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KALPA ZĒNA VASARA.

„Bet es sēdu pie sava galda viens

Un viss tas tik sapņa vēstijiens."

.1 K.

I.

Manu logu te ir aizaudzis liels akmeņa nams un

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

guru un aizkvēpušās logu acis. Saule ir diezin kur

augstu pār jumtiem un pie manis ienāk tikai dūmu

smaka un ieskrien rejošs troksnis, kad vārtus vai

durvis aizcērt.

Pametu acis uz sienām: arī tās ir akmena un

izdveš saltumu pat vasaras dienās.

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

man, ka es mūžam svešumā esmu; reiz esmu savu

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

Sapņi apņem savas rokas ap mani un es redzu tad

manu dzimteni. levas sāk smaržot un es eju atkal

pa /alām ielejām un klausos, ka kviešu druvas malā

grieza griež.

Un plašums atveras liels un bezgalīgs un es

esmu tur, kur vēji plīvo un balti padebeši dienvidu

guļ un koki sīc bišu pilni un liepas zied aizaugušu

upju malās.

Un kalpa zēns pelēkās drēbēs iet pa lauka malu

un es viņu sveicinu... tas esmu es.

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

ras tūkstošiem zied starp smilgām un zaļām lapām?
Un ik rīta ir jauks. Puķes! Ap mani sāk kvēpt

viņu saldums un es atminos, ka mēs reiz kopā bijām
— es un viņas. Kur es gāju, viņas zem kājām
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klājās, un kad es diendusu gulēju, viņas klanījās un

smaržoja un liecās ap mani, sveicinādamas...
Nu man vajadzētu šiem akmeņiem prasīt: kur ir

manas puķes? Un akmeņi teiktu: noziedēja. Un

atkal es nelaimīgs būtu, kā ilgus gadus un pa akme-

ņiem staigātu un viņi liektu savas kaulainās mugu-

ras, skarbi mēdītu manus soļus, kā izsmiedami mani.

Nē, lai paliek akmeņi. Silts asiņu plūds ir pamo-
dies no jauna manās dzīslās, jo es cilvēks esmu, ne

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

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

vēka valdinieks. Senā vasara pamostas kā brūna

nodegusi lauku meitene un tiešām aizskar mani ar

savu roku un smaida. Un tad man ir tāpat kā

toreiz, kad es klētiņā vasarā gulēju un no dziļa,
salda miega mozdamies dzirdēju:

„Jāni, celies, ir laiks! Jāni, celies!"

Es vēru acis. Vāki ir smagi un salda noguruma

pilni un man tā, kā kad no mīļās rokām jāraisās
būtu. Es paveru durvis un miglas vēsums un rīta

blāzmas gaisma plūst uz mani, un es ceļos...
Mana kalpa zēna vasara, kad es laimīgs biju!

Mana kalpa zēna līgava!

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

klanās man, un es eju atkal un staigāju pa viņām,

balts, mierīgs un skaists, un viņas klanās un smaržo

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

sveicināts, esi sveicināts!

Un tad es atminos, ka mana istaba lielā saltā

akmens namā ir kaila un es domāju: es novišu vai-

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

— vēsa un skaidra kā mani senie ceļi, kad vēl

laimīgs biju.
Jā, vienu vaiņagu priekš manas kailās istabas.
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Es sēdu uz klētiņas sliekšņa un skatos uz savām kājām-

vīzes ir apautas ar jaunām auklām un auti vēl balti un tīri.
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11.

Es sēdu uz klētiņas sliekšņa un skatos uz savām

kājām — vīzes ir apautas ar jaunām auklām un

auti vēl balti un tīri.

Klētiņas durvis ir atvērtas un iekšā ir kluss. Tur

ir mana gulta un manas drēbes, tintes pudelīte un

drusku papīra; es nezinu, kāpēc to visu vadāju līdz

jau no skolas laikiem. Un vairāk nekā nava tur.

Slieksnis ir izrobots no cirvja cirtumiem, tur kaut

kas ir kapāts un palikušas tikai dobes. Viņš kustas

un klaudz, kad paliecos atpaka) un es to klaudzināju
tīši. Es šūpojos un jūtos kā apreibis no jauniem

iespaidiem.

Es tikko šodien te atbraucu un man rīt būs jāsāk
darbs.

Saule laižas dzelteni spoža un mirkst jau aiz upes

elkšņos. Es redzu pār pagalmu ābeļdārzu, kur visi

/.ari pilni briestošu pumpuru. Bet pašā dārza malā,
kur olnīca iet cauri un braucams ceļš, stāv divi lieli

ievu koki un ir balti un smagi. Atminos, ka iebrau-

cot ceļš gāja taisni viņām pa vidu un man bija tik

savādi, ka cauri viņām bija jābrauc un uz ceļa jau
daudz baltu ziedu bija nobiris, bet zaros un galotnēs
vēl jauni pumpuri raisījās.

Vakars bija vēss un es domāju, ka ievas tad vēl

ilgi ziedēs. Un man vienmēr gribējās saplūkt daudz

balto, kūsošo ziedu, pilnas rokas, un iedvašojot viņu
smaržu, iespiest seju pavisam ziedos un nekā nere-

dzēt, tikai just rūgti reibinošo smaku un mīkstos

ziedus.

Es skatījos tad uz baltajiem kokiem bez domām

un ilgām un acīm patika kavēties pussarkanajā
saules atspīdumā.

Aiz saimnieka klētīm pļavā, dziedāja zemesvēzis,

garu, trīcinošu kliedzienu, un tiešām likās, zeme

ITdzi trīc.
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Dīķos, upes malā kvakšināja vardes un mežā aiz

upes tālu. tālu vēl pacēlās daža skaņa — no kā?

kas to lai zin!

Meitas iet pār pagalmu ar ūdens nēšiem un runā

skaļi un dusmīgi. No govju staļļiem nāk troksnis:

kaut kas kliedz un stāsta ko; aitas bļauj bez mitē-

šanās un cūkas rukšina un nedod miera agrajam
vakaram.

Bet man zirgi jau pabaroti un stallis aizslēgts. Un

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

daudz ko citāda kā šī.

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

notiek. Tikai to zinu, ka neesmu mājās un esmu

atšķirts no visiem. Neparastas mājas, svešums,

jauni cilvēki, jauni skati. Man liekas, ka nu diezgan
te būs, ka nu celšos un iešu atpakaļ. Man jāpa-

steidzas, jau vakars. Kurp? Un es atkal paskatos
uz manām kājām, kas apautas baltos autos un vīzēs,

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

putns, laižos, kur gribu un aiz,i.\ižos atkal tālāk; bet

visur un visur svešs ...

Bet es neesmu noskumis. Es vēl esmu par daudz

jauns priekš tā. Man patīk visur lūkoties un visu

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

ir savāds un katram ir tas. kā otram nava.

Iznāk saimnieks, Pēteris Grants, pīpi zobos, un

saka uz mani.

„Jān', nāc nu vakariņās."
Es eju lielajā saimes istabā. Galds ir istabas vidū.

Liela bļoda baltas putras ir uz galda un kukulis

maizes, no tās var griezt katrs pats, cik patīk un cik

var apēst.
Piecas koka karotes noliktas blakus bļodai, un es

paņemu kāda gadās, bet otrs puisis, Mārtiņš, ir

precējies vīrs un jau gudrāks par mani: viņš meklē
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starp atlikušām un izmeklē sev to stiprāko. Tad

tikai ieraugu, ka esmu kļūdījies. Mana karote ir

izdilušu galu un man nejauši nāk domas prātā, cik

ēdiena gan nava ar to ēsts, kamēr tāds robs izdila?

Mēs esam pieci ēdāji: divas meitas, es ar Mārtiņu

un ganu zēns, zems, dūšīgs puika sarkaniem vaigiem
un sasprēgājušām rokām.

Saimnieks ienāk pie mums, bet tikai runā šo un

to. Viņš ir pazems vīrs, pliku pakausi un viscaur

nodzītu bārdu. Bet tā aug atkal arvien no jauna un

tagad sirmie sari ir krietni vien redzami. Viņš
ievelk pa dūmam no baltās pīpes un nospļaujas
taisni un ievelk atkal. Mārtiņš pļāpā ar viņu par

laukiem un aršanu, pastāsta ari, ka Eglenieku saim-

nieks Zveja, jaunus staļļus sacēlis un cik tie maksā-

jot, un ka tā meitai neesot daudz ko cerēt uz preci-

niekiem, esot jau cilvēks pāri pusmūžam.
Saimnieks prasa man, vai klētiņā būšot laba gu-

lēšana; te istabā pa vasaru esot karsts.

Es atbildu jā vai nē un atkal esmu kluss. Man

ir tik savādi, ka visi uz manis skatās svešā vietā un

es kaunos pat ēst. Meitas arī beidz un mēs piece-

ļamies no galda.

Saimniece iznāk no dibenistabas un kad es jau

gribu iet, iedod man veļas vīstokli.

„Te tev krekls, Jān\ balts tak jāuzvelk jaunā
vietā. Un to melno iedod meitām, rīt izvelēs."

Paņemu kreklu un gribu kaut ko teikt, bet mute

kā aizaugusi. Nosarkstu tikai un izmetos pa durvīm.

Klusums ārā ir lielāks pieņēmies un katra ma-

zākā skaņa ir dzirdama.

Vakara pusē vēl dzeltensarkans loks ir pār mežu,
bet lejā gar upi, cik var saredzēt, viegla migla
sacēlusies. Vēsa un viegla, — tagad pavasari tā

nekad nav biezāka...

Mājās, kuras pāri verstis aiz kalna, runā ļaudis.
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bet skaņas atnāk tik nedalītas, it kā būtu izteiktas

tepat aiz sētas. Ja klausītos, vārdus varētu sadzirdēt.

Varžu kurkšana ir skaļāka un zemesvēzis urbj kā

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

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

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

vecmāmiņas. Bet kad tikko manāma vēsma atnāk

no tās puses, gaiss pieplūst ar viņu smaržu. Tā ir

smaga un neatšķaidīta un man tiek tik mierīgi to

ieelpojot, nezinu kāpēc. Kā kad gaidītu kāds, kā

kad aizmirsis ko būtu un liels žēlums paceļas kaut

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

vaboles pār pagalmu, apgriežas atkal un laižas no

jauna. Viss gaiss pilns.
Uz lauka kliedz kāds putns, ātri, kā zirņus

bērdams un bez apstājas, bet kliedziens ar miglu ap-
vēlies mīksts, apaļām vieglām skaņām.

Aiz lauka kalna birzis satinušās krēslā, pilnas
jaunu pumpuru un lapu, un man gribētos tur aiziet.

Tik jauks tagad vakars.

Mēness, pavisam sadilis, sēro vakara pusē, liekas,

viņš gulēt grib un par zemi bēdā maz.

Kur es iešu? Man jāiet uz klētiņu, man gulēt
vajaga — ritu vajadzēs strādāt.

Bet kad iedomāju rītdienu, man paliek uz reizes

priecīgi krūtis. Rit būs pavasara saule, silta, karsta;

viņa kāps un cīruļi dziedās un nupat tik puķes sāks

ziedēt no katras ceļmalas. Man liekas, ka rītdienā

ir visa man laime un es pakratu galvu un atliecu

cepuri pakausi, nezināms prieks mani dīda.

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

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

Un tad aizeju uz klētiņu.
Klētiņā tumšs. Man gribētos uguni iedegt, tad
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arvien ir gaišākas domas un bez tam ziedus gribētu

aplūkot. Bet uguns nava.

Es sataustu gultu, noauju kājas un tad uzvelku

balto veļu, linu kreklu un bikses.

Un atminos, ka melnā veļa jādod meitām, lai iz-

velē. Nē, kur nu tas! Es nosarkstu, lai gan neviens

neredz un nometu veļu turpat klētiņas stūrī, — gan

paņems.

Gultā drēbes ir vēsas, bet es pats esmu silts un

drīz vien sasildu visu, un gurdenums mani sasien kā

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

Jaunās drēbes ir spaļotas un dur man ādā, bet

drīz es arī to nejūtu.

Durvju virsū ir šķirba un pa to es noskārstu, ka

ārā ir uznākusi nakts.

Vēl dzirdu, ka taisa istabas durvis un runā sie-

viešu balsis. Tās meitas laikam.

Tad sauc suni — dos ēst. ~Kārav! Kārav! Kārav!

se, se, 5e..."

Un atkal taisa durvis un tās aizkrīt smagi. Es

jūtu, ka ap mani mīksti spilveni un viegla, viegla
nakts. Spaļotais krekls top mīksts kā samts un visi

locekļi atkrituši no miesas, — nemanu ne roku, ne

kāju.
Vēl dzirdu, kā sirds pukst, vēl jūtu, ka elpoju —

tad uzplūst kāds plūdums, un es padodos ar visu

būtni. Lai nes! Es izgaistu pats sev.

111.

~Jāni, celies! Ir laiks! Jāni. celies!" sauc saim-

nieks un piedauza pie durvīm.

Bailīgs un ātrs es uzlēcu, kaut gan acis aizlipušas
un es nekā neredzu. Ar roku sataustu sienu un

durvis un tāpat akls vēl atgrūžu vaļā.
Viss pelēkzaļš... Rīts.
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Bet Mārtiņš mierīgi attin pūsli un piebāž pīpīti, lēni spai-

dīdams, laiku kavēdams. Ar pūšļa tabakmaka aizsiešanu arī

iet. kā ar svētu tradīciju.
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- Nu redzu, ka saimnieks aiziet uz staļļiem. Viņš
šorīt pavisam citāds nekā vakar. Kājās zābaki un

pusmētelis uzvilkts. Un soļi tādi cieti, rūpju pilni

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

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

leejot pagalmā redzu, ka saimnieks ar Mārtiņu
cilā arklus pie ratu kambara un runā kaut ko. Es

pieeju.
„Nu, Jān\" saka saimnieks, ..sataisi arklu, izarsiet

dārzus šodien." Un kamēr es raugos ap lielu, platu,
lemešotu arklu, saimnieks stāsta, cik dziļi kuru
dārzu art un kā.

Rīts ir vēss un mēs sajūguši, ieceļam arklus dārzā.

Mārtiņš iedzen lemešus zemē, nosaka tpru! un

paceļ svārku stūri.

„Nu sapīpēBim, Jān," viņš saka man. „No rīta

švaka dūša."

Man ir nodots vasarai lielais melnis, kaulains,

garām kājām un skrējējs. Mārtiņam ir sarkans,

mierīgāks un laiskāks. Man liekas, tā būs bijusi

Mārtiņa gudrība, man dot lielo melni. Mārtiņš
laikam bija miera mīļotājs un tad nebūtu nekāda

patikšana, skriet straujajam zirgam līdz.

Es arī melni apturu un gribu prasīt, kur un kā

sāksim art. Man bailes, ka saimnieks neierauga,
man briesmīgi bailes no viņa.

Bet Mārtiņš mierīgi attin pūsli un piebāž pīpiti,
lēni spaidīdams, laiku kavēdams. Ar pūšļatabak-
maka aizsiešanu arī iet, kā ar svētu tradiciju.

„Ko, tu neproti pīpēt?" prasa Mārtiņš brīnīda-

mies. „I pīpes nav? Nu kā tad tu domā vasaru

nodzīvot? tu jau neizturēsi? Kad pīpe — tikpat

rāv's, rāv's, i aptur, iepīpē. Bet kā tad citādi

stāvēsi?"
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O, tā ir liela skola ar to pīpi! Toreiz vēl tā ne-

zināju.
Mārtiņš ir gadu piecdesmit. Mierīgs un iet izplē-

ties kā meža lācis. Ir ūsas, ir bārdu viņš dzen sest-

dienas vakaros pirtī vai virtuvē pie silta ūdens. Ar

roku ieziepē un velk ar pucnazi, kur tik biezāks.

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

Mati pelēki un nogriezti visapkārt vīlē, taisni pēc

strīpas.
Kad ierunājos, ka būs jāsāk art, viņš paskatās un

pasmīn.

„
Vai Dievam dienu trūkst, vai saimniekam darba?"

Šī bija lielākā gudrība un dziļākā puiša filozofija,
ko no viņa iemācījos. Un vēlāk es to sapratu —tā

bija praktiska gudrība. Un tad mēs arām.

Es vēl jauns un neapdomīgs. Nesu arklu uz ro-

kām un pēc vienas stundas man tās sāk sāpēt un

man gribas kaut Mārtiņš biežāk pīpi taisītu.

Un kad atsēstos uz arkla, jūtu, ka mana miesa

garo un vaigi satvīkuši, bet zem cepures naga piere
slapja metas. Paslepus noslauku sviedrus. Man

kauns, ja Mārtiņš to redzētu.

Pa tam saule jau pār meža galotnēm pakāpusi.

Pļavas un lauki, cik var redzēt, balti no rasas. Un

gaiss, pilns putnu un skaņas, ar skaņām jaucas un

sakliedzas. Mežā tālu rubina rubeņu un viņu
dziesma skan, kā kad ūdeni lietu cauf pudeles kaklu

ārā, skanīga un ātra. Upes kārklos velk vālodzes

šmaugi un skaisti, un no meža purvāja nāk kliedzo-

šas ķīvīšu skaņas, un cīruļi tepat kā apreibuši lej
bez mēra.

No izartas zemes kūp velganums kā viegli dūmi,

un rīta saule to izdzer. levas šodien no jauna ir

baltas un klusas: vēl vējš nava pamodies. Un pār

sētu tepat raugās ābeles un liekas, varētu dzirdēt.
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ka pumpuri plīst un pirmās sveķainās lapas raisās.

Zemes pilnība ir gatava pārplēst savu čaulu un dzimt

kā jauns, liels brīnums.

Bet vajaga art un strādāt, es domāju. Man nava

nekā vairāk, kā manas drēbes un mana dzīvība.

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

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

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

gribu dzīvot. Un tikai reiz pa reizei skumjas mani

grābj ciet kā neredzama roka, un visklusākā brīdī

es ciešu un nezinu kāpēc...

Viens dārzs ir uzarts un ir brokastlaiks. Mēs

vedam zirgus stallī un pabarojam. Vēl nava necik

zāles sētmalās, tikai pļavas ir dzeltenas no pureņiem.

Istabas priekšā stāv Mārtiņa sieva ar lakatu ap-
tinusies. Viņa pēc sejas tāda pat kā Mārtiņš, pus-

viltīgām acīm.

Viņa ir bēdīga tagad un runā kaut ko ar saimnieci.

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

Saimniece raugās bēdīgi uz viņas.
„Nu, vai tad nebija ne garoziņas pie rokas?" viņa

vaicā. „Kad cukura gabaliņu būtu ielikusi mutē

vai ko."

„Nu nekā un it nekā... Grūžu roku kabatā —ni

kā un nikā
...

Ka izgāju no istabas, ne piecu soļu
nepaspēru, klausos, i kūko ..."

Un vēl bēdīgāka viņa paliek.
Pienāk Mārtiņš un saka:

„Nu kas tad nu?"

Pienāk arī viena meita, otra...

~Dzeguze aizkūkojusi šorīt," saka saimniece - -

tāpēc i bēdājas.

„Būtu vēl citu reiz," saka Mārtiņa sieva, „tad vēl

nekas. Bet tagad vecā mēnesī. — Diezin kas nu

būs, kas i ne..."
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Visi ir bēdīgi, ka Mārtiņa sievai tā gadījies, tikai

Minna, jaunā meitene, smejas:

„
Pagalam tavi kauliņi, pagalam."

Smiekls nāk i man. Jūs debess putni, es domāju,
kaut jūs visi mani apdziedātu un apkūkotu, tad es

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

un ķērnes pienu. Bet es ar ķēnišķu ēstgribu un

izdilušā karote nostaigā reižu piecdesmit līdz mutei.

— Citas i vairs nedabūju — Mārtiņš savai jau ro-

biņus kātā iegriezis par mūžīgu pazīšanas zīmi.

Bet kad pēc brokastlaika es ņemu atkal arklu

rokās, jūtu stipras sāpes. Un šīs sāpes miesas audos

man paliek līdz rudenim, tikai arvien citā vietā, —

kā nu darbs, kādu strādāju.

Saule ir uzkāpusi augstu kā kalnā un lej no tu-

rienes savu reibinošo karstumu straumēm vien. Tālie

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

Es aru jau otru dārzu pa ābeļu rindām un man

gluži pretī ir saimnieka istabas logi. Lielas puķu
dol>es ir pret logiem; ceriņu krūmi gar sienu un logi
baltiem, skarainiem priekškariem. Sur, tur izšau-

jas pa zaļai lapai vai zaram: tā tad istabā ir daudz

puķu. Nezin, kā tur gan izskatās?

Saimniekam ir mazs meitēns, Anna, gadu desmit.

Mati gluži tāpat kā zēnam — īsi nogriezti. Dabūju

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

Te viņa bieži staigās, domāju. Kad varētu kād-

reiz redzēt, kāda ir!

Un tad mana fantāzija sāk strādāt. Es iztēloju

garu garos stāstus par sevi un viņu un aizmirstos

pavisam. Nemanu, ne kā sāp rokas, ne kā iet arkls

Pa ābelēm spindz lielas mušas un lien kukaiņi. Man

krekls līp sviedros pie miesas, saule spiež arvien
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vairāk, esmu sakarsis un sasarcis kā roze, kad iedo-

mājos, ka jāaptur un jāatpūtina melnis.

Pa dienvida laiku mēs taisām ecēšas, ratus un

citus rikus. Vēl neesot laiks dienvidu gulēt, saka

saimnieks.

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

Uz galda ir zaļa krūzīte un tur samērktas puķes:
ievas un smilgas un gundegas. Nezinu, kas to da-

rījis, bet sirds man tiek tik priecīga — līksma kā

putnam. Pār miesu iziet salda nojauda, un es ne-

gribot pasmaidu. Man ir jāapskata tuvāku šis puķes,
vai kas nenorāda uz ko sevišķu? Bet nava vairāk

nekā, tik vienīgi puķes.
Man nāk prātā Minna, kura šorīt tik jautri smē-

jās par dzeguzi. Jauna, balta meitene. Paldies

Minna, ja tās puķes no tevis bija!

Nogurums man tik liels, kādu sen neesmu pie-
dzīvojis, bet es esmu klusi laimīgs — kaut pats ne-

zinu par ko. Vai tie ir jaunības neizsmeļamie spēki
un dzīvošanas prieks, kas mani? Vai mans prieks
nava apzinīgs kā jauna stāda vai puķes prieks, kas

sulas pilni zied saules siltumā? No dabas zinībām

zināju, ka stādi un putni un kustoņi dzīvo neapzinīgi.
Varbūt arī es esmu tāds stāds vai puķe? Viss

viens — esmu laimīgs!
Un viens moments tik ir, kad es izstiepjos uz linu

palaga un pārvelku segu pār pleciem. Atkrīt nogu-

rušās rokas un kājas un es pielīstu pilns miega un

salduma un tieku smags kā akmens, kas dzelmē

grimst.

Sākas sējas laiks, un dienas man paiet vienīgi uz

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

redzēt vagu dzīt.

Saimnieks ar Mārtiņu sazveļ miežus vezumā no

klēts, uzliek sētuvi uz maisiem un jūdz sarkano
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Zirgus atjūdzam un laižam tepat ežmalā uz jaunās zāles.

Un kad brokastis apēstas, es atlaižos uz vēsās zemes, un man

atkal ir labi.

Kalpa zSna vasara 2
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priekšā. Es sakrauju otros ratos arklus un mēs

braucam uz druvu.

Arī saimnieks tagad tik darbīgs. Viņš velk birzis

ar kāju un sviež sēklu, kā steigdamies, ar platu,

bagātu sviedienu un mēs to tikpat steigšus iearam.

Beidzis sēt, saimnieks aizjūdz zirgu un naigi dzen

vagu pēc vagas. Zeme kūp, kaut gan tā stipri
vēsa, un man salst kājas, jo aru basām. Gar pakalna
slīpumu var redzēt citus laukus — visi ir sējēju un

arāju pilni. Un kad es tagad to atminos, man lie-

kas, ka es kādu reliģisku kultu būtu līdzsvētījis
agros pavasara rītos — arvien tad, kad saule kāpj.

Vienos sānos man dur sāpes un es esmu priecīgs,
kad redzu, nāk Minna ar brokastu. Viņa noliek to

uz ežas, kur pienenes zied un paklāj baltu drēbi.

Zirgus atjūdzam un laižam tepat ežmalā uz jaunās

zāles. Un kad brokastis apēstas, es atlaižos uz

vēsās zemes, un man atkal ir labi...

Bites skrien pa ziediem, saule silda un miegs,
atkal miegs man uzklāj savu segu uz acīm. Ak šis

nebeidzamais miegs!.. Un kad es pamostos un

jāsāk ir strādāt, tad esmu apreibis kā dzestrumā.

Vakarā, kad nojūdzam, saimnieks reiz saka: „Jā-

jāj pieguļā būs ... Siena vairs nava."

Un pēc vakariņām mēs ar Mārtiņu sēžamies

zirgiem mugurā. Mums līdzi ir segas. Mārtiņš
bez tam vēl uzvilcis lielu, vecu ziemas mēteli. „Būs

salti," viņš saka.

Ganības ir verstis pusotras no mājām, upes malā,

kur sīkie kārkli un krūmi aug. Bet līčos ir pļavas
un zirgi jāsarga, iai zāli nenobradātu.

Mēs uzkuram uguni; Mārtiņš pīpē un rūc un

lādās.

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

Un ko tas lopiņš te dabū! Zāles tak nekādas vēl

nava. Un kustoņa... redz, kā lien acīs! Ino dū-
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miem nebaidās. Iš, tu sātana radījums!" Viņš
gaiņā ar roku pa gaisu.

Un kustoņas ir gan Dieva radījums! Viss gaiss

dzied, kā ar tūkstoš stabulītēm kad pūstu. Liekas,

no katras zāles un smilgas gala izlidotu viens ods pēc
otra. Un mazās masalas lec acīs ar lēcienu. Es

gaiņāju rokām, grozos no vieniem sāniem uz otriem,

bet miera nava. Drīz man viss ģīmis niez un sāp

no dūrieniem.

Nakts uznākusi. Mēs pļāpājam un es nejūtu, ka

aizmiegu. Pamostos uz rīta pusi. Vēss. Man visi

locekļi trīs. Uguns izdzisusi. Un vaigi vienās pum-

pās — laikam simtiem odu tur ganījušies šonakt.

Mārtiņš guļ un elpo mierīgi — kā letarģijā.
Es uzkuru uguni, sasildos. Rīts. Jājāj mājās.

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

Pusdienā man ļauj gulēt dienvidu stundas divas.

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

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

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

katrā pusē man pa vienam vēl pie pavadas. Vakara

blāzma rāda ceļu un gaiss ir mīksts un silts: ir maija

pēdējās dienas.

Zirgi ir noguruši. Es jūtu caur drēbēm viņu
sakarsušās miesas siltumu, un man pašam gurde-

numa pilni locekļi.
No upes ir izkāpusi migla — šķidra un viegla kā

balts zirnekļa tīkls un tik tīra, ka fejas varētu savai

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

Jā, nesen es vēl gudras grāmatas lasīju... Es jāju

pa pašu krastu. Lielās kalvas upē ir mierīgas, liet
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mazās zāles un stiebri klusi lokās virs ūdens strau-

mes un nekad laikam nestāv mierā — visu garu

vasaru. No ūdens sit vēsums sejā un ūdens zāļu

smaka, un visa upe liekas kā dzīva būtne, pilna
kustības un noslēpumu.

Pa eglēm ganībās svilpj strazdi, viens pēc otra,

un viņu dziesmu motīvi ir gaiši un es domāju par

tekstu, kuru ļaudis piedomājuši pie šiem motīviem.

Bet strazdi nezin par to, viņi svilpj tikai, brīvi,

gaiši un priecīgi.
Es sapinu zirgus lieknā, kur zāle lielāka, mīkstāka

un pats uzkuru uguntiņu zem elkšņiem un biezās

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

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

nolieku guļas vietai. Bet gulēt es nevaru: man

bailes, ka zirgi nepazūd, ka neaizguļos: līdz ar

saules lēktu man jābūt mājās un jāņem arkls rokā.

Es pieceļos un aizeju uz upes malu un skatos uz

vienu un otru pusi. Upe kūp, un vietvietām riņķi ir

uz ūdens no zivju dejas. Platās lapas guļ kā plauk-
stas virs ūdens un baltās rozes ir staltas un tīras

un nesasniedzamas, man gribas noraut kādu no šīm

briedušām ūdens meitām. Pašā vidū viņām ir

dzeltenas šķiedras kā ielietas no dienās plūstošiem

Nakts blāzma ir dzeltensarkana un klusām lien no

vakariem uz rītiem, bet visa ziemeļupe ir gaiša un

aiz pļavām var redzēt egļu virsotņu melnās kontūras,

kā izrakstītas uz dzeltenām debesīm.

Pašos līčos, kur zāle jau liela, griež grieza un

liekas, naktspulkstenis tur būtu uzvilkts un ietu

bez apstājas.
Bet tad mežs paliek gluži kluss, kā izmiris. Mazie

putni dus un viņu siltās, skaidrās, dzeltenplakstai-
nās acis ir aizvērtas — par viņiem arī letarģija.
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Tikai odi sīc un viņu ir tik daudzi kā putekļu

gaisā...
Mani soļi paliek smagi — nakts miegs ir klāt.

Es aizeju un nogulstos uz elkšņu lapotiem zariem un

apsedzos ar mēteli. Uguns deg lēnām, un lēnām

man uznāk snauda... Tad es uztrūkstos — man

bailes atkal aizmigt, ceļos un eju zirgus lūkot. Bet

tie grauž steigšus reto zāli, un kad atgulstos un pie-
lieku ausi pie zemes, varu dzirdēt katru plūcienu un

katru soli.

Zem uguns egles zari izskatās kā nedzīvi vai krā-

soti. Es raugos viņos un atkal man aizkrīt acis

un atkal es uzmostos. un tā tas iet līdz rītam vienās

mokās, vienos uztraukumos.

Tad blāzma sāk plaukt un rīta puse dzeltēt.

Griezās pļavā apklust, strazdi sāk atkal svilpot, bet

migla ir baltāka un smagāka izaugusi. Un debess

viz kā zītars zeltā.

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

Bet kad saule uzlēc, es esmu tikpat jautrs un

spēka pilns kā arvien... manas briestošās dienas

mani sarga.

IV.

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

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

redzētas, kā jaunas meitenes, kuras man reiz ceļā
nāca un kuru smieklus redzēju —

smieklus un do-

bītes uz vaigiem un — lūpu samulsumu.

Mājas ceļus es jau eju mēchaniski un ar nedau-

dzajiem cilvēkiem esmu kā saaudzis. — Vēl šodien

redzu tos tāpat kā toreiz.

Saimnieks praktiskuma un dzīves mācības pie-
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sūcies kā dēle ūdens. Visā mājā man viņš visnepa-
tlkamāks. Kā ķirpis viņš grauza savu dzīvi pama-

zām un prātīgi. Viņš brauc iknedēļas pārdienām
uz tirgu, ved cāļus, olas, pienu un labību, izdzer

šņabi un pudeli alus un brauc mājās un skaita naudu.

Mājas un manta viņu ir sasējušas kā cietumnieku

un par katru nieku viņš rūc un lādas. Un svēt-

dienās dzied pātarus.
Kāds nelaimīgs cilvēks! es bieži domāju. Un šur

tur esot, man nāk viņš prātā un tagad atminoties,

man jādomā, vai viņš beidzis savas dienas vai rāpo
arvien tālāk pa savu miera vietu.

Saimniece ir klusa un cienīga. Un nelaimīga
drusku, kā liekas. Viņa vienmēr laba ar kalpiem
un meitām un ļauna vārda nesaka. Dievs zin, kas

viss pasaulē negadās... Man arī par viņu ir jādomā

bijis.
Ganu puika ēd un dzer un ir sarkans kā ābols.

Keizēm viņam kājas uztūkušas un no mitruma sa-

sprēgājušas. Tad viņš klusām raud un saimniece

smērē viņam vātis ar skābu krējumu vai kādu eļļu.
Viņš pats sev pin vīzes ganīdams un zemeņu

laikā nes ikdienas smaržīgas ogas mazajai Annai un

laimīgi smaida, kad tā saņem.

No priedes koka viņš pats fleitu izdreijājis un

pūš dažādas skaņas un īsas meldijas. Bet stabule

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

karos, viņš arvien pūš dažas skaņas noejošai saulei

un savai dienai, kuru mežā apracis.
Trešdienās, kad Mārtiņa sieva iet ganos un svēt-

dienās viņš ir mājās. Tad viņš izguļas, plūc govīm

zāles un dziedina savas kājas. Bet svētdienās mēs

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

kustoņiem un stādiem — es daudz zinu —es nesen

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

Kur tagad tu mīti?
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Minna ir gaiša un kaunīga meitene — viņa tikai

otru vasaru pie saimniekiem esot. Kad es viņai ko

saku vai palūdzu, viņa dod tik ātri, ka priekšmets
izkrīt no rokām un viņa nokaunējusies un samulsusi

aiziet tad prom.

Visi locekļi viņai glezni un miesa nenobrieduši,

bet viņa nes smagus ūdens nēšus un agri un vēlu

rīkojas pa govju staļļiem. Tad es varu redzēt garām

iedams, cik viņai mazas, glītas kājas un šmaugs

augums un cik viņa lokana...

Viņa mīl puķes, un šad un tad viņa ir saimnieka

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

sība paņemt kādus ziedus līdz. ī T
n reizēm saimniece

viņai tad uzsien gaišu zīda lakatu, jo Minnai vēl

nekā nava — viņa ir gluži nabadze.

Bet viņa iet un strādā tik daudz, ka es tiešām

nesaprotu, kā viņas miesa to var izturēt...

leva, otrā meita ir jau paveca, — tuvu pie trīs-

desmitiem. Viņa ir drukna un sarkana, pilnām
krūtīm un resnām gūžām. Vņa kliedz uz kustoņiem
un cilvēkiem, tā kā tālu, tālu var dzirdēt un reizēm

ir ļoti dusmīga. Pēc beigta darba gultā —no gultas
pie darba — tas ir viss, ko viņa prot. Bet dejot uz

nebēdu arī viņa grib, un puišus nekad nesmādē...

reiz reizēm pat vakaros aizzogas uz kaimiņiem.
Ūdeni nesot krūtis viņai šūpojas, kā vilnīt vilna.

Pn man vienmēr tad izskrien tirpas caur miesu un

tāda nepatīkama sajūta.

Reiz viņa mīcīja maizi lielā abrā. Es tikko biju

pusdienu paēdis. Viņa bija kreklā ar kailām rokām

un izgrieztu krekla priekšu.

„Padod nu, Jān, man ūdeni, te maizei netiek.

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

Es paņemu ūdens trauku un pieeju.
„Lej te... te," viņa māca mani un piegriežas klāt.
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Stipra sviedru un miesas smaka mani apreibina un

es redzu viņas puskailās krūtis.

Un tad viņa paliek mierā un skatās man taisni

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

Ak tu glupais, ne tu zini šā ni tā!" un viņa sme-

jas kailos, izaicinošos smieklos. Un tad viņa sāk

smieties vēl vairāk un lamāt mani.

..Nu velns, pagāns tāds... Ak tu sātāns..." Un

smejas.

Es izeju no istabas un visa miesa man trīs no

nepatikšanas.

Bet kāpēc viņa mani lamā? Es nesapratu. Ko

tad es nodarīju. Un kaunīgs es nolienu pie malas. —

Ar Mārtiņu esam katru dienu kopā un viņu es

vislabāk pazīstu. Viņš mani māca nesteigties ar

darbu — laika esot diezgan. Viņš ir mašīnas cil-

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

sajēgas. Bet viņš tomēr ir vairāk kā mašīna, jo

viņš ir )oti māņticīgs un pilns spoku. Un tas man

ļoti patīk. Simtiem šausmīgu spoku stāstu un parā-
dību viņš zina un arvien pierāda, kur un kad tas

patiesībā noticis. Es nekam lāga neticu —ne

Dievam, ne velnam — tās skolas mani samaitājušas,
bet klausoties Mārtiņa stāstos man reizēm salts no-

iet gar mugurkaulu. Dievs to zina — varbūt tas arī

taisnība? Un Mārtiņš tad nava vairs priekš manis

vienkāršs darba cilvēks, bet stāstošs orākuls.

„Par ko tā maizīti liec! Lai Dievs nedod! Tas

nava labi," viņš saka izbijies. Es protams, nogriez-
dams riecienu no kukuļa nebiju skatījies, vai nolieku

apakšgarozu vai virsējo uz zemi.

Reizēm es to daru tīši, bet tad Mārtiņš paliek

ļauns un nerunā ar mani.

„Nevajaga piesaukt nelabo."

Kad viņa govij sāk piens rauties, viņš tic, ka
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lietuvēns piesities un uzvelk tai uz ragiem lietuvēna

krustu.

Un viņa sieva, kuru dzeguze aizkūkoja, katrreiz

maizi krāsnī šaujot, uzvelk uz katra klaipa krustu —

baznīcas krustu!

Piere Mārtiņam līdz acīm ar matiem apaugusi

un kāju pirkstiem nagi kā zirgam. Viņš Ir kentaurs,

man nāk prātā, zemes stampātājs, pasaules nesējs,
vērsis. Un es uz viņu skatos ar cienību.

Rītos viņš zina īsto laiku, kad celsies un pie darba

mani pamāca katru dien — es vēl esmu dzīves ne-

prātīgs.
Bieži Mārtiņš atmin senos laikus un nopūšas. Un

tad arī viņa seja top citāda.

„Kas ta' nu vairs," viņš saka. „Grūt, grūt, bet

kā tad kungu laikos bija. Lai jau Dievs i nedod!

Tā, ccc, pusmuižā pļāvām rudzus — es toreiz puika,
gadu desmit biju. — Piekrauj puiši vezumus, vedīs

uz riju. Te brauc lielskungs. Vienam cilvēkam no

vezuma pāris rudzu vārpas pār riteni pārkārušās

bija. lerauga lielskungs un sāk bļaut:
„Ak tā, suns! Tu manu labību berzēsi uz lauka.

Es tevi pamācīšu!" Un saskaities pieskrien — dzelzs

spieķis bija viņam tāds smags — un gāž no visa

spēka par muguru. Cilvēks pakrīt Mugurkauls bija
pušu, ar vienu reizi pārsists. Stiprs un liels cilvēks

bija vecais kungs. I nomira turpat uz lauka tas

cilvēks. Noraudāja vien sieva, bērni. Uz vietas

pagalam. I gailis paka] nedziedāja.
Jā, Mārtiņš zināja daudz. Cik gan viena cilvēka

dzīve var panest — nekāda mēra nav priekš tā...
Bet bez tiem ļaudīm, ar kuriem es ikdienas kopā

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

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

bija! Viņš toreiz verstis pusotras no mums dzī-

voja. Atnāk sestdienas vakaros, kad jau krēsla

krietni liela un ilgi kaujas ar suni mūsu sētā, tīši
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to kairinādams. Slaidi zābaki kājās, jaunas drēbes,

pats pilns spēka un svaiguma, melniem matiem,

vienmēr nosvīdis un sārts.

Mēs pazīstamies no pagastskolas. Viņš visu at-

minas un viņam prieks par mani. Mēs ilgi sēdam

manā klētiņā un runājam par saimniekiem un dar-

biem un par ļaudīm un par vasaru. Un arī par

meitām. Viņš smejas par meitām —kā govis esot.

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

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

Mēs palikām ar Andru draugi un svētdienās kopā
uz ballēm gājām un kopīgas dziesmas dziedājām.
IĪB dažu labu rīt, melna sliede bija baltajā rasā gar

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

mīlēju trokšņainas naktis, deju un daudz ļaužu, es

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

Ak jūs, mīļās negulētās vasaras naktis! Dzeltenas

un karstas un neprāta pilnas — sveicinājums jums
no kalpa zēna lielā akmens namā!

V.

levas un cerinas un ābeles ir apziedējušas un paš-
laik zied rudzi uz lauka. Kā dzelteni kumeļi joņo
dažreiz ziedu pulki no vienas druvas uz otru. Un

dārzā, gar saimnieka istabas logiem Ir jasmīni, pus-

plaukuši un pumpuros.
Mēs ar Mārtiņu no agra rīta smērējam ratus —

mēsli jāved uz lauka.

~Saņemies nu, Jān\" saka Mārtiņš, „preilene

mājās."
„Kas par preileni?" es prasu.
„Meita pašam. Vai tad nezini? No skolas atbrau-

kusi pa vasaru pasavaļoties. Šorīt man teica, lai

Almas lietas atnesot no ratiem uz istabu..."
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Un negaidot es satieku viņu. Es braucu pa olnīcu, gar

dārzu tukšā no lauka un ieraugu viņu tepat aiz sētas, gluži

klāt. Es samulstu, nezinu, ko darīt, tad paceļu cepuri un

sveicinu.
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Tad atbraukusi, es domāju, pats pie sevis un ne-

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

pārgrozījies. Almu viņu sauc... Un es aizmirstu

stiprās sāpes mugurā, kuras mani līdz ar grūto darbu

sāk mocīt. Es domāju par vienu jaunu cilvēku manā

diendienas dzīvē...

Kāda gan viņa ir, šī Alma?

Un negaidot es satieku viņu. Es braucu pa olnīcu,

gar dārzu tukšā no lauka un ieraugu viņu tepat aiz

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

paceļu cepuri un sveicinu.

Viņa skatās, paloka galvu un ātri aizgriežas prom

un es esmu garām.
Viņa ir slaika un lokana meitene. Melnas drēbes

viņai ir un biezi brūni mati...

Kāds es gan izskatos? es domāju pēc tam.

Viss netīrs, nosmērējies. Viņa laikam saskaitās

uz manis. Kam man vajadzēja sveicināt? Un simts

dažādas domas mani moca.

Tikai arvien es atminos, ka viņai ir melnas drēbes

un biezi brūni mati. Viņu sauc Almu Grants, cik

savādi tas ir... Bet kas tad man tur daļas! Nē,
atkal un atkal man nāk prātā šis nejaušais gadījums.

Es viņas vairāk neredzēju līdz sestdienai. Bet

sestdien pēc pusdienas man atliek drusku laika un

saimnieks man liek nest melno kūdras zemi no liek-

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

līdz pusceļiem. Liekņā aiz dārza ir mitrs un kūdra

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

Sī zeme pastāv vienīgi no satrūdējušu stādu atlie-

kām un tāpēc ir tik auglīga. Smaržo pēc vēsuma

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

šur un tur un jasmīnu krūmi smaržo un zem ābelēm

ir tāds miers...

Un pie jaunas puķu dobes stāv Alma un saka man:
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~
Izberiet te, lūdzu..." un pati jūtas ka neomulīga.

Es apgāžu melno zemju nastu viņai pie kājām.
.«Jāizrušina būs," viņa saka.

Es pasteidzos un izlīdzinu ar lāpstu zemes. Bet

sirds man savādi dreb un es nevaru ne acu pacelt uz

viņu, kas te stāv. Es redzu tikai viņas kājas un

drēbes, vairāk nekā.

Pulks jaunu asteru stādu guļ tepat — tā tad

priekš tām tā dobe jātaisa, šis asteres viņa ņems
ar savām rokām un stādīs. Mīļās puķes! Un es

apskaužu viņas.
Vēl trūdas nav diezgan un es eju otrreiz un trešo

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

Kad es nolieku trešo nastu, viņa saka: „nu būs

diezgan... Ir tak smagas, zemes..."

„Nē. nekas, jaunkundz," es saku „ea varu vēl

atnest, ja vajaga."

„Nē, nē, nu ir diezgan. Pietiek papilnam!"
Brīdi mēs stāvam viens pret otru, un es nezinu,

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

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

gaiši un redzu visu viņas augumu un slaidās rokas

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

~Otro gadu... vienu gadu es strādāju pie radi-

niekiem."

„Priekš jums tas ganpar grūtu," viņa saka un no-

laiž plakstiņus un skatās uz puķēm.

„Jums vajadzētu kaut ko citu darīt," viņa saka

tālāk.

„Kāpēc citu? Es jau varu arī tā."

„Nē, jums vajaga kaut ko citu darīt," viņa saka

jau drošāk un atkal skatās uz manis un nu pavisam

droši, kā maza meitene, kā māsa. Un pat drusku

smaida un tad tik es dzirdu viņas pēdējos vārdus:..

„Jums tāds savāds liktenis, tāpēc es tā teicu..."
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Savāds liktenis! Ak tā. Tad pat viņa zina par

manu likteni, es domāju, un manī saaug dusmas un

lepnums. Nē, kas tad cilvēkiem daļas par manu

likteni! Es izmēģināju spēkus un tie bija par vā-

jiem, un lūdzu nejaukties manās darīšanās! Neaiz-

tikt manus sapņus!
Labi, es esmu kalps, vergs, es gribu tāds būt, es

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

es gribu viņu ievainot par tiem vārdiem.

„Nu, par manu likteni nav nevienam nekādas da-

ļas. Es dzīvoju, kā es varu," es saku uzbudinājumā.
„Nu un jums ir labi; kā tad jums vajaga!?"

Es manu, ka asinis man saviļņojas galvā un es

eju. Bet viņa ir tumši sārta, nokaunējusies un no-

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

ļaunu teicis, kā nevajadzēja teikt. Briesmīgs žēlums

mani sagrābj, un man nava vairs nekādas citas do-

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

Un es meklēju apmierināties ar manu grūto stā-

vokli, ar to, ka es esmu kalps, kurš par 60 rubļiem

gadā un par ēdienu, atdod savu miesu par izmanto-

šanas priekšmetu, par mašīnu. Manas dienas pieder
citam, es nevaru pat domāt nekā, manas domas at-

sitas kā pret sienu. Nakšu laiks man paiet smagā

dusā un dienās es mocu savus locekļus un nedrīkstu

pat uz sauli paskatīties — arī manas acis pieder

darbam.

Tad laidiet mani mierā, jūs laimīgie, baltie ļaudis
— gavilējiet — es strādāšu par jums, kāda daļa
jums gar vergu, gar suni!

Manas rētas ir tikai uzplēstas un žēlums pārņem
visu būtni. Es gribu noslīcināt manu mūžu dum-

brājā, es domāju; bet es gribu lepns būt un negribu
nožēlošanas. Mierā ar nožēlošanu! Mierā!..

Bet vakarā, kad dienas darbi Ir beigti un mākoņi
nogulst gar debess malām un nakts nāk, norimst arī
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mana sirds. Un man tad ir žēl par notikušo un es

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

tāta dvēsele — es ātri varu būt ļauns un ātri labs ...
Un tad es mīlu Almu un varētu raudāt viņas priekšā.
Jā. viņa ir tik laba

...

Sī svētdiena man ir brīva.

Diena viz un kvēlo un ir pilna saules spēka. Es

uzvelku labākās drēbes un zābakus un eju uz baznīcu

Es nemīlu mācītāja sprediķus un neklausos viņos:
tie ir tik cieti, sausi kā akmeņi un tūkstošreiz dzir-

dētus vārdus tur runā, kā mūžīgas darbdienas tie ir.

Bet baznīcā ir gleznas virs altāra un ērģeles. Kad

viņas sāk dūkt un dziedāt, es manu savādu saldumu

caur locekļiem ritam. Un dažas dziesmas ir skaistas

- tās par lielo skaidrību un mieru.

Un daudz svešu cilvēku es redzu no malu malām.

Jaunas meitenes vieglās drēbēs un ar puķēm, un pa-

zīstamus, vienu otru
...

Visi man atgādina pasaules plašumu un tālumu.

Visi aizbrauc kaut kur, pa ceļiem un viņi mājās būs

priecīgi un laimīgi, es domāju, un man būs daudz

domu jādomā. Man gribētos būt ar visiem kopā un

visur.

Es pārnāku mājās. Sirds man ir atkal pamodu-
sies un man vajaga iet kaut kur. Neviens nenāk

pie manis šodien — tad ilgas nāk...

Es aizeju gar lauka malu, kur sarkanais dābols

saplaucis un smaržo un dūc pilns zemes bišu. Rudzu

druvas stāv kā nosvētītas un sāk nemanot briest.

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

eglēs... smaržo pēc sveķiem un nogurums dveš.

Es aizeju pa pļavām uz upmalu, kur gara zāle jau

sniedzas līdz gurniem un pilna puķu un kukaiņu.

Upe guļ saules satveicēta. Siseņi tik lido no vie-

nas malas uz otru. Savāds miers nāk no siltā ūdens.
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Ozoli otrā krastā stāv kā priesteri domās un ir

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

plivina vanags. Viss ir noslīcis pirmā spēka reibumā.

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

vajadzēs atkal liekties darbā, rīt un parit un bez

gala dienu pie dienas...

Istabas priekšā sēd Mārtiņš ar meitiešiem un

stāsta kaut ko un visi pļāpā. Nesaprot, kāpēc es

nevaru būt tur.

Jā, es esmu sists ar savādu slimību, viņa mani dzen

bez mitēšanās — liek reizēm plosīties un trakot un

reizēm raudāt.

Vakars ir skaists un rāms. Bezdelīgas laižas

augstu — tikko acis var saredzēt un viņu baltās

krūtis ir sārtas no noejošās saules. Veseli kamoli

odu un mušu dej gaisā — visa debess ir pilna dzī-

vības.

Vakariņas ir paēstas un visi iet gulēt. Bet es

esmu reiz aizkustināts un man vairs gulēt negribas.
No tālienes es dzirdu dziesmu pusizklīdušas skaņas
un ļaužu sarunas un klīstu apkārt kā mēnessērdzīgs.

Es eju gar ābeļdārzu un apstājos pie sētas. Es

atminos Almu un man gribētos viņu redzēt. Viens

logs ir atvērts. lekša kaut ko runā, klusi soļi ir

dzirdami, bet neviens nenāk ārā.

Dārzā zied jasmīni, kupli un vēl pumpuru pilni
un viss dārzs smaržo no viņu ziediem. Nakts

tauriņi lido kā mazi putni, mīkstiem, vilnainiem

spārniem.
Pār nakts debesi ir divas sarkanas svītras un starp

viņām zvaigzne kā izkususi.

Un briesmīgi man iegribas būt prom pie citiem

cilvēkiem un just citu dzīvi. Jā, mīļā Alma, tev

taisnība! Es neesmu priekš šīs dzīves, man vajaga
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darīt ko citu. Varbūt man nekā nevajaga darīt, var-

būt es esmu necilvēks.

Bet tur, kur mani draugi, ar kuj iem es vēl nesen

kopā sapņoju. Kur dzied un strīdas un dejo un kur

gāršās ugunis deg. Daudz puķu kur ir un tad —

arī viņa, kāda meitene, varbūt, Alma. Es tad pie-
ietu pie viņas un teiktu kādu vārdu, ko citi nesaka

un tad aizietu lepns atkal un viens savu ceļu ... Tad

es darītu ko lielu, es būtu liels mākslinieks, vai zi-

nātņu vīrs un pārspētu citus visus viņas dēļ.
Neizsakāmas sajūtas man ir krūtīs, un galvā asinis

sit stiprāk: es jūtu, ka uzbudinājos un sāku bezgala

sapņot.
Ko tu sit sirds, ko tu viļņojies! Kurp tu vēlies

vēl? Es zinu, tu sit no pilnības un no mīlestības —

vēl viņai vārda nava, vēl viņa ir kā puķe pumpurā,
bet manas asinis jau viņu jūt. Es zinu, mana sirds,

tu neesi vairāk nekas, kā šīs zemes zieds, (kā rozes

vai krizantēmas vai azalejas vai pioniju briestošs

pumpurs kaut kur kādā dārzā). Tas spēks, kas liek

puķēm smaržot, liek arī tev plaukt un tavām asinīm

sirgt no katras skaņas un no katra saules apspīdēta
vasaras nakts mākoņa

...

liedzi, te ir jasmīnu tīrie baltie ziedi un pumpuri
un te rasas piedzērusē nakts zāle un tur sisenītis zālē

un istabā Alma, un visā zemē daudz strautu un sak-

ņu. Jā, tiešām tu nekas vairāk neesi, mana sirds,

kā daļn no pavasara godības. Tu ziedi līdzi jasmī-
niem un tev līdzi zied meiteņu sirdis un viss saplūst

kopā un apkampjas tūkstoš saknēm un ziediem un

zariem; un zemes godība ir pilnīga un ir kāzu nakts

visam, kas dzīvo un tu esi līgava, mana sirds —

priekš tevis ir viss.

Es atspiežos uz sētas un stāvu ilgi un domāju.
Kamēr nakts uznāk un visi priekšmeti paliek bez

kontūrām un bez tēla. No lieknām nostiepjas atkal

migla, lauks un dārzs ir klusi un visur rasa.

Kalpa zēna vasara 3
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Es ieeju klētiņa. Durvis čīkst, kad pieveru.
Nometu virsdrēbes, ievelku uguni... Krūzē uz gal-
diņa ir atkal puķes... Es apgulstos — miega nava

un es nesaprotu, kāpēc.

VI.

Jāņdiena ir klāt un es taisu ..dancošanu" kopā ar

AndruKārkliņu uz mūsu saimnieka kula. Saimnieks

nesaka nekā pretī.
Jau no priekšpusdienas diena pieder man. Un ir

jau arī tak diena priekš Jāņiem un arī es pats esmu

Jānis.

Es aizjūdzu melni un aizbraucu uz birzi zaļumos.
Bērziem lapas viz vien no zaļuma; es piecērtu bērzu

zarus un atvases, lielas kuplas meijas un krauju
vezumā. Zari smaržo un dveš svaigumu. Es no-

cērtu arī pa ozola zaram vai sērmūkšai, — visa laba

Jāņu zāle!

Aizvedu mājās, apgāžu pie rijas un braucu vēl.

Un vēl. Un kad trīs lieli vezumi ir atvesti, mēs sā-

kam tīrīt kuļu.

Minna nāk man palīgā un ganu zēns Gusts, kuram

arī brīvdiena gadījusies. Papriekš mēs ar garām
vicām izvicojam piedarba iekšpusē jumtu. Tas ir

no salmiem un stipri pieputējis rudeņos no kulšanas.

Putekļi var sākt krist uz dejotājiem vakarā un tas

būtu pavisam nepieklājīgi.
Es traucu apkvēpušos jumta salmus ar garu, zaļu

bērza meiju un kad putekļi nobiruši uz grīdas, Minna
tos saslauka un izmet ārā. Minna šodien ir tik prie-
cīga — viņa būs balles saimniece un es tas kungs.

„Ņem nu, Gust. tās meijas un velc iekšā," es saku.

Un es pakāpju pa trepēm un spraužu zaļos, smar-

žīgos bērzus gar paspārnēm no vienas un otras puses.
Darba ir daudz un mēs steidzamies un darām un
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nemanām ne noguruma, ne ēstgribas. Ir tik svinīgi
visu to pušķot.

Un pēc pusdienas kula iekšpuse izskatās kā lapene
—uz augšu, kur vien skaties, dzīvs, zaļš jumts. Iz-

skatās pēc kāzām... Es domāju pats pie sevis, cik

te daudz dejotāju sanāks. Andris ir velna zēns, tam

pazīstami vai pus pagasta un prot viņš izbungāt.
Saimnieku bagātās meitas arī būšot... Alma laikam

būs ziņojusi. Nu man zināms tas gods — es tas

rīkotājs.
Saule laižas uz vakaru — atnāk Andris. Laiku

ticis no saimnieka vaļā. Viņš vēl darba drēbēs, vēl

skries vakarā atpakaļ pārģērbties.
„Ak tu velns!.. Ūja! Te jau kā paradīzē izska-

tās. Tu jau visu mežu esi atvedis!" viņš kliedz ap-

lūkodams izpušķojumus.

„Kad vajaga, tad vajaga!" es saku. ..Nejausim
sevi izblamēties."

Un mēs rīkojāmies tālāk. Visus liekus beņķus un

sēdekļus, kurus vien var ņemt, mēs atnesām no

istabas un noliekam gar sienām iekšpusē. Bet vēl

ir maz. Kur tad ļaudis sēdēs, sevišķi jaunkundzes,
es saku.

Mēs nolaižam dažus garus dēļus no vāgūža augšas

un uzliekam tāpat nenoēvelētus uz apaļiem bluķīšiem
— sēdekļi ir gatavi. Dēļi smaržo pēc sveķiem un

kopā ar vīstošiem bērzu zariem dara gaisu pavisam
reibinošu.

Man ir prieks un līksmība acīs un sirds gaviļu
nevar turēt...

Tad mēs atnesām manu galdiņu priekš mūzikan-

tiem un noliekam stūrī.

Minna uzklāj tam baltu galdautu un uzliek krūzi

ar puķēm. Tad vēl lampas katrā stūrī jāierīko un

lielais lukturis jāpakar virvē pār pašu vidu un viss

jāizmēģina.
Labi. Bet priekš mūzikantiem man klētiņā divas
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pudeles baltā šņapsta. Alu dos saimnieks cik vaja-

dzēs — tak jau pašu balle.

Muzikanti būs: Avotiņš ar divrindu armonikāni

un Blekte ar pijoli. Un abi grib labi iedzert. Naudā

jāmaksā katram pa rublim, bet tad solās arī neslin-

kot. Jā, takts viņiem ir.

Tad būtu lielums viss. Nu iesim nomazgāties un

uzvilkt jaunas drēbes.

O, lielais nemaitātais prieks! Tūkstoš domas un

gaidas un lepnums un sirds dej un brīnums: pēc

garās dienas nekāda noguruma!..
Saule ir nogājusi un vakars skaists. Es esmu

uzģērbies tīri pēc neikdienišķīga lauku puiša: man

ir balta krādziņa un raibs kakla auts. Un brīnum

viegls esmu.

Vēl manā ballē nav neviena. Mēs staigājam ar

Andru pa izgreznoto dejas zāli un mūsu soļi klaudz.

Bet drīz sāks nākt ļaudis. Darba tik daudz priekš
svētkiem; apkopties var tikai uz desmitiem — vien-

padsmitiem.
Redz, jau spēlē! Mūzikanti nāk ar troksni. Tas

labi! Dzirdēs, ka laiks.

Viņi ienāk un laiž maršu vaļā. Velns, kas tam

Blektem par ugunīgu pijoli! Un Avotiņš ir meistars

uz armonikas: liekas visas 36 mēles uz reizes

kliegtu, kad viņš laiž pirkstus pāri.

Es atnesu pudeli šņapsta un mēs dzeram un pie-
kožam sieru. Atnāk i Mārtiņš, i saimnieks. Un

nemanot meitas un puiši, meitas un puiši. Citi līgo-
dami, citi klaigādami, meitas ik katra ar puķēm.

Man ir pie svārkiem liela, sarkana pionija no

Almas dārza. Kā viņa tur klētiņā gadījusies, to es

nesaprotu.
Bet šovakar es būšu lepns pret Almu, ļoti lepns,

es nodomāju.
Es izeju laukmalā. Pa ežām un ceļu nāk ļaudis

pulkiem vien, nevaru ne saskaitīt. Tālas čalas at-
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Viņi ienāk un laiž maršu vaļā. Velns, kas tam Blektem

par ugunīgu pijoli! Un Avotiņi ir meistars uz armonikas:

liekas, visas 3(? mēles uz reizes kliegtu, kad viņš laiž pirkstus

pāri.
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nāk vēl no neredzamiem, kuri aiz birzs vēl... Un

stundas laikā ir dejas zāle pilna un ugunis deg, un

bērzi smaržo, kā zaļš jumts pār dejotājiem.
Es atmetu cepuri pakausī. Kā karsts viesulis mani

sagrābj, kad es meitu pulkā ieraugu Almu ar drau-

dzenēm. Es liekos viņas neredzot, bet trakot es

gribu, pār visiem es gribu būt!

Un kad sāk spēlēt, es ņemu Minnu un dancoju kā

apmulsis. Saldais alus dzen asinis un es esmu tik

viegls kā vanags. Arvien trakāk un trakāk man

gribas lidot.

Es atmetu cepuri vēl vairāk pakausī, noslauku

sviedrus un saucu: „Puiši, dancojiet, ko sēdiet!

Meitas vecas paliks no gara laika!"

Un grīda dimd un dejotāji smejas.

„Spēlējiet!" kliedzu mūzikantiem, kad tie apstāj.
Es pasaku Gustam, lai atnes vēl pāris pudeļu

baltā šņapsta un alu. Un dodu visiem, kas gadās
tuvāk un dzeru pats.

Kāds vecis liedzas dzert: krūtis sāpot. „Tu mēr-

kaķis! Es tev krūtis!" Un sagrābis aiz kakla es

sakratu to kā sakārni: „Dzer!" Vecis sāk bļaut,
mazā sīkā balstiņā, kā kaujams sivēns. Visi smejas
kā kutināti, bet es piecērtu kāju pie zemes un pa-

saucu: mazurku! jandāliņš!

Kājas man kā uguns pilnas, es nevaru nostāt. Es

ķeru meitas vienu pēc otras un griežu līdz nesama-

ņai. Visas viņas ir nokusušas, nosvīdušas. Drēbes

padusēs slapjas un briedīgās, veselās miesas liekas

pārplēsīs vieglos katūna šuvumus.

Daudzās puķes krīt uz grīdas un dejotāji tās sa-

min. Rūgta smarža piekvēpina gaisu un visi noreibst

vēl vairāk. Es dejoju kā viesulis; uz manis skatās

un raugās. Un daža laba meitene lūdzas: Jāni, nu

diezgan, nu es vairs nevaru! Lūdzams, mīļais Jāni!

Nu es nevaru..."
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Bet es no noguruma vēl nekā nejūtu. Es ņemu

lepnās mātes meitas, Almas draudzenes, tad es esmu

īsts kavalieris un viņas brīnās, ka es tāds varu būt.

Alma gaida, kad es dejošu ar viņu. Bet es esmu

lepns. Tikai kad dāmām ir priekšroka uz deju, jau
f>ēc pusnakts, nejauši viņa pienāk un uzliek roku

man uz pleca un lūdz mani. Un es dejoju.
Tad notiek kas savāds. Viņa ir tik jauna un lo-

kana un glezna un elpo tik viegli un brīvi. Un man

gribas viņas rokas sataustīt stiprāk, un tad es jūtu
asins siltumu un man vajaga, lai viņa tuvāk būtu pie
manis. Vēl tuvāk, vēl tuvāk... Es aizveru acis un

iedomājos, ka viņa ir manās rokās... Un viņa ne-

pretojas ...

Es pateicos un izeju sakarsis no dejas. Un mans

prieks un nebēdība ir pagalam. Jaunas sajūtas ir

manī un es neesmu vairs lepns. Mīlestība...

Es ieeju atkal un man vajaga būt viņas tuvumā.

Kaut just viņas elpu, kaut nemanot pie drēbēm pie-
skārties! Es manu viņas skatus starp simts citiem

un nosarkstu kā ogle un nezinu vairs, ko daru.

Meitas nāk pie manis un aicina dejot. Cik vē-

līgas viņas! Un cik daudzas mani mīl. Es esmu tik

jauns un skaists... Grīda dimd un dejotāji kliedz

un nakts paliek gaiša... bet manī ir kaut kas jauns,
vēl nebijis.

Un tad viņas nava vairs... Es aizžogos no ļau-
dīm un eju gar dārzu un domāju kaut ko par viņu.
Un nejauši viņa sauc mani dārzā no verandas:

„Jāni, nākat šurp!"
Es ieeju pa maziem vārtiņiem. Uz verandas deg

lampa un ir apklāts galds. Siers un medus un vīns

un puķes un vaiņagi. Bet neviena cilvēka.

~Lūdzu, dzeriet vīnu uz jūsu vārda dienu. Es

arī," viņa saka. Viņa lej tumši sarkanu vīnu glāzēs

un roka trīs.

„Dzeriet!" Un mēs dzeram abi.
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„Un ņemiet sieru! Te ir siers."

Es paņemu gabaliņu un lieku mutē.

„Nē, kas tā par ņemšanu. Ņemiet vairāk. Un

vēl vīnu."

Viņa ielej vēl un es dzeru un liedzos, ka nu būs

diezgan. Bet sirds man zvana kā zvans.

M
Uja! Kas tā par dzeršanu! Dzeriet vairāk.

Šodien Jāņu diena un jūs esiet Jānis."

Un viņa lej no jauna un man ir jādzer. Mēs

stāvam gluži tuvu viens pie otra un viņa nolaiž acis

un smaida. Es nevaru teikt nekā.

„Alma!" sauc no istabām saimnieks, ..atnes mums

sieru!"

Bet viņa nedzird.

~Dzeriet, dzeriet!" viņa mudina un lej sarkani,
melnu vīnu manā glāzē un sniedz ar garu, slaidu

roku. Viņa priecājas, ka es neesmu ļauns vairs.

Verandā ir kluss un pusgaišs. Vaiņagi smaržo

un Alma stāv man priekšā un lej no jauna vīnu...
Es zaudēju laika un vietas sajūtu ...

„Alma, Alma!" sauc tēvs no istabām un troksnis,

runas un soļi ir dzirdami: durvis veras ...

„Pagaidiet tepat," saka viņa klusām man un aiz-

iet steigšus. Es skatos, ka viņas augums izgaist
durvīs un jūtu, ka kaut kas atsitas pret grīdu. Mana

vīna glāze ir izkritusi no rokas un smalkās drumslās

sadrupuši. Vīns tek pa kāpšļiem uz leju. Mani

saņem mistiskas bailes un es nokāpju no verandas

un izeju no dārza...

Dzeltenzaļa blāzma ir jau un rīts. Dejotāji aiziet

runādami un jokodami gar laukmalām un kuls ir

pustukšs. Tikai Blekte vēl pijolē un meitas danco.

Veči strīdas pie pustukšas pudeles un Avotiņš snauž

kaktā ar armoniku klēpī. Manas dzīrās ir galā.

„Pagaidiet tepat, pagaidiet tepat!" es tikai dzirdu

un nesaprotu, kur esmu. Es esmu apreibis ne no

alus un vīna, bet no vārdiem ...
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Kāpēc es negaidīju, kāpēc es aizgāju?
Bet kad es redzu, ka saule uzlec un diena drīz

nāks un pļavas ziedēs, es apdomāju kaut ko, un no-

smejos pats pie sevis. Tas tak patiesi ir amizanti,

ka Alma mani mīl!

„Fuij, meitēn," es nodomāju. Tu domā mani pie-
vilt? Nē, vēl neviena nav par mani valdījusi un arī

tu nedabūsi manis. Es esmu skaistais, lepnais kalpa
zēns, es esmu pats priekš sevis, ne priekš tevis!

Un mana jaunā sirds šalc kā straume spēka pilna,
un es šūpojos viņas viļņos un esmu laimīgs.

VII.

Tecila švirkst un izkapts dzied... Es griežu un

Mārtiņš trin izkaptis un rauga ar pirkstu vai diezgan
asas. Izkaptis ir jaunas un labi jāiztrin, lai zāle

kristu.

Zilais tērauds mirdz uz akmens riepas kā līdaka

un mēs ar Mārtiņu runājam par siena pļauju, tālu

kur lukstos zāle līdz kaklam un upes līči zied kā

pasakā.

Tad mēs drāžam grābekļu zarus un kātus un

iesienam izkaptis un izmēģinājām, cik pareizi

iegriezta pēda.
Un kad viss ir gatavs, tad svētdienas pēcpusdienā

kraujam visu ratos: darba rīkus un katlus un bļodas,
cirvjus un ēdamas lietas: pļavas esot tālu mežos.

Es iesēstos uz piekrautā vezuma un Mārtiņš jāj
papriekšu — viņš zina ceļu. Mēs braucam pa meža

ceļiem, kur veselu gadu nava ritenis vēlies un pus-
izžuvušās dangās dzīvo odu leģioni. Rati šūpojas
un klaudz pār pusnodilušām egļu saknēm krītot,

stipra sveķu smaka reibina galvu, mežs ir sakarsis

no saules un pilns uguns dvašas... Egles sveķu

pierietušas, kā dzintarā noraudājušās un bērzi un

citi lapu koki mirdz ar neredzētu zaļumu. Dunduri
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dūc ap zirgiem un metas man uz rokām un dzeļ;
lielas mušas šūpojas saulē un zirnekļi auž tīklus

šķērsām pār ceļu — ak cik man jau nava uz ģīmja
to sameties, kad braukdams visus rāvu pušu! Sū-

nas, papardes, bārkstis, meža zāles un auglība un

auglība! Man liekas, es to visu toreiz tā neredzēja
kā tagad atminoties. Un augstu pār galotnēm skan

zilais gaiss, pilns karstuma un skaidrības un baltu,

briestošu debesu... Mēs braucam un braucam,
saule jau laižas, kad no melnā meža izpeldam

klajumā.
Tie ir upes līči — acis tikko var pārredzēt zāļaino

līdzenumu. Upe guļ dziļi mitrajos krastos, kalvām

un niedrām pieaugusi un saules sasiluši. Melnie

atvari klusi kā miroņa acs, tikai gar malām zied

baltās ūdens lilijas atvērušas saulei. Cik viņu daudz!

Kā balti tauriņi viņas ir starp zaļām lapām. Pār

niedrāju lido siseņi ziliem spārniem. Viss plašums
kā noslīcis bezgalīgā auglībā.

Es laižu melni braucamā vietā un pats pieceļos

kājās. Bet upe ir izsīkusi, ūdens tikko iet pāri
rumbām. Viss zālēm aizaudzis.

Un atkal mēs braucam gar melnu mežu un bir-

zīm un kad nonākam galā, ir jau dziļš vakars.

Mežmalā zem apsēm un eglēm es apturu zirgu un

izkāpju. 0, auglība un krāšņums visapkārt!

Smaržīgs vēsums un miers apskauj no visām

pusēm. Upe kūp tāli līčos, sienāži sibina augstajā
zālē un mežs klausās. Bet ziemeļos nakts vēl mīli-

nājās ar mākoņiem.
Man liekas, ka nu pasaule ir kaut kur aiz otra

krasta un mēs jaunā zemē, kur tikai putni un koki

un zāle un klusums.

Baigas sajūtas no neparastās dabas klātbūtnes

mani pārņem un es nedrīkstu ne soli spert...

Mārtiņš ir uzkūris uguni, piesējis zirgus pie ratiem

un mēs noliekamies gulēt. Bet šoreiz man miegs
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nenāk, es ilgi skatos dzirkstīs, kuras skrien pret
nakts debesīm un izdziest ātri un nejauši... Mežā

kaut kas nobrikš; man liekas, ka kas smags, liels

un baigs ietu caur kokiem un pienāktu un lūkotos

uz manis. Bet tā ir tikai nakts un koki — vairāk

nekas un tomēr es aizturu elpu un klausos un dzirdu

— savu sirdi...

Vēsums ir ielīdis man zem svārkiem un segām

un es salstu. Pavēris acis, redzu, ka rīts. Mārtiņš
sēž pie uguns un auj kājas.

Pļavas pilnas ar baltu miglu, bet koku galotnes

mežmalā, sārtas — saule ir uzlēkusi.

Žāvādamies un drebēdams es arī saģērbjos un

mēs ņemam izkaptis un drīz zāle sāk švirkstēt un

veļas vālā — izkaptis ir asas.

Saltums pāriet pēc pirmās vālas un drīz es no-

metu svārkus.

Migla sāk zust un saule sedzas ap mums un jau
no paša rīta ir karsta, spiedoša.

Kad ap šķūni ir appļauts riņķī, Mārtiņš saka savu

pazīstamo: ..letaisīsim pīpi."
Viņš pīpo, es sēdu un atpūtinu rokas. Vienos

sānos atkal sāp un delnās sarkanumi.
No nogrieztām cinim un zāļu saknēm lien dzelte-

nas skudras un nes savus baltos kāpurus alās. Ap
galvu griežas veseli pulki odu un knišļu un lien

acīs... Un visapkārt vairāk nekā nava, kā zāļu
smaka un saules spiedums, kas izsūc rasas mitrumu.

„Vai pļava te liela ir?" prasu Mārtiņam.
„l Dieviņ! Te tu i paliksi šovasar. Ja labs laiks

būtu, bez lietus pilītes, tad divās nedēļās varētu

varbūt beigt. Bet nu mēs vēl tikai divi vien."

Mārtiņš mierīgs, bet man ir domas par to, vai

varēšu izturēt to lielo pļāvienu dien no dienas.

Saule ir augstu, kad ejam brokastīs. Es esmu

mīksts kā lūks un aiz noguruma tikko varu paiet.

Izkapts atgriezta, jo es arvien laižu zemēs nemfi-
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cēdams pļaut. Visas locītavas sāp. Mēs apsēstamies
ēst — sausu maizi ar pienu un sviestu. Upes ūdens,

ko piedzeram no bļodiņas, ir dzeltens un silts kā

tēja.
Un kad paēdis es augšpēdu atlaižos — vienā

minūtē esmu aizmidzis...

„Ka neuznāk saimnieks, celies nu," saka Mārtiņš

un liek pīpi bikšu kabatā — es to redzu kā pa

miegiem. Mana miesa ir tik smaga kā ar dzelžiem,

kad pie zemes būtu piekalts.
Izgriežam no jauna izkaptis un brienam dziļā

zālē... Saule kur uguni pār galvu. Es esmu drīz

vienā kreklā un bez cepures, viss nosvīdis un griežu
ar pēdējiem spēkiem vālu, lai tiktu Mārtiņam
blakus... Kad ar plaukstu noslauku pieri — liekas

ūdeni būtu smēlis.

Dienvidū sanāk meitas un saimnieks un vēl kāds

pļāvējs. Uguns tiek iekurta un katls vārās. Sākas

meža dzīve starp debesi un kokiem un zāļaino

klajumu.
Kad vakara vēsums pūš, mēs saejam visi ap

šķūni un izkaptis tiek pakārtas aiz spāres rindā.

Visa miesa man sūrst no sviedriem un rokas sāp.
Es aizeju tālu uz upes malu, kur melni atvari un

niedras un metos ūdenī. Ūdens ir kā sasildīts, kūp

un garo tāpat kā es. Ilgi man netīkas iet ārā, bet

kad izeju, esmu kā atjaunots un viegls nāku atpakaļ.
Uz nopļautās zāles ir melnas putras bļoda un visi

ēd, riņķī uz zemes izlaidušies. Mazi un lieli sien-

āži un kukainīši lec putrā, neviens tos neievēro —

ir jau krēsla.

Zāle nav izžuvusi vēl un mēs nesam katrs lielu

nastu pie uguns un taisām vietu. Stipra vītuma

smaka reibina galvu. Nakts ir vēsa un kustoņi sīc

ap ausīm. Zirgi stāv dūmos un gaiņās ar astēm un

viļājas. Mežs klus atkal un upe atkal tin miglu un

es aizmiegu kā šūpulī.
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Uz nopļautās zāles ir melnas putras bļoda un visi ēd,

riņķī uz zemes izlaidušies. Mazi un lieli sienāži un kukainīši

lec putrā, neviens tos neievēro — ir jau krēsla.
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Pamostos no izkapšu vīlēšanas: visi jau kājās.

Šorīt mēs pļaujam četri — arī saimnieks ir līdz —-

man ir kauns aizkavēties. Rasa tek ar straumi, kad

izkaptis trinām un zāle gāžas šņākdama. Baltas,

krāšņas vījgriezes krīt viena uz otras un smaržo un

vīst drīz. Un kad saule sāk dedzināt, no visa kūp

vītuma smaka. Griezes laižas ap mums un kliedz,

viņu pērkļus mēs esam pārpļāvuši. Raibas un sar-

kanas zemes bites dūc ap galvu un šur tur paveļas

viņu migas ar šūnām un medu. Mārtiņš, atrazdams

medu savā vālā, tecina to mazā pudelītē — tas esot

labs pret rīkles krupi un nelabiem sapņiem.
Pa tam saule ir uzkāpusi pār galvām un debess

ir zils un skanīgs. Rasa stāv līdz pusdienai un visi

runā, ka laiks būšot ilgi tāds pat. Tikai es vēlos,

kaut lietus uznāktu, man visas iekšas ir sagriezušās
no pļaušanas.

Priekšpusdienām viss plašais klajums, cik vien

var saredzēt, ir pilns ar pļāvējiem un meitām un

sievām. Pļāvēji grozās kā balti putni rindā un

liekas pēc ritma — kā kad viņi peldētu pa augsto

zāli, kur uz malu. Izkaptis dzied no malu malām.

Meitas iet gaišās katūna drēbēs un baltiem lakati-

ņiem. Kaut kur gavilē un dzied, kaut kur zviedz

zirgi un kausta šķūņiem jumtus. Visi ir jautri un

priecīgi, liekas, visiem vajaga darba. Un cilvēki no-

vēro viens otru no tālienes, un saule un debess tos

apkampj ar savām vasaras rokām.

Tikai kad viss pamirst no karstuma un ir dienvi-

dus, arī mēs ejam ēnā un sakaram izkaptis mežā uz

zariem.

Diena ir izaugusi un valda pār visu. Pie debesīm

sabrieduši balti mākoņi, viņi peld lēnām, kā snieg-
balti kumeļi, uz kuriem sirmi virsaiši kaujās jāj.

Viņu segu malas ir spožas no saules un viens pēc

otra tie aiziet uz bezgalīgo malu un pazūd un jauni

izpeld viņu vietā.
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Visi liekas dienvidū, un kad es pārnāku no peldē-
šanās, Mārtiņš vēl neaizmidzis kūpina pīpi un griež
kājām nagus.

„Ko vazājies pa dienvidu apkārt! Lai Dievs jau
nedod..." viņš mani norāj.

„Kas tad par nelaimi pa dienvidu?"

„Kā kad nezinātu. Vai nav dzirdēts, cik cilvēku

izgaisuši un aizmaldījušies pa dienvidu. Tādā laikā

velns staigā."

Eglēs ieskrien šalkoņa, kaut kur nokrīt kāds zars

un mani pārņem nenoteikta bijība: viss tak ir tik

kluss un liels.

„Redz še, tepat aiz vēres ir tīrelis — tur lai

Dievs pasarg... Vai nav dzirdēts. Tur, re, kur tās

trīs lielās priedes, no pļavmalas teciņa ieiet mežā.

tur — nu jau desmit gadu būs, ka cilvēks izgaisa."

„Izgaisa?" es saku, un man šalko kaut kas caur

miesu.

..Izgaisa, i pagalam. legājis mežā tāpat pa dien-

vidus laiku pēc lūkiem, i neatnāca vairs atpakaļ.
Kāds puiss no Vitebskas puses. Izsūtījuši visu pa-

gastu meklēt — 4 dienas nomeklējuši, nekā. Tīrelis

ir bezgala, un pa vidiem salas un biezokņas."

„Vai tad mežs tik liels, ka viņš nevarēja iziet?"

„Mežs, ta mežs; mežs tur nekā. Bet kad nelabais

apkārt staigā, tad tur cilvēka gudrība neko nelīdz.

Staigājuši un saukuši: Juze uhu! Uhu! Ne

dzirdēt. Kā ūdenī cilvēks iekritis, i līdz šai dienai

beigts. Bet dvēsele maldās pa tīreli un pa vēri vēl

šobaltdien! Cik ir gājuši pa dienvidu, tur daudziem

gadījies dzirdēt, ka to sauc īstā vārdā. Nešķīstais
meklē sev jauna laupījuma. Un kurš atsauksies, to i

paņems."
„Kas paņems." es prasu un man tiek baigi.

„Nu Juze, kas pazuda. Pienākot klāt, padodot
roku un cilvēks pagalam... Lai Dieviņš pasarga!
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Ir, zināms, pārgudri ļaudis, nu jau tie jaunie nekam

vairs netic, bet velna spēks tāpat. Vai nav dzirdēts?"

Mārtiņš ir izvilcis pīpi no mutes un skatās ar

savām pelēkajām acīm kaut kur egļu galotnēs uz

vienu vietu, it kā ko redzētu. Viņa seja ir domu

jūra. Un man gribas daudz vēl ko dzirdēt. Es

nekam neticu, bet man ir savādas trīsas...

Diena deg un pļavas vīst. Visi guļ dienvidu, tikai

vējš iekrīt pa reizai kokos un Mārtiņš stāsta un es

klausos. Miegs man vairs nenāk.

Tāpat, eku, pie Velna purva, kur izteka ir un

vecais tilts, vai tur laba vieta? Kam gadās iet paša

dienvidū, iznāk melns vīrs un sauc lauzties, —
nelaiž

tālāk. Gāj's reiz, ek, Griķu Pēteris, nu jau cilvēks

gados, tā melnais priekšā, lai nākot lauzties. Griķis

sajutis, ka labais nav, pārmetis krustu klusām un

teicis: Dieva jērs, nāc par palīgu! Un grābis rokā.

Kā izskaitījis tēvreizi, zeme vien nobrīkšķējusi, ka

nelabais ieskrējis iekšā. Tik sēra smaka nosmir-

dējusi ..."

„Bet kā nu kuram. Gadi trīs atpakaļ gājis Kalna

dēls — tas jau tiem velniem neticējis. Ni Dievam,

ni velnam ..."

„Nu?"
„Nu, iznācis atkal melnais — tas tā ap Jāņiem

bijis ap pašu dienvidu. Kalna dēls bija jauns un

stiprs kā ozols un pasmējies tikai, lai nākot...
_

Un kas ta' bijis? Otrā rītā tikai atraduši: gulējis

un vaidējis. Aiznesa mājās. Trīs mēnešus spļāvis
asinis un mocījies. I nomira cilvēks. Kā ozols bija».

Mārtiņš ir iesācis un stāsta tālāk un tālāk.

Miegs mums vairs nenāk...

Tad ceļas saimnieks un mēs ejam atkal pļaut, ka-

mēr meitas savāc izkaltušo sienu.

Kādā dienā tad atnāk Alma uz pļavu. BaM

blūze un strīpoti raibi svārki un viņa liekas tik viegla

kā mazs putns. Nekad viņa neesot uz tālo pļavu
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nākusi — šogad pirmo reiz... Viņai pat grābeklis
ir savs un viņa strādās kopā ar citām meitām.

Sirds man tiek pilna ar to pašu karsto plūdu, kas

arvien mani pielējis, kad viņas tuvumā esmu. Es

liekos, ka neredzu viņas, bet patiesībā redzu katru

soli no darba gaitas.

Pēc pusdienas, kad svelme ir visstiprākā, siens

jābāž šķūnī. Viss pirmo dienu pļāvums ir sakaltis

par tēju, kā Mārtiņš saka, un karsts kā uguns.

Man jāiet šķūnī paņemt no dakšām, kuras valda

Mārtiņš. leva dibenā — tai siens jānoliek — citi

visi pieved un piedzen pie durvīm lielus blāķus sa-

kaltušas sausas zāles.

Mārtiņš gāza vienmuļīgi bez apstāšanas, kaut gan

gausi, bet lieliem blāķiem. Es metu uz dibenu un

pajumtēs un apmetu lielo meitu pavisam ar savām

nastām. Sviedri mani ēd kā sālījums un gruži birst

azotā un aiz pleciem. Rīkle aizkaltusi no putekļiem,
bet apstāties nava laika. Es esmu dzīva mašīna, kas

nekā vairs nejūt no darba grūtuma. Nospiedošs

karstums sažņaudz visu miesu, acis tumst, mute ir

sausa un elpa kā svelme. Pa lūku redzu, ka zirgi

pievelk smagus blāķus, ir slapji no darba un kaujas

no dunduriem; asinis veļas pār kaklu, viņi sprauslā

un sit ar kājām, bet saule svilina tāpat kā arvienu.

Pēc divām stundām tikai lielums ir paveikts, un

es varu atsēsties uz groda malas un atelpot. Minna

pasniedz man trauku ar ūdeni, kuram arī vairs nava

vēsuma, bet es izdzeru briesmīgi daudz.

Vakarā es esmu viegls un noguris, un priecājos

pats par lielo darba daudzumu, kas padarīts. Minna

vāra putru mežmalā un runā kaut ko ar Almu. leva

ir šķūnī nosautējusi krūtis un kaklu. Viņa aiziet

pie grāvja un mērcē dvieli ūdenī un ilgi dzesinājas.

Bet diena grimst un kā liels balts spārns augša

stiepjas mākonis pār visu debesi. Mežs klus, dūmi

iet taisni gaisā kā kvēpeklis, sienāži dzied un klusām

Kalpa zCna vaaara
*
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ir atnākusi atkal liela, skaista un visuvaldoša nakts.

Debess un zeme dreb zem miera soļiem un ilgas būt

kur prom — manas lielās ilgas, atkal mani apciemo

un tad man miega nav.

Vēlu es ieeju šķūnī, kur tagad visi guļ sienā un

nometos jumtmalā. Netālu no manis ir baltas drēbes

— tur guļ Alma. Es klausos elpu aizturēdams, kā

viņa dvašo viegli un manī mostas liels prieks, ka

esmu viņas tuvumā — gluži tuvu.

Ir jau nakts, kad viņa sakustas un ir vēl tuvāk

pie manis...

Un vēl pēc brīža, viņas galva atduras pie mana

pleca. Bailes pārņem mani: viņa tūlīt jutīs, kur

ir un celsies augšā, varbūt iekliegsies, varbūt mani

apsūdzēs visiem. Bet viņa nekustas vairāk, viņa

elpo mierīgi un guļ. Es nedrīkstu ne atelpot, lai

viņu nemodinātu, bet sirds man steidzīgi sit... Viņas

galva vēl drošāk ir pie manām krūtīm, bet man nava

spēka to apglaudīt vai pat pieskārties pie viņas.
Es guļu līdz rītam... un kā ar lielu noslēpumu ceļos

agri pļaut. No kurienes manī tāds spēks un apziņa

un tāds prieks — neviens nezina.

Bet Alma ir savāda un nerunā ar mani. Spītīga
— citādi mēs arvien varējām izrunāties. Viņa pat

smējusies par mani esot, Minna saka. Un es nesa-

protu atkal nekā. Un reizēm tā paskatās taisni

man acīs, ka visa pasaule pielīst no gavilēm. Bet

tad es palieku atkal lepns un — ļauns. Nava ne-

viena man vajadzīgs, kas mani pazītu, es negribu tā!

Ir pagājis liels laiks, kad pļava ir nokopta, kaila.

Sestdien iznāk mājās braukšana. Sievas un meitas

jau aizgājušas — mēs ar Mārtiņu atkal esam pē-

dējie un saliekam visu ratos.

Es apeju vēl ap šķūni un savāktām siena gubām,
kur tik daudz sviedru liets un tad sēstos uz vezuma.

Ir žēl aiziet no upes miglāja un pļavu zaļuma. Pa-

liek mežā augstās egles un trīsošās apses un mitrs
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sūnu klajums... Es aiziešu atkal pie cilvēkiem,
bet apses paliks vienas un rudenī nobirs un tā gadu
no gada. Un kur tad es būšu... Sveicināts, vir-

saiti mežs!

Uz ceļa uznāk vakars. Gaiss pilns tvaiku un

spiedošas kvēles. Pa malām guļ pērkona debeši un

visa zeme dimd no spērieniem, tālu, tālu vēl ir ne-

gaiss, bet kā riņķis slēdzas arvien cietāk zilie, miglai-
nie mākoņi. Rūsa mētājas pa malu malām, gausa

un sarkana, un tad zibens arvien zibinošāks, kā

liels palags nokrīt uz zemes. Atspīdumā es redzu

ceļmalas smilgas un briestošos laukus, kur rudzi jau
sirmdzelteni un tālas mājas, kā melnus tēlus.

Cik labi, kam tagad ir mājas tādā laikā!

Reizēm zibens ir gaiši zils un acis man satumst no

viņa. Liekas, visa zeme degtu uguns plīvos un tālu

pa pamalēm dimd pērkona graujas.

Tad krīt lietus lāses — lielas un retas un vēl pēc

brīža, gāžas šņākdams negaiss pār mums.

Mārtiņš ved zirgu pie rokas un kad zibens met

krustiski, viņš krusto arī sevi un noņem cepuri.

Viņa pelēkie mati ir sālījuši un viņš ir tik dīvaini

liels un noslēpumains zibeņu gaismā. Zemes vergs,

cilvēks, kura rokas cīnās mūžam ar nikno panteri
un rauj tam barību no nagiem priekš sevis. Kurp
tu ej, Mārtiņ, kur tu beigsi savu gaitu? Vai kāds

redzēs tavas ilgas un sāpes un tavas dzīves saites,

kad tu aizvērsi reiz acis atdusēties bez pamošanās?
Un kaut arī neviens — liels esi tu, Mārtiņ, tu esi

zemes veidotājs, otrais pēc Dieva, tava Radītāja.
Mēs esam uz lauka un negaisa varā. Lietus šļa-

katas cērt man taisni sejā un gāžas pār drēbēm un

īsā brīdī es esmu slapjš kā peldināts. Siltas strau-

mes tek pār krūtīm kā asinis... Zirgs garo un iet

lēni, galvu noliecis, un nakts paliek tik melna kā

kaps. Ugunis plīvo pār mūsu galvām pa gaisu... un

tad man paliek viss mīļš, kas notiek. Jūs. mierīgie
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cilvēki zem pajumtes — es neskaužu neviena. Debess

straumes mani mazgā un dievība runā tagad ar

mani. Es gribu būt dabas dēls, es esmu viņas elpo-

jiens. Brāziet spēki pār mani, audzinājiet mani

cietu un vienaldzīgu, cietu un neievainojamu un

mierīgu, kā debess un zeme.

Putnu nava tagad gaisā un kukaiņi ir alās un suņi

guļ palievenēs un būdās. Bet kalpa zēnam tad pie-
der nakts un zibeņi un viņa stiprums!

Negaiss sāk mitēties, kad mēs iebraucam mājās.
Drīz gaisma aust. Mēs atstājam ratus nojumē un

zirgus vedam stallī. Un tad es eju uz klētiņu un no-

velku slapjās drēbes. Tukšs un vēss ir klētiņā, bet

es esmu mierīgs un mierīgs aizmiegu, izmocīts un

izmazgāts un vienalga priekš manis ko rītdiena

nesīs — es visu varu nest.

VIII.

Lauki ir smagi un sirmi palikuši karstajās dienās

un rudzu vārpas guļ viena uz otras.

Saimnieks atnāk no druvas ar vārpām, berž grau-

dus un mēģina briedumu.

Mēs pārsienam izkaptis īsos kātos: drīz sāksies

pļauja.
Mēs savāksim zemes briedumu un tūkstoši ēdīs

no tā.

Dārzos ābelēs ir redzami zaļi, briestoši āboļi, ķirši
ir sen gatavi un puķes zied lielākā pilnībā. Vasara

guļ uz laukiem un dārziem, kā pierietusi sieva un

pa visām viņas slēptām artērijām plūst auglīgais
saules spēks.

Un mēs visi esam tik mazi un niecīgi viņas priekšā.
Tad visi ļaudis, cik mājā, iet uz lauka, tikai saim-

niece pati nes ēdienu.

Es cērtu ar spēku resnos rudzu stiebrus, izkapts
atsitas un lec atpakaļ un roka man pagurst.
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Minna iet manā rindā kūļus siet. Viņa visu dienu iztur

noliekusies pie zemes. Un kad pacejas, viņa aplūko savas

rokas, tās ir vienas rētās sadurtas pret cietajiem rugājiem;

sarkanas, asiņainas strīpas ir pār sārto ādu.
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Sviedri tek kā ūdens pār seju un pats esmu no-

sarcis tumši sārts. Bet saimnieks garām iedams

nosaka:

„Nu, Jān, saņemies, saņemies! Kas ar tevi ir?"

Visi dzird to, es sakožu zobus no sāpēm un bries-

mīgas dusmas mani pārņem. Vai tad šis cilvēks ne-

redz, ka es vairāk nevaru darīt? Vai viņš mani

tur par zirgu, ko nopircis dzīšanai? Labi, es sa-

ņemšos, lai viņam būtu diezgan no manis.

Minna iet manā rindā kūļus siet. Viņa visu dienu

iztur noliekusies pie zemes. Un kad paceļas, viņa

aplūko savas rokas, tās ir vienās rētās sadurtas pret

cietajiem rugājiem; sarkanas, asiņainas strīpas ir

pār sārto ādu.

Vakarā mēs pļaujam, kamēr pilnīga tumsa. Pēc

vakariņām visi guļ — es esmu klētiņā un nevaru

aizmigt, mana labā roka ir uztūkuši, rīt es laikam

nevarēšu izkapti turēt.

Nē. tas nedrīkst būt. Man vajaga izturēt! Es

lieku slapju dvieli ar aukstu ūdeni ap roku un do-

māju par nākošām dienām. Cik ilgi man tā vajadzēs
laist manas dienas? Un atbilde ir: bez gala — visu

mūžu.

Asaras sariežas acīs un es padodos sērām, tagad
es to varu, jo es viens esmu. Lēnām es aizmiegu

un rītā mostos atspirdzināts no dziļa miega un gan-

drīz izdziedināts.

Dienas nozied kā dzeltenās saules puķes, kuru

Almas dārzā tagad tik daudz. Viss aiziet kā miglā...
Rīti tiek vēsi un reizēm vējš klabina logu slēģus un

slēģi dzied... tā ir rudens meldija.

Ir svētdiena un es guļu uz siena augšas uz zirgu

staļļa. Tur ir šīs vasaras āboliņš un smaržo tik

viegli pēc vītušiem ziediem. Tas manu roku pļauts
un savākts.
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Pa lūku es redzu dārzu. Vējš šalko caur ābelēm

un loka augstos, platos zarus. Debess ir zilu dūmaku

pilna un viss liekas nobriedis un līdz ar to miera

pilns.
Āboli krīt no kokiem un es varu dzirdēt, kā viņi

atsitas pret zemi ar mīkstu, smagu troksni.

Man gribētos būt tagad zem ābelēm un redzēt, kā

āboli krīt, bet nu mana vieta ir te un es varu tikai

domāt par visu to.

Es redzu, ka Alma iet caur dārzu, lēni, kā bez

vajadzības. Atkal viņai ir tās pašas melnās, vieglās

drēbes, kas pavasarī, kad pirmo reiz to redzēju, un

viņa ir skaista. Viņa iet, pieliecas, paņem ābolus

un atkal nomet. Un tad viņa domā...

Vai viņa varbūt domā par mani? Viņa ir vienīgā,

kas domā par mani un kas gribēja, lai man citādi

būtu. Mīļā Alma! Tu esi tik laba. kā saule vārg-

stošai puķei.
Un kāds es vienmēr ļauns esmu bijis. Es saku

visu atminēties... .

Jā, vina nezin, cik mīļa man ir. To es tagad tikai

sajūtu. 'Es mīlu, mīlu tevi, meitēn, es iešu līdz tev

līdz zemes galam, saki tikai vārdu man.

Viņa negaidot paceļ acis un skatās no tālienes

manā lūkā, it kā būtu dzirdējusi, ko es domāju. Jā,

viņa mani mīl! Saldas prieka plūsmas mani saņem

no šīm domām. Tā tad es varētu paņemt viņas roku

un glaudīt to un es varētu droši acīs lūkoties un

viņa man to neliegtu.
_

Vina mani celtu no manas iemūrētās dzīves un

rādītu man plašu pasauli, un es blakus viņai ietu ka

stiprs, jauns kara vīrs un akmens kalnus nolīdzi-

nātu, ja tie viņai ceļā stātos. Es būtu liels un stiprs,

lielāks par visiem viņas dēļ. Man butu dārzs un

ābeles un lauki un pļavas, un viņas dārza te puķes

būtu priekš manis audzētas...

Plūstoši sapņi par nākotni mani pārņem un. man
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liekas, saule savu spožumu pār mani izlietu. Es

sapņoju ilgi un kad atmostos, esmu atkal kalpa zēns

un man nava vairāk nekā, kā manas no darba uz-

tūkušās rokas un pelēkie svārki, kurus diendienā

nēsāju... Un skumjas nāk.

Bet es aplūkoju savas stiprās rokas un zvēru pie

visa, kas man svēts, ka es izlauzīšu to dambi, kas

mani šķir no tās plašās dzīves, kurā viņa mīt. Es

loloju lielas domas, nepiepildāmas domas un saku:

redzēsiet, ko es izdarīšu, to ko vēl neviens!

Un pār manām domām šalko vējš pa dārzu,

kustina saules puķes un liec ābelēm zarus, un es

dzirdu ābolus krītam un esmu viens, aizmirsts kalpa
zēns uz augšas, smaržīgajā šī gada dābolā.

Kad pa vakaru es eju gar dārzu un esmu atkal

savās domās, mani pārtrauc viegla balss.

~.Jāni, pagaidiet!"
Tā ir Alma. Viņa stāv un skatās uz manis un

nezina vairāk ko teikt. Tad nokaunējusies atjēdzas

un lasa ābolus. Viņa pienāk pie sētas un sniedz man

pāri lielus, smaržīgus, sārtus un baltus. Pilns

priekšauts ir un viņa spiež man visus ņemt.
Es tikai klusām saku paldies un redzu, ka viņas

mazā roka meklē vēl pa klēpi.
Kad es gribu iet, viņa saka:

„Es braukšu prom drīz, uz skolu. Jums būs jā-

paved mani līdz pilsētai... Vai jūs gribiet braukt?"

Es nevaru nekā atbildēt.

„Otrdien man jābrauc. Un es teikšu tēvam, lai

jūs laiž... Es vēl gribēju ar jums izrunāties. Jūs

esiet lepns. Jūs esiet gan ļauns uz manis?"

„Nē, es neesmu ļauns. Es uz jums nekad..."

Es esmu notvīcis un, nezinādams vairs ko darīt,

kožu ābolā un ēdu.

...
Visa nakts un diena rau paiet kā pa sapņiem.

Es izdomāju visu, ko man runāt, atkārtoju pie sevis

un smaidu. Alma...
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Pirmdienā pie vakara, kad pārnāku no lauka,
saimnieks liek man sagatavot ratus, ar kuriem viņš
brauc uz pilsētu. Rati ir nojumā zem dārza. Es at-

griežu skrūves riteņu asīm, nomaucu, iesmērēju un

atkal piegriežu. Kad rati gatavi, redzu, ka Alma

staigā pa dārzu un lasa ābolus.

«Gribiet ābolus?" viņa smejas atkal draudzīgi un

mīlīgi. Es pieeju, un mēs esam divi vien lielajā
dārzā. Viņa pasniedz man ābolu un gaida, ko es

vēl teikšu. Es esmu samulsis kā arvien.

Viņa pasmaida un skatās ābeles zaros un rauga

pasniegt kaut ko.

„Tas ir liels ābols, bet es nevaru aizsniegt," viņa
saka.

Es paskatos un arī nevaru aizsniegt.

Viņa stāv un domā, gluži tuvu pie manis. Es

jūtu viņas elpu, liekas, pat miesas siltumu. Viņa lie-

kas tik sagurusi un pamet acis apkārt.
Un atkal viņa sniedzas pēc ābola.

«Paceliet mani... es tad aizsniegšu viņu," tā saka

ātri un paskatās uz manis no sāniem.

Man rokas dreb un viņa gaida.

..
.„Es nevaru," saku kā apreibis, bet viņa ir vēl

tuvāk pie manis.

Negaidot skrien mazā Anna caur dārzu un taisni

pie mums. Alma stāv kā nekā neredzēdama. Tad

viņa paliek bāla un salta un sāk rāt Annu.

„Samin visus ābolus! Nekrietnā! Vai neiesi

prom!"
Meitēns nokaunas. Nokaunos arī es un gribu ko

teikt; Alma aizgriežas un aiziet lēniem so]iem un

vairs ne vārda, ne atskatīšanās.

...Alma. Alma, mīļā... es tak nevarēju darīt citādi.

Bet rīt es būšu drošs un priecīgs un darīšu visu,

ko viņa liks.

Pilns jaunu domu es svaidos pa manu gultiņu un

aizmiegu tikai pie rīta.
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Bet rītā, kad es izeju pagalmā un gaidu, kad liks

jūgt, iznāk saimnieks un saka:

„Tev, Jān, jāiet rudzu zeme ecēt. Mārtiņš brauks

uz pilsētu."
Es noklausos, ko viņš saka un tad eju. Un esmu

tik nabags un viens šinī pelēkajā rītā, kā vēl nekad.

Es neredzēju kā viņa aizbrauca un nekad neesmu

viņas vairs redzējis.
Saule ir bālāka un laiks vēss. Laikam rudens.

IX.

Es sviežu linu saujas mārkā pļavas malā un

Mārtiņš pieved. Laiks tagad ir lēns un mierīgs kā

glāstīdams. Sis un tas ir nobriedis un kokiem ir

dažas dzeltenas lapas.
Kad mārks ir pilns, pēcpusdienā, mēs ņemam to

noslodzīt. Apklājam linu saujas ar lapu meijām un

veļam virsū smagus bluķus... Cik zili skaisti zie-

dēja uz lauka šie lini un tagad mēs tos pūdēsim.
Darbs ir grūts un Mārtiņš nogurst vēl vairāk

kā es. Viņš sāk runāt klusi, pazemīgi it kā sūdzē-

damies un pēc tādām reizēm tad nāk dažādi stāsti

par senām dienām.

~Vēl viens, otrs mēnesis — i vasara pagalam,"
viņš saka. „Cik tāli nu vairs Miķeļdiena."

Jā, ātri tomēr ir gājusi šī vasara, domāju arī

Un man liekas, ka zem šiem slogiem es noslogu arī

manu šo vasaru, dziļā melnā dīķī un tā noslodzīšu

arī citas. Sirds arī man paliek klusu.

„Tad jau mierīgi uz vietas varēsi strādāt ar

liniem pa riju," saka atkal Mārtiņš. „Pa visu veļu

laiku... Tad jau nevar tālu no mājas iet."

„Par ko!"

„Veļi staigā. Tad i cilvēkam vajaga būt mierī-

gākam."
„Vai tad veļi ir dzīvi?" es prasu.
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Kā ticis uz lauka vidus, skatās: nāk liels pulks cilvēku

baltās drēbēs, lēnīUnām ar svecēm rokās un ar dziesmu grā-

matām un dzied bēru dziesmas. Lieli un mazi, liels, liels

pulks. let un dzied un nes kaut ko taisni uz kapsētas pusi

Mans tēvs pienācis klāt. noņēmis cepuri un prasa vienam
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„Ik katra dvēsele ir dzīva un nāk atpakaļ veļos.
Sasildīties meklē...

Un Mārtiņš stāsta par veļiem.
Savādi, dīvaini ir tie stāsti un man nemaz ne-

liekas, ka Mārtiņš melotu. Viņa seja ir nopietna,
pat svēta.

„Vecie ļaudis, tie bija draudzībā ar veļiem, tad

i redzēja tos. Nu jau nava tie laiki, tagad nerādās

vairs tā."

„Mans tēvs pats ar savām acīm redzējis veļus,

ne vienreiz vien. Tā, re še, kad Zemdegu saimnieka

tēvs rijā sadega..."
Mārtiņš bāž pīpi un domā brīdi.

„Mans tēvs tonakt bijis magazines sargāt vai kur

citās pagasta gaitās. Visu nakti nosargājuši un

nācis uz māju no rīta, tikko gaismiņa svīduši, tas

tā pēc pļaušanas svētkiem bijis. Domājis: iešot

taisni pa kapu ceļu no lielceļa, drīzāk mājās būšot.

Kā ticis uz lauka vidus, skatās: nāk liels pulks cil-

vēku baltās drēbēs, lēnītiņām, ar svecēm rokās un ar

dziesmu grāmatām un dzied bēru dziesmas. Lieli un

mazi, liels, liels pulks. let un dzied un nes kaut ko,

taisni uz kapsētas pusi. Mans tēvs pienācis klāt,

noņēmis cepuri un prasa vienam:

„Ko ta jūs nesiet te un kur iesiet?"

Domājis, ka cilvēki vien ejot pa lauku, bet tāda

vien kā nelaba sirds jau bijusi.
Nesot Zemdegu tēvu, vai nu viņš nezinot, ka

prasot. Un atkal sākuši dziedāt un kad pagājuši
garām, tā kā silta svelme nokūpējusi un stipra sade-

gušas miesas smaka.

Mans tēvs pārmetis krustu un aizgājis mājās.

Saimniece nākusi no govju slaukšanas un tūlīt stā-

stījusi, vai zinot, ka Zemdegu tēvs šonakt rijā sa-

dedzis. Nu i sapratuši, kas tie uz lauka bijuši. Veļi
to dvēseli aiznesuši uz kapiem."

„Bet kā tad viņš varēja sadegt rijā?"
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«Dievs to zina; aizgājis krāsni apskatīties un

malku piemest. Lini bijuši jākaltē, un vecais tēvs

tos labi pratis izraudzīt. Kā iekāpis bedrē, tā i pa-

licis. Tak jau stunda bija klāt laikam un tā viņu
ievilka krāsnī. Līdz pusei sagruzdis bijis; uz rīta

pusi tik atraduši.

I šodien rādoties pa to riju, tiklīdz cilvēks viens

esot. Tās dvēseles staigā apkārt."

...Jā. nu tad velsim tos slogus atkal. Pienāks i

mūsu veļu stunda," saka tad viņš, un mēs liekam

krūtis pie smaga, piemirkuša bluķa un veļam uz

zaļiem liniem un lapām.

Un kad lini guļ dīķa dibenā, mēs sarīkojam kuļa-

mo mašīnu: rudzi ir ievesti pilns šķūnis un nojums
un uz lauka arī ir vēl skaidras dienas; ir jāpa-
steidzas.

Es esmu mašīnas meistars, es izlietoju skolā

iegūto mēchaniku praktiski un visi strādnieki stāv

un brīnās, ka es visus riteņus un skrūves tik labi

pazīstu.

Darbs tiek izdalīts; katram sava zināma vieta.

Man ir jāielaiž mašīnā, Mārtiņš noņem salmus un

Minna man padod. Vēl pieci cilvēki ir aizņemti un

darbs sākas.

Švirkstēdami salūzt resnie salmi mašīnā un no

pelavām un putekļiem vesels mākonis sitas man acīs.

Mašīna gaudo un dzied, cilvēki uzsauc viens otram,
visi kustas kā uzvilkti mēchanismi bez liela aprēķina.
Un stundām ilgi man nava nevienas minūtes brīvas.

Kakls man putekļiem aizaudzis un nāsis cieti, es

tikko velku elpu. Rokas pilnas skabargām. Brīžam

viss izliekas pēc elles, kur klaudz un dārd un mocās

nosvīduši cilvēki. Bet zemes zelta raža birst grau-

dos, un mēs pabarosim simtiem cilvēku...

Vakarā es eju uz mājām melnu spļaudams. Visas

krūtis kā kvēpu pilnas. Es ilgi mazgājos, bet galva
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deg kā ugunīs: manas plaušas nespēj tīrīt putekļus

no manis.

Vēl ir daudz darba uz lauka, kas jādara dienās,

tāpēc mēs ejam kult naktīs, agri, agri.
Sietiņš un tūkstoš zvaigznes mirdz un naktis ir

vēsas. No zvaigznēm mēs redzam, cik agri kuru

rīt esam cēlušies.

Uz riju ejot dzirdam, ka zosis kliedz pa nakti laiz-

damās un viņu dziesma mūs pavada — kuriem nava

nekādas laišanās, kamēr zeme mūs paņem.
Kad labība ir iztīrīta un milzīgas gubas skaistu

graudu guļ kulā, atnāk saimnieks ar grāmatu un

pieraksta katru pūru, ko mēs iemērojam. Viņa acis

kārīgi skatās uz graudiem un viņš klusībā rēķina,
cik viss tas ienesīs. Tad viņš paliek pelēko grāmatu

padusē un iet uz klētīm un skatās, kā mēs sastiepām

smagos maisus un izberam grodos.
Dienas ir zeltainas un klusas, mieži dzeltē un no

tālienes zeltoti mirdz vēlā saule.

Dārzs ir pilns augļu, āboli guļ vēsi un sārti zālē

un nava, kas tos uzlasītu.

Rudzu zelmenis jau iezēlis, kad kādā rītā Anna

un saimniece un Minna stāv dārzā pie puķu dobēm,

kur skaistās ģeorģīnes ziedēja. Balta salna ir šo-

nakt bijusi un puķes ir noliekušas ziedus un izskatās

bezkrāsainas un melnas — nava nekas vairs glābjams.
Tikai saknes tiks izrautas un noglabātas pagrabā,

jaunam pavasarim.
Es skatos uz Minnas. Viņa vēl ir kā jauna ģeor-

£īna un arī viņas pūrā ir ielocīti! viena zaļa vasara,

pilna grūtu nastu un baltu dienu, un meža zaļumu,
un puķu smaržas un klusu nepiepildītu gaidu, un

retums tikai pa starpām ir līksmi prieka brīži, kā

dzelteni ieloki.

Un tā krāsies vasara pēc vasaras visu šo ļaužu

mūžā, un reiz arī man un jaunajām meitām būs

zelta rudens.
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Mūžu mēs būsim gulējuši pie zemes zaļās krūts

un mūžu mazgāti saules plūdos, un skaidri un

šķīstīti būsim paši sirmodami kā koki, kas nozied

un nodzeltē ielejās, ikgadus un ikdienas sapņodami
to pašu sapni.

Viss ir klētīs un šķūņos un es aplūkoju savas

rokas un domāju: es esmu tas un šīs rokas, kas

zelta vasaras smagos augļus saņēma.
Līst lietus un ir klusa diena.

«Sataisiet ratus un iesim uz klēti," saka saimnieks.

Mēs beram labību, kuru vedīs uz pilsētu.
Trīs smagi vezumi ir pilni ar miežiem un rudziem

un linu sēklām.

Mārtiņš dabū savus pūrus un pacietīgi, it kā sar-

gādams aiznes uz savu pieliekamo klētiņu un saber

mucās. Viņš reiz pa reizai nopūšas: arī viņam ir

savi rēķini ar dzīvi, bet viņš māk būt pieticīgs.

„Mīļā maizīte!" saka viņa sieva pie mucas stā-

vēdama.

„Viss vasaras darbs," saka Mārtiņš graudus ar

roku rušinādams. „Dod, Dieviņ, veselību ēdušam."

Rītā agri mēs braucam uz pilsētu. Ceļš ir mitrs

un lietus līst.

Uz tirgus saimnieks saņem naudu un mēs ēdam

pusdienā sausu maizi ar biezpienu un piedzeram alu

— to mēs esam nopelnījuši, kā dāvanu.

Vakarā, kad atkal mājās ir vakariņas paēstas un

vēlu jau ir, saimnieks paver savas istabas durvis un

sauc:

„Jān\ nāc nu šurp!"

Lampa deg viņam uz galda, kas ir ar spicainu

galdautu klāts. Un priekšā ir naudas papīri, veci un

jauni, zaļi, zili un sarkani.

„Saņem nu savu pelnījumu par vasaras laiku."
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saka saimnieks un cilā naudas papīrus un pirksti

viņam dreb.

«Trīsdesmit pieci rubļi tagad; te būs! To citu

uz Jurģiem.
Es saņemu naudu un nezinu, ko teikt. Ir klusums.

„Svaki jau tev gan gāja ar to darbu, tad jau alga

arī nava kā lielam puišam," saka saimnieks, lai

nebūtu jācieš klusu.

Es nosarkstu un palieku lepns. Savīstījis naudu

rokā es izeju un sēdu ilgi un domāju par to, ka man

vienmēr pārmet un cieš mani no žēlastības. Bet

apskatījis raibos, vecos papīrus, sāku fantazēt par

grāmatām, kuras man tagad izdevība nopirkt un par

to, kā es mācīšos pa ziemas vakariem. Es tak esmu

zvērējis ņemt spārnus un lidot pār kalniem, un mans

zvērasts man ir svēts.

Divas dienas vēlāk atnāk drēbnieks un saimniece

uzliek uz galda pelēkas vadmalas riteni: es dabūšu

manus derētos svārkus...

Dienas ir miglas pilnas un neskanīgas. Pēdējās

lapas un pēdējie ziedi ir pagalam. Un pa naktīm

staigā veļi, pelēkos, garos mēteļos...

X.

Sen jau tas ir, kā es esmu aizgājis no pelēkām
mājām, kur tikdaudz ābeļu dārzos un aizaugušu
lauku ceļu.

Es meklēju pilnības, es meklēju vietas, kur vairāk
kas būtu, nekā aizslēgtas dienas mežu šalkā. Un

es esmu atradis šo lielo akmens namu, kurā es tagad
sēdu, bet pilnības un skaidrības nava nekur.

Zirgu pakavi sit ielas bruģu akmeņus caurām

dienām, kvēpi līst uz sejas, kad es pa ielu staigāju
un gludi, liekuļoti-nelaimīgi cilvēki ar mirstošām
sirdīm un dvēselēm ir tie, kas mani sveicina un

kurus es sveicinu.
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Un nejauši, kad es pa ielu eju un migla veļas, es

satieku bēru gājienu.
Pulks baltu tēlu ar vaiņagiem galvās un ar za-

riem rokās, nes uz ziedu nestuvēm mīļu, mirušu

meiteni.

Es pieeju un apstājos un redzu: guļ mana jaunība
uz nestuvēm un ir mirusi.

Es pazīstu arī nesējus un dziedātājus — tās ir

manas kalpa zēna dienas, viņas smaida man un da-

žas slauka acis un raud un dažas kvēpina ievziedus

un pļavu vijgriezes un liepu saldumu, kā dziļu
dienu svelmes...

Es atminos tad Mārtiņu un viņa veļu stāstus. Jā,

tāpat kā tur tie veļi, tā manas dienas.

Viņas staigā ap mani, manas sadegušās dienas,
viņu gari ir dzīvi un nemirstīgi un pilnas visas ielas

ir no viņām.
Mana jaunība ir sadegusi dūmu rijā un es viņu

satieku, viņa tiek vesta uz kapiem un es neprasu ne-

sējiem: ko nesiet un kurp ejiet? Es visu zinu.

Es noeju pie malas un dzirdu sēras dziesmas un

stāvu viens un domāju: kas viņu augšā cels un

atdos man, kas atgriezīs manas dienas — manas vie-

nīgās, skaidrās, kuras es nicināju un no kurām bēgu?
Atbildes nava, tikai ganu zēns kāds iet ar kārkla

stabuli un pūš dažasklusas skaņas aizejošam pulkam.

Mārtiņš ar savu matu vīli, garos svārkos, iet un

skatās uz manis, mierīgs un kluss.

Jaunu, brūnu meiteņu ir daudz — tās dejo un

saka man mīļus vārdus...

Un Alma nāk un sniedz man savu roku un saka:

es tevi mīlēju, Jāni!

Jā, un es traucos un skrēju un lidoju, es manam

zvērastam uzticējos un es sasniedzu, ko es tīkoju —

un viss tas bija puķe tukšiem ziediem.

Laidiet mani, lai es atgriežos, kur tīrums kūp un

debess saule mani skūpsta un kailām kājām es rasā

Kalpa zēna vasara
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varu staigāt! Laidiet mani, kur klētiņā aiz sijām
ir bērzzari un ārā līgo putni un visa debess no

līks-

mības kliedz — laidiet mani, kur manas kalpa zēna

dienas zied!

Es gribu traukties pakaļ, kur aizved manu jaunību
— nē, es esmu piekalts pie akmeņa un nolādēts.

Es dzirdu vēl dziesmu skaņas un redzu kā baltie

tēli aiziet. Vēl nodveš kā salds vīraks no manas

sadegušās dzīves, vēl noplīvo sveces.

īsas, skaidras un zūdošas skaņas vēl lido no kārklu

stabules un kā sudraba putni noslīkst miglājā...
Un es apsedzu acis rokām un piespiežos pie saltās

sienas un neviens man nesaka vairs nekā. Tikai

veļi staigā un torņos sit pulksteņi aizgājušo stundu

ceļus un sirds mana skaita:

Sveicinātas! Sveicinātas!
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