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DIENU ATSPĪDUMI.
Dažas nodaļas no manas dzīves,

t

Augšējā Zemgalē, uz Daugavas krasta, tur kur tagad

Dignājas mežkunga muižas drupas, silā, kas pastāv

vaj vienigi no skaistām priežu kolonam, ir mana

dzimtene Dignājas Jaunzemju (Jaudzumu) mājas. Dau-

gava, lielais skaistais sils, ķiršu dārzs, pakalns, no

kura vizinājāmies, man vienmēr atmiņā no tiem

laikiem. Un daudz dziesmu, jo mani vecāki, sevišķi

māte, daudz dziedāja un mīlēja viesu pulkā būt jautri.
Man varēja būt septiņi vaj seši gadi, kad tēvs tika

pārcelts kā valsts mežsargs uz citām mājam —uz

Dignājas Beitaniem, kur ari aizlidoja mana jauniba,
bet no kurām pēc kara ir atlikušas tikai drupas.

Ari Beitani bija pie liela meža, kas desmitām ver-

stim izplešas virzienā gan vairāk gar Daugavu. Sis

mežs ar savām skaistajām mūžigām priedēm, ar ne-

pārejamiem staignajiem un mežezeriem, mežu pļavām,
ar bagatigo puķu daudzumu, medibam, rudens melan-

koliju un ziemas burvibam ir man devis daudz sapņu

un iedvesmes un ari tagad guļ atmiņā, kā apburts

nepieejams noslēpums. Viņš savienots ar atmiņu par

dziesmām, kuras jaunibā tur skanēja gandrīz bez

klusēšanas, sevišķi vasarās ar līgo, kad dziedāja

ļaudis milzigos pulkos, tāpatari talkās un pēc beigtiem
darbiem.

Ap deviņiem gadiem mani aizveda skolā kādās

lauku mājās un vēlāk pagasta skolā Biržu pagastā,
kuru apmeklēja apmēram 200 skolnieki un kuru vidū

es ieņēmu gandrīz vienmēr pirmo vietu, bet biju tik

liels „revolucionārs 44

un protestētājs, ka skolotājs M.

mani reiz atcēla no visiem goda amatiem visiem



dzirdot paziņodams, ka es savu galu ņemšot Sibirijā.
Šim lāga vīram bija gandrīz taisniba, to es piedzīvoju
1905. gada revolūcijā.

Vismīļākās atmiņas no skolas laikiem ir tā sauktās

vasaras skolas, kur mēs, neliels pulciņš varējām pa-

pildināties valodās un zinātnēs un klejot savvaļā pa

laukiem, mežiem, peldēties, cīkstēties un strīdēties.

Pēc pagasta skolas es divu gadu laikā pabeidzu
Jēkabmiesta pilsētas skolu (6 klasigu), kura bija toreiz

nostādita ļoti labi, bet kur jau uzsākās pārkrievošanas
laikmets. Mums latviešiem mīļā atmiņā palicis sko-

lotājs M. Rācens, kurš deva ļoti labi dzīves uzskatu

un ierosinājumu zinātnēs. Galvenais literariskais

materiāls bija krievu klasiķi. Puškins, Turgeņevs,
Ģogoļs un citi; no Eiropas lielajiem rakstniekiem

Šekspirs, Bairons, Ģete, Šellijs, kuru darbus mums

vajadzēja iztirzāt un rakstit par tiem apcerējumus.
Pēc beigtas skolas mācibas, kad vēl privāti biju

mācijies franču un vācu valodas, nezin kam bija
radies nodoms, ka man jābrauc uz Krieviju mācities

par mežkopi. Tādēļ ari 1894. gadā ar kādu biedri

kopā izbraucamies pa Krieviju un nodzīvojām kādu

laiku Tulas guberņā Jasnaja Poļanas tuvumā; noklau-

sities vajadzēja ari stāstus, ko zemnieki stāstija par

savu kungu Ļevu Tolstoju. Šī dzīve un braucieni

ar troikam pa Krievijas plašiem un augligiem laukiem

man atstāja dziļu iespaidu. Bet meža skolā es ne-

iestājos un pārbraucu atpakaļ dzimtenē, tēva mājās.
Tagad sākās mani kalpa zēna gadi, lielākās dabas

burvibas laiks, kad trijos gados tā iegrimu lauku

dzīves dziļumos, ka vēl tagad jūtu zemes smaržu.

Par vasarām es strādāju visus lauku darbus, jo nebija
ko domāt, ka tēvs varētu mani sūtit uz augstākām

skolām, — līdzekļu trūka. Bet es tiešām biju laimigs,
varbūt vienigi toreiz...

Tēvs bija valsts mežsargs un man bija nepieciešami
bieži klejot pa mežiem. Burvigais laiks! Sākot ar
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sloku medibam agrā pavasarī un turpinot līdz vēlam

rudenim, kad zeltainā skumjā mežā rībj celdamās irbes

un trūkstas stirnas, es zināju visu meža un viņa

zvēru un putnu noslēpumus un dzīves veiksmes. Un

kad rudens ar lietu un garām naktim apsedza laukus,

es izrakstiju grāmatas — galvenā kārtā par estētiku

un etiķu, krievu un franču klasiķus un nodevos

lasišanai.

Taīs laikos apmēram 1894.—1898. iesākās ari mana

literatūras gaita un es izmēģinājos uz reizi gan lirikā,

gan novelē, gan drāmās. Pirmās dzejas man parādijās
J. Velmēs vaditā „Austrumā" (Maskavā) 1895. gada
pirmajā un sekošos numuros zem pieņemta vārda

Polluks (no grieķu mītiem), bet pirmais prozas darbs

ir stāsts „Ceļā uz patiesibu", kas nodrukāts „Dienas

Lapas" literariskā pielikumā 1899. g. un bija iesūtits

uz sacensibu, kurā, ja nemaldos, prēmijas piekrita
Blaumanim un Deglavam. Daži citi prozas darbi no

tā laika parādijās „Mājas Viesa" pielikumā 1900.—

1902. gados.
Dzīves apstākļi mainijās, es teicu ardievas manai

nosvērtai dabas un literatūras dzīvei lauku mājās

un, nolicis skolotajā eksāmenu, uzsāku savas gaitas.
Vispirms es strādāju Augšējā Zemgalē Elkšņu pagasta
skolā gluži pie leišu robežām, kur bieži nācās dzirdēt

kā daiņo leišu vezumnieki uz pilsētu braukdami un

noskatities leišu sādžu mierā. Dažas leišu daiņas
un tēlojumi („Visa dzīve") man uzzīmēti no tā laika.

Vēlāk es nodarbojos Iršu kolonijā vācu skolā, tad

Jumurdā pie Ērgļiem, kur pirmo reiz sarakstijos ar

Kārli Skalbi, kas man atsūtija Tolstoja aizliegtos
rakstus un ziņas par revolūcijas kustibu Krievijā.
No Jumurdas pārnācu uz Rigu, Ilģeciemā, kur

pēc diviem gadiem man skolotajā nodarbošanās ar

pārkrievošanu tā apnika, ka metu to pie malas un

devos līdz ar manu kolēģi Vili Dermani uz Maskavu

studēt.
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Rigā pavaditais laiks man deva daudz atziņu tikpat
dzīvē kā literatūrā, jo varēju satikties ar Blaumani,

Skalbi, Poruku, Dr. Zāliti. Skolotāju dzīve bija bez-

gala bēdiga — tikai pārkrievošanas tendences un uz

priekšu tikšana. Man starp viņiem draugu nebija,

izņemot Vili Dermani un nelaimigo Jūliju Dievkociņu,
kuru soda ekspedicija nogalināja 1906. g. Tādēļ,

saprotams, ka labprāt piebiedrojos zocialo ideju slu-

dinātajiem, kas toreiz bija viens no dedzigakiem jau-

tājumiem. Es mīlēju visu, kas protestē, visu, kas

jauns, un reiz pat sarīkoju priekšlasījumu Rigas Latv.

Biedribas zālē, kur runāju par Niecšes ideāliem cil-

vēces audzināšanā. Priekšlasijums bij krietni uztraucis

dažus vecmodigos audzinātājus un no tā laika es tiku

ieskaitits vispārigi „revolucionāros".

11.

1903. gada rudenī es nonācu Maskavā. Pateicoties

labām rekomendācijām, mēs tikām uzņemti juridiskā
fakultātē ar noteikumu divos gados nolikt visus pa-

pildu eksāmens, skaitoties pagaidām kā brīvklausitaji.
Viss priekš manis bija interesants, tiklab romiešu

tiesibas, ka ari modernās konstitūcijas. Bet visvairāk

mani saistija Rumjanceva bibliotēka, kur pavadiju
lielo daļu no sava brīvā laika, uzmeklēdams grāmatas
vairāk par filozofiju un vēsturi. Šajos pusotra gados
es iepazinos ar Šopenhauera, Hartmaņa, Kanta, Spi-
nozas rakstiem, Momsena Romas vēsturi, tāpat ar

Stirnera un citu individuālistu teorijām. No dzej-
niekiem mani vienmēr saistija kūsošais un mirdzošais

Šellijs, mazāk Ģete, bet vairāk Bairens, Heine un ro-

mantiķi. Ar beletristiku nodarbojos maz, jo viss

man likās pie paša tik niecigs un nevarigs.
Nākošo vasaru pavadiju Latvijā un tā ir viena no

skaistākām. Man bija izdevies sadabūt vasarnicu

Koknesē, Atradzes muižā, ļoti jaukā vietā. Tur drīz

mums ar Kārli Krūžu piebiedrojās Kārlis Skalbe un
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IX

Antons Austriņš, pa reizei uz Rigu ceļodams iegriezās
Rūdolfs Blaumanis un pa vasaras vidu mūs apmeklēja
daudzi rakstnieki no Rigas. Te ir sākums manai

poēmai „Uz Saules kalnu" („Vērotajā") un «Zvaigžņu
nakts" un „Ziemeļos" lirikai. Tābiia vaļibas, ceļojumu

un dziesmu vasara. Revolucionārā domaplīvoja jau pa

visu Latviju. Bet viņa mani vairs neinteresēja kā

dogma, kā marksisms, bet kā dzīves nepieciešamibas

posms un līdz ar to es šķīros no Zocialdemokratu

partijas. Kopā ar jaunajiem spēkiem nodibinājās
Latv. Zocialdemokratu Savieniba, kura pēc sava gal-
venā mērķa bija revolucionāra organizācija un ietvēra

savā programā lielo prasibupar Latvijas autonomo

valsti. Sīs idejas galvenie propagandetaji un teo-

rētiķi bija Dr. Valters, Rolavs (nobendēts no baroniem

pie Aizputes 1907. g.), Alberts Traubergs (uz nāvi

notiesāts un nobendētsuz „Lisij Nos" pie Petrogradas),
vēlāk Bīriņš (tagad ģen.-konzuls Londonā), Arnis un

Apsesdēls. Par minēto Latvijas autonomās valsts

prasibu mēs tikām visnelabvēligakās attiecibās ar

Zocialdemokratu Partiju, kura savā presē un sapulcēs
nosauca mūs par buržujiem un blēņu sapņotajiem

par kaut kādu Latviju, kura strādniekiem nemaz

neesot vajadziga, jo strādniekam nava dzimtenes

v. t. t. Starp mūsu pretiniekiem bija toreiz ari Rainis,

Jansons, Jankavs, kuri nesaudzēja mūs ne satirās,
ne rakstos, ne runās. Sevišķi pēc tam, kad Savie-

niba 1905. gada revolūcijas laikā uzaicināja strād-

niekus ķerties pie ieročiem, lai sasniegtu to, ko

teorētiski nekad nevar sasniegt. Tā kā mūsu taktika

saskanēja ar krievu zocialistu revolucionāru taktiku,
tad tagad sevišķi labi redzams, kur noveda viena

doma, kurp otra. Negrozāmā zocialā dogma ir pie-
pildita —Krievijā.

1905. gada janvāra sākumā Peterpils Gapona gājiens
uz Ziemas pili pie cara un asiņainās sekas rādija
sadursmes ari Rigā.



Sākās aresti un es, nekā laba neparedzēdams, aiz-

braucu uz tēva mājam.*) Tas bija februāra sākumā.

Pēc nedēļas, kad gribēju braukt uz Rigu atpakaļ,
mani uz ceļa apcietināja žandarmu palkavnieks un

prokurors, kuri jau brauca pie manis uz māju.
No Jekabmiesta cietuma, kur par mani kā

„
smalku

blēdi" nopriecājās kāds čigānu papus, mani ievietoja

Rigas Centrālcietumā. Tas bija jau pa daļai pilns
ar revolucionāriem — starp tiem ari Skubiķis un mi-

nētais Traubergs. Atsvabināja mani tikai augusta

beigās, kad revolūcija jau bija stipri saaugusi. Es

gribēju doties uz Maskavu, bet žandarmi mani vairs

nekur neizlaida.

Ar revolūcijas uzliesmošanu man bija izdeviba uz-

sākt literarisku darbibu. Zocialdemokratu Savieniba

sāka izdot mākslas un literatūras mēnešrakstu „Pret
Sauli" un uzdeva man to rediģēt. Tur sanāca glez-
notāji un rakstnieki, bet man izdevās izlaist tikai

vienu numuru, kad es atkal jau tiku arestēts.

Ļoti dzīvs bija laiks 1905. gada rudenī, kad likās,
ka paveras debess vārti. Dažādu iemeslu dēļ es

kopā ar dedzigo revolucionāru A. Kalniņu un mistisko

dzejnieku manu draugu K. Jakobsonu dzīvoju Rujenes
ielā 7, pie Pāvila baznicas. Pie mums ciemojās vaj
visa mākslinieciskā un literariskā bohēma. Bija ner-

vozs stāvoklis, sevišķi kad sākās aresti un soda

ekspedicijas. Mums Rigas strādnieki, kuri paši bija
kaluši ieročus, atnesa un uzdāvināja kādu milzigu
sešas pēdas garu zobenu, kas vairāk līdzinājās varbūt

Rolanda vaj cita bruņinieka zobenam, nekā revolu-

cionāra ierocim. Tā — vienkārši piemiņa. Kādā pie-
vakarē mēs to noglabājām diezgan labi un, izdebate-

jušies par revolūcijām, nolikamies gulēt. Ap pulksten 4

*) Sekošas piezīmes par revolūcijas laiku no 1905.—1908. ga-
dam ir ļoti Tsas. Mana dzīve un gaitas visos sīkumos ir uz-

rakstiti revolūcijas piezīmēs „Memuari 1905.— 1908." līdzās

vispārigo notikumu gaitai. J. Ak
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no rīta drausmigs sitiens pie durvim mūs pamodināja

un drīz vien istabas pieplūda ar policijas aģentiem

un armijas ļaudim. Mēs bijām nokavējušies ar bēg-

šanu, ko daudzi citi bija izdarijuši jau nedēļām

iepriekš. Man likās tik nejauki un negodigi laisties

uz ārzemēm taī brīdī, kad dzīve bija tik interesanta

un tauta tik dziļi nelaimiga un pamesta.
Mani izglāba apķērigais Kalniņš, kurš bija nogla-

bājis ātri manu lielo revolveru priekšnamā, kad durvis

vēra ienācējiem, iebāzdams to galošā un apsegdams
ar otru galošu. Pretējā gadijumā man sen būtu miers,

jo katru, kam atrada klāt ieročus, noveda vienkārši

Smilšu kalnos un nošāva. Kad pēc pamatigas krati-

šanas man paziņoja, ka esmu arestēts un izveda ārā,

es ieraudzīju, ka viss nams aplenkts no karaspēka
un rotas vidū jau bija kādi desmit revolucionāri, kas

salasiti pa ceļam.
Žandarmu rotmistrs nodeva mani rotas oficieram

un kaut ko pateica.
Zaldāti mani uzņēma rupji, ļauni, bija nosaluši, pa

daļai piedzēruši un sauca par cara slepkavu, anti-

kristu un citādi.

„Nu, iekriti gan!" sauca feldfebels. „Tagad tava

dziesmiņa nodziedāta. Skaiti lūgšanu, nolādētais!
Tjeper ķebe i kriška!"

Noskanēja komanda un pa nakti mēs devāmies

uz Centrālcietumu. Pie Matisa kapiem lika apstāties,
nošķīra no apcietinātiem gabalus četrus vaj piecus
un aizveda... Man liekas, pēc kāda laika, kad bijām

jau pie cietuma, bija dzirdami aiz kapsētas šāvieni.

Pie cietuma vārtiem mani gribēja nodurt četri zaldāti

tikai tādēļ, ka es nestāvēju ūdens peļķē, bet gribēju
vienu soli tālāk nostāties. Arkārtigs niknums valdija

pie visiem.

Šoreiz cietumā es pārdzīvoju ļoti satricinošus brīžus,

jo uz nāvi notiesāto bija daudz un viņi tika naktim

rauti ar lielu troksni uz pēdējo gaitu. Bez tam es,
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kā lielākais nemiernieks, reiz tiku piekauts no kāda

tatara-zaldata uz tumšo karceri vedot tā, ka mana

deguna konstrukcija no tā laika ir mainijusies.
Mani atsvabināja ģenerālgubernators Sollogubs uz

kādas rakstnieku delegācijas lūgumapamata. Bet es da-

būju tikai nedaudz mēnešus būt brīvibā. Pa to laiku

mēs „Dzelmē" paspējām izlaist mūsu mākslas deklarā-

ciju,par kuru vēlāk veselām grāmatām mums gāza virsū

savas nepieklājibas Jankava-Jansona kompānija. Lite-

ratūrā iestājās lielāka reakcija kā politiskā dzīvē.

Zeptembrī no jauna mani apcietināja un tikai

1907. gada vasarā, pateicoties Rūdolfa Blaumaņa un

citu draugu neatlaidīgai darbibai, mani izraidija
uz Krieviju, nosakot kā tuvāku uzturēšanās vietu

Pleskavu. Tur lielā vientulibā nomaldijies divus

mēnešus, es izbēgu uz Somiju, kur mans Savienibas

draugs A. Traubergs vadija teroristu kaujas pulciņu
kā krievu zocialistu revolucionāru aktivs biedrs. Man

izdevās izšauties cauri Peterpilij un es atradu saldu

mieru un atspirgu skaistajā un klusajā Somijas Kuo-

kalas jūrmalā, kur no cara valsts varēja dzirdēt tikai

Kronstates lielgabalu šāvienus. Maigā jūra, klusais

Somijas dabas elpojums, ceļojums pa Imatru un bur-

vigo Saima ezeru mani tiktāl atspirdzināja, ka es

atkal varēju sākt domāt par dzīvi, no kuras pusotra

gada biju galigi izslēgts.
Rakstniecibai mans cietumā pavaditais laiks ir

devis vaj vienigi liriku. Pa daļaj ta izkaisita žurnālos

un laikrakstos, pa daļai saKopota krājumā „Bez
svētnicas". Latvija ar saviem nodevējiem, vergiem

un revolūcijas mutes bajāriem man tā bija apnikusi,
ka nesajūtu sevišķu skumju aizbraucot. Un es pil-

nigi sapratu Tr. pārliecibu — ja gribot vēl dzīvot, tad

jāpaliek par teroristu pret krievu nežēligo reakciju.

Kasēto nespējot, tam jālaiž lode galvā.
Šie ļaudis, kuri dzīvoja kopā ar Tr., bija visskai-

stākie cilvēki tiklab garigi kā fiziski. Tur bija jauni
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studenti, pa lielākai daļai krievu aristokrāti, pat kāds

kņazs, jaunas muižnieku meitas, mākslinieki un zi-

nātnieki. Mūsu vidū strādāja kāds ķimiķis, kuram

piesolits vislabākais stāvoklis kādā angļu augstskolā
un kas savā arodā bija vienigā autoritāte. Bet viņš

palika teroristu pulciņā, diezgan lielā trūkumā, lai

tikai gatavotu vielas, ar ko sagāst cara Krieviju.
Kādi bija šie ļaudis, par to nav iespējams visu izteikt.

Viens sejs no viņiem redzams tuvāk manā tēlojumā
„Nāve" (Erosa cilts).

Laiku mēs pavadijām gatavodamies savā speciali-
tātē. Vajadzēja pazīt visvisādas šaujamu ieroču

sistēmas un Somijas purvi skanēja stundām ilgi no

šāvieniem, izmēģinot tos. Mēs ceļojām pa Somiju,
peldējāmies viņas ezeros un upēs, lasijām jaunāko
krievu literatūru, pavadijām brīvo laiku ar sportu.
Uz Peterpili es nekad nebraucu, jo man nebija atļauts
piedalities vissvinigakos brīžos. Tr. vairākkārt uz-

svēra, ka mana misija esot gādāt par estētiku un

dzeju, strādāt ar spalvu un nevis ar šaujamiem
ieročiem.

Vēlu rudenī 1907. g. novembrī notika visšausmi-

gakais. Jau ilgāku laiku gāja baumas, ka Krievija
grib laust Somijas neaizkaramibu, lai dabūtu rokā

revolucionārus, kuri dzīvoja Somijā. Mūs brīdināja
vairakkārtigi vietējie somi, kuri neieredzēja krievus

līdz riebumam. Tr. mani mudināja braukt no Kello-

mākiem, kur mēs toreiz dzīvojām, uz Helsingforsu.
Viņam esot vēl jāpaveic viens darbs Peterpilī, tas

notikšot drīz un viņš ari tad aizbrauks uz Helsing-
forsu. Pēc tam mums tūlit bija jādodas uz ārzemēm.

Bija nolemts doties uz Venēciju vaj Romu un nodoties

mākslas studijām.

„Tu esi dzejnieks, literāts, tu neesi iejaukts mūsu

teroristu darbos, bet ja tevi sagūsta kopā ar mums,
tad glābiņa nav un tevi notiesās kopā ar mums.

Tas nedrīkst notikt. Tādēļ steidzies prom, es tevi
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atradišu Helsinkos" — ta nemitigi mani mudināja

Traubergs.
Man bija nepasakāmi žēl šos skaistos cilvēkus.

Un diezin vaj es to būtu izdarijis, bet kad mani

kādā tumšā un drūmā rudens nakti pēkšņi apmeklēja

mana daiļā draudzene Marija D., kura tikai tādēļ
braukusi no Peterpils pie mums, lai pamudinātu mani

aizbraukt, tad es apsolijos braukt. Pēc dažām dienam,
tumšā naktī Tr. mani pavadija līdz stacijai, kad bija

apgādājis man siltu jaunu mēteli un naudu pirmajam
laikam. Viņš nedrīkstēja iet pie stacijas ugunim, lai

spiegi to nemanitu. Mēs šķīrāmies Somijas purvā
un miglā, dedzigi skūpstijamies un vilciens mani aiz-

rāva Helsinkos.

Piecas dienas vēlāk no Peterpils bija izbraukuši

vesels pulks policijas un apcietināja visus vasarnicas

iemītniekus. Tr. brālis vienigi bija glābies bēgot.
Somu valdiba sacēla milzigu troksni par Somijas
teritorijas patvarigu aizskāršanu, prese protestēja pie

Eiropas, bet nekas nelīdzēja. Apcietinātie tika iz-

vesti no Somijas uz Peterpili un viņu liktenis bija
ar to izšķirts. Piecus mēnešus vēlāk — maijā 1908. gadā
visnežēlīgākā nāvē viņi mira uz „Ļisij Nos" un

Leonīds Andrejevs varēja rakstit savu „Stāstu par

septiņiem pakārtiem". Astotais no tiem tad bija jau

Kristianijā.
Helsinkos es atradu jau daudzus draugus priekšā.

Tur bija Kārlis Skalbe, Skubiķis, Seržans, V. Šiliņš.

Partijas vadoņi, ari Jānis Asars, kurš atradās jau

vājprātigo iestādē. Es apmetos mierigā skaistā istabā

pie kādas zviedru aristokrātes Signes V. Kāds naids

visiem bija pret Krieviju, to nav iespējams izteikt.

Tadēj somi ari bija tik labvēligi pret revolucionāriem,

sevišķi latvjiem.
Drīz mani līdzekļi bija galā. Neaizmirstami atmiņā

man palicis lieliskais somu students Olins, kurš mums

izgādāja darbus kādā ģeogrāfiskas biedribas birojā
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un mēs nopelnijām sev dzīves vajadzigo, rēķinādami

Laplandijas augstumus no savāktiem skaitļiem.
Bet krievu spiegu armija ari nesnauda. Ta bija

man uz pēdām un drīz vajadzēja mainit dzīvokli.

Vēl pēc nedēļas tika manits jau kāds vīrs, kas ar

policijas suni bija apstaigājis revolucionāru uzturas

vietas. Kādā vakarā vēlu, kad es gribēju jau gulēt
iet, pie manām durvim pieklauvēja un istabā iestei-

dzās kāda dama eleganti ģērbusies, bet gluži melnu

plīvuri pārklājusi sejai.

„Glābjaties, jūs esat nodoti!" viņa teica strauji
uzbudināta. Viņa pacēla drusku plīvuri. Ta bija

Signe V., kuras dzīvoklī jau bijusi krievu policija un

meklējusi mani. (Ikkatrā dzīvoklī mēs revolucionāri

dzīvojām uz cita vārda.) Viņa spieda man roku un

tikpat ātri aizgāja. Es devos tūliņ prom un bija

pēdējais laiks. Par manu tālāko brīvibu man jāpa-
teicas šai brīnišķigajai zviedrietei.

Pēc divām dienam es kopā ar draugu S. aizbraucu

caur Abo ar tvaikoni uz Stokholmu, abi kā zviedru

studenti un ar to pasēm. Krievu žandarmi, kā jau
savos ziemassvētkos, bija piedzērušies un kuģi ne-

kontrolēja. Otrā dienā cauri lediem, mēs iebraucām

jau brīvākā zemē.

111.

Stokholmā drīz apnika tādēļ, ka kādā dienā ieradās

mūsu dzīvoklī zviedru policija un aizveda

mūs ar S. uz nopratināšanu. Tikai pateicoties kādam

krietnam jaunzocialistu vadonim B. mēs tikām vaļā,
bet zem policijas uzraudzibas. Mēs stipri badojamies,
bet caur kādu adresi no Helsinkiem nokļuvām bagātu
damu sabiedribā. Tās mūs vadāja pa pilsētu, pirka
ložu karaliskā operā un vispārigi dzina it kā labda-

rības sportu ar Krievijas revolucionāriem. Tomēr

pēc pāris nedējam jau devāmies uz Kristianiju, kur

gan nekad un nekādi policija vairs mani neaiztika.
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Ar šo skaisto pilsētu pie fjorda mani neizdzēšamas

atmiņas. Un no dažādām pusēm. Vispirmā kārtā

lielais trūkums — emigrantu galvenais pavadonis.
Es nekad nebūtu ticējis, ka ar tik maz var cilvēks

eksistēt, cik man bija. Un gaidit ne no kurienes

nevarēju. Man beidzot likās, ka tā ir tipiska bada

pilsēta un tad atminējos un sapratu Knuta Hamsuna

„Badu
tt

.
Man rādija pat to aleju un koku, pie kura

rakstnieks sēdējis sava „Bada" laikos un kur man

bieži tikās kavēties. Pa daļai mani glāba tas, ka

ka kāds vecs bagāts norvēģis G. mācijās krievu valodu

pie manis, cerēdams uzsākt mežu tirdzniecibu Krievijā.
Viņš man savā mājā piedāvāja pēc stundām glāzi
tējas un tas bieži vien bija mana vienigā dienasporcija.
Bet tādā kārtā es drīz iemācijos norvēģu valodu, kas

ir diezgan skaista un vienkārša un liek, sevišķi Ham-

suna darbus, baudīt nesalīdzināmicitādi kā tulkojumos.
Es dzīvoju nomalē, strādnieku kvartālā, mazā ista-

biņā, kur nekāda cita greznuma nebija, kā uz loga
divas brīnišķi skaistas mirtes. Kad aukstās februāra

dienās es kurināju mazo krāsniņu ar koksu un man

bija tikai gabals maizes, ar kuru vairāk dienas jā-
iztiek, man nāca prātā Latvija un mani Zemgales
skaistie lauki, meži, saule un cilvēki. Un gribēdams
tiem kādu atmiņu sūtit es savādā pusreibuma stāvoklī

sarakstiju piecās-sešās dienās „Kalpa zēna va-

saru". Nevienu darbu es neesmu rakstijis vieglāk;
tā likās vienkārši kāda vēstule draugiem.

Ar Kārli Skalbi es Kristianijā satikos retāk, jo viņš

dzīvoja tādos pat apstākļos citā pilsētas malā. Pēc

iepazīšanās ar rakstnieku-dramatiķi Akseli Maureru

mans stāvoklis mainijās taī ziņā, ka es dabūju brīv-

karti uz visām izrādēm Kristianijas Nacionālā teātrī,
kas atstāja stipru iespaidu uz maniem skatuves dar-

biem nākotnē. Es noskatijos Ibsena drāmās un tautas

komēdijās un uzsāku «Lāču bērnus", kurus gan

pabeidzu tikai Latvijā. Bez tam ļoti skaistus brīžus
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es pavadiju tā paša teātra operu izrādēs, kuru in-

scenējums un labā mūzikas izpildišana sevišķi saistija

ar savu oriģinalitāti.
Beidzot pienāca mans pirmais honorārs— par „Kalpa

zēna vasaru", kas, pēc daudziem atraidijumiem to

drukāt, tika iespiesta „Zalktī" A. Ķēniņa redakcijā.
Tas bija mazs, bet deva man daudz. Es jau varēju
reizam pasēdēt „Cafē Grandā" pie saldas mūzikas,

ar to iegūstot vairākas iepazīšanās no literariskās

pasaules.
Vasaru es pavadiju skaistajā Holmenkallenakalnā,

no kura pārredzams plašais mirdzošais fjords un pie

viņa dziļi lejā skaista ziemeļu pilsēta. Vasaras Nor-

vēģijā ir pilnas burvibas... No turienes man lielākā

daļa dzeju „Astrās", tāpat vairāki stāsti un tēlojumi.

Augusta beigās 1908. gadā caur Somiju es atbraucu

uz Krieviju, jo mana prāva revolucionārās preses lietā

nāca uz dienas kārtibas un ja es nestātos tiesas

priekšā, tad man vairs nebūtu tiesibas atgriesties
dzimtenē. Es apmetos atkal Pleskavā un pēc kara

stāvokļa atcelšanas tikai rudenī varēju atgriesties
Rigā. Tiesu palātā iztiesājot apsūdzibu pret mani,
es tiku attaisnots un varēju atkal uzsākt eksistenci kā

brīvpraktizejošs „dekadents", kāds titulis visļaunākā
nozīmē ari man tika piešķirts no toreizējiem litera-

tūras kritiķiem Jansona-Jankava stilā. Lasot minēto

kritiķu grāmatu par tā laika jauno rakstniecibas vir-

zienu, var vēl tagad konstatēt, ka pēc kritiķu domam

pie jaunatnes pagrimšanas, pie politiskas reakcijas,

pie tautas nomākšanas, ar vienu vārdu sakot, pie
visiem sabiedribas nāves grēkiem ir bijuši vainigi tā

sauktie dekadenti-rakstnieki. Šaī brīdī man nācās

daudz rakstit pret minēto kritiķu strāvu un man

gribas domāt—ar panākumiem. Man laimējās sa-

dabūt latviešu literatūras pasniegšanu E. Sulc sieviešu

ģimnāzijā, bet pie skolotāju apstiprināšanas krievu

kurators mani atraidija, kā revolucionāru un visas
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ierunas bija veltigas. Es pametu galigi Rigu, jo biju

spiests meklēt vietu kur būtu spējams lētāk dzīvot.

Beigās viss tas man nāca tikai par labu, jo radās

izdeviba nodoties vienigi literatūrai manas sievas

mājās Birzniekos, Secē. Gadi, kurus es tur pavadiju,

bija visražigakie darba ziņā, jo Birzniekos un pa

daļai tēva mājā Dignājas Beitanos ir sarakstiti mani

dzeju krājumi „Sirds varā" un pa daļai „Dienu
prieks", bez tam daudz stāstu, vairākas poēmas

un dramatiskie darbi „Lāču bērni", „Ķēniņa
meita", „Kurzemē", „Kaupo", „Saules gre-
dzens" un tēlojumi „Puķes Ziemeļos" un

«Degoša sala". Rigā būdams es visvairāk ap-

meklēju „Latvijas" redakciju; ap šo laikrakstu ari kon-

centrēta mana tā laika literariskā darbiba.

Cik bagatibu ari nedotu daba, man tomēr likās,
ka dzīve sāk atkārtoties un nekas un nekad man

nav bijis tik pretigs, kā dzīves atkārtošanās. Ta no-

trulina gribu, rada letarģiju, padara mūs par sīkiem

mazpilsoņiem. 1913. gada rudenī, savācot niecigos
līdzekļus, man bija izdeviba doties uz Eiropu, ko es

dariju bez kāda cita mērķa, kā vienigi gūt jaunas
domas un iespaidus. Mans galvenais ceļa mērķis bija

Parize, kur es nodzīvoju trīs mēnešus, iepazīdamies
netikai ar franču, bet ari ar vispasaules mākslu, jo
nekur māksla un daiļumi nav tā sakopoti un sakon-

centrēti kā Parizē. Es iepazinos sevižķi ar franču

skatuves mākslu, kas mani interesēja vairāk no tech-

niskās puses, jo idejiski bij jau zināma. Ar franču

rakstnieku un mākslinieku bohēmu, kaut gan mazumā

man bija izdeviba iepazīties kādā bohēmā pie franču

dzejnieku prinča Pola Fora un šī mīļā un neaizmir-

stamā grācija man ir tik daudz līdzējusi franču dzejas
izprašanai. Man vēl vienmēr liekas, ka Parize būtu

daļa no manas garigās dzimtenes. Sorbonnā es cītigi

apmeklēju lekcijas par franču literatūru, kas man

deva pilnigi jaunas atziņas.
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Pēc tam atkal smagās mierpilnās dienas pie Dau-

gavas Seces Birzniekos... Man bija jau krietna

bibliotēka, ap 1400 grāmatu piecās valodās. Se-

višķi man bija mīļš renesansa laikmets Itālijā, par

kuru man bija iegādātas vaj visas vērtigakās grā-
matas. Ar tulkojumu palīdzibu priekš A. Gulbja uni-

versālās bibliotēkas bija iespēja puslīdz apmierinoši
dzīvot. Bet pēkšņi visam šim saules pilnam gaišam
laikam darija galu pasaules karš, pāršķiezdams ar

savu mistisko zobenu ari manus sapņus un sajūtas.
Līdz ar Kurzemes sadegšanu aizgāja bojā ari visa

mana bibliotēka, dzejnieku vēstules, manuskripti un

daļa no „Petera Dangas", kuru vajadzēja vēlāk at-

jaunot.

IV.

Pēc Kurzemes okupācijas es 1915. g. augustā nonācu

līdz ar ģimeni Maskavā, kur beidzot salasijās vairums

no latvju mākslinieciskās un literariskās inteliģences.
Tur bija Laicens, Švābe, V. Eglits, A. Ķēniņš, Anna

Brigader, Fallijs, vēlāk Skalbe un daudzi citi. Tur

bija Duburs ar savu teātra trupu. Likās, ka ar nodomu

politiķi bija izvēlējušies Peterpili, bet rakstnieki

Maskavu. Ka Latvijas valsts neatkaribas idejas lietās

mums, rakstniekiem, vajadzēja pamācit vairākkārt

Peterpils politiķus, tas jau zināms un par to te nebūtu

laiks runāt, bet uz šī pamata tika izkarotas dau-

dzas literariskās cīņas, par kurām man vislabākās

atmiņas. Tomēr māksliniecisku radišanu tādas cīņas
neveicināja un šis gads ir atzīmējams tikai ar liriku

un bēgļu laika tēlojumiem. Lai varētu dzīvot, biju

spiests uzsākt atkal skolotajā darbu bēgļu skolā pie

Ventspils stacijas. Vasarā 1916. gadā man bija pa-

tīkami pavadit laiku žurnālista darbā Valkā pie „Lī-
duma" kopā ar Ersu, K. Skalbi un A. Austriņu. Bet

tā paša gada novembrī es jau biju brīvprātigais latviešu

strēlnieku pulkos kopā ar dzejniekiem Skalbi nn



Virzu, operdziedātāju Karpu un gleznotajiem Toni,

Übanu, Struņķi un skulptoru Johansonu.

Skati, ko es piedzīvoju Ziemas svētku dienās uz

kaujas lauka Tīreļa purvos stipri pārgrozija manus

uzskatus uz cilvēku nozīmi un padarija vienaldzigaku
pret visu ideālismu. Bet mana pārlieciba par tautas

uzvaru bija tik liela, ka varēju sarakstit 1917. gada
pavasarī drāmu «Viesturs". Uz strēlnieku pulkiem
es braucu vairāk reizes priekšlasijumus lasit par lat-

viešu vēsturi un vēlāk ari par neatkaribas cīņām.

Revolūcija visu ierāva jaunās gaitās. Kā strēlnieku

delegātam sapulcēs man vairākkārt nācās aizrādit

uz komunisma postu, bet, protams, veltigi un vasarā

jau tika, manāmi jaunas mācibas augļi, kad krita

Riga. Šo mirkli par laimi man nebija lemts pie-
dzīvot Rigā, jo es atrados Kijevā, ka strēlnieku de-

legāts uz mazo tautu autonomiju kongresu. Vēlāk es

piedzīvoju sabrukuma karu līdz ar citiem mākslinie-

kiem Vidzemes laukos savā pulkā pie Nītaures, kur

bija jādzīvo visdrausmigakos apstākļos. No šī laika

mazi atspīdumi ir «Cafē spleenā" («Sapņi un likteņi").
Pēc demobilizešanas 1917. gada rudeni es nonācu

Valkā, kur izdevām nacionālo «Laiku Vēstis" un tika

nodibināta Nacionālā Padome, kur kopā ar K. Skalbi

un Bachmani bijām pirmie Nacionālās Padomes se-

kretāri un izlaidām pirmo Latvijas neatkaribas uz-

saukumu: «Visiem latviešiem". Okupācijai uznākot,

man kopā ar K. Skalbi Nacionālās Padomes uzdevumā

bija jābrauc uz Rigu nodibināt sakarus ar Rigas
latviešu demokrātiskām grupām. Rigā iebraucot,
vācieši mani apcietināja un ievietoja koncentrācijas

nometnē, papriekš pie Aleksandra vārtiem, vēlāk

Maskavas ielā. No šīs, vārda pilnā nozīmē, pekles
man izdevās izbēgt, kādā vakarā pārkāpjot pār augsto
sētu... Vasaru es pavadiju Valkā, kur darbojos

Pagaidu Nacionālā teātrī un strādāju pie K. Skalbes

vaditā mēnešraksta «Jaunā Latvija".
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Līdz ar Latvijas valsts nodibināšanos es biju Tautas

Padomes loceklis un atstāju Rigu komunistiem uz-

nākot. Liepājā bija jānodarbojas tikai ar politiku un

žurnālistiku — «Latvijas Sargā". Žurnālistika ir tik

daudz enerģijas paņēmusi — uz dzejas rēķina, tāpat
mana nodarbošanās Mākslas departamentā, kur gan
netrūka darba, organizējot Nacionālo teātri un da-

žādas mākslas iestādes, bet tomēr šis laiks rakstnie-

cībai ir zudis. Tikai pēc tam, kad biju atkal brīvs

no ierēdņa darba, varēja rasties 1920.—1922. gada
«Klusums un gaisma", „Erosa cilts", «Sis un

tas Itnekas", «Pieci vēji", «Aptumšošanas", un

dzeju krājums «Rožains vējs" un «Latvijas Ba-

lādes".

Latviešu rakstnieka traģēdija ir ta, ka viņam nekad

nav pietiekoši laika nodoties vienigi savam darbam.

Politikā pavadito laiku var skaitit par mazāk zudušu,

jo ievadot Latviju jaunās gaitās ari daiļliteratūras

uzplaukšanai ir sagatavoti daudzi apstākļi. Cīņa par

valsti ir ari cīņa par nacionālo mākslu.

V.

Atminoties rakstniecibas gaitas, es atminos visla-

bākos brīžus no manas dzīves. Un tagad man liekas,
ka visa dzīve pastāv no divām nevienādām un stipri

šķirtām daļām. Rakstniecibas laiks ir pilns labu

atmiņu, straujš, laimigs, kamēr ikdienas darbi ar

savu praktisko smagumu lieki, nevajadzigi un no-

mocoši. Jo visas dzīvinošās idejas ir tikai rakstnie-

cibas tuvumā un sakarā, viņas dod ierosmi un attīsta

intensivu garigu darbibu.

Griba sevi izteikt savas idejas, sajūtas un nodomus,
dalities ar citiem — tas bija sākums manai rakst-

niecībai un viss tas pamodās jau diezgan agri, var-

būt, 14—15 gadu vecumā man jau radās tieksme

rakstit dzejas, kad lauku klusumā ziemas naktīs

mākoņi cīnijās ar mēnesgaismu un ēnas un gaisma



jaucās pāri sniega laukiem. Apzinigi un ār noteiktu

tieksmi sevi tēlot es uzsāku rakstniecibas darbos

no 1894—98. gadam zem „M. V. Mēnešraksta" augliga
iespaida, kas toreiz bija ka ziedoša oāze rakstnie-

cibas tuksnesī.

Izaudzis pie krievu klasiķiem — citādi tas nemaz

nebija toreiz domājams — es daudz lasiju Tolstoju,

Puškinu, Turgeņevu, Gogoļu, un tādēļ ari mans pir-
mais «Dienas Lapas" drukātais stāsts «Ceļā uz pa-
tiesību" ir pilns ar krieviskiem iespaidiem. Jaunibā

uzņemtie rakstniecibas iespaidi paliek ilgi un domi-

nējoši un vēlāk pat visu mūžu no tiem grūti tikt

vaļā, kā rāda ari mūsu rakstniecibā daži ļoti pazī-
stami rakstnieki.

Krieviskais nejauši tika krustots ar ģermanisko,
kad man nācās ka skolotajam strādāt tīri vāciskā

skolā Iršu kolonijā. Tur, lai ievingrinātos vēl vairāk

valodā es piegriezos sevišķi Ģetes un Heines sace-

rējumiem, kaut gan netrūka ari citu. Ģetes iespaids

bija liels, bet vēlāk viņa gludie klasiskie panti man

aizmiglojas ar Nicšes un citu moderno protestētāju un

meklētāju darbiem un ideāliem, kuri man bija tik tuvi.

Dažus gadus vēlāk, kad lielā vientulibā es biju
aizmirsts Jumurdas skolā (Ērgļos) un cītigi papildi-

nājos franču valodā, es līdz ar to ari izrakstiju franču

literatūru, visvairāk vēribas piegriezdams Mopasana

tēlojumiem un romāniem, jo viņa stāstišanas veids

mani vienmēr ir saistijis. Pie plūstošas ūn intimas

franču lirikas es tiku tikai daudz, daudz vēlāk, ko,

protams, ļoti nožēloju.
Nepasakāma garlaiciba, kas toreiz mani mocija

vientuļā mazā lauku skolā un pārkrievošanas darbi

stundās bija ļoti spiedoši un aizbaidāmi vienigi ar

literatūru. Es lasiju ari daudz ko par filozofiju un

pēc Spinozas satriecošās loģikas kļuvu pavisam brīvs

un vaļigs. Daudz garigo cīņu no ta laika man bija
uzzīmēts dienas grāmatā, pa daļai franču, pa daļai
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gāja bojā.
Jauna literariska skaņa mani uzmeklēja, kad iepa-

zinos ar Blaumani personigi un Skalbi gan tikai sa-

rakstīdamies. Pamudināts no daudziem nodomiem,

es izrāvos no turienes un 1901. gadā jau biju Riga,
kur ari nodarbojos ka skolotājs.

Rigā manas gaitas bieži vien nonāca ,M. V. Mē-

nešraksta" un «Dienas Lapas" redakcijā, kur vis-

vairāk ari drukāti mani jaunibas darbi. Ikreizes uz

turieni gāju ar sevišķu patiku, jo Dr. Zālits vienmēr

pilns laipnibas un Blaumanis pilns sirsnibas un ne-

uzkrītošu pamācibu. Reizēm iznāca satikties ari ar

Deglavu, Aspaziju, Poruku. Visi viņi toreiz bija pilni
straujuma un dzlvibas. Vienigi Blaumanis atšķiras
ar savu koncentrāciju un vienkāršo estētismu.

Ta pagāja nemanot divi gadi un es, pilns zocialo

ideju, vēl rakstniecibā neka lielāka nebiju padarijis,
ta ka Blaumanis man jau sāka pārmest, ka es aiz-

iešot postā un man reiz jāsāk «komponēt". Ta ka

man no zocialdemokratiem bija uzlikts par pienā-
kumu izlasit zināmas partijas ideju grāmatas, tad,

protams, literatūrai daudz laika neatlika. Bija dzejas

un nelieli stāstiņi.
Nemanot tomēr salasijās maza literariska pasaule

ap Ķēniņu, Jūliju Dievkociņu, kuram es uzrakstiju

pirmo dramatisko darbu, kas tika drukāts — «Taisni-
bas meklētāji". Daži neaizmirstami brīži tika pava-

diti bijušā Suvorova viesnicā, kur Blaumanis iebrauk-

dams no laukiem mūs «jaunos" ieaicināja uz va-

kariņām un kur tad gāja vaļa asprātibas un satira

līdz vēlai naktij.
Ar manu aizbraukšanu uz Maskavu 1903. g. ru-

denī nobeidzas mans pirmais posms rakstniecibā —

taisnibu sakot, tikai mēģinājumi. Plašākus un lie-

lākus atvarus man sniedza jaunas atziņas, ko ieguvu
lielpilsētā — dzīvē un grāmatās.

XXIII
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VI.

Revolūcijas laikā dzeja ir iedvesmota no ta laika

dienu idejām — atsvabināšanas kustibas. Cik pa-

teicigs temats dzejas darbam vispārigi ir revolūcija,
tik pat neizdevigs tas ir stilam un nosvērtibai, tādēļ
ari ta laika dzeja un dzejas darbi daudziem ir pār-
spīlēti, sastegiti un tendenciozi. Sīkuligā ta laika

dogma, kas pastāv tikai no vienas tēzes un ir stipri

utopiska, man ari nedeva tālākus ierosinājumus un

es piegriezos vairāk dzīves prasibam un pametu ne-

sasniedzamo un utopisko.

No zocialdemokratiskām dogmām mani galigi at-

rāva 1905. gada notikumi Rigā, kad strādnieki tukšām

rokam tika izdzīti uz ielas pretī karaspēkam un krita

no zaldātu lodēm, kad mans draugs Antons Austriņš

gulēja jau bez samaņas «Sarkanā Krusta" slimnicā,
kad redzēju nošautos glābšanas iestādē

...
Es kļuvu

autonomists un individuālists vairāk ka nekad. Manī

pamodās īgnums pret to mācibu, ka tikai pūlī var

būt spēks. Es pārcietu anarķisma ka augstākā indi-

viduālisma vislielākos ekstrēmus un jutos brīvs tikai

personigā neatkarībā — idejās un domās. Ka pēc
lielas slimības organismā ir liels dzīvotprieks, ta manī

radās lielas vientulibas ilgas. Jo patiesi nebija kam

piegriesties, ar ko sarunāties, lai netiktu ierauts vaj
nu partijas dogmu šaurajās tekās vaj ta laika pilsonibas

tikpat neciešamā morālē un kailajā vecpilsoniskā estē-

tikā. Dzejoļgrāmatā «Bez svētnicas" un dažos stāstos

ir redzama skaidri mana ta laika dzīve un meklējumi.

Un teorētiskais atzinums ir izteikts «Dzelmē" no-

drukātā «deklarācijā", kuru sviedām preti dogmati-

ķiem ka tīši viņus vēl satracinošu saucienu.

Mans naids pret cilvēka tīpu, ka nepilnigu un

niecigu, pieņēma gandrīz vaj slimigu raksturu un

tikai retie rakstniecibas draugi bija vēl tuvi.

Diezgan daudz sižetu man auga apziņā un atkal
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dzisa, jo cietumi, vajāšana, izsūtišana un emigrācija

neļāva vaļu nodoties viņu izveidošanai mākslas darbos.

Kādā fantastiskā traģēdijā jambos «Nepazīstamais",
kuru es rakstiju Somijā Kuokalā un Teriokos, vaja-
dzēja tikt garigi rāditam jauna tipa cilvēkam, kurš

vairāk cienigs nest savu vārdu. Viņa sauciens bija —

nost no pūļa, stiprs ir tas, kas ir viens un daiļš
katrs tikai sevī. Tas bija savāds darbs, pilns lies-

mojuma un repliku. Ka liekās, nobeidzugandrīz jau
ceturto cēlienu, bet manuskriptu nozaudēju; laikam

gan krita krievu žandarmu rokās kau kur Kellomākos.

Otrs neizvests darbs, ar kuru daudz cīnijos, bija
romāns «Uguns pielūdzējs"; nedaudzas uzrakstitas

nodaļas ari gājušas bojā. Atlikuši tikai mazie tēlo-

jumi, lielo kuģu drumslas, masta gali ka «Svešnieks",
«Kalēja dēls", «Uz saules kalnu", «Sātana sapnis"
un raksti par mākslas jautājumiem.

Dzīve toreiz pastāvēja bohēmā, kāda mums vārda

tiešā nozīmē bija 1904. gada vasarā Koknesē un

rudenī dzejnieka Kārļa Jekabsona Rigas mājā Grī-

ziņkalnā, kur divās istabās dzīvojām vaj vesela

kolonija dzejnieku un gleznotāju. Brīnišķigais, bet

neapzinigais estēts un liriķis Jakobsons, kurš slīpēja
dažu dzejoliti vaj pusgadu, uzņēma mūs ka draugus,

un šie rudeņa vakari, kur uz literariskiem un mākslas

disputiem saradās daudz citu rakstnieku, bija liels

atvieglinājums pietvīkušā Rigas gaisā.
Sākot no cietuma laikiem, kur es pavadiju vienā

kamerā ilgāku laiku kopā ar manu vienmēr uzticamo

draugu Kārli Krūžu, un pēc izsūtišanas, es biju gan-

drīz pilnigi viens rakstniecibas un dzejas atziņās.
Izsūtits es dienam un nedēļām maldijos viens pa

Pleskavas apkārtni, pa klosteriem, baznicam un uz-

turēju sakarus vienigi sarakstidamies. Bet gandrīz

pilnigi mani sakari ar sabiedribu un draugiem bija

zaudēti, kad ka emigrants maldijos pa Somijas šķē-

ram un ezeriem, pa Norvēģijas fjordiem un kalniem
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un ari pa mazajām pilsētiņām. Bet šis laiks atdeva

mani atkal dzejai un intimai pārdomai. Noskaidro-

jās nacionālā mākslas vērtiba un es atgriezos garā

jau atpakaļ pie tām vērtibam, ko nes un glabā sevī

tauta ar tautas daiņam un pasakām un savu vēsturi.

No šī laika, kad vispār cilvecigais sāka saplūst ar

īpatnēji latvisko, es sajutu zemi zem sevis un varēju

ar noteiktibu nodoties dzejas darbam.

Bet avižnieciba, žurnāli sabiedriba «progresiva" —

ka toreiz teica, prasija kaut ko citu. Vajadzēja būt

«apzinigiem" varoņiem notēlotiem. Kas to neprata

vaj negribēja, bija buržujs un pazudināts cilvēks:

Jansona-Upiša-Jankava skola bija guvusi panākumus
un tad bija jāpiedzīvo tas, ko es piedzīvoju Rigā
atgriezdamies, kad kādā izrādē, ko apmeklēju «Jau-

najā Rigas teātrī", kads bija uzrādijis mani un manu

draugu par «dekadentiem" un «progresīvā" publika
nekautrējas ar skaļi dzirdamām piezīmēm mūs rūpji

apstrādāt.

Bija redzams viskomiskākais un ari vissāpigakais.
Rakstnieki, kuri sēdēja cietumā ka revolucionāri vaj
ari emigrēt bija spiesti, tie pēc augšējo kritiķu sprie-
duma bija buržuji un reakcionāri. Un kamēr mēs

tikko vilkām dzīvibu, ka dzejnieki, par mums gāja

leģendas, ka mums Rigā pastāvot savs Olimps, kur

notiekot vislielākās orģijas un tiekot samaitāta pat
jaunatne. Bet «progresivie" pa tam iedzīvojās

mantā, pat namos.

Ka tādam laikam var līdzi nākt sava rezignācija,
redzams no dzeju krājuma «Sirds varā".

Bet drīz nāca gaišākas dienas. Tas bija laiks, kad

varējām jau drukāt «Zalktī" un «Latvijā" un par

spīti visiem noturēt «rakstnieku vakarus". Sevišķi

mierpilni un ražigi bija gadi, kad brīvs no visiem

citiem pienākumiem varēju dzīvot uz laukiem, kur

saskaņā ar dabu un tautu radās jauni darbi.

Rigā pa tam bija jau iegūts zināms literariskās
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dzīves stils. Auga nami, bet auga ari māksla, kul-

tūra. Patīkami bija, iebraucot Rigā, aiziet «Latvijas"
redakcijā, kur Vulfs, Arturs Bērziņš, Kārlis Krūza

un citi deva vislabāko patversmi maniem darbiem.

A. Gulbis nodrošināja daža laba eksistenci ar savu

«Universalbiblioteku". Bet ari te bija dažādi pār-
steigumi un tā laika rakstnieka dzīve, kaut gan lepna
un brīva, dažam labam un ari man bija materiālā

ziņā sūra.

Ap to laiku Milgrāvī Dombrovska jaunceltā «Burt-
nieku pilī" sāka nodibināties neliela rakstnieku un

gleznotāju kolonija un, cerēdams tur vairāk nodoties

darbam, nekā lauku tālumā no Rigas, es dabūju at-

ļauju tur apmesties. Tur dzīvoja jau Kr. Barons ar

ģimeni, Jaunsudrabiņš, Kalve, Kārlis Skalbe. Tomēr

man personigi likās, ka šai dzīvei bija cietuma dzīves

raksturs un privatlabdaribas pieskaņa, un man pie-
tika ar pāris mēnešiem, lai nekad uz turieni vairs

neatgriestos. Atkaribu, kaut no kā un noteikumus,
kas ir pret individuālo dzejnieka brīvibu, nekad ne-

esmu varējis ciest un nesis tos vienmērkā smagu jūgu.
lejuties beidzot savā tautā un dabā, es sāku uz-

rakstīt lielākus darbus, kad pasaules karš izpostija
visu tā laika dzīvi, tautu un ari atziņas. Jāsaka, ka

viss, kas rakstits 1915.—1920. gadiem ir gandrīz vie-

nigi fragmenti, garamskrejošas domas. Dzīve bija

piepildita ar daudz nevajadzigiem un rūgtiem pienā-
kumiem un piedzīvojumiem. Manā rakstnieka apziņā
lielā mērā auga ironija un zatirisks skats uz dzīvi,

jo cilvēku viszemākie instinkti vēl vairāk pārliecināja
mani par lielo plaisu starp dzīvi un sapņiem, pūli
un individu.

Daudz autobiogrāfiska ir manos kara laika tēlo-

jumos un dzejās, grāmatā «Sapņi un likteņi" un

«
Aptumšošanās ".

Nodarbošanās ar politiku piecu gadu laikā man

deva atziņu, ka šaī nozarē pa daļai viegli var tikt
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uz priekšu ar lielu nepastāvibu uzskatos un piemē-
rošanos. Negribēdams nodoties šim sportam, es pie-

griezos atkal rakstniecibai un varu tikai nožēlot, ka

tik daudz laika ir aizgājis nevajadzigos blakus darbos.

Viss šis laiks bija panesams vienigi ar intensivo

Maskavas kultūras dzīvi un vēlāk labu un skaistu

draugu tuvumā, no kuriem Ed. Virza, K. Skalbe

un jauno gleznotāju tēli ir vistuvakio un mīļākie

bijuši.

VII.

Attiecibā uz maniem rakstniecibas darbiem, viņu
izteiksmi un izvešanu jāsaka, ka tie ir dažādas dabas.

Ir darbi, kuri rakstiti ar lielu sajūsmu un vieglumu,
bet ir ari tādi, kaut gan mazāk, kuriem vajadzigs
bijis laiks un samērigs plāns, lai tos raditu. Pēdējie

pa lielākai daļai dramatiskie darbi. ledvesma reizam

ir tik dzīva un deviga bijusi, ka dažus stāstus esmu

uzrakstijis ar vienu paņēmienu, starp tiem ari «Kalpa
zēna vasara" — nedaudz dienās. Pa lielākai daļai
iedvesma pārskrien kā vējš, atstādama tikai kādu

neizdzēšamu tēlu, kurš pēc ilgāka vaj īsāka laika

atkal atgriežas, lai tiktu izteikts mākslas darbā.

Parasti šos tēlus un sižetus glabāju atmiņā diezgan
ilgi. Ar laiku tie paliek reljefāki un skaidrāki un

tad kādā brīdī vairs nav atliekama viņu izvešana.

Kad tādā kārtā pilnigi nogatavojies temats jāuzraksta,
tad tas nākas ļoti viegli un plūstoši. Tādi ir pa

lielākai daļai visi mani pēdējā laika darbi, sevišķi
stāsti, bet ari lugas, piem., pasaku drāma «Šis un

Tas" uzrakstita viena mēneša laikā, tāpat ari «Viesturs"
1917. gada martā. Bet ir brīži un iedvesmas, kur

katrs tēls nāk ar ārkārtigu straujumu un nes sev

līdz gatavu formu, stilu, izteiksmi, pat pantmēru un

dzejā ari atskaņas. Ja to nav iespējams izteikt, tad

viņš izbāl kā varavīksne un otrreiz vairs reti kad

ir atsaucams.
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Brīžam šis radišanas process pariet ka smarža un

pazūd uz visiem laikiem.

Kāds Fallija draugs man reiz pastāstija gadijumu
ar dzejnieku, kas tik ļoti raksturo iedvesmas stiprumu,
un gribu to izteikt.

Fallijs tiek gaidits kādās lauku mājās ka ciemiņš —

tur ir viņa dievinātāji, kas lielā nepacietibā to vēlās

saņemt, bet pa lielākai daļai visi dzejniekam sveši.

Beidzot dzejnieks var ierasties. No stacijas to ve-

dējs ved pa lauku ceļiem, pa skaistu dienu, varenā

dabā. Dievs zin ko dzejnieks domā. Kad viņš pie-
brauc pie svešas mājas, kur to sagaida pirmo reiz,

viņš izlec no ratiem un neapsveicinajis nevienu,

steidzigi sauc lielā nemierā:

«Spalvu, spalvu, spalvu !.Acis viņam kvēlo un

viņš apsēstas pie galda un sāk strādāt, aizmirsdams

pilnigi apkārtni un cilvēkus.

Pēc pusstundas viņš ir galā un nu tikai sākās

apsveicināšanās un iepazīšanās. Viņš ir uzrakstijis
vienu no saviem skaistākiem dzejojumiem. Ka tam

līdzigi brīži dzejniekam var nākt priekšā, nav jā-
brīnās. Ir darbi, pie kuriem es pats to esmu izjutis.

Bet savadi, ka ta raditie darbi, pēc mana novēro-

juma, publikai maz patīk un maz tiek saprasti. Un

gluži otrādi — darbi, pie kuriem strādāts ar lielu

rūpibu un pat apnikumu, un kuri man pašam izli-

kušies diezgan nepilnigi, atrod vislielāko publikas
piekrišanu, sevišķi teātrī. Savs izskaidrojums te ir

atrodams, bet tas jau ir cits jautājums.
Jau minēju, ka daudzi vērtigi darbi ar lielu

iedvesmi ir palikuši neuzrakstiti, jo dzīves apstākļi
nav ļāvuši laiku un spēku priekš viņu izvešanas.

Ar laiku tie no atmiņas izbāl un izzūd. Bet man

gribētos teikt, ka tie būtu bijuši mani labākie darbi,
kuru man ļoti žēl.

Milziga ir cīņa ar formu, kurā darbam parādities,
lai tas būtu dzīvs un baudāms. Es gribētu teikt,
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ka tā vienigā ir cīņa, kurā dzejnieks var uzvarēt vaj
krist. Ļoti skaisti par to saka Nicše savas „Jenseits
von Gut und Bose* epilogā: domas un tēli, kuri nā-

kuši iedvesmā, bijuši ka kūpoši pērkoņa negaisi,

pilni ugunigām dziņām, bet uzrakstits darbs ka izlijis
mākonis bez dzīvibas, ka noguris putns, kuru var

ņemt rokā, bet kurš vairs neelpo ...

Lūk, kadēj kritikai un kritiķiem ir tik viegls uz-

devums tikt galā ar mākslas darbiem. Kritiķis uz-

stāda tikai tezi par formas pilnibu, bet pašam viņam
nekad nav jācīnās šaī visniknākā un skaistākā ra-

dīšanas cīņā.
Kas attiecas uz mani personigi, tad kritikas par

maniem darbiem man vienmēr ir bijušas vienaldzigas,

sevišķi, kad nākas arvien un arvien novērot, ka

mūsu kritika stāv diezgan tāļu no saviem patiesiem

uzdevumiem, bet vaj nu paliek par sevis celšanas

un citu pelšanas paņēmienu, vaj vienmēr vēl mēro

mākslas darbu no zocialistisku vaj pilsonisku ten-

denču stāvokļa.

Daiļradišanas darbs vairāk ka katrs cits prasa ga-

tavinu un specializešanos, sevišķi dzejā un citās

rakstniecibas nozarēs. Vajaga būt pirmkārt pilnigi
brīvam no dienas rūpēm un ta sauktā maizes darba.

Pēc manām domam, nekas vairāk nevar kaitēt rakst-

nieka darbam, ka dažādi blakus pienākumi un uz-

devumi. Vajaga būt nemitigi nomodā par visjauna-
kām parādibam vispasaules tautu lirikā, drāmā,
romānā; vajaga nemitigi būt apziņā par savu stilu

un koncentrēt visus spēkus uz vienu mērķi — lai

panāktu arvien pilnigakus ieguvumus. Galigi ne-

pareizs un vecmodigs ir ieskats, ka rakstniecibā var

tikt piekopta ka blakus darbs. Par nožēlošanu, pie

mums, mazas tautas rakstniekiem, tā tas ir un tadēj
nelīdz nekādas pārspīlētas savstarpigas kritikas, kad

viens otru nereti nosauc par dubultigiem Vērieniem

vaj pat par diezin cik augstiem ģēnijiem — mūsu
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darbi ir diezgan nepilnigi. Manā rakstniecibas mūžā,
kas jau vairāk ka 25 gadus ilgs, man ir bijusi iespēja
nodoties vienigi savam darbam ne vairāk kā

5—6 gadus, kādos brīžos ari esmu uzrakstijis to

vērtigako.
Man liekas, ka dzejas darbam cilvēces tuvināšanā

pilnibai ir milziga nozīme, bet pie mums tā netiek

izprasta ne no valsts ne no zocialā viedokļa. Tādēļ
ari rakstniecibā tiek vismazāk no visam mākslām

pabalstita un aizstāvēta. Bet es nekad neesmu va-

rējis ar mierigām asinim noklausities, kad tiek nie-

cināta dzeja vaj rakstniecibā un man nereti ir bijušas

asas cīņas ar visāda veida ļaudim par to. Būtu

viegli piegristies kautkādam praktiskam darbam vaj

politikai un iegūt sev ērtu stāvokli, bet savāds sal-

dums, kas saistits ar rakstniecibu un dzeju man to

vienmēr ir liedzis. So burvibu pazīst katrs, kas mīl

dzeju un retais vairs savā mūžā tiek no viņas vaļā.
Vislabākais atbalsts un prieks mana dzejnieka mūžā

ir bijuši un ir tie draugi, ar kuriem kopā vestas da-

žādas cīņas un kuri nevar elpot bez dzejas dzīvinošā

eleksira. Vieglums un vieglprātiba, mākslinieka va-

ļiba, ārkārtiga bauda pazīt un lasit ari cittautu dzejas

un rakstniecibas darbus un griba sevi izteikt ir tas,
kas mani ir nešķirami saistījis ar rakstniecibu.

Un labākā cīņa — cīņa pēc pilnibas darbos.

*

* *

Beidzot vēl nedaudz vārdus par šīm piezīmēm.
Varbūt viens otrs lasitajs būs gaidijis kaut ko citu,
diezin kādas intimitātes vaj pašatzīšanos, kurā būtu

kaut kas ko sauc par «interesantu". Es esmu gluži
pretējās domās, ka varbūt viens otrs no maniem

kolēģiem, ka jāizkravā lasitaju priekšā vissīkākās

dvēseles mantiņas un, ta sakot, jāparāda savas bū-

tibas odere. Cik oriģineli mēs viens vaj otrs nebūtu

ka rakstnieki, — ka cilvēki mes daudz nešķiramies
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ar saviem dvēseles elementiem no tiem, kuri nedzejo.
Un man ir pat nepatīkama sajūta bijusi, lasot dažas

monogrāfijas, kur dzejniekiem viņu biogrāfs skatās

vaj azotē un, pēc manas sajūtas ir netaktiski, ka

sludinājumu lapas izklāstit ari mirušo rakstnieku

visintimakās vēstules vaj atmiņas publikai. Galve-

nais ir mani literatūras darbi. Atzīstiet vaj pazu-

diniet, bet neaiztieciet mūsu saldākās atmiņas, jo
katram ir vajadziga sava vissvētākā vieta, kas citiem

lai paliek nepieietama.

Rigā, 1923.

J.Akuraters



J. Akuratera autografs.





NEIZDOTAS DZEJAS.

(1894 — 1924)
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ZIEMA.

Daba nobālusi snauž pie nāves krūtim,
Klusums laukos, ciemos nolaidies.

Skaistie vas'ras smaidi līdz ar krāšņām puķēm

Zuduši, kā laime zūd no sirds.

Tumši mākoņi pie debesim vēl lido

Saules zelta starus viņi klāj.
Iznīcibas skats tik baigi dvēs'lē spiežas

Izgaisinā sapņus skaistajos.

Sirds, kam puksti tu tik drūmi, klusi!

Vaj tev brīnišķigas pagātnes tik žēl?

Skat uz priekšu, ceribas kur lido cēli,

Vaj no ziedoņa tur nespīd stars?

1894.
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DZEJOLS.

Vaj tu ir burvju valsts ka migla
Tik lēni šurpu lidinies

Un manā sirdī sēri saldi

Tu vietu sevim sataisies?

Vaj tu ir krāšņiem zvaigžņu pulkiem
Ka gaisma plūsti brīnišķi

Un pildi dvēs'li man ar sapņiem,
Ka cieš ta saldi sāpigi?

Jeb tn kā dēmons ļauns un baidigs
Man sāpju jūru krūtīs lej
Un sirdi savaldzini mokās

Ka vairs nekad ta priekos smej? —

Tad tomēr tavās acīs laime

Tik maiga brīnumaina smaid'

Kaut ari sāpiga un baiga,
Tā tomēr dzīvibu man raid'.

Un lai es tumšā kapā gultos,
Vaj augšup skrietu debešos,
Iz tavam acim laimes gari
Man' lēni maigi aplidos.

1895.
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PEC GADIEM.

Kad sen jau jaunibas sapņi
Kā migla zudusi būs,
Būs vītušas ceribu rozes,

Sirds auksta kā akmens kļūs;
Kad ainas tik brīnišķi maigas,
Reiz klīdīs kā mākoņu bars

Ne saldajos sapņos vairs lidos

Tev raizēs nospiestais gars, —

Tad atminies laimibas brīžus

Iz brīnišķās pagātnes
Un dziedini atmiņās sirdi,
Lai pukst tā priekš jaunibas.

1895.

AUGŠĀMCELŠANĀS.

Sadzīst pēdējās vātis

Dvēselē vainotā,

Aizmieg pēdējās skumjas
Mūžigā klusumā.

Un šaubas, kā sniegs no vasaras kūst,
Caur tumsibu rožaina gaisma šurp plūst.

Ilgas lido kā gulbji
Projām uz dienvidiem,
Iz netīrās dzīves peļķes
Pēc taisnibas veidoliem.

Un atkal kā sendienās ceribas dīgst,
Un karsti pēc pilnibas dvēsele tvīkst.

1902.
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DZEJA.

Kad nesaprastu jūtu vadits

Tavs veidols manās krūtīs dzimst,
Tad sāpes nīkst un viņu plūdi
Tur savās bangās spēji rimst.

Tad debess paliek atkal zila

Un koki vējā šalkot sāk,
Un senā sapņu mīlestiba

Pie vaiga skūpstos klātu nāk.

Tad pārdzīvoto dienu jūtas
Un senais spēks, tie dzīvi kļūst,
Iz tāliem ideālu kalniem

Sāk smaržodama vēsma plūst;
Un brīvs no putekļiem un saitēm

Pār zemi ceļas lepnais gars
Un cilvēki un viņu zaimi

To mūžam vairāk neaizskārs.

1904.
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VĒL PURPURS UN ZELTS...

Vēl purpurs un zelts

Tin manus tempļa pilams augstos,
Vēl manā altārī miras kvēp,
Vēl sirdī man dzīvo ilgas.

Bet dzeltenas lapas jau kaisās

Un rozes un astras trīc. . .

Vakars skaists atnāk lēnām —

Tas — nāves brīd's.

Jāmirst ir visam priekam,
Lai sāpes skaistākas nāktu

Visu zemi šķīstit
Kā rīta saule.

1905.



SAPNIS.

Saltā Ziemas svētku naktī

Manim rožu sapnis bija
Un pa nakti lielā laimē

Neraudātas as'ras lija:

Tevi redzēju es sapnī,
Tavus mīļos bērna skatus,
Tavu silto elpu jaudu,
Noglaudiju skaistos matus.

Man ap kaklu savas rokas

Saldā mīlestibā viji,
Atspiedies pie manām krūtim,
Mani liesmām noskūpstiji. . .

«Neaizej no manis vairāk,
«Neaizej", tu sāpēs teici.

Un tu mani skūpstiem lūdzi,
Un tu saldiem vārdiem sveici.

. .

Rīta stari salti glauda
Manas acis, manus vaigus
Saltie stari neatsauca

Pstiesibā senos laikus.

1905.
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ADAGIO.

BIRST LAPAS.
. .

Birst lapas
Līst migla klusi.

Mana sirds

Ir nogurusi. . .

Kurp eju
Šaī nāves lejā?
Dveš sēras

Kā ledus sejā. . .

Sirds saka:

Uz dienvidzemi,
Kur ziedons —

Jel gaitu ņemi.

Sirds mana,

Kas ceļu zina?

It visu

Šī migla tina.

1905.
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PIE LOGA.

Viens, viens pie loga es lūkojos,
Iz namiem ugunis zvēro

Un zvaigznes sudraba actiņām
Pie debesim klusi sēro.

Un saltas ir sienas un salts ir viss

Un salti skan zvārguliši
Un pulkstens klaudzina vienumēr,
Kā mēdidams mani tīši.

. .

Es zinu kur ugunis logos mirdz,
Tur pulksteņi laiku mēro,
Bet dzīvibas aizmirsti cilvēki

Tik mūžigi sēro un sēro
. . .

Un mūžu tik ziema un mūžu sals,
Un salti kā miruši tēli

Es gaidu pār ziemeļu kalnu kad jās
Ar zobeniem saules dēli?

1905.
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ŽĒLUMA.

Vēl tavu vaigu karstais glaudums
Pie manis klusi dus un mīļo,
Un acu karstais mīlas paudums
Kā okeāns zaļš pretī zvīļo.

Vēl tavu smaidu saulains kvēlums

Ap mani vaiņagu vij klusi,
Aug sirdī dzeļošs as'ru žēlums

Jau šķirta tu, jau aizgājusi.

Es necienigais nesaprotu
Cik salds tavs biķers man bij veltits!

Tas augstos dievus reibinātu

Ar debess skaidro zeltu zeltits.

Deg žēlums dvēselē kā liesma,
Man skūpsti meklē tavu roku —

Ak, piedod, piedod! mana dziesma

Jau atkal pilna jaunu moku.

1905.
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AGRI.
. .

Agri uz zaļām

Dīgstošām lapām

Kvēpi un dūmi slīga.
Ari mēs sāpēm

Mīļi tapām
Un savīta viss, kas dīga.
Sasietu vātis vēl

Vainotai sirdei —

Paliks tak mūžu rētas.
. .

Rūsa tin tumsā

Pamirdzēs vāja
No dzisušās uguns svētas.

1906.
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AIZ SLĒGTIEM LOGIEM.

ZIEDONI.

Nu dārzos rozes atsien saulei,
Nu visus logus namos ver

Un sirdis, kuras sērās vīta,
Nu saldo debess līgsmi dzer.

Tik tevkn, mana sirds, vēl daudzi

Visrūgto stundu jāizcieš,
Vēl pusnakts gars ap tavu sauli,
Ap tavam liesmām miglu rieš.

Vēl vientuļi ir tavi sapņi,
Vēl tavas rozes ziemā dus,
Vēl slēgti smagie dzelžu vārti

Un tava saules dziesma klus.

SAPŅOS.

Tālos laukos, druvas malā

Zilganzaļas priedes ceļas
Saulei pretī debess ārēs

Domādamas klusu šalku.

Zili ziedu pulksteniši
Pļavā klanās dienas vidū,
Biklas niedras stāv pie dzelmes

Raugās baltās ūdens rozēs
. . .

Sirgdams laižu klusu skatu

Cauri dzelžu krustiem drūmiem.

Debess zilgme skatās logā
Nomirušās mēmās velvēs.

Nožvadz ķēdes, aizkrīt bultas,
Nāve iet uz pirkstu galiem
Siržu pukstus klausidamās

. .
.

Gaisā jūtu asins smaku.
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PUSNAKTĪ.

— No sapņa es pamodos:
Kas mani pusnaktī sauca?

Kā vētras brāziens, kā dēmons skaists

Pret kalnu līgsmodams trauca?

— Aiz loga gaida mans spēka gars,
Ar vaiņagiem galva tam vīta . . .

Mana sirds ir jauna, mana sirds man deg,
Kā zvaigzne no agra rīta!

— Manas dzīslas no uguns pilnas līst

Un lūpas zin zvērastu svētu.

Es iešu, es iešu mans spēka gars
Lai pasauli uzvarētu!

Šai vergu zemei lai nāve un lāsts,
Es zvēru tai mūžigu kauju!
Mana dvēsele zina dzīvibai

Dziesmu jaunu un strauju.

Un sirdi ja manu sažņaugtu
Līdz nāvei grauzošā moka —

Iz kapenēm celsies tev, spēka gars,
Ar zvērastu mana roka.

1906.
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VIENU DZIESMU.
. .

Vienu dziesmu par tām skaidrām acim,
Par to mīļo labo bērna sirdi,
Par to ziedoni, kā visi gaidām,
Par tām skaņām, ko tu sapņos dzirdi.

Vienu dziesmu dziedāsim priekš sevis

Mūsu vientulibas klusās lejās,
Par tiem kalniem, kuri tāļu ceļas,
Par tiem laukiem, kuros saule lejas.

Par tām neizraudatajām mokām,
Par tiem ceļiem, kuriem gala nava,

Kuros aizmaldisies vēlu naktīs

Meklēdama māju dvēs'le tava. . .

Vienu dziesmu — un tad vaiņagoti
lesim svētās Elizejas vārtos.

. .

Zeme sēros, bet mēs iesim skaisti

Dzīvokļos vēl ļaužu neaizskartos.

1906.
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ATSKATOTIES.

Kad zaļie lauki mirdzēja mums plaši
Un skats ar skatu zvīļot iedegās
Un mīlas varā rauti tikām paši,
Kā straumes skanošas, kas vienojas.

Kad miera dzīvei vārtus cieti veri

Un smaids tavs pavadija mani skaists,
No mirkļa pārpilnigu kausu dzēri,
Kā viesuls dzīves prieks bij vaļā laists, —

Es zināju, ka viens reiz aizmaldišos

Pa ceļiem, kuros tavu soļu nava,
Uz tavu daiļo seju atskatišos,
Kur bāl bez augļiem mīlestiba tava.

Ņu svētu brīdi veltito no tevis.

Šīs skaidrās sāpes mani šķīstu dara;
Kā sudrabzizlis manās rokās zaļo
Un balsta mani tavas mīlas vara.

1911.



AVOTS.

Cik savāds tas avots ir bijis,
No kura reiz jaunibā
Es noliecies slāpes dzēsu

Mežu melnajā paēnā.

Tik salds un pērlaini ritošs,
Ar trīsam to atminos nu —

Ka dvēseli sapņu pilnu
No viņa es aizgāju.

Un zvaigžņu ceļi kad vērās

Vaj plauka kad puķu lauks,
Ar viņa savadu malku

Pilns biju kā pārlīstošs trauks.

Tik slāpes — ne gremdējis viņā,
Bet mantojis biju vien;
Tās slāpes, kas mūžigos ceļos
Man' vada ikkatru dien.

Cik savāds tas avots ir bijis!
Es nezinu, kur viņš nu, —

Es simtreiz vēl gribētu baudit

Viņa plūstošo saldumu.

1911.
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VELA LAIME.

Nāk vakars lēns

Ar asins sārtu lāpu —

Kā uguns plēns
Dziest viss, ka dienā slāpu.

Sirds gurda tiek:

Ta daudz ir gaidijuse,
Tai nepietiek,
Ko diena iedevuse.

Ta aizslēdzas.

Nakts zvaigznēs atnāk kvēla.

Sārts veras sapņu zieds —

Kur laime tu tik vēla!

1912.

VĪRI UN SIEVAS.

Sievām pieder mīla maiga,
Rožu dārzi, sapņu pulki.
Vīriem cīņas blāzmo vaigā,
Vīri mūžam drosmes tulki.

Sievām nolemts dziedēt rētas,

Vīri lepojas ar viņām.
Vīriem asinis tiek lietas

Atdodoties kauju dziņām.

1915.
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LĪGO!

Mūžu vaidos un ciešanās, Latvija,
Dzīvs bij tavs skanigais Līgo,
Naktīs visdziļās un laiku tumsibā

Uguns tavs dzīvo un spīgo.
Nu tāļu gaišās Kurzemes meži zil,
Melnas sēras pār laukiem un ciemiem pil.

Nakts zāļu smarža izkūp bez gavilēm
Pār nāves dieva plašām nometnēm.

Par veļu galdu kļuvis ir Jāņu galds —

Bijušais malks, cik topi tu rūgti salds!

Bet ziediem greznoties mīl vēl jaunas krūt's,
Ik kareivs sapņos sev papārdes ziedu plūc,

Līgo!
Spožs dedzigs zobens jaunibai asināts,

Spēkā un skaidribā atmirdz cīņai ik skats.

Līgo!
Aiz pulka pulks, aiz dziesmas dziesma kliedz:

Latvijas vaiņagā asins — visskaistākais zieds!

Līgo!
Jums, zobenu, ziedu un uguns nesējiem,
Ar brīvibas sudrabbaltiem vaiņagiem,

Līgo! Līgo!

1916.
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VIENTULĪBAI.

Tik dažas priedes pie loga šalko

Un vakars vēss lietus lāsēs raud
. . .

Sen neesmu bijis tik vientuļš, kā šodien,

Ko, skumja, man vēsu mēteli aud?

Es dzimis esmu Muzam visgaišam
Man saules klajums — bezgala ceļš,
Ko ziemeļu vēji un svešums un sēras

Par atteikšanos no prieka melš?

Un vientuliba, ta cita man, daiļa,
Ne kailā ceļmalā dēdošā šī,
Ta vientuliba, kas zaļlauku birzē

Kā savam vismīļam man vaiņagu vij,
Ta vientuliba, kam avotu acis

Un mežu zilgmajs kā plivuris klāts,
Ta vientuliba, kas karaļa meita,
Pie kuras sauc miesa, dvēsele, prāts.
0, mīļā, sen vaigs tavs novērsts no manis,

Silzaļajos mežos skūpsts dzeja bij mums —

Ko tagad pie logiem tik vēsi elpo
Sī tava ēna kā spokojums?
Es eju garām šai dienai un ceļam.
Tu māj un smaidi, un vil un sauc

Un ziedus un vīnu, un stundas un laikus

Kā ziedoņa vējs baltā virpulī jauc.
Tu pasniedz man roku — to skūpstā es tveru,
No tava daiļuma gaišs tiek mans vaigs
Un laiks nes mūžibas ceļos mūs abus

Kā zeravs, kā dieviba, dziedošs un maigs.

1916.
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ATMODA.

Caur pavasara mirdzu

Gaišs debess gavilē, —

Es esmu ilgi sirdzis,
Cik spoža pasaule!

Pa gaišo ceļu ejam,
Skrien putni, ūdens smej.
Es ticu Tavam sejām
Tu smaidot blakus ej,

Un stāvot priekā klusā,
Es jūtu: sildošs tvans

Nāk sirdi sēru klusā —

Tad ziemas sals bij mans.

Pie lūpām daiļu roku

Es ceļu, skūpsts tik mīļš .

Pilns atkal saldu moku,
Kā debess zvaigznēs dziļš.

Tu dzīves roka siltā

Un mīlā mūžigā,
Bez sāpēm un bez vilta,
Ka senā vasarā.

1917.



22

DAIĻUMS NAKTI.

Šaī klusā pavasara nakti

Ir sajaukts kopā viss kas dails.

Viz miglā mēness zelta sakta

Un lauks guļ velgmēs pilns un kails.

Es veru logu, dārzos raugos.

Vaj magoņziedu pilns ir viss — ?

Ak, tikai mīļi mirkļi draugos
Man nāk un sejs tavs izplaucis.

Šaī klusā pavasara naktī

Tavs sejs man zied kā magoņdārzs,
Šaī klusā pavasara naktī

No tevis pilns ir nams un ārs.

1917.
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SAPŅU LAIKS.

Ak, skaistais laiks, kad visa tauta

No lieliem sapņiem pilna tiek

Un nezināmas varas rauta

Uz spēli sevi visu liek!

Plīv ugunsgrēki, noziegumi,
Ar vēstim liesmainam pilns gaiss,
Uz ielām pūlis, uzsaukumi

Un varas alkums kliedzošais,

Kas mieru paņem katram naktī,
Par iegūšanu sapņot liek.

Sit kaujas troksnis skaļu takti

Un cīņas nekad neapsiek.

Ak, skaistais laiks! ir beigta dusa

Un asarainais liriskums,
Par vergu pagājibu kluso

Vairs sirdis šodien nenoskums.

Kā lauva ilgi saistits sprostā
Nu izlauzies ir tautas gars,
Kā kuģis sen kas gulējs ostā

Nu jūrā steidz, nāk pavasars.

Simts kaislibas ir spārnos celtas

Tiek lielu sapņu sapņots daudz.

Tiek senās tikumibas peltas,
Jauns laiks kā sarkans eņģels sauc.

Ar saldām dzirām apdzirdita
Ir tauta. Kur tai mērķis sprausts?
Viss viens; dej traka juku svīta,
Tiek augstāk, augstāk karogs sprausts.



Kur novedīs mūs asas cīņas?
Kad beigsies asins karnevāls?

No acim nokritīs kad zvīņas,
Kad visām prasibam būs gals?

Kas zina to, — nav domāt laika,
Ar vārdiem, žestiem pilns ir gaiss,
Sedz visu savā asins tvaikā

Šis laiks no šausmām saldi baiss.

1917.

mīlestība.

Zelta putnis ir mīlestiba,
Mirdzot viņš lido no paradizes,
Laižas uz pleca mums dziedādams dziesmas

Kādas tik dieviem dzirdēt ir vēlēts.

Brīvs ir šis zelta putnis kā vētra,

Nežēligs mūsu lūgšanām preti,
Laizdamies projām kad viņam tīkas,
Viltus pilns, sāpes bezgala nezdams

. . .

Un no visa, ko nesis viņš, atliek

Atmiņas tikai, kā sudraba pelni,
Kuras mēs meklējam zeltputna dziesmās

Mirkļus un sejas, kas bija reiz mūsu.

1919.
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VELTĪJUMS

(MARIANNAI).

Pie jūras šodien stāvēju es, mīļā,

Bij saules plūsmas apmirdzēts tai vaigs,
Silts spožums plūda pretī viļņu zvīļā,
Iz viļņiem smējās dieves tuvums maigs.

Un sirds man divkārt steidziga tad kļuva
Es atminējos laiku mirkļus tos,
Kad tava dvēsele man bij tik tuva, tuva,
Kā iespēj būt tik mīlas pirmlaikos.

No laikiem priekškars tika atvērts vaļā
Un sapņu putni sāka šūpoties

Ap mani drūzmā, lielā priekā skaļā,
Kā runātu ar mani spārnots dievs.

Es atkal staigāju pa dzidro dienu,
Pa kalnu ceļu augstumos kas iet,
Kur apkārt mums ar zelta pavedienu

Bij saites savijis kāds dievs, man šķiet.

Pa puķēm un pa tekam ziemeļpļavās,
Kur pusnakts gaišā blāzmoja mums līdz,
Un rītos modies tavu roku skavās

Es dzirkstiju kā dievu apveltits.

Kā zelta trauki dienas bij mums celtas

Pie lūpām un mēs mīlā aizmirsām,
Priekš kā ir cīņas steidzigas un veltas,
Ne zaudējām mēs ko, ne meklējām. . .

Un dzīve bij kā grāmata mums rokās,
Kur zelta burtiem rakstits bija viss,
Kas pārspēj likteņus un tumšas mokas,
Kā dējošs dievs no prieka noreibis.

25
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Nu staigājot pa gaišo dienu pēdām,
Es sajūtu cik vēsi jūra šļāc
Par mūsu mīlas dieva dziļām bēdām

Un ikdienibu jūt tik tuvu prāts.

Tik viļņu čalā gaišais vārds kāds zvana,

No viņa tieku dziesmām modināts,
Dzied mirdzums: Marianna, Marianna.

. .

Un viss ko jūtu es — tev dāvināts.

1920.

• KRIŠJĀŅAM BARONAM.

Retam no mirstigiem laime tāda kā Tevim:

Tautas svētākās birzēs Tu staigāji daiļš,
Līdz no turienes dievu visgaišākos dārzos

Aizgāji svētbirzes vaiņagu pamezdams mums.

Ak, kāds spožums nu apstaro Latvijas kalnus!

Mūžigu līgo Tev dainas caur gadsimtiem sauc.

1923.
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SKATUVES PROLOGS.

Mēs esam tie, ko katris gaida
Un aizmirst savās gaitās drīz

Tiklīdz ka mūsu spēle galā
Un priekškars atkal aizkritis.

Bet dzīves spogulis mums rokās

Kur tīkas visiem lūkoties,
Tas mūžam jūsu domas, skatus

Pie mūsu tēliem cieti sies.

Lai maskās mēs, bet patiesiba
Caur katru masku cauri spīd
Un katris savu noslēpumu
Var mūsu spēlē saskatit.

Jo visi spēlējam to lugu,
Ko pasaulē par dzīvi sauc,
Kur tumšu moku, sapņu, laimes

Un ilgošanos visiem daudz.

Mēs visi spēlējam, līdz galā
Pār visiem lielais priekškars krīt

Un laiku viļņojošā straumē

Tik atmiņas var saskatit.

Tādēļ mēs vienoti un tuvi,
Kad tēlu vieglais atmirdzums

No mūsu acumirkļa dzīves

Var dvēsli atspirdzināt jums.

Mēs nākam drīz un atkal ejam,
Mums ceļotāju liktens dots.

Mēs līgsmi, ja ar mūsu spēli
Jums brīdis aizmirstibas dots.
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Un atminoties mūsu tēlus

Jūs zināt, ka it visiem mums

Pār ikdienibas salto krēslu

Ir vaj'dzigs dailes atspīdums,

Jo tik pār dailes zelta tiltu

Uz pilnibu mēs varam kļūt
Un nesniedzamo tikai sapņos

Un līdzibās un tēlos gūt.

1922.

SVĒTA SIRDS.

(Nezināmā kareivja kaps pie Daugavas.)

Kad pāri cīņām zvaigznes mirdz

Tu dusi sniegos, svēta sirds.

Tas avots vien bez mēra plūst
Un neapkūst, un neapkūst, —

Tavs asins avots karsts un svēts,
Tas cīnītajiem novēlēts.

Ka svēta sirds, ka svēta sirds

No zemes šīs vairs nebūs šķirts
Tas stāsts, kas tautā ierakstits,
Kas karogos ir iekšā tīts.

Kas sniegos dus kā svēta sirds,
Kad pāri ciņam zvaigznes mirdz.

1923.
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SIGULDAS PILĪ.

Aiz gadu simtu tālās miglas
Šaī vietā mita brīva cilts,
Te smējās bajarmeitas žiglas
Un saules vilnis plūda silts,
Un burtnieks prata savu dziesmu

Kad ziedoklis bij pilns ar liesmu.

Šaī vietā zeme apslacita
Ar asinim no tautas krūts,
Par savu sauli, dziesmām krita

Te varoņi, kam liktens grūts
Un laimes pilns bij svētās kaujās,
Kā baltais zibens pērkoņgraujās.

Un jodu vētra mellu nakti

Pār tautas sauli steidzās klāt,
Daudz varoņu te mūžos rakti

Tak viņu gars spēj plivināt,
Kā karogs pilns ar saules zeltu,
Lai gaišos spēkus augšup celtu.

Un sena dziesminieku laime

Nu visiem mīļi vārtus ver,

Nāk Jaunlatvijas burtnieksaime

No svētavotiem gaišiem dzer.

Šī vieta teiku vaiņagota
Par mantojumu viņiem dota.

Ak, Satezele, vārds mums svētais,
Cik ziedoni tu lielu nes!

Šis mantojums mums novēlētais

No senas laimes pasaules:
Lai labāk cīņās bojā ejam,
Bet savu brīvi nezaudējam.
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Kā latvju cīruļiem no rīta,
Kad sudrabā mirdz zaļais lauks,
Mums nākamiba vaļā tīta.

Kas skaļāk vēl uz darbu sauks,
Kā tautas senais dailes guvums
Un svēto cīnitaju tuvums!

Cel, vecais burtniek, kokli savu

No putekļiem, jo laiks ir klāt,
Kad tautas darbus, seno slavu

Mēs atkal varam sumināt.

Prom bruņinieks-nāvetajs un burvis!

Nu verat dziesminiekiem durvis!

1923.
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RAKSTS.

Ir tumša mūsu tautas grāmata
Ar sērām daiņam, nopūtam un raudam,
Simts melnas lappuses bez saules jaudām —

Ta gadu simtu pilna raudāta.

Bet ir kāds raksts šaī svētā grāmatā, —

Tas asinsraksts no krūtim cauri šautām,
No dvēslem liesmainām un karā kautām,
Tās mirdz un zvēro uguns spožumā.

To latvju strēlnieki mums ierakstija,
Kad sniegos asiņoti pretī skrēja
Tam laikam gaišam, kas vēl miglā bija.

Tie velnu nakti baigo pāršķelt spēja.
Šaī rakstā viņu gars un mokas bija.
Pār Latviju tie zied kā zvaigžņu sēja.

1924.
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STRĒLNIEKU PIEMINEKLIS.

Laukos kad izeju, dusiet kur jūs,
Purvos un mežos un aizmirstās lejās
Svēta un sēra man dvēsele kļūst
Saule un miers kad pār kapenēm smejas

Atblāzmo atkal tad nāves lauks sens,

Skrējieni, cīņas un šāvieni baigi.
Pāri tam paceļas monuments

Laiku krēslibā mirdzēdams zaigi.

Viss viņā ietverts ko izcietat jūs.
Pamatos nakts tam un verdziba kļaujas,

Sniegi un ugunis apkārt tam kūs,

Augšā jūs lidojiet dievigās kaujās.

Augšā kur mirdzošu dvēseļu pulks,
Latvijas karogs pilns saules un plīvo
Tautai vaj vajadzigs vadons un tulks, —

Saulē un zvaigznājos gars jūsu dzīvo.

Garām gar jūsu kapiem iet laiks

Nevarigs nolaupit spožumu svēto

Sidrabots aizlaikos paceļas tvaiks —

Jūsū skrējienu sveic neredzēto.

Apstājies, ceļniek, kur monuments svēts,
Gars lai Tev nodreb no dievigās kaujas.
Brīvibas karam ikviens novēlēts,
Dvēsle kā liesma lai cīņā tev šaujas!

1924.



NEIZDOTI STĀSTI.





ATMIŅA.

Līdzigi sen neredzētam draugam, sen meklētai

laimei, viņa atnāca un piespiedās man klāt. Es biju
viens savā istabā; ārā svilpoja ziemas niknā vētra,
retas lietus lāses pieklauvēja pie mana loga un

miglainais vakars jau sāka pārklāt pakalnus, kad

viņa atnāca.

Bet kas tad atnāca?

Atmiņa, no turienes, kur mūsu ceļš nekad neat-

griežas, — no tālās nomirušās pagātnes.
Es biju dzirdējis, ka kādreiz nākot mirdzošs ķerubs

iz zilās debess un nolaižoties pašā tumšajā pagraba
velvē jeb apakšzemes dzīvoklī un ņemot savā klēpī
skaisto dvēseli nest uz augšu. Kāds varētu būt šā

ķeruba vaigs, kādu mīlestibas pilnu trīsu viņš varētu

iededzināt cilvēku sirdīs, to mums grūti iedomāties.

Bet man liekas ka atmiņa, kas tikko pieglaudās man

klāt, būtu tikpat tīra, lai gan ne tik spēciga un svēta.

Lūk, te viņa ir.

Kluss latviešu ciems Kurzemē. Visapkārt viņam
lielas apsūnojušas ābeles; viņas ziedu laikā šalca un,
kā likās, kaut ko viena otrai stāstija par ziediem

un zilo debesi.
. .

Caur viņām noraudzijās iekrituši

logi plašajā Dieva pasaulē. Caur viņām bija redzama

netālā birze un līdzenie lauki, aiz viņām pakalni un

beidzot zilganie priežu meži izplēzdamies neapzināmā
tālumā. Šur tur pa pakalniem izlaidušies ciemati tik

vienaldzigi, kā snauzdami. Istabiņā pie loga sēdēja
meitene gadu desmit; viņa skatijās kaut kur tālumā,

jo patlaban saule aizdzina balto sniegu uz viņa dzim-
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Teni — debesim. Skaistais, drusku domigais vaigs,
vēl neattīstijies, pa pusei apklāts ar bieziem, nekār-

tigi nošļukušiem matiem, raudzījās tā savadi, neno-

teikti. Acis lielas, sapņainas, laižas kā meklēdamas

no vienas vietas uz otru. Bet šinīs acīs, kāds brī-

nišķīgs spožums un spēks mājoja! Es sēdēju viņai

pretī otrā galda galā un iedomājos, ka šis skats pilns
nebeidzamu ilgu un kaislu vēlēšanos, varētu likt

nodrebēt pat ļaunākajai sirdij. . .

Grāmatiņa, ko viņa nupat bija lasijusi, bija noslī-

dējusi uz klēpja; savāds miers visapkārt. . .

„Par ko tu domā?" es viņu jautāju.

„Es domāju, cik labi būtu, ja nebūtu šo šauro

logu, nedz smagā gaisa mūsu istabā, kad viss būtu

tik tīrs un skaists, kā debess apjums, kas naktī pār-

pildās ar zvaigznēm. Kad cilvēkiem nevajadzētu tik

daudz strādāt, ka viņiem sāk krūtis sāpēt un pagurt
spēki," viņa pasmaidi ja ar nospiestu bērnišķu smaidu—

„ai, tad būtu labi! Varbūt tad ari es atkal dzirdētu

jaukas skaņas, kuras senāk katru nakti nāca pie
manis paciemoties..."

Viņa nolaida acis un lūkojās grāmatā.
„Vaj tu daudz izlasīji?" es prasiju atminēdamies,

ka viņa nesen atnesa grāmatiņu ar dzejām.

„Ja, es izlasiju par liliju un zelta taureniti, par

ceļinieku, kas nakts tumšumā maldas bez pajumta,
par übagu pie baznicas durvim. Bet man tik žēl

lilijas; vaj tas varētu būt, ka skaistais taurenitis tik

ļauns un atstāja viņu aizlidinadamies projām. Es

liliju ieliktu krūzitē ar aukstu ūdeni, varbūt viņa
atspirgtu..."

„Bet tā tak arvien iet pasaulē," es viņu mierināju,
redzēdams skumjas tās smalkajā ģīmī. „Un bez tam

tak katru vasaru izplaukst tik daudz jaunu, skaistu

liliju."
Mēs apklusām. Uzreiz viņa pacēlās un nolūkojās

man taisni acīs.
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„Kapēc jūs nepaņēmāt vijoli šurp nākdami? To

dziesmu, ko jūs teicat no Bēthovena, ko viņu reiz

spēlējat, tā man arvien vēl skan ausis. Viņa gan-

drīz līdziga tām skaņām, kuras dzirdot es itkā iesāku

dzīvot.
. . Vaj jūs vairs nekad nedzirdiet?. .."

„Ko tad?" es jautāju.

„Tās dziesmas, kas skan naktīs, kad viss ir klusu,
klusu

. .
.

Māte saka, ka viņa ari neko nedzirdot un

citi ari ne, bet es dzirdu.
. . viņas skan tik jauki

un sēri, ka man arvien gribas raudat..."

Tā viņa sapņoja arvien par dziesmām un mūzikas

skaņām. Es viņu vairākas reizes redzēju baznicā:

savas vājās izkaltušās rociņas viņa bija piespiedusi
cieši pie krūtim un raudzijās augšup uz ērģelēm,
tīri kā vaj sastingusi, kā bez elpas. Tikai kad diev-

vārdi beidzās, viņa sāka līdzi citiem doties ārā,

nemaz neuzklausidamās, ko draudzenes tai jautajā.
Varbūt tādās reizēs viņa atkārtoja visu to savā dvē-

selē, lai varētu dzirdēt vēl un vēl bez mitēšanās.

Skaidrite, tā sauca meiteniti, varēja brīnišķigi
skaisti dziedat. Skolā ejot viņas skaidrā smalkā balss

bija dzirdama cauri caur lielu pulku dziedātāju. Bet

vasarā viņa negavilēja pa mežiem un pļavām, kā

citas meitas: dziedāšana viņai bija kautkas cēls un

svēts, pie ka varēja ķerties tikai ar sajūtām. Cik

daudzreiz vakaros, kad saule aizgrima aiz lielajiem

siliem, kad apklusa darba troksnis un daiņošana un

harmoniku skaņas pa malu maļam, kad ne mazākais

troksnitis netraucēja vairs dabas svēto klusumu, — cik

daudzreiz tad vēl Skaidrite sēdēja pie atvērta loga
un lūkojās nakts tumsibā. Vaj tā nebija dabas mū-

žiga saistoša muziķa, kuru viņa dzirdēja un kuru

tikai retam ļauts sajust... Tā kā es dzīvoju ļoti
tuvu pie viņas vecāku mājam, tad bieži vien nogāju
Skaidriti apmeklēt. Savādas, neizprotamas sajutās
mani pie viņas saistija. Viņas daiļjūtigais, lepnais
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gars mani kā saistit saistija uzkavēties klusajā istabā

un uzspēlēt uz vijoles viņas iemīļotās dziesmas. Kad

viņa sāka no bērna pārvērsties par jaunkundzi, dzī-

šanās pēc mākslas pamodās viņai tik neizdzēšami

dvēselē, ka nedeva viņai mieru nekur.

Skaidrite dzīvoja jau kādu gadu R... Vecāki

ar skumjām turp bija viņu laiduši dziedāšanu, mā-

cīties, bet tikai uz neilgu laiku. Māte nevarēja

pavisam iedomāties veco māju un ziedošos kokus

par tādiem, kas viņai daritu prieku bez Skaidrites.

Pēdējā dzīvoja R
... pie savas krustmātes.

Pēdējā laikā viņa ņēma stundas mūzikas institūtā.

Cēlās, lepnās jaunkundzes smējās par „zemnieci",
kas apnikusi pa mežiem gavilēt un gribot R...

mūrus tricināt ar savu balsi. Bet patiesibā viņas to

apskauda un ienīda tāpēc, ka redzēja sev jaunajā

dziedātajā bīstamu sāncensi. Tad Skaidrite sāka jo
bieži apmeklēt operas namu. Nepagāja gandrīz ne-

viena izrāde, kurā nebūtu redzējuši parastie apme-

klētāji savadu jaunkundzi, drīzāk bērnu, kurš pa

izrādes laiku pat nepakustējās, lai tikai neaizlidotu

garām kāda skaņa no orķestra. . .

Es atminos, ka pēdējā vasarā viņa atbrauca ciemā

uz savu dzimteni. Kad es viņu apmeklēju, tad at-

radu gandrīz gluži tādu pašu, kā priekš pāris gadiem.
Tikai skats bija dziļāks un domigaks, bet krūtis,
rokas un vaigi, tāpat neattīstijušies, itkā caurspīdigi

ķermeņi, brūnās matu cirtas tādā pat nekārtibā. Viņa
man stāstija par saviem jau sasniegtajiem panā-
kumiem. Tādās reizēs šis mazais, niecigais stāvs

vaj trīcēja no dzīvibas un dziesmu varas, likās, ka

viņš būtu radits vienigi dēļ skaņām. . .
Kādreiz

mēs uzšķīrām vecas dziesmas vaj pat iz bērnibas

dienam. Bet viņa teica:
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„Ai ne, uz priekšu tālāk, tālāk.
. .

arvien tuvāk

man liekas viņa dziesma, ko tik bieži dzirdēju bēr-

nībā nakti pie manas gultas."
Es uzsāku uz vijoles kādu Mocarta āriju vaj citu

ko un viņa dziedāja... Šīs skaņas ari vēl tagad
nav galigi zudušas no manas atmiņas.

Kādā vakarā es jau devos uz mājam un Skaidrite

mani pavadija līdz dārza vārtiņiem. Uz viņas vaiga
bija redzamas itkā skumjas. Viņa pagrieza skatu

pret debesim un prasija man:

„Vaj jūs nekā nedzirdiet?..."

Es paskatijos visapkārt. Vispāri pār plašo klajumu

nebij nekāda trokšņa, tikai mūžigais, neapjaušamais
klusums. Debess bija tik tīra, kā zerava liesma.

Iz turienes nolūkojās skumji, bet mierigi bālā mēneša

stari un līgsmi, itkā gavilēdami, zvaigžņu mirdzumi,

uzplaukušie koki pilni ziedu un smaržas stāvēja un

klausijās. . .

„Klusums, mierinošais klusums," es atteicu.

„Bet es dzirdu skaņas; man liekas, ka tikai tagad
atvērusies pār cilvēku galvām skaņu pasaule. Vaj

jūs pazīstiet, vaj esat dzirdējuši šo klusumu?
. . .

Kas gan tur nav dzirdams! Uzklausāties labi. Šī

dziesma, vaj tā nav par dzīvibu, par neiznīcību?

Vaj viņa neapdzied ikkatru jūtu, kura tik neskaidri

pamostas mūsu dvēselē. Un atkal otra dziesma:

viņa skan par nāvi, par bezsapņu snaudu klusajā

kapsētā, par aizmirstiem sapņiem un neaizsniegtajiem
veidoliem.

. . Nē, tas nava klusums, tās ir gaviles
iz nezināmās skaņu valsts

.. .
Tad viņa itkā kautko

iedomādamās, nopūtās un apklusa. . .

Pēc neilga laika viņa atkal nobrauca R... un

nodevās ar lielāko nopietnibu savam mērķim. Bet

gadijās šķēršļi. Tēvs paziņoja, ka nespēj viņai vairs

tālāk palīdzēt un ari uzaicināja tūliņ ierasties mājās:
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māte esot palikusi ļoti vāja un ilgojoties tikai pēc

viņas. . .

Skaidrite ļoti noskuma, bet atlika taču

vairs apmēram pusotra gada un viņa varēja beigt
kursu institūtā, kas būtu ļoti, pat nepieciešami vaja-

dzigs viņas tālākai izglītibai. Un viņa palika turpat.
Bet līdzekļus viņa vairs nepavisam gandrīz nedabūja

no mājam un visu tai vajadzēja sadabūt pašai. Ai,
šī māksla!.

. . Viņa to aicināja arvien tālāk un

tālāk pret stāvajiem kalniem, kuru galotnes sniedzās

mākoņos. Skaidrite juta, ka viņai spēki zuda un

zuda ar katru dienu, bet viņa gribēja tālāk cīnities.
. .

Vēl viens solis uz priekšu, vēl pēdējie spēki kopā
un būs paēna, kur varēs drusku atdusēties, bet ne

apstāties. Nē, to tik ne!

Tad nāca kāda diena, kur Skaidrite juta krūtīs

svešas sāpes; klepus sāka viņu mocit. Tikai tad

viņa atcerējās, cik dažu nakti bij saluši zem plāna

apsega, tikai sapņodama par nākotni.
. .

Beidzot

dziesmas pavisam apklusa. Galva viņai noliecās ar

katru dienu uz krūtim zemāk. Pirmās salnas jau

sārtoja apšu lapas skaistajā mirdzumā, kas pasludi-

nāja, ka tuvojas rudenis, kad Skaidrite atkal pār-
brauca mājās, bet tagad uz visiem laikiem.

Kad es viņu apmeklēju, ta bija daudz klusāka nekā

iepriekš un sūdzējās par sāpēm krūtīs, kuras tomēr

ar ikkatru dienu topot vājākas. . .
Rudens pūtieni

brāzās pa kailajiem koku zariem un kā mēdidami

svilpoja ap kluso māju. Man krūtīs bija pamodies
savāds žēlums, kad es pēdējo reizi saņēmu viņas
mazo rociņu savā, lai atvaditos.

Silta, mīliga pavasara diena. Neizprotamais izpla-

tījums atvēries tik plaši un dziļi, mirdz pār cilvēku

galvām savādā līgsmibas pilnā spožumā. Cik tālu

tur redzama zilā dzīle, aiz kuras mīt mūsu tēvija!

Sniega balti mākoņi, celdamies ziemeļos viens pēc
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otra, aizplūst pretī dienvidus saulei un mirkst un

dreb viņas spožumā un mazgājas balti, balti lai varētu

saņemt nākošo dzīvibas veidolu — ziedoni, ar neap-

tveramu varu izgāžas siltie stari pār dabu un tīra

visu no nāves atliekām. Un augšāmcelšanās izpleš
savus spārnus un paceļ miliardiem dzīvibu. Viņa
sūta aizmirsto ilgošanos mūsu dvēselē un ta grib būt

atkal tīra un klusa, bez noziegumiem un vētrām, bez

tumšajām vētrām un mākoņiem, itkā pavasara diena.

Dzīviba, dzīviba!.
. .

Bet kapsētā redzams dzeltens, nesen uzmests kaps,
kura mitrajās smiltīs pie melnā krusta ceļos nome-

tusies veca sieviete, nesteigdamās un ar lielāko rū-

pibu stāda puķes. Pa laikam viņa paceļ acis uz

augšu, bet tās nespēj panest balto gaismu un atkal

nolaižas uz kapu — tur viņām īstā vieta..
.

Ai, šī māksla, cik daudz, daudz viņa paņēma un

nekad neatdos! Un paliek neaizsniedzama, lepna,
smaidoša dzīve.

* *

Skaidrites istabā viss klusu. Viņas grāmatas un

notis apputējušas un guļ necilātas plauktos. Tikai

ābeles, apēnodamas veco ēku, šalc un šalc vienaldzigi,
neizprotami kā senāk.

. .

1900.





SNIEGA PĀRSLAS.

Pa gaisu klaidoja vientuļš mākonis. Viņš gāja pa

ziemeļu purviem un ledainām jūrām pār nāves kla-

jumiem un nevarēja nekur sev atrast atdusas. Cik

ļoti viņam gribējās uz dienvidiem! No augšas viņš

redzēja, ka tur koki baltu ziedu pilni un debess tik

dzidra un zila, kā gleznā, bet kaut no kurienes plūst

putnu dziesmu trijoļi tik skaņi un līgsmi, ka ilgās
pat nomirt varētu viņos klausoties

...

Un mākonis sāka peldēt uz turieni. Bet vētras

viņu grieza atpakaļ uz pelēkiem ziemeļiem, kur vi-

ņam jābrien caur auksto miglu un jāceļo bez mērķa

un bez miera tālāk un tālāk, bez atpūtas.
Viņš nolūkojās uz zemi sev apakšā. Pussasalušās

dubļu peļķes, netīri ceļi un kaili, šalcoši koki un

nekā, nekā, kas viņa skatus varētu iepriecināt. Mā-

konis sāka domāt, sapņot par kautko, varbūt par

laimi, dzimteni, kur tam būtu labi mist. Viņa krūtīs

dzima viens pēc otra balti, vizoši kā pērles, smalki,

vārigi sapņi. Un tad viņu sakrājās tāds pulks, ka

tiem vairs nebij vietas viņa krūtīs un viņš sāka tos

kaisit uz zemes, uz netīrās, pussasalušās zemes. Kā

baltas asaras bira miljardi šo mazo sapņu un apklāja
visu līdzenumu ar baltu segu. Zeme tad bija tikpat

šķīsta, kā viņi sapņi, tie bij nākuši sev sagatavot

tēviju un tur dzīvot.

Viņi stāstija cilvēkiem par kautko tīru un vieglu,
par kautko augstāku, savādāku un daiļāku, nekā

viņu netīrās pilis un bezgala celi.
Bet cilvēki no ta neka nesaprata un negribēja

dzirdēt. Viņi mīdija mākoņa baltos sapņus kājām

un tie tad palika arvienu netīrāki un, ka likās, kaut
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kur noslīka. Beidzot straumes aiznesa tos projām

uz okeānu un tur viņi tad atkal pacēlās gaisā un

gribēja būt balti, bet krita atpakaļ, kā smagas asaras.

Bet kur šās asaras krita, tur viņas stāstija puķēm

par lielajām dzīvibas ilgam un puķes — ziedēja.
Tikai cilvēkiem viņi nebij vajadzigi, viņi tos rai-

dija projām, lai tie nebūtu priekš acim un netraucētu

zemes iemītniekus no miega.
Tāds sapņu liktens: virs zemes tiem nava vietas...

Bet mākonis redzēdams savus sapņus iznīkstam,

sastinga tur augstumos un aizpeldēja tukšs, lepnis un

sāpju pilns projām meklēt sev jaunas debesis un

jaunu zemi.

Tāds sapņotāju liktenis: bez dzimtenes, bez mērķa,
bez draugiem ceļot un mūžam atdusu nebaudit...

1902.



UZ SMILTĪM.

Bija vasaras dienvidus. Augstu, augstu dega saule

un šāva savus starus uz puķaino, zaļumos tīto zemi

un zeme pagura šajos staros, kā pagurst kaislos

skūpstos mīlestibas dienvidā skaistules lokanais stāvs.

Viss gaiss smaržoja un viļņoja, itkā viņā būtu kāda

plūstoša, nesaredzama viela, kas cilvēkus apreibina,

apbur un nogurdina un atnes viņiem laisku, gleznu

sapni, kuram var lūkoties savādajā skatā un var

sastingt no baudas un brīnumiem
...

Šis dienvids bija dzīva pasaka.
Es klejoju pa jūras smiltim ar savām nemiera

ilgam, kuras neka negrib un kurām vienmēr kaut

ka vajaga.
Pa labo pusi no manis dusēja jūra. Nekad es

viņu nebiju redzējis tik mierigu un nogurušu kā

tagad. Pat tā mūžigā, neapdziestošā vizma, kas kā

burvigas lentas pašā klusākā laikā plāvo tālumā pār
ūdeni, mirdzēdama un pazuzdama — ari ta tagad

bija dzisuši. Tālumā pie horiconta, kur citreiz dzimst

viļņi un kustas jūras kalns, tagad tikai blāva, zili

pelēka bija un pār to bezkrāsainās gaišās debesis.

Un piesērējušais sēklis pie smilšu lēznā krasta bija
tik kluss, ka iedvesa pat kautko sērigu. Retumis

sakustējās ūdeņa virss un mazie vilniši noguruši
slīka smiltīs, itkā smags, smags vaids, pēdējais elpas
vilciens no mirēja, pēdējā cīņa pēc dzlvibas. Ūdens

vairs neizdvesa spirgtuma, bet tveici un gurdenumu.
Jūra dusēja: viņas spēki bija salausti no saules

dienvidus skūpsta. Spokaini izskatijās peldu mājas

seklajā ūdenī un spokaini snauda ari priedes virs

sakarsušām kāpām un tur aiz viņām, — tur bija
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bagātnieku dzīvokļi ar uzceltiem slēģiem, verandām,
rožu dārziem, baltiem palagiem un lēnkrēsliem. Ari

tur viss tagad snauda un gura vasaras miegā — un

kā lai ari būtu dzlviba tur, kur nav vētras. Skaistas,

gļēvas miesas gozējās ēnā, tītas gaišās zīda drēbēs,
bet gars —

Es biju noguris un sajutu, ka sviedri man slapi-

nāja visu miesu, galva kaisa un elpa viļņoja kā

slāpdama, bet es negribēju apstāties, man bija tik

mīļš šāds stāvoklis, man likās, ka ta vajaga iet un

iet un piespiest pašam sevi.

Tad es ieraudzīju netālu sev priekšā melnu saules

sargu un zem viņa sievieti. Viņa atspiedusies uz

rokas lūkojās jūrā ar pusmiegtām acim. Viss viņas

ķermens bija bez dzīvibas un enerģijas.
Es gribēju viņai paiet garām — pametu acis un

instinktīvi apstājos: ta bija Helēna... Vaj tiešām

ta viņa bija? Ja, jo viņa pasmaidīja piespiesti un

tomēr drusku priekā staroja viņas seja.
Es neuzdrošinājos tomēr viņu pazīt. Tie tak bija

māņi... Es domāju, ka esmu pārskatijies ...
Bet

viņa ierunājās: „Nepazīsti?.. Ja, es jau esmu ta

pati... tikai citāda
...

Esmu tev sveša ..." Un viņa
noteikti sniedza man roku. Es apsēdos uz smiltim

viņai tuvu klāt un karstais tvans apņēma mUs abus.

„Tad tu še, Helēna?"

Spēji man izgaisa visas domas par jūru, par smil-

tim, par gurdenumu un kautkas cits ieņēma viņu
vietu. Mana personificētā pagātne bija te... Es

skatijos viņā un simtām aizmirstas gleznas virknējās
man atkal garām, kā dzīvas.

Es tikai nevarēju izprast, kā no tās ceribu un

spēku pilnās jaunavas varēja celties šis tēls, kas te

tagad bija manā priekšā. Viņas skatos dega vēl

kautkas neapslāpēts un ilgu pilns, bet uz lūpām bija

skumjas un visā ģērbā skumjas, tīras, šķīstas, alk-

stošas
...
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Un pamazam mus apņēma senas dienas un tu-

vums, un mēs sākām sarunāties.

„Tad tu še, Helēna?"

„Tu redzi, še. Kur tad man vajadzēja būt?"

«Nezinu, tikai es domāju, ka tu esi kaut kur tā-

lumā."

«Ja, es biju tur, un no turienes esmu še."

«Tu tak aizbrauci uz Krieviju ... tas jau četri gadi

atpakaļ."
«Ja," viņa dvesa tikko dzirdami un apklusa.
Bet man patika lūkoties uz viņas ģīmja, uz rokam,

uz ģērbu un pētit visu to, kā kautko dārgu un sa-

vadu. Visa viņa bija ta pati, tikai dzīvibas — tās

nebija. Toreiz viņa kā mājskolotāja aizgāja uz Krie-

viju, kādā muižnieku ģimenē. Viņa aizgāja smie-

damās, pilna ticibas uz labākām dienam un pilna
spēku. Kā zvaniņš skanēja viņas balss un kā rīta

ausma vizēja skati. Ikkatra drēbju krociņa izdvesa

toreiz spēku, ilgas un gribu, un šķīstibu. Toreiz

viņa gribēja vētrā doties — mazs lauku cīrulitis, —

bet tagad viņa dusēja te uz smiltim saules karstumā

un bez iekšķigas dzīvibas.

Kā nesaprazdams es lūkojos uz viņas.

„Tagad tu mājās? Tu beidzi kalpot un dzīvosi

tagad sev... Tu tak tā gribēji," es jautāju.

Viņa palūkojās caur skaistajiem skropstiem uz

mani un klusēja ...

„Ja," viņa teica, „es pabeidzu visu; es nekam

vairs nedzīvoju... Es sen jau beidzu visu ..."

Tad viņa lūkojās uz zemi un asaras lija karstajās
smiltīs

...

„Kapec, Helēna! Kapec raudat!.. Nu, diezgan,
es neatļaušu to ..."

Es gribēju ņemt viņas rokas nost no acim, bet

viņa ātri ierunājās.

„Diezgan ...
Es negribu raudat. Es neraudu ne-

kad. Tas tikai tā, šodien
...

Bet beidzu es visu un
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kam par to vajaga zināt?
.. Nē, visiem to vajadzētu

zināt, visai pasaulei es to gribētu kliegt, bet kas to

grib dzirdēt? Neviens
...

Smiltim es stāstu savus

noslēpumus."
Un atkal viņas acīs kautkas iemirdzējās.

„Pat man tu to nevari teikt? Mēs tak sapņojām
vienus sapņus. Mēs prasijām no dzīves tik daudzi,
kā neviens, — atminies, toreiz..."

„Ja, toreiz
... Ak, nemini man labāk šā toreiz.

Tagad jau es prasu to pašu, tikai es vairs neticu

nekam. Ko palīdz mūsu ilgas, kad nav spēka."
Un mēs atkal apklusām, kaut gan jutām, kā jā-

runā tik daudz! Visapkārt mums kvēloja smiltis un

dienvidus klusums dusēja gaisā, kā sastindzis mā-

konis. Kaut no kurienes cēlies mazs vilnitis atskrēja

pie sēkles smiltim un ieskanēdamies kā stikla trauks

saļūza, neatstādams ne zīmes, mirdzuma no sevis un

atkal tas pats klusums, tas pats ...

„Runā tak," es lūdzos.

Viņa sakārtoja matus un ierunājās:

„Tev gribas zināt? Nu labi... Es nevienam

nekā negribu stāstit, neviens manis nesaprot, bet tev

es varu teikt... Labi, ka tu no manis to prasi.
Bet ko tur... Viss taču tik īss un tukšs, ko es tev

varētu teikt: viņi mani ievilka savā purvā, nonā-

vēja ...
Tas viss mans stāsts ..."

„Tevi viņi varēja pārspēt! Tevi! Bet kur tad pa-

lika tavs spēks, kuru tu ņēmi līdzā, kur palika cīņa?"

„Tu runā par spēku un cīņu. Ak, tu nezini, tu

nesaproti, kas ir viena atsevišķa cilvēka spēks pret
dzīves milzeni... Man apnicis šis vārds cīņa un

spēks. Sadzīve noliek cilvēku, kā mazu nieciņu rū-

cošu akmeņu starpā un jūs sakāt tad, cīnities va-

jaga ...
Tas ir apsmieklis... Un viņi paņēma manu

spēku pamazitiņām un kad es nomaniju, ka man

viņi to paņem, bija jau par vēlu... Pirmajā gadā
jau man piedāvāja savu „mīlestibu" pats mājas tēvs,



muižnieks ar ģimeni, gadu 40 vecs, zināms tāpēc,
ka es biju skaista un jauna, tādi cilvēki arvien vi-

ņiem vajadzigi. Es aizgāju no turienes rudens lie-

tainā dienā bez ceļa un mērķa. No manas divdesmit

rubļu algas mēnesī man bija atlicies nedaudz un es

dzīvoju mazā apriņķa pilsētiņā, otra stāva istabiņā,
kura bija taisni kvadratasi liela. Kam jāzina, kādas

domas un skumjas tur naktim mani apmeklēja...
Tad es pēc mēneša laika dabūju citu vietu, ta —

lai nenomirtu badā. Es biju bagāta tirgotajā nama,

gurdā nomirušā dzīvē... tu zini, ar kādu gudribu
viņa ir pilna, šī dzīve. Mani turēja kā par vergu,
kurš par naudu skūpstīs rokas, lai tikai tam dotu

pajumtu un uzturu, to man deva just... Tāda bija
mana iztēlotā dzīve un ja es kad būtu zinājusi, ka

viņa tāda bus, bet mēs jau toreiz cienijām savus

spēkus par daudz augsti. Savām četrām sienam es

varēju sūdzēties; cilvēka neviena nebija man tuvumā

un tad man zuda ticiba kļūt reiz uz augšu. Kā sī-

kām stīdziņam dzirneklis, tā apvija pamazām mani

viss šis gaiss, šis gurdenums, šie ideāli... un es

sevi vairs nepazinu... Bet vēl man bija mans ne-

aptraipītais „es" un es biju tik tīra... Bet tagad
es esmu riebiga pati sev, vaj tu to zini?.

„Helena, kā tu savadi runā... Es tam neticu."

„Netici, — es jau pati vēl sev neticu, es sevis ne-

pazīstu, es nezinu, kā es tāda varēju palikt, bet es

saprotu, kāpēc es tāda tiku. Vairāk kā gadu es

biju nodzīvojusi šaī atmosfērā un es sāku pierast
pie visa. Es saslimu ar viņu ieskatiem

...

Un tad, lai varētu mani paņemt, nāca viņš un

runāja manā valodā, par gaismu, par šķīstibu un

par ideāliem. Ak, šie ideāli tik ir cilvēkam prieks
laika kavēšanas; par ko gan cilvēki runātu, ja ne-

būtu viņu?
Es tad ticēju viņam, bet viņam nebija daļas ar

manu ticibu. Viņš atrada manī kautko izmantojamu

49
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un vairāk viņam ari nevajadzēja. Viņš drīz aizbrauca

uz galvas pilsētu — jauns, galants muižnieks, pilns
frāžu, dzīves gudribas un baudas un es paliku, es

paliku netīra, pati sev riebiga; es gulēju purvā ...

Kāpēc es vēl dzīvoju tagad, un kā es varēju visu

to izturēt? Ja, kāpēc gan dzīviba cilvēkam ir tik

dārga, ka mums gribas viņu nest arvien vēl tālāk,
kaut gan iznēsātu, riebigu, smirdošu?

Saplēst viņu vajadzēja, kā piegānitu trauku, kas

no tīra kristāla liets... Vaj es biju par vāju vaj
dzīviba par stipru, bet es paliku tepat un grimu
arvien dziļāk un dziļāk... Saki, vaj es neesmu

riebiga, vaj ir vērts dzīvot? Vaj ir vērts, es prasu?.."
„Diezgan, Helēna

.. . Kāpēc uzbudināties. Mēs

visi esam netīri, mūs visus dzīve aptraipija ..
.*

„Nē, nerunā labāk tā
...

Man tava līdzcietiba ir

nepatīkama Tu man dotu lielu gandarijumu, ja
tu man spļautu virsū... Kāpēc mums sevi attaisnot?

Nē, es to negribu, kaut gan glābties es nevarēju,

ja gribēju dzīvot. Un paskaties uz mani. Vaj tu

redzi manas krūtis, manu jauno seju, kur senāk tik

daudz baltu sapņu mājoja; vaj tu redzi manas rokas?

Priekš kā tas viss tagad ir? Lai locitos, lai panestu
visu, lai izmantotu tos priekš dzīves, lai caur tiem

iegūtu dzīves līdzekļus, kuri atkal baros šo miesu,
ko paēdušam cilvēkam mīdit un apspļaudit. Tādēļ
man jādzīvo... man!.. Es tak biju stipra, tik

šķīsta! Vaj tā vajadzēja? Vaj ta ir dzīve?., saki

man, runā, vaj ta ir dzīve?.

Viņa apslēpa seju pret smiltim un viss viņas stāvs

ietrīcējās no raudam, itkā kad sen sakrājies, aiz-

dambets strauts skrietu kavēkļus pārspējis šķīstit

visu, visu
...

Bet pāri mums karājās gaisā dienvidus

klusums, kā sastindzis mākonis un mazie vilniši

skanēdami plīsa, uz sēkļa malas neatstādami ne

zīmes, ne mirdzuma no sevis
...

Es nezinu, kas notika ar mani. Es satveru cieti
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Helēnu savās rokās un vienā acumirkli uzrāvu to

kājās. Es gribēju redzēt viņas skatu, viņas asaras

un viņas dvēseli...

Izbijusies viņa mani uzlūkoja.

«Diezgan..." Viņa izvilka savas rokas no ma-

nam un savadi iesmējās.

«Nevajaga vairāk tādas dzīves," es saucu, «tagad
tu būsi brīva! Tu esi atkal pie mums, te daudzi

tevi sapratīs .. .
Priekšā vēl daudz dzīves."

«Diezgan runāt par dzīvi... Man viņas vairs

nava. Vaj var ieliet kristaltīru ūdeni netīrā traukā

un nodzerties? Ikviens ar riebumu no ta novērsisies...

Man pietiek ...
Es gribu izbaudit visas cilvēka sāpes

un visu zemumu... Ej tagad, es jau ta daudz cietu

šaī pusstundā. Eji, es nekad vairs negribu runāt

par savu dzīvi, — viss ir par vēlu..."

«Tu atkal aizbrauksi?"

«Ja, kad vajadzēs... Man tagad viss vienalga,
kur es esmu, vienalga, kam es kalpoju un panesu

to nicināšanu, kuriem es esmu vajadziga. Viss viens,
kur sarūs mani spēki, kur nomirst mans „es". Un

drīz jau varbūt visam būs gals... Bet eji!"
Es gribēju vēl jautāt, es nevarēju ta no viņas

šķirties. Bet viņa lūgdamās lūkojās uz mani un

teica:

„Nemoci manis. Es zinu, ka dzīve ir tik skaista

un ka viss ir labs, ko tu man gribi teikt, bet kādas

tev tiesibas mani traucēt. Mana vienigā bauda še

padusēt uz smiltim, kad es esmu viena un ap mani

šis tukšums, mūžigais tukšums
...

Man vairāk spēka
nava

...
Dzīvojiet, runājiet par sadzīves labošanu,

bet tos, kuriem viņa iepotējusi savu nāvekli —tos jūs
nevariet glābt... viss ir par vēlu..."

Un viņa aizgriezās un aizgāja gurdiem soļiem pa

pamirušo jūrmalu, man likās kaut kur, no kurienes

nava atgriešanās.



52

Es paliku viens un ari man visapkārt bija tukšums»

Viss man izlikās tik smags un nepatīkams, ir sastin-

gusē jūra, ir smiltis, ir tvana gaiss. Es pārgāju pār
kāpām un nosēdos uz sola zem priedēm. Man priekšā
iz kokiem glūnēja vasarnicas un pār tām pusdienas
klusums. Kāds savāds stāvoklis, pusmiegs, kādas

gleznas mani apņēma iz tiem laikiem, kad mēs bijām
kā viļņi, kas pērļotām galvām tiecas brāst nedzīvas

kāpas. Bet tagad mēs pārskrējuši pār dzīves sēkli,

dusējām un nīkām un nedzīvas smiltis sūca mūsu

spēkus un krūts nejaudāja elpot no smaga tvana...

Bet tur dzimtenes laukos kur maza mājiņa slēpjas
zem kokiem, ari tur spīd vasaras saule. Tur iztvī-

kušiem locekļiem un sakarsušiem vaigiem divi ve-

ciši strādā smago darbu. Tie domā par savu bērnu,

par savu lepnumu un daiļumu, kas tāļu aizgājis un

pārnāks kādreiz laimigs un skaists un stāstīs tiem

par savu labo, tīro dzīvi... Un smaidi pārņem šo

cilvēku dvēseles... Ak, cik šāda vilšanās ir laba,
cik šādi sapņi ir nepieciešami un kāds posts bez

viņiem nāktu pār pasauli!..
Es ilgi sēdēju un pusdienas karstums smacēja manu

elpu. Likās, ka šis karstums būtu pilns ar tēliem

un dvašotu viņu elpu un viņu gurdenumu.
Man gribējās vētras un negaisa, kas mostos iz

jūras dziļumiem un veldzētu sakarsušo gaisu un pie-
tvīkušo lēzno jūrmalu un skalotu ar saviem baltajiem

viļņiem visu pamirušo zemi un šķīstitu netīrās dzīves

upurus...

Bet vētras nebija.
Es aizvēru acis... Uz smiltim gulēja sieviete un

raudāja... Visas pasaules daiļums un spēks raudāja

karsta, nedzīva jūrmala uz seklajam smiltim un tikai

mazie, niecigie vilniši skanēdami plīsa sēkļa malā

neatstādami ne zīmes, ne mirdzuma no sevis un

atkal tas pats klusums, tas pats ...

1903.
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Mārtiņš Grieza bij uzticigs kalps visu mūžu. Kā

negaiss ar lietu, sniegu un krusu sagrauž stāvas

klints krastus, tā cīņas, darbs un nedienas bija grau-
zušas viņa senāk tik pievilcigo seju un tagad šī seja

bij drūma, pacietiga un mieriga.
Bet negaisi un nedienas nebija varējuši sagraust

Mārtiņa dvēseli — ta bija kā bērnibā šķīsta un klusa

un vienaldziga pret sāpēm.
Viņš bij dzīvojis vismaz pie 40 saimniekiem un

pazina šo dzīvi un bija to iemīlējis. Jautri viņš rītos

cēlās pie darba, jokoja ar jauniem puišiem un mei-

tām un kad bija īsti apmierināts, stāstija par savām

jaunibas dienam, retām reizēm ari iedziedājās vec-

vecos sēros tautas dziesmu motivus.

Visa viņa figūra bija pievilciga: vidējs augums,

pilnigs miesas apmērs, noskūtu seju ar bārzdas ru-

gājiem un gari dzelteni brūni mati, bet acis gaiši
zilas kā bērnam.

Viņš zināja, ka viņa liktenis ir mūžigi kustēties

un strādāt, tāpēc nekad nedomāja par labāku dzīvi.

Noguris viņš nāca vakaros mājās, noslaucija nosvī-

dušo, brūni nodegušo vaigu, paēda un likās gulēt,
un katru reizi kad miegs uznāca, viņa lūpas paspēja
noskaitit „Mūsu Tēvs..." un roka maldijās krustu

mezdama pār platajām krūtim. Tā Mārtiņš Grieza

bij nodzīvojis piecdesmit astoņus gadus un tagad

pļāva sienu „Autanu" pļavās starp citiem strād-

niekiem.

Karsta jūlija diena dega kā ugunsgrēks pār visu

zemi, pat vēsma bija nomirusi; retumis gar debess

maļam kā nedzīvi līķi pa straumi aizpeldēja daudz-
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veidigie mākoņi. Daba no saules tveices bij kā

mirusi, dzīvnieki un stādi paguruši, tikai pļāvēji ar

savām asām izkaptim, baltās linu drēbēs, sviedrainām

mugurām grieza savas smagās siena vālas un nelikās

ne zinot par savu briesmigo pretnieku — dabu.

Kad visi atgriezās vālas izpļāvuši, tad pēc kārtas

dzēra no avota starp diviem ozoliem netāl no mež-

malas. Viņiem nekaitēja aukstais, dzelzssmaržigais
ūdens — tas tikai iedeva spēkus. Padzērās ari Mār-

tiņš. Dziļi viņš vilka vēso malku nogulies uz krūtim

pie avota un skatijās pats, kā dibenā juka dūņainas

smiltis, bet kad viņš pacēlās — ap acim tam vijās
savadi riņķi.

Aizpļāvis dažus soļus viņš juta, ka sviedri pa-

galam nosusējuši, kamēr arvienu pēc nodzeršanās tie

bija plūduši vēl vairāk.

Pēc pusdienas viņš vairs nevarēja pļaut. Galva

viņam reiba un locekļi trīcēja no aukstuma un viņš

kaunigi noskatijās uz citiem, kā tie strādāja.
Sieva viņam vakarā palīdzēja nokļūt mājās un

viņš nolikās savā gultā zem melni apkvēpušiem
griestiem un viņam gribējās raudat, ka ap viņu viss

tik klusu
...

Trešā dienā sieva lūdza saimniekam zirgu, lai va-

rētu nobraukt pie ārsta, bet tas atņurdēja:

„Ko niekus, tagad tādā darba laikā... Pagulēsies,
pāries.. .

tt

Un atkal viņš palika viens. Saule brida tāpat par

debesi un kā nezvērs vārdzināja visu dabu — bet

viņš gulēja un nejuta gandrīz, kas ap viņu notika.

Istaba bija pilna mušu, tās ložņāja viņam pār lūpām
un pieri, bet viņš nevarēja viņas aizdzīt. Caur logu,
acis pavērdams Mārtiņš redzēja vītolu ar bālgani

zaļām lapām lokāmies vējā — viss dzīvoja... Kā

uzvilkta mašina gāja dzīve un kas gan lai ievēro

katru putekliti, kas iziet caur šīs mašinas ratiem un

pazūd neizmērojamā telpā?..



Mārtiņš gulēja, pa brīžam ieņēma no krūzites

malku sasiluša ūdens un atkal atlaidās kā novītis

stāds uz dusu. Viņa desmit gadus vecā meitene

Līzite sēdēja un raudāja, sēdēja un raudāja.
Pret vakaru atnāca Mārtiņa sieva Māra nogurusi

no pļavas un apsēdās pie gultas.
Mārtiņam uznāca itkā bailes un reizē gribējās

raudat. Viņam likās, kā kaut no kurienes ārā nāktu

kāds arvien tuvāk un tuvāk, bet kas tas tāds un vaj
drīz atnāks, to viņš nezināja. Viņa domas laidās uz

debesim. Visu mūžu viņš bija domājis par to gaismu,
kura sasildīs un iepriecinās vārgos zemes bērnus un

tagad, kad viņš atcerējās zemes dzīvi — ak, cik lai-

migs viņš jutās, ka ir vēl ari cita dzīve un saldas

trīsas viņam pamodās krūtīs pēc tās dzīves, kur

visiem baltas drēbes un šķīstas sirdis, kur viss ir kā

lielā dievnamā un mūžigā svētdienā
...

„Padod man dziesmu grāmatu, Mār," viņš teica un

pacēla roku pret plauktu sienmalā.

Māra paņēma ādas vākos iešūtu nodilušu grāmatu,

atāķēja noslēgtos misiņa klapus un ielika Mārtiņam

rokās, bet aiz asarām pati neka neredzēja. No viņas
dvesa sviedru smaka un rupjie bezkrāsainie mati bija
piebiruši siena gružiem, bet krūtis bija pilnas sāpju.

Mārtiņa resnie pirksti maldijās pa grāmatas no-

dzeltējušām lapām un viņš lasija klusā balsī, drebē-

dams, apklusdams, dziesmas par mūžigo mieru, par

nogurušo ceļotāju, par kapsētas zvaniem un par ķē-
niņa kāzu namu.

„Šodien vajaga mirt," viņš teica aiztaisidams grā-

matu un bija salts un mierigs.
Un kad saule raidija pirmos starus pār zaļo mežu

galotnēm un visa zeme modās, Mārtiņš nomira.

Māra nevaimanāja, viņa tik raudāja un slaucija
acis ar palaga stūri un vienmēr pavērās vīra mieri-

gajā sejā. Bet pie viņas sāniem glaudās Līzite un

darija visu tāpat kā māte...

55
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Mārtiņu nomazgāja, ieģērba baltās tīrās drānās un

ielika melnā koka zārkā, kas viss vēl smaržoja no

neizžuvušas krāsas. Tad viņu nolika klētī un kā

divas dzīvas sfinksas dienu un nakti pie viņa sēdēja
Māra ar Līziti un apkārt klusi ložņāja radinieki un

radnieces, visvairāk vakaros, kad darbi bija beigti.
Mārtiņš gulēja palagos ietīts ar lepnu, klusu seju

un uz krūtim rokās tam bija vecā dziesmu grāmata
ar krusta vāku uz virspusi.

Svētdienas rītā agri kapsētā divi, trīs cilvēki raka

kapu. Šķipeles grauza cauri akmeņaino smilti itkā

meklēdamas ta miera, kas dziji, dziļi mīt zemes klēpī.
Saule kāpa augstāk, labibas druvas viļņojās vējā,
baznicā zvanija un ļaudis pulciņos gāja uz lūgšanu,
bet šie divi, trīs cilvēki raka bedri un slaucija sviedrus.

Dienvidū kaps bija gatavs. Jānis Purens, slaiks

jauneklis pielika vēl mēru bedrei. Ja, bija pilnas
septiņas pēdas. Uz abām pusēm kapam kā spožs
zelts mirdzēja smilšu kaudzes gaididamas uz savu

karali, bet turpat aiz smiltim ziedēja zilie virši un

no viņiem plūda savada smarža, bet pa ziediņiem

lodāja bites
...

Kad viss bija gatavs, otrs kapa racējs Ziemels at-

nesa veselu klēpi svaigu smaržigu egļu skuju un

visi tad ņēmās izpost kapu. No pat apakšas līdz

augšai viņi nosprauda smilšainās bedres malas ar

skujam, ta kā no augšas skatoties ta izlikās pēc
zaļi izkrāsota zārka. Tad divi aizgāja, tikai Ziemelis

palika pie bedres gaididams bērinieku.

Autanos sabrauca seši pajūgi bērinieku. Mārtiņu
aiznesa no klēts uz istabu. Sakapātas skujas smar-

žoja samītas zem cilvēku kājām, bet klusums bija

tāds, ka katru soliti varēja dzirdēt.

Kad ciemiņi bija paēduši, pie zārka noskaitija lūg-
šanu un lēni visi kustējās uz kapiem. Zirgi un cil-

vēki kustējās pa zaļajām druvām, kā pelēki kukai-

niši, gar kuru likteni daba nelikās ne zinot. Lūk,
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tepat Mārtiņš pavasarī apara miežu druvu, — tagad
mieži jau vārpās un viļņo kā jūra ar savu zaļo vilni

un tālāk rudzu druva, balta nobriedusi un vārpām
noliekusies; drīz viņu cirtīs asa izkapts, kā nāve

cilvēkus.

Mīksti iegrima ratu riteņi kapu kalna smiltī un kā

ass pātagas cirtiens sausi un sāpigi iekliedzās zvans

zem apsūnojušiem vārtiem un tad viņš uzsāka savu

vientuligi skumjo dziesmu, kura pastāvēja tikai no

divām skaņām un kura jau simtām reižu bija ska-

nējusi pār kapiem, apsveicinādama vienādi bagātus
un nabagus, bērnus un līgavas. Un kad zārks tika

pacelts uz linu dvieļiem, iesākās kapu dziesma, tāda

pat vienmuļiga kā pulksteņa skaņas, un zvans pava-

dīja šo simfoniju ar savām divām kliedzošām skaņām.
Pār kailajām bērinieku galvām bija zilā debess un

vieglās bezdelīgas šķīra gaisu saviem spārniem, ka

svaigas priecigas domas šķeļ tumsu un klusumu.

Mārtiņa zārku nolika uz kapa malas un atvēra

pēdējo reizi. Vecais pērminders kailu, trīcošu galvu,
atvēra grāmatu un uzlika brilles.

„Kāp vien pār augstiem kalniem,
Pār plašu pasauli,
Tai šaurai kapu sētai

Tu garām netiksi,"

viņš iesāka lasit drebošā balsī. Un viņa vārdi itkā stā-

stīja vecu, brīnišķigu teiku par to laimes zemi, kur visi

ir jauni un laimigi, kur visi reiz nonāks. Katrā skaņā

bij salds miers un ceriba un daiļums un neviens

pravietis nebūtu attēlojis tik gaiši cilvēka dzīves

niecigumu un mūžigo mieru kā šis sirmgalvis, kuram,

varbūt, rīt jau aizvērsies nogurušās acis, lai ierau-

dzitu mūžigā miera valsti.

Zārku nolaida zaļajā bedrē un smagi uz viņa vāka

sāka dimdēt zemes. Līzite arvien vēl skatijās kapā,
kamēr jauna dzeltena kopiņa pacēlās rindā ar citām
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un kopiņas galā stāvēja melns egles krusts bez uz-

raksta un greznojumiem. Kad viss bija beigts, Līzite

apsēja ap krusta šķērskoku sarkanu lenti un Māra

uzlika uz dzeltenās smilts zaļu meža mētru vaiņagu.
Tad iestājās miers.

Zvans klusēja atkal zem apsūnojušā vārtu jumta
un bērinieki klusi izklīda. Tikai kapsēta bija par

vienu cilvēku bagātāka palikusi.
Bet māte un meitiņa gāja uz māju ar vienu ilgo-

šanos sirdi un šī ilgošanās bija: kaut drīzāk varētu

dusēt!

Laimigi ir tie cilvēki, kuriem pietiek ar šo ilgošanos.

1904.



ATVADĪŠANAS.
Kā tikai rati iegrabejās sētsvidū, māte bija augšā.

Trīs naktis jau viņa nevarēja gulēt — murgi un murgi
visādos tēlos stājās viņai priekšā un viņu vidū bija

viņš — Jānis.

Viņa piegāja pie aizmiglojušā loga un pavērās nakts

tumsā ārā. Ja, tie bija viņi: Jānis un Gusts.

Drīz Jānis ienāca tumšajā, siltajā istabā un māte

steigšus meklēja uguni.

„Nu jau tu mājās," viņa ierunājās un it kā baidi-

damās tālāk jautāt, apklusa.
«Mājās," viņš atbildēja un vilka mēteli.

Un no viņa balss māte visu saprata. Jānis bija
vienumēr jautrs, drošs, bet tagad viņa balsī bija kaut

kas smagi maigs. Viņa palūkojās žēlām acim viņa

sejā un jautajā:

„Vaj noņēma?"

„Ja," viņš atteica stingri un gribēja būt jautrs un

jokot, bet viņam nevedās.

„Tā tad taisies tik prom. .." Un viņa atsēdās uz

krēsla un acīs tai radās mitrums, bet galvā pamodās
jauna dzija, neizdomājama doma.

Ari Jānis klusēja. Pēc tam, kad viņš bija noņemts
zaldātos un uzlielīts no ārstiem par veselu un stipru,
viņš pilsētā uzvedās ar savadu lepnumu, viņam

gandrīz likās, ka viņš ir varonis, ka viņam noticis

liels gods, ka viņu vajaga apbrīnot. Viņš nopirka
mirtu pušķiti un piesprauda sev pie cepures. Bet

līdz ar to viņam ari pamodās krūtīs kaut kas smags,

neizsakāms un nemierigs, ko viņš pat nevarēja saprast.
Un tad, it kā tas būtu tagad viņa pienākums, viņš

iesāka dzert. Viņš reti bija pilsētā un vēl retāk dzēra
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reibinošus dzērienus — viņam pietika ar darbu un

skaidro sādžas gaisu. Nebija laika, kad domāt par
citu ko.

Bet pēc tam, kad viņam paziņoja, ka jāiet, viņam
modās galvā nenoteiktas domas un šīs domas vaja-
dzēja apklusināt. Viņš sauca alu dučiem un dzēra

un deva visiem.

Un kad viņam bija jāiet uz baznicu zvērēt, viņš

gāja smaididams, pilnigi mierā pats ar sevi.

Baznicā mirdzēja sveces — bija vakars — un pulks
ļaužu gaidija uz viņiem. Viņš pacēla pirkstus tāpat
kā citi un skaitija mācitaja teiktos vārdus bez jaudas.
Sveces mirdzēja un ugunis lēkāja lukturos un galva
viņam reiba, bet viņš turējās stingri, viņš zināja, ka

tagad jāizpilda liels pienākums.
Tad viņi brauca abi ar Gustu uz mājam un tagad

reiboņa pilnigi bija pārgājusi, bet Jānis bija divreiz

vairāk noguris, netnierigs un drūms.

Māte sanesa viņam ēdienu uz galda, visu labāko,
kas vien bija.

„Ed nu, puisit. . .
Kad ta būs jābrauc?"

„Par desmit dienam jābūt stacijā," viņš atteica un

domāja tālāk.

Drusku tikai viņš iekoda un mudināja iet gulēt.
Drīz viss apklusa mazajā istabiņā. Jānis gulēja

savā gultā un viņam bija reizā patīkami, ka viņš ir

mājās, un reizā nemierigi, ka viņam kaut kur jāstei-
dzas. Miegs viņam nenāca. No otras istabas pa

durvju šķirbu iespīdēja uguns. Tur kalps Gusts

turēja vakariņas un Jānis dzirdēja, ka Gusts klusām

sarunājās ar Anniņu, kalponi. . .
Gustam bija jāiet

nākošu ruden.

Bet drīz ari tur apklusa. Jānis dzirdēja tikai, ka

māte smagi elpoja: viņš zināja, ka ta ari negulēja.
Viņš pagrieza galvu uz loga pusi. Acis bija ar tumsu

apradušas un Jānis redzēja āru ar plašo pagalmu un

lauku un visam pāri salto rudens debesi. Kā dre-
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bedamas un dzisdamas spulgoja zvaigznes. . . Lūk,
jau zeme sasalusi, viņš domāja, rudens klāt, drīz

ari ziema!
. . .

Un tad atmiņa pēc atmiņas pamodās un nedeva

viņam miera. Cik daudz ziemu un vasaru te nodzī-

vots, cik sviedru liets pa zaļajām pļavām, cik pava-
dits traki līgsmu un skumigu brīžu, un tagad viņam
likās viss tas kā ar nazi nogriests. Vaj tad bija
iespējams dzīvot bez dzeltenās miežu druvas, bez balto

bērzu ēnas vasarā un bez šīm pelēkajām sienam —

kaut ari tikai četrus gadus?
Tā tad tagad viņš vairs nevadīs arklu un izkapti.

Viņa rokam, kuras tik ļoti pieradušas pie šiem dzelzs

rīkiem, tagad vajadzēs apieties ar citu ieroci.
. .

Jānim likās, ka viņa rokas jau taustitu aso, salto

štiku. Ja, savāds ierocis.
. .

Bet kad viņš iedomājās, ka ar šo ieroci kādureiz

ari pienāktos strādāt, tad viņam uznāca kā auksts

sastingums. Tomēr, ja jau rīks ir, tad priekš lie-

tošanas
. . .

Jānis satinās cietāk segā un gribēja aizmigt, bet

domas viņu grauza. Viņš sāka domāt ir par karu.

Viņš šo un to bija lasijis par karu un no visa tā

viņam cēlās savādas nenoteiktas jūtas. Ja, bet vaj
tad tagad kari vairs ir? Nava. . .

Senie laiki pagā-

juši, cilvēki visi labi un krietni, strādā katrs savu

darbu. Tikai zināms, ir mežoņi — ķīnieši piemēram,
tie zināms citādi. Tie uzbrūk kā zvēri, moca un

kauj baltos cilvēkus un ar tiem tad ari karš var būt.

Un Jānis domāja par šiem ķīniešiem un viņam

likās, ka viņu citur nesūtīs kā uz ķīniešiem. Bet ja

viņu nokauj ?. . . Māte slaucīs par velti acis un

lūkosies ur ziemeļu pusi, gaididama viņu, ari brālis

varbūt gaidīs un Gusts un visi, visi, kas viņam tik

mīļi un labi. Un viņš nekad vairs neredzēs lielās

gobas, kura tīruma galā met ēnu karstā vasaras

pusdienā, nekad nenāks pa mauraiņo pagalmu un
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nekad nemazgāsies upes tumšajā dzelmē.
.. Lai!

Viņš atminējās kaut ko no zvēresta — viņa asinis

vairs nepiederēja viņam, kāds augstāks spēks viņam
deva rokā salto ieroci un teica: ej! Un viņš ies.

Viņa domas palika arvien karstākas un tēloja vi-

sādus skatus.

Bet ja tādam mežonim ķīnietim tak ari ir māte un

mīļas dzimtenes mājas un varbūt ir draugi... Lai;

viņš aizstāvēja tak savu tēviju, savu ticibu; viņa
rokā bija dzīviba un nāve. Viņš varbūt atnāks or-

deņiem greznots. . .

No tamlīdzigiem murgiem viņu atsvabināja miegs.
Un lūk: viņš gāja pa saules izdedzinātu klajumu

un daudz, daudz citi ar. Briesmigas slāpes viņu

mocija un viņam likās, ka nupat vajaga nākt bērzu

birzei un strautam aiz tās — tur viņi atdusēsies.

Bet birzes nebija un atdusas ari nebija. Pie viņa

kājām lipa tādi savadi dubļi un kad viņš palūkojās
tuvāk, tad viņš redzēja, ka tās bija asinis... un tik

smaga, nomocoša smaka cēlās no zemes. Un pašā

grūtākā brīdī viņš ieraudzija sev priekšā ķīnieti —

jocigs tāds, bet acīs izbailes. Ķīnietis nometās ceļos
un pacēla rokas pret viņu, kā lūgdamies, bet viņu

bija pārņēmušas tādas dusmas, ka viņš negribēja
vairāk neka, kā nokaut... No visa spēka viņš grūda
aso ieroci ienaidnieka krūtīs un dzirdēja, ka krūtis

lūza.
. . Briesmigas izbailes viņu pārņēma un viņš

pamodās. . .
Tā tad tikai sapnis? Ja; pa logu līda

iekšā pelēkais rudeņa rīts, bet tomēr bija tik patī-
kami būt vēl tepat klūsajā, mīļajā sētā un baudit

šo rītu.

Kā atvieglots viņš pacēlās un uzmeta drēbes, gri-
bēdams iet darbā un tad tikai atminējās, ka ilgi vairs

nevarēs strādāt.

Viņš izgāja dārzā, nostājās zem apbirušām ābelēm

un domāja, aizmirsās un nezināja pats, ko domāja. Un

tad viņam iegribējās strādāt atkal un aizmirsties darbā.
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Zeme atlaidās un Jānis sajūdza abus noskrandušos

zirdziņus divjūgu arklā un gribēja dzīt uz lauka apart
zemi jaunai pavasara sējai.

«Tu, Jāni, varēji gan dot arklu Gustam," vecākais

brālis Andris ierunājās, redzēdams viņa rīcibu. «Tev

jau drīz jāiet. .
."

Un Gusts pienāca.

«Laid mani, Jāni, esi jau diezgan aris, vaj tev nu

vairs pa pēdējām dienam tā jāsteidzas?"

Jānim bija tāds kā kauns un žēlums, ka visi uz

viņu tā noskatās. Viņš tomēr aizgāja pats ar arklu

un zirdziņiem uz lauku.

Mitrā, rudens veldzētā zeme padevigi vēlās pār

spožo lemesi. Cik mīļa šī zeme! Cik reizes viņš te

staigājis, sējis un pļāvis un cik domu izdomājis! Cik

skaistu graudu te izaudzis priekš cilvēkiem, kuri

šķīsti, kā puķes, dzīvoja te tīrajā gaisā un pazina
tikai vienu vajadzibu: darbu!

Zeme ira uz visām pusēm un lipa pie kājām. Abi

zirdziņi, kā norunājušies, vilka smago arklu klusi un

paklausigi un pār visu plašo druvu un pār ciemiem

dusēja mitrais rudens debess.
. .

Jānis gāja aiz arkla un domāja. Lūk, šo zemi

tagad viņš ies aizstāvēt pret ienaidniekiem, kuri ne-

grib strādāt, bet nāk tikai izpostit darba ļaužu laukus

un dzīvi, tad tomēr ienaidnieki jau nu bija. Bet ja

viņu nebūtu, viņš vēl arvienu paliktu tepat pa pa-

vasaru, kad ievas sāk plaukt aiz birzes strauta malā,

pa visu vasaru, kad karstajās dienās pamalē rūgst
negaiss un dimdina tik savadi un patīkami, līdz

rudeņam, kad sarma nokož ģeorģinas dārzā un migla

pārklāj tāles. Dzīvotu viņš ari ziemu, kad baltais

ziemelis jādelē ar sniega kumeļu pa druvām un kad

saltā naktī, kā nedziestošas ogles, kvēl zvaigznes
debess dzelmē

. . .

Kur viņš līdz šim bija tik vienaldzigs bijis pret
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visu, un tagad tikai sajuta, cik labi, labi bija te!

Jānis sajuta, ka viņu raudas māc.
. .

Kāpēc? Kas to lai atmin, bet viņam palika tā

skumji un nemierigi. Tādas nejustas jūtas un nedo-

mātas domas.
. .

Kad vakarā viņš pārnāca mājās, viņš bija kluss,
kā paguris.

Un jo tuvāk nāca atvadišanās diena, jo klusāks

viņš palika. Kad visi vēl bija kopā un pļāpāja par
dienas notikumiem siltā istabā, tad ari viņš bija
līgsmis, tāds pat kā agrāk, bet kad apklusa viss —

viņš domāja.

Lūk, māte.
. .

Jānis labi nomanija, ka viņa ik-

dienas lika viņam labāku ēdienu priekšā, novēroja,
ka viņa gatavoja viņam siltas drēbes un apavu, ka

viņas vājās, kaulainās rokas sēja paciņas un lietiņas

priekš viņa. Laikam vairs neredzēs, kad aizies
. . .

Un neredzēs varbūt ari vairs daudz daudz labu cil-

vēku un mīļu. . .

Un re, rīt jābrauc .. .
Laiks bija aizskrējis kā

viens acumirklis. Rīt jābrauc.

Bija klusa svētdiena. Jānis saģērbies izgāja. Un it

kā nezinādams, kurp iet, viņš klejoja pa lauka malu.

Zaļais rudzu zelmenis, pilns vēsas rasas, lūkojās
tik priecīgi viņam pretī. Te briedīs vārpas, bet viņš
tad neskandinās vairs te iskapti, — lai strādā citi.

Un tad viņš pārgāja pār pļavu un atminējās, ka

te ziedēja sarkanbaltais ābols un pa viņu dūca bites,

nu viņš vairs neies pa sarkanbalto ābolu.
. .

Un tad birze. Baltie bērzi un apses, pilni vēsuma

un klusuma, stāvēja, kā brīnodamies, ka tagad te

cilvēks klejoja. Briesmīgi Jānim gribējās zināt, vaj

viņš vēl redzēs šos bērzus, kad tie, kā vītin novīti

zaļām lapu virknēm, snaudīs vasaras saulē. Viņš

apstājās, paklausijās. . .
Kāds vientuligs putnis,

spārnus sizdams, pacēlās un iemetās koku galotnēs, —

un atkal apkārt klusums
...



Jānis nogāja gar strauta malu līdz lauka galam,
kur sākās ganibas. Četras lielas egles, kā sargi,
stāvēja te... Jānis apstājās. Pasēdēt vēl te gri-

bētos, kā vasarā, kad egles meta ēnu un kad viņš
te sapņoja diezin kādus sapņus un nodomus, kuri nu

visi aprakti.

Tikko manāms vējš pārskrēja pār drūmajiem kokiem.

Egles iešalcās, pakustināja smagās galotnes, nobir-

dināja retās, saltās piles un apklusa. Tāda vientu-

lība un skumjas un klusums, ka viņš elpot gandrīz

nejaudāja ...
Kaut viens cilvēks viņam izskaidrotu,

pateiktu nākotni, visu to, kas kā glūnošs zvērs slēpjas

miglā un gatavojas uz lēcienu
...

Jānis devās atpakaļ. Tad viņš atminējās, ka šodien

priekš viņiem tiek sarīkota atvadišanās balle bie-

dribas namā. Ko domāt tik garas domas; trakot

vajaga vēl, — vēl ir laiks acumirkli! Dzīve tā kā tā

negaida, viņa ir nepielūdzama un vienaldziga pret
visu, tāpēc vajaga tvert priekus, kur vien iespējams.
Un tad viņš domāja tikai par vakaru.

Kad viņi ar brāli un Gustu nobrauca biedribas

mājā, tur viss bija gaišs, līgsmis un priecigs. Jaunie

rekrūši kā noreibuši griezās dejā ar savām līgavām:
drīz, drīz būs visam beigas... Jānis piebidrojās
pulkam un aizmirsa visu traka reibuma virpulī —

viņš bija laimigs.
Bet kad pagāja pusnakts, laimes uzsaukumi sāka

apklust un viens otris jau bija paguris. Nodzisa

viena uguns pēc otras; viesu rindas palika retākas

un pa kluso nakti aizripoja rati pēc ratiem no dzīru

mājas.
Jānis pārlaida skatus pār dejas zāli: viņš gribēja

vēl viņu satikt. Viņam atkal skumjas pamodās
krūtīs un tagad divreiz sāpigakas. Kad viņš ap-

sēdās paguris zāles stūrī, pie viņa piegāja meitene un

smaidija.

65
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„Ta tad tu aizbrauksi, Jāni?" viņa jautajā, no-

sēzdamās tam līdzās.

„Ja, aizbraukšu," viņš klusi atteica un saņēma viņas
sakarsušo roku

...

«Varbūt mēs vairs netiksimies, bet man tevis būs

žēl... Bet es tev atstāšu piemiņu, vaj ņemsi, ko?"

viņa pasmējās un noņēma sev piespraustos ziedus —

divas sarkanas rozes.

„Uz ceļa varbūt atminēsies, ka mēs bijām priecigi

un ka mēs bijām draugi." Un viņa piesprauda
Jānim tās pie svārkiem.

Viņš pateicās. Un tad viņam gribējās viņai daudz,
daudz ko teikt, bet viņš atminējās, ka jau par vēlu.

Un kāpēc sapņot par to, kas nesasniedzams
...

Salta rudeņa nakts viņu apņēma; viņš brauca uz

māju pēdējo reiz
. ..

Noguris no daudziem iespaidiem un dejas, viņš
drīz iemiga savā siltajā gultā.

Un viņš sapņoja savadu sapni. Viņš bija ģērbts
skaistās drēbēs, pie sāniem zibēja zobens, bet rokās

viņš nesa zaldātu karogu. Karogs bija no balta zīda

ar zelta bārkstim, bet vidū — melns ērglis. Un pulks
zaldātu gāja pēc viņa, muziķa skanēja un bungas
dūca tik dobji, kā nāvi vēstidamas. Viņš gāja gar

lauku, gar dārzu, bet dārzā visas ābeles ziedēja

smaržigiem ziediem: bija pavasars. Zem ābeļu zariem

bija mājiņa ar atvērtu logu un pie loga sēdēja mei-

tene, — viņa nometa tam divas sarkanas rozes, bet

viņš pat nepaskatijās un gāja tālāk, viņš tikai sajuta,
ka zaldātu pulks samina šos maigos ziedus...

„Tu neatnāksi vairs?" meitene jautajā, bet viņš

gāja tikai tālāk. Un tad viņu apņēma salta migla

un nakts un nebija vairāk neka
...

...
Māte viņu modināja.

„Laiks šķirties, dēliņ," viņa teica un Jānim kā

asas bultas iedūrās krūtīs. Viņš taisijās uz tālo ceļu.
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Āra vel bija tumšs un smalka migla lija uz zemi.

Ja, laiks.
. .

Jānis saģērbās, iekoda drusku brokastis — tā tikai

pa paradumam.

«Zirgs sajūgts," Gusts ienākdams teica.

Jānis atvadijās no visiem. Viņš nerunāja neka:

balss viņam drebēja, bet viņš negribēja būt gļēvs,
negribēja vismaz, ka citi to redzētu.

Bet kad viņš izgāja no istabas — neviens nere-

dzēja, ka viņam ritēja asaras.

Viņš iesēdās ratos un paņēma grožus; Gusts viņam
blakus. Ak, kaut drīzāk tiktu prom, kaut viss tas

beigtos!
Māte iedeva vēl viņam vīstokliti priekš pusdienām

un pa tumsu sagrābāja viņa cieto roku.

«Dzīvo vesels, dēliņ, dzīvo vesels ..." Viņa apklusa
asarās.

Zirdziņš iesprauslojās un rati sāka ripot pa dubļaino
sētsvidu.

«Manu dēliņ, manu puisit, dzīvo vesels..." Māte

pieķērās pie ratiem un skrēja līdz
...

Un kad viņi izbrauca uz lauka ceļa, māte arvien

vēl neatlaidās.

«Atraksti man, dēliņ, neaizmirsti..."

«Diezgan, māt, laid nu," Jānis teica un uzšāva ai

pātagu zirgam.

Viņa palika viena miglas naktī.

«Tu neatnāksi vairs?" skanēja jautājums Jānim

ausīs un viņš velti mēģināja nedomāt par to.

Visa viņa dzīve nākotnē viņam likās kā garš, ne-

zināms ceļš, kuram nava gala, bet pa kuru tomēr

jāiet. Nekur nemirdzēja ne uguntiņa, ne zvaigznes,
viss bija kā necaurredzams, ļauns sapnis. Vaj ausīs

gaisma, vaj ne? Jānim likās, ka šai tumsai gala
nebūs un ka viņš nekad neredzēs dienas.
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Viņa galvā pamodās vēl nedomātas domas, drūmas

un neskaidras kā nakts, pa kuru maldas cilvēki un

nevar iziet nekad un negrib iziet.

Četri melni tēli parādijās nakts tumsā un atkal

izgaisa braucējiem aiz muguras.

Tās bija dzimtenes egles.

1904.



AIZBRAUCOT.

Vita somnium breve.

t.

Miglains, vēss rīts.

Šodien pēdējā diena, šodien jābrauc. Vēl gribas

paklausīties rudens skaņās, vēl gribas viņu ieelpot.
Gribas satvert pilnu dvēseli šo kluso skumju.

Eju
...

Skaistas krāsas jau stipri nobalušas. Mazie kļa-
viņi logu priekšā gluži kaili, lielajos kokos vēl daudz

dzeltenu lapu. Ābeles dārzā jau apbirušas, var re-

dzēt caur viņu kuplajiem kroņiem pelēko lauku un

zemās debesis.

Uz dārza celiņiem paklājs dzeltenu lapu. Kā smags,

pelēks akmens dus pār viņām trūdošu augu smaka.

Ak, cik salda ir birušo un trūdošo lapu smaka! Viņās,

laikam, ir viss, kas pagājis un saldi neprātigas ska-

ņas, no kurām prāti mulsa un sirds dega ...
Viss

tur trūd: nebanditā vasara, aizgājušās un nedzīvotās

dienas, spēki, kuriem tu vairs netici, un garām aiz-

gājusē laime.

Tālie kalnāji, kas nesen atpakaļ vēl bija apsegti
ar zilu miglu, tagad neredzami snauž aiz pelēkās
sienas. Tālums ir tuvu un ilgoties vairs negribas.

Ardievu, zaļais, smaržas pilnais krasts! Ardievu,

baltie debeši zilā pusdienā! Ardievu, spiedošā vasa-

ras nakts!

Sāk līt migla. Un viss apklust un iesākas gaidi-
šana

...

Lauki kā bez elpas, birze ietrīcas, kā bailes

slēpdama. Ko gaida viss? Un ko gaidu es? Drīzāk,
drīzāk nāc tu, ko mēs gaidām, lai tavi svina glāsti
apkampj mūs, lai noslāpē pēdējās dzirkstis sirdī, kaut
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tik drīzāk būtu miers, kaut nebūtu jāgaida visu mūžu

ar baigām jūtam, ar nedrošu gaidu ... Jāgaida un

jāzina, ka nekur nekļūsi, ka reiz tomēr viņš atnāks.

Bet man jau atkal jāsteidzas pa jauniem nezinā-

miem ceļiem. Sirds gaida atkal...

2.

Mūsu lietas jau savāktas. Istabas vidū stāv dažas

pakas. Gaidām kučieri piebraucot.
Kāds iedziedas. Un dziesmas sāk augt par visu

bijušo un salējas tukšās istabās. Vairs viņas te ne-

skanēs. Paliks tik tukšas telpas un kā brīnodamās

slēps sevī atmiņas par priekiem un gavilēm, kas te

plūda. Ziemelis sēs sniegu gar aizslēģetiem logiem,

gaisma iespīdēs pa šķirbām un viss būs klūss...

Kur tad būsim mēs, līgsmie cilvēki?

Dziesmas plūst pa atvērtām durvim uz verandu

un no turienes dārzā. Un nesaskan plašie, dzīvibas

pilnie akordi ar miglas pielijušiem kokiem un pē-

dējām skumjām puķēm. Bet skaņas ir vienaldzigas —

tik vienaldzigas, kā nāve pret dzīvibu. Viņas no-

slīkst aiz dārza miglā. Un aiz viņām nāk jaunas

gaviles un visas salējas pelēkajā bezkrastu jūrā.

Sirdij ir skumji un labi, tāpēc ka viņa vēl dzīva

un degoša un tāpēc, ka ari viņa reiz dzisīs.

Saule izlauza ar zelta bultām rudens pelēkos de-

bešus un zeme pielīst no viņas gaismas. Zeme grib
dzīvot.

3.

Piebrauc kučiers. Mēs iesēžamies un rati viegli
aizrit pa dārza ceļu un tad pa lielceļu. Vasarnica

paliek aizmirsta starp apbirušām lapām dzeltenā,
vēlā saulē.

Zirgu skriešana un ratu troksnis apklust uz mitra

ceļa. Rinda ošu paliek kaili ceļmalā. Vasaras naktīs
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viņi bija tik kupli, ka mēnesis pazuda aiz viņiem un

rūsas atspīdumā viņi izlikās kā smagi tumšzaļi kalni.

Garām jau ari bērzi celiņa galā. Viens no viņiem
ar dzelzī sakaltu stumbru, vētras ieplēsts, arvien

vaidēja vēja naktīs. Viņš jau gluži kails, redzama

dzelzs stīpa netāl no galotnes.
Otris, varenāks un stiprāks, vēl nes dažas dzelte-

nas drumslas zaros.

Un tad paskrien garām rinda stāditu kļaviņu gar
lauka malu. Nesen vēl viņas dega kā sveces rindā,
dzeltenās un sarkanās ugunis. Tagad dažas jau ap-

dzisušas, dažas vēl cīnās ar rudens vēju un kā uguns
liesmu asaras līst lapas ...

Tad birze. Balta bērzu siena ar dzeltenu segu
virsū. Bet birze ir klusāka par visu

...

„Nu, ardievu, Vidzemite,
Nebūšu vairs Vidzemē..."

skan mūsu dziesma, bet balsī jau manāms klusums

un domas. Dziesma izskan un mēs paliekam visi

klusu un zinām katris priekš sevis, ka vairāk nevar...

Rati norīb pār tiltu. Upe ir melna, kā nakts pie-

lijuši. Steidzigi liec straume ūdens zāles un steidzīgi
un klusi dodas tālāk. Reiz viņa bija pilna mīlas...

Viņa mīlēja vasaru
...

Mēs klusējām. Saldas domas dzīvo galvā: viss

reiz bija un kas bija, ir labāks, nekā tas, kas nāks.

Pār dzelzsceļu braucot, izskrien mums pakaļ no

sarga būdas sirmais sargs. Viņš noņem cepuri, ilgi
vicina un ilgi mums sauc pakaļ laimigu ceļošanu,

laimigu dzīvi. Viņa baltie mati un bārzda izskatās

kā svēta galvas sega praviešiem.

Kāpēc viņš mūs tā mīl ? Jaunibas augstajos kalnos

ir cilvēku spēks. Un mēs braucam uz turieni un

viņš saka, lai mēs sveicinām šo mūžigo spēku.
Viņš paliek vēl ilgi stāvot... Man liekas, ka

viņš raud
...
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4.

Mēs braucam pa lauku un tālums veras skatam.

Kur paskatos, tur atmiņas, tur pazīstama mala. Lūk,

kājceliņš, pa kuru uz staciju gājām un kurš visu

vasaru bija apaudzis baltām puķēm. Tur jauna,

skumja meitene man iedeva baltu ziedu, bet kur

tagad zieds un kur meitene, es nezinu vairs.

Augsto, zaļo apšu aleja apsedz mūs. Viņas vēl

lepni un bezbēdigi lūkojas uz vīstošo zemi. Viņu

galotnēm pieder plašums un saule un viņas ir tik

skaistas vēla rudeņa rietošā saulē, ka cilvēku skai-

stas domas nāves stundā.

Drīz viņas runās ar nakti un zvaigznēm, vēl daudz,

daudz gadus un tad slīks ari viņu galvas dusēt un

trūdēt.

Un kad atzīsti, ka dzīviba ir skaistums un acu-

mirklis, tad mostas ārkārtiga, salda laime sirdī.

„Ej, kvēlo sirds! Skūpsties ar dzīvibu kā ar līgavu,
mīli viņas degošās stundas, mīli viņas zimfoniskas

skumjas un nepielūdz neviena cita, ka savu dzīvibu,

svēto, zvērošo dzīvibu
..,

8

Es paskatos uz dienvidus pusi. Ka melni centauri

lien miglas mākoņi uz vakariem. Viņi nožņaugs
sauli, viņi nožņaugs zelta vakaru! — skumjas man

saka...

Un zem šiem mākoņiem tālumā ir Kurzemes lauki

un kalni un lejā uz vakara pusi es saredzu Daugavu,
kā izlietu zelta lāvu, un tad dziest viss, tikai augšā
savijas apšu sirmzaļie zari un ceļa malās stāv viņu
milzu stāvi, kā tēraudā kalti bruņenieki, un mēmi,

un salti un lepni sagaida visa valdnieci — nakti.

Bet tukšais, vakara miglas un sēru pilnais lauks

aicina: paliec!
Un birzes un krasti un tālums aicina — paliec! Un

maiga roka satver manus pirkstus un maigas acis

skatās un saka: paliec!
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Bet liktens iet nesteigdamies tālāk un es nevaru

atraisities no viņa akmens rokas. Es aproku to, kas

dzīvojis, un eju liktenim līdz
...

Mēs iebraucam stacijas sētā.

5.

Koki stacijas dārza dziest, naktij uznākot. Dzelte-

nās lapas paliek bezkrāsainas.

No rietumiem izplūst asiņu strauts un skriedams

un plūzdams caur melno mākoņu gabaliem, aplej
visu debesi ar savu purpura vilni.

Mākoniši aizdegas viens no otra un drīz visa de-

bess ir tumši sārta.

Ka no mīlošas sirds izplūst jūtas, kas nepazīst
noziegumu, tā saule nepazīst nakts. Viņa aizdedzina

arvien augstākus kalnus un lej arvien vairāk uguns

tukšajās debesīs.

Un mākoniši dej, ka maskas pa lielo telpas namu,

bet apakšā klausās un raugās zeme, sēdēdama pati
uz sava kapa.

Un mākoniši man stāsta: „Kur tu domā gūt mieru

un laimi? Paliec!"

Es aizgriežos un zinu, ka man jāiet.
Vilciens pienāk. Mani draugi šķiras no manis, es

palieku viens.

Kā nevajadzigi, garlaicigi murgi staigā cilvēki pa

stacijas priekšu. lededzina dzeltenas ugunis. Vilciens

aiziet un es palieku viens. Man jābrauc uz otru

pusi. Preti nezināmam, aklā naktī.

Un es staigāju gurdiem soļiem pa garo peronu, kur

tagad pilnigi tukšs un man nava ne domu, ne jūtu.
Debesis nodziest, viss paliek bez krāsas, koki trokšņo

ar sausajām lapām un tālums apsedzas ar tvaikiem.

Dzeltenās ugunis deg kā pie nāves gultas sveces.

Tālu, tālu skan braucēja zvaniņš. Rīta pusē pa-

mirdz ik acumirkli balta guntiņa un dziest.
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Un vienā acumirkli no visām pusēm mani apstāj

pagājušās dienas un atmiņas. Vasara, vasara... ne-

dzīvotā vasara! Viens pats, sargs klinšu aizā!

Es paveros pret vakariem, — dziest, dziest!
. . .

Dziest diena, dziest vasara, dziest dzīve, dziest, dziest,
dziest!

Dziest ticiba, dziest mīla, dziest dzīviba!

Dziest, dziest!..

1904.



PĀRCILVĒKS UN SUNS.

No stāva, krāšņa krasta mēs nokāpām klusā lejā.
Sirma rudens diena gāja nesteigdamās uz vakariem,
dzeltenās koku galotnes nerunāja ar viņu, tik lēni

iedrebējās. Smags klusums, kā dziļa, melna dzelme,

gulēja lejā un viss bija pilns skaistuma un miera...

Mēs pārbraucām Gauju. Ūdeņi klusi vēlās, itkā

padodamies rudeņa dienas sērošās dvēseles stāstam.

Abās pusēs gulēja briestošie lapu meži, kā milzigi
sadrupdami mūri un viss bija pilns skaistuma un

miera...

... Pātagas plikšķeja, zeme dimdēja zem zirgu
kājām un pa smilšoto celiņu brauca aristokrā-

tija ...
dzīvi baudit. Pirmajos ratos sēdēja divas

sievietes un divi suņi. Viena bija sieviete, to katrs

varēja redzēt uz pirmā acumirkļa, bet otra bija kaut-

kas šausmigs. Viņas sejā bija vīrieša vaibsti un

brutalitāte, izvirtums un bailes, viņas acis bez dzī-

vibas, rokas lēnas kā līķim un apģērbs pus čerkesa,

pus žokeja. Kā pūstošs vējš noskrēja viņa garām
savos ratos ...

Kultūra te sasniegusi augstāko pa-

kāpi: no cilvēka bija attīstijusies jauna suga un

drebuļi skrēja pār miesu, saltas šausmas grozijās,
ap galvu redzot šo sugu.

Mēs runājām par to, kā cieš cilvēki no pārpilnibas.
Braucēji apstājās lejas pļavā, izkāpa no ratiem un

izlaida ari suņus paskraidities. Dāmas mēģināja da-

žus soļus staigāt, bet šis prieks tām bija par niecigu:
pēc dažām minūtēm viņas sakāpa ratos, sacēla suņus

un atkal divi pajūgi aizripoja uz pils pusi, tikai dzi-

ļajā, klusajā lejā palikās kaut kas smags no pus-

vīrieša, pussievietes izvirtušā divdabigā tēla
...
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Mēs klusēdami gājām tālāk. Skumji mīkstais gaiss
kusa ap mums, gribējās runāt par ko mīļu un saldu,

par skaistumu nāvē un dzīvibā... bet telpu pildija
šis šausmigais tēls — glūnošs, leknis, pūstošs, un

man likās, ka zeme ir netīrāka un visa klusā ieleja
dvašo pēc riebjuma ...

Pēc pusstundas mēs stāvējām visaugstākā krastā,
visaugstākā torņa galā, no kura vēlās drupošie ķie-

ģeļi un plaisās auga sūnas. Viss plašais tālums vē-

rās mums priekšā kā neapturama riņķa linija, leja
tinās zilā miglā, upe gulēja kā klusu izraudājusies
sieva un acis nesniedza visa tāluma un skaistuma,
kas bija saredzams.

„Zeme ir skaista..." manī runāja sirds.

Es palūkojos sava drauga acīs. Ari tur es lasiju:

«Zeme ir skaista."

Bet no atmiņas neizgāja pusvīrieša, pussievas tēls

un baigas skumjas nedeva gavilēt par zemes skai-

stumu.

Vaj tas ir «pārcilvēks", ko zemei vajaga radit?

Un plašums sauca ar savu neaptveramo liniju:

«Zeme ir skaista."

Un sirds aizskārta atbildēja:
«Cilvēks ir nolādēts ..."

Mēs gajam pa aleju un runājam par to, cik zeme

ir skaista.

Asi un skaļi aiz mums ierējās suns, kā kliegdams

un viņa riešanā bija dzirdamas vairāk sāpes, ka

draudi.

Es palabinaju viņu. Viņš pienāca klāt, aposti ja

drēbes, paskatijās uz mums un sāka tecēt soļus pie-
cus pa priekšu ...

Kur ceļi šķīrās, viņš palūkojās uz mums kā jau-
tādams un tad uzņēma to, kuru mums bija jāiet.
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Mežā viņš apstājās un lūkojās mums acīs, kā cil-

vēks, kad jautāt grib.
Es paglaudiju viņa galvu. Šī galva pastāvēja no

kaula un ādas. Suns bija tik izvārdzis, ka izskatijās

pēc dzīva ģindeņa, tikai lielās tumšās acis zem aug-

stās pieres kaula bija dzīvas un skaidras. Savadi

bija redzēt, kā dzīviba nesa un lika kustēties šim

dzīvniekam; likās, ka viņš sabruks katrā acumirklī.

Mans draugs izvilka gabalu baltmaizes. Un no-

vārgušais suņa ģindenis pārvērtās, kā uz burvja
vārdiem. Viņš leca augsti pēc maizes, acis drebēja
un spīdēja šausmigā gribā paēst. Pēc pāris kam-

pieniem baltmaizes gabals bija aprīts bez sasmalci-

nāšanas, kā akmens akā nosviests.

Suns no mums vairs nešķīrās.
Mēs nolaidāmies atkal lejā un klusums no jauna

apņēma visu
...

Pie daudz slavētās alas kurējās uguns un sēdēja

pulciņš cilvēku. Tur bija skolnieces no ģimnāzijas

augstākās klases, viens skolotājs un viena „goda
dāma". Skolotājs mums stāstija, ka viņi atbraukuši

uz ekskursiju dabas zinibās. Sī ekskursija pastāvēja
iekš tam, ka ģimnāzistes skolotāju vadibā jau piecas
stundas cepa kartupeļus un sēnes, gulēja uz zāles

un runāja par eksāmeniem, jautājumiem un atbildēm,

un ilgojās pēc fotogrāfa, kas visus varētu «nobildēt".
Skolnieces bija grezni ģērbušās, no viņu sejām bija
redzams, ka viņām nekad nebija labas ēstgribas.
Viņas bija uzlikušās sarkanas samta cepurites un

ģērbušās sarkanās blūzēs un šis asinssarkanais kar-

stas dzīvibas zīmogs bija visbēdigakā noskaņā ar

viņu morāliski norobežotiem ieskatiem, treknajiem,
miermīligiem vaigiem, miegainām acim un savadu

snaudelibu visos locekļos.

Ārigs bija viss: sarkanā krāsa, ziniski savilktās

sejas ar mākslotu inteliģenci — bet iekšķigi — spīdēja
cauri garlaiciba un zināms, sen nostiprināts mērķis:



dzīvot ir saule gozēties un saukt sevi par kultūras

cilvēku.

„Vēl viens pakāpiens," mans draugs teica, „un šie

sievieši aizsniegs ta «pārcilvēka" augstumu, kuru

mēs nupat redzējām."
...

Par leju kautkur gāja izbailes
...

Mēs lūdzām atmest mūsu sunim no viņu bagātā
galda atliekam. Suns staigāja ap viņiem un mirdzo-

šām acim, drebēdams ošņāja pēc maizes drupatām.
Kāda meitene ar riebjumu pameta garozu un aiz-

dzina tad suni prom.

Bet viņš drebēdams līda klāt un viņa kaulainās

kājas trīsēja no bailēm un gribas paēst un acis bija

tīras, mirdzošas un skatijās kāri no augstā pieres
kaula uz šiem cilvēkiem.

Skolotājs runāja par eksāmeniem, viena skuķe ska-

tijās viņam acīs un pļāpāja, citas gura no garlaicibas.
Suns bija pienācis tuvāk, skolotājs saķēra savu

rungu un iedrāza tam par galvu, pielikdams vēl rū-

cošu lāstu vārdu
...

Suns pat neiekaucās, lai gan sitiens bija stiprs.
lesmilkstējās un aizgāja nost.

Mēs piecēlāmies un gājām prom no jauno cilvēku

sabiedribas...

Suns tecēja mums pakaļ, galvu nodūris. Es ap-

lūkoju viņu tuvāk: vienā ausī kautkas bija ieaudzis,
tur bija dziļa, netīra rēta

...

„Džek, Džek!.." iesaucās kāds zēns, kurš gāja
pa ceļu uz muižas pusi. Viņš zīmēja suni, bet tas

paskatijās tikai drusku un turpināja iet mums līdz.

Zēns piesteidzās... «Džek, Džek, Džek," viņš la-

bināja ...

«Tas ir muižas kalpa suns," viņš teica, «jāved
mājās."

«Viņš ir izsalcis," mans draugs teica. «Ja ir suns,

tad vajaga to ari barot, tad viņš neskries līdzi sve-

šiem ..."
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«Viņš ir slims, viņš neēd," zēns taisnojās.

„Džek, Džek," viņš labināja un gribēja ņemt aiz

kakla, bet suns laidās bēgt un, sargādamies no zēna,

spiedās pie mūsu kājām kā glābiņa meklēdams.

«Viņš neies jums līdz," es teicu.

«Kur tad viņš paliks ...
Paklīdis

... Un kalps

viņu tā mīļo."
Mans draugs atkal ko ieminējās par barošanu.

«Muižas kalpa suns ..." zēns atgādināja un sērigi
nolūkojās uz izvārgušo dzīvnieku.

Un atkal sāka labināt un glaudit, bet suns līda

aiz mums un luncināja asti un skatijās mums acīs,
bet ar acim viņš teica: «Žēlojiet..

Mēs nevarējām viņu līdzi vest un sākām paši mu-

dināt uz māju ...
dzīt. Viņš vēl reiz piespiedās pie

mums, paskatijās uz augšu un uz savu vajātāju un,

dzirdēdams skarbākus vārdus ari no mūsu puses,

laidās lēniem rikšiem projām —

uz mežu
...

Mums likās, ka viņš nestu sev līdz dziļas, neiz-

sakāmas sāpes, kādas nes no visiem izdzītais, no-

vārdzināts, pusbadā nomiris, slims suns
...

Tērauda

pelēka krēsla gruva pār visu leju un šaī krēslā aiz

alkšņu krūmiem pusnobirušā mežā ietecēja suns
...

Mēs gājām tālāk, bet kauns mums bija runāt un

lūkoties vienam uz otra. Pārceļamā vietā pie upes vēl

laivās šūpojās grezni ģērbtas, treknas ģimnāzistes —

vidus pakāpiens starp aristokrātijas «pārcilvēku" un

muižas kalpa suni.

Un lēni un droši visu apraka sevī rudeņa nakts.

Bet domas — tās dzīvoja. Un šausmigas bija šīs

domas
...

Kā pussatrūdejis līķis viņas zīdās galvā
un līdz ar nakts pieaugšanu auga lielākas un sma-

gākas. Mēs uzkāpām pa šoseju caur muižu klajā
laukā. Un spēji kautkur tumšumā sāka velties



kas, ka augošs viesuls, un ņirbēdams, šņākdams

gāzās man virsū.

Es paskatijos necaurredzamā tumsā. Kā dzeltenas

dzirkstis šķīda tālumā un fantatiskos ratos sēdēja

pusvirietis, pussieviete «pārcilvēks" aristokrāts, pus-

idiots, pusmironis un viņa acis nekustoši skatijās
man virsū un kakls viņam stiepās arvien garāks un

balts kā tārpu masa izjuka tālumā zem padebešiem.
Es nodrebēju kā māņticigs ... Vēja šalka nodrā-

zās gar mums un saskandināja nobirušās lapas.
No bailēm es aizvēru acis

...

Un pa dziļu leju krēslā un klusumā tecēja izvār-

dzis, ģindenim līdzigs suns, nokārtu galvu un galvai
vienā pusē bija dziļa, netīra vāts. Un suns man

izlikās bezgaligs un nakts un telpa bezgaliga, un

bailigs, bezgaligs jautājums satrieca pīšļos visu pasauli.

1905.
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PŪLIS.

Fantāzija.

Pūlis, tu treknā pierijusies čūska, kas saulē gozējas,
tu mūžigi pie zemes sietais!

Tu tumsas kamols, kas zvaigznes izdzēš ka mākons

par debesi veldamies. Tu šausmigais, melnais dīķis,
kas glum purva vidū varžu pilns un bezgala pieticigs,
pieticigs.

Es stāvu šīs hidras priekšā un redzu viņas ieplēsto
rīkli un asins un varas kārigo mēli un skaudigās
acis; es zinu, ka viņš mani aprīs.

Tad es atminos praviešus Kanaanā un kluss prieks
ir manī, ka mani aprīs šis pūķis.

Šņāc uguns mēles uz mani, skatās zaļganas acis

un ka viļņojošs bezdibens kust ļaužu pulki...
Un es atminos —

Tirāni valdija par zemi un šis pats pūlis locijas
zem viņu pātagām sāpēs; asinis un sviedri lija no

cilvēku sejām, bet viņi skūpstija varenā kājas.
Un es paceļos sāpju pilns un teicu:

„Tu varenais, melnais, mūžīgais! Sastiep savas

dzīslu rokas un iededzini savu naidu un topi dzīvs

un brīvs. Tu esi valdnieks, pūlis! Triec despotu
ka sapuvušu pīepi no zaļa ozola. Celies melnais,
varenais! Tev pieder zelts un pērles, rožu lejas un

kviešu druvas. Tu esi pasaules valdinieks, — zīds

un purpurs pieder tev, ej un ņem!"
Un pūlis saviļņojas, nosita tirānu un apsēdas dzīrās

dzert — dzīrot desmittūkstoš gadus
Bet mani pūlis vaiņagoja ar lauriem un kvēpināja

vīraku un sauca: lai dzīvo atsvabinātājs!
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Mums ir pilni vēderi gaļas un vīna kausi pāri
plūst un pilis pieder mums! Lai dzīvo atsvabinātājs!

Un pūlis nesa mani uz pleciem un sauca par savu

dievu. Bet šausmas mani pārņēma, kad es ieskatijos
šo cilvēku cūku acīs un zeltā ģērbtās dzīvnieku

miesās. Zem viņu kājām šņirgsteja rozes un lilijas
samītas un visu, ko nevarēja ēst, viņi iznīcināja.

Un es pacēlos sāpju pilns un teicu:

„Jūs nositat tirānu, bet jūs vēl neesiet brīvi. Vēl

ir tūkstoš tirānu par jums un jūs esiet viņu kalpi."
Bet pūlis kliedza: „Mums nava vairs tirānijas

mums ir vienlīdziba, brāliba, brīviba!"

Un es teicu: „Jūsu tirāni ir: vienlīdziba, brāliba

un brīviba! Jūs esiet viņu vergi."
Bet pūlis kliedza: «Mums nava tirānijas, bet mums

ir mūsu likums, viens priekš visiem."

Un es teicu: «Likums ir jūsu tirānija, jūs esiet

likūma vergi. Ka zirgus vadā ar grožiem, tā jūs
vadā ar likumu. Lai nava neviena valditā, bet lai

visi ir valdinieki! Karaļi par sevi, es jums saku,
un ne par citiem!"

Ka aizkaitināts jaguārs iekliedzas pūlis, ka vētras

brāsts mežs iešalcas nepārredzamas cilvēku rindas

un simtstūkstoš dūres pacēlās gaisā.
«Nost ar nodevēju !" kliedza pūlis. «Viņš nicina vien-

līdzību, brālibu, brīvibu, viņš mūsu likumu apsmej!"
«Viņš mūsu likumu apsmej!" atsaucas tūkstošas

balsis un ka liels vilnis pār jūru, tā aizvēlās klie-

dziens pār pūli tālāk un tālāk.

Un pūlis gāzās ūz mani ka niknis suns un es bēgu.
Un akmeņi žvingsteja ap mani un acis man satumsa

no sitieniem, bet ka traka jūra šņāca pūlis ar putam
uz lūpām: «Viņš apsmej mūsu likumu!"

Es zaudēju samaņu un viņu lāsti izzuda.

Es atmodos brīva pūļa cietumā un trim kārtam

restes bija aiz mana loga. Bet uz durvim bija rak-

stits: vienlīdziba, brāliba, brīviba...



Un tagad es stāvu uz ešafota un uz viņa ir rakstits:

vienlīdziba, brāliba, brīviba. Ja, vispirms
vienlīdziba.

Saule ir rīta pusē dzelteni spoža, bet viņai priekšā
liels sarkans traips — tas ir mans bende sarkanos

svārkos. Un uz viņa cirvja ir rakstits: vienlī-

dziba, brāliba, brīviba.

Ap ešafotu ir aptinusies milziga hidra — pūlis.

Viņas asins kārigā mēle ir pārkārta par žokļiem.

Viņa ir paēdusi, ši hidra, un zvīņas zvīļo ka svētku

tērps. Pilsētas ielās pa namu paēnu aizlokās viņas

aste, bet platā rīkle ir uz laukuma pie mana ešafota

un es redzu ka raustas no prieka ši vienlīdzibas

rīkle, lai mani aprītu.
Pūlis...

Ja, es zinu ka mani aprīs ši hidra — pūlis, tas kas

mani reiz ar lauriemkronēja un himnas man dziedāja.
Un tagad es dzirdu viņu šņācam: „Šis nicina

mūsu dievus: vienlīdzibu, brālibu, brīvibu!"

Savāds sapnis mani pārņem. Es skatos prom pār
pilsētu uz migloto kalngalu un redzu tur vienu

vienigo cilvēku... Un nākotnes zemi es redzu, kad

šī hidra mirusi būs. Rožu dvaša lidina no turienes

un debesīs dzied atjaunota saule...

Tad zib gaisā vienlīdzibas cirvja spožais asmens.

Un ka simtstūkstoš vilki no laupijuma prieka iekaucas

pūlis asinskārigās gavilēs nn es grimstu dziļā, bez-

galigā tukšumā...

Un mana kapa dziesma ir pūļa gaviles.

1906.
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VIENA TRŪKST.

Rondo.

Māja ir izpušķota; uz galdiem vāzēs ir puķes, baltas

un sarkanas rozes un dzeltenas lilijas, vārgas kā

ziemeļu bērni. Visas istabas ir pilnas no viņu smaržas

kā no salda tvana.

Sniega balti ir priekškari un dārzs zaļš. Viņa
staigā pa istabām, kā uz svētkiem gatavodamās.

Visjaunākās drēbes viņa apvilkusi, ari tās ir skai-

stas — sniega balts zīds, šalcošs, kā apšu lapas vēsmā.

Un divi sarkani pumpuri pusplaukuši reibst pie

viņas krūtim.

Vaigos ir viegls sārtums, acīs gaidas, bet viskrā-

šņākā ir viņas sirds un vislaimigakā, — pilna sapņu

un ziedu un neizsapņotu brīnumu. Viena vieniga
viņai ir mīļa — viņas sirds...

Viesi ierodas un istabās ir smiekli, aizturētas līg-
smas un viegli skrejoši vārdi. Smarža...

Viņa apsveic visus un ir prieciga. Bet tas ir ārigi
tikai. Viņas acis vēl raugās caur logiem un viņas
sirds vēl gaida. Gaidas ir tik stipras, ka viņas kājas
streipuļo un reibonis aizņem krūtis...

...
Saule jau nogājusi un blāzma drīz dzisīs.

Viesi smejas, trokšņo, glaimo; meiteņu vaigi sarkst,
sirdis trīs. Mūzikas skaņas un dziesmas un gaišas,

gaišas lampas.
Bet viņa ir viena.

Savā istabā viņa stāv pie loga un lūkojas uz ceļu.

Viņas sirds ir kā slims mīļš bērns, kuram nevar

palīdzēt, bet kura raudas dzirdamas pilnas sāpju.
Rozes smaržo tāpat, drēbes ir tikpat baltas un

viņa tikpat skaista.



Ak, kaut nebūtu šo uguņu un smieklu, kaut viss

būtu tukšs un tumšs, — tad viņai miers būtu sērot,
tad viņa varētu raudat, tad viņa melnas drēbes varētu

uzvilkt...

Jr nakts. Vārti vēl ir vaļā, bet neviens vairs

nenāk...

Un viņa staigā pa istabām, kur dzīrās dimd, bet

viss tur ir tukšs un salts; visi cilvēki ir mēmi un

puķes savītušas un nakts bezgala gara, jo neatnāca

viens vienigs viesis.

1908.
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AUGŠĀMCELŠANAS.

Fantāzija.

Es nezinu, cik ilgs bija mans miegs un vaj tas

bija pavisam miegs. Es pat neatminējos, kad es

biju aizmidzis. Bet atziņa man atgriezās dziļā tumšā

velvē kur vēl plīvoja pelēks krēslas plīvuris un baigs
mirušo tvans.

Es dzirdēju zvanu. Ta bija ka dziedoša salda un

nebeidzama zimzešana un man likās ka kāds pulks

spārnotu zelta bišu dūktu. Un tad es sajutu pirmo
asins plūdumu un manās dzīslās sāka ritēt dzīvibas

strauti. Un prieks, prieks kādu es nekad nebiju

jutis apņēma mani. Prieks bija tik liels, ka asaras

tikko valdit varēju. Nebeidzamas laimes šalts ap-

plūda man apkārt.
Kad es iznācn no kapu velvēm debess mirdzēja

zaļi zeltots ar mazām rožainām švītram pāri rīta

pusei un man likās, ka kaut kur ziedoklis būtu degts
un šīs rožainās švītras kūpētu ka viegli dūmi. Pa-

kalni un lejas man apkārt bija puķu pumpuru pilnas,
birzes tumši zaļas; no katras koka lapas vēsmoja
tumši smaga dzīvibas smarža. Sudrabota migla vēl

maldijās un kupeja pār lejam, bet cauri tai es varēju
saredzēt jau, ka zeme ir atjaunota un līgojas klusi,
bet es nezinu vaj ta bija mana vaj zemes laime.

Es izgāju caur kapsētas vārtiem un manas drēbes

spīdēja. Man bija tāpat ka tam, kam nupat aiz-

dzijusi ilgi asiņojusi sāpiga vāts. Miesa traucas

dzīvot un lūpas drebēja gaviles valdidamas. Es pa-

skatījos vārtos uz kapu zvanu. Mēle tam bija izņemta

un tas vairs nebija zvans, — tur karājas milzigs
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dzeltens puķes biķeris vēl pusplaucis un jauns ka

rīts. Zaļas mirtes auga pār kapsētas akmeņa valni...

Lauki un ceļi bija pilni cilvēku. Mazi un lieli

tie gāja visi uz vienu pusi klusu šūpodamies, rokās

ziedus nezdami rasu no zāles ar savu dzeltengaišo
linu drēbju vīlēm slaucidami — visi uz rīta pusi ka

bites uz savu stropu nezdami līdz prieku un laimi.

Vijoleti gaišais debess likās man simtreiz augstāks
ka viņā māžā. Lielas gaišas un jaunas zvaigznes
zelta dzeltenas, rožainas un bālas maldijās pa augstu-
miem ka putni tur vinā mūžā; man likās viņas uz

svētkiem rīkotos katra ar savu uzdevumu.

Man līdzās gāja kādi soļi un kāds tēls bija gluži
tuvu klāt. Es jutu viņa elpu pie vaigiem, es jutu

viņa sirdi pukstot, bet es nevarēju ne palūkoties,
ne runāt, mani atturēja salda baisma un saistija
mēli savāds prieks.

Vijoleto izplatijumu reižu reizām pāršķīra kāds

eņģelis, vizmodams ka saule, un atkal nozuda tālumā.

No viņa spārniem dzirkstis ritēja ka zaļas zvaigznites.
Un vēl un vēl kāds krustojas pa debesu pamalēm.
Visi bija aizņemti uz lieliem svētkiem.

Tad lēca saule...

Bet ta nebija saule, ta bija pati mūžiba, kas ska-

tijās uz mums visiem. Saule bija bijusi tikai viņas

maska; tur viņā mūžā ta cauri tai bija skatijusies uz

zemi un uz mums. Tagad viņas nemaskotais vaigs
smaidija pretī tiem, kas augšāmcēlušies.

Visi soļi apstājas. Šinī brīdī visi tika par dieviem

iesvētiti.

Es paskatijos uz manu līdzgājēju.
Ta bija sieviete ko es biju pirmo mīlējis.

1911.



PĒDĒJAS DIENAS KURZEME.

Ir savāds skaistums pēdējā atvadišanās brīdī, vien-

alga, no ka mēs ari neatvaditos. Bet es to nekad

nebūtu domājis, ka nedzīvi priekšmeti —

zeme, mājas,
lauki un meži var iedvest tās pašas skumjas, kuras
mūs apņem atvadoties no cilvēkiem.

Pēdējās dienas Kurzemē man likās kā bēru dienas.

Bija savādas sajūtas, bija kapa tuvums...

Es atgriežos pēc ceļojuma pa bēgļu pulkiem tēva

mājās, Daugavas tuvumā. Tad es saprotu, kas ir

dzimtene. Kāds miers apņem visu — domas, gaitu,

baigas nojaudas.

Spīd saule. Ceļmalās vēl ir dzeltenas un zilas puķes
un lauki smagā rudens briedumā. Kaut kur mež-

malā vēl dzied gans, kā kad būtu senie miera gadi.

Lopu pulki iet pa pļavām un izkaptis skan vasarāja
laukos.

Tikai dienvidus pamalē, zem klusas, gausas rudeņa

saules, tālumā kāds piesit it kā draudēdams pie

zemes ar dūri.
. .

Liktens tur klauvē pie tautas

zemes. Sirds atkal pielīst skumju; grūti tiek elpot.

Diena ir tik maiga. Es eju pa lauka malu. Rudzu

stati vēl stāv nenovākti. Viņu ir tik daudz, kā reti

kad. Viss lauks ir pilns bagatibas un, liekas, pats
Dievs ar vēsmas roku glauda smagās miežu druvas

vārpas...
Ceļmalā jau no bēgļu lopiem nobradāta druva.

Ta izskatās tik bēdiga un atgādina atkal nenovēr-

šāmo. Simtiem jau te garām gājuši, kuri par savu

tēvu dzimteni var teikt: — reiz bija...
Es atgriežos mājās atpakaļ. Zem ābelēm ir vēsums

un ēna. Augļi ir notraukti no zaldātiem un garam-
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gājējiem. Bet zem ābelēm puķu dobēs zied gaiš-
dzeltenas lefkojas un smaida vasarai. Plaukst ari

astras. Un kamēr es skatos viņu ziedos, aiz muguras

nodimd pakavi un kazaks iedrāžas uz sava zirga
dārzā. Viņš nemeklē ceļu un — puķu dobēs pēc
acumirkļa paliek dziļas zirga pēdu bedres, kurās
iekrīt pusplaukušie astru ziedi.

Daži jautājumi no vienas, otras puses un pec lai-

ciņa viņš aizjāj ar ķiršogu zaru rokās.

Tērauds ir stiprāks par puķēm un šīs ir droši vien

pēdējās puķes Kurzemē. Vācu tauta prot stādit tikai

uguns un tērauda puķes. Vilhelma otrā kareivjiem
miers un saule un puķes ir nenozīmigs sīkums.

Es izstaigāju klusās istabas, kur gar logiem lejas
saules plūdums un dus uz egļu dēļu grīdas. Soļi
mīksti noskan istabā

...
Te ir manas grāmatas skapī

un uz plauktiem. Mūsu tautas attīstibas vēsture

tur ir rakstita... Es nevaru viņas nekur aiznest

un, liekas, viņām tikai te būs vieta. Būs jāmācas
dzīvot dzīve bez pagātnes. Un pēkšņi mani grābj
izmisums. Vaj tas patiesi varētu būt, ka te drīz

klaudzēs vācu kareivju papēži? Šinīs telpās, kur

skanēja līgo dziesmas un kur pie katra novītuša

ozola vaiņaga vēl jūtams savāds gars, drīz varbūt

spīdēs asie ķiveru iesmi un uzpūtigie junkuri izkliegs

savu izsmiekla dziesmu? Viņi te sarīkos savas or-

ģijas un izdarīs savas neķītribas. Vaj patiesi nava

spēka, kas varētu atturēt ienaidnieku no visziedo-

šākās Krievijas daļas — Kurzemes? Rokas nolaižas

bezspēcigi... Šaubas mainas ar skaistiem sapņiem...

Varbūt, varbūt...

Uznāk nakts. Man nava miega, jo es esmu viens

noklīdis te kara pamalē. Ir apklusuši skaistie vārdi

par dzeju un kultūru. Mani biedri jau izsēti pa plašo
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Krieviju, es pat nezinu, kur kurš atrodas. Baigi-
sāpigas naktis man te jāpavada.

Mājās līdz ar vakaru sajāj ulani un apmetas uz

nakts dusu. Lādiņu vezumi stāv sētsvidū un zirgi
mierigi ēd savu baribu. Rīt viņi visi dosies uz

kaujas lauku un dažs labs gulēs starp pēdējām ru-

dens puķēm. Zaldāti ir klusi, mazliet sērigi, bet bez

uztraukuma. Viņi pārmet krustu, iesākdami vaka-

riņas un ilgi dzer tēju un pjāpā satumsušajā dārzā

zem ābelēm. Tad noskan savada, sērigi locita dzie-

sma un viņi dodas pie miera, tikai sargs stāv modrs

pie lādiņu vezumiem.

Es eju atkal pa lauka ceļu. No rīta puses paceļas

pār mežiem liels sārts mēnesis. Kalstošās vārpas
šalc nakts vēsumā un tālumā nodun smagie lielga-
balu šāvieni — vēl un vēl, kā neapmierināti ar

dienas panākumiem. Vietām uzliesmo ugunsgrēku
blāzmas. Uguns rāda ceļu aizejošiem. Un palicējiem

paliek tikai pelni. . .
Kad viņi nāca pirmo reiz

priekš 700 gadiem, viņi nesa mūsu tautai nepare-

dzētu postu. Kā viņi nākdami tagad var nest svē-

tibu? Varbūt tiešām mūsu gaita tiks izbeigta un no

saulainās tautas klīdīs apkārt tikai retas dzirkstēs

kā no satriekta meteora nakts tumsā.

Bet katrs cilvēks kaļot pats savu likteni. Un ari

katra tauta savu. Mūsu tauta ir kalusi sev verga
likteni, jo tā ir bijusi gļēva priekš sevis. Ja karš

ar savu smago uguns veseri izkals no gļēvas tautas

stipru, tad mēs dzīvosim, ja mēs gribam būt gļēvi
ari uz priekšu — mums ir jāmirst...

Es atminos kādas nicinātas avizes sprediķošanu:
tikai lūgt un lūgt un padoties — citu neko latvietis

nava dzirdējis. Riebums un dusmas mani pārņem

par tautas kapa kalējiem un gribētos noslaucit visu

gļēvumu ar kara uguni līdzās mājam un laukiem...

Asiņaini sarkana mēnesnica aplej manu ceļu ar

savu gaismu un liktens klauvē dzimtenes durvīs . . .
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Dun netālais lielceļš no automobiļu steigas un

motocikletiem. Tālāk laukā uz pakalnes pie lauku

šķūņa liesmo maza uguntiņa. Tur mīt Lietavas bēgļi,
kuri vēl vakar man prasija, uz kurieni doties tālāk.

Es nevarēju viņiem neka atbildēt, jo vispirms man

bija jāmeklē atbilde priekš sevis.

Uz kurieni tālāk? Vaj pa to pašu idiles tautas

aizaugušo laukceļu uz mūžigo padošanos, vaj pretī
satriecošai varai ar neizdzēšamunaida smīnu uz lūpām.
Tautai ir jāizvēlas. Un baigi un drūmi, kā asiņainā
mēneša nakts, mani māc domas: ko tauta izvēlēsies?

No rīta es pamostos agri un savāds troksnis nāk

no ceļa, kas ved gar mājam uz Daugavas pusi. Bļauj

govis un aitas; ir cilvēku balsis. Atkal nāk bēgļu
pulki no kaujas puses. Vezumos ir dažādas mantas,

saimnieces, meitas un gani dzen govis uz rekvi-

ziciju
...

Viss dodas prom. Dunoņa nāk tuvāk un

no daža šāviena jau sadreb māja un trauki uz galda.
Tagad istabas jau izskatās kā ap Jurģiem. Kaktā

ir sakrauti saiņi un kurvji ar drēbēm, kuras cer aiz-

vest no laupitajiem. Vecāki, kuru mūžs pagājis šaīs

telpās, nesaprot īsti, kas notiek. Viņi sajēdz tikai

kaut ko ārkārtigu. Katrs miers ir izdzīts no mājam.
Tikai dārzi zaļo un briest tik skaisti, kā vēl nekad

un saule skatās mierigi uz visu.

Būs jāiet ari man. Es domāju tikai vēl par šķir-
šanās traģēdiju. Man gribas ieiet katrā ēkā un ap-

skatit visu. Visur te senās jaunibas pēdas un tad

ir kā atvadoties no mirstoša drauga. Es saprotu
to, ko agrāk nesapratu un tomēr — tas par vēlu...

Tad es ari saprotu, kādēļ nekas latvieša sirdij nav

tik nīstams, kā vācietis. Cik grūti tad ir atstāt tam

kaut mazāko, kas pieder pie latvieša sētas. Es sa-

protu to mežsargu, kurš aiziedams aizdedzinājis bišu

stropus savā dārzā. Ugunij atdot tās viņam likās
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vieglāk, kā vācietim... Pat mājas suni latvietis

neatstāj vāciešiem. Viņš to nogalina vaj ņem līdz.

Pat sunim tādu kungu viņš nenovēl.

Ja kur latvietis nav bijis gļēvs, tad tas ir naidā

pret vācieti. Šis asais naids ir vienigais, skaistais

mūsu tautas ierocis, kuru mums atļauts klāt nēsāt

pēdējā gadā. Ja mūsu tauta mirs šaī karā — naids

pret vācieti būs mūsu vienigais kapa piemineklis.
Cik dažam labam tas ir vienigā manta, ko līdzi

paņemt aizejot no dzimtenes. To paņemu līdz ari

es. Visgrūtākos brīžos es paspēlēšos ar viņu un

varbūt spēšu uz brīdi aizmirst dzimtenes postu.

Vēl ir dažas skaistas rudeņa dienas un man gribas
pāri Daugavai, atpakaļ uz Kurzemi, kur nemitigi
dimd lielgabali. Kurzemes krastā es redzu milzigas
vezumu rindas. Tur ir labiba, mantas, lopi. Visi

grib kaut ko aizvest uz Vidzemi vēl. Bet vezumi

vairs netiek pāri. Celtuve aizņemta ar kareivjiem

un kara mantām. Dienam gaida bēgļi, kad pienāks
viņu rinda pārcelties. Uz vezumiem sēd saimnieces

saraudātām acim, aizsegušās ar baltiem galvas laka-

tiņiem un saimnieki, kuru skatā izklaidiba un bailes.

Turpat sēd kalpiņš ar pāris labibas maisiem savos

ratos. Vienigā govs piesieta pie ratiem ar valgu.
Bērni basām kājām, nodeguši, priecigi kumurojas pa

ratiem. Viņiem viss vienalga.
Kauja tagad pavisam tuvu. Pienāk pajūgi ar

ievainotiem. Tie ir tikai pagaidām pārsieti. Baltas

rokas un galvas ... Sejas melni dzeltenas. Viņus

pārceļ uz Vidzemes pusi uz lazaretēm. Pārcelto vietā

pienāk citi... Cik savadi redzēt kareivjus, kuri nupat

asiņojuši dēļ mūsu zemes! Vēl ir ceriba; varbūt,
varbūt viss paliks pa vecam.

Noguruši un izmociti nonāk Kurzemes bāgļi Vid-

zemes pusē ar savām mantu atliekam. Kā viņus tur
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saņem? Lūk, ko man stāsta kāds Kurzemes saim-

nieks. Viņš nonācis Krizburgā un dzinis savus lopus

pa nomīditu lauku uz rekvizicijas vietu. Pēkšņi

viņam pieskrien kāds savāds tips ar jājamo pātagu
rokā un uzsauc:

«Nost no mana lauka!"

«Kas jūs tāds esiet?" prasa saimnieks.

«Cepuri nost!" kliedz kungs ar pātagu.
Un pirms saimnieks dabū noņemt cepuri, pātagas

īpašnieks barons K. dod viņam sitienu pa galvu.
Saimnieks rāda rētu uz kakla no barona sitiena.

Tādas ir Kurzemes saimnieka tiesibas vēl šodien.

Vilhelma junkuri dedzina viņa mājas un kad glābdams
savu mantu un dzīvibu zemnieks nonāk citā vietā,
tad Krievijas vācietis ir pilntiesīgs to izpērt ar pātagu.
Kas aizstāvēs latvieti, jo pašam viņam nava tiesibas

sevi aizstāvēt? Viņam nava glābiņa — viņam jāiet

bojā. Katra pašaizstāvešanās būtu nepiedodams no-

ziegums ...

Ar Dievu, daudz cietusē Kurzeme! Labāk mums

neredzēties nekad vairs, nekā pie atkalredzēšanās

būt vergiem.

Ir tumša nakts un līst rudeņa lietus, kad es dodos

ceļā. Man ir vieglāk aizbraukt tādā negaisā, jo tad

nakts līdzinās aizbraucēju domam.

Aiz mums, aizbraucējiem, droši vien paliks tikai

pelni. Būtu labi, ja līdz ar pelēkajām latvju sētam

paliktu par pelniem ari kodekss un privilēģijas un

baronu pātagas. Tā ir vienigā velēšanās, kura izdzī-

tiem un bēgļiem vēl nes dažu gaišāku sapni. Ja

tas nenotiek — nevienai tautai nebūs bēdigakas dzim-

tenes, kā latviešiem.

1915.



ESTĒTS.

Sirmais profesors gāja drošiem mierigiem soļiem
un jutās tik viegls, ka vēl nekad. Viņa sejs un

acis slēpās tumsā zem mīkstas, platām maļam cepures

un nebija redzams, ka viņa lūpas smaidija.
Balsī bija mīksta skaņa, jaunibas ironija un smiekli.

Viņš reizām tikai pacēla galvu, lai no tumšā tro-

tuāra paskatitos uz augšu, kur rudeņa zvaigžņu debess

mirdzēja kā milziga briljantiem rotāta sakta.

Viņa pavadoņi gāja tam blakus un nelielā attālumā

klausidamies reti dzirkstošas skaistas domas, ko

profesors isteica un asprātigos paradoksus.
„To nevar teikt abzoluti, ka piemēram, grieķu

sievietes ideāls, Milosas Venera, būtu tiešām skai-

stākais sievietes tēls," viņš teica, padzirdis kaut ko

par sievietes skaistumu.

«levērojiet tikai — mēs esam auguši vairākus gadu
tūkstošus pāri grieķiem. Milosas Veneras sejs ir

skaists bez saubam, bet bez gariga skaistuma. Psiche

ir kļuvusi citāda tagad pie mūsu sievietēm. Un tagad
sievietēm ir ari cits skaistums, netikai miesas un

seja pantu skaistums. Miesa ir gājusi novārtā, tas

tiesa, bet sejas daiļums ir pieņēmies uz tās rēķina.
Kad es eju pa Parizes labāko teātru foijē un redzu

šos, nervozos un izsmalcinātos sieviešu sejus, bālos,
eksaltētos vaigus, tumšās ugunim līdzigās acis un

sārtās, alkstošās lūpas — visu to garigo, degošo rāsas

kultūru un iedomājos tad, ka ja padodoties estētikas

ideālam uz reizes pasaulē būtu tikai Milosas Veneras

skaistums, es justos ļoti nelaimigs starp šīm skai-

stajām miesas linijam un sejām bez isteiksmes. Ne,
es apgalvoju, ka mēs reiz izaugsim tik tālu, ka ide-
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alais Veneras tēls mums vairs nemaz skaists nebūs,
kaut gan mēs ar desmit cirķejiem mērotu viņas
samēra linijas un atrastu tās par pareizām. Venera

noriet, lai paceltos daiļums."
«Pareizi!"

„Ja!'

«Ak cik tas ir neparasti!"
«Bet jūs tak izpostāt visu akadēmiju!" sauca vai-

rākas jaunas balsis viena pēc otras.

Estēts iesmējās.

«Un tomēr es runāju skaidrā prātā un ne vīna

dēļ," viņš teica.

Visi viņi nāca no koncerta un balles vakara, kas bija
sarīkots akadēmijas vārdā. Tur bija daudz smejošu
asu un sārtu lūpu un tās profesoru arvienu saistija.

Satvīkušajā zāles gaisā, kur smaržoja esences, šalca

zīds un valdija bezbēdiga jautriba, visi piegrieza
viņam vēribu — vienigajam, kas sudrabotus pavedie-
nus nezdams matos varēja būt tik dzīvs un jautrs.

Viņš gāja blakus un zem rokas ar savām skol-

niecēm, pļāpāja nepārspējamas asprātibas, bija drošs

un priecigs. Un citādi tak viņš dzīvoja tik vientuligi;
sabiedribā parādijās maz un lielāko daļu brīvā laika

pavadija pre rakstāmgalda.
Viņam bija savāds īpatnējs uzskats par estētiku,

par kuru viņš lasija akadēmijā savu kursu. Bet šo

uzskatu viņš neizteica atklāti un nepropagandēja kā

zistemu. Tikai reizām runādams pēc teorijām par

vēso, plastisko daiļumu, viņš palaida pa zobgaligam

paradoksam un savāds smīns bija viņa dziļās skaidri

mirdzošās acīs.

Viņš rakstija un smaidija, bija dzīves priecigs un

domāja par to dienu, kad varbūt tikai pēcnācēju pa-

audze atradis viņa zistemu un skatoties no viņa
redzes punkta nodrebēs priekā no neparastas dina-

miskā daiļuma varas, kad sastingusē Venera kļūs

par Terpsichori.



Tagad viņš gāja starp jaunajām sievietēm un

domāja, ka skaistums mums ir vienmēr klāt un tikai

veltigi tiek meklēts kāds pseido-skaistums pēc teorijām
un statujām.

Viņš redzēja savu pavadoņu vingros soļus, jauno
roku kustibas, drēbju pllvas, juta viņu silto elpu ap

sevi un klausijās zvanošās ligu un prieku pilnās
balsis. Viss tas darija viņu modru un dzirkstošu.

«Silens," viņš teica — «nevar lepoties ar savām

klasiskajām linijam, ne ari spēku un varenibu. Viņš

stipri līdzinājās kaut kuram sīkpilsonim, kas sāk

pieņemt noapaļotas miesas formas. Un tomēr viņš
ir pacelts svētlaimibas mitā. Kādēļ? Viņš mīlē

dzīvi... tikai dzīvi".

Un viņš bija gatavs justies par Silenu, kas apreibis

no jaunu miesu un kustibu savādā spēka.

«Bet sakiet, vaj viss, kas nesamērigs, var ari būt

skaists?" prasija viņam slaika, brūna kā velens,
dienvidniece.

„Preti jums es esmu ļoti nesamērīgs. Un atzīstos,

ka šai gadijumā ari neskaists," viņš atteica.

Skaļi smiekli nolija pa tukšo gatvi gar klusām

milzigām dusošām mājam.

„Viņu varētu noskūpstit, cik viņš šovakar lielisks,"
teica paklusām mazā krieviete savai draudzenei.

Tagad viņas bija apņēmušās profesoru pavadit
līdz viņa dzīvoklim. Viņš jutās laimigs par to un

ari par kluso zvaigžņoto nakti.

„Jūsu svītā, manas cienitās es jūtos diezgan drošs

ieiet Elizijā un izņemt pašam Ceisam dzīru trauku

no rokam. Un jūs varētu patiesi sacensties ar dažu

labu no dievēm dēļ ābola
...

Ja raditajam ir bijusi
kāda ģeniāla un skaista doma, tad ta bija tai brīdī,
kad viņš rādija sievieti. Un daiļais sievietes tēlā

tiek iemiesots. Ta ir visa estētikas mīkla un atri-

sinājums."

Tagad viņi bija piegājuši pie profesora dzīvokļa.
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Viņš priecigs pateicas un spieda tam rokas ardie-

vodamies.

«Šodien un rīt un vienmēr kamēr es dzīvoju, man

tiesiba un laimebūt viņu tuvumā," viņš domāja durvīs

apstādamies un tām pakaļ noskatidamies.

Viņš saglauda matus cepuri rokā turēdams. Bet

savā delnā viņš juta vēl siltas sieviešu rokas smaržu...

Uzkāpis savā dzīvoklī, viņš uzgrieza elektribu un

lēni sāka soļot pa istabu. Un tuvodamies spoguļam
ieraudzija savas valgās mirdzošās acis. Bija kā

kad pasaule līgotos zem tālskanošas mūzikas lielos

daiļos ritmos.

Viņš piegāja pie galda, atšķīra piezīmju grāmatu
un ierakstija:

„Priekš jaunibas nava nekas neskaists. Pat zem

kropļa apsega, zem nobālušiem vaigiem, zem piļu
drupām jauniba atrod daiļumu. Tādēļ meklējot dai-

ļuma mītni mums ta jāmeklē jaunatnes vidū — sfērā,
no kuras pēc iespējas tālu viss nedaiļais. Daiļums
virs zemes beigsies, kad beigsies jaunatne. Ne pu-

ķēs, ne krāsās, ne ari zvaigznēs, ne mūzikā, ne pla-
stikā nebūtu nekā daiļa, ja virs zemes nebūtu jaunu
dzīves priecigu miesu. Cilvēki bēgtu no daiļām māk-

slām un beigtos ārprātā. Skaistuma ideāls nav abzo-

luts. bet mainigs, kā mainiga ir cilvēce — lūk, aksioma,

kūpu pat ka teoriju nepielaiž estēti.

Bet estēts — apzinigs daiļuma bauditajs — pats lai-

migakais starp mirstigiem ?"

Viņš aizvēra grāmatu un sāka atkal soļot pa istabu.

Vaj viņš bija laimigakais starp mirstigiem?

Viņam likās, ka tas auklētos starp tūkstoš zaļgani
baltiem jūras viļņiem, kuri reiz nesa sevī vēl neradito

Afrodites miesu. Skanoša muziķa pildija visu telpu

ap viņu ...

Nogurums bija pazudis — viņš jutās atkal sevi kā

jauneklis. Kas turēja viņu modribā un nomodā, kad



jau tuvu septiņdesmit gadu viņam bija? Teorijās
un putekļos un plastikā sen viņš būtu sakaltis ka

pergaments.
Dzīvā dvaša, jaunatne, jaunu sieviešu lokanie

augumi un siltā dvaša atkal šūpojās viņam visapkārt.

Viņš domāja par savu jauno estētikas teoriju, kuru

apvienoja tēze:

„Nava daiļuma bez mīlestības."

1915.
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VADĀTĀJS.

Jaungada stāsts.

Pēdējā vecgada diena. Jānis Zieds jau no paša
rīta staigāja pilns smagu domu, ne ēst lāga negri-

bējās. Viņš bij izkarojis pasaules karu, izgājis visu

plašo Krieviju kā sarkanarmietis un vienmēr labā un

jautrā prātā. Bet nu bij tāda lieta priekšā, ļaunāka

par visām kaujam, un tādēļ gribējās kaut kur pazust
un atmosties tikai rīt vaj vēlāk.

Viņš pārstaigāja pagalmu, kur kara drupas vien

rēgojās no sniega un starp dārza kokiem un no ma-

zas būdas kūpēja skurstenis, ta nu bija viņa dzīvo-

jamā māja. Viņš tikai vasarā bij atgriezies no Krie-

vijas un atradis drupas un abus vecos tur rakņājoties.
Viss bija beigts un viss citādi. Dzīvi vajadzēja iesākt

no jauna un tādēļ tika nolemts, ka Jānim jāmeklē

bagāta sieva, lai ar tās kapitāliem uzceltu mājas. Ar

pašu spēkiem nebija ko domāt. Un pie tam, kā

tēvs teica, Jānim jau tuvojās trīsdesmitais gads un

karots ari būšot diezgan.
Viegli pateikt: precēties! Bet ne tik viegli izdarit.

Nevar taču cilvēks precēties ar kautkuru sātanu. Un

par tādu sātanu Zieds diezin kādēļ iedomājās savu

tālāku radinieci, Cīruļu Martu, atraitni, kurai vīrs

kritis kapā, bet kura pati stipri bagāta, skaista un

vēl tikai dažus gadus vecāka par Ziedu. Abi vecie

šo „ideālu" bija izmeklējušies un nu jau veselu mē-

nesi nelika miera dēlam, lai tik braucot aprunāties.
Cīrulienes mājas bija verstis piecpadsmit uz leišu

pusi. Un tā kā bija sameties labs kamanu ceļš, tad

vecie bija jau skubinājuši Jāni uz Ziemas svētkiem

braukt aprunāties šo un to ar Cīruļu saimnieci. Bet
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slepus tiem jau bija viss norunāts. Šitais brauciens

bija domāts tikai galigai saprecināšanai, par ko bija

gādāts ari no Cīrulienes puses, kurai jaunais puisis

bija prātā i gulstoties, i ceļoties.

Lūk, tādēļ Jānim Ziedam bija veca gada dienā

pavisam slims prāts.
Atteikties bija tagad pavisam neiespējami, ja ne-

gribēja padarit dzīvi vēl ļaunāku, un Jānis juta, ka

jābrauc vien būs.

Bija nolemts tā braukt, ka vakarā tiek galā un

jaungadu sagaida sarunājoties par nākošo dzīvi. Par

labu iznākumu neviens cits nešaubijās — tikai vienigi
pats upura jērs.

Tā pievakarē, lēnam sniegam griežoties, Zieds ieme-

tās vecajās kamanās un sakustinājis zirģeli, uzbrauca

uz lielceļa. Bija nodomājis, ka vēl jau nav pēdējais
brīdis, un tādēļ velti daudz bēdāties.

Bet kad bija jau satumsis un Cīruļi nebija tālu,
dūša manam varonim atkal palika vāja. Ja tur nu

Cīruļu vietā būtu vācu ierakumi ar ložmetējiem un

batareju, viņš mestos virsū kā lauva, bet tagad bija

tā, ka pats nelabais tur sēdētu un mirkšķinātu acis.

Tiešam tumšajos laukos un starp birzitem paspīdēja
ugunis, kā velna acis. Pie tam vējš bija cēlies un

sagriezis krietnus sniega puteņus, tīdams kopā debesi

un zemi.

Te nu bij ta jaungada nakts svešos laukos un

sniegputenī un kā gala mērķis bagāta atraitne smai-

dija izsalkusi un prātiga!
«Kaut pats nelabais parautu visus Cīruļus un visas

atraitnes!" nospļāvās Zieds un uzcirta zirgam.
Tagad viņš izbrauca uz līdzenumu, kuram trijās

pusēs mirdzēja ugunis. Vajadzēja mērķim būt klāt.

Pēkšņi netālu caur sniegu pamirdzēja uguns, ierējās

suņi un negaidot Zieds iebrauca svešā pagalmā. Ne-

zinādams, kurp griesties, gāja ceļu prasit. Istābā

bija dzirdami jautri smiekli un sarunas.
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Iznāca kāds virs un noklausijās Zieda stāstu, pa-

teica, ka tālu neesot — tikai divas, trīs verstis. Lai

turoties tikai pa kreisi.

Zieds izbrauca atkal klajumā. Bija samanāms kā

mežs, kā krūmi. Svilpa vējš un viņš skubināja zirgu,
lai tiktu galā. Bet priekšā nekas nebija saredzams.

Tad ceļš pacēlās mazliet pret kalnu un no sniega
izlīda mājas. Augsts šķūnis un gaišas ugunis istabā.

Suņi atkal saskrēja riedami ap viņu. Izbrīnējies,

braucējs nevarēja saprast, kur atrodas. Tikai pie
istabas piegājis saprata, ka atkal ir atbraucis turpat,
kur bijis. Iznāca ari tas pats vīrs un brīnijās un

smējās. Lai ceļinieks vairs nemalditos, viņš pasauca

kādu zēnu un lika pavadit Ziedu līdz krustceļiem.
Zieds ieprasijās zēnam, kā šis mājas saucot.

„Labtekas," tas atteica. Līdz Cīruļiem būšot verstis

trīs, ne vairāk. Un izlēcis no kamanām, parādija
kaut kur uz priekšu un pazuda tumsā atpakaļ uz

māju.
Zieds brauca labu laiku klusēdams. Viņam bija

slikta sajūta. Bija dzirdējis par vadātajiem, kuri

sevišķi ziemas naktīs nelaižot cilvēkus vaļā. Protams,
neticēja, bet sajūta nebija laba. Pēc pusstundas
beidzot parādījās mājas. Nu būs Cīruļi. Atminējās
pirms kara dažas reizes te bijis un tādēļ, redzēdams

dārza malu un pirtiņu, laida tur iekšā.

Zirgs iegāja sētas vidū un nopurinājies apstājās.
Zieds izkāpa no kamanām. Bet nu viņam palika

pavisam karsti. Atkal tie paši suņi klupa klāt un

atkal tie paši apgaismotie logi tika redzami sniega
viesulī.

„Vadātājs!" kā dzirkstele izskrēja doma caur galvu.
Par to vairs nebija šaubu, ka kāds sēdēja kamanās

viņam blakus un grieza to riņķī. Sviedri uz pieres

palika salti un drausmigas trīsas raustijās pa locekļiem.

Tagad iznāca līdzi diviem vīriešiem daži sievieši

un uzmanigi noklausijās braucēja stāstu. Izrādijās,
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ka viņš pec pēdējas reizes braucis veselu stundu

kaut kur riņķi.
«Tas ir pavisam nepatīkami," noteica kāda dzidra

balss. „Bet vaj tad jums tā jāsteidzas? Paliekat,

ja gribat, līdz rītam tepat, gan aizbrauksiet."

Ziedam likās, ka tur runā pats Dievs. Un ar lielu

pateicibu pieņēma uzaicinājumu. Zirgs tikapiebraukts
pie staļļa un viņam pat nojūgt palīdzēja.

Tad visi gāja istabā.

Bija silts un gaišs. Smaržoja pēc jauniem raušiem

un ceptas gaļas. — Circenis aizkrāsni spēlēja uz

ķemmēm un uz galda stāvēja tējkannas un kūpēja.
Redzams, pašlaik bij vakariņu laiks.

«Lūdzu, nāciet tik tālāk," aicināja ta pati gaišā

balss, kas pirmit ārā. Ta bija meita baltā priekš-

autā, ar dzeltenām bizitem, kuras atsita atpakaļ, un

ieskatidamās jaunajam ciemiņam acīs, priecigi pa-

smaidija.
Tad bija vakariņas, joki, stāsti, un Jānis Zieds,

atdabūjis savu valodu, drīz vien bija vairāk kā sa-

vās mājās.

Garā jaungada nakts pagāja ar zīlēšanu un laimes

liešanu, kā tas ir visā pasaulē, un ar jautriem smie-

kliem. Ziedam likās, ka tas būtu iebraucis paradizē,
jo gaišmatainā jaunkundze baltā priekšautiņā viņam
likās tik sen kaut kur redzēta un tik mīļa, ka viņi

nevarēja beigt viens otram stāstit savu dzīvi.

Ari viņa bija nesen pārbraukusi no sarkanās pa-

radīzes laimigi pēc sešiem gadiem savās mājās. Viņi

lēja laimes un vienmēr izlēja tādus kā saķērušos

gredzenus un spārnus.
Kad pēc īsās nakts nāca rīts, jaunā saimniece

Mirdza teica:

«Kur tad nu tā jāsteidzas. Paēdīsim brokastu, gan

aizbrauksiet. Man bailes, ka jums atkal vadātājs

nepiesitas."
Pec brokasta bij tik labi, ka negribējās nekur



braukt. Saule mirdzēja gaiši pār sniegotiem laukiem,
kā jau jauna gada dienā pieklājas.

Zieds palika ari uz pusdienu un pēc tam viņam

bija gara saruna ar Mirdzu divatā viņas istabiņā.
No vārdiem Zieds pārgāja uz maziem nedarbiem un

pēc tam skaidri noprasija, ja vaj ne?

Pievakarē Zieds sajūdza zirgu un vadātajā vietā

nu viņam blakus sēdēja Mirdza un smējās tik gaiši,
kā mazs kamanu zvans ziemas laukos.

Viņa uzvadija Ziedu uz ceļu uz viņa mājam un

tad atgriezās atpakaļ.

Pavēlu, Jaungada dienas nakti, Jānis Zieds atgrie-
zās savās mājās. Kad viņš kāpa pār slieksni, māte

tūlit noprasija:
„Nu, dēls, kā tad nu ir, vaj esiet skaidribā?"

„Pilnigā skaidribā!" atteica Zieds, vēl pilns ar

Mirdzas smiekliem un laimi.

Ap to pašu laiku Cīruļu atraitne, krietnā un prā-
tigā saimniece, velti nogaidijusies savu ciemiņu, sa-

krāmēja skapī savus jaungada raušus, kuriem nu

vajadzēja saskābt.

Ar to nu šis stāsts būtu galā. Visiem nelaimigiem
tikai no sirds būtu jānovēl Jaungada naktī tāds pat

vadātājs, kā Jānim Ziedam. Jo ne katrreiz vadātājs
vada uz postu.

1921.
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bandīts duka.

Ziemassvētku stāsts.

Mežmaļu tēvs bija tikko pārdevis savus linus par

paaugstinātām cenām līdz 15. decembrim un bija

laimigs. Naudas bija krietns paks. Tādēļ bija jāno-
brauc Rigā iepirkties uz Ziemassvētkiem. Vajadzēja
bērniem kaut ko uzdāvināt, vajadzēja apdāvināt ari

kalpotājus. Pašam ari noderētu uz svētkiem kāds

konjaks vaj liķieris. Un saimniecei jau vajadzēja

uzposties — nebija jau viņi ne postiti no kara, neko

daudz cietuši un varēja kaut ko sev atļauties.

Nebija daudz ko prātot. Resnais Mežmaļu tēvs

lika saimniecei saposties un nedēļu priekš svētkiem

abi kurzemnieki nobrauca Rigā. Daļu naudas vecais

veda uz banku. Ko tur var zināt, kad tev Ziem-

svētku cūkcepeti ēdot ienāk tāds bandits, par kuriem

laikraksti tik daudz rakstijuši un pieprasa naudu.

Drošs paliek drošs.

lepirkšanās gāja vaļā bez starpgadijumiem un abi

saimniekotāji nesa tik uz viesnicas numuru paku
pēc pakas. Kad viss bija kārtibā, mamma teica:

«Nopērc nu, veciti, tās avizes ari. Palasisimies

par tiem banditiem. Ko tur var zināt, — tas pats
Dūka, kā dzird, vienmēr vēl pa mūsu apriņķi ar savu

bandu dauzās."

Šie labie ļaudis, protams, lasija avizes visvairāk

banditu dēļ.
Mežmalis ari nopirka. Kā par laimi, viņš bija

nopircis to numuru kurā teikts, ka banditi esot sa-

gūstiti un viņu perēkļi izputināti. Tā vismaz tur

stāvēja par Vidzemi. Par Kurzemi nekas gan nebija,
bet jādomā, ka tad jau tur ari būs izķēruši. Un
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bandits Dūka būs droši vien jau cietumā uz Ziemas-

svētkiem.

Abi smaidija apmierināti — un sapakajušies devās

atpakaļ uz laukiem.

Bez kādām likstām, skaitot vienmēr savas 14 pakas
vilcienā uz plauktiem un zem soliem viņi nobrauca

laimigi savā piestātnē.
Nu vajadzēja sēsties žīda kulbā, lai nobrauktu līdz

miestiņam, kur viņiem vajadzēja būt pretī ar zirgu.
0, Kurzemes žīds prot savus zirgus un «diližansi*1

labi slavēt un tā nu viņš ķēra pasažierus vienu pēc
otra.

Beidzot bija sadabūjis bez abiem Mežmaļiem vēl

kādu ierēdni, kas brauca no Rigas un rūpigi glabāja
savu somu: jādomā naudu izmaksai priekš apriņķa
kalpotajiem. Tad bija kāda madāmiņa — kāda bijusi
baroniete laikam, jo runāja lauzidamās latviski un —

viens jauns skaists cilvēks ar ļoti skaistu aizplīvurotu
damu. Šiem pēdējiem nebija nekādu mantu līdz un

tie bija klusi un, likās, savadi smīnēja par kaut ko.

Kad sasēdās, žīds sāka uzcirst zirgiem un diližanss

ripoja.
Valodas iesākās tūlit, jo Mežmalis būdams laimigs

un mutigs sāka runāt par banditiem.

Katrs stāstija kaut ko par slaveno banditu Dūku,
kurš visu vasaru bija rezidejis šaī apriņķī un tagad
tā ka piekusis. Protams, ziemas laikā tā neiet kā

vasarā.

Šis briesmigais bandits Dūka tika apgaismots no

daudzām pusēm, pie kam vācu madāmiņa nosprieda,
viņš bez šaubām esot komunists, kuriem neka godiga
neesot un kuri ari laulibu neatzīstot.

Abi jaunie cilvēki tikai vienigie klusēja un viltigi
nosmīnēja.

Tad ierēdnis sāka stāstit, ka Dūka tomēr reizām esot

ļoti asprātigs un smalks kavaliers, kā jau visi lieli ban-

diti un laupitaju virsnieki bijuši. Un izstāstīja gadijumu
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ar kādu skaistu damu, kuru vasarā apturējis uz ceļa
līdz ar citiem braucējiem. Laupitaji bijuši pieci stipri,

apbruņoti vīri. Atņēmuši naudu kādam ārstam,
saimniekam un kādam lielam bagātniekam sevišķi
daudz.

Kad nonākuši pie skaistās dāmas, kurai ļoti grezna
rokas sprādze un briljanti, bandits Dūka prasijis, kas

viņa esot. Un dabūjis zināt, ka viņa viena no mūsu

operas primadonnam un braucot uz pilsētiņu koncertu

dot, bandits Dūka noņēmis cepnri, galanti palocijies
un teicis:

„Ļoti cienitā māksliniece! Es esmu daudz reizes

sēdējis pašos pirmos krēslos, kad jūs dziedājāt Rigā
uz skatuves. Es jūs ļoti cienu un būtu negodigi,

ja es jūs aplaupitu."
Un pavēlējis uz vietas atdot nolaupitās lietas un

naudu.

Visiem bija liels brīnums par tādu Dūkas varonibu.

„Bet," ierēdnis teica, „viņa biedri nebijuši vis tik

godigi. Jo pēc pāris verstem tiem dzinies pakaļ viens

bandits un teicis, ka Dūka prasot par piemiņu viņas
skaisto gredzenu. Māksliniece to ari atdevusi."

„Nu ja, laupitajs paliek laupitajs," teica Mežmaļu
tēvs un piebāza no jauna savu pīpi. Pēkšņi jaunais

cilvēks, kurš sēdēja cieti blakus skaistajai dāmai,
teica cietā balsī:

«Nerunājiet niekus! Bandits Dūka zina ko viņš
dara. Es jums varu teikt, ka bandits, kas aplaupīja

dziedātāju, dabūja bargu sodu. Dūka lika viņu vien-

kārši nošaut saviem biedriem. Dūkas banditiem ir

stingri un negrozāmi noteikumi."

„Un kā tad jūs to ziniet?" tikpat pēkšņi ierunājās
ierēdnis.

„Es to zinu tādēļ, ka es esmu pats Dūka!"

Mežmaļu tēvam izvēlās pīpe no mutes un noklau-

dzēja zobi, vācu madāmiņa pateica: „Ach mein Gott"

un ierēdnis sēdēja stīvi ka koks un tikai miršķinaja
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acis. Mežmaļu māte palika šķība un sakrita uz

savām pakām. Nejēdzigs klusums bija iestājies «di-
ližansā"*

Par laimi pašlaik bija ceļmalā vecs krogs un bodite.

Un Mežmaļu tēvs teica pirmais: «Pagaidi žīd, mums

te jāizkāpj, te mūs gaidīs." Un veikli izmetās ārā.

Viņam līdzi bija vecā ari.

Man ari te drusku darišanas teica ierēdnis un iz-

lēca ar visu somu, pazuzdams krogā.
Vācu madāma bija jau pazudusi nemanot.

«Brauc, žīd!" uzkliedza jaunais cilvēks blakus

daiļajai dāmai. Žīds iekliedzās, saraustija grožus,
uzsita ar pātagu un diližans atvieglots devās ar traku

ātrumu uz priekšu.
Tad dama sāka smieties tā, ka tai vajadzēja no-

ņemt plīvuri no sejas, viņa smējās līdz asarām.

«Bet saki, mīļais, kādēļ tu tos cilvēkus tā baidij'?"
viņa beidzot prasija.

«Nu, lai kaut brīdi mēs būtu divi vien, vaj tad

tu nesaproti?" Un tad viņi skūpstijās un smējās
kā kutināti.

Bandits Dūka nebija nekas cits, kā students Jānis

Sloka, kurš ar savu līgavu Annu Zālit brauca pa

Ziemas svētkiem ciemoties pie vecākiem uz laukiem.

Zvaniņi šķinda, diližanss brāzās uz priekšu, nāca

vakars un abi laimigie brauca ka uz paradizi.

«ledomājies tikai, kā viņi klupa ārā ar savām

pakām un ar savu morāli," teica students un viņi
skūpstijās atkal un smējās tā, ka smejas jaunibā,
kad brauc uz laukiem ciemos.

Jādomā tomēr, ka ari Mežmaļu tēvs ar māti būs

laimigi nonākuši mājās un izdalijuši dāvanas. Var-

būt, ka viņi svētku vakarā vēl kaut ko pastāstīs par

briesmigo banditu Dūku.

1921.



NOSLĒPUMS.

Pulkstens divpadsmit!
Mēs visi pieceļamies no galda un paceļam glāzes.

Skan muziķa, birst puķes un konfetti, tinas papira

čūskas, šķind glāzes, dāmas smaida
...

Jaunais gads ir klāt. Mēs viņu apsveicam kā

ķēnišķigu bērnu, mēs esam llgsmi.
Ko līdz bēdāties un drebēt! Ko līdz zīlēt! Daudzi

tagad lej alvas laimes, daudzi skatās spoguļos vaj
buras ar zālēm. Nākotne ir tumša, kā priekškars,
aiz kura guļ skatuve. Kad laiks to uzvilks, tad

redzēsim savu lomu, tagad mums jāgaida.
Varbūt tiešām tas prātigakais ir ļauties sevi nest

no likteņa pretī noslēpumainai nākotnei, nekā taujāt
un baidities no tās. Ar nākotni un noslēpumu atmi-

nēšanu ir kā ar burvigu alu. Mēs ieskatāmies viņā
un neizprotamas nastas nesti, ielecam tur. Par daudz

pētot mēs pieejam noslēpumam par tuvu un viņš mūs

ierauj savās mūžibas rokās.

Tādēļ ir labi, ka mēs neko nepētām, bet šaī nakts

stundā dzeram vīnu, glaimojam, mīlam vaj ienīstam,
bet vienmēr esam jautri. Jo pretim lielajai mūžibai

mēs neesam nekas vairāk, kā lidojoši spāri, kuru

mūžs ir viena diena saulē.

Un es par laika kavēkli visiem gribu pastāstit

par tiem diviem pagājušu laiku bruņiniekiem, kuri

Anno 1520 Rigā nomira viens pēc otra ātrā nāvē,

jo ari dzīvodami bij nešķirami draugi.

Viņi dzīvoja abi Sv. Domes pagalmā un daudz

savā mūžā bij kāvuši gan krievus, gan leišus, gan

latvjus. Tak ēst un dzert tiem smēķēja labi un tādēļ
tie nolēma ari jauna gada dienu pavadit kopā dzirās

un priekā.
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Bij salūgti daudzi viesi un vīns lija kā citreiz

asinis kaujas laukos. Un tika stāstiti dažādi stāsti

un notikumi.

«Klausāties, graf Kuno, kādu sapni es redzēju pa-

gājušā naktī," — teica bruņinieka draugs, barons

Maksmilians. „Tas ir savāds sapnis un svētā Jum-

prava lai dod jums bagātiem kļūt, jo ko redzam no-

mirušu, tas kļūst bagāts.
Es stāvēju pie loga savā namā un skatijos uz lau-

kumu. Tur gāja pašlaik liela bēru procesija. Kāds

bruņinieks bija miris. Priesteri dziedāja, dievnamā

zvanija un bruņinieki un kara kalpi gāja aiz šķirsta
lielā pulkā ar lāpām. Liels ļaužu bars spiedās līdz.

Es brīnējos, jo neviena nebiju dzirdējis mirušu pie
mums no augstās kārtas. Es pasaucu savu bruņu

kalpu un liku, lai noiet uz laukuma un pajautā, kas

ir miris.

Kalps atnāca un teica:

«Tas ir bruņinieks grafs Kuno, kuru apglabā ar

lielu godu. Viņš ir miris 4. augustā ap pusnakti."
Tad es pamodos."
Visi bija apklusuši un tikko elpoja pēc šī sapņa

izstāstišanas.

Bet grafs Kuno palika drūms, pieceļas no galda
un teica sausi:

«Labi, baron. Bet tā kā man vienam tur droši

vien būs garlaicigi, tad ja es nomirtu, es pēc bērēm

ceturtā dienā pasaukšu jūs pakavēt man laiku pie

vīna un debesu meitām — ha, ha, ha, ha!"

Un viņš gari nosmējās par savu joku. Bet jautriba

bij uzreiz pagalam, viesi izklīda nemanot kā ļaunas
varas dzīti.

Kaut gan toreiz nebija jāiet nekur kaujās, grafs
Kuno, kā no kronikas redzams, nomira pēkšņā nāvē

4. augustā ap pusnakti.
Barons Maksmilians ieslēdzās savā dzīvoklī un

pavēlēja nepielaist neviena tuvumā. Bet pēc dažām
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dienam, stāvēdams pie loga un lūkodamies uz lau-

kumu, redzēja grafa bēru ceremoniju uz mata tā

visos sīkumos, kā jauna gada naktī bija sapņos

redzējis.
Viņš atminējās ari grafa vārdus dzīrās un palika

kluss un bāls kā klostera mūris, kas iepretī Domei

blenza ar saviem mazajiem logiem.
Tad viņš pavēlēja atsaukt priesteri un sūdzēja

viņam savu sapni un grafa vēlēšanos. Priesteris

viņu apmierināja un, iedevis zakramentu, aizgāja. Bet

trešā dienā barona sejs jau bij tik zaļi bāls, kā viņa
vecās vara bruņas. Ēdiens un dzēriens viņam ne-

derēja un naktīs miegs bija pilns ar bēru gājieniem

un grafa smiekliem. Ceturtā dienā bruņinieks pavē-

lēja sarīkot svētā Domē mesi un iedegt visas sveces,

lai būtu gaišāk, kaut gan ārā pār pilsētu un laukiem

bija spoža un brīnišķiga augusta diena un balti svi-

nigi mākoņi.
Pusdienā bruņinieks nogāja pie altāra un lūdza

biskapa svētibu. Bet taī brīdī, kad biskapa rokas

nolaidās uz viņa galvas, viņš dzirdēja cietu un no-

teiktu saucienu:

«Baron Maksmilian, ordeņa un Kristus bruņiniek,
nāc! Tavs laiks ir klāt!"

Visi sastinga un lūkojās uz durvim. Bet atkal

viss bija klusu. Barons Maksmilians taī pašā minūtē

zaudēja savu dzīvibu. Viņu apglabāja blakus draugam
grafam Kuno un brīnišķigo stāstu ierakstija svētā

baznicas kronikā.

1922.





RAUGS.

Ziemas svētki pienāk tik klusām un nemanot, ka

pēkšņi ir vairs viena vieniga diena un ir jacepj rauši.

To Jesperu saimniece ari no visas sirds gribēja darit,
bet apķērās, ka nav rauga. Bija pašbīdeļu kviešu

milti — Jesperi visbagātākā Zemgalē bija apmetušies —

bija piens, sviests, tauki, speķis, bet nebija rauga.

Kur tu cilvēks tiksi uz pilsētu, — jābrauc verstis div-

desmit un pēdējā diena klāt. Bet vaj nezināma lieta:

kur brūvē alu, tur raugs dabūjams. Un kāds vēl!

Karašas rūgst šņākdamas un paceldamās.
Tādēļ jau no paša rīta pati teica saimniekam, lai

iejūdz melni un pabrauc uz Gaiļiem pēc rauga, jo
Gaiļu tēvs nebūtu dzīvs dzīvojis, ja nebūtu uz kat-

riem svētkiem alu brūvējis. Bija gan tie instrumenti

un trauki pa kara laiku gājuši bojā, bet līdz ko no

kara ticis vaļā, Gaiļu tēvs atkal bija savedis vis-

labākā kārtibā.

Kad jābrauc — jābrauc.
Jesperu tēvs sajūdza zirgu lielajās kamanās, sa-

jozās un atgāzies aizbrauca. Tās piecas verstis nieks.

Pēc stundas laika būs atpakaļ. Pati, zinādama, ka

Jespers mīl alu un vēl ko vairāk, cieši pieteica, lai

nepaliekot nemaz, bet tūlit ka būtu atpakaļ.

Jesperu tēvs laimigi nobrauca galā un ienesa Gaiļu
istabā sev līdz lielu tukšu pudeli, kur ieliet raugu.

Protams, ka jauno alu, kas kā parasts, vienmēr

Gaiļu tēvam labi bija izdevies, vajadzēja noprovet.
Kur tad ari jāskrien, — tās piecas verstis nav pus-
stundu ko braukt.

Nogaršošana gāja tada mēra izdevigi uz priekšu,
ka Jesperu tēvam drusciņ aizmirsās par to rauga
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vešanu, kaut gan pudele bija piepildita līdz kaklam

ar pirmās šķiras materiālu.

Tā kā karašas ari Gaiļos pašreiz tika ceptas un

līdz ar to labi speķa rauši, tad bija jāpagaida, kamēr

tiek gatavi noprovešanai. Gan Jesperu saimniece

izceps savus drusku vēlāk, pievakarē.
Kad rauši bija gatavi un cūkas cepets ar kāpostiem

ar' iznāca no krāsns, Gailis savam radniekam pus-

dienā piedāvāja kautko stiprāku no tās zortes, kuru

sauc par «krūmu balzamu". Viss gāja labi un Jesperu
tēvs nepavisam vairs nedomāja par savu māju un

raugu un neviens ari uz to viņu nepamudināja.
Būdams svētā un laimigā stāvoklī Jesperu tēvs

sāka strīdēties ar Gaiļa tēvu par to, kur labāk bijis
kara laikos dzīvot: pie krieviem vaj vāciešiem. Gailis

bija palicis pie vāciešiem, bet Jespers aizbēdzis uz

Sarātovu un tikai pēc trijiem gadiem atgriezies mājās.

„Es tev, brālit, saku, Saratovā vērsi varēja pirkt

par sūda naudu... Un tad bliņas uz vastlāviem un

tas tatāru brandvīns — nu, debesīs nebūs labāks!"

«Vaj tad mans slikts?" uzpūtās Gailis.

«Nav slikts, nav. Dzīvo vesels!"

Bet Gailis, apskaities, lika par sodu izdzert piecus
mērus vienu pēc otra, jo tikai tad varot īsti noprast
garšu un stiprumu.

Pa tam tika bagatigi un garšigi iedzerts no jaunas
mucas svētku alus un Jesperu tēvs lika atskanēt sa-

vai dziedātajā balsij, izdziedadams kādu vecu romanci

par poļu panu un skaistuli.

Dievs vien zina, kā viss būtu beidzies, kad saim-

niece nebūtu sākusi mudināt ciemiņu uz māju, jo

raugs gan būšot šodien vēl vajadzigs.
Iznāca tā, ka Jesperu tēvu iesēdināja atkal plašajās

kamanās un iebāza tam rauga pudeli kažoka kabatā.

Un tad viņš aizbrauca no Gaiļiem dziedādams tik-

pat jautri un skaļi kā agrā jaunibā, vienu tautas

dziesmu pēc otras. Kur viņš brauc un vaj pavisam



117

brauc, vaj dara kautko citu, to vecais saimnieks vairs

nezināja. Viņš bija apskaidrotā gara stāvokli. Laikam

Ziemas svētki — viņš nodomāja un uzsāka jaunu
dziesmu.

Bet nu bija putenis. Un taisni acis. Jesperu tē-

vam likās, ka zirgs neiet un neiet pareizi un gribē-
dams dabūt to uz ceja, arvien pierāva uz labo pusi,
kā jau parasts.

Vaj bija ilgi braucis, tas tā i paliks nenoskaidrots,
bet tad viņš ieraudzija gaišu uguni spīdam caur

sniegputeni un stūrēja uz turieni ar tādu gribas spēku
un apņemšanos, ka iebrauca taisni ar ilkss galu logā,
par laimi rāmī, ka visa māja noskanēja.

Tad viņš sāka bramanigi bārties, kamēr izskrēja
mājas Jaudis un saturēja zirgu.

Izrādijās, ka Jesperu tēvs bija nogriezis daudz pa
labi un iebraucis pie sava labākā drauga Indriķa,
Tolēs.

Tas, protams, nodomāja, ka Jespers braucis ciemā

un vēl tik jautrā prātā, lika nojūgt viņa zirgu, no-

likt stallī, bet pašu piesēdināja pie vakariņu galda,
kur nekā netrūka, bet alus bija gandrīz vēl labāks.

Jesperu tēva latvieša sirds atvērās visā plašumā
un viņš baudija, cik spēdams, neatteicās ari no dzie-

dāšanas un strīdēšanās, neko daudz nebēdādams par

saviem uzdevumiem.

Bet vēlu naktī, kad jau gultā bij nolicies, iedomā-

jās par raugu, kas jāaizved saimniecei un teica:

«Klausies, Indriķi, ielej man kādā pudelē raugu

no sava alus. Vecene prasija priekš tās pašas maizes."

«Labi, labi, dabūsim!" atteica saimnieks nn lika

sievai pieliet pudeli līdz kaklam un iebāst ciemiņa
kažoka kabatā.

Pirmie svētki bija pilni ar sniegputeni un neviens

ar' nedzina Jesperu tēvu tālāk, jo viņš tik pamatigi
mācēja baudit alu, stāstit tik jaukas anekdotes un

notikumus, ka nemanot metās krēsla.
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Tad nu gan atkal atminējās, ka jāved raugs un

lika sajūgt savu melni, protams, nebūdams skaidribā

par to, kas par dienu un stundu un par kuru ceļu
īsti jābrauc.

Pievakarē laiks bija nostājies un Jesperu tēvs ceļā

panāca vaj sastapās ar kādiem priecigiem braucējiem
un ne par ko negribēja vairs palikt viens.

Kā likās, viņš bija iebraucis kādās kristibās, jo

bija ēdienu un dzērienu papilnam un tika mesta

nauda jaunajam pilsonim par godu un labu.

Būtu drusku par daudz izstāstit visu, kur bijis un

ko darijis Jesperu tēvs pa svētkiem, bet ir skaidra

lieta, ka trešos svētkos pie vakara zirgs viņu ieveda

atpakaļ Jesperos.
Tur visi bija jau sagatavojušies uz bērēm, jo iz-

meklējušies pirmos svētkos veco saimnieku pie Gai-

ļiem un izzinājuši, ka jau vakarā aizbraucis, domāja
to par pazudušu puteni un nosalušu. Jau pagastā

bij ziņots, lai iet meklēt un mācitajam gandrīz aiz-

lūgšanai novēlēts.

Bet Jesperu tēvs bija laimigs kā arvien, kad vare-

nais Bakhusa gars pār viņu bija nācis.

Viņš iegāja istabā un atminēdamies par raugu,
sāka meklēt pa kabatām un sakrāva galdā veselas

četras pudeles rauga, kuras bija salasījis no katrām

mājam pa vienai.

Un tad, nelikdamies neko daudz vairs zināt, nolikās

gultā un ar filozofa mieru nogulēja savas divdesmit

stundas.

Pēc tam gribēdams paģiras noskalot un meklēdams

alu, ielēja sev krietnu krūzi no rauga pudelēm, kuras

vēl stāvēja uz galda.
Tik kad bija krietni ievilcis, nospļāvās un saprata,

ka svētki ir garām un vecā ziemas vienmuļiba no

jauna atgriezusies.
Un bēdigs apsēdās krēslā.

1922.



CIEMA PIE MŪŽĪBAS.

Bagātā, vecā lauku mājā dzīvoja māte ar savu

dēlu Lielvārdi. Viņiem netrūka neka. Klētis bija

pilnas ar labibu, dārza kokos katru gadu brieda

skaisti augļi un bišu spieti sanēja ap māju.
Viņi bija divi vien, jo Lielvarda tēvs bija jau mū-

žibā. Viņš bija bagāts un devigs vīrs bijis. Viņa

māja bija katra māja un pie viņa galda varēja mie-

loties katrs, kas gāja garām. Tas bija īsts bajāru
nams ar pārpilnibu, dziesmām un mieru.

Bet kad saimnieks bija miris, viss kļuva citādi.

Lielvarda māte bija skopa un cieta un katrs grasis

drebēja viņas kalsnējās rokās, ja tai bija kas jāiz-
dod. Viņa rāja katru dienu savu dēlu par devibu

un zēns drīz vien palika vientuļš un bāls. Mājās

iestājās klusums, daudzo viesu iemītās tekas aizauga
ar zāli, jo nu visi zināja, ka tikai nikni suņi un aiz-

slēgtas durvis un klusi saīguši kalpotāji bija vēl tur

atlikuši.

Lielvardis sēdēja viens zem ābelēm dārzā, vaj
lūkojās gaisos, kur sanēja baltspārnoti viegli mākoņi

un domāja par savu tēvu un par mūžibu. Viņam
nebij neviena drauga, jo māte nevienu necieta savā

mājā, baididamās, ka tie neapēd viņas ēdienu un

nepaņem kaut ko līdz. Viņa skaitija savu naudu un

pārcilāja mantu skapjos un šķirstos.

Kad Ziemas svētki bija klāt, viņa apdomājās, ka

Lielvardim jādabū dāvanas un ka savam dēlam ne-

drīkst nekā liegt. Viņa to apģērba jaunās drēbēs,

sagādāja daudz dāvanas un gārdus ēdienus.

Svētku vakarā uz galda bij garšigs cepetis, saldi

dzērieni un sveces. Tās dega gaiši un istabas bija
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siltas. Bet visur bija dziļš klusums. Nebija neviena

drauga.
Kad viņi gribēja sēsties pie galda, pie durvim kāds

lēni pieklauvēja. Māte atvēra durvis. Tur stāvēja
vecs ce}a gājējs, sirms, spieķi rokā un mazu somu

uz muguras. Viņš lūdza, lai ielaistu to apsildities.

„Mums nav vietas priekš tevis," teica māte bargi.
„Ej tālāk. Tādus übagus mēs pazīstam. Ej vien

tālāk!"

Un viņa gribēja aiztaisit durvis.

Lielvardis sāka māti stipri lūgt, lai ielaiž veco, jo
laiks bija loti auksts.

„
Šovakar ir Ziemas svētki un mums nav neviena

ciemiņa. Lūdzu, lūdzū, ielaidisim veciti mūsu istabā."

„Ko tu runā, kas tas par ciemiņu! Ne, ne!"

Bet dēls tik ļoti lūdza māti, ka viņa beidzot pie-
kāpās.

„Lai nāk ar', kad tu tā gribi. Šovakar es tev ne-

gribu aizliegt."
Kad vecis ienāca, Lielvardis nolika viņam krēslu

pie siltas krāsns un apsēdināja to.

„Nāc nu pie galda, ēdisim vakariņas," māte teica

dēlam.

„Māmiņ, atjauj, ka es ņemu ari vectēvu pie galda,

viņam gan Joti gribas ēst," teica Lielvardis.

„Ko vēl ne! Muļķa puika. Tādus pasaules gājējus
tu laidisi pie mūsu galda! Ne, ne, to tik vien ne!"

Bet Lielvardis lūdzās tik stipri, ka māte to atjāva

beidzot, teikdama, ka tas viņam tikai vienu vienigu
reizi tiekot atļauts.

Un tad viņi visi ēda. Māte dusmiga, bet Lielvardis

laimigs, ka varēja uzlikt labākus gabaliņus vecajam

ceļiniekam un parunāties ar to, jo viņš gandrīz
veselu gadu ne ar vienu nebija runājis, izņemot māti.

„Redzi māt, nu mums ari ir viens viesis," viņš

priecigs teica.
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„Muļķis," māte teica. „Būtu labāk klusējis. Ir gan

gods ar tādu viesi..."

Kad viņi bija paēduši, vecajam ceļiniekam bija

jāiet tālāk. Lielvardis iedāvināja viņam vēl skaistu

ābolu un pavadija līdz āra durvim.

„Paldies, dēls, par tavu labo sirdi," teica vecitis.

„Bet par to, ka tu tik labi mani uzņēmi, es tevi

lūdzu nākošos Ziemas svētkos pie manis ciemā. Tad

es savkārt tevi pacienāšu."
Māte smējās. Übags nav pilnu prātu. „Ir gankur

ciemoties manam dēlam, pie tāda! Taisies vien prom

un nerunā niekus!"

„Paldies, tētiņ," teica Lielvardis, „bet kā es zināšu

pie tevis aiziet? Es labprāt ietu."

„Es atsūtišu tev pakaļ sūtni. Tas tevi atvedīs,"
teica vecais un pazuda ziemas naktī.

Kad gads bija pagājis un māte un dēls atkal sēdēja
vieni un bēdigi pie mielasta galda, Lielvardis teica:

„Kādēļ, māmiņ, mums šogad nav neviena ciemiņa?

Atminies, pērn mums bija tāds jauks vectētiņš. Kādēļ

pie mums neviens nenāk?"

„Klusi, nerunā niekus. Un ēd, kamēr mielasts

silts," māte apsauca viņu.

Tad pie durvim klauvēja.
Lielvardis skrēja paskatities.
Tur stāvēja spoža zelta kariete un sulaiņi. „Tu

esi apsolijies nākt ciemā pie mūsu valdnieka, viņš
ir atsūtijis mūs tev pakaļ," teica sulaiņi.

„Labs übags, kam cieta kariete un sulaiņi," nodo-

māja Lielvardis.

Bet viņš bija jau iesēdies un brauca.

Zirgi bija balti un spārnoti un skrēja kā vējš.

Sanēja kā dziesmas, kā zvani. Un tad viņi apstājās
un Lielvārdi sagaidija vecais tēvs. Ja, viņš to pa-

zina, par pērnajo viesi. Viņi apkampās un skūpstija
viens otru.



122

Kāda skaista pils te bija: milzigi sidrabbalti vītoli

klanijās vēsmā, ziedēja puķes un bija dziļš miers.

Mirdzošas strūklas skrēja pret debesim un turpat

kokos, kā lieli lukturi, stāvēja saule un mēness, bet

zvaigznes dūca kā zelta bites viena caur otru. Liel-

vardis apklusa lūkodamies šajos brīnumos... Un

augstu kokos kaut kur kūkoja dzeguze, viņas dziesma

bija tik salda, kā zelta zvans un gaišskaniga, kā kad

visā pasaulē tā būtu sadzirdama.

„Nu, kā tev patīk te?" prasija vecais savu ciemiņu.
Lielvardis tikai smaidija. „Labi, ļoti labi!"

Tad viņi gāja pilī — ēda un dzēra un runāja par

visu, ko vien gribēja zināt Lielvardis.

Tad vecais teica:

„Man ir jāiet savā darbā, paliec tu manā pilī. Tu

vari iet visur un darit visu ko vien gribi un gaidit

mani, es atvedišu vēl ciemiņus."
Un viņš aizgāja.
Lielvardis staigāja pa pili un brīnijās par visu.

Viņš atvēra lielas grāmatas, kas ar zvaigžņotiem
burtiem bija rakstitas, bet viņš nesaprata neka. Tikai

salda laime un prieks bija viņam sirdī. Un kad

viņam tur apnika, tad viņš izgāja sudrabotā dārzā

un klausijās kā dzeguze kūkoja skanigi un saldi.

Bet viņš nezināja, ka ta ir mūžibas dzeguze, kura

skandināja pie katras pagājušās dienas vienu reizi.

Tad nāca vecais tēvs un atveda līdz daudz, daudz

bērnu. Tie bija mazāki un lielāki, basām kājām,
nosmērētām sejām un kautrigi un kaunigi. Un visiem

bija dzidras acis.

„Redzi, Lielvārdi, šie bērni tur jūsu pusē nav da-

būjuši paēst un padzert un nav dabūjuši ari paprie-
cāties. Pabarosim tos."

Un viņi klāja galdu pilī, bet tur bija tikai daži

trauciņi un nedaudz ēdiena.

„Te visiem nepietiks," teica Lielvardis.

„Pietiks, dēls, pietiks, lai tikai ēd."



Un viņi ēda visi viens pēc otra un tad jau viņi
teica: «Paldies, paldies! mēs esam pavisam paēduši.*

„Redzi, te ir svārciņi un kurpes, vajaga tos ap-

ģērbt," teica atkal vecais.

„Labi," Lielvardis atbildēja, „bet tētiņ, bērnu ir

tik daudz, te visiem nepietiks!"
„Pietiks, dēls, pietiks, sāc tikai izdalit."

Un viņš dālija un dālija un visi apģērbās un smai-

dija no prieka, bet apģērbu nepietrūka.

„Un tagad vajaga pastāstit viņiem pasakas, jo tie

nava tur neka laba dzirdējuši."
«Bet viņi jau mani nesapratīs," teica Lielvardis,

«viņi runā svešās valodās."

«Sapratīs gan,dēls, sapratīs, stāsti tikai labi sirsnigi."
Un viņš sāka stāstit tiem pasakas un citi viņam

un visa lielā pils zāle dūca, kā bišu spiets ap zie-

došu liepu. Tādu prieku Lielvardis nekad nebija

piedzīvojis savā pusē.
Kad bija diena pagājusi, tad vecais teica Lielvardim:

«Paliec, dēls, vēl kādu dienu, gan aizbrauksi."

Un tā viņš palika. Viņš palika pavisam veselu

nedēļu — septiņas dienas un katru dienu viņam bija
daudz jaunu draugu un draudzeņu, jo vecais tēvs

katru dienu atveda jaunu pulku bērnu, kuri varēja

priecāties līdz vakaram.

Septiņas dienas pagāja tik ātri, kā viens elpas
vilciens. Tad Lielvardim uzreiz kļuva bēdigs prāts
un viņš prasijās uz māju.

«Brauc, mīļais dēls, un neaizmirsti mani, kad būsi

tur, viņā pusē."
Un zelta kariete aizveda atkal Lielvārdi caur sudra-

boto dārzu ar spārnotiem zirgiem atpakaļ. Tikai

dzeguze palika kaut kur tālu zvanot kā gaiša spēle.
Kad Lielvardis izkāpa no karietes un iegāja savā

mājā, viņu apstāja izbrīnējušies ļaudis.
Jo pa to laiku bija pagājuši septiņi gadi, nevis

septiņas dienas.
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Lielvarda māte bija nomirusi gaididama viņu, jo
pirms septiņiem gadiem viņš bija pazudis taisni pašā
Ziemas svētku naktī.

Un Lielvardis tad vēra vaļā visus vārtus un visas

durvis, jo viņš bija pieradis pie draugiem tur mūži-

bas pilī un nevarēja vairs dzīvot viens. Viņa māja

sumeja no viesiem un nekad viņam netrūka ne

ēdienu, ne dzērienu priekš tiem, ne ari drēbju, ja
kādam to vajadzēja. Viņš bija mācijies ari to valodu,
kurā visi var saprasties, un dienas viņam bija tik

dzidras un laimigas, kā tā dzeguzes dziesma, kas

skanēja tur mūžibas dārzos. Viņš bija kļuvis par

dzejnieku.

1924.



AGLAIJA.

Savada burviba ir klusām ziemas dienam tur tālu

laukos. Bet tad vajaga būt ceļā. Kāds prieks, kāds

maigums! Bet tad vajaga būt ceļā. Kāds prieks,
kāds maigums! Birzes un pakalni sirmi sniega bal-

tumā guļ kā patiesi sastindzināti ar burvja spieķi.
Dūmi paceļas no lauku mājam taisni gaisos. No

pakalna jūs varat redzēt bezgaligus klajumus, kuros

kā gleznā guļ melnie sili vaj egļu audzes. Upēs dus

ledus, neviena putna nav gaisā. Kamanas slīd pa

gludo ceļu, kuram, liekas gala nav. Un tad nāk

vakars, sniegs sāk lidināties lielām, klusām pārslām.
Jūs tinaties kažokā, ir mazliet auksti Bet gars

ir modrs, domas mierigas un svaigas. Lauku elpo-
jums apņem seju tālāk, tālāk tikai. Kā samie-

gojies skan mazais zvārgulis ...
Garām iesnigušām

mājam, krogiem, cauri birzēm, laukiem. Patiesi, ir

vērts būt laukos klusā ziemas dienā un braukt tālu.

pēc iespējas tālu.

Un bieži, kad esmu tādā braucienā tagad, atminos

to burvibu
...

to pasaku, ko reiz piedzīvoju . . .

Sen
...

Laiks ir aizgājis un gandrīz apracis to savos

tālumos, kā reizām sniegs aprok savā baltumā mazas

birzes vaj mājas.
Bieži, sevišķi svētku laikā, kad es, pametis dzelzs-

ceļa staciju, iesēstos kamanās un balto lauku senā

burviba apņem mani, es atminos to braucienu...
Un Aglaiju — daiļo pannu Aglaiju! Un, liekas, viņā
ir visa tālo laiku romantika un visas skumjas un

sapņi, ko sapņo tūkstošas daiļās sievietes, kuras

ikdieniba ierāvusi savā stingumā, kā vientuļas lauku

priedes ziemas baltums.
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Un ja stāstu par to, tad vairāk sev
... Kavējos

ar šo stāstu reizām, kā ar vecu rožkroni, kurš Aglaijai
toreiz bija ap kaklu... Viņas rožainās krelles un

mazais zelta krustiņš vidū liekas man rokās. Ak,
Dievs 1 Vaj visa mūsu dzīve ir vairāk kas kā tāds

rožu kronis — laižam sapņu zīju virkni caur pirkstiem
kamēr uztaustām —krustu... Rožkronis galā, lūg-
šana noskaitita. Un galu galā atmiņas par tādu

notikumu var uznākt tikai tad, kad mēs iesniegam
lielā ikdienibā kā lielās skumjās.

Vairāk kā divdesmit gadu ir jau prom no ta laika.

Jauniba uzdveš ... Atvāžas lielais laiku vāks
.. .

Aglaija, Aglaija! Nemirstiga! Kur tu ari nebūtu,

mans sveiciens tev, kad lido sniegs un es stāvu pie

loga un man vairs nav liela lauku klusuma...

Es braucu toreiz ciemos uz tāliem radiem Leišos.

Es biju viegls, kā dzeltenais vanags. Es biju beidzis

savu darbu kādā lauku skolā, tur Zemgales nomalē,
un tā kā man netikās vienam pavadīt svētkus tukšā,
kailā skolā, tad nekas nebija mījaks kā uzaicinājums
no vecās krustmātes, kura dzīvoja kādā leišu mui-

žiņā. Taisnibu sakot, tur bija ari daiļas radinieces.

Un tādēļ es biju ceļā.

Bija jābrauc verstis piecdesmit. Es uzvilku savu

grezno un silto kažoku, sajozos ar jostu un biju

gatavs agrā rītā — vēl naktī, jo bija cerams tikpat
vēlā naktī tikt galā. Ceļš bija ļoti viegls un laiks

maigi dzidrs ar to ziemas burvibu, kāda mēdz būt

Zemgalē ap Ziemas svētku laiku. Mans vedējs —

vīrs ar sirmu bārzdu, ērtām kamanām un apaļu rik-

šotāju zirdziņu, gaidija pie balkona, kad es iznācu,
un kūpināja savu lēto tabakas smaržu krietnajā pīpē.

Mēs braucām ... Ciemi, kuri kūpēja priecigi bniega
klajumos — bija tak vairs divas dienaslīdz svētkiem —

zili melnie mežu lokšņi, birzes slīdēja garām. Man

bija līgsmi, viegli, kā ir spārnotā jaunibā, kad braucam

ciemos.
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Tad sāka stiepties kā bezgaligi ūdeņi leišmales

meži un aizsedza apkārtni. Kādā mazā krogā mēs

atpūtinājām zirgu un pēc pāris stundām braucām

tāļak. Līdz galam bija vēl verstis divdesmit.

Pēcpusdienā sāka lidot sniegs. Arvien vairāk un

vairāk, kamēr satina visu kā baltā viesulī. Likās,

gribēja mūs apturēt kā burvibā šais bezgaligos silajos,
kur tikai rets braucējs vairs bija sastopams. Vējš

pacēlās ziemeligs, kaut gan ne auksts, bet rotaļa-
šanās gribas pilns, un beidzot iestājās putenis. Kaut

gan bija mēneša nakts, bet sniegs aiztina ceļus. Bija

jābrauc vēl verstis desmit. Zirgs apkusa, kamanas

stiga juklajā baltajā sniegā.

„Nekas nebūs, dabūsim gaidit rītu," teica mans

vedējs norūpējies.
Gandrīz viņam taisniba, sevišķi tādēļ, ka bija jā-

nogriežas no lielceļa un jābrauc pa lauku ceļu, lai

nokļūtu muižiņā pie maniem radiniekiem.

Mēs braucām jau soļos. Putenis griezās savā baltajā
baletā it kā gribēdams apturēt mūs uz vietas. Pēc

vedēja domam vajadzēja drīz būt krogam. Bet tikai

pēc vairāk stundām izbraucot no sila turpat pamir-
dzēja kroga uguntiņa un mēs piegriezām pie kroga
durvim.

Dziļš klusums. Kur gan lai rastos te dzīviba svētku

priekšvakarā, kad katrs bija mājās. Durvis bij no-

slēgtas. Bet par tālakbraukšanu nebija ko domāt,

tādēļ mans vedējs sāka stingri pieklauvēt pie ap-

gaismotā loga.
„Kas tur?" atsaucās tikko dzirdama nemīliga balss.

«Ceļinieki; ielaidiet!"

Ja, toreiz nevienam nebija paradums vaj tiesiba

neatvērt durvis ceļiniekam. Vaj pusnaktī. Jo te tak

bija krogs. Vecs, mājigs, kādi ir leišmales krogi,

pilni piedzīvojumu un vēstures.

Iznāca drukns kroga puisis, parunāja dažus neap-

mierinajuma pilnus vārdus un ielaida mani iekšā,
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ieiedams ari pats, lai paņemtu stadulas atslēgu un

ielaistu vedēju un zirgu.
Lielā kroga istaba bija tumša un silta. Tālāk

spīdēja uguns. Es iegāju bufetes istabā un redzēju
vecāku sievieti sēdam krēslā pie krāsns ar kādu

darbu rokās.

„

Labvakar I*

„
Labvakar!" viņa teica leitiski un paskatijās mierigi

uz mani.

„Negaiss," es teicu. „Mēs tālāk netikām."

„Nu nekas. Vaj mums rūmes trūkst?" viņa ska-

tijās labvēligak uz mani, ieraudzidama manu lielisko

kažoku. Laikam nodomāja par kādu panu.

„Novelkat. Apsēžaties."
Nebiju es paspējis atvilkt kažoku, kad atvērās man

preti otrā istabas malā durvis un kā parādiba uz melna

fona preti lampas gaismai stāvēja jauna skaista

meiča — nē, ta jau bija jaunkundze. Viņa palika stāvot,

lūkojās uz manis un beidzot uz manu sveicienu klusi

pamāja ar galvu. Tikai tad es pamaniju, ka viņai
ir neparasti skaists sejs un sērpilns skats.

„Ceļinieki, jaunkundze; ko darit," noteica vecā

sieviete, kā nopratu, kalpone.
„Atļaujiet pavadit nakti te," es griezos pie jaunās

skaistules. „Ārā negaiss."
„Lūdzu," viņa noteicaklusi un iegāja istabā atpakaļ.
lenāca pēc brīža mans vedējs un puisis. Zirgs

bija novietots un apsegts. Un klausoties puteņa

auros, kuri drāzās gar logiem, par tālakbraukšanu

nevarēja būt ne domu. Nakts jāpavada te.

Es atsēdos uz liela sola. Maigs siltums apņēma

locekļus. No krāsns istabas kaktā uz grīdas krita

rožaina blāzma no kvēlošām oglēm.
Kad mēs taisijamies ēst vakariņas, iznāca atkal

jaunava no tālākas istabas.

Es iesāku ar viņu vieglu sarunu no viena temata

uz otru. leminējos ari par Rigu, par citām maļam.
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Viņas daiļais sejs lūkojas uz mani, un acis bija
savādas izbrīnās pilnas.

„Jums tur neērti varbūt? Lūdzu ienāciet vies-

istabā," viņa teica viegli, kā nokaunējusies.
Es atrunājos, bet beidzot iegāju.
Ta bija intimi ierīkota istaba ar veclaiku brūnām

koka mēbelēm un kādu skaistu vecu tepiķi. Krogos
tas neparasts. Vienā malā bija augsta kumode, uz

kuras koktēlā Pestitajs pie krusta. Tam apkārt sa-

vītušas puķes un sveces sudraba lukturos. Stūrī

bija Sāpigās Dievmātes bilde ari ar greznojumiem
un zem tās lūgšanas grāmatas.

Blakus plaukts ar grāmatām. Vēlāk ieskatidamies

es tur redzēju Bairona un Mickeviča vārdus uz

sējumiem.
Viņa man piedāvāja sēdekli pie galda un siltu tēju.

Smalkā kautribā un paļāvibā iesākās mūsu saruna.

No visa bij redzams, ka te katolisks nams ar savu

dievmātes mistēriju. Viens no tiem stūrišiem, kuri

dziļi glabājas no gadsimta uz gadsimtu leišu nomalēs,
neaiztiekami no laika. Zeltitas mišu grāmatas, melni

rožkroņi, mājigas istabas smarža. Lēna glāstoša
lampas uguns ... Ja, pat uguns mums tagad vairs

nav tāda. Ne sirds, ne uguns ...

Es lūkojos uz jauno meiteni. Viņas sejs bija daiļš
kā Madonnai, tikai mati tumši melni. Lielas uzaču

linijas kā slaiki loki, smalkas un garas, kā divas

laba architekta celtas arkas, pacēlās pār acim. Un

acis — lielas, kā ezeri ar savu valgumu un burvibu

pamirdzēja man reižu reizam preti. Viņas lūpās bija
ta poliskā linija, kuru nevar nekur citur atrast, kā

vienigi īpatnējā šīs tautas rāsas sievietē.. Šīs lūpas
ir vienmēr alkstošas, saucošas, bet mūžigi viņās ir

kādas ilgas un skumjas. Viņas, liekas, nav šai

dzīvei. Varbūt viņās ir pa gadsimtiem radusies

līdziba ar Madonnas labāko meistaru zīmētām lūpām,

jo Madonna tiek te vienmēr uzskatita un pielūgta.
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Bet līdz ar to slāpes pēc dzīvibas, skaļš sauciens

uz zemes priekiem.
Jaunava bija tikko pāri meitenes gadiem. Varbūt

astoņpadsmit — deviņpadsmit. Krūtis viļņoja zem

viegla lakata, kas uzsegts virs tumšā uzvalka kā

nesamanāms, bet spītigi daiļš vilnis. Stāvs slaiks

kā lokanai eglei.
Tikai viņa pati klusa, skumja, kaut ari laipna.
«Aglaija, vaj kungam tēju vēl?" sauca kalpone no

bufetes istabas.

Meitene atvainojās un izgāja.
«Aglaija..Likās vārds viļņoja līdzi viņas soļiem

un apģērbam.
Viņa ienāca drīz un atnesa man vēl karstu tēju.

Mēs runājām.

«Vaj jūs tālu braucat?" viņa jautajā.
Es pateicu.

«Cik labi ir aizbraukt. Tālu, tālu..."

„Kas jums kait te dzīvot? Te ir tik skaisti un

mīļi. Un ārā mežs un ziema.*

„Ak, nesakiet tā. Man nav laimes." Viņa skumji
nolaida galvu. Garas melnas acu skropstas kā ēnaini

vēdekļi apsedza viņas acis.

„Vaj jums kas trūkst... Tādai jaunai! Māte jūs

gan laikam lutina kā princesi."
„Māte... Mātes man nav. Māte mūžibā. Ir tēvs.

Bet ko viņš man... Bet par to labāk nerunāsim."

„Un jauniba. Ta tak nevar noskumt par neko.

Bez tam svētku laikā!"

„Par neko jūs, pan, sakāt..." Viņa atvilka dziļi

elpu.
„Man liekas, jums vajadzētu tikai parādities starp

ļaudim, lai tie jums puķes kaisi tu, panna. Pie mums

Kurzemē nav tādu tik... tik skaistu acu ..."

Es pats biju izteicis pārdrošibu un nožēloju to.

Viņa pacēla savu skatu man preti. Nē, to nevar

aizmirst. Viņš nolaidās pār mani kā saule, apžilbi-
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nadams ar siltu kvēlu spožumu un daili. Likās, ka

savadi paradizes putni zeltpulksteņu skanigās balsīs

sāktu dziedat. Un tad šīs aizplīvurotās skumjas un

daiļums, neaizmirstamais daiļums, kas vienigais no

visiem zemes daiļumiem ir jaunas sievietes skatā

tikai valdonigs un jauks.
Pasaka... ja, tikai ne mūsu pasaka. Tas bija kas

svešāks. Ja! Tūkstots un vienas nakts zvaigžņotās
debesis un strūkļakas un burvibas.

„Ja, tā mēdz teikt," viņa viegli pasmaididama,
teica. «Bet tās ir ari mana nelaime, mans liktenis.. .*

«Ko jūs, panna, pietiek. Neskumdiniet ari mani,"

es iesaucos. «Būsim kaut uz brīdi atklāti un drau-

dzigi. Es būtu gatavs cīnities pret simts bruņiniekiem

jūsu dēļ un galvoju, ka ar jūsu labvēlibu tos visus

veiktu." Es smējos.

Viņa ari pasmējās un kļuva līgsmaka.
Mēs runājām un kļuvām draugi: kā kad būtu pēc

ilgākas šķiršanās atkal kopā.
Ārā auļoja putenis, brāzdamies gar logiem kā balts

lietus.

«Jaunkundze," es teicu. «Skatāties, kāds putenis
ārā. Man ir jāpaliek te par nakti. Un man ir prieks
par to, jo nekur nevar būt labāk kā jūsu tuvumā.

Nakts ir gara... Ja jūs atļautu — dzersim glāzi vīna

un parunāsimies... Svešiem brīžam ir labāk saru-

nāties nekā pazīstamiem." Viņa klusi pasmaidija;
neteica ne ja, ne nē.

Es liku dot vēl tēju un pudeli laba vīna, kuru
apkalpotajā izcēla no veca bufetes skapja dziļuma.

Mans vedējs bija jau ierīkojies uz dusu siltajā
kroga istabā. Bufetes istabā aiz krāsns klusu čirk-

stēja circenis.

«Aglaija, pieslēdziet durvis, kad kungs aizies gulēt,"
teica apkalpotajā.

«Ejiet vien, ejiet," teica Aglaija uz kalponi, kura
ari drīz pazuda.



132

Mēs runājām Aglaijas istabā, kur svētbildes un

vecas ģīmetnes no sienam lūkojās uz mums. Viņa
tikai viegli pieskārās pie vīna glāzes, viņa negribēja
dzert. Bet mūsu saruna kļuva arvien labāka un

mīļāka, un es drīz zināju daudz ko. Aglaijas vaļigā
vienkāršiba man uzticēja viņas dzīves stāstu.

Viņa, kamēr māte dzīva, bijusi skolās — Jelgavā.
Viņas māte bijusi tik mīļa. Un tik skaista.

«Skaistāka kā es," teica viņa viegli pasmaididama.

«Ak, cik tas ir skaisti, lasit labas grāmatas, satikties

ar labiem un mīļiem cilvēkiem! Bet man nebija ļauts
tikt tālāk. Māte nomira. Es nu saimniekoju viņas
vietā. Tēvs tā grib ...

Visam jānotiek kā viņš grib."
Un pēkšņi atkal viņa kļuva tik skumja.
Es pieskāros pie viņas rokas un noglaudiju to.

Viņa nepretojās.
Un tad — mēs sēdējām kopā uz veca divana un

runājām, runājām kā seni, seni draugi. Mēs runājām

kopā par dzeju, par muziķu. Viņa to tā gribēja. Mēs

deklamējām, mēs beidzot smējāmies un stāstijām savus

labākos piedzīvojumus. Putenis auļoja. Kautkur kroga
istabā kāds vecs pulkstenis noskandināja vēlu nakts

stunduun viņa skaņas bija tikmistiski tālas un savādas.

«Kāds jūs esiet labs," es dzirdēju Aglaijas vārdus

sev tuvumā. Bet tie drīz kaut kur pazuda, jo Aglaijas

daiļais vaigs bija pie mana un mēs apklusām...
Auļojošā puteņa nakts tur tālu aiz laikiem dziļos

mežos
... Tagad liekas, ka ta tiešām pasaka.

«Jūs esiet tik laimigs, tik laimigs," viņa teica, pilna sa-

vādas iedvēsmas. «Jūs aizbrauksiet... Jūs variet aiz-

braukt. Jums ir pasaule vaļā... Man ir jāpaliek. Man

apkārt ir apvilkts apburtais gredzens... man nav ceļa
vairs..."

Un viņa ar ātru sviedienu aplika savas rokas man

ap kaklu un viņas krūtis drebēdamas cieti spiedās

pie manis klāt. Starp skūpstiem, kuri bija tik viegli,

pasakaini un tik pilni dzīvibas, viņa dvesa man sejā:
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«Aizvediet mani, aizvediet... Pavisam prom, kaut

kur neatrodamā zemē. Žēlojiet mani, aizvediet

mani... Jūs esiet tik labs... Aizvediet..."

Viņas acis lielas, tumšas nospiestā lampas gaismā

bija kā dzīvs sauciens, kā teika, kas par skatu kļu-
vusi. Tās lūkojās manā sejā ar tādām ilgam, ka

likās visa viņas būtne sadegs vienā acumirklī.

«Aglaija, Aglaija... es to darišu," es teicu kā

nesamaņā.
Mēs atkal apklusām un viņas rokas viegli drebēja

ap mani un klusi, kā pamirusi, viņa aizvēra acis,

un meklēja manu seju skūpstam.
Mani sagrāba savādas šalkas. Man vēl tagad

liekas, ka tas viss ir tikai pasakā. Es turēju rokās

viņas rožkroni ar mazo krustiņu zīļu vidū un mani

pirksti spēlējās ar to kā neziņā. Viss smaržoja pēc

jaunibas un laimes, viss reibināja ar savu neizpratni
un savadibam.

.Cik es esmu lūgusi ar šo rožu virkni, cik es

esmu domājusi... Viss velti..."

Viņa pēkšņi atlaida savas rokas no manis, apsēdās
un apklusa.

«Aglaija, ko tas nozīmē?.. Runājiet, es lūdzu."

Es ieraudziju ka viņa raud. Klusu kā ievainots

koks.

«Ejiet, pan! Ejiet!" viņa teica. «Negribu runāt.

Negribu. Piedodiet man ...
Atminaties un tad pie-

dodiet. Nerunāsim tālāk. Ejiet."
«Aglaija, mīļā, runājiet, kas tad ir ar jums?
«Nē, diezgan. Ejiet, es jūs lūdzu... Drīz būs

rīts, pārbrauks mans tēvs un... pans Ādams. Ejiet,
es lūdzu, atstājiet mani vientulibā. Varbūt kādreiz,

ja mēs vēl tiksimies... Ejiet, es aizslēgšu durvis."

Viņa pavēloši piecēlās, pavadija mani līdz durvim.

Viņa vairs neuzlūkoja mani un nepasmaidija. Klusi

viņa aizslēdza savas durvis un es iegāju lielajā istabā

kur snauda mans vedējs...
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No rīta putenis bija nostājies. Apžilbinošie kla-

jumi vizēja ziemas saulē. Meži likās vēl melnāki.

Aukstums bija pieņēmies.
Istabas bija klusas. Ap bufeti rīkojās ta pati kal-

pone un nemīligi mani uzlūkoja. Vaj viņa ko nojauda?
Aglaijas istabā bija mēms klusums.

Es aizbraucu un pēc nedaudz stundām biju galā.
Gaišas, siltas istabas, mīļi vārdi, greznota Ziemas

svētku eglite.
Bet svētkus es pavadiju vienos sapņos. Visur es

redzēju un dzirdēju tikai Aglaiju. Krustmāte vairāk

reizas apjautajās, vaj es esot vesels. Bet jaunās

meitenes, kuras ari mani bija gaidijušas, palika bez

komplimentiem un lielā garlaicibā.
Pēc četrām dienam es braucu atpakaļ. Bija cits

vedējs ar strauju zirgu un ērtām kamanām. Es liku

pieturēt pie aizputinātā kroga meža līkumā, kura

skursteņi kūpēja ziemas saulē, celdami taisnos dūmu

stabus spalgajā gaisā. Es zināju, kas man jādara.
Lai notiek, kas notikdams...

Es skrēju caur lielo istabu, kur tagad pie galda
bija vairāki dzērāji un ap tiem zili dūmu riņķi. Es

iesteidzos bufetes istabā un vispirmais bija skats uz

Aglaijas istabas durvim. Tās likās tā savadi no-

slēgtas ...

«Panna Aglaija, Aglaija! Es gribu viņu satikt,"
es teicu vecajai apkalpotajai, kura sēdēja ar laimigu
un pieticigu smaidu aiz bufetes.

«Panna Aglaija?.." viņa nosmīnēja. «Ak, jūs lai-

kam neziniet vēl. Nē, viņa nav te... Pannai Aglaijai
bija Ziemas svētkos kāzas. Aizveda mūsu pannu...

Nu, nekas. Viņai tur būs labi. Pans Ādams ir ba-

gāts. Liela muiža, dzimta muiža... Pannai Dievs

devis laimi... Kas viņu gan neapskauž. Un bija
ari skaistule. Tādas nebūs otras leišu zemē... Tas

nekas, ka pans Ādams drusku sirms. Bet bagāts.
Un panna Aglaija vēl jauna. Tādas vajaga sar-
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neka, it neka..."

«Panna Aglaija?!" es iesaucos, kā nesaprazdams
viņas stāstu.

«Ja, ko jūs brīnāties ? Vaj svešnieks esiet, ka neka

neziniet?"

Es pastāvēju brītiņu, kā mozdamies no dziļa rei-

boņa. Tad es izgāju atpakaļ caur kroga istabu un

nemaz nesamaniju, ka kamanas slīdēdamas ir jau
dziļā silā. Visur balts stingums un kluss zvārgulīša
šķindejiens.

«Aglaija, Aglaija!.." Viss priekš manis kļuva

skaidrs, vēss un stindzinošu sēru pilns, kā vēsa ziemas

diena, pār kuru stāv vēsa mirusi saule.

Aglaijas sapnis gulēja tikai dvēselē, kā Svētais

Madonnas sejs, pilns mistērijas un mirdzuma.

Un tagad pēc daudziem gadiem, aizvien kad esmu

laukos un ziema guļ man apkārt, atmostas uz brīdi

šis sapnis.
Tad man liekas, ka manas sirds liktenis ir tāds

pats kā daiļajai Aglaijai. Es jūtu tuvu radniecibu

ar viņu... Viņas sapņus ir paņēmis sirms bargs
kungs, tāpat kā Aglaijas sapņus... Tas ir mūsu

visu liktenis. Kas mūs var aizvest no lielas ikdie-

nības?

Tikai sapņi! Spārnotie svešnieki, kuriem varam

būt tuvi... Bet ari tie nāk reti. Viņiem reiz gadā
ir atmoda— kad dziļā stingumā un salā uzlīgsmo
mazas sveču ugunis zaļajos zaros...

Labi, ka reiz gadā mums ir svētki. Labi.
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dzīvības sākumi.

Tālā Zemgales nomalē, jau sen gadus atpakaļ es

uzturējos dažas dienas kādā skaistā un plašā lauku

mājā pie mana drauga. Apaļi pakalni, ozolu un liepu
birzes un lejā strauts, — viss tas vēl tagad ieslēgts
no lielu mežu vaļņiem — tāds bija vispārējais skats.

Un es nekur nevaru atminēties tādu īpatnēju un

dziļu burvibu dabā, kas sirdī iedzeļ pēkšņi un saldi,
tā ka dvēsele pildas ar savadām rožsēram.

Kad es to teicu jaunajam saimniekam, manam

draugam, viņš man izstāstija savas mājas pirmsāku-
mus ar kādu vienkāršu stāstu, kas uzglabājies cauri

paaudzēm.
Tas bija vasarā pēc lielas nāves gada — būs drīz

četrisimts gadi pagājuši. Mēris bija pārstaigājis visu

zemi un viņa pēdās bija drausmikails miers. Mājas
un būdas, kur tas ari nebūtu, stāvēja kā burvekļi,
jo neviens durvis nevirināja. Pie sliekšņiem vaj
pavardiem gulēja ģindeņi — bērni, mātes, vīri un

jaunavas un nebija, kas tos aprok. Bailes no mirušo

uzlūkošanas bija tik lielas, ka retie dzīvie gāja garām
katrai dzīves vietai, lai nekristu mēra elpas ķerti.
Ari ienaidnieki, kas zemi bija postijuši, bija prom,

bēgdami no ta, kas varenāks par visiem kara pulkiem
un briesmīgāks par viņu caru Briesmigo.

Tāda bija zeme. Pļavas zēla un kalni ziedēja.
Mežos dūca putni un auroja vēji. Upes plūda dzidras

un pilnūdeņainas kā pirmlaikos, bet visur bija tikai

daba.

Tad nāca tas laiks, kad cilvēks meklēja cilvēku.

Un kad viņi satikās, tie iztaujāja viens otru no tā-

lienes, mēģinādami nostāties tā, ka vējš nenes vie-



nam otra dvašu virsu. Tad tie vaj nu šķīrās, vaj
uzsāka kopigu ceļu. Kas bija izveseļojušies, tie varēja
droši lietot atstātos uzturas līdzekļus.

Pavasarī kāds jauns un skaists lielbajara kalps

Jurģis atmodās pēc mēra savā būdā. Viņš bija viens

pamests, visi bija aizbēguši no muižas. Kungi un

bajāri — uz pilsētām, baididamies mēri un laupitajus,
bet kalpotāji uz veļu muižu, jo retais no tiem varēja
izveseļoties, kad nebija neviena kopēja. Jurģis redzēja

gaišu saules dienu un priekā smejošu debess jūru,
bet nespēja vēl celties. Kad spēki atmodās, viņš

rāpus izvilkās pa durvim un apgulās pagalma maurā,
klausidamies kā putni kliedza laukos. Saules kvēls

sasildija viņa sirdi un pēc pāris dienam Jurģis jau

varēja sev meklēt uzturu un spēcinādamies meklēja
koku gramzdas un saldus sulotus zāļu stiebrus. Bet

kad gluži vesels ticis apstaigāja bajāra muižu un

redzēja dažus mēra ķertus guļam gan pagalmos, gan

namos, viņu pārņēma nāvigas sēras un liela ilgoša-
nās redzēt dzīvus cilvēkus.

Un pašā skaistākā vasaras sākumā Jurģis uzlika

savu jauno lūšu cepuri, sajozās ar svētdienas jostu,

paņēma nelielo cirvi un ugunsrīkus un devās prom —

meklēt cilvēkus.

Viņš izvēlējās taku uz dienvidus pusi un gāja
priecādamies par sauli, par putniem un par bitēm,
kuras sanēja liepuksnejās, koku stumbros. Zvēri bai-

ligi viņam grieza ceļu, jo tumša nojauta par mēri,
likās, bija ari viņos. Vilki, kuri pārstaigādami cie-

mus, bija ēduši mirušos, drīz nobeidzās mērī.

Kad Jurģis bija tā ceļojis dienas četras, viņam

izlikās, ka zeme visa ir mirusi un nekur vairs nav

cilvēku. Un ja ari ir, kā tos lai atrod. Būdās un

ciemos viņš bija uzgājis tikai līķus. Pagurums un

skumjas viņu pārņēma, kad vakaros pie ugunskura
viņš nolikās gulēt, uz sūnām sev vietu pagatavojis.

Kurp iet, kad visur tukšums? Darbs likās nevajadzīgs,
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sapņi nedzīvi. Viņa dzīvibas pilnā miesa bija no-

lemtabezceribu iznīcibai kādā vientuļā būdā vaj mežos.

Pamodies piektās dienas rītā, viņš redzēja skaistu

strautu starp liepām un ozoliem un skaistas pakalna
nogāzes. Jurģis padzērās dzestro ūdeni, kas smar-

žoja pēc kaļķiem un meža lapām un nomazgāja seju
un rokas, aplūkodams kādā mazā atvarā savus ģīmja
vaibstus un sakārtodams brūngani gaišās kuplās
cirtas, kas krita pāri uz pleciem. Ap žodu auga gaiša
bārzda. Kā senais Narciss Jurģis nogrima sava seja

aplūkošanā ...
Saule bij jau pāri koku galiem un

sildija ar pirmatnēju spēku. Dziļš maigums bija ārēs,
meža norā, ozolos un debesīs, kāds var būt vasaras

klusumā un rīta siltā elpā.
Tad — sirds, likās, apklusa un elpa aizrāvās —

Jurģis dzirdēja skaidru lēnu dziedāšanu tālumā. Ta

bija svētas Dieva dziesmas meldija, kādu bija dzir-

dējis pie dižbajara vasaras svētkos. Viņš trūkās

augšā un klausījās nekustēdamies maigi lēnās un

dziestošās skaņās. Sirds aizkusa kā mazs putns, kas

brīvibā ticis.

Lēni viņš devās uz dziesmas pusi, jo viņam likās,
ka ta ir burviba un tūliņ viss pazudīs. Pašķirdams
krūmus un koku zarus, Jurģis pienāca pie pļavas
malas un ieraudzīja dziedātāju. Ta bija slaida un

skaista meita ar vienkāršu baltu sedzeni un basām

kajam. Viņas mati, dzelteni kā saule, bija sapīti
vairākas pītnēs, tās gulēja pār krūtim un pleciem.
Viņa dziedāja sirsnigi, lēni vilkdama, kādu katolisku

meldiju, un lūkojās pāri koku galiem uz augšu. Ne-

tālu no viņas zālē ganijās divas govis un dažas aitas.

Jurģis lūkojās dziedātajā, kā svēto Jaunavu redzē-

dams, un nevarēja pakustēties. Kad dziesma bija
izdziedāta, — tur bija vārdi par nāvi un dzīvibu, —

meita nometās ceļos un salika rokas pie krūtim. Tā

viņa palika nekustēdamās; viņas seja, cik Jurģis re-

dzēja, bija pilna sēru un padevibas. Dziļais klusums,
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ziedu smarža un balto mākoņu vizma no augšas nesa

sevī viņas tēlu kā dievibu.

Jurģis atrāvās, kaut gan sirds pavēlēja steigties
tai klāt. Viņš saprata, ka izbailes varētu to satriekt,

jo pēc visa spriežot viņa bija tāda pat cilvēku meklē-

tajā kā jaunais puisis, kuru mēris nevarēja sev līdz

paņemt.

Puisis aizgāja otrā nokalnē aiz strauta un bijibas

un laimes pilns iznāca klajumiņā. Viņš stāvēja tai

taisni preti. Viņa satrūkās, iesaucās sķaņi un ap-

klusa. Tad gribēja bēgt, bet nolaidās ceļos un ska-

tījās kā Jurģis lēniem drošiem soļiem nāca tai klāt.

Kādi ezeri, kādas acis! Viņi skatijās viens otrā

kā neredzētā brīnumā, aplūkoja seju, lūpas, plecus
un atkal iegula viens otra acīs, kā laivas bezgala
ūdeņos. Tad meita sāka raudat lēni trīsēdama un

taī pašā brīdī Jurģis saņēma viņas rokas mīksti kā

baididamies, bet neatlaidigi un slāpstoši. Un pa-

skatījies viņas acīs, redzēja tur nesavaldāmu un ga-

vilējošu prieku un pieķērās pie viņas rokam un

drēbēm kā pie krasta no melniem dziļumiem izpel-

dēdams, glābdamies...

Viņa smaržoja kā zāle un sildija kā saule un rau-

goties Jurģa sejā lipa nemanot klāt, it kā gribēdama

pārliecināties, vaj viņš patiesi cilvēks un tam ir silta

elpa. Viņi tuvu viens pie otra un nevarēja
runāt no laimes. Šad un tad viņi klusu iesmējās,
bet sieviete smējās asarās aizraudamās.

Divi cilvēki! Tas nozīmēja atrast veselu jaunu

pasauli.
Nemanot Jurģa rokas apņēma viņas plecus un

krūtis un viņa paļāvigi piespiedās tam klāt. Šaī
brīdī atvērās no jauna dzīvibas vārti, kurus viņa

domāja cieti uz mūžiem un aiz kuriem jau nāves

dziesmu tikko bija nodziedājuši.
Nerunādami viņi bija nometušies zālē un neatlaida
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savītās rokas. Un kad Jurģis to skūpstija, viņa
smieklos un nopūtās cieti aptvēra viņa kaklu.

Un tad pazuda mežs, strauts, debess un ziedi, tikai

reižu reizēm atvizuļoja viens otram skati kā gaiši sau-

les pieplūduši ezeri pilni misterioza spēka. Neka

viņi nejautajā viens otram, neka neaizliedza, neka

neteica. Viņi saplūda kopā kā divas straumes, kas

ilgi maldijušās un beidzot sastapušās zaļos klajumos.
Kas varēja zināt, vaj viss tas nav tikai sapnis un

tādēļ jāsapņo nepamostoties.
Jurģis nebija maizi baudijis jau vairāk dienas. Un

katra pieskaršanās pie katra jauna mīlestibas ne-

vaidama spēka uzplūduma viņam likās, ka tas tiek

stiprāks un veselāks. Un viņa dālija savu jaunavibu
kā smaržigu skaistu augli uz pusēm ar svešo atrasto

cilvēku. Debess klusēja, ass silts tvans garoja no

puķēm un pļavas, un svētā mierā pāri viņiem stā-

vēja kāds ziedu koks pilns meža bišu saņas un medus

elpas. Arvien no jauna viņi aizmirsās un atmodās —

tik salds bija lielais brīdis.

Visu, ko Dafnis un Chloja bija pārdzīvojuši pāris
gados, to šie mūsu senči pārdzīvoja nedaudz stundās,
krizdami viens pie otra ar smiekliem un laimes vai-

dām, jo viņi pasāka jaunu laikmetu, jaunu dzīvibu.

Kad beidzot noguruši un bezmēra laimigi viņi at-

pūtās viens otra rokās, Jurģis kārtodams viņas matu

vītnes prasija:

„Kā tevi sauc?"

«Maija."
Tie bija pirmie vardi pēc satikšanas. Un — mans

draugs domāja — tā būtu jāiesāk katra patiesa mī-

lestiba, lai cilvēki pilnigi šaī sajūtā būtu.

Un tad viņa teica, ka palikusi viena vienigā pēc
mēra un gandrīz gadu nodzīvojusi bez cilvēkiem.

Viņa izveda to klajumiņa malā un rādija savu māju,
kur bija viss, kas dzīvei vajadzigs, bet trūka tikai

galvenā — cilvēka. To viņa tagad bija satikusi un
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purpuraini sārtās lūpas nebeidza mieloties pie ta, kā

pie svētā vīna trauka, kas apreibina un aplaimo,
dzēzdams vislielākās slāpes, slāpes pēc piepildīšanās
mīlestibas svētumā.

Viņi uzsāka dzīvi pilnibas noreibumā, kādu mēs

pēc daudz gadusimtiem tagad varam tikai sapņos

iedomāties.

Tāds bija te dzīvibas sākums, — nobeidza savu

stāstu mans draugs. Un tikai pēc daudz gadiem,
kad atkal radās dzīvi ļaudis zaļajos un plašajos lau-

kos, viņi izstāstija šo stāstu kādam garidzniekam,
kas tiem neliedza ari laulibas svētumu un uzrakstija
visu notikumu baznicas grāmatā, no kuras senči šo

leģendu ir saņēmuši.
Mēs gājām klusēdami pa strauta malu, kas mētāja

savu sudrabu gar zaļiem krastiem saules vizmā.

Kādā vietā pie lielas sirmas liepas un jauniem
ošiem mēs apstājamies.

„Luk, te mani senči domāja to vietu, kur no jauna
sāka ziedēt dzīviba," teica mans stāstitajs.

Tur bija strauts, maza nokalne un netālu no liepas
liels krūms meža rožu, kuras smaržoja, kaut gan

ziedu laiks jau bija garām. Viņu asie dzeloņi un

koks patiesi bija tik saldsmaržaini kā paši ziedi.

Mēs stāvējām un klusējām. Vaj tiešam tālas mī-

lestibas un dievišķa brīža smarža te bija no laiku

bezgalibas? Daudz kas ir neizskaidrojams, bet vis-

brīnišķigakā ir mīlestibas mistērija, jo viņa arvienu

ir tur, kur dzīvibas sākums.

Es esmu daudz domājis par šo notikumu. Un man

ir izlicies, ka kāds neredzams mēris ir padarijis zemi

kailu un neaugligu, tāpat kā mūsu mīlestību.



DIVI VALDINIEKI.

i.

Vakars pilns zeltainas miglas nolaidās pār Jelgavas

namiem, baznicam, lielo hercoga pili, ūdeņiem un

pļavām. Pilsēta bij tik maza lielajā pļavu un mežu

plašumā un debess spožumā, tik maza, kā lielā

mistērijā apburta ganu meita, kas guļ lūgšanā ūz

ceļiem.
Pa līdzeno ceļū no Vāczemes puses daži pajūgi

iebrauca pilsētā. Viena kariete bija graciozi viegla,
svešāda neredzēta. Viņi apstājās pie pils. Pavadoņi

dziļi klanijās, kad no karietes izkāpa kungs rokoko

uzvalkā pilns cienibas, skumju un lepnuma.
Pilī taī vakarā lampas dega gaišāk un sulaiņi

skrēja vieglāk un čukstēja noslēpumaināk:

„Viņa majestāte..."
Viņa majestāte, Francijas ķēniņš Lvi XVIII., palika

par ilggadigu viesi Jelgavas pilī. Viņu apbūra viss

jaunajā zemē: miers, skaistums, nepārredzamie līdze-

numi, spožas upes un meži un saulainas dienas. Viņš

atpūtās no savas dzīves traģēdijas, kuras pēdējie
cēlieni tik asiņaini bija noritējuši uz Senas krastiem.

Reižu reizēm pēc tam, kad bija ieradušies ari viņa
tuvākie draugi un galma personas, rožainās rokoko

zālēs notika spožas viesibas, čaloja dāmas, bija dzir-

dama skaista franču valoda. Ķēniņam tad viss atgā-
dināja Versaļu. Gracioza, itāļu meistara būvēta pils
ar saviem amoretiem, gaišajām zālēm, smalko stilu

un zeme ar laukiem un ūdeņiem aizveda viņa domas

tālu prom uz dzimteni, no kurienes viņš bija asi-

ņainas revolūcijas izraidits. Viņam tad likās, ka tas

dzīvo sava slavenā vecvectēva laikos, kad dzīve bija
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kā šampanieša putu plūdums pilna ar mīlestibas

dēkām, dzeju, muziķu un prieku. Tāpat notika mazas

mīlestibas drāmas un komēdijas viņa pavadoņu starpā,

tikpat balti vizēja marķižu kakli un salds bija vīns.

Ta bija dzīves miniatūra, bet gracioza un viegla.
Bet kad ķēniņš otrā dienā pēc tādām viesībām

piegāja pie loga un ieraudzija Jelgavas namus, viņš

saprata ka atrodas svešumā. Viņa Parize bija neap-

zināmi tāla un atminoties lielisko pilsētu viņš atmi-

nējās ari savas dzimtas postu. Un kad pagalmā
vaj kaut kur koridorā viņam nāca preti viņa brāļa,

nelaimigā ķēniņa Lvi XVI. bikts tēvs Firmonts, tad

asas sāpes viņa dvēseli satvēra kā ar nepielūdzamas
nāves roku.

Pēkšņi viņam uzplūda viss asiņainais dvēselē.

Satracināta tauta ar revolucionārām dziesmām, bēg-
šana, slēpšanās, tautas tribunāls un tad ešafots.

Ķēniņam likās, ka aiz biktstēva iet viņa brāļa ēna

un ari ķēniņienes ēna. Reiz kad viņš iegājis Fir-

monta istabā ieraudzija uz galda ģiljotinetā ķēniņa
zelta kabatas pulksteni, ko pēdējā nāves brīdī viņš

piemiņai iedāvinājis biktstēvam, viņam likās, ka ta

ir visas mīļās Francijas zelta sirds, kura var apstā-

ties, kā viss, kas reiz varens bijis un skaists, ieiet

nāves klusumā.

Tad ķēniņu sagrāba neredzētas skumjas un viņš
ieslēdzās viens savā istabā, pavēlēja nolaist logu
priekškarus un pārdzīvoja šaubu pilnas dienas. Viņa

seja pieņēma dzeltenigu izskatu, acis zaudēja mir-

dzumu un soļi kļuva nevarigi. Tad ķēniņa grūtsir-
dibu viņa tuvinieki mēģināja izklaidēt ar medibam

plašajos Zemgales mežos un ceļojumiem pa zemi uz

dažādām pilim.
Bet par tautu, kura mita šaī zemē, Francijas ķē-

niņam nebija vēl nekādu ieskatu, tāpat kā viņam

nebija ieskata par to tautu, kura sava ķēniņa un ķē-

niņienes galvas bija troņa vietā nolikusi uz ģiljotinas.
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2.

Reiz augusta mēnesī, kad tikko manāmi sāka pūst
rudens vēsums pa skaistajiem zilajiem Zemgales
mežiem, ķēniņa skumjas uznāca ar tādu plūdumu,
ka draudēja to pavisam nomākt. Viņš gribēja
traukties kaut kur prom, ja ari ne uz Franciju. Viņš
lika seglot zirgus, aicināja līdz savu tuvāko galma
kungu, spīdošu marķizu un devās pa lauku ceļu uz

mežiem. Viņus pavadija tikai divi sulaiņi ari uz

zirgiem.
Diena bija pilna saules. Spoži apaļi mākoņi gulēja

izplatijumā kā rožbalti kalni, zeme smaržoja pēc
brieduma un visur dvesa to pilnibu, ko vienigi var

Zemgalē sajust, kad lauki sāk gatavoties un kokos

metas bronzas rudums no saules smaguma. Drīz

vien ķēniņš ar pavadoņiem pazuda laukos un birzēs

un varenā daba viņus uzņēma savā dievibā, kā mazus

aizmaldijušos putekļus, kurus likteņa vējš bija atdzinis

Zemgales klajā.
Pēc vairāku stundu auļošanas ķēniņš atlaida pa-

vadu vieglāki un viņa zirgs sāka soļot pa ceļu, kurš

tagad no pļavām un laukiem ieveda tos mežā. Kādas

smaržas un augliba! Starp balto bērzu kolonam

pacēlās egļu melnais tumšums, varenas liepas un oši,
kas drīzāk izskatijās pēc Elisejas nekā zemes kokiem.

Varenās koku saknes dzēra no melni dumbrainās

zemes savu dzīvibu, sablīvēdamās kopā ar koku

stumbriem par pirmatnēji skaistu parādibu. Šur tur

jātnieki redzēja stirnas vaj briežus pārskrejam ceļam.
Bet pāri visam kvēloja smaga saule zeltaini pietvei-
cedama gaisu ar savu plūdumu. Vēsma kustināja
ārisko bērzu zarus, kuri lija kā zaļas strūklas uz

zemi. Augstu liepās un ozolos sanēja bišu spieti,
piepildidami dzidro zilgmaju ar saldu muziķu. Medus

smarža reizreizēm uzdvesa ceļotajiem no vareno koku

dobumiem, kur gadiem viesušies spieti bija saauduši

simtiem medus kāres.
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Ķēniņš bija vieglu domu pilns. Varbūt viņš atmi-

nējās savas medibas kaut kur Versaļas birzēs, varbūt

gaidija, kad aiz krūmiem parādisies izģērbta gane,

lai viļinatu ar dziesmām un smiekliem viņu tālāk,
kā tas parasts bija tur trauslajā Francijas galma
dārzos.

Bet tikai dzija meža elpa un saldums, spožums un

klusums bija apkārt. Drīzāk tas varēja būt kāds

teiku mežs, kur simtsgadu miegā guļ apburta feja,

par kuru pasakās ķēniņš bija tik daudz lasijis kā

par visa daiļa paraugu.

„Paraugaties, marķiz, kāds miers," teica ķēniņš
savam pavadonim. «Man liekas, Francijā nekā tam-

lidziga nav. Burviba..."

«Savada zeme, majestāte! Man arvien ir licies,
ka viņa cilvēkus var aizmaldinat un apmulsināt. Mēs

jājam jau vairākas stundas, bet līdzenumam nav ne

mazākās pārmaiņas, it kā kad mēs atrastos kādas

jūras virspusē. Un tomēr tik daudz spēka un aug-
libas. Kurzemes hercogi varēja lepoties ar savu

valsti."

Viņi nokāpa no zirgiem un apmetās uz upes krasta.

Aiz tās bija redzamas šur tur druvas un pļavas pilnas
vīstošu zāļu un puķu.

Pēkšņi silto klusumu saviļņoja taures sauciens no

attāluma. Skaņas bija gari dziedošas, savādā dre-

bejienā. Viņās bija kas sens, kas atgādināja Grie-

ķijas Arkadijas laikus vaj nemākslotu ganu saucienu.

Ķēniņš sadrebēja kā no mistērijas. Viņam likās,
ka tur tuvojas kas liels, neapjaužams.

Marķizs sūtija sulaiņus izzināt, no kurienes nāk

skaņas, kas arvien vēl atkārtojās.
Pēc kāda laika tie atgriezās un paziņoja, ka tuvumā

esot kāda māja ar lauku, pļavām, lopu pulku. Ķēniņš

vēlējās to redzēt un viņi devās turp.
Pa melnas dziļas upes krastu caur melnalkšņu un

ošu birzēm gar milzigiem meža stiebriem, kuri vienas
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vasaras augumā bija neaizsniedzamā augstumā, ceļo-

tāji iznāca uz pļavas. Tikko samanāmā uzmetumā

bija māja ar savadu plašu niedru jumtu, vairākas

ēkas, dārzi un koki. Visapkārt mājai dzeltēja kviešu

druva, no kuras viena daļa jau bija sapļauta kopās.

Taures sauciens bija aicinājis uz launagu darbi-

niekus un ganus.

Zem liela nojūma, kas atbalstijās uz koka stabiem

un aiz kura bija ieeja mājā, sēdēja kāds brašs vīrs.

leraudzijis jātniekus tuvojamies, viņš izgāja tiem

preti un aicināja sētā. Viņš bija pašulaik gatavojies
ēst launagu un tādēļ aicināja svešniekus pie galda.

Ķēniņš un marķizs uznāca balkonā un izbrīnijušies

apskatija saimnieku. Viņš bija kā no sarkanas

bronzas izliets, spēciga auguma, vingrs, kustigs, ko

pie viņa masivā ķermeņa grūti būtu bijis iedomāties.

Milzigs dzeltentumšu matu vaiņags apsedza viņa

galvu, pa daļai ari seju. Mati griezās tādos gre-
dzenos un cirtās, ka katra Versaļas galma dama to

būtu varējusi apskaust frizūras dēļ, ko tikai vienigi
daba bija kārtojusi. Sejs bija sārts saules nobrū-

nojis. Tumšbronzaina bārda apvija žodu un gulās
pār krūtim. No seja raudzijās acis, gaišas un tik

dzidri zilas, ka abi viesi no viņu skata un krāsas

pārsteigti paskatijās viens uz otru kā jautādami.
Sarkanās lūpas teica dažus vārdus, kurus ciemiņi

nesaprata. Bet viņiem likās, ka tie ir tik mazi un

nevarigi šī milža priekšā.
Tāds varēja gan varbūt izskatities romantiskais

teiku varonis Barbe Bleu vaj ari pats Rolands, kas

sen jau norietējis teiku krēslibā tur Francijas un

Spānijas kalnājos. Viņš būtu varējis būt ari kāds

mitoloģisks tēls, ja senatne nebūtu tik tāla.

Apģērbies viņš bija gaišā kreklā, kas pie kakla

pavēries rādija milža varenās krūtis un muskuļus.
Kājās bija gaiši briežādas zābaki.
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Kamēr viesi apsēdās pie balta koka galda zem

nojūma, iznāca brīnišķiga sieviete, jauna, smaididama.

Viņas mati bija sapīti vairākās pīnēs, kuras raisi-

damies krita pār pleciem kā kūsoši zelta gredzeni
vizēdami dienas gaišumā. Ari viņas sejs bija sārts

no saules un acis tikpat gaišas, spožas un smejošas,
kā viņas tēvam. Aiz viņas nāca kalpone un viņa
nolika uz galda milzigu baltu biķeri ar zeltainu

smaržigu medu un savadām karotēm, lielu māla

trauku ar pienu un koka bļodās sviestu un maizi.

Kad ēdiens bija galdā, saimnieks ar zīmēm aicināja
viesus baudit, jo viņa valodu tie nesaprata.

Ķēniņš uzmanigi paņēma maizi. Likās, ta smar-

žoja pēc ziediem un lauka vēsmām, tāpat ari piens

un medus. Neka tam līdziga nekad viņš nebija bau-

dijis. Un šī savādā princese, no kuras tuvuma vien

savāds miers un burviba izstaroja, stāvēja viņam
blakus un pasniedza visu, kas vajadzigs! Vaj tās

nebija Hebes lūpas, Veneras pleci un Demetras krūtis,
ko ķēniņš tik daudzreiz bija redzējis Versaļas statuju
mežā maldidamies. Bet tur dieves bija sastingušas,
vēsas. Šī bija dzīva, smaidiga, vaļiga, pilna zemes

smaržu un siltas elpas .. . Ķēniņam vajadzēja
vairākkārt paskatities uz pagalmu un lauku, kas

pilns saules plūduma gulēja visapkārt, lai saprastu,
ka viņš nesapņo un atrodas starp cilvēkiem. Un

tomēr arvien un arvien likās, ka tas viss ir burviba.

Varenais vīrs ēda tā, kā var ēst tikai teiku varoņi.

Piens, medus, maize bagatigi aplaimoja viņa muti.

Viņa lielajā, tumšajā bārzdā, kura katram senam

ķēniņam godu varētu darit, jau spīdēja dažas medus

piles, kā zelta rasa ritēdamas lejup.
Kad launags bija paēsts, viņi izgāja atkal pagalmā

gaišā saulē. Ķēniņš kaut ko teica savam marķizam

un tas pasauca vienu no sulaiņiem, kurš mazliet

saprata latviski.

«Kas ir šis vīrs?" ķēniņš lika prasit.
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Un dabūja atbildi:

„Stefans Briedis, šo lauku valdinieks."

Tur nu viņi stāvēja viens pret otru šie valdinieki.

Viens šaubu un sāpju sagrausts, ar dilstošām vecas

cilts asinim, vīstošs stāds, izdzīts no savas zemes,

pārsmalcināts gāršās un atziņās, drūmu seju, Fran-

cijas briljantu pie kakla, zeltainu domu un laiku pē-
dējais liecinieks. Otrs savas zemes dvēsele, brīvs,

vaļigs, stiprs, pilns miera un paļāvibas, plaukstošas
tautas un plaukstoša jauna laika nesējs. Pusdienas

saule pret rožainu vakara krēslumu... Visapkārt

viņiem gulēja Zemgales lauki un auglibas pilnie meži,
šīs savādās satikšanās liecinieki.

Un kā apstiprinādams savus vārdus, Stefans Briedis,

Zemgales varenais zemnieks, ar plašu rokas mājienu
parādija uz laukiem un pļavām visapkārt mājai un

tad viņa skats apstājās pie Lvi skata kā pētidams.
„Es esmu Staņislavs Dezirē no Jelgavas pils," ķē-

niņš teica negribot un nolieca mazliet galvu. Ari

saimnieks palocijās viņa priekšā.
Tad ceļotāji sēdās zirgos. Saimnieks skaļi sauca

dažus vārdus. Nemanot viņa priekšā radās jauns
puisis, lokans kā vanags. Briedis pavēlēja viņam
jāt līdzi un pavadit viesus līdz Jelgavai.

Mežs atkal apņēma svešiniekus. Savas mājas pa-

galmā palika stāvot Stefans Briedis liels, novakara

saulē, rožains kā mākonis, kas apgulies uz birzēm.

Viņš nedomāja vairs par svešajiem viesiem. Viņš
bija pilns miera, kā klajums, kurā viņa tauta gadu
tūkstošus bija pavadijusi neizdzenama, neiznīcināma,
kā mežu, lauku un saules sapņojums.

3.

Kad ķēniņš atgriezās Jelgavā, bija jau krēsla. Viņa
domas bija mierigas un vienmēr atgriezās pie redzētā.

„Kādi savadi ļaudis, kāda brīnišķiga zeme!" viņš
teica savam pavadonim.
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„Ja, augstiba, pie mums tas viss ir vairs tikai

teikās. Šī tauta, man liekas, vēl dzīvo pasaku laikos."

Klajuma smarža un miers piepildija ari pilsētas
ielas un namus ar savu vareno spēku. No mežiem

cēlās miglājs un ietina savā teikā pļavas un upi.
Zemgales plašā debess gulēja pār Jelgavu kā milzigs
ezers. Likās, ka šaī ezera dibenā dzīvo tikai teikas

un parādibas.
Ķēniņš domāja par skaisto ceļojumu. Versaļā dievi

un dieves bija vairs tikai marmors un metāls. Te

viņi vēl dzīvoja, staigāja pa zemi. Viņam likās, ka

skaista jaunava stāv pie viņa gultas un smaržo un

zied kā pati brīnišķigā Zemgale.



ZEMGALES AMORETS.

i.

Tāls un lielisks aiz mums guļ spožais laiks, kurā

viss bija viegls un nosvērts un visi dzīvoja nesteig-
damies. Tanī laikā ari piedzima mans varonis, skai-

stais Zemgales amorets, par kura piedzīvojumiem un

traģisko galu es gribu te pastāstit.

Saulainā un plašā Zemgalē kādā Dieva svētitā

vietā pie skaistas upes ieradās no Itālijas ta gadu-
simteņa ievērojamākais architekts ar daudziem palī-
giem, lai celtu jaunu lielu pili par godu tās īpašnie-
kam, zemei un ari dailei. Viņš bija aicināts no kāda

barona, kuram netrūka ne naudas, ne mākslas gau-

mes, ne ari dzīves prieka. Pats meistars ari bija

sajūsmināts no skaistās vietas un pēc vairāk gadiem
viņa darbs pacēlās kā brīnumains balts tēls starp
zilganiem mežiem, lauku apžilbinošu zaļumu un saules

mūžigo plūdūmū, kas ir tik mīļš Zemgales laukos.

Dievišķigais meistars bija domājis ne tikai par pils
ārieni, bet ari iekšpusi. Viņš neko neizlaida no sa-

vām rokam nepilnigu, visam vajadzēja mirdzēt un

saskanēt. Tika gatavotas freskas priekšnamos un

zālēs, veidotas slaikas kolonas un celti baraljefi. Tur

nu mirdzēja zelta gadusimtenis visā ķēnišķigā mierā

un grācijā un visa pils varēja no sava pakalna spo-

guļoties parka ezerā, kā sastindzis liels gulbis.
Uz parka un saules pusi kādā nelielā telpā tika

viss ierīkots priekš mīlestibas rotaļām, jo toreiz mī-

lestibu uzskatija vadošā pasaule tikai kā zeltainu

vieglu rotaļu un viņai nebija nekā kopiga ar to

psicholoģiju un sieviešu emancipāciju, ar kuru mūsu
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cietais gadusimts mero šis labākas attiecibas starp
cilvēkiem.

Tur bija alkovi un nišas, gleznas no laimigās ganu
dzīves. Bet visredzamākā vietā tika uzgleznots skaists

amorets ar saviem varas rīkiem, līksti un bultām,
kuras tas graciozi turēja rokās. Viņš bija viss ro-

žains, apaļiem locekļiem, kuri stipri līdzinājās rene-

sansa lielmeistaru gleznotiem Dieva eņģeļu locekļiem.
Bet amoretā bija daudz vaļibas, straujuma, kas sa-

stindzis likās gaidija ...
Bet daiļākais bija sejs. Tas

bija pussmaidigs, sevī laimigs un bija vērsts pret

guļamo nišu, pilns labvēlibas un maiguma, ari kā

apausts vieglām sēram, kuras laikam teica, ka vis-

skaistākie gudusimti ir jau garām.
Amorets bija gleznots uz gaiši zilgana fona, kas

pilns puķu ziediem un ierobežots no lauriem un

efejām. Viņš likās lidinoties kādā smaržigā saulainā

izplatijumā kaut kur pār Sengrieķijas laukiem un

puspaceltām rokam svētija mīlestibu, kas piepilda
visu plašo zemi.

Šis amorets bija tāds, kādu tikdaudz ir atlicies vēl

muzejos un senās mierigās pilīs vaj mākslas namos.

Viņš bija lemts atgādināt pils iemītniekiem galveno
dzīves dievu — mīlestibu un viņas rotaļu.

Ja, tagad mēs ņemam visu pārak smagi. Mums

ir principi un tiesibas, revolūcijas un atziņas un mo-

rāles, kas kā dzirnu akmeņi guļ uz mūsu dvēselēm

un spiež mūs pie zemes. Toreiz, kad mākslinieka

roka rādija šo amoretu pie lieliskās Zemgales pils

sienas, ļaudis bija tālāk atzīšanā tikuši. Nekas zem

saules nav mūžigs un nopietni ņemams. Viss mai-

nās, visas saites irst. Mūžigas laimes laiki ir skaists

sapnis, kam dzīves vējš ziedus nokrata. Tādēļ ro-

taļāsimies ar dzīvi, jo viss mūsu mūžs mums dots

tādēļ, lai tuvinātos dieviem un būtu pēc iespējas lai-

migi. Bet dieviem — viss ir rotaļa. Sevišķi mīlestiba.

Tādēļ neticiet zvērastiem, neticiet sirds sajūtu mū-
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žibai, atbīdiet acumirkļa kavēkļus un esat laimigi!
Un to darija ari cilvēki, kam tāda atziņa bija. Viņi

apreiba savās rotaļās un nemānija, ka drausmiga
revolūcija tos noslaucija no zemes. Bet citādi viņi

nevarēja būt.

Kad meistars pili bija pabeidzis, viņš pēc spožām
dzīrām aizceļoja, lai celtu valdniekiem arvien skai-

stākus mitekļus un ar savām akmeņa linijam mācitu

mūs būt viegliem un daiļiem. Pils bija nu apdzīvota

un viņā verda dzīve. Ne tā, kā tagad, kad mutuļo
duļķaini seno dievu pastardienas pali. Tā dzīve drī-

zāk šalkoja, kā šalko strūkla kaut kur parkā, vēsi

sudrabota, dzirkstoša, gracioza, sadrupdama vara-

vīksnaiņos daudzkrāsainos putekļos.
Tā nu stāvēja amorets gaišajā pilī un varēja no-

skatīties diendienas dzīvē. Viņš bez skaistās mīle-

stibas istabas varēja redzēt pa lielo logu parku ar

milzigām liepām un ozoliem, terasi ar puķēm, bet

aiz parka laukus un tālumā zilgano miglāju. Bet

vismīļākos skatus viņš redzēja ap sevi istabā. Ta

būtu nepārtraukta mīlestibas grāmata, ja kāds to

drīkstētu atvērt. Tur bija čukstoši vārdi, skūpsti,
tvīkstoši vaigi. Tur bija daiļas miesas, gan jaunas
kā bikli ziedi, gan briestošas kā vīna ķekari. Viņas

atmirdzēja daudzajos spoguļos, kuri tīši bija ierīkoti,
lai mīlētajiem no visām pusēm atsmaiditu pretī viņu
laimigās sejas. Tur smaržoja dažādas esences, ska-

nēja smiekli, staigāja daiļi soļi. Ak, par daudz būtu

visu to celt ārā no pagātnes zelta šķirsta, kas jau

aizpeldējis pa aizmirstibas ūdeņiem! Amorets tikai

pie visiem gadijumiem labvēligi smaidija. Likās,
tādos brīžos viņš pats palika rožaināks, laimigaks
un nozīmigaks.

Tikai daži gadijumi viņam bija sevišķi svinigi un

neaizmirstami. Tā toreiz, kad kāda skaista un va-

rena valdniece bija it kā medibās atbraukusi un sa-

tikās ar jauno skaisto kavalieri. Taisnibu sakot, viņa
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tikai tādēļ bija braukusi uz šo Zemgales pili, lai

kalpotu uz brīdi amoreta likumiem, jo pie galma bija
citi uzdevumi un pienākumi.

Viņa drebēja gaidās un pirmā krita ap kaklu spē-

cigajam kavalierim. Un pēc rotaļu nakts viņa vien-

kārši pateica tam:

„Sargaties man vēl kādreiz nākt ceļā! Jūs sa-

ņemsat grafa tituli un muižu, bet jums tūliņ jāaizceļo.
Ardievu!"

„Klausos, majestāte," atteica klusi kavaliers.

Un atļaudama noskūpstit vairs tikai roku, ta iz-

vadija viņu ārā un atkrita saldi smaididama mīkstajos
spilvenos ...

Amoretam tas patika. Taisni tā bija

darijuši viņa radinieki, augstie dievi Heladā.

Vaj atkal rotaļa, kuru mūsu valodā nosauktu par
vienkāršu laulibas pārkāpšanu, bet kura toreiz bija
viss dzīves mērķis jaunajai grāfienei, kuru bija ap-

precējis jau sirmais staltais barons. Te viņa pava-

dija vairāk kā gadu, satikdamās ar gvardu virsnieku,
kas bija daiļš kā pats Apolons. Ta bija dziļa un

stipra mīlestiba, reibinoša kā nāves zāles un kvēloša

kā saule. Amoretam ikreiz bija skumji, kad pēc

beigtām rotaļām grāfiene atkal pacēla no divana

savas drēbes, lai apsegtu miesu, kurai sava daiļuma

dēļ būtu bijis jāstāv par statuju Venus dievnamā.

Un vēl skumjāk, kad viņiem vajadzēja šķirties un

viņi to darija ar tādu vienkāršibu un prieku.
Tā aizritēja gadi un amorets smaidija tiklab plauk-

stošam parkam kā dzeltenām rudeņa lapām, tikpat
mīļi aizliegtai kā atļautai mīlai, jo viņš bija no dievu

cilts, kuri nenodarbojas ar morāles likumu kodeksiem,
bet uz visu skatās no mūžibas kalngaliem. Un tā

vien likās, ka viņa mēmais rožainais tēls, sārtās

lūpas un paceltās rokas labvēlibā teiktu:

«Rotaļājaties ar visu, rotaļājaties ar vertibam, ar

savu dzīvibu, pat ar dieviem, un jūs būsat laimigi."
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Laiks neatstāja nekādu iespaidu uz amoreta izskatu.

Viņu bija gleznojis liels mākslinieks.

2.

Kad vairāk kā gadusimtenis bija pagājis priekos
un dzīrās, amorets redzēja, ka viņa kalpotāju cilts it

kā pazūd. Pils apdzīvotāji bija praktiski ļaudis un

maz vien vairs notika saldo mīlestibas dēku amoreta

telpā. Viņš dzirdēja runājot tikai par veikaliem, par

politiku, par saimniecibu un bieži ari par medibam.

Un tad kādā rudens dienā kaut kas baigs piepildija
apkārtni un ari pili. Jau vasarā amorets bija redzējis

bruņotus vīrus un kareivjus pils pagalmā. Tagad
sanāca vairāki dižciltigi kungi ar revolveriem un

medibu bisēm apkārušies, sprieda un runāja par tau-

tas sacelšanos un amorets ar saviem vieglajiem iero-

čiem bija tīrā ironija viņu starpā. Dāmas tika ievie-

totas atmiņu un mīlas bagātajā telpā, durvim aizkrita

kliņķi un atslēgas un iestājās baigs drausms klusums.

Naktī bija troksnis, ugunis, šāvieni un tas, no ka

amorets varēja baidities, bija noticis. Pili ieņēma

tauta, kuru pils iemītnieki nosauca par barbariem.

Vaj tie bija tie paši barbari, pret kuriem reiz grieķi
cīnijās par saviem dieviem un tempļiem? Likās, ka

ne, jo kad beidzot amorets tos ieraudzija, tie bija

nopietni vīri, cietām, dzelžainām sejām, gaišzilām

acim, pabailigi un par daudz godigi priekš vārda

barbars. Viņi apmetās pilī uz neilgu laiku, jo jau

pēc kāda mēneša bija kaut kas noticis un pilī bija
atkal senie iemītnieki. Un amorets noklausijās reiz

sarunu, ko pils īpašniece kādā mīlas brīdī veda ar

skaistu virsnieku, kas bija sūtits pils apsardzibai.
Barbari esot apspiesti un tikai ar uguni un asinim

tikšot tiem uzlikts sods.

Nakti amorets redzēja pari laukiem ugunsgrēku
atspīdumus un dzirdēja no sarunām, ka tur tiekot
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dedzināti barbaru ciemi par sodu viņu nedarbiem.

Amorets smaidija, bet smaids bija it kā svešs un

nepiederigs.
Tad nāca atkal kluss un mierigs laikmets, par

daudz kluss —kā priekš vētras. Bet pils īpašnieki
tagad ne par ko citu nerunāja, kā par naudu un

politiku un bija saīguši un ļauni. Brīžam tie pavisam

pazuda kaut kur ārzemēs un skaistā istaba stāvēja

slēgta. Tikai retas reizes ienāca apkalpotajā, lai pa-

kārtotu dažādas nevajadzigas lietas, un atkal aizgāja.
Amorets tad pārtika no atmiņām un vecām saldām

esencēm, kas vēl uzglabājušās bija priekškaru kro-

kās un divanā. Reizēm viņš dzirdēja pa atvērto

logu savādas dziesmas, kas reiz stipras bija ap to

laiku, kad visgaišākās naktis. Tas bija līgo, ko tauta

tik skaļi cēla pret sauli. Amorets nodrebēja... Vaj
tur tie nebija barbari ar savādo saucienu un vaj viņam

nedraudēja pastardiena tāpat kā visiem citiem? Bet

laikam atminēdamies, ka pieder pie tiem dieviem,
kuri izmirs tikai ar cilvēci, viņš smaidija joprojām
un viņa smaids bija tik silts, sārts un dievigs, ka

visa telpa kļuva no ta svēta.

Kādā dienā saradās daudzi viesi; visas telpas tika

atvērtas un dekorētas. Bija lieliskas dzīrās, ko va-

rētu drīzāk saukt par orģiju. Dižciltigie ļaudis bija
kā apreibuši. Viņi lēja šampanieti strūklām, turēja
runas un neskaitāmas reizes dzēra uz kāda varena

ķeizara veselibu un uz Vācijas uzvaru. Amorets sa-

prata, ka ir kaut kur karš un ka jānotiek kam va-

renam, lielam un neparastam. Un skuma viqš par

to, jo viņam nebija vairs kalpotāju. Viņa bultas

stāvēja neizšautas, kamēr riebigās smirdošās granātas
plosija zemi un cilvēkus visā pasaulē. Kādi neprā-
tigi ļaudis, cik samaitāta pasaule! Vaj var būt vēl

lieliskāks iekarojums kā mīlestibas uzvara, kur vis-

pretejakie spēki vienojās kopā lieliskā himnā zem

amoreta labvēligā smaida!
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Bet nāca vēl baigāki brīži. Visskaistākās augusta
dienās pilī pēkšņi viss pārvērtās. Tika vāktas kopā
vērtigakās lietas, ļaudis skraidija kā apdeguši, barons

lamājās par kara vezumniekiem un jātniekiem, kuri

pārpildija pils pagalmu un mīdija dārzus. Viņi bija
lielā apmulsumā un nebēdāja ne par ko. Daži pat
droši ienāca lielajā zālē un sāka tur rīkoties ar kaut

kādiem aparātiem. Lielgabali dunēja kā milzigas

bungas bez apstājas un, cik amorets pāri parkam
varēja saredzēt, cilvēku un lopu pulki plūda pāri
laukiem pa visiem ceļiem. Kā likās, pils īpašnieki

bija spiesti aizceļot un pili ieņēma karaspēks. Bet

ari kareivji bija pilni nemiera un nedrošibas.

Kādā skaistā rītā, kad visbrīnišķīgākā saule mir-

dzēja pār Zemgales plašibu, smaidošais amorets viss

nodrebēja un salīgojās līdz ar pils griestiem. Ar

briesmigu troksni un sprādzienu iedrāzās pils skai-

stajās istabās granāta, sadragādama un izsvaididama

uz visām pusēm tur gleznoto seno dievu karnevālu

kādā blakus zālē. Šis granātas sprādziens bija vis-

labākais pierādijums, ka līdzšinējā pasaule iet bojā
un līdz ar to ari viņas dievi. Amorets, likās, sastinga,
pārvērtās un viņa smaids tagad kļuva dziļi sērigs
par visu, kas reiz bijis. Ardievu mīlestiba, saldi

vārdi, roku apkampieni, rozes un tūkstoš ziedi! Ar-

dievu mīļotās sejas, sapņu nieki!.. Viss aizplūda
kā lielas nāves elpas aiznests. Palika tikai tukšas

istabas, sagrautas bagātibas, celiņi parkā un mēbeles

istabā kā zārki, kuros vairs tikai iedēdejušās atmiņas

mitinājās. Bargais liktens pieklauvēja ar lielo gra-

nātu pie baltās Zemgales pils; tas nozīmēja, ka viņš
nāk kā nežēligs soģis un iznīcinātājs. Viņš veda sev

līdz barbarus ar tumšiem instinktiem, kuriem amorets

un visu gaišo dievu saime bija pilnigi vienaldzigi un

bez nozīmes.

Pec dažam baigam dienam pils piederēja pilnigi

kareivjiem, kuri staigāja pa visām telpām bārzdaini,
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pinkaini ar milzīgiem zābakiem un žvadzošiem iero-

čiem. Viņi lika savus ēdienu traukus uz Lvi XVI.

mēbelēm un dauzija parketu ar saviem papēžiem.
Amoreta istabā apmetās jauns krievu virsnieks, kurš

smēķēja un spļāva uz visām pusēm un lamājās tā,
ka amorets gandrīz palika vēl sārtāks no kauna.

Un tad viņš ar visu savu apģērbu un zābakiem ap-

gulās uz ta dīvāna, kur reiz ķeizariene savu mīļāko

bij apkampusi. Tagad amorets redzēja, ka viņš ir

pilnigi barbaru varā un izskatijās gluži lieks un

bēdigs un nevajadzigs.
Pēc neilga laika pili ieņēma prūšu kareivji un

nākošos pāra gados amoretam nācās piedzīvot
diezgan neķītras scēnas, kuras antiskā pasaulē ne-

pavisam nevarēja notikt, jo mīlestiba tur bija tikai

dzejas un dievu iedvesmota. Kādā neprāta naktī,
kad amoreta istabā notika lielas dzīrās un izdzīve,
kāds oberleitnants, gribēdams izrādit sevišķu bravūru,

izlēja visa sava pokāla saturu, saldu liķieri, amoretam

taisni sejā. No tās reizes viņam liels spīdigs plan-
kums sabojāja rožaino smaidu un viņš pats sāka

līdzināties vairāk tapetei, kā dievu zēnam. Prieka,
rožu un rotaļu laiks bija aizgājis un amorets kā

bēdiga atlieka, protams, bija bez nozīmes.

3.

Amoreta ciešanas un pazemošanas nebūt vēl nebija
galā, bet aizsniedza savu augstāko mēru īsi priekš
viņa nāves. Kad prūši bija aizgājuši — tas bija drūmā

ziemā — uz īsu brīdi nebija neviena valdinieka pilī.
Bet tad parādijās atkal krievu karaspēka daļas un

apmetās pilī. Pils istabas jau izskatijās pēc kroga

un ari ienācēji bija īsti barbari. Viņi bija noplukuši,

izbadojušies, īgni un greznojušies ar savadām em-

blēmām. Cik amorets noprata no viņu rīcibas un

valodas, tad tie bija dibinājuši sevišķu pasaules prāt-
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niecibu, kuru sauca par komunismu un kura nodar-

bojās galvenā kārtā ar veco dievu diskreditēšanu un

sagraušanu. Kāds kara komisārs apmetās amoreta

istabā, jo ta bija vislabāk uzglabājusies un viņā bija
ari kamins. Viņam un viņa biedriem bija līdz ari

sievietes tāpat plintēm bruņojušās kā viņi un līdzi-

nājās vīriešiem. No viņu valodas un smiekliem bija

noprotams, ka tiem vajadzibas pēc kultūras nekādas

nebija, bet galvenā lieta bija labi apģērbties, labi

paēst un saskaitit iegūto naudu.

' Bija nejēdzigi auksts laiks un tā kā kareivji ne-

bija varējuši sadabūt sausu malku, tad ienācēji uz

ātru roku salauza un sacirta divus graciozus magoņ-

koka galdiņus, uz kuriem parasti zeltainos laikos

tika liktas skaistas rozes vēl skaistākās vāzēs, lai

mīļotajiem saldinātu elpu. Kad kaminā uzliesmoja
drusku uguns, barbari tur uzvārija tēju un mēģināja
izcept pat kartupeļus. Visas atliekas tika mestas uz

grīdas, kura jau tā bija zaudējusi savu spīdumu un

krāsu. Baigs izskatijās nevainigais amorets kamina

uguns gaismā starp šiem savādajiem ļaudim. Kā

nolaupits bērns pirātu alā.

Pēc vakariņām visi taisijās uz guļu un pats pavēl-
nieks grābstijās gar sienam, kur mēteli uzkārt. Bet

neatrazdams nevienas naglas, ne pakaramā — jo te

nebija priekšnams nekad bijis, viņš saskaitās un

skaisti izlamājās ar tādu teicienu, ka visa kompānija
skaļi iesmējās. Nišā, kur agrāk amoreta altars bija
stāvējis, tagad atradās tikai vienkārša gulta.

Komisārs aplūkoja sienu un ieraudzija nabaga
amoretu.

„Kas tad tas par vellu pie sienas uzmālēts!" viņš
iesaucās. „Vaj lielkunga dēliņš, vaj ? Skaties, pagāns,

cik trekns! Cūka tāds! Nekas, gan tavi treknumiņi

tagad izkritīs. Pagaid', buržuja dēls, suns tāds, es

tevi pamužinašu! Pieminēsi mūsējos."
„Uzmālē viņam vēl kaut ko! Uzmālē, nolādētam
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vella bērnam!" sauca kāds cits. Un paķēris apde-

gušu galda kāju ar ogli sāka vilkt amoretam sejā
un uzmālēja viņam pie sārtā vaiga kuplas ūsas.

Amoreta smaids pazuda zem ogles. Tagad viņš

izskatijās pēc cara laika krievu feldfēbeļa, kuram

rokās diezin kādēļ ielikta zeltota liksta un bultas.

„Nu pietiks," teica biedri. Viņi atkal meklēja, kur

savas plintes un tarbas pakārt.

„Nu, ko tur tik daudz," saskaitās komisārs. „Padod

naglu no somas, iedzīsim."

Un tā kā viņam niša izlikās ļoti izdeviga un iemī-

ļota vieta, viņš pavēlēju tur iedzīt naglu. Kareivis

iedzina naglu amoretam taisni vēderā, taī vietā, kur

maza skaisti veidota bedrite bija uzgleznota. Siena

gan bija cieta, bet kaļķiem atdrūpot nagla ieurbās

dzi|i iekšā.

„Skaties, nudien vēderā iedzinis tam nolādētam

malacim!" smējās biedri. „Taisni vēderā! Tu viņam
labāk būtu iedzinis dibinā," teica otrs, pie tam no-

saukdams atkal tādu vārdu, par ko sacēlās jautriba.
Kad ienācēji bija apguluši, pie nabaga amoreta

karājās šautene un piesmakuši ādas soma. Un kru-

stiski istabā gulēja vīrieši un sievietes, piepildidami
telpu ar dažādām smakām, krākšanu un murgošanu.

Jaunie barbari Zemgales pilī mitinājās vairākus

mēnešus. Reizēm amoreta acu priekšā notika ari

milestibas orģijas, bet dievu zēnam likās, ka tas ir

tikai mīlestibas izsmiekls, jo viss tas notika pašos
primitivos apmēros.

Viņi smējās par to saldumu, ko amorets te svētijis

bija vairāk kā pusotra gadussimta laikā. Kad ko-

misārs bija aizgājis, istabā kādu laiku dzīvoja vien-

kāršs ķēķu pārzinis, kuram bija sakari ar kādu

draudzeni no savām aprindām. Un gribēdams palie-
lities viņas priekšā, vaj ari izrādit savu mīlestibas

bezdievibu, viņš kādā dienā nabaga amoretam pie-



mālēja ar savu zīmuli varenu un neglītu Priapa riku,
it kā par apliecibu, ka tagad visa dzeja un izdomā-

jumi ir pagalam, bet paliek vienigi praktiskais un

kailais miesas kults. Mīļais Itālijas meistara amorets

nu bija tāds, ka būtu varējis noderēt kaut kuram

pornografam izmantošanai. Bet viņš pacietigi blāz-

moja pie sienas vienaldzigs un liels, kā jau dievu

cilts, varens, kaut pazemots.
Pēkšņi barbari aizgāja bēgdami, klupdami un viņu

vietā atkal ieradās dažādas kareivju nodaļas. Tur

bija prūši, krievi, tatāri, visādi ļaudis, kas vairāk

līdzinājās laupitajiem, nekā kareivjiem. Viņi tāpat
kā pirmie ņēma visu, kas nav piesiets, bet sevišķi
dažādas mantas, kas vēl bija atlikušas. Tika izva-

zātas visas mēbeles un kādā dienā pat aizdegās pils
viens spārns un tikai ar pūlēm apdzēsa uguni.

Tad nāca atkal citi. Tie bija kareivji ar saules

zīmi pie pierēm, braši, pelēki, pieklājigaki, bet par

amoretu ari viņi painteresējās tikai tik daudz, lai

pasmietos par viņa izskatu. Un tad — reiz pils pa-
lika pavisam tukša un klusa. Likās, ka briesmu

laikiem reiz būs gals. Logi tika aiznagloti ar dēļiem,

jo stiklu vairs nebija, un durvis tika noslēgtas.
Amorets dzīvoja puskrēslā, drēgnumā un aukstumā

un siena, uz kuras tas gleznots, sāka izmiekšet.

Kad pēc kāda gada atkal durvis tika atvērtas, istabā

ievilkās dzīvot jauns pāris, vienkārši, pelēki cilvēki

no tautas. Istaba tika drusku uzkopta, kamina vietā

ierīkota krāsniņa ar plīti, logam ielikti stikli. Cik

amorets varēja noprast, tad visā lielajā pilī vēl bija
apmetušies citi tamlīdzigi iemītnieki un kā rādijās
uz ilgākiem laikiem. Pa grīdu rāpoja un kliedza bērns,
no plīts kāpa garaiņi un dūmi pret amoretu, kuram

jaunais iemītnieks bija neglīto rīku nodzēsis, nosmē-

rēdams to vietu ar sodrējiem. Amorets palika brūnāks,
it kā lielāks, it kā līķis, kurš sadaļas un piebriest.
Viņš vairs sen nesmaidija, likās sastindzis un auksts.
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Pēc kāda laika pa sienam sāka rāpot prūši, kuri

labprāt mīl siltas un ne visai tīras plītis un krāsnis.

„Tie vella kustoņi nu pievairojušies, ka nekur

glābties," teica jaunais saimnieks, kratidams prusakus
no sava mēteļa, ko arvienu mēdza kārt uz amoreta

vēderā iedzītās naglas.
„Ja, ko lai dara, kad drusku laika atliktos, gan es

viņus iznīdētu," atteica viņa sieva.

Un tā laika kādu reiz ari atlikās. Pēc kartupeļu
vārišanas kādā dienā viņa piesmēla no katla pilnu
trauku ar verdošu ūdeni, šāva bez žēlastibas kustoņiem
virsū. Tā kā tie mitinājās vismīļāk ap amoreta bildi,
tad saimniece vairakns gāzienus ar karstu ūdeni

ielēja zeltspārnaiņam puisim taisni acīs. Prusaki

aizbēga, bet ūdens nosusēja un apvilka amoretu ar

miglainu plēvi. Viņa seja tikai neskaidri bija vairs

saredzama un no visas miglas vēl dzīvi un daiļi tikai

bija redzamas paceltās rokas ar mirdzošo līksti, kā

dievigās varas zimboli, kuri ceļas pāri ikdienas dzīvei

un nes pret debesim maigumu un siltu prieku.
Kad kustoņi negribēja rimties, bet vēl radās klāt,

jaunais čaklais saimnieks no viņiem gribēja katrā

ziņā tikt vaļā un appūdereja sienas un sevišķi amo-

reta nišu ar Parizes zaļumu. Līdz ar to izdzisa

amoreta skats un pēdigais, ko viņš bija redzējis, bija

tas, ka parka koki bija vēlušies gar zemi un tika

sazāģēti klučos, bet pa dīķi, kur agrāk strūklas pa-

cēlās, un kas tagad bija nolaists un apsusējis, vāļājās
cūkas un mājputni. Ak, šo pēdējo labāk viņš būtū

neredzējis un acis viņam nu bija cieti, lai neredzētu

vēl sāpigakas ainas.

Beidzot, gribēdams iekārtot savu dzīvokli, pils
istabas iemītnieks reiz ienesa sili ar kaļķiem un pa-

mērcēdams tur no mašam taisitu lielu pindzeli, sāka

balsināt sienas. Amorets tika pilnigi apklāts no

baltas masas un šodien no viņa nav vairs nekas

redzams.
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4.

Varenā pils Zemgales skaistajos laukos stāv vēl

arvien. Bet tās ir tikai sienas, tikai ģindenis. Lielās

zāles ar lielmeistaru ornamentiem un gleznojumiem
ir sagrautas. Pa parku rokās sivēni. Rožu vietā

dārzos ir sastāditi sīpoli, apauguši ar zāli. Uz mar-

mortrepem stāv dažādi trauki un viņu plaisās aug

jau zāle. Lielajā zālē augšā cauri jumtam sūcās lietus

un dievu sejas ir saplaisājušas. Dažam labam no

viņiem ir amoreta liktens bijis.
Iziedams caur kādu istabu, kur vairs ir vienigi

drupas, es pacēlu no zemes kādu mazu ornamentu.

Ta ir efejas lapa, kura nokritusi no kamina grezno-

jumiem. Viņa ir no laba materiāla veidota, zelta

strīpiņām. Viņa ir nokritusi, kā viss nokrīt rudenī.

Jo ir seno laiku un seno dievu rudens.

Dusiet savās daiļās leģendās, senie dievi!

Daiļi jūs bijāt. Bet tagad nav jūsu laiks. Jaunais

barbars grib dzīvot un grib veidot sev jaunus dievus.

Kādi tie būs, to mēs vēl nezinām, bet jūs bijāt daiļi.
Šis gadusimtenis un šie ļaudis grib ēst. Viņi no-

gāza simtgadigus parkus, lai uzvāritu sev ēdienu,

viņi atmet visu, kas nav ēdams. Viegla, salda amo-

reta elpa viņiem nav tik daudz vērts, kā sīpolgarša,
kuru vītnes nu karāsies senā amoreta nišā.

Dusi, mīļais, dievigais zēn! Tu esi miris kā mo-

ceklis, bet ir labāk, ka tu esi miris, jo dzīvot kopā
ar šiem barbariem nebūtu tevis cienigi.

Bet kad reiz barbari būs paēduši, viņi atgriezisies
pie dievibas. Un tā kā nav daiļāka par tevi, tad

tu pirmais celsies augšām, lai pārpildītu atkal zemi

ar savu elpas siltumu un savas leģendas smaržu.





PJERO.

i.

Ziemas vidū Lauks atgriezās savā dzimtenē un

Rigā. Astoņus gadus notikumu vētra viņu bij nesusi

pār pasauli kā putekli. Aizrauts asinaiņā karā, re-

volūcijās un neprātigās komunistiskās un monarķi-
stiskās dēkās, pārdzīvojis vistraģiskākos brīžus starp
nāvi un izmisumu, viņš beigās bija iznācis kā dzintara

grauds cauri jūras dzirnavām. Bagāts atziņām un

ciešanām, pilns ideju, brīvs, kaut ari nabags materi-

ālām mantām—tā nu viņš bija ieradies savā ābeļ-
ziedu zemē. Pēc profesijas tēlnieks, bet pēc atziņas
īsts epikurietis un moderns gars, viņš bija gatavs
uz visu un neko.

Cauri Krievijas mistērijām viņš bija iebridis ķiršu
ziedu zemē, iemīlējies tankās un japānietēs, smēķējis
opiju Ķinas jūras pilsētās, gulēdams kopā ar matro-

žiem
un bezdarbniekiem zem brīnišķām dienvidus

debesim, beidzot bija ierauts Parizes bohēmas un

mākslas pasaulē un vienmēr apbrīnots, tomēr traucies

atpakaļ, jo bez bērzu gaišā zaļuma un egļu siliem

tur Kurzemes nomalē, kur viņa bērnu dienas ziedē-

jušas, viņš nevarēja lāga elpot.
Rigā pārnācis atrada vairs tikai nedaudzusdraugus.

Daži bija jau Brāļu kapos, daži pasaules viesuļos.

Viens, otrs bija ierēdņi un likās tik apmierināti. Dzīve

ari gausa likās. Un tik apmierināta, tik pieticiga,
kā senāk, varbūt, mazā Lietuvas miestā, kur ielas

ar zāli sāka apaugt... Lauks dzirdēja frāzes, paš-

sajūsminašanos, redzēja žestus, bet sevī juta, ka viss

tas drīzāk cirks, nekā dzīve, Kādu plašu dedzigu
pasauli viņš nesa sev līdzi! Viņai pēc asiņu plūdiem



vajadzēja tik drīz izaugt. Cilvēce nedrīkstēja vairs

atgriesties pie vakardienas, kas tik gausa un bēdiga
bija. Visi bija tik daudz atzinuši, ka garam vajadzēja
meklēt kalnus, kuros elpot. Bet lēni viņa nāca, ši

rītdiena. Likās brīžam, ka ta būtu aizvakardiena.

Un pirmie novērojumi bija, ka nekad vēl priekš lielā

ugunsgrēka ļaudis nebija tik kāri uz iedzīvošanos un

tik sapņu tukši, kā tagad. Viņi iegrima labās vietās

un ikdienā kā mīkstos pēļos, lai dusētu.

Viņš bija sviedis sabiedrībā pārdrošus projektus
un ierosinājumus. Tie, kas saprata, priecājās. Bet

to bija nedaudz. Kas nespēja sekot viņa domam,
nosauca to par sajukušu neirasteniķi un smīnēja,
lasidami laikrakstos viņa vārdu.

Jo cilvēki arvien to, kuru grib pazudināt, izsludina

ārpus savām prāta robežām.

Riga vārijās savās tūkstoš ballēs un izrīkojumos.
Tā kā bija meteņu sezona, tika izziņota inteliģences
balle ar visskanigako vārdu. Un nu viņa bija klāt

un gāja pilnā spēkā. Lauks kopā ar savu draugu

sēdēja pie maza galdiņa, izmeklēti eleganti ģērbies
un laida skatus pār jautro publiku. Acis viņam dru-

džaini mirdzēja. Ap muti savilkās svešas skumjas,
kaut gan glāzēs bija dedzinošais dzēriens.

Viņam bij ari kostims. Viņu sauca par Pēteri un

izvēlējies bija tādēļ nabaga nerra Pjero uzvalku, lieto-

dams šo simboiizejumu gan vairāk, lai sevi nodotu,
nekā slēptos. Un ar sevišķu saldu sajūtu un smaidu

viņš noskatijās uz izpūstiem, svinigi peldošiem māk-

sliniekiem, kuri sādžā bija pirmie, bet Romā pēdējie,

tagad katrs gribēja iegūt karnevāla ķēniņa tituli; uz

augstākas izlasitas sabiedrības damam, kuras smagos

maz oriģinelos kostimos un zelta laiku marķizu fri-

zūrās domājās aizsniegušas vaj augstāko elegances

pakāpi, kaut gan viņu smiņķis bija drīzāk līdzigs

krāsai, nekā izdaiļojumam un soļos bija tikdaudz

gausuma un smaguma, kā viss karnevāls drīzāk atgā-
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dinaja gada tirdziņu Malienā un pat Tstā lauku talkā

gara un spilgtuma bija daudz vairāk, nekā te.

Kad Lauks pastaigājās ar draugu pa greznoto zāli,

viņam likās, ka viņš patiesi ir Pjero un skumjās
meklē savu izredzēto, kura te nav ieradusies.

„Kā tev patīk Riga pēc tik daudz gadiem?" jau-

tajā viņa draugs Ziemelis, kāds augsts ierēdnis no

ministrijas. „Vari pazīt?"
„Tu zini, ka nekur es nejūtos apmierināts un lai-

migs. Bet lai viss notiek pēc paraduma. Katrā vietā

un sabiedribā ir savas tradicijas un velti būtu tās

vēlēties citādas. Es tikai vērojū."
„Bet tās tikai maskas. Tā tad tev jāiedomājas,

kas viss slēpjas aiz šīm maskām. Un pa lielākai

daļai jāiedomājas otrādi, nekā te redzams."

„Man liekas," teica Lauks, „ka maskās ir katra

apslēptākās ilgas un nodomi redzami. Maska vairāk

nodod, nekā padara svešu. Pēc kā dzīvē dzenamies,
to izsakām maskās. Vajaga tikai mācēt lasit. Pie-

mēram, mans Pjero. Vaj tad tu nezini, ka mana

meklētā Kolombina nav nekad notverama un es

vienmērpalieku liels dzīves nērs, nelaimigs meklētājs."
„Tev pa daļai taisniba, draugs. Bet dzīve tagad

pie mums ir tik nejēdzigi pārlausta un sakropļota,
ka cilvēki spiesti runāt un domāt pavisam citādi,
nekā viņu sirds vēlas. Iziedami uz ielas, viņi ir,
piemēram, zocialisti, pārnākdami mājās, vislielākie

pilsoņi. Viss tagad atkarājas no ta, kāda kombinācija
vairāk ienes."

Un viņš sāka pierādit Laukam savu teoriju.
„Palūko, piemēra dēļ, to daiļo damu, kas tur soļo

marķizes parūkā ar lorneti, kuru ta tīši likusi pakaļ-
taisit viņiem laikiem. Kas viņa ir savā dzīvē? Bija
laiks, kad viņa ar putojošu muti tautas sapulcēs runāja
par izvirtušo rokoko laikmetu, par negaušiem kara-

ļiem, par visu, kas toreiz daiļš. Viņa pieder pie
partijas, kura labprāt gribētu nivelēt visas vērtibas
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ar savu Prokrusta gultu. Bet paskaties te — viņa līgo
kā vispikantākā marķize un rāda savus plecus. Viņa
savā sirdī alkst ta brīža, kad varētu būt karaliene,
braukt uz satikšanos ar mīļāko marķizu, kaut ari

karietes riteņi ietu pāri tautas miesām. Viņa ir

zvērējusi proletariātam, bet nevar dzīvot bez buržu-

āzijas gaumes, bez izvirtušām vērtibam. Visa viņas
dzīve ir maska, bet te viņa izrāda savu patieso dvē-

seli: spīdēt, valdit, baudit.44

„Mainas dekorācija, bet luga ir ta pati, —o, par

to man vairs nav jāstāsta, es to vislabāk zinu,
44

no-

teica Lauks kā noskumis. „Man liekas, ka cilvēki

ir ļoti kūtri radijumi. Ja viņi parāvuši vēsturi vienu

soli uz priekšu, tiem liekas, ka viņi var peldēt
desmit verstis atpakaļ, pa straumei. Un ari Riga,
man rādās, drīz peldēs atpakaļ un neviens nebrīni-

sies, ka aizpeldēs taīs tikumos un netikumos, kuru

dēļ tik milzigu revolūciju viņi taisījuši."
„Mēs jau peldam. Tikai vēl labi to nesamanām.

44

Garām viņiem peldēja viesu straumes. Smiekli,

galantibas, kuras varēja saprast ari gluži pretēji,
kostimi no vecām garderobēm tik ļoti saskanēja ar

viņu valkātajiem, ka Lauks negribot iesmējās.

«Pietiks prātošanas. lesim labāk pulkā. Jāņem

lietas, kādas tās ir — patiesi, draugs, es ari esmu

pēdējos gados mācijies, ka tā visdrīzāk un ērtāk var

pavadit dzīvi — sabiedribā.44

Viņi piecēlās un iejaucās raibo masku pulkā,
soļodami rindā, runādami, jokodami un pēc neilga
laika Laukam likās, ka viņu apņem šis gaiss un

gausais, pļāpigais, vienmuļigais ritms, kā peldētāju
silts ūdens.

Nejauši kāda spaniete nāca viņam pretī un apstājās.
Nodzirksta tumšs skats taisni viņā lūkodamies. At-

mesta galva ar savadu parašu noliecās kā padoda-
mās ...

un viņa bija jau prom.

Ass atmiņu vilnis, satricinājums sakampa Lauka
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dvēseli. Kas tas bija? Uz reizes likās, ka laiks

atvilcies tālu atpakaļ, elpu apņem kāds vieglums,
dvēseli smarža kā no agrām vijolitem, kā no tāliem

svētkiem. Viņš nodrebēja un atskatijās. Un mānija,
kā viņa pamet savu pavadoni un tuvojas viņam.

«Daiļais Pjero, novēliet man vienu valsi." Un viņa
lika padevigi roku viņa rokā un atkal nolieca galvu
ar to manieru, kuru tikai vienigā varēja atkārtot...

«Kas tas ir?" viņš domāja dejodams. «Kāda bur-

viba, kāds sapņojums !"

Neizrādidams neko viņš pateicās ... Viņam vaja-
dzēja kaut ko pārdomāt. Viņš uzmeklēja savu galdu
un apsēdās viens pats, laizdams vieglus smēķa dūmus

gaisā, kur viss šķinda un skanēja no trokšņa, dejām,
glaimiem.

Kāpēc ši savādā maska viņu bija tā aizskārusi?

Pienāca Ziemelis un jautajā kautko. Viņš klusēja
un domāja.

Taī pašā brīdī tuvojās apkalpotājs, palocijās pret
Lauku

un teica:

«Inženiera Laura kundze lūdz jūs padevigi pie sava

galda un vēlas ar jums runāt."

Kas par jokiem? Kas par parašām? Kaut kāda

nepazīstama inženiera kundze vēlās ar viņu runāt.

Viņam iesitās prātā viegla spītiba un viņš dzestri

atteica:

«Sakiet inženiera kundzei, ka es viņu nepazīstu
un nevēlos ar viņu runāt." Tas bija viņa dabā. Tā

viņš ne vienu reizi vien bija reaģējis uz dažiem uz-

aicinājumiem.
Apkalpotājs palika nejaukā stāvoklī un gribēja

jau iet.

«Ko tu dari?" ieminējās kā protestēdams Ziemelis.

«Tas ir ļoti laipni no Laura kundzes un tev nav

iemesla atraidit. Sakiet kundzei, ka mēs nāksim,"

viņš teica apkalpotajam, kurš laimigs steidzās

pazust.
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Un pagriezies uz Lauku, kurš gribēja protestēt,
sāka viņam stāstit, ka Laura kundze esot vaj vienigā
sieviete ar labu gaumi bez kādiem aizspriedumiem
un ap viņu bieži redzami Rigas brīvākie ļaudis.

„Tev katrā ziņā jānāk. Es esmu ar viņu labi pa-

zīstams un kaut gan nesaprotu, kas viņu pamudi-
nājis šādā kārtā griesties pie tevis, tomēr domāju,
ka tev nenāksies nožēlot, ka iegūsi savos draugos
kādu inteliģentu cilvēku, vairāk vēl tad, kad ta ir

dama. Varbūt, pat uz laiku, viņa var spēlēt tavas

Kolombines lomu," viņš jokoja.
Un smiedamies un jokodams vilka jau Lauku sev

līdzi.

Kad viņi piegāja, kundze pacēlās un sniedza Lau-

kam roku. Likās, ka viņas pirksti drusku drebēja.
Bet ta jau bija viņa dejotaja-spaniete. Atkal viņam
uznāca savāds reibonis, pilns atmiņu.

Pēc apsveicināšanās ar citiem viesiem viņa griezās
pie Lauka.

«Ja jūs mani nepazīstat vairs, Lauka kungs, tad

varbūt, atminesaties Rītsalas...
44

Ja, viss kļuva gaišs...
«Lidija 144I

44

Bet viņa smiedamās mēģināja apslēpt šo vardu ar

savu vēdekli, kuru lika viņam pie lūpām.
Kā viņš bija varējis maldities? Neviena cita ne-

varēja tā skatities un tā noliekt galvu ar lepnumu

un maigumu.

«Lidija, — jūs es necerēju tik pēkšņi satikt..." viņš
teica pilns laimes.

«Ja, 44 viņa atteica, mazliet skumji. «Es ari neesmu

vairs ta. Es tagad esmu, kā ziniet, jau cita. Bet

par to nerunāsim vismaz tagad. Pastāstiet, kā jūs
ir liktenis vadijis? Es dzirdēju sen, ka jūs esat

kaujā krituši."

«Ja, kaut kas tam līdzigs. Bet man izdevās aug-
šāmcelties. Bet jūsu Rītsalas un tas laiks?.. 44
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Un Lauks lūkojās viņas skatā, pazina to pašu mai-

gumu un nemierigo lepnumu, to pašu siltumu, tikai

mirdzuma bija tā kā mazāk.

Un klausoties viņas runā, vienā acumirklī pār-
dzīvoja visu... visu, kas reiz viņa dvēselē bija bijis
tikpat kā zemes trīce, kā uguns.

2.

Toreiz pasaule vēl gulēja dziļā mierā, kā pietvīkusi
smaržiga zeme priekš negaisa. Gandrīz desmit gadi
jau aizgājuši kopš ta laika. Lauks joņoja savā atmiņā
atpakaļ uz Kurzemes mirdzošiem un zaļiem klaju-
miem, uz agro jaunibu. Viņš bija vēl gluži jauns
mākslinieks, vairāk vēl skolnieks, bet nodevies savai

mākslai kā jūrnieks, kas meklē svešas nepazīstamas
salas, kad dzirdējis par viņām kaut ko kā pasaku.

Māksla priekš viņa bija kāda neparasta Bimini,
kur viss tiek piepildits. Viņš, būdams trūcīgs kā

lielais vainims no tautas, lauzās uz augšu ar dzidru

prieku, nekas nebija par smagu. Viņam bija kāds

pusdzejnieks fantasts skolotājs, kas bija griezis viņa
vēribu uz sevišķi smalko un akadēmiski neatzīto.

Tad Lauks ari kļuva svešāks dzīvei un iemīlēja kri-

staligo, garigo, dzīvē maz lietojamo, bet par to abso-

lūti daiļo skatu uz dzīvi un viņas vērtibam.

Tad pēc pirmiem agriem sasniegumiem viņš nejauši
kādā vasaras ceļojumā iepazinās ar Lidiju Egli, kura

tikko bija savu ģimnāziju beigusi un vasaru pava-

dīja mājās pie savas dzimtas Kurzemes laukos, kur

viss kūs un smaržo no saules un pilnibas. Viņu
satikšanās un pirmās mīlas stāsts būtu naivs un pilns
rožainas miglas, kā mēdz būt tik agrā jaunibā, bet

kāda savada imoralitate saistija viņus vairāk par

mīlestibu varbūt. Lidija bija pārtikušas ģimenes klēpi
un tradīcijās mācijusies dzīvi uzskatit kā savu iegu-
vumu par labu vienigi sirdij un plašumam. Viņu

nenodarbināja praktiskas domas un praktiski dzīve3
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mērķi. Tos viņa uzskatija jau kā dotus, lai piepil-
dītu savas tieksmes, ko juta garigi. Viņa vienmēr

bija bijusi vēsa un atturiga pret agriem mīlas sapņiem,
jo visur tos vadija savada ikdienība. Bet Lauka sa-

vādā atziņa, viņa gaume uz smalko, trauslo un gan-

drīz netveramo mākslā, viss viņa nākošā gadusimta
tīps to sagrāba pēkšņi kā reibinošs tvans. Aizturētie

sapņi sāka ziedēt ar tādu spēku, ka viņa pati sevi

vairs nepazina.
Tas bija skaistā un mirdzošā vasaras priekšpus-

dienā, kad pēc kāda gājiena caur mežu, kad Lauks

pirmo reiz ciemojās Rītsalās, pēc īsām aprautām

sarunām, kurās viņu dvēseles meta dzirkstis kā divi

zobeni, kas satiekas nāvigā kaujā, starp viņiem
iestājās klusums. Tas bija šausminošs, bet pilns
lielas laimes un visu aizraujošs, kā viesulis. Tāds

klusums, kas sevī nes jau visu, kas neizteikts top
zināms.

Savā istabā, tiklīdz viņi bija vieni, Lidija bez

vārdiem un bez apdoma metās tik līgsmi viņa rokās,
ka viņš bija pats pārsteigts. Viņa skūpstija to kā

viesulis, aizņemdama tam elpu un aizskūpstidama
acis tā, ka viss viņam likās neesošs un nesaprotams

sapnis.
Kad laimes pilns viņš sāka runāt par kaut ko,

kas varētu atgādināt nākotni, viņa uzlika roku uz

mutes un pavēlēja klusēt, it kā nevajadzētu nekā

vairāk un ka viss ir sasniegts.
Un tad viņi runāja tikai par atziņām un nodomiem,

it kā rādidami viens otram savus dārgumus un mērī-

damies ar tiem.

Ta bija ta pati drausmigā vasara, kad pasaule
atvēra saviem kara instinktiem visus kavēkļus un

straume sāka plosit zemi. Pēc tās skaistās vasaras

dienas viņi vairs nesatikās. Lauks tika mobilizēts

pirmās dienās un kā kareivis nosūtits uz Karpatiem.
Dažas vēstules, kuras viņš bija rakstijis no ceļa un
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kaujas laukiem, palika bez atbildes, jo viņam nācās

nemitigi mainit savu dzīves vietu. Vļēlak pēc Kur-

zemes sadegšanas viņš pat nezināja, kur vairs to

meklēt un vienigi sapņos reižu reizēm atgriezās pie
tās tālās vasaras dienas.

Bet šo agro mīlestibu viņš vienmēr nesa līdz un

ta noturēja viņa domas par visu daiļu un lielu zinā-

mos augstumos. Tādēļ ari viņa mākslas darbos

bija vienmēr šis asais, lieliskais un degošais mo-

ments apdvests ar smalkām sēram un lielu prieku.

Starp mīlestibas garigo seju un dzīves parādibam
bija ta milzigā plaisa, kas dālija tos pilnigi divos

pretējos elementos. Būdams daudz gadus visādās

kara un kauju dēkās, viņš bija izbaudijis visu, kas

sakarā ar karu, ari dažādas erotiskas orģijas, bet

nekad nebija sastapis brīdi, kurā savienotos garigais
ar miesīgo, dievigais ar zemi, kas vienigi var no-

vest pie pilnibas.
Lūk, kādēļ Lauks arvien vēl bija Pjero, nelaimigs

meklētājs, kurš ticēja tādam momentam, un meklēja

viņu. Sis moments viņu viļņoja kā brīnišķiga aiz-

maskota skaistule karnevālā un Pjero nezināja, ka

ja viņas masku atsegtu, tur būtu ikdienišķa būtne,

pilsoniska, nedaiļa, bez sapņiem un gara. Bet vien-

mēr visskumjākos brīžos un pēc vilšanās, viņš bija
domājis, ka varēs vēl kaut kur atrast Lidiju un to

stundu, kura bijusi tik pilniga un gūt atkal ticibu

un gaismu savā mākslas ceļā.
Tādēļ viss viņam tagad likās tik pēkšņi uzplauk-

stam, kā kad patiesi notiktu augšāmcelšanās un

sāktu smaržot visa zeme. Un runādams ar Lidiju,
viņš nesaprata atbildēt, jo par daudz intimi pārdzīvoja

pagājušo. Tad paskatīdamies uz Laura kundzi atkal

saprata, ka viss ir citādi un savaldīdamies uzsāka

sarunas parastajā gaitā.

„Es dzirdēju nesen, ka jus esat atgriezušies Rigā,
bet nezināju kur jūs meklēt. Tagad jums jānāk man
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līdz un jāpastāsta sava dzīve,* teica Laura kundze

draudzigi. „Nepazūdiet man, tā es jūs nepalai-
dišu," viņa vēl atsmaidija, aiziedama uz deju ar

kādu kungu. Kā likās, viņai pielūdzēju netrūka,

jo visi piegrieza vēribu tai grupai, kur tagad atradās

Lauks.

Ziemels pastāstija savam draugam īsumā, ka Laura

kundzes zalons esot vienmēr pilns ar mākslas un

literatūras ļaudim, tāpat ari ar politiķiem. Viņas

vīrs, bagāts uzņēmējs, būvējot izpostito Latviju un

rīkojoties ar milzu zumam kopā ar ārzemniekiem.

«Tas ir labi, ka jums sena pazīšanās. Viņa var

gandrīz visu, ko vēlas. Viņa tev pašķirs ceju sa-

biedribā. Un erotiskas dabas tenkas nav vērtas, ka

tām piegriež vēribu. Pie mums, vecmoraliskā Rigā,

par katru brīvāku sievieti labprāt tādas izplata.*
Lauks gandrīz vaj nosarka visu to dzirdēdams.

Nesaprata, kadēl tas viņam jāzina, bet saprata vienigi
gaiši to, ka pēdējais sapnis tuvojas beigām un viss

karnevāls tam likās pēc rūcošas cirkus būdas un

gribējās būt vienam.

Bet nāca Laura kundze un atvadīdamies no kava-

lieru bara jau smaidija preti Laukam.

«Lūdzu nāciet,* viņa teica. «Brauksim mājās, te

paliek jau garlaicigi."
«Bet tagad un tādā apģērbā kāds es esmu?" —

Lauks protestēja.

«Taisni tādā, tas būs vislabāk. Un bez tam jūs
neviena netraucēsiet. Nerunājiet tagad vairāk un

diezgan." Viņa saņēma ta roku un devās uz garderobi.
Pa tukšajām ielām skanēja kā apmiegojies ormaņa

zvārgulis. Laukam sirds bija pamodusies kā no

dziļas lielas snaudas. Viņš sajuta senu laiku dvesmu

sev blakus. Un braucot gar iemigušiem sniegā iesa-

lušiem namiem, viņam likās, ka tas viss liels nesa-

protams sapnis.
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3.

Tas bija pilsētas labākā apgabalā. Dzīvoklis bija

plašs, ērti ierīkots. Smagas mēbeles, divani, droši

vien no baronu pilim, jo tur dzīve bija sabrukusi

un viss pārgāja tagad uz citiem īpašniekiem. Ēdam-

istabā, caur kuru viņi izgāja cauri, bufete bija kā

milzigs nams vaj bazniciņa, priekškari noslēdza logus
vairakkārtigi, bet soļi grima persiešu tepiķos kā

mīkstā sūnā.

Viņi iegāja laikam viesistabā, kur smaržoja pēc
parfima un visi kakti bija piekrauti ar spilveniem.
Smagos rāmjos gleznas klusēja gar sienam. Viss

tas neizdvesa diezin cik daudz smalkuma, bet varēja
apmierināt īsti pilsonisko garšu, kurai bija sevišķa

Rigas piegarša.
„Sēžat un nebrīnāties ne par ko. Te ir mana

māja tagad. Nu mēs bridi varam parunāties," teica

Laura kundze un piebīdija ērto krēslu Laukam.

Kundze lika atnest tēju un vēl kaut ko un aizrai-

dija kalponi prom, teikdama, ka neka vairāk neva-

jadzēšot.

„Tā. Un nu jums vispirms jāapsolās, ka būsiet

mans pastāvigs viesis. Pie mums ik nedēļas notiek

sapulce. Visi jautri un dzīves priecigi ļaudis tiek

lūgti. Un jūs, bez šaubām, tāds būsiet," viņa smējās.
Lauks mēģināja smaidit, bet palūkojies uz savu

balto Pjero uzvalku, sajuta savadu rūgtumu, kaut

kur dziļi iekšā — savās domās.

„Ja, kā laiks mūs māca! Tas ir labākais skolotājs

pasaulē," smējās Laura kundze, pievirzidamās vaļigi
un koķeti māksliniekam klāt. „Jūs atminaties, var-

būt, mūsu toreizējos sapņus un satikšanos. Tas bija
viss kā salds cukurūdens. Pie vīna vēl toreiz mēs

netikām... vaj ne?" — viņa smējās arvien vaļigak.
Acis tumši dzirkstija. Viņas skaisti tumšais kostims,

apaļie pleci, eksaltētais un drusku nogurušais skats

likās pilns ar reibumu.
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Un tad viņa sāka runāt. Tas bija vaļsirdīgs stāsts.

Likās, ka Laura kundzei darija prieku ta atklātiba

un vieglais skats uz visu, kas noticis. Viņas stāstā

bija tik daudz no kara laiku plūduma, bēzbēdibas.

Viņa bija gājusi pa visiem ceļiem, kuri krustojās šaī

haosā un ātri sadegošās dzīves gados. Kamēr pēc
daudz pārdzīvojumiem bija satikusies ar savu taga-

dējo vīru, inženieri.

No stāsta Lauks saprata, ka viņa tam sevi pār-
devusi visdārgāk, — par gredzenu. Bija redzams, ka

tas ir darba cilvēks, praktiķis, bagāts uzņēmējs, kurš
skaisto sievu turēja sev kā luksus priekšmetu, kuru
lieto vismazāk, bet kas pievelk apbrīnotājus.

«Jūs esat laimiga?" prasija pēkšņi Lauks.

«Kas ir laime? Tas ko šodien varam gūt?" —

viņa atteica prātnieciski, bet diezgan aicinoši.

Un tad skumji, kā uz skatuves kad atrastos, viņa
nokāra galvu un teica:

«Es jūs vēl neesmu aizmirsusi. Es jūs mīlu tāpat."
Laukam vajadzēja pasniegt tikai kaut roku, tikai

pakustēties, un viņa pierādītu to ar visu savu būtni.

Bet viņam pēkšņi likās, ka ir kāds pirmdienas rīts

un kā katrs kostims un maska izskatās tik neparasti
banāli un katrs «mīlu" ir kā auksts vēja pūtiens
uz ziediem.

Savāds tukšums un vēsums pārņēma Lauka būtni.

Brīnums! Viņš bija dzīves priecigs pēc savas iekšķī-

gas sajūtas. Atmiņas un sapņi viņu satvēra vienigi
par Lidiju domājot. Tagad, kur viņa tam bija blakus,
viņš pēkšņi kļuva pilns nāviga splīna.

Viņam pēkšņi likās, ka viņš tagadējā pasaulē ir

kā kāds priekšūdensplūdu dzīvnieks, kurš vel uz-

glabājis sevi īpašibu, kāda sen izmirusi pie taga-
dējiem zemes iemītniekiem. Jo viņam gan laikam

vienigam bija jānēsā līdz tāda sentimentāla atmiņa

par sievieti, kuru tas reiz mīlējis, kura kā ziedu

pārsla tam bija lidojusi acu priekšā gandrīz desmit
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gadus cauri kaujam, badam, slimibam, pāri nāvei.

Kāds nerrs viņš bijis visus šos garos gadus!
Laura kundze sēdēja viņam blakus un vēroja ne-

saprazdama viņa ātrskrejošās domas. Kādēļ viņš
tik pēkšņi apklusa un ievilkās sevi kā gliemezis?
Viņa tvīka un gaidija, viņa no piedzīvojumiem zināja,
ka neviens tai nevarēja pretoties.

Savāds smīns savilka Lauka ģīmi par sasalušu

masku.

Cik vienkārši un atrisinoši! Viņam bija jāpaliek

par Laura kundzes mīļāko! Viss cits bija pacēlies
kaut kur neredzamos augstumos, izklīdis saltā telpā

pa gadiem kā zilganu dūmu strūkla. Visa cita vairs

nebija.
Un tad viņiem aptrūka ko mnat. Viņi lūkojās ar

gluži pretējām sajūtam viens ūz otra. Vēlā nakts

stunda, aizejošais karnevāls, maskas, maskas, ko-

stimi — viss tas spokojās kā miroņparāde Laukam

atmiņā. Viss tas, par ko viņš bija gadiem sapņojis,
ko bija redzējis sev priekšā, bija maskas. Lūk, īstā

dzīve, tāda, kādu dzīvoja Laura kundze
...

lestājās klusums, likās, kaut kas bija miris. Trūka

elpas...

Viņš cēlās un Lidija to saprata. Ar nedaudz

vārdiem viņa to pavadija. Smagās mēbeles, tepiķi,
priekškari, dažādi greznuma nieki stāvēja kā parādē

viņam izejot. Lielās durvis aizkrita cieti un mēmi,
tad parādija dzīvokļa īpašnieka vārdu zelta griezumā
it kā sauktu: lūk, dzīves valdinieki, nākošā gadsimta
cilvēki, gudrais inženiers, kas ir vesels garigi un

miesigi un viņa skaistā kundze, kura tik brīva no

sapņiem un vaļiga ikdienai.

Dziļi ievilcis galvu savā mētelī, Lauks izgāja uz

ielas. Svīda gaisma. Nāca diena. Brauca ormaņi,
steidzās gājēji. Blenza nenovēršamu atziņu pilns
cilvēku pulks kā uzvilkts pulkstenis ar savu parasto
ritmu un negrozāmo divpadsmit zīmju seju.
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Lauks pārnāca savā istabā. Noģērbis virsdrēbes,

viņš pilns savadu nāves vēsu domu nejauši ierau-

dzija lielajā spogulī sevi. Viņš bija vēl Pjero uz-

valkā. Un ieraudzījis savu attēlu saprata visu, kas

noticis.

Viņš atlaidās krēslā preti spogulim un lūkojās

pats uz sevis. Te nu viņš sēdēja lielais nērs, ideā-

listiskais mu|ķis, vēl varbūt, vienigais, jo visi sapņi
bija krituši karos un revolūcijās.

Bālais sejs, baltais apģērbs, dziļi iekritušās acis —

tas uz ārieni. Bet sastingusi dvēsele ar visu sapņu

kapiem iekšējā pasaulē — vaj tas nebija patiess ners

pret to dzīvi, kas dūca pāri par visu...

Un tad viņa atspīdums no spoguļa sāka runāt.

„Tu esi pārdzīvojis savu laiku! Tu esi cilvēks no

pagājušā gadsimta. Tu esi nevajadzīgi izglābies no

kaujam, nāves, bada un mēra. Tu esi Pjero spoks!

Tie, Pjero, ir tikai kauli, kas tur krituši par kaut

kādiem cilvēku ideāliem. Uz viņu kauliem ir dibi-

nāti tagad nami, tilti, dejas grīdas, bankas, viss, kas

vajadzigs veseligam cilvēkam priekš dzīves, nākotnes

cilvēkam, brutālam, dzīvnieciskam, baudkāram!"

„Bet mīlestiba dzeja, māksla!" kliedza Lauka

gars preti visam tam.

„Mīlestiba, Pjero, ta ir maska, kura tiek uzlikta

priekš karnevāla. Tas ir kaut kas no pavisam
seniem laikiem, tāpat kā tu, nabags Pjero, kurš gribi

viņu notvert. Tu esi no pagājušā gadsimta."
Divi Pjero sēdēja viens pret otru un sarunājās.

Viens bija īstais, otrs attēls. Bet attēls bija asprā-
tīgāks. Tas bija jaunlaiku cilvēkam līdzigs, veikls,

neievainojams, salts, reizēm ari brutāls, bet arvien

pilns uzvaras, smieklu un pārākuma.
Salta, kaisla ziemas diena spiedās pa logiem iekšā

un apgaismoja abus disputantus ar blāvu spīdumu.



DANTE PARADĪZE.

Kad dzejnieks bija līdzi savam pavadonim izgājis
visas priekšpekles un pekles riņķus un briesmu la-

birintus, viņš beidzot ieraudzija lēnusudrabotugaismu,
sajuta vēsumu un mieru un viņa kājas sāka staigāt
pa paradizi.

No kāda pakalna, daiļu sievu pavadita, nāca viņam

pretī viņa mīļā Beatrise. Viņas vaigs bija glezns,
pilns lēnas gaismas. Kā mēnesnica, kas vasaras naktī

paceļas pār siliem, viņš blāzmoja savādā spožumā,
kad viņa apsveica Danti, kura sejs bija vēl zemes

dūmaku apvīts, drūmi skaists un savadu sēru pilns.
Viņš pasmaidija, paņēma Beatrises roku savā un

tie gāja lēnam vieni pa paradizes ceļiem, jo pavadoņi,

saprazdami lielo brīdi, palika attālumā, ļaudami abiem

zemes bērniem baudit satikšanās priekus netraucētiem.

Dzejnieks pacēla skatu uz Beatrises vaigu. Tas

bija gaismas pilns. Viņas acīs bija zvaigžņu migla.
Bet drēbes, kas sedza viņas ķermeni, nešalca kā to-

reiz, kad Florences ielās tie satikās un Dantem bija
licies, ka viņam garam aiziet ziedošs un vējos runā-

jošs paradizes dārzs. Viņas roka bija vēsa un kaut

gan līdzinājās dzelteni baltam rožu ziedam maigumā
un skaidribā, tak nesmaržoja un dzejnieka pirksti
nejuta ne mazāko siltumu, ne mazāko asins pukstu.

Viegli caurspīdigi koki pacēlās gar ceļa maļam pilni
klusuma ar nekustigām sudrablapam. Pakalni gulēja
tumšvioleti un neredzama gaisma bija visam pāri.

Soļos bija abiem neparasts vieglums, it kā tie nebūtu

cilvēki, bet mazi sudrabaini mākoņi, kuri no nezināma

spēka nesti, peldētu viens otram blakus nesteidzigā
trauksmē uz mūžibū.



182

Viņa pasmaidija preti dzejnieka skatam. Ap lūpām
pavizeja tas pats smaids, kas pirmo reiz to bija sai-

stījis.
Un tad sāpes iesitās dzejnieka dvēselē, kā no ze-

mes nākdamas. Domas bija aizskrējušas uz turieni

atpakaļ.
„Vaj tu vēl atminies, Beatrise, mūsu Florenci?"

teica Dante apvalditā dziļā balsī un spieda ciešāk

viņas roku.

„Nerunā, draugs, par to vairs. Kas gan tas viss

pret šiem laukiem, pa kuriem izredzētie staigā. Tu

esi pacelts dievibā." Un viņa paātrināja soļus.

„Tomēr man gribas atminēties, Beatrise. Tie bija
skaisti tautas svētki, kad mēs pirmo reiz satikāmies.

Kāda saule! Cik daudz ziedu! Kādas ļaužu vītnes

pa ielām! Un tu biji baltā apģērbā ...
Man likās,

es toreiz atmodos no kāda dziļa neapziņas miega un

ieraudziju pirmo reiz zemes un dzīvibas daiļumu. Es

sajutu, ka manā miesā ir asinis un ka viņas mani

silda un nes."

„Tas ir bijis, draugs... Tas viss ir tik tālu. Zemes

dzīvi mēs esam izdzīvojuši ar viņas grēkiem un mal-

diem. Nedomāsim vairs par to. Mēs tagad esam

vienoti skaidribā un paliksim mūžigi tādi."

„Ja, es to zinu," runāja Dante un viņa vārdi at-

balsojās mīksti vistālākos paradizes pakalnos. „Bet

man tagad ir tik skumji, Beatrise. Man liekas, es

nekad tik skaidri neesmu jutis tās dzīves saldumus

tur zem saules."

Viņi peldēja tālāk pa mēnešaino izplatijumu, viegli
un caurspīdigi kā viss, kas tur redzams. Viņu ro-

kas nekustēdamas dusēja vienotrā. Viņi bija kā sta-

tuju grupa par greznumu paradizes pakalniem.

„Redzi, cik vēsa še zeme un cik sastinguši ziedi.

Man liekas, visas šīs puķes ir bez smaržas. Putni

nedzied, ūdeņi neskrej straumēs. Un fleites muziķa,
kuru mēs klausāmies, man liekas drīzāk uzgleznota,
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nekā lidojoša ... Vaj tu atminies novakarus Florencē,
kad zvani dziedāja pār kalniem. Ik reizes, kad es

tevi satiku, man rādijās, ka zemes trīce sākas. Un

mana dvēsele drebēja tāpat kā zeme... Tavi soļi

bija dziesmu un reibuma pilni, bet viņi vienmēr man

aizgāja garam. Un es nonācu tad mājās, pilns kā

biķeris ar viskvēlošāko un smaržigako vīnu un gai-

diju, kas mani tukšos. Un tad es liju pāri. Mana

pilniba plūda visiem, jo nebija izredzētā, kas to sa-

ņemtu."

«Tās bija tavas dziesmas, mīļais, kas vēl tagad
skan zemes lejās," teica Beatrise, bet viņas balss

mazliet drebēja. Likās, ka Dantes skumjas un at-

miņas viņā atskanētu.

Viņi apstājās zem kokiem. Dantem tie likās pilni
sarmas sudraba. Bija kā ziemas nakts virs zemes,
kad mēness guļ debess dziļumā daiļš un bāls un

vientuliba sažņaudz sirdi staigājot pa nakti.

«Beatrise, vaj tu mani mīlēji tur zemes dzīvē?"

jautajā dzejnieks.
„Ja," viņa teica un nolieca galvu. Tā viņi stāvēja

ilgi klusēdami. Gaiši tēli nāca un gāja viņiem garam.

Dzejnieks satvēra viņas rokas un pievilka lēni viņu
sev klāt. Bet viņa bija vēsa kā gaiss un rožgleznā
miesa izgaisa zem viņa rokam.

«Ko tu dari draugs! Vaj tad mēs neesam tam

visam pāri? Zeme ir mirusi un viņas kaislibas ari.

Mēs esam skaidribā un mierā. Vaj tad tu neesi re-

dzējis to nebeidzamās mokas, kuri par daudz savu

garu piesējuši pie zemes kaislibam? Vaj tu nenāci

caur pekli? Nerunāsim vairs par to. Mēs esam

pāri zemei."

Dzejnieks ar savām tumšajām acim skatijās brīdi

uz leju un tad, saņēmis no jauna Beatrises mirdzo-

šās rokas savās, teica:

«Beatrise, es vēlētos vēl reiz dzīvot virs zemes."

«Kādēļ, mans draugs? Tur ir tikdaudz tumsibas
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un moku. Vaj tad mēs neesam to visu izbaudījuši.

KadēJ tavas domas vēl griežas atpakaļ?"
„Es gribētu vēl reiz dzīvot, lai skūpstitu tevi ar

zemes skūpstu, Beatrise."

Sāpiga nopūta nošalca pār Beatrises lūpām un

viņa aizgriezās, apsegdama acis ar rokam, tāpat kā

virs zemes to dara lielās mokās un izmisumā.

Paradizes fleites bija apklusušas, gaisma palikusi
blāvāka. Bezgaligs klusums un stingums bija visā

mūžibā...

„Ja, es gribētu no jauna iet pa skaistās Florences

ielām, satikt tevi, kad tev vēl bija siltas rokas un

acīs zemes saules gaišums un lūpās karsts kvēlo-

jums. Un neiet tev garam, bet tavus ziedus noraut

un apreibt viņu saldā ugunigā vērsmē. Tavas ro-

kas, Beatrise, ap mani sajust ir vairāk, nekā skatities

tagad tava gara gaišumā. Beatrise, man tagad lie-

kas, ka es esmu savu paradizi pametis tur Arno

ielejās un aizgājis viņai garam. Un visa mana dzīve

nav nekas vairāk kā komēdija — dievišķiga komēdija,
pilna ar dzejām, ar garu, ar skaidribu, bet bez ze-

mes patiesibas. Un es pats viņas aktieris un skatī-

tājs. Es esmu aizgājis garam savai akai, lai mūžigās
slāpēs tagad malditos pa paradizes tuksnešiem."

„Durante, Durante! Apdomā, mīļais draugs, to, ko

tu saki. Vaj nebeidzamās liesmās un ugunigās mo-

kās ir labāk pavadit mūžibu, nekā šaī skaidribā.

Vaj tu neredzēji pekles gredzenos tos, kuri tur mo-

cās? Nerunā vairs par zemi, nerunā. Sniedz man

savu roku, iesim gaismā."
«Beatrise! Viņi ir skūpstijuši to, ko mīlējuši. Viņu

sirdis ir pilnas ar zemes dzīves siltumu. Viņi kavējās
tur kā savā paradizē, laizdami laimigos mirkļus caur

savām rokam kā smaržigus vaiņagus, kuros ir saule,

prieks, glāsti, skūpsti, asiņu siltums. Viņi nes sevī

paradizi, kad pekles liesmas vijas tiem apkārt. Mēs,

Beatrise, nesam pekli savās sirdīs, — mūžigas sēras
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pēc nepiepilditas dzīves, jo neesam skūpstijuši tās

lūpas, kuras mīlējām vairāk par paradizi un dievibu.

Skaidribā un vēsumā mēs tagad nesam zemes neiz-

tukšoto mīlas kausu pilnu mūsu sirdīs un viņš mūs

sadedzina mūžigās mokās. Mūsu paradize guļ mūsu

atmiņās par zemes sauli. Ak, Beatrise, kādas sēras,
kāda bezgaliga mūžiba mums, kas neesam sevi pie-
pildījuši

..

."

Beatrise atbalstijās drebēdamapie dzejnieka pleca.
Dante redzēja viņas sejā sāpju atspulgu un saprata,
ka viņa cieš to pašu nebeidzamo sapni par pamesto
zemes laimi. Ap viņiem laidās atkal fleites skaņas
kā sudrabaini putni, nekustigi, bez asinim, bez dzī-

vibas kliedzieniem un bez ritma. Sastindzis pus-

plaukušu baltu ziedu zars stāvēja pār viņu galvām,
bet viņā nekvēloja smaržas un nedūca bites un ne-

kāds zemes vējš to nešūpoja. Viss bija sastingušas
sēras un skaidrība.

Beatrise piespieda galvu pie dzejnieka krūtim, bet

sirds tur vairs nepukstēja. Ari viņi bija kā sastin-

guši ziedi; tikai astrālas būtnes.

«Klusi, mīļais, nerunā vairs par to, nerunā," viņa
teica kā slēpdama savu nespēku.

Viņi klusēja ...

Paradizes klusumā pēkšņi atskanēja fanfaras.

«Nāc, mūs gaida," teica Beatrise. «Tevi iesvētīs

mūžibā."

Zeravi viņus apstāja un noveda izredzēto pulkā,
kur dzejnieks tika kronēts ar zelta lauru kroni un

Beatrise ar mirtu vaiņagu. Sēras, kas atmirdzēja no

viņu vaigiem, paradizes iemītnieki uzskatija par ze-

mes atspulgu, jo viņi nevarēja sajust to, ko sajuta
kronētais.

Rokrokā viņi tagad klīst pa paradizes laukiem bal-

tos apģērbos. Zelta lauru vaiņags blakus mirtēm...

Viņus vada nebeidzamas skumjas, asakas kā pekles

liesmas, jo viņiem nav vairs atgriešanās uz zemi...
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Un domājot par viņu mīlestibas stāstu — kadēl
ari mūsu dvēselēs ir vairāk skumju nekā laimes?

Paradizes vēsums uzdveš mums ar savu mēneš-

gaismu. Bet silti un mīļi mirdz saule pār mūsu

zemes ceļiem, jo tikai tur mēs varam atrast patieso
mīlestibu.



CĪNA PRET MĪLESTĪBU.

Pēcpusdienas stundās man patīkas sēdēt vecas

varenas bibliotēkas zālē pie grāmatām, kurās senie

laiki guļ. Viņas tiešam ir kā mazi apzeltoti šķirsti,
šīs mazās grāmatas, vecos zeltitos sējumos. Viņās
katrā guļ pa kādam mirušam mīlestibas stāstam. Un

ir tik labi būt pie tādām grāmatām, kad no turienes

dvašo ārā kā savītušu rožu smarža zeltotais senlaiks

un ap veco bibliotēku paceļas nomelnojušie Parizes

torņi, dievnami, statujas un dārzi — vietas, ap kurām

viss norisinājies kā ap skatuvi.

Bet vēl labāki kā grāmatas ir vecie manuskripti,
no kuriem vienu es sevišķi rūpigi pētiju. Viņā es

atradu kādu vecu stāstu par veca marķiza cīņu ar

mīlestibu, kurā varenais ševaljē, galma lauva un

varas nesējs, ticis galigi uzvarēts.

Te ir senais stāsts, protams, nepilnigs un ne pus
tik skaists, kāds viņš norisinājies patiesibā. Lasitajs
to man piedos, jo kas gan var tik skaisti tēlot, cik

skaisti dzīvoja toreiz uz Senas krastiem.

Marķizs Šambērs ieņēma redzamāko vietu Lvi XV.

galminieku vidū. Viņš bija nevainojamu karotāju

atvase, daudzu muižu īpašnieks un labi mācits ne

tikai apieties ar zobenu, kas, protams, bija pirmā
lieta, bet gudrs ari valsts un sevišķi tiesu zināšanās.

Viņš bija iedomigs un nelokāms līdzigi tēraudam.

Viņš necieta nekādus jauninājumus un būtu bijis

gatavs sadedzināt uz sārta visus Russo vaj Voltēra

rakstus, kuros tak bija tik daudz jaunu domu par

brīvibu, mīlestibu un reliģiju. Ari viņa figūra un

izskats drīzāk atgādināja vidus laiku bruņinieku, nekā

smalku franču aristokrātu, kāds viņš patiesibā ari bija.
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Viņš bija precējies ar izlutinātu mātes meitu, bet

tikai pēc astoņpadsmit gadiem viņu laulibā ieradās

pirmais bērns — mazā Antuanete.

Vecāki nodevās saviem priekiem, galma intrigām,
medibam un sacensibai un bērnu parasti pameta citu

audzināšanai. Bet mazā Antuanete bija lieliski iz-

devies bērns. Likās, ka viņai ir iedzimtas visas ta

laika labākās sieviešu īpatnibas un sevišķi franču sie-

viešu īpatnibas — patikt, saistit, pakalpot pļāpigiem
un dēkas meklejošiom ševaljē. Vecāki taisni nobālēja

pret viņu — to viņi ieraudzija tikai tad, kad Antuanetei

bija septiņpadsmit gadu. Viņa bija dzīva, dedziga,
mīļa un neskatoties uz to, ka viņu audzināja līdz

piecpadsmitam gadam kāda augstāki stāvoša svēt-

meita, Antuanete, kā sava laika vērigs bērns, bija

paspējusi izlasit lielu cilvēku grāmatas un dzīvi sa-

prata tik skaidri, ka vecie ģeķi būtu pabrīnējušies
par meitenes attīstibu šaī virzienā.

Viņas gultas visdziļākā stūrī bija noslēpta „Nouvelle

Hēloise", blakus dažām citām mīlestibas un brīv-

prātigām grāmatām, kuras ta bija dabūjusi no kādas

aktrises, kas dzīvoja viņas vecāku mājās. Dažu labu

reiz, kad māte saldi gulēja — māte meitu sargāja kā

kaķe savu bērnu— Antuanete pilna sapņu un kūsošu

gaidu izvilka savu Hēloī'su vaj ko citu un pie svētās

uguntiņas lasija ar drebošu sirdi visas brīvibas un

vaļibas lielo dzejnieku iedvesmas. Pie tam dievmāte,

kuras ugunsgaismā notika tāda lektira, lēni smaidi-

dama it kā svētija viņas nakts brīžus.

Tā Antuanete ar saviem septiņpadsmit gadiem bija

audzināta, bet vēl augusi pati un palikusi tik uzņē-

miga, ka drīz pavisam nesaprotamā kārtā bija saistijusi
kāda ķēniņa musketieru virsnieka dc Valliona vēribu.

Tas bija spīdošs jauneklis, bagātu vecāku dēls,
divdesmit gadus vecs, skaists, apveltits ar visām tām

īpašibam, kuras Antuanete bija izlasijusi grāmatās
un galvenā kārtā sapņojusi priekš sava nākošā iz-
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redzētā. Tas bija īsts princis, vīrs, kādu Antuanete

bija vēlējusies. Bet tas jau ir pasaules liktens, ka

visskaistākās un lieliskākās mīlas nesēji vienmēr at-

rod dzīves skaudros un nenovēligos cietuma sargus.
Tā tas bija ari šoreiz. Abi jaunie draugi zināja, ka

par precēšanos nav ko sapņot, jo izrādījās, ka dc

Valliona tēvs bija nāvigā ienaidā ar marķizu ševaljē
Šambēru, kuram tas tiesas ceļā bija atņēmis kādu

lielāku naudas zumu līdz ar zemes īpašumu.
Bez tam vecais Šambērs nemaz nedomāja par to,

ka viņa meitai varētu būt sava griba un sava mīle-

stiba. Viņš bija pēc tevu tēvu likuma jau vīru savai

meitai izmeklējis un nolēmis. Tas bija kāds vecs

marķizs, ķēniņa radinieks — izvirtulis un uzdzīvotājs,
kaut gan viņos labos Lvi XV. laikos tādus vīrus taisni

cienija un meklēja paraugam.
Pa to laiku, kamēr vecāki dzīvoja diendienā savu

parasto dzīves gaitu, atļaudami visu nākotnei, un

būdami lepni uz savu vārdu un meitu, pēdējās liktenis

gāja savu ceļu. Viņa negribēja gaidit, viņa gribēja
dzīvot. Jaunais spēks brieda viņas krūtīs kā divos

plaukstošos pumpuros un kas gan var savaldit ši

spēka kvēles! Antuanete pēc sazināšanās ar savu

vēl nepieietamo dc Vallionu, droši, pati reibdama no

prieka un sapņiem, nosūtija kādā augusta mēneša

vakarā jaunajam virsniekam ar izveicigo aktrisi savas

guļamistabas atslēgu. Protams, ta bija blakus atslēga,

jo īsto valdija Antuanetes māte. Mazais gaišmatainais
dievu zēns Eross bija mīlestibas pilnajai Antuanetei

reiz iespiedis rokā mīksto vaska gabalu un pamācijis,
kā noņemt atslēgas formu, kuru tad Antuanete bija
nodevusi ar labu ļaužu palīdzibu atslēdzniekam pa-

gatavot. Tādos gadijumos visi labie gari arvien sie-

vietēm ir palīdzējuši un būtu jābrīnās, ja šoreiz tas

būtu citādi.

Tomēr galvenais šķērslis, kas šķira abus jaunos

draugus, bija tas, ka Antuanetei pašai savas guļam-
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istabas nemaz nebija. Viņa gulēja vienā istabā ar

māti, kura saprata labi meitas gadus un uzmanija
to ar lielu modribu. Bet ari te mazais pakalpigais
dievs nāca Antuanetei palīgā. Viņš pamācija to ieeļļot
labi vecās, smagās durvis, kuru eņģi bija ierūsējuši

un bieži nejauki ķērca durvis verot. Un tad, galu
galā — Antuanetes mātei jau bija pāri piecdesmit

gadiem un viņa pēc dienas darbiem un izbrauku-

miem un pļāpām, naktīs diezgan veseligi gulēja.
Dc Vallions nebija mazāk apķērigs un, lai neno-

tiktu pārpratumi un pārsteigumi, viņš dienā iepriekš
paziņoja, kad un kurā stundā ieradisies pie Antua-

netes. Tas bija brīnišķigs telegrāfs, kura dažādos

veidus jau bija lietojuši gadu tūkstošiem atpakaļ visi,

kurus mīlestiba vadija. Ja uz Antuanetes nama pa-

lodzes bija uzlikti balti mazi akmentiņi skaitā 9, tad

tas nozīmēja, ka viņas mīļais ieradisies ap pulksten

deviņiem. Bija ari vēl citas zīmes, kuras neviens

nesaprata, bet kuras gluži noteikti vēstija abiem drau-

giem viņu stundu.

Un šīs stundas tad ari lidoja vieglas un smaržigas
pār abiem, kā nekad tās nebija notveramas un likās

pārak īsas. Tās ir tās labākās, kādas dievi piešķir
mums mirstigiem, bet kuras mēs tik maz protam iz-

lietot. Antuanetes un viņas drauga laime bija pilniga

un varbūt vēl pilnigaka, nekā būtu tad, ja tie būtu

varējuši satikties netraucēti.

Tak, ja lielas sāpes mēdz būt pilnigi mēmas, liels

prieks nevar būt kluss. Viņam vajaga vārdu, gaviļu,
izteiksmes. Tādēļ ari kādā naktī, neskatoties uz to,
ka Antuanetes māte gulēja ļoti cietā miegā, abu mī-

lētāju prieks bija tik liels, ka iztraucēja veco kundzi

no saldā miega. Viņa bija pārsteigta līdz apmulsu-
mam, kad dzirdēja savas meitas gultā skūpstus, no-

pūtas un pat sarunu ar vārdiem, kuri būtu varējuši
liesmot no savas iekšķigās kvēles.

Vecā dama sacēla troksni un pasteidzās aizslēgt
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durvis, bet dc Vallions jau bija uzmetis savu mun-

dieri, un, kad uzliesmoja uguns — marķizes priekšā
visā savā spožumā stāvēja ķēniņa musketiers.

Nākošā scēna bija lieliska savā dažadibā. Ta būtu

cieniga katra ta laika lielākam gleznotajam par sižetu.

Abi jaunie bija no kautribas un pārsteiguma vaj ga-

ļīgi pamiruši, māte izplūda asarās, bet vecais ševaljē
Šambērs, kas nekavēja ierasties no otras istabas,
traks no dusmām un uztraukuma.

Dc Vallions, kaut gan bezgala drošsirdigs kaujās
un dueļos, šinī vietā nevarēja savu drošibu nekādi

izrādit, un, neparedzēdams laba gala savādai scēnai,
uzlēca uz loga bendeles un bija drīz uz ielas. Bet

viņš bija bruņinieks līdz pēdējam un tūlit no rīta

atsūtija vēstuli un lieciniekus, ka ir gatavs ņemt
Antuaneti par sievu kaut kurā laikā.

Vecais ševaljē, pazīdams sava ienaidnieka dēlu,

protams, izturējās pavisam citādi un nemaz nedeva

viņam nekādu atbildi. Viņš pazina, labs jurists bū-

dams, valsts likumus un pilsoņu likumus kā grāmatas
burtus un zināja, ka pēc šiem likumiem pavedējam
draud nāves sods. Viņš tikko varēja valdities no

baudas, ka drīz redzēs dc Vallionu ceļos uz ešafotu

un tad būs atriebts viss, ko viņam nodarijuši tēvs

un dēls. Viņam likās, ka bende jau trin zobenu

priekš skaistā virsnieka, kurš noziedznieka kreklā

visas aristokrātiskās publikas un pūļa priekšā saņem
vislielāko pazemojumu un vispilnigako atriebšanos.

Dc Vallions to saprata tikpat labi, kā viņa vecais

un jaunais pretinieks, kuram par mīlestibu vairs ne-

bija nekādu ilūziju. Pirms Šambērs paspēja likumigā

ceļā apcietināt skaisto pavedēju, tas, redzēdams, ka

citas izejas nav, dažu stundu laikā bija gatavs un

pēc pāris dienam jau bija aiz Francijas robežām.

Viņš apmetās Šveicē, kur tolaik bija visu izdzīto un

nežēlastibā kritušo patversme, bet ari visu brīvdomā-

tāju un lielo ideālistu mītne.
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Šambēram atlikās vairs tikai viens upurs
— viņa

paša nelaimigā meita Antuanete. Viņš to ieslodzīja

provincē, kādā sieviešu klosterī, pielikdams par sar-

giem visvecākās un fanātiskākās mūķenes, kuras

uzmanija daiļo meiteni kā sātani savu tikko peklē
ienesto laupijumu.

Ta bija bēdpilna, lēna, bezceribu dzīve. Vecā klo-

stera tornī zvani skanēja tik grūti un bēdigi, kā kad

tie apzvanitu uz visiem laikiem viņas jaunibu, sapņus

un nedaudzās dienas, kuras mīlestibai bija veltitas.

Tikai kad Antuanete savā mūķenes apģērbā, lūgšanas
grāmatu rokā, ikdienas metās ceļos krēslainā baznicas

plānā uz lūgšanu, viņa bija tālu no dievvārdiem, bet

lūpas tai nemitigi runāja dc Valliona vārdu un krūtīs

mīlestiba kvēloja kā vissvētākais sakraments ar lielu

gaismu un siltumu. Viņa neticēja, ka tam visam jau

beigas un kad viņa redzēja kādu ziedošu ceriņu vaj
plūmju zaru, kas no ārienes pārsniedzās pār klostera

mūri, viņai likās, ka ta ir vēsts no dc Valliona, vēsts,
ko sūta mīlestiba un plašā dzīve tur Parizē, kur tik

daudziem bija atļauts viss tas, kas viņai liegts.
Viņas tēvs par to laiku turpināja prāvu pret dc

Vallionu. Viņš sameklēja sev lielus pabalstitajus,
advokātus, tiesnešus, galma varenos. Viņš tiem pie-

rādija kā uz delnas, kādi pavešanas nodomi bijuši
virsniekam pret nepilngadigu meiteni un ka tas metot

ēnu uz visu Franciju. No otras puses radās cita sa-

biedrības daļa, kura atzina gluži pretējo. Ta bija

brīvdomātāja sabiedriba. Mīlestibai visi likumi esot

pakļaujami, viņai atļauts izteikties ārpus gadu simtu

dogmām, jo viņa augstākais cilvēka sasniegums virs

zemes. Tika citēti Russo un citu brīvdomātāju raksti.

Viss šis notikums tika pārrunāts un par to sacerētas

veselas leģendas un pat poēmas. Dāmas raudāja,

dzirdot, ka pats lielais Zeņevas prātnieks esot sa-

rakstijis par to lielisku attaisnošanas rakstu.

Bet Šambērs bija ciets kā mūžiba, auksts kā akmens.
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Viņš neraudāja. Viņš gribēja panākt savu. Un pēc

trijiem gadiem panāca tiesu. Dc Vallions no savas

puses bija sadabūjis brīvprātigos aizstāvjus un tiesas

diena bija vesels notikums. Tur tika turētas spīdo-
šas runas par un pret, pārcilāti veci un jauni doku-

menti un reliģiski un tiesiski motivi. Šambērs bija
drošs — viņa pusē bija likums un šis likums deva

savu atziņu. Dc Vallions tika notiesāts maksāt soda

naudu divpadsmit tūkstošu zelta eki un viņam aiz-

liegts iebraukt Francijā desmit gadusj Tās bija brie-

smas — nevis dc Vallionam, bet Šambēram, kurš

sagaidija savas meitas pavedējam nāves sodu.

Viņš pārsūdzēja spriedumu uz augstāku tiesu, kura

uz viņa nemitīgu uzstāšanos sodu divkārtigi pavairoja.
Viss velti! Šis neapmierināmais un ļaunprātigais
vecis bija pilnigi apstulbis no savām atriebibas do-

mam un pārsūdzēja ari šo spriedumu pie paša ķēniņa
komitejas, kura bija visaugstākā tiesas iestāde.

Te nu sākās neapmierināmā briesmoņa nelaime.

Dc Vallionam bija savi draugi, kuri iestājās par viņu.
Lietā beidzot bija ieinteresēts vaj viss galms. Un

nelais vairums, sevišķi dāmas, kurām vienmēr ir bijis
tāds iespaids pie ķēniņiem un valstsvīriem, bet se-

višķi toreiz — mīlas gadu simtenī. Kā! Vajāt daiļo
meiteni tādēļ, ka viņai ir savs mīļākais, pie tam

skaists, nevainojams bruņinieks! ķēniņa virsnieks!

Priekš kā gan ir sievietes, ja ne priekš ta, lai mīlētu.

Un virsniekam drīzāk gan varētu pārmest, ja viņš
nebūtu ieraudzijis tādu daiļumu, ar' kuru bija ap-

veltita Antuanete, nekā kad viņš no tās savaldzināts

un to pielūdzis. Kas galu galā būtu dzīve, ja tiesas

sāktu iejaukties visos saldajos mīlestibas noslēpumos,

satikšanās, mīlestibas vēstulēs? Un pie tam virsnieks

tak ir rīkojies kā īstam ševaljē nākas. Viņš lūdzis

pat meitenesroku no vecākiem. Nē, tam ir jādara gals,
šai nejēdzigai prāvai, lai atsvabinātu sievieti no ver-

dzības un ļautu tai pašai izvēlēties savu sirds draugu.
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Šambērs ar savu sūdzibu sāka apnikt un ieguva
tikai ienaidniekus. Brīvdomātāju gars sāka sabie-

drību uzvarēt. Un ķēniņa tiesa atraidija sūdzibu.

Pa tam bija pagājuši gadi un Antuanete kļuvusi

pilngadīga. Nekas viņu nevarēja vairs saistīt klo-

sterī. Dc piesūtija viņai pašrocīgi parakstitu
laulības līgumu. Šis solis vēl vairāk nodrošināja viņa
uzvaru un ieguva viņam daudz draugu. Un beidzot,
kad vecais Šambērs galigi bija zaudējis visas sim-

pātijas, kuras ieguva abi mīlētāji, viņš izdarīja pē-

dējo, ko varēja — izslēdza savu meitu no mantošanas

tiesībām.

Tas viņu galigi pazudināja. Dc Vallions un An-

tuanete, kuri pēc šešu gadu ilgas šķiršanās nu varēja

savienoties, uzsāka pretprāvu no savas puses un tiesa

bija pilnigi vienis prātis ar viņiem un piesprieda dc

Vallionam par labu divdesmit tūkstošu zelta eķi, kā

atmaksu par zaudējumiem, kas tam izdariti no Šam-

bēra puses nelikumigi.

Vecajam vīram neatlikās nekas vairāk, ka samak-

sāt, jo draugu, kuri stāvētu viņa pusē, tam vairs

nebija. Viņš samaksāja un ievilkās kā gliemezis
savā kažokā, savā vientulibā un apvainotā godkārībā.
Viņam vajadzēja redzēt, kā dc Vallions un Antuanete

paliek par spīdekļiem pie galma.
Lai saldinātu savas vecuma dienas, sevišķi kad

viņš bija palicis atraitnis, Šambērs gāja pa to pašu
ceļu, kura dēļ jaunajam virsniekam bija prasijis ben-

des cirvi. Tas ir — viņš apprecējās ar gluži jaunu
meiteni no pilsoņu aprindām. Viņa bija neparasta
skaistule, bet pazina savā laikā dzīvi un parašas

tāpat kā augstāko aprindu dāmas: padoties katra liel-

maņa mīlestibas piedāvājumiem.
Ar to varētu nobeigt vecā varas vīra un laimigā

pāra stāstu. Bet dievi nebūtu ar to mierā. Sevišķi

Eross, kuru neviens nav varējis apvainot, bez ka

tam nenāktu atriebšanās visnežēligakā veidā. Šam-
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bērs no viņa vēl nebija sodits. Mīlestibas revanšs

bija briesmigs, jo pret viņu Šambērs bija cīnijies ari

nežēligi un briesmigi. Tā kā jaunā un skaistā Šam-
bēra kundze nevarēja sajusties apmierināta ar savu

sauso, veco vīru, viņa labprāt ļāvās, lai dievi iekarsē

viņas sirdi uz tiem darbiem un noslēpumiem, ar

kuriem lepojās ta laika dāmas. Kas to lai zin, kā

viss tas bija sācies, bet beigas bija tās, ka kādā

dienā, vaj labāki sakot kādā naktī, Šambērs, atgriez-
damies mājā nelaikā, atrada savas sievas gultā, nevis

vairs ķēniņa muskatieru virsnieku, bet kādu galma
personu, ar tādu tituli un spožumu, ka viņam atlikās

tikai godbijigi palocities un novēlēt abiem labu nakti.

Tur vairs nebija nekāda sūdzēšanās par mīlestibas

un savām personigām tiesibam, ko vecais vīrs tik

cītigi bija turpinājis pret sava paša meitu vaj visu

mūžu. Dievišķigā Sofija — tā sauca vecā marķiza
jauno laulāto draudzeni — bija tikai ierocis Erosa

rokās, ar kuru atriebties tam, kas bija sacēlies pret
viņa mūžigajām un neatņemamām tiesibam.

Tā sirmā vecumā marķizs Šambērs dabūja pārlie-

cināties, ka veltigi ir cīnities pret to, ko ļauj un grib
paši dievi.

Sagrausts, samierinājies ar savu likteni, viņš bei-

dzot palika tik cilvecigs, ka aicināja pie sevis savu

meitu Antuaneti, padevigi un raudādams skūpstija
viņas abus mazos dēlus un sniedza roku savam

lielākajam ienaidniekam dc Vallionam. Viņš novē-

lēja savus īpašumus abiem meitas dēliem un pats
nomirdams ieplūda vēstures plašajā jūrā kā atbai-

došs piemērs visiem tiem, kuri gribētu vest cīņu pret
mīlestibu.





KOMUNISTA GALVAS KAUSS.

Pēdējie gadi ir nesuši tik daudz pārvērtību pasaulē
un sabiedribā, ka liekas, mēs esam piedzīvojuši pastar-
dienu. Vaj, varbūt, mūsu cilvēces kuģa sadragašanu
pie nezināmiem krastiem. Pasaule vietām izskatās

kā izdegusi māja.
Bet tagad liesmas ir pāri. Mēs stāvam uz izde-

gušas zemes un ceļam jaunu dzīvi. Viss vecais ir

likvidēts, vaj tiek vēl likvidēts.

Cik daudz ir drupu un atlieku — kas to var pār-
redzēt ! Es bieži mīlu klejot pa Rigas ielām, lai pa-

skatītos neskaitāmo komisijas veikalu logos. Tur guļ
visas pagātnes atliekas. Drupas no kāda lieliska

kuģa, kuras sakrātas pēc viņa bojā iešanas no izvei-

cigiem zagleniem, spekulantiem, vaj vienkārši laupī-

tajiem. Tair lieliska vēsture, kas rakstita šais atliekās.

Vispirms, tur ir smagās muižniecibas drupas. Pri-

vilēģiju un dāvinājumu dokumenti ar Krievijas ķeizaru

pašrocigiem parakstiem, sākot no Elizabetes un beidzot

ar Nikolaju 2. Tur ir dzīvokļu iekārtas, kur uz

skapjiem un sēdekļiem ir vēl iegravēti firstu un grafu
vapeņi, tepiķi, uz kuriem mīlestibas ekstazā pavadi-
juši laiku visskaistākie virsnieki pie lutinātu damu

ceļiem, gultas, kurās vēl perinās seno miera laiku

miegs, kā magoņu dārzos, trauki no visnesātigakām
dzīrēm un zobeni ar vēl ierūsējušām asinim.

Dievs vien lai zin visus tos stāstus, ko šie daikti

varētu stāstit!

Tabakdozes ar marķižu ģīmetnēm uz vāka. Gre-

dzeni, kuri norauti kopā ar pirkstiem, steidzoties.

Lieki zobi ar platinu un dārgakmeņu izgreznojumiem.
Statujetes ar suņiem, zirgiem, sievietēm, elka dieviem.
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Amuleti un burvibas piederumi. Kakla rotas, pie
kurām vēl liekas pielīp daiļo krūšu un miesas smarža,

sajaukta ar neizdziestošo parfimu. Un vispēdigi
vēstules pilnas ar romantiku un nevienam vairs ne-

piederošas.
Pēdējos gados šie drupu veikali ir papildināti ar

svētbildēm un dievnamu rīkiem. Viss tiek likvidēts,
ari baznica un dievi. Madonnu bildes ar melni sa-

kvēpušu krāsu sejām, ar mazu bērnu uz rokam. Veci

apustuļi ar paceltām rokam. Svētie ar vienaldzigiem,
sastingušiem skatiem. Visi viņi ir vecos ierāmēju-

mos, no kuriem izlausti briljanti un dārgumi, un

atlikušas tikai bedrites. Krusti, kuri skūpstiti no

tūkstoš grēciniekiem, ar kuriem svētitas ticigas un

neticigas galvas, stāv pie sienam nn gaida pircējus.
Par lētu naudu tos var iegādāties — vecu lietu muzeji,
krātuves un privatcilveki. Lai paskatitos uz to pa-

sauli, kuras vairs nav un nebūs.

Viss ir likvidēts. Un protams, ari cilvēki. Tādēļ
es nemaz nebrīnos ieraudzidams komisiju veikalos

cilvēku kaulus un sevišķi galvas kausus.

Nabaga Homo sapiens, tik pilns ar idejām un ide-

āliem! Varbūt, reiz ari šīs idejas un ideāli, kuru

dēļ pasaule dega kā prērija, tiks ieliktas vienkārši

arķivā, vaj vecā komisiju veikalā.

Kādā šaurā iekšpilsētas ielā es apstājos reiz pie
veikala, kur starp svētbildēm, krustiem, biķeriem un

vecām naudām bija nolikts ari galvas kauss, glīti
nogludināts un jautrs. Patiesi, citādi es nevaru ap-

zīmēt viņa izskatu. Ir zināms, ka galvas kausi smīn

ar apslēptu ironiju. Bet šim ironijas vietā bija tāda

vaļiba un laimiba visos kaulos, ka jāsaka viņš bija
jautrs.

Otrā dienā man vajadzēja atgriesties, lai vēl reiz

redzētu krietno galvas kausu. Viņš mani saistija
arvien vairāk. Likās, tas ir viens no jaunajiem.
Droši vien laika upuris. Bet tomēr likvidācijas gadi-
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apmeklēšanas man galvas kauss tā iepatikās, ka es

beidzot viņu nopirku par ne visai lielu zumu. Kā

jau viegli saprotams: vismazākā vērtiba ir cilvēkam

pēc nāves, kamēr vienkārša tabakas šņaucama dozite

tikai pieaug savā vērtibā pēc gadu simtiem.

Es aiznesu pirkumu mājās un ieliku grāmatu skapī
blakus vecai likumgrāmatai. Un katru reiz, kad man

vajadzēja kaut ko paņemt no grāmatām, galvas kauss

bija vienmēr ar savu jautro smaidu redzams un likās,

pat skatijās uz mani ar jautājumu.
Kam viņš piederēja, kas viņš dzīvē bijis ? Uz visu

to viņš tikai jautri smīnēja. Bet reiz notika kaut

kas neparasts. Drūmā rudeņa vakarā, kad pilsēta

bija jau iemigusi, tikai lietus pa jumtiem runāja,
man nenāca miegs. Domādams par laiku un cilvēku

pēdējo lielo trakošanu, es beidzot biju iesnaudies,
kad savadi smiekli man atvēra acis. Galvas kauss

bija ietīts kā zaļganā miglā un lūkodamies uz mani

smaidija. Un tad viņš sāka runāt. Viņa valoda bija
tik dzīva un noteikta, ka likās, to runā patiesi dzīvs

cilvēks. Un es nemaz neuztraukdamies varēju klau-

sīties, jo likās, stāsta kāds te ienācis apmeklētājs.
„Nemierigs miegs, ko, buržuja kungs?" teica galvas

kauss, kā sagrozīdamies uz manu pusi.
Pirms es varēju ko atteikt, viņš atkal pasteidzās.
„Ja, protams. Pasaulē vairs neviens buržujs neguļ

īstu miegu, kamēr mēs esam pasludinājuši savas

cilvēka tiesibas. Jūs nevarat zināt, kad mēs nāksim,
lai izpilditu nāves spriedumu vecajai pasaules vistu

kūtij. Un mēs nāksim reiz kā zaglis naktī. Gluži

kā jūsu svētos rakstos teikts. Mēs esam tie sarkanie

apokaliptiskie jātnieki. Ja, ja.. Viņš iesmējās īsi

un labsirdigi.
„Kas jūs?" es prasiju.
„Mēs, komunisti. Saprotiet! Jo nav tak iespējams,

ka godiga, sakramentu iesmērēta pilsoņa galva varētu
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negulēt svētitā kapā, ko mācitajs apkaisijis ar saviem

dievvārdu pātariem. Godigu pilsoņu galvas netiek

pārdotas komisiju veikalos. Jo viņas nekad netiek

atdalitas no rumpja. Protams, tikai noziedznieku un

sevišķi komunistu galvas tā var mētāties. Bet tā

ka es dzīvs būdams esmu devis savu solijumu aģitēt
un slavēt mūsu mācibu pat vēl viņpasaulē, tad es

izmantoju patīkamo gadijumu, lai pastāstitu to, ko

es domāju par cilvēkiem un pasauli.
Es nebūtu pasācis savu darbu, ja jūs mani nebūtu

nolikuši blakus vecai likumu grāmatai. No viņas
nāk tik nelaba smaka, ka man nav iespējams ilgāk
klusēt. Un ja es varētu kaut ko vēlēties, tad vienigi
lūdzu to: noliekat šo pūstošo ētikas kodeksu kaut

kur tālāk no manis nost. Jo es neesmu redzējis
nejaukāku mēslu gubu, kā šos likumus. To es varu

spriest tikai no ta, ka pats esmu dzīvē baudijis svaigu
gaisu un zinu, ko tas ir vērts."

Es neticu parādibam un gariem un tadēj priecigi
paberzēju acis, klausīdamies galvas kausa runā. Tas

bija notikums, ko vērts piedzīvot.
Pēkšņi man negribot uznāca jautājums:

„Kadē} tad jūs neguļat kopā ar savu pārējo ķer-

meni, bet mētājaties pa komisiju veikaliem?"

„Es gribēju jums pastāstit visu pēc kārtas, bet tā

kā jūs interesē mana šķiršanās no ķermeņa, tad varu

to īsumā pastāstit."
Jaukajā maija mēnesī, kad maniem biedriem bija

Riga jāatstāj, kāda vācu imperiālistu lode izsita no

manis to, ko sauc jūsu valodā par dvēseli, un es biju
miris. Tā kā es biju raidits aizstāvēt Daugavas tiltu,
tad pakritu turpat tilta galā un, neinteresēdamiespar

to, kas notiek tālāk, paliku guļot nāves miegu, jo tas

ir dabas likums.

Kad bija iestājusies dziļa nakts un Rigā jau valdija
baltie nerri, no Jelgavas puses nāca kāds smagais
transporta auto, kā likās, pilns ar cilvēkiem. Auto
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brauca lēnam, blisinādams savus lukturus. Tā kā

man bija dota gaišredziba, tad es novēroju, ka iekšā

sēd sešas līdz astoņas personas. Tur bija divi Niedras

ministri, viens spiegs, divi mācitaji un vēl dažas

šaubigas figūras. Kad auto bija Daugavai pāri un

pašulaik gribēja nobraukt no tilta uz ielas bruģa, es

redzēju, ka viens mācitajs piecēlās kājās un salika

rokas uz lūgšanu. Viņam rokās bija laikam kāda

lūgšanas grāmata. Viņš pavērsa savus acu baltumus

uz augšu, savieba dievbijibā seju un teica svinigā
balsī:

„Tas Kungs lai svētī mūsu ieiešanu un iziešanu.

Āmen!"

Taī pašā brīdī aūto drusku pašķiebās uz labo pusi,
jo priekšējais ritenis bija uzbraucis taisni uz mana

ķermeņa. Un svētišanas vārdiem skanot ritenis no-

grieza manu galvu no rumpja. Auto aizbrauca un

mēs palikām šķirti. Otrā dienā mūs apraka pilsētas
nomalē kādā bedrē, turpat apmēram, kur mēs bijām
rakuši buržujus, un es varēju atpūsties, nemaz ne-

domājot par pārējo ķermeni.
Pēc apmēram gada laika kādā naktī es tiku izrakts

un apdauzits ar lāpstu. Tie laikam bija studenti,

vaj vienkārši veikalnieki, kas meklēja cilvēku kaulus.

Viņi mani aptīrija un pārdeva krāmu bodē, no

kurienes es esmu nonācis te jūsu grāmatu skapī.
Bet kā tas ari nebija, ar savu dzīvi es esmu apmieri-
nāts. Dzīve ir ko vērts, ja viņu tikai prot nodzīvot.

Un ja jums nav nekas preti, es labprāt pastāstitu,
kā man zem saules veicies. Jo manas dzīves stāsts

ir ari labākā aģitācija uz komunismu."

„Man nekas nav preti," es teicu jautri. „Tikai

pastāstiet pēc iespējas ar garšu un interesanti, jo
man nav patikšana klausities sausās propagandās
vienu vaj otru ideju."

„Par to nebaidāties," galvas kauss smaidija.

„Man ir tikai individuela ideja un neka vispariga
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es ari negribu teikt. Dzīves mīklu es, kaut gan jauns,
esmu uzminējis un dzīvi piepildijis. Dzīves atrisi-

nājums ir pašmērķis, un nelga ir katrs, kas meklē

ideālus un idejas. Tāds nelga es ari esmu bijis, bet

nu izdziedināts. Kaut gan, jāatzīstas, par daudz

vēlu. Apmieriniet sevi dzīvē un jūs būsiet savu

misiju piepildijis.
Bet priekš ta vajaga spēka. Vajaga prast atsva-

bināties no visiem baušļiem un likumiem. Nevajaga
būt māņticigam.

Ari es esmu audzināts kristigi dievbijigā gaumē,
ko piekopa mana ģints no senvēsturiskiem laikiem

dziedādami svētas dziesmas svētdienās un svīzdami

zirga sviedros darbdienas darbā. Un jāatzīstas, ka

es ari pats tā dzīvoju, gribēdams būt kulturels un

tikumigs. Pirmo reiz es sāku domāt un saprast
dzīvi, kad biju iesaukts karā, kurš prasija miljoniem

cilvēku, un kad biju ieģērbts pelēkā uniformā un

rokās man ielikta šautene. Tad es sapratu, ka nav

vairs tālu mans gals un ka tāda uniforma ir aizrā-

dijums uz to, kam jānāk neatvairāmi. Ta bija zārka

uniforma valsts apjomā.
Bet kad biju izgājis cauri astoņiem uzbrukumiem,

galigi izvārtijies Slokas purvos un atsaldējis kreiso

roku Tīreļpurva Ziemas svētku uzbrukumā, es biju

jau tik norūdijies un vienaldzigs pret visu, ka nebijos
vairs nekāda nozieguma un ari pats no sevis. Es

sāku novērot, ka vislabāk var izvairities no nepa-
tikšanām tikai ar to, ko sauc par blēdibu. Un to

ari nemitigi dariju. Man bija citi nāves brāļi, ar

kuriem kopigi veicām jaunās atziņas. Stāvēdams

atpūtā Rigā pēc kaujam, es iepazinos bieži ar bagātu
buržuju ķēkšām, lai izdevigā gadijumā izceltu no

dzīvokļa visu, kas vajadzigs.
Pēc revolūcijas, noklausidamiesmītiņrunās, es nācu

pie pārliecibas, ka vislabākais ir lielniecigais uzņē-

mums, jo tur vispirms mēs neatzinām neka augstāka
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par sevi, atbrīvojamies no paklausības, varējām dzīvot

aizmugurē. Uzbrukums bija pilnigi izslēgts, jo mēs

sargājām savu dzīvibu vai ādu, ka teica kontrrevo-

lucionarie virsnieki. Šī āda patiesi bija to vērts,
lai tiktu glābta un glabāta. Jo nu es skaidri redzēju,
ka varēšu baudit to, ko līdz šim tikai augstākais
desmits baudijuši. Vienu laiku es dezertēju un pār-
tiku no buržuju mantas, jo biju jau diezgan ap-
mācits prātniecibā, ka „īpašums ir zādziba" un tā

tālāk.

Bet vēlāk redzēdams, ka vislielākās tiesibas un

izdeviba dzīvi brīvi baudit, ir sarkanās armijas rindās,

es atkal tur iestājos un vairs nešķīros no savas

šautenes līdz mūža galam. Tāda šautene ir brīnišķigs
rīks cilvēka rokā. Kā ar burvju vārdiem viņa pie-

spiež katru buržuju atvērt klēti un naudas maku un

katru sievieti iedoties ar mani laulibā. Šo vareno,

maģisko spēku laikam nebija zinājuši ģenerāļi un

ķeizari, jo citādi tie, nudien, nebūtu devuši ieročus

rokā tik daudziem cilvēkiem. Jo viņi vēlāk paši

izrādījās par mūsu vergiem un gūstekņiem, Un viss

tādēļ, kā jau teicu, ka mēs sākām nebaidīties no

likuma un morāles.

Pilnigi brīvs, atraisīts un bezgala priecigs es sa-

jutos tikai pēc galigā apvērsuma, kad komunisti

ieguva varu Krievijā par baltajiem imperiālistiem.
Taī rītā pēc ziņas saņemšanas, es kā korķis no šam-

panieša pudeles, izlēcu no savas koikas Valmieras

kazarmēs un uzsaucu saviem biedriem:

„Comiņ, flinti rokās un uz priekšu! Pasaule pie-
der mums!"

Drīz mums bija pulks gatavs — tik ļoti mēs mīlējām

brīvibu, un līdz pusdienai taī pašā dienā viss brigā-
des štābs ar virsniekiem un dokumentiem un naudu

bija mūsu rokās. Virsniekus mēs nozvērinājām pāriet

mūsu pusē, ja ne, tad likt tos pie sienas. Vispirms

gluži kā bāba padevās un zvērēja mums uzticibu
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kāda pulka komandiers. Kaujās viņš bija izkliegts

par leģendāru varoni un skaitijās par nacionālistu.

Bet kā redziet, viņš bija bailigs un sīks kā kucēns.

Pēc šo lietu nokārtošanas, sākās mums īsta brī-

viba un dzīve. Visa zeme bija mūsu rokās! Ak,
tos zelta laikus! Pilnas tarbas ar speķi, maizi un

naudu un dzērieniem. Dienas pagāja vienās dzīrās

un naktis —

nu, par to ir daudz ko stāstit.

Tad mēs sākām apraudzit tā saukto morāli un

augstākos bubuļus, lai pārliecinātos par mūsu spēku
un drosmi. Mēs aicinājām tautu uz mītiņiem baz-

nicās un sēdējām rindās uz altāra kā brīvi putni,
pie tam laizdami apkārt svētos biķerus, no kuriem

baudijām grēcigos malkus, kamēr runātāji no kan-

celēm runāja par debess draudzi un mauca, kā uz

iesmiem, uz saviem zaimu vārdiem eņģeļus, ķerubus
un pašu veco. Ja brīvibas ideju grib kāds propa-

gandēt un likt citiem izvest, tad pašam to vajaga
ari pazīt. He, he, he, he, he...

tt
— gari un jautri

īdzigi nosmējās galvas kauss, kā baudidams pats
savas atmiņas.

Ak tad tāds tu esi —es nodomāju. — Nu, nekāds

varoņdarbs gan vēl nav no tevis padarits, kas rak-

sturotu tevi kā brīvu jaunlaiku cilvēku. Man jau

likās, ka es būšu pārmaksājis par šo daiktu.

„Nu, protams, buržujam buržuja domas. He, he,

he, he. Saprotu, cienijamais, saprotu. Vajaga cīnities,
nodibināt savu dzīvi, ieraust mantu, iegūt atziņas un

sapelnit sev māju, mēbeles, labu dzīvi. Tas būtu

cilvecigi un pamācoši. Tfu, kas par smaku šai atziņai l"
Galvas kauss tā tad mani redzēja pilnigi cauri.

Domu lasitajs ? Vaj ari sprieda pēc iemācitā šablona.

„Bet mums tika gaiši un skaidri pierādits, ka viss,
kas pasaulē ražots un iegūts un savākts, naudā, vaj
kultūrā — viss ir mūsu, strādnieku, ražots — un tādēļ

mums ir tiesiba visu patērēt bez kādiem iebildumiem

un morāles. Tādēļ ari mēs tērējām. Paši savu mantu
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ideja, kas aplaimoja mūs un aplaimos reiz visu pa-
sauli : viss pieder mums, viss sakrāts ar mūsu svie-

driem, tādēļ ņem un baudi! Un tam, kas stājas
ceļā — vienalga, vaj ar ieroci, vaj likumu — dziesmu

cieti 1 Ta ir ideja, kas apreibina. Liela, jauna,
dievišķiga ideja!

Bet lai paliek ideja. Es gribēju stāstit, kā dzīvē

to izvedu un cik viegli dzīvot, kad atmetām visus

kodeksus, svētas un nesvētas grāmatas un morāles.

Tā mēs dzīvojām pa Vidzemi, kā dzimtīpašnieki.
Komanda atradās mūsu rokās un kad aptrūka maizes

vaj gaļas vaj cita laba, mūs mēdza izsūtit kā rekvi-

zīcijas rotas uz lauku ciemiem pēc provizijas. Nekad

vēl mana māga nebija baudijusi tādus labumus, kā

šinīs dienās Mēs pavālejām atslēgt klētis un istabas,
un veseli pajūgi ar speķi un miltiem un apģērbiem
nāca līdz uz pilsētiņu, lai atļautu mums dažas dienas

nodoties Lejputrijas dzīvei, kuras dēļ mēs visu mūžu

bijām skauduši pelēkos un melnos buržujus. Un ir

ari ko vērts! Pēc ta būtu jādzenas visiem darba

Jaudim. Bet ne tik muļķigā kārtā, kā buržuji to

dara, visu mūžu strādādami un izsūkdami. Mēs

bijām atraduši jaunu ideju, kā to iegūt daudz vien-

kāršāk un ar mazāk darba stundām: ar šauteni, štiku

un varu.

Reizēm un diezgan bieži savā sirojamā mēs, labi

paēduši, iedevamies ari uz ātru roku laulibā ar lauku

buržuju meitām. Tā kā mācitaji bija aizbēguši un

nebija, kas laulā, tad vienkārši mēs lasijām tāpat
tos tautu meitu vainadziņus, un ja ari tur bija drusku

uztraukuma, izbīļu un asaru, tad tak par slepkavibu
saukt nevar to drusku asiņu...

Taisnibu sakot, kas gan ir slepkaviba pēc jaunās

idejas? Tikai sevis aizstāvēšana. Tu, buržuj, esi

piesūcies visa laba un nevari nemaz to patērēt. Man

nav neka, man draud bada nāve. Es gribu dzīvot

205
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un ņemu sev uzturas vielas. Tu man stājies ceļā.
Ja es tevi taupu, tad man jāmirst. Bet man ir jānes
jauna ideja pasaulē, kurpreti tu esi beigts un izkur-

tējis. Tādēļ jāmirst tev.

Šo skaidro un aptaustāmo loģiku es ari paturēju

prātā, kad pie kādās klēts atvēršanas mums stājās

ceļā krietns vīrs ar sapiņķējušos bārzdu — mājas
saimnieks. Viņa mazie buržuleni noskatijās, kas

iznāks, bet es pēc divreizigas uzsaukšanas, lai sargās,

nošāvu viņu viegli un bez uzbudinašanās. Viņš no-

vēlās kā labibas maiss no klēts lieveņiem, mīksti

un pieticigi, un mēs varējām dzīvot.

Kad beidzot vācu Viļuma bandas sāka uzmākties

Vidzemei, mēs taisijamies pēc iespējas ātrāk prom.

Kauties ar viņiem — par ko? Vaj mums bija kāda

tēvzeme, vaj mums bija ko aizstāvēt? Proleta tēv-

zeme ir tur, kur viņam labi klājas. Bez tam prūši

jokus neprata un mūsu dedzigakos biedrus mauca

vaj nu uz štikiem, vaj kāra. Bet šķirties no tik labas

dzīves, kāda mums bija, un riskēt ar cīņu —to tikai

ne! Mēs mukām, lai padzīvotu savā brīvibā, kuru.

kā mūsu idejiskie vadoņi teica, mums nāksies izplatit
pa visu pasauli ar brīviem sarkaniem štikiem.

Aizejot mums tika dota pavēle paņemt līdzi ķīl-

niekus, ar kuriem izpirkt mūsu biedrus, ja tie kristu

gūstā. Tas bija jauns un lieliski patīkams uzdevums.

Mēs apstaigājām mājas, muižas, mācitaju namus un

bagātāko buržuju dzīvokļus un uzaicinājām pēc sa-

raksta doties mums līdz. Bija jāpasmejas redzot, kā

drebēja šie no kara bagāti palikušie imperiālisti un

kā ģērba uz saviem resnajiem vēderiem biezus ka-

žokus un uz plikām paurem lika karakula cepures.

Mēs vēl pamudinājām ņemt līdzi labi daudz naudas.

Jo tāļš ceļš ir priekšā. Bet mēs labi zinājām, kam

viss šis labums paliks.
Un tā ari bija. Pēdējā naktī, kad mums bija jāsēstas

vilcienā un jāsteidzas uz Peterpili, mēs novedām
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ķīlnieku buržujus uz nomaļu vietu un, krietni atvieglo-
juši no naudas un apģērbiem, kā ari no ceļa maizes,
ziedojām viņiem dažas patronas no revolūcijas šau-

tenēm un tad pametām guļot. Daži taisija aizgrāb-
jošas scēnas ar dievlūgšanam un pat garigām dzie-

smām un nedaudzi tika pat vaļā — tas pilnigi pēc
mūsu ieskata.

Komisku un pacilājošu iespaidu atstāja kāds māci-

tajs, kuram atņēmām krietnu kušķi naudas, jo Dievs

to bija labi svētijis šaī laicigā dzīvē. Viņš skaitijās

par izpirkušos. Bet mēs gribējām vēl ar viņu pa-
amizeties un novedām līdz ar citiem uz nošaušanu.

Redzēdams, ka Dievs vairs negrib palīdzēt, šis goda
vīrs sāka lūgties mūs un mēs pavēlējām viņam skaitit

divdesmitpiecas tēvreizes un nodziedat kapa dziesmu,
solidamies to tad palaist. Vīrs izpildija visu to un

mēs smējāmies kā teātrī. Un tad likām tam skriet,
raididami pakaļ dažus šāvienus. Kā viņš skrēja,
neskatoties uz savu resno vēderu! Nu, jo karstāka

bija par to viņa pateicibas lūgšana pie pakārtiem,
kuri kā pērļu virkne vēlāk esot karājusies ap baznicu.

Pēdējā brīdī mūsu gala stacijā Valkā šo gūstekņu
saradās diezgan daudz un mums nebija nekur citur

tos ievietot, kā baznicā. Ta bija pilna kā ar diev-

lūdzējiem. Man ar kādu citu biedri bija uzdots tos

apsargāt. Un taisnibu sakot, mēs labi padzīvojām
tās divas dienas un naktis. Ģimenes skrēja šiem

kontrrevolucionariem pakaļ un nesa drobes un ēdienus.

Mēs tos paņēmām lai izdalitu, bet baznicā uzsaucām:

„
Buržuji kungi! Diezgan jūs savā mūžā esiet baro-

jušies. Tagad varam baudit jūsu vietā mēs. Bez

tam ar tukšu vēderu vieglāk nākt debessvalstibā,
nekā paēdušam un bagātam." Un uzkodām viņu vietā.

Un tad mēs beidzot pametām Latviju. Taisnibu

sakot, jāatzīstas, ar vieglu sirdi, jo priekšā mūs viļi-

naja vara un piedzīvojumi.
Mūsu idejas bija nesušas augļus un mums līdz
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gāja jau daļa brīvu sievu un meitu, dziļi iejūsmi-
nāti no lielās brlvibas. Mēs viņas apdāvinājām ar

šautenēm un izsludinājām par sievām. Pilni ar lielām

idejām, bagatigi apgādājušies ar uzturu un buržuju
naudu, ko tie darba tautai bija nozaguši, revolucionā-

rās dziesmas dziedādami, mēs aizlīgojām karogiem
plandoties uz revolūcijas galvas pilsētu — ziemeļos.

Bet tas tikai viens posms. He, he, he, he! Dzīve

vēl bija priekšā."
Galvas kauss apklusa uz brīdi viltigo smīnu kon-

centrēdams it kā sevī.

Man palika jau garlaicīgi.

„Velns lai parauj, bet kur tad ir ta jūsu lielā ideja?
Jo pēc jūsu stāstiem jūs neka cita neesiet darijuši,
kā zaguši, laupījuši, izvarojuši un slepkavojuši, kaut

ari tikai buržuju valodā runājot. Un bez tam bijuši

gļēvi kā bābas! Ja jums nav citu piedzīvojumu un

varoņu, tad jāsaka patiesi, jūs pūlaties par velti mani

saaģitēt. To visu var kaut kurš saules brālis padarīt.
Kur tad ta lielā pasaules ideja?"

„He! — iesmējās jautrais kauss, — vaj tad tiešām

tas vēl jums nava saprotams ? Vienkārša un lieliska

ideja — laupi to kas salaupīts! Priekš robusta, bru-

tāla nākotnes uzvaras cilvēka neka vairāk nevajaga.
Tāda ir mūsu armija. Viņa uzvar ar savu piemēru.
Kaut kādas citas idejas nav mums vajadzīgas. Vie-

nigi dabūt varu savā rokā. Vienigi savukārt paēst,

padzīvot pa labām pilīm, pamīlinaties ar labām sie-

vietēm. Citu visu mēs atstājam plānprātiņiem.

Ja, bija mums ari daži izņēmumi. Un ja jūs gribat
dzirdēt, es varu pastāstit par manu komisko kara

biedri, par kuru jau agrāk gribēju ieminēties. Viņam

galvā nebija kaut kas kārtībā un tādēļ ari pienāca
tik bēdigas beigas. Viņam bija kaut kāda ideja, bet

ne priekš mums. Ta kā man iznāk laika diezgan,
tad labprāt pastāstišu par šo jokupēteri.

Viņu sauca par Jāni Asmeni un mēs no pat strēl-
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nieku sākuma kalpojām vienā rotā. Vispārigi viņš

bija jauns puisis, ne pāri par divdesmit un iz-

likās stipri pēc memmes dēliņa. Viņš bija iesaukts

kā rekruts taisni no skolas, kuru nebeidzis. Bijis
bagāta tēva dēls, bet aizgājis no ģimenes nesaskaņu

dēļ un pats sevi uzturējis un skolojis. Pastāvgi
viņam bija grāmata somā vaj pagalvi. Un vien piķis
lai zin, kas tur rakstits. Nesapratisi neka. Kaut gan
es visus romānus, kas burtnicās bija, esmu izņēmis

cauri, bet tādu grāmatu kā Asmenim nebiju redzējis.

Bija dažādās valodās.

Viņš tad nu bieži runāja par idejām, kuras pasauli
reiz apņemšot kā uguns sausu mežu. Ar šauteni

kustējās, kaut gan noteikti, bet gļēvi. Nekad nejūsmoja

par ielaušanos pie Friča un par ieraušanu no viņu
blindažas. Acis tādassavādas, kā ar drudžakarstumu.

Bieži pats pie sevis ko domā, bet acis skatās neprātigi
otram virsū. Gluži vaj nelabi palika tādā brīdi.

Runāja, ka viņam esot sakari ar kādu organizāciju,
kura nevēloties karus. Bet kas mums. Vēl var likt

šautenes galā. Izvairijamies.

Kad Ziemas svētku dienā pēc uzbrukuma mēs at-

pūzdamies atsēdamies uz nošauto sastingušo kara
biedru līķiem, viņš teica:

„Šie kritušie reiz runās. Šausmiga būs to valoda.

Viņi prasīs atmaksu. Asinis ir dārga sēkla, no tām

izaugs spoža saulaina puķe, nolieksies pār pasauli
kā eņģels." — daudzvēl kaut ko runāja un vēroja mūs.

Bet kad revolūcija bija klāt un cars nogāsts un

kara pulki sāka paši noteikt savu rīcibu, Asmens

pēkšņi atdzīvojās un kļuva drudžaini darbigs. Viņš

uzstājās sapulcēs un turēja runas par vispasaules

revolūciju un cilvēces mieru. Runāja skaisti un labi,
bet nekāda satura nebija. Viņu uzņēma revolucionārā

komitejā kā propagandistu. Viņš brauca pa visiem

pulkiem un runāja, runāja. Runāja par kaut kādu
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internacionāli, par vispasaules apvienibu, par mieru,

par atjaunotu cilvēci.

Kad pienāca brālošanās laiks, viņš pirmais aizgāja
pie vāciešiem runāt par mieru. Ari es biju līdzi kā

pavadonis. Pielaida mūs vācu ierakumos un Asmens,
vienā rokā sarkano karogu turēdams, otru izstiepa

preti apmulsušiem pārsteigtiem vācu virsniekiem un

sauca:

„Miers! Tautas apvienojas liela darba organizācija
un sniedz viena otrai rokas. Noliksim ieročus la

Visi skatijās uz viņu, bet izstieptā roka tā i palika

nesaņemta. Tad vācu virsnieki sāka smieties palo-
cīdamies. Smējās ari kareivji. Viņam atņēma sar-

kano karogu un sāka iztaujāt, vaj daudz tādu miera

mīļotāju esot latviešu rindās.

„Visi kā viens 1" teica Asmens. „Mēs nevienu soli

vairs nespersim, lai uzbruktu jums un tadēj uzaicinām

ari jūs nolikt ieročus. Lai dzīvo internacionāle!"

Virsnieki atkal sāka smieties un, pieteikuši, ka

viņi līdz rītam pieņems rezolūciju, pavēlēja iet atpakaļ
un cieši pārliecināt visus mūsu pulkus netaisit uz-

brukumu. Asmens un citi to apsolijamies un aiz-

gājām. Protams, ka nekas neiznāca no ta miera.

Bet mums patika ta doma atteikties no uzbrukuma

un brāļoties. Un tā mēs varējām pavadit loti patī-
kami laiku. Tad mēs nolēmām paši, ka jāiet atpūtā
un devāmies uz Rigu.

Asmens staigāja kā mēnešsērdzigs. Viņš runāja
ka reibonī, žestikulēja ar rokam un pārliecināja visus,
ka divu nedēļu laikā miers tiks noslēgts. Tad parā-
dijās avizē viņa dzejas. Nu es sapratu, ko viņš naktīs

bija bakstijis savā kabatas grāmatiņā. Viņš bija
dzejnieks.

Reiz lielajā strēlnieku sapulcē viņš tā aizrāvās

runādams, ka mēs mutes vien ieplētām.
„Vēsts iet pa visu pasauli, viņš teica. „Visur no-

liek ieročus. Francijā dumpis. Vācijā Viļums apcie-
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tinats un nošauts. Kapitālisms sabrūk. Zocialā iekārta

nodibināsies nedaudz dienu laikā. Cilvēce dzīvos

mūžigā mierā un laimē. leroči tiks nogremdēti jūrā.
Izbeigsies galigi bads, tumsiba, ienaids, kalpināšana."

Viņš žestikulēja un runāja kā ārprātigs, kamēr

sapulces vadonis to apsauca un beidzot sapulce aiz-

raidija no tribinas.

Protams, ka mums bija jādara lieta un nevis jā-
klausās, ko katrs runā par pasaules brālibu. Mums

bija jāsaņem vara galigi rokās, jāatceļ virsnieki, jā-
slēdz miers un jāsāk uzdzīvot. Ta bija visiem sa-

protama ideja.
Tā viņš dauzijās mūsu vidū ar to lielo ideju, kuru

neviens nesaprata. Pie dzīrām un rekvizicijam ne-

piedalijās, nosauca mūs par brutāliem mežoņiem un

izrīkojumos deklamēja savas dzejas. Tā kā tās bija
smukas, tad mēs viņam ari applaudejām.

Reiz kad jau Riga bija kritusi un mēs dzīvojām

pa Vidzemes pilsētiņām, mēs sarīkojam iedzeršanu

kopā ar meitām kādā privātā mājā. Atnāca par lielu

lūgšanu ari Asmens. Bet kad viņam pievedām viņa
sievu —kā mēs tās saucām, — viņš sāka runāt tik

jauki par mīlestibu un sieviešu brīvibu, ka meitas

smējās kā kutinātas. Smējāmies ari mēs. Bet Asmens

aizbēga, nosaucis mūs par vergiem, kuri pieder ve-

cai pasaulei.

Nu, kas tādam bija gaidāms cits, nekā viņš saņēma?
Kad vācieši nāca Vidzemē, mēs pēc iespējas apgā-

dājušies ar uzturu, naudu un buržuju gūstekņiem,
devāmies prom, viņš palika. Lai sludinātu interna-

cionālo mieru un brālibu, jo vācu tauta ari esot iz-

cietusies līdz pēdigam un drīz nolikšot ieročus.

Nabaga nerrs! Kas viņu uz to spieda ? Vēlāk mēs

dabūjām zināt, ka viņš patiesi iesācis turēt runu

vācu zaldātiem, ieteikdams nolikt ieročus un iet mājās,

vaj ari dibināt zaldātu padomes, kā pie mums. Viņu

apcietinājuši un pieveduši pie kāda telefona staba,
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pa kuru viņš varēšot telefonēt savu brālibas priekš-
likumu ne tikai visas pasaules armijām, bet ari visiem

debesu eņģeļiem. Un pēc piecām minūtēm viņš jau

karājies pie staba. Nabagam tur vajadzējis palikt
trīs dienas un tad viņš aizvests un nezināmu kapu.
Vaj, varbūt, tagad ari viņa galvas kauss nav kaut

kur uzstādits? Bet to es gan domāju, ka viņā var

studēt ārprātiga ierīkojumu, jo ka viņam trūka liela

daļa skrūvju, par to neviens no mums nešaubijās.
īsts buržuju inteliģents, tikai — traks.

Redziet, buržuja kungs, kādi eksemplāri pie mums

ari ir bijuši. Un saucās vēl sevi par idejiskiem ko-

munistiem! He, he, he, he! Jēgas par to viņiem

nav, kas ir komunisti. Mēs bijām un esam tie īstie

un vienigie. Jo tiklīdz man kaut kas jāstrādā, tad

komunisma vairs nav. Mēs esam patērētāju, ne ra-

žotāju partija. Mēs esam bauditaji. Buržuji —šo

baudu sagādātāji. Bet visādi sapņi un idejas — lai

tos piekopj uz katedriem runātāji. Mēs gribam baudit

no šīs pasaules, kamēr viņa, kā medus kāre, nav

uzsūkta un izmantota. Kas pēc tam notiek, nav mūsu

zināšana. Lūk lielā ideja. Un ja jums, imperialist
un moralist, liekas, ka es smaidu kā ģindenis nemēdz

smaidit, tad vienigi tādēļ, ka esmu nācis pie apziņas,

kura man dzīvi darija tik jauku un vienkāršu. Sirds-

apziņas pārmetumus vaj rēgus par saviem darbiem

es neesmu pazinis un nepazīšu ari viņpasaulē, ja
tāda būtu."

„Ne, vismaz viņš ir atklāts, šis galvas kauss" —

es nodomāju. „Un savā atklātibā nevainigs kā kaut

kurš dzīvnieks. Jo viņš neko nedomā, bet rīkojas
pēc instinkta."

„Taisnibu sakot, man dzīves ir žēl. Sevišķi to

mantu dēļ, kuras es pametu bagāta Rigas pilsoņa
dzīvoklī un kuras biju ieguvis taisnā ceļā, paņemot
no salaupito mantu lēģera muižnieku pilī."
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Galvas kauss tagad izlikās jau skumjāks. Laikam

atminējās kaut ko sevišķu.

„Kad viens gads bija nodzīvots pa Peterpili un

Maskavu, izrekvizeta daža laba pils un izmīlētas gan

kupču un muižnieku meitas, gan mūķenes un ielas

skuķes, mēs pārnācām uz Latviju, jo nejaukie prūši
gāja prom un pameta pilnigi savā vajā Kurzemes

un Vidzemes pelēko un melno baronu klētis un pilis.
Ar manu lielo cītibu kontrrevolucionaru uzokšķere-
šanā un taisnā tiesāšanā es biju jau ticis par komi-

sāra palīgu. Un drīzumā, sevišķi pēc pēdējā darba,
man bija rajona komisāra gods tikpat kā rokā.

0, tas tik bij darbs! Un nevis pie pelēkajiem, bet

pie īstajiem veciem baroniem. Viņi cerēdami uz

kāda liela dieva palīgu bija palikuši Kurzemē kādā

apgabalā savā pilī uz dzīvi. Un man tika uzdots

tos apcietināt, pārmeklēt visu muižu un tad nodot

i baronus, i viņu mantu tautas rīcibā.

Kad mēs aplencām pili lielu mežu vidū, tad izrā-

dijās, ka tur meklējuši patvērumu ari apkārtējie
bagātnieki. Tur viņu bija gabalu astoņpadsmit. Veci,
jauni, lielmātes un freilenes — īsts karātavu putnu
perēklis. Jo mūsu komunālā pulkā neviens citādi

neskatijās uz tamlīdzigiem buržujiem kā uz kau-

jamiem dzīvniekiem.

Sadzinuši visus vienā telpā mēs sākām pārmeklēt
pili. 0, daža laba lietiņa tur bija! Pa vairāk gadu-
simteņiem krāta manta. Tautas manta. Kā mums

ari mūsu teorētiskais vadonis paskaidroja. Tur bija
istabas ar resnām kumodēm kas pilnas zīda un zelta

rotām. Tur bija skapji un lādes ar zelta un sudraba

traukiem, gultas ar pēļiem, kuros noliekoties cilvēks

tā iegrima, ka tikai degungals bija vēl redzams. Te

viņi nolādētie bija perinājuši savu sugu, kura pār-

tika gadusimteņiem no tautas darba. Vecas bildes,

vectēvu un veceņu ģīmetnes noskatijās no zāles
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sienam kā sastinguši spoki. Man likās, viņiem pat
acis izspiedās no brīnumuiem kas te notiek.

Mēs neatradām neka kontrrevolucionara. Bet vaj
tad šie baroni ar savām kalsenām sejām nebija vis-

briesmīgākie kontrrevolūcijas daikti? TadēJ tos va-

jadzēja iznicināt. Kad bijām vēl uzgājuši pagrabā
daju veca laba vīna un pavēlējuši apkalpotajiem
pagatavot labu ēdienu, mēs pamielojamies kā ties-

nešiem nākas, un kad mums līdzesošais tribunāls

bija devis spriedumu, mēs izvedām uz jau sagatavotu
bedri visus gūstekņus un tos tur iegāzām iekšā.

Jums, buržujiem, tas, varbūt, tiešām izliksies šaus-

smigi un jūs vēl gadu desmitiem aprakstisiet tās

zvēribas, ko pastrādājuši komunisti. Bet mums tas

bija tikai pienākums. Mēs bijām Dieva rīkste. Tāpat
kā mēris, bads vaj cits posts. Mēs nesām lielo vien-

līdzību tautā.

Mūsu gūstekņi, kā jau ziemas laikā, bija krietni

saģērbušies. Kādam krietnam baronam bija lielisks

ūdra vaj lūša puskažoks. To es biju noskatijies kā

rekvizējamu un pie bedres es to viņam novilku,
būdams pārliecināts, ka barons daudz necietīs no

aukstuma
...

Kad uzvilku — pateicigi man sildīja
kaulus šis puskažoks. Pēc tam mēs devāmies pilī
uz rekvizīciju. Tas bija bagātākais loms, ko es jebkad
biju cēlis. Uz manu dalu krita bez puskažoka vēl

vareni mednieka zābaki ar briežādas greznojumiem,

ap desmit silti krekli, divi pulksteņi ar briljantiem,

pāris vatētu zīda deķu, kamieļspalvas bikses un triko,
tik viegli un silti, kā saules piemērceti. Bez tam

atminēdamies manu plintes sievu, kura Rigā mani

gaidija, es paņēmu vēl uz mana rēķina no bagatigi
piekrautās kumodes sieviešu veļu, segas, zeķes, zīda

šalles un lakatus. Un ievilcis krietnu dūmu no

cigāriem, kuri glabājās lielā zelta cigāru makā, es

jutos pacilāts un vēl reiz pilnigi sapratu lielo un

vienkāršo ideju, ka privātīpašums ir zādziba un ka
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privātīpašums ir ta labākā lieta virszemes. Un tādēļ

sapratu, kas spiež cilvēkus zagt.
Rigā atgriezies es bagatigi apdāvināju manu plintes

sievu un labākā mierā un apziņā dzīvoju tālāk gai-
didams jaunu uzdevumu.

Bieži mēs ar biedriem rīkojām idejiskus vakarus

ar dzirām un ballitem. Man bija krietns un parocigs
zeltits biķeris, kuru es atradu kādā lauku baznicas

skapitī pa tautas sapulces laiku un vairs no tā ne-

šķīros. Vienmēr kā Belzacars es pildiju to ar vīnu

vaj šņabi, vaj kandžu un nekad nekāda roka man

uz sienas draudus nerakstija. Ari pēdējā vakarā,
kad ložņāja dažādas baumas par balto tuvošanos

Rigai, es kopā ar biedriem slīcinājām šīs baumas

manā biķerī, kurš staigāja no rokas rokā. Drebiet

buržuji — soda diena ir klāt!

Otrā dienā es gulēju līdz divpadsmitiem, kad mani

pēkšņi uzrāva augšā ar pavēli doties uz Daugav-
malu pret baltajiem. Aizskrējis paskatities, es tūlit

redzēju, ka te vairs palikšana nav un gribēju tūlit

skriet mājās un paķert līdz labākos ieguvumus, lai

dotos atkal uz Krievijas pusi. Taī brīdī nelgu lode

kaut kur ķēra nelabā vietā un es paliku guļot.
Žēl man, vaj ziniet, tagad ta labā lūša puskažoka,

krietno zābaku un pulksteņu. Katrs vērts pāris
miljonu kerenku. Žēl ari biķeriša, no kura droši

vien tagad uzvarošie buržuji sūks dievnamā vīnu,

kurš ne skābs, ne salds, piedos visus grēkus. Zēl,

patiesi žēl! Varēja dzīvot. Nekaitēja ari mana

plintes sieva Olga, kura bez laulibas svētibas mācēja
mani mīlēt dabiski un cilvecigi.

Bet ja nu reiz par savu ideju esmu kritis, tad tas

nekad netiks piedots baltajiem izsūcējiem. Agri vaj

vēlu, piepildisies vienkāršā un brāligā komūnas

ideja.. .*

Laikam galvas kauss vēl ko pļāpāja, bet es vairs

ilgāk nevarēju šo aģitāciju panest.
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„Pietiek," es teicu paceldamies gultā sēdus.
„Tagad

es redzu, ka nevis vecā likumgrāmata izdod nelabu

smaku, bet jūsu vienkāršā un lielā ideja, kuras

atliekas nāk no jūsu kaulu kambara ārā. Jo likumi,
cik ari nepilnigi, ir civeces mēģinājums atsvabināties

no dzīvnieka un pacelties augstāk Bet jūsu uzvaras

gājiens noved lopu valstī. Neviena ideja tik drīz un

tik labi neiemetas cilvēku galvā, kā ideja par dzīv-

nieka instinktu atbrīvošanu. Jūsu prototips ir dzī-

vojis akmeņu laikmetā, kad neka vairāk nevajadzēja

iegūt kā tikai ēdienu, dzērienu, apģērbu un sievu.

Jūs, komunistu dižais dēls, esiet tipisks mežonis.

Tikai bez mežoņa drosmes. Jūs esiet sīks velnēns,

meligs, zagligs, bailigs un neķītrs. Un ja jūs gribat
ko saaģitēt, tad jums jāiet pie auditorijas, kura tāpat
noskaņota, kura pastāv no akmeņa laikmeta dzīv-

niekiem vaj sīkiem zagleniem un bābam.

Tādēļ es ari saprotu jūsu likvidāciju. Tiešām, kur

gan citur labāka vieta jums varētu būt, kā vecu

lietu komisijas veikalā, kur tikai muzeju un arķivu
daikti vārtās. Jums visiem ir pilnigi vienlīdziga
vērtiba kā krāmiem, vaj ta būtu veca šņaucamās
tabakas doze, vaj tāds galvas kauss, vaj rokoko

laiku vecais zelta emaljētais damu nakts pods. No

jūsu lielās idejas nāk aizvēsturisku dzīvnieku laiku

smaka. Un to baudit man nav ne mazākās patikas.
Uz krāmu tirgu, draugs! Manā grāmatu skapī

jums nav vietas. Tur es nolieku tikai lietas un grā-
matas, no kurām smaržo rafinēta gaiša cilveciba

un apreibinošas lielas idejas."
Ārā jau sāka dunēt pilsēta. Mēs bijām sarunā-

jušies gandrīz visu nakti. Es piecēlos, savīstiju
gludo un ārigi glīto galvas kausu vecās avizēs un

nonesu uz krāmu tirgu. Es netirgojos un pieņēmu
pirmo cenu, ko man piesolija. Un apņēmos nekad

vairs neiegādāties nezināmu cilvēku galvas kausus,
cik skaisti un jautri tie ari neizskatitos.
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Tur viņš palika starp veciem rušas gabaliem, bil-

dēm un asinsromaniem, kā nesenās pagātnes atmiņa,
kuru laiks norok savos kambaros.

Atgriezdamies mājās, es atminējos no galvas kausa

stāsta vietu par nelaimigo Jāni Asmeni. Un mani

pārņēma lielas skumjas! Lūk, kādu galvas kausu

es turētu uz sava galda! Šis Jānis Asmens man

likās kā nakti pāršķeļoša liesma. Apreibis no tīra

cilveciga ideāla no rītdienas un brālibas sapņiem,
viņš nemānija, ka viņš nācis pasaulē par daudz agri.
Viņš dzejnieks, pilns lielas iedvēsmas kā puķe
smaržas. Bet parasti tādi nedzīvo un netiek uz

priekšu.

Viņi tiek nekaunigi apzagti no pūļa un lielajiem

demagogiem. Jāņa Asmeņa ideja tika pacelta kā

karogs, ar kuru attaisnoja visu, zem kura, kā zem

saules zieda iet rēkdams tumšais pūlis, kura instinkti

atraisiti vajā.

Jāņa Asmeņa ideja nav bijusi vairāk nekas, kā

liljas zieds, ar kuru ir bijis izgreznots laupitaja asi-

ņainais durklis.

Bet viņi nedzīvo. Viņu galvas kausi — pat tie

netiek uzglabāti. Viņi ir tikai vizma no dienvidiem.

Lielais sapņotājs, bērnišķigais dzejnieks Jānis

Asmens nodarbina manas domas. Var jau būt, ka

pēc gadusimtiem, iesprostojot tumsibu un dzīvnieku

instinktus gara disciplinā, Jāņa Asmeņa idejas uz-

ziedēs kā dzeltenu rožu lauks pār mūsu kapiem ar

brīnišķu smalku smaržu.

Lai viegla šī sapņotajā dusa nezināmā kapā!





mīlestības filosofs.

Pēc ilgiem gadiem es satiku kapteini Kalnozolu

uz straujās, ļaužu pilnās Rigas ielas. Viņš ir mans

skolas biedrs un tūlit mani pazina, kaut gan abi

esam ļoti pārvērtušies līdzi dzīvei. Redzējis nebiju
viņu gadus astoņus vaj vairāk, kaut gan bieži dzir-

dējis par viņu runājot. Un runāja par viņu, kā par
lielu donžuānu, kuram vistrakākie piedzīvojumi bijuši
un tikai ar jaunām meitām, retumis ari ar atziņu

pilnām sievām. Bijuši gadijumi, kad pat policijai
vajadzējis iejaukties. Tomēr, neskatoties uz visām

šīm baumām, kapteinis Kalnozols bija īsts džentlmens,
eiropiets līdz kaulu smadzenēm. Viņš bija slaika

auguma, ļoti samērigs, atklātu, patīkamu seju; mel-

nigsnejā bārda, kaut gan gludi skūta, lika sevi manit.

Sejs bija vairāk kalsens kā pilnigs, piere labi velvēta

un acis gudras, varbūt pārak gudras un mazliet iz-

bālušas. Bet viņās bija kāda burviba, kas apmigloja
skatu. Sapņains tālums, noslēptiba un ari drusku

sāpju. Pēc šī skata viņu bija ari vislabāk pazīt.
To jau skolā mēs bijām novērojuši, kad Tālvaldim

uznāca sapņu stunda. Tad viņš, likās, zaudēja visu

apkārtni un aizmirsa kur atrodas, jo sekoja ar lielu

intimitāti savām domam.

„Kalnozol, Kalnozol!" sauca biedri, novērojuši viņa
sapņu stundu. Bet viņš tikai paskatījās, kā mēneš-

sērdzigs, neatsaucās un sapņoja tālāk.

Bet viņš bija mīļš biedrs visiem: atdeva savu ķešas
naudu katrā vajadzībā; uzņēmās ari dažādus pārkā-
pumus uz sevi. Un skolu beidza gandrīz vaj pirmais
pēc sekmēm.

Viņš visu laiku gatavojas studēt valodniecibu un

vēsturi un vēlāk, pēkšņi mainijis savu apņemšanos,
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bija iestājies jūrskolā un jau priekš pasaules kara

ieguvis pirmās šķiras tāļbrauceja kapteiņa tiesibas

un zināšanas, kuras vienmēr ņēma nopietni. Pa kara

laiku viņš bija palicis ar savu kuģi Rītindijā un kal-

pojis gan angļu, gan franču flotē. Un tad pēkšņi
parādijies Rigā un atkal pazudis, atstādams aiz sevis

liela mīļotajā, pat pavedēja slavu un atmiņas, par

kurām ilgi runāja un slepeni priecājās vaj sašuta

Rigas inteliģentās dāmas.

Tagad satiekoties viņš bija tik vaļigs, mīļš un

draudzigs, ka sagādāja man patiesu prieku. Mēs

soļojām brīdi pa apstādijumiem gar puķēm, kuras

rudenim tuvojoties, pasteidzās rādit savus labākos

ziedus, runājām par pazīstamiem un likteņiem un

viņš pēkšņi apstājās un teica:

„Draugs, mana „Zibilla" stāv pie krasta un es

gribētu ar tevi vienatnē parunāties. Tik reti man ir

izdeviba kavēties dzimtenē. Atnāc uz vakariņām pie
manis."

Es apsolijos.

Būšot tikai pilnigi vienatnē pārcilāt dienu un gadu

piedzīvojumus, tad esot tik labi.

Vakarā, kad Riga taisijās iemigt un vasaras zvaigz-
nes parādijās dienvidus pusē, es biju jau „Zibillas"
kajitē, kur mani saņēma Kalnozols un apkalpotājs
indietis savā tautas kostimā ar baltu galvas apsēju,
kluss un lokans, kā ūdens zāle. Kapteinis Kaln-

ozols vairāk vadija kuģus uz tāliem austrumiam,
būdams kādas lielas angļu tirdzniecibas un kuģnie-
cibas biedribas dienestā.

Viņa kajitē bija klāts galds mazāēdamzālē. „Zibilla"
bija vairāk preču kuģis, bet kapteiņa kajitē bija ierī-

kota smalki, ar garšu, un izskatijās drīzāk pēc laba

dāmas buduāra. Spoguļi, priekškari, tepiķi.

„Pa daļai tas mans personigs ieguvums un piede-
rums," teica Kalnozols. «Neaizmirsti, ka jūrniekam
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deviņas desmitdaļas no mūža jāpavada uz juras un

tadēl ari kajitē ir viņa dzīve un domas."

Pie vakariņām sarunas aizlidoja uz pagātni. Tika

pārcilātas senās dienas, draugi, dzīves dažādi posmi
un pasaules notikumi. Kad beigās indietis atnesa

šampanieti, dažādus saldumus un augļus, mūsu saruna

tika vēl intimaka.

„Nu, kā ar tavu ģimenes mīlestibu? Kā liekas,
tu neesi tādu lietu cienitajs," es jautāju. Kalnozols

pasmaidija, tikko manāmi savilkdams augšlūpas stūri,
kas piedeva sēru un maigu izskatu viņa gleznajam
sejām.

„Ja, par šīm lietam ir dažādi ieskati. Neesmu

ģimenes piekritējs, neesmu ari donžuāns. Man sevišķa

filosofija. Un man liekas, ka cilvēce daudz tāļak būtu

tikusi gudribā, izveicibā un ari gara plašumā, ja
varētu atsvabināties no tā sauktā ideālisma, kas par

daudz nevarigus mūs padara."
„Nu, ta tak dzīves dvēseles puse."
«Varbūt ka ta ir pareizi izteikties. Bet beidzot ši

dzīves dvēsele izrādās par gluži lieku."

«Redzi, draugs," teica kapteinis, atlaizdamies ēr-

tāki sēdeklī un ierāvis krietnu malku dzidrā dzē-

riena, «jaunibā mums visiem ir spārni. Un tie mūs

nelaiž pie zemes. Tie mūs nes. Un dažu visu mūžu.

Tos, kuri visu mūžu lido, mēs varētu nosaukt par

dzejniekiem, kāds tuari varbūtesi. Daži tiek paši vaļā,
bet diezgan vēlu, kad dzīve jau pazaudēta. Daži krīt

un nolauž savus spārnus un nolauž līdz ar tiem ari

savus kaklus. Esi tak dzirdējis, ka mīlestibas dēļ

cilvēki nošaujas vaj nozāļojas. Bet katrā gadijumā,
par to es esmu pārliecināts, tāda ideālisma sabruk-

šana ir veseligs notikums. Ta ir operācija, kura gan

varbūt ļoti sāpiga, bet kura mūs atsvabina no nede-

rigiem spārniem un atdod mūs zemei un reālai

dzīvei. Bet ta ir skaistāka nekā visi ideāli kopā un

ari dziļāka un skaidrāka."
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levilcis dažus dūmus no sava cigāra, viņš atkal

pasmaidija un teica:

„Ja, tu jau ari nezini vēl manu krišanu no sapņiem
uz reālās zemes. Jo zini gan, ka es biju lielākais

sapņotājs skolā. Ak, šī tāļā apriņķa pilsētiņa, kur

mēs visi kopā bijām un no dzīves vēl neka nesa-

pratām. Man viņa, un tās dienas un gadi, liekas kā

no tūkstoš un vienas nakts! Nezinu, kā tu esi ticis

par dzejnieku, bet man pašam toreiz bij vislielākās

tieksmes uz to. Man bija jau savi spārni — Asja.

Vajadzēja tikai lidot."

«Asja?*
„Ja. Viņa mani padarija par dzejnieku un ari ka

ķirurgs izdarija to sāpigo operāciju manā dvēselē,

pēc kuras atkal tiku par cilvēku." Viņš atkal no-

smīnēja un pasaucis indieti, pavēlēja atnest jaunu
pudeli šampanieša.

«Tās visas vecas lietas. Bet kad nu reiz esmu

pie dzimtenes krasta, kādēļ tad nepastaigaties ari pa
senām tekam." Viņš sāka stāstit, pašam nemanot,

un viņa stāsts bija tik nepiespiests, un vaļigs, kā

kad pats sev kaut ko diktētu.

«Tas notika toreiz, kad es beidzu skolu un vasarā

vāļājos zem ābelēm tēva mājā, dziļi laukos. Un nekas

nav jaukāk, kā gulēt zem ābelēm un lūkoties augšup
uz mākoņiem, kad man bija tik daudz nākotnes plānu
un sapņu un, galvenais, kad biju iemīlējies. Kas no

mums nezina šo mulsinošo, ceriņziediem līdzigo tvanu,
kurš apņem apziņu un prātu! Pirmā mīlestiba ar-

vien ir notikums vaj, labāk sakot, katastrofa, pēc
kuras viss liekas citādā gaismā, bet kuru pašu sa-

jūtam kā visa kosmosa trīsas sevī.

Varu teikt, ka man toreiz nebija nekāda cita satura,
kā mīlestiba. Es biju kā trauks, kas pilns ar šam-

panieti. Var, protams, šaī traukā" — viņš rādija uz

šampanieša glāzi — «ielikt ari vislielāko nāvekli, vaj
ari vēsu, skaidru avota ūdeni, bet toreiz viņā bij
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šampanietis. Es nedzīvoju, es biju stāvoklī, kas likās

būt peldēšana, viegla ziedēšana, kā ir varbūt puķei,

kura, pilna medus, pati reibst savā smaržā. Dienā

un naktī, pat pamostoties no miega, es sajutu sevī

saldumu un, lielu laimi un reiboni, kurš tik viegls
bija, ka likos šūpojoties starp debesi un zemi.

Aizvērtām vaj vaļējām acim es redzēju un jutu

Asju tuvumā. Viņas drēbes stāvēja man acu priekšā,
un diezin, kadēj šaī viņas apģērbā likās vairāk bur-

vibas vēl, kā viņā pašā. Nemitigi ap mani bija viņas

elpa, soļi, apkārtne.

Asja bija mana tēva kaimiņa meita; verstis divas

no mums bija viņas mājas. No mūsu pagalma, pāri

laukiem, varēja redzēt kuplās liepas viņu pagalmā,
un ikreizes, kad es lūkojos uz turieni, man likās,
ka Asja ir tur un viss ir viņā: lauki, ceļi debesis...

Viņa bija ari tikko beigusi savu ģimnāziju, un tas

toreiz sevišķu oreolu vija ap viņas galvu. Viņa bija

jauna un patiesi skaista. Jaunām meitenēm piemī-
toša lunkaniba, viņas ovālais vaigs, tumšās matu

pīnes, acis zem biezām, lokveidigām kā Madonnai,
uzacim un gariem skropstiem, maza, šaura mute un

asiņu dzīvums sejā bija spēcigi un izteiksmigi. Viņas

lūpas no dzīvibas svaiguma apaļas, bija tik sarkanas,
kā tagad teiktu, tās būtu bijušas krāsotas. Ja ari

toreiz es biju viņā iemīlējies, tad tomēr vēl tagad,
kad viss ir tik tāļš un vienaldzigs, man jāatzīstas,
ka viņa bija daiļa. Kādas rokas, kādi pirksti! Es

meklēju lasitos romānos un neatradu nekur kaut ko

tamlīdzigu. Pat poļu panna, Taras-Buļbas Andrejam

uzsmaidot, man likās tāļu no Asjas.

Bet galvenais — Asja ari nebija vienaldziga pret
mani. Vēl vairāk — viņa mani mīlēja! To es sapratu
no ta, ko saprot tikai pie pirmās mīlestibas... un

varbūt ari pie visām mīlestibam. Neatminu vairs,
kā tas iesākās, bet pēc vairāk nedēļām mēs saju-
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tamies tuvi un vajadzigi viens otram. Pusuzmests

skats, vajadziba būt arvien tuvumā.

Savāds apmulsums, vienādas atziņas, nejauša pie-

skaršanās, no kuras miesa un dvēsele pielīst ugu-

nigas smaržojošas miglas — tu zini, draugs, varbūt

savu pirmo mīlestibu, un tādēļ sapratisi pēc mana

trūcigā stāsta, kā stāvēja ar mums taī tālā, karstā

vasarā.

Runāt par kaut ko lietišķu, par precēšanos, pie-
mēram, tas būtu pavisam bijis nepiederigi. Tas viss

tādās reizēs ir lieks un nevajadzigs. Ir kaut kas

cits. Lidojiens, kaut kas, ko nesam kā dārgu trauku

pilnu ar saldu, dievigu dzērienu. Mazākā pieskār-
šanās, satricinājums, un viņš var izlīt. Tādēļ ari tas

maigums un cēlums, kas pastāv starp personām. Es

to stāvokli bieži redzu, un uz vietas saprotu, kad

man gadās sastapt vaj nu sabiedribā vaj vientuli-

gakās vietās divus jaunus cilvēkus. Viņi pat runāt

lāga nevar. Starp viņiem vinmēr ir kāds trešais,
kas tos par vari grib savienot, bet ar nesaprotamu

spēku ari attura vienu no otra.

Kad mēs bijām divatā, Asja reizām nosēdās tik

tuvu klāt, ka es sajutu viņas smaržu iebaudidams

vēl neparastus, asi drebuļošus mirkļus. Viņas elpa
apdvesa mani un viņa reizam tā savadi paskatijās
uz mani ar pusatvērtām lūpām, kā skatās neprātigi
cilvēki.

Skūpstit viens otru — līdz tam mēs vēl nebijām
tikuši. Mēs tak nebijām kaut kādi ielas ļaudis vaj
veci mīlētāji, kuri to var sev atļauties pie pirmā
tuvuma. Vismaz man izlikās tas pavisam nevajadzigs.

Vajadzēja tikai sajust, zināt, ka Asja ari sajūt to pašu,
lai būtu diezgan.

Mūsu sarunas bija, kā jau toreiz parasts, par Ļer-
montova vaj Puškina dzeju, par Sekspira dažādiem

skatiem, ari par latviešu literatūru un dažādām per-
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sonibam. Par studijām, zinātni, par zocialismu, kas,

tuvojoties piektam gadam, auga briedumā.

Reizam tikai jokojoties Asja palika nervoza un it

kā ļauna. Brīžam pat klusa. Kādu reiz, vairidamās

no manis, viņa ieskrēja savā istabā un apsēdās uz

gultas, teikdama, ka te neviena nava...

Es neka nevarēju un negribēju saprast, jo es vēl

nezināju, ka mūsu un sievietes sajūtas un psicholo-
ģija ir gluži pretējas dabas un nekādas vienadibas

jūtas mums nevar būt. Tā es lidoju lielos augstumos

un lielā laimē. Kā man varēja ienākt prātā, ka mēs

katrs mīlējām citādi!

Daudz vēlāk, kad es biju izlasijis kāda ievērojama

psichologa grāmatu, es sapratu i Asju, i pats sevi.

Bet toreiz viss gāja ideālā daiļumā, kuru patiesi var

nosaukt par dievibu un kurā ir tik daudz dzejas un

laimes. Jo pirmā mīlestiba ir kā vijolites smarža,
tik nieciga, bet tik neaizmirstama ari vēlāk, liesmo-

jošā kaislibu vasarā, kad pār mums sāk līgoties ap-

reibinošas rozes un esences."

Kalnozols izdzēra jaunu glāzi un kā atsvabinājies
no visa sapņojoša, turpināja ar vaļigu un jaunu pa-

ņēmienu.

„Ta mes dzīvojam un neviens ari nepiegrieza
mums nekādas vēribas.

Vasaras otrā pusē ieradās savā atvaļinājuma laikā

mums kaimiņos no Peterpils kāds augstāks ierēdnis.

Viņš bija jau tuvu četrdesmit gadiem un lepni nesa

savu uniformu — balto svārku ar spožām valsts ērgļu

pogām. Viņam bija pensneja — laba viņa ģīmja daļa,
kā likās, jo acis bija gurdenas un galvvidus jau metās

kails. Bet viņš bija liels kavaliers un drīz vien par

viņu runāja visa apkārtne, kā jau uz laukiem parasts

par katru svešu un, sevišķi, augstāku ierēdni.

Kādā koncertā es nejauši viņu ieraudzīju blakus

Asjai. Kā likās, viņš kaut ko jautru stāstīja, jo

meiča smējās un skatijās tik cieši viņa seja. Mani
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apņēma diezin kādēļ vieglas skumjas. Vēlāk pārdo-
mādams, es sapratu, ka tas ir greizsirdibas sākums.

Es gribēju, lai ierēdnis redz, ka atrodos vislabākās

attiecibās ar Asju un tādēļ gāju klāl to apsveicināt
Viņa likās drusku nelaimiga, bet iepazīties mums

tomēr ar svešo vajadzēja. Es aicināju Asju pastai-
gāties ārā. Katrā citā reizē viņa to būtu darijusi ar

vieglu smaidu un atļāvusi pat savu roku paturēt
manā. Bet šoreiz viņa palika nopietna, paraustija
vienu kamiesi un teica:

„Vaj tas vajadzigs? Kādēļ?"
Viņas pavadonis viegli pasmīnēja un nemaz nedo-

māja mani glābt no nepatīkamās situācijas.
Kad es gāju prom, es dzirdēju, ka viņa teica:

«Skolnieks... Mans kaimiņš. Apnicigi viss ir te,
vaj ziniet..."

No tās reizes es salda prieka vietā sāku mocities

ar uztraucošu nemieru un visdažadakām domam un

pretējām sajūtam.
Kad drīz pēc tam nonācu uz Asjas māju, atradu

tur ierēdni jau priekšā jautri tērzējam lapenē. Mani

ieraugot, Asja palika pavisam nelaimiga un saruna

apklusa. Ari es kļuvu pavisam svešs sev. Ļauns

īgnums uz svešo kungu mani pārņēma tādā mērā,
ka es sāku ironizēt par ierēdņiem, par birokrātiju

un viņas aprobežotibu. Sarunāju veselu blāķi sati-

risku muļķibu un redzēju tikai viesi smīnam. Pie

katra vārda Asja nostājās viņa pusē un mēģināja
man pat iedzelt.

Es aizgāju nelaimigs un pilns nāvigu moku, jo
man likās, ka šis kungs neuzkrītošā kārtā grib mani

pazemot un padarit smiekligu Asjas priekšā.
Kādā svētdienā man nejauši nācās sastapt Asju

vienu baznicas dārzā pa dievvārdu laiku. Baznicā

bija vislabākā satikšanās un sasveicināšanās vieta

toreiz. Atminos tik gaiši un skaidri, ka apžilbinoša
vasaras saules diena gulēja pār lauku un debesim,
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ka lapas trīsēdamas vēsmā svieda zelta dālderus uz

zajo mauru ar savām ēnam un sauli. Baznicā dūca

ērģeles un ar vasaras vēja šalku tas viss manī ienesa

tik daudz mistērijas, ka, kad ieraudziju Asju, man

likās, ka nupat dzīve man teiks izšķirošo ja un amen,
un es vaj nu dzīvošu vaj miršu.

Pēc apsveicināšanās es biju maigs un pieklājigs
līdz iespējibai. Un tomēr prasiju, kas ar viņu noticis,

kādēļ viņa pārvērtusies.
„Ko jūs runājiet, es nesaprotu," — viņa teica.

„Jūs gan ziniet, par ko es runāju. Jo man liekas

pilnigi pamatoti, ka viss nav tā, kā bija. Man, Asja,
jums kas ļoti svarigs jāsaka, bet tad es noiešu pie

jums. Vaj var?"

„Protams ka var," viņa teica vienaldzigi.
„Un tas — tas" — es minēju vārdu. „Vaj tas nebūs

tur un mūs netraucēs?"

Viņa iesmējās un tad kļuva svešāka.

„Es nevienam neliedzu būt tur un nesaprotu, kādēļ
nevar būt ari citi cilvēki. Es jūs vispārigi nesaprotu."

Viņa palika atkal nopietna un gribēja iet. „Labi,"
es teicu, „es noiešu."

Vakarā es biju tur. Bet viņš jau sēdēja verandā

un man vajadzēja gaidit Asju, nosēsties un sarunāties

ar viņu. Kaut gan Asja bija mani redzējusi caur

logu, viņa nenāca ārā un lika uz sevi ilgi gaidit.
Sirds man kaut ko paredzēja un es mocijos kā uz

uguns. Bet es biju nodomājis, ka šodien teikšu visu

un teikšu ari, ka gribu viņu uz visu mūžu, tas man

likās tik cēli un vīrišķigi, un es ticēju, ka viņa, kas

tik laba ar mani bijusi, man apsolisies.
Beidzot viņa iznāca. Pasniedza man pirkstu galus,

uzaicināja apsēsties un mēs sākām sarunāties. Viņa

nepiegrieza man ne mazākās vēribas un sāka pat

koķetēt ar savu viesi. Viņa gribēja izrādit vaj ari

nevarēja noslēpt, ka es nemaz neesmu te skaitā un

gluži naivs, neiesvētits noslēpumos zēns.
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Ari viņas ierēdnis, kurš tagad tur ciemojās vaj
katru dienu, runāja ar viņu par dažādām lietam, kas

sakarā ar mīlestibu, nemaz nekautrēdamies no manis.

Es pilns izmisuma māniju, ka Asja vairs nav ta,
kas bija priekš manis un uztraukumā sāku atkārtot

savu agrāko izturēšanos ar satiriskiem izteicieniem

par mana pretinieka aprindām.
Kad reiz es mēģināju runāt ari attiecibā uz mīle-

stibu, viņš asi paskatijās uz mani un teica:

„Par mīlestibu jūs vēl nevarat runāt. Jums vēl

japaaug lielākam."

„Ko?!" es iesaucos un asinis man sāka zvanit

galvā.

„
Jums japaaug lielākam, es teicu," atkārtoja ierēdnis.

Mans stāvoklis bija ārkārtigi saspīlēts. Es skatijos
viņa smīnošā ar pārākuma apziņu pilnā sejā un ne-

varēju acumirklī neko apņemties. Es paskatijos uz

Asju. Viņa aizgriezās un iesmējās nicinoši, kā pa-

balstīdama ierēdņa izteicienu.

„Nekauņa, prasts subjekts," — vaj kaut ko tamlī-

dzigu es saucu viņam sejā. Asinis man sakāpa galvā
un deniņos zvanija.

„Puika, kas jums dod tiesibu tā runāt?" — viņš

piecēlās un jautājoši paskatijās uz Asju.

„Ak, nav vērts," viņa teica un pieķērās viņam pie
rokas. „lesim dārzā." Un viņi aizgāja.

Mani kāds spēks rāva prom laukos. Es klejoju
līdz pusnaktij pilns izmisuma domu. Kakls man bija

aizkaltis, sirds dauzijās kā neprātigā ekstazā. Un

domas riņķoja vienādas, neizbēgamas, pa manu ap-

ziņu. Es pārdzīvoju jūtas, ko parasti saucam par

greizsirdibu. Bet, draugs, ko mums var dot vārdi!

Viņiem nav neka kopēja ar to šausmigo pekli, kura
manī vārijās un dega, kā kad ļaunu dēmonu pulks
būtu krūtīs man iemeties.

Vaj ta ir mana Asja! Es aizveru acis un redzēju
atkal tik tuvu viņas seju, rokas, lūpas, smaidu, jutu
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viņas soļus, viņas vingro miesu, viņas smaržu un

visu viņas vērtibu. Ir taisniba, ka mēs, tikai pa-

zaudējuši sievieti, sākam saprast viņas vērtibu.

Ne, ne, ne — — simtreiz es sev atkārtoju. Asja
nevar būt mani aizmirsusi. Šie maigi kautrie skati,
rokas spiedieni, mīļās sarunas!

Ne, ne, tas nav. Viņa būs atkal ta pati. Man ir

tikai jāsaka skaidri un gaiši mans stāvoklis. Viņa
ir par daudz ideāla un jauna, lai varētu domāt par
šo slīpēto un izvirtušo plikpauri un kā visādi domās

es to nosaucu.

Es pārnācu mājās vēlu, bet miera man nebija.
Galva pilna asiņu un sirds nemieriga. Likās, ka,

ja jāzaudē Asja, tad dzīve jāzaudē.

Es gāju gulēt, bet stundas piecas svaidijos pa gultu,
kā kad ta būtu pilna ar ērkšķiem. Tad es nomaz-

gājos aukstā ūdenī, apmierinājos, cik spēdams, un

uzrakstiju Asjai vēstuli. Ta bija mana pirmā un

pēdējā mīlestibas vēstule manā mūžā. Ta bija gara,

pilna viskarstāko mīlestibas vārdn un citu neprātibu,

solijumu un zvērestu. Es izlūdzos atbildi, teikdams,
ka vienigi viņa var mani pazudināt vaj darit par

pasaules vareno. Un beidzu ar dzejisku izmisumu,

ja tas būtū citādi.

Pēc vēstules nosūtišanas es rādiju sev visrožainā-

kās ceribas un vedu vislabākos pierādijumus gaismā
sev par labu.

Bet atbildes nebija. Pagāja nedēja un vēl tās ne-

bija. Tad es sāku saprast, ka nekad ari tās nesa-

ņemšu. Manas mokas pieauga tādā mērā, ka es

galigi paliku slims. Un nācu pie slēdziena, ka tā

atstāt to nevar, un ka es nejaušu šim nelietim — kā

toreiz to nosaucu — samaitāt Asju. Man ir jāpierāda

sava varoniba, mana rakstura cēlums. Un kaut ari

līdz galam, jādabū noteika atbilde no viņas — ja vaj

ne. Bet apvainojumus uz priekšu vairs nepanesišu
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no viņa, lai nepaliktu šī savādā, tukšā varoņa

priekšā smiekligs.
Tā kā ilgāk nenoteikto stāvokli nejaudāju nest, tad,

visu simtreiz pārdomādams, kādā sestdienas vakarā

pēc tvīkstošas dienas paņēmu savu revolveri, iepriekš
to pareizi ielādējis; uzposos pēc iespējas labi un

eleganti un devos cejā.

Ne, lai notiek kas notikdams! Pie pirmā apvai-

nojuma es viņu nošaušu, lai atsvabinātu ari Asju

no viņa uzmākšanās. Par sekām man nemaz nebija

prātā pārdomāt. Galvā man bij žņaudzošs stingums,

un domu chaoss, un tikai ar mokām savī valdiju
normālu prāta gaitu.

Bija krēsla, kad es izgāju no mājas, bet maldijos
pa lauku cīnidamies ar briesmigo greizsirdibu. Šī

kaķe ir visbriesmīgākais zvērs, kas cilvēkam jebkad
var uzbrukt. Šekspirs, literatūra — tas viss tikai

nekustiga fotogrāfija no patiesibas. Jau fiziski es

biju slims. Mans ķermenis sarāvās, acis iekaisa,

ēstgriba galigi zuda. Un Asjas tēls nekad nenozuda

no manas redzes apjoma. Bieži es viņu redzēju

ierēdņa rokās, iedomājos viszemākā stāvoklī un tad

pēkšņi nosodidams sevi ieraudzīju Asju kā cēlu un

uzvarošu varoni pieglaužoties man un mierinot mani.

Miegu es galigi biju zaudējis. Spilvens man likās

sakarsēts, segas žņaudza locekļus. Par darbu un

kārtigu domāšanu nebija runas. Es vairāk klīdu pa
laukiem kā mēnešsērdzigs dienu un nakti. Tagad,
būdams ceļā uz Asju, es nodomāju izbeigt šīs mokas,
dzirdot no viņas pašas manu spriedumu. Bet to —

to es gribēju nogalināt — lai notiek ar mani kas

notikdams.

No manām mokām mani atmodināja negaiss, kas

tuvojās mētādams ugunigus zibeņu palagus pār lau-

kiem un satricinādams zemi ar saviem grāvieniem.
Kad es pienācu pie Asjas mājas, bija pilnigi tumšs.

Viss, liekas, gulēja vaj slēpās no negaisa. Es vien
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ne, jo negaiss mani daudz maz atvieglināja. Manī

pašā bija vistrakākās aukas un zibeņi.
Es iegāju dārzā un cauri verandai, kā arvien gri-

bēju iet istabā. Ugunis nekur nededza. Tas nozī-

mēja, ka visi guj. Tā tad, viņš nava te. Asja guļ
savā gultā un, varbūt, sapņo par mani. Labā Asja!
Visas manas iedomas ir veltigas. Pats es akls greiz-
sirdibas upuris. Kāds kauns!

Revolvers man bij rokā. Es lēni uzkāpu uz vaļējas
verandas un apstājos. Istabas durvis bij vaļā pa

kreisi. Tur dzīvoja Asja. Es lēni klīdu uz turieni,
lai paklausitos kā viņa elpo. Bet, varbūt, viņa ir

prom? Varbūt pie viņa? Atkal manī iedzēla kā

čūska un sirds drebēja. Zibens laistijās tik apžilbi-
noši un ilgi, ka man gandrīz acis bija jāaizver.

Tad man likās, ka es dzirdu klusus vaidus no

viņas istabas. Elpu aizturēdams, ar ārkārtigi saspī-
lētu gara stāvokli es kā pilnigi neprātigs pierāpos

pie durvim un gribēju kaut ko teikt, kad zilgani baltā

debess liesmojumā ieraudziju skatu, kas mani pār-
vērta akmenī.

lerēdnis sēdēja uz Asjas gultas un viņa izjukušiem

matiem, vaļējā apģērbā, apvijusi rokas ap viņa kaklu,

pieplakusi klāt, skūpstīja to, ievīta no viņa rokam.

Viņas vaids bija tikai apstiprinājums jau tam visam

ko redzēju.

Nezinu, vaj tiešām notika zibeņa spēriens, bet man

bija tāda sajūta, ka zibens ir mani ķēris un taisni

galvā, jo sajutu, ka pakauša smadzenes paliek stingas
un vēsas, elpa apstājas un pats kļūstu kā akmens.

Locekļi zaudēja pilnigi savu saturu un kad iestājās
atkal tumsa es domāju, ka esmu miris.

Dzirdēju tikai, ka kaut kas krita uz grīdas, no ka

cēlās troksnis. Tas bija mans revolvers, kurš bija

atraisijies no nejūtigās rokas un novēlās uz balkona

grīdas.
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Viss viens, es domāju — kam tas ari vajadzigs!
Un nepieliecos to paņemt.

Viņi bija izdzirduši manus soļus un troksni un es

dzirdēju īsu sarunu un viņu tuvošanos.

Savādajā dabas iluminācijā es redzēju viņus abus

stāvam man tuvumā. Viņš apzinigs un mierigs,

Asja — satvīkušu vaigu, smagi elsojošām krūtim.

Likās, ka viņi ir ieraudzijuši spoku, nevis dzīvu

cilvēku. Ari es stāvēju, gan vēl simtreiz drausmī-

gāks kā īsts spoks un skatijos viņos ar dzelžainu

aukstu, neko neizsakošu skatu.

Tā pagāja, varbūt, minūte, kad es dzirdēju Asjas
balsi:

„Ak, tas ir atkal tas muļķa skolnieks!"

Un pienākusi pie manis jautajā tumsā: „Ko jūs
meklējiet? Ko jums te vajaga?"

lerēdnis pienāca pie manis klāt, noliecās un pacēla
no grīdas manu revolveru.

„Un viņam vēl ir revolvers! ledomājaties? Re-

volvers! Ha, ha, ha, ha, revolvers!" Un viņš sāka

smieties gari un plaši un apmierināti.

„Redziet, jaunkundze, kādi Otello jums ir! Ha, ha,

ha, ha! Varens tēlotājs!"
„Traks!" ierunājās Asja un viņas balsī bija sašu-

tums. Viss rādija, ka viņa ir dusmiga par to, ka es

iedrošinājos viņus traucēt.

Es stāvēju visu laiku nekustēdamies. Visu situā-

ciju un viņu vārdus un visus notikumus es tikai

atcerējos vēlāk. Bet taī brīdī man nebija daļas gar

to. Es tikai sajutu, ka ar mani kautkas notiek. Es

biju acumirklī pazaudējis visu to milzigo smagumu,
kas mani spieda un briesmigos kaķes nagus, kas

kaut kur plosija dziļumos manas miesas un dvēseles

būtibu.

Es sajutu lielu vieglumu, es varēju elpot, es ap-

tvēru pasauli. Man bija acumirklī tik labi, ka es

pat asaras sajutu acīs viešoties un krūtīs maigu
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mierinošu siltumu, kas nāca uz galvu un prasija

asaru. Liela apziņa mani apgaismoja kā zibens un

atmodināja kā pērkoņa spēriens Lāčplēsi no akmeņa.
Es sajutu locekļu gaitu, pasauli, dabu un savu sirdi

un visu savu dziļāko skaidribu. Es sajutu, ka no

manis atdalās kas liels, daiļš, neatgriežams, bet ari

sāpigs un smacējošs.
Man likās, ka es nupat sāku redzēt, dzirdēt, ka

es piedzimstu.
Nezinu, cik ilgi es baudiju šo jauno stāvokli, kad

sajutu ari savu nepieklājibu. Un tad es teicu pade-

vigi un laipni:

«Piedodiet, ka es atnācu. Es iešu!"

Un apgriezies, es nokāpu no balkona lēni un ap-

zinigi un devos pa dārza ceļu prom.

„Paņemiet savu ieroci ari līdz," es dzirdēju ierēdņa
balsi.

Par to es vairs nedomāju.
Tad es dzirdēju, ka viņš teica:

„Te viņš ir."

Un mans lielais smagais revolvers, sviests no viņa

rokas, nokrita aiz manis kaut kur zālē. Bet es ne-

noliecos, lai to paņemtu. Es biju jau no dārza ārā.

Skaidri atminos, ka varēju spriest. Lūk, tas ir

labi. Tagad es kaut ko zinu. Lielu, nenovēršamu.

Tagad es zinu, cik pasaule vienkārša un noteikta,
cik sapņi niecigi un sveši. Lūk, te ir ceļa mala,

lūk, te lauka eža, te rudzu vārpas piebriedušas un

gatavas pļaujai.
Un es gāju, — likās pat laimigs un tik viegls.
Lietus gāzās kā jūra, zibeņi liesmoja krustam un

šķērsam un nogulās degdami kā lieli palagi uz lau-

kiem, brīžam zilgani, brīžam sarkani, tad asi, sprak-
stedami kā degoša malka. Es noņēmu savu cepuri

un liku, lai negaiss mani mazgā. Es biju kā zeme,

kas pilna tvaiku un kvēlas bijusi un ko zibens tagad

veldzē un dziedina. Es priecājos par savu vieglumu
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un dzīvibu. Un man bija tik labi šaī dabas trakumā

un tik viegli, ka es gatavs biju jokoties ar zibeņiem

un pērkoņiem.

Lūk, dzīve! Cik vienkārša, liela un kaila savā

varenumā!

Es biju pēkšņi izaudzis, kļuvis gudrs, brīvs un

valdniecigs.
Un nu es sapratu ari mīlestibas būtibu. Viss tas,

ko es biju domājis par mīlestibu, bija bijuši tukši

izjūkoši sapņi, murgojumi, kuros mani bija ievadijuši
dzejnieki un mana fantāzija.

Es nonācu mājās galigi izmircis, bet viegls, kā no

lielas slimibas izdziedināts. Man pat smīns bija

lūpās. Tā —es teicu —nu būs miers! Un noģēr-
bies es nolikos gultā un pirmo reiz pēc vairāk ne-

dējam saldi iemigu.
Cik reizes vēlāk pārdomāju piedzīvoto, man tas

likās šausmigs, bet ari dziedinošs, kā bīstama ope-

rācija. Man bija nogriesti mani gaisa spārni. Manas

kājas gāja pa zemi ar labpatiku, aptaustot viņas

stiprumu. Retas reizes man uzklupa liels žēlums pēc

Asjas un ta, kas bijis, bet ne vairs nomocošs. Ta

bija drīzāk sāpju sajūta, kāda ir pēc operācijas, kad

ievainota vieta aizdzīst. Es biju glābts. Man bija
tikai kauns par revolveru, bet tā kā neviens man to

neatgādināja, tad, liekas, tas šodien ari guj Asjas
dārzā zālē kā briesmigs no manas miesas izrauts

greizsirdibas un moku simbols.

Redzi, draugs, kā es tiku pie savas tagadējās
atziņas! Un tad, protams, sāku ienīdēt vēsturi, va-

lodas, literatūru, visu psicholoģiju. Un lai nekad

nebūtu jāsapņo un jāilgojas pēc sievietes, es kļuvu

jūrnieks, kuram nodibināt ģimeni gan ir lielākā

muļķiba. Mūžam būt svešās vietās, no viena krasta

pie otra piestāt. Tāpat dzīvē kā dvēseles saviļņo-

jumos. Ņemt, kur kas iegūstams un pasmaidit, kur

kas zaudējams. Šīs pašas atziņas dēļ, varbūt, ari
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jūsu sastindzinātā sabiedriba mani tura par kaut

kādu briesmoni un netikli. Bet ta nu ir pilnigi viņu
darišana. Es paturu savu atziņu un vieglumu kā

reāls zemes radijums, kuram nav nekādas vajadzibas
grozit dabas lielo un mūžigo likumu."

Viņš apklusa, nobikstija pelnus no cigāra un omu-

ligi aizkūpināja no jauna.

draugs, uz tās tālās un drausmigās
versmes kapiem!" Viņš pieskandināja un mēs dzērām.

Mani mocija kāds jautājums.
„Nu —un Asja? Tava Asja. Vaj viņa apprecējās

ar to birokrātu?"

„Protams, ka ne. Bet tas te nav no svara. Meiča

atsaucās viņam pretī tādēļ, ka viņš bija reāla būtne,
liels uzvarošo dabas likumu pazinējs."

„Un tomēr, kas gan mēs būtu bez sapņiem!" es

teicu. „Sapņos mēs tikai sasniedzam lielo pilnibu

un ieguvumu daiļumu, kas dzīvē ir tik skopi izsēts.

Vaj brīžam sapņi nava vienigais veldzejums un vie-

nigā mūsu gara elpa?"
„Mums tik vajaga apreibinajumu, lai varētu paciest

dzīvi."

„Sapņi, noreibšana! Ak, mans draugs! Tu esi

dzejnieks un es to ari saprotu. Sapņi ir dzejnieka
valsts. Un sevišķi apreibināšanās. Bet kas attiecas

un mīlestibu, tad ari to es turu vienigi par apreibi-
nāšanos —uz brīdi. Tāpat kā vīnu, dzeju, muziķu,

opiju, ja gribi. Mēs, lūk, te baudām šampanieti,
mums ir labi. Dzīve ir apstājusies savā skrējienā

un mēs it kā atvelkam elpu. Bet dēļ ka? Lai ar

lielāku straujumu pēc tam mestos dzīvē.

Pēc mana sapņa ar Asju un pēc ta tāļā piedzīvo-
juma, par kuru tev nupat stāstiju, es esmu sapratis
mīlestibas postu, ja viņu ņem tā, kā es ņēmu un kā

to ņem dzejnieki un jaunekļi..."
„Zinu jau, zinu," — viņš pasteidzās, redzēdams, ka

gribu kaut ko atbildēt. „Tu teiksi, viņa dod ierosmi,
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stāda mērķi. Ne, draugs. Vaj cilvēks, kurš ir pa-

matigs dzērājs, — alkoholiķis, kā mēdz teikt — vaj
tas dzīvei kur derigs? Vaj viņš var sasniegt kaut

ko, padarit, sviest lielas idejas ļaudīs, paraut pasauli

uz priekšu? Ne. Viņš ir nožēlojams, mirstošs, ne-

varigs. Tāpat tas ir ar opija smēķētajiem. Un tāpat
tas ari ir ar ideāliem mīlētajiem. Viņi visi ir slimi,
fantasti. Mīlestiba, sapņu un iedomu mīlestiba no-

virza mus no dzīves, no mūsu pienākumiem, paņem

visu enerģiju. Ta ir slimiba, kuru vajaga iznīcināt

ar vis:em līdzekļiem, kādi mums pieietami. Vīnam,

mīlestibai, dzejai — tikai acumirkļus drīkstam ziedot.

Un tad tie ari ir patiesi, skaisti un lieliski. Turoties

ilgāk pie tās — mēs tiekam līdzigi nejēdzīgam žūpām,
kam nav vairs ne apziņas, ne gariga spēka. Vīrs

pēc mīlestibas acumirkļiem ceļas, lai dotos dzīvē, lai

iegūtu dzīvi, lai uzvarētu, lai sasniegtu kaut kādu

lielu mērķi. Vaj vari iedomāties ko nožēlojamāku,
kā vīru, kurš dienu un nakti sapņo par mīlestibu

un netiek no tās vaļā, kā dzērājs no pudeles?
Varbūt, pie sieviešiem tas ir citādi, bet apgal-

voju — ari viņas ir praktiskas šaī ziņā. Viņu uz-

devums ir vairot pasaules valdnieku skaitu. Mūsu —

iegūt, uzvarēt! Ko gan nekad nevar ar sapņošanu
un mīlešanos, vaj dzeršanu, vaj opija smēķēšanu.

Mīļais draugs! Es esmu nodzīvojis vairāk kā desmit

gadus austrumos. Un pilnigi atzinis, ka austrumnieku

skats uz mīlestibu kā uz apreibināšanās mirkli, ir

dziļi pamatots, dzīves gudribas ekstrakts. Un ja

man šodien būtu jāaizstāv disertācija par to, kas

mums mīlestibā vajadzigs, tad es kā uzrakstu liktu

apgriestos Ģetes vārdus: „Mūžigi vīrišķais augšup
mūs ceļ."

Es esmu pilnigi pārliecināts, ka agrāk vaj vēlāk

cilvēki nāks pie atziņas par to, cik nelietigi ir no-

doties sentimentālai mīlestibai un izdos likumus, kas

atļauj mīlestibu lietot tikai kā līdzekli, ne kā mērķi.
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Tāpat kā mēs atzīstam dievigo vīnu — uz acumirkli,
bet smejam un nolādam žūpas, tāpat tam jābūt ari

ar mīlestibu, kuras sapņotāji un idealizetaji ir neva-

rigi, slimi ļaudis, dzīvei, kultūrai un ieguvumiem un

tā tad ari cilvēcei nelietojami."
Kalnozols pieskandināja savu glāzi pie manas un

mēs dzērām. Viņš bija smaidigs, gudrās acis un vaļ-

sirdigais sejs mirdzēja smalkā un apgarotā cilvecibā.

Indietis ienāca un pasniedza kapteinim mazu vē-

stuliti. Kalnozols to izlasija, pasmīnēja un ielika

savā krūšu kabatā. Pēc tam viņš mani uzaicināja

pastaigāties, jo nakts bija brīnišķi jauka un viļinoša.
Mēs ilgi klējojām pa Rigas ielām, gar dārziem un

puķēm un es klausijos mana mīlestibas filosofa

loģiskā un vēsā runā un bieži man bija jāatzīstas, ka

viņam taisniba. Momenta priesteris un momentabaudi-

tajs, dzīves uzvarētājs un vēss skaidra prāta cilvēks —

viņš bija kā parādiba starp mūsu lielo vienmuļibu.

„Un nu," viņš teica, saņēmis manu roku — „atvaino
mani. Es tagad iešu pie savas Asjas. Pie tādas,
kādu tu redzēji manā stāstā. Varbūt ka rītā vaj
vēlāk kāds jauneklis mocisies ar šausmigo greizsir-
dibas kaķi, kura plosīs viņa dvēseli. Bet tas ir tik

noderigi, lai atmodinātu to no sapņiem un atdotu

zemei un dzīvei."

Tā mēs šķīrāmies.
Divas dienas vēlāk es redzēju kapteini Kalnozolu

soļojot pa to pašu straujo ielu. Viņam blakus gāja
skaista meiča, droši un vaļigi smiedamās un lūko-

damās viņa vīrišķīgajā sejā.
Cik vienkārša un skaista ir dzīve, ja nemeklējam

viņā neko mūžigu — man negribot bija jādomā.
Un es pārdzīvoju atkal no jauna Kalnozola stāstu

par viņa Asju.
Lai liktens pašķir viņa ceļus, ja viņš patiesi ir spējis

atsvabināties no visām tām mokām, ko mums sagādā

šis varenais pasaules māņu malks — mīlestiba.





MŪŽĪBAS tuvuma.

1.

Daugaviešu māte guļ uz savas gultas. Viņai ir

tuvu astoņdesmit gadu. Viņas mati ir sirmi sudra-

boti, bet vaigs pilns izteiksmes. Viņas acis ir dzidras

un lielas un izskatās tik jaunas vēl, kā kad viņa tās

būtu aizņēmusies no kādas ziedošas pārcilvecigas
būtnes. Viņas negrib novecoties, viņas ir līdzigas
kāda liela mākslas darba acim, kuras paliek pilnas
burvibas cauri gadusimtiem, kaut ari slēptos dziļi

muzeju krēslā. Daugaviešu mātes acīs ir sastindzi-

nāta jauniba. Kaut gan viņa bezgala daudz ir rau-

dājusi un cietusi un ari smējusies. Viņas acīs ir

mūsu lauku mirdzums un mūsu tautas šķīstiba. Ari

miers un mūžiba, dziļa, daudz nesoša mūžiba.

Viņas vaigs ir simts rievām izvagots. Tur ir zī-

mētas viņas mūža dienas un viņas dienu ceji. Bet

šis vaigs ir maigs kā gatava maiga augļa pilniba.
Izbalināts dienu vējos un saulē, pārbaudits dvēseles

aukās, viņš tagad rudeņo kā kluss oktobrs, glabā-
dams mēmi sevī sapņus un atmiņas, pār kurām

klājas jau norieta skumjas un samierināšanās.

Daugaviešu mātes augums nav vēl saliekts; viņa
iet lēni, bet cēli, kā nezdama ar cieņu savas dzīves

daiļo kroni. Viņas rokas ir izkaltušas, bet viņās
vēl dzīvi rit asinis, un darbs viņas rokam padodas
kā akmens laba meistara rokai. Un darbs ir viņas

piemineklis.
Viņas valoda ir viņas dvēsele. Viņas valodā nav

neka lieka. Viņas vārdi ir nosvērti un glezni. Viņai

to nava daudz, jo ar pasauli viņa sarunājas reti un
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ar sevi sarunājoties viņai vārdu nevajaga. Viņa
visu atzinusi, visu piedevusi un sapratusi. — Tā viņa

apvieno sevī zemi un augstumus, laikus un mūžibu.

Viņa guj uz savas gultas un sapņo. Viņa mēdz

dzīvot savu dzīves mūžibu arvien no jauna. Katru

dienu atgriezdamās savas dzīvibas tālos ceļos, kur

sudrabota saule staigā un zelta rasa kaisās uz ejam,
varavīksnas krustojas gaisā un kliedz jaunu dienu

dzeguzes, kā simts jauni pulksteņi mežu un lauku

zaļajās pilsētās.

Daugaviešu mātes gulta ir augsta, plata un vec-

laicigi skaista, tāpat kā Daugaviešu māte. Ta ir no

veca tumša magoņkoka, laba meistara taisīta, vairāk

kā simts gadus veca. Viņā nav nevienas dzelzs

naglas, ne skrūves. Viņa ir taisita saldam miegam,
ne steigai un nemieram, kas tagad pārņēmis pasauli.
Šī gulta izskatās kā sena pasakaina laiva, ar kuru

var braukt uz pasakainu zemi sapņos. Un viņas

galvgalā ir iegravētas dažas fantastiskas sapņainas

puķes un putns, kas dzied pretī debesim.

Vecā magoņkoka gulta un Daugaviešu māte ir

vienotrai līdzigas. Un Daugaviešu māte mīl veco

gultu. Ta ir viņas pasaule, viņas šūpulis un būs ari

viņas auklētajā nāves brīdī. Vecajā gultā ir visa

Daugaviešu mātes dzīve. Ta ir kā jūrnieka kuģis,
kurš to vadājis gadudesmitiem pa okeāniem, vētrām

bezgaligā cīniņā un gaitās uz priekšu. Tādēļ ari

vecā saimniece zin savas gultas vērtibu.

Varbūt simts gadus atpakaļ ta ir taisita viņas
mātei un no mātes Daugaviešu māte to ir saņēmusi
kā pūra gultu un atvedusi no savas dzimtenes mājas

šurp dzīvei ar visiem labiem novēlējumiem, vārdiem,

dziesmām, ar savas mātes mīļo roku glāstiem un

skaistiem zvaigžņu deķiem un linu palagiem. Tāda

gulta glabā sevī vairāk, nekā cilvēks savā atmiņā
var uzglabāt. Naktis pilnas sapņu un skūpstu, pilnas
miera un uztraukuma, bēdu un laimes. Ta ir veselas
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mūžibas gulta. Laiks to uzglabājis kā liecinieku un

dienu atspulgu.
Visšausmīgākā gadā, kad lielgabali dunēja un ļaudis

bēga uz visām pusēm, kad druvas tika samīditas un

mājas dedzinātas, ari Daugaviešu dzimta steidzīgi
devās ceļā. Gulta palika un brīnišķigā kārtā izglā-
bās no kara pulku varmācibam. Viņa bija aiz liela

skapja istabas krēslainākā stūri un viņas vērtiba

palika it kā apslēpta. Un kad pēc četriem gadiem
Daugaviešu māte atgriezās — viena un bēdu pilna,

viņa atrada savu gultu, kaut gan dragātu, un atkal

apmetās tur, saglābdama, cik spējas, izpostito māju.
No visa bija palikusi tikai vecā istaba, salauzitas

ābeles dārzā un kā mūžigas dzīvibas liecinieki varenie

oši pagalmā, zaļokšņi un nevainoti, pilni klusas šal-

koņas, kā senu dienu garu.

Tagad lielā varenā lauku māja ir kā pusnomodā
un ari, liekas, sapņo par to vareno bajarisko dzīvi,
darbu un bagatibu, kas te sendienās bijis. Lielie

lauki pa daļai ar krūmiem aizauguši. Maz druvu.

Pāris jaunu ēku kā pagaidām celtas, neliels lopu
pulks, nedaudz cilvēku. Vecais saimnieks Indriķis,
varenais strādnieks, dziedātājs un dzīrotājs, guļ Kriev-

zemē uz Volgas krasta krievu kapos, kur tifs to no-

veda. Pa māju saimnieko pusgraudnieki ari kā pa-

guruši, kā negribēdami, kā kaut ko vēl gaididami.
Un Daugaviešu māte pilna dažādām kaitēm un

sāpēm, ko vecums uzliek mums uz pleciem un uz

dvēseles, — viņa guļ uz savas gultas un domā un

sapņo tikai vienā virzienā — atpakaļ. Jo uz priekšu
viņa redz tikai mūžibas plašos ūdeņus, pār kuriem

aizgājuši tik daudz dvēseļu kuģi ar viņas pazīsta-

miem, draugiem, radiem un ar visu seno ziedošo

rožu laiku
...

Šinī gultā ir visa Daugaviešu mātes manta un

atmiņas. Ta ir viņas klēts, skapis, pūra lāde un

rotu glabātuve. Tur zem pagalvja ir adeklis ar
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pasāktu zeķu pāri, šujamie piederumi, dažādas ada-

tas un peņģerots no veca sudraba. Tur ir salociti

daži svētdienas lakati un vecas skaistas prievites ar

tautisku rakstu. Aitu cērpjamās dzirkles, ziemas

cimdi, dažādas sausas zāles: pelenes, baldriāna sak-

nes, mētras, matu ķemmes, tamborējamās adatas,

mazas rotu kastites. Tur ir ari veca dziesmu grāmata,
apdilusi no lietošanas, mazs zelta pulkstens ar debes-

zilu seju un spožiem stundu skaitļiem, — apstājies,
it kā apkusis mērot Daugaviešu mātes gadu skaitļus.

Pašā apakšā ir neliela skaista māzera koka kastite

ar ziloņkaula greznojumiem — tikpat veca, varbūt,
kā gulta. Tur ir vecas apdzeltejušas vēstules, ar

senām pastmarkām un laka zieģeļiem, sasietas ar

krāsainām lentitem. Daži sažuvuši rožu ziedi diezin

no kuriem laikiem, bezkrāsaini, bet daudznozīmigi
priekš Daugaviešu mātes. Tur, blakus dziesmu grā-
matai ir divi-trīs sējumi Ģetes dzeju ar zeltotu grā-
matu malu un Heines „Dziesmu grāmata". Grāmatās

ir ieraksti ar seniem, seniem gadskaitļiem. To visu var

dabūt redzēt, kad reizēm svētdienās Daugaviešu māte

sāk lasit vecās vēstules un dzejas, un acis viņai

paliek vēl gaišākas un vaigā ir tāda svētlaimiba un

sviniba, kā kad viņai atkal būtu iesvētišanas diena.

Lūk, kur šais mazos niekos un grāmatās ir ieslē-

pušies visa Daugaviešu mātes dzīve — vismaz viņas
mūža nemirstigā dvēsele. Bieži Daugaviešu māte,
cilādama savas lietiņas, uzsāk ceļojumu uz aizgājušo
laiku kapenēm un viņas mūžs top par gaišu, zvīļo-
jošu mūžibu, kur tik daudz plašuma un ziedu un

sanošu sapņu, kas kā bišu pulks pilns ar saldu medu

no pjavam un roždārziem.

0, tas ir skaists ceļojums līdzi Daugaviešu mātes

atmiņām!
2.

Viņa ir augusi tālu Zemgales otrā pusē pie leišiem.

Tēvs, cītigs un nenogurstošs darbinieks, izplēsis va-
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rēnos līdumus klāt jau sentēva labajai mājai. Gaišs

latvietis, stiprs kā briedis, varens tautas aizstāvis

un gudrs pamudinātājs uz visu labu. Māte dziedā-

tajā un viesu mielotajā. Dēlus viņi vadija skolās.

Viens bija advokāts, agro dzejnieku un clnitaju draugs,
otrs Krievijā lielu fabriku un muižu pārvaldnieks.
Trešais māju mantinieks. Bet viņu vienigo meitu

tādēļ neturēja zem pūra. Sūtija muižnieku skolā, kur

meitenei atvērās dabas un daiļuma noslēpumi. Viņa
izauga Ģetes un Šillera elpojumā, bet savas tautas

dziesmas paturēja kā mātes labāko vēlējumu. Lasija
labākās avizes un žurnālus, kur jau sāka paspīdēt
jaunlatviešu kvēlojošais gars. Bet kad pārnāca mā-

jās, darbā tika radināta kā kalpone. Bija veikla un

vijiga kā Spīdola, bet ar Laimdotas dvēseli. Visā

apgabalā jaunie saimnieki runāja tikai par viņu,
tuvumā vaj drebēja un nezināja kā pakalpot un kādus

vārdus teikt. Bet viņa vaļiga, smējiga un vienkārša,
ar latvisko tikumu visus apspīdēja kā vasaras saule.

Bija viens-otrs sapnis ...
Jaunibas vasaras bija ga-

ras un pilnas laimes. Dziesmas un darbs — darbs

un dziesmas. Austuvē, dārzā, druvā; retumis pilsētā

vaj pie tāļiem radiem ciemā — tā gāja viņas dienas.

Savu daiļumu maz viņa apzinājās, bet toties vare-

nāks un saistošāks tas bija ...

Ja, kā dienas ir gājušas! Varenas, saules dziesmu

un darbu dienas l

Un tik daudz bija dzīves krustceļu, kuri varēja

viņu aizvest neapzināmos vilinošos tālumos. Kas

viņu ir turējis šaīs laukos un tikumos?

Mazā skaistā koka kastitē starp vēstulēm, kuras

viņa vienmēr līdz nesusi kā lielākos dārgumus, —

tur var atrast savādus rakstus un notikumus, kas

runā par viņas skaistumu un nozīmi.

Tur pavisam sadzeltējis guļ kāds grafs —ja, patiess
grafs — tagad, protams, bez kādas nozīmes— tikai ēna

starp ēnam.Tur ir kāda vēstule no viņa un vēl kautkas.
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Toreiz viņai bija divdesmit gadu. Viņa staigāja
kā jauna saule pa sava tēva laukiem ar spēku un

jaunibu pilna. Muižā bija kautkādi svētki ar dzie-

smām un deju. Viss pagasts bija aicināts. Pārnāca

mājās jaunais grafs pēc ārzemju studijām, lai stātos

tēva vietā kā nepārredzamu mežu un divu muižu

un lielu pagastu īpašnieks. Daugaviešu māte — to-

reiz daiļā Vanagu Ilze — bija starp kora dziedātajām.
Liela sidraba sākts, melnzīda uzvalks un divas gai-
šas garas matu pīnes — tāda viņa tur stāvēja kā

parādiba starp citām. Pie mielasta galda, kuru deva

pagastu Jaudim, viņu bija ieraudzijis jaunais grafs
un tad tam miera vairs nebija. Viņš bija mācijies

iegūt visu, ko kāro, un asinis viņam sāka auļot, kā

vilkam uz medijumu.

Viņš to bija aicinājis uz deju un mēģinājis runāt.

Bet viņa, kautra, vaļiga un pieklājiga, neka negribēja
saprast. Tas saviļņoja grafu vēl vairāk, un tad iesā-

kās viņa cīņa, kuru tas zaudēja... Viņš izmēģināja
visus ceļus, kā piekļūt „daiļajai no tautas", kā mēdza

teikt toreiz viņa draugi, smiedamies par viņa iemī-

lēšanos. Viņš rīkoja medibas, kuras parasti sākās

un beidzās Ilzes tēva mājās ar pusdienām un vaka-

riņām, kur jaunais grafs tad varēja parunāt dažus

vārdus ar savu daiļo.
Un reiz, kad tie vieni bija istabā, grafs bija ap-

tvēris savu roku ap viņas pleciem un bramanigi
meklēja noskūpstit Ilzes lūpas.

Skats, dzirkstošs kā zibens un bezgala lepns, sa-

trieca viņu tik stipri, ka grafs atkāpās dažus soļus,
kā nesaprotama spēka sviests.

Viņi skatijās mirkli viens otrā. Ilze redzēja bālas,

jaunas, bet ūdeņainas acis, kā bez spožuma, un vien-

aldzigu, augstprātigu seju. Plānie gaišie mati bija
uz pieres salipuši no sviedriem. Likās, viņš tikai

tagad saprata, cik nepareizu ceļu gājis un cik tālu

sevi pazaudējis šīs sievietes priekšā. Viņš tvīka...



Viņa stāvēja cieta un uzvaroša un lūpas norau-

stijās nicinošā smīnā.

„Grafa kungs! Es aizliedzu jums to!"

Un tad viņa izgāja neatskatidamās, pilna saviļņo-

juma, bet ari pašsavaldīšanās. Viņa aizgāja, ieslē-

dzās savā istabā un drebēja no nicināšanas. Tādas

domas bija šiem aristokrātiem par saviem zemnie-

kiem! Viņai toreiz bija licies, ka lomas ir mainitas.

Viņa ir aristokrāte un grafs — staļļa puisis.
Bet jaunais muižnieks, atmodies, traucās prom.

Pliķis viņam nebūtu tik ļoti sāpējis un tā pazemojis,
kā viņas skats un izturēšanās. Viņš izskrēja pa-

galmā, kliedza pēc zirgiem un ļaudim un auļoja prom,

pilns neapmierinātu asiņu, dusmu, ilgu un žēluma,
bet visvairāk kaUna. Tāds grezns sieviešu eksem-

plārs, un viņam, varenam grafam, kurš iekarojis pat

galma princeses, jākrīt un jāzaudē zemnieces priekšā!
Atriebties!

Kādēļ viņam vairs nebija dzimttiesibu par šo tautu?

Tikai nedaudz gadi, ka tās bija iznīcinātas. Citādi

vienas pavēles pietiktu, lai Ilze tiktu ievadita viņa
rokās. Bet tagad viņš tādā ceļā bija nevarigs.

Viņš rīkoja dzīres, gribēja aizmirsties; viņš brauca

uz pilsētu, dzēra un trakoja, bet Ilzes rēgs vienmēr

lidoja viņa priekšā ar neredzētu daiļumu, un pārspēja
visus apreibināšanās brīžus un līdzekļus ar savu

varenibu.

Ilze pastāstija mātei par kunga nolūkiem, un līdz

ar to, protams, grafam ciems, ari medibu laikā, mājās

bija cieti. Ilzes māte nesa sevī lepnumu, kas varēja

pacelties pāri katrai grafu iedomai. Viņa zināja tau-

tas likteni, un dziļa, nesalaužama nicināšana bija

ieaugusi visā viņas dzimtā un ari Ilzē pret kalpinā-

tajiem. Tie uzlūkoja visus ārpus viņu kārtas, kā

uzlūko katru vajadzigu priekšmetu. Kā suni, kuram

var ar pātagu paziņot savas dusmas. Kā cigāru, ko

var izsmēķēt un aizmest, lai ņemtu jaunu.

245
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Ilzes dzimtas sašutumam nebija mēra, un Ilzes

brālis-advokats bija izteicies, ka par tamlīdzigiem
nodomiem viņš gatavs ar grafu krustot zobenus vaj
šaujamos ieročus, kad un kur viņa pretiniekam pa-
tiktos.

Grafs, redzēdams, ka ar varu nekas nav iegūstams,
kļuva lēns un padevigs. Viņš palika citāds; viņš

bija sācis domāt par kārtu un privilēģiju nevajadzibu,
lai tikai iegūtu sev Ilzi. Var jau būt, Ilze domāja,
ka viņš patiesi domā nopietni, bet kas viņai par to?

Viņš savā muižnieka iedomibā vēlējās, lai ta kristu

kā gatava vīģe viņa rokās, kad tikai tam patīk. Bet

pasaule, kurā viņš mita, bija tik sveša un salta un

nevajadziga. Un gadusimti to bija rādijuši, ka šis

nobleses goda vārds pret tautu ir bijis tikai izsmiekls

un visā viņu dzīvē un vēsturē tikai plēsoņa tīģera
un iedomiga nelieša jūtam bija kaut kāda nozīme.

Un tad, lūk, te guļ ta vēstule mazā vīstoklī, kuru
Ilze bija saņēmusi kādā augusta vakarā — veselu

gadu pēc pirmā notikuma ar grafu. To viņai pa-

sniedza cauri sētai no muižas nākdama veca un

viltiga sieva, nozvērinādama nevienam nestāstit un

uz mata izpildit visu, kas tur teikts. Vēstule ir vācu

valodā un ar grafa parakstu. Viņš ir nācis pie pār-
liecibas, ka vienigā sieviete, kura var viņu darit

laimigu, ir Ilze. Viņš uzaicina to bēgt ar viņu uz

ārzemēm, lai tur salaulātos un kļūtu par viņa liku-

migu sievu.

„Mana kariete gaidīs jūs, cienijamā kundzene, silā

tuvu pie mazā kroga pulksten vienā naktī, lai aiz-

vestu mūs brīvibā un laimē."

Nabaga grafs ar ūdeņainām acim un nogurušo
jauno seju! Kāda daļa viņam pie Ilzes sirds? Viņš

pazīst tikai savu vēlēšanos, tikai savu gribu un domu,
ka visam jānotiek kā uz Ceisa pavēli.

Viņš gaidija velti. Tikai vēlāk pagasta ļaudis ru-

nāja, ka minētā naktī, vēlu, jau uz rīta pusi, grafa



247

kariete ar četriem zirgiem aizauļojusi vēja ātrumā

caur silu uz Rigas pusi un kučiers nežēligi pēris

zirgus. Tā kā jaunais grafs no tās dienas tiešām

bija pazudis, tad stāstija, ka velns to esot aizvedis,

jo naktī bijis briesmigs negaiss un balti zibeņi locī-

jušies ap karieti.

Tiešām, grafs vairs neatgriezās un pēc tēva nāves

muiža tika pārdota svešiem.

Ilze smējās un dziedāja tālāk savā tēva mājā.
Vēstuli viņa nevienam nav rādijusi un tikai tagad
lasot nāk savādas jūtas sirdī. Kur būtu gājis viņas

ceļš toreiz? Ak Dievs, kas viss nav jaunibā jāsatiek!
Varbūt grafs viņu tiešām mīlēja, tā kā būtu varējis

kļūt laimigs un pielūgt viņu. Varbūt viņa ceļi aiz-

gāja neziņā un viņš kļuva slims un nelaimigs, pat
noziedznieks? Kas to var zināt un izpētit. Tas viss

tik sen, kā viņā mūžā, no kura tikai vairs lēns at-

spulgs dziest gadu krēslibā.

3.

Un tad starp citām vēstulēm un maziem niekiem

ir pāris rožu ziedu mazā zīdautā satīti. Viņi ir

nobiruši un tā izbalējuši, ka krāsa gandrīz nav vairs

pazīstama. Tikai Daugaviešu māte zina, ka tie ir

sarkanā krāsā bijuši. Tumšmelnisarkani, kā asinis...

Viņai pat liekas, ka tie smaržotu, jo viegls reibonis

apņem viņas veco galvu un uznāk tāds kā sapnis,
kā silts vējš no tālā ziedu laika.

Kā tas bij ? Kā tas bij! Tautā kaut kas modās

un zēla. Bija vīri, kas runāja diženu un cildenu

valodu. Jaunās balsis cēlās par sevis pazīšanu, par

augšāmcelšanos... Sāka runāt par tautu. Un tad

tika dzirdams, ka Rigā būs drīzumā svētki. Brašākās

meitas un puiši lasijās koros, un Daugaviešu māte

ari tur bija, jo daiļi dziedat varēja. Laiks pienāca

ātri, kad ar jaunām drēbēm, vizuļiem un rotām viņa
brauca turp. Kāds laiks, kāds vieglums! Vaigi karsa,
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lepnums bija sirdī, kad satikās dziedātāji no visām

maļam un novadiem. Tik daudz iepazīšanās, dzidru

vārdu. Tik daudz karogu, vītņu un prieka. Ļaudis

noskatijās viņiem pakaj, kur vien gāja. Lielā, skaistā

māja, ko latvieši bija cēluši, sanēja vien no dziesmām,
kad kori tika pārbauditi. Brālis Ilzi ievadija visur

un iepazīstināja. Visi bija ar viņu tik laipni un

mīļi, visur pašķīrās ceļš, kur viņa gāja, un rokas

sniedzās preti. Tur bija visi tautas vadoņi, māciti

vīri, dziesminieki, muziķi, skolotāji.
Kāds, kurš bija varens kā pats Pērkons un skaists

kā druvu dievs, arvien mēģināja ielaisties sarunās ar

Ilzi. Viņš bija starp vadoņiem, viņš runāja un rīkojās

un apsveica. Visi viņu uzklausija un uzmanija. Ja,
vēl kaut kur atmiņā vajaga būt viņa vārdam ierak-

stītam. Viņš pavadija to pa pilsētu un gādāja atspir-

dzinājumus un rūpējās kā par savu māsu. Ilzei

sirds pamodās kā vasara un viņa noreiba no varenā

vīrišķigā, bet mīlā skata, ar kuru tas satika Ilzi

katru dienu.

Reiz dārzā pēc dziesmām viņi pastaigājās un ru-

nāja vieglu runu par tautas dziesmu, kad preti nāca

puķu pārdevēja. Viens-otrs ņēma pa rozei. Kad

pārdevēja pienāca, viņiem rozes piedāvādama, viņš

paņēma visu klēpi sarkani liesmojošās rozes — visu,
cik bija, vismaz piecdesmit ziedus un ielika tos viņai
rokās. Tur nu viņa stāvēja kā rožu ķēniņiene ap-

mulsusi, laimiga un notvīkuši. Likās, visi bija pilni
laimes, tāpat kā viņa... Te, lūk, ir daži no tiem

ziediem
... Daugaviešu mātei klust svēti...

Sapņi apauda Ilzi kā ar sidrabzirnekja tīkliem,

un kad bija jābrauc mājās, viņa juta, ka paliek Rigā
kaut kas no viņas laimes un skumju pilns. Viņa
likās atmodusies, sevi ieskatijusies, liela izaugusi.

Viņš skūpstija viņas roku šķirdamies un vēlējās

rakstit, ja viņa atļauj. Ak cik viegli un saldi Ilze

atbrauca mājās! Dienas un naktis — viss saplūda
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kvēlošā smaržigā laikā un ziedu vējos. Ap viņas rozēm

dziedāja kāds neredzams, bet brīnumains putns un

ausīs dūca dziesmu svētku himnas un runāja vēsa

vīrišķiga valoda.

Ta bija Daugaviešu mātes mīlestiba. Nemirstiga,
tadēj ka nepiepildita... Nekad vairāk liktenis nebija

ļāvis atgriesties tamlīdzigiem brīžiem. Brašais vīrs

bija ticis vajāts no bizmaņiem, kā toreiz runāja par

muižniecibu, un apstākļi to aizmeta tālu Krievijā.
Cik plaša un sveša ari nebūtu šī zeme, Uze būtu

ar laimi sirdī to pārstaigājusi, lai tikai atkal satiktu

to vareno skatu... Bet varbūt viņš darija pareizāk.
Viņš negribēja ievest šo mierigo un skaisto sirdi

rūpju, trūkuma un svešuma zemē. Viņš atteicās no

visa par labu savai tautai un savām domam.

Divas vasaras Ilze bija klusa un sēru apvītā vaigā
tikai daiļums uzziedēja vēl valdzinošaks un smalkāks.

Tad tēvs, māte un radi nolēma, ka Ilzei laiks pre-

cēties. Cilvēka liktenis jāpiepilda, dzīve jāizdzīvo.
Jāaizmirst sapņi un svētdiena, jānoliek dziesmas un

dzejas. Un viņa tos nolika ... Heines mazo „Dziesmu

grāmatu", kur gandrīz katrā lappusē vītets ziediņš

ielikts, un kura, kā tagad dziesmu grāmata, daudz

cilāta un apdilusi, glabā vēl tās pašas dziesmas,
kuras nenovecojas tāpat kā atmiņas.

Viņas izredzētais, no tālienes braucis, bija jauns,
kluss un maigs. Bet apņēmās glabāt viņu kā svētu

grāmatu. Un tā viņu atveda uz Daugaviešiem, četr-

desmit verstis prom no tēva mājas. Kāzas bija lielas

un priecigas. Tās bija augusta mēnesī. Pēc „ja"
vārda baznicā skaistā līgava tik stipri sāka raudat,
ka visi domāja, viņa ir slima vaj kaut ko noziegu-
sies. Ir parasts, ka jaunas sievas toreiz raudājušas
kāzu namā, bet ne tā kā Ilze. Viņa toreiz veda uz

aizmirstibu to, pēc ka sapņojusi. Viņa bija padeviga
un pateiciga saviem vecākiem, citādi ta nebūtu tik

viegli piekāpusies. Bet tas nu bija viņas liktenis.



250

Kāzas dzēra trīs dienas pie vecākiem un trīs dienas

pie jaunā vīra, jaunajā tēvijā — Daugaviešos. Pār-

braucot lielajam silam, kas tagad nošķīra viņas jauno
dienu zemi un domas, viņa raudāja atkal rūgti, ka-

mēr muziķa jautri skanēja pār silu, zirgi zviedza un

kāzinieki dziedāja un dzēra.

Viņa izdali ja veltes pie visiem krustceļiem, kur

vien vārti bija aizvērti vaj šķērsli izlikti. Viņa sēja
savu pūru uz visām pusēm un vēl gadiem runāja

apkārtnē par viņas kāzām.

Kad viņi iebrauca Daugaviešos, lielie oši sētsvidū

to apsveica ar klusu šalku. Tie viņai patika un

viņa apsēja vienam skaistu jostu, par zīmi, ka viņa
te paliek.

Un tad pēc visa trokšņa un dziesmām un dzīrām

pienāca diena, kad jāuzsāk jaunas gaitas. Viņas
vīrs bija gudrs un bagāts un mīļi turēja jauno iegu-
vumu. Un kad pārs pirmie skumju gadi bija pagā-
juši, nāca šūpulis un dzīve sāka ritēt kā upe, plaša
ar sāpēm, laimi un sīvām darba pūlēm, nejaudama
vairs domāt par pagātni tik daudz, ka vajadzētu
raudat.

Skaistā gulta nāca no mātes pūrā līdz un nu viņa

un vēl lielie oši pagalma malā ir vienigie, kas Dau-

gaviešu mātei atlikušies no tālām zelta dienam.

Vienigie... Ja, patiesi vienigie. Mēmi, veci draugi,
kūpi pazīst katru viņas soli un katru dienu. Jo no

dzīvajiem nekas vairs nav atlicies, ka tikai vienigā

jaunākā meita, kura dzīvo tālu pilsētā — mājas izren-

tējusi svešiem Jaudim.

Daudz ir bijis labu un gaišu dienu Daugaviešu
mātes mūžā, bet tas ir bijis sen. Dzīve ir pamazām
izlaidusi asus nagus no savām samtrožu rokam un

nežēligi, nepielūdzami sakrampējusi vecās mātes sirdi,
dienu pa dienai arvien neatlaidigak.

Uz šīs gultas Daugaviešu māte ir dzemdējusi trīs
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liela liepa dziji ar savām saknēm zemē.

Bet kur tas viss ir? Kur? Daugaviešu māte šūpo
viegli savu galvu domādama par to, un tad izlasa

dziesmu grāmatā kādu pantu par mūžibu un nāvi.

Viņas pirksti ir šķirstot nodzēsuši gandrīz visu zel-

tito spožumu no dziesmu grāmatas iesējuma. Tāpat
kā liktenis visu spožumu no viņas dzīves ar vienmēr

jaunām vētrām.

Mūžiba nodzēš ēnas un iededzina jaunas zvaig-
znes —tā viņas dzīve.

4.

Reizēm Daugaviešu māte noiet kapsētā, lai pār-
skatītu savu dzīves mūžibu. Gaišā vasaras dienā ar

puķu pušķi rokās, melnās drēbēs kā veca dama no

senlaikiem, viņa iet taisni pa celiņu no vārtiem.

Krusti pleš viņai pretī savas rokas kā gaidīdami.
Pieminekļi stāv apsūbējuši zem veciem bērziem un

ziedošiem krūmiem. Tur pašā galā pa kreisi starp

jauniem ozoliem viņi guj — Austra, Jānis un Atis.

Jaunākais dēls Voldemārs te nav. Viņš guj Rigas

Brāļu kapos. Un viņas vīrs Daugaviešu saimnieks —

tālu Krievijā.
Cik grūti bija bērnus audzināt, bet cik viegli nāve

tos varēja paņemt! Daugaviešu māte apsēstas uz

maza sola brīdi domādama, tad iesprauž ziedus kapu

kopās. Vēji vīvina bērzu zaros un grūti šalko ozolos.

Kāda liela un laba dusa te būs... Ari bez rozēm,

jo tās jau savītušas.

Bet vakarā, kad atkal viņa guļ gultā, nāk nomi-

rušo tēli pie viņas ciemos.

Austra nomira pašā plaukumā, 14 gadus veca. Bija
darbamīļotajā un neatmaksājams palīgs mātei. Grūtā

sērgā ta vēl tvērās ap mātes pleciem: māmiņ, mīļo,
žēlo mani, žēlo!.. Viss tik ass atmiņā, kā vakardiena...
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Dēli auga, kā vareni ozoli. Prāta cilvēki, dedzigi
uz zināšanām, brīvibas mīļotāji un tautas cienitaji.
Nekas netika viņiem žēlots, lai zināšanas gūtu. Vecā-

kais — Jānis studēja par ārstu. Tad nāca šausmu

gads, kurš savu skaitli ir ierakstijis ar ugunszīmem
Daugaviešu mātes atmiņā. Saviļņojumi pa malu

maļam. Sacelšanās, sarkani karogi, tautas milicija.
Kad Jānis atbrauca no Peterpils uz brīdi mājās, viņš
atveda ziņas par kādu manifestu un uzvaru brīvibas

labā.

„Kas tur notiek? Es baidijos, ka tevi līdzi nepa-

ņem. Ko vēlas un ko meklē nemiernieki?" —tā

viņa prasija dēlu noskūpstijusi.
Jānis — zaļoksns, veseligs, smaidigs un labsirdigs

nosmējās:

„Mammiņ, mūsu tautai jātiek brīvai. Diezgan
kalpots!"

Bet pēc pārs mēnešiem pa mājam, pa ceļiem sāka

jādelēt kazaki un draguņi. Un kādā aukstā naktī

drausmigi sita pie durvim un kliedza un lamājās.
Jāni aizveda. Viņa raudāja. Jānis mierināja, ka

pēc pārs dienam būšot mājās, jo neka viņš ļauna
nevienam nav darijis. Tēvs pats sajūdza jauno zirgu

un aizveda savu dēlu uz muižu.

Pēc divām dienam vēstis pauda, ka nošauti astoņi

revolucionāri, eglēs netālu no muižas. Kas grib
savus apglabāt, jāizņem no komandiera muižā atļauja.

Kāda melna nāves diena ta bija Daugaviešos!
Tēvs ar brāli aizbrauca un atveda Jāni. Viņam bija
četras ložu vietas krūtīs un galvā. Māte lika sasa-

lušās vātīs rokas un raudāja, bet bez asarām —

izmisums tās bija pārņēmis. Viņa atminējās tālo

jaunibu un grafa aicinājumu. Tagad nāca atmaksa...

Jāni apglabāja un nākošā vasarā sarkanu rožu

vaiņagi gulēja uz kapa. No muižas sūtija zaldātus

tos noņemt, bet tie nespēja visu nolasit; vaiņagi,
likās, izauga paši no sevis.
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Bet Jānis bieži nāca pa naktim ciemoties. Gluži

kā dzīvs sēd pie galda, stāsta un smejas.
Tad nāca pasaules karš. Abus atlikušos dēlus

iesauca mobilizācijā. Atis kalpoja kaut kur kā kara

ierēdnis, bet Voldemārs iestājās no krievu pulka
latviešu strēlniekos.

Svešā malā māte gaidija ikdienu ziņu no tiem.

Ziemas svētku kaujās krita Voldemārs, vezdams savu

nodaļu kā virsnieks pret vāciešiem Tīreļpurvos. Par

viņu rakstīja visos laikrakstos, kā par cēlu varoni.

Viņa miesa bijusi pilna ar lodēm un rētām. Kopā
ar citiem Brāļu kapos to apbedija un māte un tēvs

tikai mēnesi vēlāk dabūja skaidras ziņas par viņa
nāvi.

Jaunākaisatnāca laimigi mājās. Bet Bermonta laikā

pats no jauna iestājās armijā un nesa sauli pie

cepures. Viņš runāja par Jāni, kuru šī nolādētā

cilts, kas tagad uzmācās, paņēmusi. Dzīvot nav

iespējams, kamēr kaut viens no viņiem staigā pa

mūsu laukiem. Viņš krita Kurzemi izcīnidams —

iedams tālu priekšā citiem. Viņu izdeva pārvešanai
uz dzimtenes kapiem. Visa apkārtne bija pie ap-

glabāšanas. Jaunie karavīri sveicināja ar zalvēm

pie kapa. Cēlās sarkanbalts karogs...

Daugaviešu mātes gultā zem pagalvja ir viņa

cepure... Reizēm viņa to pašūpo rokās un paru-

nājās domās ar Ati, kā vecos laikos.

Tā viņas radijumi ir aizgājuši! Vecā māja ir klusa

tikusi. Istabas, liekas, gaida kad atgriezisies tie,
kas te nesen vēl kopā sēdēja. Vecās ābeles dārzā

šalko vējā, vecie soli trūd pie senām puķu dobēm.

Bet visur ir piestiepti sāpju pavedieni, kā neredzami

zirnekļtīkli. Un dienas, kas citkārt bija tik bagātas

ar darbu, tagad ir garas, bez satura un visas vie-

nādas.

Mūžs viņai ir liels un skaists, ka bagatigs augļu
koks. Bet tagad augļi ir noņemti un tikai vēl lapas
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dzeltē rudens saulē. Koks ir kluss. Ari putni ir

aizlaidušies, kas ligzdas te vija un dziedāja. Ari

vasaras vēji prom un ja nāk vējš vēl, tad tikai lai

lapas aiznestu. Tāda ir Daugaviešu māte tagad.
No visiem viņas bērniem dzīva ir tikai vecākā

meita Anna. Viņa jau sen izprecēta tepat kaimiņu

pagastā pie krietna vīra. Bet pa kara laiku viņi
sveši tikuši zemei un pilsētā dzīvo un kļūst bagāti
laikam. Ja, ir savadi laiki! Daugaviešu māte redz,
ka nevienam vairs nava mīļš darbs. Cilvēki staigā
apkārt ar domam par to, kā iegūt bagatibu un vieglu
dzīvi bez darba. Viņi izrēķina stundas, cik brīv

strādāt. It kā mīļā saule ari spīdētu pēc stundām.

It kā putni dziedātu un koki augtu un augļi gata-
votos pēc stundām. Cilvēki skatās naidigi viens

otrā caur pieri un sadala sevi šķirās. Viņi domā

tikai par mūžigu karu.

Ja, šie cilvēki! Vaj ta ir vēl tauta?

Pa vasaras skaisto laiku brauc uz Daugaviešiem
ciemoties viņas meitas meitas no Rigas. Viņas ir

smalkas jaunkundzes un kalpo kaut kādā departa-
mentā — raksta uz mašinas un reģistrē rakstus.

Viņas ir bālgani zilas sejā kad atnāk. Viņu lūpas
ir krāsotas, viņas staigā uz augstiem papēžiem un

divas stundas katru dienu pulierē nagus un taisa

matus. Viņu kājas ir tik nevarigas, kā tās nevar

staigāt bez kurpēm pat pa mauru, bet dreb no zemes

pieskaršanās. Viņas guļ kamēr saule pusdienā un

nevar ēst Daugaviešu mātes cepto rudzu maizi —

viņām ir mīksti zobi.

Viņām ir vesela kaste ar zāļu pudelitem un smar-

žām un pūderiem, ziepēm un dažādiem smēriem.

Viņas runā svešādus vārdus un brīnās par katru

lauku darbu.

Tikai rudenī aizbraucot viņu vaigi tiek brūnāki

no saules un vēja.
Daugaviešu māte viņas apkalpo un mazgā viņu
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veļu un tīra viņu istabu. Ak Dievs, viņa doma—

kā dzīvē tās nāks cauri!

Varbūt ari dzīve palikusi citāda. Sīka un naba-

dziga, bez lieliem vīriem, bez skaistām un stiprām
sievām un bez darba, kas paņem dienas un naktis.

Cik labprāt Daugaviešu māte atvēlētu savu skaisto

māju meitas bērniem, ja viņi prastu strādāt! Kas

te druvu, kas pļavu, kas dārzu! Lauki prasa atkal

dziļa arkla un darbabez stundām. Bet viss ir kļuvis
citādi.

Daugaviešu mātes rokas vēl nepagurst un soļi vēl

neapstājas. Liekas, viņa tik daudz jau darijusi savā

mūžā, ka pasaule varētu paēst no viņas darba. Tos

audeklus, ko viņa audusi, vaj tos varētu kādā vei-

kalā salikt? Tos soļus, ko viņa staigājusi pa māju —

vaj pasaulē ir vēl kāds garāks ceļš?
Un tad nāk bieži sēras pie Daugaviešu mātes.

Viņa sāk skaitit savus laika biedrus un paziņas —

un visi ir jau aizgājuši krēslibā. Tēvi un mātes,
radi un kaimiņi, jaunibas draugi un draudzenes.

Zeme liekas tukša jau un neviena vairs nav, kas

gribētu un varētu atnākt pie viņas ciemā. Ak, Dievs,
lai sargā no nemirstibas! Kad visi tie, kuri sirdij
tik tuvu bijuši, ir nomiruši, tad nemirstiba izliekas

kā mokas. Dvēsele kļūst viena. Cik saprātigi ir

darijis Zālamans, kas izlējis nemirstibas dzērienu,

kā teika stāsta, ko Dievs viņam ar savu ķerubu

atsūtijis. Vientuliba ir rūgtāka par nāvi

Un tad Daugaviešu māte dzīvo pagātnē. Sapņos
un ikdienā.

Cik dažu reiz diendusu snauzdama savā vecajā

magoņkoka gultā viņa redz pusnomodā, pussapnī
visu no jauna.

Lūk, tur pa lauku ceļu garam rudzu druvai pie
vītoliem aizdrāžas melna kariete ar četriem zigiem
un viņai māj jaunais grafs. Aizšalc kā viesulis

...

Vaj tas nav pats nelabais bijis viņas ceļā? Dievs



256

lai piedod viņam un svēti viņa ceļus dzīve un pec

nāves...

Un atkal acis aizverot viņa redz, ka starp ošiem

nāk uz istabu kāds stalts vīrs gaišā uzvalkā. Viņa
skatās un notvīkst. Tas ir viņš, lielais tautas cīni-

tajs. Ja, un viņam ir rozes, pilnas rokas ar rozēm

un viņš smaida un no tālienes jau sveicina.

„Jaiet saņemt," saka Daugaviešu māte un jūt, ka

kājas dreb. Un tad viņa pamostas un izslauka acis.

Nav neka... Ir dienvidus saule un oši lēnā vējā
kustas. Ak, Kungs, Kungs, cik gari ir gadi! Vaj
viņas reize nav vēl klāt? Vaj viņš ar rozēm to ne-

aicināja jau prom?
Un atkal viņa piever acis un izrunājas ar Jāni

un Ati, ar Voldemāru un Austru un brīžam nāk ari

viņas vīrs un sāk atkal rīkoties un strādāt un prasa ēst.

Bet tas viss ir vasaras karstuma rēgi. Gars -Dau-

gaviešu mātei ir modrs un gaišs. Viņa padodas
savam liktenim un ir stipra un droša līdz galam.

Vecā magoņkoka gulta un Daugaviešu māte— cik

labi viņas abas sader kopā. Viņas glabā lielas dzī-

ves un tālu laiku stāstus. Katrai lietiņai ir sava

dvēsele un savi dārgumi. Rožu un dziesmu romāns

guļ šaī gultā senā, neuzrakstāms un neizstāstāms,
lai nezaudētu savu lielo burvibu.

Pēdējā nodaļa — vistraģiskākā ir jau klāt. Kad

Daugaviešu māti no magoņgultas ieliks kapu šķirstā —

varenai dzīvei un dzejai būs pielikta punkts.
Bālās un gurdenās meitas meitas, varbūt, pārdos

veco magoņkoka gultu kādā komisiju veikalā un

viņā gulēs jaunlaiku spekulants, bet Heines
„
Dziesmu

grāmata" ar apdilušo zeltijumu nāks krāmu tirgū un

vēstules ugunī.
Jo mēs dzīvojam laikmetā, kurš nemīlē Dievu un

sauli.
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apgādibā, 1922.

Pieci vēji. Tautas komēdija 4 cēlienos. J. Rozes

apgādibā, 1923. 11. izdevums.

Tautas darbinieki. Komēdija. J. Rozes apgādibā,
Rigā, 1924.

Sidraba birze. Pasaka piecos cēlienos. J. Rozes

apgādibā, Rigā, 1924.

Dienu atspldumi. Revolūcijas atmiņas. A. Gulbja

apgādibā, Rigā, 1924.

Aptumšošanās. Mistērija piecos cēlienos. J. Rozes

izdevums. Rigā, 1925.

Dzīvibas sākumi. Stāsti. „Latvju Kultūras" izdevums.

Rigā, 1924.

Ugunigi ziedi. Romāns. J. Rozes apgādibā, Rigā, 1925.

Elēģiski momenti. Dzejas. „Latvju Kultūras" izd.

Rigā, 1925.

Novellen. Lettische Literatur. Band IV. Übersetzt

von Senta Mauring. Leipzig - Riga, 1921. A.

Gulbis Verlag.
Memories of Summer. (The Bilders of New-Rome

and other Lettisch tāles. London. J. M. Dent

& Sons. L. T. D. 1924.
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Kopoti raksti I. A. Gulbja izdev. Rigā, (1921 —1922.)

Stāsti.

Kopoti raksti 11. A. Gulbja izdevums, Riga. Stāsti.

Kopoti raksti. J. Rozes izdevums. Rigā, 1923.—1926.

Ar P. Ermaņa un Arņa apcerējumiem, J. Aku-

ratera autobiogrāfiju, ģimetnem, ilustrācijām un

autogrāfiem. X sējumi, (ā 20 loksnes).
I. sējums — Dzejas

11. sējums — Stāsti

111. sējums — Stāsti

IV. sējums — Dzejas
V. sējums — Stāsti

VI. sējums — Lugas
VII. sējums — Lugas
VIII. sējums — Stāsti un lugas
IX. sējums — Dzejas un lugas
X. sējums — Stāsti un dzejas

2. Tulkojumi.

Renesansa noveles. Universāla Bibliotēka. (A. Gulbja
izdevums, Pēterburgā.)

Henrika Ibsena — „Meža pīle". Drāma. Universāla

Bibliotēka.

—

„
Brands". Drāma pantos. Universāla Bibliot.

— „Pers Gints". Drāma pantos. Univ. Bibliotēka.

— „Troņa tīkotāji". Drāma. „Letas" izdevums.

Rigā, 1924.

Morisa Meterlinka — „Masa Beatrise". Mistērija.
Universāla Bibliotēka.

Oskara UaiJda — „Zalome". Drāma. Universāla

Bibliotēka.

Hebbeļa — „Ģenoveva". Traģēdija. „Letas" izdev.

Rigā, 1924

Morisa Ordono un Brandona-Toma — „Carļa krust-

māte". J. Rozes izdevums. 1925.



3. Rokraksti.

Oriģināli.

„Atgriešanās". Jaunibas drāma 3 cēlienos. 1915.

„Mīlestibas augļi" jeb „Pārskatišanās". Komēdija
vienā cēlienā pantos. 1923.

„Mātes meita". Komēdija vienā cēlienā, pantos. 1925.

Tulkojumi.

Karalis. Kajavē un Robera dc Flera komēdija 4

cēlienos 1924.

Itālijas salmu cepure. Labiša komēdija 5 cēl. 1926.
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11. PERIODISKI IZDEVUMI,

kuros iespiesti J. Akuratera darbi.

„Dienas Lapa", Ernsta Plates izdevums, 1899. gadā.
Stāsts „Ceļā uz Patiesību", bez autora vārda

atzlmejuma.

„
Austrums", 1895. un 1896. g. Dzejoļi zem pseido-

nima Pollukss.

„Mājas Viesis", 1900.—1904. Stāsti un dzejas.
„Mājas Viesa Mēnešraksts", 1901.—1904. Dzejas un

stāsti.

„Zocialdemokrats", 1902.—1904. Ārzemju izdevums.

Korespondences, tulkojumi, revolucionāras dze-

jas, zem pseidonīma J. Vilks un ari bez paraksta.
„Vērotajs", 1904.—1905. Dzejas, stāsti, apcerējumi

par glezniecibu.
„Uz priekšu". Zocialdemokratu Savienibas žurnāls,

ilegals, 1905. Raksti par Latvijas neatkaribu,

dzejas.

„Pret sauli", mēnešraksts, izdots no Latvju Zocial-

demokratu Savienibas, Rigā, 1906. g. Dzejas,
raksti par mākslu.

„Stari". 1906.—1907. Žurnāls. Dzejas, stāsti, da-

žādi raksti.

„Dzelme", 1906.—1907. Žurnāls. Dzejas, stāsti, kri-

tikas.

„Zalktis", 1908. Mēnešraksts. Dzejas, stāsti.

«Jaunā Dienas Lapa", 1905.—1906. Dažādi raksti.

«Latvija", 1906.—1913. Stāsti, dzejas, dažādi raksti.

„Mājas Viesis", 1909.—1910. Stāsti, dzejas, kritikas.

„Domas". Mēnešraksts, 1910.—1913. Dzejas, stāsti.

(«Baltijas Vēstnesis") «Latvijas Vēstnesis", 1910.—

1924. Dzejas, stāsti, kritikas, politiski raksti,
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zatiras, raksti par nacionālo jautājumu, raksti

no ārzemēm.

«Dzimtenes Atbalss". Maskavā, 1915.—1917. Poli-

tiski raksti, zatiras, dzejas, kritikas.

„Varavīksna", žurnāls. Peterpilī, 1915.—1916. Dzejas,
stāsti, dažādi raksti.

„Ziemas naktis", mēnešraksts, 1906. D. Zeltiņa apg.,

Rigā. Dzejas, stāsti.

„Peterburgas avizes", jaunās, 1904.—1906. Stāsti,

dzejas, dažādi raksti.

«Jaunākās Ziņas", 1914—1925. Dzejas, stāsti, poli-
tiski raksti, kritikas, raksti par mākslu, audzi-

nāšanu, kara laika raksti, korespondences no

ārzemēm.

«Laika Vēstis" («Laika Balsis"). Valkā, 1918. Raksti

par politiku un nacionāliem jautājumiem. Dzejas,
kritikas.

„Līdums", Valkā, 1915.—1918. Raksti par nacionā-

liem jautājumiem. Politiski raksti. Stāsti, dzejas.
Raksti par mākslu.

„Latvijas Sargs", Liepājā, 1919. Raksti par poli-
tiskiem un nacionāliem jautājumiem. Dzejas,
stāsti.

„Brīvā Zeme". Dažādi raksti, dzejas.

«Balss", 1924. Dzejas.
„Pirmdiena", (1924.—1925.). Dažādi raksti, dzejas.

«Nedēļa", žurnāls, 1923.—1924. Stāsti, dzejas.

«Atpūta", žurnāls. Stāsti, dzejas.

«Jaunibas Tekas", 1911.—1924. Dzejas, stāsti.

«Jēkabpils Vēstnesis", 1925. Dzejas.

«Jaunā Latvija", mēnešraksts. «Apgādās" izdevums,

Valkā, 1918. Dzejas, stāsti, kritikas.

«Skatuve un dzīve", 1914.—1915. Latv. Skatuves

Biedribas izdevums. Raksti par teātri.

«Laiks", literarisks žurnāls, Rigā, 1917. g. Dzejas,

atmiņas.
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«Latvijas Balss", politisks dienas laikraksts. Rigā,
1918. Raksti par nacionāliem un politiskiem
jautājumiem.

«Vaiņags", mēnešraksts literatūrai, mākslai un po-

litikai. Rigā, 1920. Dzejas.
«Latvju grāmata", kritikas un grāmatniecības žurnāls,

1923.—1925. Raksti par literatūru.

«Līdums". Rigā, 1925. Politisks laikraksts. Raksti

par politiku, dzejas.
«Latvijas rīts", žurnāls, 1919. Dzejas.

«Ilustrēts žurnāls", «Lētas" izdev., Rigā, 1921.—1925.

Stāsti, dzejas.

«Latvijas Kareivis", dienas laikraksts, Rigā, 1920.—

1925. Dzejas, stāsti, raksti par nacionāliem jau-

tājumiem.

«Lāčplēsis", žurnāls, 1920. Dzejas.

«Lāčplēsis", laikraksts. Rigā, 1922.—1925. Stāsti,

dzejas, raksti par politiku.

Rakstniecibas almanachi un kalendāri.

Rakstniecibas almanachs. Zeltmata izdevums.

«Kāvi", almanachs-žurnals, 1905.

«Ziemas naktis", žurnāls. Rigā, 1906.

«Saimnieču un zelteņu kalendārs". Ernsta Plates

izdevums.

«Zemgaliešu kalendārs". P. Piliņa izdevums.

«Daugavas Kalendārs". Valtera un Rapas izdevums.

1920.—1925.

Nav minēti vairāki žurnāli un avizes, kas iznā-

kuši īsāku laiku, nedaudz numuros. Bez še minētiem

latvju izdevumiem J. Akuratera stāsti iespiesti krievu,

vācu, franču, angļu, itāļu, somu, igauņu, leišu, espe-

ranto izdevumos.



Ka atbildīgais redaktors J. Akuraters parakstijies
sekošos izdevumos:

„Pret Sauli", mēnešraksts literatūrai un mākslai.

Rigā, 1905.—1906. L. Soc-d. Savien. izdevums.

«Latvijas Balss", politisks dienas laikraksts, Rigā,
1918. Izdevējs — L. Nacionaldemokratu Partija.

«Laika Vēstis", politisks dienas laikraksts, Valkā,
1917. Izdevējs —L. Kareivju Nacionālā Sav.

Piezīme. Daži pirmie raksti un dzejas parakstiti
ar „J. A." Tāpat 1905. g. revolūcijas laikā cenzū-

ras apstākļu dēļ dzejas apzīmētas ar «J. A." Pirmās

satiras apzīmētas ar «J. Sisenis" (1900. —1904.) Daudzi

politiski raksti un kritikas pēdējā laikā apzīmēti ar

«J. Ak."

Satiriski feļetoni un dzejoļi parakstiti ar pseido-
nimu «Ezops" (1911.-1925.)
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111. RAKSTI UN KRITIKAS PAR

J. AKURATERI.

P. Rozits, «Kultūras slāpes" (Sāpju nemiers). «Druva",
1913. Atsevišķā grāmatā izdots Rigā, 1920.

Otrs izdevums Rigā, 1924.

Ed. Vulfs, «Kaupo", J. Akuratera traģēdija. Pārskats.

Rigā, 1913. Rigas Latviešu teātra izdevums.

K. Cers, «Ilgu dzejnieks". «Dzimt. Vēstnesis", 1913.

Andrejs Upits, Latvju jaunākās rakstniecibas vēsture.

Rigā, 1911. Jauns izdevums 1920.

Līgotņu Jēkabs, «Brīvā Zeme", 1920., Nk 160.

Arturs Bērziņš, «Jaunākās Ziņas" N° 151, 1920. g.

«Nemiera gars".
Kārlis Skalbe, «Jānis Akuraters", «Jaunākās Ziņas"

Ko 9, 1926.

J. Akmens, «Baltijas Vēstnesis" JSte 154—155, 1920.

„J. Akuratera 25 gadu darbibas piemiņai."
Arnis, «Jānis Akuraters mūsu nacionalpolitiskā dzīvē".

IV. sējums, Kopoti raksti. (I—C lapp.).
P. Ērmanis, «Jānis Akuraters". Kopoti raksti I. sēj.

(I.—XXXV. lapp.).
T. Zeiferts, «Latviešu Rakstniecibas Vēsture", 111.

Rigā, 1925. (374.-384. lapp ).
„Atziņas" 11. Rigā, 1924. O. Jēpes izdevums. «Dienu

atspīdumi", autobiogr. piezīmes, (165. —197. lp.).

Atsevišķas kritikas un atsauksmes dienas avizēs

un žurnālos te nav minētas un nevar tikt uzskaititas.

Minēti tikai ievērojamākie apcerējumi.





X. SĒJUMA SATURS.
Lapp.

Dienu atspldumi 111

Neizdotas dzejas 1

Neizdoti stāsti 33

Dzīvibas sākumi 137

Bibliogrāfija 157

J. AKURATERA KOPOTO RAKSTUSĒJUMU SATURS.

I. SĒJUMS. Jānis Akuraters. Zvaigžņu nakts — L Uz rītiem^
11. Salta nakts, 111. Gundegas. Ziemeļos —I. Aizslēgtā

namā, 11. Saules dārzos. Bez svētnicas —I. Starp ļaudīm,
11. Dzīvibas acu dziļās dzelmēs. Astras.

11. SĒJUMS. Ceļā uz patiesibu. Visa dzīve. Uz Itāliju. Tiku-

miba. Klaidoņa pasaciņa. Bez mērķa. Grietiņa. Grēcinieks.

Par Pramšana lielajām dzīrām. Iz bijušām dienam. Sve-

šinieks. Cilvēks. Ārprāts. Aizbraucot. Kalēja dēls. Škerās.

Meklētājs. Oļģerta saules lēktas. Bēglis. Notikumi Lībie-

šos. Parādibas. Noklīdis krīvs. Maldu zvaigzne.

111. SĒJUMS. Mana visumīļā. Dzīvības spēks. Mazā Līza.

Neatrisināms. Pēteris Danga. Tikla. Visvalda sapnis. De-

gošā sala. Puķes ziemeļos. Kā stundas skrien. Kur ir

mani kuģi. Sātana sapnis. Uz Sauleskalnu. Vecaistēvs.

Ziedu vētra.

IV. SĒJUMS. Jānis Akuraters mūsu nacionalpolitiskā dzīvē.

Sirds varā. — Elēģijas, Sonetas. Dienu prieks. Saules valgos.

V. SĒJUMS. Draugu sejas. Miera ēna. Vissvētākais. Atziņa.

Vakardiena. Madonna Lukrecia. Kalpa zēna vasara. Sapņi
un likteņi: Zemes radišana, Sapņi un likteņi, Sapnis, Mi-

niatūras, Senais vaiņags, Barakā, „Cafē Spleen", Dvēseļu

laiva, Pilsonis Ozolārs, Apiņi, Mājās, Sulainis, Sievietes
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plTvuris. Klusums un gaisma: Dieves meklētājs, Dievi ir

labvēligi, Klusums un gaisma, Miesas augšāmcelšanās, Me-

diba, Maska, Svelgate, Grafa Todes nāve.

VI. SĒJUMS. Taisnibas meklētāji (skatu luga). Imantas augšām-
celšanās (sapnis). Nemirstigā. Lāča bērni (skatu luga).

Saules gredzens (drāma). Ķēniņa meita (komēdija). Kur-

zemē (komēdija).

VIL SĒJUMS. Peters Danga. Pelni. Erosa cilts. Nāve. Vir-

saiša galva. Bibliotekārs. Don-Žuana pēdējā mīlestiba.

Zemnieks-pans. Soda ekspedicija.
VUI. SĒJUMS. Kaupo, līvu virsaitis (traģēdija). Viesturs, Zem-

gales virsaitis (traģēdija). Šis un tas Itnekas (pasaka). Pieci

vēji (komēdija).

IX. SĒJUMS. Aptumšošanās (mistērija). Sidraba birze (pasaka).
Tautas darbinieki (komēdija). Latvijas balādes. Rožains

vējs. Poēmas un balādes.

X. SĒJUMS. Dienu atspīdumi. Neizdotas dzejas. Neizdoti

stāsti: Atmiņa, Sniega pārslas, Uz smiltim, Miers, Atvadi-

šanās, Aizbraucot, Pārcilvēks un suns, Pūlis, Viena trūkst,

Augšāmcelšanās, Pēdējās dienas Kurzemē, Estēts, Vadātājs,
BanditsDūka, Noslēpums, Raugs, Ciemā pie mūžibas, Aglaija.
Dzīvibas sākumi: Dzīvibas sākumi, Divi valdinieki, Zemgales
amorets, Pjero, Dante paradizē, Cīņa pret mīlestibu, Komu-

nista galvas kauss, Mīlestibas filosofs, Mūžibas tuvumā.

* Bibliogrāfija: I. J. Akuratera grāmatas, 11. Periodiski izde-

vumi, 111. Raksti un kritikas par J. Akurateri.





Vāka zīmējums J. Jaunsudrabfņa.


	Kopoti raksti: 10.sēj.�����
	FRONT
	Cover page
	Picture section
	Title

	MAIN
	DIENU ATSPĪDUMI.�����
	DIENU ATSPĪDUMI.�����

	NEIZDOTAS DZEJAS.
	NEIZDOTI STĀSTI.�����
	DZĪVĪBAS SĀKUMI.�朧朧Ā�Ā�퀘栧뀘栧倜栧瀝
	BIBLIOGRAFIJA.
	X. SĒJUMA SATURS.���栧
	J. AKURATERA KOPOTO RAKSTU SĒJUMU SATURS.�퀲栧栧

	BACK
	Chapter


	Illustrations
	Untitled
	J. Akuraters
	Untitled
	JURIS UN DĀRTE AKURATERI RAKSTNIEKA VECAKI (1014. G.)�����
	SKATS NO SECES BIRZNIEKIEM 1911.
	J. Akuratera autografs.


