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DRAUGU SEJAS.

Ķiniešu princis.

Ātrvilciens gaidija pēdējo signālu, lai aizvestu no

pasaules pilsētas nedaudzos, kam ta apnikusi. Es sē-

dēju pie loga, domās jau saskatidams lauku vientu-

libu. Bija tumša nakts.

Viņš ienāca un pamāja klusu kalpotajam, kurš

nolika viņa vienigo lielo somu kupejas stūri.

Ar savām mierigajām, brūnajām acim, kurās pa-

visam, likās, nevar kaisliba mājot, viņš pārlaida savu

mazliet nogurušo skatu pār mani un apsēdās man

pretim.
Mēs klusējām klausīdamies riteņu taktī. Nakts bija

tumša un vēsa, un tikai staciju ugunis apgaismoja
reizēm kā zibenis caurskrejošo vilcienu.

Bet nakts un ceļa vientuliba mūs tuvināja un va-

lodas iesākās kā diviem cilvēkiem, kas atrodas vien-

tuļā salā.

Viņš bija lēns un gauss. Sejs maigs, bez bārdas,
kā viņu rāsai parasts. Dīvainais tumšais zīda ķitelis
deva viņam pasakainu izskatu. Citādi viņš bija pil-
nigs eiropietis. Bizes viņam nebija, viņš, kaut gan

garā citāds, dzīvoja līdzi savas dzimtenes dzīvi, bet

varbūt ari tikai aprēķins miera un ērtibas dēļ bija

tas, kas noņēmis viņam mūžigo svinigo pazīmi. Melni

spīdigi, bet zīda mīksti mati, vidēji lieli, greznoja viņa

galvu. Zem tiem sejs bija, kā svētajiem, vaska

iedzeltens un gluds.
Es runāju par to, cik labi ir atgriezties pēc ilgāka

ceļojuma mājās.
Viņš paskatijās, aši aizvēra acis un pasmaidija.

Neviena vārda par to.
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Vaj viņš neceļo uz dzimteni?

0 ne. Uz dzimteni viņš nevar.

Tas ir savadi... Bet varbūt nevar. Es atminējos

daudzos, kuri nevar.

„Ak ne|! Tas nava tas. Man netīk!"

„Dzimtene?
tt

Viņš apklusa, aizvēra acis un ilgi klusēja. Sejs
pieņēma sastingušu izskatu. Kā akmens, kas pa-

beigts no skulptora un kur nekas vairs nav darāms.

Viņa dzimtene tak ir skaista?

„Ja ...
Tur ir skaisti." Un tad viņš stāsta. „Ta

ir Dienvidķina pie ekvatora jūras. Tur ir skaisti...

Jūra nemitigi šūpojas kā krūtis, kur mūžiba elpo.
Viņa pilna dzīvibas. Uz krūtim šūpojas laivas, un

vakaros ir zilgana migla. Viņa tēva pils ar divdesmit

torņiem ir uz pakalna, pilsētiņas vidū. Dārzos ir

simtsgadigi māksligi koki, ciedras un platani un pal-
mas. Bet dārzs ir izpostits —ir bijusi revolūcija. Un

varbūt pils ari."

Viņš atkal klusē brīdi.

Tagad viss tas pāri. Viņš var atgriezties un dzīvot

savā tēvu pilī un dārzu kopt. Viss pieder viņam.
Prinču Kai-Tze-Tanu cilts ir neatminami veca. Bet

viņam netīk. Viņam netīk redzēt izlaupito pili un

samīditos dārzus un izjauktās ūdens kaskādes. Dzie-

dātāju putni ir aiznesti ar visiem zelta būriem, un uz

grīdas droši vien ir veca porcelāna drumslas. Zaļas

ķirzakas dzīvo zem goda sēdekļa, uzticamie sulaiņi
ir prom. Pat tēva kapenes ir apgānitas... un zie-

dokļi salauzti.

Ja, tur ir cita dzīve tagad. Jauni laiki. Miers un

daba un tūkstošgadu reliģija un tikumi ir prom. Tagad
nesaprot vairs viens otra, bet tikai katrs sevi. Tagad
ir izmantošanas laikmets. Brīvibas vārdā tiek viss

pārvērsts naudā. 0, eiropiešu idejas ir lielas un

grandiozas, bet šīm idejām papriekšu jāj laupitaju

un materiālistu pulks, un zaļa zeme, dievnamu miers
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un koku ēnas ir pagalam. Viņam netīk vairs tur

atgriezties. Viņam vieglāk ir te būt nepazīstamam.

„Bet jums tak ir māja tur un dzīves vieta te?"

„0, ne. Visa Eiropa; tur svešums visur vienāds."

Un tad es zināju, ka viņš ir bijis visur, zina visu.

Viņš runā tekoši piecas Eiropas valodas, viņš studējis
mūsu mākslu un zinātni un idejas, un tagad viņam ir

divas būtnes. Viena oficiāla, kas ceļo, runā, stāsta

un eksistē priekš kultūras, otra — kas klusē dziļi kā

aprakts Ķinas templis ar seno dzejas burvibu, kā

zeme ar zilganotām miglām un elpojošām jūras krūtim.

Viņš pazīst visus un saprot visu valodas, viņu ne-

pazīst neviens. Tikai noguris no ceļošanas, svešām

runām un ielām, viņš aiziet savā tēvu pilī, dzer smar-

šigo tēju no sena porcelāna traukiem un sēd senā

sēdeklī lasidams Li-Tai-Pe dzejas un Konfucija debess

dziļo filozofiju. Jūra elpo, koki zied, asins sarkanas

vītnes aug ap viņa pils sētam; sulaiņi staigā uz pirkstu
galiem, un viņa mīļākā dzied... Ta ir sveša, tāla,
bet salda pasaule. Droši vien lielajā somā viņam ir

izglābtas zelta relikvijas un veci pergamenti, no ku-

riem uzzied dzimtene kā vizošs dārzs. — Kad es

runāju par viņu dzeju, viņam salds un apskaidrots
smaids ir uz lūpām.

„0, to var lasit tikai nedaudzie, ļoti nedaudzie, ta

ir izredzēto privilēģija. Mūsu valodai nava robežu.

Bet te —piebilst princis Kai-Tze-Tans — te viss visiem

ir saprotams.
Kad ātrvilciens apstājas citā pasaules lielpilsētā un

mēs esam divi tūkstoši kilometrus nobraukuši, viņš

saņem mierigi jauno piestātni.

Viņš man nemanot kļuvis tik tuvs un pazīstams,
un turot viņa roku savā, atvadoties es jūtu pats manu

bezgaligo klejošanu ...

Un tagad dzimtenē un bieži starp draugiem, kad

mēs par visskaistāko runājam, man liekas, ka princis
Kai-Tze-Tans nosēstos cieši man blakus, svešs ar
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savu būtni, bet sirdij tik tuvs. Un es skatos viņa ka

dārgā spogulī, un pretim man atmirdz mana dvēsele.

Cattlea Sapho.

Pasaules izstāde. Rudens saule, smaga, vēl gaiša
siltuma pilna, glauž parkus un puķes, kas klusi bāl

ceļa malās. Parka vidū ir milziga ēka ar stikla ku-

polu, un ļaužu straume plūst, lasidamās iekšā pa

plašajām palmu dekorētām durvim.

lekšā viss lielais tilpums pilns saules un zelta pu-
teklišu. Neapskatāms daudzums puķu. Smarša, salds

reibums.

Es klīstu pa ejam, kur abās pusēs liecas puķu un

augļu bagatiba. Zilgani sārtas vīnogas, kā iekvēlo-

jušās, nobriedušas lūpas, tikko neplīst no pilnibas.
Un starp viņām ir ari brūni melnas un spīdigas kā

jaunu dienvidnieču acu zīles
...

Puķu ceļš aizvijas tālāk; es eju starp milzu krizan-

tēmām, kas savus zaļganos un rožainos ziedlapu
gredzenus savijušas cienigi un skaisti lepojas ar augsti

paceltām galvām. Aiz viņām nāk zaļganbalto hor-

tenziju virknes, ciklamenu smaršošana, dzelteno Ma-

rechal Niel glāstošā saldā dvaša, simts vijās un vai-

ņagos staipekņu rozes, pelargonijas, neļķes, melnas

kā Marokas jaunavas, liliju sniegbaltie svārki un

svešu dūņu puķu maigais ziedu pulks, kas pat cilvēka

elpu nepanes.
Un tad zaļu lauru rindā es nonāku skaistākajā

vietā
...

Tur ir tikai jauniba un skaistums. Tūksto-

šiem smaidošu seju, visās prieks un gaviles un skai-

driba un graciozs aristokrātijas miers... Tās ir

orchidejas. Mana laikmeta bērni — pārsmalcinātas
laimes sajūtu pilni, ar brīnumainu fantāziju un nepa-
rasti daiļām sejām.

Viņām nava noslēpumu. Viņas plaši atvērušas

savas lūpas, rožainas vaj zelta pilnas mutes un dziļo
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krūšu daiļumu, smej zemei un saulei, lepodamās ar

savu kailumu. Es esmu kā zemes valdnieka troņa
zālē, kur ap mani smaida vilinošas sievietes, mēmi

piedāvādamas skaisti veidotas lūpas, simts sapņiem
un pasakām pilnās sejas.

Mani soļi stājas. Klusa laime smaida iz ziedu

sejām. Es ticu tagad, ka puķēm ir dvēseles, daudz

mīļākas par cilvēku dvēselēm. Un lūkodamies viņās,
es ieraugu manu vismīļāko Cattlea Sapho. Viņa
smaida. Pirmo reizi es viņu redzu, bet pazīstu. Es

pirmo reiz redzu zemes dvēseli ziedā, noreibušu,
smaidu un daiļuma pilnu. Kokles sāk skanēt ap mums.

Es šūpojos kā reibdams — viņa smaida... Viņa ir

mēma, bet viņas krāsās un linijās ir valoda, kuras

skaņas nebeidzamas. Nebeidzami es dzirdu: mīlu, mīlu!

Ļaužu pulki nāk un iet. Bālas dāmas tumšās drēbēs,

jaunas meitenes biklām acim, truls veikalnieka sejs,

mierigi čalojošie pilsoņu pāri, sajūsmas pilni glezno-

tāji, kareivji un strādnieki. Visi plūst garam un

paskatās uz manu mīļāko — neviens nepazīst, es to

zinu! Tikai es. Stundas iet, diena grimst līdz ar

sauli, atskan zvans, un es atvados un izeju pa liela-

jiem vārtiem. Sveika, mīļā Sapho! Mēs redzēsimies

vēl. Tas vairs nav sapnis.

Es eju pa svešu pilsētu. Pūš vēss vējš, un pēkšņi
skumjas mani grābj. Svešas sejas. Vienvienigā, kas

mani pazina, bija viņa
...

Nu iet dienas un gadi un dzīve. Tūkstošiem seju
es redzu un pētu viņu acis. Svešs, svešs

...
Dvēsele

mēmi raugās ārā uz ļaužu straumēm.

Nav. Cattlea Sapho nav
...

Vaj viņa atgriezisies vēl? Vaj viņa pavisam ir bi-

jusi? Tikai zemes ziedos es redzu viņas skaistumu

un pilnibu.
Un ja es ko mīlu, man liekas, tam ir viņas —

Cattlea Sapho sejs.
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Helga.

Brīžiem, kad dzīve paliek sekla un ikdieniba ne-

panesama, kad letarģija apņem garu, es ilgojos pēc

tāliem, seniem draugiem. Viņu vairs nava, un es

sastopu tos tikai domās. Un man liekas tad, ka

uzdveš vēss jūras vējš un sirds atdzīvojas priekā —

es esmu glābts.

Helga ir viens no tiem tēliem, kuri nes savadu

neizskaidrojamu prieku un gandrīz reibina ar savu

tuvumu.

Ir daudz gadu jau prom, kad reiz es vasaru pa-

vadīju tālu ziemeļos pie fjorda Norvēģijas krastos.

Meklēdams aizmirstibu sāpju pilnai pagātnei, es no-

nācu mazā jūrmalas pilsētiņā, kur pakalni un zaļās

pļavas gulēja nemitigā jūras dzelmē kā iedziedāti.

Es apmetos mazā istabiņā pie paša krasta. Puse

mājas bija būvēta uz pāļiem augstu pār ūdeni, un

mozdamies no rīta es dzirdēju viļņu šļakstēšanu zem

sevis, un pavēris logu varēju redzēt, kā bēg vilnim

pakaļ no krasta sudrabotu putu un ūdensvizmu pulks.
Tālu priekšā gulēja zaļganais fjords, un pāri tikko

saredzamas zilēja salas, saules apspīdētas.

Man nebija draugu un nebija ilgu pēc tiem; es

klejoju pa mazo pilsētiņu, kur dārzos ziedēja puķes
un caur logu priekškariem slepus lūkojās kāds sejs.
Te bija tāds maigs miers, neskatoties uz viļņu čalu,

.ka patiesi varēja justies kā burvju salā. Šur tur

spēlēja klavieres; tvaikonim pienākot, no piestātnes
klīda pa mājiņām nedaudzie atbraucēji un aizejot
palika atkal viss tukšs un kluss.

Es piebraucu tur, saulei rietot, un pēc maz minū-

tēm tvaikonis jau bija prom. Uz tilta es redzēju kādu

damu baltās drēbēs un melnā plīvuri. Viņa bija
gluži jauna un ļoti skaista. Viņa bija vienigā bez

manis, kas nonāca no tvaikoņa. Viņu sagaidija kāds

vecs sulainis un paņēma viņas mazo somiņu.
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Otrā dienā es redzēju, ka viņa iegāja blakus mājā,
kur ari logi bija uz jūru. Tā tad mēs bijām kaimiņi.
Man likās, ka viņa ir mana pavadone un ka es ne-

esmu vairs viens un nepazīts te.

No rītiem es viņu neredzēju un ari dienā ne. Va-

karos reizēm es satiku viņu piestātnē, it kā ta gai-
ditu ko. Ari es bieži stāvēju uz tilta, tvaikonim

pienākot, un gaidiju, kaut gan zināju, ka neviens

neatbrauks. Viņai vienmēr bija baltas drēbes un

melns plīvuris.
Aiz pilsētiņas pacēlās kalns diezgan stāvu tai vietā,

kur fjords pārgāja atklātā jūrā. Kalns te bija apaudzis
zaļām eglēm un retumis bērziem. Lejā gulēja lieli

akmeņi un šļakstēja ūdens. Vakaros, kad saule

rietēja, es vienmēr sēdēju uz krasta, lūkodamies uz

jūru, no kurienes nāca ūdens putni lielos lokos un

sēdās uz klints, noguruši un tikai reizēm iekliegda-
mies. Viņu baltie spārni kā vieglas ilgas pavizeja
gaisā iesarkani no saules rieta.

Otrā dienā pēc manas atbraukšanas, kad es pirmo
reizi turp nogāju, es atradu jauno damu stāvot jūr-
malā. Viņa bija tāpat baltās drēbēs ar garu tumšu

plīvuri ap galvu. Viņa bija kailām kājām un stāvēja
ūdens malā un skatijās jūrā. Viņa paskatijās cieši uz

mani, bet nemainija stāvokli.

Kad metās krēsla, mēs gājām mājās, lēni, gan-

drīz blakus viens otram gaišajā nakts blāzmā. Kad

es apsēdos pie sava loga, viņa sāka spēlēt kla-

vieres. Cik es nopratu, tas bija skaists instruments

un spēlētajā sūdzēja viņam savas mokas un gavilēja
reizēm. Viņa spēlēja līdz pusnaktij karsti, kaisligi,
un tad kā sāpēs notrūka skaņas. Visu dienu bija
klusums viņas istabā.

Tā gāja laiks. Vakari bija gaiši un silti, un jūra
šalca savu mūžigo stāstu. Saules rietā mēs katru

dienu sēdējām pie klints uz akmeņiem, tad viņa no-

āva kājas un iebrida ūdenī, likdama rožaini zaļganām
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vizmām sadrupt ap kājām. Mēs nerunājām ne vārda

un klusēdami gājām vienmēr blakus uz mājam. Baltu

putnu pulks bija apmeties krastā ziemeļu nakts gaismā.
Tvaikonis nosvilpās un viņa gaudas tālu nogulās uz

salam un krastiem. Kāda brīnišķiga, līdz šim vairs

nepieredzēta bija mūsu pastaigāšanās. Es gribēju
runāt ko, bet savādas bailes mani atturēja. Tikai

pie vārtiem šķirdamies, mēs klusi pasmaidījām un

pamājām viens otram labu nakti.

Es biju pārliecināts, ka viņa te tikpat sveša kā es.

Un viņas spēlē katru nakti es dzirdēju ilgas, kuras

asiņainiem spārniem pārskrēja jūru un gavilēdamas
krita ziedošos kokos. Jūras čalas un piano skaņas

sajaucās kopā par vienu meldiju, un mans miegs bija
vienmēr viņu šūpots.

Tas bija reiz jūlija beigās, kad vasaras pēdas sāka

bālēt pļavās. Mākoņi dega norietā kā asinis, un jūras

putni nemierigi cēlās un krita un kliedza. Tas zī-

mēja vētru. Naktis tagad bija tumšas un vientulibas

pilnas. Mazajos dārzos bija saziedējis pulks baltu

puķu.
Mēs nācām atkal gar fjordu uz pilsētiņu. Mēs bijām

tikpat sveši kā priekš viena mēneša, bet tuvi draugi
simts atmiņām un sapņiem savīti. To mēs jutām
bez vārdiem un runām.

Šoreiz viņa gāja man gluži blakus. Es atminējos,
ka man drīz laiks aizbraukt, un, savada prieka un

nemiera pārņemts, ierunājos:
„Jūsu dzimtene tālu?"

Viņas acis bija izbailes. Viņa pat nobala un ap-

stājās. Mazs sārtums pārskrēja pār vaigiem.

„Talu," viņa teica. „Kadeļ jus prasiet?"
„Nezinu. Bet man vajadzēja to dzirdēt."

„Bet es zinu bez jautāšanas, cik jusu dzimtene

tālu."

„Jus ziniet?"
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„Ja," viņas balss palika skumja — „es zinu, jusu
dzimtene ir tālu, ļoti tālu. Ja?"

„Ja. Bet —?"

„Talak neka jus domājiet... Man liekas pat, ka jums

viņas nemaz nava. Nekur nava, nekur, es to zinu."

Viņa skatijās smiltis, un vējš pacēla viņas melno

plīvuri un apsvieda man ap pleciem.
Šalkas satvēra mani. Man likās, ka nāve iet mums

garam. Tad viņa pacēla skatu un pasmaidija, tuva,
visu zinoša, un smaidā bija viss.

Tad mēs gājām atkal klusēdami.

Uz tukšās ielas es pirmo reiz saņēmu atvadoties

viņas roku.

„Sakiet man savu vardu," es lūdzu.

„Helga," viņa klusu teica un palaida manu roku.

Naktī es pamodos no vētras. Jūra rēca kā ievai-

nota, un vējš svilpoja gar mājas jumtu. Bet cauri

vētrai es sadzirdēju muziķu. Helga spēlēja, un pirmo
reiz es dzirdēju, ka viņa dzied. Ta bija nevaidama

ilgu un asiņu karstuma pilna dziesma un pārspēja
jūras un vēja troksni. Man likās, kaut kas iz „Tri-
stana un Izoldes", bet vairāk apgarots un straujāks.
Tad pēkšņi sabruka balss un muziķa, un visu klāja
vēja un jūras rūkšana. Vētra iesvieda manā logā
baltu, nelielu kaiju, un iekliegdamās ta aizlidoja tālāk.

Diena atkal bija gaiša un mieriga. Vasara kvēloja
vēl, bet skumju pilna.

Vakarā es sēdēju viens un skatijos jūrā. Helga
neatnāca. Tikai atgriezdamies mājās, es ieraudziju,
ka viņas istabā priekškari nolaisti.

Viņa bija aizceļojusi agri no rīta ar pirmo tvaikoni.

Neviens nezināja pateikt, uz kurieni.

Otrā dienā ari es bēgu agri no rīta... bet aizbēgot
man likās, ka esmu iemantojis lielu bagatibu.

Starp vistuvākajiem man nava bijis tik tuva drauga
kā Helga. Neviens man nava teicis tādus vārdus.



12

Sapņotājs bēglis.

Es viņu satiku Parizē Latiņu kvartālā kādā zilu

dūmu pilnā un ar vīnu pielietā kafejnīcā, kur vien-

mēr atrod patversmi visādi maldu gari un ari cilvēki.

Viņš sēdēja starp svešiem, tumšiem dienvidniekiem,

grieķiem vaj albāņiem, sarunādamies par saviem

plāniem.
Melns plats pleds apsedza visu figūru, tikai gaišais

sejs un dzeltenie mati smaidija, likās, pāri visam.

Acis bija zilganas, bālas, un es tūlit pazinu savas

tautas vieglās sēras un gaišos smaidus viņās. Tas

bija Piektā gada bēglis, kura buras tagad maldijās

pa visiem pasaules ūdeņiem.

Viņš atplauka kā zieds, un viņa sapņi sāka vir-

knēties kā pērles un dārgumi mirdzojās vijās. Un

kādā klusā dienā, kad uz bulvāriem lija rudens lietus

un mēs sēdējām atkal kādā kafejnicā, viņš man at-

vēra savu teiku pasauli, izstāstidams ne visai daiļa

kafejnicas orķestra pavadibā savu dzīves stāstu un

savus sapņus.

Skaistākais no šiem sapņiem bija viņa atgriešanās
pavisam brīvā un skaistā dzimtenē. Un tas būs drīz,
viņš teica. Nupat atkal būs strauji, spoži laiki, un

visi bēgļi nāks mājās. Viņš runāja par laukiem un

lauku mājam, par ābeļu dārziem un ezeriem, par

Daugavu un mežiem. Un vēl mīļāk par jaunibu,
kas tur aug. Viņš pats vēl bija jauns. Astoņi sve-

šumā pavaditie gadi nebija varējuši padarit viņa
sirdi aukstu. Tur kūseja un kvēloja ceribas asinim

līdzi. Kāds skaists laiks būs ši atgriešanās! Viņam

bija simts darba plāni, zināšanas, piedzīvojumi un

izturiba. Viņa sejs, bāls un novārdzis, stāstot pie-
ņēma svaigu krāsu, acis palika valgas un karsējošas,
un viss izskats izdvesa vīrišķibu. Ja, protams, at-

griešanās būs drīz! Un viņš sēja tad savus sapņus,

kā karalis dārgumus, pilnām saujām pār tālo dzim-
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Teni, kur mītot visskaistākā tauta un vislielākie varoņi.
Tādos stāstos viņš aizmirsa visu: savu mazo, vien-

mēr auksto istabu, par kuru mēnešiem nebija iespē-

jams samaksāt īres naudu, savu izsalkumu, savas

nodilušās drēbes, pat savu samaitāto veselibu un

nebeidzamo skumju vaiņagu, ko viņš nesa uz savas

jaunās galvas.
Visus ilgos gadus viņam nebija nekāda darba, kas

saistitu viņa spēkus. Un klīzdams no vienas pilsētas
uz otru, viņš bija palicis par sapņotāju. — Zeme ar

savu patieso dzīvi un apstākļiem bija tālu nost no

viņa, un sapņi bija tik dzīvi, ka tie sakusa ar katru

jaunu rītu.

Klausīdamies viņa dzejā, es nespēju izpostit viņa
skaisto pasauli. Kas notiktu, ja es iztēlotu viņam
dzimtenes stāvokli, jaunibas. dīvainos materiālos

sapņus un agro dzīves tveršanu, vaj vienigo pamat-

domu, kas valda šai laimigajā zemē — naudas un

īpašumu iegūšanu? Var jau būt, ka viņš man ne-

būtu ticējis, bet ja būtu ticējis, tad viņa dzīve būtu

satriekta kā smalks, dārgs trauks, un vienigā izeja —

kaps.
Es zinu, ies vēl gadi, varbūt tikdaudz gadu, cik

viņa mūžā nava, pirms notiks atgriešanās. Bet

mūžigie sapņi vienmēr to gaidīs rīt, un saules un

pērļu un ziedu pilna būs bēgļa dzīve.

Un savadi — tagad ari man liekas, ka tas ir vie-

nigais pareizais dzīves ceļš, ka nekad un nekur ne-

būs atgriešanās un piepildīšanās, ka tikvien ir skai-

stuma dzīvē kā sapņi.
Cik laimigs tak ir tāds bēglis! Viņa dzīve staro,

un man jāmācas iet viņa pēdās, lai es nonāktu zie-

došā pilnibas zemē.

Leons.

Ne labprāt es atminos to tumšo, drūmo namu, kura

es esmu apracis divus gadus no savas dzīves. Es
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neka nenožēloju un reizēm esmu liktenim pateicigs
par to, ka viņš man licis ieskatities dzīvo miroņu
namā. Tagad es tikai redzu, cik daudz tur bija ne-

skaidrības un niecibas starp šiem bijušo laiku

„
kareivjiem".

Un ja nebūtu viena vieniga skaista atmiņa, viņš —

es neka prieciga un laba nebūtu aiznesis no turienes.

Tur mēs mitām šaurās, vienformigās kamerās,
skaitīdami dienas ar strīpiņām uz sienam un veltigi
mēģinādami kustināt nomirušo laiku ar dažādu paš-

apmānišanos.
Kaut gan stipri bija aizliegts sarunāties un sazi-

nāties vienam ar otru, mēs tomēr zinājām viens par

otru visu. Vakaros, kad cietums aizmiga un pat

sargu soļi koridoros nebija dzirdami, sienas sāka sa-

runāties. Slepena, maza klauvēšana tikšeja kā simts

pulksteņi, paziņodama ilgi slēptās domas cauri sie-

nam, cauri visai mājai.
Mums bija katram savs numurs, un to vārdā mēs

saucām viens otru un ari pazinām. Tikai viens

numurs bija noslēpumains un kluss. Tas bija Nr. 141,

par kuru mēs nezinājām gandrīz neka.

Sargi vienmēr pasteidzās aizvērt ta durvis, kad

nejauši bija palikušas vaļā. Mazās telpas iemītnieka

mēs gandrīz nekad neredzējām. Viņš atteicās iet

kopigi ar mums uz pastaigāšanos 10 minūtes cietuma

dārzā ik dienas; un ari cietuma baznicā, kur mēs

gājām tīši, lai satiktos, viņa nebija. Tikai no dažādām

zīmēm, faktiem un stāstiem mums bija zināms, ka

tur mīt jauns cilvēks, kura noziegums ir smags un

kuram draud visļaunākais. Šis apstāklis pavairoja
katra uzmanibu un cienibu, un nejauši ieraugot viņa
tēlu kur no tālienes, katrs jutās laimigs, ka redzējis
kaut ko sevišķu, neparastu.

Sarunās cauri sienam viņš neielaidās, bet uz ne-

pieciešamiem jautājumiem paziņoja īsas un atrai-

došas atbildes. Kāds no cietumniekiem redzējis reiz,
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garam iedams, pa pievērtu durvju šķirbu viņa kamerā

puķes, skaistas rozes uz galda, kaut gan puķes priekš-
nieciba nepieņēma priekš mums, baidīdamās no

dažādām paslēptām ziņām ziedos.

Tikai vienu reizi es redzēju M 141, un neizdzēšamā

atmiņā man palicis viņa vaigs un acis un viss stāvs.

Reiz neparastā laikā es nācu no mazgājamās telpas
un satiku viņu koridorā man pretim ejot. Sargs viņu

pavadija un nebija gaidijis šo satikšanos, apmulsa un

ļāva mums abiem apstāties.
Pirmais, ko es ieraudziju — bija cietumnieka acis.

Viņas bija skaidras, kā meitenei, un smaidija. Bet

smaidābija liels, plūstošs spēks un tik daudz iedvesmas,
ka es acumirkli paliku apmulsis, lūkodamies viņā.
Tad es ievēroju, ka acim ir it kā Medusas spēks, bet

ne auksts, stiklains, bet saules iedvesmas pilns un

silti reibinošs.

Viņš pamāja man ar galvu un sniedza roku, ne-

teikdams neviena vārda. Tagad es ieraudziju viņa

garos, gaiši brūnos matus un baltu izliektu pieri,
kura izskatijās tik neparasti. Un brīnums, cik sārtas

bija viņa lūpas te cietuma gaismā un dzīvē! Viņš

atgādināja kāda renesanses laika mākslinieku daudz

vairāk nekā tautas revolucionāru.

Ģērbies viņš bija gluži melnos šauros un piegulošos
svārkos, kuri nebija aizpogāti. Uz krūtim es redzēju

sniegbaltu kreklu ar maziem, dzelteniem izšuvumiem.

Mēs nepaspējām pasniegt rokas viens otram, kad

cietuma sargs mūs izšķīra, un nākošā acumirklī jau
durvis, stipri rībēdamas, aizkrita manā kamerā

...

Tāds bija tad noslēpumainais N° 141! Es visu būtu

varējis saprast, bet tik daudz smaidu un prieka šai

aizslēgtā namā! Tas mani pārsteidza un saviļņoja.
Un kas tas par noslēpumu, ko viņš nesa viens pats
tik klusi un smaididams?

Ir cilvēki, ar kuriem satiekoties es esmu sajutis
laimi un prieka vieglumu. Un toreiz man bija tā,
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ka neparasti liela laime un prieks mani pavaditu,
ka pasaule būtu pilnigaka.

Laiks gāja, kaut gan bezgaligi vilkdamies. Un

tad es sāku saprast neatminamo kluso cietumnieku,
kad kādā dienā izpaudās vēsts par viņa notiesāšanu

uz nāvi. Viņš bija dzīvojis viens, lai izbauditu sa-

runas saldumu ar savu dvēseli un dzīvibu. Mirdzošās

acis un sarkanās lūpas bija ātri degošās dzīvibas

atmirdza uz āru un smaids — saules un lauku at-

plaukšana dzīves atmiņā. Un kā tāds viņš mums

visiem bija svešs un sveša ari tās brīvibas doma,
kuru viņš domāja nepazīts un viens savā mazajā telpā.

Kādā maija rītā mūsu māja likās sevišķi klusa.

Un pamodušies mēs zinājām, ka atdots nāvei šai

naktī N2 141 iemītnieks.

Vēlu vakarā vecais sargs atvēra klusi manas kameras

durvis un pasniedza man mazu papira lapiņu. Es

atvēru to vaļā:
Ar Dievu! Vēlu jums dzīvot.

Leons.

Vairāk tur nebija neka... No tās dienas man

aizslēgtā māja likās drūmāka un nedzīvāka kā jebkad.
Man likās, ka visskaistākais sapnis par dzīvibu ir

miris un mēs visi atlikušie esam tikai ķermeņi bez

gara un sapņiem. Un atminoties tos laikus, es at-

minos ari viņu, Leonu, kurš man vēlēja dzīvot, nāvē

iedams. Un ja es varētu tā dzīvot, kā viņš, es būtu

ari tikpat skaists kā viņš. Jo mirušo un skaisto

laiku sejs bija viņam. Viņš bija negaiss un saule,

puķu zieds un zobeņa asmens.

1914.



MIERA ĒNA.

Jau daudz gadu ir pagājis, ka es esmu savu mieru

zaudējis. Man liekas, ir bijusi kādu reiz pēdējā
nakts, kurā es saldi gulējis esmu. Ta nu ir garam,

es pat nezinu, kad tas bija, kurā laikā, bet ta ir

prom, un es nepazīstu vairs miera un dziļa miega.
Reizēm tas man liekas pavisam dabiski. Jo katrā

no mums ir kāds mūžigs neguletajs krūtīs, kas stei-

dzigi skaita savas gaitas, kā vienreiz uzvilkts pulk-

stenis, vaļā palaista straume, un kā tad lai es gulētu
aizmirstibā? Un zeme un saule, un gaiss un jūra
dzīvo un kustas bez apstājas. Vaj es neesmu no

viņiem piemēru ņēmis? Tā man liekas reizēm. Bet

brīžiem atkal man gribas dziļas, saldas dusas kā tai

pēdējā naktī, kad es gulēju.
Ziemās un rudeņu tumšos vakaros man ir vairāk

gurdenuma, bet tagad ir vasara ar nemērojami garām
dienam un atkal man liekas, ka ir dabiski būt bez

miera.

Bez tam es dzīvoju pilsētā, kura bezgaligā steigā
dimd. Mieru te var meklēt veltigi visklusākos kaktos

un visdziļākos pagrabos. Te ir kāds neredzams

gars, kāds kalējs, kas mūžigi pūš savā ēzē un mūžigi
kaļ, un, ieklausoties viņa darbā, es manu zināmu

ritmu un neatlaidību. Un es, ilgi dzīvodams te, esmu

palicis līdzigs šim kalējam — man nav dusas. Kad

vakaros tagad pēc garas darba dienas es ieslēdzos

savā istabā, jau krēslai nākot, kur dabā viss padodas
aizmirstībai un neziņai, un zvaigznes pavēsta nakti,
te manos mūros nav neka, kas to vēstitu. Ugunis
tiek aizdegtas. Viņas spīd nesteidzigi un bēdigi —

dzeltenas, un viņām neka kopiga nava ar spodrajām
uzticības pilnajām debess dzirkstim. Virs manis un
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apakš manis dun soļi un runā cilvēki: vienmēr tiek

raustitas durvis, un reizēm tās kaut kur aizkrīt ar

tādu troksni, kas atgādina smagu smilšu troksni,

kapu aizberot. Kaut kur vienmēr spēlē, un mūzikā,
šai vienigā pilsētas troksnī, kas dieviem pieder, ir

bezgaligs nemiers no tālas jūras, un kad skaņas ap-

klust, tūlit skumjas met ap mani pērļotas vizmas kā

sabrūkošs jūras vilnis krastmalā. Un kad beidzot

viss apklust un, liekas, miers jau apņem mani ar

savu miglas roku, pēkšņi iela sāk dunēt, un pilsētas

gaiss un zeme dimd. Steidzīgi tur aizbrauc kāds,
un es tieku atmodināts no klusuma un dzīvoju atkal

līdzi.

Pēc daudz gadiem es esmu pieradis un iemīlējis
šo troksni un steigu. Ir brīži un dienas un laiki,
kad es mīlu noskatities visā šai bezmiera steigā un

noklausities, kā paklausās reizēm pulksteņa tikšķē-

šanā, to pie auss pieliekot. Sevišķi vasaras vidū,
kad dienas ir tik garas un uguns un tumsas tik maz.

Es mīlu klejot pa ielām, kad saule jau nogājusi, un

novērot vēlos gājējus un braucējus un to, ka iela

nekad nepaliek tukša. Dārdošā parku un restorānu

mūzikā nava neka saistoša, bet dzirdot viņu, es sa-

jūtu, ka tur vibrē vēl viens nervs no šīs lielās stei-

dzigās būtnes, ko par pilsētu sauc. Un, piemērojoties
visam, mans pulss ritmejas līdzi, es eju un dzīvoju,
es esmu kā nemanāms mechanisms, kas kustas līdz;
es esmu daļa no ta trokšņa un bezgaligās radišanas

un veidošanas. Un vēl kad ielas vārti aiz manis aiz-

vērušies un es uzkāpju savā istabā, es mīlu reizēm

pie vaļēja loga nostāties un novērot šo nekad ne-

aizmiegošo namu. Es redzu, ka pretim manam logam
stāv augsta siena ar daudz citiem logiem, pamir-
dzošām bālām ugunim un cilvēka tēliem un ēnam.

Tur ir neskaidri vārdi, kāda tāla dziesma, sauciens

vaj gramofona brēciens. Pa akmeņa pagalmu zem

logiem lejā, kur neviens zāles asns nava nekad
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audzis, dimd soļi: tur ienāk un iziet vēlie gājēji, un

atslēgu kauciens tos pavada. Un kad ari viss liekas

beidzot aprimis, cauri akmeņu sienam es jūtu kā

elpu vaj kustēšanos, un zinu, ka miers vēl nekad

nava bijis atnācis šai namā. Tur dvašo, dzīvo, stei-

dzas un domā. Un kā tad lai es varētu gulēt! Ne,
tas tiešam man izliekas reizēm gluži dabiski. Ta ir

ta gara dvesma, kas vienmēr traucas prom uz tālākām

dienam, uz augšu un rauj mūs sev līdz, jo mēs esam

viņas bērni.

Bet tā tas ir tikai reizēm. Kad diena aiz dienas

paiet tādā bezgala steigā, nāk mirkļi, kad sirds grib
dusēt. Kā pietvīkusi, bezgala ceļā skriedama komēta,

viņa grib iestigt pirmatnes miglas jūrā un aizmirsties

uz brīdi. Tad lielas sēras apņem mani garajos gaišos
vakaros. Sēras pēc vakara blāzmas, kuru te neredz,

pēc ēnas zem kokiem, sēras pēc baltas ieleju un

pļavu miglas un sēras pēc zvaigznēm, kas tādos

vakaros sveicina ik būtni virs zemes. Tad gribas
man sapņu, bet sapņu nav, jo nava miega un miera.

Velti es lieku galvu uz spilveni, kad durvis un logus
esmu noslēdzis. Miers nenāk pie manis. Te nava

viņa valstiba, te ir mašinu telpas un steiga. Es

meklēju nogurumu tad caurām dienam. Es strādāju,
eju un steidzos. Man ir daudz cilvēku jāsatiek, man

ir jādzird simfonijas un jāredz teātra izrādes, un

vēlu es pārnāku mājās noguris līdz nāvei, bet miers

nenāk man līdzi. Es guļu kā dzirnavās, kur nemi-

tīgi rūc akmeņi un šalc ūdens, un rīts rauj no jauna
mani prom uz ielu. Tās ir tad skumju naktis, un

es lādu tad klusibā pilsētu, kas nozagusi cilvēkam

mieru un nakts skaistumu.

Tādās naktīs es mēdzu domāt par to, ka reiz man

ir bijis salds miegs, kurā es esmu dusējis kā puķes
zieds virs klusa ezera dzelmes. Tad es staigāju pa
aizlaika ceļiem, kuri visi noved mani uz vienu

vietu — uz lauku māju meža līkumā pie ezeriem,
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kur es esmu dzīvojis daudz gadus jaunibā un uz

kurieni nevaru vairs atgriezties, kā putns, kas, reiz

savu perēkli atstājis, nevar vairs viņā dusēt. Tās ir

brīnišķigas gleznas, kas man tad nāk atmiņā, es pa-
lieku kluss un nododos viņu varai. Daudzas dienas

saplūst tad man vienā, es redzu tad tik daudz cil-

vēku, kā kad laiks nemaz nebūtu viņus aizticis, es

redzu puķes plaukstam un atminos katru no tām;
putni kliedz tāpat kā reiz, un viss ir pilns tāda

smaga skaistuma un miera, ka man liekas, vajadzētu
noslīkt tur kā tālā dzelmē.

Un reiz, kad es atkal kavējos pie tiem laikiem, es

piedzīvoju kaut ko pavisam neparastu un nesapro-

tamu, un mans prāts stūrgalvigi klusē, kad es gribu

izskaidrojuma.
Bet pirms stāstu par notikumu, es gribu attēlot

īsi, kas tas bija par laiku, kurā es agrāk mitu tur

mežos un pie ūdeņiem.
No zēna gadiem es nācu briestoša vīra kārtā.

Mana dienas gaita bija nosvērta un noteikta, un

manas domas dusēja lielā mierā. Es neredzēju neka

vairāk kā zilo debesi un ziedošo zemi ar meža valni.

Saules dienās ezers tik zvīļoja kā liels spogulis, kurā

saule mīlinājās. Es aru, sēju, pļāvu, gulēju uz kailas

zemes un priecājos pa vaļas laikiem, nezinādams

pats, par ko. Un cik smags ari nebija mans darbs,
es nekad nebiju nelaimigs. Visas manas sāpes un

grūtumus, ko dienā ieguvu, es vakarā gremdēju
dziļā aizmirstibā, un nekas man nepalika rītdienai.

Kad saule nogāja un no lejam sāka kūpēt migla,
tādās naktīs kā tagad, es atkritu uz cietu spilveni

vaj uz pļavas cini un acumirkli nogrimu neizmēro-

jamos dziļumos, no kuriem rītos bija tik grūti uz-

peldēt pie saules un dienas. Visas tās naktis man

bija tik vienu acumirkli garas, un nekad es sapņus
netiku redzējis.

Miega saldums bija tik dziļš un liels, ka es pilnigi
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viņā pazudu, un nekad, nekad man nebija viņa diez-

gan. Un starp grūtajām dienu nastām un saules

kvēlēm un nakšu bezdibeņiem un aizmirstibu tik

jauna un dimdoša bija dzīve un tik nesteidzīga, ar

sevi apmierināta un bez domam par rītu. Katra

dzīva dvaša, katrs zieds un cilvēks un katrs laika

mets bija tāds. Es nezinu, vaj toreiz man bija laimes

vairāk, vaj tagad, bet miers un skaistums sēdēja
manā laivā un ta klusi peldēja uz bezgalibu, cik

ilgi — es to nezinu, tikai nu, kad es esmu krastā,
kur viss dun un verd un trokšņo, es velti meklēju
manus abus pavadoņus un vieglo laivu, kas mani

aiznestu atpakaļ uz tām dzelmēm. Tāds ir tas laiks,

par kuru mēdzu domāt te, neaizmiegošā namā. Un

tad es piedzīvoju to, ka miers mani apmeklēja, te

garam iedams — laikam uz mūžigu dusu, kā viss,
kas reiz bijis — un vieglu skūpstu man atstāja.

Tas varēja būt Jāņdienas vakars, vaj īsi pēc tam,
kad atkal mani apņēma savādas sēras pēc bijušā,
zaudētā miera. Es biju atgriezies bez noguruma

mājā un sēdēju, atminēdamies naktis zem lauku

ozoliem lauku mājā. Pusnakts varēja būt jau klāt,
bet miegs man nenāca. Es sēdēju pie atvērta loga

un skatijos bālgani pelēkajā nama pretējā sienā,
kur bija daži apgaismoti logi. Mājā pamazam sāka

viss norimt, tikai pilsēta dunēja kā liels motors. Es

iedomājos, ka vajadzētu atkal reiz apmesties uz

dzīvi tur, kur sendienās — iedomājos to kā visu,
kas nav dabūjams atpakaļ. Un tik dzīvi es redzēju
laukus un pļavas vakara miglājā, ka biju aizmirsis

apkārtni, un kad pacēlu atkal acis, man priekšā
tālumā bālēja miglas auts lejā, kaut kur, kur ezers

un valganums. Man likās, es eju pa lauka malu un

dzirdu griezās skaņas, kas nāk no lielās zāles. Un

dzirdu aiz sevis balsi:

„Šodien mums bija karsta diena. Un tagad pie
miera." Es gribēju atskatities, bet tad jau zināju,
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ka tas ir — Jānis, mans seno laiku darba biedrs.

Vasaras un rudeņus mēs pavadijām kopā kā ne-

šķirami draugi. Tagad viņš atkal soļoja man blakus,

pilns gurdenuma, ar smagām noguruma pilnām
rokam un nesteidzigiem soļiem. Man likās, viņam bija
izkapts pār plecu un ari man.

„Ja," es atteicu, „un gara diena. Bet nu ir viss

paveikts, un rītā mēs varēsim drusku pagulēt."
Un mēs gājām un runājām par mūsu darbiem un

priekiem nesteidzigi un mierigi.
Jānis pagrieza savu seju uz manu pusi un es

ieraudziju viņa iepelēko seju, kas smaidija drusku,

un bāli zilas acis zem saulē nodegušās pieres. No-

žuvuši sviedri bija viņam uz vaigiem, un viņš pa-

vilka tur pāri ar svārku piedurkni, kā noslaucit

gribēdams. Un šis sejs bija tik pilns jaunibas un

laimes, ka ari man bija jāpasmaida liela prieka

pilnam.
Mēs gājām un runājām par visu. Ap mums

smaršoja vīstošais nopļautais dābola lauks un no

vāliem spraucās ārā apaļas ziedošas galviņas. Smarša,
kādas nekur neesmu baudijis, apņēma mūs līdz ar

vieglo miglu no lejas, un simtiem sīki sienāziši sīca

aši kā uz sacenšanos. Vakaros vēl dega rožainais

atspīdums no saules, vēls un krēslains, un man likās

pat, ka es ieraudzitu caur augsta, balta mākoņa

pūkām vakara zvaigzni, dzeltenu un smaidošu. Visa

mūžigā daba bija apturēta kā milziga austuve, no

kuras audējs patlaban nokāpis, un tikai kā sargi vēl

nedaudzas balsis kaut kur atsaucas.

Mēs nonācām birzes malā zem lielajiem ozoliem,
kur kūpēja mazs ugunskurs un mūs gaidija vaka-

riņas, — drusku piena un maizes... Mēs apsē-
damies zālē uz paklātiem svārkiem. Uz mājam
mums nebija jāiet, — rītā agri mums tepat sākās

darbs. Mēs ēdām krēslā pie sprakstošas uguns un

klusas vakara blāzmas. Maize man likās tik smar-
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šiga kā ambrā mērcēta, un vieglā nogurumā mirka

visi locekļi. Kad bijām paēduši, Jānis izstiepa īsās

kājas pret uguntiņu.

„Un nu pie miera."

„Es nevaru," es gribēju teikt, it kā sajuzdams
savu zudušo miegu un nejuzdamies īsti vesels. Bet

Jānis paskatijās uz mani ar savu labsirdigo, vasaras

raibumiem apsēto seju un pasmaidija tik labi, ka es

apklusu. Un, saprazdams manu stāvokli, viņš pie-
cēlās un teica:

„Mums vajaga guļas vietu taisit. No zalem, ka

zini."

Un viņš atnesa klēpi apvītušas, nopļautas un

grūtas smaršas pilnas zāles un nolika pagalvī. Vēl

viņš atnesa un palika man ari. Lielas baltas vij-

griezas stiepās ārā no siena, un viņu ziedu saradās

tik daudz, tik daudz, ka es sāku slīkt viņās. Apkārt
grieza griezās un sienāži trina savus spārnus, un

viss man likās tik ritmiski, kā lieli viļņi kad plūstu

un atplūstu no krasta. Migla pacēlās no pļavas, un

es gulēdams augšpēdu, redzēju, ka zvaigznes viena

pēc otras nogrima kā lielā baltā dziļumā. Zeme

klusēja un smaršoja. Un tad es jutu, ka esmu cieti

siets pie viņas, un mana galva uz vīstošu puķu

klēpja kļuva tik smaga kā nekustināms akmens, kas

grimst arvien dziļāk un dziļāk.

„Vaj tev nu ir labi?" Jānis prasija gulēdams man

blakus. Balss bija mīksta un glāstoša.
„Labi, labi," es teicu un asaras man sāka kāpt

acīs. Man gribējās raudat kā pārmērīgas laimes

tuvumā. Es jutu, ka Jāņa mugura piespiedās pie

manas, es jutu viņa nogurušās un sasvīdušās miesas

siltumu, un tas pārpildija un apreibināja mani, un

šūpodamies, pilns noguruma, es jutu, ka kaut kas

apstājas un apklust, kā kad kāda roka būtu aptu-
rējusi laiku pulksteni.

Un tad bija miers.
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Kad atkal acis man vērās vaļā, bija gaiša diena,

un es biju krēslu atlaidies pie vaļējā loga. Bet atkal

un atkal man vajadzēja aizvērt acis un dusēt, pirms
miega rokas pavisam atraisījās no manis un apziņa

atgriezās. Augsta siena ar logiem blenza man pretim,
un pilsēta dimdēja atkal kā milžu smēde. Bija pus-

dienas laiks, saule stāvēja augstu pār namiem —

es biju atkal reiz mieru baudijis.
Bet veltigi tagad es sapņoju un gaidu nemiera

naktīs, kad atkal atgriezisies tas laiks ar savu parā-
dibu un ar savu mieru. Viņa nav, viņš ir zudis uz

mūžu. Viņa elpa bija atmaldijusies, lai apmeklētu
mani un liktu man miegu baudit— pēdējo reizi. Vaj
viņš vēl nāks reiz? Varbūt. Varbūt tad, kad šo dienu

ritms būs galā, es atradišu atkal viņu zemes un smar-

šigu zāļu tuvumā.

1913.



VISSVĒTAKAIS.

Gleznotājs Tristans Brasērs strādāja nemanidams,
kā laiks zuda. Diena pēc dienas pagāja steigšus, kaut

gan vēl bija diezgan garas un spožas vasaras dienas.

Krāsas un smaids, krāsas un smaids, — jaunas sie-

vietes neizdibināms un slepenas varas pilnais smaids

mirdzēja pretim viņam no audekla. Tikai kad pēc
beigtām darba stundām viņš noguris nometa paleti
un palūkojās slepus spogulī, viņš redzēja savu satvī-

kušo seju un kvēla pilno skatu. Viņš bija kā pats
Raditajs prieka pilnā ekstāzē. Raditajs reiz rādija
levu kā savu pēdējo meistara darbu, bet viņš, Tristans

Brasērs, pēc sava meistara levas parauga rādija atkal

ko jaunu un nemirstigu.

Vakarā vaj pēcpusdienas stundās, kad atnāca daži

viņa draugi, iesākās jaunā darba apskatišana un

karsti strīdi. Tristanam, kā īstam galliešam, bija
karstas un straujas asinis un dziļi cilveciga daba.

Viņš bija sava laika cilvēks un dzīvi saprata vien-

kāršībā un daiļumā. Mākslu viņš cienija kā cilvēces

elpu un dvēseli, bez kuras milzigais miesas ķermenis

pārlopotos un aizietu postā, iegūdams sev tikai baribu

un eksistēšanas tiesibu citu starpā.

Gleznotājs bija izaudzis brīvajā Parizē un nekad

jaunibā nebija pieskāries pie misticisma vaj reliģijas.

Viņš gāja garam svētajiem tēliem ar cienibu tikai

tāpēc, ka no tiem staroja mākslas svētums, — cita

svētuma Tristans nepazina. Bet ietiekdamies dailes

garā un pazīdams viņas mocekļus, lielos renesanses

un savas dzimtenes gleznotājus un tēlniekus, viņš

kļuva reliģiozs kā bērns. Daile bija ši reliģija. Viņa
dievnams bija muzeji, kur no katras gleznas smējās
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pretim visdievigakās sejas un katrā kailā miesā atmir-

dzēja viscilvecigakā reliģija — daile.

Tristans Brasērs bija pārlaidis skarbu un sāpigu

jaunibu, jo viņam nebija nevienas rokas, kas palī-
dzētu tikt uz augšu. Bet brīnišķā pilsēta, kurā simts-

tūkstoši iztiek vienigi no gaisa un sajūsmam, izau-

dzināja ari viņu. Ilgi viņš bija cīnijies sevis dēļ,

ceļodams no vienas mākslas skolas otrā un strādādams

priekš daudziem uzpircējiem. Moku pilnas bezmiega

naktis, nabadzibas pilnas dienas bija aizgājušas ne-

manot cīņā dēļ atzīšanas. Un beidzot pēc ilgiem

gadiem viņš sevi bija atradis. Viņa Muza smaidija
cilvēku sejā. Tagad viņam bija plaši pazīstams vārds

Parizē, un izstādēs ap viņa gleznam pulcējās māk-

slinieki un jauniba — visskaistākie apmeklētāji. Viņam

bija grezni ierīkota darbnica ar logiem uz Luksem-

burgas dārzu, un dzīve sāka briest kā tumši sarkans

pumpurs, kas nupat atvērsies.

Viņa darbnica bija kā smaida pilna pasaule. Sejas,
sejas, neizteicamas intimitātes pilnas, ar gudrām,

jaunām, skaistām acim, dzīves alkstošām lūpām un

saules spožas jaunibas dvašas pilnas apņēma katru,
kas tur iegāja.

Tristans kaislīgi mīlēja dzīvi. Viņam likās, ka cil-

vēce sāk jau aizsniegt savus svētlaimes augstumus.
Vajadzētu tikai vairāk piegriezties dailei, vairāk šīs

reliģijas tautā un valdniekos. Materiālisms, zelta

drudzis, pēc viņa domam, būs pārejoša parādiba —

pēdējais vecās pasaules pretspēks pret augušo cilvē-

cību. Daile, kas agrāk bija šķiras privilēģija, tagad

jau mitinājās ari nabagu kvartālos un dzīvokļos.
Pasaule ir tuvu pilnibai.

Un tagad, kad viņš strādāja pie savas gleznas

„leva
tt

,
viņu sarunas bieži vien grozijās ap to, ka

pasaulē jau izzudis rupjais spēks, bet valda miesas

daiļums ar gara maigumu.

„Laiks mums ir devis jaunas mērauklas," viņš teica
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Veviļam, jaunam oficierim. „Agrakos gadusimteņos
dārgākais cilvēkam bija tēvija. Tagad tautu robežas

sāk nolīdzinaties, drīz miera vēsma pūtīs pāri cietokšņa

vaļņiem. Tad mums atliksies vēl tikai viens kopigs
dārgums visām tautām — daile. Un ta jau tagad
ir internacionāla."

„Labi būtu, ja tu būtu runājis taisnibu," teica

Veviļs, un viņa vīrišķīgā seja palika nopietna. „Bet
priekš kam tad mums vēl ir lielgabali un briesmigais
tautu naids un manifestācijas pie Strasburgas statujas?
Un es baidos, tautu sadursmes vēl var nākt tik stipras,
ka tagadējai kultūrai būs jāiet bojā!"

„Tak ne mākslai? Māksla nekaro asinskārus, un

tāpēc viņa ari var palikt nomaļus. Un es gribētu

gan redzēt tos Eiropas barbarus, kuri būtu spējigi
karot pat ar mākslu, lietodami ieročus."

„Protams, mans mīļais. Bet kad cilvēka instinkti

tiek palaisti vaļā, māksla vaj reliģija ir niecigs sīkums

viņu straumē. Es tomēr būtu laimigs, ja manas

domas izrāditos par maldigām."
„Tādas viņas ari protams ir," teica Tristans ar

pašapziņu un piecēlās, lai ietu uz parasto vakara

pastaigāšanos.
Vakars bija tuvu. Viņi izgāja caur Luksemburgas

dārzu, kur jaucās kopā sportsmeņu grupu kliedzieni

un bērnu čalas, uz Sen-Mišela bulvāri. Gaiss bija
silts un savādas tīksmes pilns. Ta ir tīksme, kas rauj
dzīvot un baudit katru, kas iejaucas šai bulvāru

ļaužu straumē. Starp gājējiem bija neparasta dzīviba,

gandrīz katram otram cilvēkam bija rokā avize vaj
telegrama. Pilsēta dunēja kā milzu spiets, kas sajutis

neparastu grūdienu. Tikai gar visu tālo horicontu

rožsārti mākoņi gulēja mierigi, kā tie varbūt bija
gulējuši kādā dienā priekš simts gadiem.

Veviļs stāstija kaut ko par baumām, kuras palika
katru dienu dzīvākas. Viņš attēloja stāvokli austrumos

un rietumos, un nāca pie slēdziena, ka tomēr pa-
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rādibam ir tikai pārejošs raksturs. Gleznotājs klausijās
pa pusei. Viņš šūpojās domās par savu nākošo

darbu...

Viņi nemānija uztrauktos garāmgājējus, kad pēkšņi
pie Klini muzeja viņiem traucās pretim caur ļaužu
burzmu avižu pārdevēji, kliegdami: „Karš! karš!"

Veviļs iespieda kādam divi sū un saņēma telegramu.
Vācija bija oficiāli pieteikusi Francijai karu. Leitnants

steigšus atvadijās no sava drauga un devās uz

prefektūru. Viņš saprata tagad, ka bija teicis pa-

tiesibu, it kā to nojauzdams.

11.

Divas nedēļas bija pagājušas tik ātri... Parize

pārvērtusies. Veikali tika slēgti, darbnicasun muzeji,
kafejnicas un parki, viss bija tukšs un kluss. Cilvēki,
kas staigāja pa ielām, likās nemanāmi un par daudz

neievērojami. Daudzie Brasēra pazīstamie bija jau
armijas rindās, viņa draugs Veviļs jau cīnijās uz

Beļģijas robežām. Pirmajās dienās gleznotāju uztrauca

neparastie skati un vaibsti, bet tad viņš apmierinājās
un turpināja savu darbu. Viņam bija žēl Francijas,
viņš cienija un mīlēja savu tēviju kā pirmās cilve-

cigās idejas nesēju tautām. Bet savu mākslu viņš
mīlēja vairāk par savu tēviju. Viņš zināja, ka pēc
asiņu plūdiem atkal tautas vienosies kopā mākslā,
kurā nav neka cita, kā tikai mūžigs gara smaids,
viegls un silts un mirdzuma pilns. Un viņš ieslēdzās

darbnicā un turpināja iemiesot savā „levas" sejā to

domu, kuru tikai viņš vienigais bija domājis un kurai

vairs līdzigas nebūs mākslā. Viņš strādāja aizmirs-

damies, un no audekla arvien vairāk izcēlās smaidošā

un dzlvibas alkstošā seja... Tas būs viņa meistar-

darbs, un zemi viņš būs bagātāku padarijis. Kāda

laime un prieks!
Daudzi viņa draugi bija iestājušies brīvprātigi
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armijā, un uz viņu jau skatijās kā uz savādnieku,
kurš var mierigi sapņot, kad tēvija briesmās. Bet

viņš panesa visu mierigi.
Stāvoklis kļuva jo dienas ļaunāks. Vācu pulki

tuvojās Parizei milzigā ātrumā. Tristana līgava
Madelene Alani baiļojās par viņa drošibu un lika

priekšā aizbraukt no Parizes un aizvest līdzi visus

darbus. Bet viņš palika joprojām mierigs. Nevienam

te neka nebija ko meklēt viņa darbnicā un viņš nebija
kareivis ar ieročiem rokās.

Tad viņš dabūja dažas nesaprotamas, bet baigas
vēstis. No iesākuma viņš neticēja, ka tas varētu

būt taisniba. Tie bija vienkārši pārspīlējumi, kādus

kara laikā parasti mēdz uzkraut viena valsts otrai.

Viņš neticēja, ka vācu karapulki varētu karot pret
mākslas darbiem un pret zinātni. Bet vēl pēc pāris
dienam viņš saņēma drošas ziņas par to, ka Luvenā

sadedzināts mākslas muzejs un izpostitas skaistākās

būves un baznicas. Starptautiskai izmeklēšanas ko-

mitejai un oficiāliem atzinumiem nevarēja neticēt.

Un kad viņš pārliecinājās par notikušā patiesibu,

viņa miers bija beigts.
Viņš nestrādāja vairs darbnicā, bet klejoja pa

bulvāriem kā vajāts noziedznieks. Arvien un arvien

viņš prasija sev, ko tas nozīmē, un nevarēja atrast

atbildi. Vēlu vakarā, kad viņš pārnāca mājās un

viņa līgava to mierināja un glāstija, viņš tikai no-

teica klusi:

„Tam ir jānotiek... jānotiek..."
Tie jau vairs nebija kareivji, iekarotāji, pat bries-

moņi, kas tur nāca, — tie bija jau barbari. Tas

bija mēris, kas nokauj ne tikai cilvēka miesu, bet

ari garu, kas iznīcina ne tikai zemi, bet ari nemirstigo

un vissvētāko.

Viņš zināja tagad, kas viņam jādara, bet žēlums

un izmisums caur to vēl pieņēmās. Šie barbari nāca

kā lavīna, un drīz viss būs beigts zem viņu soļiem.
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Barbari nepazina dailes un maiguma. Mūžigs mate-

riālisms nāca aiz viņiem, kultivētais dzīvnieks visā

savā varenibā. Gleznotajam nodrebēja sirds, kad

viņš maldijās pa Senas krastu, klausidamies uztrauktās

pilsētas sirds pukstos. No visām pusēm skatu svei-

cināja senatnes pieminekļi. Un varbūt jau pēc dažām

nedēļām vaj dienam te būs tikai drupas. Luvra tiks

aizdedzināta no labi mērķētiem barbaru lielgabaliem.
Ticiana, Koredžio, da Vinci smaidošie sapņi būs no-

ķerti uz mūžu. Sadrups Veneras burvigā tēla mar-

mors, un uz viņa drupām prūšu barbari dejos savu

uzvaras deju. Lūk, smailās Notre Dame katedrāles

adatas. Tās sabirzis drumslās, un šis liniju skaistums

vairs nekad neatkārtosies. Skaistās logu rozetes sa-

plīsīs kā trauslas, bezspēcigas dārgakmeņu dvēseles
...

Gars, māksla, pagātne — viss būs blēņas un nevaja-
dzīgi nieki — pasaulei jāgriežas atpakaļ pie mežonibas.

No dzejnieka statujām nepaliks ne pamata, un līdz

ar to ari tautas pagātne zudīs...

Viņš dega kā drudzī un murgoja visu nakti. Daba

viņu nebija veltijusi ar lieliem miesas spēkiem, un

viņš karoja garā un sapņos...

Pēc grūtas nakts viņš pamodās bāls, bet mierigs.
Madelene gatavojās uz ceļu un gribēja viņu aizvest.

„Ir pēdējais laiks, ka mēs aizbraucam. Tu būsi

pagalam un līdz ar to viss, ko tu esi darijis."
„Madelene, tagad es esmu te vairāk vajadzigs kā

jebkad," viņš teica mierigi. „Un esizdaritu noziegumu,
ja aizbrauktu projām."

„Ne, ne, Tristan, tu nepaliksi te. Es likšu sapakot
dārgāko. Un tavu „levu" mēs ari ņemsim līdzi. Te

ir posts un nāve visapkārt... Tu zini manu dzimteni

Bretaņju. Tur ir plaša un svaiga jūra un miers. Tu

varēsi pabeigt savu darbu. Tur nekad nenonāks

ienaidnieku pulki."
„Es tomēr palikšu. Man ir jāsargā mūsu bērni.

Tu redzi, tie var tikai smaidit, bet ne karot." Viņš
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pamāja ar roku darbnica, kur bija tik daudz seju,
sava laika atmirdzums, viņa dailes bērni.

„Mēs to ņemsim līdz, Tristan. Tā mēs vislabāk

tos paglabāsim."
„0, to ir tik daudz... Kas tad aizvedīs to māk-

slinieku bērnus, kuri sen jau miruši? Ne, tu nerunā

pareizi tagad. Man ir jāpaliek te."

„Tristan, Tristan, apdomājies! Mēs neesam priekš

šķēpiem un lielgabaliem. Mēs esam pasaulei sveši

un viņa mums. Kareivji var cīņās pastāvēt, viņi
priekš ta ir raditi, bet ne mēs... Brauksim, mans

mīļais, brauksim, pirms vēl nav par vēlu/ Viņa

saņēma gleznotajā galvu un ieskatijās tam bikli acīs.

Tad viņš piecēlās un teica stingri un mierigi:

„Madelene, es šodien iestāšos kaujas pulkos."
~Tristan!.." Viņa kļuva skumju pilna un nolaida

galvu.

„Paliec te un neizdod viņiem neka no šejienes.
Tai brīdī, kad barbari nāk mūsu pilsētā, tu sadedzini

visas manas gleznas. Ta ir mana pēdējā vēlēšanās.

Vaj tu to apsoli?"
„Es apsolu."
„Labi. Un tagad vēli man pārnākt ar uzvaru."

Viņš atvadijās un izgāja uz ielas.

Saule mirdzēja tik gaiši un silti, kā var mirdzēt

tikai rudens sākumā, un gaisi bija kā pilnibas smagi.

Ejot pa Observatorijas skvēru, viņš samanija Svētās

Sirds baznicu kā baltu, tālu sapni Monmartras aug-

stumos. Viss bij tik mīļš un pazīstams... Brasērs

smaidija kā no prieka un jaunas atziņas.

Viņš gāja aizsargāt visdārgāko, to, dēļ ka viņš

dzīvoja. Vissvētāko, kas cilvēkam ir. To, kas ir

vēl vairāk kā dzīviba, tēvzeme un brīviba.

Viņš iegriezās pie tuvākā notāra un noraksti ja

testamentu, ka, ja viņš neatgrieztos no karalauka,
visas viņa gleznas pieder tautas muzejam, bet ienaid-

niekam ienākot pilsētā, viņas tiks iznīcinātas.
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Pēc tam viņam kļuva tik viegli kā atraisitam.

Viņš pagriezās uz Panteona pusi, kur atradās iecirkņa

mērija. Laukums un trepes bija ļaužu pilnas, un

viņš steigšus iegāja pieņemamā istabā.

Pēc maz minūtēm jau sekretārs ierakstija viņu

armijas sastāvā.

Tristans Brasērs, gleznotājs, 31 gadu vecs, vēlas

stāties pirmajās rindās.

Komisārs paskatijās uz viņa slaiko, trauslo figūru,
bet neteica neka. Brasēra sejā bija redzama vislielākā

vlrišķiba un miers.

Cik tas ir labi, nodomāja gleznotājs, iziedams no

turienes. Tagad, ja tagad viņi ari sagāzīs drupās
visu skaistumu, tad viņam tas nebūs jāpiedzīvo. Un

tikai tagad viņš jutās sevī par patiesu mākslinieku,

jo viņš varēja mākslas dēļ mirt. Bet viņam likās

vēl kaut kas lielāks un līgsmibas pilnāks. Viņam

likās, ka visur un visās kaujās ir uzvarējuši tie, kuri

aizstāvējuši vissvētāko.

Pēc nedaudz dienam notika lielā kauja un vāciešu

atkāpšanās. Par Tristanu Brasēru pēc tam nava sa-

ņemtas nekādas vēstis. Marnas laukos ir daudz brāļu

kapeņu, kuras neizdod nevienam savus noslēpumus.
Bet Montparnasa augstumos kādā darbnicā smaida

skaistas sejas tik brīnišķi, klusi, ar vieglām sēram

un tomēr mūžigo prieku, ka jādomā, Tristans Brasērs

būs kaujā kritis, jo tikai par laimigiem var tā smaidit.

1916.



ATZIŅA.

Vecajam Sēliešam bija viens vienigs dēls Alberts.

Bet kaut gan Alberts bija jauns, skaists, vecais Sēlietis

sen jau staigāja pa saviem laukiem domigs un kluss.

Viņa dēls bija nemanot tapis tam svešs un tāls.

Viņu nomocija domas par to, kas notiks pēc gadiem
divdesmit ar visiem šiem laukiem, pļavām un dārziem,
kad te nebūs vairs saimnieka.

Kad Alberts viņam pazuda? Netik sen, bet tomēr

jau tik drīz. Vaj viņš vienigam dēlam spēja ko

liegt? Izglītibu? —' izglītibu vismazāk ne. Alberts

iestājās tirdzniecības skolā, pēc tam ģimnāzijā un

vēlāk kļuva students politechnikā. Viņš studēja —

tirdzniecibu.

Reizēm Alberts atbrauca mājās llgsms — vasaras

karstajās, garajās dienās. Bet tad viņš ari pats sevis

vairs nepazina. Viņam drīz apnika lauku miers un

pļavu zelmens, viņš bija pilns ilgu — uz turieni atpakaļ!
Viņam tikās straujās ielas, auto dūkšana, dzīves

steiga; viņš bija iemīlējis sava laikmeta taktu, un

sirds sita tam līdz. Tur nelīdzēja zemes idealizešana,

ne pamācības, ne tēva domigais skats — viņam

vajadzēja griezties kā ratam mašinā, kas nezina,
kāds spēks to dzen.

Ar gadiem sārtais Alberta sejs sāka bālēt, un

nervozitāte drebēja ik seja vaibstā. Acīs bija drusku

mirdzums, lūpās ironisks smīns. Viņš varēja dzīvi

smelt kā neizsīkstošu avotu; līdzekļu un spēka tam

netrūka un ari drosmes ne — ņemt no dzīves, cik

spējam, un no dienu laimes neizdot atpakaļ neka

vairāk kā niecigus grašus. Uz priekšu tik, bez domam

par rītu un pagātni!
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Tikai reizēm rudeņos, aizbraucot no tēva mājam,
kur viss palika briedošas bagatibas pilns, Albertam

savādas skumjas aizķēra dvēseli. Kurzemes klajums
ar pakalniem un birzēm gulēja zem zilā saules tvaiku

plīvura. Salda noguruma pilnie lauki nolieca vārpas

gar ceļa maļam. Viss it kā atvadijās... Un Alberta

skaistajā, jaunajā sejā negribot parādijās sēru zīme.

Viņš nebija pārliecināts par to, kurp dodas, un nebija
skaidribā par savu gala mērķi. Neizdziedināmas

slāpes: nost no zemes, slāpes pēc gara tikai vilka

viņu prom. Viņš zināja daudzus, kuriem bija tāds

pat liktenis un slāpes. Bet bieži domāja par atstāto

kā par to, kas pamests uz mūžu.

Tikai sajūtot ap sevi pilsētas tvanu un dunešanu,
redzot ļaužu straumes, spožus mirkļus un nerimstošo

steigu gūt, viņš aizmirsa atkal savu pelēko māju,
ēnaino dārzu un ziedošos dābola laukus, pa kuriem

vasarās soļoja tēvs, domādams savu grūto vientuļa
domu.

Tad tveicējošā vasaras vidū nāca karš — tāds,
kādu zeme nekad nava piedzīvojusi. Un tad —

vēlāk — Alberts sagaidija tēvu un māti jau kā baiļu

pilnos aizgājējus no mājam. Viss bija citādi, un katra

jauna diena nesa neparedzēto. Karš prasija arvien

vairāk cienitaju un kalpu sev, un Alberts, kaut gan

vienigais dēls savam tēvam, ari tika ievilkts lielajā
straumē. Viņš pasmaidija par to. Drosmes, ņemt
dzīvi un liktenim taisni acīs lūkoties, viņam nekad

nebija trūcis un ari tagad netrūka. Viņu pat vilināja
neatminamais nākotnē, un brašs un drošs, izturējis

vajadzigos pārbaudijumus, viņš drīz ieradās kaujas
laukos kā vienkāršs oficieris, vaļigs, brīvs, izaicinošs.

* *

No pašas pirmās dienas Alberts zināja, ka viņš
ir pavisam svešā pasaulē. Viņš aizmirsa visu: laiku,

vietu, sevi, nāves bailes, pagātni un nākotni, jo tas,
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kas viņu nodarbināja, bija ārpus visa līdzšinējā.
Karš pārvērtās par ikdienišķigu, tuvu un saprotamu
lietu — tikai asas sajūtas jauca domas, kas paradušas
ritēt to gaitu tur, citā dzīvē. Spēciga, nepielūdzama
roka bija aizvērusi vārtus aiz viņa un tas bija citā

valstibā, un reizēm likās, ka pats ir cits un jauns
un atminējās kādu Albertu Sēlieti tikai kā pazīstamu,
ar kuru reiz kopā dzīvoja.

Cilvēku dvēseļu vienkāršiba un tuvums, kāda tur,
senā dzīvē, parādās uz acumirkli nāves brīdī, te

dzīvoja dien dienā katrā tēlā. Cilvēks kļuva tuvs —

katrs zaldāts, katrs svešs sejs saprata to pašu, ko

saprata viņš, un bija laimigs, ka saprot to bez iz-

teikšanas vārdos.

Nepieciešamās dzīves vērtibas un ērtibas zuda ar

katru dienu, un neviens par to nesūdzējās, jo dvēseli

pildija tas, jaunais, kas bija spēcigaks par visu bijušo.
Te Sēlietis saprata, ka karš nava vairāk nekas kā

jaunas formas kalšana dzīvei. Cilvēcei vienkārši bija

apnikusi dzīve ar viņas idejām, mieru, ērtibam, zinātni

un mākslu. Viņa laiku pa laikam saplosa savu veco

apģērbu, pārvērtē vērtibas, aizmet apnikušo dzēriena

kausu, lai kaltu jaunu. Sapņi par mūžigo mieru ir

tikai sapņi. Cilvēka būtnē tieksme karot ir tikpat
nepieciešama un spēciga kā tieksme ēst, dzert un

gulēt. Paies laika sprīdis, tautas karos atkal, un tikai

citi iemesli un idejas būs tagadējo vietā. Viņš zināja,
ka karš ir reizē ari radišanas darbs un rada nopo-
stidams. Būt milzu smēdē, kur tautu un cilvēces

liktenis tiek kalts, būt par ši darba meistaru — tas

bija lielais reibinošais prieks, kuru sajuta katrs cīnītājs

te, kur tērauds kauca un svilpoja dažādās meldijās
dienu un nakti. Tikai katrs izskaidroja sev citādi

šo lielo meistara darbu un prieku.
Kad pienāca atdusas brīži, Sēlietis gulēja savā

zemes būdā un pārdomāja savu bijušo dzīvi. Diena

pēc dienas un gads pēc gada noslīdēja garam sapņos,
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un viņš atrada, ka dzīve ir bijusi pardaudz mākslota,

smieklīga vietām un bez dziļa salduma. Vienkārši

salds ūdens, kas izpūto pie lūpām.
Kad draudošais lielgabalu lādiņš plīsa tuvumā un

satricināja zemi, Sēlietis atgriezās no sapņiem un

saprata visdziļāk starpibu starp vakar un šodien.

Te bija zeme, kura viņam tik sveša bija kļuvusi,

un viņš iedvašoja viņas smaršu un valgumu. Izrokot

tranšejas, te bija nogāzti koki, sacirstas viņu saknes,
izvērstas sūnas. Simtas dzīvibas un dīgļi gulēja te

viņam blakus... nāks saule un vasara, tās atvērsies

un uzplauks vienkāršas un nemākslotaskā pati daba...

Nāca prātā meža miers tēva mājās. Sveķi pil no

eglēm un smaršo, bērzi vēdina un māj ar savām

lokanajām rokam un pirmo ziedu pulki ganās zemes

miesā. Kliedz priecigi vālodzes, saules raksti mirdz

cauri koku kroņiem... Kāds skaļš dzīvibas sauciens!

Kāpēc viņš agrāk nava to tā redzējis un dzirdējis?

Ne, viss, viss cilvēkiem bija apnicis, nekam vairs

nebija vērtibas, nekas netika cienits, bija tikai zelta

ieguvums, trulums, apnikums visās baudās.

Tagad vajadzēja postit apnikušo mieru un pieticibu,
lai mācitos atkal cienit mieru. Vajadzēja postit zemi

un ziedus, lai mācitos tos atkal mīlēt, kad to vairs

nebūs. Reizēm, kad visa debess kauca un zeme

drebēja, viņam gribējās skriet visbīstamākā vietā un

kliegt;: Graujiet, postiet, postiet! Vēl vairāk, bez gala,
bez apstājas! Pārvērtiet zemi par nodedzinātu līdumu,
sadedziniet visu, kas mums ir, lai mēs mācitos atkal

meklēt ziedus un mīlēt mieru! Jo niknāks būs posts
un jo ilgāks karš, jo dziļāks miers un saldāka laime

būs pasaulei.
Un tad reizēm, kad kļuva saprotams, ka nāvei

neviens garam nepaies, cik dziļa tad kļuva dzīves

mīlestiba.

Luk, ja tagad pēkšņi kļūtu miers, ja visi drīkstētu

staigāt savus ceļus — kas tad notiktu! Cik mīļa
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kļūtu zeme! Viņš bija mācijies tā mīlēt vientulibu,
zemi, dabu, te klajā laukā. Nekad nebūtu domājis,
ka tik daudz dziļa daiļuma guļ aizmirstos purvos un

birzēs... Un tad, likās, ka viņš pēkšņi saprastu
nākošo dzīvi. Nomest troksni, viltu, steigas no sevis

un dzīvot dabā, audzināt puķes un sēt labību... būt

kā stādam un zvēram atkal un kļausit tikai saules

un vēju krājieniem.
Sēlietis pasmaidija, redzēdams savas tēva mājas

drupas. Lūk, cik tālu cilvēkiem vajadzēja nonākt.

Līdz pasaules karam. Vajadzēja sagraut visu, lai

tad mīlētu drupas vairāk nekā visu vēl dzīvo.

Un tad domās atgriezās pie tēva. Ko iesāks tas

tur uz drupām? Rokas un gars jau viņam sāks drīz

pagurt. Ta būs nespēka nāve
... Bezgala traģisms.

Bet par to viņš pats ir mācijies mīlēt zemi un

mieru. Viņš atgriezisies turp .. .
Sirds sāka dzīvot

kā no jauna sevi atradusi... Un vislabākais, ko

viņš varēja teikt tagad tēvam, bija jāsaka tūlit.

Sēlietis tvēra spalvu un papiru. Viņš rakstija to,
ko atzinis bija te nedaudzos mēnešos zemē dzīvo-

dams. Viņš būs tur uz visiem laikiem, ja nāve tikai

negribēs viņu satikt. Viņš darīs visu skaistāku kā

agrāk. Druvas līgosies kā vēl nekad, istabas būs

pilnas saules un skanigas, un puķes vēl jaunas nebi-

jušas. Cilvēki būs dziļāki dvēselē un pilni vēl nebi-

juša prieka. Pāri tērauda dzeloņiem zaļos mūžigā
daba. Tagad viņš savu vietu un uzdevumu zina!..

Viņš salocija vēstuli un, uzrakstījis adresi, nodeva

apkalpotajam zaldātam, lai nogādātu tūlit lauka pasta
nodaļā. Gaišs prieka vilnis dzina asinis un cēla krūtis.

Sēlietis paņēma mazo rokas spoguli un aplūkoja
sevi. Kā viņš bija pārvērties divos mēnešos! Sejs

bija atkal sārts, acīs bija valgums un spožums. Vaj
ta tiešam atkal bija tikai jaunā atziņa, kas to pār-
vērtusi? Cik daudz tomēr ir mācijis karš visiem!
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Atziņu nesējs karš, kaut ari viņš nākošā acumirklī

to pārvērstu pelnos.
Katra minūte te nāves tuvumā bija salduma un

laimes bagātāka nekā tur veselas dienas
. . .

Sēlietis domāja par mīlestibu, par to, ko pārdzī-

vojis, par vēstulēm, kuras tam rakstija daudzas

sievietes. Vaj ta bija mīlestiba — tas ātrais skrejo-
šais acumirklis.. ? Ak, ari mīlēt cilvēkiem bija
apnicis, kā nākas, ari to karš māca no jauna . . .

Sēlietis aizvēra acis un klausījās, kā dunēja kaut

kur tālumā pa kreisi... Lai, viņš nodomāja. Savāds

prieks lauzās ar elpu ārā, un Sēlietis saprata, ka

atziņa reiz viņam pamirdzējusi. Viņš zināja, kas ir

dzīviba un cik viņa bagāta var būt. Tur dzīvodams,
nekad viņš to nebūtu sapratis. Viņam likās, ka viņš
te dziļi zemē ir kā jaunas, vēl nebijušas puķes pum-

purs, un ja reiz izplauks, tad pasaule nodrebēs no

brīnuma. Un tūkstošiem tādu pumpuru tagad bija
zemē. Rūgts žēlums un sāpes par sevi iededzās

dvēselē, domājot par tiem, kuri dzīvos pēc visa ta,
kas notiek — tagad.

Pussapnī, pusnomodā viņš uztrūkās. Viņam ziņoja,
ka sācies vispārigs ienaidnieka uzbrukums. Kad viņš

izgāja zem zvaigznēm, pa kreisi sāka dunēt kā mil-

ziga stīga lielgabalu troksnis
. . .

Un nekad nebija dzīve likusies tik vienkārši daiļa
un saprotama.

Pēc dažām stundām Sēlietis nāca pie samaņas.

Viņš gulēja baltajā lauka lazaretes teltī. Rūgta
garša bija uz mēles un mutē un apkārt asiņu un

dažādu zāļu smaka. Milzigā stīga dunēja vēl un,
kā likās, arvien draudošāk. Sēlietis saprata, kas ar

viņu notiek, un pasmaidija laimē un sāpēs.
Pēc pusdienas viņš bija jau drudzī un kvēlošām

lūpām sauca:

„Graujiet, postiet! Visu, visu! Vel vairāk, vel
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nežēligak; uz priekšu! Mācaties mīlēt dzīvi, kura

jums tā apnikusi! Postiet! Jo vairāk, jo labāk!

Mācaties mīlēt un cienit dzīvi!
.
.*

Un pilns laimigas atziņas viņš aizvēra acis. Un

dzīvot vaj mirt — viņam tas bija vienalga.

1916.





VAKARDIENA.

Pusnomodā vēl pusmiegā modās Alberts un neva-

rēja pamosties. Vēsais un smaršigais gaiss to vilka

atpakaļ baltos palagos, un nobriedušās rokas gula
atkal uz spilvena. Aiz sijām vīta ķimenes un Jāņ-
dienas puķes, un viss bija kā pussapnī.

Pagalmā skaļi un spēcigi dziedāja gailis, un viņam
no liela tāluma atsaucās tāda pat balss.

Tad Alberts pasmaidija laimigi — atminējās, ka

šodien svētdiena. Un cēlās braši un atrāva durvis

plaši vaļā.

O, kas par dienu, kas par dienu! Zaļais pagalma
maurs saulē mirdzēja tā, ka grūti bija viņā skatities.

Pāri ēku jumtiem debess tik zils kā bildē, ābeles

stāv klusi, tikai pašas augstākās galotnes garam

skriedams aizkustināja vējš. Bezdelīgas laižas pār

jumtiem, un viņu dziesma ir prieks un nesagaidītas

ilgas. Svētdiena
. . . Pagalms tukšs un kluss. It kā

mājās neviena cilvēka vairs nebūtu. Nūja — svēt-

diena — Alberts saprot. Meitas ir ganos, gani
guļ, vecie jau ceļā uz baznicu, un tēvs varbūt

pie kaimiņiem ciemojas, varbūt rudzu laukus

apskata.

Kāda tīksme locekļos un spēka apziņa. Alberts

mazgājas ilgi aukstā akas ūdenī un tad iet uz istabu

pāri rasainam mauriņam basām kājām.
Ja, māte viņu gaida ar smaršigu kafiju, un ēst-

griba ir vislabākā.

„Kur tēvs?"

„Uz baznicas pusi aizbrauca. Jāmeklē vēl kāds

strādnieks, nu jau darba laiks klāt."

„Tā?" Bet viņam ir vienalga. Viņš nedomā par
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to. Protams, lauki un pļavas zeļ ka reti kad un

jānokopj kārtigi. Bet Dievs gan gādās.
Un tad Alberts iet pie grāmatu plaukta un paņem

vienu otru sējumu. Viņu apreibina nedaudzas Poruka

rindas, un neapzināmā ilga velk prom ārā
. . .

Viņš iet, bet apstājas pie neliela spoguļa vies-

istabā. Gaišs vaigs smaida tam pretim. Baltais

krekls atver skaisti nobrūnoto kaklu. Dzeltengaišie
mati vēl nava sukāti — aizmirsušies. Un Alberts

ņem ķemmi un sakārto tos puslīdz. Fuj! Vaj tad

viņš ir meitene, ka jānodarbojas ar frizūru! Un ātri

iziet dārzā un pa celiņu uz lauku.

Ak, svētdienas rīta saldums! Saule, saule kā liels

kliedzošs prieks. Zeme tik zaļa, vējš tik silts!

Un saimnieka dēls iet, nododas saviem sapņiem...

Viņš iet gar lauku. Rudzi ir peleksirmi un jau nolie-

kušies uz vienu pusi. Viņi jau pilni brieduma. Vēl

pāris nedēļas, un sāksies pļauja.
Rudzu būs daudz šogad! . .

Mežārēs vienmēr vai-

rāk bagatibas bijis kā apkārtnes kaimiņiem. Alberta

gaišās acis smaida. Viegls vējš paceļ gaišos matus,
bet sapņi turpinās.

īss aprēķins, un Alberts ir pārliecināts, ka visu

var. Kad kuļmašina būs aizbraukusi, būs jāņem
3—4 vagoni tuvākā stacijā .. .

Cenas labas
.. .

Un tad jānāk jaunām grāmatām mājās. Rudens

naktīs ir tik patīkami sēdēt pie lampas un uzgriezt
jaunas un jaunas lappuses, kad ārā vēsas lietus lāses

pil no ābeļzariem uz nobirušām lapām. Latviešu

žurnāli jāpasūta visi un katra grāmata, kas iznāk.

Kas to var liegt. Algas nekādas viņš citas nedabū.

Un tad — tur ir kāds savāds saldums smalkajos
franču rakstniekos. Nav vēl plauktā Mallarmē, Teo-

fila Gotjē, pat grācijas un sēru pilnā Missē. Kāds

prieks būs ar viņiem pavadit kopā naktis
. . .

Un tad jaunu pianino. Katrā ziņā par pieciem —

sešiem simtiem. Tās „tafelklavieres" priekš vecām
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tantēm varbūt ir derigas. Velns lai rauj! — Cilvēks

tak nava nekāds vergs! Dzīves dvēsele ir mākslā,

un viņa ir jāmeklē. Ja Alberts Alksnis nevar spožu
pianino iegādāties, tad lai dzīves te vairs nava! Un

mazās, skaistās dziesmas — tās viņam ari nava .ap-
nikušas. Smaids atkal savilka lūpas kā atmiņā .. .

Un kamēr no pļavas ziediem pacēlās dūkdamas

kamenes, kuras viņš iedams aiztrauceja — Alberts

uztvēra melodisko, līdz dvēseles dziļumiem intimo

„Teici to stundu, to brīdi" motivu.

Un pēkšņi apklusa. Domas aizmaldijas kur citur,
un soļi kļuva gausāki. . .

Ja, cik savada ir dzīve! Divdesmit gadi jau no-

dzīvoti, un pagājušais liekas kā nebijis. Pagātnes
nemaz nava — ir tikai nākotne. Kā kad viss, kas

ko vērts, ir rītdienā ielikts. Kā kad nāktu kas lielāks

un skaistāks un sāpigaks ar katru dienu un sagaidit
vien to nevar

. . .

Alberts jau ir lauka galā tuvu pie lielceļa. Un

nu viņš apstājas un pārlaiž acis pār visu lielo saules

pilno lauku, kas kā zili zaļš ezers guļ karstajā un

spožajā tveicē. Viss viens auglibas klajš. Starp
gaiši zaļajiem auzu laukiem kā brūngani sargi stāv

nesen sapļauta dābola kaudzes. Putni laižas pa gaisu,
un tauriņi viegli plīvo — balti un dzelteni. Vēsma

gulst un ceļas un sajauktas smaršas apņem seju.
Pakalnes malā klusas stāv bērzu birzes pilnas ar

sauli, lapām mirdzinadamas. Un šur tur dziļi dārzos

var samanit pelēko miera māju slīkstošos jumtus,

pār kurām bezdeligas laižas, un pie sliekšņa aug

vēss, zaļš maurs. Viss ir atvēries saulei, un atdevies

vasaras varai.

Un pāri visiem laukiem, cauri labibas mežam aiz-

vijas lielceļš, kā vienigā saite, kas izved cilvēkus

ārā no šīs zaļās, ziedošās mūžibas.

Alberts ievelk elpu dziļi, tīkami... Ne, viņam nekur

tagad nevajaga pa lielceļu iet. Viņa ilgas ir tepat...
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Un atkal domas sāk vīties ... Te ir jāierīko ta

skaistā zeme, par kuru tik daudz sapņots. Tepat

vajaga būt mītnei, kuras priekšā jānobāl visiem pa-
saules parkiem un dārziem.

Kā tie cilvēki te neprata dzīvot! Kāda tumsiba

vēl — ja, vairāk nekas kā tumsiba! Cik maz paš-
lepnuma un kultūras sajūtas!

Viņš redzēja un pazina visu apkārtni. Šie bagātie
zemnieki baroja cūkas, slauca govis, dzēra, lielijās
un krāja naudu. Bet viņu istabas bija kailas .un

zemas kā alas. Viens kalendārs katram, viena sal-

kana avize un viens piena separators un mušām

aplipuši griesti. Viņu dārzos zem ābelēm raka cūkas,
un puķu vietā auga tik kāposti vaj runkuļi! Vēl

reiz riebums un apātija!
No kurienes izstrādājies tāds kupča tips te zaļajos,

plašos Dieva laukos? Tāds taukiem pirkstiem rēķi-

nātājs, kuram acis paliek šauras no labas dzīves, bet

kuram galvā nava nevienas gaišas domas vairs un

lūpās neviena svētdienas vārda. Tik vien vairs ir

ta daiļuma te kā lauku oceans, kas šalko un viļņo

un kūp un smaršo. Bet varbūt ari ta drīz nebūs...

Ne, ne .. .
Un Alberts paceļ lepnāk galvu, un

apziņa mirdz skatā. Te ir jārada jauna pasaule!
Te ir jālauž durvis vaļā pret sauli.

Skanigās lielas istabas ar augstiem logiem! Fres-

kas visās istabās, tepiķus, gleznas! Sadedzināt tās

laupitaju un kara bildes, kas tagad „saimnieku galos"
dēd pie sienam! Gleznas par mūsu lauku pavasari,
tuvas un pazīstamas gleznas pie sienam! Grāmatas

plauktos! Visu zemju klasiķus, latviešu grāmatas,
visdziļāk elpojošas grāmatas!

Plašus dārzus! Katrā dārzā rozarijs! Oranže-

rejas! Smalkus dienvidu stādus!
. .

Priekš ka ir

dzīve? Kādēļ naudai jasapel bankās un šiem bagā-
tajiem ļaudim par garigiem übagiem jātiek! Ak, kā

viņi neprata dzīvot un nepazina salduma un daiļuma!
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Bet viņš darīs visu citādi. Pat savu Versaļu te ierī-

kos. Marmora un bronsas tēlus! Visu, visu dzīvei,
kura ir tik ātra! Visu dzīvei!

. .

Lauks mirdzēja saules tveicē, plašs, varens un

auglibas pilns kā Alberta Alkšņa domas.

Viņš norāva puķi un iedvašoja tās smaršu. Vaj
viņš nesapņoja? Ne, dzīve ta bija — tikai lielais

vairums bēga no tās un slēpās.
Priekšā Albertam bija neliela birze ar mazu aiz-

augušu un izsusējušu strautu. Un aiz birzes

ja, tur jau bija viņa kaimiņiene Anna
.. .

Alberts

diezin kādēļ nosarka, kā pieķēris sevi pie neizsakā-

mas domas. Bet zināja jau, ka atpakaļ neies. Tikai

uz brīdi — pāris vārdus diena ir tik gara.

Un iegāja cauri klusajam dārzam un cauri aprei-
binošam vasaras rīta lauku mieram vēsajā istabā,
kas atgādināja vecas pils istabu ar savu plašumu un

mieru.

Uz logiem kupli zaļoja puķes. Tumši skapji gar
sienam stāvēja, un pulkstenis tikšķēja viens, kā pats
savas taktis skaitidams. Uz baltu galdautu segta

galda vazē stāvēja lauku ziedi svaigi un grezni. Un

Alberts apsēdās viegla prieka reibuma pilns, un salda,

neapziniga nevariba apņēma to kā zili plaši ūdeņi ...

Tīkami.
. .

tīkami elpot to gaisu te visapkārt.
Pa dārza durvim nāca, kaut ko paklusam dziedā-

dama, viņa skolas biedrene Anna. leraudzija Albertu

un satrūkusies gribēja rauties atpakaļ. Viņa vēl rīta

uzvalkā un ne pēc svētdienas ģērbusies.

„Neskrejiet nekur," viņš teica celdamies. „Lab-
dien! Es jau ari neesmu galā uniformā."

Anna nāca
.. . Smējās un kautrējās. Baltā blūze

briestošam augumam gandrīz par šauru bija. Sejs

brūngans no saules. Acis smējās kā gaišzili ezeri,
saulē mirdzēdami.

„Nu, skatāties vien. Jus jau vairs nemaz pec pil-
sētnieces neesat. Kakls brūns kā čigānietei."
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„Kad tad es — es esmu bijusi pilsētniece. Ne

prātā nenāk," viņa smējās pretim.

„Nu, nu
. . .

Un ģimnāzija un „augstaka kultūra"

un studijas? Aizmirsāt jau?"

„Aizmirsu. Protams, ka aizmirsu. Ģimnāziju bei-

dzu, un beigta ari lai paliek. Nekur man nava jāiet.
Nava jau te man vēl apnicis."

Bet Albertam tīkas šodien kaitināt viņu.

„Tad par mātes meitu te paliksiet. No rītiem krē-

jumu dzersiet un pēcpusdienās romānus lasisiet, uz

zaļumballēm brauksiet ..."

„Un jaunus uzvalkus šūsiet un flirtu piekopsiet ...

Ak, jūs jau runājiet taisni kā progresivi demokrā-

tiskas avizes feļetonists."

„Protams, runāju to, kas modē."

Bet paskatijušies viens uz otru, viņi sāka skaļi
smieties un bija bezgala jautri.

Viņa stāstīja par jaunāko feļetonu, kas demokrā-

tiskajā" avizē ievietots, un smējās.

„Tiešam nesamaksājami ir tie žurnālisti tur. Ko

mēs bez viņiem iesāktu? Nepopulāri paliktu. Neviens

par mums nerunātu," smējās Anna.

„Tēvu grēki tiek piemeklēti līdz trešam un ceturtam

augumam," teica Alberts. „Vēl ilgi mēs būsim viņu
morālei visnejaukākais buržuju perēklis. Vēlu laimes

uz to!"

Un tad viņi sēdēja un runāja par visu to, ko mēdz

pārrunāt jaunibā, kad ir vasara un svētdiena un

dzīvei tikko vārti atvērti. Tika lasitas dzejas un

runāts par kultūru un smiets un jokots. Un tad viņi

gāja abi blakus pa dārza celiņiem, kur ābeļzari sejā
sitās

. . . Viņi runāja par visu, un tik labi bija kopā
būt. Nerunāja tikai par vienu, kas likās vistuvaks

un vismazāk noliedzams. Bet tas bija jūtams soļos,
vārdos, pat klusumā un elpā, un visa garā, gaišā
diena bija pilna ar savadu prieku.
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Saule jau grima vakara puse, sausas dūmakas, un

kļuva apaļi redzama kā mēnesnica.

Abi jaunie kaimiņi stāvēja druvas malā, sen izru-

nājušies, sapratušies un tuvi, pilni jaunas dzīves radi-

šanas domu un sapņu. Bet brīžam pat visgaišākos
mirkļos sēras pārlido kā tumša mākoņu ēna pār
domam un sajūtam. Un viņi šķīrās klusi

.. .

Bet Alberts jau domāja par jaunu dzīves būvē-

šanu, un atgriežoties mājās, sirds skaļi gavilēja. Par

darbu, kas jādāvā, un par nākošo rītdienu.

Mājas tēvs bija jau atgriezies un strādniekus sa-

dabūjis. Un Alberts pārlūkoja jauno pļaujmašinu,
kurai mirdzēja asie, spicie naži un atsperes sita ne-

vainojami taktā. Rudzu druvas līka jau dzeltenas.

Rīt sāksies pļauja . . .

Vēlu vakarā viņš iededza lampu un, atguldamies
vēsajā baltajā gultā, gribēja lasit kaut ko. Bet sapņi

ņēma virsroku. Un, rokas zem pakauša sakrustojis,

jaunais tēva dēls ilgi sapņoja par rītdienu, tikai par

rītdienu vien. Un ja domāja par šo dienu, tad tikai

pasmaididams tai.

Lampa palika neizdzēsta, kad dziļš salds miegs aiz-

vēra laimigā sapņotajā acis
.. . Vingrie muskuļi,

jaunie spēcigas miesas audi gulēja mierā, lai dienā

priecigi un drebēdami savilktos darbā, zem saules,
tvīkstoši, enerģiski un nenogurstoši.

* *
*

Un kāda bija ši rītdiena. Viņas nava. Viņa ne-

maz nava bijusi. Vakardiena ir nogriezta kā saldi

smaršodama puķe. Viņa guļ un vīst
.. .

Pāri laukiem ir skrējusi savada vēsts, skaidra un

salta kā ieroču žvadzēšana, un pēc tās izskatās kā

pēc ugunsgrēka izdegušā mežā.

Pār vakardienu stāv laukos melns, liels krusts, uz

ātru roku taisits. Viņa mēmās, plaši plēstās rokas
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stāv ceļa uz bijušo. Viņas stāv par pelniem un

drupām.
Varbūt aiz viņām guļ ari Alberts Alksnis, asiņu

pilnais sapņotājs, un viņa kaimiņiene Anna
. . .

Krusts

cieš klusu. Si vakardiena ir mums visiem kā ātri

izdzisusi dzīviba jaunibas pilnibā pārtraukta. Un

tāpēc visiem mīļa. Nava šodienas un rītdienas —ir

tikai vakardiena.

Uz viņas kapu es nometu mazu ziedu un eju tālāk

necaurredzamā veļu miglā, kas sārto asinīs.

Un aiziedams es domāju par to, cik skaista viņa
ir bijusi — vakardiena.

1915.



MADONNA LUKRECIA.

Renesanses novele.

Viss tas, par ko šai novelē ir runa, notika tai

skaistajā laikā, kad likumi zaudēja savu varu pār
cilvēku sabiedribu un katrs bija pilntiesigs valdit par
sevi un spriest tiesu par citiem, ja tikai to spēja.
Šai skaistajā laikā, kad vienigais cilvēka likums bija
viņa zobenis un viņa griba un rokas veikliba deva

vislielākās privilēģijas, šai laikā, kad vecā Roma

gulēja noreibuši karnevālu trakumā, kad pāvesti iz-

šķieda miljonus mākslai un dzīrām, kad renesanse

pacēlās kā atrakta dieviete pār gaišo Itāliju un viņa&

gars nolija kā zelta lietus pār pilsētu laukumiem un

katedrālēm — šai laikā bija skaisti dzīvot. Un viņi

dzīvoja — tie iedvēsmotie miesas un spēka pilnie

pilsoņi. Nekad erotisma orģija pēc Dionisa gājiena
pār Grieķiju nav pārņēmusi tā pasauli kā tanī gadu-
simtenī, un nekad viņa vairs nepacels savu skaisto

galvu ar smaidošām acim tik augstu, jo mūsu

mūsu likumi, mūsu sīkums garā un matērijā ir kā

rupjas virves nožņauguši šo skaistāko no dievietēm.

Mīlestibas dārzi bija visskaistākos ziedos un sevišķi

tie, kurus sauc par aizliegtas mīlestibas dārziem.

Skaistu hercogieņu karnevāla gājienā devāspa Romas,.

Florences, Venēcijas ielām līdzi pāvesti, hercogi,
kārdināji un mūki, un skaistākās sievietes bija neap-

robežotas pārvaldnieces. Cienijamas madonnas diev-

namos, uz ceļiem guledamas, čukstēja lūgšanas stun-

dās mīlestibas vārdus jaunekļiem un noteica tiem

satikšanos. Kalpones nesa simtiem mīlestibas vēstuļu
no vienas mājas uz otru un katru nakti tika izmesti

uz ielām nodurti vīri un jaunekļi, kuri bija pārsteigti
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pie Venus dzīru galda no greizsirdīgiem lldzcensoņiem

vaj vīriem. Salda ģifts no šiem dzīru galdiem ap-

plūdināja visu zemi, un pat klosteros, krēslainās nišās

un mūku un mūķeņu cellās Ave Maria vietā bija
dzirdamas Ave Venus lūgšanas. Hostijas vietu bija

ieņēmusi rožaina sievietes miesa, un Eross bagatigi

mieloja ar šo hostiju savus dievgaldniekus.
Tas bija skaists laiks — dievu laiks, un mums pil-

nigi jāpiekrīt — tik kailiem un nabagiem, kādi mēs

esam tagadējā materiālisma pasaulē — jāpiekrīt mei-

stara Mikel-Andžello Buonarotti vārdiem, kurus viņš
uz nāves gultas saka savam draugam:

„Es redzu, ka pēc manis nāks gadusimteņi, kuri

būs tukši un kaili. Mēs esam dzīvojuši priekš lielas

mūžibas."

Tādā laikā notika tas, ko es gribu pastāstit. Un

šos nedaudzos vārdus es teicu tikai tādēļ, lai jūs,
cienijamās dāmas un cienitie kungi, varētu saprast

to, par ko es gribu stāstit un neturētu to par izdo-

mātu pasaku, bet tikai par mazu atspīdumu no tālu

laiku graciozā mirdzuma un nežēligā kaislibu spēka.
Feraras tuvumā dzīvoja cienijams un varens muiž-

nieks un daudzu piļu īpašnieks mesers Benedetto

della Balvoni. Caur savu radinieku vareno kardinālu

Riario-Rovere nepotismu viņš bija ieguvis lielu slavu

un mantuun bieži uzturējās ganRomā, ganpie galma —

pie Feraras hercoga. Viņa skaistā sieva madonna

Izabella bija mirusi un atstājusi viņam tikai vienu

meitu Katerinu, kura tai laikā bija taisni 17 gadus
veca un apbrīnojama skaistule, divkārt apveltita ar

mātes mirdzumu.

Mesers Balvoni bija apprecējies otrreiz ar kādu

Perudžias augstmaņa atraitni madonnu Lukreciu.

Lukrecia bija kaisligas dabas, pilniga un vēl dzīva

un daiļa sieviete, kaut gan varēja skaitit divreiz tik-

daudz gadu sev, nekā to bija viņas pameitai Kateri-

nai della Balvoni.
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Madonna Lukrecia bija lepna un valdišanas kāriga
sieviete un savas gribas izvešanai nenicināja pat

algotus slepkavas un ģifti. Viņa dzīvoja plaši un

izšķērdigi un labā saderibā ar savu pameitu, kuru

mesers Benedetto mīlēja gandrīz neprātigi, kā savas

neaizmirstamās sievas piemiņu, un neko nevarēja
viņai liegt. Madonna Lukrecia, būdama sapratiga,
mēģināja iegūt jaunās meitenes simpātijas, kas viņai
ari pilnigi izdevās.

Kad mesers Balvoni dzīvoja savā pilī, visā apkārtnē
valdija prieciga dzīve. Pie viņa sapulcējās apkārtnes
kavalieri, notika medibas ar vanagiem, izbraucieni,
sacīkstes un viesibas, kurās caurām naktim skanēja
muziķa, pērloja vīns un bija sarīkotas izrādes un

maskarādes. Bet kad viņš aizceļoja, pilī iestājās
klusums, jo nebija parasts, ka dzīrās tiek rīkotas

bez mesera klātbūtnes.

Mesera pils tuvumā —pāris stundu gājienā dzīvoja
kāds kondotjeri, muižnieka dēls, mesers Andrea Ma-

jetani, gadus divdesmit vecs jauneklis. Viņš bija
izveicīgākais no visiem jaunajiem kavalieriem, kaut

gan nabadzigās, bet agrāk ievērojamās dzimtas. Me-

dibās, sacīkstē, viesibās viņu pavadija visu damu

skati, jo viņš bija, kaut gan vidēja auguma, bet daiļš
kā Narciss un stiprs kā Herkuless. Un ja uz viņa
kailo miesu kāds raudzijās, likās, pati Apolona pilniba
tur būtu ietverta. Neskatoties uz savu jaunibu, viņš

bija jau piedalijies vairākos kara gājienos un ieguvis

vispārigu atzīšanu.

Viņš bija tikai nesen atgriezies mājās ar savu

biedru pulciņu un dzīvoja sava tēva muižā. Kādās

medibās viņu ieraudzija Katerina, un kā ieraudzija,
iemīlējās viņā bez mēra, ar pirmās mīlestibas dedzibu.

Mesers Andrea ari pats iemīlējās Katerinā un ne-

spēdami viens otram apliecināt savu mīlestibu — jo
par daudz tālu tos šķīra Katerinas augstā kārta un
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stāvoklis — viņi cieta bezgaligi daudz un meklēja
izdevibu šis ciešanas izbeigt.

Katerinai izdevās viņam nosūtit kādu vēstuli, un

viņš atbildēja tikpat pilns mīlestibas un laimes. Tad

viņi gaidija tikai izdeviga brīža, lai varētu satikties.

Negaidot mesers Benedetto dabūja uzaicinājumu no

Feraras hercogienes viņu pavadit uz Romu, kur viņa

bija no pāvesta uzlūgta piedalities karnevālā par

godu viņai. Mesers Benedetto nekavējoties devās

ceļā ar saviem pavadoņiem, atstādams sievu un meitu

pilī un nododams visu pārvaldību krietnā un cieni-

jamā mesera Pjera Aniotti rokās, kurš bija ilgus

gadus jau viņa pils pārvaldnieks. Kā likās, mesers

Benedetto aizceļoja uz ilgāku laiku.

Madonna Katerina, degdama savā mīlestibā uz

Andreu, atrada drīz iemeslu un ceļu satikties ar viņu,
un pēc neilga laika viņi baudija neaprobežotu laimi

un palika pārak neuzmanigi uz apkārtni. Un viņu
laime būtu bijusi pilniga, ja pilī nebūtu ari madonna

Lukrecia.

Šai skaistajā un vēl brašajā matronā dzīvoja pats
velns. Tiklīdz viņa bija iepazinusies ar Andreu, viņa
vairāk neka nedomāja kā tikai, lai iegūtu viņu priekš
sevis. Viņai bija izdevibas diezgan tam tuvoties, un

viņa nepārprotami izteica savu karsto mīlestibu un

vēlēšanos. Andrea bez šaubām nebūtu atturējies, jo
sakari ar tik cienījamu damu varēja nākt viņam tikai

par labu un dzīvē novest viņu pie varas un baga-
tibas. Bet viņš tik ļoti mīlēja Katerinu, ka nemaz

neredzēja Lukrecias kaisligo mīlestibu, un kad viņa
ar nevaidamu aizraušanos lūdza to ierasties pa zinā-

miem ceļiem pie sevis, Andrea teica:

„Madonna, es izdaritu lielu noziegumu, ja es iedro-

šinātos iet pie jums. Mesers Balvoni mani nežēligi
vajātu, un mana dzīviba nebūtu vairāk vērts kā tas

ābolis, kas jāmaksā Charonam par pārcelšanu uz

Chadesu."
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Madonna Lukrecia apliecināja, ka par visu ir gādāts
un nekad neviens dzīvs cilvēks viņu noslēpumu ne-

izpaudīs. Bet mesers Majetani tikai izvairijās no

viņas, jo viņš varēja domāt tikai par Katerinu, kuras

pilni sarkanās lūpās, krūtīs un miesā viņš bija ap-

reibis kā no dievu dzēriena.

Madonna Lukrecia svaidijās kā zvērs pa savu guļas
vietu naktī un domāja simts domas, kā saistit pie
sevis jauno kondotjeri. Viņai pamodās aizdomas par

kautko, un viņas kalpojošie izspiegotāji drīz vien pa-

ziņoja tai, ka mesers Majetani pa naktim esot manits

Balvoni pils tuvumā. Pēc dažām dienam madonna

Lukrecia zināja visu.

Un neizmērojama greizsirdība un kaisliba sagrāba

viņu kā tiģera ķetnās. Viņa nozvērējās pie sevis

iegūt Majetani mīlestibu, lai tas maksātu vaj viņas
dzīvibu. Viņa izlikās neparasti laipna pret madonnu

Katerinu, ar mīļiem vārdiem mēģināja izvilt viņas

noslēpumu un, sirdī nesdama nāvigu ļaunumu, ar

smaidu ietiecās meitenes noslēpumos. Bet Katerina

bija izmaniga diezgan — mīlestibas noslēpumi slīpē

visgludāko viltu un apķēribu — un mēģināja aplie-
cināt pamātei vispretejo.

MadonnasLukrecias miesa, kurā likās dzīvoja desmit

Veneras, tomēr dzina viņu uz visādām viltībām, un

mesera Balvoni zelts nāca viņai palīgā. Uzpirktie
sargi paziņoja viņai, ka kondotjers pavada katru

nakti pilī zināmās stundās.

Madonna Lukrecia tad sāka rīkoties.

Bija agra pavasara nakts, pilna smaršu un maiguma,
kad mesers Andrea Majetani atkal nodevās ar Ka-

terinu visskaistakiem acumirkļiem. Pie viņu gultas
smaršoja vīns un dažādi augļi, un puķes gulēja viņu

pagalvī. Stundas pagāja — viņas skrēja kā bezde-

ligas tik ātri, un viņi juta tuvojamies rītu.

Atmozdamies no reiboņa un dusēdami apkampienos
viens otram, viņi runāja par savu mīlestibu.
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„Andrea," teica Katerina, „man liekas, ka es bez

jums vairs nevienu dienu nevarētu dzīvot. Un es

būtu gatava cīnities ar visiem ļauniem gariem, lai

jūs paturētu tikai pie sevis."

„Es domāju, tas jums nebūs jādara, mīļākā," teica

Andrea, „jo te ir tikai pie mums visskaistākie amo-

reti un Kupido, kuri pabalsta mūsu laimi."

Šinī brīdī Katerinas uzticamā kalpone, kura, kā

suns, neatkāpdamās no viņas, gulēja pie durvim,
ieskrēja istabā un iesaucās klusi:

„Madonna, mēs esam ielenkti! Ap pili ir zaldāti un

lāpas."
Andrea uzlēca un saprata, ka viņi ir nodoti. Viņš

aši apģērbās, bet redzēja, ka izejas vairs nava. Durvis

tika lauztas, skanēja kliedzieni un pavēles. Lai viņus
neatrastu abus vienā istabā un lai tā saudzētu Ka-

terinas godu, Andrea iebēdza blakus telpās un garajā
koridorā, kur viņš tika atrasts un apcietināts.

Madonna Lukrecia bija uzmeklējusi naktī sargu

virsnieku, ziņodama, ka zagļi ielauzušies mesera Be-

nedetto pils spārnā. Viņa zināja, ko ta dara, un

viņas nodoms pilnigi izdevās.

Negribēdams nodot Katerinu un savu noslēpumu,
Andrea uz visiem jautājumiem klusēja, un tā kā bija
sagūstits koridorā pie mesera Benedetto istabām, tad

viņu kā zagli un laupitaju nodeva pārvaldnieka Ani-

otti rīcibā, un tas ieslodzīja viņu pils cietumā līdz

mesera Balvoni pārceļošanai.
Madonna Lukrecia no rīta svaidija savu miesu

divreiz smaršigak, un viņas acis kvēloja neredzētā

priekā.
Viņa pavēlēja turēt meseri Majetani divas dienas

badā un vientulibā. Pret Katerinu atkal viņa bija

vienaldziga, it kā nekas nebūtu noticis.

Trešās dienas vakarā viņa pavēlēja atvest Majetani

pie sevis, it kā uz nopratināšanu, un kad tie palika
beidzot divi vien, teica viņam:
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„Meser Majetani, cik daudz labāk būtu bijis jums,
ja jūs būtu klausijuši manai mīlestibai. Tad jūs tagad
te nestāvētu vis kā mans cietumnieks, bet kā mans

pavēlnieks. Bet es negribu jums atriebties, tādēļ ka

es jūs mīlu vienmēr vēl tā, kā nekad nevienu neesmu

mīlējusi. Un es gribētu jums visu piedot. Bet, meser,
viss tagad atkarājas no jums pašiem un ari no manis.

Un es teikšu jums skaidri un saprotami: divdesmit

naktis jūs būsiet pie manis un darisiet visu, ko es

vēlos, un pēc tam jūs būsiet brīvs, jeb es jūs nodošu

mesera Balvoni rokās kā viņa meitas mīļāko, un zinu,
ka ne jums, ne viņai glābšanas nava. Es jums dodu

stundu laika priekš apdomāšanās. Tagad ejiet."

Sargi aizveda viņu. Pēc stundas Andrea tika at-

vests un, cerēdams atdabūt savu brīvibu, dzīvibu un,

galvenais, Katerinu, viņš bija ar mieru darit visu,
ko madonna Lukrecia vēlētos.

Madonna Lukrecia mirdzēja kā dziļa kvēloša ogle
šais naktīs. Pa dienu viņi abi atdusējās — Andrea

tornī, madonna Lukrecia savā pilī. Bet vakaros labi

samaksātais sargs atveda Andreu uz viņas istabu,

un viņam vajadzēja saņemt Lukrecias glāstus, par ko

viņš dabūja bagatigi ēdienu un dzērienu un visu, ko

vēlējās.
Madonna Katerina neka par to nezināja un turēja

Andreupar pazudušu. Viņas mokas bija asakas kā nāve.

Bet kad divdesmit dienas bija pagājušas, madonna

Lukrecia apdomājās un nolika vēl divdesmit dienas...

Andrea bija pārliecināts, ka viņš ir galigi pazudis.
Bet Katerina, nevarēdama atrast nekur mieru, laida

darbā skaistos dukātus un izzināja, kur Andrea at-

rodas un kā tam pietikt. Viņa nosūtija tam rakstā-

mus piederumus un saņēma tūliņ ziņu no sava mī-

ļākā. Rakstam, ko Katerina saņēma caur uzpirkto
zaldātu, bija šāds saturs:

„Dārgā un neaizmirstamā madonna Katerina, glā-
biet mani, ja vien jums tas ir iespējams —es redzu,
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ka aiziešu postā. Jo es nesēdu tikai tornī vien, par
nožēlošanu naktis man ir jāpavada pie neapmierinā-
mās jūsu pamātes madonnas Lukrecias, un kaut gan

man neka netrūkst, es tomēr esmu noliesējis kā

žāvēta datele. Man nava nekādu ceribu tikt vaļā
no viņas rokam, un ja jūs nevarat man līdzēt, tad

gan šai mūžā mēs vairs nesatiksimies. Es vienmēr

domāju tikai par jums un pateicu no sirds Dievam

un visiem svētiem par to, ka jūs nu zināsiet manas

mokas un manu dziļo lūgšanu. Skūpstu no visas

dvēseles jūs un gaidu jūsu palīdzibu."
Kad madonna Katerina izlasija šīs rindiņas, saule

aptumšojās viņas lielo sāpju un greizsirdības dēļ.
Bet ko viņa varēja darit? Kaut gan mesers Aniotti

bija pilntiesigs pils pārvaldnieks, viņas pavēlniece
bija madonna Lukrecia un Katerina neredzēja te

nekādas izejas.
Bet ir paruna, ka izdomāšanā sievietes esot uzma-

nīgākas par pašu velnu, un sevišķi izdomāšanā savās

mīlestibas lietās. Jau tai pašā dienā madonna Kate-

rina lika pienest pils pārvaldniekam un kareivju
priekšniekam no ārienes kādu vēstuli, kuru viņa bija

uzrakstījusi. Aniotti izlasija sekošo:

„Augsti cienijamais un godātais meser Aniotti.

Varenā mesera Benedetto della Balvoni uzdevumā

jūs esiet iecelts par viņa pils pārvaldnieku, kā

arvienu, kad mesers nava mājā. Jūsu pienākums
ir sargāt tiklab mesera Balvoni mantu, kā ari viņa
slavu un cieņu. Bet slikti jūs, meser, izpildiet savu

augsto uzdevumu, kad neziniet neka par to, kas

notiek augsti godājamā bruņinieka pilī. Teikšu jums,

meser, ka tas ir nedzirdēts kauna darbs, kad viņa
laulāta sieva katru nakti izdara laulibas pārkāpšanu
tepat pilī, un ja jūs gribiet par to pārliecināties, tad

cieti aplencat madonnas Lukrecias guļamistabu un

ierodaties ar bruņotiem sargiem tur taisni ap pus-

nakti, tad jūs redzēsiet to, ko savām acim neticēsiet.
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Man rūp mesera Balvoni gods vairāk kā jums, un

sen jau vajadzēja jums zināt to, ko visi pili zina,

izņemot jūs. Bet ja jūs nepiegriezisiet nekādu vēribu

šim manam ziņojumam, zvēru jums pie visiem svē-

tiem, ka pēc mesera atgriešanās es darišu uzmanigu

viņu uz jūsu rīcibu, un meseram būs jāpieņem, ka

jūs esiet šai lietā līdzdalībnieks. Bet pārliecināties
par šo kauna darbu jums neka nemaksā, un vainigo
sodišanu izdarīs pats mesers Balvoni."

Pārvaldnieks, saņēmis šo rakstu, izbijās ne pa

jokam. Viņš bija cienijams sirms vīrs, dievbijīgs
un taisns1

, un par madonnuLukreciu ari nebija diezin

cik spožās domās. Tādēļ viņš apņēmās tūlit ķerties

pie darba ar lielu uzmanibu. Viņš aicināja pie sevis

sargu virsnieku un izdeva viņam slepenas pavēles,
nenododams tomēr pašu iemeslu.

Un taisni pusnaktī, kad pilī jau miers bija, viņš
pavēlēja aplenkt madonnas Lukrecias istabu ar lielu

uzmanibu un apdomu. Bet madonnai pašā pēdējā
brīdī par to paziņoja viņas uzticamā kalpone, kad

vairs nebija iespējams izvest Andreu uz cietumu.

Madonna Lukrecia nobala un ātri apķeras, ka

Andrea ir jāslēpj. Viņa teica tam:

„Andrea, tagad ir laiks klāt, kur mums jāiztur
nopietnas briesmas. Jo, ja mūs te atrod abus kopā,
tad mūsu liktenis ir izšķirts. Un vispirms jums
Andrea ir jāmirst tad, jo mesers Balvoni nekad jūs
dzīvu neatstās. Tādēļ, ja jūs negribiet šūpoties karā-

tavās, tad nogulstaties tagad manā mantu šķirstā,
kur es jūs labi apslēpšu. Zvēru jums, ka, ja mums

izdosies briesmas novērst, rītā jūs būsiet brīvs kā

putns un varēsiet iet uz visām pasaules pusēm."

Andrea, saprazdams labi stāvokli, paklausija viņai,
kaut gan tam bija ļauns prieks sirdī palikt tepat un

atriebties madonnai par visu. Tak, sevi no nāves

glābdams, viņš ielīda drēbju šķirstā pašā dibenā.
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Pie durvim jau skanēja veca Aniotti paveļoša balss

atvērt durvis.

Madonna Lukrecia izlikās, ka mostas no dziļa

miega un bailigi prasija, kas vajadzigs.

„Madonna," teica Aniotti, — „es esmu celts par

mesera Balvoni goda un mantas apsargātāju un tā

kā man ir zināms, ka pilī ir cilvēks, kas visu to

viņam var laupit, tad es lūdzu jūs padevīgi atvērt

durvis, lai mēs varam par visu pārliecināties. Apgal-
voju jums, godājamā madonna, tas ir mans pienā-
kums un es neaiziešu no šejienes, pirms nebūšu pār-
liecinājies, ka te viss ir kārtibā. To prasa mans

muižnieka gods un mans pienākums, tādēļ lūdzu

atveriet, jo, kā teicu, es citādi nevaru rīkoties."

Madonna Lukrecia teica:

„Meser Aniotti, es to varu darit, bet ziniet, ka tas

jums dārgi maksās, kad es par to sūdzēšos meseram

della Balvoni. Es esmu tikumiga un godiga diezgan
un no augstas kārtas, lai novērstu katras aizdomas."

Redzēdama, ka tomēr nekas nelīdzēs, madonna

Lukrecia lika kalponei atvērt durvis un sagaidi ja
Aniotti ar naidigu un liekuligu izskatu. Kad pēc
istabas apskatīšanas nekas nebija manāms, kāds no

zaldātiem grieza vēribu uz ēdiena atliekam un vīna

traukiem, kuri bija pie madonnas gultas uz grezna

galda.

Aniotti, būdams gudrs un daudz piedzīvojis vīrs,

saprata tagad, ka patiesi te kaut kas slēpjas, un teica,
ka viņš gribot apskatit istabas lietas un pārliecinā-
ties par lādēm un šķirstiem.

Madonna Lukrecia, redzēdama, ka lieta pieņem
draudošu virzienu, sāka raudat un sūdzēties par

viņas apvainojumu.

„Meser Aniotti, apliecinu jums pie Dieva un Kri-

stus, ka jūs esiet maldijušies. Vaj tad jums nepie-
tiek ar to, ka es dodu savu goda vārdu un apliecinu
savu nevainibu šo liecinieku priekšā. Ejiet Dieva
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vārdā ārā un atstājiet mani vienu, lai es varu lūg-
šanu noskaitit un iet gulēt."

Mesers Aniotti teica:

„Tad zvēriet, madonna, ka te nekas neslēpjas, kas

varētu mest ēnu uz mūsu kunga un valdnieka godu."
„Zvēru pie svētās Cecilijas un svētās Annas, ka

tas tā ir," teica madonna Lukrecia. Un viņa nokrita

ceļos pret dievmātes bildi un, histēriski kliegdama
un pie krūtim sizdama, turpināja:

„Es zvēru pie visa, kas svēts, es zvēru Trlsvienigā
Dieva vārdā, pie mūžigām mokām un manas dvē-

seles mokām un manas dvēseles samaitāšanas, ka

man nekādas grēcigas domas pat sirdī nav nākušas,

un es sargāju savu miesu un dvēseli no nešķīstā
uzmākšanās lūgšanās un gavēšanā un esmu līdz

galam uzticiga manam pavēlniekam meseram Bene-

detto della Balvoni. Es zvēru, ka esmu nežēligi
apmelota un nevainiga." Un to viņa turpināja bez

gala.
Pie tam kads virsnieks bija ieraudzijis aiz madon-

nas skaistajiem uzvalkiem Andrea kājas un izrāva

viņu no šķirsta ārā. Madonna, nezinādama to —jo

viņa bija aizgriezusies —, turpināja savus zvērastus

un nevainibas apliecinājumus tā, ka bija jādomā, no

viņas vārdiem nāktu svētu liliju smarša un vesels

leģions nevainibas eņģeļu apsargātu viņas šķīsto
miesu.

Aniotti, ieraudzidams Andreu, griezās pie madon-

nas Lukrecias.

„Beidziet, cienijama madonna, savas lūgšanas, jo
mēs viņu esam atraduši."

Madonna Lukrecia pēkšņi apklusa kā uz pavēli
un pacēlās, mezdama izbrīnišanās skatu uz Andreu.

„Kas jūs tāds esiet un ko jūs te dariet?" prasija
mesers Aniotti, tuvodamies Andream.

„Es esmu jusu cienibas cietumnieks, muižnieks

Andrea Majetani un teikšu jums skaidri un atklāti,
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ka esmu te uz madonnas Lukrecias vēlēšanos un

pavēli un jau vairāk kā divdesmit naktis."

„Andrea," iesaucās madonna Lukrecia — „es zvēru

ļauniem un labiem gariem, ka tu manis iedomāsies

kādu reiz un pieminēsi, ka tev nevajadzēja to teikt."

Mesers Aniotti deva pavēli aizvest Andreu atkal uz

torni ciešā apsardzibā un tad teica madonnaiLukreciai:

„Madonna, mans pienākums man pavēl jūs ņemt
manā apsardzibā un ieslodzit cietumā, ievērojot smago

noziegumu, kādu jūs esiet izdarijusi. Man nava

tiesiba jūs sodit, bet to darīs varenais mesers della

Balvoni, kuram es nekavēšos paziņot notikušo."

Un, pavēlējis aizvest madonnu, viņš tūlit ari pavē-
lēja sūtnim virsniekam doties uz Romu pie mesera

Balvoni, dodams tam līdz vairākus pavadoņus un

pašrocīgi rakstitu, cieti aizzieģeletu vēstuli.

Pa tam nedaudz dienās madonna Katerina, kura

tagad bija pils pavēlniece, izdarija tā, ka viņai bija

iespēja katru nakti satikties ar Andreu, kurš nespēja
savu laimi viņas tuvumā nemaz aptvert. Bet šaus-

migas domas par nākotni nedeva viņam mieru, jo
viņš zināja, ka tagad nava vairs dzīvot tam ļauts.
Tikai, kad skaistā Katerina viņam atklāja savus no-

domus un nodrošināja to, ka viņš būs brīvs — viņa
priekiem nebija gala. Viņi ēda un dzēra labākos

vīnus, un pa naktim Andreagulēja Katerinas karaliskā

gultā un viņi pilniem klēpjiem baudija to augstāko laimi,
kas mirstīgajiem virs zemes pieietams. No rīta agri
uzticams sargs atkal aizveda Andreu uz viņa cietumu.

Pa tam bija pagājis mēnesis, un vienmēr vēl Andrea

un Katerina nevarēja atjēgties savā mīlestibā un laimē.

„Andrea, mans mīļākais," runāja madonna Kate-

rina, viņa galvu savā klēpī turēdama un viņa mel-

nos matus glāstidama, — „kā būtu, ja es jūs patu-
rētu visu mūžu kā cietumnieku. Jo kad jūs esiet

brīvibā, jūs man neesiet pieietami un jūs ziniet, ka

priekš manis ir nāve saldāka nekā šķiršanās no jums."
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„Mana dārgā madonna Katerina, cik labprāt es

paliktu tādā cietumā. Jo vislielākā brīviba virs zemes

nav man tik dārga un salda kā cietums no jūsu bal-

tajām un skaistajām rokam, kurās es esmu bijis
nožēlošanu tikai nedaudzas dienas un naktis. Šai
cietumā es lūdzu paturēt mani pat mūžibā vēl, jo

pavasara vēji un ziedi visi kopā nava tik vilinoši

un neviens vīns nevar līdzināties tam, kurš tik sārti

kūso jūsu lūpu biķerī."
Un viņi tad apklusa, aizraudamies lielā priekā un

aizmirsdami visu, kas viņiem apkārt.
Bet mesers della Balvoni ceļoja no Romas jau uz

Feraru — to Katerinai bija paziņojuši par viņas
dukātiem pirktie zaldāti un labvēļi. Un viņiem vaja-
dzēja šķirties, un Andrea un Katerina, apliecinādami
viens otram mūžigu uzticibu, izdarija tā, ka bīstamais

cietumnieks Andrea Majetani, nesaprotamā kārtā,
divas dienas priekš mesera Balvoni ierašanās pilī,

bija aizbēdzis no ieslodzijuma.
Mesers Balvoni izmeklēja visu notikušo un pēc pa-

raduma gribēja sodit madonnu Lukreciu ar nāvi, bet

tā kā viņas līdzvainigais bija izbēdzis, viņš apmieri-

nājās ar t6, ka šķīrās no madonnas un pavēlēja to

ieslodzit kā mūķeni klosterī uz visu mūžu.

Drīz pēc tam mesers Balvoni nomira, un skaistā

astoņpadsmit gadus vecā madonna Katerina palika

par viņa vienigo mantinieci.

Nebūs daudz jārunā par to, ka mesers Andrea

Majetani varēja drīz atgriezties savā dzimtenē, un

tā ka viņam ar madonnu Katerinu bija tikai vienas

domas un viena vēlēšanās, tad drīz tika sarīkotas

kāzas, kuras, ievērojot madonnas Katerinas augsto
kārtu un bagatibu, tika postas ar mirdzošu izšķēr-

dibu, un uz kāzām apsolījās būt ari pati Feraras

hercogiene.
Bet madonna Lukrecia, tagad slēpa klo-

stera mūri, nebija vēl mirusi. Ši sieviete bija varena
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ne tikai savas kaislibas, bet ari gribas spēkā, ne-

žēlibā un sātaniskā naidā. Viņa uzturēja slepeni
kādu ziņotāju, kas viņai vēstija par visu notikušo,
un tas pildija madonnu Lukreciu ar nemieru un

iedvesa viņai ļaunus un grēcigus nodomus. Gulē-

dama savā cietajā mūķenes gultā, ši sieviete izdo-

māja visādus atriebšanās plānus, un bezmiega naktīs

viņas skaistās un tumšās acis nomodā dega spožāk
kā uguns pie svētbildēm. Viņa saprata, ka tai jāiet
bojā, un atgriešanās pie dzīves vairs nava. Bet aiz-

iedama viņa gribēja izdzēst no dzīves ari tos, kuru

dēļ asas un dedzinošas atmiņas karsēja viņas sma-

dzenes. Beidzot viņas plāns bija izdomāts, un viņa

slepeni stājās draudzibā ar kādu slavenu burvi un

ārstu Pokko, par kuru runāja, ka tas esot sakarā ar

visiem nelabiem gariem. Pēc karstām dievlūgšanam,
kurās madonna Lukrecia kopā ar vienkāršām mū-

ķenēm gulēja stundām uz ceļiem, viņa nodevās sava

nodoma izvešanai.

Pa tam Katerinas un Andrea kāzu diena bija klāt.

Viss bija sarīkots ar gaumi un lielu mākslas sapra-

šanu. Pa kāzu mielasta laiku vajadzēja notikt kādam

uzvedumam no grieķu mitu pasaules.
Kāzu vakarā ieradās Feraras hercogiene ar savu

galmu, un visi sēdās pie mielasta galda. Lielajā zālē

bija trīs augsti sēdekļi, kuros vietu ieņēma herco-

giene, madonna Katerina un mesers Majetani. Pie

viņu sēdekļiem spēlējās mazi amoreti ar Kupido viņu
vidū. lesākās Hebes gājiens. Papriekš nāca četri

jaunekļi ar kokiem vīnstīgās vīti, gluži kaili un ar

tumšiem vīna ķekariem greznojušies. Viņi spēlēja
kokles, un aiz viņiem sekoja pulks satiru, kuri dejoja
kaisligā priekā ar savām pavadonēm, driadam, nimfām

un ganu meitenēm. Pēc šīs karnevaliskās dejas pa-

rādijās Hebe ar savām pavadonēm, kuras dziļi pa-

klanījās hercogienes un jaunā pāra priekšā, kamēr

Hebe pasniedza visiem trijiem puķes un zelta āboļus.
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Lielā izgreznotā zāle mirdzēja vienās ugunīs. Tādu

skaistuļu un dārgumu paradi Balvoni pils vēl nebija

piedzīvojusi. Varenais trakuligais karnevāls, kas tika

uzvests par godu šai dienai, griezās trakā apreibušā
virpulī un mainijās ar nimfu un satiru dejām. Bru-

ņinieki un kavalieri stāvēja zālē riņķī un noskatijās.
Dāmas sēdēja uz grezniem sēdekļiem pa labi no

hercogienes.
Tad tika nestas garam goda sēdekļiem dāvanas,

kuras bija sūtitas madonnai Katerinai kāzu dienā.

No hercogienes bija ļoti skaista galvas rota, un

varenais kardināls Riario bija savai radiniecei at-

sūtījis amoretu zelta grupu no kāda ļoti slavena juve-
liera Romā.

Pēc visa ta parādijās Silens ar satiriem, kuri nesa

vīnu jau pielietos biķeros. Divus tumši sarkanus

Silens pasniedza madonnai Katerinai un meseram

Majetani un trešo zeltainā krāsā hercogienei.
Sacēlās lielas gaviles un apsveikumi no kavalieriem

un visiem viesiem. Katerina un Andrea pacēlās un

pateicoties tukšoja savus biķerus.
Bet tiklīdz viņi bija dzēruši, Katerinas biķeris

izkrita ne viņas rokas un sāpju pilns, ass kliedziens

atskanēja zālē. Ari Andrea izmeta savu biķeri un

bāls atkrita krēslā. Sāpigas vaimanas izlauzās no

viņa mutes, un viņi locijās kā lielās ciešanās.

Pēkšņi klusums pārņēma svētku zāli, un nākošā

acumirklī ta bija jau kā bēru zāle, kur neviens neka

nerunā. Tuvākie piesteidzās pie madonnasKaterinas

un mesera Majetani. Izrādijās, ka viņi līdz ar vīnu

bija iedzēruši briesmigu ģifti un nevarēja neka vairs

runāt, bet tikai vaimanāt.

Kā spalvas vētrā izjuka greznās dejas, amoreti,
satiri, driadas un ganu meitas. Izbailes un kliedzieni

skanēja zālē un uz ejam un pagalmos. Pāri salauztām

arfām skrēja izbiedētie masku tēli, uz grīdas mētājās

saplēsti plīvuri, pamestas drēbes, augļi, puķes un
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vīnu trauki. Kalpotāji skaļi vaimanāja, ugunis dzisa,
un visaukstasinīgākie kavalieri un virsnieki, kuri

daudz kaujās bija rādījušies, stāvēja bāli un drebošām

lūpām čukstēja viens otram kādu baigu vārdu.

Madonna Katerina un mesers Majetani tika aiz-

nesti uz guļamistabu un nolikti greznās kāzu gultās,
kurās tie vēl nebija gulējuši. No turienes atskanēja
tikai laiku pa laikam viņu asi sāpigās un drausmās

vaimanas.

Hercogiene pavēlēja steidzigi izsaukt savus ārstus,
bet tie nevarēja neko iesākt, jo nelaimigie raustijās
lielās mokās.

Viņi nomira abi viena laika, pec četrdesmit stundu

ilgām mokām.

Kad madonna Lukrecia klosterī to dabūja zināt,

skaļi ārprātīgu gaviļu pilni smiekli pārtrauca klostera

klusumu. Viņa smējās, un viņas acis kvēloja ļaunā

priekā. Tad viņa atdeva lielu sumu no saviem

pēdējiem līdzekļiem klosterim un pieprasīja sarīkot

lielisku pateicibas dievkalpošanu, jo viņa esot tikusi

izdziedināta no kādas ļaunas slimibas. UntādsTeDeum

laudamus skanēja klosterī, ka likās, pats Lucifers

dzied līdzi slavas dziesmā.

Pēc tam madonna Lukrecia atdeva savu pēdējo
mantu, kas tai vēl bija piederējusi, un lika dziedat

lielo rekviemu, it kā nupat būtu saņēmusi ziņu par
madonnasKaterinasnāvi. Un viņa dziedāja patilīdzkar-
stak un priecigak nekā slavas dziesmas mēdz dziedat.

Pēc tam viņa ieslēdzās lielā vientulibā savā cellē,

pavadija savas dienas mierigi un bez kādas vēlēšanās

kā vienkārša un klusa mūķene, un par viņu nekas

vairs pēc tam nav zināms. Tikai citas klostera

mūķenes, krēslā iedamas garam gar viņas durvim,

gāja uz pirkstu galiem un savadu baigu sajūtu pilnas
steidzigi meta pār sevi krusta zīmi.

1918.



KALPA ZĒNA VASARA.

„Bet es sēdu pie sava galda viens —

Un viss tas tik sapņa vēstijiens."
J. K.

Ļ
Manu logu te ir aizaudzis liels akmeņa nams un

ik rītu, kad es mostos, es redzu viņa kaulaino mu-

guru un aizkvēpušās logu acis. Saule ir diezin kur

augstu pār jumtiem un pie manis ienāk tikai dūmu

smaka un ieskrien rejošs troksnis, kad vārtus vaj
durvis aizcērt.

Pametu acis uz sienam: ari tas ir no akmeņa un

izdveš saltumu pat vasaras dienās.

Un es jautāju pats sev: kur es esmu? Un liekas

man, ka es mūžam svešumā esmu; reiz es esmu savu

dzimteni atstājis un nevaru vairs atgriezties uz viņu.
Savu dzimteni? Ja, kas tad ir mana dzimtene?

Sapņi ajsņem savas rokas ap mani un es redzu tad

savu dzimteni. levas sāk smaršot un es eju atkal

pa zaļām ielejam un klausos, kā kviešu druvas malā

grieza griež.
Un plašums atveras liels un bezgaligs un es esmu

tur, kur vēji plīvo un balti padebeši dienvidū guļ
un koki sīc bišu pilni un liepas zied aizaugušu upju
malās.

Un kalpa zens pelēkas drebēs iet pa lauka malu

un es viņu sveicinu
...

tas esmu es.

Ja, kas var sakalt dzelzīs un akmeņos puķes, ku-

ras tūkstošiem zied starp smilgām un zaļām lapām?
Un ik rītu ir jaunas. Puķes! Ap mani sāk kvēpt
viņu s&idums un es atminos, ka mēs reiz kopā bi-

jām — es un viņas. Kur es gāju, viņas zem kājām
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klājās, un kad es diendusu gulēju, viņas klanijās un

smaršoja un liecās ap mani, sveicinādamas
. . .

Nu man vajadzētu šiem akmeņiem prasit: kur ir

manas puķes? Un akmeņi teiktu: noziedēja. Un atkal

es nelaimigs būtu, kā ilgus gadus, un pa akmeņiem

staigātu un viņi liektu savas kaulainās muguras,
skarbi mēditu manus soļus, kā izsmiedami mani.

Ne, lai paliek akmeņi. Silts asiņu plūds ir pamo-

dies no jauna manās dzīslās, jo es cilvēks esmu, ne

akmens. Un sarkani ziedi pār mani ir izauguši.
Es skatos viņos un atminos, kā tad bija, kad es

vēl kalpa zēns biju un nezināju, ka akmens ir cil-

vēka valdinieks. Senā vasara pamostas kā brūna

nodegusi lauku meitene un tiešam aizkar mani ar

savu roku un smaida. Un tad man ir tāpat kā toreiz,
kad es klētiņā vasarā gulēju un, no dziļa, salda miega

mozdamies, dzirdēju:
— Jāni, celies, ir laiks! Jāni, celies!

Es vēru acis. Vāki ir smagi un salda noguruma

pilni un man tā, kā kad iz mīļās rokam jāraisās būtu.

Es paveru durvis un miglas vēsums un rīta blāzmas

gaisma plūst uz mani, un es ceļos . . .

Mana kalpa zēna vasara, kad es laimigs biju!
Mana kalpa zēna līgava!

Atmiņas šaujas kā bezdeligas ap mani un augsta,
balta saule uzaust. Un lejas pilnas puķu un tās

klanās man, un es eju atkal un staigāju pa viņām,
balts, mierigs un skaists, un viņas klanās un smaršo

un laimigas jūtas, ja es kādu saminu, un saka: esi

sveicināts, esi sveicināts!

Un tad es atminos, ka mana istaba lielā saltā ak-

mens namā ir kaila un es domāju: es novīšu vai-

ņagu un uzkāršu pie sienas, jūs, mīļās puķes.
Un viņas klanās un rasa birst uz manām kājām —

vēsa un skaidra, kā mani senie ceļi, kad vēl laimigs
biju.

Ja, vienu vaiņagu priekš manas kailas istabas.
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11.

Es sēdu uz klētiņas sliekšņa un skatos uz savām

kājām —vīzes ir apautas ar jaunām auklām un auti

vēl balti un tīri.

Klētiņas durvis ir atvērtas un iekšā ir kluss. Tur

ir mana gulta un manas drēbes, tintes pudelite un

drusku papira; es nezinu, kāpēc to visu vadāju līdz

jau no skolas laikiem. Un vairāk neka nava tur.

Slieksnis ir izrobots no cirvja cirtieniem, tur kaut

kas ir kapāts un palikušas tikai dobes. Viņš kustas

un klaudz, kad paliecos atpakaļ, un es to klaudzi-

nāju tīši. Es šūpojos un jūtos kā iereibis no jauniem
iespaidiem.

Ēs tikkošodien teatbraucu un man rīt būsjāsāk darbs.

Saule laižas dzelteni spoža un mirkst jau aiz upes

alkšņos. Es redzu pār ābeļdārzu, kur visi zari pilni
briestošu pumpuru. Bet pašā dārza malā, kur olnica

iet cauri un braucams ceļš, stāv divi lieli ievu koki

un ir balti un smagi. Atminos, ka iebraucot ceļš gāja
taisni viņām pa vidu un man bija tik savadi, kad

cauri viņām bija jābrauc, un uz ceļa jau daudz baltu

ziedu bija nobiris, bet zaros un galotnēs vēl jauni

pumpuri raisijās.
Vakaros bija vēss un es domāju, ka ievas tad vēl

ilgi ziedēs. Un man vienmēr gribējās saplūkt daudz

balto, kūsošo ziedu, pilnas rokas, un iedvašojot viņu

smaršu, iespiest seju pavisam ziedos un neka neredzēt,

tikai just rūgti reibinošo smaku un mīkstos ziedus.

Es skatijos tad uz baltajiem kokiem bez domam

un ilgam un acim patika kavēties pussarkanajā sau-

les atspīdumā.
Aiz saimnieka klētim, pļavā dziedāja zemes vēzis,

garu, trīcinošu kliedzienu, un tiešam likās, zeme

līdzi trīc.

Dīķos, upes malā kvakšinaja vardes un mežā aiz

upes tālu, tālu vēl pacēlās daža skaņa —no ka? kas

to lai zin!
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Meitas iet pār pagalmu ar ūdens nēšiem un runā

skaļi un dusmigi. Iz govju staļļiem nāk troksnis:

kaut kas kliedz un stāsta ko; aitas bļauj bez mitēšanās

un cūkas rukšina un nedod miera agrajam vakaram.

Bet man zirgi jau pabaroti un stallis aizslēgts. Un

es pats ari gaidu tikai vēl vakariņas, lai ietu gulēt;
tad diena būs aizgājusi un nāks otra un nebūs

daudz ko citāda kā ši.

Savādas jūtas mani pārņem tā sēdot un domājot.
Es nesaprotu vairs lāga, kur esmu un kas ar mani

notiek. Tikai to zinu, ka neesmu mājās un esmu

atšķirts no visiem. Neparastas mājas, svešums, jauni

cilvēki, jauni skati. Man liekas, ka nu diezgan te

būts, ka nu celšos un iešu atpakaļ. Man jāpastei-

dzas, jau vakars. Kurp? Un es atkal paskatos uz

manām kājām, kas apautas baltos autos un vīzēs,

un saprotu, ka ne šur, ne tur man iet. Es esmu kā

putns, laižos kur gribu un aizlaižos atkal tālāk; bet

visur un visur ir svešs
. . .

Bet es neesmu noskumis. Es vēl esmu par daudz

jauns priekš ta. Man patīk visur lūkoties un visu

redzēt. Man patīk ari sveši cilvēki, jo katrs no tiem

ir savāds un katram ir tas, ka otram nava.

Iznāk saimnieks, Pēteris Grants, ar pīpi zobos, un

saka uz mani.

— Jan', nac nu vakariņas.
Es eju lielajā saimes istabā. Galds ir istabas vidū.

Liela bļoda baltas putras ir uz galda un kukulis

maizes; no tās var griezt katrs pats, cik tam patīk
un cik var apēst.

Piecas koka karotes noliktas blakus bļodai, un es

paņēmu, kāda gadijās, bet otrs puisis, Mārtiņš, ir

precējies vīrs un jau gudrāks par mani: viņš meklē

starp atlikušām un izmeklē sev to stiprāko. Tad tikai

ieraugu, ka esmu kļūdījies. Mana karote ir izdilušu

galu un man nejauši nāk domas prātā, cik ēdiena

gan nav ar to ēsts, kamēr tāds robs izdila?
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Mēs esam pieci ēdāji: divas meitas, es ar Mārtiņu
uu ganu zēns, zems, dūšigs puika, sarkaniem vai-

giem un sasprēgājušām rokam.

Saimnieks ienāk pie mums, bet tikai runā šo un

to. Viņš ir pazems vīrs, pliku pakausi un viscaur

nodzītu bārdu. Bet ta aug atkal arvien no jauna un

tagad sirmie sari ir krietni vien redzami. Viņš ievelk

pa dūmam no baltās pīpes un nospļaujas taisni un

ievelk atkal. Mārtiņš pļāpā ar viņu par laukiem un

aršanu, pastāsta ari, ka Eglenieku saimnieks Zveja
jaunus staļļus sacēlis un cik tie maksājot, un ka ta

meitai neesot daudz ko cerēt uz preciniekiem, esot

jau cilvēks pāri pusmūžam.
Saimnieks prasa man, vaj klētiņā būšot laba gu-

lēšana; te istabā pa vasaru esot karsts.

Es atbildu ja vaj ne un atkal esmu kluss. Man ir

tik savadi, ka visi uz maniskatās svešā vietā un es kau-

nos patēst. Meitas ari beidz un mēspieceļamies no galda.
Saimniece iznāk no dibenistabas un, kad es jau

gribu iet, iedod man veļas vīstokli.

— Te tev krekls, Jān', balts tak jāuzvelk jaunā
vietā. Un to melno iedod meitām, rit izvelēs.

Paņemu kreklu un gribu kaut ko teikt, bet mute

kā aizaugusi. Nosarkstu tikai un izmetos pa durvim.

Klusums ārā ir lielāks pieņēmies un katra mazākā

skaņa ir dzirdama.

Vakara pusē vēl dzeltensarkans loks ir pār mežu,
bet lejā gar upi, cik var redzēt, viegla migla sacē-

lusies. Vēsa un viegla, — tagad pavasarī ta nekad

nav biezāka
. . .

Mājās, kuras pāri verstes aiz kalna, runā ļaudis,
bet skaņas atnāk tik nedalitas, it kā būtu izteiktas

tepat aiz sētas. Ja klausitos, vārdus varētu sadzirdēt.

Varžu kurkšana ir skaļāka un zemes vēzis urbj kā

ar svārpstu, gari un trīsoši. Viņš dzied tik tuvu, ka

liekas, tepat dārza malā. Es pieeju tur — viņš urbj

pavisam citā pusē.
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Divas lielās ievas olnicas malā tagad ir sirmas kā

vecmāmiņas. Bet kad tikko manāma vēsma atnāk

no tās puses, gaiss pieplūst ar viņu smaršu. Ta ir

smaga un neatšķaidīta un man tiek tik mierigi to

ieelpojot, nezinu kāpēc. Kā kad gaiditu kāds, kā kad

aizmirsis ko būtu, un liels žēlums paceļas kaut kur

sirdī un grib uz āru. Zzzinks, zzdings! laižas vaboles

pār pagalmu, apgriežas atkal un laižas no jauna.
Viss gaiss pilns.

Uz lauka kliedz kāds putns, ātri, kā zirņus bēr-

dams un bez apstājas, bet kliedziens ar miglu apvē-
lies mīksts, apaļām vieglām skaņām.

Aiz lauka kalna birzes satinušās krēslā, pilnas jaunu

pumpuru un lapu, un man gribētos tur aiziet. Tik

jauks tagad vakars.

Mēness, pavisam sadilis, sēro vakara pusē; liekas,

viņš gulēt grib un par zemi bēdā maz.

Kur es iešu? Man jāiet uz klētiņu, man gulēt va-

jaga — rītu vajadzēs strādāt.

Bet kad iedomāju rītdienu, man paliek uzreiz prie-

cigi krūtīs. Rīt būs pavasara saule, silta, karsta; viņa

kāps un cīruļi dziedās un nupat tik puķes sāks zie-

dēt iz katras ceļmalas. Man liekas, ka rītdienā ir

visa mana laime un es pakratu galvu un atliecu ce-

puri pakausī, nezināms prieks mani dīda.

Es aizeju gar dārza malu pa vēso jauno zāļu
asniem un pienenēm līdz olnicas galam pie ziedošām

ievām un nolaužu pilnu sauju, — viss tak par velti.

Un tad aizeju uz klētiņu.

Klētiņā tumšs. Man gribētos uguni iedegt, tad ar-

vien ir gaišākas domas un bez tam ziedus gribētu
aplūkot. Bet uguns nava.

.

Es sataustu gultu, noauju kājas un tad uzvelku

balto veļu, linu kreklu un bikses.

Un atminos, ka melnā veļa jādod meitām, lai izvelē.

Ne, kur nu tas! Es nosarkstu, lai gan neviens neredz,
un nometu veļu turpat klētiņas stūrī, —gan paņems.
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Gultā drēbes ir vēsas, bet es pats esmu silts un

drīz vien sasildu visu, un gurdenums mani sasien kā

mazu bērnu ar garu, garu tinamo jostu,—es stiepjos
un nevaru izstiepties . . .

Jaunās drēbes ir spaļotas un dur man ādā, bet

drīz es ari to nejūtu.

Durvju virsu ir šķirba un pa to es noskārstu, ka

ārā ir uznākusi nakts.

Vel dzirdu, ka taisa istabas durvis un runa sie-

viešu balsis. Tās meitas laikam.

Tad sauc suni— dos est. — Karav! Karav! Karav!

se, se, se
. . .

Un atkal taisa durvis un tās aizkrīt smagi. Es jūtu,
ka ap mani mīksti spilveni un viegla, viegla nakts.

Spaļotais krekls top mīksts kā samts un visi locekļi
atkrituši no miesas, — nemanu ne roku, ne kāju.

Vēl dzirdu, kā sirds pukst, vēl jūtu, kā elpoju —

tad uzplūst kāds plūdums, un es padodos ar visu

būtni. Lai nes! Es izgaistu pats sev.

m.

— Jāni, celies! Ir laiks! Jāni, celies! sauc saim-

nieks un piedauza pie durvim.

Bailigs un ātrs es uzlēcu, kaut gan acis aizlipušas

un es neka neredzu. Ar roku sataustu sienu un

durvis un tāpat akls vēl atgrūžu tās vaļā.
Viss pelekzaļš . . .

Rīts.

Nu redzu, ka saimnieks aiziet uz staļļiem. Viņš
šorīt pavisam citāds, nekā vakar. Kājās zābaki un

pusmētelis uzvilkts. Un soļi tādi cieti, rūpju pilni un

pavēloši.
Es apauju kājas ar baltiem autiem un esmu pa-

visam jautrs un jauns, un eju tad uz staļļiem aplū-
kot zirgus.

leejot pagalmā redzu, ka saimnieks ar Mārtiņu cilā

arklus pie ratu kambara un runā kaut ko. Es pieeju.
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— Nu, Jān'— saka saimnieks — sataisi arklu, izar-

siet dārzus šodien. — Un kamēr es raugos ap lielu,

platu lemešotu arklu, saimnieks stāsta, cik dziļi kuru

dārzu art un kā.

Rīts ir vess un mes, sajūguši, ieceļam arklus dārza.

Mārtiņš iedzen lemešus zemē, nosaka tpru! un

paceļ svārku stūri.

— Nu, sapīpesim, Jān', — viņš saka man.
— No

rīta švaka dūša.

Man ir nodots vasarai lielais melnais, kaulains, ga-

rām kājām un skrējējs. Mārtiņam ir sarkans, mieri-

gaks un laiskāks. Man liekas, ta būs bijusi Mārtiņa

gudriba, man dot lielo melni. Mārtiņš laikam bija
miera mīļotājs un tad nebūtu nekāda patikšana,
skriet straujajam zirgam līdz.

Es ari melni apturu un gribu prasit, kur un kā

sāksim art. Man bailes, ka saimnieks neierauga, man

briesmigi bailes no viņa.
Bet Mārtiņš mierigi attin pūsli un piebāž pīpiti,

lēni spaididams, laiku kavēdams. Ar pūšļa tabak-

maka aizsiešanu ari iet, kā ar svētu tradīciju.
— Ko, tu neproti pīpēt? — prasa Mārtiņš brīni-

damies. — I pīpes nav? Nu, kā tad tu domā vasaru

nodzīvot? Tu jau neizturēsi! Kad pīpe — tikpat
rāv's, rāv's, i aptur, iepīpē. Bet kā tad citad' stāvēsi?

0, ta ir liela skola ar to pīpi! Toreiz vēl to nezināju.
Mārtiņš ir gadu piecdesmit. Mierigs un iet izplēties

kā meža lācis. Ir ūsas, i bārdu viņš dzen sestdienas

vakaros pirtī vaj ķēķī pie silta ūdens. Ar roku ieziepē

un velk ar pucnazi kur tik biezāks. Tad aprauga,

kur atlicis, un velk atkal, kamēr gluds. Ne spoguļa,
ne pindzeles nevajaga. Ta noskatījos vēlāk.

Mati pelēki un nogriezti visapkārt vīlē, taisni pēc
strīpas.

Kad ierunājos, ka būs jāsāk art, viņš paskatās un

pasmīn.
— Vaj Dievam dienu trūkst, vaj saimniekam darba?
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Ši bija lielākā gudriba un dziļākā puiša filosofija,
ko no viņa iemācijos. Un vēlāk es to sapratu —ta

bija praktiska gudriba. Un tad mēs arām.

Es vēl jauns un neapdomigs. Nesu arklu uz rokam

un pēc vienas stundas man tās sāk sāpēt un man

gribas, kaut Mārtiņš biežāk pīpi taisitu.

Un kad atsēstos uz arkla, jūtu, ka mana miesa garo

un vaigi satvīkuši, bet zem cepures naga piere slapja
metas. Paslepus noslauku sviedrus. Man kauns, ja
Mārtiņš to redzētu.

Pa tam saule jau pār meža galotnēm pakāpusi.
Pļavas un lauki, cik var redzēt, balti no rasas. Un

gaiss pilns putnu, un skaņas ar skaņām jaucas un

sakliedzas. Mežā tālu rubina rubeņi, un viņu dziesma

skan, kā kad ūdeni lietu caur pudeles kaklu ārā,

skaniga un ātra. Upes kārklos velk vālodzes šmaugi
un skaisti, un iz meža purvāja nāk kliedzošas ķīvišu
skaņas, un cīruļi tepat kā apreibuši lej bez mēra.

Iz izartas zemes kūp velganums kā viegli dūmi,
un rīta saule to izdzer. levas šodien no jauna ir

baltas un klusas: vēl vējš nava pamodies. Un pār
sētu tepat raugās ābeles un liekas, varētu dzirdēt,
kā pumpuri plīst un pirmās sveķainās lapas raisās.

Zemes pilniba ir gatava pārplēst savu čaulu un dzimt

kā jauns, liels brīnums.

Bet vajaga art un strādāt, es domāju. Man nava

neka vairāk, kā manas drēbes un mana dzīviba.

Man nava ne ābeļdārzu, ne māju, ne augligas zemes;

pat šis arkls, kuru es nesu, nava mans, bet man ir

tomēr tik labi un saldi sirdī, jo es esmu jauns un

gribu dzīvot. Un tikai reiz pa reizei skumjas mani

grābj cieti kā neredzama roka, un visklusākā brīdī

es ciešu un nezinu, kāpēc...
Viens dārzs ir uzarts un ir brokastlaiks. Mēs ve-

dam, zirgus stallī un pabarojam. Vēl nava necik

zāles sētmalā, tikai pļavas ir dzeltenas no purenēm.
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Istabas priekšā stāv Mārtiņa sieva, ar lakatu ap-

tinusies. Viņa pēc sejas tāda pat kā Mārtiņš, pus-

viltigām acim.

Viņa ir bēdiga tagad un runā kaut ko ar saimnieci.

— Nu jau mans mūžiņš pagalam, beigts kas beigts.
Nu jau man jāsadilst un jāizkalst!

Saimniece raugās bēdigi uz viņas.
— Nu, vaj tad nebija ne garoziņas pie rokas? —

viņa vaicā. — Kad cukura gabaliņu būtu ielikusi

mutē vaj ko.

— Nu neka un it neka
.. .

Grūžu roku ķešā —

ni ka un ni ka
. . .

Kā izgāju no istabas, ne piecu

soļu nepaspēru, klausos, i kūko . ..

Un vēl bēdigaka viņa paliek.
Pienāk Mārtiņš un saka:

— Nu, kas tad nu?

Pienāk ari viena meita, otra
. ..

— Dzeguze aizkūkojusi šorīt,— saka saimniece —

tāpēc i bēdājas.
— Būtu vēl citu reiz, — saka Mārtiņa sieva, —

tad vēl nekas. Bet tagad vecā mēnesī. — Diezin,
kas nu būs, kas i ne .

.
.

Visi ir bēdigi, ka Mārtiņa sievai tā gadijies, tikai

Minna, jauna meitene, smejas:
— Pagalam tavi kauliņi, pagalam.
Smieklis nāk i man. Jūs, debess putni, es domāju,

kaut jūs visi mani apdziedātu un apkūkotu, tad es

būtu pilns dziesmu un prieka.
Brokastīs ir šķidra miltu putra ar cūkutaukiem

un ķērnes pienu. Bet es ēdu ar ķēnišķu ēstgribu
un izdilusē karote nostaigā reižu piecdesmit līdz

mutei. — Citas es vairs nedabūju. — Mārtiņš savai

jau robiņus kā tā iegriezis par mūžigu pazīšanas zīmi.

Bet kad pēc brokastlaika es ņemu atkal arklu

rokās, jūtu stipras sāpes. Un šīs sāpes miesas audos

man paliek līdz rudeņam, tikai arvienu citā vietā, —

kā nu darbs, kādu strādāju.
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Saule ir uzkāpusi augstu kā kalnā un lej no tu-

rienes savu reibinošo karstumu straumēm vien. Tālie

priekšmeti un mājas viz un viļņo no izgarojumiem.
Un no zemes mitruma gaiss paliek spiedošs.

Es aru jau otru dārzu pa ābeļu rindām un man

gluži pretī ir saimnieka istabas logi. Lielas puķu
dobes ir pret logiem; ceriņu krūmi gar sienu un logi

baltiem, skarainiem priekškariem. Sur, tur izšaujas

pa zaļai lapai vaj zaram: tā tad istabā ir daudz

puķu. Nezin kā tur gan izskatās?

Saimniekam ir mazs meitēns, Anna, gadu desmit.

Mati gluži tāpat kā zēnam — īsi nogriezti. Dabūju

zināt, ka saimniekam vēl otra meita — ejot pilsētā
skolā un liela esot. Nezinu tikai, kā sauc.

Te viņa bieži staigās, domāju. Kad varētu kādreiz

redzēt, kāda ir!

Un tad mana fantāzija sāk strādāt. Es iztēloju

garu garos stāstus par sevi un viņu un aizmirstos pa-
visam. Nemanu, ne kā sāp rokas, ne kā iet arkls.

Pa ābelēm spindz lielas mušas un lien kukaiņi. Man

krekls līp sviedros pie miesas, saule spiež arvienu

vairāk, esmu sakarsis un sasarcis kā roze, kad iedo-

mājos, ka jāaptur un jāatpūtina melnis.

Pa dienvida laiku mēs taisām ecēšas, ratus un citus

rīkus. Vēl neesot laiks dienvidu gulēt, saka saimnieks.

Un tikai vakarā es ieeju klētiņā, kad blāzma jau
dzeltē saules rietā.

Uz galda ir zaļa krūzite un tur samērktas puķes:
ievas, smilgas un gundegas. Nezinu, kas to darijis,
bet sirds man tiek tik prieciga—līgsma kā putnam.
Pār miesu iziet salda nojauda, un es negribot pa-

smaidu. Man ir jāapskata tuvāku šīs puķes, vaj kas

nenorāda uz ko sevišķu? Bet nava vairāk neka, tik

vienigi puķes.
Man nāk prātā Minna, kura šorīt tik jautri smējās

par to dzeguzi. Jauna, balta meitene. Paldies, Minna,

ja tās puķes no tevis bija!
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Nogurums man tik liels, kādu sen neesmu pie-
dzīvojis, bet es esmu klusi laimigs — kaut pats ne-

zinu par ko. Vaj tie ir jaunibas neizsmeļamie

spēki un dzīvošanas prieks, kas manī? Vaj mans

prieks nava neapzinigs, kā jauna stāda vaj puķes
prieks, kas sulas pilni zied saules siltumā? Iz dabas

zinibam zināju, ka stādi un putni un kustoņi dzīvo

neapzinigi. Varbūt ari es esmu tāds stāds vaj puķe?
Viss viens — esmu laimigs!

Un viens moments tik ir, kad es izstiepjos uz linu

palaga un pārvelku segu pār pleciem. Atkrīt no-

gurušās rokas un kājas un es pielīstu pilns miega
un salduma un tieku smags kā akmens, kas dzelmē

grimst.

Sākas sējas laiks un dienas man paiet vienigi uz

lauka. Mēs izejam agri no rīta, kad tikko var sa-

redzēt vagu dzīt.

Saimnieks ar Mārtiņu sazveļ miežus vezumā no

klēts, uzliek sētuvi uz maisiem un jūdz sarkano

priekšā. Es sakrauju otros ratos arklus un mēs

braucam uz druvu.

Ari saimnieks tagad tik darbigs. Viņš velk birzis

ar kāju un sviež sēklu, kā steigdamies, ar platu

bagātu sviedienu un mēs to tikpat steigšus iearam.

Beidzis sēt, saimnieks aizjūdz trešo zirgu un naigi
dzen vagu pēc vagas. Zeme kūp, kaut gan ta stipri

vēsa, un man salst kājas, jo aru basām. Gar pa-
kalna slīpumu var redzēt citus laukus — visi ir

sējēju un arāju pilni. Un kad es tagad to atminos,
man liekas, ka es kādu reliģisku kultu būtu līdz-

svētijis agros pavasara rītos — arvien tad, kad

saule kāpj.
Vienos sānos man dur sāpes un es esmu priecigs,

kad redzu, nāk Minna ar brokastu. Viņa noliek to

uz ežas, kur pienenes zied, un paklāj baltu drēbi.
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Zirgus atjūdzam un laižam tepat ežmalā uz jaunās
zāles. Un kad brokastis apēstas, es atlaižos uz

vēsās zemes, un man atkal ir labi...

Bites skrien pa ziediem, saule silda un miegs,
atkal miegs man uzklāj savu segu uz acim. Ak,
šis nebeidzamais miegs!... Un kad es pamostos
un jāsāk ir strādāt, tad es esmu apreibis kā dzērumā.

Vakarā, kad nojūdzam, saimnieks reiz saka: —

Jājāj pieguļā būs
...

Siena vairs nava.

Un pēc vakariņām mēs ar Mārtiņu sēžamies zir-

giem mugurā. Mums līdzi ir segas. Mārtiņš bez

tam vēl uzvilcis lielu, vecu ziemas mēteli. — Būs

salt' — viņš saka.

Ganibas ir verstes pusotras no mājam upes malā,
kur sīkie kārkli un krūmi aug. Bet līčos ir pļavas
un zirgi jāsarga, lai zāli nenobradatu.

Mēs uzkuram uguni; Mārtiņš pīpē un rūc un lādas.

— Salsti un vāķē! Ne tev miera dien', ne nakti.

Un ko tas lopiņš te dabū! Zāles tak nekādas vēl

nava un kustoņa... redz, kā lien acīs. I no

dūmiem nebaidās. Iš, tu sātana radijums! — Viņš

gaiņā ar roku pa gaisu.

Un kustoņas ir gan Dieva radijums! Viss gaiss
dzied, kā ar tūkstoš stabulitem kad pūstu. Liekas,
iz katras zāles un smilgas gala izlidotu viens ods

pēc otra. Un mazās masalas lec acīs ar lēcienu.

Es gaiņāju ar rokam, grozos no vieniem sāniem uz

otriem, bet miera nava. Drīz man viss ģīmis niez

un sāp no dūrieniem.

Nakts uznākusi. Mēs pļāpājam un es nejūtu, ka

aizmiegu. Pamostos uz rīta pusi. Vēss. Man visi

locekļi trīs. Uguns izdzisusi. Un vaigi vienās

pumpās — laikam simtiem odu tur ganijušies šo-

nakt. Mārtiņš guļ un elpo mierigi — kā letarģijā.
Es uzkuru uguni, sasildos. Rīts. Jajaj mājas.

Zirgiem zem kakla ir savilkti lieli bumbuļi no knišļu
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dūrieniem. Kā āboļi. Man žēl nabaga lopiņu...
asinis ir izsūktas

...

Pusdienā man ļauj gulēt dienvidū stundas divas.

Bet tad vakarā būšot jājāj vienam. Mārtiņš jāšot
otru nakti. Dienvidus atpūta pieder tam, kurš naktī

pieguļā gulējis.
Un tad sākas nakšu vāķēšana. 0, šīs bezmiega

vientuligās, skaistās naktis — cik viņu tā ir aizgājis!
Sēdu vakarā uz vidējā zirga — liela meļņa un

katrā pusē man pa vienam vēl pie pavadas. Va-

kara blāzma rāda ceļu un gaiss ir mīksts un silts;
ir maija pēdējās dienas.

Zirgi ir noguruši. Es jūtu caur drēbēm viņu sa-

karsušās miesas siltumu, un man pašam gurdenuma
pilni locekļi.

Iz upes ir izkāpusi migla — šķidra un viegla kā

balts zirnekļa tīkls un tik tīra, kā fejas varētu savai

karalienei gultu taisit. Es atminos tad, ka lasiju
nesen par dejām un fejām — bet neticēju nekam.

Ja, nesen es vēl gudras grāmatas lasiju... Es jāju

pa pašu krastu. Lielās kalvas upē ir mierigas, bet

mazās zāles un stiebri klusi lokās virs ūdens straumes

un nekad laikam nestāv mierā — visu garu vasaru.

Iz ūdeņa sit vēsums sejā un ūdens zāļu smaka, un

visa upe liekas kā dzīva būtne, pilna kustibas un

noslēpumu.
Pa eglēm ganibās svilpj strazdi, viens pēc otra un

viņu dziesmu motivi ir gaiši un es domāju par

tekstu, kuru ļaudis piedomājuši pie šiem motiviem.

Bet strazdi neka nezin par to, viņi svilpj tikai, brīvi,
gaiši un priecigi.

Es sapinu zirgus liekņā, kur zāle lielāka, mīkstāka,
un pats uzkuru uguntiņu zem alkšņiem un biezās

egles piekalnitē.
Dūmi kūp taisni kā no altāra, kad dievi pieņem

upuri. Kokiem nekust ne zars, ne lapa. Es pie-
laužu vienu otru klēpi alkšņu zaru, zaļi lapotu, un



79

nolieku guļas vietai. Bet gulēt es negribu: man

bailes, ka zirgi nepazūd, ka neaizguļos: līdz ar

saules lēktu man jābūt mājās un jāņem arkls rokā.

Es pieceļos un aizeju uz upes malu un skatos uz

vienu un otru pusi. Upe kūp, un vietvietām riņķi
ir uz ūdens no zivju dejas. Platās lapas guļ kā

plaukstas virs ūdens un baltās rozes ir staltas un

tīras un nesasniedzamas, man gribas noraut kādu

no šīm briedušām ūdens meitām. Pašā vidū viņām
ir dzeltenas šķiedras kā ielietas no dienās plūstošiem
saules stariem.

Nakts blāzma ir dzeltensarkana un klusam lien

no vakariem uz rītiem, bet visa ziemeļpuse ir gaiša
un aiz pļavām var redzēt egļu virsotņu melnās kon-

tūras, kā izrakstitas uz dzeltenām debesim.

Pašos līčos, kur zāle jau liela, griež grieza un liekas,

naktspulkstens tur būtu uzvilkts un ietu bez apstājas.
Bet tad mežs paliek gluži kluss, kā izmiris. Mazie

putni dus un viņu siltās, skaidrās, dzeltenplakstainās
acis ir aizvērtas — pār viņiem ari letarģija.

Tikai odi sīc un viņu ir tik daudz, kā putekļu
gaisā ...

Mani soļi paliek smagi — nakts miegs ir

klāt. Es aizeju un nogulstos uz alkšņu lapotiem
zariem un apsedzos ar mēteli. Uguns deg lēnam,
un lēnam man uznāk snauda

...
Tad es uztrūkstos,

man bailes atkal aizmigt, ceļos un eju zirgus lūkot.

Bet tie grauž steigšus reto zāli, un kad atgulstos un

pielieku ausi pie zemes, varu dzirdēt katru plūcienu
un katru soli.

Zem uguns egles zari izskatās kā nedzīvi vaj krā-

soti. Es raugos viņos un atkal man aizkrīt acis un

atkal es uzmostos, un tā tas iet līdz rītam vienās

mokās, vienos uztraukumos.

Tad blāzma sāk plaukt un rīta puse dzeltēt.

Griezās pļavā apklust, strazdi sāk atkal svilpot, bet

migla ir baltāka un smagāka izaugusi. Un debess

viz kā zītars zeltā.
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Es sameklēju iemauktus un jāju atkal mājās;
viena nakts no manas dzīves ir aizgājusi.

Bet kad saule uzlec, es esmu tikpat jautrs un spēka
pilns kā arvien... manas briestošās dienas mani sarga.

IV.

Dienas iet un nāk, iet un nāk, un tik līdzigas
viena otrai, ka saplūst visas vienā garā dienā. Un

tomēr starp viņām ir dažas skaistas kā uzziedējušas
saules puķes kaut kur aiz sakritušas sētas, sen re-

dzētas, kā jaunas meitenes, kuras man reiz ceļā
nāca un kuru smieklus redzēju — smieklus un do-

bītes uz vaigiem un — lūpu samulsumu.

Mājas ceļus es jau eju mechanisld un ar nedau-

dzajiem cilvēkiem esmu kā saaudzis. — Vēl šodien

redzu tos tāpat kā toreiz.

Saimnieks praktiskuma un dzīves mācibas pie-

sūcies, kā dēle ūdens. Visā mājā man viņš vis-

nepatīkamaks. Kā ķirpis viņš grauza savu dzīvi

pamazam un prātigi. Viņš brauc ik nedēļas pār-
dienām uz tirgu, ved cāļus, olas, pienu un labibu,
izdzer šņabi un pudeli alus un brauc mājās un

skaita naudu. Mājas un manta viņu ir sasējušas kā

cietumnieku un par katru nieku viņš rūc un lādas.

Un svētdienās dzied pātarus.
Kāds nelaimigs cilvēks! es bieži domāju. Un šur

tur esot, man nāk viņš prātā un tagad atminoties,
man jādomā, vaj viņš beidzis savas dienas, vaj rāpo
arvien tālāk pa savu miera vietu.

Saimniece ir klusa un cieniga. Un nelaimiga
drusku, kā liekas. Viņa vienmēr laba ar kalpiem un

meitām un ļauna vārda nesaka. Dievs zin, kas viss

pasaulē negadās... Man ari par viņu ir jādomā bijis.
Ganu puika ēd un dzer un ir sarkans kā ābols.

Reizēm viņam kājas uztūkušas un no mitruma sa-

sprēgājušas. Tad viņš klusam raud un saimniece
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smērē viņam vātis ar skābu krējumu vaj kādu eļļu.

Viņš pats sev pin vīzes ganidams un zemeņu laikā

nes ik dienas smaršigas ogas mazajai Annai un lai-

migi smaida, kad ta saņem.
No priedes koka viņš pats fleiti izdreijājis un

pūš dažādas skaņas un īsas meldijas. Bet stabule

skan tik bēdigi un drūmi! Un mājās dzīdams, va-

karos, viņš arvien pūš dažas skaņas noejošai saulei

un savai dienai, kuru mežā apracis.

Trešdienās, kad Mārtiņa sieva iet ganos, un svēt-

dienās viņš ir mājās. Tad viņš izguļas, plūc govim
zāles un dziedina savas kājas. Bet svētdienās mēs

ejam peldēties un viņš man tad stāsta par putniem
mežā un par zaķiem un par savu dzīvi. Un es par

kustoņiem un stādiem — es daudz zinu — es nesen

vēl skolā gāju. Un mēs esam draugi. Mīļais Gust!

Kur tagad tu mīti?

Minna ir gaiša un kauniga meitene — viņa tikai

otru vasaru pie saimniekiem esot. Kad es viņai
ko saku vaj palūdzu, viņa dod tik ātri, ka priekš-
mets izkrīt no rokam un viņa nokaunējusies un sa-

mulsusi aiziet tad prom.

Visi locekļi viņai glezni un miesa nenobrieduši,
bet viņa nes smagus ūdens nēšus un agri un vēlu

rīkojas pa govju staļļiem. Tad es varu redzēt garam

iedams, cik viņai mazas, glītas kājas un šmaugs
augums un cik viņa lokana...

Viņa mīl puķes, un šad un tad viņa ir saimnieka

dārzā un runā ar mazo Annu un rokas pa puķu
dobēm. Svētdien uz baznicu ejot par to viņai ir

tiesiba paņemt kādus ziedus līdz. Un reizēm saim-

niece viņai tad uzsien gaišu zīda lakatu, jo Minnai

vēl neka nava — viņa ir gluži nabadze.

Bet viņa iet un strādā tik daudz, ka es tiešam

nesaprotu, kā viņas miesas to var izturēt...

leva, otra meita, ir jau paveca, — tuvu pie tris-

desmitiem. Viņa ir drukna un sarkana, pilnām
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krūtim un resnām gūžām. Viņa kliedz uz kustoņiem

un cilvēkiem, tā ka tālu, tālu var dzirdēt un reizēm

ir ļoti dusmiga. Pēc beigta darba gultā —no gultas

pie darba — tas ir viss, ko viņa prot. Bet dejot

uz nebēdu ari viņa grib un puišus nekad ne-

smādē ... reižu reizēm pat vakaros aizzogas uz

kaimiņiem.
Ūdeni nesot krūtis viņai šūpojas, kā vilnit vilna.

Un man vienmēr tad izskrien tirpas caur miesu un

tāda nepatīkama sajūta.
Reiz viņa mīcija maizi lielā abrā. Es tikko biju

pusdienu paēdis. Viņa bija kreklā ar kailām rokam

un izgrieztu krekla priekšu.
— Padod nu, Jān', man ūdeni, te maizei netiek.

Par cietu — un es nevaru paņemt, — viņa saka.

Es paņemu ūdens trauku un pieeju.
— Lej te... te, — viņa māca mani un piegriežas

klāt. Stiprā sviedru un miesas smaka mani apreibina
un es redzu viņas puskailās krūtis.

Un tad viņa paliek mierā un skatās man taisni

virsū... Mani pārlej kā ar dzirkstim un es aizeju
atkal prom.

— Ak tu glupais, ne tu zini ša ni ta! — un viņa

smejas kailos, izaicinošos smieklus. Un tad viņa
sāk smieties vēl vairāk un lamāt mani.

— Nu velns, pagāns tāds... Ak tu gan sātans...

— Un smejas.
Es izeju no istabas un visa miesa man trīs no

nepatikšanas.
Bet kāpēc viņa mani lamā? Es nesaprotu. Ko tad

es nodariju. Un kaunigs es nolienu pie malas. —

Ar Mārtiņu esam katru dienu kopā un viņu es

vislabāk pazīstu. Viņš man māca nesteigties ar

darbu — laika esot diezgan. Viņš ir mašinas cil-

vēks — ne darbu mīlē, ne nīst — viņš strādā bez

sajēgas. Bet viņš tomēr ir vairāk kā mašina, jo viņš
ir ļoti māņticīgs un pilns spoku. Un tas man ļoti
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patīk. Simtiem šausmigu spoku stāstu un parādibu

viņš zina un arvien pierāda, kur un kad tas patie-
sibā noticis. Es nekam lāga neticu — ne Dievam,

ne velnam — tās skolas mani samaitājušas, bet klau-

soties Mārtiņa stāstos man reizēm salts noiet gar

mugurkaulu. Dievs to zina — varbūt tas ari taisniba?

Un Mārtiņš tad nava vairs priekš manis vienkāršs

darba cilvēks, bet stāstošs orākuls.

— Par ko tā maiziti liec! Lai Dievs nedod! Tas

nava labi, — viņš saka izbijies. Es, protams, no-

griezdams riecienu no kukuļa nebiju skatijies, vaj
nolieku apakšgarozu vaj virsējo uz zemi.

Reizēm es to daru tīši, bet tad Mārtiņš paliek
Jauns un nerunā ar mani.

— Nevajaga piesaukt nelabo.

Kad viņa govij sāk piens rauties, viņš tic, ka lie-

tuvēns piesities un uzvelktaiuz ragiem lietuvēnakrustu.

Un viņa sieva, kuru dzeguze aiskūkoja, katrreiz,
maizi krāsnī šaujot, uzvelk uz katra klaipa krustu —

baznicas krustu!

Piere Mārtiņam līdz acim ar matiem apaugusi un

kāju pirkstiem nagi kā zirgam. Viņš ir kentaurs,
man nāk prātā, zemes stampatajs, pasaules nesējs,
vērsis. Un es uz viņu skatos ar cienibu.

Rītos viņš zina īsto laiku, kadcelties un pie darbamani

pamāca katru dien, — es vēl esmu dzīves nepratigs.
Bieži Mārtiņš atmin senos laikus un nopūšas. Un

tad ari viņa seja top citāda.

— Kas ta' nu vairs, — viņš saka. Grūt', grūt',
bet kā tad kungu laikos bij. Lai jau Dievs i nedod!

Tā, eče, pusmuižā pļāvām rudzus — es toreiz puika,

gadus desmit biju. — Piekrauj puiši vezumus, vedīs

uz riju. Te brauc lielskungs. Vienam cilvēkam no

vezuma pārs rudzu vārpas pār riteni pārkārušās bij.
lerauga lielskungs un sāk bļaut:

— Ak tā, suns! Tu manu labibu berzēsi uz lauka.

Es tevi pamācišu! — Un saskaities pieskrien —
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dzelzspieķis bij viņam tāds smags — un gāž no visa

spēka pa muguru. Cilvēks pakrīt. Mugurkauls bija

pušu, ar vienu reizi pārsists. Stiprs un liels cilvēks

bija vecais kungs. I nomira turpat uz lauka tas

cilvēks. Noraudāja vien sieva, bērni. Uz vietas pa-

galam. I gailis pakaļ nedziedāja...

Ja, Mārtiņš zināja daudz. Cik gan viena cilvēka

dzīve var panest — nekāda mēra nav priekš ta...

Bet bez tiem ļaudim, ar kuriem es ik dienas kopā

dzīvoju, bija vēl daudz citu, kuri mani pavadīs vien-

mēr. Andris Kārkliņš, piemēram, ak, kas par zēnu

bij! Viņš toreiz verstes pusotras no mums dzīvoja.
Atnāk sestdienas vakaros, kad jau krēsla krietni

liela, un ilgi kaujas ar suni mūsu sētā, tīši to kai-

rinādams. Slaidi zābaki kājās, jaunas drēbes, pats

pilns spēka un svaiguma, melniem matiem, vienmēr

nosvīdis un sārts.

Mēs pazīstamies no pagastskolas. Viņš visu atmi-

nas un viņam prieks par mani. Mēs ilgi sēdam

manā klētiņā un runājam par saimniekiem un dar-

biem un par ļaudim un par vasaru. Un ari par
meitām. Viņš smejas par meitām — kā govis esot.

Es atminos mūsu levu un piekrītu viņam.
Un tad viņš paklusāk sāk stāstit par tādu un tādu

skuķi. Skaists skuķis esot. Un man atkal patīk
skuķi... Un mums abiem mirdz acis

...

Mēs palikām ar Andri draugi un svētdienās kopā
uz ballēm gājām un kopigas dziesmas dziedājām.
Un dažu labu rītu melna sliede bija baltajā rasā gar

lauka malu un pār aploku: es vēli nācu mājās, es

mīlēju trokšņainas naktis, deju un daudz ļaužu, es

negulējis gāju pie darba un biju priecigs un jauns
kā lokans bērzs pirmajā zaļumā.

Ak jūs, mīļās negulētās vasaras naktis! Dzeltenas

un karstas un neprāta pilnas — sveicinājums jums
no kalpa zēna lielā akmens namā!
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levas un cerinas un ābeles ir apziedejušas, un

pašlaik zied rudzi uz lauka. Kā dzelteni kumeļi joņo
dažreiz ziedu pulki no vienas druvas uz otru. Un

dārzā, gar saimnieka istabas logiem ir jasminas, pus-

plaukušas un pumpuros.

Mēs ar Mārtiņu no agra rīta smērējam ratus —

mēsli jāved uz lauka.
— Saņemies nu, Jān', — saka Mārtiņš, — preilene

mājās.
— Kas par preileni? — es prasu.
— Meita pašam. Vai ta' nezini. No skolas atbrau-

kusi pa vasaru pasavaļoties. Šorīt man teica, lai

Almas lietas atnesot no ratiem uz istabu...

Tad atbraukusi, es domāju pats pie sevis un ne-

saku neka. Un man liekas, ka mājās būtu kaut kas

pārgrozijies. Almu viņu sauc... Un es aizmirstu

stiprās sāpes mugurā, kuras mani līdz ar grūto darbu

sāk mocit. Es domāju par vienu jaunu cilvēku manā

diendienas dzīvē
...

Kāda gan viņa ir, ši Alma?

Un negaidot es satieku viņu. Es braucu pa olnicu,

gar dārzu tukšā no lauka un ieraugu viņu tepat aiz

sētas, gluži klāt. Es samulstu, nezinu, ko darit, tad

paceļu cepuri un sveicinu.

Viņa skatās, paloka galvu un ātri aizgriežas prom

un es esmu garam.

Viņa ir slaika un lokana meitene. Melnas drebēs

viņai ir un biezi brūni mati...

Kāds es gan izskatos? es domāju pēc tam.

Viss netīrs, nosmērējies. Viņa laikam saskaitās

uz manis. Kam man vajadzēja sveicināt? Un simts

dažādas domas mani moca.

Tikai arvien es atminos, ka viņai ir melnas drē-

bes un biezi brūni mati. Viņu sauc Almu Grants,
cik savadi tas ir... Bet kas tad man tur daļas! Ne,
atkal un atkal man nāk prātā šis nejaušais gadijums.
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Es viņu vairāk neredzēju līdz sestdienai. Bet sest-

dien pēc pusdienas man atliek drusku laika un

saimnieks man liek nest melno kūdras zemi iz liek-

ņas dārzā, — vajagot priekš puķēm.
Es paņemu vecu muldu un lāpstu un uzloku bikses

līdz pusceļiem. Liekņā aiz dārza ir mitrs un kūdra

melna kā ogle. Es piemetu muldu un nesu uz dārzu.

Ši zeme pastāv vienigi no satrūdējušu stādu atlie-

kam un tāpēc ir tik augliga. Smaršo pēc vēsuma

un pagraba.
Es ieeju ar savu nastu lielajā dārzā. Puķes zied

šur un tur un jasmiņu krūmi smaršo un zem ābelēm

ir tāds miers
...

Un pie jaunas puķu dobes stāv Alma un saka man:

— Izberiet te, lūdzu... — un pati jūtas kā ne-

omuliga. Es apgāžu melno zemju nastu viņai pie

kājām.
— Jāizrušina būs, — viņa saka.

Es pasteidzos un izlīdzinu ar lāpstu zemes. Bet

sirds man savadi dreb un es nevaru ne acu pacelt
uz viņu, kas te stāv. Es redzu tikai viņas kājas un

drēbes, vairāk neka.

Pulks jaunu asteru stādu guļ tepat — tā tad priekš
tām ta dobe jātaisa. Šīs asteres viņa ņems ar savām

rokam un stādīs. Mīļās puķes! Un es apskaužu
viņas.

Vēl trūdas nav diezgan un es eju otrreiz un trešo

reizi. Pa tam Alma ir nometusies un stāda asteres,
kur vienu, kur otru.

Kad es nolieku trešo nastu, viņa saka: — nu bus

diezgan
...

Ir tak smagas, zemes ...

— Ne, nekas, jaunkundz, — es saku — es varu

vēl atnest, ja vajaga.
— Ne, ne, nu ir diezgan. Pietiek papilnam!
Brīdi mēs stāvam viens pret otru, un es nezinu,

ko teikt. Es apķēros un gribu iet, kad viņa saka:

— Vai jūs, Jāni, jau sen par puisi ejiet?
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Tad es paceļu acis un uzlūkoju viņu skaidri un

gaiši un redzu visu viņas augumu un slaidās rokas

un acis un gandrīz aizmirstu, ka man jāsaka kaut kas.

— Otro gadu... vienu gadu es strādāju pie ra-

diniekiem.

— Priekš jums tas gan par grūtu, — viņa saka

un nolaiž plakstiņus un skatās uz puķēm.
— Jums vajadzētu kaut ko citu darit, — viņa saka

tālāk.

— Kāpēc citu? Es jau varu ari tā.

— Ne, jums vajaga kaut ko citu darit, — viņa
saka jau drošāk un atkal skatās uz mani un nu pa-

visam droši, kā maza meitene, kā māsa. Un pat
drusku smaida un tad tik es dzirdu viņas pēdējos
vārdus... Jums tāds savāds liktenis, tāpēc es tā

teicu...

— Savāds liktenis! — Ak tā. Tad pat viņa zina

par manu likteni, es domāju, un manī saaug dusmas

un lepnums. Ne, kas tad cilvēkiem daļas par manu

likteni! Es izmēģināju spēkus un tie bija par vājiem,

un lūdzu nejaukties manās darišanās! Neaiztikt

manus sapņus!

Labi, es esmu kalps, vergs, es gribu tāds būt, es

domāju. Un man tiek dusmas, un lepnums aug, un

es gribu viņu ievainot par tiem vārdiem.

— Nu, par manu likteni nav nevienam nekādas

daļas. Es dzīvoju, kā es varu, — es saku uzbudinā-

jumā. — Nu un jums ir labi; kā tad jums vajaga!?
Es manu, ka asinis man saviļņojas galvā un es

eju. Bet viņa ir tumši sārta, nokaunējusies un nolie-

kusi galvu pie puķēm.
Es steigšus aizeju un manu, ka esmu kaut ko

Jaunu teicis, ka nevajadzēja teikt. Briesmigs žēlums

mani sagrābj, un man nava vairs nekādas citas ao-

mas galvā, kā tikai par to, ko es teicu.

Un es meklēju apmierināties ar manu grūto stā-

vokli, ar to, ka es esmu kalps, kurš par 60 rubļiem
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gadā un par ēdienu, atdod savu miesu par izman-

tošanas priekšmetu, par mašinu. Manas dienas pie-
der citam, es nevaru pat domāt neka, manas domas

atsitas kā pret sienu. Nakšu laiks man paiet smagā
dusā un dienās es mocu savus locekļus un nedrīkstu

pat ne uz sauli paskatities — ari acis pieder darbam.

Tad laidiet mani mierā, jūs laimigie, baltie ļaudis —

gavilējiet — es strādāšu par jums, kāda daļa jums

gar vergu, gar suni!

Manas rētas ir atkal uzplēstas un žēlums pārņem
visu būtni. Es gribu noslīcināt manu mūžu dumbrajā,
es domāju; bet es gribu lepns būt un negribu no-

žēlošanas. Mierā ar nožēlošanu! Mierā!...

Bet vakarā, kad dienas darbi ir beigti un mākoņi

nogulst gar debess maļam un nakts nāk, norimst ari

mana sirds. Un man tad ir žēl par notikušo un es

gribu būt priecigs un labs ar visiem. Man ir samai-

tāta dvēsele — es ātri varu būt ļauns un ātri labs...

Un tad es mīlu Almu un varētu raudat viņas priekšā.
Ja

v
viņa ir tik laba...

Ši svētdiena man ir brīva.

Diena viz un kvēlo un ir pilna saules spēka. Es

uzvelku labākas drēbes un zābakus un eju uz baz-

nicu — verstes piecas.
Es nemīlu mācitaja sprediķus un neklausos viņos ;

tie ir tik cieti, sausi kā akmeņi un tūkstošreiz dzir-

dētus vārdus tur runā, kā mūžigas darbdienas tie

ir. Bet baznicā ir gleznas virs altāra un ērģeles.
Kad viņas sāk dūkt un dziedat, es manu savadu

saldumu caur locekļiem ritam. Un dažas dziesmas

ir skaistas, tās — par lielo skaidribu un mieru.

Un daudz svešu cilvēku es redzu no malu maļam.

Jaunas meitenes vieglās drēbēs un ar puķēm, un

pazīstamus vienu, otru ...

Visi man atgādina pasaules plašumu un tālumu.

Visi aizbrauc kaut kur pa ceļiem un viņi mājās būs

priecigi un laimigi, es domāju, un man būs daudz
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domu jadoma. Man gribētos but ar visiem kopa un

visur.

Es pārnāku mājās. Sirds man ir atkal pamodusies

un man vajaga iet kaut kur. Neviens nenāk pie
manis šodien — tad ilgas nāk...

Es aizeju gar lauka malu, kur sarkanais dābols

saplaucis un smaršo un dūc pilns zemes bišu. Rudzu

druvas stāv kā nosvētitas un sāk nemanot briest.

Uz ežām aug smilgas un smagas baltas puķes.
Es nonāku mežmalā, paklausos vasaras šalkoņu

eglēs... smaršo pēc sveķiem un nogurums dveš.

Es aizeju pa pļavām uz upmalu, kur gara zāle

jau sniedzas līdz gurniem un pilna puķu un kukaiņu.

Upe guļ saules satveiceta. Siseņi tik lido no vie-

nas malas uz otru. Savāds miers nāk iz siltā ūdeņa.
Ozoli otrā krastā stāv kā priesteri domās un ir

zaļi un spēka pilni.
Putni skrej no viena koka uz otru un gaisā augstu

plivina vanags. Viss ir noslīcis pirmā spēka reibumā.

Un atkal man nava kur iet un es pārnāku mājās.
Saule laižas uz debess malu un es atminos, ka rīt

vajadzēs atkal liekties darbā, rīt un parīt un bez

gala dienu pie dienas
...

Istabas priekšā sēd Mārtiņš ar meitiešiem un

stāsta kaut ko un visi pļāpā. Nesaprotu, kāpēc es

nevaru būt tur.

Ja, es esmu sists ar savadu slimibu, viņa mani

dzen bez mitēšanās — liek reizam plosities un trakot

un reizam raudat.

Vakars ir skaists un rāms. Bezdeligas laižas augstu
• — tikko acis var saredzēt un viņu baltās krūtis ir

sārtas no noejošās saules. Veseli kamoli odu un

mušu dej gaisā — visa debess ir pilna dzīvibas.

Vakariņas ir paēstas un visi iet gulēt. Bet es

esmu reiz aizkustināts un man vairs gulēt negribas.
Iz tālienes es dzirdu dziesmu pusizklīdušas skaņas
un ļaužu sarunas un klīstu apkārt kā mēnessērdzigs.
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Es eju gar ābeļdārzu un apstājos pie sētas. Es

atminos Almu un man gribētos viņu redzēt. Viens

logs ir atvērts. lekšā kaut ko runā, klusi soļi ir

dzirdami, bet neviens nenāk ārā.

Dārzā zied jasminas, kuplas un vēl pumpuru pil-

nas, un viss dārzs smaršo no viņu ziediem. Nakts-

tauriņi lido kā mazi putni, mīkstiem, villainiem

spārniem.
Pār nakts debesi ir divas sarkanas svītras un starp

viņām zvaigzne kā izkususi.

Un briesmigi man iegribas būt prom, pie citiem

cilvēkiem un just citu dzīvi. Ja, mīļā Alma, tev

taisniba! Es neesmu priekš šīs dzīves, man vajaga
darit ko citu. Varbūt, man neka ne vajaga darit,
varbūt es esmu necilvēks.

Bet tur, kur mani draugi, ar kuriem es vēl nesen

kopā sapņoju. Kur dzied un strīdas un dejo un

kur gāršās ugunis deg. Daudz puķu kur ir un tad

— ari viņa, kāda meitene, varbūt, Alma. Es tad

pieietu pie viņas un teiktu kādu vārdu, ko citi ne-

saka, un tad aizietu lepns atkal un viens savu

ceļu... Tad es daritu ko lielu, es būtu liels māk-

slinieks, vaj zinātņu vīrs un pārspētu citus visus —

viņas dēļ.

Neizsakāmas sajutās man ir krūtis, un galva asinis

sit stiprāk; es jūtu,kauzbudinājos un sākubezgala sapņot.
Ko tu sit, sirds, ko tu viļņojies! Kurp tu vēlies

vēl? Es zinu, tu sit no pilnibas un no mīlestības —

vēl viņai vārda nava, vēl viņa ir kā puķe pumpurā,
bet manas asinis jau viņu jūt. Es zinu, mana sirds,
tu neesi vairāk nekas, kā šīs zemes zieds (kā rozes

vaj krizantēmas vaj azalejas vaj pioniju briestošs

pumpurs kaut kur kādā dārzā). Tas spēks, kas liek

puķēm smaršot, liek ari tev plaukt un tavām asinim

sirgt no katras skaņas un no katra saules apspīdēta

vasaras nakts mākoņa...
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Redzi, te ir jasminu tīrie baltie ziedi un pumpuri
un te rasas piedzērusē nakts zāle un tur sisenitis

zālē un istabā Alma, un visā zemē daudz strautu

un sakņu. Ja, tiešam tu nekas vairāk neesi, mana

sirds, kā daļa no pavasara godibas. Tu ziedi līdzi

jasminam un tev līdzi zied meiteņu sirdis un viss

saplūst kopā un apkampjas tūkstoš saknēm un zie-

diem un zariem; un zemes godiba ir pilniga un ir

kāzu nakts visam, kas dzīvo, un tu esi līgava, mana

sirds, — priekš tevis ir viss.

Es atspiežos uz sētas un stāvu ilgi un domāju.
Kamēr nakts uznāk un visi priekšmeti paliek bez

kontūrām un bez tēla. Iz liekņam nostiepjas atkal

migla, lauks un dārzs ir klusi un visur rasa.

Es ieeju klētiņā. Durvis čīkst kad pieveru. No-

metu virsdrēbes, ievelku uguni... Krūzē uz galdiņa
ir atkal puķes... Es apgulstos — miega nava un

es nesaprotu, kāpēc.

VT.

Jāņdiena ir klāt un es taisu kopā ar

Andru Kārkliņu uz mūsu saimnieka kula. Saimnieks

nesaka neka pretim.
Jau no priekšpusdienas diena pieder man. Un

ir jau ari tak diena priekš Jāņiem un ari es pats
esmu Jānis.

Es aizjūdzu melni un aizbraucu uz birzi zaļumos.
Bērziem lapas viz vien no zaļuma; es piecērtu
bērzu zarus un atvases, lielas, kuplas meijas un

krauju vezumā. Zari smaršo un dveš svaigumu. Es

nocērtu ari pa ozola zaram vaj sērmukšai, — visa

laba jāņu zāle!

Aizvedu mājās, apgāžu pie rijas un braucu vēl.

Un vēl. Un kad trīs lieli vezumi ir atvesti, mēs

sākam tīrit kuļu.

Minna nak man palīga un ganu zens Gusts, kuram

ari brīvdiena gadijusies. Papriekš mēs ar garam
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vicām izvicojam piedarba iekšpusē jumtu. Tas ir

no salmiem un stipri pieputējis rudeņos no kulša-

nas. Putekļi var sākt krist uz dejotajiem vakarā

un tas būtu pavisam nepieklājigi.
Es traucu apkvēpušos jumta salmus ar garu, zaļu

bērza meiju un kad putekļi nobiruši uz grīdas, Minna

tos saslauka un izmet ārā. Minna šodien ir tik

prieciga — viņa būs balles saimniece un es tas

kungs.
— Ņem nu, Gust, tās meijas un velc iekšā, —

es saku.

Un es kāpju pa trepēm un spraužu zaļos, smar-

šigos bērzus gar paspārnēm no vienas un otras

puses. Darba ir daudz un mēs steidzamies un da-

rām un nemanam ne noguruma, ne ēstgribas. Ir tik

svinigi visu tā pušķot.
Un pēc pusdienas kula iekšpuse izskatās kā la-

pene — uz augšu, kur vien skaties, dzīvs, zaļš

jumts. Izskatās pēc kāzām
...

Es domāju pats pie

sevis, cik te daudz dejotāju sanāks. Andris ir velna

zēns, tam pazīstami vaj pus pagasta un prot viņš

izbungat. Saimnieku bagātās meitas ari būšot
.. .

Alma laikam būs ziņojusi. Nu man zināms, tas

gods — es tas rīkotājs.
Saule laižas uz vakaru — atnāk Andris. Laiku

ticis no saimnieka vaļā. Viņš vēl darba drēbēs, vēl

skries vakarā atpakaļ pārģērbties.
— Ak tu velns!

. . . Uja! Te jau kā paradizē iz-

skatās. Tu jau visu mežu esi atvedis! — viņš
kliedz, aplūkodams izpušķojumus.

— Kad vajaga, tad vajaga! es saku. — Neļau-
sim sevi izblamēties.

Un mēs rīkojamies tālāk. Visus lielus beņķus un

sēdekļus, kurus vien var ņemt, mēs atnesām no

istabas un noliekam gar sienam iekšpusē. Bet vēl

ir maz. Kur tad ļaudis sēdēs, sevišķi jaunkuudzes,
es saku.



93

Mēs nolaižam dažus garus dēļus no vāgūža augšas
un uzliekam tāpat nenoēveletus uz apaļiem bluķišiem
— sēdekļi ir gatavi. Dēļi smaršo pēc sveķiem un

kopā ar vīstošiem bērzu zariem dara gaisu pavisam
reibinošu.

Man ir prieks un ligsmiba acis un sirds gaviļu
nevar turēt . . .

Tad mēs atnesām manu galdiņu priekš muzikan-

tiem un noliekam stūrī.

Minna uzklāj tam baltu galdautu un uzliek krūzi

ar puķēm. Tad vēl lampas katrā stūrī jāierīko un

lielais lukturis jāpakar virvē pār pašu vidu un viss

jāizmēģina.
Labi. Bet priekš muzikantiem man klētiņā divas

pudeles balta šņapsta. Alu dos saimnieks, cik va-

jadzēs — tak jau pašu balle.

Muzikanti būs: Avotiņš ar divrindu armonikam un

Blekte ar pijoli. Un abi grib labi iedzert. Naudā

jāmaksā katram pa rubļam, bet tad solās ari ne-

slinkot. Ja, takts viņiem ir.

Tad būtu lielums viss. Nu iesim nomazgāties un

uzvilkt jaunas drēbes.

0, lielais nemaitātais prieks! Tūkstoš domas un

gaidas un lepnums un sirds dej un brīnums: pēc
garās dienas nekāda noguruma! . . .

Saule ir nogājusi un vakars skaists. Es esmu uz-

ģērbies tīri pēc neikdienišķiga lauku puiša: man ir

balts krādziņš un raibs kakla auts. Un brīnum

viegls esmu.

Vēl manā ballē nav neviena. Mēs staigājam ar

Andru pa izgreznoto dejas zāli un mūsu soļi klaudz.

Bet drīz sāks nākt ļaudis. Darba tik daudz priekš
svētkiem: apkopties var tikai uz desmitiem, vien-

padsmitiem.

Redz, jau spēle! Muzikanti nak ar troksni. Tas

labi! Dzirdēs, ka laiks.
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Viņi ienāk un laiž maršu vajā. Velns, kas tam

Blektem par ugunigu pijoli! Un Avotiņš ir meistars

uz armonikas: liekas, visas 36 mēles uz reizes

kliegtu, kad viņš laiž pirkstus pāri.
Es atnesu pudeli šņapsta un mēs dzeram un pie-

kožam sieru. Atnāk i Mārtiņš, i saimnieks. Un ne-

manot meitas un puiši, meitas un puiši. Citi līgo-

dami, citi klaigādami, meitas ik katra ar puķern.
Man ir pie svārkiem liela, sarkana pionija no

Almas dārza. Kā viņa tur klētiņā gadijusies, to es

nesaprotu.
Bet šovakar es bušu lepns pret Almu, ļoti lepns,

es nodomāju.
Es izeju laukmalā. Pa ežam un ceļu nāk ļaudis

pulkiem vien, nevaru ne saskaitit. Tālas čalas atnāk

vēl no neredzamiem, kuri aiz birzes vēl
. . .

Un

stundas laikā ir dejas zāle pilna un ugunis deg, un

bērzi smaršo kā zaļš jumts pār dejotajiem.
Es atmetu cepuri pakausī. Kā karsts viesulis mani

sagrābj, kad es meitu pulkā ieraugu Almu ar drau-

dzenēm. Es liekos viņas neredzot, bet trakot es

gribu, pār visiem es gribu būt!

Un kad sāk spēlēt, es ņemu Minnu un dancoju kā

apmulsis. Saldais alus dzen asinis un es esmu tik

viegls kā vanags. Arvien trakāk un trakāk man

gribas lidot.

Es atmetu cepuri vēl vairāk pakausī, noslauku

sviedrus un saucu: — Puiši, dancojiet, ko sēdiet!

Meitas vecas paliks no gara laika!

Un grīda dimd un dejotāji smejas.
— Spēlējiet! — kliedzu muzikantiem, kad tie

apstāj.
Es pasaku Gustam, lai atnes vēl pāris pudeļu baltā

šņapsta un alu. Un dodu visiem, kas gadās tuvāk

un dzeru pats.
Kāds vecis liedzas dzert: krūtis sāpot. — Tu mēr-

kaķis! Es tev krūtis! — Un sagrābis aiz kakla es
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sakratu to kā sakārni: — Dzer! — Vecis sāk bļaut,
mazā sīkā balstiņā, kā kaujams sivēns. Visi smejas
kā kutināti, bet es piecērtu kāju pie zemes un pa-

saucu: mazurku! jandāliņš!
Kājas man kā uguns pilnas, es nevaru nostāt. Es

ķeru meitas vienu pēc otras un griežu līdz nesa-

maņai. Visas viņas ir nokusušas, nosvīdušas. Drēbes

padusēs slapjas un briedigās, veselās miesas, liekas,

pārplēsīs vieglos katūna šuvumus.

Daudzās puķes krīt uz grīdas un dejotāji tās sa-

min. Rūgta smarša piekvēpina gaisu un visi no-

reibst vēl vairāk. Es dejoju kā viesulis; uz manis

skatās un raugās. Un daža laba meitene lūdzas:

— Jāni, nu diezgan, nu es vairs nevaru! Lūdzams,

mīļais Jāni! Nu es nevaru
. . .

Bet es no noguruma vēl neka nejūtu. Es ņemu

lepnās mātes meitas, Almas draudzenes, tad es esmu

īsts kavalieris un viņas brīnās, ka es tāds varu būt.

Alma gaida, kad es dejošu ar viņu. Bet es esmu

lepns. Tikai kad damam ir priekšroka uz deju, jau

pēc pusnakts, nejauši viņa pienāk un uzliek roku

man uz pleca un lūdz mani. Un es dejoju.
Tad notiek kas savāds. Viņa ir tik jauna un

lokana un glezna un elpo tik viegli un brīvi. Un

man gribas viņas rokas sataustit stiprāk, un tad es

jūtu asins siltumu un man vajaga, lai viņa tuvāk

būtu pie manis. Vēl tuvāk, vēl tuvāk... Es aizveru

acis un iedomājos, ka viņa ir manās rokās
...

Un

viņa nepretojas . . .

Es pateicos un izeju sakarsis no dejas. Un mans

prieks un nebēdiba ir pagalam. Jaunas sajūtas ir

manī un es neesmu vairs lepns. Mīlestiba
.. .

Es ieeju atkal un man vajaga būt viņas tuvumā.

Kaut just viņas elpu, kaut nemanot pie drēbēm pie-
skarties! Es manu viņas skatus starp simts citiem

un nosarkstu kā ogle un nezinu vairs, ko daru.
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Meitas nāk pie manis un aicina dejot. Cik vēligas

viņas! Un cik daudzas mani mīlē. Es esmu tik jauns
un skaists

.. .
Grīda dimd un dejotāji kliedz un

nakts paliek gaiša . . .
bet manī ir kaut kas jauns,

vēl nebijis.
Un tad viņas nava vairs

... Es aizžogos no ļaudim

un eju gar dārzu un domāju kaut ko par viņu. Un

nejauši viņa sauc mani dārzā no verandas:

— Jāni, nākat šurp!
Es ieeju pa maziem vārtiņiem. Uz verandas deg

lampa un ir apklāts galds. Siers un medus un vīns

un puķes un vaiņagi. Bet neviena cilvēka.

— Lūdzu, dzeriet vīnu uz jūsu vārda dienu. Es

ari, — viņa saka. Viņa lej tumši sarkanu vīnu glā-
zēs un roka trīs.

— Dzeriet! — Un mēs dzeram abi.

— Un ņemiet sieru! Te ir siers.

Es paņemu gabaliņu un lieku mutē.

— Ne, kas ta par ņemšanu. Ņemiet vairāk. Un

vēl vīnu.

Viņa ielej vēl un es dzeru un liedzos, ka nu būs

diezgan. Bet sirds man zvana kā zvans.

— Uja! Kas ta par dzeršanu! Dzeriet vairāk. Šo-

dien Jāņu diena un jūs esiet Jānis.

Un viņa lej no jauna un man ir jādzer. Mēs

stāvam gluži tuvu viens pie otra un viņa nolaiž

acis un smaida. Es nevaru teikt neka.

— Alma! —

sauc no istabām saimnieks, — atnes

mums sieru!

Bet viņa nedzird.

— Dzeriet! dzeriet! — viņa mudina un lej sarkani

melnu vīnu manā glāzē un sniedz ar garu, slaidu

roku. Viņa priecājas, ka es neesmu ļauns vairs.

Verandā ir kluss un pusgaišs. Vaiņagi smaršo un

Alma stāv man priekšā un lej no jauna vīnu
...

Es

zaudēju laika un vietas sajūtu . ..
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— Alma, Alma! — sauc tevs iz istabām un troksnis,
runas un soļi ir dzirdami, durvis veras

. . .

— Pagaidiet tepat, — saka viņa klusam man un

aiziet steigšus. Es noskatos, kā viņas augums iz-

gaist durvis un jūtu, ka kaut kas atsitas pret grīdu.
Mana vīna glāze ir izkritusi no rokas un smalkās

drumslās sadrupuši. Vīns tek pa kāpšļiem uz leju.
Mani saņem mistiskas bailes un es nokāpju no ve-

randas un izeju no dārza
. . .

Dzeltenzaļa blāzma ir jau un rīts. Dejotāji aiziet

runādami un jokodami gar laukmalām un kuls ir

pustukšs. Tikai Bletke vēl pijolē un meitas danco.

Veci strīdas pie pustukšas pudeles un Avotiņš snauž

kaktā ar armoniku klēpī. Manas dzīres ir galā.
— Pagaidiet tepat, pagaidiet tepat! — es tikai

dzirdu un nesaprotu, kur esmu. Es esmu apreibis
ne no alus un vīna, bet no vārdiem

. . .

Kāpēc es negaidīju, kāpēc es aizgāju?
Bet kad es redzu, ka saule uzlec un diena drīz

nāks un pļavas ziedēs, es apdomāju kaut ko un no-

smejos pats pie sevis. Tas tak patiesi ir amizanti,
ka Alma mani mīlē!

— Fuj, meitēn, — es nodomāju. Tu domā mani

pievilt? Ne, vēl neviena nav pār mani valdijusi un

ari tu nedabūsi manis. Es esmu skaistais, lepnais
kalpa zēns, es esmu pats priekš sevis, ne priekš
tevis!

Un mana jaunā sirds šalc kā straume, spēka pilna,

un es šūpojos viņas viļņos un esmu laimigs.

VII.

Tecila švirkst un izkapts dzied
...

Es griežu un

Mārtiņš trin izkaptis un rauga ar pirkstu, vaj diez-

gan asas. Izkaptis ir jaunas un labi jaiztrin, lai

zāle kristu.
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Zilais tērauds mirdz uz akmeņa riepas kā līdaka

un mēs ar Mārtiņu runājam par siena pļauju, tālu,
kur lukstos zāle līdz kaklam un upes līči zied kā

pasakā.
Tad mēs drāžam grābekļu zarus un kātus un

iesienam izkaptis un izmēģinājām, cik pareizi iegriezta
pēda.

Un kad viss ir gatavs, tad svētdienas pēcpusdienā

kraujam visu ratos: darba rīkus un katlus un bļodas,

cirvjus un ēdamas lietas: pļavas esot tālu mežos.

Es iesēstos uz piekrautā vezuma un Mārtiņš jāj

pa priekšu — viņš zina ceļu. Mēs braucam pa meža

ceļiem, kur veselu gadu nava ritenis vēlies un pus-
izžuvušās dangās dzīvo odu leģioni. Rati šūpojas
un klaudz pār pusnodilušām egļu saknēm krītot,

stipra sveķu smaka reibina galvu, mežs ir sakarsis

no saules un pilns uguns dvašas
.. . Egles sveķu

pierietušas, kā dzintarā noraudājušās, un bērzi un

citi lapu koki mirdz ar neredzētu zaļumu. Dunduri

dūc ap zirgiem un metas man uz rokam un dzeļ;
lielas mušas šūpojas saulē un zirnekļi auž tīklus

šķērsam pār ceļu — ak, cik man jau nava uz ģīmja
to sameties, kad braukdams visus rāvu pušu! Sūnas,

papardes, bārkstis, meža zāles un augliba un aug-

liba! Man liekas, es to visu toreiz tā neredzēju, kā

tagad atminoties. Un augstu pār galotnēm skan

zilais gaiss, pilns karstuma un skaidribas un baltu,
briestošu debešu

.. .
Mēs braucam un braucam,

saule jau laižas, kad no melnā meža izpeldam kla-

jumā. Tie ir upes līči — acis tikko var pārredzēt
zāļaino līdzenumu. Upe guļ dziļi mitrajos krastos,
kalvam un niedram pieaugusi un saules sasiluši.

Melnie atvari klusi kā miroņa acs, tikai gar maļam

zied baltās ūdens lilijas, atvērušās saulei. Cik viņu
daudz! Kā balti tauriņi viņas ir starp zaļām, platām

lapām. Pār niedrāju lido siseņi ziliem spārniem.
Viss plašums kā noslīcis bezgaligā auglibā.



99

Es laižu melni braucamā vietā un pats pieceļos

kājās. Bet upe ir izsikusi, ūdens tikko iet pāri
rumbām. Viss zālēm aizaudzis.

Un atkal mēs braucam gar melnu mežu un birzēm

un kad nonākam galā, ir jau dziļš vakars.

Mežmalā zem apsēm un eglēm es apturu zirgu un

izkāpju. 0, augliba un krāšņums visapkārt!
Smaršigs vēsums un miers apskauj no visām pu-

sēm. Upe kūp tāli līčos, sienāži zibina augstajā
zālē un mežs klausās. Bet ziemeļos nakts vēl mīli-

nājās ar mākoņiem.
Man liekas, ka nu pasaule ir kaut kur aiz otra

krasta un mēs jaunā zemē, kur tikai putni un koki,
un zāle un klusums.

Baigas sajūtas no neparastās dabas klātbūtnes

mani pārņem un es nedrīkstu ne soli spert . .
.

Mārtiņš ir uzkūris uguni, piesējis zirgus pie ratiem

un mēs noliekamies gulēt. Bet šoreiz man miegs

nenāk, es ilgi skatos dzirkstīs, kuras skrien pret
nakts debesim un izdziest ātri un nejauši . . .

Mežā

kaut kas nobrikš; man liekas, kā kas smags, liels

un baigs ietu caur kokiem un pienāktu un lūkotos

uz manis. Bet ta ir tikai nakts un koki — vairāk

nekas un tomēr es aizturu elpu un klausos un dzirdu

— savu sirdi
. . .

Vēsums ir ielīdis man zem svārkiem un segām

un es salstu. Pavēris acis, redzu, ka rīts. Mārtiņš
sēž pie uguns un auj kājas.

Pļavas pilnas ar baltu miglu, bet koku galotnes
mežmalā sārtas — saule ir uzlēkusi.

Žāvādamies un drebēdams, es ari saģērbjos un

mēs ņemam izkaptis un drīz zāle sāk švirkstēt un

veļas vālā — izkaptis ir asas.

Saltums pariet pec pirmās vaļas un drīz es no-

metu svārkus.

Migla sak zust un saule sedzas ap mums un jau
no paša rīta ir karsta, spiedoša.
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Kad ap šķūni ir appļauts riņķi, Mārtiņš saka savu

pazīstamo: — letaisisim pīpi.

Viņš pīpo, es sēdu un atpūtinu rokas. Vienos

sānos atkal sāp un delnās sarkanumi.

No nogrieztiem ciņiem un zāļu saknēm lien dzel-

tenas skudras un nes savus baltos kāpurus alās. Ap
galvu griežas veseli pulki odu un lien acīs

.. .
Un

visapkārt vairāk neka nava, kā zāļu smaka un sau-

les spiedums, kas izsūc rasas mitrumu.

— Vaj pļava te liela ir? — prasu Mārtiņam.

— I Dieviņ! Te tu i paliksi šovasar. Ja labs

laiks būtu, bez lietus pilites, tad divās nedēļās varētu

varbūt beigt. Bet nu mēs vēl tikai divi vien.

Mārtiņš mierigs, bet man ir domas par to, vaj
varēšu izturēt to lielo pļāvienu dien' no dienas.

Saule ir augstu jau, kad ejam brokastīs. Es esmu

mīksts kā lūks un aiz noguruma tikko varu paeet.

Izkapts atgriezta, jo es arvienu laižu zemēs, ne-

mācēdams pļaut. Visas locitavas sāp. Mēs apsē-
stamies ēst — sausu maizi ar pienu un sviestu.

Upes ūdens, ko piedzeram iz bļodiņas, ir dzeltens

un silts kā tēja.
Un kad paēdis es augšpēdu atlaižos — vienā mi-

nūtē esmu aizmidzis
. . .

— Ka neuznāk saimnieks, celies nu, — saka Mār-

tiņš un liek pīpi bikšu ķešā —

es to redzu kā pa
miegiem. Mana miesa ir tik smaga, kā ar dzelžiem

kad pie zemes būtu piekalta.
Izgriežam no jauna izkaptis un brienam dziļā zālē...

Saule kur uguni pār galvu. Es esmu drīz vienā

kreklā un bez cepures, viss nosvīdis un griežu ar

pēdējiem spēkiem vālu, lai tiktu Mārtiņam blakus...

Kad ar plaukstu noslauku pieri — liekas, ūdeni būtu

smēlis.

Dienvidū sanāk meitas un saimnieks un vēl kāds

pļāvējs. Uguns tiek iekurta un katls vārās. Sākas
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meža dzīve starp debesi un kokiem un zāļaino kla-

jumu.

Kad vakara vēsums pūš, mēs saejam visi ap šķūni
un izkaptis tiek pakārtas aiz spāres rindā. Visa

miesa man sūrst no sviedriem un rokas sāp. Es

aizeju tāļu uz upes malu, kur melni atvari un nie-

dras, un metos ūdenī. Ūdens ir kā sasildits, kūp un

garo tāpat kā es. Ilgi man netīk iet ārā, bet kad

izeju, esmu kā atjaunots un viegls nāku atpakaļ.

Uz nopļautās zāles ir melnas putras bļoda un visi

ēd, riņķī uz zemes izlaidušies. Mazi un lieli sienāži

un kukainiši lec putrā, neviens tos neievēro — ir

jau krēsla.

Zāle nav izžuvusi vēl un mēs nesam katrs lielu

nastu pie uguns un taisām vietu. Stipra vītuma

smaka reibina galvu. Nakts ir vēsa un kustoņi sīc

ap ausim. Zirgi stāv dūmos un gainās ar astēm un

viļājas. Mežs klus atkal un upe atkal tin miglu un

es aizmiegu kā šūpulī.

Pamostos no izkapšu vīlēšanas: visi jau kājās.
Šorīt mēs pļaujam četri — ari saimnieks ir līdz, —

man ir kauns aizkavēties. Rasa tek ar straumi, kad

izkaptis trinām, un zāle gāžas šņākdama. Baltas,
krāšņas vijgriezes krīt viena uz otras un smaršo un

vīst drīz. Un kad saule sāk dedzināt, no visa kūp
vītuma smaka. Griezes laižas ap mums un kliedz,
viņu pērkļus mēs esam pārpļāvuši. Raibas un sar-

kanas zemes bites dūc ap galvu un šur tur paveļas

viņu migas ar šūnām un medu. Mārtiņš, atrazdams

medu savā vālā, tecina to mazā pudelitē — tas esot

labs pret rīkles krupi un nelabiem sapņiem.

Pa tam saule ir uzkāpusi pār galvām un debess

ir zils un skanigs. Rasa stāv līdz pusdienai un visi

runā, ka laiks būšot ilgi tāds pat. Tikai es vēlos,
kaut lietus uznāktu, man visas iekšas ir sagriezušās
no pļaušanas.
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Priekšpusdienām viss plašais klajums, cik vien

var saredzēt, ir pilns ar pļāvējiem un meitām un

sievām. Pļāvēji grozās kā balti putni rindā un, lie-

kas, pēc ritma — kā kad viņi peldētu pa augsto
zāli kur uz malu. Izkaptis dzied no malu maļam.

Meitas iet gaišās katūna drēbēs un baltiem laka-

tiņiem. Kaut kur gavilē un dzied, kaut kur zviedz

zirgi un kausta šķūņiem jumtus. Visi ir jautri un

priecigi, liekas, visiem vajaga darba. Un cilvēki

novēro viens otru no tālienes, un saule un debess

tos apkampj ar savām vasaras rokam.

Tikai kad viss pamirst no karstuma un ir dienvids,
ari mēs ejam ēnā un sakaram izkaptis mežā uz zariem.

Diena ir izaugusi un valda pār visu. Pie debesim

sabrieduši balti mākoņi, viņi peld lēnam, kā snieg-
balti kumeļi, uz kuriem sirmi virsaiši kaujās jāj.

Viņu segu malas ir spožas no saules un viens pēc

otra tie aiziet uz bezgaligo malu un pazūd un jauni

izpeld viņu vietā.

Visi liekas dienvidū, un kad es pārnāku no pel-
dēšanās, Mārtiņš vēl neaizmidzis kūpina pTpi un griež
kājām nagus.

— Ko vazājies pa dienvidu apkārt! Lai Dievs ne-

dod
...

— viņš mani norāj.
Kas tad par nelaimi pa dienvidu?

— Kā kad nezinātu. Vaj nav dzirdēts, cik cilvēku

izgaisuši un aizmaldijušies pa dienvidu. Tādā laikā

velns staigā.
Eglēs ieskrien šalkoņa, kaut kur nokrīt kāds zars

un mani pārņem nenoteikta bijiba: viss tak ir tik

kluss un liels.

— Redz še, tepat aiz vēres ir tīrelis — tur lai

Dievs pasarg .. . Vaj nav dzirdēts. Tur, re kur tās

trīs lielās priedes no pļavmalas teciņa ieiet mežā,
tur — nu jau desmit gadu būs, ka cilvēks izgaisa.

— Izgaisa? — es saku, un man šalko kaut kas

caur miesu.
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— Izgaisa, i pagalam. legājis mežā tāpat pa
dienvidus laiku pēc lūkiem, i neatnāca vairs atpakaļ.
Kāds puisis no Vitebskas puses. Izsūtijuši visu pa-

gastu meklēt — 4 dienas nomeklējuši, neka. Tīrelis

ir bezgala, un pa vidiem salas un biezokņas.
— Vaj tad mežs tik liels, ka viņš nevarēja iziet?

Mežs, ta' mežs; mežs tur neka. Bet kad nelabais

apkārt staigā, tad tur cilvēka gudriba neko nelīdz.

Staigājuši un saukuši Juze, uhu! Uhu. Ne dzirdēt.

Kā ūdenī cilvēks iekritis, i līdz šai dienai beigts.
Bet dvēsele maldas pa tīreli un pa vēri vēl šo balt-

dien! Cik ir gājuši pa dienvidu, tur daudziem ga-

dijies dzirdēt, ka to sauc īstā vārdā. Nešķīstais
meklē sev jauna laupijuma. Un kurš atsauksies, to

i paņems.

— Kas paņems? es prasu un man top baigi.
—Nu Juze, kas pazuda. Pienākot klāt, padodot

roku un cilvēks pagalam .. .
Lai Dieviņš pasarga!

Ir, zināms, pārgudri ļaudis, nu jau tie jaunie nekam

vairs netic, bet velna spēks tāpat. Vaj nav dzirdēts?

Mārtiņš ir izvilcis pīpi no mutes un skatās ar

savām pelēkajam acim kaut kur egļu galotnēs uz

vienu vietu, it kā ko redzētu. Viņa seja ir domu

jūra. Un man gribas daudz vēl ko dzirdēt. Es nekam

neticu, bet man ir savādas trīsas
. . .

Diena deg un pļavas vīst. Visi guļ dienvidu, tikai

vējš iekrīt pa reizei kokos un Mārtiņš stāsta un es

klausos. Miegs man vairs nenāk.

— Tāpat, eku, pie Velna purva, kur izteka ir un

vecais tilts, vaj tur laba vieta? Kam gadās iet pašā
dienvidū, iznāk melns vīrs un sauc lauzties, — ne-

laiž tālāk. Gāj's reiz, ek, Griķu Pēteris, nu jau
cilvēks gados, tā melnais priekšā, lai nākot lauzties.

Griķis sajutis, ka labais nav, pārmetis krustu klusam

un teicis: Dieva Jērs, nāc par palīgu! Un grābis
rokā. Kā izskaitijis tēvreizi, zeme vien nobrikšķējusi,
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ka nelabais ieskrējis iekša. Tik sera smaka no-

smirdējusi . . .

— Bet kā nu kuram. Gadi trīs atpakaļ gājis
Kalna dēls, — tas jau tiem velniem neticējis. Ni

Dievam, ni velnam
. . .

— Nu?

— Nu, iznācis atkal melnais — tas tā ap Jāņiem

bijis, ap pašu dienvidu. Kalna dēls bijis jauns un

stiprs kā ozols un pasmējies tikai, lai nākot
. . .

— Un kas ta' bijis? Otrā rītā tikai atraduši: gu-

lējs un vaidejs. Aiznesa mājās. Trīs mēnešus spļāvis
asinis un mocījies. I nomira cilvēks. Kā ozols bija ...

Mārtiņš ir iesācis un stāsta tālāk un tālāk. Miegs
mums vairs nenāk

. . .

Tad ceļas saimnieks un mes ejam atkal pļaut, ka-

mēr meitas savāc izkaltušo sienu.

Kādā dienā tad atnāk Alma uz pļavu. Balta blūze

un strīpoti, raibi svārki un viņa liekas tik viegla,
kā mazs putns. Nekad viņa neesot uz tālo pļavu
nākusi — šogad pirmo reiz

. . .
Viņai pat grābeklis

ir savs un viņa strādās kopā ar citām meitām.

Sirds man tiek pilna ar to pašu karsto plūdu,
kas arvien mani pielējis, kad viņas tuvumā esmu.

Es liekos, ka neredzu viņas, bet patiesibā redzu katru

soli no darba gaitas.
Pēc pusdienas, kad svelme ir visstiprākā, siens

jābāž šķūnī. Viss pirmo dienu pļāvums ir sakaltis

par tēju, tā Mārtiņš saka, un karsts kā uguns.
Man jāiet šķūnī, paņemt no dakšām, kuras valda

Mārtiņš. leva dibenā — tai siens jānoliek — citi

visi pieved un piedzen pie durvim lielus blāķus sa-

kaltušas sausas zāles.

Mārtiņš bāž vienmuļigi bez apstāšanās, kaut gan

gausi, bet lieliem blāķiem. Es metu uz dibenu un

pajumtēs un apmetu lielo meitu pavisam ar savām

nastām. Sviedri mani ēd kā sālijums un gruži birst

azotē un aiz pleciem. Rīkle aizkaltusi no putekļiem,
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bet apstāties nava laika. Es esmu dzīva mašina,
kas neka vairs nejūt no darba grūtuma. Nospiedošs
karstums sažņaudz visu miesu, acis tumst, mute ir

sausa un elpa kā svelme. Pa lūku redzu, ka zirgi
pievelk smagus blāķus, ir slapji no darba un kaujas
ar dunduriem; asinis veļas pār kaklu, viņi sprauslā
un sit ar kājām, bet saule svilina tāpat kā arvienu.

Pēc divām stundām tikai lielums ir paveikts, un

es varu atsēsties uz groda malas un atelpot. Minna

pasniedz man trauku ar ūdeni, kuram ari vairs nava

vēsuma, bet es izdzeru briesmigi daudz.

Vakarā es esmu viegls un noguris, un priecājos
pats par lielo darba daudzumu, kas padarits. Minna

vāra putru mežmalā un runā kaut ko ar Almu.

leva ir šķūnī nosautejusi krūtis un kaklu. Viņa
aiziet pie grāvja un mērcē dvieli ūdenī un ilgi dze-

sina jas.
Bet diena grimst un kā liels balts spārns augšā

stiepjas mākonis pār visu debesi. Mežs klus, dūmi

iet taisni gaisā kā kvēpeklis, sienāži dzied un

klusam ir atnākusi atkal liela, skaista un visuval-

doša nakts. Debess un zeme dreb zem miera soļiem
un ilgas būt kur prom — manas lielās ilgas atkal

mani apciemo un tad man miega nav.

Vēlu es ieeju šķūnī, kur tagad visi guļ sienā, un

nometos jumtmalā. Netālu no manis ir baltas drēbes

— tur guļ Alma. Es klausos, elpu aizturēdams, kā

viņa dvašo viegli, un manī mostas liels prieks, ka

esmu viņas tuvumā — gluži tuvu.

Ir jau nakts, kad viņa sakustas un ir vēl tuvāk

pie manis
. . .

Un vēl pēc brīža viņas galva atduras pie mana

pleca. Bailes pārņem mani: viņa tūlit sajutīs, kur

ir, un celsies augšā, varbūt iekliegsies, varbūt, mani

apsūdzēs visiem. Bet viņa nekustas vairāk, viņa
elpo mierigi un guļ. Es nedrīkstu ne atelpot, lai

viņu neuzmodinātu, bet sirds man steidzigi sit
. . .
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Viņas galva vēl drošāki ir pie manām krūtim, bet

man nav spēka to apglaudit vaj pat pieskarties pie
viņas. Es guļu līdz rītam ... un kā ar lielu no-

slēpumu ceļos agri pļaut. No kurienes manī tāds

spēks un apziņa un tāds prieks — neviens nezina.

Bet Alma ir savada un nerunā ar mani. Spītiga —

citādi mēs arvienu varējam izrunāties. Viņa pat smē-

jusies par mani esot, Minna saka. Un es nesaprotu
atkal neka. Un reizam ta paskatās taisni man acīs,
ka visa pasaule pielīst ar gavilēm. Bet tad es pa-
lieku atkal lepns un — ļauns. Nava neviena man

vajadzigs, kas mani pazītu, es negribu ta!

Ir pagājis liels laiks, kad pļava ir nokopta, kaila.

Sestdien iznāk mājās braukšana. Sievas un meitas

jau aizgājušas — mēs ar Mārtiņu atkal esam pēdējie
un saliekam visu ratos.

Es apeju vēl ap šķūni un savāktām siena gubām,
kur tik daudz sviedru liets, un tad sēstos uz vezuma.

Ir žēl aiziet no upes miglāja un pļavu zaļuma. Pa-

liek mežā augstās egles un trīsošās apses un mitrs

sūnu klusums
...

Es aiziešu atkal pie cilvēkiem,
bet apses paliks vienas un rudenī nobirs un tā gadu
no gada. Un kur tad es būšu

.. . Sveicināts, vir-

saiti mežs!

Uz ceļa uznāk vakars. Gaiss pilns tvaiku un spie-
došas kvēles. Pa maļam guļ pērkona debeši un visa

zeme dimd no spērieniem; tālu, tālu vēl ir negaiss,
bet kā riņķis slēdzas arvienu cietāk zilie, miglainie
mākoņi. Rūsa mētājas pa malu maļam, gausa un

sarkana, un tad zibenis arvienu zibinošaks, kā liels

palags nokrīt uz zemes. Atspīdumā es redzu ceļ-
malas smilgas un briestošos laukus, kur rudzi jau

sirmdzelteni, un tālas mājas, kā melnus tēlus.

Cik labi, kam tagad ir mājas tādā laikā!

Reizam zibenis ir gaiši zils un acis man satumst

no viņa. Liekas, visa zeme degtu uguns plīvos un

tālu ap pamalēm dimd pērkoņa graujas.
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Tad krīt lietus lāses — lielas un retas, un vēl

pēc brīža, gāžas šņākdams negaiss pār mums.

Mārtiņš ved zirgu pie rokas un kad zibenis met

krustiski, viņš krusto ari sevi un noņem cepuri.

Viņa pelēkie mati ir salijuši un viņš ir tik dīvaini

liels un noslēpumains zibeņa gaismā. Zemes vergs,

cilvēks, kura rokas cīnās mūžam ar nikno panteri
un rauj tam baribu no nagiem priekš sevis. Kurp
tu ej, Mārtiņ, kur tu beigsi savu gaitu? Vaj kāds

redzēs tavas ilgas un sāpes un tavas dzīves saites,
kad tu aizvērsi acis atdusēties bez pamošanās? Un

kaut ari viens — liels tu esi, Mārtiņ, tu esi zemes

veidotājs, otrais pēc Dieva, tava Raditaja.

Mēs esam uz lauka un negaisa varā. Lietus

šļakatas cērt man taisni sejā un gāžas pār drēbēm

un īsā brīdī es esmu slapjš kā peldināts. Siltas

straumes tek pār krūtim kā asinis
.. . Zirgs garo

un iet lēni, galvu noliecis, un nakts paliek tik melna,
kā kaps. Uguns plīvo pār mūsu galvām pa gaisu...
un tad man paliek viss mīļš, kas notiek. Jūs mie-

rigie cilvēki zem pajumtes — es neskaužu neviena.

Debesstraumes mani mazgā un dieviba runā tagad
ar mani. Es gribu būt dabas dēls, es esmu viņas

elpojiens. Brāziet, spēki, pār mani, audzinajiet mani

cietu un vienaldzigu, cietu un neievainojamu un mie-

rigu, kā debess un zeme.

Putnu nava tagad gaisā un kukaiņi ir alās un

suņi guļ palievenēs un būdās. Bet kalpa zēnam tad

pieder nakts un zibeņi un viņu stiprums!

Negaiss sāk mitēties, kad mēs iebraucam mājās.
Drīz gaisma ausīs. Mēs atstājam ratus nojumē un

zirgus vedam stallī. Un tad es eju uz klētiņu un

novelku slapjās drēbes. Tukšs un vēss ir klētiņā,
bet es esmu mierigs un mierigs aizmiegu, izmocits

un izmazgāts un vienalga priekš manis, ko rītdiena

nesīs — es visu varu nest.
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VIII.

Lauki ir smagi un sirmi palikuši karstajās dienās

un rudzu vārpas guļ viena uz otras.

Saimnieks atnāk no druvas ar vārpām, berž grau-

dus un mēģina briedumu.

Mes parsienam izkaptis īsos kātos: drīz sāksies

pļauja.
Mes savāksim zemes briedumu un tūkstoši edis

no ta.

Dārzos ābelēs ir redzami zaļi, briestoši āboļi, ķirši
ir sen gatavi un puķes zied lielākā pilnibā. Vasara

guļ uz laukiem un dārziem, kā pierietusi sieva, un

pa visām viņas slēptām artērijām plūst augligais
saules spēks.

Un mēs visi esam tik mazi un niecigi viņas priekšā.
Tad visi ļaudis, cik mājā, iet uz lauka, tikai saim-

niece pati nes ēdienu.

Es cērtu ar spēku resnos rudzu stiebrus, izkapts
atsitas un lec atpakaļ un rokas man pagurst.

Sviedri tek kā ūdens pār seju un pats es esmu

nosarcis tumši sārts. Bet saimnieks garam iedams

nosaka.

— Nu, Jan', saņemies, saņemies! Kas ar tevi ir?

Visi dzird to, es sakožu zobus no sāpēm un brie-

smigas dusmas mani pārņem. Vaj tad šis cilvēks

neredz, ka es vairāk nevaru darit? Vaj viņš mani

tur par zirgu, ko nopircis dzīšanai? Labi, es saņem-
šos, lai viņam būtu diezgan no manis.

Minna iet manā rindā kūļus siet. Viņa visu dienu

iztur noliekusies pie zemes. Un kad paceļas, viņa

aplūko savas rokas, tās ir vienās rētās sadurtas pret
cietajiem rugājiem; sarkanas, asiņainas strīpas ir pār
sārto ādu.

Vakarā mēs pļaujam, kamēr pilniga tumsa. Pēc

vakariņām visi guļ — es esmu klētiņā un nevaru aiz-

migt, mana labā roka ir uztūkuši, rīt es laikam ne-

varēšu izkapti turēt.
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Ne, tas nedrīkst būt. Man vajaga izturēt; es lieku

slapju dvieli ar aukstu ūdeni ap roku un domāju

par nākošām dienam. Cik ilgi man tā vajadzēs laist

manas dienas? Un atbilde ir: bez gala — visu mūžu.

Asaras sariežas acīs un es padodos sēram, tagad
es to varu, jo es viens esmu. Lēnam es aizmiegu
un rītā mostos atspirdzināts no dziļa miega un

gandrīz izdziedināts.

Dienas nozied kā dzeltenās saules puķes, kuru

Almas dārzā tik daudz. Viss aiziet kā miglā... Rīti

tiek vēsi un reizam vējš klabina logu slēģus un slēģi
dzied

. . .
ta ir rudeņa meldija.

Ir svētdiena un es guļu uz siena augšas, uz zirgu
staļļa. Tur ir šīs vasaras āboliņš un smaršo tik

viegli pēc vītušiem ziediem. Tas manu roku pļauts
un savākts.

Pa lūku es redzu dārzu. Vējš šalko caur ābelēm

un loka augstos, platos zarus. Debess ir zilu dūmaku

pilna un viss liekas nobriedis un līdz ar to miera

pilns.
Āboļi krīt no kokiem un es varu dzirdēt, ka viņi

atsitas pret zemi ar mīkstu, smagu troksni.

Man gribētos būt tagad zem ābelēm un redzēt, kā

āboļi krīt, bet nu mana vieta ir te un es varu tikai

domāt par visu to.

Es redzu, ka Alma iet caur dārzu, lēni, kā bez

vajadzibas. Atkal viņai ir tās pašas melnās, vieglās
drēbes, kas pavasarī, kad pirmo reizi to redzēju, un

viņa ir skaista. Viņa iet, pieliecas, paņem āboļus
un atkal nomet. Un tad viņa domā

. . .

Vaj viņa varbūt domā par mani? Viņa ir vienigā,
kas domā par mani un kas gribēja, lai man citādi

būtu. Mīļā Alma! Tu esi tik laba, kā saule vārg-
stošai puķei.
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Un kāds es vienmēr ļauns esmu bijis. Es sāku

visu atminēties
. . .

Ja, viņa nezin, cik mīļa man ir. To es tagad tikai

sajūtu. Es mīlu, mīlu tevi, meitēn, es iešu līdz tev

līdz zemes galam, saki tikai vienu vārdu man.

Viņa negaidot paceļ acis un skatās no tālienes

manā lūkā, it kā būtu dzirdējusi, ko es domāju. Ja,

viņa mani mīlē! Saldas prieka plūsmas mani saņem

no šīm domam. Tā tad es varētu paņemt viņas roku

un glaudit to un es varētu droši acīs lūkoties un viņa

man to neliegtu.
Viņa mani celtu iz manas iemūrētās dzīves un

rāditu man plašu pasauli, un es blakus viņai ietu kā

stiprs, jauns kara vīrs un akmens kalnus nolīdzi-

nātu, ja tie viņai ceļā stātos. Es būtu liels un

stiprs, lielāks par visiem viņas dēļ. Man būtu dārzs

un ābeles un lauki un pļavas, un viņas dārzā te

puķes būtu priekš manis audzētas
. . .

Plūstoši sapņi par nākotni mani pārņem un, man

liekas, saule savu spožumu pār mani izlietu. Es

sapņoju ilgi un kad atmostos, esmu atkal kalpa zēns

un man nava vairāk neka, kā manas no darba uz-

tūkušas rokas un pelēkie svārki, kurus diendienā

nēsāju . * .
Un skumjas nāk . . .

Bet es aplūkoju savas stiprās rokas un zvēru pie
visa, kas man svēts, ka es izlauzišu to dambi, kas

mani šķir no tās plašās dzīves, kurā viņa mīt. Es

loloju lielas domas, nepiepildāmas domas un saku:

redzēsiet, ko es izdarišu, to, ko vēl neviens!

Un pār manām domam šalko vējš pa dārzu, ku-

stina saules puķes un liec ābelēm zarus, un es

dzirdu āboļus krītam un es esmu viens, aizmirsts

kalpa zens uz augšas, smaršigaja ši gada ābola.

Kad pa vakaru es eju gar dārzu un esmu atkal

savās domās, mani pārtrauc viegla balss.

— Jāni, pagaidiet!
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Tā ir Alīna. Viņa stāv un skatās uz mani un ne-

zina vairāk ko teikt. Tad nokaunējusies atjēdzas un

lasa āboļus. Viņa pienāk pie sētas un sniedz man

pāris lielus, smaršigus, sārtus un baltus. Pilns priekš-
auts ir un viņa spiež man visus ņemt.

Es tikai saku klusam paldies un redzu, ka viņas
mazā roka meklē vēl pa klēpi.

Kad es gribu iet, viņa saka:

— Es braukšu prom drīz, uz skolu. Jums būs jā-

paved mani līdz pilsētai... Vaj jūs gribiet braukt?

Es nevaru neka atbildēt.

— Otrdien man jābrauc. Un es teikšu tēvam, lai

jūs laiž
...

Es vēl gribēju ar jums izrunāties. Jūs

esiet lepns. Jūs esiet gan ļauns uz manis?

— Ne, es neesmu ļauns. Es uz jums nekad
. . .

Es esmu notvīcis un, nezinādams vairs ko darit,
kožu ābolā un ēdu.

. . . Visa nakts un diena man paiet kā pa sap-

ņiem. Es izdomāju visu, ko man runāt, atkārtoju

pie sevis un smaidu. Alma
. . .

Pirmdienā pie vakara, kad pārnāku no lauka,

saimnieks liek man sagatavot ratus, ar kuriem viņš
brauc uz pilsētu. Rati ir nojumā zem dārza. Es

atgriežu skrūves riteņu asim, nomaucu, iesmērēju
un atkal piegriežu. Kad rati gatavi, redzu, ka Alma

staigā pa dārzu un lasa āboļus.
— Gribiet āboļus? — viņa smejas atkal draudzigi

un mīligi. Es pieeju, un mēs esam divi vien lie-

lajā dārzā. Viņa pasniedz man ābolu un gaida, ko

es vēl teikšu. Es esmu samulsis, kā arvien.

Viņa pasmaida un skatās ābeles zaros un rauga

sasniegt kaut ko.

— Tas ir liels abolis, bet es nevaru sasniegt, —

viņa saka.

Es paskatos un ari nevaru aizsniegt.
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Viņa stāv un domā, gluži tuvu pie manis. Es jūtu

viņas elpu, liekas, pat miesas siltumu. Viņa liekas

tik nogurusi un pamet acis apkārt.
Un atkal viņa sniedzas pēc āboļa.
— Paceliet mani

...
es tad sasniegšu viņu, — ta

saka ātri un paskatās uz mani no sāniem.

Man rokas dreb un viņa gaida.

...
— Es nevaru, — saku kā apreibis, bet viņa

ir vēl tuvāk pie manis.

Negaidot skrien mazā Anna caur dārzu un taisni

pie mums. Alma stāv, kā neka neredzēdama. Tad

viņa paliek bāla un salta un sāk rāt Annu.

— Samin visus āboļus! Nekrietnā! Vaj neiesi

prom!
Meitēns nokaunas. Nokaunos ari es un gribu ko

teikt; Alma aizgriežas un aiziet lēniem soļiem un

vairs ne vārda, ne atskatīšanās.

Alma, Alma, mīļā ...
es tak nevarēju darit citādi.

Bet rīt es būšu drošs un priecigs un darišu visu ko

viņa liks.

Pilns jaunu domu es svaidos pa manu gultiņu un

aizmiegu tikai pie rīta.

Bet rītā, kad es izeju pagalmā un gaidu, kad liks

jūgt, iznāk saimnieks un saka:

— Tev, Jān', jāiet rudzu zeme ecēt. Mārtiņš brauks

uz pilsētu.
Es noklausos, ko viņš saka, un tad eju. Un esmu

tik nabags un viens šinī pelēkajā rītā, kā vēl nekad.

Es neredzēju, kā viņa aizbrauca un nekad neesmu

viņas vairs redzējis.
Saule ir bālāka un laiks vēss. Laikam rudens.

IX.

Es sviežu linu saujas mārkā pļavas malā un Mār-

tiņš pieved. Laiks tagad ir lēns un mierigs, kā

glāstidams. Šis un tas ir nobriedis un kokiem ir

dažas dzeltenas lapas.
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Kad mārks ir pilns, pēcpusdienā, mēs ņemam to

noslodzit. Apklājam linu saujas ar lapu meijām un

veļam virsū smagus bluķus . . .
Cik zili, skaisti zie-

dēja uz lauka šie lini un tagad mēs tos pūdēsim.
Darbs ir grūts un Mārtiņš nogurst vēl vairāk kā

es. Viņš sāk runāt klusi, pazemigi, it kā sūdzēda-

mies un pēc tādām reizēm tad nāk dažādi stāsti par

senām dienam.

— Vēl viens, otrs mēnesis — i vasara pagalam,
— viņš saka. — Cik tāli nu vairs Miķeļdiena.

Ja, ātri tomēr ir gājusi ši vasara, domāju ari es.

Un man liekas, ka zem šiem slogiem es noslogu
ari manu šo vasaru, dziļā melnā dīķī, un tā noslo-

dzišu ari citas. Sirds ari man paliek klusu.

— Tad jau mierigi uz vietas varēsi strādāt ar

liniem pa riju, — saka atkal Mārtiņš. — Pa visu

veļu laiku
. . .

Tad jau nevar tālu no mājas iet.

— Par ko?

— Veļi staigā. Tad i cilvēkam vajaga būt mieri-

gakam.
— Vaj tad veļi ir dzīvi? — es prasu.
— Ikkatra dvēsele ir dzīva un nāk atpakaļ veļos.

Sasildities meklē
. . .

Un Mārtiņš stāsta par veļiem.

Savadi, dīvaini ir šie stāsti un man nemaz nelie-

kas, ka Mārtiņš melotu. Viņa seja ir nopietna, pat
svēta.

— Vecie ļaudis, tie bija draudzibā ar veļiem, tad

i redzēja tos. Nu jau nava tie laiki, tagad nerādās

vairs tā.

— Mans tēvs pats ar savām acim redzējis veļus
ne vienreiz vien. Tā, re še, kad Zemdegu saimnieka

tēvs rijā sadega . . .

Mārtiņš bāž pīpi un domā brīdi.

— Mans tēvs tonakt bijis magazines sargāt vai

kur citur pagasta gaitās. Visu nakti nosargājuši un

nācis uz māju no rīta, tikko gaismiņa svīduši, tas
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tā pēc pļaušanas svētkiem bijis. Domājis: iešot

taisni pa kapu ceļu no lielceļa, drīzāk mājās būšot.

Kā ticis uz lauka vidus, skatās: nāk liels pulks cil-

vēku baltās drēbēs, lēnitiņam, ar svecēm rokās un

ar dziesmu grāmatām un dzied bēru dziesmas. Lieli

un mazi, liels, liels pulks. let un dzied un nes kaut

ko taisni uz kapsētas pusi. Mans tēvs pienācis klāt,

noņēmis cepuri un prasa vienam:

— Ko ta jūs nesiet te un kur iesiet?

Domājis, ka cilvēki vien ejot pa lauku, bet tāda

vien kā nelaba sirds jau bijusi.

Nesot Zemdegu tēvu, vaj nu viņš nezinot, ka pra-

sot. Un atkal sākuši dziedat un kad pagājuši garam,

tā kā silta svelme nokūpējusi un stipra sadegušas
miesas smaka.

Mans tēvs pārmetis krustu un aizgājis mājās.
Saimniece nākusi no govju slaukšanas un tūlit stā-

stījusi, vaj zinot, ka Zemdegu tēvs šonakt rijā sa-

dedzis. Nu i sapratuši, kas tie uz lauka bijuši. Veļi
to dvēseli aiznesuši uz kapiem.

— Bet kā tad viņš varēja sadegt rijā?
— Dievs to zina; aizgājis krāsni apskatities un

malku piemest. Lini bijuši jākaltē, un vecais tēvs

tos labi pratis izraudzit. Kā iekāpis bedrē, tā i pa-
-

licis. Tak jau stunda bija klāt laikam un tā viņu
ievilka krāsnī. Līdz pusei sagruzdis bijis; uz rīta

pusi tik atraduši.

I šodien radoties pa to riju, tiklīdz cilvēks viens

esot. Tās dvēseles staigā apkārt.

— Ja, nu tad velsim tos slogus atkal. Pienāks i

mūsu veļu stunda, — saka tad viņš, un mēs liekam

krūtis pie smaga, piemirkuša bluķa un veļam uz

zaļiem liniem un lapām.

Un kad lini guļ dīķa dibenā, mēs sarīkojam ku-

ļamo mašinu: rudzi ir ievesti pilns šķūnis un nojums
un uz lauka ari ir vēl skaidras dienas: ir jāpasteidzas.
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Es esmu mašinas meistars, es izlietoju skolā iegūto
mechaniku praktiski un visi strādnieki stāv un brī-

nās, ka es visus riteņus un skrūves tik labi pazīstu.

Darbs tiek izdalits; katram sava zināma vieta.

Man ir jāielaiž mašinā, Mārtiņš noņem salmus un

Minna man padod. Vēl pieci cilvēki ir aizņemti un

darbs sākas.

Švirkstēdami salūzt resnie salmi mašinā un no pe-

lavām un putekļiem vesels mākonis sitas man acīs.

Mašina gaudo un dzied, cilvēki uzsauc viens otram,
visi kustas kā uzvilkti mechanismi bez liela aprēķina.
Un stundām ilgi man nav nevienas minūtes brīvas.

Kakls man putekļiem aizaudzis un nāsis cieti, es

tikko velku elpu. Rokas pilnas ar skabargām. Brī-

žam viss izliekas pēc elles, kur klaudz un dārd un

mocās nosvīduši cilvēki. Bet zemes zelta raža grau-

dos, un mēs pabarosim simtiem cilvēku
. . .

Vakarā es eju uz mājam melnu spļaudams. Visas

krūtis kā kvēpu pilnas. Es ilgi mazgājos, bet galva

deg kā ugunīs: manas plaušas nespēj iztīrit putekļus
iz manis.

Vel ir daudz darba uz lauka, kas jādara dienas,

tāpēc mēs ejam kult naktīs, agri, agri.

Sietiņš un tūkstoš zvaigznes mirdz un naktis ir

vēsas. No zvaigznēm mēs redzam, cik agri kuru rīt

esam cēlušies.

Uz riju ejot dzirdam, kā zosis kliedz pa nakti

laizdamās un viņu dziesma mūs pavada — kuriem

nava nekādas laišanās, kamēr zeme mūs paņem.
Kad labiba ir iztīrita un milzigas gubas skaistu

graudu guļ kulā, atnāk saimnieks ar grāmatu un

pieraksta katru pūru, ko mēs iemērojam. Viņa acis

kārigi skatās uz graudiem un viņš klusibā rēķina,
cik viss tas ienesīs. Tad viņš paliek pelēko grāmatu
padusē un iet uz klētim un skatās, kā mēs sastiep-
jam smagos maisus un izberam grodos.
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Dienas ir zeltainas un klusas, meži dzeltē un no

tālienes zeltoti mirdz vēlā saule.

Dārzs ir pilns augļu, aboļi guļ vesi un sārti zale

un nava, kas tos uzlasitu.

Rudzu zelmenis jau iezēlis, kad kādā rītā Anna

un saimniece un Minna stāv dārzā pie puķu dobēm,
kur skaistās ģeorģines ziedēja. Balta salna ir šonakt

bijusi un puķes ir noliekušas ziedus un izskatās

bezkrāsainas un melnas — nava nekas vairs glābjams.
Tikai saknes tiks izrautas un noglabātas pagrabā,

jaunai pavasarai.
Es skatos uz Minnas. Viņa vēl ir kā jauna ģeor-

ģine un ari viņas pūrā ir ielocita viena zaļa vasara,

pilna gfūtu nastu un baltu dienu, un meža zaļumu,

un puķu smaršas un klusu, nepiepilditu gaidu, un

retums tikai pa starpām ir līgsmi prieka brīži, kā

dzelteni ieloki.

Un tā krāsies vasara pēc vasaras visu šo ļaužu
mūžā, un reiz ari man un jaunajām meitām būs zelta

rudenis.

Mūžu mēs būsim gulējuši pie zemes zaļās krūts

un mūžu mazgāti saules plūdos, un skaidri un šķī-
stiti būsim, paši sirmodami kā koki, kas nozied un

nodzeltē ielejās, ik gadus un ik dienas sapņodami
to pašu sapni.

Viss ir klētīs un šķūņos un es aplūkoju savas

rokas un domāju: es esmu tas un šīs rokas, kas zelta

vasaras augļus saņēma.
Līst lietus un ir klusa diena.

— Sataisiet ratus un iesim uz klēti, — saka saim-

nieks.

Mēs beram labibu, kuru vedīs uz pilsētu.
Trīs smagi vezumi ir pilni ar miežiem un rudziem

un linu sēklām.

Mārtiņš dabu savus pūrus un pacietigi, it ka sar-

gādams, aiznes uz savu pieliekamo klētiņu un saber
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mucas. Viņš reizi pa reizai nopūšas: ari viņam ir

savi rēķini ar dzīvi, bet viņš māk būt pieticigs.

— Mīļa maizite! — saka viņa sieva, pie mucas

stāvēdama.

— Viss vasaras darbs, — saka Mārtiņš, graudus
ar roku rušinādams. — Dod, Dieviņ, veselibu ēdušam.

Rita agri mes braucam uz pilsētu. Ceļš ir mitrs

un lietus līst.

Uz tirgu saimnieks saņem naudu un mēs ēdam

pusdienā sausu maizi ar biezpienu un piedzeram
alu — to mēs esam nopelnijuši, kā dāvanu.

Vakarā, kad atkal mājās ir vakariņas paēstas un

vēlu jau ir, saimnieks paver savas istabas durvis

un sauc:

— Jān', nāc nu šurp!
Lampa deg viņam uz galda, kas ir ar spicainu

galdautu klāts. Un priekšā ir naudas papiri, veci

un jauni, zaļi, zili un sarkani.

— Saņem nu savu pelnijumu par vasaras laiku, —

saka saimnieks un cilā naudas papirus un pirksti
viņam dreb.

— Trīsdesmit pieci rubļi tagad, te bus! To citu uz

Jurģiem.

Es saņemu naudu un nezinu, ko teikt. Ir klusums.

— Švaki jau tev gan gāja ar to darbu, tad jau

alga ari nava kā lielam puišam, — saka saimnieks,
lai nebūtu jācieš klusu.

Es nosarkstu un palieku lepns. Savīstijis naudu

rokā es izeju un sēdu ilgi un domāju par to, ka man

vienmēr pārmet un cieš mani no žēlastības. Bet

apskatijis raibos, vecos papirus, sāku fantazēt par

grāmatām, kuras man tagad izdeviba nopirkt, un par

to kā es mācišos pa ziemas vakariem. Es tak esmu

zvērējis, ņemt spārnus un lidot pār kalniem, un

mans zvērests man ir svēts.
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Divas dienas vēlāk atnāk drēbnieks un saimniece

uzliek uz galda pelēkas vadmalas riteni; es dabūšu

manus derētos svārkus
. .

.

Dienas ir miglas pilnas un neskanigas. Pēdējās

lapas un pēdējie ziedi ir pagalam. Un pa naktim

staigā veļi, pelēkos, garos mēteļos ...

X.

Sen jau tas ir, ka es esmu aizgājis no pelēkām
mājam, kur tikdaudz ābeļu dārzos un aizaugušu
lauku ceļu.

Es meklēju pilnibas; es meklēju vietas, kur vairāk

kas būtu, nekā aizslēgtas dienas mežu šalkā. Un

es esmu atradis šo lielo akmens namu, kurā es tagad

sēdu, bet pilnibas un skaidribas nava nekur.

Zirgu pakavi sit ielu bruģu akmeņus caurām die-

nam, kvēpi līst uz sejas, kad es pa ielu staigāju, un

gludi, liekuļoti nevainigi cilvēki ar mirstošām sirdim

un dvēselēm ir tie, kas mani sveicina un kurus es

sveicinu.

Un nejauši, kad es pa ielu eju un migla veļas,
es satieku bēru gājienu.

Pulks baltu tēlu, ar vaiņagiem galvās un ar za-

riem rokās, nes uz ziedu nestuvēm mīļu, mirušu

meiteni.

Es pieeju un apstājos un redzu: guļ mana jauniba
uz nestuvēm un ir mirusi.

Es pazīstu ari nesējus un dziedātājus — tās ir

mana kalpa zēna dienas, viņas smaida man un da-

žas slauka acis un raud un dažas kvēpina ievziedus

un pļavu vijgriezes un liepu saldumu, kā dziļu dienu

svelmes . . .

Es atminos tad Mārtiņu un viņa veļu stāstus. Jā,
tāpat kā tur tie veļi, tā manas dienas.

Viņas staigā ap mani, manas sadegušās dienas,

viņu gari ir dzīvi un nemirstigi un pilnas visas ielas

ir no viņām.



119

Mana jauniba ir sadegusi dūmu rijā, un es viņu

satieku, viņa tiek nesta uz kapiem un es neprasu

nesējiem: ko nesiet un kurp ejiet? Es zinu visu.

Es noeju pie malas un dzirdu sēras dziesmas un

stāvu viens un domāju: kas viņu augšā cels un atdos

man, kas atgriezīs manas dienas — manas vienigās,

skaidrās, kuras es nicināju un no kurām bēgu?
Atbildes nava, tikai ganu zēns kāds iet ar kārkla

stabuli un pūš dažas klusas skaņas aizejošam pulkam.
Mārtiņš ar savu matu vīli, garos svārkos, iet un

skatās uz mani, mierigs un kluss.

Jaunu, brūnu meiteņu ir daudz — tās dejo un

saka man mīļus vārdus
. . .

Un Alma nak un sniedz man savu roku un saka:

es tevi mīlēju, Jāni!

Ja, un es traucos un skrēju un lidoju, es manam

zvērestam uzticējos un es sasniedzu, ko es tīkoju —

un viss tas bija puķe ar tukšiem ziediem.

Laidiet mani, lai es atgriežos, kur tīrums kūp un

debess saule mani skūpsta un kailām kājām es rasā

varu staigāt! Laidiet mani, kur klētiņā aiz sijām ir

bērzzari un ārā līgo putni un visa debess no līgsmi-
bas kliedz — laidiet mani, kur manas kalpa zēna

dienas zied!

Es gribu traukties pakaļ, kur aizved manu jau-
nibu — ne, es esmu piekalts pie akmeņa un nolādēts.

Es dzirdu vēl dziesmu skaņas un redzu, kā baltie

tēli aiziet. Vēl nodveš kā salds vīraks no manas

sadegušās dzīves, vēl noplīvo sveces.

īsas, skaidras un zūdošas skaņas vēl lido no kārklu

stabules un kā sudraba putni noslīgst miglājā . . .

Un es apsedzu acis rokam un piespiežos pie sal-

tās sienas un neviens man nesaka vairs neka. Tikai

veļi staigā un torņos sit pulksteņi aizgājušo stundu

ceļus un sirds mana skaita:

Sveicinātas! Sveicinātas!

1908.





SAPŅI UN LIKTEŅI.





ZEMES RADIŠANA.

(Dramatisks fragments vienā cēlienā ar prologu.)

PROLOGS.

Raditaja mītne izplatijumā. Spoži gari. Raditajs gaimas krēslā

domās nogrimis. Aiz viņa Atkritējs, tumšs kā ēna, ar sarkastisku

smīnu uz lūpām.

Raditajs. Šis mūžigais miers mani nomoca.

Es esmu noguris no domam un nekas mani neap-

mierina. Un es esmu nodomājis radit jaunu spēli

mums, kura nekad nebeidzas, tāpat kā mēs.

Kāds gars. Lai sumināts Raditajs! Mēs viņu
apbrīnojam. Mums ir zvaigznes un pasaules, simts

krāsās un simts skaņās dun viņu gaitas. Tas ir

milzigs spiets, nepārredzams orķestris, bet Raditajs
ir vēl neapmierināts, viņš radīs vēl vairāk ko. Lai

sumināts Raditajs!
Raditajs. Es negribu vairāk krāsu un skaņu.

Mans orķestris ir pilnigs.
Atkritējs zobodamies. Ne. Tur trūkst vēl ne-

saskaņu.

Raditajs. Es gribu radit tagad kaut ko, kas

pats dzīvo savu dzīvi neatkarigi no mums. Bezgala
iznīkšana un atjaunošanās būs pati no sevis darbā.

Tas ir mans jaunais sapnis. No manis izņemts, prom

palaists spēks, kas nevar iznīkt un nava apturams.
Tas būs jauna kantāte.

Atkritējs smīnēdams. Raditajs domā grandiozu

spektakli, bet es zvēru, ka viņš nezina, ko viņš dara.

Raditajs paceļas visā varenibā. Radisim tagad
būtnes un tēlus pēc mūsu līdzibas. Lai top Zeme

bezgaligās ilgās ap sauli dunoša un auglibas pilna
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ar uguns strūklām savās dzīslās! Lai top zili kalni,

augsti kā mūsu domas! Lai top jūra, rūcoša kā

leopards zemes lejās un smagi zvījoša kā noslēpums!
Lai top vēji, kuru dejas savijas tūkstoš gredzenos
un kuri svilpo jūrai karnevālu! Lai top ziedi, kas

šūpojas apreibuši savās smaršās un izkliedz zemes

godibu saulei pretim! Lai top skanigi strauti, kas

kūsā kā skaidrs vīns mūsu dzīrās! Lai dzimst zelts

un akmeņi zemes dziļumos simts krāsaini, kā mūsu

zvaigznes! Lai putni piepilda zemes telpu un lai aug-

liba ir izsēta, kā sauja labu briedušu graudu, kuros

veselas pasaules guļ! Lai top cilvēks, mūsu domu

mītne un mūsu godibas attēls, un lai zeme ir viņa!
Lai top nemirstiba šai jaunajā darbā! Sievietes lai

top skaistas kā cilvēku laime un vīrieši stipri kā daļa

no mums! Lai top mūžiga spēle, kas pārspēj visu!

Lai top neiznīkstošais un neiznīcināmais!

Zeme parādās un šūpojas tvaikos Raditaja kāju pameslā. Viņa
ir jauna un mirdzoša. Gari krīt pie Raditaja kājām. Raditajs
smaida. Viņa acis mirdz, kad Zeme viņu sveicina. Zvaigžņu

orķestrī sākas jauns motivs.

Atkritējs Jaunos smieklos. Ha, ha, ha, ha! Es

apgalvoju, ta ir vissliktākā komēdija, ko Raditajs ir

spēlējis. Tas ir viņa pēdējais darbs, jo ši darba

sekas rādīs viņa māksliniecisko nespēku un negudribu.

Raditajs. Esi svētita, Zeme!

Priekškars. Pauze pieci tūkstoši gadus.

I. SKATS.

Virs Zemes. Atkritējs starp Zemes butnem

Atkri te j s uz kādu jaunekli. Un tu, mans dels?

Es redzu no tava vaiga, ka tu skumsti par ko. Kas

tev kait?

Jauneklis. Es gribu zināt...

Atkritējs. Ko?
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Jauneklis. Kaut ko aizliegtu.
Atkritējs. Kāpēc aizliegtu?

Jauneklis. Kaut kas saka man, ka tas ir aiz-

liegts. Man ir savādas bailes. Te man ir savada

balss. Rāda uz krūtim.

Atkritējs. Tas ir no gļēvuma. Atrauj droši

priekškaru un zini visu. Tavs Raditajs tā grib, tādēļ
ka devis tev ir atzīšanas kāri. Tas, kas tevi baida,
ir tavs miesas gļēvums. To tev vajaga pārspēt, lai

tu būtu līdzigs Raditajam, kurš visu zina.

Jauneklis. Tu runa taisnibu?

Atkritējs. Protams. Es esmu no Raditaja
sūtits un zinu, kas taisniba un kas ne. Tu vari

droši ņemt visu.

Jauneklis. Paldies. Es jau jūtu lielāku drosmi.

Sieviete uz Atkritēju. Bailes un kauns mani

māc. Bet ir kāda tieksme manī, kas stiprāka par to.

Es gribu mīlēt.

Atkritējs. Ta ir tava Raditaja pavēle.
Sieviete. Bet tas ir grēks. Es drīkstu mīlēt

tikai vienu.

Atkritējs. TadRaditajs nebūtu licis tevī tieksmi

mīlēt ari citu. Droši, mana meita! Tavā miesā zied

Raditaja godiba un apslēpdama šo godibu tu apsmej
savu Raditaju.

Sieviete. Tavi vardi man atver jaunu pasauli.
Atkritējs smīn. Tavam Raditajam par godu.

Viņš griežas pie kāda kareivja. Un tu — es redzu tavas

acis kvēlo un tavā pierē ir kā ērgļa spārns. Bet

mokas ir tavā sejā. Kas tevi nospiež?

Kareivis. Es gribu iekarot. Visu to plašumu,
kas manā priekšā guļ. Es jūtu nevaidamu gribu un

spēku valdit un pavēlēt. Es jūtos diezgan stiprs
aizraut ļaužu pulkus sev līdzi. Bet mana Raditaja
likumā stāv: tev nebūs nokaut. Un sādžā ir sievas

un zīdaiņi bērni.
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Atkritējs. Man liekas, tu pats vēl esi zīdainis,

bērns, ne karavīrs. lekarošanas tieksme tevī likta

no tava Raditaja, lai viņa slava uzziedētu zemes

virsū. Starp daudziem miljoniem vergu tu esi vie-

nigais ar dievu spēku. Ej, mans dēls, droši, lai šļakst
asinis! Raditaja spēks cirtīs ar tavu zobenu. Tu

sajutisi viņa jūtas, ko neviens cilvēks virs zemes

nava jutis. Tu būsi viņam līdzigs. Karš ir svētiba

un asinim laistita zeme izdod jaunas lielas domas

un idejas. Ej un cērt!

Kareivis. Kādas lielas domas! Es reibstu no

viņām. Nekas mani vairs neatturēs — Sagrābj , zobenu

un aizsteidzas.

Kada skaista sieva spiežas klāt. Kur viņš
ir, kas var atļaut?

Atkritējs. Ko tu velies?

Sieva. Es gribu mirdzēt, lai mans skaistums

būtu pilnigaks. Es gribu dārgumus un zeltu. Es

gribu karaļiem pavēlēt, bet es esmu nabaga.

Atkritējs iečukst viņai ausī.

Sieva nosarkst un grimst domas saldi smaididama. Mani

prāti reibst.

Atkritējs. Ej un valdi!

Vergs iet garam ar smagu nastu. Es nolāduto dienu,
kad esmu dzimis!

Atkritējs saķer viņu aiz svārku stūra. Pagaidi!
Tev nav ko nolādēt. Gļēvums ir tas, kas tevi dara

par vergu. Ņem ieroci un sacelies. Rītā tu būsi

jau valdinieks. Tas ir tavs pienākums.

Vergs iekliedzas. Sacelties?! Ko tu runa?

Atkritējs zobodams. Nesvien mierigi savu nastu

uz priekšu. Es neka negribēju teikt.

Vergs kā atjaunots. Sacelties?! Nomet nastu un

aizskrien.
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Atkritējs. Te ir brlnišķigs mistris! Viens runā

otram pretim. Te ir bagatiga pļauja man. Drīz ši

uzbūve Raditajam būs līdz kaklam.

Ap Atkritēju sāk pulcēties visādi tēli un būtnes. Dzīvnieki,

cilvēki, vēji, puķes, putni. Viņš sprediķo tiemviņu uzdevumus.

Zeme sāk dzīvot jaunu dzīvi, tādu, kā mēs šodien redzam.

Atkritējs aizlaižas izplatijumā.

11. SKATS.

Raditaja mītne. Spoži gari. Atkritējs ar ļaunu smaidu.

Dzeltenais īriss noraudajies Raditaja priekšā.

Kungs! Mans skaistums ir beigts. Mana saldākā

smarša un medus ir prom, mans uzvalks saburzits.

Raditajs. Kā tas var būt? Es tevi rādiju
skaistumā pilnigu.

īriss. Patiesi. Es biju skaists un mani sapņi
tik spoži. Es ilgojos pēc laimes dienu un sapņoju
par spožu tauriņu ik nakts. Un tad viņš nāca, pa-

ņēma manu saldumu un aizlaidās. Es gribu, lai viņš

paliek pie manis nešķirami.

Raditajs. Lai viņš nāk šurp.

Tauriņš ierodas godbijigi pie Raditaja. Sveicinu

manu Raditaju.

Raditajs. Tu esi darijis sāpes īrisam. Viņa

godiba ir pagalam. Kā tu drīkstēji apsmiet viņu?

Tauriņš. Es neesmu apsmējis viņu, Kungs, bet

esmu godinājis. Vaj tu neliki manā būtnē bezrūpibu
un gaišu prieku un cenšanos dzīvot no puķu smaršas?

Es to esmu darijis. Un kad īrisam vairāk nebija, es

aizlaidos pie cita. Si tieksme ir dievišķiga un dota

man no tevis.

Raditajs bridi domā. Ejiet, es došu savu sprie-
dumu. Sev. Patiesi es to nebiju ievērojis, ka abiem

viņiem taisniba.

Salauzts koks. Raditajs, tava godiba ir ap-

smieta. Es zaļoju augstu pār puķēm un zālēm un
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sveicināju sauli. Tad nāca ziemeļa vējs, uzbruka man

un salauza Es lūdzu taisnibu no tevis.

Raditajs. Ši skaistā ciedra, kas bija kā dzīvs

piemineklis manai varai! Kur ir ziemeļa vējs?
Ziemeļa Vējs dejodamsatskrienpie troņa. Es nāku,

Kungs.

Raditajs rāda uz salauzto koku; bargs. Tu izposti
manu radibu. Atbildi par to.

Ziemeļa vējs. Kungs, es dejoju un svilpoju
uz tavu pavēli. Vaj tu man neesi devis trako strau-

jumu un pārgalvigo svilpi ar ko izteikt manu prieku?
Vaj tu neesi man devis brīvu ritmu un norādijis
izplatijumu par dejas namu? Es priecājos savā būtnē,
mani spēki reibst no viegluma un man ir prieks par

to, ka esmu neaprobežots. Manā asumā un spēkā

dejo tava brīve un godiba, un es nedrīkstu apstāties
kāda koka dēļ, jo tad es būtu gļēvs. No tevis sviests

es neaizturu un nevaru aizturēt sevis. Un ja ciedra

ir vājāka par mani, tad ta nava mana vaina.

Raditajs. Patiesi. Es tevi attaisnoju. Uz abiem.

Ejiet un gaidiet manu lēmumu.

Jaunava bālu saraudātu seju nometas pie troņa, pacej

rokas un lūdz. Raditajs, es lūdzu taisnibu. Es esmu

apsmieta un pamesta. Es mīlēju skaistu jaunekli un

ziedēju tavā godibā, bet nu mana miesa ir sabojāta
un dvēsele pilna moku. Skaties, cik es esmu sagrauzta,
kā puķe es esmu, kas putekļos vārtita. Es prasu
taisnibu.

Raditajs sev. Šis sērais sejs! Vaj tas var no-

tikt pilnibas bagātā un skaistā zemē! Skaļi. Šurp to,
kas darija šīs sāpes.

Jauneklis smaididams un skaists nāk pie troņa. Es

tas esmu.

Raditajs. Tu sāpināji šo skaisto būtni!

Jauneklis. Es nezinu. Es baudiju laimi un

prieku, kad viņu mīlēju, un baudu to tagad ari, jo
tava pasaule, Kungs, ir pilna ar neizsmeļamu daiļumu.

,
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Raditajs. Es neliedzu tev mīlēt. Bet pēc mana

likuma tev vajadzēja mīlēt tikai viņu vienu.

Jauneklis. Mans Kungs, ja daiļums nebūtu

pasaulē tik dažāds! Vaj es nebūtu nicinājis tevi un

tavus radijumus, ja būtu novērsies no visiem citiem

daiļumiem, ticēdams tikai vienam. Vaj jaunu meiteņu
un sievu lūpas zied tādēļ, lai es novērstos no viņām?
Tava godiba un skaistums kūst kā salds medus un

tu manī esi licis slāpes pēc mūžam jauna prieka un

skaistuma. Manā dvēselē ir vesela dārgumu krātuve

no daiļām sejām un acumirkļiem. Un mīlestiba ir

dzeja, kas ir tavs gars.
Jaunava. Man ir jācieš sēras, bet viņš dzīvo

mūža dienu līgsmē.
Jauneklis. Ak, Kungs, ari es jūtu sēras. Es

sēroju pēc pilniga skaistuma meklēdams, un ta nava

nekur. Dodi man pilnigu un nevīstošu skaistumu un

es mīlēšu tikai viņu vienu. Bet tagad es meklēju
viņu simts sejās, ikvienā pa vilcienam un mirkļam. Es

izpildiju tavu tieksmi, Kungs, mīlēt visu, kas skaists...

Raditajs skumjās. Mans skaistums ir apsmiets
un mans skaistums ir pilnigs vienā personā. Vaj es

to esmu radijis! Ejiet, es lemšu par jums vienādu sodu.

Meža balodis dūdodams nāk ar asiņainu spārnu.

Kungs, saudzi mani. Es esmu mieram un laimei ra-

dits, bet tieku plēsts, un manas asinis tek uz miera

pils marmora jumtiem.
Vanags zibošu skatu. Mans Raditajs, tu pazīsti

šo karsto jūtu, ko esi licis manī. Ta dedzina mani kā

uguns dzirkstele, un nezināma spēka sviests es dzēšu

slāpes karstās asinīs. Ak, ta ir neatsverama bauda,
un es slavēju tevi par to. Kad es dzeru kūpošas
asinis, es sajūtu tavu tuvumu.

Raditajs. Viens un otrs ir mans. Ļaujat man

apdomāt to.

Sievas un bērni asiņaini, pusbada miruši, izbaiļu
pilnām acim lielos pulkos salasās pie troņa, lūgšanas, kliedzieni
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un vaidi skan brāzma. Raditajs! Apturi šo asins plū-
šanu. Sodi negantnieku! Atdod mums mūsu māti!

Mans bērns ir no jātnieku pakaviem samldits! Mūsu

dzimtene ir drupās un ugunī! Kungs, sodi varmāku!

Tu esi vienigais taisnibas devējs!

Raditajs aizsedz seju. Asinis, asinis, asinis! Visa

zeme vaidos un asinīs. Šurp briesmu cēlāju, es gribu

viņu iznīcināt!

Kara vadonis nostājas Radītajā priekšā. Viņa skats

mirdz, ap galvu ir lauru vaiņags un sejs lepns un bāls. Viņi
skatās viens otram acīs ilgi un jūtoši. Raditajs! Es tev pa-

teicos par šo laimi!

Raditajs rāda uz nelaimigajiem. Skaties un atbildi!

Kara vadonis. Es neka neredzu, Kungs, par

ko man būtu jāskumst vaj jāatbild. Vaj Zemi tu

neesi radijis, lai ta būtu pilniga? Tava doma ta bija,
kas mani uzmeklēja un sauca atjaunot Zemi. Ciemi

un pilsētas bija ļaužu pilni, bet tie ļaudis gulēja ver-

dzibā un postā. Miers apēda tautu spēkus kā rūsa.

Cilvēce draudēja nosmakt pieticibā, locekļi puva slin-

kumā un zeme sāka trūdēt kā neaprakts līķis. Tu

pats, Kungs, liki šo zobeni manā rokā, un manas

kaujas bija tikai sauciens uz pilnibu. Jauns gars
kliedza kara troksnī, un dzimumus un tautas man

vajadzēja nopļaut, lai augtu dievišķigā atziņa. 0,
kāda laime ir valdit un satricināt zemi! Tu to zini,

Raditajs, jo es biju tavas domas nesējs.

Raditajs skatās viņa sejā un smaida. Ja, es tevi

pazīstu. Tev bija viss atļauts. Ej un cīnies tālāk.

Sev. Bet nu man ir jāapmierina šis pulks, un dziļas

sāpes dveš uz mani no asiņainajām sejām. Uz pūļi.

Ejiet, es jums došu vieglumu un laimi. Domās. Ši

jaunā spēle dara man patiesi daudz moku un maz

laimes. Bet tas vēl nava viss. Es redzu kādu lepni
staigājot pa zemes virsu un es neatzīstu, ka būtu ari

to radijis.
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Kāds gars. Tavs spēks, Kungs, ir attīstijies
tikai. Vairāk neka. Ta ir Zemes bērnu tuvošanās

pilnibai.
Cits gars. Viņš saucas sevi par pārcilvēku.

Raditajs. Un es esmu radijis tikai cilvēku. Kā

tas varēja notikt?

Atkritējs ļauni smaididams. Raditajs ir vājš pa-
licis. Ha, ha, ha. Es zinu gan, kas tas ir. Tas ir

pirmais troņa tīkotājs virs zemes, kurš pieteic savas

tiesibas uz Raditaja sēdekli. Tas ir viens no tās

sugas, kura drīz valdīs pār zemi.

Raditajs saprazdams. Tas ir tavs darbs, Atkritej!
Atkritējs. Ja. Šie cilvēki ir tiešam ko vērts.

Ar tiem es varu vēl saprasties. Bet redzēsim, kā

Raditajs tiks vaļā no šīs bēdigi muļķigās traģikomē-
dijas, ko viņš nu ir radijis. Viens apsūdz otru, abiem

ir taisniba un pie tam troņa pretendenti staigā pa
Zemes lejam. Ha, ha, ha, ha! Tas ir spektaklis! Es

sen neesmu tā amizējies.

Raditajs skumjās. Visi raditaji ir mirstigi, bet

viņu darbi paliek. Un raditaju sejs redzams tikai

viņa darbos. Priekš Zemes es esmu miris, bet ari

tu, Atkritej. Ari tevi viņa iznīcina.

Atkritējs nobāl. Kamēr tumsa bus, bušu es.

Raditajs. Gaisma un tumsiba būs tikai mūsu

hdzibas.

Balsis no zemes. Raditaj, dodi mums mieru

un taisnibu! Dzēs asinis un beidz mūsu mokas!

Saceļas neaprakstāmi vaidiun nopūtas. Zemesāk kūpēt un asiņot.

Atkritējs skatās smieklos. Ha, ha, ha! Skatāties,
kas par meistardarbu! Un kā viņš kliedz un pīkst
un cik slikta smaka nāk no turienes. Pašam velnam

paliek nelabi, šķaudas.

Raditajs. Vēl viena doma man ir atlikusies.

Es pārveidošu sevi. Lai top sapņi!

Sapņi visbrīnišķīgākos tēlos spoži ar pērlēm, zeltu un

ziediem skaisti un smaidoši nostājas Raditaja priekšā.
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Raditajs. Ejiet uz Zemi. Jūsu uzdevums ir

darit laimigas visas būtnes, kas cietušas un cieš. Es

attaisnoju visus apsūdzētos, bet cietušiem dodu jūs.
Sapņi aizlaižas uz Zemi.

Atkritējs savelk seju, bet smaids viņam neizdodas.

Nolādēts radijums!
Raditajs paceļ rokas. Esi svētita, Zeme!

Balts miglājs satinas ap Raditaja mītni, kā kūpošs mākonis.

Pēc brīža viņš lēni sāk zust. Viņa vietā redzams tikai izplati-
jums, kurā spīguļo zvaigznes, nāk un iet komētas un dūc riņ-

ķodamas pasaules. Zeme, zaļa un prieciga, joņo savā ceļā.

1914.



SAPŅI UN LIKTEŅI.

Noguruši līdz pēdējam, mēs beidzot atradām vietu

kādā zemes būdā pašā pirmajā kaujas linijā. Pulkstenis

bij jau viens naktī. Strēlnieki gulēja uz cietām guļu
vietām, kuras no kārtim taisitas, ar zariem vēl, bij

diezgan mīksta guļas vieta tiem, kas visu var panest

viegli, pat pašu nāvi. Būdā krāsniņas nebija — tur

bija vēss, bet ne gluži auksts. Mani biedri, satinušies

savos šineļos, drīz aizmiga — mēs bijām nostaigājuši
šodien verstis četrdesmit.

Miegs mani negribēja apmeklēt un es klausijos
ašo un spēcigo strēlnieku elpošanu, domādams par

savādo dzīvi purva dziļumos, mežā un zemē, kur

agrāk tādās baltās un klusās ziemas naktīs tik

mēnesnica ar saviem zvaigžņu spārniem plētās pāri.
Mazā lampiņa apgaismoja būdu. Ārā bija nepār-

traukts klusums, kāds mēdz būt priekš kaujas vētrām.

Un likās, ka te visapkārt ir miera dzīve un tikai sapņi.
Stundas gāja. Vēsums neļāva man gulēt.
Kāds ienāca būdā. Viņš apskatijās visapkārt. Pie

lampas gaismas es samaniju viņa vaigu. Tas bija

jauns strēlnieks, tumšiem matiem, melnigsneju seju,

ar to savādo ādas krāsu, kāda ir poziciju kareivjiem.
Viņš bija bijis kaut kur darbā un atgriezās. Piegājis
pie nārām, pakustināja aiz kājas kādu savu biedri.

tu guli? Guli? Ir gan gulētājs! Dzīvs

cilvēks, ne kauna, neka."

„Nu, ko tad darīs, ka negulēs?" atņurdēja aizkārtais.

„
Pātarus skaitīs, ko?"

„Ech! Paraujies tālāk, lai varu atlaisties drusku,"
teica ienācējs un iespraucās starp gulošiem starpā.
Bet viņš negulēja.
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Pēc brīža no modra snaudiena es pamodos un

dzirdēju klusu sarunu. Viņj viens otram kaut ko

stāstija lēni, padomādami. Sur, tur krāca aizmigušie,
bet klusums tomēr likās tik dziļš.

„Velc nu ārā, netiepies!" teica viena balss. Tas

bija jaunais strēlnieks.

Vecākais kaut ko minēja pa tumsu. „Es uzlikšu

to lampiņu... Velc ārā. Ech, ko tur gulēs! Vienalga,
nekas nebūs no ta labs."

Un viņš atnesa mazo lampiņu un uzlika uz cietās

guļu vietas starp sevi un biedri.

„Tā. Nu, vaj nav labi? Man ir desmit rubļi, es

visus lieku galdā. Man neka nava žēl."

Drīz kārtis sāka staigāt no viena uz otru. Viņi

spēlēja bez sevišķas sajūsmas no iesākuma. Vecākais,
kā likās, zaudēja un bija drūmāks. Viņi spēlēja un

runāja. Varēja just, ka tie ir labi draugi, kaut gan

no dažādām Latvijas pusēm. Tadspēle pieņēma dedzi-

gaku raksturu un valodas kļuva skaļākas. Beidzot

vecākais teica:

„Tava laime šoreiz. Bet es vairāk nespēlēju. Tu

jau paņēmi gandrīz visu."

„Ak, liela lieta. Dabūsim Kurzemi rokā, būs miers

un maize un meitas visiem cik vajaga. Ko tu te

paspēlēji, nava vērts i runāt. Nu, laižam tālāk." Bet

Zvejnieks atteicās.

Brīdi bija klusums. Būdā elpoja vairāk kā div-

desmit elpas dziļā nakts mierā
...

Kad es atkal atmodos, es dzirdēju klusāku valodu.

Runāja tikai viens. Tas bija jaunais, tumšais strēlnieks.

Viņa valoda tagad bija maiga, lēna, un dziļi izjusta.
Likās, ka viņš stāstitu pats sev kaut ko, jo viņa biedrs

nekustējās un ari nerunāja neka un nejautajā neka.

„

Jauka dzīve bija... Kas tevi spieda, kas dzina.

Darbu padarijām, nebija ko manit. Ta bija bērnu

spēle tikai... Un vasarā ikkatru sestdienas un svēt-

dienasvakaru izdancojos kā barons. Ek! Tās skaistās
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skuķes! Viņu saimniekam bija trīs gabalas. Bet

man tas jaunākais skuķis bija. Jauna gan bija vēl,
bet skaista. Velnēns, ne meitiets. Un izlikties prata
citu priekšā, kā kad nekas nebūtu... No manis

drebēja vien. Sapratāmies bez vārdiem. Svētdienas

pēcpusdienā, kad ganos bija, aizgāju reizēm pie viņas.
Guļam zaļā zālē; gaiss kā zītars skaidrs... Mēs

runājām, kamēr vakars... Nu ievedu zirgus stallī,

ej, kur gribi, dari, ko gribi.
Jauka meitene bija..."
Valoda ritēja lēni, ar mazām pauzēm un vietām

kļuva pavisam klusa. Man likās, ka stāstitaja vaigs
ir tāds, kā ta vasaras svētdiena.

„Nu, un tad tas karš uznāca. Kad gāju prom,

nosolijamies viens otram rakstit. Saņēmu vēstules.

Tikai atbildējis maz esmu. Šodien te, rītā citur.

Dievs to zina... Bet man, lūk, šite vēl gredzens.

Viņai no iesvētišanas dienas esot paglabāts. Pa jokam
reiz novilku no pirksta; neteica neka... Jauks skuķis,
nava vārda ko teikt... Ek, kur tie laiki, kur tās

pļavas, tas mežs! Kas te, sēdam purvā, velns lai

parauj, ne tu dzīvs, ne miris!.."

Un atkal klusums.

„Dod papirosu! vaj nava vairāk? Uzvilksim kādu

dūmu!" viņš teica jau skaļāk un dusmigak. „Paies
karš, iesim mājās, gan tad uzdzīvosim. Nu, dod

uzpīpot."
Drīz abi aizkūpināja.

„Dzirdeju, ka drīz būšot uzbrukums?" jautajā tālāk

jaunais.

„Tā runā! Dos vācietim pa purnu. Ko velns te

sēd!" vecākais atteica mierigi.
„Nu, tad man miers. Es to jūtu. Nu, bet vienalga.

Tāda gulēšana uz vietas ari nekas nava: kad ej, tad ej!
Kad nav — ej mājās. Vaj mūžigi te karos!"

„Bet nu, paklausies, — nāc vēl pāris metienus.

Nu, ko tiepies? Rītā tā kā tā iesim priekšā."
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Vecākais viņurāj a,lai paliek mierā,bet nekasnelīdzej a.

„Man neka nava žēl. Lai put, ja put! Vienreiz

pasaulē dzīvo... Nu, kas ir! Nu, ja negribi ar

naudu, es lieku šito. Domā, ka man žēl. Vaj es to

skuķi vairs dabūšu. Es lieku gredzenu. Ja tev krīt,
būs piemiņa. Met galdā!"

Beidzot viņi izdalija kārtis. Gredzens tiešam krita

Zvejniekam.

„Saņem! Ko es ar viņu lai daru?

Divus gadusun divus mēnešus esmu valkājis. Lai iet."

Vecākais gribēja atdot atpakaļ, bet jaunais neņēma:

„Domā, ka man žēl? Kas man pašam vairs atliek?

Es jau zinu."

Un tad viņi apklusa. —

Rīts ausa sniegains un puteņains. Zeme un gaiss

juka kopā; kā baltu smilšu pilns bija viss. Es devos

tālāk un aizmirsu nakti būdā un abus strēlniekus.

Visas domas bija pie uzbrukuma, kas negaisam līdzi

devās uz vāciešu nometnēm.

Un tomēr es redzēju vēl reiz jauno strēlnieku.

Pēc divām dienam es viņu pazinu starp tiem, kas

gulēja sastinguši lielo mūžibas miegu. Viņa virslūpa
bija spītigi uzrauta augšā, it kā viņš kaut par ko

nicigi smīnētu. Melnigsnejais sejs bija tāds pat jauns
un skaists. Un ap acim, likās, vēl vijās tie paši
sapņi, kas viņam tik bieži bija naktīs gulējuši uz

plakstiņiem... Sapņi par to vasaras pēcpusdienu
un par visskaistāko meiteni tur Kurzemē...

Man gribējās redzēt, kas noticis ar viņa gredzenu.
Es pacēlu šineli. Uz viņa pirksta bija gredzens. Bet

tas nebija zelta, mazais. Tas bija pelēki baltais

gredzens, kādu strēlnieki taisa sev no vācu lielgabalu
lādiņu galiem. Tas bija — nāves gredzens.

Katram laikam un katram sapnim ir savs likteņa
gredzens.

Un pelēki balto ir tagad tik daudz.

1917.



SAPNIS.

Pēc tam, kad Jānis bij uz karu aizgājis, Vērēs

izskatijās viss citādi. To varēja redzēt tikai pieradusi
acs. Lauki un mājas bija tie paši. Dārzos dzeltēja
lēnam koki un krūmi, ziedēja asteres un vējš locija
lielos ošus olnicas malā tāpat kā agrāk. Bet bij
savāds klusums iestājies. — Klēts, rija, lievenis, kur

vasarā mēdza sarasties visa ģimene — viss likās

kaut ka gaidija. Māja un lauki gaidija kāda, kas it kā

ciemos būtu aizbraucis un nupat tam vajadzēja pārnākt.
Lauki tika nokopti, migla sāka pāri pļavām velties,

bet visi vēl vienmēr gaidija. Runāja klusāk un

prātoja šo un to lasidami avizes. Vecais tēvs bij

tagad mājas galva. Māte vienmēr aprunājās ar viņu

par visu. Jautrs un priecigs bij tikai jaunākais dēls

Andrejs, kuram šoruden bij jāiet zaldātos.

Karš atnāca uz Vērēm tikai laikrakstu ziņās un

dažādās baumās, citādi likās viņa nebūtu nemaz.

Vecais tēvs tikai nosirdijās reizēm uzacis savilkdams:

„Tagad reiz mēs tiksim no viņiem vaļā. Sen jau
ari bija laiks."

Vēru saimniece, Jāņa māte, bij klusāka par visiem.

Viņa tikai žēlojās, ka nekādas ziņas nevarot sagaidit
no dēlavairs. Tikai to rakstija, ka esot uz pašām prūšu
robežām un vesels un spirgts. Bet kas to varēja ticēt.

„Kaut jel sapnī varētu redzēt," viņa teica, — „bet
nenāk un nenāk, cik ari neesmu izdomājusies..."
Reizēm viņa pamodās naktī tumšā istabā un ar aiz-

turētu elpu klausijās. Sirds baigi sita, viņai likās,
ka dēls pie durvim būtu klauvējis, vaj pat soļus jau
bij dzirdējusi uz istabas grīdas.

„Jānis..." viņai nāca prātā.
Bet tie bij tikai māņi. Ārā raustījās vējš tikai
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kokus locidams un ar savītušo biškrēsliņa zaru pie
rūts grabinādams. Tad viņa ilgi nevarēja aizmigt

un izdomāja visas domas, redzēja tik skaidri dēla

skaisto seju, stiprās rokas un labsirdigo smaidu, un

dzirdēja vaj simto reizi jau viņa vārdus pie šķiršanās:
un... Tagad viss būs drīz labāk.

Tagad sāksies citi laiki."

„Kaut jel vienu reizi sapnī varētu redzēt..." viņa
teica atkal otrā rītā tad.

„Nedoma tik daudz par viņu — tad redzēsi," pa-

mācīja vecais tēvs.

Tā pienāca vēls rudens.

Andrejs bij noņemts un pavadits zaldātos. Ošiem

sen vairs nebij lapu, un visu apņemošs klusums gulēja
pār laukiem un mājam. Mājas un lauki varēja būt

klusi, jo šo mieru sargāja tik daudzie aizgājēji un,

laikam, sargāja labi...

Tad uznāca aukas un lietus un baigas un priecigas
vēstis no karalauka. Viens otrs jau bij pārnākuši
ar pārsietu roku vaj galvu un veseļojās kvēlošām

acim stāstidami par uzvaram.

Reiz, kad bija sevišķi baiga nakts, Vēru mātei iz-

likās, ka dēls ir vistuvāk... Vējš kauca jau dienas

trīs un auka plosija augšā pelēkos mākoņus. Vēru

mātei likās, ka dēls šovakar pārnāks, kaut gan viņa
to neticēja. Viņa apraudzija Jāņa gultu aiz skapjiem,

izlīdzināja deķi un pacilāja spilvenu. Bija viegli un

laimigi, gribējās it kā raudat. Un kad viņa apgulās
savā vietā, miegs bija nācis tik aši un tik ciets, ka

viņa pat nepaspēja par dēlu domāt.

Tikai pret rītu viņa pietrūkās un berzēja acis, kā

neticēdamakam. Ātri viņa iededzināja lampuun iegāja
otrā istabā pie vecā tēva. Prieks un bailes cīnijās krūtīs.

„Es redzēju Jāni", — vina steidzās stāstit. — „Ak
Dievs, atnācis bija mājās . .

."

Un viņa stastija un nevarēja izstastit ta, ka to bija
redzējusi. Ne, sapņi nava izstāstāmi

.. .



139

Bija tā kā svētdiena un vasaras laiks
. . .

Visi esot

atnākuši — karam beigas . . . Viņa bija istabā un

domāja par to, kad durvis iegrabejās un ienāca

Jānis
...

Ak Dievs, kāds viņš bija! Viņam bija tik

skaistas un baltas drēbes, kādas nekad un nekur

viņa nebija redzējusi. Linu krekls ar sudraba vīlēm,
kā karaļa dēlam senās pasakās . . .

Viņš ienāca, apstājās un smaidija pretim mātei.

Brūni tumšie mati bija gludi sasukāti, acis tik laimes

pilnas . . . Viņš nāca arvien tuvāk un tad viņa redzēja,
ka tam uz kreisās rokas bija liels tumši zaļš ozola

vaiņags, svaigs vēl ar rasu. Tā tad Jāņu diena

laikam bija ...

Bet sejs Jāņam bija tik gaišs, kā saules apspīdēts,
un palika arvien gaišāks, tā ka viņa nevarēja vairs

uz to skatities.
.. Viņai reiba galva un savādas

bailes apņēma sirdi. Viņš nāca tuvāk, palika bālāks

un izzuda istabas vidū
...

Un tad viņa bij pamo-

dusies un prieka pilna stāstija tagad savu sapni...
Klausījās visi, un visiem likās tas neparasti. . .

Tikai

vectēvs teica: „Tas ir labi. Jaunas drēbes nozīmē

laimi un godu. Jānim iet labi".

„Es ari domāju", — teica māte un smaidija ar

tādu lielu prieku.
Ausa diena. Vētra bija nostājusies un dziļš rudens

klusums gulēja laukos. Tikai retas skaidras lāses

no kailajiem zaru galiem pilēja uz nobirušām lapām

ar mīkstu troksni kā skaistas vasaras pēdējās ardievas.

Vēru mātei bija tik viegli soļi un laimiga sirds.

Viss likās atjaunots un dienas gāja klusas un bez-

rūpigas un miera pilnas.
Pēc kāda laika vecais tēvs lasija avizē, ka kaujā

kritis līdzi ar daudziem citiem ari Jānis Kalnietis
...

Mātei pamirdzēja asaras, bet viņu ši ziņa nepārsteidza.
Cauri asarām bija laimigs smaids — tāds, ar kuru

mēdz smaidit par laimigajiem.
1916.





MINIATURAS.

1. Vēstules ar sarkanu krustu.

Daudziem tagad pienāk vēstules ar sarkanu krustu

markas vietā.

Un aiz šim vēstulēm, kuras iet pirmajā vietā, nāk

krusta gājiens, kā senos laikos senās skaistās doma

baznicās, kur ceremonijas priekšgalā gāja mazs baz-

nicas zēns baltās drēbēs, nesdams krustu rokā.

Tagad katris, kurš saņem vēstuli ar sarkanu krustu,

jūt svētumu tuvojoties un noliec galvu. Rokas viņam
sāk viegli drebēt un sirds runā steidzigak.

Aiz sarkanā krusta vēstules nāk svētgājiens . . .

Aiz daudzām atminam parādās mīļais sejs. Viņš
ir reizēm bāls un nāves sviedru klāts, bet acis vēl

dzīvo
. . .

Reizēm viņš ir smaidigs un priecigs, jo apsveicina
dzīvibu. Tad svētgājiens ir kā Lieldienās, kad visi

ūdeņi vizmo un ir prieks.
Reizēm aiz sarkanā krusta vēstules parādās jau

līķautā segts vaigs, un vēstules saņēmējam pasaule
tiek melna. Tad svētgājiens pārvēršas par bēru

gājienu un dievnamā tiek dziedāts rekviems. Un

visiem, kas aicināti uz šo gājienu, ir bālas sejas .. .

Daudziem tagad pienāk vēstules ar sarkanu krustu

apzīmētas. Un tad viņu sejas tiek svinigas kā diev-

kalpošanā.
Bet rekviems tiek dziedāts visbiežāk

. . .

2. Tie, kas tiek nesti.

Es eju caur ļaužu pūli lielā dzelzceļa stacijā.
Cauri caur māju un pagalmu no vagoniem tiek nesti

cilvēki.
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Viņi ir pelēkos mēteļos ar baltiem apsējumiem,
vaska dzeltenām sejām un dziļām, neparasti mir-

dzošām acim. Un acis ir gandrīz kā drauds
.. .

Viņi tiek nesti. Pa pāram šūpojas vienādos soļos

sanitāri, pa vidu iet žēlsirdigās māsas; paviz baltas

drēbes, sarkani krusti. Vaj ta ir kāda sviniga pro-

cesija? Kā tak spiežas ļaudis ar vilni tur klāt! Kāda

godbijiba uz visu sejām, kā viņi pašķir ceļu . . .

Kāds pat cepuri noņem. Sievietes paliek klusas

un bālākas un sastingst vērošanā.

Vaj ta kāda karaļa ceļošana vaj mākslinieka triumfa

gājiens.
Ne, tur tikai nes ievainotus kareivjus.
Kareivji ir ieguvuši gandrīz leģendas svētumu

priekš sevis. Viņi vairs nava ikdienišķigi cilvēki.

Viņi ir traģēdiju un drāmu varoņi, un redzēt viņus

jau ir priekš daža laba — laime.

Tagad viņi ir nosēdināti uz gara sola un visi var

redzēt, ka tie ir nevarigi kustēties.

Vaj viņi ko nevēlas? Vaj viņiem nevar kaut ko

piedāvāt?
Vislabāk viņi vēlētos iet paši. Kādas skaļas gaviles

tagad plūstu pāri ļaužu pulkam, kad viņi dabūtu

savas rokas un kājas atpakaļ! Neviens putna klie-

dziens neskanētu tā pavasarā zaļā mežā, neviens

Lieldienu zvans nedziedātu tik skaļā priekā, kā gavi-
lētu tie, kas tiek nesti, ja viņi paši tikai varētu iet...

Nu viņi atkal tiek nesti.
. .

Piebrauc Sarkanā Krusta

automobiļi.

Ja, daudz tagad ir tādu, kuri tiek nesti.
. . Vaj

viņiem nebūtu kāda sevišķa vēlēšanās? Vaj kaut kas

nedaritu viņiem prieku?

3. Pavasara idile.

Es eju gar liela klusa laukuma malu pilsētā.
Skaists, vēss rīts — ir agra pavasara sākums. Saule

gaišāka un jaunāka ir kļuvusi.
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Zvirbuļi čirkst kuldamies pa ielu
. . . Augstu gaisā

peld mākoņi un jau balojas.
Trīs zēni nāk man pretim. Viņi nes uz pleciem

kaut ko baltu un iet smagi saliekusies. Tie ir savadi,
balti koki, ko viņi tur nes, dreijati, dubulti, izliekti...

Zēni pienāk ielas malā un noceļ savas nastas no

pleciem. Viņi ir sakarsuši, pat nosvīduši un slauka

sviedrus. Un es redzu viņu nesamos. Tie ir skaisti

jauni kropļu kruķi — gabalu desmit katram. Tie ir

sasieti pakās pa vairākiem kopā . . .

Kā redzams, tuvumā ir kaut kāda fabrika un tie

tiek izstrādāti lielā daudzumā un zēniem ir uzdots

tos aiznest uz noliktavu.

Zeni smejas un joko. Talu vairs nava jānes ši

manta — un viņi droši vien dabūs labu dzeramnaudu.

Priecigi čirkst zvirbuļi lēkādami pa laukuma krū-

miem. Liepām jau redzami pumpuri. Bet — kāpēc

pavasaris izliekas tik savāds
. .

?

Zēni sviež savas nastas uz pleciem un iet tālāk.

Nava laika. Katris no viņiem nes vismaz desmit

kruķus. Trīsdesmit kropļi būs apgādāti. —

Kāda savada „idile"! Kāds savāds pavasaris? Un

gribas kaut par ko nedomāt.
. .

4. Cilvēku ienaidnieks.

Ir pievakara stunda „Sarkanā krusta" slimnicā.

Pa plašo palātu staigā kareivji gan pa vienam, gan

pulciņos. Viņi ir paklusi, bet jautri un mierigi. Viņi

nes katris savu brūci ar pacietibu — tā tam pasaulē
jābūt.

Grūti ievainotie guļ uz gultam vaj sēd. Viņu sejās
ir kaut kas dziļāks un sāpigaks nekā tiem, kuri staigā.

Starp visiem viņiem un ari starp ārstiem, kalpo-

tajiem un žēlsirdigām māsām ir kāds sakars un sa-

prašanās. Ciešanas cilvēkus tuvina — pat svešie

tiek pazīstami.
Bet ievainoto pulkā ir kāds savvaļnieks. Viņš sēd
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viens pie loga uz savas gultas un drūmi caur pieri

paskatās uz staigātajiem.

Viņš ir jauns, stiprs cilvēks, bieziem tumšiem

matiem. Ja viņš ietu taisni, viņš būtu slaiks un

brašs, kā pats kara dievs. Viņa sejs ir laipns bijis
un atklāts, tas redzams no baltās pieres, bet tagad
tur ir it kā maska. Taisitas rievas ir pierē un ģīmja
krāsa ir melnigsneja.

Viņš neiet nekur, kaut gan kājas viņam ir pilnigi
veselas. Tikai labajā pusē viņam karājas — tukša

piedurkne un plecs ir notīts ar apsējumiem. Labā

roka viņam ir palikusi kaut kur — laikam kaujas
laukā

.
. .

Pienāk masa.

„Vaj jums ka nevajaga? Tēju?" Viņa skatās ar

laipnu, pazemigu skatu, it kā būtu vainiga pie kareivja
rokas.

Viņš savelk bargu seju. Ļaunums iemirdzas acīs

kā melna ģifts un viņš aizgriežas ne vārda neteicis.

Viņš negrib pat atbildēt.

Māsa pastāv brītiņu un aiziet klusi kā nākusi.

Un ļaunums un naids kareivja sejā atslābst. Viņa
acis pieņem skumigu izteiksmi, viņš nogrimst domās,

kļūst maigs un, liekas, viegls smaids nogulstas ap

lūpām.
Ir ari viņi vajadzigi, šie žēlsirdigie! zib acis

.
. .

„Ejiet! Ejiet! Atstājiet mani mierā!" viņš saka sevi

valdidams un rīkojas strauji ar veselo kreiso roku,
kura nu uzreiz tik spēciga tikusi, kā kad visu pasauli

gribētu sagraut.

Viņi pēdigi aizgriežas un aiziet vaj paliek klusi un

nokaunējušies.
No kurienes gan šis neparastais naids uz cilvēkiem?

Palātā pazīst viens otru un sen ir izstāstijuši viens

otram savus dzīves stāstus. Bet par ļauno kareivi

neviens neka nezin. Nevienam viņš neka nestāsta

par sevi, bet uz jautājumiem klusē. Un tikai visdrū-
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makais un ļaunākais ir runājis dažus vārdus ar to. —

„Palīdziba! Žēlsirdiba! Apkopēji! Tagad viņi spēlē
sulaiņu lomas

.. .
Man riebjas ..."

Un stundām ilgi viņš sēd uz savas gultas vaj
staigā viens domādams savas domas. Tikai ieraugot
ārstus vaj apkopējas, viņa acis uzzib ienaidā un ar

riebumu viņš novēršas no ta, kurš mēģina prasit kaut

ko par viņa roku
.. .

Bet vissāpigakā brīdī viņš
izsaka Jaunos, griezigos vārdus:

„Nost! Liekat man mieru!"

Ūn domājot par drūmo slimnieku, man nāk prātā

jautājums: cik daudz tādu cilvēku ienaidnieku ir

tagad slimnicās?

Un tomēr šis cilvēku ienaidnieks man izliekas dziļi

cilvecigs un patiess. Cilvecigaks vēl kā viņa apko-

pēji. —

Bet tad paiet garam ārsts balta ķiteli, dodamies

pie kāda grūti slima. Vientuligais kareivis aši pār-
vēršas. Atkal acīs uzliesmo melns, ģiftigs naids un

viņš aizgriežas, lai nebūtu jāredz ārsts.

Vakarā, kad jāiet gulēt, viņa blakus biedrs grib
tam kaut ko palīdzēt. Pienāk ari māsa. Viņam
mēteli novilkt.

. . gultu pataisit. . .

Viņš ar dusmām izrauj spilvenu biedram no rokam

un sejs iesārtojas no uzbudinājuma. Viņam neva-

jaga neka.

1915.





SENAIS VAIŅAGS.

Diena gāja uz beigām, kad jaunais virsnieks S.

ielīda savā zemes būdā atpūtā atgriezdamies. Ta

bija pēdējā diena gadā. Tik daudz bija aizgājis,
kas vairs neatgriezisies .. .

Bet priekšā vēl likās

neaptverama prieka un varavīkšņu valstiba, kāds ir

jaunibā dzīvi neizsmēlušiem spēkiem.
Virsnieks padzēra tēju un atlaidās savā gultiņā,

lūkodamies priežu baļķu sienā un zemajos griestos.
Lielgabali runāja tālāk un tuvāk, un viņu valoda bija
kā jaunlaiku dvēseles stāsts. S. klausijās un domāja
par Kurzemi, par kaujam, atminējās jaunibu savās

druvās un jaungada vakarus agrāk, kad iesnigušās
mājas kūpēja ziemas naktī un ugunis mirdzēja tik

gaiši . . .

Un pamazam nogurums pārņēma viņu. Miegs —

salds, kāds var būt tikai kaujas laukā, uzdvesa savu

elpu jaunajai, drošai sejai. Virsniekam likās, ka tas

atdabū kustēšanās spēju uz priekšu doties, — jo par

daudz ilgi bija jau sēdēts uz vietas.

Bet tad elpu kaut kas viņam aizturēja. Viņš redzēja,
ka tam jāiet pa krēslainu gatvi purvā, kur no līk-

stiņam cēlās sēra tvans un smacēja elpu. Pa ceļ-
malas grāvjiem locijās čūskas un zem kājām resni

rupuči pinās. Viņam bija jāklūp un atkal jāceļas.
Savadi rāpuļi skrēja, un beidzot milziga čūska kā

sieksta gulēja ceļā un glūnēja uz viņu.

Bailes pārņēma virsnieku. Brīnums, kur viņš bija
ienācis te! Bet pielicis nejauši roku pie sava zobeņa,

sajuta drosmi un devās tālāk. Viņš dzirdēja gaudu
dziesmas, nopūtas un izmisuma kliedzienus. Un kad

sakrājās pulks rāpuļu, viņš cirta tos ar zobeni un
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devās uz priekšu tikai, nevarēdams pat ne elpot kā

vajadzigs.
Viņš juta, ka kakls tiek sažņaugts, un ap zobeni

kā auklas karājās čūskas, nesacērtamas, nenokratā-

mas. Kājas bija purvā iegrimušas un bezgala tumsa

gulās visapkārt. . .

Salti sviedri pilēja no pieres un baigi iesāpējās
sirds.

Kur es esmu? Vaj sapņoju, vaj esmu nomodā?

Vaj nava vairs glābšanas? Viņš gribēja lūgšanu
atminēties, bet prātā nāca tikai dziesma par Latviju,

un tad soļi kļuva vieglāki. Viņš sataustija trepju
kāpšļus zem kājām un mānija, ka paceļas uz augšu
kādā pilī, kur viesās savada zeltaina mēnesnicas

gaisma.

Viņš iegāja pils zālē un apjuka: kas tas bija?
Kur redzēts un neredzēts, sajusts un neatminēts. Ta

bija senā latviešu pils .. .
Virs veca, paaugstināta

sēdekļa bij kāda vēsturiska vadoņa vārds, un tad S.

saprata visu. Zili mežu aploki vērās pa plašajiem
logiem iekšā — ta bija senā Zemgale.

Bet viss bij tik kluss apkārt un atkal kļuva skumji.
Noblakus telpas bija dzirdama šalkšana un nemiers,

un virsnieks devās turp. Ta bija troņa istaba un

čūsku karalis gulēja savās zvīņās tur. Galvā tam

bija mēnesnicas vaiņags, kas skanēja un raudāja kā

daina un liesmoja kā uguns zieds.

Virsnieks atminējās seno pasaku un cirta nāvigi
un aši. Čūskas galva aizripoja pa grīdu un vaiņags
dzirkstis mezdams vēlās tai līdz. Kareivis uzķēra
to zobeņa galā un pacēla augstu kā mirdzošu lāpu.
Un dzirdēja, ka skan gavilēšana no pils un no lau-

kiem un no zilo mežu plašumiem. Viņš nesa sava

zobeņa galā neredzētu maigu mirdzumu un juta, ka

sirds dreb no prieka. Nesa to ārā gaišos laukos un

redzēja, ka ļaudis met vaiņagus uz viņu un vīcina

karogus un puķes un ziedošus zarus. Gaviles griezās
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gaisā kā zvaigžņu mistrs un Latvijas vārds plīvoja
visam pāri, kā balts zīda karogs.

Viņš paskatijās uz augšu. Zobeņa galā mirdzēja
senais Viestura greznums. Tūkstošiem kareivji nāca

viņam pakaļ un ceļi bija gaiši un plaši cauri klusām

mājam, dārziem un pagalmiem.
Viņš elpoja tik brīvi un gribēja komandēt, bet no

prieka satrūkās un pamodās. Protams, tas bija bijis
tikai sapnis . . .

Kāds strēlnieks stāvēja pie gultas un teica modi-

nādams līgsmā balsī:

„
Uzbrukums sakas, virsnieka kungs!"

Virsnieks trūkās kājās. Cik tas labi! Un nekad

ar lielāku prieku un apziņu nebija jozis sev zobenu

klāt, kā tagad.

„Tas ir lieliski, tas ir lieliski!" viņš teica. „Ko

domā, Peter, mums tak jādabū mūsu vecā latviešu

slava atpakaļ!"
„Protams, virsnieka kungs, bez šaubām," teica

strēlnieks un smaidija.

„Cik labi, ka jaunais gads iesākas ar uzbrukumu.

Tas nozīmē laimi. Cik tas ir labi!"

Un smaididams izgāja no būdas, kur visapkārt
ziemas nakts gaisā kā iedegdamies ugunssārts sāka

sprēgāt kauja.
Un tik ļoti gribējās jaunajam virsniekam pacelt

savu zobenu un palūkoties, kā senais vaiņags kā

mēnesnica lāsmo zobeņa galā.
Cik tas labi, cik labi!

Likās viņa sejs degdams smaidija nakts krēslā.

Viņš gāja, lai ar saviem kareivjiem izcirstos cauri

caur čūsku mitekli uz seno Latvijas pili.

1916.





BARAKĀ.

Vēlu vakarā es nonācu sava komandējuma vietā

nosalis un noguris. Slapja un tumša ziemas nakts

gulēja pār poziciju būdām, un es neuzdrošinājos
uzmeklēt vajadzigo personu — tas būtu ari bijis
veltigs darbs, jo, kā likās, visi jau gulēja, izņemot

dežurējošos un posteņus.
Man nebija neviena pazīstama tuvumā un es biju

spiests meklēt naktsmāju caurbraucošu kareivju
barakā — milzigā būvē, no kuras tikai jumts bija
redzams virs zemes. Dežurants ieveda mani silti saku-

rinātā telpā, kur pulks kareivju gulēja uz lāvām vaj

sēdēja uz grīdas. Nāras bija divstāvu un, likās, visas

pilnas. Ta bija šausmiga murgu bedre, pilna ar cil-

vēku miesām, no kurām izplūda asa sviedru un ādas

smaka pietveicedama neaugsto telpu ar grūtu, elpu
aizņemošu tvanu. Kodiga tabaka dūmi un tvaiks

no slapjām drēbēm bija gaisā un viss tas pastipri-

nāja vēl mitro siltumu. Es biju noguris un pēc pāris

soļiem, ieraudzidams tukšu vietu augšstāvā, uzrāpos
tur. Dvinga apņēma mani un nogurums un savādas

bailes
. .

. Man likās, ka es esmu peklē, kādu Dante

pat nava redzējis. Kvēpošas lampas apgaismoja
pelēku cilvēku rindas, tie gulēja krustam un šķērsam,

briesmigak kā lopi staļļos. Daži krāca, daži izdeva

svilpošas skaņas, un šur tur vēl tika kārtis spēlētas

un dzerta kandža. Taisni pie manis bija tādas dzī-

res, un smaka no savadi samaisita dzēriena kāpa

augšā un ar riebigu kairinājumu apņēma mani.

Nogurums bija tik liels, ka es pēc nedaudzām

minūtēm dziļi iemigu.
Bet tad kaut kas rāva mani augšā. Elpa man
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sametās nāsīs
...

es smaku nost. Gaisa te nebija
vairs, bija tikai izgarojumu un dvašu un sviedru

tvaiki.

Zem manis kāda kompānija trokšņoja un dzēra.

Caur dēļu starpām es varēju viņus redzēt. Tie bija

pieci sibirieši, vēl jauni, platām, apaļām sejām; viņu

galvas bija matu murskuļos tītas. Savādas valodas

tie runāja, — par kaujam, par briesmām, un beidzot

par sievietēm — kas ir zaldātu un matrožu galve-
nais un neapnīkstošais sarunu priekšmets.

Viņi bija iesiluši no denatureta un kandžas un

runāja nekautrēdamies skaļi un kaili — viss viņu
dzīves saturs bija šais valodās.

Kāds jauns, gaišu seju unteroficieris gulēja augš-

pēdu un ar savu apmierināto seju smaidija viss.

„Nu, bet kā tev ir gājis ar sievietēm? Raibi ko?"

prasija viens no viņa biedriem.

„E, brālit, kas attiecas uz to —es tev varu teikt,
lieliski. Man vienmēr lieliski iet tai ziņā." Un viņš
iesāka pēc dažām piezīmēm stāstus, kuri vilkās

stundām.

Es kritu smaga apreibinoša miega, uztrūkos un

iemigu atkal, bet lejā vienmēr vēl stāstija.

w Šejienes sievietes es pazīstu — taisni atkauties

nevar, mīļais. Un ko tad es? Es saku, ka man

pašam sieva mājās — tas neko nenozīmē. Man nava

miera bijis nevienu dienu. Es, brālit — es viņas

pazīstu .. .
Kad tiksi pie skūpsta, tad vairāk neka

neprasi, ņem visu
. . .

Kad es pirmo reiz atbraucu te, mēs stāvējām pie
Siguldas. Tur bija lazarete un žēlsirdigās māsas.

Vairākums latvietes. Skaistas jaunas jaunkundzes.
Un ko jūs domājiet. Viņas ar zaldātiem neielaižas,
ni — ni. Nemaz nevari pietikt. Ja, ar oficieriem —

tas cita lieta. Ar tiem izšķiribas nebija nevienai.

leskatījos es vienu tādu. Skaista jaunkundze bija,
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slaika — piens un asinis. Mēģinu es visādi — viņa
tikai uzacis savelk — nenāc ne klāt.

Bet reiz es izgudroju joku. Mans poručiks bija
vakarā prom — bija aizbraucis uz Rigu padzīvoties.
Kā nāk krēsla — krēslā vienmēr viņām sākas ar

oficieriem viesibas — es uzpucejos — uzvelku mana

poručika mēteli un aizeju tāpat, kā paskatidamies,
pašam, ziniet, neērti tā

. . .

Redzu, ir koridorā mana jaunkundze. Es atdodu

godu — zinu kā jāizturas, pasveicinu viņu. Viņa
tumsā neka neizšķir. Vārds pa vārdam, es uzaicinu

viņu pastaigāties. Atnāca līdz. Apsēdamies un es

viņu turpat paņēmu mana poručika gultā . . .
Beidzot

protams viņa saprata, kas es esmu ..."

„Nu un beigas tad, protams?" kāds iejautajās.

„Neka. Slikti jūs pazīstiet sievietes. Pieķeras viņa

man tā, ka oi, oi, mīļie. Un ziniet ko saka: oficieri

viņai nepatīkot tā kā zaldāti. Oficieri esot slimigi,
visādi

. . . Liekas, ka es stiprāks esmu par viņiem.
Nu un tad — piecas nedēļas mēs dzīvojām tā, ka

mirt negribas. Uzkožamos visādus dabūju, vīnu,

konjaku cik vēlies.

Beidzot viņa saka:

„Ņem mani līdz, kad brauksi mājās. Precēsimies."

Bet man pašam jauna sieva mājās, kur es viņu likšu.

Tā gāja uz priekšu. Par laimi mani pārcēla uz citu

vietu ar mūsu gaisa flotes bazi. Tā laimigi tiku

vaļā . . .
Bet skaista un patīkama jaunkundze bija."

Apetitiga nosmiešanās un zīmigas piezīmes sekoja
šim stāstam. Atkal tika dzerts.

„Jūs te smejaties tagad par to, teica kāds cits

drūmākā balsī. Bet tas nava joks vairs. Kur mēs

pēc kara vairs ņemsim sievieti, kuru varētu drīkstēt

apprecet.Man pašam sieva mājās, un kamēr es te —

diezin kas notiek. Bēdas, mīļie, tīras bēdas. Ne-

vienas krietnas sievietes vairs nebūs pasaulē. Redz

kur mēs esam nonākuši."
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„Paaugs jaunas," nosmejas jauna balss starpa.

„Jaunas — oho —" nosmējās sibīrietis stāstitajs.

~
Visādi iet ari ar jaunām. Taisni meitenes vēl. Bija

man gadijums . . .
reiz ..."

„Nu pastāsti, velns lai parauj. Tev, kā liekas, pie
sieviešiem laime."

„Nu, pastāstit var. Tikai neticēsi, mīļais, kad pa-

stāstišu. Man pašam tagad tā jocigi ap dūšu. Ne-

zinu labi, kā tas varēja būt..."

Viņi iedzēra atkal. Krākšana, elpošana un murgi
no nārām pavadija viņa stāstu.

„Nu un tad — mīļais — reiz pārcēla mani līdzi

aeroplaniem uz jūrmalas rajonu. Bija tāds kā mazs

miestiņš, kā sādža. Dzīvojām mēs tur pa korteļiem.
Vēl bija tur dzīvs viss.

Apskatijos es kādā mājiņā, dzīvo tur sieviete kāda

saimniece. Vēl krietna sieviete — gadus tā zem

četrdesmit. Ari — zaldāta sieva. Bet meita viņai

ap septiņpadsmitiem; jauniņa tāda. Sāku es tur

dzīvot. Baroja mani, uzņēma labi.

Nu tā es iedraudzējos. Abas mani ieredzēja. Es,

protams, nebiju mudināms. Ņēmu māti un viņa man

pieķērās cieti. Cepa bļinas, speķi. Pūlējos ari es
...

Tā gāja kādu laiku. Un pēkšņi skatos — meitene

saprot kas par lietu un dusmojas uz manis. Bet es

pa draugam. Un vienā dienā paņēmu i meiteni ari.

Laba jaunkundzite bija."
„Nu un māte? laikam sadeva tev gan?"
„Nekas tamlīdzigs. Tu sieviešus nepazīsti. Mānija

gan, bet neka. Es paturēju viņu ari
.. .

No iesākuma

man bija tā kā kauns, bet vēlāk pieradu. Un ko

jūs, mīļie, domājiet? Pieradināju es viņas tā, ka neka

vairāk neteica. Dzīvojām vienā istabā, vairāk nebija.

Gadijās reizēm — vakarā māte cep bļinas turpat pie

plītēs, — bet es ar meiteni ņemos .. .
Bet viņa

liekas neredzot. Gluži acu priekšā es ņēmu meiteni

viņai. Bet viņa likās ka nedzird, bet patiesibā klau-
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sijās slepeni, un kā likās viņai bija prieks dzirdēt,
ka mēs ņēmāmies. Sievietes to mīl, ziniet

.. .

Nu, brāliši, tur nu man bija grūt abām izkalpot...
Bet man jau vēl tikai 27 gadi."

„Melo tu, nudien melo, suņa dēls!" iesaucās

kaimiņš."

„Ja, nudien nemeloju! Taisniba, varu nodievoties.

Es šejienes sievietes pazīstu, tu mani nemācisi."

Un atkal smiekli un piezīmes.
Ir vēl nakts. Gulētāji vārtās pa cietajām cisām

kaudamies ar kukaiņiem. Lampas deg dzelteni ap-

spiestas, kāda ēna kaut kur nošūpojas. Viss baraks

ir pilns ar smirdoša šņabja smaku. Dzirdami lāsti

un izsaucieni no kāršu spēlmaņiem, murgi, ieklieg-
šanās

. . .

Ar mokām es velku elpu un gaidu pestijoša rīta.

Bet ziemas naktis ir garas. Un šie cilvēki dzīvo

tikai vienai dienai — momentam. Viņi priecina sevi

ar atmiņām.

Stāstitajs, brašais sibirietis, lejā ir glaimots par
saviem darbiem.

„Ja, bija reiz man gadijums, mīļie, neticēsiet, kad

pastāstišu. Es šīs sievietes te pazīstu ..."

Un viņš iesāka jaunu mīlestibas stāstu. Bokačio

noveles nobāl pret to . . .

Kad es rītā izgāju zem gaišām debesim, man

likās, ka es būtu bijis tikai cieši aizmidzis un viss

tas būtu murgu sapnis.
Bet baraks, smags, plašs, pilns dzīvniecisku svie-

drainu miesu bija turpat, kā patiesibas apliecinātājs.
Es biju ieskatijies kādā apslēptā kara dieva vaibstā.

1917.





„CAFE SPLEEN".

I

Nezinu, vaj tagad vēl viņa pastāv, ši rafinētā pār-
modernā kafejnica, bet nesen vēl atpakaļ mēs viņā

jutāmies tik labi. Atminoties „Cafē Spleen'u* es at-

minos, it kā būtu dzēris no nāves un dzīvibas biķera

un dziedājis vissaldākās dziesmas. Un fantāzija ne-

kur nava cēlusi mūs tik tālu un augstu — līdz pat

zvaigznēm — un šausmas un likteņu mistika nekad

nava tik tuvu mums bijusi.
Ši kafejnica atradās pozicijās, Vidzemes nopostitos

laukos, starp birzēm un pakalniem. Muziķa — rudens

lietus sanešana uz jumta, — nebeidzamadziļa dabas

spēle, kuras takti sita lielgabali caurām naktim un

kuru apgaismoja Latvijas sadegošo māju ugunsgrēki,
cilādamies kā sarkani karogi.

Kā redziet, viss ir kā vajaga — moderni līdz

pēdējam sīkumam.

Bet dzīve, vaļas brīži mūsu kafejnicā bija saldi un

tīkami tikai pēc „kulturelas" un iespaidu pilnas
dienas.

Ak, šīs dienas! Viņas gāja ātri, kā izsalkušas vilku

mātes un nesa laupijumu savās rokās. Laupijums

bija Marsam, kurš dzīvoja nēsātā, kā iekarsis un

bezprātigs vidus laiku karalis.

Mūsu miteklis bija pelēka lauku māja ar veciem

logiem un mazu verandu. Ceļmalā pretim mājai

plivinājās Sarkanā krusta karogs un māja un dau-

dziem te apstāties lika. Te sanāca rindā klibodami

kareivji, kuru kājas no iešanas bija cauras, tik cauras,

ka viņu caurumos virves varētu ievērt; te sanāca

asinssērdzigie ar iekritušām acim, bālām sejām un
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noskumuši. Mēs viņiem devām pulverus un nogul-

dījām lielā mājas šķūni blakus zirgu sakām un auto-

mobiļiem un bencina kannām uz salmiem. Simtkāji
rāpās tiem pār seju naktīs, žurkas skrēja pāri un uz

krūtim sēdēja vardes un rupuči. Nāca ievainotie un

slimie un mēs tos tad noguldijām slimnicā — melnā

lauku rijā zem ārdiem, kur tie uz pastieptām cisām

gulēja četrās rindās, ar pelēkiem mēteļiem apsegtās.
Un tad tie visi tika ielādēti sanitarratos vaj auto-

mobiļos un aizvesti tālāk, kā sadragāti riteņi uz pār-
taisāmo darbnicu. Bet dienas nāca viena pēc otras

ar jaunu vienmuļigu sadragāto rindu, un likās tām

nebūs gala.

11.

Diena sākas ar gaišu saules mirdzumu. Birzes un

lauki ir dzelteni un tuvas sēras apņem mūs visus.

Ābeles dārzā rudas, dīķis melns un kluss. Kūp tējas

katli; ap tiem pulcējas strēlnieki.

Tad sākas flinšu sprakstēšana un lielgabalu šāvieni.

Gaiss pildas ar baltiem un brūniem šāvienu māko-

ņiem. Aeroplans nāk savu parasto gājienu un no-

vēro mūsu visu mitekļus. Drumslas no lādiņiem līst

pāri laukam un mājai un visi raugāmies gaisā.
Un tad ir atkal miers. Tikai mājas pakalnos un

druvās stāv kā uz nāvi notiesāti noziedznieki, gaidot
sprieduma izpildišanu. Lauki ir pusē izpostiti, pusē
samīditi. Kādā miežu gabalā ganās zirgi. Un no

ganibam nākdami krievu zaldāti aiznes pār pļavu
jēru — savu „kara laupījumu".

Ap pusdienas laiku auto visi steigšus aizbrauca.

Kauja ir sākusies.

Un pēc stundas sāk nākt ievainotie. Mēs esam

jau rokas atlocijuši. Ārsti un feldšeri visi kopā.
Drīz mazais pagalms verandas priekšā piepildits ar

ievainotiem. Operācijas istabā tos vairāk uzņemt
nevar. Viņi sten dažādās skaņās, bet vairums cieš
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klusu. Daudzi ar aizvērtām acim, sejas notašķitas

ar asinim un apkaltušas. Tikai elpa lēni cilā krūtis.

Visas nestuves ir pilnas un visi rati un auto pilni.
Drēbes ir piekaltušas dažiem klāt līdz ar asinim,
tās ir jānoplēš. Joda un dažādu smēru smakas pie-
pilda gaisu. Mēs reibstam, sienam, nesam, mēs esam

jau līdz elkoņiem ar asinim.

Viņi nevar runāt. Daži mirst. Viņu kabatas tiek

pārmeklētas, lai no papiriem pārliecinātos par ievai-

noto personibu. Dažus izceļ no auto jau mirušus.

Ja, katrai dzīvibai reiz jāpārvēršas citā veidā.

Blakus mirušiem guļ mirstošais. Viņš ir uz nestuvēm.

Viņa acis gaišas, viņš pilnigi pie apziņas. Es jau-
tāju viņam — kas vajadzigs. Viņš neatbild. Pama-

tigi pēta ar acim manu seju, tad viņa pelēkās acu

raudas skatās gaisā, aplūko cieši katru koka zaru,

katru cilvēku, grozās gudri novērtējoši, it kā gribētu
atmiņā iespiest vēl zemes dzīvi, gaismas un ēnas un

krāsas. Viņa skats ir līdzigs maza bērna skatam,
kas ari nesaprašanā un cieši novēro priekšmetus.

Beidzot visus mēs noguldijām rijā. Tie guļ un

lūkojas uz melnajām sijām un ārdiem pāri tiem, kur

labibas raža tika žāvēta kaltēšanai. levākta labiba
...

Viss te ir ievākta un ievācama labiba. Tikai dzir-

navām nolemts viss.

Kad ir vakars un dienas ritms galā, mēs dodamies

uz savu dzīvokli. Tas ir uz staļļa augšas, kur vēl

drusku siens. Pa mazām koka jumtu trepēm mēs

uzkāpjam augšā un nosviežam savus šineļus un

mantas. Ta ir savada telpa. Pa jumta virsu staigā

putni un naktīs pažobelēs skrabina žurkas. Apakšā
dzirdam cauru nakti visādu kustoņu balsis. Kviec

sivēni, bļauj aitas un govis un baras gaiļi. No tu-

rienes nāca visas smakas un skaņas līdz mūsu

„zalonam
a

augšā. Vakaros salasās strēlnieki un tad

sākas stāsti, kāršu spēles, lamāšanās un citi darbi.

Un kad mēs beidzot ietinamies šineļos un noliekamies
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sienā, uz jumta sāk sijāt lietus. Rudens lietus —

tik smags, pilns nomirušu atmiņu un dienu dvēseļu

un tik neatlaidigs. Vēl un vēl veselām šaltim, ne-

mitīgi un nebeidzami. Cauri vecajam jumtam tas

pil uz mums un piles lien aiz apģērba, drebina miesu

un garu un liekas, ka mēs esam kādā pekles valsti

un viss tas jau vilktos vairākus gadusimteņus. Vis-

apkārt ir tikai tumsa un lietus un rudens dubļi.
Zeme ir piemirkusi un ceļos iestieg rati un auto un

kavalerija var mīņāties tikai uz vietas, bet kājnieki
iet rindā, kā dzērves, pa ceļa maļam.

Ciemi, kuros citreiz smaidija uguns un pieticiba,

tagad ir aizdomigi tukši un neviesmīligi. Viss ir

izlaupits no apkārtklīstošiem zaldātiem, un ieejot tur

tiek mests pretim kā akmens: neka nav, neka nebūs,

ejiet tālāk. Cilvēku sirdis ir cieši aizvērušās, tāpat
kā māju durvis. Nekur vairs nava gaišas dzīves.

Sapņi, dziesmas, vīns un māksla — tās ir reiz bijušās

pasaules mantas un tagad sapņu vietā naktī mums

pienāk tik asiņaini kareivji un tos mēs novietojam
aukstā un tukšā šķūnī vaj rijā. Bet lietus līst un

viņa nebeidzamā vienmuļibā un garās naktīs tiek tik

bezprātigi baigi un grūti. Cauri vēju svilpieniem
dun artilērijas kauja caurām naktim. Viss ir sagrauts,
viss postā. Aizgājušais un zaudētais ir kā tāla sala,
kuru sen aprijis vienmuļigais oceans un dienas ir

kā pelēkas, smagi piemirkušas buras, kuras novilks

drīz dziļumos mūsu zemi un nākotni un visus mūs.

Kur tverties? Kur sasildit dvēseli un miesu? Ar-

dievu, saule! Ardievu, ceribas un varavīksnes! Mums

nava pat zvaigžņu naktīs, jo veļu laiks tās ir satinis

neatsedzamā tumšā valgumā . . .

111.

Un tādos drūmos melnos vakaros, kad pat uguns

nava mūsu paspārnē, mēs esam atraduši sev klusu
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vietu, kur sapņi uzzied. Ta ir mūsu jaunatvērtā

„Cafē Spleen". Mēs dodamies turp visnāvigakos gar-

laicibas brīžos.

Ta ir maza lauku māju pirtiņa, kura tiek sakurināta

dienā un vakarā patur savu mīksto siltumu. Mēs

sapulcējamies tur kā sazvērnieki uzmanigi, bet laimigi.
Pirtiņā ir maza priekšistaba un tālāk pati

wkafejnica".
Tas ir mūsu nosaukums viņai.

Mēs aizveram durvis klusam. Svece tiek iededzināta

un piestiprināta virs krāsns uz melni apkvēpušiem
akmeņiem. Uz grīdas ir bērzu lapas no slotam un

mīksta dūmu smaka. Mēs apsēstamies uz lāvas...

Zemie griesti guļ pār mums ar saplaisājušām sijām
un uz reizes mūs apņem miers un siltums. Svinigā
brīdī mēs aizdedzinām divas sveces un gaisma mīksti

plīv pa kaktiem un griestiem. Dzīve ir nogriezta
no mums un mēs esam vieni.

Tējkanna ar kūpošu tēju tiek likta vidū un mēs

pasniedzam paši to sev. Siltums apņem locekļus,
salds nogurums nāk pāri. Slavēta esi tu, mūžīgi
mūžam, mūsu garlaicibas atrastā „Cafē Spleen"!

Tad sākas atkal dzīve — tāda, kāda bij priekš
dažiem gadiem, kad pār zemēm un jūrām valdija
tāds miers, kā te, un kāda būs, varbūt, vēl pēc

gadiem reiz...

„Kādu lielisku Jāņu nakti mēs pavadijām.. .* iesāk

gleznotājs...
Ja, Jāņu nakts! Dziesmas labi skanēja un prieks

bija pats smaršigs kā puķes.

„Naktī lija lietus..."

Un mums visiem gribas smaidit, domājot par to

lietu. Kaut tagad varētu līt tāds lietus! Lietus,
kurš ar savām straumēm piepilda strautus un grāvjus,

un ar ziedputekļiem dzeltenas tek straumes pa ceļ-

malam, bet vakara pusē jau cauri mākoņiem smejas
saule un ziedošos kastaņos aizdedzina neredzētu
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mirdzumu! Zelta putekļu pilna pasaule un saldu un

smaidošu mirkļu pilns gars!
Un mums visiem liekas, ka lītu tāds lietus ārā.

Mēs atminamies citreiz spožas un dzīvibas pilnas
kafejnicas, kur pavadijām aukstos, tumšos rudens

vakarus... Atminamies priekus un dziesmas, un viss

tiek atkal dzīvs un mēs aizmirstam apkārtni un savu

stāvokli. Labi te ir, šai kafejnicā! Tikai drusku vēl

ka trūkst. Gleznotājs apņemas to dekorēt uz nākošo

vakaru. Transperantu ar lieliem sarkaniem burtiem

un dažus lukturišus no krāsotiem papiriem. Un

muziķu ari — mums tuvumā ir vijole. Un viesus

tad mēs uzlūgtu. Būtu jautri un gaiši.
Bet par laimi tas nenotika. Jo mēs sapratām, ka

līdz ar to būtu beigta šīs vietas savādā burviba.

Un vislabākā viņa ir tāda kā tagad.
Mēs dzeram tēju. Sveces plīvošā ēna maldas kā

sikspārnis pa melnajiem griestiem. Lietus šļāc pār
jumtu un nebeidzama tumsa guļ pār pasauli. Cik

labi ir būt zem jumta un vēl tur, kur dzīve aiz

sliekšņa palikusi.
Mūsu tautas dziesmu meldijas ir tik lieliskas, mēs

sakām un iesākam paklusam dziedat. Vēl un vēl

un pamazam pie mums ir dzīres jau. Sērās un

gavilējošās tiek dziedātas un mēs tiekam sārti un

priecigi. Cik lieliska tomēr ir dzīve! Liekas, ka

mūsu vienkāršās krūzitēs būtu dzirkstošs vīns un ka

mēs svinētu atkal dziesmu svētkus. Un tad fantāzijai
un sapņiem aug spārni un pāri rožu dienam tie laižas

uz nākotni.

Kāda liela un brīva būs Latvija pēc kara! Mums

būs savs tautas teātris, sava opera, kur visīpatnigakās
skaņās dzirdēsim savu slavas laiku eposu. Krāsām

un skaņām tur vajaga klusēt! Kuģi nāks no malu

maļam uz Latviju un visi sveicinās mūsu karogu...
Tad mūsu kafejnica jau mirdz un muziķa plūst

visapkārt.
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Kad dziļa nakts, mēs atmostamies... Ir laiks doties

uz mūsu parasto guļas vietu. Svece nodziest...

Mēs izejam lietū un naktī. Vējš kauc, kā pati nāves

svilpe, un kājas iestieg dubļos. Uz vakara pusi plīvo
sarkani ugunsgrēki viens aiz otra, kā draudoši karogi.
Tur Latvijas mājas dedzina zaldāti un sildās viņu

ugunīs. Nekad, nevienu nakti netrūkst šo uguns

karogu. Deg un deg... Lielgabalu dunoņa saplūst
kopā ar vēja auriem, un lietus šļakstina un sirds atkal

jūt to, no ka mēs slēpjamies... Ardievu, mūsu smalkā

un mīļā kafejnica!
Mēs uzkāpjam savā paspārnē, kur jau krāc un

elpo vairāk desmitas dienā nomocitas dzīvibas, un

ietinamies savos šineļos. Mēs drebam. Lietus sit

cauri jumtam. Nakts vēl ir gara un kauju dimdoņa
iet tai līdzi. Vēl tikai mirdzošas domu atliekas iet

mums līdzi no īsā aizmirstibas laika.

IV.

Līst... Dārzā zem ābelēm guļ kritušie. Blakus

viens otram un draudzigi. Viņu sejas ir apsegtas

ar šineļiem. Viens no viņiem ir latgalietis. Viņa
somā ir bijusi lūgšanas grāmata — skaista, zeltitām

lapu maļam un neparasti grezna priekš nabaga vīra.

Tagad ta ir viņam blakus un lietus mērcē to. Kāda

savada ticiba ir gājusi līdz kaujā viņam! Cik reiz

pirksti dreboši nav šķīruši lapas un acis nav mek-

lējušas glābšanas vārdus, ar ko griezties pie Raditaja.
Nu viņi abi klusē. Svētā Māra jau viņa dvēselei

klāj galdu Aizsaules pilīs, bet ķermenis te guļ rudens

lietū zem ābelēm starp brūni dzeltenām nobirušām

lapām.
Kāds virsnieks liek viņus nolikt pajumtē. Strēlnieki

viņus noliek zem sabrukušas dārza lapenes jumta
un lietus tiem vairs virsū nelīst. Tā ir labi! Viss

sabrūk. Lapenes, mājas, cilvēki un valstis, un troņi,

un dievi, Atliek tikai burviba starp apzeltitām lapām
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dažos dziesmu un dzejas vārdos. Ta nesadrup. Vis-

lielākā burviba ir, varbūt, nāvē...

Šodien līst mierigi. Bet pēcpusdienā ir saule.

Viņa uzliesmo, kā visu applūstoša zelta lietus šalts.

Mums vajaga apglabāt karavīrus. Mēs meklējam
vietu priekš tiem. Zem ozoliem pļavmalā būtu labi,
bet tur ir zema vieta. Ceļmalā, miežu laukā, ir pārak
bēdigi. Un beidzot mēs vienojamies, ka tie jārok
birzes malā, kur jaunas apses un egles un pakalns

pret rītiem. Tur tiek izrakts kaps priekš diviem un

viņi tiek nolikti.

Vienkārši skan dziesma un nedaudzie lūgšanas
vārdi. Atspiezdamies uz kruķiem atnāk viņu granātas
sasistais virsnieks un saka tiem pēdējos sveicināšanas

vārdus. Tur ir drosme un miers.

Kaps ir aizbērts. Strēlnieki stāv klusi ap to.

Katram ir sirdī iznīcibas domas. Krusts ar kritušo

vārdiem tiek uzcelts... kaujā pie Pelnes."

Pelni, pelni... Viss pelni...

Nodzeltējušās apses dreb kā nāves baismā. Viņu
zeltotie vaiņagi apvij kapu. Ik vasaru viņas te drebēs

par svētu sajūsmu kaujā pie Pelnes".

Vakars ir rožains un valgans, kādi ir rudens vakari

reizēm Vidzemē. Frontē dun šāvieni. Nāk vēsa

nakts. levainotie un slimie vārtās rijā uz savām

cisām. No kāda smagi ievainota ir atlikusies soma.

Tur ir grāmatas. Es pašķiru tās: vairāk kā div-

desmit burtnicas no lubu romāna par skaistu laupitaju.
Kā dzīve ir apnikusi visiem! Visi grib aizmirsties

un sapņot katrs pēc iespējas.

Strēlnieki, paēduši vakariņas, sāk spēlēt kārtis.

Kādā pulciņā stāsta anekdotes, kuras grūti izturēt

pat kareivjiem. Daži ir dabūjuši spirtu un atklāj
orģijas uz istabas augšas starp žurkām un lupatām
un veciem krāmiem sienā. Pārsienamā istabā dveš
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dažādu zāļu maisijums. Kurp griezties? Splins uz-

nāk atkal, kā gara auksta rudens nakts.

Un atkal mēs satiekamies „Cafē Spleen'a" viesmīlī-

gajās telpās.
Uzzied sapņu stundas... Mēs braucam uz Bimini.

V.

Daudz dienas mums ir pavisam brīvas. Tad mēs

ejam pa apkārtni un redzam lielo sabrukšanu un

izpostišanu. Daudzas mājas ir jau pilnigi tukšas un

ar izdauzito logu tumšiem skatiem saņem un pavada
mūs. Laupišanas pēdas redzamas vēl visur. Dažās

vietās bērni un sievas sēd pagalmā, aukstā un dubļainā,

un istabā skan jau zaldātu skarbās balsis un krievu

gaudošās dziesmas. Bēgļu rindas iet ar atlikušām

mantām prom. Ejot caur mežu, mēs atrodambiezumā

medus rāmišus salauztus un tukšus. Uz ciņa purvā
no laupitajiem zaldātiem ir sanestas dārza saknes,
laikam gan vēlākam, kad nekur neka vairs nebūs.

Tā velk suņi kaulus uz paslēptuvi, kad nevar visus lietot.

Lūk, neliela skaista baronu ligzda, kur šie „kulturas

nesēji" dzīvojuši savu pusdievu dzīvi. Tagad muižā

ir iemetušies krievu zaldāti. Un barbariska izposti-
šana ir sākusies tāda, kādu neciestu pat Jāņa Briesmigā
kalpi. Pa ceļu ir izmētātas grāmatu lapas. Ik uz

desmit soļiem ir viena lapa ar skaistiem zīmējumiem.
Ta ir baronu, grafu vapeņu grāmata — ta ir nu iz-

kaisita pa visiem vējiem. Vapeņu un karaļu kroņi

mētājas tagad pa visām ceļmalam.
Bet tālākais ir šausmigs. Grāmatas un bibliotēkas

tiek saplēstas un sakurinātas. Mēs paceļam dažas

no tām. Tās ir smalkas veclaiku grāmatas franču,
vācu un latiņu valodās. Viss aiziet, latviešu cieto

darba roku celtās mājas un aristokrātu zinātnes un

mākslas pieminekļi. Kam par to vairs bēda, kad

paša dzīviba tiek mētāta kā lapa viesuļos. Runāt
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par daiļumu un dzīves grāciju var tikai ārprātigi
vaj piedzērušies, kādi esam mēs savā mazajā „Cafē
Spleen'ā". Nāk prātā Šekspira vārdi:

„Dzīvibas dārgais vīns ir iztecināts, un mieles vien

vēl atlikušas kausā..."

Kara dieva orģijas ir neaprakstāmas. Dūmu stabos

un asiņainās sejās viņš noreibst...

Mēs nonākam meža līkumā pie maza ezera, kur

pļava sākas. Te ir dzīves drupu atliekas. Ap piec-
desmit ratu — ores un kulbas un ar audeklu un

deķiem pārvilktas būdas stāv egļu paēnā. Tas ir

kara bēgļu lēģeris. Cūkas un zirgi un suņi guļ blakus

bērniem, vīri tumšām sejām sēd pie ugunskuriem,
saimnieces lakatiņiem uz acim vāra ēdienu. Lietus

nāk viņiem pāri, viss ir izmircis, drēbes, mantas,
maize. Ļaudis uzlūko mūs klusēdami. Viņi sagaida

visļaunāko. Tikai pēc sarunām viņi paliek tuvāki.

Tur ir kāda muižniece no leišiem. Viņi klīstot jau
vairākas reizes. No visas bagatibas palikusies tikai

milzigā ore, pāris zirgu un govs. Sākas stāsti par

visbriesmigakiem acumirkļiem, kad viņi izdzīti un

mājas aizdedzinātas. Bišu stropi tikuši dedzināti un

mesti ūdenī, klētis izlauztas. Mēs klausāmies ilgi
stāstos un ap mums salasās pūlis izvārgušu, klusu

cilvēku. Jautājumi bez atbildēm...

„Kurp lai ejam? Neviens nesaka."

Daudzi sapņo par laimi Sibirijā vaj Kaukāzā. Snau-

došā tauta tiek dzīta no zaļajām zemzaru lejam prom

uz nezināmu svešumu.

Nāk nakts. Mēs pametam viņus mežā un ejam atkal

uz savu nometni. Baiga krēsla satin debesi un zemi.

VI.

Kad „Cafē Spleen'a" durvis aiz mums aizveras, mēs

esam atkal citā pasaulē. Nodziest diena un apklust
dienas trokšņi. Ši ir pašas likteņa lēmējas telpa,
kādēļ lai mums te liktenis nemainitos?
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Atkal pie apvāršņa sāk uzziedēt uguns puķes.
Tur deg to izdzīto bēgļu mājas, kuri tagad mežā

mājo. Tur notiek tas, kas notika priekš gadusim-

teņiem līvu un latviešu sētās.

Bet te ir citādi. Sveces deg uz melnajiem krāsns

akmeņiem, kuri vēl bērza lapām aplipuši. Bet uz

lāvas kūp tējkanna un fantāzija spēlējas ap mums.

Zem „Cafē Spleen'a" vārda slēpjas veselas jaunas pa-

saules, smejošas un skaistas.

Mēs aizmaldamies nost no dzīves atkal. Paies

karš
...

Mēs ceļosim
...

Mēs dosimies meklēt dzīves

vienigās vērtibas — daiļumu un mīlestibu.

Un tad jau nemanot mēs esam ceļā. No gaišām
vasaras naktim un nenorietošās Skandināvijas saules

mēs iesākam. Fjordi mirdz, pulks baltu putnu lidina

mums apkārt. Saule, mīļā vasaras saule nenoriet

vairs. Viņa karājas kā milziga ampele pie debess

malas un mēs klejojam pa kalniem un jūrmalu. Sirdis

sit laimes pilnumā ...

Un tad jau mēs esam tālāk... pasaules steigu un

revolūcijas centrā Parizē. Mēs uzmeklējam dievišķigo
Botičelli un ilgi stāvam pie Venus marmora statujas.
Ticians elpo savos grieķu tēlojumos un Koredzio

apstarots no dievibas saista mūsu soļus.
Tad

...
dun auto, sit strūklakas, pērļo vīns. Mēs

staigājam pa ielām, pa kurām gājuši visgaišākie
dziesminieki un gleznotāji. Cik daudz skaistuma vēl

zem saules!

Un tad, kamēr sveces klusu plīvo, mēs jau doda-

mies uz dienvidiem, uz Spāniju. Tumši dedzigas
grandu un donu skaistules smaida mums pretim. Māj
dienvidus jūra, šūpojas jau kuģi un aizved mūs ar-

vienu tālāk un tālāk kaut kur uz Kanariju salam,
kaut kur uz mūža mežiem, kur varētu atrast Bimini...

Klusums.

Lielgabalu dimdešana pārtrauc klusumu un mēs

atmostamies no burvju pīpes salduma. Ja, tur iet
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bojā Latvija, visskaistākā no zemēm... Pelni paliek

viņu māju vietās. Un mēs atminamies Kurzemi, kur

saule ir tik smaga un druvas tik zelta bagātas...
Kas mūs varētu aizvest uz Kurzemi? Reiz mēs

būsim tur tomēr. Tādēļ jau mēs te esam lietū naktīs

un aukstumā no pasaules un dzīves nogriezti, lai

mēs tur nonāktu.

Vecā Latvija sadeg. Mēs celsim jaunu Latviju. No

senām dainām mēs to izņemsim, kā vēl nemodušos

virsaišmeiteni kaut kur no Zemgales lauku pilskalniem.
Mums būs šai skaistākā zemē katram sava māja.

Senlaiku ornamenti būs griezti uz ozola stabiem un

palodem. Stils — veco ķēniņu pilis. Un freskas tikai

no tautas pasakām. Lai brauc skatities tad kultūras

pasaule pie mums, uz Kurzemi, kā līdz šim brauca

uz villa Farnesina Romā. Rožu dārzi mums būs un dru-

vas, kur mēs strādāsim aizbēguši no pilsētu sīkulibas.

Un tad, ja reiz tad būs rudens, mēs staigāsim pa
birstošām birzēm un zelta lapu dālderi birs pāri
mums. Tad mēs atminēsimies tagadējo dienu. Un

veļu laikā vēlā rudenī pie krāsns ugunīs lūkodamies

aizmirsisimies dzejās, mūzikā, dziesmās un vīnā. Mūsu

dziesmu ezeri vēl ir dziļi un neizsmelti. Kad viņus
aizkustina—zeme visa sāksanētkā dievibasbišu spieti.

Ja, ši jaunā Latvija būs neredzēti gaiša un spodra!
Mēs paši celsim jaunus torņus un jaunus karogus.

Kurzeme mūs gaida, ar viņu mūs saista mūža

mērķi, mēs paceļam kausus viņai...

Bet te „Cafē Spleen'a" telpās mums vīnu vēl nava.

Mēs paceļam dziesmas... „Pūt, vējiņi, dzen laiviņu..."

Viņa noskan saldi, baigi un klusāk kā vajaga.
Pāri kara dieva orģijām, dūmiem un asinim, pāri

rudens naktim, kā balts karogs, aizšūpojas sapnis...

* *

Pusnaktī mēs atkal izejam no mūsu kafejnicas.
Liesmo ugunsgrēki un grauj artilērija. Pie rijas plīvo
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ugunskurs. Sargi ir nomodā pār mirstošiem un sli-

miem, kuri vārtās rijā un maldas sapņos katrs pa

savu nākotnes zemi.

Vēsa nakts apņem mūs. Kājas iegrimst dubjos.
Patiesiba mums uzbrūk un iet mums līdz kā cietuma

sargs, kurš gaidijis ārpusē. Drebuļi sagrābj visu būtni.

Tikai mūžigās zvaigznes cauri miglai pamirdz kā

īsi un dievigi mirkļi. Viņas sveicina mūsu „Cafē
Spleen'u" un mūsu sapņus.

1918.





DVĒSEĻU LAIVA.

Fantāzija.

Nepārredzami ļaužu pulki drūzmējās uz Ašeronas

krastiem, kad Karons atkal reiz piebrauca ar savu

veļu laivu, lai pārceltu gaiditajus uz otru krastu.

Un tad viņi sāka iekāpt. Vecā pāricēlaja delna

bija asiņaina no veļu naudas saņemšanas, kas nāca

no asiņainām rokam. Dažam ta bija pēdējā kapeika,
ko tas uzglabājis kaujā iedams, dažam nolaupitais
su, un dažs lika vecajā rokā pērli vaj dārgakmeni,
kas līdz šim bija zvērojis Flandrijas laukbazniciņas
Dievmātes kronī. Vienaldzigi saņēma Karons visu

un laiva bija drīz pilna līdz maļam.

Tūkstoši palika vēl atpakaļ, vienaldzigi nolūkoda-

mies uz aizbraucējiem.
Divu pasauļu savienotājs ar pūlēm nogrūda melno

laivu no zemes krasta un ta sāka šūpoties Ašeronas

ūdeņos smagi un gausi. Tad viņš pacēla lielo, melno

buru, kas plīvoja kā tumšs spārns ar balti zibošu

malu un laiva sāka slīdēt cauri gausajiem viļņiem.
Pelēks miglauts ietina viņu sevī kā mūžiga miega
pilnā padebesī.

Tur viņi sēdēja neuztraucamā klusumā nekustēda-

mies, kā pelēka marmora statujas... Tur sēdēja
franču marķizs blakus krievu zemniekam. Viņš bija

pieslējies ar galvu pie zemnieka pleca, pār kuru gulās

pelēku matu vilnis un smaršoja zemes lielais spēks.
Resns Bavārijas alus brūveris sēdēja cieti pie jauna

itāliešu dzejnieka un bija uzlicis roku uz viņa ceļiem.

Skaistais, jaunais sejs bija pilns ilgu un lūpas bija
sastingušas tai brīdī, kad viņš kaujas karstumā sauca

savas daiļās tēvijas vārdu. Bet pāri druknajiem vā-
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cieša vaigiem un jaunekļa melnajiem matiem jau vijās

miegs — neizguļams, smalks un salds miegs, kā dārgs
zīda plīvuris, ko pati mūžiba audusi.

Tur sēdēja roku rokā Sorbonas students un kurdu

laupitajs un pāri viņu galvām miglā vēl šalkoja kau-

jas lozungi: brīvibu un asinis! Prūšu nežēligais kal-

senais leitnants un beļģiešu ogļracis smaidija viens

otram pretim, un viņu acīs, kā dziļās akās, runāja
mūžibas noslēpums.

Tur bija ari latviešu lauku puisis Jānis starp franču

aristokrāta izsmalcināto bālo vaigu un indiešu Muraja
glezno, zālei līdzigo augumu. Gaišs un dzeltens, kā

jauns vanadzens, viņš sēdēja vidū un pār viņa pe-

lēkajiem svārkiem vēl bija redzama asiņu straumite

no gaišo matu vidus. Viņš cieši turēja rokā vēstules

atliekas no līgavas Austras. Rudenī viņiem bija no-

runātas kāzas...

Tā viņi sēdēja viens pie otra cieti un šur tur tikai

tumši sakaltuši asiņu traipi atzīmēja viņu nešķiramo
vienibu. Lēni cēlās bura un kā granita masts stā-

vēja pie stūres vecā pāricēlaja stāvs. Laiva sāka

skriet ātrāki kā vējš, it kā kad viņu vilktu liels mag-

neta kalns, un aiz stūres pavizeja sarkanas ūdens

pērlites no laivas pakaļ skrejošā sārtā viļņa. Klusumā

ieskanējās tikai raudoši plīstoši ūdens vilniši pie
laivas maļam. Šais skaņās bija žēli saucieni, klusi

kapa zvani, ritošas asaras un nepiepildito ilgu sērs

motivs. Likās, ka simts kokles sadruptu un stīgas
trūktu kā skanošs mežs.

Laiva sāka stāties un priekšā parādijās dzelteni

smilšu krasti. Bāli vītoli, sudrabotiem zariem, apaļi
kā dievnamu kupoli, stāvēja krastā un tumšās cipre-
ses cēla pāri viņiem galotnes, it kā gaididamas un

saukdamas mīļus viesus. Sudrabaina krēsla gulēja
zem vītoliem kā zilgans miegs un ciprešu pakrēslā
zaļais mūžibas klusums bija nekustošs kā ezera dzelme.
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Visu acis dvēseļu laivā atmirdzēja laimē, kā melni

bezrūpju logi rīta blāzmai pretim.
Laivas gals atdūrās uz krasta smiltim un tumšā

bura sašļuka un nolaidās lejup kā visu tūkstoš ceļo-

tāju sapņi un ilgas.
Izkāpjiet, karotāji, mūžigā miera zeme ir klāt!

1917.





PILSONIS OZOLĀRS.

L

Diena jau kvēloja savā karstumā, kad Ozolārs aiz-

slēdza sava vientuļa dzīvokļa durvis un nokāpa uz

ielas. Viņam bija līdzi maizes kartiņa, — pilsoņi tika

nepacietibā māciti—un viņš devās pēc savām divām

mārciņām nedēļā.
lelās kustējās apātiski brīvie pilsoņi. Vismaz puse

no tiem bija zaldāti. Tie gāja lēni, pa diviem, pa

vienam, grupās, gāja skatidamies uz zemi uz saviem

apputējušiem zābakiem, šineļus uz pleciem uzmetuši,
sarkanu drēbi apvilktām kokardēm un līdz nāvei

nogurušu skatu.

Pa ielas vidu aizbrauca milziga virkne vezumnieku

ar miltu vezumiem.

Labi ģērbušās sievietes knaši soļoja starp zaldā-

tiem un virsniekiem ar vaļigu skatu vērdamās pretim-
nācējos. Un saulē apžilbinoši mirdzēja liepu jaunais
zaļums. Bija tāda pat saule un pavasaris, kā priekš
gadusimteņiem...

Ozolārs nonāca līdz Dzirnavu un Suvorova ielas

stūrim un sabijās no garās gaiditaju rindas. Bet

būdams pacietigs un sirdī īsts republikas cienitajs,
viņš nostājās pēdējais rindas galā, bet drīz jau ne-

bija pēdējais.
Viņš sāka aplūkot maizes rindu. Viņam priekšā

stāvēja sieva ar mazu bērnu uz rokas. Viņai blakus

bija gadus desmit maza meitene, kura turēja kurvitī

ūdens podu un ūdens podā bija pudelite priekš maza

bērna — gaidīšana bija paredzama ilga un piens
varētu sasilt un sabojāties. Tālāk priekšā bija kāds

pilsonis uz pīta krēsla un vēl tālāk kāda sieva uz
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neliela soliņa, ar kuru ta rāpās pamazam uz priekšu
kā mazi bērni rotaļās.

Ozolāram bija viegli un līgsmi, kaut gan viņš tikai

glāzi tējas brokastā bija dzēris, cukura vietā rudzu

maizes cvibaku piekozdams. Viņš izvilka Peterpils
Strādnieku un Zaldātu deputātu padomes „Ziņas" un

sāka pārlasit, jo tā aiztaupija naudu par citām avi-

zem. Politikā nu viss notika pēc „Ziņu" viedokļa.
Kad izlasijis un vēl noskatijies bija vācu aeroplana

apšaudišanā — ieraudzija, ka bija pavirzijies krietni

vien uz priekšu un jau rindas vidū bija.
Un tad izvilka no ķešas savu iemīļoto dzejnieku

Andrē Šeņjē franču valodā un sāka lasit. Arvien

viņš mēdza lasit rindā stāvot, jo tā ieguva laiku un

pacietibu.
Ozolārs bija rakstnieks no Dieva žēlastibas, bet pa

karalaiku strādāja visu pēcpusdienu kādā uzņēmumā

„priekš armijas vajadzibam". Un bieži rūgti pasmī-

nēja par savu amatu, jo zināja, cik maz tur tika

ievērotas armijas vajadzibas.

„Paskat, kā aizdzina! nu nevar vairs redzēt," teica

kāda veca sieva viņam aiz muguras.

„Ko nu šis nāk — atnācējs jau nava," atsaucās

otra. „Būtu labāk gulējis uz vietas."

„Uzdot tik vajaga, lai gāžas zemē. Ar brīvo ar-

miju vis nevar jokoties," piezīmēja vienkāršs pilsonis
ar noplukušu mēteli.

Viņam priekšā esošais, laikam strādnieks, ļauni

pārvērta acis.

„Jūs neziniet ko jūs runājiet! Buržuji! Priekš ka

mums viņu asinis vajadzigas? Vaj viņu sievas ne-

mirst badā Berlinē, tāpat kā te mēs? Kāpēc mēs

pabalstam šo karu? Lai katrs dzīvo savā zemē bez

aneksijam, tad būs miers. Esiet jau diezgan sūkuši

tautu ... Vampiri."
„Tas jau nu ir tiesa," uzķēra tālākā sieviete. „Pilni

pagrabi ar miltiem, bet nabagiem ēst nedod. Bet nu
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bus beigas. Piespiedis izdot visu
... Rij tik un žņaudz

un sūc! Vienreiz vajaga nogāzt to monarķiju!"
Un tad viņa izlamājās un nospļāvās.
Ozolārs pārlaida skatu pār garo rindu un aizvēra

grāmatu. Viņam bija reizē skumji un priecigi. Va-

rētu raudat un smieties — tāds laikmets bija.

Viņš atminējās sava mīļotā dzejnieka nāvi uz giljo-
tinas franču revolūcijas laikā. Un tas apstiprināja
viņa domas, ka revolūcija ir tikai varas maiņa. Vis-

maz tā tas bija bijis līdz šim visās revolūcijās. Ko

nobendēja Ludviķu greznā dzīve un kalpināšana pa

pāris gadusimtiem tautas pusē, to revolucionārā tauta

atmaksāja dažos mēnešos aristokrātijas pusē.

Viņš bija piedzīvojis jau divas revolūcijas un abu

pazīmes viņš redzēja tik skaidri, kā speciālists ārsts

redz pie slimnieka simptomus, kuri vēsta krīzi vaj nāvi.

Pagājušā revolūcijā, kad viņš vēl bija gluži jauns
un neprata novērot simptomus, viņš ticēja, ka revo-

lūcija nes tautai brīnišķigu nākotni un gāja līdzi

līgsmodams un lielisks. Nebēga uz ārzemēm citiem

vadoņiem līdzi, bet izcieta inkvizīcijas un cietumus

un izsūtišanu. Un nu —nu jau bija redzami tie paši

simptomi; cik revolūcija tautai deva, tikpat tauta

tai svieda atpakaļ. Visi centās pēc viena ieguvuma.
Ne pēc brīvibas, ne pēc miera un atjaunošanās sevī —

tikai pēc varas. Un kad varas dekorācija būs mai-

nita — viss būs atkal tāpat kā bijis un dzīve ritēs

tikpat sekla un pilsoniska kā arvien, tikai pie citas

varas.

Vārdi pilsonis un biedrs, no kuriem Ozolārs sar-

gājās, nesaprazdams pats kādēļ, bija tikai āriga de-

korācija, tāpat kā sarkana lentite pogas caurumā vaj
sarkana kokarde.

Kad viņš saņēma savas divas mārciņas, bija jau

pāri pusdienai. Trijos viņam bija jāiet 44

darbos un tas devās uz māju, lai ieturētu pusdienu.
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Viņš gāja nesteigdamies, skatijās uz savu apdilušo
apģērbu un uz garam ejošo virsnieku, kareivju un

damu mirdzošiem uzvalkiem.

Pēkšņi liepu ēnā kāds tam uzlika roku uz pleca.
Ozolārs ātri atskatijās. Tas bija viņa agrākais draugs
Viļķens, par kuru tam tagad bija tik daudzi teikts

kā par masu vadoni.

Viļķens bija uzposies. Jauni, tumšzili angļu svārki

un baltas bikses.

Kājās bija dzeltenas kurpes un galvā viegla, smalka

hute. Turēdams mapi padusē, viņš stādija priekšā
savu draudzeni, jaunu blondu meiteni.

„Nu, pilsoni Ozolār? Vaj savu pienākumu pret

revolūciju esat izpildījuši?"
Ozolārs apmulsa.
„Kādu pienākumu?"

„Aha! Pilsonis neapzinās savus pienākumus revo-

lūcijas laikā. Ta ir slikta zīme," pa pusei jokodams,
pa daļai nopietni teica Viļķens.

Un viņi gāja tad reizē un Viļķens stipri žestikulē-

dams stāstija Ozolāram par to, ka revolūcijai draud

kontrrevolūcija.

„Tev ir visdrīzākā laikā jāpiedalās aktivi mūsu

pusē... Redzi, es esmu tagad Izpildu Komitejā un

mēs vadam revolūciju. Algas man 300 rubļu mēnesī.

Iztikt var. Bet nopietni saku: mums draud lielas
briesmas."

„No ka?"

„No kontrrevolūcijas. Ir visādas baumas. Pagra-
bos ir vecās valdibas kalpi noslēpuši ieročus. Viņi
neguļ ne dienu, ne nakti un gatavojas atkal varu

sagrābt savās rokās, lai nodibinātumonarķiju. Mums

ir jārīkojas visā drīzumā un bez žēlastibas. Mums

vajaga organizēties pret pilsoņiem uz nežēligo cīņu..."

„Nu sakāt ka jums iet? Jus vel arvienu uzņēmuma?
Vaj negribat — ieliksim par komisāra palīgu. Alga—



179

250 rubļi mēnesi. Nāciet līdzi, tūliņ vaj šodien. Jus

esiet vecs revolucionārs un mums biedri ir vajadzigi."

Ozolārs nosarka. Viņam piesola policista vietu.

Viņam jābūt to cilvēku vietā, kurus viņš visvairāk

neieredzējis.
„Es negribu būt policists."
„Milicis! Lūdzu izteikties pieklājigak,pilsoni Ozolār!"

Viļķens saskaitās.

„Es negribu būt milicis," teica mierigi Ozolārs.

„Tas ir cita lieta. Bet esiet uzmanigaks, pilsoni
Jūs pēdējā laikā nekur atklātibā neredz. Ta ir ļauna
zīme. Mēs cīnisimies pret kontrrevolūciju, no kuras

puses ta ari nenāktu. To ievērojiet. Sveiki."

Un Viļķens ar savu biedri nogriezās pa labi.

Ozolārs pārnāca mājās.

Uz rakstāmgalda viņam bija manuskripts, pie kura

tas strādāja jau vairāk gadus un tagadējā revolūcija
deva viņam ļoti svarigus materiālus priekš ta. „Ko-
lektivisms kā cilvēces garigas pagrimšanas forma."

Viņš izvilka no atvilktnes piezīmju grāmatiņu un

ierakstija tur dažas rindas. Tad viņš devās uz darbu.

DL

Pilsonis Ozolārs mīlēja dzīvi un pasauli, kas bija
gaiša un interesanta ar savu dažadibu. Un sevišķi
viņš mīlēja lielas personības. Tagad personības bija
pilnīgi liekas — tagad valdija pūlis dažu vadoņu va-

dits. Bet ari šie vadoņi nebija personibas. Viņi tikai

izteica gatavu dogmu, kur pašiem neka radit un

atrast nevajadzēja, bet tikai runāt zināmā virzienā.

Tie bija masu cienigi vadoņi. Viena doma, vienas

frāzes, viena gudrība; cenšanās pēc materiāliem la-

bumiem un varas ...

Tadeļ Ozolaru baidīja šis laiks, kad revolūcijas
vietā bij tikai teorijas, un viņš ieslēdzās arvienu vai-
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rak sevī un savā dzīvoklī un sarunājās ar lielu ideju
un lielu spēku un gribas cilvēkiem.

Kā viņš mīlēja revolūciju! Bieži visdziļākos miera

laikos viņam riebums uzmācās pret tiem nodilušiem

tikumiem un pacietibu, ar kādu pūlis panesa ikdienas

dzīvi. Viņam gribējās raut tos augšā, kā aukai, un

saukt pēc revolūcijas. Kā straumei aizskalot no ne-

tīra dzīves tirga salašņas un ari izlepušos plebeiskos
„aristokrātus", lai cilvēka gars pēc tam tīru gaisu
elpotu. Revolūciju dzīvē, idejas, atziņas. Un katrā

ziņā brīvibu personai, lai katris ieņemtu to vietu gara

un valsts dzīvē, kādu tas spēj ar saviem spēkiem.
Bet te nu personas vairs nebija. Katrs tagad bija

līdzigs otram. Katrs bija brīvs pēc šablonas. Katrs

par savu darbu dabūja to pašu atmaksu, ko biedrs.

Lielā nivelešana bija sākusies.

Ozolārs mīlēja vēl briesmas revolūcijā. Atminējās,
ka reizi aizbarikadējies ar revolucionāriem pagājušā
revolūcijā bija izturējis karapulka uzbrukumu un tas

saviļņoja visu pilsētu. Bet neieredzēja viņš tos klie-

dzējus un frāžu revolucionārus, kuri bariem parādi-

jās, kad revolūcija beigta bija un īstie revolucionāri

gulēja jau kapos.
Tagad uz ielas izejot viņam bija savādas sajūtas,

kad katrs varēja atklāti saukties par revolucionāru

un sirdī būtu gļēvs pilsonis. Tādēļ Ozolārs dienas

pavadija pie savām grāmatām un dzejām un sapņoja
to lielo brīvibas sapni, kad zeme reiz būs brīva pa-

visam un cilvēces gars brīnīdamies prasīs: kas tas

ir revolūcija?

Formas, kādās izvērtās tagadējā revolūcija, lika

viņam nosarkt cilvēku dēļ un varbūt ari savas tautas

dēļ, un lielā vientuliba bija viņa vienigā glābēja.
Nedaudzie draugi atnāca reizēm pie viņa, tad uzlie-

smoja lielu sapņu sarunas un atkal vientuliba apņēma
visu. Reizēm Ozolārs staigāja pa pilsētu un kāri no-

vēroja, kas notiek ļaudīs. Un arvien labāk viņš sāka
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ieraudzīt jauno revolūcijas posma simptomus. Tadi

brīži deva viņam lielu baudu un saldumu.

Visinteresantākais bija acumirkli tas, ka revolūcijai
draudotbriesmas. Gāja baumas par apslēptiem iero-

čiem, huligānu pulkiem, ģenerāļiem aktivā armijā,
kuri gatavi sagrābt varu savās rokās. Oratori sauca

uz visiem ielu stūriem par briesmām, kas draud brī-

vibai. Četras izpildu komitejas jau bija paziņojušas
avizēs, ka katrs pilsonis var tikt arestēts tikai ar

viņas komitejas locekļu piekrišanu. Šīs aresta tiesi-

bas auga augumā. Tika lūgts paziņot komitejām
visu, kas zināms par kontrrevolucionariem, iesūtit

ziņas rakstiski. Pārtikas trūkums ari augu ar katru

dienu un baumas plīvoja kā karogi gaisā, ļaunas un

pārprotamas baumas.

111.

Ozolārs iegāja kafejnicā no darba nākdams. Brīvas

jaunavas-biedrenes un pilsones sēdēja blakus saviem

draugiem kareivjiem un virsniekiem ap galdiņiem ar

sarkanām lentitem greznojušās. Četru instrumentu

orķestris mocija kādu revolucionāras dziesmas motivu.

Ozolārs lika atnest melnukafiju un nosēdās iepretim
ieejai.

Pēc brīža vaļigi un strauji ienāca Viļķens ar savu

draudzeni un kādu kungu, kurš runādams stipri un

strauji žestikulēja. Ozolārs nu tikai atminējās, ka

bija dzirdējis, te sanākot revolucionārie elementi.

„Ā, biedrs Ozolārs!" iesaucās Viļķens un nāca

klāt. Tā kā citas vietas bija aizņemtas, viņi apsēdās
turpat. Jaunais biedrs bija nupat no Krievijas iece-

ļojis latviešu sociāldemokrāts.

„Te ir biedrs Ozolārs un biedrs Stanga," Viļķens

iepazīstināja.
„Par daudz goda man," teica Ozolārs. „Es nevaru

cerēt, ka esmu jūsu biedrs."

„0, un, tad ne... Tad tik tālu jau esat tikuši, ka
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pat mūsu biedrs negribat būt?" Un abi ienācēji sa-

skatījās.
„Labi, tad sauksim jūs par pilsoni. Es domāju, ka

no ši vārda nekaunesaties."

„Es kaunos tikai no vārdiem, ne no cilvēkiem vaj
lietam," atteica Ozolārs.

Viņam bija neveikli. Nezināja vaj iet vaj palikt.

„Klausaties, pilsoni Ozolār," teica Viļķens. Jums ir

jābrauc uz laukiem par aģitatoru. Tā mēs runājām
šodien padomē. Jums populārs vārds un jūs mūsu

lietai daudz variet pakalpot."
„Par ko man būtu jāaģitē?"
„Mēs dosim programu. Jums vajaga uzstāties, jūs

sen neesiet nekur bijuši. Ja mēs ar visiem spēkiem
necīnīsimies, tad nāks kontrrevolūcija. Vecās valdī-

bas piekritēji nesnauž ne acumirkli."

„To es nevaru. Ja es runātu jūsu programas labā,

es melotu sev un citiem."

„Ko??" gandrīz vienā balsī iesaucās visi trīs biedri.

„Cik jūsu Rīga vēl ir melnsimtnieciska un netīrita,"
ātri saslējās Stanga un uzmeta nožēlojošu skatu Ozol-

āram.

„Vaj jūs esiet monarķists?"
„Ne," Ozolārs atteica.

„
Tikai cilvēks bez kādas

izkārtnes."

„Bet kaut kam te tomēr vajaga būt. Sakiet, ko

tas nozīmē? Neviens jūs nava redzējis nevienā sa-

pulcē runājot. Jūs ciešat klusu un esiet ļoti aizdo-

mīgs," teica Viļķens.
„Es ciešu klusu tādēļ, ka runājot būtu vēl aizdo-

mīgāks," Ozolārs atteica un beidza dzert savu kafiju.

„Acha! Tas jau ir skaidrāk. Bet sakiet, kas pēc
jūsu domam notiktu ar revolūciju, ja visi tā runātu?"

„Tad viņai vismaz nebūtu jābaidās no kontrrevo-

lūcijas, kura ir visos liekos vārdos dzirdama."

Biedri ironiski nosmīnēja. Bridi bija klusums.

„Tā tad jūs, pilsoni Ozolār, nebrauksiet uz laukiem
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par aģitatoru? Jūsu uzdevums būtu aizrādit, ka uz

vietām sagrābjama vara un zeme revolucionārā pro-
letariāta rokās, pirms kontrrevolūcija nava cēlusies."

„īstai revolūcijai nava kontrrevolūcijas. Ja jūs to

neredziet, jūs neziniet, kas ir revolūcija. Tikai māk-

sligo revolūciju nekas nevar glābt no kontrrevolū-

cijas. Ari aģitatori ne. Un tagad es vēl neredzu

nekādu briesmu revolūcijai. Un aģitatori ir lieki.

Ļaujat tautai pašai spriest un darit."

„Pilsonis Ozolārs runā kā īsts buržujs," teica Stanga.
„Bet kas tad pēc jūsu domam ir visi tie tūkstoši aģi-

tatoru, kas tik nesavtigi aģitē pūlī. Ari kontrrevo-

lucionari?" prasija viņš Ozolāram.

„Ak ne! Kur nu!"

„Revolucionāri tā tad?"

„Vēl mazāk."

„Tā tad —?"

„Lielais vairums varbūt revolūcijas homunkuļi,
varbūt ievērojamu revolūcijas vadoņu papagaiļi."

„Tas tak!" — Un biedrs Stanga rokas vien ieplēta.

„Pilsoni Ozolār, neaizmirstiet, ka te sēd Izpildu

Komitejas loceklis un neapvainojiet revolūciju," pie-

zīmēja ar sašutumu biedrs Viļķens, redzēdams publikā
pie galdiņiem vienu otru smīnam.

„Es tā nedomāju, pilsoni Viļķen, ka revolūciju
varētu apvainot. Viņu nevar apvainot tāpat kā die-

vību. Bet viņas labā lai to neprofanetu, jūs, pilsoņi,
gan varētu kaut ko darit."

„Nu, un?"

„Savaldit revolūcijas profanetajus, kuru jau ir ļoti
daudz

..
.

Sveiki pilsoņi!" Un Ozolārs izgāja uz-

svērdams sevišķi vārdu pilsoņi.
Bet uz ielas tūlit jau atjēdzās, ka bija zaudējis

savaldīšanos. Kā viņš to varēja darit? Lielais miers

un piedzīvojumi bija viņu jau tā disciplinējuši, un nu

viņš bija pielaidis tādu uztraukšanos! Viņš zināja,
ka nekas, nekas nevar pārliecināt homunkuļus par
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cilvēka patiesibu, jo teorija tos radijusi, ne dzīve, un

dzīvei tie vienmēr sveši būs. Kā viņš varēja sevi

tā nesavaldit.

Viņš soļoja gar parku, kur putekļu mākoņi cēlās

no pilsoņu bara un asi trokšņoja kara muziķa. Virs

restorāna gurdi nokarājās sarkani karogi un likās,
ka laikmets jau tik vecs ticis un nenozīmigs. Bet

svētdienas iespaids, bija visur. Šai revolūcijā cilvēki,

likās, gribēja atpūsties un pastaigāties ...
Un varbūt

tā ari ir labāk. Pēc gariem verdzibas gadiem reiz

bija nu svētdiena, un visiem, kā kaut ko paredzot,
gribējās, lai ta būtu pēc iespējas garāka.

Vēss, skaists vakars gulās pār pilsētu pēc karstas

dienas. Celiņu malā uz trotuāriem bira jau kastaņu

un ceriņu ziedi un ejas bija kā ar retu sniegu no-

bērtas. Ziedu sniegs ...
Un lielas gaidas sagrāba

Ozolāru. Kā gribējās būt Latvijā uz laukiem, kur

visi dārzi ziedu pilni un nesatricināms miers guļ
pagalmos . . .

Būt pie savas tautas, kurai pēc tik daudz gadu-
simtiem sāk gaišas dienas mirdzēt. Kāds liels laik-

mets šis ir? Vaj koki nezied lielākas laimes pilni un

nesmaršo stiprāk? Vaj nebija nākusi augšāmcelšanās,
par kuru Auseklis tik skaisti bija dziedājis.

Atminējās savu jaunibu Kurzemes mežu zilganajās
ēnās, atminējās cīņas savas tautas dēļ. Un nepa-
sakāmi dziļas sāpes sagrāba visu viņa garu. Likās,
ka sen senais Kangars izkāpj no nakts krēslas un

atkal kaut ko nodod un paraksta nelabiem gariem.

IV.

Pilns vientulības, skaistuma un moku Ozolārs pār-
nāca savā miteklī un atvēra logu. Tas bija augsts,
drūms nams, kurā viņš dzīvoja. Logi visi bija uz

sētas pusi viņam, kur pretim bija redzami citu dzī-

vokļu logi.
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Nams un pilsēta dzīvoja savu mūžigo veco dzīvi,
tikai ar dažām laika pazīmēm. Kas ir revolūcija pa-
saules tikumiem un netikumiem? Tiem viņa gāja

garam. Krusas negaiss varēja nopostit gan rozes un

druvas, bet nātras un ērkšķi no ta necieta.

No pretējiem logiem kāds kareivis koķetēja ar

kādu dāmu stāvu zemāk un tālāk kaut kur griezās
rūkdams gramofons. To kārtigi katru vakaru uz-

grieza dzīvokļa saimnieks un lika nežēligi spēlēt tam

visādus gabalus. Pie tam pats viņš izliecās pa logu
un baudija muziķu piegriezdams mašinai muguru.

No tālienes atplūda marseļjezas skaņas. To dzie-

dāja atsvabinātie zaldāti, bet gurdi un garlaicigi, ne

tā kā Francijā.
Ozolārs nolaida priekškarus un iededzināja lampu.

Un viņas bālajā, dzeltenajā gaismā sapņi un atmiņas
atkal sabruka virsū kā dzeļoši rožu ziedi.

. .
Kur-

zeme
.. . Latvijas nākotne

.. . Gribējās kliegt no

sāpēm un laimes sajūtas . . .

Viņš atvēra savu Andrē Seņjē.
Je dors mais mon coeur veille,
il est toujours ā Toi, — viņš lasija iesākto dzeju ...

II est toujours ā Toi..
.

Un atkal skumjas apņēma viņu. Kas tas bija šo-

dien?Kādēļ viņam likās viss tik nepilnigs virs zemes?

Atminējās savu neseno mīlestibu. Nebūtu ticējis, ja
tas nebūtu asi noticis. Viņa ideāls tika aizrauts

mirdzošo uniformu viesuli un pazuda pavisam no

skata.

Pamazam Ozolārs pārliecinājās, ka visur ir tikai

pastiprināta steiga dzīvot, tvert. Un ari revolūcija,
ši tikai to kliedziens, kuri bija līdz šim klusējuši.
Viņi gribēja nu kūset un degt tais pašās varas un

mantas kārigās sajūtās, kādās līdz šim dega buržuji.
Dzīvibas tempo bija paātrināts, bet viņas saturs

kļuvis viegls kā kūsošas putas. Labi tam, kas varēja
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viņā ietilpt, aizrauties un aizmirsties, apreibt un mirt,
bet posts prātotajiem un neapmierinātiem.

Dienas piedzīvojumi nedeva Ozolāram aizmirstibas.

Viņš nosēdās pie rakstāmgalda un ieraudzīja avizi,
ko pirka diezgan reti. Tur stāvēja:

nakti izdarāma tikai tad, ja tas ne-

pieciešams revolūcijas labā
. .

." Un tā tālāk.

Karusels ir apgriezies tikai reiz riņķī, vairāk neka—

domāja Ozolārs. Ari carisma laikā aresti notika pa
naktim tikai tādēļ, ka tos izdarija kārtibas labā.

Savāds smīns savilka viņa lūpas . . .

Tad viņš paņēma no atvilktnes savu sacerējumu
kā cilvēces garigas pagrimšanas forma"

un ilgi strādāja. Viņam veicās kā reti kad. Cilvēkā

viņš cienija garu un dievibu un ari zvēru — ja tas

ir stiprs un īsts.

Rīta pusē sāka aust gaisma. Ap to laiku, kad

ziedi birst uz trotuāriem pilsētās — mēdz būt īsas

naktis
. . .

Viss gulēja dziļā miegā.
Ozolārs atvilktnē nolika savu sacerējumu. Tur

bija ari revolveris — vēl no pirmās revolūcijas lai-

kiem uzglabāts; pie ta saistījās daža laba atmiņa.
Un tad saldu, vieglu skumju pilns Ozolārs atkrita

gultā un iemiga — cieti un dziļi.

* *
*

Pie durvīm klauvēja. Rīta ausma bija tikusi lie-

lāka, bet pamozdamies Ozolārs nesaprata kas notiek.

Viņam viss likās kā pasaka, kā atkārtojums kādai

agrākai dzīvei.

Viņš atvēra.

lenāca Izpildu Komitejas loceklis Viļķens un vēl

trīs personas.

„Piīsoni Ozolār, es jūs arestēju Izpildu Komitejas
uzdevumā kā kontrrevolucionaru un imperiālistu,"
teica Viļķens.
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Ozolārs neatbildēja.

„Es esmu spiests pārmeklēt dzīvokli un aplūkot

jūsu lietas."

Ozolārs klusēja.
Pēc neilgas meklēšanas bija atrasts manuskripts

un revolveris. Šaubu vairs nevarēja būt.

Pilsonis Ozolārs gāja līdzi padodamies bez ierunas.

lelas vēl bija tukšas no gājējiem, bet rožainas

gaismas pilnas. Saule lēca.

1917.





APIŅI.

Apiņi uzplaukst bez smaršas un nemanot. Viņu
romantika nobāl pret kūsošiem ievziediem un ne-

prātīgajiem ceriņiem, kas izsmaršo un dzeļ kā stei-

dzīgs mīlestibas vārds un mirst bez nobālešanas.

Apiņu spēks un rūgtais saldums dus ilgi viņos, un

Kurzemē nav neviena, kas darinādams uz Jāņdienu

vaj dziļā rudenī alu, nezinātu apiņu vareno, saldo

un mulsinošo spēku.
Ir varas, kas apmulsina kā apiņu reibums, ir dvē-

seles, kuras dzīvo tikai savā augstumā un bez jaunibas
saldā šampanieša putam dzīvi uzsākdamas, bauda

zeltoto dzīves vīnu, sapņodamas skaistākus sapņus,
kā jaunibas sapņi.

Vieglais, agrās mīlestibas pavasara vējs ir priekš
mūzikas un dzejas nemirstiga dvēsele. Bet briestošo

apiņu un augļu laiks ir priekš tiem, kuri grib dzīvot.

Šis hedonisma simbols ir dažu labu no dzīves tukšuma

ievedis aizmirstibas un daiļuma zemē.

Atmiņas uzkāpj no tiem sadegušiem laikiem kā

viegls tvans. Man liekas, ka stāvētu pie liela mirdzoša

ezera un pāri pār to nāktu silta un viegla prieka
pūtiens ... un man vajadzētu pārbraukt pāri — kādas

neizrunājamas ilgas tās ir — un uzmeklēt atkal tos

cilvēkus un viņu dzīves pilnibu.
Man liekas, ka smaršo apiņi... Asi un reibinoši.

Apiņi, kas gaida dzīru atkal.

*

Es ļoti mīlēju mazo pilsētiņu pie Daugavas, kas

tagad ir sadegusi un nopostita. Es esmu sen pāri
mazo pilsētiņu romantikai, pāri mazo namu rindām,
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šauram ieliņām un šauram jutām, kādas ir tadu

pilsētiņu iemītnieku svētums.

Bet atgriežoties no tāluma, no pasaules lielpilsētu
ritma un nervozas dzīvibas dūkšanas, ir vienmēr

viegli likt soļus uz mazām ielām un iet garam gar

logiem, kur aiz baltiem bārkstu priekškariem zaļo
mirtes un ir dzirdami daži akordi uz pianino... Tur

ir dzīvibas vaļa un dzīvei savāds prieks. Saules

plūdums skalojas pāri krāsainiem jumtiem un visi

mazie dārzi ir nomākti no saules kvēlojuma. Bet

liekas — plašais un līdzenais lauks ap pilsētiņu ir

tik liels, ka viņa noslīkst lauka jūrā un rudzu ziedu

laikā vēji uznes uz ielām ziedu dūmus kā lielas

jūras miglu.
Ir cilvēki, kuri tādas pilsētiņas gūstu tur mīļāku

par putojošo un trako dzīves orģiju lielpilsētā. Viņi
ir cietumnieki savā ziņā, bet viņi svēta šo cietumu

ar savu dzīvi un slavas dziesmas tam dzied— jo
dzīves stils un saldums tur mājo.

Tāda cietumniece bija Anna Dagdas kundze, un

tagad, kad viņa ir nozudusi manam skatam dzīvē,
skaista un skaistāka ta izaug atmiņā.

Nelielā blakus ieliņā, kura aizgāja uz Daugavu un

kur pār dēļu sētu kārās pāri ceriņu un ābeļu zari,

stāvēja liela, augsta mūra divstāvu māja. Ta bija

ērta, plaša, kādas mēdz būt veclaiku pilis mazos

apmēros. Miermīligi plaši logi, dziļi mūrī, noveco-

jušas ornamentu figūras mājas priekšpusē un līdzenais

sarkanais dakstiņu jumts piedeva namam savadu,
apkārtnei nepiemērotu izskatu.

Akmeņu trepes ar augstu lieveni bija ielas pusē,
bet vecais durvju zvans, likās, vairs nezvanija un

neviens neatminas, ka tur kāds būtu iegājis. Dagdas
kundze un viņas viesi lietoja ieeju caur dārzu, kur

dienvidus pusē bija veranda ar liegi krāsainiem stiklu

ziediem.

Dārzs bija plašs, kadi ir, kaut ganparetak, Kurzemes
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pilsētiņu dārzi, ar daudzāmvecām bumbierēm, ābelēm,

gobām un liepām. Dārza galā bija plašs dīķis ar

caurtekošu urdziņu, kas vasarās pavisam izsusēja.
Un aiz sētas tūlit plētās druvas, līdzenas un plašas
līdz pat apvāršņa mežu zilgmem, kur priedes šalca

un sākās dziļa dabas vientuliba.

Otrpus ielas aiz kļavu rindas stāvēja neliela balta

pilsētas bazniciņa, un maurs zaļoja vasarā, iežogojumā,
gandrīz pie pašām durvim. Pretim bazniciņai vientuligā
mūra veclaiku ēka izskatijās kā klosteris, jo kas gan

varēja zināt, ka tur mīt tik dzīvibas pilna un dedziga
sirds, kāda bija Dagdas kundzei.

leejot klusajā dārzā acs negribot ieraudzija kādu

savadibu. Tās bija daudzas apiņu vītnes gar visu

sētu. Apiņu galotnes locijās vējā kā vijigas siltas

rokas ilgās pēc kaut ka nesasniedzama un tikai vakaros,

vējam rimstot, apklusa. Apiņi auga ari gluži blakus

sienai un ar savām galotnēm sniedzās pāri Dagdas
kundzes logiem, kuri bija otrā stāvā. Apiņi rudenī

tika novākti tikai pa daļai, bet vairums nobira smar-

šodami un mira ar savu neizsmelto ģifti, un no jauna

zaļokšņās vītnes nākošā gadā sariesa jaunus ķekarus.
Tikai reizēm, kad logos vēlu vasaras naktīs dega

uguns, vaj saulainās dienāsviesi saradās vecās istabās,

apiņi smaršoja tik saldi, kā sajuzdami prieka plūdumu

pa visu namu un dārzu, un šad un tad mājas saim-

nieces rokās bija kāds ķekars, kuru viņa iedvašoja,
papriekš pirkstos saspiezdama. Dagdas kundze mīlēja

apiņus uz sava galda un grāmatām un rokās turēt,

sevišķi augustā, kad vasara beidza palēnam izkvēlot

un kundze lēni soļoja pa dārzu gar savām puķēm
un ābelēm. Tad dziļš alkstošs smaids bija viņas

tumšajās acīs un no viņas stāva izplūda kā nesa-

vīstoša vasara.

Istabas otrā stāvā — apakšā dzīvoja pāris ierēdņu
ar savām ģimenēm — bija patukšas ar veclaiku koka

mēbelēm griezumos, bet bez sevišķa izgreznojuma,
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plišiem un atsperēm. — Saule plaši gulās uz grīdas
un apiņu vītņu ēnas kustējās šai rāmī kā palsi
taureņi, dejodami klusumā.

Zālē melns moderns fliģels ar Bizē, Debissi, vaj
Griega kompoziciju lapām un dekorāciju stādiem un

senlaiku, Ludviķa stila kamina pulkstenis, apstājies,

mēms, kā pats pagājušais laiks, kas guļ pār zelta

ganameitu grupu«— tas bija viss. Sastindzis saulainu

laiku sapnis...
Tikai Annas istabā, kur viņa pavadija savas at-

pūtas stundas, bija kaut kas moderns. Smalkas

esences bija telpā, uz galda vecas rotu lietas, rakstam-

papiri, grāmatas, jauna literatūra un tās saldās franču

dzejas, kuras dedzina un smaršo kā paši dienvidi.

Grāmatu plaukts bija pilns tās „nelietibas
a

,
kura

vienigi var glābt dzīvi no izmisuma un māca cilvēku

sapņiem-glābejiem padoties un kuru pirmo mestu

ugunī „jaunas dzīves" nesēji. Turku divans ērti

gulēja blakus galdam un balta lāčāda, uz grīdas
klāta, deva dziļa miera iespaidu. Lielajā spogulī
istaba attēlodamās pavairoja telpu plašumu un mieru

un pār gultas baltiem spilveniem Milosas Venus,
tumšā rāmī, noskatijās ar apaļi briestošiem pleciem
un neesošām rokam tiekdamās uz turieni, kur dieves

jaunlaiku māsa naktīs gulēja.
Caur logu pāri dārza koku galiem un pilsētas dak-

stiņu samelnejušiem jumtiem bija redzama Daugava,
kura vakaros ieplūda zilgani miglotos laukos cauri

saviem dziļajiem krastiem.

Te mita Anna Dagdas kundze — ta, kurai, pēc
visa spriežot, nava bijis daudz jaunibas un sapņu,

jo par to viņa nekad nerunāja. Viss, ko par viņu

zināja, bija tas, ka viņa mīlējusi bez mīlestibas un

par tagadējo miera dzīvi samaksājusi ar savu jaunibu,
un nu viņa ziedēja pati sev un saviem sapņiem tikai.

Un citādi tas laikam nevarēja ari būt, jo Dagdas
kundze nepiederēja pie ikdienas cilvēku tipa — to
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rādija viņas dzīves noslēgšanās un uzliesmošana, kas

nepazina šķēršļu.

Viņa valkāja vienmēr melnas drēbes, no kurām

izdvesa gracioza lokaniba un vieglas smaršas. Un

labprātigi atsacijās no plašas un dedzinošas dzīves

lielajā pasaulē, kura Dagdas kundzei tik bieži pie-

dāvājās. Viņa gribēja būt mazas pilsētiņas un zaļo
lauku gūstekne — mūķene savā klosterī, kā viņa teica.

„Lielā dzīve — nemaldāties tikai — ari ta ir visa

sapņojums. Mēs visi esam vairāk vaj mazāk cietum-

nieki un gaidām no dzīves neiespējamo.
Ir vienalga, kur mēs gaidām, „te vaj tur" — ta

bija viņas filozofija.
Tā aizgāja Dagdas kundzes dienas mazajā, bet

zaļajā cietumā, gar kuru garam plūda saules miglotā
Daugava, kā zilgani maigais laika plūdums, kas nesa

viņas dzīvi.

Reizēm vasarā, kad no saules piebrieda augļi un

druvas un apiņi sāka riest smaršigos ķekarus, vakaros

zeltmiglotos dzirdamas bija ilgi klavieru skaņas no

augšistabām. Dagdas kundze sauca savu bijušo
atpakaļ ar skaņām, kas kliedza kā putni, atgriezdamies
pavasarī. Apiņu ķekariem nakts vējā līgojoties, viņa
mēdza baudit dzīvi — atjautas no ta trauka, kura

saldums reiz tikai aizkāris bija viņas lūpas. Apiņu
reibinošā misa sāka kūset, un dienās pēc tam kundze

soļoja savadi mirdzošām acim pa dārzu un smaidija,
kaut gan par bezmiega naktim liecināja nervozi

skaistais sejs un tumšas strīpas zem acim.

Ari viņa bija pilna mulsinoša spēka vēl, kā apiņu

ķekars, vaj kā sulas pilns, smags auglis, bet... dzīru

nebija, viņas sirds dzīru.

Dagdas kundzes viesmīlibu, taktu un smalko, maigo
skaistumu pazina plaši un tālu, un tādēļ saprotami
un izskaidrojami ari bija tas, ka kādā vasarā, kad

karstās un smagās jūlija dienas gāja uz galu, viņa

apsveicināja savā dārzā — kuru pati apkopa un
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kultivēja — apsveicināja, glezno roku pasniegdama,
jauno pianistu Narvaiti. Viņš pavadija brīvdienas

sava radinieka mājās, tālu leišmalē, un klīda apkārt
dziesmas un meldijas no tautas klausidamies un

Kurzemes ābeļdārzos bišu simfonijās aizmirsdamies,
lai par ziemu visu to atdzīvinātu Peterpils aukstajās
istabās un silditos kā pie nedziestoša kamina. Tā

viņš bija nonācis zaļas jūras salā, kur kopā ar kādu

draugu iegriezās „apiņu" klosterī pretim baltai bazni-

ciņai aiz kļavām.

Viņš bija jauns un pilns sapņu, kā zeme pumpuru,

un pilns nedziedātu dziesmu un trokšņa, kā putns,
kas pārnāk pavasarī uz ziemeļzemi.

Māja ar apiņiem, vieglās un gaišās stundas, kuras

Narvaitis pavadija kā Dagdas kundzes viesis, viņu
tā saistija, ka viņš kļuva tuvs un atklāts draugs
melni ģērbtai, gudrai saimniecei un iedvašoja ne

tikai augļu un apiņu smaršu, bet, likās, ari briestošu

vēl nesavītušu dzīvibas spēku, kas elpoja ap Dagdas
kundzes ķermeni... Un melnais fliģelis vēlu vakaros

skanēja skaļāk un dzidrak, izlaizdams skaņas, kā

sarkani melnus fantastiskus nakts putnus pār dārzu,
balto bazniciņu aiz kļavām un pār zemu gulošiem
mazo māju jumtiem. Tas bija stāsts par plašu un

topošu pasauli, kaut kur tālu, par nesavīstošo dzīvē...

Un nakts vējs to iznēsāja pa mazajām ielām, kā lielus

oceana viļņus pa sīkām klinšu spraugām; dažs labs

sapņotājs likās aiznesties tiem līdz, domādams par
tālu jūras ceļojumu no zaļā cietuma.

Dienas sariesās smagākas un saldākas, viss ap šo

laiku dabū veidu...

Zem apiņiem dārzāsāka pulcēties nedaudzie Dagdas
kundzes draugi, tika smiets un runāts par visu, bet

reizēm Dagdas kundze jautājumu nedzirdēja un viņas
skats sastinga pie mākslinieka lūpām... Tad viņa

atmodās, apmulsa un smējās pati par sevi.

Ne, tas nebija nekas
. . .

Tikai tālu kaut kur viņa
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bija ar savām domam bijusi, vairāk neka. Ari toreiz

tas bija kas neparasts bijis. Ari toreiz tas bija

pilns dziesmu un trokšņa, kā putns, kas tikko at-

griezies pavasara vējā.
kādi skaisti!

. .

*
viņa rādija pēkšņi uz

apiņiem.

„
Skaisti.

. . vijigi," atteica Narvaitis un viņa gaiši
zilās acis pacēlās pāri apiņu vītnēm.

„Bet jūs nemīliet tos? Ne? Ko jūs mīliet? Es zinu,
kaut ko jūs dziļi mīliet."

„Pats sevi?"

„Ak, ne."

„
Muziķu?"

„Ja gan, bet. .."

„Bet? Kaut kas sevišķs?"
„Varbūt. Es vēl to neesmu izpētijis. Bet nekas

nava par to labāks. Es mīlu kaut ko jaunu. To,
kas vēl nava izplaucis, bet nes brīnumu vēl pumpurā."

„Ziedi? Cilvēki?"

„Vairāki cilvēki."

„Ja, — tauta! 0, jauna neizplaukuši tauta, kurā

vecs saules sapnis guļ. To es mīlu. Tauta ir kas

brīnumains. Viņā irviss. Muziķa, dziesma, mīlestiba..."

„Ari mīlestiba?"

„Ari ta. Mīlestiba, kura saista visus spēkus."
Viņas rokas nogulās klēpī, galva noliecās uz

priekšu. Smagais matu ķekars ar tumšspīdošām
stīdziņam piedeva savadu izskatu tai.

„Es jus saprotu. Tas ir skaisti. Bet mes neesam

vairs priekš ta," viņa teica lēni.

„Mēs? Kādi mēs?"

„Mēs, kuri esam nomesti no debesim
. . . Mēs, ku-

riem dzīve aiznesta
. . .

Mēs varam mīlēt tikai grē-
cigo zemi. Ziedus, smaršas reiboni un ari nu

tad ari paģiras," viņa teica smiedamās.

„Grēcigo zemi, reiboni un
. .

. paģiras un . . . Ja,

ja viss tas tik dievišķigs pie jums, kā jūs, tad ari es
...
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Ari es mīlu šo „grēcigo" zemi. Paldies par atgādi-

nājumu. Mēs visi esam tādi grēcinieki."
Un viņš pielika kundzes roku pie savām lūpām ...

Kā silts vējs pārlaidās pār Dagdas kundzi. Viņa

smaidija.

„Vaj jums te patīk?" viņa jautajā. „Un vaj jūs
vēl gribētu te atgriezties kādu reiz?"

«Labprāt." Viņa brīdi domāja. Tad viņa apņēmās.

„Es jums kaut ko lūgšu. Un pierādiet tad, ka jūs
runājat taisnibu, ka jums te patīk

.
.

. Vaj jums ir

draugi? .
. .

tādi
. . .

tādi kā jūs?"
„Ja, draugi ir mana vienigā manta."

„Es jums šo mantu negribu atņemt. Bet es gribu

lūgt jūs: aizdodiet man savus draugus uz dažām

dienam un būsim visi līgsmi un grēcigi, kaut ari uz

nedaudz dienam ..."

Viņi abi smējās pēc tam, bet gala iznākums bija
tas, kakomponists gādāja savus draugus, skaļu, kūsošu

jaunatni, un no tās reizes iesākās pie Dagdas kundzes

augusta dzīres, kuras atkārtojās gadiem, un arvien

pievilka klāt jaunus un skaistus prieku meklētājus.
Pāris gadus vēlāk jau pilsētiņā zināja to laiku, kad

pie jaunās kundzes sākās ciemiņu laiks un „traka

dzīve", kura nedeva nevienam miera. Tad bieži

svētdienās, kad no baltās bazniciņas zem kļavām
nāca ērģeļu skaņas, no Dagdas kundzes „klostera"
pretim dimdēja traki fliģeļa akordi un kaisligā Bizē

muziķa pavedināja dievlūdzējus, kad tie izgāja no

baznicas.

Un tad vecajās plašajās istabās vakaros bija dzīres.

Dagdas kundjze mīlēja dzīres un priekus izredzētā

sabiedribā. Šķindēja glāzes, smiekli gaiši atsaucās

glāzēm un bija dziesmas dzirdamas. Par miera

ielām pilsētiņā vēl ilgi skanēja plašie, skumjie akordi,
laizdamies kā lieli putni pār jumtiem.

Logi bija plaši vaļā. Nakts varēja iespiesties un

ienest iekšā apiņu tvanu, no kura visi, likās, noreiba
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un kļuva lldzigi seniem grieķu dieviem bezbēdibā

un priekā.
Un bez tam Dagdas kundzei bija apiņu ķekari pie

krūtim un matos, kā arvien tādās dzīrēs
... un acis

kā tumšas vīnogas. Bez šaubām apiņi tur darija

iespaidu, jo tikai reibumā var pulss atdzīvoties tik

strauji un elpa iekarst.
. .

Un kad viesi bija aizgājuši, kas gan cits, kā apiņi,
kuru maikstis bija taisni gar Dagdas kundzes logu,
kas gan cits varēja aicināt viņu pie loga.

Silts nakts vējs šūpoja vieglās, gaišdzeltenās gal-
viņas, kad Dagdas kundze uzliecās uz loga ar savām

briedušām krūtim un padevās skaisti ļaunām un

mīļām domam. Par to, kas bija toreiz
.. . Toreiz,

kad viņai vēl nebija deviņpadsmit gadu . . .

Vaj tas bija grēks? Ja tas ir grēks, tad visa pa-

saule ir attaisnojama tikai grēkos. Visam ir tikai

viens pirmcēliens — grēks. Dzeja, muziķa, sapņi,

ideāli, — viss izaug no grēka saknēm. Pats svētums

tad ir grēcigs.

„Visskaistākais ir tauta, jauna tauta
.

.
.

tt kur viņa
to bija dzirdējusi? Tā neviens nerunāja.

Ari toreiz tā neviens nerunāja, neviens nezināja
tik īsus un skaistus vārdus, kā tas viesulis, kas sen

atpakaļ aiznesa baltu ziedu pulku pār pavasara lauku.

Vaj dzīve atkārtojas?
Ja, viņa atkārtojas — to Dagdas kundze zināja.

Bet zināja ari to, ka atkārtojas tikai apnicigais, kailais,

ikdienigais, bet nekad brīnumainais un apreibinošais...
Viņa norāva apiņu galvu, saspieda to pirkstos un

iedvašoja . . .
Savāds opijam līdzigs spēks aiznesa

viņas domas prom no grēcigās zemes. Pavērās gaiši
lauki. Rīts bija. Rasa dega zālē. Parādijās nelielas

muižas vecas ēkas un parks. Upite apaugusi ar

melnajiem alkšņiem .. . Celiņš pār dārzu. Klusa

istaba
...

klusas mēbeles
... pianino. Maza veranda...

Viena vieniga diena
. . .
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Dagdas kundze atmodās. Lūpas kvēloja, vaigi bija
silti. No vīna varbūt? Ne — tas bija kaut kas cits.

Viņa sajuta trīsas, viņai likās, ka ātrs, straujš vējs

norauj viņai ziedu pulku un aiznes
. . .

Apiņi šūpojās viņai gluži klāt. Dārzs un pilsētiņa

gulēja. Un tad viņa lika bez pretošanās vest sevi

prom reibinošiem tumšsarkaniem sapņiem. Bija tak

dzīres šodien bijušas . . .

Sterns
. . .

Sterns
. . .

Konrāds Sterns. Kāds savāds

vārds un kāpēc tas taisni tagad nāca tik mīļi klāt...

. . . Tas bija kūsošs pavasaris. Viņa bija pārnākusi
pēc beigtiem skolas darbiem mājā. Ne mājā gluži.
Mājas tai nebija. Viņas audzinātāji bija muižas

arendators, tuvs radinieks, un viņa sieva. Tiesa,
netrūka neka, bet brīvibas ari nebija. Pati sev at-

ļautā Anna bij kļuvusi sapņotajā. Tad nāca tas pa-

vasaris, kad viņa iepazinās ar Konrādu Sternu. Tas

bija tautas dziesminieks, skaists un lepns garā.

Smīns, kas uz viņa lūpām bija par gludo dienas

dzīvi un tikumisko laimi — bija tik pavedinoši lepns.
Un neviens nerunāja tik dziļus un neparastus vār-

dus kā Sterns. Toreiz dzīve vērās vaļā, kā kad

smags vienmuļigs svina priekškars paceltos pār ne-

redzēti mirdzošu pasauli, atsegdams spēku un skai-

stuma jūru.
Naktis palika negulētas un dienas aizgāja savādā

reibonī. Annazināja, kādas bagatibas nes sevī jaunais
dziesminieks. Pēc dažām dienam viņam bija jāaiz-
ceļo, bet pēc pāris mēnešiem viņš atgriezās. Graciozais

un lepnais gars, kāds bija jaunai kurzemniecei, vilka

viņu atpakaļ. Viņš saprata tās dvēseli
.. .

Un tadnotika grēkos krišana... Likās, ka zvaigžņu
tika vairāk un zeme smaršigaka būtu bijusi. Viņai

bija apiņu stīgas, ar gaiši dzeltenām galviņām, ķekaros

ap kaklu.

Saspiesti tie apmulsināja viņu tai brīdī, kad laiks

apstājās savā gaitā; kā tas mēdz būt lielas laimes
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brīžos. Daudz dziesmu šaltis ir strūklojušas par to

brīdi viņa dzejā ...

Dagdas kundze atelpoja kā nosmacēta un sēri pa-

smaidija. Viss likās tāpat kā bijis.
Bet toreiz viss gāja tik steidzigi. Viņas

pilsoņi līdz matu galiem, izbijās no visa, kas notiek,
un darija drīz to, ko atzina par vajadzigu. Viņi pār-
trauca visu bijušo ar lielisku paņēmienu, un deviņ-

padsmit gadus vecā Anna ar varenām kāzām un

spožumu tika ievadita Dagdas, prātiga un krietna

komersanta un namu īpašnieka mājā, kā viņa sieva.

Baltais kāzu uzvalks smējās kā čalodams un zelta

rotas mirdzēja.
Bet viņa — viņa bija pārvērsta. Viņa bija princese,

kura varēja staigāt pa sava cietuma klostera sētu un

domāt par savu plašo valstibu tālu aiz mūriem, tik

tālu, ka domas varēja dienam skriet, kamēr nonāca

tur. Varēja laist sapņus ar vakara garajām baltām

mākoņu laivām uz to zemi, kuru otrreiz neviens ne-

var atrast.

Un viņa mācijās no dzīves cilvēkiem, kā jādzīvo
dienu gūstā. Ja nebija patiesibas, vajadzēja aprei-

binajuma, kas dzīvi daritu lielāku un siltāku.

Viņa meklēja izdomātos stāstos to, literatūrā, dzie-

smās, mūzikā, izlasitās dzejās. Ak, tur bija nāvigs
saldums reizēm! Un tad — tad Dagdas kundze at-

zina, ka skaistas dzīves patiesibā nava — ir tikai

iedomās un sapņos viss.

Un tomēr, tomēr... Kāpēc reizēm gribējās aiz-

mest visu prom un alkt cilvēku tuvuma? Asinis bij
citādas sapņotajās...

Dagdas kundze ievilka dziļi silto nakts gaisu. Dārzs

gulēja dziļā mierā un mazie jumti gulēja līdzi visam.

Apiņu ķekari tikai lēni kustējās tepat pie viņas loga.

Viņa noglāstija ar roku tos. Mīļie apiņi!.. Atgrie-
šanās vairs nava, tad vismaz aizmirstibu tiem vajaga
dot. Kaut ko senā vietā. Tādēļ viņa tik ļoti mīlēja
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apiņus. Viņos bija neprātigs, ass saldums, kāda vaja-
dzēja viņas dzīvei.

Atminoties pavadito dienu un viņas viesu dzīves

alkstošās skaistās sejas, Dagdas kundze saprata, kā-

dēļ sapņos kritusi atkal.

Vaj varbūt varētu tiešam kaut kas būt tam līdzigs?
Viņa pavērās spogulī un redzēja skaistu apgarotu

seju un mirdzošas acis. Ak, dzīve vēl bija pilna
saules un prieka, kā zelta ezers pilns mirdzuma!

Mīlestiba?.. Kāds savāds vārds, kad vairāk kā

10 gadi pagājuši no viņas pirmā atziņas brīža.

Dagdas kundze atšķīra dedzigās konteses Nuaj
dzejas, tur bija tik daudz rūcošu strautu, asins karstu

sapņu.

Mēlēe au jeu des jours, presse contre ton sein

La vie āpre et farouche,

Que la joie et l'amour chantent comme un essaim

D'abeilles dans ta bouche!

... Sajaucies ar dienu prieku rotaļām un spied pie
savām krūtim asi smaršigo un tiešo dzīvi, lai mīlestiba

un prieks dzied tavās lūpās kā bišu spiets!
Un viegli aizmigdama, kad rīts jau zaļoja pār

dārzu un uz apiņiem bija rasa, Dagdas kundze zināja,
ka ir sācies viņas labākais laiks — dzīru un prieku
laiks un ari mīlestibas laiks — kad klusajā klosterī

ielauzās savada vētra, kā ilgi snaudušā ostā, un sāk

<iilat baltas dusošas buras, un laivas sāk šūpoties uz

aizbraukšanu, sapņodamas diezin ko par dienvidus

jūrām un vētrām un nesaprazdamas, ka tas tikai

sapnis, ka tās nekad nevar iziet vairs plašā apvārsnī.
Arvien tādās dienās Dagdas kundze apsveicināja

atkal savā mājā kādu jaunu ciemiņu, sniegdama viņam
savu maigo kristalroku. Tas bija vaj nu kāds jauns
students vaj mākslinieks, kuram vēl pāris nedēļas
brīva laika bija. Jauns un briestoša spēka pilns un

pilns ar lielu nodomu devās kaut kur uz Krievijas

augstskolu savas studijas turpināt. Bet garam apiņu
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mājai viņš nevarēja tikt. Varbūt tas bija atgadijums,
ka viņš te tika atvests, varbūt jau gadu atpakaļ te

viesojies, bet varbūt ari viņu saistija melni ģērbtais

graciozais stāvs un skaistās acis, kas vēl tik jaunas bija.
Un kad viesis gribēja atvadities, Dagdas kundze

brīnijās par viņa steigu un tad viņš bija jau saistits.

Kaut kas viņu apvija kā apiņu vītnēm un likās, ka

tam vajadzētu apiņiem līdzigi pacelties, lai ieskatitos

pa logiem saimnieces istabās, kur viss tagad sāka

dzīvot un skanēt.

Vakarā atkal bija dzīres pie Dagdas kundzes.

Un dažas dienas vēlāk līdz pat baznicai cauri

kļavām skanēja dziesmas. Kāds dziedātājs, no kon-

certa atgriezdamies, bija aizturēts šai modernāsKalipso
salā un viņam bija tik labi, ka nekur vairs netikās

tālāk. Pa naktim arvien ilgāk valodas, dziesmas un

muziķa klīda pa atvērtiem logiem pāri pilsētiņai, un

tad jau visi zināja: pie Dagdas kundzes bija sākusies

«traka dzīve", kā pilsētiņā runāja.

Apiņi palika arvien kuplāki. Ar viņu vītnēm bija
apvīta Bēthovena figūra uz klavierēm, lampas un

krēsli un pat daži trauki. Asa, reibinoša smarša bija
istabās un pa šo atmosfēru staigāja viņa kā atjaunota
dieviete.

Dagdas kundze mīlēja ari sievietes, jo saprata

labi, kas var saistit jaunos ciemiņus pie viņas. Arvien

viesu pulkam piebiedrojās kāda kursiste, vairāk jaunas

meitenes, gaišas un vieglas, kā ziedlapas, kuras kundzes

straujais viesulis rāva šai «trakajā" dzīvē iekšā.

Un tad sāka ierasties vēl ielūgtie viesi, kad augļi

jau smagi karājās koku zaros un asteres sāka ziedēt.

Tas bija zelta augusts, nobriestošā medus, druvu un

pilnigako sapņu laiks.

Bet apiņu mājā, pie sevis, Dagdas kundze necieta

viesus, kuriem nebija īpatnibas, pārgalvibas vaj lielas,

plašas brīvibas. Ja kāds gadijās — tas jutās lieks

un pazuda, kā nācis. Dzīvei vajadzēja kūset viņas
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mājā vaj ari nekustigi skumt, kā zem cipresēm, bet

visā viņa meklēja noteiktu stilu un krāsu.

Tad sākās reibinošas prieka dienas. No rīta vēl

viss bija kluss, bet pusdienā jau dārzā un uz terases

bija smiekli, dziesmas un straujas valodas. Puķes

bija visās vāzēs un dārzā viņu plaukums vēl tikai

pieņēmās.
Uz galdiem bija mielasts un pēc tam ilgi skanēja

vīna trauki, kad dzidri tika pieskandināts no visām

pusēm. Brieduši, smaršas pilni augļi no vazem sār-

tojās un katram bija rokā. Vakaros pēc mielasta

tika spēlēts gan no gaiši rāmā Svendsena, gan intimā

Debissi, un vienmēr visu pārsedza kā sudraba vilnis,
izbērdams pērļu klēpi krastā, tautas dziesmu ritums,

kuram, likās, gala nebija.
Kad dienas bija skaistas, pa zilā tvanā aizplūstošo

Daugavu tika sarīkoti braucieni uz salu vaj tāliem

ozolu krastiem. Laivas aizpeldēja lēni pa rāmo dzelmi,

un Dagdas kundzei kā valdniecei sekoja viss skaļais

un sapņu pilnais pulks un dziesmas ieskanēja krastu

dzeltenajos, rāmajos laukos vaj augsti stāvošos mežos.

Un atgriezās viss pulks vēli vakarā vaj naktī, un tad

zem mīkstām, dzeltenām lampu ugunim tika turpināta
prieciga dzīve un pa dārza celiņiem nāca un gāja

jaunie ciemiņi, pilni bezrūpibas un laimes.

Un arvien vēlu, kad viss apklusa, Dagdas kundze

sēdēja vēl pie loga savā istabā ar apiņiem matos

un sapņoja. Viņai tagad bija tas laiks, kad jāiegūst
sapņi, ar kuriem ta kā bite ar medus krājumu varētu

izdzīvot ziemu. Viņai dzīvē vairāk nebija, kā šo

augusta dienu siltais tvans un daudzo viesu prieks
un atmiņas par to.

«Jauna tauta — tas ir tas brīnumainais! Viņā ir

viss," — Dagdas kundze atminējās komponista Nar-

vaiša vārdus. Viņa gribēja, lai piepildās tas citiem,
kas viņai nebija piepildijies.

Pēdigās skaistās augusta dienas un naktis bija
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vislīgsmakās. Visi nojauta to, kam jānāk, un neviens

negribēja par to runāt. Tikai biežāk skanēja vīna

glāzes un karstāki vaigi bija viesiem un dziļākas
valodas. Sakustējās dziesmu ezers un melodija jaucās
ar melodiju.

Viesi ar apiņiem un puķēm mētājās. Damam bija
tās matos vītas, un smaršas pilnas bija istabas un

ārs. Tika deklamētas reibinošas dzejas un ar viņām
sajaucās straujie akordi uz fliģeļa.

Dzejnieks, kluss un vientuligs, kā jau arvien, uz

Dagdas kundzes lūgumu, kuram nebija spējams pre-

toties, pēkšņa prieka pārņemts, lasija dzejas un vis-

pēdigi Rostana dziesmu par tālo princesi:
„Ta ir ikdienišķiga lieta, mīlēt kādu gaišmatainu,

bruneti, vaj citu mīļāko, jo tās ir atrodamas bez pūlēm,
bet es mīlu — tālo princesi...

Ta ir ikdienišķiba, būt ilgi uzticigam un glāstit

roku, kura mums atļaujas, un skūpstit to, kas neiz-

vairās — bet es mīlu tālo princesi."
Dagdas kundzes acis mirdzēja prieka pilnas. Viņai

likās, ka ceļas augšā bijušais laiks. Šais jaunos un

straujos cilvēkos viņa dzīvoja līdz, jo ari viņa mīlēja
to tālo un nesasniedzamo — visskaistāko!

Zvaigznes, jau tālākas un spožākas kā vasarā,

lāsmoja pie agrā rudens debesim, kad viesi izklīda

pa dārzu un istabām un kaut kur aprāvās pēdējais
tautas dziesmu akords...

Eross bija sācis valdit un visiem gribējās kaut ko

pateikt otram.

Un kad Dagdas kundze, pavadita no kāda, kuram

laime bija ļāvusi viņas roku turēt savā — kad viņa
lēni garam apiņu vītnēm soļojot, redzēja kaut kur

skūpstus, kad nobriedošo augļu smarša bija gaisā —

viņa līgsmi smaidija. Viņa bija panākusi savu. Viņas

māja bija laimigo sala un viņa zināja, ka atmiņas

par to būs laimes pilnas visiem.

Un noklausoties mīlestibas vārdus, kurus ar dziļu
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pārliecibu un patiesi viņai teica kāds no viņas vie-

siem — kurš gan to nebūtu darijis apreibinošās

grācijas tuvumā — viņa tikai lēni smaidija un klusēja,
un domas vienmēr viņai bija prom uz to vasaru, un

Konrāds Sterns tad viņu sveicināja, kā jauna nākoša

tauta.

Viņa uzņēma sevī visu šo zvaigžņoto flirtu, kā

lielu dārgumu, un kļuva arvien maigāka un pilnāka
laimes. Mīlestiba kā vīns tad apreibināja visu šo

dārza māju un bazniciņa kļavās likās tik vientuliga
un atstāta un pazemiga tādās naktīs, kurās prieka
orģija, kā pagāniskos laikos bija pamodusies.

Tad ausa kāds rīts, kurā likās, ka asi spārni no-

švīkst pār mājas jumtu un gar apiņu vītnēm. Ta

bija šķiršanās...

Viesi aizbrauca pa diviem, trijiem — retāk pa

vienam. Valodas bija klusākas un kaut kas palika
neizrunāts. Gaisā bija kā vīstošu puķu tvans.

Dagdas kundze palika vārtos un noskatijās tiem

pakaļ. Visiem bija puķes no viņas dārza. Reizēm

viņa stāvēja pie Daugavas un noskatijās, kā laivas

aizved uz otru krastu visu «trako sabiedribu", kā

ļaudis teica. Bet viņa stāvēja un vēcināja ar balto

mutautiņu tiem, pāri tumšajam ūdeņam, kas tai tik

vēsi plūda garam.

Vēl daža diena, un pilnigs klusums bija visur.

Dagdas kundze bija viena. Viņa staigāja pa dārzu

un skatijās skaistā auglī, ko turēja rokā, vaj ilgāk

pakavējās pie astram, kas arvien greznāk saziedēja.
Un bieži aizmirsās domās. Acis smaidija. Sejs

priekā atmirdzēja.
Bet vakaros viņa ilgi sēdēja savā istabā un viņas

vieglie pirksti meklēja pa dzejas grāmatām... Par

ko viņa domāja? Ko viņa meklēja?
Varbūt viņa sajuta ta laika tuvošanos, kad ari

vasarās nebūs vairs šo skaisto dienu. Kādēļ tad uz
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viņas galda tik ilgi varēja stavet uzšķirti viņas mīļotas

dzejnieces vārdi:

Pourtant tu t'en iras un jour dc moi, Jeunesse,
Tu t'en iras, tenant 1' Amour entre tes bras...

Visklusak tika pēc salnas rītiem. Tad apiņu vītnes

vietām tika sarkanas un izskatijās kā asiņainas vātis

pie Dagdas kundzes logiem. Un skaņas, kuras zem

viņas pirkstiem izdeva melnais fliģelis, bija vairs tikai

kā mierinošas, gurdas sēru dziesmas. Pilsētiņa atkal

varēja mierigi gulēt zem rudens zvaigznēm, un cauri

kļavu irstošām lapām pacēlās lepnāk balta bazniciņa
kā atsvabināta.

Vienigais Dagdas kundzes prieks bija vēstules,
kuras nāca, atminēdamās laimes dienas, viņas mājās.

Viņa pazina atkal savus draugus, un to gari sapulcējās

pa naktim trokšņot un dziedat un mīlēt klusajās
istabās. Tās bija saite starp prieku un vientulību.

Bet kad pēdējās apiņu vītnes sarāvās — bija pilnigs
miers.

Tikai reizēm rudens dienāsvaj ziemā Dagdas kundze,

uz ielas parādidamās, likās, nesa sev līdz to sauli ar

neparasto mirdzumu, pēc kuras mēs visi tā ilgojamies.

* *
*

Kad ķēnišķīgais un gleznais miera trauks sadrupa
kara viesuļos, šie viesuļi aizsvieda ari mūsu sauli prom.

Maskavā uz straujās ielas es satiku Dagdas kundzi,
skaistāku kā vēl nekad, jo sēras darija viņu vēl

daiļāku. Mēs runājām dažus vārdus un baidijamies
vairāk ko teikt... Viņa pazuda ļaužu plūdumā ...

* *

Uz Daugavas krasta saules pilnajā Kurzemē ir

mazas pilsētiņas drupas. Mūru paliekas un skursteņi.

Daugava plūst tāpat prom lēna un smaga zem zilgana

vasaras tvaika, bet viss pilsētiņā ir nāves kluss.

Es uzmeklēju to vietu. Dagdas kundzes māja ir
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pazudusi; tur ir tikai akmeņu kaudze. Bet pie atli-

kušās mūra sienas spiežas klāt, uz augšu vīdamies,
jauni apiņi. Viņu galotnes krīt atpakaļ, jo tām nava

balsta...

Mīkstas skumjas man uzdveš, kā senais apiņu
reioinošais asums. Nepiepildāmas un neiespējamas
vēlēšanās man uznāk... Bet tas jau ir kas cits un

te nevajadzīgs.
Es negribu skaitit tagadējās grūtās dienas. Es

gribēju tikai prieku atminēties. Horas non numero

nisi serenas — saka vecie saules pulksteņi. Es skaitu

tikai gaišas stundas... Es esmu gribējis būt tikai

tāds saules pulkstenis.

Tāpēc par tagadējo vajaga klusēt.

1918.



MĀJĀS.

i.

Rīta vēsums vēl gulēja ar vieglu miglu pār lau-

kiem, kad Edvards Egle pārbrauca pār Daugavu un

uzkāpa Kurzemes krastā. Bet saule jau vizēja visam

pāri. Saule, kura nekur tik žilbinoša un silta nelikās

viņam, kā te.

Pēc gandrīz četru gadu ilgas ceļu krustošanas pa
svešumu viņš tagad atgriezās no Krievijas un gribēja
uzmeklēt savu tēva māju, no kuras, laukiem briestot,
lielo notikumu straumē aizrauts prom tika. Viņš zi-

nāja ari to, ka ir palicis viens no visas ģimenes un

savādas svešas sāpes nesa to atpakaļ uz seno vietu.

Varbūt jūrceļotajs, kurš gadiem ilgi pa svešiem

oceaniem un svešām ostam klīdis, sajūt to, ko sajuta
Edvards Egle uzkāpdams augstajā krastā, uz kura

gulēja zaļā Kurzeme.

Zaļā un zeltainā Kurzeme! Šis vārds vien jau

reibināja un nesa viņu arvien uz priekšu.
Bezgaligos grāvjos un izrakumos bija izvanditi

krasta augstumi. lerakumi bija pārvērsti par cilvēku

mitekļiem, kur tie gadiem ilgi bija sēdējuši, it kā no

saules tiem jābēg būtu. Sveši un fantastiski nosau-

kumi un uzraksti bija šīm apakšzemes pilsētām, kuras

tagad bija tukšas un klusas un kuru ierīkojumi tikai

rādija, ka te mituši cilvēki.

Tad lauku plašums viņu apņēma un vēl neredzēts

klusums. Viņš iegāja savādā zemē, kura atgādināja

stepes vaj prērijas. Lauki, kur agrāk druva brieda,

bija saplūduši vienā kopā un sazēluši brūnās smilgās
un ziedos, kas sniedzās līdz pusaugumam un tagad

bija pilni bagātas rīta rasas. Baltas puķes auga tādā
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bagatibā, kura varēja likties pasakaina, ja to neva-

rētu rokam aptaustit. Zili lieli puķu ziedu zvani

jaucās pa vidu, augsti pacēlās lauku lilijas un spilgti
dzeltenas pīpenes. Likās, tas bija no kultūras atsva-

binātas zemes prieka kliedziens pretim saulei. Atgrie-
zās daba savās tiesibās un ar neaizturamu spēku
dzina stiebrus un puķu kātus, kā pateicigus smaidus

pret atklāto, vizmojošo debesi.

Lielceļš, pa kuru reiz putēja izbrauktas smiltis, bija
apaudzis ar balto un sarkano dābolu un raibas ka-

menes jau ložņāja pa ziediem, dūkdamas savvaļā,

pēc medus. Dziļajā zālē laukos kliedza vālodzes un

viņu kliedzieni bija kā dabas zvani, kas sēru pilnu
prieku izzvanija pa zaļo zāļu ezeru. Un viņš būtu

ticējis, ka staigā pa neesošu zemi sapņos, ja šad un

tad kājas nesapītos sarūsējušās dzeloņu drātīs, kuras

stiepās pa zāli un krūmiem un bija pamestas un

aizmirstas te.

Ar skatu ceļotājs meklēja pazīstamās vietas, par

kurām pēdējos gadus bija tikai sapņojis. Bet viss

likās svešs. Birzes bija pazudušas, jauni ceļi stiepās
pa laukiem — bija savāds baigs labirints.

Vietvietām zālainos puķu klajumos parādijās zaļas
kuplu koku salas, un pieejot tām klāt, viņš redzēja,
ka tie ir ābeļdārzi uņ zem koku ēnas balojas nopo-
stito māju drupas. Šīs drupas balojās zaļumā kā

savadi spoki un no tālienes bija kā sadragātu kuģu
atliekas. Skursteņi un krāsns vietas stāvēja viskailak

un aiz viņiem slēpdamies parādijās izpostišanas ģin-

deņa izsmejošais smīns, kas palika ar netraucētu

mieru un nekustēdamies nolūkojās gājējam pakaļ.
Un tomēr mūru atliekās bija dziļa ilgošanās un gaidas
un viss tukšums bija kā liels kliedziens pēc tiem,
kuri reiz te mituši un kuru vairs nava...

Drupas un drupas un klusums un nebeidzams de-

bess dzidrums. Vaj ta bija Kurzeme? Edvardam

Eglēm ari likās, ka viņš ir citā pasaulē un viņš sa-
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juta pasaku gājēja jūtas, kad starp vakardienu un

tagadni gulēja veselas mūžibas, un cilvēks pats sev

liekas svešs un tāls. Māju drupas un ābeļdārzi!.. Vaj
tās nebija ari tautas drupas, kura citreiz te līgoja?

Viņš aizkāra kaklu ar roku un apraudzija savu

rētu kreisajā pusē un viņam nāca prātā cīņas un

asiņainie upju krasti, un purvi, un meži, kuros sal-

dams viņš gulēja līdzi latvju pulkiem aizsargāt tau-

tas svēto zemi. Un par to visu nejūtigais Pikols bija

pūtis savu dvašu.

Viss bija te nu tik pilns sāpju, ka viņam likās, šīs

drupas ir pārakmeņojušies dievlūdzēji, kuri ar pacel-
tām rokam stāv pret debesi un stāvēs tik ilgi, kamēr

bargā dieviba atdos šiem laukiem un mājvietām viņu
dvēseli.

Vērodams ceļus un pakalnus, viņš nogriezās uz to

pusi, kur viņa tēva mājam vajadzēja būt.

Viņš pagāja garam laukezeram, kas pilns niedrāju

bija tagad tik svešs un kluss, kā kad pagājušie gadu-
simti viņā kā miroņi gulētu. Vītoli bālēja pie kra-

stiem un raudāja saules karstumā. Dārzu puduri
zēla ap māju drupām un liepas, pilnas ziedu, stāvēja
bez bišu sana, un smarša, kuru vējš jauca pa gaisu,

pēkšņi atgādināja bijušo ...
mirušus laikus.

Un tad Egle ieraudzija zālē nelielu krustu, kas

plēta savas rokas viņam pretim it kā sargādams
lauku aiz sevis un neļaudams tālāk iet. Tikko sa-

skatāmas kareivju cepures atliekas stāvēja krusta galā.

Augligā zeme bija devusi zaļi melnu zāli uz nolīdzi-

nātā kapa. Un sāpigakais — cik savadi — bija tas,
ka ceļotajam bija žēl ne kritušā, bet ta pagalma un

mājas, kuri viņa gaida... gaida līdz dziļai mūžibai

un nesagaida.

Bet aiz ši krusta smilgās un zālē bija vēl un vēL

Tur bija vesela lauka kapsēta ar lielām un mazām

krusta zīmēm, neierobežots lauks, kas glabāja sevi



tik daudz. Uzraksti dažādās valodās, drāšu dzeloņu

vaiņagi un lauku ziedu neizbrienamā bagatiba...
Neliela strauta malā starp bedrēm, drātim viņš

apsēdās pilns salda nespēka un mūžibas domu. Saule

spieda un gaiss smaršoja. Viņš atlaidās zemē un

aizvēra acis. Nekur nebija jāsteidzas, un savādas

bailes atturēja viņu doties tālāk. Vēl tikai dažas

verstes...

Salda zemes smarša un saules siltums viņu aprei-

bināja. Kāds nogurums it kā aizmigt pavisam
varētu nedzīvas dabas visuma miegā.

Apziņa pazuda uz brīdi...

Viņš bija atkal atgriezies tai laikā — dienās, kuras

laimes un miera smagas, kā medus kāres bija. Viņš

gāja gar rudzu lauku. Rudzpuķes ziedēja un vālodze

kliedza
...

Bērzi birzē mirdzēja ar savām lapām, kā

sudraboti.

Kāds gāja blakus un smējās klusi. Viņš paskatijās.
Ta bija viņa mīļā... Viņai bija tik viegls vasaras

uzvalks un miesas siltums smaršoja cauri. Viņi ru-

nāja un meklēja vārdus un mulsa abi, un tad pama-

zam viņš sajuta roku savā turoties... Bija kā pēc
smalka augliga lietus, kad saule izlaužas cauri. Un

tik viegli un skaisti, kā tikai sapņos var būt.

Ak, saldais miegs, kāds gadiem nebija veldzējis
miesu! Kādus neiespējamus skatus viņš nes...

Kaut kas spieda viņam zem galvas un viņš pamo-
dās. Un auklēdamies vēl sapņu atmiņā zināja jau,
ka viss redzētais pieder zemei.

Iz dziļas zāles zemes virsū bija kaulaina roka līdz

pusstilbam izstiepusies. Delna plaši atvērta ...
Un

cauri pirkstu starpām bija izauguši zili ziedu zvani

un bagatigi saplaukuši līgojās saules gaisā. Vaj viņa

nestiepa pretim debesim zilas miera ilgas ar šiem

ziediem? Cik drīz aizmirstas cīņas zemes mātes rokās!

Viņš pacēlās un devās tālāk pa lauku, uz kura

nāves karnevāla trakās dejas bija notikušas. Slavas,

210
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sapņu, spēka un izmisuma pilnās miesas varēja gulēt

mierigi zem puķu saknēm; saules dārzs te bija ne-

traucēts un plašs un mākoņi peldēja augsti un balti,
kā lielas buras, aiznesdami dusošo sapņus un nodo-

mus mūžibas selgās.

11.

Pret pusdienu Edvards Egle pēc pakalniem un

strauta pazina savu māju vietu, un kluss, kā trau-

sliem, salauztiem soļiem iegāja pagalmā ...

No visa, kas reiz bijis — bija tikai drupas. Baltu

mūru atliekas glūnēja no augstiem dadžiem un ziediem

ārā un apdegušie, nokaltušie koki varēja liecināt no-

tikušo. Tikai akas stabs ar augsti paceltu vindu

stāvēja vienigais, kā piemineklis sētas vidū. Aka bija
aizbirusi un aizaugusi. Akls nospiedošs klusums bija

visapkārt, tikai kokos aiz dārza spiedza vienmuļigi
kāds putns ar asu skaņu. Tumšas ēnas gulēja zem

ābelēm un bija savada vēsuma un baiguma pilnas.
Pāri koku lapām saule spieda ar tādu spēku, ka

Eglēm likās atkal: tas viss ir murgs un viņš gaidija
atmošanos.

Viņš apsēdās uz akmeņa tai vietā, kur agrāk mājas
durvis bijušas, un sāka pārdomāt savu dzīvi. Bez-

galigas cīņas gadiem ilgi bija izpostijušas visu. Viņš
bija gājis visam cauri un vienmēr pirmajās rindās,

kaujās un revolūcijās. Bet kad beidzot redzēja, ka

cilvēkos nekas vairāk nava, kā ārprātigs asiņu murgs,
kuru nosauca par revolūcijas cīņu — viņš pameta
visu un devās šurp, lai, varbūt, dabas mierigos un

dziļos ritmos atrastu dvēselei mierinājumu. Viņam

gribējās būt atkal kā akmenim lietū un vējā vaj kā

puķu stiebram laukā. Zeme likās svēta un tuva atkal

un tik pēkšņi viss bija viņu apņēmis, kā kad sapnis
būtu. Tagad viņš nebija vairs agrākais izsmalcinā-

tais students un virsnieks, bet primitīvas dabas cilvēks.

Viņš nolika savu mazo ceļa somu sev blakus un
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atspiedās pret mūra paliekam. Nesakarigi murgi,
žēlums un iedomas mocija viņu. Vasaras tvans rei-

bināja galvu. Tik daudz zemes un ziedu un saules

akmeņu un asiņu vietā!

Pa dārza ziediem lidoja balti tauriņi un spāri un

kliedza atkal putns. Vaj nebūtu bijis labāk palikt
turpat, kur agrāk? Dzīve bija aptaustita un pazīstama
visos sīkumos un apriebusies. Vaj varētu būt kāds

spēks, kas vēl viņu jaunu dara un met noslēpumu
un burvibas mirāžas šai tuksnesī!

No tālienes bija dzirdama izkapts strīķēšana. Viņš
pacēlās un vēroja... Tā tad te vēl kaut kur ir cil-

vēki. Un priecigaks devās uz pļavas pusi, kur kai-

miņu māja dažus simts soļus tālāk bija bijusi. Tur

bija redzams kāds lauku šķūnis.

Gribēdams iziet caur kaimiņu dārzu, viņš pēkšņi
apstājās. Viņa priekšā stāvēja jauna sieviete gaišās
drēbēs, ari pārsteigta un izbijusies.

Izkapts viņas rokā drebēja un jaunās acis lūkojās
stīvi un baiļu pilnas. Vaj viņa to noturēja par lau-

pitaju? Kas gan cits te varēja mitināties tādā nāves

laukā?

Tikai, kad viņš sveicināja, ta viegli apjuka un at-

smaidīja. Viņi bija tagad kaimiņi...

Vaj ta bija mazā leva, ko viņš atminējās kā mei-

teni priekš gadiem? Viņa bija toreiz varbūt gadus
14 veca. Un tagad ta bija liela, gaiša un skaista —

kā citā būtibā. Viss dzīvoja tik ātri tagad.

Edvarda Egles drūmais sejs palika gaišāks. Viņš
sniedza tai roku un nedaudz vārdu pietika, lai zinātu

visu.

Ja, veco paaudzi ari viņa bij atstājusi Krievijā
zem baltiem koka krustiem. Tikai viņas bijusē aukle

bija vēl dzīva un atnākusi tai līdz. Viņas dzīvoja
nelielā lauka šķūnī, kas vēl atlicies bija no bijušās
bagatibas.
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Lauka malā ganijās govs un meitene bija pļāvusi

sienu, priekš kura tāda bagatiba bija visās malās.

„Nu, Ann', te ir mums ciemiņš," viņa teica, kad

tie piegāja pie kūpošā ugunskura, uz kura vārijās

pusdiena. Un viņi visi skatijās viens uz otra, nesa-

prazdami, ko jautāt un atbildēt.

Egle pārlaida acis pār laukiem. Un tagad tie likās

atkal tik pazīstami un patīkami. Viņš sāka atmosties

no sāpju murga. Un prieks bija, ka sērpilnās levas

acis viņam šad un tad pretim lūkojās. Viņa pat pa-

smējās reiz. Jo izrādijās, ka viņa ir ģimnāziju
beigusi — siena pļāvēja un ganu meita reizē.

Un tad pēkšņi apklusa pieminot bijušo dzīvi, un

acis kļuva plašākas, pilnas asaru...

Diena bija pagājusi tik nemanotātri. Vakars skaists

ar sārti pērļotām mākoņu rindām apņēma zemi un

viss atgādināja pasaules pirmsākumus. Purpuraina
un zeltaina vakarakrēsla gulēja zāles un puķu stiebros,
kuri ar augsti paceltiem vaiņagiem skatijās šai rietē-

šanas godibā. Nepārredzamie, zāles apaugušie lauki,
birzes un drupas ar skumjpilnu klusumu izdvesa sajūtu:

Viss pagājis, visam miers.

Dvēseles tikai uzplauka, kā lielu un gaišu dzīru

saldas atmiņas, un ar nāvigu un prieka pilnu saucienu

sauca atpakaļ laikus un cilvēkus dziļai līgsmei. Vaj
visam tam nebija klāt ari rītdienas prieks, jaunāks
un skanošāks? Jaunākas tautas prieks? Kad Edvards

Egle vakara krēslā stāvēja šķūņa vārtos un lūko-

damies uz vasaras zvaigznēm nezināja, kurp doties,
leva pavirzijās cietāk pie aukles un teica:

«Nāciet zem jumta. Jums nava, kur iet."

Viņš pateicigs un priecigs apsēdās uz jaunā siena.

Iz pļavām sāka celties migla. Viņi ilgi runāja
nakts tumsā. Sāpes bija viņus mazgājušas tik skaidrus

un tautas liktenis darijis tik tuvus.

Vēl ilgi apklusuši tie sēdēja viens otram blakus.
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Viņa plecs sajuta siltumu, kas bija jaunās sievietes

roka. Pēkšņi viņi bija tik tuvi tikuši viens otram.

Kad rīts ausa, viņi gulēja dziļā miegā. Bet sejas
bija kā apskaidrotas. Meitenes galva bija pie viņa
krūtim un viņa roka sargāja tās pagalvi.

Pērļotie rīta debess spārni atkal plētās dzirkstīdami

pār drupām un smilgu un puķu aizaugušiem laukiem,
kas mazgājās bagatigā rasā.

Cauri zemes elpai kaut kur kliedza līgsms un skanigs
rīta putns, kā zvans zili zaļā tālumā.

1918.



SULAINIS.

«Ja, mans mīļais, mēs visi esam tikai sulaiņi priekš
sievietēm... Un ja mēs esam ari viņu draugi vaj

pielūdzamie, tad tikai uz brīdi, uz īsu brīdi."

Mēs sēdējām divi vien — es un mans draugs
Smilga pie kamina un skatijamies liesmās. Vasara

bija prom un lietus sita logu rūtīs.

Viņš bija drūmā garastāvoklī vēl tais gados, kad

aiz erotiskiem iemesliem diezin ko var padarit. Viņš

bija klejojis jau divas dienas pa pilsētu, dzēris un

trakojis, bet tagad bija mierigs.

Viņa līgavu es pazinu. Ta bija saulaini gaiša un

gracioza sieviete. Viņu mīlestiba bija pilna aizrau-

šanās un laimes un viņu kāzām vajadzēja notikt jau

pāris mēnešus atpakaļ. Kādaārkārtiga, stipra mīlestiba

ta bija... Un tagad kad Edvards Smilga ienāca pie
manis kluss un drūms, bet iekšķigi mierigs likās, es

drīz dabūju zināt, ka viņi šķīrušies — uz visiem

laikiem.

«Cik nelaimigi mēs ari nebūtu — ar to ir beigas,"
viņš teica mierigs un apklusa, lūkodamies ugunī.
Pusironisks sāpigs smaids palika uz viņa mutes.

«Kā tas notika? Vaj es to nedrīkstu zināt?" es

jautāju.
«Tas notika ļoti vienkārši — un varbūt ari ne tik

vienkārši..."

Un viņš stāstija.
Tas bija augusta beigās. Tu zini to neizrunājamo

daiļumu, kas ir gaisā un dabā ap to laiku, kad koku

zaļie kroņi sāk palikt rudi, debess ziboši spožs un

druvas smagas. Tad mēs sajūtam dzīvibu un ari

savu laimi vispilnigak.
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Pilsēta mani spieda. Pamodās ilga kaut vienu

dienu būt laukā, un es izteicu savu nodomu Monikai.

Viņa padomāja brīdi, lēni pasmaidija un teica:

„Tas ir labi. Darisim to."

Mēs norunājām braukt piektdienā. Uz kādu vietu,
kurā dabas skaistums un lauku vientuliba visvairāk

pieietami.
Kad es aizgāju pie Monikas, viņa bija gatava. Bet

pieglauzdamās teica man:

„Es tev kaut ko gribu lūgt. Nu saki, ka tu ne-

dusmosies. Ja? Ja? Tas ir tā — mēs varētu braukt

vairāki. Vaj tev nekas nebūs pretim. Ne tak?"

Es, protams, piekritu.

„Esi tik labs tad un pazvani Aleksandram pa tele-

fonu. Būtu labi, ja viņš piebiedrotos mums. Ja, vaj
tu neļaunosies uz mani. Nu šoreiz paklausi..."

„Tu zini, Aleksandrs bija reiz mans draugs, bet

mēs kļuvām vēsi, jo viņa pašiedomatais Don-Zuans

nostājās starp mums."

Es biju mazliet aizkārts. Viņa nomanija to un teica:

„Ak, ne, ne, ja tu negribi. Es ari tad ne." Un

drusku skumjas bija balsī.

Es negribēju sevi nodot un teicu, ka man it nekas

nava pretim, ja viņš piedalās.
Es zvaniju no vienas vietas uz otru, kamēr beidzot

dabūju viņu rokā un teicu, ka Monika vēlas, lai viņš
brauc līdzi, un noteicu vilcienu. Viņš apsolijās un

es paziņoju to Monikai. Viņa bija mieriga.

Stacijā mums vajadzēja Aleksandru gaidit, un viņa

sūtija mani vairāk reizes ārā, palūkoties, vaj tas nenāk.

Beidzot viņš nāca un man vajadzēja viņam iegādāt
biļeti, jo viņš negribēja vairs stāvēt garajā rindā.

Mēs nobraucām mazā skaistā stacijā un devāmies

uz vecām bruņinieku pils drupām, kur no kalnāja
vizmoja mums pretim lauku bezgaliba.

Pie Monikas es neka sevišķa nemāniju. Tikai
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bieži viņi bija blakus, un kad mēs ēdām, viņa skatijās

nemitigi uz Aleksandru un smējās.
Pēc pusdienas viņam iegribējās dzert un Monika

teica:

„Mums tagad slāpst... Vaj tu nebūtu tik labs un

nedabūtu pienu no tuvākām mājam. Ja? Tu tak

to darisi manis dēļ. Mēs būsim tepat."
Es atnācu pusstundas laikā. Un man vajadzēja

nest tukšo trauku līdz, kad viņi gāja pa priekšu par

kaut ko sarunādamies.

Mēs nonācām skaistā mežā zem ozoliem uz upes

krasta. Bija maigs saules spožums un silts tvans.

Mēs apsēdamies. Sienāži smalki vizināja ar savu

čirkstēšanu... Es skatijos Monikas sejā un redzēju
tur mieru un savadu laimi. Kā es būtu labprāt tagad
ar viņu viens bijis.

Tad viņa pēkšņi kaut ko atminējās un teica man:

„Tur gar krastu tai vietā zem lazdām es redzēju
skaistas puķes. Tās man ļoti patīk. Vaj tu nebūsi

tik labs man tās saplūkt? Ja? Mēs paliksim tepat
un tevi gaidisim."

Pēkšņi mani apņēma neizbaudītas sēras un pa-

modās dziļi manā būtnē nāvigs lepnums. Es piecēlos
lēni un teicu ar lielu mieru un vienaldzibu.

to es varu izdarit labprāt."
Un es aizgāju.
Es meklēju puķes, bet aizgāju vēl tālāk kā va-

jadzēja. Es iegāju mežā un staigāju divas stundas

zem kokiem, lai atdabūtu atkal līdzsvaru. Un tad

es atgriezos ar puķēm un pasniedzu tās viņai.

Viņa nemaz nebrīnijās par manu ilgo prombūšanu.
Likās, ir pagājušas tikai minūtes desmit...

Es pasniedzu puķes, palocijos mēmi kā sulainis un

atkāpos pāris soļus, palikdams stāvot.

Vakarā mēs gājām uz staciju, lai brauktu mājās.
Es sekoju viņiem sešus soļus aiz muguras, kā to

prasa sulaiņa pieklājiba.
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Monika to ievēroja un paskatijusies manā sejā kaut

ko tur ieraudzija, kas laikam viņu uztrauca. Viņa laida

Aleksandram iet pa priekšu un cieti satvēra manu

roku, mēģinādama būt maiga.
Uz ceļa es biju kluss. Monika pētija manu seju

caur puķēm lūkodamās, kuras es pa to laiku biju

saplūcis. Un viņas sejs bija mierigs.
Es pavadiju viņu uz māju. Un tiklīdz mēs bijām

viņas istabā, viņa nometa puķes un apskāvās cieti

man ap kaklu.

„Mans mīļais, mans mīļais.. .*

Es atvilku viņas rokas un teicu:

„Cienitā jaunkundze! No šīs dienas sākot meklējiet
sev citu sulaini. Mana alga ir par daudz nieciga

pie Jums."

Viņa nobāla un saprata mani. Acīs viņai bija
izbailes. Viņa teica kaut ko, bet es nedzirdēju. Es

paklanijos kā sulainis un aizgāju... Tā ir labāk, es

to jūtu... Zinu, ar neizsakāmām mokām."

Es sapratu viņa lepnumu. Un savadi bija tas, ka

viņš ne ar vienu vārdu viņai neka nepārmeta.
Es sapratu ari, ka tas bija vienigais un pareizais

ceļš, kā sevi viņš bija varējis glābt. Es zināju, ka

Monika viņu mīlēs līdz nāvei. Pretējā gadijumā viņa
to būtu nicinājusi.

1915.



SIEVIETES PLĪVURIS.

Tas bija Ostendē, šai izšķērdigā smalka flirta un

plūstošu miljonu jūrmalā. Skaistās augusta dienas

gāja uz beigām un mazliet klusumu jau varēja manit.

Bet dzīve mirdzēja tāpat kā jūra, plaša un spoža ik

ritu te.

Pēc beigtas pusdienas uz mazas, bet greznas vies-

nīcas terases bija sapulcējušies tie iemītnieki, kuru

starpā pastāvēja interese vienam pret otru. Dažas

dāmas, pāris oficieru un dažādu profesiju cilvēki.

Jūras maigums aicināja uz pastaigāšanos un drīz

terase bija gandrīz tukša. Beidzot mēs palikām tikai

seši, — grafs Lorans ar savu jauno, skaisto sievu,
kura tagad sarunājās ar jaunu jūras leitnantu Seljē,

skulptors bejģietis, pāri piecdesmit gadus vecs kungs,
es un kāds ārsts, sirms, simpātisks un gudrs cilvēks.

Sarunas taustīdamās nonāca pie sievietēm un pie
mākslas un nemanot ievilka mūs visus sevī. Skulp-
tors runāja par sievietes formu skaistumu, viņš ar

savām rokam visādās vielās un akmenī šo skaistumu

bija ietvēris — viņš zināja daudz, ko mēs nesapratām.
Pie tam acis viņam it kā tālu kaut kur būdamas

pārklājās ar savadu mirdzumu un lūpas smaidija
kaut kam iedomātam.

Šai brīdī es paskatijos uz grāfieni Loran. Viņa

stāvēja pie terases balsta, saule apspīdēja viņas

maigo seju un viņas acis pieņēma prieka pilnu mir-

dzumu pretim jaunajam jūras leitnantam
. . .

Grāfiene

tak visu dienu šodien un ari dažas dienas agrāk bija
nervoza un slima, to zināja visi un visvairāk tas

rūpēja, kā likās, grafam. Bet tagad viņa bija tik

pilna dzīvibas uz — acumirkli, tikai uz acumirkli.
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Viņa ātri apgriezās, nopūtās un prasija tad oficieram:

„Tā tad jūs aizbrauksiet rītā — ja?"
„Ja, cienitā. Mans laiks ir notecējis ...

Un man

vēl daudz kas jānokārto . .
.*

Un viņš atvadijās noskūpstijis tai roku. Man likās,
ka viņš vēl ko teica paklusam un tad aizgāja.

Saruna pieņēma klusu, intimu raksturu. Sulaiņi

pasniedza kafiju ar liķieri un starp mums iestājās
ta sajūta, kura neļauj aiziet, bet ievelk sarunās kā

jaunā, nebijušā spēlē.

„Bet sakiet, mosjē, — ja sievietes skaistums —

forma un miesas skaistums ir tik dievišķigs, kādēļ
tad viņas tā slēpj to — no mums. Atzīstaties, ka

sievietes no neka tā nebaidās kā no sava kailuma —

no miesas es gribēju teikt" — jautajā grafs.

„Nu, uz to ir viegli atbildēt," ārsts iebilda. „Redziet,

kungi, — patiesiba ir vienmēr kaila, bet nekas tā

nebaidās no atklātibas kā viltus. Un sievietes pa-

stāv vienigi no viltus un tādēļ slēpj sevi
...

Es do-

māju tiklab miesu kā garu." —

Ārsts varēja būt ari ass, kur atzina savu taisnibu.

Grāfiene negaidot iesmējās.
doktor" —viņa teica. „Jūs runājiet kā

ciniķis. Viss tas ir tik banāls un ikdienigs. Vaj

jums, kungi, patiesi nava interesantākas sarunas?"

Un viņa nervozi aizgriezās un pa visu sarunas

laiku likās nemaz mūs neievērojot.
„Ja, varbūt jums taisniba" — teica skulptors. „Bet

ka viņas sevi varētu pavisam apslēpt — tas nava

iespējams. Un liekas, ari to viņas nevēlas. Viņas

slēpj savu miesu un garu no mums — bet, kungi —

tikai ar caurspīdigu skaistu plīvuri. Varbūt viņas
negrib pavisam sevi apslēpt, varbūt ari nevar —

man liekas vairāk, ka nevar. Un ir interesanti redzēt

viņu nodomos sapņus un viņu dzīvi cauri šim plī-
vuram."

„Bet vaj tad viņas nekad nava īstas, bez plīvura,"
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teica grafs Lorans. „Man liekas, ir brīži, kad viņas
mums atver savu dvēseli pilnigi."

„Nekad!" Cieti atbildēja skulptors, un viņa maigajā

pieklājigā balsī bija savāds skarbums.

„Nekad? Pierādiet, pierādiet savu apgalvojumu."
„Pierādit mēs nekad neka nevaram. Bet saprast

un zināt varam. Un nebūtu ari vajadzigs šo plīvuri

viņām atņemt. Apgalvoju jums, kungi, ka viņas drīz

paliktu mums pretigas. Taisni šis plīvuris ir tas, kas

dodviņām grāciju un papildina viņu dabu. Jo meli —

ja drīkstu lietot to aso un neka neizteicošo vārdu —

ir taisni tas, kas viņu būtibai visvairāk vajadzigs.
Izdibināts noslēpums mūs nesaista, bet neizprotamais
vienmēr. Un tas ir vajadzigs — tas mums pie viņām
jātaupa."

Viņš apklusa un atlaidās krēslā, ievilkdams smar-

šigus cigaretes dūmus. Acis atkal, likās, bija tālumā,
un maigs pussērigs smaids ap viņa skaisto seju bija
kā dienas mirdzums.

Bridi mes klusējam, katrs ar savam domam aiz-

ņemts.
„Bet ir interesanti lūkoties cauri caur šo plīvuri.

Un to var katrs — kam tikai tas patīkas. Es gri-
bētu pat teikt, ka caur sievietes plīvuri pat vairāk

redzams nekā bez ši plīvura," iesāka atkal skulptors.
„Nu nu?" grafs neticigi iebilda.

„Ja ... es esmu skatijies caur sievietes plīvuri.
Un brīnišķigi — no tās reizes man liekas, ka es pa-

zīstu visas sievietes un visu viņu saturu."

Viņš iedzēra malku kafijas un neuzaicināts sāka

stāstit.

Priekš gadiem piecpadsmit es uzturējos vasarās

Dānijā, kur skaistā peldu vietā man bija darbnica.

Es biju laimigs — man bija viss, kas pie tā sauktās

laimes vajadzigs. Man bija darbs, slava, skaista

sieva. Viņa jau sen mirusi
...

Un kad es, kungi,

jums gribu pastāstit par viņu, tad ne tādēļ, lai viņas
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piemiņai kaitētu. Gluži otrādi — es viņu atzīstu

par pilnigako un tipiskāko sievieti — tādēļ ari viņa

bija tik maiga un sievišķiga un sievietes galvenā
īpatniba pie viņas bija dziļa un patiesa.

Kādā vasarā es biju pilnigi aizņemts no kāda

jauna darba un dienas man pagāja nemanot... Es

tikai ievēroju, ka Žanete bija nervoza, nemīliga —

viņai bija apnicis šis klusums un daba, viņa traucās

atpakaļ uz pilsētu. Bieži viņa sūdzējās par galvas

sāpēm, bija asa pret mani un pilna ar visādām

iedomām.

Nejauši mani apciemot ieradās kāds no maniem

draugiem. Viņš bija gadus trīsdesmit trīs — brašs,
jautrs un smalks. Viņš bija pie kāda diplomāta —

kaut kāds sekretārs vaj pat sūtniecibas loceklis un

nesa savu kareivja uniformu ar lepnumu. Uz desmit

dienam dabūjis atvaļinājumu un zinādams, ka es

dzīvoju te, viņš atbrauca un apmetās bezbēdigi, lai

tiktu reiz vaļā no lielpilsētas nebeidzamā flirta un

tajsekam — kā pats teica.

Žanete uzņēma viņu vēsi, pat īgni, bet drīz pie-
rada un otrā dienā jau es redzēju viņus kopā un ta

jautri iesmējās, kad diplomāts kaut ko viņai stāstija.
Es biju aizrauts no manas marmora grupas un

maz piegriezu viņiem vēribu. Es sevī pat klusi no-

priecājos, ka Žanetei nebūs vairs tik liela garlaicība.
Par citu es nedomāju. Un kādēļ. Tādēļ, ka Žanete

mani mīlēja dziļi, nemaldigi un ar visu savu būtni

turēja mani cieti. Viņa pat izteicās reizēm, ka mani

par daudz mīlot un baidoties no tādas laimes pār-
pilnības.

Dienas gāja, un satikdamies ar viņiem pie pus-

dienas, vaj pastaigādamies vakaros pa jūrmalu es

novēroju kādu pārvēršanos. Viņas acīs bija savāds

mirdzums un viņas nervozitāte un galvas sāpes bija

pilnigi pazudušas. Viņa smējās un jokoja. Un reizēm

es ievēroju, ka viņa pie spoguļa tualeti taisidama
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pēkšņi apstājās, skatijās pati uz savu seju un smai-

dija. Dažreiz, kad es viņai kaut ko teicu, viņa
vairākkārt prasija:

„Ko tu teici?" vaj „Ja, ja." Un reizēm pat deva

pavisam nepiederošas atbildes, būdama ar savām

domam kaut kur tālu prom.
Reiz viņa, kad bijām visi trīs kopā, man asi at-

teica kaut ko un nekad nevarēja ciest manas pie-

zīmes. Es biju vienmēr runājis vaj nu muļķigi, pēc
viņas sprieduma, vaj viņu tīši apvainojis.

Tad viņi lika mani mierā, izbrauca, gāja pastai-

gāties vaj lasija kopā viņa istabā un no turienes

skanēja sarunas,
Žanetes gaišie smiekli. Es biju

kļuvis pavisam lieks.
v

Es to protams atminējos visu

tikai vēlāk, kad ar Žaneti bija notikusi liela pār-
maiņa atkal — tas ir, kad viņa bija citu plīvuri sev

aizsegusies.
Beidzot es pavisam neeksistēju priekš viņas vairs.

Viņi izgāja vienmēr, pat bez ka būtu mani līdzaici-

najuši vaj ko minējuši.
Reiz es dzirdēju Žanetes balsi viņa istabā un tad

viss kļuva pēkšņi kluss
. . .

Tik kluss, ka tur ne-

viena nebūtu. Man gadijās iet garam un es pie-

klauvēju. Savāds pārsteigums bija uz viņu sejām,
bet Žanete man asi teica:

„Tu nestrādā vel? Bet šorīt tu vel teici, ka tev ne

minūtes vaļas neesot..."

Istaba bija pilna visnāvigako cigāru dūmu — mans

draugs bija lielisks smēķētājs. Agrāk Žanete vien-

mēr dabūja galvas sāpes uz visu dienu, tiklīdz ieel-

poja kaut drusku tabakas dūmus. Tagad viņa varēja
sēdēt stundām te un viņai nekas nekaitēja. Viņa
bija mirdzoša, līgsma un vesela."

„Bet atļaujiet," — grafs Lorans jautajā, „vaj Jums

nekad neienāca prātā kādas aizdomas?"

„Ne, nekad. Es Žaneti pazinu — o, ļoti slikti,
kā vēlāk izrādijās — un ticēju viņai. Viņas uzskats
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bija tāds, ka laulibas pārkāpšana esot vidējas pilso-
nības privilēģija un slikts stils un viņa nekad ne-

varot iedomāties iet pa šo banālo ceļu. Drīzāk viņa
esot gatava aizbēgt ar vīrieti, kuru mīl, šķirties no

vīra, vaj ko citu izdarit, bet pilsoniski mīlēt— ne. Un

jūs, kungi, ziniet, ka mēs sen stāvam tāli no tās

zemnieciskās psicholoģijas, uzvaktet sievietes. Tas ir

vidus laiku paņēmiens. Un man nebija ne mazāko

aizdomu
. . .

Tas ir — varbūt ari bija, bet viss tas

noslīdēja garam kā niecigas iedomas.

Kādā vakarā — bija jau vēlu — es apgulos, jo

zināju, ka viņi ir kaut kur uz salam nodomājuši
braukt. Viņi ieradās naktī, es nebiju vēl iemidzis,
bet diezin kas mani spieda izlikties par tādu. Es

pats to neesmu vēl izskaidrojis. Varbūt interese no-

vērot sievieti pašai to nemanot.

Viņa izģērbās lēni, palūkojās uz mani kā novēro-

dama un apmierinājās. Tad viņa nosēdās pie spo-

guļa un sāka tajā raudzities
...

Es redzēju savadu

smaidu viņas lūpās. Viņa tad nokāra galvu, aiz-

maldījās domās kaut kur prom. Krūtis elpoja nepa-

rasti, kā cīnidamās ar kādu spēku sevī.

Žanete ilgi aplūkoja sevi. Acīs bija drudžains

mirdzums. Viņa atlaida matus — skaisti, mīksti kā

migla un mēnešspoži mati viņai bija — un ilgi kopa

tos, lūkodamās spogulī. Tad viņa aplūkoja savas

acis, lūpas, vaigus, kaklu un rokas un atkal sastinga
pēkšņās domās, kuras izplūda savādā smaidā

. . .

Tādu rotaļāšanos es nekad nebiju nomanijis pie viņas.

Viņa apgulās beidzot, bet ilgi vēl negulēja. Es to

māniju pēc viņas elpas un kustibam. Un man diezin

kādēļ likās, ka viņa smaida ari tumsā. Miegs mani

pārņēma un es nezinu, vaj viņa pavisam bija gulējusi.
No rīta viņa pret mani bija diezin kādēļ ļauna un

nervoza. Kad pie brokasta parādijās diplomāts,
Žanetes mirdzums uzlēca kā saule

. . .
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Ez devos uz darbnicu un aizmirsos pie saviem

tēliem. Viņi izgāja atkal ne vārda neteikusi.

Savadi, es nodomāju, ka Žanete pa šīm dienam

ne vienu reizi neapskatija manu darbu.

Mēs dzīvojām ļoti intimu dzīvi. Viņa lepojās ar

maniem panākumiem un katrs mans darbs bija svē-

tums priekš viņas. Viņa pat par daudz gribēja būt

klāt un bieži pat traucēja mani ar to.

Viņi atgriezās pie vakara. Žanete bija, likās, no-

gurusi. Sejā bija kas savāds, tā kā es pat gribēju
jautāt, vaj viņa nava slima. Bet ienāca diplomāts un

teica, ka viņš tūlit aizbraucot. Viņam gan vēl at-

likās vesela diena brīva laika, bet viņš tiekot izsaukts

telegrāfiski.
Viņš savāca savu nelielo ceļa somu un devās uz

staciju. Viņš tiešam aizbrauca.

No Žanetes viņš atvadijās vienkārši, pat vēsi. Viņi
abi bija neparasti mierigi.

Es turpināju savu darbu un vakarā, kad es gribēju
atgulties, Žanete jau dusēja dziļā miegā, mierigi un

vaļigi kā pēc kāda liela noguruma.
Otrā dienā, kad es biju darbnicā, kāds klusi pie-

gāja pie manis no muguras puses.
Žanete aplika

abas rokas man ap kaklu, piespiedās klāt un maigi,
saudzoši teica:

„Tu strādā? Ak, tas ir skaisti!
. .

Tas ir kas pa-

visam jauns."
Es paskatijos kā nesaprazdams uz viņu. Viņa ap-

kampa mani un noskūpstija kaisligi uz lūpām. Viņa

bija atkal tik pieļāviga, maiga un laba, kādu sen es

nebiju viņu redzējis. Viņas glāsti bija maigi un pilni
atdošanās.

Un tad es visu sapratu — — sapratu par vēlu."

„Nu — un tad?" grafs prasija stipri ieinteresēts.

„Un kas tad notika starp jums?"
„It nekas, mīļo graf. Kam tad vajadzēja notikt?

Un bez tam — kādi pierādijumi man bija? Man pa-
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šam personīgi ja — bet priekš viņas nekādu. Jo

plīvuris, kuru viņa lietoja man melodama bija tomēr

visam pāri un nekāda kaila fakta man nebija. Šis

plīvuris, caur kuru cauri mirdzēja viss — tas sedza

ari visu. Viņas pēkšņā pārvēršanās pret mani, viņas

slimiba, smaidi, nervozitāte — viss tas bija tikai

dažādi caurredzami plīvuri, bet viņa tos iedomājās
par visu apsedzošiem. Novērojiet, kungi, sievietes

caur šiem plīvuriem un jūs redzēsiet viņu dvēseles

skaidrāk, kā jebkuru priekšmetu.
Grāfiene, kura līdz šim bija lūkojusies uz jūru un

likās nemaz neinteresējās par skulptora stāstu, tagad
pēkšņi pacēlās un aizgāja no terases.

„Un jūsu dzīvē nenotika nekādas pārmaiņas pēc
tam?" grafs jautajā pēc brīža klusuma.

„Ārigi ņe. Saprotams, es sajutu dziļu pazemo-

jumu un Žaneti nejutu vairs sev tik tuvu. Bet pie

viņas es nemāniju nekādas pārmaiņas. Patiesibā

tagad man liekas, ka es morāliski izcietu ari par

viņu. Jūs varbūt neziniet, kungi — tagad es varu

to teikt starp mums atklāti, cik maz sievietes domā

par notikušo. Mēs mocāmies, pārdomājam, anali-

zējam, jūtamies stipri saistiti pēc tam ar sievieti.

Viņas to neatmin. Viņām tas ir tikpat vienaldzigi
kā vanna vaj launtenisa partija. Un Žanete, man

likās, aizmirsa to visu jau otrā trešā dienā. Tas ir,

viņa nekad neaizmirsa, bet viņa nekad sevi nemo-

cīja pārdomājot ši notikuma svarigumu."
„Nu, kungi, man liekas, skulptora kungs iet savos

apgalvojumos par tālu," Lorans teica. «Sievietes jūt
to vairāk kā mēs."

„Un aizmirst vieglāk —

par to es esmu pārliecināts.
Bet par viņu psicholoģiju tālāk runāt nava man pa-

tikšana vairāk."

lestājās klusums. Ārsts klusibā diezin kādēļ smī-

nēja, bet grafs iestiga dziļās domās. Un tad pēkšņi
it kā gribēdams kaut ko nokratit no sevis piecēlās.
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„Es domāju, kungi, laiks ari mums doties uz pro-

menadi," viņš teica vaļigi un gaiši. „Es aicināšu

grāfieni līdz." Un viņš devās uz savām istabām.

Pēc minūtēm desmit viņš atgriezās un teica:

„
Grāfienei aikal galvas sāpes. Viņa atsakās iet

mums līdzi. Bet ir promenades stunda. Tā tad es

esmu jūsu rīcībā." Un viņi aizgāja.
Man netikās nekur iet. Jūras mirdzešana vakara

saulē, maigais gaiss starp puķu vītnēm un miers —

man patikās sēdēt tepat.
Pagāja vairāk kā stunda. Es biju savā istabā un

lūkojos uz ielu caur logu. Krēslā es samaniju skaidri,
ka klusi gar logu pagāja garam mūsu jūras leitnants,
no galvas līdz kājām comme-il-faut. Viņam pie rokas

bija slaika dama ar biezu plīvuri virs sejas.
Kad es izgāju uz jūrmalu, garam iedams es pa-

metu skatu uz grafa dzīvokļa logiem. Tur bija tumšs

un kluss
. . .

Vakarā vairs nevienu es nesatiku no mūsu sa-

biedrības. Viņi bija bijuši kurhauzī un atgriezušies
tikai naktī.

Otrā rītā jūras leitnants bija aizceļojis. Grāfiene

Loran bija atkal vesela un mirdzēja savā skaistumā.

Pret grafu viņa bija ārkārtigi mīļa un laipna.

1916.





KLUSUMS UN GAISMA.





DIEVES MEKLETAJS.

Etide.

Motorlaiva ar izbraucējiem zaļumniekiem apstājās

pie vecas piestātnes klinšainas salas līcī, un ne-

daudzas dāmas un kungi steidzās malā. Bija skaļas
priecigas sarunas, smiekli, drēbju plivināšana. Saule

mirdzēja grezni pār ezeru un salam, un vēsais ziemeļ-
mežs klusēja, tīts zilganā miglājā.

Svētdienas sauciens bija viļņu čalā, eglēs un klintīs,
un kluss prieks valdija pār visu.

Starp citiem izkāpa ari viņš ar savu mazliet sa-

liekto augumu un apstājās, noskatidamies uz saviem

līdzbiedriem. Viņa augums vingri kustējās ejot pa

akmeņaino krastu, acis tumši lūkojās uz zemi. Viņa

sejā bija savāds alkums un skumjas, citādi gandrīz
nekāda skaistuma. Ģīmja samēri vietām nevienādi,

piere plata, kuplie melnie mati bez kārtibas. Tikai

acis bija skaistas un ieskatoties likās arvien dziļākas
un dziļākas. Un laikam ar to vienigi bija izskai-

drojams tas burvigums, kura dēļ sievietes tā baidijās
no viņa. Ja, Visvaldis Sils netika diezin kā ciests

smalkākā sabiedribā, jo par viņa romantiskajiem pie-
dzīvojumiem pilsētā starp viņa paziņam gāja pasa-
kainas baumas. Kungi raustija plecus un smīnēja.
Dāmas pat saviebās un daudzreiz negribēja palikt viņa
tuvumā.

Bet neatņemamu vietu savu biedru starpā viņš

bija ieguvis ar saviem darbiem. Viņš bija komponists.
Viņa agrākos darbos bija tikdaudz kliedzoša spēka
un ilgu un klusu sēru. Dzīviba, kura skanēja ik

motivā un gavilēja neapturamos presto, vienmēr sa-

bruka neizsakāmi sāpigās dziļās sērās. Un tagad
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jau lielāku laiku Visvaldis Sils klusēja. Varbūt pār
viņu bij gājusi kāda traģēdija, kas izdzēsa dvēselē

visu, atstādama tikai tukšumu.

Apstājies tagad šauras tekas malā, viņš novēroja

izbraucējus. Tie aizgāja pa diviem, trijiem vaj pa

vienam un izklīda pa seno skaisto parku. Katram

bija brīviba doties kur grib, — pēc sešām stundām

bija jāierodas laivā atpakaļ. Pēdigie gāja divi kungi
un dama, — vēl jauna un skaista — laivas īpašnieka
Draudas kundze. Sils pievienojās viņiem, un viņa
mīkstā balss bija dzirdama sarunās.

Arvien, kad viņš bija laimigs, viņš mēdza runāt

daudz un viņa balsij bija tīrā metāla skaņa.
Draudas kundze negribēja būt viņam blakus un

pasteidzās uz priekšu. Viņa bija tikdaudz ļauna
dzirdējusi par Visvaldi Silu un turēja to par lielāko

imoralistu.

Viņa bija neliela auguma, bet skaisti un glezni
veidota. Tikai seja neliecināja neko klasisku. Viņa
nebija vairs pirmā jaunibā, bet zem saviem trīsdesmit

gadiem bija iemantojusi pietiekoši daudz inteliģences
un pat oriģinalitātes.

Kā sieviete viņa sevi cienija ļoti augstu, bija lepna
un nepieietama, jo pilsonisko tikumu flirtēt turēja
vistukšāko un seklāko laika pavadišanu. Kas pie
viņas saistija, bija neizsmeļamā sievišķiba, kuru ta

tomēr maz apzinājās.
Visvaldi Silu viņa redzēja šodien pirmo reiz, kaut

gan daudz par to bija dzirdējusi. Padevigi un klusu

viņš nolieca galvu, kad tos iepazīstināja, un visu ceļu,

gandrīz divas stundas, sēdēja klusēdams mazajā kajitē
jauno damu vidū.

Ari Draudas kundzi viņš nebija ievērojis, tikai bieži

skats tam kavējās pie viņas rokam, kuras vaļigi
dusēja klēpī uz melna skaista uzvalka.

Tagad, vientuļigajas egļu rindas zem saules viz-

mošanas, viņš gribēja iet tai blakus un kļuva arvien
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līgsmaks. Viņa negribēja tam atbildēt, aprāva valodu

īsi un diezgan skarbi. Bet viņš runāja tik savadi un

pavisam par tāliem, nedzirdētiem tematiem, ka Draudas

kundze arvien vairāk paskatijās uz viņu un pēc brīža

jutās, ka ta dzirdētu nepieciešamu valodu...

Ari mākslinieka neskaistais sejs, likās, kļuvis daiļāks
un labāks. Viņa ievēroja, ka soļodams tai blakus

viņš bieži skatijās uz viņas rokam. Viņa aplūkoja
tās slepeni, bet neatrada tur neka ievēribas cieniga
un atkal aizmirsa tās, klausidamās viņa balss skaņā.

Viņi izgāja pa skaisto veco parku, kur akls mežs

un vientuliba mainijās ar vissmalkāko kultūru, un

beidzot apstājās pie ezera krasta.

Nemanot viņi bija palikuši vieni, un ari valodas

apklusa. Viņi sēdēja viens otram pretim uz akmeņiem
un klausijās viļņu čalā.

Kundze pacēla skatu un ieraudzija, ka komponists
atkal skatās uz viņas rokam. Viņa apmulsa un

mēģināja rokas apslēpt.
„Ak ne, nedariet to," viņš teica klusā skaņas un

skumju pilnā balsī. „Tā ir tik labi."

Viņa aši piecēlās un teica:

«lesim, Sila kungs, es gribu būt pie citiem."

Viņš padevigi piecēlās un gāja klusēdams tai blakus.

Viņu tas pārsteidza. Ne, Visvaldis Sils nava nebūt

bīstamākais un nepieklājīgākais, viņa domāja. Un

tad viņa jutās pavisam droša un prieciga. Viņi runā-

dami gāja pa pusaizaugušiem celiņiem, garam grotem
un pauguriem, kamēr nonāca mežā, kur no pakalna
varēja saredzēt mazu gaišu ezera līmeni. Kā ne-

zinādami, kurp iet, tie abi apstājās.
Un atkal viņa acis smaidija uz kundzes rokam.

Viņa jautājoši uz to paskatijās.

„Es tā mīlu jūsu rokas," viņš teica mierigi, un acis

mazliet iedegās.

«Nerunājiet ta," Draudas kundze teica asāk un

aizgriezās.
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«Jūsu rokās ir savādas linijas un daiļums, un tas

man atgādina kaut k0... ka mums nekur nava," viņš

runāja tālāk, neievērodams viņas asumu.

«Tagad ir diezgan! Ja jūs gribat lutinaties, variet

izvēlēties sev citu sarunu biedri." Viņas balsī bija
dusmas, un acis uzzibija.

Bet ieskatoties viņa sejā ta apklusa. Tur bija tāds

maigums un ātri skrejošas sāpes, un viņa pēkšņi
aprāvās. Komponists lūkojās zemē sūnās un smai-

dija ar tālu smaidu.

«Nerunāsim vairs par to. lesim." Viņas balsī bija
jau maigums. «Es negribu jums neka pārmest, bet

atstāsim runāto. Piedodiet man. lesim."

Viņš gāja tai blakus.

«Piedot? Es visiem piedodu, bet man neviens

nepiedod. Bet ir ari labāk klusēt, kad neviens no mūsu

valodas neka nesaprot. 0, jūs man nespētu liegt šo

mazo prieku par jūsu rokam, ja jūs zinātu, kas tas

priekš manis ir. Bet es esmu jau pieradis pie sāpēm."
«Es esmu dzirdējusi gluži ko citu. Jūs it visur

tiekot lutināti un jums vienmēr smaidot laime. Bet

piedodat, ka es cienu vairāk sevi nekā jūs, lai būtu

jūsu svītā." Viņas balss atkal skanēja vēsi un cieti.

«Ja, laime... savada laime ta ir, par ko jūs ru-

nājiet ... Un ta ir sasniedzama vienigi man, kuru

jūs visi saucat par Don-Zuanu. Si laime mani no-

vedīs pie bezdibeņa malas... Ja jūs par to ko zinātu,

jūs man neliegtu mazu acumirkli patiesi laimigam
būt. Tāds es biju šodien, kad es jūsu rokas redzēju.
Un ziniet vēl k0... Jūs man nevariet aizliegt sajust
to, ko es meklēju pie jums. Tas nestāv jūsu varā.

Bet tas ir skarbi, kad jūs to izsakāt vārdos. To es

nebiju gaidijis."
Viņš apklusa, un Draudas kundze, iedama viņam

blakus, redzēja viņa skaisto, sevī liesmojošo seju un

nesaprata, kas ar viņu notiek. Viņš bija tik savāds

un neparasts.



235

«Bet vaj tad patiesi jūs nekad neesiet atraduši

laimi, kura jūs tā lutina.. ? Es esmu dzirdējusi, ka

laime pret jums bijusi un ir gluži izšķērdiga. Simtām

rokas jums esot sniegušas glāstus. Bet jūs esiet iz-

lutināts — tas ir viss. Jūs pats esiet vainigs pie tam."

«Sakiet, kundze, vaj jūs būtu ar mieru mainities

ar to laimi, kas mani vajā? Es labprāt jums to at-

dotu, lai reiz gūtu mieru."

«Droši vien," viņa teica, «jo tad man būtu tiesiba

no katra prasit, lai tas man kalpo."
«Tad man jums ir jāsaka, kāda bagatiba jums jāuz-

ņemasuz sevi," viņš atbildēja, negribēdams dzirdēt rūg-

tumuviņas balsī. «Pieņemsim, ka es būtu Don-Zuans.

Bet laiki mainas un mēs līdzi viņiem. Ja mans pro-

totips reiz ieguva tikai baudu un nesa sāpes simtām

sievietēm, tad tagad tas ir gluži citādi. Sāpes sa-

ņemu es — vaj kādam no tam ceļas bauda, to es

nezinu."

«legūstot saņemt sāpes — tas ir nesaprotami. Un

jūs tak vienmēr iegūstot visu, ko kārojot," viņa teica,

pētidama ta sejā.

«Es neka neesmu ieguvis. Es esmu tikai meklējis.
Bet meklēt un tvert, just meklēto jau rokās un nekad

nesatvert un bez miera un apstājas traukties tam

pakaļ bezgala slāpēs — tas ir sāpigi līdz ārprātam.
Tad mēs līdzināmies tam medniekam indieša Tagores
dzejā, kurš dzen zelta briedi, arvien vairāk iekais-

dams, bet nekad netiek Jtam klāt. Kas zina, varbūt,
varbūt ari senais Don-Žuans bija nelaimigaks par
visām sievietēm kopā. Mūsu sejs ir pietiekoša maska

ar ko apsegties, ja nevēlamies, lai atmin mūsu no-

slēpumu."

„Bet ja viss, ko iegūstat, jums dara tādas ciešanas,

kādēļ tad jums vajaga iegūt?" Draudas kundze

iesaucās. «Vaj nebūtu labāk, ka jūs paliktu pats
pie sevis?"

Sils nopūtas, lupas savilkās rūgta ironija.
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«Ir daudz kas neizskaidrojams un ari tāda meklē-

šana," viņš uzsāka no jauna. «Kādēļ stādam vajaga
augt, kad viņš nekad tomēr nevar aizsniegt sauli,
kurai pretim ceļ savas lapas un pumpurus? Kādēļ

putnam vajaga ik pavasara traukties uz ziemeļiem,
kaut gan dienvidos ir mūžiga vasara? JJn neviens

mums nevar pateikt, kādēļ mums, Don-Zuaniem, kā

jūs mani saucat, vajaga meklēt sievietes skaistumu.

Jo varu jums teikt, es nekad neesmu atradis iedomāto,
bet tas man tikai pamirdzējis garam uz acumirkli.

Kā zelta briedis, kas nākošā acumirklī zūd mūža

mežos."

Viņš atkal klusēja.

«Un tomēr ir brīži, kad mēs jūtamies bezgala laimigi.
Tie ir tie acumirkļi, kad meklētā tēls pamirdz mums

garam kaut kādā formā. Tāds brīdis man ir tagad,
kad es redzu jūsu rokas. Tas atsver simts sāpigas
dienas..."

«Un kāds visam tam sakars — es nesaprotu," viņa

teica, soļodama tam blakus. Viņi tagad bija nonākuši

atkal pie ezera, kur mazi viļņi mirdzēja pie krasta.

Te viņi apstājās. Apsūnojuši un kaili klinšu gabali

gulēja pie ūdeņa, un blakus bija tumšas egles ar

retiem gaišzaļiem bērziem.

«Kāds skaistums ir šai dienai!" komponists teica,
kā nedzirdējis viņas jautājumu. «Man šodien gribētos
būt laimigam — ja jūs manī varētu klausities. Es

gribētu kādam izteikt to, ko nesu, lai viegls kļūtu.
Un ja jūs vairs no manis nebaidāties, tad es varbūt

jums ko teiktu."

Viņš bija apsēdies uz akmeņa starp retām dzel-

tenām krasta puķēm un lūkojās viņas sejā.
Viņas skats mirdzēja gaišāk, un viņa, neminēdama

ne vārda, glāstija to ar šo skatu. Tad viņa klusi

apsēdās tam pretim. Saules mirdzā tikai mazas ūdens

vizmas skanēja pie krasta, un tas bija kā valoda,
kas nekad nebeidz stāstit savu saldo stāstu. Dziļa
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ziemeļu vasara apņēmusi bija sevišķi silti ūdeni,
debesi un krastus.

Visvaldis Sils ar savu skatu sekoja kādam nere-

dzētam tēlam un, likās, pavisam aizmirsa pasauli...
«Jūs gribējāt kaut ko teikt," atgādināja Draudas

kundze, kuras rokas tagad mierigi gulēja klēpi.

«Ja," atmodās Sils, «bet vaj es ko varētu pateikt?
Doma ir kā zibenis, kā negaiss, bet vārds — izlijis
lietus mākonis — tā saka dzejnieks. Bet jūs gribējāt

zināt, kādēļ es jūs apvainoju, par jūsu rokam runādams.

Tādēļ, ka es viņās ieraudziju pamirdzam vienu no

Viņas smaidiem."

«Ka smaidiem?"

«No visskaistākās smaidiem, cienitā kundze. Kad

es vēl zēns biju, es, vēsturi mācidamies, atradu tur

kādu vietu grieķu mitos par skaistuma un mīlestibas

dievi Veneru. Vēlāk es redzēju viņas statujas un

tēlus grieķu gleznu tabelēs un skulptūru novilkumos.

Un man palika atmiņā šo gleznu un tēlu linijas, kurās

ietverts dieves skaistums — un tas bija tas iesākums...

Absolūtais skaistums nava nekur un nekad iemie-

sojams nevienā tēlā, ne ari dzīvā būtnē. Un ari

Milosas Veneras ir tikai tuvināšanās, tikai ēna no īstā

dieves skaistuma. Bet mākslinieks ir piegājis tik

tuvu dievibai tur, ka mēs jūtam tēlā patiesu skai-

stumu visās linijās un formās, tādu, kuru nav varējusi

aizsniegt neviena sieviete.

Sis tēls bija mana Don-Zuana sākums. Savadi

bija tas, ka līdz ar ši tēla un mita apjaušanu es

stingri norobežoju dieves daiļumu no sievietes. Sie-

vietes no ta laika man bija gluži cits kas kā Vienigā

Daiļā un Neaizsniedzamā... Es viņas turēju par

bēdigi sliktām kopijām vaj dieves profanacijam virs

zemes. Katrs sejs man likās neskaists un nepilnigs,
katrs stāvs kropļots. Un ja reizēm sievietes jauniba
aizrāva mani ar savu burvibu, es drīz atmodos un

sāpes mani apņēma. Pilnibas man vajadzēja! Un
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neatrazdams dzīve nekur tas, es metos atkal mita

un mākslas valstibā.

Vispirms es gribēju redzēt mākslinieka radito dieves

tēlu patiesibā. Es devos uz Parizi un nosēdēju Luvrā

pie viņas kājām daudz dienas. Jo vairāk es skatijos

viņā, jo vairāk atradu tur daiļuma un pilnibas. Bet

tas tikai bija viens tēls. Es biju dzirdējis par dau-

dziem vēl, un tad sākās mana mūžigā klejošana. Es

izgāju daudzus muzejus un darbnicas. Es kļuvu
slims no nemiera un nemitigas ceļošanas, bet pilnibas
nekur neatradu. Visur es atradu tikai daļu no dieves

skaistuma. Reizēm man likās, ka dieve man māj

no Džokondas smejošā lūpu kakta, vaj no Ticiana

guļošās Veneras locekļu daiļuma. Dienam ilgi es

viņu meklēju Koredžio gleznajās, apdvestās figūrās,
bet arvien tās izslīdēja un es traucos to meklēt

no jauna.
Reiz man likās, ka es esmu to atradis Džiordžione

da Kastei Franko gleznā, bet ak — tas bija tikai

sejs, sejs vien, kas mani valdzināja, kā vēl nekas

nebija valdzinājis! Venēcijā es reiz sajutu dieves

dvašu kādā Ticiana tēlotā sievietes miesā, bet te

miesas pilniba zuda bez liniju skaistuma.

Un es klīdu tālāk. Es pārmeklēju Romu, Madridi,

Grieķiju, moderno mākslu; es varētu lasit vispilnigakas

lekcijas par dieves tēlu mākslā — bet ak beidzot

es nebiju viņu nekur atradis, bet tikai pazinis.
Un es sapratu, ka dievigajam nava ne formu, ne

krāsu, ne skaņu, lai pilnigi tur viņš ielietos un būtu

mums pieejams. Ar šo atziņu es atgriezos no bez-

galigās meklēšanas. Tad es izvēlējos muziķu, kurā

pēc manām domam ir visvairāk skaistu ritmu un

liniju un ari krāsu maiguma, lai tuvotos viņai. Es

mēģināju viņu meklēt, bet arvien man bija jāatgriežas
tukšām rokam. Tas ir bijis mans ceļš, kas mani

novedis līdz Don-Žuanam, kā jums patīk teikt."

Sāpigs smaids savilka viņa muti, un saules ap-
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spīdēts viņš pavērsa seju gaisa, it ka meklēdams

kaut ko ar skatu.

Draudas kundze sēdēja klusu, kā sastingusi, viņas

sejs bija neparasti bāls, un lūpas mazliet drebēja.
„Un tad, Sila kungs, jūs metaties dzīvē, lai aiz-

mirstos varbūt?" viņa jautajā, nezinādama ko teikt.

„Ak ja, es neizteicu visu, ko gribēju," viņš atkal

iesāka. «Es metos no mākslas tēliem pie dzīves.

Es mēģināju meklēt viņu dzīvos cilvēkos un atradu,
ka tas tur tikpat maz ielikts kā mākslas darbos.

Bet tas man dārgi maksāja. Jo es esmu varbūt

neciešams. Es esmu pazudis, esmu slims ar visādām

miesas un gara kaitēm, kuras es saņēmu ar lielo

vilšanos. Es gribēju satvert mūžigo sievietibu savās

rokās, kā reiz to tvēru ar savām acim un garu

daiļumā. Bet tai brīdī, kad es viņu tvēru, tas man

tāpat izslīdēja un es redzēju tikai nepilnibu visur.

Mansatradums apstiprinājās ari pie dzīvām, elpojošām,
lokanām, daiļām sievietēm: dieves tēls nekur nepa-

rādās pilnibā.
Vienai es viņu redzēju lūpās un traucos pieskār-

ties, bet pēc pirmā baudijuma tas pazuda un es bēgu
un meklēju tālāk. Citai tas bija acīs vaj smaidā,

vaj matu linijās, un es nezināju, kas mani būtu va-

rējis atturēt to tvert. Un bezgala strauja dziņa un

pētišana mani rāva tālāk, un acumirkļa saldums, kad

es dieves dvašu vistuvāk jutos, bija mans likums un

izpirkšana — sāpes pēc ta, kas neiegūstāms. Tagad
arvien vēl es Viņu atrodu — visa zeme tak ir pilna
Viņas dvašas un viss būtu miris, ja tā tas nebūtu.

Viņa man māj un sveicina un pamirdz kā skaists

acumirklis, un sirds tad pilna gaviļu tiek.

Drīz Viņa pamirdz smaidā, driz skatā; reizēm es

viņu redzu soļu gaitā un pat drēbju krokā slēptu, un

man ir ta jātver, cik dārgi tas man ari nemaksātu.

Pēc acumirkļa baudas nāk sēras un skumju miglājs
par neiegūto.
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«Redziet, cienita kundze, tads ir izlutinātais Don-

žuāns ..."

Viņa vārdi noskanēja lēnā viļņu čalā un saules

mirdzumā, un viņš pacēla skatu pret kundzi ar skai-

stajām rokam. Un teica gluži atklāti un vaļsirdigi:
«Tā šodien es ieraudziju viņu pamirdzam jūsu

rokās... Pēkšņi man likās, ka tās ir Viņas rokas,

pilnas slaiduma un tumša, viegla muskuļu spēka.
Un vaj tad jūs variet dusmoties uz mani tādēļ, ka

dieve šodien ir lietojusi jūsu rokas, lai parāditos man

Viņas godibā uz acumirkli,? Vaj jūs patiesi to Viņai

spētu liegt? Vaj jūs to spētu liegt, ja es kristu pie

viņām un skūpstitu tās kā veidu, kurā nesasniedza-

mās dvaša mājo? Tikai tādēļ es esmu šodien lai-

migs, kaut gan iepriekš neka nezināju... Un kad

mēs būsim šķīrušies — viss būs jau par vēlu un es

nekad vairs neredzēšu tā Viņas tuvumu. Jūsu nīdē-

tais Don-Žuans atkal būs meklētājs bez laimes

un ieguvuma..."
Viņš redzēja, ka Draudas kundze nolaida acu plak-

stus. Viņa elpoja viegli, kā gavilēdama, un viņas

sejs smaidija. Viņa saprata šai acumirklī zemes

laimes un daiļuma nepilnibu un — meklēšanas prieku
pēc pilnibas. Tagad Sila sejs izlikās viņai tik tuvs

un maigi skaists,jo sāpes to bija daiļojušas.
«Es gribēju tikai pieskārties pie Viņas parādibas —

vairāk neka," viņš teica un lūkojās uz kundzi.

«Ja," — viņa teica kā gavilēdama. — »Ja!" Tad

viņš saņēma tās rokas un spieda pie lūpām, kuras

viņam drebēja. Viņš skūpstija viņas rokas aizvērtām

acim, it kā negribēdams redzēt maldus.

Tad viņš piecēlās. Viņa skats zibēja kā tumša

uguns bezgaligā laimē, un Draudas kundze skatijās

apmulsumā uz viņu. Viss tas bija noticis tik ātri un

nemanot...

Par tumšajam eglēm noskrēja viegla, prieciga vēja
šalts. Tad viņi klusēdami gāja pa meža ceļu atpakaļ.
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Bet piekalnitē viņa apstājās, paskatijās komponista
sejā, ātri aplika rokas ap viņa kaklu un cieti pie-
vilka to sev klāt — tikai uz mazu brīdi. Un viņš

juta vieglu, gaišu skūpstu uz savas galvas.

«Bet kundze... Jūs nebaidāties?" Viņi tagad stā-

vēja laukuma malā un bija tālu redzami.

«Lai," viņa teica un smaidija. «Lai ir
...

Mēs visi

meklējam Viņu un maldāmies..."

Kad viņi nonāca laivā, daži citi jau bija priekšā.
Viens otrs ironiski smaidija, bet Draudas kundze to

nemānija. Viņa domāja par Sila skaistajām mokām.

Un viņš apbūra visus ar savu valodibu un jautro

vaļibu.

Vakarā, kad viņi bija atgriezušies pilsētā, Draudas

kundze saņēma no komponista izšķērdigi skaistu rožu

bagatibu un vēstuli, kurā bija tikai viens teiciens:

«Rokām, kurās Dieve parādijās."
Visvaldis Sils bija aizceļojis tai pašā naktī. Ne-

viens nezināja, uz kurieni.

1916.





DIEVI IR LABVĒLIGI.

Vecā Parizes vēsturiskā muzejā, kur daudz kas

atgādina seno Romu, viņas ķeizaru un cezaru laik-

metā, es uzgāju šo stāstu. Viņa fabula ir vairākos

variantos, un es nešaubos par to, ka tas jau uzrak-

stīts kaut kur, gan citādā gājienā, bet ar vienu un to

pašu iznākumu. Dievi un sevišķi skaistas dieves ir

labvēligas jaunekļiem un visvairāk tad, kad mīlestiba

sāk rotaļot ar cilvēku sirdim.

Sausais un protokoliskais teksts uz veciem perga-

mentiem dod tikai saturu, un tādēļ es ņemos drošibu

visu to tikai atstāstit, un man nav nekādu citu no-

pelnu kā papildinājums rakstu tēlošanā. Senās ķei-
zariskās Romas dzīve ir tik pilna pārsteigumu un

dažadibu, ka nekas neticams un neiespējams nav.

Atspīdumi no turienes mums vienmēr izliekas kā

rožu, orchideju, vīna un mīlestibas sajauktas esences,

kuras tik bagatigi ietvertas dievišķā un traģiskā
Ovida darbos, kura pārpilnibā elpodams es ņemos
drosmi atstāstit veco stāstu.

Ķeizara Kaligula (variants te min citu vārdu, bet

par laikmetu nav ko šaubities) skaistā meita princese
Eidoksija bija nodota no 13. dzīves gada gudras un

piedzīvojušas matronas Bombinas audzināšanā.

Eidoksija bija skaista kā senā Roma, un viņā auga

viss daiļums un dzīves prieks nemanot, bet kā neat-

turams vulkāns. Bombinai vajadzēja tikai piedot
formu šim dzīvajam piemineklim, mācit pamazam
līdz ar gadiem melus un patiesibu un visu, kas ne-



244

pieciešams Romas pirmajai pilsonei, lai no dzīves

visu varētu izsmelt.

Ak, šīs piedzīvojušās matronas, cik pilnas saldu

netikumu, varas kāres un nevaidamu kaislibu viņas

bija! Bombina bija mīlestibas un atziņu skolas gā-

jusi praktikā cauri un, būdama pirmā starp aristo-

krātiem, viņa ieguva ķeizara meitas audzinātajās

godu. Viņa bija pāri par trīsdesmit gadiem, pilniga

miesās, dedziga un majestatiga un nekādas savas

iegribas nepameta neizpildītas.
Kad Eidoksijai bija četrpadsmit gadu, viņai tika

starp daudz citiem skolotajiem izmeklēts daiļrunibas

un dzejas pasniedzējs. Tas bija dzejnieks Kvintilijs.
Kaut gan jauns vēl, bet daiļrunibā, filozofijā un dzejā
tik ievērojams, ka neraugoties uz viņa nabadzibu

tika no ķeizara uz vairāku filozofu ieteikšanu pie-

ņemts. Viņam vajadzēja pasniegt Eidoksijai stundas

Bombinas un citu damuklātbūtnē ik pārdienas, un ar

princesi vienatnē būt vaj sarunāties tas nedrīkstēja.
Bet dievi ir visspēcigi, un starp tiem Erots (Romā

viņš Amors) visvarenākais, jo jau senie filozofi saka,
ka tas esot visvarenākais par visiem — ari par Ju-

piteri. Kupidons prata tik ātri un veikli rīkoties, ka

mīlestiba aši kā uguns apņēma dzejnieku un prin-
cesi. Viņi abi bija jauni un skaisti, un ķeizara pilis
un dārzi un dārzu ēnas prata dot tiem iespēju sa-

tikties skatos. Drīz Eidoksija līdz ar lekcijām saņēma

slepeni dzejas no Kvintilija, kuras reibināja kā rožu

vīns. Dzejām un skatiem bija tāds iespaids, ka prin-
cese pavēlēja Bombinai aicināt dzejnieku uz stundām

ari ārpus noteiktā laika. Bombina to izdarija ar lielu

veiklibu un taktu, un nepagāja ilgs laiks, kad dzej-
nieks un princese bija nāvigi iemīlējušies. Sevišķi

Eidoksija, jo priekš viņas ta bija pirmā mīlestiba.

Viņu laime bija īsa. Bombina, novērodama abu

mīlinašanos, kura bij tīri ēteriska, grieza savu skatu

vairāk uz Kvintiliju nekā uz savu audzēkni. Un tad
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Bombinas ķermeni sagrāba sevišķas ilgas, kurām

nebija vairs neka kopēja ar dzejām. Kvintilijs bija
skaists kā saule, lokans, elastigs un jauns, un sevi-

šķas sajūtas, kādas viņu redzot Bombinai bija ieme-

tušās miesā, nebija savaldāmas jau tādēļ vien, ka

Bombina, kā īsta ta laika romiete, nekad nebija mē-

ģinājusi sev kaut ko liegt.
Viņa labprāt veicināja dzejnieka un Eidoksijas sa-

tikšanos, lai būtu klāt un novērotu dzejnieka skai-

stumu un jaunibu. Tad kādā dienā viņa aicināja to

pie sevis savās istabās un dārzos un kaisligi piedā-

vāja tam savu mīlestibu.

Dzejnieks, gluži noreibis no princeses elpas, vār-

diem un skatiem, nevarēja saprast Bombinas vēlēša-

nos, nedz ari to apmierināt. Bombina arvien vairāk

un vairāk jutās saistita no dzejnieka un beidzot lie-

toja draudus. Kvintilijam vajadzēja tikt atlaistam no

vietas, viņa to apmeloja pie valdnieka. Bet uz Ei-

doksijas lūgumu — un savu vienigo meitu ķeizars

mīlēja vairāk par visu — dzejnieks palika savā vietā,
kā bijis.

Tas bija par daudz priekš lepnās, nesavaldāmās

matronas. Ja viņa nevarēja piespiest ar labu un

draudiem dzejnieku nodoties Venus kultam, tad viņa
to gribēja iznīcināt. Neapmierināta mīlestiba tai at-

ļāva visu. Venus gars ir šausmigs, ja tas ievietojas
tādā matronā.

Viņa devās pie ķeizara un atklāja tam visu, ko

zināja, un aizrādija pie tam, ka viņa tikai slepeni
visu uzzinājusi. Viņa deva ķeizaram padomu glābt

princesi, kamēr vēl nav par vēlu.

Kaligula apskaitās kā zvērs. Niecigs dzejnieks
uzdrošinās mīlēt viņa meitu un baudit pretmīlestību!

Mirstigais iedrošinājies dievu vidū ar tādu pārgal-
vību nostāties!

Viņš pavēlēja dzejnieku apcietināt un tiesāt cirku,
Abesinijas tiģeriem to pametot.
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Princesi Eidoksiju tas pavēlēja ieslodzit līdz tai

dienai viņas istabā, un tad tai vajadzēja ieņemt vietu

blakus valdniekam un noskatities viņas mīļākā nāvi.

Bombina atelpoja. Atriebibas dievs bija apmie-
rināts. Bet ne tā dieves Venus dusmiba. Bombina

bija atņēmusi Eidoksijai viņas mīļāko, un greizsirdiba
to vairs naktīs nemocija. Tak sev viņa to nebija
ieguvusi. Bet viņas alkums pēc jaunā dzejnieka
mīlestibas auga dienu no dienas. Viņa vārtijās pa

savu guļas vietu naktīs un slimoja, bet nekas tai

nepalīdzēja. Tuvojās cirkus diena, kad visam būs

gals, un vienmēr apmierinātā matrona zaudēs tikpat
daudz, cik princese.

Kā iegūt sev dzejnieku? Vaj tikai nāves sods ir

vispatiesākais? Velnišķa iedoma pēkšņi to apgai-
smoja, un viņa devās pie Kaligulas, jo rītā vajadzēja
notikt tiesai.

Varēja gadities, ka Kvintilijs pēc paraduma izvelk

dzīvibas lozi un tiek brīvs. Bombina nu izlūdzās

atriebibu katrā gadījumā. Viņa izstāstija savu priekš-
likumu, un ķeizaram tas patika. Viņš pasmējās un

pavēlēja to izpildit. Un Bombina gāja gulēt ar ceribu

pilnu sirdi. Viņa tagad spēlēja kopā ar Abesinijas

tiģeriem par dzejnieka ķermeni. Viņai vaj tiģeriem.
Un grūti bija noteikt, kur dzejniekam būtu ļaunāka
nāve.

Ķeizara lielais cirkus bija pilns līdz pēdējai vietai.

Vēsts par dzejnieka notiesāšanu sacēla lielu interesi,
un līdzi senatoriem un aristokrātiem ari tūkstoš-

galvainais pūlis pildija galerijas. Spilgtās augstmaņu
togas lāsmoja kā asiņu traipi ap Kaligula ložu un

ierāmēja viņu ar miesas sargiem un kurjeriem. Ķei-
zaram blakus sēdēja Eidoksija, ar mokām valdidama

savu uztraukumu. Ari viņai bija jāredz, kā zvēri

saplosīs viņas dzejnieku.
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Ķeizars bija jautrā garastāvokli, un viņam pa-

tika, ka tas var pakalpot reizē ari pūlim, kura lab-

vēliba tik nepieciešama bija Romas valdniekiem.

Noteiktā stundā lielajā arēnā parādijās spēju virs-

meistars un nodeva ķeizara pavēli. Cirka iestājās
klusums, un kurjers skaļā balsī nolasija spriedumu.

Kvintilija noziegums nebija minēts, bet gan sods.

Un spriedums skanēja:
Romas pilsonis no brīvlaistiem, dzejnieks Kvintilijs

ir smagi noziedzies pret ķeizaru un viņa piederigiem
un tādēļ notiesāts uz nāvi cirkū. Bet ķeizars ir

žēligs un pavēl izšķirt liktenim, vaj dzejniekam sa-

ņemama nāve vaj dzīviba. Dzejniekam izejot uz

arēnas ir jāizvēlas pa labi vaj pa kreisi. Aiz vienām

durvim ir tiģeris, kurš dzejnieku saplosīs, aiz otrām

kāda cienijama pilsone, kura izlūgusi notiesātam

dzīvibu ar to noteikumu, ka dzejnieks pieder viņai
kā vergs. Ja dievi būtu labvēligi un veltitu no-

ziedzniekam dzīvibu, tad viņam ir tiesiba izlūgties
no savas kundzes brīvibu pēc pieciem verdzibas

gadiem. Tā pavēl Romas ķeizars, un sapulcētie
Romas pilsoņi lai redz sprieduma pareizu izpildišanu.

Pūlis rēca no labvēlības un izteica piekrišanu ķei-
zaram. Senatori aplaudēja. Vēlēšanās redzēt iznā-

kumu bija aizsniegusi augstāko pakāpi, un pat zemes

trīce nebūtu varējusi aizdzīt no cirkus ziņkārigo pūli,
kuram tikai divas lietas dzīvē bija vajadzigas: maize

no valsts un cirkus no valdnieka.

Bombinas velnišķā iedoma bija uzvarējusi. Vienmēr

vēl viņai varēja krist Kvintilijs kā vergs, un tad

visas viņas iegribas tiktu izpildītas, pēc kam viņa
bija apņēmusies tūlit atlaist Kvintiliju brīvibā. Un

kurai cienijamai Romas matronai gan tai laikā nebija
skaistu vergu?

Dzejniekam iepriekš nekas nebija zināms. Viņš
bija sagatavojies uz nāvi un ticēja tai pilnigi. Pē-

dējās dzīves stundas viņš pavadija bez uztraukuma,
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dziļā mierā ierakstīdams izlūgtā vaska tāfelē pēdējo
dzeju Eidoksijai. Kā īsts filozofs viņš bija laimigs

par tiem īsiem mīlestibas mirkļiem, ko tas pavadījis

princeses tuvumā. Tie bija tik daiļi bijuši, ka atdot

dzīvibu nelikās vairs tik grūti.
Naktī viņš bija dzirdējis Dianas priesterieņu dziesmu,

kad tās cietumam garam gāja uz savu templi, jo bija

jauna mēneša nakts un visskaistākais ziedonis. Un

viņš bija lūdzis dievi pēc žēlastibas, jo tikai viņas
iedvesmots tas bija uzdrošinājies varenā ķeizara
meitu mīlēt.

Viņu izveda ģērbtu baltā mētelī. Romas pilsoņi

mīlēja asinis uz baltām drēbēm, tas labāk bij sare-

dzams. Viņu nostādināja tā, ka durvis bija tam pa

labi un pa kreisi, un tad vēlreiz nolasija valdnieka

spriedumu. Kvintilijs apmulsa no varbūtibam. Viņš
tūlit saprata, kas ta ir par pilsoni-matronu, kura viņa

dēļ sacīkstejās ar tiģeru māti. Izsalkušas bija abas.

Dzejnieks bija gatavs labāk mirt nekā Bombinas

apkampienos dzīvot.

Pēc dota signāla viņam vajadzēja pacelt vaj nu

kreiso, vaj labo roku, izvēloties savu likteni. Sar-

giem bija cieti piekodināts bez kavēšanās atvērt tūlit

tās durvis, pret kuram viena vaj otra roka pacelsies

un, aizsedzot sevi ar attaisitām durvim, pamest cie-

tumnieku viņa liktenim. Rokās turot durvju kliņķus,

viņi vēroja cieti katrs savu pusi.
Signālam noskanot, lai nedotu laiku apdomāties,

Kvintilijam bija jāizvēlas tūlit. Viņš sadrebēja un,
nezinādams ko iesākt, gribēja piesaukt dievus — un

tādēļ pacēla abas rokas pret debesi. Katrs no sar-

giem domāja, ka viņam jāatver, un acumirklī abas

durvis bija vaļā.
No kreisās puses iznāca smaididama Bombina un

izplēta rokas, lai apsveiktu Kvintiliju. Bet tai pašā
mirklī no labās puses izlēca milziga tiģeriene un,
ieraudzidama sev pretim matronu, gāzās tai virsū.
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Nedaudz acumirkļos Bombina gulēja saplosita zemē,

un uz viņas uzmetās tiģeriene un sāka mieloties no

sava laupijuma.

Dzejnieks palika stāvot ka neziņa un nespēja neka

darit.

Pārsteiguma kauciens no pūļa pildija cirku. Bet

kad skatitaji redzēja notikušo un dzejnieku, kurš ar

savu bālo daiļo seju nekustēdamies stāvēja un no-

lūkojās uz tiģerieni un viņas guvumu, aplausi tika

dzirdami papriekš galerijas, tad ari pilsoņu sēdekļos

un pie senatoriem. Drīz vien viss cirks dimdēja no

apsveicieniem dzejniekam.

Eidoksija piecēlās no sava sēdekļa, un viņas bālais

sejs
v

tika sārts un dzīvs.

„Zēlastibu Kvintilijam, žēlastibu, Cezar!" —kliedza

pūlis.
Kaligula papriekš sarauca pieri, bet tad apmieri-

nājās. Viņa tuvākie draugi viņam iečukstēja, ka

jauneklis laikam nevainigs apsūdzēts, jo tikai dievi

varēja viņu tik savādā kārtā glābt.

«Žēlastibu, Cezar! Lai dzīvo Kvintilijs!" — dim-

dēja cirkū. Ar iznākumu pūlis bija ļoti apmierināts.
Un ķeizaram vajadzēja padoties, lai tautas prāts no-

tiek un Roma ir mierā ar savu ķeizaru.

Viņš pamāja ar baltu karodziņu, kas nozīmēja brī-

vibu noziedzniekam. Kvintilijam meta puķes un viņu

sveicināja. Viņš sveicināja padevigi ķeizaru un prin-
cesi — un tad — viņš bija brīvs.

Otrā dienā Kvintilijs bija pirmais pilsonis Romā.

Skaistas matronas viņu gribēja redzēt, senatori viņu
ielūdza uz mielastiem, dzejnieki rakstija par viņu

dzejas. Viņam bija jāstādās priekšā ķeizaram.

Eidoksija smaididama viņu sveicināja.
Pēc mielasta, pie kura Kvintilijs deklamēja savas

dzejas Dianai par godu, Kaligula paziņoja, ka dzej-
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nieks var turpināt daiļrunašanas pasniegšanu prin-
cesei Eidoksijai, jo nu viss galms varēja tiešam

pārliecināties, ka Kvintilijs ir vislabākais daiļrunātājs
un dzejnieks.

Tā vēsta vecais dokuments. īsa piezīme, kā liekas,
norāda uz to, ka dzejnieks un princese ir pavadijuši
laiku visaugstākā laimē un priekā. Un drīz vien

viņi par savu dievi Dianas vietā izvēlējušies Veneru,
kā augstāko un pilnigako mīlestibas mākslas mei-

stariem.

Un šīs dieves labvēliba ir bijusi pilniga. Par to

Kvintilijs viņu līdzigi dievišķam Ovidam ir apdzie-

dajis dedzigās dzejās, kurām iedvesmi viņš smēlās,
skūpstidams Eidoksijas ziedošo miesu ēnainos ķeizara
dārzos un mācidams tai daiļāko no daiļrunibam —

mīlestibu.

1920.



KLUSUMS UN GAISMA.

L

Rudens vakarā, kad lietus plīvoja pār ielām un

bulvāriem un dzeltenas lapas samirkušas sedza parka

trotuārus, satiku seno draugu Kalnieti. Viņš bija
ieradies Rigā nesen no Sibirijas kopā ar kādu ka-

reivju nodaļu, pēc tāla jūras ceļojuma. Savāds, kau-

kāziešu burkai līdzigs mētelis un viegla cepure pie-
vilka uzmanibu no ārienes.

Viņš pēkšņi apstājās, dziļi noskatijās manī un tad

pasmaidija ar lēnu, apgaismotu smaidu, kurā tik

daudz piedošanas un gudribas bija manāms.

Visdrausmigakā laiku virpulī mēs bijām šķīrušies,
dziļā ziemā, kad pasaules karš joņoja pār Rigu, un

viņš bija aizgājis līdzi sarkaniem karogiem uz Krieviju.
Mēs turējām tagad rokas kopā. Tik daudz ko

mēs bijām kopā izjutuši revolūcijas laikā, visām

vērtibam brūkot un senās kultūras drausmigiem
nāves zvaniem zvanot. Viss uzplūda no jauna ar

lielu šalcošu plūdu.
Es gribēju būt atkal kopā ar viņu, lai dzirdētu

viņa vārdu asos aforismus un domas par cīņām,
kmas «iztīra filozofisko atmosfēru", kā viņš agrāk
mēdza teikt.

Es vedu viņu klusā kafejnicā, kur zem neuzkrī-

tošas un pieklājigas mūzikas varējām netraucēti

justies.
Kad mēs sēdējām viens otram pretim, es ievēroju

bez liekas meklēšanas, ka Kalnietis pārvērties iekšķigi
un ārigi, un kļuvis maigs un mierigs. Tāds, kuram neka

kopēja nav ar bijušo dedzigo revolucionāru un dvē-

seles anarķistu.
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Zem viņa jaunajām acim, kuru skats tagad bija
ar savadu miglu pārvilkts, bija zilganas ēnas. Acis,

likās, gulēja sevī uz iekšu un ārpasaule tur neat-

spoguļojās. Sejs bija iedvēsmets, glezns, bet ādas

krāsa iedzeltējusi kā japāņiem vaj veciem mūkiem.

Pēc pirmā jautājuma, kad kafija mums kupeja
priekšā, viņš teica:

«Tagad es esmu laimigs. Es tikai meklēju vietu

uz mūsu zemes, kur miera būtu vairāk. Bet miera

nav nekur".

Tā runāja tas, kas kā degošs karogs bija skrējis
saviem draugiem un laikam papriekšu nedaudzus

gadus agrāk. Mēs pārmainijām dažus vārdus par

to, kā vienam un otram klājies pa šiem vētru ga-

diem. Bet es sajutu, ka Kalnietis man negrib atklāt

savu dvēseli. Tikai daži smaidi ironiski aprāva
viņa valodu.

«Cīņas ir garam," — es teicu, — »tagad sāksies

dzīve. Jauna un gaiša — ta mums atmaksās visas

ciešanas.*

«Dzīve... Es gribu ko vairāk kā dzīvi. Tu zini,
kad vēl jaunekļi bijām, mēs sapņojām un ticējām
pārdabiskai dzīvei aiz šīs dzīves. Mēs ticējām pa-

radizei. Tagad es atkal tai ticu un meklēju viņu.
Kur mūs ir rāvusi ši trakā dzīve? Uz bezgala ne-

mieru. Tas nav cits nekas kā elle. Tie ir divi

bezgaligi pretpoli — elle un paradize. Bezgala ne-

miers, garu un ķermeņu cīņas, ideju uzliesmojumi,
mūžiga steigšanās pēc iedomātā mirāža — vaj ta

nav elle. Kas ellē bijis —es to esmu izbaudijis jau
sešus gadus — tas vēlas uz pretējo — uz paradizi.
Vaj zini paradizes saturu? Tas vienkāršs un tomēr

tik dziļš. Abzoluts miers un mūžiga gaisma — tas

stāvoklis, kurš tik pretējs mūsu ielām, cīņām, ka-

riem un revolūcijām. Mums ir jānonāk tādā stā-

voklī, lai mēs laimigi būtu
...

Un to esmu atradis tagad... Dzīve to nedod bez
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noslēpuma nevienam. Bet priekš mūsu nespēka daba

ir gādājusi līdzekli. Kāda laime priekš cilvēces slēp-
jas šai līdzeklī!"

Viņš ievilka malku kafijas un apklusa.

«Pastāsti," teicu vienkārši un mierigi.

«Tu mani apsmietu. Es būtu beigts cilvēks tavās

acīs, ja es nosauktu vienkārši vārdu. Ja tu gribi
zināt, tev jazin viss... Tev jāzina mani ceļi, kas

mani noveda pie apziņas par absolūtu mieru un mū-

žigu gaismu. Varbūt tad mani sapratisi. Bet te

nav vieta priekš ta stāsta... Ja gribi, atnāc pie

manis, es tev pastāstišu. Es nevienam neesmu stā-

stījis, nevienam nav jazin. Bet aiziedams no bezgala

trokšņa un cīņām uz absolūtu mieru un mūžigu
gaismu, gribētu tev nodot manu dvēseles grāmatu,
kura rakstita ar viskarstakām un trakākām dzīves

asinim, un kura ir kā sakausētu morālisku rotaļu
lietu bezveidigs kopojums.

Bet iesim no šejienes. Te ir elles karikatūra, ko

ienīstu par visu vairāk pasaulē."
Mēs izgājām. Uz ielas mūs apņēma nakts un ru-

dens lietus. Elektriskās lampas bālēja kā miroņ-
blāzmas. Mēs jutām, ka abiem mums skumji, un

nerunājām neka.

Kalnietis pagriezās uz iekšpilsētas pusi, kur virs

pelēka nakts fona pacēlās doma baznicas veclaicigais
kupols un šaurās ielas ievilka mūs namos, kur uz

jumtu un logu metāla klauvēja smagas lietus piles.

11.

Ta bija liela, vēsa istaba, kur mēs iegājām, ar

nobālušiem gobeliniem uz sienam un seniem grie-
zumiem. Viena no veclaiku būvēm, kurās mituši

praktiskie vācu tirgoņi. Gulta nišā un liels kamins.

Kalnietis pasauca kalponi un lika kaminu iekurināt.
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Kad mes apsēdamies uz divana, es sajutu savadu

saldu garšu gaisā, kas uzdvēsa mieru.

Mans draugs iesāka savu stāstu. Kamina uzlie-

smojumi un lielu lāsu klauvēšana pie logiem to pa-

vadija.

„Tu zini, kur mēs šķīrāmies. Ta bija nežēliga
ziema Vidzemē, kad mums vajadzēja aiziet sabrū-

košai armijai līdz uz Krieviju. Mēs aizgājām, nes-

dami pār galvām sarkano karogu kā asiņu simbolu.

Es zinu, toreiz ari aiz mums Vidzemē palika daudz

asiņu uz sniega un daudz līķu tika glabāti.

Bet tagad es ari zinu, ka palikušie nesaprata ne-

viens mūsu, aizgājēju. Ta nebija atriebšanās pēc

programas vaj taisnibas, kas notika. Tās bija du-

smas uz visu, kas virs zemes, kad terors svieda

līķus ap mums un veda gūstekņu barus mums līdz.

Mēs meklējam vainigo, bet ta nebija. Vainigo, kas

lika mums gadiem ilgi gulēt purvos pie Daugavas,
kraut līķus lielajos brāļu kapos, Tīreļa purvā, pa-

mest Rīgu, pamest Latviju pret mūsu gribu. Es varu

tev teikt, ka mēs, aizgājēji, asiņojām daudz vairāk

nekā tie upuri, kuri palika no mūsu lodēm guļot.
Mēs asiņojām, zobus sakozdami. Dziļa, iekšķiga
rēta mums nekad neaizdzija, un nebija nekādas ce-

ribas to aizdziedinat. Tikai neviens to rētu neredzēja.
Un bezgala iekšķigās sāpēs un slimās dvēselēs

mēs darijām to, par ko neatbild ne vēsture, ne tauta,
ne mēs paši.

Kad Vidzemes lauki un pēdējā pilsēta palika aiz

manis, man bija vienalga, kas notiek ar mani, ar

biedriem, ar Latviju, ar sarkano karogu, ar idejām.
Es pat sajutu zināmu atvieglinājumu, kad pašam
nav jāatbild, jo liktenis stiprāks un rauj ar savu

spēku visu prom. Es biju līdzigs automātam, kas

darbojas neatbildīgi, iekustināts no zināma spēka.
Pie ta vēl pievienojās apziņa par to, ka viss zaudēts,
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un gribējās kaut kam atriebties, kaut ko padarit, kas

vēlāk nebūtu vairs labojams.
Aukstā ziemas naktī mūsu vilciens nostājās pie

Peterpils, un spalgi un asi bija dzirdami komandas

vārdi — doties uz zināmu vietu.

Mēs apmetāmies kādā lepnā kņaza pilī laukuma

malā pie Kazaņas katedrāles. Viss mums bija pade-

vigs. Mēs bijām krievu revolūcijas vadoņu mīluļi un

lepnums. Dzīvojām pils istabās. Latvijas lauku puiši

gulēja ar visiem zābakiem uz persiešu tepiķiem, pan-

teru un ledus lāču ādam. Uz dažādām Ludviķu laiku

mēbelēm tika likti kareivju katliņi ar ēdieniem; mēs

gulējām gultās, par kādām nebijām sapņojuši, un dā-

lijām smalkāko veļu un rotu lietas savā starpā.
Es bieži kavējos bibliotēkā, kur mierigi senlaiku

zeltotie sējumi stāvēja brūnu un melnkoku skapjos.
Savādas sajūtas mani pārņēma, šķirstot vieglo flirta

literatūru,
v

kur galvenais saturs bija mīlestiba, dzeja,
prieks. Šīs mazās atmiņas no lepnā franču galma
man atgādināja tos laikus Francijā, kas tagad notika

Krievijā. Es zināju, ka visas šīs skaistās un gra-
ciozās grāmatas ar zeltotiem iesējumiem ies drīz bojā,
un reizēm man tika baigi par to. Bet atkal tad mani

sagrāba postišanas prieks. Es atminos, ka bieži man

nāca prātā kāds dzejnieka pants par to, ka jānāk
barbariem, lai noslaucitu šo pārsmalcināto kultūru

un ar asiem vējiem kristitu zemi jauniem asniem.

Daudzi no mums gribēja apzinigi būt «barbari" un

lepojās ar to.

Darba mums nebija nekāda, izņemot īsus apmieri-
nāšanas gadijumus, kad mēs viens pulks, sadalijušies
pusrotās, ar savu parādišanos vien iedvesām nāves

bailes izlutinātiem Peterpils iemītniekiem.

Tu zini, ka krievu tautai nav organizācijas spēju.
Tādēļ tie drebēja vien jau no mūsu straujās marše-

šanas, no mūsu ritmiskām tautas dziesmām un mū-

zikas, kas mūs pavadija ielās.
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Mēs apspiedām katru dumpi pašā sākumā, un es

domāju, ka esmu pārkāpis pār dažiem simts līķiem

ar mierigu sirdi, jo manī, tāpat kā manos kara bie-

dros, bija tieksme iznīcināt visu, kas gadās ceļā no

vecās pasaules.

Peterpils kupči, ormaņi, pūlis un kareivji apstājās
ielas malās, lai noskatitos mums pakaļ tikai tādēļ,
ka mēs esam latvieši, ap kuru galvām revolūcijas
slavas oreols spīdēja.

Mēs varējām, nedaudzi pulki toreiz, visu, ko mēs

gribējām. Un mēs gribējām daudz ko un varējām

gribēt, jo pilnigi inertie un paralizētie krievi padevās
vismazākam mūsu spiedienam, un nekur uzvaras

mums nenāca vieglāk kā Peterpilī. Un es zinu, ka

mēs būtu varējuši restaurēt cara troni nedaudz die-

nās, ja tikai būtu to gribējuši.
Pa vaļas laikiem mēs klīdām pa pilsētu, pa pilim,

baznicam, kafejnicam. Visur mums pagrieza ceļu.

Muzejos un cara pilīs aiz mums sargzaldati bailigi sa-

čukstējās un dvesaviens otram svēto vārdu: «JlaTbiurb."
Ziema mums pagāja ātri un pārpilnibā. Mēs bijām

apreibuši no dzīves un viņas orģijām. Tās bija varas

orģijas un ari miesas orģijas. Seno varas vīru, kņazu,

miljonāru, kupču vīna pagrabi vērās vaļā, un mēs

lietojām sulu, kura gadu desmitiem bija glabājusies
tumšos cietumos. Man brīžam likās, ka viss nepie-
redzēts sapnis, tik viegls, plaši šūpodams mani nes

uz savām rokam. Es smējos par to, cik maz vajaga

spēka, lai salauztu pasaules kārtibu un pagrieztu visu

valsts aparātu kā milzigu kuģi ar vieglu stūres riteni

pavisam citā virzienā. Bet gan daudz bija vajadzigs
drosmes priekš ta. Drošam palīdz laime —to jau
romieši zināja.

Un jau tai ziemā es sāku sajust iekšķigu mazcie-

nibu pret to, ko sauca par tautu. Varbūt dzimtenē

tas nebūtu tik Jauni bijis, bet te, kur pa ielām plūda
pelēkas, aprobežotas masas, bez kādas apziņas par
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to, kas ir revolūcija un ko viņa dod, — te man auga
riebums pret tautu. Viņi, šie ļaudis, piekrita tam,
kas vairāk tiem solija. Nekad nesajutuši brīva darba

prieka, būdami mechaniski un slinki un nevarigi rīki

savu pavēlnieku rokās, viņi tagad metās uz vieglumu
un izpriecu kā lielos svētkos. Bet vajadzēja tikai

dzirdēt skarbus komandas vārdus, lai tie kļūtu atkal

par vergiem, kuriem par visu dārgāka ir dzīviba un

kumoss maizes.

Un reizēm man bij iekšķigs gandarījums, kad va-

jadzēja laist pūlī šāvienus, lai apmierinātu viņu ne-

mitīgās prasibas pēc maizes.

nx

Vasara nāca ar jauniem uzdevumiem. Mūsu pul-
kam vajadzēja pārcelties uz Maskavu, lai nestu uz

mūsu rokam jaunas varas prestižu un slavu.

Un mēs bijām kungi tāpat par Maskavas seno

bajāru pilim, kā par Peterpils eiropejisko aristokrātu

piederumiem.
Mēs dzīrojām, priecājamies, dzīvojām. Sēras pēc

dzimtenes, nogriezta pagātne, kura bija kā nogrimusi
dziļā atvarā, un viss nesasniegtais reizēm sāpēja
sirdī kā dziļa vāts. Bet visu to apdzēsa lepnums,
ka mēs varam visu.

Kremlis —ši svētā, sastingusi austrumu pasaka,
visas Krievijas sirds un lepnums — gulēja mēmi pie
mūsu kājām. Vecie torņi, apsūbējušie mūri, svētie

klosteri ar zelta kupoliem klusi un padevigi stāvēja
un, likās, baigi klausijās mūsu soļu dunoņu un revo-

lucionārās dziesmas taktu, kas ar saltu nežēlibu asi

skanēja seno dievnamukoridoros un klosteru velvēs.

Viņu pastarā diena bija klāt... Man tagad vēl

gribas smīnēt, kad atminos, cik viegli var valdit pat

par tautas mistiku, par tradicijam, kuras likās nesa-

laužamas, ja tikai ir drosme un gariga disciplina.
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Tad sākās ta dzīve, par kuru cilvēcei ārpus mūsu

šaurākā aploka nebij nekādas jēgas... 0, bet par

to labāk klusēt... Rakties vēlreiz visos sīkumos ir

tikpat, kā izrakt smirdošus miroņus no kapiem..."

Viņš pacēlās, piegāja pie galda un brīdi taustijās

pa atvilktnēm. Tad viņš atgriezās pie kamina ar

savadu austrumniecisku pīpi, kuru bija aizsmēķējis.
Savāds salds rūgtums izplūda gaisā.

Kalnietis paskatijās uz mani un smīnēja.
«Ja, te ir tas sākums. Ar šo pīpi es esmu ceļā

uz mūžigo mieru. Ta ir ta pati, par kuru Poruks

mēģinājis poēmu rakstit.

Tas ir opijs. Nebaidies draugs. Nav nekas sal-

dāks virs zemes kā apreibināšanās un sapņi. Viss

reālais mūs dursta kā asi stikli un saldē kā ledi.

Tikai ar sapņiem dzīvojam. Sapņi izved mūsu garu

no miesas, un pa to laiku mēs esam dievi, jo iegū-
stam spējas būt ārpus telpas un laika...

Es esmu ari ceļā uz mieru. Es neticu, ka tas būtu

iegūstams tautām un cilvēcei, kamēr mūsu zeme pa-

stāvēs. Es Kanta teorijas turu par muļķigakām uto-

pijam pēc ta, ko esmu piedzīvojis. Tādēļ sapņus,

sapņus! Opijs tos mums dod bagatigā mērā...

Vairāk kā mīlestiba..."

Viņš ievilka dziļu malku no savas pīpes un iesāka

pārtraukto stāstu.

«Tu zini, ka vispirms revolūcija, kuru mēs izve-

dām, iesāka ar likumu iznīcināšanu. Visu likumu

likums bija cilvēks un viņa griba. Un tādēļ katram

no mums bija savs likums, bet par visiem kopā ne-

bija nekāda.

Morāle? Kas ir morāle? Fantoms, kas izzūd pie
viņa pieskaroties ar drosmi. Sīs drosmes man ne-

trūka, un es gāju pāri visam, kas svēts un svētits.

Es dzēru vīnu un liķierus no sakramentu sudraba

traukiem vecos klosteros. Ne reliģijas izsmiekla dēļ,
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bet vienkārši aiz praktiskas vajadzibas un no labas

drosmes.

Lai pakavētu laiku, es ieguvu gan gluži jaunas

meitenes, gan cienigas vecākas kundzes, — ari ne

izsmiekla dēļ, bet tādēļ, ka mēs visi bijām brīvi un

paši devām sev likumus. Mīlestibu, kāda piederēja
vecajai pasaulei ar iemīlēšanos, precēšanos un zvē-

rastiem, es nepazinu vairs. Mana pirmā — dzimte-

nes lauku plašumā — bija sen izbālējusi kā kapu

vaiņaga lenta negaisos.
Es ņēmu visu to kā nepieciešamu eksistences pie-

derumu, trokšņaini, skaļi un bez aprēķināšanas. Manu

guļamistabu lietoja desmitiem sieviešu, viņu skaits

un izskats man sajucis. Es nesaku, ka tas bija vis-

pārigs uzskats, bet es biju revolucionārs, kas iet visu

priekšgalā un gribēja būt kails kā Ādams, kails kā

sengrieķis un peldēties atkal primitivi dabā, kas tīra

no filozofijas un kristigas morāles. Es biju pagāns
aiz spītibas.

Un es ticēju, ka pasaule top jauna, līdz kāds ga-

dījums mani apžilbināja un ienesa nemieru manī un

skepticismu.
Pēc kādas kontrrevolucionaru sacelšanās, kuras

apspiešanā piedalijos visbīstamākās vietās un dariju
vistrakākos darbus, mans stāvoklis kļuva redzams.

Es pēc laimigi izvestas operācijas ieņēmu vietu, kura

man deva gandrīz neaprobežotas pilnvaras par mil-

zigo pilsētu. No mana vārda šalkas gāja pa namiem,
un es, aptvēris un sapratis, kāds spēks ir gribai un

skaidrām domam, varēju justies ka pilnigs diktators

šīs gļēvās un miermīlīgās kupču un strādnieku tau-

tas vidū. — — — —

IV.

Vasarā man vajadzēja izvest klosteru reviziju, lai

likvidētu tos un uzņemtu klosteru mantu valsts īpa-
šumā. Tu zini, ko Krievijā klosteris nozīmēja. Sala
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ārpus ikdienišķās dzīves. Tradiciju, vecas mistērijas
mītne. Krievu tautas dvēseles smagums. Un ari

kultūras perēklis. Mistika viņiem novesta līdz neiz-

dibināmam smalkumam un radošu ekstazu avotam —

ari mākslā.

Ar savadām sajūtam ķēros pie ši darba. Viss ri-

tēja kārtigi, jo nekāda pretošanās nebija domājama.
Pienāca kārta vienam no lielākiem un vecākiem

klosteriem Maskavas nomalē. Tas bija sieviešu klo-

steris, kā iesnaudies uz upes krasta kapsētu mūžigā
mierā.

Šie skaistie torņi, dārzi, klusās velves! Sastingusi
pasaka ar akmeņu un zelta seju, kuras zvanu dvē-

sele tik ilgi bija skanējusi pār grēcigo un tumšo

būdu lauku ar viņu steigu dzīvi.

Es devu rīkojumu un ierados noteiktā laikā. Es

pavēlēju atvērt vissvētākās vietas, es gāju pa mūķeņu

mitekļiem, pa tumšajiem koridoriem, pa puritāniskām

cellēm, kur viss smaršoja pēc eļļas un sadeguša vaska.

Mūķenes bija melni bālas kā kūstošs sniegs un dre-

bēja savos uzvalkos.

Tās bija pa lielākai daļai bagātnieku un aristokrātu

meitas un sievas, kuras dažādu iemeslu dēļ paslē-
pušās no dzīves, meklēdamas klosterī šo atpūtu.

Viņu sarakstos uzgāju lepnākās krievu muižniecibas

vārdus.

Es paziņoju viņas visas brīvas no klostera un at-

raisītas no zvēresta, atstāju sargu pulciņu klosterī

dēļ formālas likvidēšanas, bet lai nokārtotu mantas

un īpašuma stāvokli, liku priekšniecei braukt man

līdzi. Priekšniece bija saslimusi, un tādēļ bija jānāk
viņas vietniecei.

Atgriezies savā Kremļa dzīvoklī, mājigā patriarchu

pilī, es saucu mūķeni izskaidrošanās dēļ pie sevis.

Viņa ienāca no bailēm drebēdama. Viņa ticēja,
ka viss ir beigts, un laikam domāja par nāvi. Pēc

īsa brīža zināju, ka manā priekšā stāv lepno kņazu
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S. ģimenes piederigā kņaze Zinaida. Mierigs, skaists

sejs ar vrubeliskām acim, pilnigām lūpām un dziļas

inteliģences izteiksmi. Viņas apgrieztie mati gar

galvas apsega maļam izlauzās spīdoši, gandrīz zil-

ganmelni, krāsa, kādu es neviena gleznotajā meistar-

darbos neesmu redzējis. Jaunibas svaigums un spēks
lauzās caur mūķenes uzvalku, — viņa bija tikai 25

gadus veca.

Man likās, ka visa plašā, augligā un inteliģentā
Krievija ar savu daiļumu un burvibu stāv man

priekšā. Pirmo reiz, pēc sarunas ar kņazi, sāku sevi

kritizēt un sajutos mazs kaut kādas varenibas priekšā.
Mēs iepazināmies drīz. Izrādijās, ka kņaze Zinaida

bij ieguvusi visplašāko izglītibu, kāda bij parasta
krievu aristokrātu namos, un vēl daudz vairāk par

to. Viņa runāja piecās Eiropas valodās, bija iepa-
zinusies ar visām filozofijām, tā ka būtu varējusi
lekcijas lasit augstskolā. Viņa spēlēja visgrūtākās
un intimakās kompozīcijas viegli un graciozi uz kla-

vierēm, bija pati komponējusi. Visu to dabūju zināt

vēlāk. Ari to, ka kņaze gājusi klosterī nevis aiz

atsacišanās no pasaules, vaj nelaimigas mīlestibas,
bet tādēļ, ka redzējusi lielo nesaskaņu, kas valda

gara un fiziskā pasaulē.
Meklēdams iemeslu, ka viņai tagad vajadziga no-

darbošanās kā komunistiskās valsts pilsonei, es liku

viņai palikt tuvumā, mēģinādams aizrādit, ka varētu

būt palīdzigs viņai atrast darbu.

Mēs bieži sarunājamies par pasaules un cilvēku

būtibu. Viņa sāka uz mani skatities citādi, kad redzēja,
ka esmu vairāk eiropietis nekā «barbars". No iesā-

kuma viņa bija runājusi tikai ar lepnu nicināšanu

un lakoniski.

Es biju toreiz vēl pilns ar kūsošu nemieru un pa-
tiesu ticibu uz nebijušo, kas nāk zem saules līdz ar

mūsu revolūciju. Es runāju iedvesmes pilns un pie-
rādīju, ka cilvēkam ir tik viens uzdevums zem saules:
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dzīvojot iegūt dzīves brīvibu. Protams, es varēju

viņu paņemt ar varu, bet to negribēju. Man bija

apnikusi vieglo meiteņu upurēšanās un klaigāšana

par mīlestibas visumu un brīvibu. Kņazē Zinaidā

iemīlējos ar drausmigām nojautam un savadām lik-

tenīgām reliģiskām bailēm. Beidzot mana straujā,
dzīves kūsošā filozofija viņu uzvarēja. Un pa daļai,

man liekas, uzvarēja ari tas, ka es biju vairāk eiro-

pietis nekā krievs, kuru kūtribu un garigo smagumu

nevarēja kņaze ieredzēt, kā augstākās atziņās audzi-

nāta sieviete.

Rudenī viņa bija mana
.. . Viņa bija pilnigi pār-

vērtusies — no noliedzējas tikusi par bauditaju un

dzīves atzinēju. Viņas asinis sāka runāt. Viņas jau-
nibas aizturētais spēks plūda uz mani, un tad viņa

kļuva vairāk revolucionāra nekā es
. . .

Es esmu pazinis daudz sievietes un esmu nācis

pie atziņas, ka ari miesas un asiņu spēkā mēs kul-

tivejamies. Kas ir vienkāršas lauku sievietes vaj
ielas sievietes mīlestiba? Viņa ir bez reibuma, bez

iedvesmes, viņa bez kultūras smalkuma, bez ta ap-
dvešošā garigā parfima, kāds pastāv izmeklētos

individos. Kā viss top pilnigaks, dziļāks mūsu ceļā
uz pilnibu, tāpat mīlestiba un viņas bauda.

Mums liekas, ka mēs būtu kādā savādā gara sta-

dijā, ka mēs dzertu to laiku, kuru vēl tikai sapņos
redzam un jūtam, kā kādu gadusimtu dvašu. Aiz-

turētais, kultivētais aristokrātijas uzzieds uzliesmoja
kņazē Zinaidā ar tādu steidzibu un dedzibu, ka man

likās, sadedzinās mani pelnos.
Viņas lūpās sāka ziedēt tumši sarkanas rozes, acis

kļuva dzirkstošas un dziļas, viņa kļuva dzīvs neiz-

protamās un norietošās kultūras savienojums un

esence. Reizēm man likās, ka es turu kaut ko par
daudz dēmonisku un skaistu rokās, kad kņazes
Zinaidas zilgani melnos, kuplos, ataugušos matus

laidu caur saviem pirkstiem. Viņi bija tik zīda smalki
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un vijoleti melni kā varbūt tikai iedomātām teiku

princesēm, un man likās, ka es, Latvijas zemesdēls,

esmu aizmaldijies pasaku laikos un ka pamodišos
atkal kādā dienā nabags un nelaimigs.

Bet tas nebija sapnis. Mana vara tikai auga un

ļaudamies nesties no pūļa spēka un glaimodams
viņa iegribam un instinktiem, es nemanot kļuvu

iedomigs par to, ka viss jau sasniegts un laimes

valsts virs zemes nodibināta.

Mana iedvesme un proletāriskā filozofija pārvērta
kņazi Zinaidu par nepazīstamu sievieti. Mēs svētijām
savas kāzas bez priesteriem, gulēdami kādā bijušā
klostera telpā, kur vēl karājās dažas svētbildes, un

metamies viens pie otra, deklamēdamiHeines drošās

dzejas un revolucionāro moderno liriku. Dienas

mums skrēja kā putni, dedzigām noreibušām acim,
karstām asinim. Mīlestibā nesātigi pagani, mēs at-

minējāmies Dionisa laikus un slavējām tos dievus,
kuri dejo, kā Nicše saka.

Kņaze nodarbojās revolucionārā komitejā, un visi

apbrīnoja viņas iedvesmu un ideju spēku.
No sākuma mūsu mīlestibā mēs bijām laimigi,

vēlāk kaislibas ņēma virsroku, un mēs zaudējām

garigo līdzdarbibu šais miesas svētkos, jo mēs bijām
brīvi pilsoņi, bez pagātnes, aizspriedumiem un sirds-

apziņas.
Un tas bija beigu iesākums. Tu zini, mans draugs,

cik salkans ir nostāvējies šampanietis, kas savu garu

gaisā izdvašojis, paturēdams vaļējā traukā tikai vielu

bez spēka un garšas. Tāpat bija ar mūsu mīlestibu.

Mēs bijām iedomājušies, ka nav bijis neka līdziga
virs zemes, un ticējām tam. Bet laiks gāja savā

gaitā un savos likumos negrozāms.
Zeme gulēja salta un nejūtiga, neskatoties uz mūsu

asiņu trakošanu un ideāliem sapņiem. Kūtrie, orga-

nizācijas nespējigie krievi gaidija, kamēr nāks kāds

bagāts kungs, kas dalīs dāvanas un atņems visu
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postu. Šo kungu viņi gaidijuši gadusimtiem un

gaidija ari tagad. Bet viņa vietā nāca bads, jo neka

zeme neizdod bez pūlēm un visvairāk badu cieš ne-

prātigi sapņotāji. Bads satracināja vēl vairāk mūs,

un lai viņu aizdzītu, mēs atradām vainigos dažādās

ļaužu šķirās. Terors sāka savu vienaldzigo un postošo
darbu. Mēs visi kļuvām cietāki, klusāki un nelaimigaki.

Kņazei tuvojās laiks par māti kļūt. Līdz ar to

apklusa mūsu trokšņojošā, liesmainā mīlestiba. Liels

vēsums iespiedās mūsu starpā. Es neka nezināju un

nevēlējos zināt par viņas garigo stāvokli. Nekad

par to nebiju domājis un neka ari nevarēju saprast.
Līdz pēdējam brīdim Zinaida ticēja man un lepojās
ar savu brīvibu, bet kaut kas svešs jau glūnēja mūsu

attiecibās.

Es biju svešs vecajai morālei un vienmēr ieka-

rotājs. Es nodevos jauniem iespaidiem un jaunai
mīlestibai. Kņazē pamodās cilvecigais kaut kas, ko

es nesapratu, un viņa izmisumā krita man pie kājām,
kad kādu brīdi biju pavadijis ar citu sievieti viņas
tuvumā.

Es teicu kaut ko saltu un lepnu par to, ka mēs

neesam zvērējuši nekad uzticibu viens otram, ka

uzticiba ir pilsoniska lieta un es nejūtos no viņas
saistits.

Viņa pārvērtās, sāka drebēt un pakrita izmisumā

uz grīdas. Es aizgāju. Kad atgriezos, man paziņoja,
ka kņaze dzemdējusi nedzīvu puisēnu. Es gādāju

steigšus ārstu, mani sāka šausmas kratit pirmo reiz

pēc gadiem.
Zinaida gulēja mieriga un salta, un, likās, manis

nepazina vairs. Viņas sejs pēc daudzām mokām

bija kā svētajai iedzeltens, mierigs. Lielās acis bija
tumšas un sveša miera pilnas.

Viņa atveseļojās drīz. Es mēģināju smaidit, kā

kad nekas nebūtu noticis, bet viņa bija salta, nepie-
ietama.
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Kādā vakara — tas bija siltas vasaras pilns, viņa
teica man:

«Rītā es aiziešu. Nemeklējat manis veltigi."
«Uz kurieni?"

«Uz lauku, mežos, kalnos — vienalga kur."

Es sapratu, ka atgriešanās nav, un tomēr vēlējos,
kaut viņa paliktu. Man likās, ka es zaudēju pēdējo

pieturas punktu manā dzīvē. Es biju jau sapratis,
ka bezdibenis man stāv priekšā, ka idejas bez asinim

nedzīvas.

«Vaj tad nav iespējams atjaunot to, kas bijis?"
Es saņēmu viņas rokas un mēģināju ieskatities acīs.

Viņa atvilka tās salti atpakaļ. Rokas bija valganas,
vēsas.

«Ne. Nekad. Es negribu vairāk dzīves. Es gribu
sapņus. Bet te viņu nav. Jūs esiet nokāvuši sapņus

un tādēļ esiet nožēlojami übagi. Es gribu atkal

atrast sapņus un neatrisināmo."

Pēkšņi man likās, ka viņa izsaka to, ko jau sen

nojaudu, bet nevarēju izteikt vārdos.

Sapņus! Ja, sapņus! To nekur vairs nebija. Es

gribēju viņai kaut ko teikt.

«Meklēsim jaunus sapņus. Par jaunu, labāku pa-

sauli nekā ši. Es domāju, mūsu jaunā brīviba ir

jauns sapnis."
«Brīviba? Kur viņa ir? Kur jaunie sapņi? Vaj tad

jūs neredziet, ka visu zemi un cilvēkus jūs pārvēr-
tuši esiet par nelaimigiem materiālistiem. Viskailākā

dzīve nāk tagad pār cilvēkiem. Un es negribu to

dzīvi par savu saukt."

Viņas vārdi bija cieti kā likteņa vārdi. Es pēkšņi
jutos tik nevarigs teikt kaut ko pārliecinošu. Bet bija
tik grūti zaudēt viņu. Mēs vienmēr saprotam tikai

tad cilvēka dārgumu, kad to zaudējam.
Es cietu klusu. Bet negaidot kņaze piecēlās un

teica:

«Kustoņi jus esiet — ne cilvēki. Mums vairs ne-
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atliek nekas cits pec jusu idejām, ka apaugt ar

spalvām un mesties četrrāpus. Kā es jūs nicinu!"

Mans pašlepnums sacēlās:

«Kņaze," — es teicu, — «nesvaidāties ar tādiem

vārdiem. Jums tie dārgi var maksāt."

Viņa salti, lēni paskatijās un ironiski pasmaidija.
«Jūs variet likt mani nošaut kā kontrrevolucionāri,

es zinu. Bet ar to jūs variet baidit vergus, ne mani.

Es tagad vairs neticu, ka dzlviba ir lielākais cilvēka

dārgums. Uz brīdi es to biju aizmirsusi. Tagad to

atkal zinu. Skaidri un nemaldigi zinu, ko zināja
Dostojevskis, Tolstojs, Nicše. Tad dariet savu svēto

nāves darbu pie manas personas. Es to atļautu
simts reizes, ja tas būtu iespējams jums."

Es biju bez palīga un tādēļ sabruku sevī. Es ne-

zinu, kas mani svieda pie Zinaidas kājām. Es lūdzu

viņu, es kļuvu vergs, zināju, ka man, viņu zaudējot,

jāzaudē garigais sejs un jānogrimst briesmigajā tuk-

šumā.

Viņa paskatijās viegli un piedodama pasmaidija ar

savām skaistajām miera un moku pilnajām acim.

«Es jums piedodu, tādēļ, ka pati esmu vainiga. Bet

nemēģināt mani kaut kā pārliecināt, kā reiz darijāt.
Es esmu izbeiguši savus maldus un atgriežos mājās..."

„Mājās?"
«Ja, pie mūžigā miera."

«Vaj tad tas ir kur atrodams mūsu zemē un starp

ļaudim?" es prasiju.

«Viņa sejs, viņa līdziba saskatāma. Es to redzēju

klosterī, no kura jūs mani izrāvāt. Es to dzirdēju,
kad vakara zvani zvanija pār zilgano krēslu un ba-

loži atgriezās pajumtēs un kad zvaigznes sāka mir-

dzinat. To es vairs nevaru atrast.
. .

Bet es iešu uz lauku, kur sādžas guļ pie klusām

upēm, kur arkls zemi šķeļ, kur ar savām rokam

varu sev uzturu iegūt un atpūtas brīžos dzejas grā-
matās gremdēties. Ticiet man, tas vairāk nekā visas
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jūsu idejas un revolūcijas. Tur ir sapņi, bet te kailā

übagu dzīve."

«Bet mūsu atziņas, kurās mēs liesmojam, vaj viņas
nav nekas?" es kliedzu.

„
Atrodiet tādu revolūciju, kura nokauj cilvēkā

dzīvnieku un sagrauj viņa velna seju, tad tikai es

jums ticēšu. Kamēr jūs to nesaprotiet, jūs tikai savas

galvas satrieksiet un veltigi kliegsiet skaļus vārdus

— tas ir viss, ko es varu jums teikt."

Viņa neatvadijās no manis. Viņa izgāja klusi

kā ēna. Es nespēju sekot un nezinu par viņu neka

vairs no ta laika.

Kalnietis apklusa un ielika jaunu porciju

pīpē.

V.

„Es mocijos ilgu laiku ar neparastām domam, un

tad ar mani notika kaut kas neparasts," viņš iesāka

ar uzliesmojošām acim.

„Es kļuvu ļauns un postošs. Es sāku ienīst cil-

vēkus, un niknums mani plosija manā vientulibā.

Tad nācu pie apziņas, ka pēc iespējas vairāk vajaga
izdeldēt cilvēkus, un Robespjera tēls man nedeva

miera. Priekš manis bija vienalga, vaj iznīcināmais

ir buržujs, vaj revolucionārs, zemnieks, inteliģents,

kareivis, mākslinieks, ģenerālis vaj zaldāts. Man

likās, ka Zinaida stāv man blakus un iečukst ausī:

«Vēl, vēl! Visi tie ir lieki. Vēl un vēl, kamēr

zeme būs vientuļa un apaugs ar mežiem, kamēr valdīs

tikai zvēri, kas vienigie ir pilni patiesibas."
0, kāpēc visu to stāstit un tēlot. Es gulēju maigu

miegu, un man bija laba ēstgriba, un patīkami man

bija ieiet nakts stundā apcietināto kazarmēs un lasit

simtu acīs nāves izbailes un ārprātu. Kāda gļēva

suga tomēr ir cilvēks, kad tam jāmirst!..
Kādā dienā ierados lielā sapulcē uz svinigu sēdi

un aiz riebuma pret sevi un citiem izvilku revolveru
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un steidzigi sāku šaut uz visām pusēm. Es biju
nošāvis vairākus manus bijušos draugus un ievēro-

jamus revolucionārus.

Tad es sēdēju nāves kazarmēs pilsētas nomalēs

starp tiem, kurus vēl vakar biju nāvei nolēmis.

Man bija jāmirst kā atentāta izdaritajam, un es

ilgojos pēc nāves, gandrīz neapziņas stāvoklī bū-

dams. Bet tas nenotika tik drīz, kā es domāju. Es

biju aizraidijis no dzīves tik daudzus, ka vajadzēja
paiet laikam, lai izmeklētu un pierāditu manus ap-

zinīgos noziegumus. Es dzīvoju kopā ar nāvei nolem-

tiem ne labākos apstākļos kā vidus laiku cietumos.

Sis notiesāto un ieslodzito sastāvs mainijās vai-

rākas reizes pēc dažiem mēnešiem. Ik naktis agrāk
vaj vēlāk mēs dzirdējām, ka žvadzēja atslēgas, nāca

kareivji un uzraugs, lai izvestu daļu no mums. Iz-

sauktie vārdi noskanēja velvēs un spraugās kā

pastardienas zvans, un klusi bez pretošanās aizgāja
sauktie — tik noguruši un nejūtigi tie bija tikuši.

Reti tikai kāds protestēja un pārsūdzēja ar saviem

kliedzieniem pie dievibas un cilvecibas, kas tomēr

palika nespēcigi un nedzīvi.

Pa to laiku nācu pie visdziļākās patiesibas atziņas
un dzīves izpratnes un atminējos kņazi Zinaidu, sū-

tidams tai gaišus sveicienus domās.

Cik vienkārša ir visa dzīve, kad stāvam mūžibai

tuvu. Man atvērās viss, kas līdz tam bij kā miglā.
Es sapratu, ka viss pasaulē ir vislielākā saskaņā un

tas, ko sauc par nesaskaņu, ir tikai mūsu iedomas.

Cik ļauni ari mums cilvēki neizliktos, — viņu darbi

ir visi nevainojami.
Es atzinu, ka katram jāļauj dzīvot tā, kā viņš iz-

vēlas — jo tikai caur to katrs tiek piepildits sevī —

kas ir augstākais mērķis.
Un cik vienkārša un izsmeļoša dzīve, jo viņa ir

tikai moments bez kādas nozīmes un mērķa, ko tai

izdomājuši filozofi un morālisti.
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Līdz tam brīdim es domāju, ka nāve kaut kas

lielisks, vaj briesmigs, vaj satriecošs. Un es bieži

biju domājis, kā gan viņu sagaidišu un pārcietišu.
Bet tagad zinu. Kad es biju jau puslīdz no dzīves

vaļā, es sapratu, ka nāve ir tikpat tukša, vēsa, neka

neizteicoša un bezgala vienkārša kā dzīve. Es sa-

jutu, ka nomirt ir tik vienkārši un labi. Mani nekas

nebaidija, es neka nevēlējos un starp dzīvot un mirt

izšķirības nebija. Un tad, kad es atkal sajutu, ka

dzīvoju, ka dzīve atkal nāk pie manis skanēdama

un jauna kā dzeguzes kliedziens mežā, man likās,
ka ieejot nāvē dziļāk es bātu atradis ari tur to pašu
laimes un prieka biķeri, pilnu apmierinājuma. Visur,

draugs, ir liela saskaņa un liels matemātisks sausums.

Un vislielākais noziegums ir — to es esmu izjutis
nemaldigi tais dienās — tas ir sodit citus par viņu
darbiem un uzspiest citiem mūsu gribu. Lielā vien-

aldziba pret cīņām, politiku, revolūciju un uzskatiem,
ir mans neizmērojami bagātais mantojums . . .

Ja, es gribēju tikai pastāstit tālāk, kā tas notika,
ka vēl dzīvoju un esmu — un varbūt tādēļ jūtos tik

liels te un visi trokšņi mani uztrauc un moca.

Tas bija klusā pavasara dienā, kad man līdz ar

citiem bij jāiet uz kādu savadu darbu. Mūs aizveda

aiz upes pilsētas nomalē, tukšā lauku un birzes pa-

malē, smilšaina paugura malā, iedeva mums lāpstas,
un mēs rakām

. . .

Bedrei viens gals bija pilns ar uzmestiem smilšu

pauguriem, mēs tikai turpinājām tālāk un aiz mums

citi turpinās atkal tālāk. Mēs rakām
.. .

Pēc vairāk mēnešiem es atkal biju tuvu dabai, un

gaiss mani apņēma kā salds prieka vilnis. Tālumā

gulēja plašie lauki un pāri tiem uz pakalniem meži,

gandrīz violeti, zili, pilni maiguma. Kraukļi laidās

mums pāri un viņu dziesma ieskanējās kā sēri zvani

gaisā. Vējš vilka mīkstu savadu smaršu no laukiem,
un caur mākoņiem izlija zeltaina saules šalts, pār-
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skriedama pār mums steidzigi, kā aizmirsts sapnis.
Es atmodos un sapratu visu atkal.

Ak, dzīvot vēl! — manī iekliedzās kaut kas asinīs

ar neparastu spēku. Un tad skumjas uzklupa man

ar simts atmiņām, kas viena par otru mirdzošakas

vijās apkārt.
Dzīvot vēl! Kāds klusums bija laukos, gaisā,

sirdī! Te pirmo reiz man radās doma par paradizi
— par absolūto mieru un gaismu. Es biju dzīvojis
tikai peklē, kur ir idejas, cīņas, bezgala nemiers,

tumsa, trakums. Otro dzīvi, kas mums ļauta, nebiju
dzīvojis — tagad es sapratu viņas daiļumu. Šo dzīvi

bija dzīvojusi kņaze Zinaida, kuru es biju ierāvis

nemiera un pekles liesmās. Es biju laimigs, ka viņa
ir atgriezusies tur atpakaļ.

Es aiztriecu domas un atmiņas no sevis. Un viņas
trūkās kā putnu bars pie katra lāpstas dūrienazemē,

kad ta pret akmeni atsitās. Ne, man, kā redzams,

nebija ļauts vairs nekas.

Un tomēr, — kāds neatvairāms ass ilgojums pēc
tās dzīves mani apskāva! Man kļuva gandrīz sāpigi
no ta. Es redzēju sauli slīdam kā lielu mirdzošu

eņģeli pa izplatijumu. Viņa smaidija visiem. Es re-

dzēju lielu klusumu pār rozēm, pār druvām, pār
rudens dzeltenam birzēm un dzīvi pilnu saskaņu un

laimes. Miers stāvēja augstu, kā milzigs balts krusts

uzsprausts pār zemi. Es redzēju to zemi, kuru mēs

visi revolucionāri bijām sapņojuši, kura būs vēl aiz

nākošiem gadusimtiem.
Dzīvot vēl! Dzīvot!

Bet atduroties lāpstai smiltīs un zvirgzdos, es jutu
jau, ka veļu vēsais tuvums mani apņem. Ari tur ir

miers — un es paliku nejūtigs pret visu iedomāto.

Naktī mani sauca... Mēs izgājām divdesmit divi,
lai tiktu pārcelti uz nebūtibas krastu.

Bet priekštelpās mani pievienoja jau tur trijiem

atsevišķi stāvošiem un aizveda tikai tad, kad lielā
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pulka soļi bija apklusuši nakts klusumā. Tā tad vēl

ne šodien.
. .

Mūs ievietoja kādā tukšā pagraba

telpā. Kā likās, mums bija jāmirst slepenibā, ne

kopā ar citiem.

Pēc divām dienam dabūjām zināt, ka nākošā naktī

mūs izvedis
.. .

Trīs mani veļu laivas līdzbraucēji
bija krievu oficieri, notiesāti kā kontrrevolucionari.

Man izlikās muļķigi gaidit kā vecai sievai uz nāvi,
un es teicu sargam pie pagraba durvim:

«Atnes stiprāko malku!" — Un es iespiedu viņam
daļu no kapitāla rokā, ko biju pratis uzglabāt.

Sargs saprata... Ta bija parasta lieta. Kad rei-

binošais malks bija klāt, es satiriski piedāvāju saviem

nāves draugiem un teicu, ka visaugstākā filozofija —

neņemt neko nopietni. Mēs dzērām un palikām jautri.

«Nes vēl" — teicu sargam. «Būs priekš jums ari.

Nes!.. Visu atlikušo, kas man pieder, es tev atdošu,
aiziedams uz elli!"

Izvārgušā kareivja acis uzliesmoja; es redzēju tur

nesavaldāmas kāribas pēc mūsu malka.

Šausmīga nakts... Mēs beidzot skūpstījāmies, rau-

dajām, smējāmies. Un tad redzēju, ka esmu uz-

varētājs.
Beigas bija neparastas. Mūsu pagrabā gulēja visi

četri sargi bez ieročiem, dzēra un skūpstijās. No

atslēdznieka rokam, kas ari bija ieradies, izņēmu
vārtu atslēgas un, no ārpuses tos aizslēdzis, kad jau
bijām brīvi, iemetu atslēgas pagalma tumsā, kas tur

noskanēja kā liela manifesta zvani.

Savus nāves draugus pametu drīz, man vajadzēja
iet citus ceļus nekā viņiem.

Drīz soļoju pa klaju lauku. Pavasara nakts gulēja
kā jauna princese uz pakalniem, un viņas elpa smaršoja.
Pāri man liesmoja zvaigznes, viņu bija tik daudz un

viņas likās tik tuvas. Man šķita, ka brienu pa viņām
kā pa mūžibas ezera baltām un liesmainām rozēm.

Dzīvot, dzīvot! — zvanija ausīs man liels nesa-
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tricināms miers. Es raudāju un nesapratu, kādēļ.
Bet atzinu, ka vienigā pilniba, ko varam sasniegt,
ir miers un gaisma... To vēl tagad meklēju un

būšu pilnigs, kad to sasniegšu."
Viņa skats sastinga tālā laimē, un lūpas palika

pusvirus. Tāds viņš atlaidās uz divanu.

„Un tad? Kas tad notika?" es prasiju Kalnietim

pievirzīdamies tuvāk.

«Tas ir viss. Vairāk nenotika nekas. Es nonācu

Sibirijā un pievienojos tiem, kuri ari meklēja mieru.

Man bija pilnigi vienalga — kam par labu cīnities,

jo aiz cīņām es redzēju tikai mieru. Pagaidām to

iegūstu tikai sapņos un reibonī. Jo patiesibā un

dienā vēl vienmēr mums apkārt ir pekle un mūžigs
nemiers..."

Viņš steidzigi ieņēma jaunu porciju no sava mi-

stiskā preparāta. Liels klusums iestājās istabā pēc

beigtā stāsta. Lietus plīkšķēja uz jumtu dzelžiem —

man likās, ka es piedzīvoju kādu tumšu sapni, baigu
un skaistu reizē.

VI.

Es prasiju kaut ko. Kalnietis atbildēja ko citu. Viņš

kļuva laimigs, acis pilnas savada spožuma. Opijs
sāka darboties uz viņa nerviem.

Tad viņš sāka staigāt, arvien līgsmaks un vaļigaks.
Un kā pusaizmirstibā plūda tagad viņa valoda.

„...Ja, ja... Es atradu! Es esmu atradis to, ko

miljoni velti meklē. Es esmu atradis. Viņa mirdz

saulē. Debess vāki vāžas vaļā... Kā zītars ir iz-

platījums ...
Jūra zalgo visapkārt. Uz viļņiem šū-

pojas lēnā ritmā laivas. Laivas ar izredzētiem. Viņu
dvēseles balo kā buras. Nāk un iet... Nāk un iet.

Muziķa un gaisma tās ved...

Saule nak pie rokas, ka pieradināts zelta putns.

Viņa smaršo. Viņa ir liela puķe. Sapņi ir spoži
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padebeši. Vidū stāv miers... 0, neviens nezina,
kas ir šis miers. Viņš skatās mums acīs... Un tad

jābeidz dzīvot virs zemes. Tad nāk paradize.

Ja, draugs," viņš atkal skatijās man taisni virsū

ar savām mirdzoši apreibušām, skaistajām acim, —

„es atradu paradizi. Es zinu, ka viņa atrodas zem

saules. •

Bet ne te, ne te, kur revolūcijas kliedz savu trako

dziesmu. Es redzēju pasmaidām cilvēku nākotni šur

un tur tālajā ceļā. Pirmoreiz Japānas kalnu grēdās
un ezeros. Tur vēl mīlē mieru un sauli. Tad Indijas

palmu ēnās un jūras krastos un vēlreiz musulmaņu
imamu saucienos uz pirmo, otro un trešo dievlūgšanu.

Ja, ja, draugs! Visas revolūcijas un kari un ideju
trakās cīņas nav nekas. Nav nekas!.. Nav nekas

vairāk kā netīras koka tupeles, kuras mums jāatstāj
pie svētās pagodes vaj mošejas sliekšņiem, lai drīk-

stētu ieiet miera mūžos. Miera un klusuma valstibā.

Ak, ak — skaistais miera sejs! Viņš mani sveicināja
no visiem austrumu jūras krastiem un torņiem un

cilvēku sejām. Tur ir kas vairāk kā te...

Bet es biju nelaimigs. Vairs nevarēju atgriezties
no sevis. Pekli atstāju Krievijas pilsētās. Bet līdzi

nesu viņu atmiņās. Par daudz esmu dzīvojis. Un

tālu prom aizsteidzos. Paradizi tikai redzēju un no-

jautu, bet aizsniegt nevarēju un nevarēju viņā ieiet.

Tad tad
. . .

kādā naktī, kad es zem klusām

zvaigznēm sēdēju pie masta uz kuģa . . .
Tad viens

biju un bez miera un nelaimigs. Tad pie manis pie-
nāca nastu nesējs, kas kuģi apkalpoja, kulijs, —

kuram ari laimes nekad vairāk nebija kā tikai elpa
krūtīs.

Viņš man pienāca un mīļi lika roku uz galvas un

krūtim. Mēs sapratāmies. Un mācija mani viņš
tuvoties paradizei — gaismai un absolūtam mieram.

Viņš man reibinošas svētas zāles pasniedza — ar

tām es tagad dzīvoju . . .



274

Miražs, tu teiksi. Tu smiesies? Vaj nav labāk bez-

gala mirāžas redzēt nekā tikai kailu smilti? Lai

dzīvo sapņi, lai dzīvo sapņi? Bez sapņiem pasaule,

draugs, ir trūdošs līķis. Sapņi ir tīrs gaiss. Vilksim

tos, elposim. Tici man, te ir vairāk laimes nekā

visās cilvēku cīņās un idejās."
Un viņš man rādija savu pīpi un smaidija.

Viņš gāja lieliem soļiem, cēla rokas un bija līgsms.

«Ja, mēs braucam
. . . peldam pa bezgala jūrām.

Ir nakts un zvaigznes, bet mums ir skumji. Tad

vajaga apreibināties. Sapņus vajaga uzburt!..

Sapņus, tikai sapņus, kas pilni miera un gaismas...
Es esmu atbraucis te. Es biju dzimtenē, kur meži

un lauki un klusas mājas. Ne, miera te vairs nav.

Miers ir beigts! Mēs esam ierauti peklē. Nākošais

gadusimts ir nemiera un posta gadusimts. Un

mieru var dot mums un paradizi tikai burvju pīpe,
tikai sapņi . . .

Paceļamies spožumā un aizmirstibā! Paceļamies
kā skaņa. Lai dzīvo, lai dzīvo mirdzums un klusums!

Es sveicinu tevi, paradize, sapņos!" — viņš kliedza

kā deklamēdams.

«Laiva stāv gatava, un saule sed viņa ar irkļiem

rokās. Brauksim uz dievibu!.."

Kalnietis atkrita uz divana un sakrustoja rokas virs

galvas. Viņš bija pusnesamaņā, bet lielāku laimes

pilnibu es nekad nebiju redzējis cilvēka sejā.

Viņš deklamēja skaistas dzejas un smējās caur

asarām.

Šalkas un baismas mani apņēma. Es klusi atvēru

durvis un izgāju, negribēdams modināt manu draugu
no viņa saldā reiboņa.

Pēc dienam desmit saņēmu no Kalnieša vēstuli.

Es nebiju saticis viņu, kaut gan meklēju.
Ar nervozu, inteliģentu rokrakstu bija rakstitas

nedaudzas rindas man atvadoties. Kalnietis bija aiz-

ceļojis. Te ir viņa pēdējie vārdi.
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„Es braucu prom no šejienes. Es esmu te lieks.

Es gribu meklēt jaunus gadsimtus, kurus reiz meklēju

revolūcijās un cīņās, bet neatradu.

Uz kurieni — nejautā. Es gribu turp, kur pirmo-
reiz mieru un gaismu atzinu — burvju pīpē.

Mūsu dievi un mūsu cīņas ir rupjas un nevaja-

dzīgas lietas. Mūsu filozofija un sasniegumi ir raditi

nemieram un peklei.
Es esmu pārdzīvojis tik daudz, cik pārdzīvo pūlis

tūkstoš gados. Un es zinu, ka cilvēces attīstiba pa-

stāv ne kolektivā, bet vientulibā un dvēseles plau-
kumā

...
Es gribu vientulibu.

Es gribu kaut kur austrumos būt par kuliju, vaj
nastu nesēju, es gribu aizmirst visu, ko domājis,
jutis un par ko cīnijies.

Varbūt nonākšu Bagdadē un meklēšu tūkstoš un

vienu nakti. Lai pasaku skaistules manu dvēseli

dara atkal dzīvu.

Varbūt būšu fakirs un burvis kaut kur Ceilonas

dārzos, varbūt būšu karavānu kalps vaj vienkāršs

ratu stūmējs Ķinā! Bet es negribu vairs būt eiropietis.

Ardievu, draugs! Es eju to ceļu, pa kuru ies cil-

vēce pēc gadsimtiem. Es meklēju absolūtu klusumu

un gaismu. Ja atradišu to, tad Tev paziņošu. Es

paziņošu par to visiem, kam ir diezgan no patiesibas
un kas meklē sapņus.

Zemes dvēsele, no kuras mēs esam aizbēguši,
meklē mūs un sauc atpakaļ, lai topam par puķēm
un kokiem. Jo nav neka briesmigaka virs zemes

kā cilvēks."

Atpakajskrejoši trakas jūras viļņi vienmēr atstāj

dubļus aiz sevis. Skumji ir, kad mēs krītam atpakaļ
pēc cīņām un meklēšanas. Lai svešums dod manam

draugam mieru un vientulibu...klusumu un gaismu...

1920.





MIESAS AUGŠAMCELŠANĀS.

I.

Pietro Centina sēdēja uz akmeņa un, acis pievēris,
vēroja tālo kalnu liniju, kas mazajā ielejā pie Pizas

tēlojas kā zilganums.
Pietro bija četrpadsmit gadus vecs un ganija kazas.

Viņa sejs bija smalks kā eņģeļam, kas nodzīts no

debesim. Uzacis melnas, gandrīz taisnā lokā. Tās

bija drīzāk gleznotas nekā dabiskas. Sejs kā firziķis

ar tikko manāmu zīda spalvu.
Viņš bija brūns no vasaras saules, kura nemitigi

dedzināja kalnus un netālo jūru.
Pietro domāja. Viņš sastinga domādams. Varēja

izlikties, ka kāds svēts tēls ir uz akmeņa.
Kad saule grima un vēsums no jūras puses sāka

tikko manāmi celties, Pietro raidija savas kazas un

āžus uz māju. Tā tas gāja diendienā. Kad nakts

bija klāt, Pietro tēvs lika saviem dzimtas piederigiem
mesties ceļos un, pret sādžas baznicu pagriežoties,
skaitit svētos vārdus.

Tad Pietro varēja gulēt uz veciem salmiem pie
kazu kūts. Cauri jumtam bija redzama nakts zvaig-

žņotā debess un pildija Pietro dvēseli ar baigu un

skaistu sajūtu.
Kas notika pasaulē? Ja, kaut kas notika. Kas jauns,

baigs un liels... Mūki, kuri no Florences nāca, stā-

stija, sieru ēzdami, viņiem te ielejā, ka briesmigais
mūks Džirolamo nupat sadedzināts Dievam par godu
un ticigiem par pestišanu.

Viņa dumi vel guļot gaisa, bet pasaule jau nākot

miers. Slava lai ir tam Kungam! Nešķīstais staigā
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apkārt un meklē, kuru aprit. Elki tiek izrakti no

zemes, un valdnieki un hercogi tos pielūdz pirmie...
Šausmigi kailas miesas tiek dievinātas... Miserere

nobis, Dominē!

Pietro naktīs maz gulēja un domāja. Viņa jaunās
acis, tumšas kā nakts, zem tikpat melnajiem matiem

plaši atvērtas, kā bezdibenis, tiecās pretim zvaigznēm.

Viņam likās, ka kāds vaļā palaists spēks staigā pa

zemi, un zeme līgojas.

Vaj tas nav Džirolamo, sadedzinātā gars?
Dienās, kad Pizas katedrālē zvanija uz lūgšanu,

vaj svētku dēļ, vaj vakara zvanus, Pietro, saulē gu-

lēdams, apņēmās noiet tur uz mesi, lai dzirdētu no

sprediķotajā par to baigo un skaisto, kas viņa prātus

valdzināja. Kailas miesas... Vaj Pizas baznicā ne-

bija nesen taisita jauna bilde, kur apustuļi un eņģeļi
un sievas bija puskaili? Kā varēja tas būt ļauns,
kas ir kails un dievnamā visiem mirdz?

Dievmātes svētki bija tuvu. Uz tiem Pizā sabrauca

daudz sprediķotaju, mūki, muižnieki, hercogs ar svītu.

Pietro, ar baltu kazādu ap vidu, skaists kā jauns

panters, spiedās cauri ļaudim baznicā. Smaršoja
svētā eļļa, un dziedāja dobji asās skaņas mūki. Viņš

piespiedās pie sienas un padevās iedvesmām. Un tad

viņš dzirdēja, ka baznicas priekšnieks pasludināja
visiem jaunu vēsti. Hercogs Dievam un Dievmātei

par godu ir pavēlējis no jauna izgreznot dievnamu

ar jaunām bildēm un dāvinājis daudz zelta dukātu.

Meistars Sandro no Florences uzņēmies darbus iz-

darit, un tie tiks steidzigi izvesti galā.
Un Pietro atgriezies sapņoja arvien tālāk par mei-

stariem un skaistiem elkiem, kuri no zemes tiek iz-

rakti. Viņam nepavisam vairs nepatika kazas ganit,
ēst vecus augļus un sažāvētu gaļu un klausities tēva

lāstos un skaitit bezgaligi ilgi lūgšanas. Bieži viņš

lodāja pa Pizas ielām, — pilsēta bija tikai stundu

gājuma no sādžas.
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Pēc mēneša katedrālē bija uzcelti balsti līdz grie-

stiem, un neviens netika tur ielaists. Meistars Sandro

bija atsūtijis no Florences strādniekus un devis tiem

līdz par uzraugu un zinātāju meistaru Luku. Viņi

strādāja lielā noslēpumā.

Pietro bija daudz bārts un sists no tēva, kad tas

ganāmus pulkus pameta, bet viņš tomēr bieži stāvēja
pie baznicas durvim un glūnēja, vaj ko neieraudzīs.

Viņš redzēja, ka Luka ar mālderiem atstāja baznicu

vakarā, lai iesāktu darbu rītā. Viņi bija četri; tie

gāja smiedamies, trokšņodami un gandrīz vienmēr

ķildodamies. Runāja viņi par lietam, kuras Pietro

maz saprata.
Reiz meistars Luka satikās ar Pietro skatu un ilgi

noskatijās uz skaisto puisi. Luka sejs bija ciets kā

mūkam un pilns domu. Bet acis degošas — Pietro

gandrīz sabijās.

Reiz svētdienā, vakarā, kad Pietro atkal glūnēja
pie baznicas mūra, Luka ar mācekļiem izgāja, no

darba nākdami. Pietro gribēja atrauties, bet Luka

kliedza:

„Ā! Skatāties, tur viņš ir, tas svētais Antonijs!
Pagaidi, puis', pagaidi!"

Mālderi pienāca un apstāja viņu. Meistars Luka

nolūkojās uz zēnu un smaidija.

«Tu gribi redzēt bildes? Labi. Bet tu man pa-

kalposi un tad varēsi skatities. Man ir kas vajadzigs...
Saproti: no kazām vaj aitām. Paklausies..."

Un meistars Luka iečukstēja Pietro ausī, kas viņam

vajadzigs. Pietro nesaprata, kas ar viņu notiek.

«Ja, ja," meistars teica. «Un manies vislabāk no

rīta. Atnes pilnu mēru... Man tas ir vajadzigs —

priekš krāsām. Un tad — bildes."

Viņi aizgāja smiedamies, kā arvien, un Pietro stā-

vēja turpat uz vietas kā sasalis.

Svētie apustuļi, Dievmāte un tādas lietas!



280

11.

Pietro stāvēja kā debesīs pacelts un skatijās uz

milzigajiem apustuļu un eņģeļu tēliem, kuri plētās

pār baznicas sienam. Viņu drēbes viļņoja gaisā, bet

visvairāk mirdzēja kailie varenie locekļi, aukaina

spēka pilni, it kā tie pašas debesis nestu.

Frančesko, kāds no mācekļiem, viņam noslēpu-
maini paskaidroja. Citi jau bija aizgājuši. Vakars

lauzās pa šaurajiem logiem baznicā un to piepildija
ar saldu baismu.

Kad viņi aizgāja, saule bija tikko nogājusi. De-

besis uz brīdi uzliesmoja uz jūras pusi kā verdošs

kraters — sarkani tvanigs.

Frančesko, jaunākais no meistara Lūkas mācekļiem,

bija gados gandrīz līdzigs Pietro, un tādēļ kazu gans

uzdrošinājās viņam jautāt.
«Saki, kādēļ sadedzināja mūku Džirolamo; vaj tas

tiesa, ka viņš ar ļauno draudzībā bija?
«Savonarola, tu domā? Ak ne. Tā stāsta tikai

muļķa ļaudim. Viņu sadedzināja tādēļ, ka tas ap-

smēja un nicināja tautai priekšā Viņu.. .*

«Viņu? Ko?"

«Tu nezini? Ak, tu neka nezini. Klausies."

Un Frančesko sāka stāstit, kad tie nemanot no

pilsētas bija izgājuši un lauks tos apņēma.

«Viņa, visskaistākā... Runāja, ka Viņa esot kaut kur

aprakta. Florences hercogs ar meistariem un strād-

niekiem pats devās pie darba. Un viņi to atrada.

No zemes izcēla rožainu kailu miesu. Ta ir rožaini

balta marmora, bet dzīvo. Ta ir Viņa..."

«Kas Viņa?" Pietro prasija un juta, ka elpa apstājās.
«Viņa, Madonna, Venera. Visskaistākā par visām

madonnām. Līdz ar viņu tika izrakts smaidošs bērns

ar spārniem un mirdzošu līksti. Tie ir dievi, saproti,
visskaistākie. Madonna ar bērnu...

Hercogs pavēlēja tos aizvest uz Florenci un nolikt

savā pilī. Un daudzi meistari un tēlnieki nāca to
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pielūgt. Viņa vienigā valdniece ar akmens miesu,
kas elpo. Tad hercogs pavēlēja, ka pēc viņas būs

visiem mālēt. Un nolika to meistara Toridžiani

darbnicā."

„Tā?.. Un mūks?"

„Un mūks to apsmēja un ļaudim teica, ka nešķī-
stība tiek pielūgta un miesa svētita. Miesā, viņš

teic, ir visi nāves grēki un Venera ir viņu māte.

Brālis Džirolamo sprediķoja, lai sadauza viņu, izrakto,
un lai kalpo Dievam. TadēJ mūku sadedzināja. Viņa
ir vienigais dzīvibas avots — tā saka meistars To-

ridžiani. Viņa ir augšāmcēlusies. Kaila miesa, kura

dzīvo un valda... Pēc viņas parauga vajaga zīmēt

visas svētās sievas un pašu Dievmāti... Tādēļ svētā

Magdaliena, kuru mēs tagad mālējam, ir kaila."

Frančesko acis bija pilnas savada prieka, un viņš

stāstīja Pietro noslēpumaini un aizraudamies.

„Viņa ir augšāmcēlusies, tagad nu viņa mums visu

iedvēsa un palīdz. Un līdzi viņai saules ķēniņš Apol-
lons. Meistars Toridžiani Florencē mūs māca ikdie-

nas skatities viņas kailā miesā. Miesa, viņš saka,
ir visas gudribas, dzīvibas un atzīšanas avots.

Mīliet miesu, viņš saka, tad jūs dzīvosiet! Un to

saka visi meistari...

Viņa nāk, Pietro, pār zemi kā rīta blāzma. Un

viņas mazais bērns ar spārniņiem ir pasaules pe-

stītājs ..."

Nakts elpoja vēlas vasaras smaršu un mīksti un

silti kā smaršiga miesa apsedza laukus. Viņi gāja
abi un čukstēja par Veneru, kas ir augšām cēlusies.

Pietro dzirdēja savu sirdi runājot... Viņu pārņēma
baigas un saldas trīsas.

«Vaj tas nav grēks, kaila miesa?" prasija Pietro

klusi. «Mūki teica, ka ta esot kārdināšana."

«Grēks! ko tu runā!" Frančesko dvesa. «Tā tak

stāv svētā ticibas liecinājumā: es ticu uz miesas

pacelšanos no nāves un mūžigu dzīvošanu.
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Redzi, miesa nu ir pacēlusies, un kas kalpo viņai,
tam ir mūžiga dzīvošana. Ne, ne, ne grēks. Ja tas

būtu grēks, vaj tad tas daritu svētu?"

Un vēl klusāk Frančesko sāka stāstit par to, ka

kardināls skūpstijis Viņas, izraktās, klēpi un ka pats
svētākais tēvs Romā — Aleksandrs pavēlējis sev viņas
līdzibu izcirst akmenī...

Pietro naktī gulēdams domāja vienigi par Viņu.
Un bieži skrēja skatities, kā svētās bildes tiek gata-
vas Pizas baznicā.

Reizēm viņš sapņoja par Viņu. Viņa nāca kaila un

skaista ar vizošiem matiem un rožainu miesu, apsta-
rota no jauna. Aiz Viņas gāja pavadoņi ar saules

ķēniņu Apollonu, kā Frančesko bij stāstijis. Un tālāk

mūki, kardināli, bīskapi un hercogi.
Viņa smaidija, lūkodamās uz Pietro, un viņš atmo-

dās kā zelta viļņa apliets.

111.

Pizas baznicā bildes bija gatavas, un likās, ka

viņas kustas un runā, — tik pilnas dzīvibas tās bija.
Meistars Luka un mācekļi aizbrauca, un Pietro bija
atkal viens.

Bet viņš zīmēja. Viņš vilka ar sarkanu, baltu un

zilu krītu locekļus un muskuļus uz sienam, uz trau-

kiem un ādam. Visvairāk Pietro vilka un meklēja
Viņas linijas un acis. Viņš no Frančesko bija dabū-

jis dažus noslēpumus un tos attīstija.
Tēvs kliedza un lamājās un rāva aiz auss, kad

bija pārsteidzis Pietro pie zīmēšanas. Bet Pietro zī-

mēja arvien vairāk. Visas sādžas sienas bija ar

galvām, rokam un kailiem ķermeņiem.
Svēto Antoniju viņš bija uzvilcis uz kazu būdas

durvim, un Zebastians locijās savās mokās tai slepe-
nākā vietā, kur ne labprāt ļaudis ilgāk gribēja palikt.

«Sātans tevī ir iegājis!" kliedza tēvs un nežēligi

pēra Pietro ar virves gabalu. Bet tas nelīdzēja neka.
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Viņš aprunājās ar kaimiņiem, kuri pazina Pietro

kā gudru un apķērigu puisi, un nosprieda, ka tam

jāiet klosterī, lai mācitos svētos rakstus.

Kad Pietro atkal bija apzīmējis jaunizbalsinato sā-

džas viesnicu ar kailiem eņģeļiem, tēvs ilgāk neiz-

cieta un noveda to uz Pizu pie klostera priekšnieka
patera Nikolo, lai nodotu mācibā.

Pietro bij uzvilcis savas labākās drēbes. Viņa

jaunais sejs, kā tikko gatavodamies firziķis, bija
drusku skumigs, bet acis smaidija kā arvien.

Klosterī viņus ielaida mūks, resns kā miltu maiss,
ar noplukušu mēteli un treknu zodu, kas pilnigi ap-

klāja kaklu un pa daļai krūtis.

„Cienigais pater," — iesāka Pietro tēvs, — «glābiet
mana dēla nelaimigo dvēseli! Jau otrs gads, ka ne-

labais viņu vajā. Es viņu atvedu pie jums."
Paters Nikolo, sārts sejā, ar mazām, taukām un

dzīvi skraidošām acim pacēla skatu uz debesim it kā

lūgšanā un pamāja tad Pietro tuvāk.

Viņš apskatija jaunekli un pārmeta krusta zīmes

tam pāri.
«Vaj viņā ir trakojošais vaj kāribu nelabais?"

«Liekas, ka trakojošais, cienijamais tēvs," atbildēja
vecais kazu gans. «Viņš zīmē visādus ļaudis, plikus
un lielus, uz visām vietām, kur tiek klāt. Un nekas

nava līdzējis, ne sitieni, ne lūgšanas, ne svētiba."

Paters Nikolo nopūtās:
«0, tas ir no sliktākiem! Tas ir nācis par visu

zemi tagad. Tas ir miesas nelabais. Tas ir Veneras—

Bakchusa velns — viens no niknākiem."

«Žēligais tēvs, pieņemiet viņu brāļu sadraudzibā

un lai Dievs dziedina viņa dvēseli," lūdzās vecais.

Paters Nikolo apskatija Pietro, un tas viņam patika.
Tas būs uzticams mājas sargs.

Kad bija nolīgts, cik kazlēnu, jēru, vistu un fazānu

un cik siera par gadu jānodod pateram Nikolo, ve-

cais aizgāja, pamezdams Pietro klosterī, lai viņa dvē-
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sele būtu glābta. Paters Nikolo, kuram bija liela

saimnieciba, paturēja Pietro pie sevis par apkalpo-
tāju. Viņš nemīlēja vecākos mūkus, kuri zaga, dzēra

un meloja, it kā tie būtu to studējuši.
Otrā rītā paters Nikolo ņēma Pietro priekšā un

teica viņam sprediķi par godigu dzīvošanu, par mie-

sas nokaušanu, par elles mokām un par mūžigo dzī-

vošanu un eņģeļu slavu. Tad viņš noteica, ka gadu

jāpaliek pie viņa mācibā, lai tiktu uzņemts pie brā-

ļiem, un nodeva to sava pavāra Domenigo rīcibā.

Slepeni nobikteja, ka viss jāsaka, ko Domenigo grēko.

Pēc pusgada Pietro zināja visu. Zināja, ka nelie-

lajā klosterī visi runā tikai par Viņu un lasa ķece-
riskos rakstus. Svētu rakstu vietā mūkiem glabājās
Properca, Ovida un citu grēcigās grāmatas.

«Kopi savu miesu," teica Domenigo, jauns, apaļš
un dzīves priecigs brālis. Veselā miesā mājo labs

gars —tā māca vecie grieķi. Un Viņa, Madonna—

Venera ir no tiem cirsta akmenī par piemiņu mums

visiem."

«Skaties, kā kopj sevi paters Nikolo. Viņš ir liels

rīma, gluži kā haizivs, un kad ir pierijies, tad ir vis-

lielākais maucinieks. Viņa miesas būdā mājo visi

nāves grēki ar visiem viņu bērniem. Kopi savu

miesu, mans dēls. Tici uz miesas augšāmcelšanos.
Pats svētākais tēvs Romā rīko karnevālu, kura priekšā
iet Venera ar kupidoniem, kaila kā zivs

... Redzēsi,
mans dēls, ka paters Nikolo ari viņai kalpo."

Kad nāca karnevāls, mūki gatavoja maskas un

kostimus un slepeni ķēra skaistules uz Pizas ielām.

Domenigo nolūreja, ka paters Nikolo uzmēģina
smalku ševaljē svārkus, lai iejauktos karnevālā.

Paters priekš iziešanas turēja bargu sprediķi brā-

ļiem un pavēlēja būt nomodā un lūgšanā pret nešķīsto.

Tad viņš slepeni krēsla izlīda pa vārtiem ka še-

valjē un devās izpriecās.
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«Pietro, nāc man līdzi, uzmeklēsim mūsu pateru" —

teica Domenigo.
Un kad tie viņu pazina, tie klusam piesprauda uz

ševaljē muguras kādu uzrakstu.

Paters Nikolo gāja pa plītnicam un prieka vietām,
un tvēra pēc skaistuļu skūpstiem. Tad viņš dzirdēja,
ka aiz viņa nāca smieklos dzērāji, meitas un ielas

puikas.
„Šis kavalieris ir paters Nikolo!"

Nikolo devās prom svīzdams un nevarēja saprast,
kas viņu pazīst. Bet visur, kur vien viņš gāja, bija
smiekli un kliedzieni.

„Sis kavalieris ir paters Nikolo." Viņš aizbēga uz

klosteri un nometa savu kostimu un tad tikai ierau-

dzīja uzrakstu uz savas muguras. Viņš vārijās iek-

šķīgi kā pekles katls un zināja jau, kas vainigs, un

noņēmās atriebties līdz nāvei.

Pietro iegrima šai bezdarbibā kā glumā, mierigā
dīķī. Viņš būtu noslīcis, ja sapņos nenāktu Viņa,
smaidoša un skaista ar savu kailumu. Viņa māja
tam ar galvu un sauca sev līdz, un Pietro nodrebēja
no laimes.

Kad kalpa darbi bija beigti, viņš nozagās pie malas

un zīmēja slepenībā savus tēlus. Vakarā pie vājās

eljas lāpas gaismas viņš noliecās pār tiem un atmi-

nējās Frančesko dedzigos vārdus un pamācības.

Bēgt, bēgt. Kur? Uz Florenci. Bet viņam nebija
neka vairāk kā nabadzīgais klostera svārks un daži

kapara skudi, kuri neka nesolīja.

Tuvojās lieldiena. Paters Nikolo bija briesmigs
rīma, un gavēnis viņam neka neaizliedza, tikai viņa
galdā pārmainīja dažas bļodas.

Nekas no gardēžiem netika tik loti cienits kā lielu

rožainu zivju galvas. Paters Nikolo iedeva Pietro

naudu un skubināja uz pūpolu svētdienas rītu doties

uz tirgu un izmeklēties visskaistāko galvu. Zvejnieki
zivis piegādāja bagatigi.
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«Man būs ciemiņi, un es gribu galdu klāt kā pie-
nākas. Bet zini, Pietro, ja zivs galva nebūs pietie-
koši laba, tad tu maksāsi ar to vietu, kas stāv tālāk

no galvas."
Pietro ātri devās uz tirgu un guva necerētu laimi.

Viņš par nieka naudu nopirka vislielāko un svaigāko
rožainās zivs galvu un nesa kā triumfu jau uz mājam.

«Pagaidi, klostera žurka, ehe!" kāds sauca no malas,

un Pietro nejauši pagrieza galvu uz turieni. Tas

bija lepni un bramanigi ģērbies vīrs, liels, sārts, no-

barojies.

«Es redzu, ka ta galva, kas tev klēpī, ir desmit-

reiz vērtigaka par to, kas uz pleciem. Tādēļ esi tik

labs un dod man viņu šurp un saņēmi, cik tev nākas."

Pietro viņam izskaidroja, ka zivs galva pieder viņa
kungam pateram Nikolo un ka pārdot to nevar.

«Tava runa varbūt noder tev kā sprediķotajam,
bet ne man. Tu esi bezkaunigi ieguvis to, ko es

meklēju. Tu gan varētu saprast, ka es esmu varenā

ševaljē un mesera grafa Piko pils pārvaldnieks. Un

es tev varu ari neteikt, ka pie viņa šovakar būs

viņa mīļākā, kurtizāne Iza no Romas. Un man ir

pilnigi vienalga, vaj tavs paters ir ēdis vaj ne, jo
sevišķi mūkiem nešķīstais mīt lielos vēderos un labi

nobarotās miesās. Bet meseram Piko ar viņa kurti-

zāni ši galva gan ir vajadziga, lai Kupidons īstā

laikā varētu ierasties pie viņiem uz vakariņām. Tā-

dēļ pasniedz man galvu un taisies prom!"

«Mesera," teica Pietro, — «zivs ir gavēņu bariba,
un mans kungs grib gavēt."

«To viņš izdarīs vēl labāk bez zivs galvas, kamēr

ne grafs, ne kurtizāne šovakar gavēt negrib, to tu

skaidri vari saprast. Bet ko es te vēl runāšu. Še,
paņem šos zelta gabalus un atdod man galvu, jo ta

tiešam ir ta cienigakā, kāda jeb kad Pizā ir redzēta.

Bet to tev saku, ja tu vēl domā ar mani runāt, tad
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es pasaukšu grafa sulaiņus un viņi tevi izpērs kā

vazaņķi, par to tu vari būt drošs."

Pietro noprata, ka labi nebūs, un, tikko apstājās,
tā pārvaldnieks izrāva viņam lielo rožaino galvu no

rokam un nometa divus zelta gabalus.
Pietro atzina, ka labāk doties uz tirgu otrreiz.

Viņš pārnāca klosterī ar divām mazākām galvām un

veselu kapitālu bagatibas.

IV.

Bija pūpolu svētdiena, un saule gaiši gulēja pār

pilsētiņu un klosteri. Pēc meses paters Nikolo pa-

vēlēja sagatavot ar visiem piederumiem zivis un citus

gardumus. Pie galda bija viesi — patera Nikola

radinieks muižnieks ar savu sievu un meitu, skaisto

Celestinu. Viņi dzīvoja Pizas tuvumā, un Pietro jau
reiz bija redzējis madonnuCelestinu pie patera ciemos.

Viņi ēda, un Pietro apkalpoja. Bet tā kā ārā mir-

dzēja pavasaris un reibinoši lauzās caur logiem zie-

došā dārza smarša, tad ari Pietro bija līgsms.
Un vairāk viņš skatijās uz skaisto jaunavu nekā

uz ēdieniem, ko lika galdā.
Celestina varēja būt septiņpadsmit gadus veca, bet

skaistums lauzās uz āru no visiem viņas locekļiem.
Acis tai labprāt kavējās pie Pietro skaistā seja, kas

izskatijās kā labāku meistaru portreja, svēts un glezns.
Un Pietro skats bieži kavējās pie madonnas Cele-

stinas skaistā kakla un lūpām. Viņa bija ģērbusies
brūnā samta uzvalkā ar apaļu griezumu, kas tālu

lika redzēt plecus un krūtis, apaļas, augstas un brie-

stošas
...

Zelta izšuvumi viņu darija pasakainu.
Pietro atkal domāja par Viņu, kura augšāmcēlu-

sies, un baigs reibonis apņēma viņa prātu, stāvot

tuvu Celestinai. Pirmo reiz viņš skaidri nojauta tiek-

smes būt viņai tuvu — tieksmes, kuras neatlaidigi

un neatvairāmi apņēma viņa miesu un dvēseli.

Kad mielasts bija galā, viņi izgāja dārzā, kur ēnā
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bija jaizklāj tepiķis, lai bauditu atpūtu. Drīz vien

tos apņēma salds gurdenums pēc bagatigā mielasta

un stiprā un saldā vīna.

Pietro sapņoja savā istabiņā par Celestinu, kad

izdzirda troksni un atgriezies ieraudzija viņu durvīs.

Viņa stāvēja un smaidija un tūlit iesāka sarunāties

ar Pietro.

Nepagāja ilgs laiks, kad viņi jau jautri smējās un

iesāka kādu rotaļu, ar aizsietām acim viens otru me-

klēdami, kas beidzās ar to, ka tie apsēdās cieši viens

pie otra un apklusa.
Celestina tvīka un elpoja saldi kā hiacinte. Un

Pietro būtu kaut ko vairāk darijis, bet tai brīdī bija
dzirdama patera Nikolo balss, kas viņu sauca.

„Es atnākšu, Pietro," teica Celestina un steigšus
nozuda.

Pietro gāja kā noreibis. Tas bija pavasara neat-

minama ilgošanās — būt Romā vaj Florencē, par

kurām tik daudz bij dzirdējis. Gribējās redzēt viņu,

par ko tik daudz bija dzirdējis. Un gribējās ari būt

tik tuvu Celestinai.

Ciešanu nedēļa gāja klusi un gari ar mišām, diev-

lūgšanam, gavēņiem. Pietro domāja, ka viņš stāv

istabā, kur ir līķis. Viņam apriebās nāvigi šis klo-

stera gaiss un gavēšana, un vienigais, kas veldeja,

bija zīmējumi, kurus tas vilka slepenibā. Viņam

likās, ka Viņa izskatās pēc Celestinas.

Ak, kādas mokas bija trūdēt šai Pizas klosterī,
kad kaut kur notika augšāmcelšanās un ap Veneru —

Madonnu sapulcējās mācekļi! Pietro bija tuvu izmi-

sumam, kad svētajā sestdienā pievakarē atnāca Ce-

lestina, lai ielūgtu pateru Nikolo uz lieldienu mielastu

pie viņiem muižā.

Viņa atnāca taisni tai stundā, kad paters Nikolo,

piecēlies no galda un vīnu iebaudijis, bija nolicis

savas vārgās miesas atdusēties plašajā gultā. Saule

sildija, un paters Nikolo dusēja saldi. Tādēļ skaistā
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Celestina viņu nemodināja, bet labprāt uzmeklēja

Pietro, kurš nebija ari tālu jāmeklē.
Lai netraucētu Nikolo bezgrēcigo dusu, Pietro pie-

slēdza āra durvis un ieveda Celestinu savā istabā,
kur bez Dievmātes bildes, krusta tēla un svētajiem
rakstiem neka daudz vairāk nebija kā ciets sols, uz

kura Pietro ari gulēja.
Madonna Celestina, kura bija pāris gadus vecāka

par Pietro, viņu drīz pamācija ar labvēligu smaidu,
un Pietro cieti noskūpstīja viņu uz lūpām.

Pilns baiga un salda prieka un nemierigs no ne-

gulētām naktim un tumšas dzīves, Pietro sāka runāt

ar Celestinu par to, ko domāja. Viņš prasija, vaj

viņa zinot, kādēļ likts uz ugunssārta mūks Džirolamo,
un pastāstīja tad savu sarunu ar mālderi Frančesko.

Celestina pietvīkusi iesmējās.

„Ko jūs smejaties?" prasija Pietro. «Es gribētu
Viņu redzēt, jo augšāmcēlusies miesa esot svēta, kā

raksti saka."

Jaunā muižniece domāja, ka Pietro stāsta kaut kur

dzirdētas pasakas vaj jokus, bet viņa gribēja runāt

par ko citu. Būdama jau piedzīvojusi vairāk kā

Pietro mīlestibā, viņa vēlreiz iesmējās un teica:

«Tu gribētu viņu redzēt, Pietro? Bet vaj tu grēka
nebaidies?"

„Ne," teica Pietro. «Svēto bilžu taisitaji ir gudri

un dievbijigi, bet viņi teica, ka miesu vajagot mīlēt.

Sevišķi viņas miesu, kura ir augšāmcēlusies no mi-

roņiem un atrodas Florencē pie meistariem."

«Nu tad klausies, Pietro," teica Celestina. «Ta esmu

es. Es esmu Viņa un, ja vien vēlies, tu mani vari

redzēt."

«Tu?" Pietro brīnijās.

«Nu ja, es, ko tu brīnies? Nu palūko tikai, vaj
tad mana miesa nav tikpat skaista kā Viņas? Es

esmu Viņa."
Celestina atlieca galvu atpakaļ, un viņas krūtis
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stāvēja augstu no apģērba. Savāds viļņojums pie-

pildīja telpu.

„Tu..." dvesa Pietro un pieskārās pie viņas kakla.

Apģērbs vēligi raisijās vaļā, un pēkšņi Pietro apžil-
bināja skaistules jaunās miesas kailums. Ši miesa

bija kā auglis iedzelteni rožaina un smaršoja ari kā

auglis.

«Viņa!.." tikko dzirdami teica Pietro.

„Es, es!" atsaucās Celestina un apskāva cieti un silti

Pietro, kurš piespiedās madonnai Celestinai klat, ka

palīgu meklēdams.

Mazajā cellē viss apklusa... Asi un bagatigi smar-

šoja dārzs, un saldi gulēja paters Nikolo. —

Un Pietro un Celestina darija tā, kā gan nepie-
klātos darit senā, skarbā un tumšā klosterī, bet gan

kā pieklājās darit viņiem, runājot par svēto un ro-

žaino Viņu, kura ir augšāmcēlusies ...

Pietro laimes un brīnuma pilns lūkojās skaistajās

linijās, kuras rādija Celestinas jauno miesu, un kā

noreibis noliecās ar savām lūpām pie viņas. Viņam
bija baismas un saviļņojums, kā sakramentu baudot.

Laiks gāja ar tādu pilnibu un noreibumu, ka ne

Pietro, ne Celestina nedzirdēja saucienu no patera
Nikolo guļamās istabas. Viņš bija pamodies, saldi

nožāvājās un aplaizija savas resnās kārās lūpas.
«Pietro!" viņš sauca otrreiz. Bet tikai klusums at-

bildēja.

Viņš gribēja dzert un mīlēja, ka Pietro pienes
saldo brāgu viņam pie gultas.

Tad viņu pārņēma dusmas un, piecēlies, tas gāja
meklēt Pietro. «Šie sliņķi un bezdievji mūku mā-

cekļi!" lādējās cienijamais paters. «Pats Belcebuls

ar tiem netiks galā, kad tie nonāks peklē." Viņam

bija aizdomas, ka Pietro nodarbojas vaļas brīžos ar

slepenu burvju un neķītru mīlestibas stāstu norak-

stīšanu, kas tik stipri bija modē un ar ko mūki no-

darbojās, gūdami sev lielu peļņu no augstākas kārtas
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pircējiem. Kādēļ Pietro bieži kaut ko darija savā

cellē? Varbūt varēs noķert to pašā darbā un atņemt
pikanto stāstu ar visiem zīmējumiem. Paters ari ļoti

mīlēja tos lasit.

Viņš pavēra klusi Pietro celles durvis un domāja,
ka redz parādibu.

Bet kad pazina savu brāļa meitu, skaisto Celestinu,

un vēl gandrīz visu tādā kostimā, kādā ta dzimusi,
tad pēkšņi ieplēta muti.

„Satanas! Satanas!" viņš sāka kliegt nelabā balsī

un skrēja tiem klāt.

Pietro piecēlās no sola, skaists un dedzigs kā

Apollons, mirdzošām acim, un nezināja, kas notiek.

„Satanas!" kliedza paters Nikolo un rāva Pietro

aiz drēbēm. Viņš pēkšņi saprata visu un cilāja dūri

bezspēcigi uz augšu un leju. Viņa dusmas bij par

daudz lielas, lai dotu muskuļiem spēku. Viņš ska-

tijās istabā apkārt, bet nebija nekas paķerams. Tad

aši, kā sviests, izmetās pa durvim, lai dabūtu sitamo.

Celestina bija pirmā, kas saprata stāvokli. Viņa

piecēlās un, nemaz nemēģinādama ģērbties, ķēra
Pietro aiz rokas.

„Bedz, Pietro! Viņš tevi nositis! Bedz aši! Tava

dzīviba nav vairs nekas!"

Un viņa to rāva pie loga, jo koridorā bija dzirdama

nejaukā patera rēkšana — taisni kā no degunradža.
Logi bija augstu no zemes — olektis astoņas vaj
desmit. Pietro saprata vienigo izeju un gribēja jau

lēkt, bet Celestina to apturēja uz acumirkli un tāpat
puskaila pasniedza tam sava uzvalka vienu galu,
turēdama otru rokās. Pietro nolaidās dažas olektis

un tad krita.

Brīdi viņš palika nekustēdamies guļot kā līķis.
Celestina viņu vairs nevarēja redzēt. Tad viņš at-

modās, piecēlās, saprata visu un devās steigšus caur

dārzu uz ceļu.
Ziedošie lauki viņu uzņēma.
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V.

Pietro, būdams brīvibā, viegli ieelpoja gaisu. Vi-

ņam bija tāpat kā putnam — ceļš uz visām pusēm.

Kurp iet, par to vajadzēja domāt; bet ka nav vairs

ejams atpakaļ uz klosteri, ne ari uz sādžu pie tēva,
to Pietro skaidri zināja.

Tad viņš atminējās, ka tam kabatā ir divi dukāti,
ko tas bija dabūjis par zivs galvu no Piko pils pār-
valdnieka, un mierigi pagriezās pa Florences ceļu.
Uz turieni — citur vairs nevar. Ta bija viņa sapņu

zeme.

Pietro pārgulēja kādā tavernā blakus šaubigiem
bravi, kuri ņirgājās par viņa mūka apģērbu. No rīta,

vieglu brokastu ieturējis, viņš izgāja atkal uz ceļa.

Bija pirmā lieldienas diena. Ceļš gāja gar Arno

ieleju. Upe kā sudraba lenta vijās un plūda gan zil-

gana, gan tumša vaj mirdzoša. Pavasaris kūpēja
savā pilnibā un apreibināja zemi ar savu mīlestibu.

Saules tvaiks bija kā savircots plūstošs vīns. Kliedza

putni un pūta gani. Aizaulekšoja garam jātnieku
pulciņš ar kādu ševaljē priekšgalā. Pietro gāja lai-

mes pilns un pilns sapņu vēl par vakarējo dienu.

Naktī viņš bija skūpstijies ar Celestinu un pamodies
kā karsonī. Dzīviba verda no visām pusēm, un

Pietro domāja atkal par Viņu.
Otrā dienā viņš nonāca Florencē, kas saules apspī-

dēta ar savām palaco apņēma Pietro ar brīnumiem.

Viņš klejoja pa pilsētu, lūkodamies kavalieru un

madonnu greznajos uzvalkos, kad pēkšņi satrūkās,
kāds sauca viņu vārdā.

Pietro pacēla acis: tur gāja Frančesko, smaididams

un jautrs.
Un tad viņš sāka nežēligi skaļi smieties.

„Kadēļ tu esi uzvilcis šo uzvalku, Pietro? Vaj tu

negribi iet Džirolamo ceļus? Bet tad slikai vietu tu

esi uzmeklējis. Malkas Florencēpriekš tādiemnetrūks."
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Pietro līgsmi pieķērās Frančeskam. Un īsos vār-

dos izstāstija visu, ko piedzīvojis pēdējā gadā.
«Labi, Pietro. Bet vispirms nosvied šo mūka mē-

teli, par kuru sliktāka Florencē nava. Nāc, es tev

palīdzēšu."
Un Frančesko to ieveda pie pazīstama tirgotajā,

kur maz acumirkļos iegādāja par Pietro dukātiem

mēteli, kāds pienākas Florences pilsoņiem.

„Un tad, Pietro, nāc man līdz. Es steidzos. Es

tevi aizvedišu pie Viņas."
«Pie Viņas?" Pietro apstājās un uzlūkoja kā ne-

prātigs savu draugu.

«Ja. Tu Viņu vēl neesi redzējis. Meistars Tori-

džiani pats šodien mums stāstīs par Viņu. Nāc!"

Kā apreibis Pietro gāja viņam līdz. Uz ielas viņi
satika pulciņu pilsoņu un mūku, kuri dziedāja kredo

un augšāmcelšanos.
«Neskaties, Pietro," teica Frančesko. «Viņi dzied

savu bēru dziesmu. Viņu dienas ir garam. Nāc!"

Viņi iegāja pilsveidigā telpā un, paverot lielas

grieztas durvis, meistara Toridžiani darbnicā. Augsta

un plaša zāle, kurā daudz saules plūda iekšā, pilna
ar cirstiem, grieztiem un kaltiem tēliem no marmora,

koka un metāla. Uz rāmjiem mirdzēja gleznas, kur

jaucās kopā viss: dievišķigas sejas, kailas rožainas

miesas, vaļigas pozas, un likās, ka traka auka ir uz-

sviedusi kailus vīriešus un madonnas uz audekliem

un sienam. Dzīviba un skaistums verda, kā no avota,

milzigā virpulī un mistrā.

Zālē staigāja un pulcējās mācekļi un meistari. Daži

no tiem bija skaisti ģērbušies, daži puskaili. Daži

stāvēja uz pakāpenem un mālēja, daži strīdējās, mē-

rija, un viņu acis dega kā nelabā pilnas.
Pietro apstājās un savādas bailes to sagrāba.
Bet Frančesko vilka viņu uz priekšu. «Nāc tuvāk,

lai redzētu Viņu..."
Tai pašā brīdī tika atrautas ar lielu steigu kādas
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durvis, un uz sliekšņa parādijās jaunekļu vidū mei-

stars Toridžiani. Viņš bija pati jūras auka, skaists

un izaicinošs. Tumši brūns, dārgs samta mētelis bija

viņam uz pleciem un tāda pati izšūta cepure, kura

sedza kuplos brūnos matus. Sudraba balodis, ar

dārgakmeņiem greznots, saturēja cepures krokas, kas

apēnoja viņa vīrišķigo seju. Zem mēteļa bija zelta

brokāta svārks, kādu valkāja tikai hercogi, un uz

krūtim dārgakmeņu zvaigznājs, kur kā zelta vakar-

zvaigzne mirdzēja milzigs dzeltens akmens. Balts

zīda krekls apņēma viņa kaklu ar sudraba izšuvu-

miem. Rokā cieti viņš turēja smailu dunci.

«Sveiks, meistar, sveiks!" kliedza mācekļi un meta

pindzeles un kaltus pie malas.

«Tur nu viņi kauc savu augšāmcelšanās dziesmu!"

kliedza meistars Toridžiani.

«Paklausāties tikai, kā no viņu mutēm brēc svē-

tuļa Džirolamo gars. Šie muļķi! Viņi nezina, ka

šodien ir miesas augšāmcelšanās svētki! Viņi grib
to noslēpt, jo no viņu rīkiem nekas cits nenāk kā

smirdoši dūmi, no kuriem visa pasaule piekvēpst."
Skaļi smiekli un bravo sedza meistara vārdus un

pārkliedza mūku drausmigo vienmuļigo dziedāšanu

uz laukuma, kura atgādināja vecu sievu raudāšanu.

«Nupat ši banda man uzbruka, un gabali astoņi
tur vārtās ar saviem vaidiem. Un katram, kurš man

mēģinās dziedat ši izkūpējušā sprediķotajā dziesmas,

es ielauzišu galvas kausu!

Ir laiks, ka miesa ceļas augšā līdz ar Veneru,
Marsu un Apollonu! Kas grib vēl ilgāk savu miesu

mērdēt un lupatās apkārt klejot un raudat un vaidēt?

Diezgan ilgi miesa ir tīta liekuļu un mūku skrandās

un mocita. Un līdz ar viņu visi skaistākie dievi.

Kur vēl ir tādi muļķi, kuri domā, ka Bakchus ir

ugunigako vīnu audzinājis, lai tas tiktu uz ielas pu-

tekļos izlaistits? Vaj jūs vēl ticiet, ka skaistas sie-

vietes ir tādēļ raditas, lai viņu miesas mūķeņu kre-
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klos savīst aiz klosteru mūriem? Vājprātigo un lie-

kuļu laiks ir garam. Mēs nemālesim vairs sievietes,
sausas kā butes, bez krūtim un gurniem. Lai dzīvo

Viņa! Šodien mēs svinam Viņas miesas augšāmcel-
šanos. Dzeriet vīnu un apkampiet skaistas sievas!

Nometiet skrandas un maskas! Atmetiet visus likumus,

ar kuriem mūs baida uz elli un visiem ļauniem ga-

riem. Mūku morāle ir priekš vājprātīgiem. Mūsu

vienigais likums mūsu stiprā roka un šis —"
un

meistars Toridžiani pacēla savu grezno smailo dunci

gaisā.

«Noplēsiet visus apģērbus no miesas, Viņa ir aug-
šāmcēlusies! Mālējiet Veneru kā Madonnu un Apol-
lonu kā Pestitaju. Ir laiks sagāzt šo pasauli un svētit

lieldienu par slavu Viņas miesai."

Un meistars Toridžiani piegāja un norāva ar strauju
vilcienu kādu apsegu.

„Skatāties, te ir Viņa, mūsu Madonna!"

Pietro ieraudzija Viņu, dusošu un smaidošu akmeni.

Un viņam likās, ka Viņas krūtis šūpojas un elpo.

Gaviļu saucieni pārkliedza meistara vārdus, un visi

mācekļi sagriezās kā viesulī ap Viņu, dusošo...

No šīs dienas Pietro no Čentinas palika Viņas kal-

pībā. Viņš sludināja Viņas slavu un miesas augšām-
celšanos ar savu pindzeli nākošiem gadusimteņiem.

1920.





MEDIBA.

Dziļi Vidzemes mežos, kur melnā Aivieksta glūnē-
dama gausi lien caur pļavām un klāņiem, tai apga-

balā, kur daba uzglabājusi kaut ko senu un roman-

tiski baigu, kā agrāko gadusimtu elpu, atrodas plašā
N. baronu dzimtas muiža ar pili.

Milzigais parks, kas stiepjas vairākas verstes uz

dienvidrītiem un saplūst ar mežu, tagad ir pilns ar

nopostijumiem, ko atstājis pasaules karš un revolūcija.
Pils dārzā vēl redzamas dažas baltas statujetas ar

mitoloģiskiem sengrieķiskiem tēliem; tagad tās pa

daļai salauztas, bez rokam vaj galvas. Šīs statujetas
ir vienigais gaišums un vieglums lielajā pils apkārtnē,
kā reti balti tauriņi virs melna mārka. Stāsta, ka

viņas sen kāds barons atvedis līdzi savai jaunajai
sievai no Itālijas, kura ar tam vēlējusies atminēties

savu klasisko un saules pilno dzimteni dienvidos.

Pati pils ir drūmas, smagas, bez izturētas archi-

tekturas un, liekas, ar gaumi pieskaņotas tumšajiem

egļu mežiem ar ezeru acim un purvu salam. Uz

četrkolonnu celtiem vārtiem, kas skarbi un lielmanigi
paceļas pie pils pagalma ieejas starp papelēm, katrā

pusē atrodas zaļas bronsas un baltas emaljas ģerbo-
nis — vanagveidigs pūķis ar baltu liliju zobos. Šis

pats ģerbonis ir atkārtots pils vestibilā un pils zālēs,
kas ir tumši lielas ar zelta griezumiem, tagad izlau-

pītas un izdemolētas. No visa redzams, ka pils celta

toreiz, kad ar būvēm nesteidzās, bet tās veidoja gadu

desmitiem, kala, slīpēja un greznoja, kamēr īpašnieks

atrada, ka iemiesojis viņā savu raksturu un tieksmes.

Un man liekas, ka Latvijas baronu pilīs vislabāk jau

ārējā izskatā lasāms viņu miesigais un garigais sejs.
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Pils, parks, dārzi un meži padoti tagad vispārigam
liktenim. Bijušais īpašnieks revolūcijas laikā esot

nošauts. Bet par viņu nerunā apkārtnē. Runā par

senajiem īpašniekiem gandrīz gadusimteni atpakaļ,
par cilti, ar plēsiga meža zvēra vārdu. Viens no

viņiem, ar vārdu Maksis, ir tas, par kuru es uzgāju
leģendu senā izkaisitā bibliotēkā. Man ši leģenda
izlikās drausmigaka nekā visas renesanses noveles

vaj bruņinieku briesmu stāsti. No viņas elpo savāds

saldums, mistērija un bailes, un mans vienigais no-

lūks ir uzzīmēt to te kā patiesu gleznu, bez prāto-

jumiem, morāles un simpātijām vaj antipātijām, jo
te morālei pavisam nav vietas, un tikai cilvecigas
kaislibas ir vienigais, kas apdveš to ar zināmu svētumu.

Ja viņa raksturo ari kaut ko no tagad iznīkstošas

īpatnējas muižniecibas, tad tas ir tikai ieguvums.
Tuvojoties leģendas saturam, ir jāpašķir gandrīz

gadusimteņa laiku migla, un tad daudz kas liekas

svešs un savāds.

Barons Maksis, galvenā figūra, bija vienigais dēls

savā ģimenē un tādēļ varēja tikt audzināts pēc bruņ-
niecibas tradicijam, ar visiem vācu muižniecibas

tikumiem un netikumiem piezīdinats, viņš, jādomā,
ari pareizi bija piesavinājies to īpatnējo lepnumu un

bezgaligo nicināšanu pret citiem un neierobežoto pat-
vaļibu un pašgribu, kāda tik zīmiga baltu aristokrā-

tijai kā vienigai Eiropā. Pirmā vietā te bija tradī-

cija, ka barons ir vienigi īstais cilvēks, tauta tur-

pretim tikai papildinājums viņa dzīvei, viņa iegribu
rotaļa. Gods — tas, ka dēļ notiek divkaujas, dzim-

tas saturs — gādiba par to, lai likumigi neņemtu
citas kārtas sievieti par sievu un tā uzturētu tīru

rāšu; izglītiba un attīstiba: medibas, flirts, dzīve pie

galma. Un likums tikai viens: pašiegriba. Ar tādiem

ieročiem ari barons Maksis stājās dzīvē pēc tam,
kad viņa tēvs bija miris un apglabāts ģimenes mau-

zolejā, birzē uz ezera krasta. Viņa tēvs bija oficieris
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un kambarkungs pie Aleksandra I. un pie Nikolaja 1.,
bet dēls Maksis bija no dabas un dzimtas apveltits

ar citu talantu — ar mīlestibas slāpēm. Tādēļ viņa
dzīve jau no pat vīrišķibas sākuma bija virzita uz

mūžigi sievišķigo. Viņš it labi zināja, ko nozīmēja

pirmās nakts tiesiba un ciktāl viņš varēja lietot sie-

vietes no tautas.

Barons Maksis bija ceļojumā, kad viņa tēvs no-

mira un tika ar lielu godu aprakts un salūta šāvie-

niem pavadits kā gvardijas palkavnieks. Maksis pār-
ceļoja mājās no Itālijas, tika sagaidits no latviešu

zemniekiem, sievām un meitām ar goda vārtiem un

dziesmām. Vakarā jaunais barons deva ļaudim pie-
dzerties no saviem brūžiem līdz neprātibam un ne-

dēļu vēlāk lasi ja vienigā zemes avizē ziņu, ka cie-

nigs un žēligs jaunais lielskungs ir pārbraucis un

sagaidits' un lai Dievs piešķir viņam ilgu mūžu gādāt
par saviem bērniem. Ta bija visparastākā lieta, un

barons Maksis sāka dzīvi. Tā kā māte viņam agrāk
bij mirusi, bet māsas aprecētas, tad viņš varēja iekār-

toties un rīkoties pilnigi bez kādas kontroles, un jutās
uz to diezgan spējigs, jo viņam bija jau pāri par

trīsdesmit.

Latvijas zemnieki bija brīvi kļuvuši, bet ši brī-

viba bija tikai deklarēta. Izvesta dzīvē ta tikai vēl

pusgadusimteni vēlāk. Barons Maksis varēja ņemt
sev sulaiņus, suņu puišus, medniekus, vagarus, ku-

čierus, cik tīkas un kādus vēlas. Tāpat ari neviens

nevarēja viņam aizliegt turēt pēc patikas daudz ista-

bas meitu, ķēkšu, saimnieču, kuras skaitijās viņa

personigs īpašums. Sievietes no tautas bija skaistas

un veselas, un barons Maksis nelika savai veselibai

bojāties, uz ko viņam sevišķi aizrādija viņa ārsts,
vācietis Ranke.

Barons Maksis bija pilnigs no auguma, sauss un

stiprs, ar gaišiem matiem, asu, vienmēr iekaisušu

skatu zilās acīs; ausis un lūpas viņam bija gaļigas
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un ļoti īpatnēji izcēla viņa pāvestam Leo X. līdzigo
seju, zināms, bez lieka treknuma un uzplūduma. Li-

kās, ka viņā ir savienots viss, ko atavisms pa vai-

rākiem gadusimteņiem var dot mīlestibas lietās, jo
barons Maksis visu savu mūžu bija mīlestibas med-

nieks. Viņam bija ierīkota sevišķa istaba, kurā tas

ņēma sievietes no tautas savos apskāvienos. Viņš
ļoti cienija viņu biklo drebēšanu un izbailes un mie-

rināja tās — smaididams: „Tas nekas... tas nekas...

Tas ir nieks!"

Jaunavas vairijās iet darbā uz muižu, jo barons

Maksis pats labprāt nolūkojās sievietēs, lai tad aici-

nātu vienu vaj otru pie sevis pilī. Nepaklausīgās
viņš pēra ar pātagu, kamēr tās padevās. Tas nebija
nekas sevišķs, un neviens par to daudz nerunāja.
Laiks bija tāds, un tas bija laika stilā.

Ar mīlestibas laupijumu viņš dālijās ar savu kam-

barsulaini Leo, bavarieti, un reizēm gadijās, ka ba-

rons Maksis dabūja tikai to, ko Leo jau bija lietojis.
Bet sapratās viņi tomēr labi un noslēpumus prata

paglabāt.
Pēc sievietes otra dzīves lielākā prasiba baronam

bija medibas. Viņam bija ap četrdesmit kurtu, labi

uzturēti un apsargāti, un parasti, pēc mierigas dzīves

un mīlestibas piedzīvojumiem, barons devas mežos

un dzīvoja tur dienas trīs vaj četras trakā skriešanā,
šaušanā un medišanā.

Pēc piecu gadu dzīves barons Maksis devās atkal

ceļojumā un atgriezās mājās ar savu jauno sievu.

Itālijā viņš bija apprecējies. Jaunā baroniete Regina

bija dižciltigas grafu cilts meita, no florentiniešu

dzimtas. Viņa bija tikko pilngadiga un zem aizbildņa

bijusi, jo vecāki tai mazai miruši. Viņas aizbildnis,
tēva radinieks Gallioni, pāri piecdesmit gadiem, bija
gribējis to apprecēt un, no viņa bēgdama, Regina

bija kļuvusi rokās baltiešu baronam.

Regina bija kā Rafaela glezna no renesanses lai-
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kiem. Skaista, slaika un lunkana, ar melniem zīda

smalkiem matiem, uzacim kā mākslinieka rokas vilk-

tiem lokiem, ar acim kā Madonnai un kristaltrauslām

baltām marmora rokam; viņa bija kā tālās, saulainās

zemes mākslas darbs, kā zieds, kas nenozied.

Izaudzināta klosterī ar viegli romantisku pieskaņu,
pie svēto mācibam un itāļu klasiķu rakstiem, viņa

bija divu spēku savienojums un slēpa sevī di-

vas dvēseles. Kad viņa satikās aristokrātu sabie-

drībā ar baronu Maksi, viņa vēl par mīlestibu neka

cita nezināja kā tikai sapņus. Bet viņa bijās no aiz-

bildņa Gallioni un tādēļ krita barona rokās, kurš,
ieraudzidams smalko un jaunavigi ziedošo Reginu,
iekarsa kā nelabojams mīlestibas mednieks un ne-

gribēja neparko vairs atlaisties. Viņš tūlit nojauda,
kāda starpība ir starp tautu tur ziemeļos un šo vārgo,
bet skaisto aristokrātijas atvasi. Barons laida darbā

savu lielibu, asprātibu, šķieda savu naudu un, tā kā

viņa cilts vārds nebija nekur smalkā sabiedribā svešs,
tad pēc pusgada cīņām viņam izdevās iegūt Reginu
Gallioni par savu sievu.

Tā saplūda romantiskais katolicisms ar ziemeļnie-
cisko luterānismu, sapņainā un devigā jaunava ar

reālo, ziemeļnieciski vēso un neticigo baronu. Jo

barons Maksis patiesi nekad savā mūžā nerēķinājās
ar citu morāli vaj likumiem kā vienigi ar savu iegribu.

Kāds savāds nesavienojams savienojums! Kad

Vidzemes mežu pilī starp tumšām un drūmām zālēm

un verdziskiem sulaiņiem un patvaribu bija nodzīvoti

daži mēneši, Reginu apņēma svētas neatlaidigas sēras

pēc saules, dienvidiem un laimes, jo te laimes ne-

bija... Barons Maksis bija viņu ieguvis un pametis

tāpat kā visas citas. Nekad viņš tuvāk ar Reginu

nestāvēja kā ar citām. Un itāļu grāfiene ieraudzija

plēsigās barona Makša acis, sātaniski kailo, salto seju
un tieksmes un jutās kā nolaupita un sagūstīta cie-

tumniece. Viņa zināja ari sievu un jaunavu likteni



302

šis lepnas un drūmas pils istabas. Un viņa drebē-

dama sāka runāt par to.

„Vaj jūs neesat mana sieva? Vaj jums ar to ne-

pietiek?" prasija barons. „Vairak es neko neesmu

jums solijis, un manas personigas darīšanas es pa-

turu savā ziņā."

Regina raudāja sevī; uz āru viņa bija par lepnu
izrādīt savu pazemojumu. Viņa atrada prieku satik-

ties ar tām sievietēm, kuras tika ievilktas pilī. Un

tad viņai atklājās šausmu bezdibenis, kura noslēpu-
mus ta pilnigi saprata tikai pēc kāda bēdiga gadījuma.

Baronam Maksim bija mednieks Andrejs no Lie-

pām, kā toreiz sauca cilvēkus no tautas, jo ģimeņu
vārdu vēl nebija. Andrejs bija gadus 25 vecs, no

barona atturēts no rekrūšiem kā nepieciešams muižas

amatā. Skaisti un cieti noaudzis, gaišām kā klajš

acim, dzelteniem matiem, viņš bija ļoti bezbēdigs un

gatavs doties uz visriskantāko medibu. Kad viņš jāja
blakus baronam uz medibam vaj gāja pāri pagalmam
uz pili, meitas skrēja skatities šo puisi kā augstāku

parādibu. Viņam netikās muižas dzīve un, gaididams

izdevigu gadijumu tikt atpakaļ pie tēva mājās, lai

varētu mierigi saimniekot druvā, viņš nodomāja ap-

precēties un kļūt blakus mājās par saimnieku. Viņa

līgava Laimdota bija jauna, briestoša un smejoša kā

birze plaukumā.
Kad barons Maksis viņu ieraudzija, viņš aizmirsa

visu citu un domāja tikai, kā to iegūt. Viņai bija
bajārietes lepnums un cēlums, un tādēļ nodoms at-

saukt to ar varu varēja neizdoties un sacelt tikai

nepatikšanas.

Tādēļ barons izdomāja viltu, kā to ne vienu reizi

vien bija darijis. Kāzu priekšvakarā viņš pēkšņi
pavēlēja (bija rudens diena) Andrejam ar citiem

medniekiem doties uz tālāku biezokni un ielenkt

lāci, kas tur esot iemitinājies. Pa to laiku viņš lika
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dot Andreja vārda ziņu viņa līgavai Laimdotai iera-

sties tūlit muižā kāzu rotā.

Laimdota atbrauca ar vecākiem un māsām, un Leo

ievadija viņu zināmās telpās, kur viņai uzklupa ba-

rons Maksis ar zvēra rijibu. Viņš bija drošs, ka ar

dažiem dālderiem pūra naudas viss paliks klusu.

Laimdota pēc tam ilgi raudāja, plosija savas rotas

un plēsa matus. Un naktī, kad Andrejs atgriezās
no medibam, viņš atrada savu līgavu savā istabā ar

sērigi saviebtu seju šūpojoties: viņa bija izlietojusi
savas skaistās zīļu prievites priekš tam, lai izbeigtu
savas mokas. Andrejs raudāja kā zēns, sasauca

ļaudis un rādija tiem, kas noticis. Visi bija pilni
izmisuma, visi zināja, kas vainigs, bet neviens neuz-

drīkstējās kaut ko darit.

Andrejs kļuva no pat bēru dienas vientuligs un

neieredzēja cilvēkus. Viņš klīda viens ar bisi pa

mežiem, un, tikai satiekot baronu Maksi, viņa acīs

iemetās tumši dziļas dzirkstis.

Reiz, kad viņš stāvēja uzgaidāmā koridorā, Regina,
kura pie Laimdotas līķa bija sapratusi traģēdiju un

spiedusi tam roku, pienāca, noglāstija viņa kuplos
matus un pasmaidija vainigi un līdzjūtigi.

Bet nakti viņa ieslēdzas sava istaba, kad barons

mēģināja ienākt, viņa teica:

«Apmierināties, es neesmu jusu kalpone, bet brīva

grafa meita un tadēl lūdzu mieru."

Viņas sēras un asaras bija bijušas veltigas un ne-

saprastas, un tagad atvērās viņai viss lāsts, ko ba-

rons Maksis nesa sev līdz, un viņa gatavojās aizbēgt
uz dienvidiem, cik ātri vien iespējams, kaut gan visa

viņas manta atradās barona rokās.

No ta laika viņa iemīlēja mežu un medibas. Ar-

vienu viņa aicināja Andreju pavadit viņu, un tie

reizēm pavadija visu dienu mežā un parkā.
Barons Maksis jutās nāvigi aizkārts no Reginas
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vēsuma, un reiz, pie pusdienas galda, pavēlēja iziet

sulaiņiem un tad teica uz baronieti:

„Es izlūdzos beigt jūsu spēli, siņjora! Vaj jūs
mani sulaiņu priekšā par izsmieklu gribat padarit ar

savu vēsumu? Ko jūs no manis vēlatas?"

Regina, kura viena bez palīgiem bija izcietusi visas

pazemošanas un vientulības mokas, savās bezmiega
naktīs sērojusi līdz svētumam par savu likteni šai

aukstajā zemē, uzliesmoja ar savu skatu un savu-

kārt jautajā:
„Es nesaprotu, baron, ko jūs gribat teikt. Vaj es

neesmu jūsu sieva un vaj jums ar to nepietiek? Es

savās personigās lietās atbildi jums neesmu parādā."
Barons nosarka un sakoda zobus. Tad viņš dzēra

daudz vīna un piedzēris gāja ar lielo suņu pātagu

suņu stallī un nežēligi sita kurtus. Visa pils pārbi-
jās no šiem suņu vaidiem... Ne, viņš negribēja
neka vairāk kā tikai padevibu, suņu padevibu. Viņš
nevarēja ne saprast, ne iedomāties, ka kāds varētu

viņa gribai pretim sacelties, un kaut ta ari būtu seno

grafu Gallioni meita un viņa sieva. Un sitot suņus,

viņš iedomājās tos par baronieti.

Tad viņš aizbrauca uz pilsētu un dzēra...

Regina pa tam devās uz medibam, un viņai bla-

kus uz zirga ar kurtiem pie rokas redzēja joņojam
Andreju no Liepām, vingru, elastigu un gaišu kā

Vidzemes vanagu.

Regina klosterī bija mācijusies dziedāšanu, un viņas
dziļi iedvesmetā balss jaunibas svaigumā un lirismā

visus bija aizkustinājusi pie meses, kā skaņa no

augšas. Kad viņa atbrauca N. pilī kā baroniete,
viņa bij dziedājusi, un tad visur apstājās darbs un

sarunas, un visi klausijās. Bet dziesma drīz apklusa,
un jau vairāk kā gadu pils bija mēma.

Tagad Regina atkal mēģināja dziedat. Viņas balss

bija zaudējusi skanigo maigumu, bet par to dvesa

dedzibu, kaislibu un dramatismu. Barons Maksis
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nesaprata neka, bet, būdams satricināts no viņas

stūrgalvības, turpināja vēl trakāk savas mīlestibas

medibas, pie kam viņam kā palīgi piedalijās junkuri
un muižnieki no blakus muižām, priekš kuriem

Maksis, kā ārzemēs glītojies aristokrāts un dendijs,

bija labs skolotājs. Kad apnikums to pārņēma, ba-

rons sarīkoja trakas medibas; simtiem dzinēju tika

ņemti palīgā, un jūdzēm plašais mežs skanēja no

auriem un šāvieniem. Tā sākās likteņa atrežģijums
šai tumšajā majestātiskā pilī.

Reiz, jūnija mēneša beigās, kad liepas sāka plaukt,
Regina Andreja un sulaiņu pavadibā klejoja pa parku.
Nogurusi no jājiena, viņa lika uzlikt ēdienu uz pa-

klāja kāda strauta malā zem liepas un, aizsūtijusi su-

laiņus uz muižu, teica Andrejam:
„Nāc un baudi ar mani kopā."
Jaunais mednieks apmulsa, nosarka, bet viņa to

paņēma pie rokas, un tie apsēdās zālē un ēda saru-

nādamies. Salda un pilna dzīvibas bija meža elpa.
Putni kliedza, un dzeguzes zvanija pa retam. Dziļ-

pilni smaršas noliecās meža ziedi pie viņu mielasta

galda. Un ziemeļnieciskais skanigums ar garajām
dienam un viegliem vējiem bija tuvu dzidrajiem Eli-

zijas laukiem. Varbūt Regina atminējās savu tālo

dzimteni, savus sapņus, kas pumpuros vītuši, un acis

viņai bija tik skaidras un saldu skumju pilnas. Var-

būt viņa gribēja dzīvot līdzi visam, jo viņa teica:

«Andrej, vajaga būt priecigam. Saki, par ko tu

skumsti? Vaj vienmēr par Laimdotu vēl?"

Mednieks pasmaidija, bet neatbildēja. «Skaties, kā

liepa uzplaukst ziedos," viņa teica.

Andrejs domāja. Tad viņš teica: «Ja, viņa bija
kā liepa. Tik jauna un mīksta

...
Man viņas žēl,

ļoti žē1..."

«Saki, vaj tu ari mani ienīsti tādēļ?" — viņa pra-

sija Andrejam.

Andrejs skatijās viņā dziļi un kautribas pilns.
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«Ne, ne," — viņš teica. — «Jūs nekad ne."

«Tad nebēdz no manis," — Regina atbildēja ar

pavēlošu un mulsinošu balsi.

Viņas romantiskā daba, jauniba un vientuliba, at-

modinātas no jūnija siltajiem vējiem, tvīka un me-

klēja apmierinājuma. Kas zina tos neredzamos pa-

vedienus, kuri autiās ap jauno ziemeļu puisi un svešo

grafa meitu, bet būs bijis laiks, kas pilnigi izzudis

no viņu samaņas, jo dziļā klusumā tikai sanēja meža

galotnes un kliedza putni un zirgi nepacietīgi dau-

zījās ar kājām... Un, kad viņi iejāja pils pagalmā,
jaunā baroniete bija skaistāka nekā iepriekš. To

darija ari vasara un mežs, ziedošais mežs...

Un naktī viņa dziedāja tik skaisti kā vēl nekad.

Jaunais mednieks to savā mazajā istabā aiz dārza

droši vien dzirdēja. Bet viņš neka nesaprata, jo
dziesma bija svešā valodā. Bet viņš elpoja dziļi un

mocijās ar bezmiegu, kaut gan nakts bija tik īsa.

Un rītā viņi jāja atkal uz mežu medibās. Ak, šīs

saldās medibas, uz kurām mēs skrienam katru dienu,

medibas, kad sirds kā nerimstošs kurts, siets pie
medijuma pēdām, neatlaižas, bet viskarstākos sapņos

jau satver medijumu! Šo medibu prieku un skumjas
būs izbaudijuši ari jaunais mednieks un itāļu grā-

fiene, jo kad tie bija gluži vieni meža ēnā un saule

lauzās caur lapu ēnam uz viņu sejām, Regina teica:

«Andrej, tu esi kā miršu birze tur pie mums, kad

pavasara saule nāk... Tu esi Febus, saproti, Febus,

pats jaunais dievs."

Ne, Andrejs nesaprata, kas tas ir, jo laiks bij tik

mīļš, ka nevajadzēja ne par ko citu domāt kā tikai

par viņa pavēlnieces Reginas jaunajām un karstajām
lūpām, kuras visvairāk varēja izteikt tad, kad tās

vairs nevarēja runāt.

Mazi putni un kukaiņi sanēja kā zelta stīgas vis-

apkārt, un viņi guva viens otru karstās medibās...

Jaunais kalps, neizbauditas laimes un mīlestibas
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pilns, atrada savā pavēlniecē to, kas bija miris ar

Laimdotu, un Regina, aizvērdama acis, atrada viņā
to princi, kas sapņos jau aiz klostera sienam bija

viņu skūpstijis, bet beidzot pārvērties par salto un

kailo baronu Maksi.

Un kādā citā reizē, kad viņi joņoja pa mežu un

beidzot bija atkal klāt viens otram, Regina teica

kādu dzeju svešā valodā par to, cik ātri steidzas

laiks, aiznesdams laimi un mīlestibu, ātrāk kā stirnas,
kā vējš. Tas bija no kāda romieša, no dzejnieka,
bet Andrejs ari to nesaprata, viņš saprata tikai tu-

vumu un to dzeju, kas vārdos neietilpst.

Tāda ir bijusi kāda vasara šīs lepnās un tumšās

pils parkos, jo citādi nebūtu noticis tas, kas notika

rudenī.

Mūžigās medibas nepriecināja tikai Andreju un

Reginu. Kamēr barons Maksis ļaunās dusmās nekad

neko paliekošu neiegūdams meklēja baudas bez gala,
viņam nevarēja nākt ne prātā, ka citam būtu brīv

dalities viņa medibās. Cik akli notikumi iet savu

gaitu un kādā tumsā mēs maldāmies!

Nesaskaņas starp baronu un viņa jauno sievu re-

vislabāk viņa pirmais sulainis Leo. Būdams

Don-Zuans un pazīdams lielkundžu tieksmes, viņš
iedomājās, ka varēs piekļūt ari Reginai ar savu

mākslu. Viņš glūnēja uz katra stūra viņai pakaļ,
slepus līda viņas istabās un drīz novēroja viņas me-

dibu priekus. Viņš bija apmierināts. Tā tad ja ne

ar labu, tad ar draudiem viņš iegūs Reginu. 0, tas

noslēpums bija ko vērts!

Bet kad viņš mēģināja tuvoties Reginai un atļau-
ties familiaritati, kas dotu saprast viņa nolūkus, ba-

roniete viņam deva ugunigu pliķi, un viņš nozuda

steigšus bez atskatīšanās.

Dziļais noslēpums un daiļa vienkaršiba, kada val-

dīja starp Reginu un Andreju, bija tik tālu no ši
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gluda kailas iegribas, ka Regina nodrebēja ka no

riebuma.

Un tad viņa drīz jau auļoja pa plašo parku, kur

to sauca Andreja skanigā taure, kas tagad bija

dabūjusi citu, tīru un dzidru meldiju.
. . .

Kad mīlestibas dievs atkal viņus bija vienojis,

Regina laida savus mazos marmorpirkstus pa zeltaini

tumšiem Andreja matiem un tīksmes pilna teica:

„Mans draugs, es gribu tev teikt par manu no-

domu. Man ir apriebies te dzīvot šai saltā un melnā

pilī ar suņu un sieviešu gaudām, un es gribu atkal

uz dzimteni. Es ienīstu baronu ar visu manu asiņu

spēku, tāpat kā tevi mīlu. Tur manā dzimtenē ir

labi, Andrej, jo tur es esmu pavadijusi manu bērnibu.

Tur ir kalni, ziedi un augļi, kazas un vīnogas, tāpat
kā senā dievu zemē. Bet es tur būtu viena. Tādēļ,

draugs, tevi es gribu līdz aicināt. Es gribu tikai

tavu tuvumu, un saule mūs svētīs. Vaj tu nāksi?"

«Visur, mīļā, cik tāl ies jūsu soļi," atbildēja jaunais
mednieks.

Viņa atkal apklusināja to ar savām lūpām, un tie

apklusuši Jāva zelta dienai nest sevi, kā straumei,

prom uz dievibu.

Vējš iešalcās augsto ozolu zaros, un viņa šalcienā

bija manāms rudens un apslēptas sēras. Regina no-

drebēja un jautajā:

«Vaj tu man tici?"

«Ticu līdz galam!"
Un tad viņi klusēja saules un gaismas pilni.
Barons Maksis pēc orģijas jutās ļoti nelabā gara-

stāvoklī. Viņš gulēja zālē uz divana un smēķēja
bez apstāšanās, domādams par Reginas spītibu. Tai

brīdī iesteidzās sulainis Leo, pilns atriebibas baudas

un ļaunuma. Viņš bija novērojis baronietes gaitu
un izteica baronam atklāti savas aizdomas, pie tam

iečukstēdams baronam ausīs kādu vārdu, kaut gan

tie bija tikai divatā.
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Barons Maksis pavērsa savu skatu balti dzirkstošu

uz viņu. Pie pēdējā vārda, tas bija Andreja vārds,

viņa sejs sāka bālēt un raustities, un viņš pietrūkās
kājās. Viņa ģīmis un ķermenis drebēja no dusmām.

Leo bailēs sastindzis redzēja tuvas briesmas, bet bija

par vēlu tās novērst. Barons paķēra suņu pātagu,
kas tam bija blakus, un sita Leo ģīmī.

„S—suns, s—suns! Tu uzdrīksties! Klusu!" Un pār
sulaiņa vaigu nostiepās plata asins strīpa. Kliegdams

un galvu saķēris, viņš izskrēja no pils. Viņš bija

zaudējis vienu aci. No bailēm viņš skrēja vaima-

nādams un nozuda parkā.
Barons Maksis, apstulbināts no saņemtās vēsts,

smaka kā elpu zaudējis. Sitiens viņam nebija mazāks

kā viņa pātagas cirtiens sulainim. Ne, tam, kas to

iedrošinājies, būtu labāk, ka tas nebūtu dzimis! Bet

ja nu tas būtu taisniba! Cik barons bija daudzpusibas

atzinējs no sevis pret sievietēm, tik kategorisks viņš

bija pret sievu. Sieva, viņa sieva, drīkstēja domāt

par viņu tikai un piederēt vienvienigi viņam ari ar

savām domam. To bija mācijis viņa bruņnieciskais
morāles kodekss. Citādi tas nevarēja būt, lai nesa-

bruktu pasaule. Ja pastāvētu vēl sieviešu atslēgas
un viņu lietošanas tiesiba, barons Maksis būtu

ieslēdzis Reginu tur bez kautrēšanās.

Bet ja nu tiešam tā būtu, kā tas nelietis teica?

Tad, — tad viņš piespiedīs to nolūgties uz ceļiem
un tad viņš pērs to tāpat kā savus suņus un sulaiņus.

Tad viņš atguva elpu un skrēja pa trepēm lejā.
«Zirgu un medniekus!" viņš uzkliedza pārvald-

niekam, kas gāja pa pagalmu, tādā balsī, ka likās,

pats sātans kliegtu no viņa. Pēc īsa brīža viņš jau
auļoja ar kurtiem un medniekiem parkā un lika pūst
taurēs un meklēt baronieti un Andreju.

Andrejam un dažiem vīriem viņš lika doties uz

pili, bet Reginai uz medibam. Viņa nobālēja, bet

savaldijās. Tagad bija barona reize, un viņš rīkojās.
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Pavēlējis durvis apsargāt, viņš ieveda Andreju
savā istabā un sāka sist ar pātagu, prasidams, lai

atzīstas. Mednieks zināja, ka izejas vairs nav, tādēļ

iespēra baronam ar kāju un iesvieda tokaktā. Barons

iekliedzās, izskrēja ārā un lika to sasiet un nogādāt
cietuma telpā torni. Tur viņš strādāja visu nakti

bez panākumiem, jo mednieks neteica ne vārda.

Tikai nāves brīdī viņš izdvesa Reginas vārdu:

„Lūdz Dievu par mani, Regina. Es tev pateicos
par manu dzīvi

. . .

tt

Otrā dienā bija zināms, ka mednieks Andrejs
miris ātrā nāvē, laikam caur nelaimes gadijumu
medibās. Viņu iapraka, un barons Maksis staigāja
tāpat viens ar neatminamo noslēpumu.

Tad viņš ieslēdzās ar Reginu savā istabā, un otrā

rītā pilī jau zināja, ka baroniete mirusi ātrā nāvē,
ko ārsts apliecināja par trieku.

Barons Maksis, tumšs, drūms un salts, ar izdegušu
kvēli acīs, sarīkoja milzigas bēres, un skaistā grā-
fiene Gallioni tika nolikta mauzolejā pie trūdošiem

barona senčiem, lai nekad vairs neilgotos pēc savas

skaistās dzimtenes saules un mīlestibas.

Bet neizdibinātais noslēpums līdz ar mednieka un

Reginas nāvi palika lielāks un dedzigaks. Barons

Maksis stāvēja viņa priekšā un nožēloja savu pār-
steigšanos. Viņam vajadzēja zināt, vajadzēja, bet

viņš nezināja. Viņam reizēm izlikās, ka viss vēl

būtu kā bijis un ka viņš dzirdētu Andreja tauri tālu

parkā, kas sauca Reginu pie sevis. Domās barons

slēpās aiz kokiem un sekoja viņiem un redzēja tad,
ka tie auļo blakus, viena gaiša un viena tumša

galva — cieši blakus un noliecas viens pie otra.

Viņš tad trūkās, lika laist kurtus vaļā un auļoja
mežā, it kā tos panākt gribēdams. Viņam vajadzēja
tos pienākt uz vietas un uz vietas nosodit, tad tikai

viņš būtu apmierināts. Bet viņš ķēra tikai vēju, kas

auroja ozolos un eglēs, un atgriezās saīdzis un ne-
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apmierināts pilī, kur sulaiņi uz pirkstu galiem gāja
nāvigās bailēs.

Ikreiz, kad barons ieraudzija Leo ar izsisto aci,

viņu pārņēma nesavaldāmas dusmas. Tādēļ Leo

tagad bij novietots kādā pagraba istabā, kur tas ēda

žēlastibas maizi par uzticigu kalpošanu visu mūžu

savam kungam. Un kad baronam gadijās iet gar

savu senču kapiem, kur mauzolejā gulēja ari Regina,

viņam likās, ka sātans ņirgājas par viņa nespēku
kaut ko zināt, par viņa nevaribu pretim baronietei, un

reizēm pat likās, ka viņš dzird smieklus no turienes.

Reginas izsmejošais skats ķēra atkal viņu kā toreiz,
kad viņš prasija viņai par Andreju.

«Domājiet, kas jums vajadzigs, baron," viņa bija
teikusi. Un tad viņš bija licis krist suņu pātagai,
tikai vienu vienigu reizi. Un Regina to nakti bija

ieņēmusi opiju. Viņa negribēja ilgāk staigāt zem

saules, kad bij tikusi pielīdzināta barona suņiem.

Ja, viņa bija cienigas cilts un lepna kā dieve.

Barons Maksis no tās reizes dienas un naktis pa-

vadija pie vīna kausa, un pasakaini trakas būs bijušas
viņa mīlestibasmedibas. Bet atriebšanāskāre nebija lai-

kam apklusināta, jobieži, sevišķi vētras laikā, kad parks
sāka šņākt un vēji aurot, barons trieca visus medibās.

Beidzot šīs medibas viņš sarīkoja viens pats ar

suņiem. Viņš domāja, ka kaut kur mežā panāks abus

mīlētājus, lai pārsteigtu tos uz vietas un tadnogalinātu.
Reiz novembra dienā, kad tikko dzīres bija beigušās

un barons Maksis bija atkal viens, sacēlās rudens

vētra, kas grieza nobirušās lapas virpulī pa parku

un locija papeles, liepas un ozolus. Barons iekarsa

atkal par pārestibu, kas tam nodarita, un redzēja
atkal līdzi lapām vētrā aizauļojot viņus gluži tuvu

vienu pie otra, lai skūpstitos mežā.

Viņš trūkās, sauca suņu puisi un lika laist kurtus

vaļā, un pats, uzsēzdamies uz visātrākā zirga, skrēja
mežā. Bet neka nepanāca. ledomas laikam dedzi-
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naja visu nakti viņa smadzenes, jo otrā dienā viņš

pavēlēja sarīkot lielas medibas ar dzinējiem no visas

apkārtnes. Vējš auroja, skanēja taures, kliedza cil-

vēki un suņi. Arvien dziļāk un dziļāk mežā! Kad

vakarā salasijās izklīdušie mednieki, barona nebija.
Ari naktī un otrā dienā viņš neatgriezās.

Pēc vairāk dienam tika sarīkota viņa meklēšana.

Simti cilvēku gāja pa mežiem un purviem kliegdami
un sasaukdamies, bet viņu pūles bija veltas. Barons

Maksis bija pazudis.
Otrā vasarā dziļi mežā, starp akatim purva salā,

vistālākais mežsargs, dzīdams brieža bulli, uzgāja
divus ģindeņus. Barons Maksis gulēja, roku atmetis,
netālu no sava zirga un, raudzidamies debesīs, likās

ironiski smīnēja. Rokā, kura bija ģērbta ar smalku

cimdu, viņš cieti turēja savu suņa pātagu. Galvas

kauss, saules, vēju un meža zvēru izbalināts, gulēja
uz ciņa, skudru izlodāts.

Baronu aizveda un nolika mauzolejā blakus sen-

čiem, un viņa cilts bija galā. Muižā ievietojās man-

tinieki ar citām tieksmēm un citām dziņām, un tagad
laiks ir pārklājis savu palagu pāri visām kaislibam

un guvumiem, un tikai nedaudzās rindās, ko uzzī-

mējis kādsno mantiniekiem, var saskatit ši stāsta kon-

tūras.Kadrudens vētra iet pāri šiem nomalesmežiemun

purviem un novembris plosās, jaukdams lapas un gāz-
dams satrunējušus kokus, meža iedzīvotāji mēdz teikt:

«Šonakt barons Maksis iet atkal uz medibam."

Mūsu elpas mūžigā valdniece mīlestiba, kuras

medibās mēs skrienam visi un nekad to neiegūstām —

nes divas sejas. Vienā ir sapņi un dieviba, lilijas
un simfonijas, un zemes laimi ir izsmēlis tas, kam

šis sejs bijis uz mirkli samanāms. Otrā ir kaislibas,

greizsirdiba un tumšas mokas, no kurām dzīve tiek

sažņaugta. Barons Maksis savā nāves stundā ir sa-

skatījis šo otro seju visā pilnibā.

1921.
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I.

Negulējis, no ceļa nomocijies, Osis stāvēja pal-
kavnieka priekšā, kurš tagad skatija cauri viņa
papirus. Viņš bij tikko kara skolu beidzis un uz

paša vēlēšanos atkomandets šurp uz dzimtenes jūr-
malu dziļu purvu pozicijās pie kareivjiem, ar kuriem

to vienoja vienas tautas asinis un par kuriem tik

daudz bija dzirdējis. Priekšnieks laipni parunāja ar

viņu un noteica tūlit doties ceļā uz bataljona stabu

pirmās pozicijās, uguns linijā, kas atradās nedaudz

verstis no šejienes.
Osis izgāja, sameklēja zirgu un, sajozies un somu

uzkāris, devās prom.

Ziemas saule, balti klajumi, klusums un kaut kur

priekšā meža valnis, aiz kura spulgi un skaļi plīsa
artilērijas lādiņi un skanēja šāvieni, kā kad kāds

laiku pa laikam iesistu pa milzigām bungām.
Osis jāja mierigs pa plašo ceļu. Viņa jaunais sejs

bija domigs, skaists, un acīs mirdzēja sevišķa bur-

vība. — Acis viņam bija kā dzeja. Un zem liel-

gabalu dūkoņas viņam nāca priekšā negarā jaunibas
dzīve. Te nu viņš bija, Tālis Osis, augstskolu beidzis,
filozofs un lielās armijas loceklis, virsnieks pirmā

pakāpē. Liktenis tā bija lēmis. Daudz Osis bija
domājis par lielo karu, kas jau divus ar pus gadus

plīvoja pār pasauli kā liesmu karogs. Ar reibinoši

saldām sāpēm, gribu un negribu, viņš nu bija ši

kara līdznesejs. Nozibēja tagad, vientulibā jājot,
bērniba ar skaisto Kurzemes tēva māju, skolas laiks

Rigā un augstskola Krievijas galvas pilsētā, ar cīņām

dēļ atziņas, trokšņiem, biedriem un dzīves alkām.
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Un Osim sāpigi tagad likās, ka kaut kur viss tas

nogriezts uz neatgriešanos un laiks viņu ved jaunā
virzienā kaut kur uz liela liesmu sārta. Bet tas bija
tikai sveši un tīksmigi. Ne riebuma, ne simpātijas

viņš nesajuta pret karu un savu jauno ceļu. Viņš
tikai ar saldām mokām domāja par nākotni kaut kur

tālu aiz kara, kad ielās mierigi mirdzēs saule un

dienas ritēs sakarigi kā lielas simfonijas skaņas, kad

varēs mīlēt un gūt visu, ka dēļ viņš pasaulē dzīvo.

Jājot gar tikko iekarotu, sagrautu poziciju rindu,

pēkšņi riebigs kauciens un šņāciens pāršķēla gaisu,
un soļus divdesmit priekšā plīsa granāta, izsizdama

sniegā dziļu bedri. Aiz viņa, pāri un priekšā, sāka

krist lādiņi. Bez apmulsuma, kā filozofam nākas,
Osis turpināja ceļu. Tikai apziņa darbojās gaišāk
un diezin — kādēļ atmiņā uzliesmoja daži priecigi

un dziļi momenti no agrākās dzīves, piemēram Zen-

tas naivi mīļais sejs. Zenta bija skolniece, kurā jau

sen gadus atpakaļ viņš bija atradis pirmo mīlestibu...

Cik viss ir nepilnigs un nīcigs, domāja Osis, jo

viņa mīlestiba bija tagad tik sveša un mirusi.

Bet vaj tas ir viss, kas man jāpiedzīvo zem saules,

domāja Osis. Lūk, vēsture, lielie kara gājieni, Na-

poleons, tūkstošiem mirstošie gvardi — kādam dzīves

mērķim? Slavai, tēvzemei, nemirstibai? Tas kairi-

nāja dvēseli. Bet kas viņam kā cilvēkam no ta.

Gulēt nāves sistam tik agri, kad priekšā mūsu pla-
nētai ir pilniba, kad reiz zelta diena, gaviļu pilna,
audisies pār zemi. Būt klāt tad, elpot ziedu smaršu,
dzirdēt sieviešu drēbju šalkšanu, skatities viņu acīs.,..
Viņš iedomājās apmēram gadusimteni uz priekšu. Ši

pati saule mirdzēs, bet kādi cilvēki būs, kādi viņu
ideāli, filozofija, estētika!

Nodziļinādamies sevī, virsnieks maz mānija šrap-
neļu un granātu šņākšanu un mierigi pajāja garam
tikko saplēstam zirgam ar ēdiena katlu.

Un man tik drīz jāmirst, — nejauši nāca galvā
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doma. Jāpasteidzas dzīvot, — tas ir vienigais lo-

zungs. Bet kas par blēņām, — viņš apķērās. Kādēļ
jāmirst? Ne, viņam taisni likās, ka dzīve vēl būs

ilga, varbūt pat apniciga.
Kad viņš aizsniedza noteikto štābu, bija jau pie-

vakare. Viņš tika uzņemts ar mazu ziņkāribu un va-

rēja tumšā un vēsā būdā iepazīties ar saviem nāko-

šiem kara biedriem un dzert tēju zem kanonades

takts. Pelēka, smokoša dzīve apskāvās viņam apkārt.
Par karu j pozicijās viņš bija dzirdējis tikdaudz slavas

un svētas varonibas stāstus. Tagad viss bija citādi.

Pasaules kara pamatos bija bez šaubām kāda liela

ideja, kāda jauna laikmeta sākums, kā tas ir bijis
visos lielos karos. Ja cilvēce varēja tā saviļņoties,
tad tas bija dziļākas loģikas auglis. Ka karš tikai

kapitālistu izdomājums, tas Osim likās pasaka, kas

deriga zināmai cilvēku grupai. Dzīt miljoniem ļaužu

kaujā, lai varētu pelnit naudu, — tas būtu pavisam
komiski. Ne, ir kaut kāds liels cēlonis, vēl varbūt

neredzams. Par šo mērķi pēc kara beigām Osis bieži

domāja.
Bet savadi bija tas, ka par to nedomāja gandrīz

neviens kareivis, ne virsnieks. Te domāja par to,
kā labāk aizsargāties vaj uzbrukt, kā būvēt pozicijās,
kā apgādāt armiju, kā taisit uzbrukuma plānus.
Daudzi virsnieki domāja par nākošo dienesta pakāpi,
par ordeni un slavu. Daudzi domāja par vieglu dzīvi,

par flirtu atpūtas brīdī, par iedzeršanu, par kartim.

Nekādas skaidribas par darba mērķi, nekādu jautā-

jumu — kādēļ. Lai aizdzītu tukšumu, tad parasti

apmierinājās ar frazem: dzimtenes dēļ, valsts labā.

Aukstasiniba, bravūra te nebija nekas vairāk kā per-

sonibas pacelšana un godkāribas apmierināšana. Un

nāve — šis vislielākais mistērijas akts — te bija ap-

nicis ikdienigs gadijums un tam nebija nekādas no-

zīmes. Nāve te bija tas pats, kas pabrokastot vaj
iet atvaļinājumā uz laiku.
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Ši dzīve ietina Tali Osi sava tikla dziļi, gandrīz
līdz garigas brīvibas zaudēšanai.

11.

Osis sēdēja zemes būdā dziļi purvā un mežā starp

eglēm un retiem bērziem. Bija ziemas nakts; ārā

sala. Maza krāsniņa tika kurināta, un kopā ar ba-

taljona komandieri un diviem virsniekiem viņš dzēra

tēju. Osis tikko bija beidzis sarunu ar savu kara

draugu, poručiku Belti, jaunu un jautru cilvēku, un

tagad valdija klusums.

Lietas no tālienes mums izskatās ļoti pievilcigas,
bet, iepazīstoties ar viņām, tās paliek ikdienigas,
banālas un neinteresantas, — bija teicis Osis. Un

tādēļ ir vajadziga maska, lai tās aizsegtu un nostā-

ditu pret mums labvēligā gaismā.

«Atradi noslēpuma," Belte ironizēja. „Tas ir tik

vecs, cik veca zeme. Nemeklē neka vairāk, ka dod

ikdiena. Vaj vēl labāk: iedomājies visas lietas un

sajūtas nepilnigas un mazvērtigakas nekā tas ir patie-
sībā. Tad vari vēl atrast dzīvē kaut ko interesantu

un pārsteidzošu. Ideālistiem, draugs, tuvojas pastar-
diena. Nāk spēks un technika un pārvalda pasauli."

«Bet mēs visi, cilvēku kultūra, domas, atradumi

un cīņas tak virzāmies uz kādu zināmu mērķi, un

tas bez šaubām ir pozitivs. Mēs reiz ievirzisimies

skaidribā un pilnibā. Mēs paši attālināmies no sava

pirmtipa un topam dievigaki."
«Nu, varbūt. Bet gaidit un dzivot nākošam gadu

tūkstotim — ta ir slimiba un dzīves noliegšana," Belte

cieti noteica. «Es iesūcu no dzīves, cik varu un kur

varu, jo rītā jau varbūt es gulēšu kaut kur sniegā
kā tikko nozāģēts koks, sasalis un stīvs, un man

nelīdzēs nekādi nākošie gadusimti un ideāli."

Šis Belte ir pilnigs pretstats Osim. Bez domam,

vienigi ar kustibam un izjūtam. Dzīvi viņš mīlēja
asi un taustāmi, nevis sapņos un, likās, viņam bija
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caur to viegli. Karš sevišķi bija darijis viņu par epi-
kurieti kā daudz citus, un nekad nekāds problems
nenodarbināja viņa prātus, pat uzbrukumā ejot, vaj
vislielākās nāves briesmās. Viņš bija jauna, skaista

mašina, kuras sirds ritms iet labā taktī un ir bez

vainas.

Osis drūmi klusēja. Saruna bija gara bijusi, un

viņš bija palicis viens ar savām atziņām. Bija brī-

nums, cik cilvēki te bija pieticigi un cik dzīvnieciski

metās uz baribu un dusu pēc beigtās dienas, vaj
uz baudu.

Un pēkšņi atkal, diezin kādēļ, Osis iedomājās zaļu
ziedoni, sauli pār birzēm un vieglu, zilu debesi pāri
sev. Lielas laimes sajūta šūpoja viņu, un viņam bija
labi. Bet skumji bija, kad viņš zināja, ka tas ir

kaut kur tālu aiz gadiem, varbūt gadsimtiem, un reāli

viņam nebaudāms.

Ārā, pāri par galvu, dunēja lielgabalu šāvieni, un

ši muziķa Osi darija vēl intimaku un klusāku sevī.

Viņam nāca prātā tagad visas pasaules trakā, asi-

ņainā sajūsmas un ideālu pilnā jaunatne, kura tagad

dedzināja sevi kaujas laukos par slavu — kam?

Kāda aizraušanās un svētums! Ne, vajadzēja augt
neredzēti skaistam augam no šo svētu asiņu sējas.
Bet kur viņa ir? Viss neredzams, tukšs, mechanisks

līdz riebumam.

Karš, bez šaubām, bija tumša maska, ar kuru grez-

nojusies cilvēce tagad gāja lielajā sātana karnevālā.

Bet velti. Maska kritīs, kad divpadsmitā stunda būs

klāt, un daiļi un dievigi jauns mirdzēs cilvēces sejs
atkal.

Un pilns ar šīm domam Osis izgāja uz sargu pār-
lūkošanu ziemas naktī. Viņš brida pa sniegu ar baltu

aizsarga mēteli un pēkšņi redzēja, kā kad asinis

plūstu pār viņa ģērbu. Dedzigi sāpiga sajūta ap-

ņēma viņu. Ak, dzīvot, mīlēt, mīlēt steigšus! Līdzi

citiem, līdzi straumei. Liktenis staigāja viņu vidū un
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pūta savu nāves elpu virsū. Vajaga pasteigties...
Asinis sāka viņam auļot miesā, un dziļi un tuvi viņš

sajuta, cik labi ir dzīvot...

111.

Ziemas vidū pulks atgriezās Rigā uz atpūtu. Ta

bija liela pārmaiņa ikdienas dzīvē. Bija pieietami
citi cilvēki ar citām domam, grāmatas, koncerti. No

visa ta izskanēja senā aizmirstā pasaule ar savu in-

timās dzīves pulsu. Kā sausu švammi sūca šo dzīvi

ar lēto flirtu un nakts piedzīvojumiem kareivji un

virsnieki. Sarkanais krusts sarīkoja viesibas ar ma-

sku balli labdarigam mērķim. Visa spožākā militārā

sabiedriba bija tur ieradusies. Osis soļoja starp dā-

mām drusku neveikls, apjucis, resignets. Belte un

citi viņa draugi svīda no dejas un jokiem. Dažs

skaists skats pārslīdēja uz Osi, bet atkal novērsās,

it kā pārliecinājies, ka tam mīlestības neslāpst. Dāmas

tādās reizēs nemīl sapņotājus un gara bagātos, bet

gan trokšņotājus, dejotājus un dzīves tvērējus. Un

sievietes tik labprāt ziedoja sevi kareivjiem, ticēda-

mas, ka dara ar to lielu darbu viņu un dzimtenes labā.

levilcies dekorāciju lauru ēnā, Osis domāja par

mīlestibu, kura vienigā augstākā laimes brīdī dod

sajust dzīves smago saldumu un pilnibu. — Cik rei-

zes nebija viņš tvēris pēc viņas kausa, bet nepilniba
un salkanums arvien bija dzīru iznākums. Tagad
pilns tumšu nojaudu, it kā viņš stāvētu mūžibas

vārtos vaj kādas mistiskas, neizskaidrojamas laimes

tuvumā, meklēja no jauna mīlestibas mūžam neiz-

dzeramo trauku. Sievietes sabiedribā viņam likās

tik noteikti prozaiskas, pūderētas, dekoltētas, zināmu

nolūku pilnas. Viņš atkal bija spiests domāt par to

mīlestibu, kas noskrien garam kā netverama viegla

smarša, atstādama garā neizsakāmu saldumu; par to,
kuras elpa dzīvo dzejās, skatā, kustibās un sapņos.

Tādas mīlestibas tēlu viņš redzēja reizēm parādoties
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daiļās rokās, reizēm dzirdēja skanigos sarunu vārdos,
reizēm ta aizšalca drēbju pllvā viņam garam.

Kaut reizi tikai notvert to, atdzerties viņas avotā

un tad cilvecigo izbaudot viegli ieiet mūžibā. Gri-

bējās ticēt, ka tāda mīlestiba pavada mūs ari mūžibā

kā līdzlidojošs gars.
Ar tām domam piecēlies, viņš devās promenēt pa

zāli. Tad kāds ķermenis, viegls, šūpodamies, kā ne-

piedurdamies zemei — ja, Osim acis palika kā pie-
kaltas pie viņas. Viņa bija melnās, vieglās drēbēs,
dzeltenām kurpēm un uz acim melnu masku. Viņa

gāja kopā ar kādu citu damu, drīzāk pavadoni nekā

draudzeni. Viņš sajuta, ka viegls drudzis to pārņem,

un pēkšņi likās, ka kaut kur, kaut kad varbūt kādā

citā dzīvē viņš to jau reiz saticis un izjutis tās pašas
sajūtas. Viņa nāca pretim un, ievērojusi Oša dzīvo

skatu un apmulsumu, pasmaidija viņam ar jaunajām,
sārtajām lūpām mīļi, aicinoši, bet smaidā bija daudz

atzīšanas skumju un miera. Un ari neparasta bur-

viba, kas acumirklī noslīdēja tur pāri.
Droši un vaļigi viņš piebiedrojās un iesāka valodu.

Balss bija dziļi skaniga, jauna. Tad viņi dejoja. Maska

izstaroja valdzinošu grāciju un siltumu un viegli ļāva
savai rokai šūpoties virsnieka rokā.

Un tikpat nepiespiesti un vaļigi, pilns viņas bur-

vibas, Osis teica:

«Paceliet masku, mīļā. Uz vienu acumirkli, es jūs
gribu redzēt. Jūs — mana dieve."

Viņa iesmējās un apklusa. Dziļa nopietniba likās

izplūda no viņas kustibam un ķermeņa.

«Nieki, draugs. Ir labāki tā, lai nebūtu vilšanās."

Varbūt viņa koķetēja un gaidija tālāko.

«Ne, nav nieki. Es esmu jūs sen meklējis, sapņos

un patiesibā. Jūs vienigā... Nometiet masku, es

gribu jūs patiesu un neviltotu," viņš lūdza to dziļi

un no visas sirds.

Viņa padomāja un teica:
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«Šodien mēs esam par daudz tālu no īstenibas un

apreibināmies ar acumirkli. Bet dzirdiet. Atrodiet

mani rītā bez maskas un sakiet tos pašus vārdus.

Tad es jums piederēšu nešķirami līdz mūžibai. —

Tas ir mans noteikums. Tagad sveiki, uz redzēšanos,
mans draugs!"

Un viņa iejuka dejotāju pūlī, pirms Osis varēja
to saturēt. Savada nemiera un baiļu dzīts, viņš se-

koja tai, bet vairs nesaredzēja. Likās, ka viņa ir

aizgājusi. Viss kļuva atkal mākslots, kails, neīsts,
un Osis sajuta vientulibas vajadzibu.

Viņš gribēja aiziet, lai uz ielas paskatitos zvaig-
žņotas nakts debesīs, kas tagad neapgaismotā pilsētā
bija tik plašas un gulēja taisni vaj uz jumtiem. Belte

viņam nāca pretim ar kādu greznu, smejošu damu.

Aiz viņa Putniņš, jauns puisitis, ari kara skolas virs-

nieks, kurš, likās, bija Beltes vadibā padevies. Ari

viņam bija dama.

«Filozof, vers acis uz šo Helēnu! Ta dziedina sir-

dis un īkstis," sauca Belte jautrs un sareibis.

Dāmas smejas un aizturēja viņu.

Tad viņi bija jautrā sabiedribā kopā, un Osis juta,
ka apziņa sāk viegli dejot no vīna tvaikiem. Cik

prātigi tak ir bijuši grieķi, dievinādami Dionisu, —

domāja viņš, atminēdamies kādu lirisku sengrieķu
dziesmiņu par viņu. Viņš dzēra tīši, kaut gansirds sala.

Vēlu naktī viņi atradās kaut kur atsevišķā kabi-

netā. Tas bija trakulibas un reibuma vilnis. Osis

tikai atminējās, ka Belte viņu ar varu spieda kādas

sievietes apkampienos, citēdams cinisku dzeju. Kā

kaut ko baigu atminēdamies, Osis, saldu sēru un uz-

plūdušas dedzinošas kaislibas pilns, padevās viņas
tuvumam un bija tāds kā citi... Ja, ta bij dzīve,
kurā cilvēkus ievirzijis karš. Vajaga viņai padoties.
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IV.

Pamodies vēlu ar sāju garšu mutē, apskatijās istabā,

un pārliecinājies pamazam, ka notikušais nav sapnis,
Osis sarāvās kā asu adatu badits. Sirdi dziļi smeldza

notikušais, un visu to vēl vairāk sāpināja neatmaskotā

maska, kuru nu vajadzēja uzmeklēt. Ak, cik saldi

būtu dzirdēt mīļus, gaišus un neviltotus mīlestibas

vārdus, just sev vienmēr līdz kādas sievietes pava-

došas domas un sapņus. Bet viss tas bija no tās

neaizmaskotās pasaules, kuru varēja tikai iedomāties

un minēt, bet ne redzēt un piedzīvot.
Viņš uzšķīra Horaciju, kuru oriģinālā vienmēr nē-

sāja līdzi pat kara somā un, izlasijis dziļi cilvecigu,
bet sērpilnu dzeju, gandrīz līdz asarām nelaimigs
trūkās augšā, lai dotos pilsētā. Labi, kādēļ viņam
vienam jādzīvo cita dzīve un jākaujas ar domam!

Viņš tvers visu, kas tverams, būs muļķigs un laimigs.
Bet iekšķigi jau juta, ka no šīs bravūras nekas ne-

iznāks.

Viņš satika štābā dažus savus kara draugus virs-

niekus, kuri stāstija vakardienas piedzīvojumus. Un

atkal tiem stāvēja priekšā šodien jauni prieki. Aši,

vajaga pasteigties. Drīz būs atkal jāguļ zemes būdās

pozicijās.
Osi aizvilka līdz. Tas bija pilsoņu inteliģences

nams, ar viesiem un dažādam skaistām damam. Ru-

nāja un smējās, koķetēja un dziedāja... Starp sie-

vietēm Osis ieraudzija dāmu melnā uzvalkā un pēkšņi
likās, ka ta ir viņa. Viņš iepazinās, palika jautrs
un asprātigs un atdzima viņas smaidā. Viņi noru-

nāja satikties rītā. Osis lūdza to pie sevis, jo dzī-

voja gluži viens, nemīlēdams sabiedribu, kāda te bija
viņam apkārt.

Kad viņa atnāca, Osis apmulsa no laimes. Vaj

viņa bija ta? Likās ja un ne. Kad viņa tam bija
padevusies, viņa palika familjara, pārak draudziga,
un Osis dabūja zināt, ka ta ir kāda virsnieka sieva,
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kas pats kaut kur tālu karalaukā nezināms mita.

Neviena vārda vairs nebija par garu, par dzeju un

laimes pilnibu kā pirmā dienā. Viņa pļāpāja par nie-

kiem, stāstīja savu draudzeņu noslēpumus un bija

redzams, ka vienigi flirtā ir visa viņas dzīve. Osim

viņa kļuva pēkšņi sveša un tāla, un viņš neveikli

klusēja.

„Es nākšu rītā, draugs," viņa teica.

„Ne" cieti un dobji atteica Osis.

«Ne, kādēļ ne?" viņa brīnijās.

«Jūs neesat ta, kuru es meklēju," viņš atbildēja

sērigi un klusi.

Viņa apvainojās, sārtums sakāpa sejā, un viņa

kļuva asa un ļauna.

«Jūs meklējāt kādu citu un esat maldijušies? Tā!

Nu, tad meklējat vien. Jūs esat bezgodis!" Un viņa

izskrēja, durvis aizsizdama. Osis nodrebēja no sve-

šuma un saltuma. Ja, tikai smaids viņai bija tāds

kā maskai, nekas cits vairāk.

Viņš ilgi klejoja vakarā pa pilsētas tumšajām ielām

un klausijās netālo lielgabalu dunešanu. Bija, kā

kad kapā uz zārku mestu zemes ilgi, ilgi. Osis ci-

tēja sev aizvakar izlasito dzeju no Horacija, un pēkšņi
atkal viņam iedegās griba dzīvot steidzigi un daiļi.
Bet visur bija tumsa un tukšums, un ja kur mirdzēja
ugunis, tad tur mirdzēja tikai ķermeņi.

Viņš iegriezās gaišā un publikas pārpilditā kafej-
nicā. Tikai uniformas, ordeņi, virsnieki. Dūca mu-

ziķa, cauri zilganiem dūmiem peldēja sulaiņi un plūda
sarunas. Nosēdies dzēra kafiju un domāja par to, ka

jāatgriežas vienam vientuļā istabā ziemas naktī.

Pēkšņi viņš ieraudzija viņu — masku. Ja, ta bija

viņas gaita, tik viegli plūstoša, līdzi viļoša. Viņa

slīdēja caur sēdētajiem un apsēdās netālu no viņa
un aši kautrigi pasmaidija.

Kad viņi iepazinās, Osis to pavadija mājās. Ma-

zajā istabiņā ta pati krita viņa rokās, pēc tam ru-
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naja daudz par brīvibu, nevajadzīgiem aizspriedu-
miem un dzīves baudu, nobeigdama ar „bakcha-
nales" citātu. Ta bija jauna ģimnāziste, kas saplē-
susi jau sen dzīves burvigos plīvurus, lai dzīvotu

matemātiski un brīvi. Osis sadrebēja klusi sevī. Ne,
ta nebija viņa maska... Viņa runāja par saldumiem

un konfektēm, runāja par savu piekto klasi un ci-

tiem niekiem. Pēc divām dienam viņi bija atkal

sveši.

Osis tvēra savu masku ikdienas, arvien atrazdams

līdzibu un arvien vildamies, un melancholisks aiz-

miga, klausidamies poziciju lielgabalu dunoņā. Tas,
ko viņš gribēja satvert, slīdēja no rokam kā migla,

un beidzot nomocijies atrada mieru pie saviem ro-

miešu dzejniekiem. Atmostoties no lasāmā, likās, ka

dzīve tikai daiļumā ir pilniga un ka šis daiļums ir

aizsegts ar simts maskām, kuras nekad nav atma-

skojamas. Cik labi, ka patiesiba ir slēpta cilvēkiem.

Meli un maskas — kāds lielisks izdomājums, kāda

lieliska izeja no mūžigās elēģijas! Meli un maskas —

ja, lai dzīvo meli un maskas!

Un pati viņa meklētā dama, kuru jau sen jaunibas

sapņos kā parādibu bija redzējis, vaj ta nebija ilū-

zija un meli? Gandrīz ar nāvigu, negrozāmu apziņu

viņš zināja, ka viss tas, kas mulsina dvēseli, nekad

nepieņem reālas formas un taustāmus veidus. Mīle-

stiba, kuru par vienigo dzīvibas vērtiba turēja, —

vaj ta tikai nepamirdzeja kā parādiba reizēm skatā,
reizēm soļos, smaidā, vārdu skaņās un vēl kaut kā,

bet, satverot viņu rokās, palika tikai ciets parasts ķer-
menis. Gars lidoja tālāk un smējās no tālākas vietas,

viņam saukdams un mādams. Viss māņi, meli. Die-

vigā dvaša tikai dega un kairināja, bet nekad ne-

apmierināja.

Un arvien biežāk Osis saka baudit vīnu, viņa rei-

bumā iztēlodams pasauli tādu, kādai tai vajadzēja būt.
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V.

Bija apriļa beigas, kad kādā siltā naktī Osi apkal-
potājs modināja neparasti agri. Pulkam steigšus bija

jādodas uz pozicijam. Bija sagaidāma kauja, par

kuru gan vēl neka noteikta nezināja, bet kuru re-

dzēja steidzigās slepenās pavēlēs un pulka kustibās.

Pāris stundas vēlāk Osis jau soļoja saviem karei-

vjiem līdz pa valganām ceļa plankām. Viņam bija
reti jautri ap sirdi šodien. Pilsētu viņš pameta lab-

prāt, jo poziciju vienmuļibā un vientulibā sēdot ilgi
uz vietas varēja nodoties saviem sapņiem un pat
iemīļotās grāmatas lasit. Zeme dvašoja svaigi ārā

no grāvjiem un laukiem. Retas, siltas zvaigznes
likās kā saules apmiglojuši skati, kas pavadija ar

labvēlibu viņa soļus. Un Osis sajuta savā tuvumā

ko mīļu un tuvu, kas paātrināja viņa sirds ritmu.

Un nesaprata, kādēļ viņa biedrs Belte ir drūms un

jaunais Putniņš nikns uz kareivjiem.

«Ko tu taisi šodien tik mlligi salkanu seju?" iro-

niski prasija Belte, kad bija ieskatijies vaigā Osim.

Viņš pasmaidija, gribēja atbildēt, gribēja runātpar

laiku, kas vēl nav dzimis, par to, ka neizsmeļama
laime un pilniba sagaida cilvēku cilti nākotnes selgās,
kuras redzēja kā zelta tvaiku, sabiezinātu pār nāko-

šiem gadusimtiem. Bet apdomājās, ka tas nebūs pa-
tīkami viņa biedram, palika viens ar savām domam.

Tikko pulks apstājās meža nomalē, palkavnieks
aicināja virsniekus štāba miteklī, pamestā lauku mājā,
lai paziņotu par uzbrukumu un dotu aizrādijumus.

Virsnieki apsēdās pulciņos, dzīvi sarunājās un kār-

toja neveikli līdz paķertos piederumus. Visi tagad
no divu mēnešu atpūtas bija svešāki un savādāki

tikuši, un tiem likās grūti atkal iedzīvoties te.

Osis apsēdās pie durvim uz sola gala viens, izvilka

no somas kādu grieķu filozofa traktātu un paskatijās
dažas rindas. Bet iekšķigi līgsmais stāvoklis neļāva
lasit. Viņš aizmaldijās domās kaut kur tālu prom no
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šejienes un kombinēja kādu atziņu. Viņš domāja

par to, ka vistālāk ar saviem spēkiem tiek plēsigi
meža zvēri un piemēroja to cilvēkiem. Asie, skarbie

eksemplāri dzīvo, dvēseligie mirst. Vaj tas nebija
absurds?

Un, nodevies šai domai, nemānija, ka palkavnieks
ienāk. Ar gludo, sārto, bet cieto seju viņš skatijās
uz Osi, gaididams vismaz pieklājibu, bet tās nebija.
Osis dzīvoja citur un neka nemānija.

«Sveiki, praporščik!" viņš teica, pa pusei jokoda-
mies, pa pusei nopietni — tā Osim likās.

Osis trūkās un apmulsa.

„Jūs, draudziņ, nesapņojiet tik daudz, bet satura-

ties, kā virsniekam pienākas kaujas rajonā. Krietnam

kareivim drīkst te būt tikai viena doma: uzvara vaj
nāve. To lūdzu ievērojiet! Disciplina un gods to

prasa!*
Klusums bija iestājies istabā, un katrs vārds bija

skaidri dzirdams. Tagad te nebija vairs jokošanās.
Tie bija skarbi vārdi, un palkavnieka sejs bija pie-
tvīcis. Viņš bija dzirdējis par Oša filozofiju un re-

dzēja viņā kaut ko svešu un kaitigu armijas garam.
Osis stāvēja vingri un cieti un ar taktu atbildēja

pēc priekšraksta. Bet tad viņš redzēja slepenos
smīnus uz viņu vērstus un sevī pēkšņi sajuta nici-

nāšanu pret visiem.

Kad palkavnieks bija paskaidrojis, uz ko jāsagata-

vojas, visi izklīda katrs ar savu nodaļu uz noteiktu

vietu.

Diena bija gaiša un līgsma; lielgabalu lādiņi likās

slavu viņai sveicinot. Pumpuri un lapu

zaļums gāzās ārā kā zaļas strūklas. Sur tur ziedēja
puķes, un bērzi smaršoja asi un priecigi. Dzīve li-

kās tik jauna un prieciga kā vēl nekad. Tikai vie-

nas domas apbēdināja Oša gaišo garastāvokli. Viņš,

domājot par aizmaskoto skaistumu un dzīvibu, bija
atradis, ka patiesibā visas lietas tiek tikai tādēļ pa-
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nesamas un pat mīļas, ka tās slēptas aiz maskas.

Tiklīdz ta ir noņemta, viss kļūst ikdienigs, prozaisks
un pat atbaidošs. Un ar vārigu un smalku nojautu

saprata, ka ari viņa sievišķigā maska atmaskota un

atrasta būtu izrādijusies par niecigu un mazvērtigu

ieguvumu. Tad sirds vēl negribēja ticēt šim nežēli-

gam atradumam, jo tad nemaz nebūtu vērts vairs

būt. Ne, viņš vispārigi par daudz domāja pēdējā
laikā. Vajaga turēties pie dzīves, būt modrigam. Kā

ass, kails zobens spiedās dvēselē šie palkavnieka
vārdi. Bet kā viņš nicināja pēc šiem vārdiem visus,
kam tie par dzīves pamatu likti!

Naktī viņš saldi sapņoja. Viņš vijās mīļā dejā,

šūpodamies ar savu masku, un, pēkšņi pamodies,

juta, ka sirds aši ritmo...

Gaišā priekšpusdienā notika uzbrukums. Osis veda

savu nodaļu mierigs, aukstasinigs līdzi citiem. Saule

bija silta, un atkal zeme smaršoja.
Uz mazas pļaviņas, kad viņi skrēja steigšus uz tuvo

ienaidnieka poziciju, pie jauni plaukstoša bērza Osis

sajuta, ka sāk līt zvaigžņu lietus un kājas tam pa-

lika gurdas, viņš apstājās, paklupa un aizmiga...
Kad viņš pamodās, visapkārt bija gaišs svinigums.
Kāds pienāca viegliem soļiem, noliecās pie viņa. Un

Osis ieraudzija viņas acis un smaidu. Ta bija viņa
neatrastā maska! Tagad ta nolaidās ar viegli šalco-

šām zīda drēbēm un viegli nolika viņa galvu savā

klēpī. No viņas miesas izsmaršoja salds tvaiks. At-

vērās bezgaligs laimes atvars, un Osis aizmirsa visu,
kas notiek ap viņu.

«Maska, maska, mana mīļotā!" viņš dvesa vairāk

sev kā viņai. Tā tad te nav ilūzija bijusi, bet pa-

tiesība, ko viņš ir meklējis. Viņam likās, ka asaras

nevaidami nāk acīs no neparastas laimes un apmie-
rinājuma.

Viņš dzirdēja, ka dimd lielgabali, plīst lādiņi, re-

dzēja kaut kur skrejošus cilvēkus, dzirdēja balsis un
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saprata, ka tas ir karš. Bet viss tas bija blakus

lieta, kam nebija nekādas saskaņas ar to lielo, svi-

nīgo, nepasakāmo, kas viņu apņēma.
Viņš gribēja prasit, vaj ta viņu mīlē. Bet sajuz-

dams viņas mīļo tuvumu, saprata, ka tas būtu lieki.

Lūpas viņam kļuva vēsas. Piedurdamās viņām,
mēle sajuta rūgtumu. Ta bija nāve.

Kad pēc uzvaras bija savākti kritušie un ievainotie,
Osis gulēja ērti nolikts pie pārsienamā punkta koku

ēnā. Putniņš bija viegli ievainots galvā, bet Belte

pienāca apjautāties par Oša stāvokli jautrs, vesels

un brašs. Viņš bija pirmais ielauzies ienaidnieka

pozicijās, un viņam bija sagaidāms paaugstinājums

un ordenis. Ārsts lika noņemt Osim somu un pa-

plēta uzvalku. Lode bija gājusi taisni sirdī — rets

gadijums, kā viņš teica.

Kad komandants, pārmeklējot kritušā somu, atrada

tur Marcialu, Horaciju un kādu grieķu filozofisku sa-

runu, viņš saskatijās ar Belti un citiem klātesošiem.

„Te nu ir tas lielais prātnieks. Žēl," teica koman-

dants sērigi, klusi.

„Ja," nopūtās mierigi Belte. «Citas izejas, man

liekas, viņam nebija. Viņam te kaut kas nebija
kārtibā." Un parādija ar pirkstu sev pie pieres.

1921.





SVELGATE.

Riga jau stāvēja trīs gadus Līvzemes laukos. Zie-

mas sniegā ta bija kā melns pudurs, no kura divi

dievnamu torņi šāvās gaisā. Pērkoņa un saules lau-

kos tas bija nozieguma traips.
Svētās Māras klosterī trešo reiz tika dziedāti Kri-

stus dzimšanas kori no mūķenēm un priesteriem.
Miers bija bezgaligs sniega laukos. Daugava gulēja
ar ezeriem zem ledus, un tikai izbadojušies krauk]i

sēdēja koku zaros un, celniekiem tuvojoties, drau-

smigi karkšķinaja.
Vēl nebija nodziedāta pēdējā svētā gaviļu dziesma

par Kristus piedzimšanu, kad no Ikšķiles puses cēlās

sniegputenis un aizsedza zaļgano un skaidro ziemas

debesi. Kara kalpi pie biskapa pils saskrēja skatī-

ties viesulī, un viņu mutes palika atplēstas. Stīvie

ķermeņi atspiedās pie mūra ...

Kad viesulis bija aizsniedzis Rigu, vācieši ierau-

dzija, ka no sniega putekļiem parādās jātnieki un

kājnieki dziļās ziemas cepurēs un zvēru kažokos.

Viņi nāca kā lavina. Viņu ozola vāles, sizdamās

kopā, klaudzēja kā kaujas laukā, un viņu gludās,

apaļās un platās sejas raudzijās kā pats liktenis,

mierigi un nežēligi, un stindzināja Rigas kara kalpus

un bruņiniekus.
Tas bija leišu karaspēks — divi tūkstoši jātnieku

un kalpu. Viņu vidū pašā priekšā uz sirma zirga

mierigs sēdēja viņu vadonis kunigas Svelgate, jauns
kā vilks un lepns kā mežu vanags.

Viņš bija sudrabā un sniegā ietīts. Saktas un

bruņas, no skaidra sudraba, bija sešdesmit mārciņas

smagas, bet Svelgate viņas nesa viegli, kā jauns
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ērzelis nes seglus. Viņš bija ceļa uz igauņiem pec

lopiem, ādam, naudas un gaišām sievām.

Daugava viņiem rādija ceļu uz ziemeļiem. Priekš

čietriem gadiem viņi tur bija bijuši un meklēja atkal

skaisto vakardienu.

Svelgate apstādināja savus jātniekus un vezum-

niekus no trakā skrējiena. Melnais māju iedēklis

sniega varenajā deķī viņam bija ceļā, un tas brīnijās
par to.

Sniega putekļi nogulās, un leišu pulks stāvēja visā

varenibā pie Rigas melnā plankuma kā sudraba

mežs, pilns lūšiem, vilkiem un caunām.

Dziedāšana Svētās Māras klosterī apklusa, ērģeles
beidza dūkt. Bruņinieki saskrēja kopā. Viņu bija
tikai četrpadsmit. Biskaps nebija mājās, un Riga
stāvēja kā maza būda Svelgates priekšā.

Ne. Divi tūkstošiem jātniekiem ar tūkstoš vezum-

niekiem tur nebija ko vest. Svelgate nebija übags,

viņš ņēma ar pilnu roku tikai.

Tad vārti sētā atvērās — iznāca bruņinieks un

pilsoņi. Ne, karš te nebija. Svelgate bija tikai viesis.

Pilsonis Mārtiņš Frizē pasniedza Svelgatem svētku

alu lielā dzintara krūzē, kura citreiz kuršu virsaitim

bija piederējusi, bet kuru kāds mūks bija nozadzis

priekš Rigas biskapa.
Labi, ka Svelgate paņēma krūzi. Viņa būtu iz-

kritusi no Frizēs rokam, — tik stipri tās drebēja.

Elpas jau sen nebija vairs pilsoņu kaklos.

Svelgate izdzēra alu, nometa krūzi sniegā un pa-

grieza zirgu uz Ropažu pusi, garam ezeriem, kuri

gulēja ziemeļu pusē. Tas bija ceļš uz igauņiem.

Sudrabots sniega viesulis atkal ietina skrejošo pulku
kā padebesī, un kad ridzinieki pēc pusstundas at-

jēdzās, bija atkal laukos tikai miers, klusums un

bezgaligs sniega oceans, kas dzirkstījās ziemas saulē.

Visu nakti klosterī un baznicās tika dziedāts „Kirie
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eleison" un pateicibas dziesmas, kaut gan balsis bija
skumjas kā uz nāvi notiesātiem un kauca bailēs.

Svelgate jāja priecigs un jautrs kā jauns vilks,

pilns karstu asiņu, un viņa skati rija apvārsni
priekšā. Vispareizākais bija aši nākt un aši iet —

tad laupijums bija visdrošaks un bagatigaks.
«Vaj jūs redzējāt to viru?" Svelgate teica saviem

bajāriem. «Rokas viņam drebēja kā mūsu karogs
vējā."

«Tie ir visi vācieši. Libji ta nedreb nekad. Ari

viņu sievas ne," minēja bajāri.

«Lai nu paliek vēl ši nabagu mītne. Bet kad no

igauņiem atpakaļ nāksim, lai garam neejam," teica

Svelgate un viņa vārds žvadzēja kā sudraba saktis.

«Man netīk, ka mūsu ceļmalās stāv nometnes pil-
nas ar aizdomām. Si pilsēta ir par mazu, lai pie

mūsu vīru dūrēm varētu vēl samanit viņas putekļus."

Un sniega viesulis, dzirkstīdamies gaisā zem vēsās

nogurušās saules, aiznesa Svelgati un viņa pulku uz

igauņiem. Viņu karstās asinis meklēja atvēsinašanos,
un viņu muskuļi meklēja kustibu un nogurumu.

Svelgates sniegputenis bija gājis cauri ari Zemgalei.
Bet Svelgate bij jau tālu un nedzirdēja, ka zemgaļi

smējās. Viņi smējās, kā no dzīrēm nākdami. Jau-

nais briedis Viesturs nemaz savus bajārus nemācija.
Tie saprata paši, ka laupijums nāk nelaupits rokās.

«Vīri, bajāri, te nav caurbraucama vieta," teica

Viesturs. «Kas citādi domā, tas maksā smagus

meslus, ja kāds savu galvu netur par vieglu."
Un dienu vēlāk otrā viesulī jauca sniegu zemgaļu

zirgu un kājamskrējeju un ragavu pulks.

Kad viņi bija pie Rigas un bruņinieki iznāca pretim

draudzīgiem zemgaļiem, Viesturs tos lamāja.

«Ak jūs sievišķigie vīri, vaj katrs zvirbulis nav

gudrāks par jums! Jūs ļaujiet katram garāmgājējam
izpētit, ko slēpj pils un zeme. Ir vērts, ka jūs kraukļi
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vaza pa ceļu maļam, ja pie laika neprotiet, kas

darāms."

Vācieši aplipa ap viņu ka bites ap šunu.

„Mēs darām visu, kas darāms," viņi teica.

„Tad uzmauciet bruņas kakla un nāciet uz Ropažu
mežu."

Viņi turēja mielastu, un tad Viesturs teica:

„Jūs stāviet priekšā uz ceja. Kas ir drošs, tas iet

laimei pretim kā lāču mātei."

Viņi glūnēja dienu un nakti pie ezeriem un gai-
dija, kad leišu jātnieki nāks kā sniegputenis no zie-

meļiem.
Trešā dienā viņi nāca. Bet sniegs neputēja, un

jātnieki neskrēja. Zirgi bija apkrauti ar dārgām
nastām un vezumi bij pārpilditi. Tur sēdēja igauņu
sievas, gaišmatainas un zilacainas, segās un ādās

satītas. Viņas gulēja mēmi kā aitas, un nāves

izbailes bija viņu acīs. Viņu zelta mati bija pilni
ar sniegu un mirdzēja zeltā un sudrabā. Auni un

putni bija piekārti pie zirgu kakliem un astēm, un

grūti mīdijās karapulki uz priekšu.
Svelgate ar bajāriem jāja blakus, apsargādami

savu laupījumu. Viņu asinis bija vēsākas no kaujas
un skūpstiem un rētām.

Nežēliga vilku kaukšana uzgāzās tiem gar ezeriem

ejot, un melns pārklājās sniegs no zemgaļu brāzmas.

Pašā priekšā mirdzinaja bruņinieki un kliedza:

„Nieder! Nieder! Mahlzeit!"

Asais iesms, kura priekšā jāja mirdzošais bruņinieks

Konrāds, pāršķēla leišu rindu, un lauki pieplūda ar

kareivjiem kā ar biklām aitām, kuras klīst un skrien

viena otrai pretim un nepazīst vairs neka.

Svelgate iekliedzās un laida savu vilku pulku uz

bruņiniekiem. Kad Viesturs to redzēja, viņš sauca

zemgajiem:
«Neķeriet karstu baribu, lai nav jaizspjauj. Gai-

disim laikn." Un viņi pazuda mežā.
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Kad Svelgates un leišu bajāru rokas bija nogurušas
un bruņinieki gulēja jau sniegā, Viesturs iesvilpās
kā zibens un leišus apņēma zemgaļu mežs.

«Tas ir Viesturs!" kliedza leiši un juka bez pre-
tošanās.

«Ak, kādēļ es neņēmu sievas jūsu vietā! Ak, lai

saule riet pār mūsu kaunu! Stājaties! Stājaties!"
Svelgate kliedza.

Bet neviens vairs neapstājās. Nāve lika aizmirst

laupijumu un izsmieklu. Kā aizkusušus āpšus zem-

gaļi tos panāca sniega laukā un pameta tur gulošus
pēc tam, kad viņu galvas bija paņēmuši.

Svelgate bija viens un nolaida šķēpu. Viņš no-

meta savu cepuri un izplēsa sev matus.

«Kauns, kauns, kauns!" viņš sauca, un acis ap-

miglojās viņam. Viņš apsēdās uz savām ragavām,

kurās gulēja skaistākā igauniete, un apsedza no

kauna seju. Spēks viņu bija pametis.
Rigas biskapa ļaudis staigāja un dālijās ar zem-

gaļiem laupijumā. Kara kalpi atrada Svelgati un

Ditriķis Šillings, kurš bija klāt, kad Frizē Svelgatem
kausu sniedza, to pazina.

Viņi tam izdūra cauri šķēpus un palika sarkani

no asinim, kuras šļāca desmit olektis tālumā.

«Kauns, kauns!" kliedza Svelgate, un viņa miesa

raustijās nāvē.

Zemgaļi pienāca un nogrieza viņa galvu, bet saktis

un bruņas tie pameta uz ķermeņa un uz lauka. Viņi

drīkstēja aplaupit tikai dzīvus gūstekņus.
Nakts uzbruka ātri. Sarkanā norietā varēja redzēt

uz sniega melnus punktus, nekārtigi izsvaiditus. Tie

bija leiši, kurus sals padarija cietus un salieca viņu

locekļus.
Uznāca mēness, spožs kā Madonnas sejs, un svē-

tījoši plūdināja savus sudraba svētos plūdus pār
Līvzemes laukiem un mežu biezokņiem.

Ceļš no Rigas uz Tērveti čīkstēja no pārpilditām
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ragavām. Zemgaļi veda seši simti leišu galvas un

dzīvo laupijumu no igauņiem.
Neviena vīra netrūka viņu pulkā no tiem, kas bija

gājuši Svelgati medit.

Kad gājiens aizsniedza Tērveti, ugunssārti bija sa-

kurti visās malās par prieku uzvarētajiem.

«Barojiet leišu zirgus un laidiet, lai viņi brauc,"
teica Viesturs.

Kad zirgi bija labi baroti, viņus satracināja un pa-

laida pa leišu ceļiem, un pirmajā vezumā starp citām

mētājās kuniga Svelgates galva. Līdz ar kareivju
galvām, auļojošie zirgi to aiznesa uz Lietavu un ap-

stājās viņa pils pagalmā.
* *

*

Vilku gaudošana Lietavā nākošā naktī bija divkārt

stipra un baiga. Līdzi vilku mātēm gaudoja leišu

sievas. Un ilgi vēl pie katras mājas karājās ziemas

mēneša naktīs šo sievu līķi. Viņas negribēja, ka

vīri vieni nāk Dangusā, un gāja tos pavadit.
No Igaunijas līdz Ņemanai atkal gulēja viss dziļā

ziemas miegā. Tikai Riga, kā melns traips, stāvēja
vēl arvien Līvzemes stulbinošos sniega laukos.

1920.



GRAFA TODES NĀVE.

Ar asiņu pirkstu rakstits 1906. gads tautas vēsturē.

Daudzi cilvēki bija zaudējuši savas cilvecigās tiesibas

un mitinājās mežos, kur tie ari līdzigi vilkiem tika

mediti no soda ekspedīcijām. Atstājot vēsturnieka

novērtēšanai to, cik vajadziga vaj nevajadziga bija
revolūcija un kam piekrīt viņas cēloņi, es gribu at-

jaunot kādu mazu epizodi no ši laika, kas palikusi
manā atmiņā no kāda drauga stāsta.

Sevišķi asiņaini notikumi risinājās kādā Kurzemes

vakara pusē, kur grafs Tode, aizkaitināts par zem-

nieku nemieriem, sadabūjis soda ekspedicijas nodaļu
(toreiz viegli bija tādu sadabūt), rīkojās ar uguni,

zobeni, lodi un cilpu tā, ka līķi gulēja un karājās
kā nogatavojušies augļi. Dumpis, protams, apklusa
drīz, un, izņemot vienu otru meža brāli, nekas nebija
vairs manāms no laika atskaņām. Mēms klusums

gulēja pār novadu, tikai grafa Todes jātnieki reizēm

vēl iebruka kādās mājās, baididami iemītniekus ar

revolveriem un pātagām.
Un tad pēkšņi vasaras otrā pusē tika nošauts grafs

Tode uz lielceļa diezgan apdzīvotā vietā, kad tas bija
izgājis viens bez ieroča. Notikums sacēla milzigu
uztraukumu visā apvidū, sevišķi starp muižniecību,

no kuras daži pat aizceļoja steigšus uz ārzemēm,

baididamies no līdziga likteņa.
Par vainigo turēja kādu no meža brāļiem un sa-

rīkoja milzigas medibas ar karaspēku uz viņiem, bet

bez panākumiem.
Otrā gadā ciemojos minētā apgabalā pie kāda no

saviem draugiem, mežsarga, un mēs pārrunājām
grafa Todes nāvi. Viņš viegli nosmīnēja un mierigi
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noskatijās man garam kaut kur tāluma, it ka ko sa-

redzēdams un atminēdamies.

„Veltigi minēt un nodarboties tik daudz ar niekiem,"

viņš teica. «Zinu, kāda draudzība mūs vieno un ko

mēs sapņojam, un tādēļ varu tev uzticēt kādu noslē-

pumu. Grafu Todi nošāvu es."

Nekas mani nevarēja vairāk pārsteigt kā tāda at-

zīšanās. Mans draugs bija liels individuālists, kluss,

inteliģents cilvēks ar īpatnēju pasaules uzskatu un

neņēma nekādu dalibu laika notikumos, novērtēdams

tos kā vēsturisku parādibu.
Viņš, nemaz negaididams, lai kaut ko prasu, izstā-

stīja man šo vienkāršo stāstu, kurā par vienigo vai-

nigo slepkavibā izrādījās pats grafs Tode, novezdams

cilvēkus visdziļākā necienibas un nicināšanas bezdi-

benī.

«Tu zini," iesāka mans draugs, «ka es esmu grafa

mežsargs un tādēļ viņa apakšnieks. Es esmu māci-

jies pa daudz gadiem pazīt viņa untumus un ar sa-

kostiem zobiem padoties. Es esmu pazemojies reizēm

tik tālu, ka likās, nav vairs man nekas cilvecigs
atlicies. Bet es zinu, ka pazemina nevis tas, kas tiek

uzlikts no ārienes, bet tas, kas nāk no dvēseles, un

pēdējo es vienmēr esmu pratis pasargāt kā bruņu

rupuča čaulā pret ārēji uzlikto netīribu. Varu teikt,
ka es sevi turēju vienmēr daudz augstāk par šo

aristokrātu sugu — es redzēju dzīvē, ka tie ir nožē-

lojami ļaudis, un ar to es lepojos. Sevišķi smiekligi
bija redzēt dižojamies grafu ap notiesātiem un nošau-

jamiem un, pat pavadidams viņus uz soda vietu, ko

biju spiests darit kā grafa kalps, es jutos lielāks ari-

stokrāts nekā visi kopā, šie atriebēji muižnieki.

Un tomēr man nebija nācis prātā aizvadit kādu no

šiem bruņiniekiem uz viņpasauli, kamēr netiku uz to

izaicināts.

Pec beigtam asiņainam medibam uz tautu, grafu
Todi laikam sāka mocit murgi par saviem darbiem,
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un viņš meklēja apmierinājumu dzeršanā, lai zaudētu

aso sajūtu. Ari agrāk grafs to prata labi, bet tagad

runāja, ka viņš pārspējot visu, ko cilvēks var.

Reiz maija mēnesī, kad jau no cauršautām eglēm

pils tuvumā tecēja sveķi, apsegdami asiņainos kokos

palikušas vietas, grafs ieradās pievakarē uz medņiem

ar pāris ekspedicijas oficieriem un kādu pazīstamu
baronu. Mēs nogājām dziļi mežā, kur vientuligās
vietās atradās būdas nakts patversmei. No tām mēs

rītos agri skrējām pēc dziesmas uz putnu riestu.

Citi mežsargi dabūja katrs savu mednieku vadīša-

nai. Mēs palikām galvenā vietā ar grafu. Grafs

bija īgns, ēda vakariņas un runāja par ikdienišķām
lietam. Bet pēc vakariņām viņš pieķērās pie liķiera

pudeles un palika savāds. Izdzēris pudeli, viņš sāka

kaut ko dūkt zem sevis un prasija jaunu. Es pa-

sniedzu no somas. Viņš dzēra glāzi pēc glāzes, viņa

sejs pietūka, acis iekaisa, un tad viņš izgrūda kādu

lamu vārdu un paņēma flinti no kakta. Laikam viņš
atminējās kādu dedzigu brīdi revolucionāru ķeršanā.

Es gribēju iziet no būdas un pamest viņu vienu,
bet viņš mani apsauca.

«Paliec uz vietas!"

Es apstājos, un grafs pavēlēja man apsēsties viņan

pretim. Tad viņš dzēra atkal krietnu malku no stipr

konjaka un pavērsa uz mani savas sasarkušās acis

«Tu varbūt domā, ka es esmu piedzēries? Ko?

Es nevarēju neka atbildēt, jo pazinu grafa dabu

«Runā, kad tev ko saka un prasa!" viņš kliedza

«Es neka nedomāju, grafa kungs," es atteicu mierig
«Na, bet es domāju gan... Tu laikam domā, k

es esmu ko nodarijis? A? Ja, es esmu darijis v

darišu vēl, ko prasa mans gods. Vergu bars! E

jūs mācišu varu cienit..."

Viņš iekarsa arvien vairāk un ik pēc pāris minu

tem lika pudeli pie mutes.
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Es atkal mēģināju iet. Es gribēju pavisam pazust
un atstāt viņu vienu.

«Stop! Ne no vietas!" teica grafs un pacēla savu

flinti pret mani. «Paliec uz vietas, es gribu ar tevi

runāt."

Es nosēdos un uzmanigi vēroju viņu. Nezināms

iemesls bija sacēlis viņā dusmas.

«Vergi, lopi — tas jūs esiet visi! Nolādēta tauta!

Ar pātagām kā suņus jūs vajaga sist! Suņus ar

jūsu asinim vajaga lacinat. Tā! Nekusties, lupata!"
viņš kliedza uz mani, kaut gan es nedomāju kustē-

ties. Tad viņš uzvilka flintes gaili un pielika šūpo-
damies sev pie vaiga. Viņš mērķēja taisni man ģīmī.
Flintes stobrs bija tikai trīs soļus no manis.

«Viena kustēšanās un tu mirsi, anarķists!" viņš
teica caur dusmās sakostiem zobiem. «Laupitaji,

slepkavas, zagļi, dumpinieki! Jūs iedrošināties bruņ-
niecību aizkārt. No jūsu ādam es kurpes nēsāšu,

vaj dzirdi, kurpes ģērēšu no jūsu velna ādam! A—a!

Es tevi pazīstu, tu esi tāds pats kā citi, tu tikai

izliecies. Mans jājams lops tu esi, nekas vairāk.

Es pievelku tik, un tu mirsti! Saproti!"
Viņa pirksts tagad jau taustija spiežamo atsperi,

un sarkanās acis un pietvīkušais sejs zvēroja nere-

dzētā ļaunumā.

Viņš šūpoja flinti rokās, vienmēr paturēdams mani

acīs, un ievilka no pudeles. Un tad es dzirdēju šau-

smigu lamu un riebumu vārdu straumi, kas izgāzās

pār tautu, revolūciju, pār mirušiem un dzīviem.

Es biju sagatavojies uz nāvi. Jo lēkt augšā un

ķert aiz flintes — uz to nepietika laika — ari aizbēgt

ne. Šāviens varēja iet vaļā ikkatrā sekundē.

Tad grafs teica:

«Saki nu man, suns, vaj es esmu labi darijis, kad

šāvu dumpiniekus; saki man tūlit — na —?"

Es klusēju un gribēju mesties viņam virsū.
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«Viens, divi..." grafs jau turēja flinti gatavu un

skaitija.
Un tad es biju spiests teikt visu, ko viņš no manis

prasija. Es muldēju un jutu, ka auksti sviedri rit

lielām lāsēm man pār seju.
Tā es jūs mācišu, suņi, tā!" runāja grafs kā uz

tālieni. Es jutu, ka viņš skatās man garam. «Tā...
papriekš ar pātagām, tad ar zobeni un tad... viens,
divi, trīs... viens, divi, trīs... Šaut!" viņš koman-

dēja kā nesamaņā. Tad viņš sāka muldēt kaut ko

neskaidru un zobus cirst kopā ... Viņš palika gur-
dens. Galva sāka nolaisties uz krūtim, un rokas ar

flinti lēnam sagruva uz ceļiem.
Pec dažam minūtēm šņācoša skaņa naca no deguna.

Grafs gulēja.
Es piecēlos, nogaidiju, kamēr miegs pārņem viņu

pilnigi, un izņēmu flinti no viņa rokam. Trakas du-

smas verda manī no neredzētā apvainojuma. Pirmās

domas bija nošaut grafu uz vietas, lai notiek, kas

notikdams. Bet prāts ņēma pārsvaru. Viņš mirtu

neapziņā, un ta būtu viņa laime. Ne, es to gan pa-

spēšu, es domāju. Un jutu, ka nekad un nekas

mani vairs neatturēs no mana nodoma.

Ja mums ir jādzīvo uz šīs planētas un mēs sau-

camies par cilvēkiem, tad mums vajaga cienit cilvēku

un būt sapratigiem. Es sevi neskaitu nebūt mazāk

pilntiesigu dzīvot zem saules kā grafs Tode sevi.

Bet viņa brīvibu es neierobežoju. Viņš ierobežoja
manu, un tādēļ es to gribu nosviest no mana ceļa.

Es daudz pārdomāju, vaj mans darbs būs pareizs
un vaj nevar būt citādi. Ne! Bet ta būs slepka-
vība

...
Labi. Bet manas cilvecigās cieņas mīdi-

šana ar kājām, vissvētāko lietu zaimošana, manas

dvēseles samīdīšana, bez ka es esmu devis viņam

uz to iemeslu. Ta ir inkvizicija vissmalkākā veidā.

Un cik reiz vēl viņa neatkārtosies, ja grafs Tode

dzīvos tālāk? Likums mani neaizsargā, jo, ja sauktu
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viņu pie atbildibas tiesas ceļā, es pirmkārt zaudētu

savu vietu, kur no bērnibas dzīvoju. Tas mazākais.

Mani apvainotu par revolucionāru un, bez šaubām,
liktu nošaut. Varbūt pats grafs Tode to izdaritu.

Es spriedu, ka man ir ne tikai tiesibas, protams,

morāliskas, bet ari pienākums nogalināt grafu. Dzī-

vojiet, graf, kā jums tīkas. Dzeriet liķieri, cik jums

tīk, šaujat tautu un jūsu pretiniekus revolucionārus,

es visu to paciešu, es to varu paciest. Bet neaizka-

riet manu iekšķigo dievibu bez iemesla no manas

puses. Ari es, tāpat kā jūs, piederu pie homo sapiens
cilts un domāju, ka mēs visi esam vienlīdz pilntie-

sīgi dzīvot zem saules.

Es iegādājos labu revolveri, kas paklausigi gulēja
rokā un labi šāva, un novēroju grafa gaitas, kas man

maksāja lielas pūles. Un tad es satiku viņu vienā

gaišā dienas laikā uz lielceļa netālu no pils, kad ne-

viena cilvēka nebija tuvumā. Es viņu sveicināju, kā

pienākas, un teicu:

«Apstājaties, grafa kungs, man vispirms ar jums
ir kāds vārds runājams. Jūs mani esat pazemojuši
vairāk, kā variet pazemināt kaut kuru kustoni. At-

minaties, kā jūs mani turējāt savas flintes galā tur

medibu būdā. Tādēļ gaidu no jums tagad atvaino-

šanos un nožēlošanas vārdus."

Grafs izbrīnijās tikai pirmās sekundēs. Viņš pa-

griezās un gribēja iet.

«Ne soli tālāk!" es saucu. «Un nevienu skaņu, ja

jūs gribiet pagarināt savu dzīvibu!" es izvilku aši

revolveri un pacēlu viņam pretim. Es skaidri novē-

roju viņa seju un domāju: lūk, tāds izskatās cilvēks

dažas minūtes priekš nāves. Bet tur neko nevar da-

rit. Cilvēka rāsas un garigās izlases labā, kas ir

ceļš uz mūsu visu pilnibu, šim eksemplāram ir jā-
mirst. Viņš pats sev ir izrakstijis nāves spriedumu.

«Nolādēts suns!" grafs iekliedzās.

«Apmierināties! Es jums tikai gribēju pateikt, ka-
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dēļ jums jāmirst. Es negribu ciest uz priekšu, ka

jūs mani pazemināt. Man ir sava iekšķiga svētnica,
kurā jūs nedrīkstiet nolikt savus netīrumus. Bet es

gaidu vēl jūsu atvainošanos."

Viņš gāzās man virsū. Es izšāvu vienu vienigo
reizi — taisni galvā. Kad grafs pakrita, es mierigi
iebāzu revolveri kabatā, aizgriežos un aizgāju ne-

steigdamies.
Ja man būtu bijusi apziņa, ka es esmu noziedz-

nieks, slepkava, es būtu mocijies, kā mocijās Ras-

kolņikovs, kā mocās visi romānos aprakstitie inte-

liģentie slepkavas. Bet es biju ārkārtigi mierigs, pa-

ēdu pusdienu ar labu apetiti, atpūtos, pat iemigu, un

tad gāju pie savu pienākumu izpildišanas mežā kā

ik dienas un nedomāju vairs par to lietu."

«Nedomā, draugs," viņš teica pēc brīža, „ka es

varēju darit kā citi ideālisti noziedznieki, kas aiziet,
uzdodas sevi par slepkavu un saņem sodu. Te mani

glāba loģisks izvedums. Mani bez šaubām nošaus,

vaj vismaz notiesās uz mūžu cietumā. Tādā kārtā

es būtu rīkojies muļķigak nekā grafs. Ja viņš mani

būtu toreiz nošāvis (mani glāba ne grafa apziņa, bet

konjaks), viņš bez šaubām būtu palicis neaizkārts.

Varēja izskaidrot visu ar nelaimes gadijumu, vaj pat
ar uzbrukumu viņam no manas puses. Viņam būtu

ticējuši uz vārdu, un viss būtu galā. Tādēļ man ari

ne prātā nenāca kaut ko iesākt sev par ļaunu, jo es

nebiju noziedznieks, es tikai aizsargāju sevi.

Izmeklēšanā visu vainu uzlika uz teroristiem, jo
neviens nevarēja atrast citas aizdomas. Grafu ap-

glabajā, kā nākas, un es varēju brīvi un netraucēti

dzīvot zem saules."

Tas ir mana drauga stāsts. Man liekas, viņš bija

dziji cilvecigs, un lielais noziegums, ja tā to var saukt,
nav nekas vairāk kā cilvecigas cienibas akts.

1921.
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