija ne drusciņ žēl. Biju it jautrs,

smējos, lēkāju ap kamanām, tā ka vecmāmuļa, mātei kamanās

kāpjot, piezīmēja:

«Luk, nu, meit, kur drīz tavs dels no tevis atradis.»

Bet otras dienas vakarā pēc vecāku aizbraukšanas nevarēju

aiz skumjām nekur vairs rimties un, kaktiņā ielīdis, tikām viens

raudāju, kamēr biju turpat aizmidzis.

Lai mani apmierinātu, vecmāmuļa deva man cukura kreņģe-

līšus un stāstīja visvisādas pasakas, kuru tai bija neizsīkstošs

krājums. 70



Pēc kādas nedēļas biju ar savu jauno dzīvi jau puslīdz ap-

radis. Un, kad pēc tam iepazinos ar kaimiņu zēniem un gāju

kopā ar tiem laisties no kalna ar ragutiņām, tad tēva mājas

man nenāca vairs ne prātā.

Tā paša gada pavasarī tēvs atnāca no Taivas ciema uz Zem-

gali atpakaļ. Dzīve starp tādiem mežoņiem, kā viņš palaikam

mēdza Taivas ciemniekus saukt, tam bija līdz kaklam apriebu-

sies.

To ziemu tam reiz bija uzlauzta klēts un izzagta visāda

manta. Un citā reizē — sagraizīts pie tiesas mājas jauns, tikko

pataisīts zirgu aizjūgs.

Viņš iepirka Zemgale kādas kroņa mājas un drīz pec tam

nomira.

Taivas ciemu nekad vairs neesmu redzējis. Bet ta laika bēr-

nības iespaidi, kā arī kalējs Klāvs paliks man mūžam atmiņā.
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Bet tad uzreiz kā zi-

bens gaišā laikā iešau-
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